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izahatlı Damga K a nunu Rehberi Ne 

Yeni zam kanu~u na göre yapılan HAve satılığ:ı çıkarılm11tır. 
İl1hu lllvede bilhaua tüccan alAkadar eden ecnebi muhaberatı 

hakkında enteres:ın mal\1mat verilmi~. 

Flyalı rehberle beraber ( 12.ti) kuruştur. 
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GUNLUK SiYASi HAL K GAZETESi SATIŞ Yl!RI : İstanbul Ankara caddesi iNKILAP Kitabevi 

Romayı Terkeden] 
Sovyet Heyeti Dün 

Edirneye Geldi 
:;:h~:.':ara::ı V. Schulenburg 

• 

Arifesindedir 
~aponyada mihver siyasetinden 
ziyade, Japonyarun yüksek rnen
ıfaatlerine göre hareket eden kuv
vetli bir harp kabinesinin kurula
cağı anlaşılmaktadır. Bu da Ja -
ponyanm mühim kararlar arife -
sinde olduğunu gösterir, Bu iti
barla, vaziyet fevkalade nezaket 
ve ehemmiyet kesbetmiştir. 

Bug ü n Tayya re ile Şehrimizden B erlihe 

Hareket 

Kafile 

E dec ek. 300 Kişilik B i r 

D ün Ankarada n G eld i 

Edirne, 17 (A.A.) - Sovyetler 
hükumetinin Roma büyük elçisi 
Nicolai ile Kopenhag orta elçisi 
Andre Platgin refikaları ile bir. 
likte bugün hudutlarımızdan gi
rerek Edirneye gelmişler ve şe -

M. Zekeriya SERTEL bir methalinde vilayet namına is 
• h tikbal edilmişlerdir. Bir polis muf 

'Günün en ~ü~im s~yası a- rezesi misafirlere ihtiram vazife. 
disesi, hu; şuphesız Japon sı ifa eylemiştir. 

ııı::abinesinin durup dururken bir- Sovyet Rusyanın Romadaki bü 

Leningnd' dan bir görünüş: Sovyet Parti merkezi binası 

SOVYET TEBLiGi ALMAN TEBliGi ı r=- ... -·~... ...., 
Müthiş Bir Muharebe 4 I Amenkan 1 
Muharebe Mıntakada 1 Tayyare 
Başladı Şiddetlendi 1 İmalatı 

denbire istifa etmiş olmasıdır. yük elçiliği erkan ve memurinin-
Filvaki Alman - Sovyet haJ"bi den 169 kişi ve Kopenhag orta B M h b H Kuvvetleri başladığı gündenberi Japonysda elçiliği erkan ve memurininden u u are eye ava 

bir huzursuzluk ve bir kararsız- ti9 kişi de ayni zamanda şehri -

-
Bu Yıl içinde l 810001 

Gelecek Yıl 30,000 

Japonyad 
-

Kabineyi 
Y.ineKonoy 

Kuruyor 

Faka t J apon 

Arasında 

Görüş 

Ric 

Bazlları Hindiçini n 

lığalini lstiyorla 

hk vardır. Cünkü Alman - Sov· 1 l B 9 M•ı A k Al 1 Av ~·et harbi, Japon hükumetini ü.ç mize gelmişler ve otobüs ere a 1 yon s er man ara gır 
•

1 

redd t baeskiye naklolunmuşlardır. Mi. T e Yapılacak ihtimal karşısında müte 
1 

safirler Babaeskiden itibaren yol ayyar 

bir vaziyette bırakmıştll': , lal'lna trenle devam eyliyecekler lşt·ırak Ed·ıyor ~a'rbeler lndı·rdı· 7 (AA) T. r t ı _ · Sovyet Rusya Ja1)onya- Nevyork, 1 .. - ı.c~ ~ 
J dir odası tarafından 1941 senesı ıçın !tın ezeli düşmanıdır. apony:rnın Misafirler kendilerine karşı gös neşredilen salnamede şimdiki 

Asyada yeni nizamı tesis etmesi· ten·len iyi kabul ve kolaylıklar- ·· B. 1 ·k Amerika 
""e manı· olan en bu·· yu·· k kuvvet .. f programa gore ır eşı 
Sovyet Rusyadır. Sovyetlerin ·•dan dolayı bilhassa beyanı mem- B e sarabya nm M erkezi Mot ö r fü C üzüta m ar nın 1941 de 18,005 ve 1942 de 
Almanlarla meşgul alınası da Ja- Dün şehrimize ıelen Romanyama nuniyet etmişlerdir. de 30,000 tayyare imal edeceğini 
l>onya için bulunmaz bir fırsat: Moskova elçisi Gafencu (Devama: Sa. s, s~. 6) O lan K isin ef D ü n ve Asker T ahcidatı ilan etmektedir. 
tır. Bu fırsattan istüade etmelı --==---===--=--====-=============-====!===--=- 3' Salname ayni zamanda harbin Pr .... Koneyeyi Kabut &le 

Japoa İmparatoru Hirehito ...... . ? l bııc:ındanberi lngiltereye 3.500 
.. ,

1

2 _ Harbe devam edebilmek .,.r ' şgal Edildi Boyuna Hırpalanıyor ta'YYare teslim edildiğini bildir -
icin Japonya petrole muhtaçtır. )\. A S K E R "ı VA Z 1 y ET ) mektedir. Tokyo, 17 (A.A.) - Nifi 

gazetesinin bildirdiğine gö 
Prens Konoye yeni kabi.neJi t 

Japonyaya petrolü temin ed.en _ Salname, Amerikan tayyarele 
\'egane kaynak da Holanda Hm· Smolensk Alman Ploesti'ye Tekrar rinin gelecek aylar ı.arfında Al 

lamıyaca~ına göre, evvela Hındı. ar ar ının· • d son vermek ve Britanyanın ha -
dlçinisidir. Petrolsüz haı:_p ~ap~- ş k H be • man havacılığının üstünlüğüne 
~iınır·?yi işgal ile mi işe başlamalı- Kıtalarının EliAnl e Bir Hücum y aplldı valarda hakimiyetini temin et • 
" mekle mükellef olduklarinı bil -

3' _Japonya dört senedenberi Berlin, 17 (A.A.) - man or Moskova, 17 (AA.l - Sovyet diriyor. 

kile memur edilmiştir. 
Mühim hadiselere inli: 
Şanghay, 17 (A.A.) - Iyi 

lumat alan Çin ve yabancı ma 
filleri, Japon kabinesinin dün 
sızın vukubulan istilasına uz 
şarkta büyük hadiselere muka 
dime olarak tefsir ediyorlar. 
mumiyetle hasıl olan kanaat 
zilerin maharetli davranan J 
ponyayı pekaz gıpta edilecek 
vaziyete sokmuş oldukları me 

~inle harp halindedir. İngiltere K 1 s f h duları başkumandanlığının tebli- istihbarat dairesinin tebliği: Salname, birleşmiş Ingiliz ve 
\ıe Amerika bu devlete yardımla- an 1 a a Si ği: Sovyet zimamdarları son ih - 16 Temmuzda, Pskof, Smo- Amerika istihsalinin gelecek ay 
l'ını arttırmışlardır. Sovyetlere ti~ tlarına müracaat ederek Al. lensk. Bobruisk, Novograd · lar zarfında harbin tekAmülü iıze 
ltarşı harbe girdi,ği takdirde ~o~ man ordutarının ve müttefik kı - Volinsk istikametinde bütün Jl?Ün rinde kat'i bir tesiri olaca°ğinı da 
ltova da Can _ Kay _ Şek huku· taların ilerlemesini durdurmağa şiddetli muharebeler olmuştur. kaydediyor ve şunları ilive edi -
~eti ile ittifak aktedebilir. Ame- çalışıyorlar. Şark cepheşinin bü Ayni gün hava kuvvetlerimiz yor: (Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 
11ka, İngiltere, Sovyet Rusya ve A fman Taarruzfarıı eu··tu··n Ag"'ırfıgv ile Cephenin tün imtidadınca neticeyi kazan - düşmanın motöb' rllü c~zud··.trda~l~rı.- u u ............ u u u u 
~ karşısında tek başına kala- mak için muazzam bir muharebe n~ siddetli dar e er ın ı . ıeı .. gı· 
~ak olan Japonya ibu büyük yü- başlamıştır. Şiddeti şimdiye ka. bı, hava meydanlarındakı · duş- TASARRUF kezindedir. 

* ~Un aıtmdan !kalkabilir mi? o 3 Mmtakas ına Tek s if Edilmiştir v e Buralarda dar tanınmamış derecede oıan m~ tavy~reıerine de hücum. et-
lıa.ide, şimdilik intizar siyaseti ta- bu muharebeye dokuz milyon as mış ·ve dusmanın asker tahşıda- BONOLARI 
itip etmek daha doğru olmaz mı? b I O E k d" ker iştirak etmektedir. Mühim tını bombala~ış~ır. Bun~an baş-

Bu üç düşünce arasında Japon Ç ok Şiddetli Muhare e er e v a m tme t e ı r muvaffakıyetler elde edileceği an ka tayyarelerımız Ploes!ı mı.nt~- Yazan: Nasuhi Baydar 

Tokyo, 17 (A. A.} :_ Yeni 
bineyi teşkil eden imparato 
emrini kabul eden prens Kono 
daha şimdiden bahriye ve har 
ye nazırlarının işbirliği vaad· hiikfuneti bir türlü kırarım ve- 1 1 kasını bombardıman ettıklen J(ı· 

aşı ıyor. .. bi Sulina, Tulca ve Saccea'da (Uçüncü sayfamazdadar) "emiyordu. Bu kararsızlığı arttı. i\SKERI MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR (Devamı: Sa. 5, Su. S) bulu.nan petrol j!emilerivle nak· ~~~ tan diğer sebepler de mevcuttu. __ _,,,_,,,. _ _,,,_,,,. ______ __ &lmıştır. 

J k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l~e Tint~anM da h~um e~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 'P<>nya aşab yu an on sene- Şark cephesinde, Cuma akşa-fi: 
~beri harp içindedir. Mançu- d b i d y • ' mişlerdir. ~nun istil8sı 931 de başlamış- mı başlıyan ve o gün en er e· 1 s a , , u Kıtalarımız bir tayyare mev -

(Devamı: Sa. s. Sil. 

tır ve 0 vakittenberi Jal)(Sn ~o- vam eden Alm~n taarruzu üç en 1 a danına yaklaştığı zaman. ~ Fa· 
~lan silihlannı omuzlanndan mühim noktada inkişaf etmekte- sist tavvareci havalanmak üzere 
h. .~ ed d' bulunuyordu. Fakat motörlerin· ~I 

Cihangiri Cihangir Yapan 
ııunaan ıstısna edılmişlerdir. ı canı nıc' kiindcdirJcr. Ko * * lerin anladığ"ı lıiirri~ et de, 

:'QQirmemişlerdir. Dört sen en- ır. s 1 1 b t 
he;i Japon nonçlerini yiyip ke- Bu noktalardan biri şimalde B oları a ~sa deki arızalar dolayı5iy e u ay-.. ~ on vareler urmıya muvaffak ola . ~en Çin harbinin uzayıp git- Estonya to. praklannda Leningra. • w·ı 
t_lıesinden Japon hallet memnun da doğzu derlemeye çalışan Al- ~~~ıs!~:~ır .. ~~~ıs._~~•• 
~Rildir. Daha on :l{Ün evvel 2 man kolla'Pfr: fftftu ........ ı. .. h ,n. 
'l'eınm.uzda başvekil Konoye irat --- j 
~iği bir nutukta halkın bu hoş- ~ ılmasma, Şemsettinm e 
ıı\ltsuzluğunu kabul ederek di- ı,,... ; .,.. ; :..ıaın ... - .. ,"!t..c mlım"l 
~rdu ki: sahadır. Burada Stalin hat. 

.. Biliyorum 1'1 1ıalk arasında lı!ın aralanndan sızarak içeri gi. 
\ı_ uz1 d Ş" h ., r motörize kuvvetleri General ~ hoşnuts uk var ır. up e-
~ hü1dimet bu hoşnutsuzluğ'u (Devanu: Sa. 5, Sil. 7) 
~ifletmek (izale etmek değil) · 
-tjll elinden geleni yapacaktır.,, ~ 

liarp içinde bir başvekilin halk ~.Gn 1. Dentz 'tasr:ndaki huzursuzlulktan bah-
~esi, rahatsızlıAın derin oldu. , 
~ltııu gösteren en büyük delildir. 

1
, Surı·ye•y·ı 

~undan maada, dahiliye nazırı-
tıtrı temsil etti~i büyük sermaye- ı T • 
~lar da artık h~!'P~en ~ıkmı~ 1 erkettı 
~ır. Onlar da bukumetın yenı 1 

~ ınaceraya sürüklenmesine mu 3 

liftirler. .J I b G" J .1. 1_)-akat asker! grup, hükiıme- , a e e ıren ngı iZ 
~ bu kararsızlığından .. r8:~atsız. ~ 

. Onlar Japony~nı!1 onune çı- r Kıtaları Cockun 
bu :fırsattan ıstıfade zama- 3' 

ltıın J(eldiğine kanidirler. Yal· r h •• 1 K d 
askerler, mihvere alet olarak eza u r at a arşılan 1 

e~u. Japonyays has ve Japon' 
enfaatlerine uygun bir s iyaset Antakya, 17 (A.A.) - İn.ıiliz 
ibini istiyorlar. ıtalan bugün saat 13 te Halebe 
~u bakımdan ilci J('llndenberi'irmiş, coşkun tezahüratla karşı., 
0ltyocıan gelen haberler çok ma-anmışlardır. İn.ıilizler beraber-
ardır: erinde yüzlerce kamyon erzak 
~u haberlere göre Japon ka{etirmişlerdir. 

''~~üessesemiifn fotoğrafçı. lizleri bile bu sevgilerinden fe- icap etmektedir 
ıııı ~vınize gelmiye ve sizce dakarlık vanmıva mecbur et- İk · 

ı tSerıın mnnAnır)ııE ..,,-1. inci sebebe ı?elince : 
·~,. 1,-1ı·a·,. l. ıldı · -· - · .. ~A ... .1.c.,.<!'1 ı.ctyyare meyaanın-

Bonofa rm HasJatı Tamam en Milfi Müdafaa 

l htiyaçlar ma Karşılık Tutulacaktır 
Ankara, 17 (A. A.) - Milli 

Müdafaa ihtiyacatını karşılamak 
uzere çıkarılacak olan tasarruf 
bonoları hakkında Maliye Vekili 
Fuat Ağralı, Anadolu Ajansına 
aŞa~ıdaki beyanatta bulunmuşlar 
dır: 

daki teknik servise mensup as • 
kerlerin Sovyet kıtalanna tes -
Jim olmıya karar verdiklerini. bu 
hücumu idare ~en seflerimize 
söylemiştir. Wilhelm Mever. bu 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 4) 

"Türk • Bulgar 
Dostluğu 

Sarsllamaz11 

"Hasılatı Milli Müdafaa ihti-
yaçlarına karşılık tutulmak üze- Sofya Gaze teleri Son 
re tasarruf bonoları çıkarılması 
hakkındaki kanunun tatbikine Ş • 1 T k "b 
geçilmiş ve bonolar satışa çıka- ayıa arı e zı e 
rılınış bulunmaktadır. Halkımız, v • 
;cap ettiği zaman, memleket hiz- Degmez Addedıyorlar 
netinde her türlü fedakarlık ve,. 

feragati azami derecede ,roster- Sofya, 17 (A. A.) - Bulgar 
miştir. Tasarruf bonoları, memle. ajansı bildiriyor: 

Ev Kadınları Am ~c~di istisınar.ma, milletin 
-------.:...' -~e=ıe ıstısmarına nıhayct veren 

.:ı:- n:_ .,,. , • 

Yazan: Refik Halid 

Herkes ondan bahsediyor: Dirilmiş, yeniden tahtı ele geçir
miş ve ordulannın başına ıeçmiş, yahlit, Saint _Helene

~en 126 sene sonra geri dönmüş gibi! Napoleon, yalnız hayatta ve 
ıkbalde değil, ölümünden sonra da dünyanın huzurunu kaçırmaya 
muvaffak olmuş müstesna bir afettir; her milletten, zaman zaman 
mukallitleri zuhur etmiştir; bunlar arasında ve ayni isimle cihan 
imparatorluğu kurmaya yeltenmiş, Amerika müstemleke ahalisin
den bir zenci general bile mevcuttur. Napoleon'un en büyük fe. 
nahtı Charles • Quint'tenberi sönmüş olan istilacı hükümdarlar o 
ufını üç asırlık bir dinlenme devresinden sonra tekrar alevlendir· 
mesi, cihangirlik ve Avrupa hakimiyeti modasına tekrar revaç ver
mesidir. Asıl garip olan cihet de o yola gidenlerin kendilerini Wa 
terlo'dan masun kalacak daha kiyasetli ve muvaffakıyetlj bir Na. 
poleon fanedebilmeleridir ... Sade-ce zaferden zafere koşan, saray 
lardan saraylara tapnan, bir hazineden öbürüne el koyan, her dem 
galip, süngüsü hiç düşmez bir Napoleon! 

Diier bir fenalıi'ı da şudur: Fransızlarda hudutsuz bir istili 
ve zafer anusu uyandırması, onlan daima maıiyi tazelemek ve 
kahramanlık göstermek hmına düşürmesi! Napoleon, eakaza, 
Fransada zuhur etmeseydi bu memleketin ve A vrupanın tarihi 
büsbütün başka şekiller alabilirdi. Ezkaza, diyoruz; zira Korsika, 
bu adamın doğumundan bir sene evvel, 1768 de XV ind Louis ta· 
rafından satın ahnmq, Fransaya geçmişti ve şayet ada, Italyada 
kalmış olsaydı Napoleon ne Brienne'de askerlik tahsil ed~ek, ne 
de Toulon'u yakarak ihtilalcilere Y'1dım suretiyle mevki tutabile· 
cekti. O zaman da ya Korsikada daflar kralı bir hayduttan, yahut 
Napolide kadın peşinde koşan bir avantüriyeden ibaret kalacaktı! ltıesinin istifaya me~bur olmasıG. Dentz Suriyeden ayrıldı 

etrılekette harp icaplarına uv- Beyrut, 17 (A.A.) - "Reuter": 
ıı daha kuvvetli bi: a~ paratorluk kuvvetleri. Beyru-
kurulmıısını te_!nı girdikleri zaman Suriyedeki 

U>evamı: nsµ halkı tarafından hararet. 

' 
itlanmışlardır. Suriyeli a-

.. (Devama: Sa. 5, Sil. 6) 

ket hizmetini fedakarlık ve fera- Gazeteler bazı ecnebi ajansla
ıratle değil, halkın şahsi istifade- rın verdikleri ve Bulgaristanın 
s iyle temin ve telif eden müstes- Türk hududunda kıtalar tahşit 

. na tedbirler arasındadır. Bu iti- E:ttiğine dair olan haberlerden 
barla tasarruf sahiplerine en e- bahsetmekte ve böyle haberlerin 

;min ve en sağlam bir kar temin tekzip edilmiye bile deRmediği
eden bu bonoların çok büvük bir ni işaret et~ktedirler. Zora ga-

Tasarruf bonolan hakkında iıa_ rağbet görece~ine emini~. zetesi diyor ki: 
hat veren Maliye Vekili F. Ajrah (Devama: Sa. 5, Sil. 5) (Devamı: SL 5, Sil. 4) 

Napoleon'u Napoleon'luğa çıkaran yalnız dehası değildir; tam 
zamanında, yani dumanh havada FrallSl%1aşmaSJ ve müsait aemin 
bularak dünyanın karma kanşaklıimdan istifade edebilmesidir. Ci. 
hanlrirleri cihangir yapmakta, ıüphesiz, kendi fltri kudretlerinin 
tesiri bilyüktilr; fakat komıu devletlerin zamanmda tedbir alma 
malan ıibi amiller, aciz ve idraksizlik yardım etmese tarih tek c:i· 
hangİJ' kaydedema, aayfalan niabeteıı beyaz kabnb! 
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Tefrika No. 9 

Napoleon lran ve Türk Elç ilerinin 
Getirdikleri Mektuplara 

Münasip Birer Cevap Vermişti 
Zaten Napoleondan, o hastalı
ından bahsettikçe, daima: 

"- Ben, dermiş, kendimde, 
'aktindcn evvel gelecek bir ö
Jümün tohumunu taşıyorum. 
Ben de, babamı göfüren ayni 
hastalık yüzünden mahvolaca. 
ğım,, derdi. 
Hakikaten de tıpkı büyük ba-

bası gibi, babası gibi, amcası gibi 
Dusyen de, Karelin de ve en ni

ayet Napolcon da ayni hastalık
tan ölmüşlerdi. 

* * Zafer haberleri 

Fakat düşünün ki, Napoleon 
o haldeyken, ve Napoleon 

..ıskerleri Ostörot'ta, sefil kışlalar 
da, mandıralara tıkılmış hayvan. 
1 r gibi yaşarken, resmi tebliğler 
Parise, mütemadiyen muazzam 
zafer haberleri uçurmaktaydı. Bu 
nun içindir ki, o günlerde, Paris
te Rusların kaçtığından, Fransız-
urın kati darbeyi indirmek üzere 

oldugundan bahsediliyordu. 
Rusların bozulmasını beklediği 

c nada, Prusyanın müstahkem şa 
tosu olan Finkenstein, onun umu 
mi karargahıdır. O şatoda, büyük 
buyuk ocaklar vardır ki, içlerin
de büyük büyük ağaç kütükleri 
yanmaktadır. Napoleon'un hatıra 
ında o ocaklardan bahsederken: 

''- Ekseriya, diyor, geceleri 
kalkınca ateş görmek ho§Uma 
gidiyor.,, 
Cenahlarda, avluda, elçileri ve 

kuryeleri yatıracak kadar geniş. 
N apoleon, on hafta müddetle 
dunyanın büyük bir kısmını ora. 
dan idare edecektir. 

Yukarıya büyük yatak odası
na, haşmethi merasim karyolası
nın yanına, küçük yol karyolası
nı kurdurmuş. 

Fakat, yalnız, odasının hizme. 
t ne bakan Konston'la, Mcmltık 
Rustem müstesna olmak üzere, 
Polonyalı genç kontesin yandaki 
odada yaşaqığını hiç kimse bilmi
:y ordu. Kadın, odasından hiç dışa 
rı çıkmıyor. Yahut ta, sade gece
ı ri çıkıyor. Kitap okuyor. Orgü 
rüyor. Ve sabır içinde bekliyor 

kı, odasının kapısı açılsın ... 

Napoleon yanına ge)ince, kadın 
butun varlığı ile kendisini ona 
'\eriyor. Günde iki defa, yemck
lermi baş başa yiyorlar. Bu 
summettedarik sarayın göbeğin. 
de, şu iki odanın içine, Napoleon 
ı tiyalarının yuvasını kurmuştur. 
Burada sülale davaları yoktur. 
Kıskançlıklar yoktur. Mücevhe
ı atçılar tarafından yollanmış he
sap pusulaları yoktur. Gösteriş 
)apmak arzusu yoktur. Gizli ve 
mesut yaşamak. Kendisini, ve kal 
binı Napoleon'a kaptıran narin 
genç lrodın bakışları sadece bu ar 
zuyu ifade etmektedir. 

Napoleon ona diyor !ti: 

it?rine de, sahillerden, en uzak 
dağlardan başkaları, yenileri geli 
yor. Bir Iran büyük elçisi büyük 
şimal karargahına gelişini bildiri
yor. 
Şehinşahın murahhası garbın im
peratoru huzurunda eğiliyor. Er. 
tesi gün kararlaşıyor ki, impera 
tor Çardan, Gürcistanı Iran şa
hına iade etmesini istiyecek. Şah 
da, buna karşılık olarak, Efganis 
tan ve Kandıhar ahalisini Ingil
tereye karşı ayaklandıracak, Hin 
distana bir ordu yollayacak ve 
Fransız imperatorunun orduları
na da kendi topraklarından ser. 
besçc geçmek müsaadesini vere
cek .. 

* * 
Türkiye - lran • Napoleon 

1-ran elçisinin şatodan nyrıiışın 
dan az sonra, nöbetçilerin 

hayretle açılmış gözleri önünden 
geçerek, oraya alayı vala ile bir 
Türk giriyor. Bu Türk, imperato 
ra, bir çok kıymetli hediyelerle 
bir de mektup getıriyo'r. Bu na
meyi, gözlüklü bir müsteşrik der 
hal tercüme ediyor. Polonyanın 
bu eski şatosunda, sırtını şömine. 
ye dayamış olan imperator, şark
lının muğlak lisanını, vazıh ta -
birlere çevirterek dikkatle dinli
yor ve Türk sultanına şu cevabı 
yazdırıyor: 

"- Benden bir kaç bin kişi 
istemediğine esef ettim. Yalnız 
50() adam istemişsin, Açık nçık 
iste. Ne diler en sana derhal 
yollanın. Acem şahı ile uzlaş. 
Ruslara o da düşmandır. Onu 
sıkı durmaya ve miişterek dtiş
'111ana şiddetle hiicuın etmiye 
kışkırt. Hissediyorum ki, senin 
topçu neferleriyle kıtalara ihti
yacın \•ar. Ben onları elçine 
takdim etmiştim. O, l\liislümnn 
Jann nazik noktasına dokunur 
korkusiyle kabul etmemişti. 
Bütün ihtiyaçlarını emniyetle 
hana bildir. Ben kafi ınıktarda 
kudret ve şevket sahibiyim ve 
gerek dostluk cihetinden olsun, 
gerek e siyasetfen yana olsun, 
senden hiç bir şey esirgemi~·e~ 
cek kadarda, senin muvaHaki. 
yetlerinle atakadanm.,, 

Kendisine ümitsiz müracaatlar 
da bulunan kardeşi Lui'ycde ayni 
gün, beş sahifelik bir uzun mek. 
tup, bir de, krallara mahsus bir 
kitap gönderiyor. Jozef'e ise, Na 
polide tutacağı hattı hareketlere 
müteallık talimat yoUuyor. Kıta 
!arına kumanda edeceğine, Bres
lavda güzel aktrislerle eglencn 
Jerom'dan da, raporlarının niçin 
daima na tamam olduğunu soru
yor: 

''- Size, diyor, hen, evvelce 
de bildirdim ki, halk isterse, 
Sveydinç'teki 500 kişiyi de bo. 
ğar, Brig'deki 400 kişiyi de ho 
ğazlar, fakat bu adamlar bir 
tek noktaya toplanacak olurlar 
sa, kendilerini daha iyi muha
faza ederler. Tefcrriiata giri _ 
§in ki, nziyetlerini iyice anlıya 
yım!,, 

(Arkası var) 

İle 

Kasaplar Komisyona 

Müracaat Etti 
Fiyatları mürakabc komisyonu 

dünkü toplantısında, ayakkabıcı. 
larla odun depoları sahiplerjnj 
dinlemiş, belediye iktısat miidur
lüğü tarafından odun Ciyatları 
hakkında hazırlanan raporu da 
tetkik etmiştir. Neticede toptan 
meşe ve gürgen odununun bır çe 
kisine 435 kuruş, perakende satış 
lardaysa 560 kuruş !iyat tesbit o
dilmiştir. Bu malJarın depodan a
raba ve kamyonla eve teslimi şart 
tır. Bir çekiden fazla satı11lar top 
tan satış addedilecektir. 

Kömür fiyatlarına gelince: Ru. 
meli ve Anadolu kömürlerinin fi 
yatı toptan 5 buçuk kuruş pera -
kende olarak 7 kuruş tesbit ediJ
miştir. Yüz kilodan fazla satışlar 
toptan satış addedilecektir. 
Ayakkabıcıların müracaatı 
Toplantıya ayakkabıcılar da da 

vet edilmişti, ayakkabıcılar cemi
yeti lastik kaloş, çocuk ve kadın 
ayakkabılarıyle erkek ayakkabı. 
ları arasında ayrı ayrı kAr haddi 
tesbit edilmesini ileri sürmüşler 
dir. Ayakkabıcıların iddialarına 
göre kadın ayakkabıları modaya 
tabi olduğu için, sık sık modası 
değişmekte bu suretle birçok mal 
Jar da elde kalmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında kadın a
yakkabılarının kar haddinin da
ha ziyade olması icap etmektedir. 

Fiyatları mürakabe komisyonu 
bu iddiaları dinlemiş, hır defa da 
tahriren komisyonuna müracaat 
edilmesi hususu kendilerine bildi 
rilmiştir. Bu mesele, komisyonun 
pazartesi günkü içtimaında tek
rar görüşülecektir . 

Komisyon, bugün öğleden son 
ra da bir toplantı yapacaktır, bu 
toplantıda da son birkaç gün için 
de yapılan ihtikar cürümlerini 
tetkik edecektir. 

Kasaplaruı müracaatı 
Perakende satış yapan kasap -

lar da dun fiyat mürakabe ko -
misyonuna müracaat ederek mev 
cut narh uzerinden yapılan satış 
lardan knr etmediklerini bildir _ 
nı.işlcJ:.. ,vc ya narhın kaldırılma -
sını, yahut da toptancılar ıçin bir 
azami satış miktarı tesbit edilme 
sini istemişlerdir. 
Kasapların bu dilekleri komis -
yonca tetkik edilecektir. Kasap
lar, narh kaldırıldığı takdirde 
piyasaya daha bol miktarda ko -
yun geleceğini ve bu yüzden fiat 
ların düşeceğini söylemektedirler. 

Bir Ölü 

Kadını 

Yllan Üç 

Zehirledi 
Balıkesir (TAN) - Bürhani _ 

Merhumun Tabutu Eller Üstünde Üniversiteye 

Götürüldü ve•T abut Başında Merasim Yapıldı 

\ 

Merhum profesör Ziya Gü.n'üıı tabutu eller iizel'inde 
Ülliversitedell çıkarılıyor 

Bir milyon lira tutan servetinin larak eğiliyorum. Yakın, uzak bütiin 
mühim bir kısmını iinhersiteye aile ve akrabalarına ve en büyük i
veren göz doktoru profesör Zıya llm allesine taziyetlerimi sunuyorum. 
Günün cenazesi dün saat 11,30 "Sayın Ziya Gün! Bilyük, küı:ük 
da Cerrahpaşa hastanesinden kal- hcrkeı;f bekliyen mukadder fıkıbetc 
dırılmış ve Beyazıt camiin~ gutü. sen herkesin özliyebileceği bir huzur 
tülmüştür. Ziya Günün ~€nnt.C ve bir ikbal ile erdin. Bütün tedris 
alayında ve üniversite binasında hayatında ve meslek hayatında na
yapılacnk merasimde bulunmak muskftrhkla çalışarak ve sıkı bir tu
istiycnlerle profesör ve d0ktorlar tumlulukla yaşayıp biriktirerek te -
saat 12 den itibaren Beyazıt mey min ettiğin serveti, yetiştiğin rnües
danını doldurmaya başıamış bulu seseye tahsis ettin. 
rıuyorlardı. Vali ve BPlediye Hei- "Hayır yapmak bu memleketin ta
sı Dr. Lutfi Kırdarla Universitt> rihindc eski bir nnanedlr. Varlık s::ı
Rektörü Profesör Cemil Bilsel de hibi bUtün atalarımız muhakknk bir 
cenazeyi bekliyenler arasında idi. tesis yapmışlardır. Hayrın en makbu-

Bir müfreze polis ve askeri tıb ıu de okuma ve okutma yoluna ay
biye okulu talebesi ile Darüşşa - rılmış olanıdır. Bir vakittcnberi ardı 
faka mektebi talebesi camiin ö. kesilen bu hayır fikrini okumak ve 
nünde yer almışlardı. okutmak istıyenlere bu memlekette 

yeniden tazelcdin. Açtı{:m yol seni 
Gönderilen çelenkler bu sebeple de hi.ırmetle ve rahmetle 

Saat 13,30 da Beyazıt camiin- andıracaktır. 
de merhumun namazı kılındık - "Bugiin bir haynt bitti. O zaten 
tan sonra tabut üniversite gençie rnııı idi. Yine bughn öliımüı'ı1e yeni 
rinin elleri üzerinde üniversite bir hayat başlıyor. O ·Şeref dolu ve 
merkez binasına götiirülmüşttir. ebedi hayatındır. Buglin içinde bu -
Cenaze alayının önunde şehir ban lundugun Üniversitenin şcre.f defteri 
dosu matem marşı çalıyor ve seni e~ başta adınla onurlattı. Üni
gençler vilt'iyet, belediye, iini ,_ versitcnin .~erer yerine senin resmin 
versite, Gülhane askeri tatbil·at a ıla<'nk, Üniversite açılırken senin 
mektebi, Gün doğdu mağa7.a$>ı t;şişin anıl. cak,. Kadirşinas şehir. se
n.ımına gönderilen çe1ı?nklerl ta. nın heykelıni yaptırıyor ve teslsın -
~ıyorlardı. Çelenkle; ara.sınua le yetişecek Ziya Günler seni bu 
Maaı jf Vekili Hasan Ali Yüct?l!:ı memlekette daima andıracaktır. Her
ve Dr. Lütfi Kırdarın şahsi r~e _ kese nasip olmıyan bir huzur ve ik-
lerkleri de bulunuyordu. bal içinde Allahn kavuşuyorsun.,, 

Rektörün hitabesi 
Merhum Ziya Günün tnb~tu 

Universite holii:ıdeki ıhtiram 
mevkiine konulduktan sonra me 
rasimde bulunanlar tabutun et -
rafını çevirmişlerdir. Büyük bır 
tcessiırle tabutun önünde eğilen 
Cemil Bilsel bir bitabe söylemiş 
VE' aemiştir ki: 

Diğer lıitabeler 

yenin Kızıklı köyünde harman ye "- Bi.iyük ve küçuk herkesi beklı
rinde harman işçilerinin öğ,le ye- yen akıbet, bugün seni aramızdan al
mcgi meyanında getirdikleri pek mış bulunuyor. Eğer bu akıbeti de
mez destisinc bir yılan düşmüş ğlştirmek, yahut daha geciktirmek 
ve pekmezin içinde boğularak öl- mümkün olsaydı, mensup olduğun 
müştür. mesleğin salfıhiyetli arkadaş ve ev-

Bunun farkında olmıyan har - ltıtları bunu mutlakp temin ederdi. 
man işçilerinden üç kadın ye - Ben seni tam bir hafta evvel mu
mekten sonra birer bardak pek- kadder akıbete çok yaklaşmış bul
mez içmişler ve zehirlenerek öl- dum. Yanından endişe ile ayrıldnn. 
müşlerdir. Vaka adliyeye intikal Bugün tabutunun önünde büyilk ü
etmiştır. Tahkikat yapılmaktadır. niversitcnin tccssüslcrine tcrciıman o-

Rektörden sonra soz alan pro
fesör Fahreddin Kerim Gökay 
da Ziya Günün hem talebPsi, hem 
de meslek arkadaşı olduğunu, 
meslek arkadaşlanylc Tıp Fakül. 
tesi, ve Tıp Fakiiltesi dekanı na
mına onun hatırasını nürınetle 
andığını söylemiş ve merhumun 
Cağaloğlundan her sabah bir çig 
gibi inerek Haydarpaşa iskelesi
ne oradan da v,ıpurla Haydarpa 
şaya geçişini anlatarak demiştir 
ki: 

"- Memleketin Tlirk tababe
tindc parlıyan bir ışık hüzmesi 
jdin. Ince buluşlarla etrafında ça 
lışanlara neşe verirdi. Sen nev'i 
şahsına münhasır ~stattın.,, 

Bundan sonra profesör Benki. 
su ve Niyazi ismet Gözcü birer 

Bir Yaka Oldu !Yanmakta~ 
Bir Suçlu Mahkeme Kurtulahır 

Salonunda Kardeşini 

Öldürmek İstedi 

Yazall: Naci Sadullalı 

Dün, 
Tam yirmi yıllık bir siga

ra tiryakisi, bu iııtilüsındnn vaz. 
.. . . geçtiğini söyledi: 

Bundan dort sene evvel bır mı-

1 
"- isabet ... Dedim ... Ve sor 

ras meselesinden dolayı babası dunr 
Şevketle kardeşi Radiyi öldüren ,._:_ Doktor mu menetti? 
Zekjnin muhakemesine dün bi - Cevap verdi: " 
rinci ağı_r c~z~ mahkemesinde de- "- Hayır ... Doktor değil, kib-
vam edılmıştır. Geçen celsede rit menetti! 
müddciur~umi suçlunun i?.amını Bu hiç beklemediğim garip 
talep etmış ve duruşma mudafna cevap bende tabii bir hayret u
için .~ali~ edilmışti. . yandı~mıştı. Dostumdan, bana 
Dun~u celsede :v~eıa Z~ı. o- söylediği bu müphem cümleyi 

nu takıben de Zekmın ga~rı mev tavzih etmesini istedim. O; sarılı 
kuf olarak !l'uhakeme __ edılmekte elini göstererek: 
olau kardeşı Sıdd:~ !l'udafaalar~- "-Halimi görüyorsun... Dedi. 
nı yapmış~ard~r. Rakı~, karar ı. Uç giin en·el, sigara içmek için, 
~i.n celseyı tatıl edecegı sıra~a Zc- bir kibrit yakmaya niyetlendim. 
.<:ı kravatının altına sakladıgı bı - Fakat kutudaki biitiin kibritler 
çağını 91kararn,k, ~·.anı~da o!.uran birde~ parlayn·erdiği için, sigara
kar~e~ı Sıddık ın uzerıne hucum nan yerine elim ynndı. Unutma 
etmıştır. ki, bu, uğradığım dördiincü ka. 

Sıddık, kurtulmak için müddei zadır. Ve unutma ki, bu kabil 
umumi Feridunun masası arkası- kazalara uğrayan vatandaş da sa 
na kaçmıştır. Zeki, jandarma A. de ben değilim. 
kif ve polis Sadettin Şencrin se- Bu sonuncu ve mühim ihtar • 
ri müdahaleleriyle ve bir hfıdi - dan sonra, bizim kibritleri kul -
seye meydan verilmeden yakalan lanmıya cesaretim kalmadı. Çün· 
mıştır. kü bu vaziyet karşısında, yanıı 

Ag- r reıs' · B··rh eddı' daha büyük bir kazaya uğramll4 
ı ceza ı u an n, - k. t · d 

Zekinin derhal dışarıya çıkarıl - yac~gınu 1.nıse emın e emcz. 
t · t'r z k" d Sıgara, hır ze\•k vasıtasıdır. In 

masını emre mış ı . e ı, ışarı - d 
k r ırk ahk e 1 san, tutuşmak korkusun an tama 

ya çı a ı ı en, m em sa o - · 1 k t 1 d k' t 
U d k kt 01 d

. 
1 

. • nuy e ur u nıa an, o zev ı a ... 
n n an çı ma a an ın eyıcı- . · · · b 1 
l · da k d · · t ı- danıaz. Bunun ıçmdır kı, en, m 
erın arasın ar eşını e.n.xar 
·· ·· ·d f k t 'l~h korkudan, bu kazalardan kurtul-
gormuş ve yenı en, a a sı d sız . k 

1 k ·· · h.. t k . manın yolunu, cıgarayı bıra mak 
o ara uzerıne ucum e me Js - t buld , 
t . d ff k , a um.,, 
emışse e muva a oıamamış. v t d b .. ··k b' 'dd' et t r a nn aşın uyu ır cı ıy • 
ı · . . le söylediği bu sözleri, mübala • 

Bu harekct~nden dolayı suçlu galı bulanlar çıkmayacak değil 
hakkın';ia .~en~?en zabıt tutulmuş dir. Fakat onun sözleri cvhamli 
ve Zeki curmumeşhut mahkeme- · . h ı · ' r el · k d"l · t' hır ınsan mu ayye esı tara ın an 
sıne sev e 1 mış ır. biraz miibalf•galandırılmış da ol· 

Adliye Vekili Bugün 

İmrallya Gidiyor 
Adliye Vekili Hasan Menemen 

cioğlu, dün de adliyeye gitmiş tet 
kiklerine devam etmiştir. 

Vekil öğleden sonra mutat top 
lantısını yapmakta olan Baroyu 
ziyaret etmiş reis ve azalarla gö. 
rüşerek izahat almıştır. ., 

Vekil bugün, saat 16 da Ti'ak 
vapuruyla Imralıya gidecek ve o
rada Ziraat Vekaleti tarafından 
evvelce yollanan ziraat aletleri -
nin kullanış tarzını, çorap ve do
kuma tezgahlarının da faaliyetle 
rini tetkik edecektir. 

hitabede bulunmu~lar, bunlurı 
talebenin ihtisaslarını bildiren kı 
sa birer nutuk takıp etmiş ve ta
but Rektörün ve talebenin elle -
riyle ihtiram mevkiinden kaldırı 
!arak Beyazıt meydanının sonu -
na kadar götürlilmüştiir. Rektör 
ve vali cenaze arabasını takiben 
Eyiibe kadar gitmişlerdir. 

Temin edilen otobiislerle EyiL 
be kadar giden üniversite gençli 
ği ve profesörler büyük meşak -
katlerle temin ettiği büyük scıve 
ti üniversiteye venm merhumu 
Eyüpteki ebedi metfenine tevdi 
etmişlerdir. Universite merhu -
mun lahdi üzerine tesisiyle mü -
tenasip bir mezar, yaptıracak ve 
bu tesisi daima hatırlatacak olan 
bir kitabe koyduracaktır. 

sa, acı bir hakikati ifade etmek• 
tedir. O hakikat de, kullandığı • 
mız kibritlerin halfı, cümlemize 
sık sık münasebetsiz siirprizle.ı 
yapan bozukluklarından kurla • 
rılamayışıdır. 

"-Basit bir kaza üzerinde bu 
kadar durmaya değer mi?,, De· 
nilmesin: Çiinkü, yediden yctmi· 
şe kadar ciiınlemizin her gün biı 
kaç defa elimize aldığımız kibrit 
kutularından bir kısmı, içincleıı 
neler çıkacağı meçhul bulunun 
birer mata hnlindedir. Bir giin bıı 
kıyorsunuz: Islanmış sigara gibi 
hiç yanmıyor. Başka bir giin ha. 
kıyorsunuz: Bir çukılışta, }ul\ ıı• 
fişeği gibi parlayıp, etrafa min. 
mini misketler saçıyor. Ve bu yfü 
den, içimizde, yiizii, gözii. eli, \'t 

ya hiç değilse, esvabı. gömlcgi ke 
zaya uğramış vatandaşlar, hiç d( 
az değildir. Bunun içindir ki, nr· 
tık yakalım derken yanmama) 
istemek, hem de böyle, ehemmi. 
yetle, ısrarla istemek hakkmuz • 
dır. 

MÜTEFERRİK~ 

Eğlence Yerleri Saa'I 

Birde Kapanacak 
Evvelce verilen bir kararla ef 

lence yerlerinden bir kısmı sruı 
24 te ve barlar da saat 1 de tat 
etmiye mecbur tutulmuşlardı. 

"- Ben biJiyorum, sen ben
siz yaşayabilirsin. Biliyorum ki 
kalbini bana bağlamış değilsin. 
Fakat sen iyisin. Tatlısın. Kal. 
hin okadar asil, okad,ar saf ki, 
beni hergün, senin yanında ge
çen bir iki saadet anından mah 
runı bırakmaya kıyamazsın. 
Ben saadete ancak seninle ere N c zaman bir bankaya girsem, •• • • • •• • • • • • • • •• • • • •• • • • • •• ••• • •---• • • • ••-••• • • •• • •••• • •••• •• •• •••••••• Fakat uzun boylu dlisUnecek za -

hl,l_iı:~r.!•~ Halbu ki, el~!~ı~ v kuyruğuna .... ~!~:ınn ked~Yfu ~; l t >\. ltfi -n _K A v E - ... . ·-·· uuvv .,,.. •••• •• 1 : man değildi. Adeta kendimden geç-

Halkın yaz gecelerinde daha ı 
zun zaman eğlenmelerini tem 
için saat 24 de kapatılan müess• 
seler saat bire kadar, saat bire 
tatili faaliyet eden müesseselı 
de saat 2 ye kadar çalışabilece· 
lerdir. Bu karar evvelki gecedı 
"tibaren tatbik edilmiye başlan bcni, yer yiiziiniin en mesut nerim. KAtipler kuyruguma basar, J --~- . • \1-~füp Dltlnr g~;lar islerini, 

adam• sam,;r!,* ::~· ·~:::."~;, b,:~'· ~~:uf~~; i M A L 1 H A y A T · • ·M·!:::"" "''""""""" r~,~~rlni bor•km•olar, bana b•k•Yor- ıştır. 

ı'lcı haberler Eşikten iı:cri ayak tar atmaz, ar- S • * * ••••••••••••••••u•••••• Slephan Leacock'tall - Çevire11: Ha - Ça • .__.ı 

O 
1 d b. k tık iradem elımde değıldlr, "kanun 

s~ra ar a, ır ur~e ona nazarında gayri mesul,, anadan doğ-
velıahdının yegenmın •·c de ben söyllyeylm,. Niı:ln?. İşte bu- - Hayır, dedim, Nat Pinkerton'un ı lıp,kasadan freri daldım 

ı • • ma bir salağa donerım . ~ 
kral Lui'nin oğ~unun öldügümi · nu zaten ben de bilmiyordum.. değil,.. Müdür soğu~ soğuk: 
bıldiriyor. Ben, bunun boylc oldugunu çok - - Peki. Daha sonra, hüviyetini, her ne pa- I - Yanlış kapı.. B::ıyım, dedi ve 

Bu havadis, ona çok derin bir tan biliyordum amma, "yanılıp ş::ıs- 11- 11- hasına olursa olsun, ifşa etmemek i b::ına doğru yolu gösterdi. 
keder veriyor. Fakat buna rag~ _ maz, bir Allah .. ,, maaşun ayd.ı elli V . _d 

1 
k d d emrini almış bir adam edasiyle, ger-• Muhasebeci ile burun burunaydrm. e ıştc mu t r arşısın ay ı. . 

men, karısına yazdığı mektupta, dolara fırl.ıdıgı zaman, çaresiz, y~ne . dan kırdım: ı\vucıınrnn Jı:ınde buruşturup torııır-
hcyecanının başlıca sebebini söy- bir ba~kanın o sonesıcc ~c~sına. düş~ Cıddl, sakin ve asır baıılı bır, - Zaten doğruyu söylemek icap e- ladığım, o biıtun bir 56 doları, onun 
lemiyor. O daha Kahirede iken tük. Ne halt eylersın, butüıı bı~ elh odamdı: . .. .. , . ı derse. hafiye de değilim .. Bir hesabı gozı.inc sokar gibi, tfı burnu hizası-
metresini, kendisine bir çocuk doları da, 30 sli_n, 30 gece cebımde - Sız m~sıı~I~ mudur . dedım. carı aı:mıya geldim. Bütün sen·eti - n.ı silrdiım: 
,ersin diye sıkıştırmamış mıydı? taşıyamazdım ya, günler tekin değıl, All:ıhın bıldıgınl _kuldan~ neye sak- mi (!) bankanıza emanet etmeyi dil- - İşte, alın, yatrrm .. 
S yet şu se d'ğ" .. l .

1 
hırsız var, uğursuz var, ben başım- lamalı, onun müdür (l!dugunda hiç şiinilyorum. İLimat meselesi.,, o, parayı sükünetle aldı ve başka 

a ' l k v 1 1 guze. ve .ası dan korkarım. Ne de olsa, bankanın de şuphem yoktu!. 
P l n d b 1 ht w w bir memura uzattı ve bana da mik-o o ya ı a ın ona ır ve ıa h 1. b k d d d. k 1 b ı; - Evet.. -r -r 

ek l d . a ı aş a ır, e ım ve ap um a&a tarını bir kfığıt üzerine yazdırıp, ka-
verec. o say ı, acaba? onu. _ımpe. varı, yampiri yampiri yolunu tut- - Sizi g6rebllir tnlylm? En aşağı B iraz :ferahlamıştı. Fakat hAla 

t d N 1 1 ra kaplı kitaba ismim hizasına im-
ra orıce yapar mıy ı. ıçın o - tum Yaradana sığınıp kapıdan içeri sizi.. Ya nız... "Yalnız .. , demek iste- ciddiyetini bozmuyordu. Anla - r.amı attırdı. 
masın? Kadı~.'n_y~züne bakarken dald.ığ~ zaman, içime bir ürküntü memiştim amma, blzim ağızlarda pek şılan, şimdi de, benim ya Baron Ro
de bunları duşunuyor, fakat ona düştuğünil hissettim, :fakat derlenip de bakla ıslanmıyor.... Müdilr endi- çild'in büyilk oğlu, yahut da yeni bir Artık kendimde değildim. Her yer 
hiç bir şey söylemiyor. toplanıp cesaretle etrafıma b::ıkın : şe ile yüzüme baktı. Herhalde ken- petrol kralı olduğum iımldine kapıl- göuerimln önUnde fır dönüyordu. 

Ya Paris? _.. dım: Çepeçevre oturmuşlardı. "Benlm disine korkunç bir sır açacağımı sc- mış olacaktı! Tın tın öten boş bir sesle: 
ziyordu - Yattı mı? diye sord~ .. 

O k P 1 t 1 · d glbi,, hesabı cari aı:mak istiyen bir · - Herhalde milhlm bir servet?. , uza o onya s cp erın en, - Giriniz, dedi, ve kendi hususi -. Evet.. 
k l kl taht k d "cıdamm,, en aşağı müdürle konuş - - Mühimce! diye :fısıldadım. Peşt-

u a arını pay ına a ar uza barosunun yolunu gösterdi. İçeri 
··ğr · k" 'd t d"" ması ltızım gcldir;i hakkında, değiş - nen bütan bir el11 altı dolar, Ve son- - O halde, şimdi de bir çek im-! 

tınca o enıyor ı, varı a uş - girdim, anahtar kfütte gıcırdamıştı: 
k 1 d h k mez bir kanaatim vardı; daha a~ağı- ra da her ay muntazaman elli~er do- ıslamak istiyorum. 

me te, ve bolvar ar a are etler ....... Burada bizi, şeytan aleyhlsselam 
başlamaktadır. Parislilcr: sı kurtaramazdı! bil h t ı edeme n· l" lar yataınayı teklif ediyorum. Niyetim, bugünlnk 6 dolar c;ek-

TA, köşedeki "muhasebe., yaftalı e ra a s z z. ın ıyonım.. Mildür ayağa kalkmıştı. Kapıyı a- mekti. Bir memur bir çek defteri u-
"- Bizim yiğitler nerede?" di fare kapanma doğru yürüdüm. Mu - .Karşı kart1ıya oturmuştuk, bir müd çarak, nezakete sıin:uyan bir eda ile. zath, bir diğeri onun nasıl doldııru-

yc sormaya başlamışlardı. . haslp, l\llahm sipsivri bir belAsıydıl det yüziıne bakakaldmı. Dilim tutul- pis }'is muhasibe bağırdı: lacağmı tarif etti. Hepsinde de, be -
Fakat her taraftan tehdıt altın Daha onu görür görmez midem bu- muştu. - Mlstl"r Montgomery, bak. hir nlm bunamış bir milyoner olduğum 

öa kalan Nopoleon, O müşkülata landı, yine kuyruğum; basılmıştı. . Nat Pinkerton'un adamlanndanın- hesabı cart açacakmış! Elli altı dolar intibaı vardı. Çeke bir şeyler kara -
raemen, ~skı tasavvurlarına asla Mezardan geliyormuş gibi, derin bir nız, galiba? yatırıyor .. GOnaydm Bayım.. tadım ve ktıtibln önüne sürdüm. 
Yc>da etmıvor. sesle: Akıllı adamın hali başkadır; benim Ayağa fırladım. Kar$ımda, ardına Yüzlime baktı: 

Muhürlü büyük zarflarla mah- - Müdürle- görilşmellyim, dedim. esrarengiz halimden polis olduğumu kadar acık büyük bir demir kapı - Ne'! Hepsini tekrar çeklyoı-
mul kuryC'ler, Finkenstayn şato - En aşağı müd!lrle.. Yalnız.. Niçin. anlamıştı! Bi.lsbUtlın aptallaştım. Bnş- vardı. musunuz?! 
91&11dan ayrılıyorlar, Onların yer- "yalnız..,, dedıfimi, ne siz sorun, ne kasının adamı olduğumu lmn eder gibi - Günaydın, dedim, Ve ba~ımı a- Anla~ılan, 6 yerine 56 yazmıstıml 

O lnnlnr olmuştu. Yaradana sıfı

nıp "hodri meydan,, diyerek 
balıklama ileri atıldım: 

- Evet hepsini! 
- Ynnl bCitiin paranızı çekiyorsu-

nuz?. 
- Evet,. BillOn.. Son santımine 

kadar .. 
- Bir dnha yatırmıyacak mısınız? 
- Allah yazdıysa bozsun! dedinı 

ve çeki doldururken, herhangi bir 
~eye alındığım için, fikir değiştirerek 
bütiln paramı geri çektiğimi diişlln -
dükleri tesellisiyle, "safi sinir,, bir 
adam tavır ve edası takınmak için 
naciz gayretlerde bulundum 

Memur, parayı ödcmlye hazırla -
nıyordu: 

- Nasıl istiyorsunuz? 
- Hangisini? 
- Nasıl istiyorsunuz? 
- Ha .... 
Anlamıştım. DüşUn1nedcn: 
- Elllser, ellişer. . dedim. 
Elli dolarlık bir kfığıt uzatarak 
- Ya 6 dolar? diye sordlL 
- Altışar, altışar .. 
Aldım ve dışarı fırladım. 
Büyiik kapı, arkamdan kapandı§ı 

zaman, bankanın yUksck kubbelerin
ie ölen bir kahkaha tufanı l:optu, 

O g{ln, bugündilr. nerede banka 
"Örsem yolumu deltlstlrlrlm. Paracık
larım, hl>p pantalonumun cebindedir 
Neme Irlzım!, 

Birçok eğlence yerlerindeki 
· elerin müessese sahipleri tara 
ndan müşteri aleyhine tahrif c
ildiği görülmüştür. Belediye bi 
· n tarifelerin kontroliine ve no. 
al fiyatı yükselten müessese sı 
iplerine ceza vermiyc başlamış 
r.~ ,,.,_.,,....,.. 
Basra Yolu - Şehrtroizde1' 
kliyat müesseseleri, Basra yo · 

n ndan siparişlere başlamışlardı 
h;:uriye Mdiselcrinin tasfiyesi ü 
Sfıı·~rine Basra yolu daha emin l:ı 
z le gelmiştir. Bir iki güne kad 
h .asra yolundan 2000 adet otom 
Bji1 lastiği, çuval, çay beklenme 
b ir. 
te Bakkallara Un Verilmiyt 

- Toprak mahsulleri ofi 
kallara ve seyyar satıcıla 

·Hep unların bazı yolsuzluk} 
ve sebebiyet v~rdiğini görmüs ' 
ra gibi esnafa un verilmemesiı 
bu !'arlaştınnıştır. 
kaı llavacılık Haftası - Türk Hı 

l Kurumu Genel Başkanı Erzt 
va {- mebusu Şükrü Koçak bugu 
l'ur 9rimize gelecek ve Hava Ku 
şeh 2nunun teşkiltıt ve faaliyctıı 
rur 4ltrol edecektir. 
kor ı o Ağustosta kutlanacak ZRf e 

315 ramından sonra bir "Hşv:ıcı 
bay<> haftası,, yapılacak ve bu haf 
lık >Q ın programı Şükrü Koçağın h1 

taam yacağı umumi hatlar daircc,ıı 
zırl her bolgede ayrı ayrı olo.c.:ı1' 
de 
t.J 
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Dünyanni 
Siyasi 
Manzarası 

Yeni Japon kabinesini tekrar 
Prens Konoye'nin teşkili, Japon -
yanın yeni askeri bir avantüre 
girmiye cesaret etmediğini göste
rebilir. Buna rağmen askeri par
tinin tazyikı altında bir hareket 
yapmak mecburiyetinde olur.sa, 
bunun doğrudan doğruya Ameri
kaya karşı bir harp şeklinde te -
zahür etmiyeceği ve Japon kuv -
vetlerinin ani bir hareketi Hindi
çini ve Siam'a kulliyetli miktar
da asker ihraç etmeleri ve tayya
re göndermeleri şeklinde vukua 
geleceği tahmin edilebilir. 

Japon Kabinesi 

Dün akşam, Prens Konoye 
kabinesinin yerini, mil

li ve beynelmilel siyasete uygun 
daha kuvvetli bir hükfunete bı
rakmak maksadiyle istifa etti. 
ğini fakat imparatorun emriyle 
muvakkaten vazifesine devam 
edeeeki haberi gelmiştir. 

Japonyanın son seneler zar
fında harici siyasetinin geçirdi· 

. ği buhranlı safhalar kısaca göz 
l den geçirilecek olıtl'sa, Konoye 
t kabinesini istifaya mecbur eden 
~~vaziyet aydınlanmış olur. 
biıı. Şiddetli Bolşevi~ aleyhtarlı
i~ar ğı ile Almanyaya teveccüh eden 
nı; Japonya hükumeti, Uzak şark

taki emperyalist emellerini ta
hakkuk ettirmek gayesiyle 1936 
da antikomintern paktı imzala
mıştı. Fakat Almanyanm 1939 

, da Sovyetlerle ademi tecavüz 
, paktıni yapması Japon siyasi ri. 

calini şaşırttı. t1> ., 

Bunun üzerine Japon siyase· 
tinin geçirdiği buhranlı vaziyet, 
Fransanın mağlUbiyetine kadar 
devam etti. 

Bu hadise üzerine, o zamana 
kadar Almanyaya karşı biraz 
çekingen ve küskün vaziyet a
lan Japonya, cihan siyasetinde 
faal bir rol oynamak ve uzak 
şarktaki emeilerini tahakkuk 
ettirmek ümidiyle üçler paktı
na girdi. Bu pakt, Sovyetlerden 
ziyade İngUtereyi, bilhassa A· 
merikayı istihdaf ediyordu. 

Japon.ya, Amerikaya karşı 
müstakbel hareketinde daha ser 
best kalmak gayesiyle bir kaç 
ay evvel Sovyetlerle bir ademi 
tecavüz paktı imzaladı. 

Fakat Sovyet - Alınan harbi 
Japon ricalini tekrar şaşırttı. 
Hatta bu harp başladığı zaman 
Tokyodan gelen bazı haberler, 
Almanyanın Japonyaya haber 
vermeden evvel bu harbe başla.. 
dığını bildiriyordu. 

Bu sıralarda Japonyanın Fe. 
lemenk Hindistanı ile yapmakta 
olduğu müzakereler de kesil· 
mişti. 

Son Sovyet - İngiliz paktının 
da Japon siyasi ricalini ve as
keri partisini memnun etmediği 
lıaber verilmektedir' 

Japonya ve 

Devfetler· 

Amerikanın, İngilterenin 
ve Sovyetlerin Japonla-

r ........ .__ ............ _.., ................................ ~ 
ra karşı takip ettikleri siyasete 1 
gelince: 

Amerika Japonyaya !karşı 
bugiine kadar ihtiyatlı bir siya- 1İ set kulnamı!Stır. Japonya ile A
merika arasındaki ticari rnüba- i 
deleleri -bazı tahdidat koymak- ı· 
la _beraber- kesmemiştir. 

Jngiltere Japonyaya karşı ilk İ 

zamanlar, belki Amerikadan zi- ı 
yade mümaşatkar bir siyaset 
takip ~miş, hatta Çine yapılan 
yardımda çok mühim bir rolii . 
olan. Birmanya yolunu kapamı
ya razı olmuştu. İngiltere an
cak, Japonya üçla:r paktına gir· 
dikten sonra bu yolu tekrar aç
mıştır. 

T c§lS<Blf'lf'Yf 
BOfilO~@llrO 

Bu vasıflan haiz tasarruf bo-
nolarının ihracr müdafaa Yazan: Sabiha Sl8!ak imha 

lktisadiyatımız için bir yenilik 'lgmcn Al. 
teşkil etmektedir. Bu yenilik Bir muharririn, "Frdı~rulaına-
h ıkın dikkat . . lb t kt h . t . d' k "rı Pskov-a ını ce e me en a- rQ:.et e kş~m ı atbv•kınp aec-
lı kalmıyacaktır. zısmı mu ea ıp ma 1 d '"'B 

Bilvesiyle şuna da işaret etme- bu mevzua dair muhtelar 1!·. ~ 
liyiz ki, mesela, ihraç fiyatını çıktı. Fransanın şimdi hıirri!mdı 
başa baştan aşa_ğı tutarak al.akalı- kavuşup kavusınadığı miinak un. 
lara ileride tahakkuk edecek olan ya bile değmez. Yalnız hiirr ıeı 
ihraç priminin menfaatini de telakkileri üzerinde biraz d ş
_göstermek suretiyle alakayı art- mak, bulanık fikirleri a~ dın 
tırmak kabildi. Fakat, Cümhnri- mıya yarar. !~ 
yet hükumeti, bu usule şimdiye Hürriyet n demQkrasinfn ~~ 
kadar iltifat etmemiş ve halktan besi Fransa ise. cenneti İngıltf 0 -

aldığın1 yine halka aynen iade , .e Amerika o1rnuştnr. Dereb~k
etmek sistemine daima sadık kaL lik devrin.i yıkıp burjuva demo a. 
mrştır. rat inkilabını yapan İrıgi ~ .. .ır

Yukarda yalnız tasarruf bono- Fransada derebiylik de 
}arının temin ettikleri maddi men sonra burjuvazinin iktida sunun 
faatJerden bahsettik. Biri yine kiine gelınesiy1e, Fransızııiihim: 
maddi ve diğeri manevi iki nevi linin dün,·a:va ilan ettiği hedefı 
menfaat üzerinde de bir an dura- yet prensipl~ri, Amerik ' Bal
lım: li harplerle esarete ni ft do. 

Bundan sonra, İngiltere ve 
Amerika uzak şarktaki mukad
deratlarını sıkı bir surette bir
leştirerek .Japonyaya karşı miiş 
terek bir cephe almıya başla
mışlardır. Uzak şarkın anahtarı 
ve en mühim üssü olan Singa. 
purun İngiliz ve Amerikan kuv. 
vetleri tarafından milştereken 
mi.idafaası ve kullanılması, bu 
samimi i~birJiği siyasetinin en 

1 - Bu kadar müsait vasıfları ren, insanlara hür do tfinkü 
1 h'aiz olan bu bonolar, umumun hür yasamak imkfınları ahil-

bariz bir tezahürüdür. 

raiföetine mazhar olacak olursa rien Amerikan ihtilali. c pı a. 
silahlı bitaraflık halinin deva- muayyen bir devresinde z~ fan
mınca akdine lüzu'm .ı:ı;örülebile- nı bitirmiş bir derebe·vlik dm. ak
cek istikrazların baska şartlarla den, cemiyetin ~·eni bir devrı bu 
ihracı önlenmis olabilir. çişini, bir biinye değistirisin z..ıltı 

2 - Tasarruf bonolarının hası- de eden ihtilaller ve pre 
!atı Milli Müdafaa hizmetlerine di. 
tahsis edileceğine ı;röre kim va- Burjuvazi iktidar m 
tanın masuniyetine yardım et- geçtikten sonra, kapitalizı 

Sovyetler ise, muhtemel Al
man tecavüzti. karstsında sark 
cephesinin emniyetini temin 
maksadiyle, Japonya ile ademi 
tecavüz paktı yapmasına rağ

men, Cine yardıma devam et
mektedir. 

Dunden Üibaren satışa çıkanlan 

mis olmaktan daha büvük bir kişafı, biinyesinde mevcut 
menfaat teminini tasavvur edebi- )·et ,.e demokrasi esasları '"!f r-

yeni tasarruf bonolan lir? ' bir ~nki~af ~österdi. !lu se.~Jiı-
cemıyetın bır kısmı ıktc;ad ,Ja 

Bu itibarla bugün, İngiltere, 
Amerika ve Sovyetler Çine yar. 
dJm meselesinde ve avro 2a
man.da /' 1manya:vı ma~IUP et
mek ıtayesiyie birleşmiş bulu
nuyorlar. 

fstifanm Sebepleri 

I• şte, Prens Konoye kabinesi
nin istifasını, Japonyanın 

son seneler zarfında geçirdiği 
bu siyasi buhranların aydınlığı 
altında mütalea etmek lazım
dır. 

Bu hadise, büyük bir çıkma
za girmiş olan Japonyanın, için
de bulunduğu müşkül vaziyeti 
ve sarih bir surette harekete 
geçmek hususundaki zarureti İ
fade etmektedir. 

Prens Konoye, iş adamlatly]e 
askeri partinin menfaatlerini 
uzlaştırmakta mahir ve ihtiyat. 
lı bir insan olarak şöhret almış
tır. 

• Askeri parti ise, Japonyanın 
daha faal bir rol oynamasını ve 
harekete geçmesini talep etmek 
tedir. Böyle bir hareketin, İn
gilterenin çok sık~ıık olduğu, 
Sovyetlerin Almanlarla meşgul 
oldukları ve Amerikanın henüz 
tamarniyle hazırlanmamış bu
lunduğu bir snada muvaffakı
yetle yapılabileceği, fakat bu 
fırsat kaçtıktan sonra miimkiin 
olainıyacağı kanaatini beslemek 
tedir. 

Bu partinin bir zümresi, Ja
ponyanın Sibirya istikametinde 
genişlemesini, diğer ziimresi İ· 
se, cenubi Pasifikte harekete 
g-eçmesini istemektedir. 

Japonyanın fiilen harbe girip 
girmiyeceği ve girdiği takdirde 
askeri harekatı hang-i istika
mette inkişaf ettireceği hakkın
da bir hiikiim \•erilemez. 

Ancak, Almanyanın. Japonya. 
yı Sovyetlere karşı harbe teş
vik ettiğini ve bu hareketin 
Wall - Street'e daha mülayim 
geleceğini söylemek bir hata ol
maz. 

CArkui 4 iineü sayfada) 

I• ki yaşını tamamlamak üzere 
olan Avrupa harbinin yeni 

bir cihan harbine istihale ettiiti 
sıralarda -yirmi iki buçuk aydan 
beri sulh halinde yaşamış olma
mıza rağmen- Bizler dahi ancak 
harpten bahsedebiliriz: Günün 
tek ve korkunç realitesi bu değil 
midir? Harp, paleolitik çağların 
dev cüsseli hayvanlarını andıran 
acaip vasıtalariyle etrafımızda 
cereyan etmekte. ve fakat, bilhas 
sa iktisadi tesirleri itibariyle hu
dutlarımız içine çoktan girmiş 
bulunmaktadır. Muharebe etmek 
sizin harpte olduğumuzu iddia 
edebiliriz. Filhakika, bu vaziye
ti. ifade eden teknik tabir "silah
lı bitaraflık" tır. Lakin, böyle bir 
devirde, bitaraf da olsalar, silah
lanmış ve silahlanmakta bulun
muş olan milletlerin tahammüle 
mecbur oldukları mali külfetler 
ancak istihsal mekanizmasının 
tahripten masun kaldıib. ölçüde 
azdır. 14 _ 18 harbinde "silahlı 
bitaraf" kalmış olan küçük Ho
landanın varidat bütçesi yekunu 
1913 te 227 ,4 milyon florinden 
1918 de 1.050,9 milyon florine, 
vani 4,65 defa yükselmişti. 
Felemenk maliyesi bu varidah 
nasıl temin etmiştir? 

Vergileri % 90 nisbetinde art
tırmak ve geri kalanı da istikraz. 
larla kapamak su'retiyle! 

Derhal kaydedelim ki, Türki
ye maliyesi iki büyük harbin tec
rübelerinden geniş mikyasta is
tifade ederek gerek bütçe müva
zenesini ve gerek Türk parasının 
sıhhatini korumak hususundaki 
tedbirlerini ver.ı?i zamlariyle is
tikra!zlara hasretmemiş, bütün 
imkanlara vaktinde bas vurarak 

Almanyada Fotoğrafçıların 

İşgüzarlığı 

Son zamanlarda Alınan ga
zetelerinde sık sık yeni 

bir ilana rasgelinmektedir. Bir 

r - Yazan: ............ , 

NASUHİ i 
BAYD~.1 

müdafaa siyasetinin istilzam et
tiği büyük masraflardan mühim 
bir kısmını mükellefe ve nakde 
yüklememenin yollarını bulmuş
tur. Hakikaten, memleketimizde 
ver,giler dayanılamıyacak kadar 
fazla olmadı_ğı gibi enflasyon d':i. 
cihanşümul buhranın haklı gös
tereceği fevkalade pahalılık da 
yoktur. 

Lakin, harp devam etmektedir. 
Ve, "harp devam etmektedir," 
demek ise Türkiyenin, artık bü
tün dünyaca anJaşılmıs olmak ik
tiza eden "sulhü muhafaza" siya
setine rağmen .ıtünün birinde is
tiklalini müdafaa zaruTetinde 
kalması ihtimalinin daima mev
cut olduğunu tekrarlamakla bir
dir. Biz bundan dolayı silahlı.,,vız, 
silahlanıyoruz, sulha kadar silah. 
larımızı ellerimizden bırakmıva
cağız. Bu kararın neticesi olarak 
eksilmeyip artan masrafları kar
sılamak üzere yeni yeni mali 
tedbirler düsiinüyoruız. Bu.ııün pL 
yasaya çıkarılan Tasarruf Bono· 
ları bu tedbirlerden biridir. .... ... 
Süpbe yok ki, tasarruf bono

ları ihracı dahili ist.iknz 
akdinden baska bir sev de~ildir. 
Fakat, bu istikrazın bütün vasıf
lan -ihraç sebebi olan "Milli mü
dafaa hizmetlerine müteallik fev. 
kala.de tahsisata karsılık olmak .. 

çok fotoğrafçılar tarafından ve- yazan. 
rilen bu ilanlar aşağı yukarı şu • 
meeldedir: 

hariç_ küçük tasarruf erbabı ka-J YENI NEŞRIY AT: yasi hiirriyete sahip olduğu 
dar büyük sermaye sahiplerinin · de, diğerlerinin hürriyetini 
d · tif ' d' · h't d Tarih V ik 1 D · · dit eden şartlan doğurdu. 
v:s:~ar~ır~n lŞCSıne 1 ap e en es a an erglSl lıilrri~r'ete kavusanlarla, mabdu 

1 - Bu istikrazda hiç bir ceb· Maarif Vekilliği, mevkut neşriyııtı bir hürriyete kavuşanlar arası 
ri mahiyet yoktur. arasında "Tarih-Vesikaları,, adı ile daki miicadelc, sınıflar arasınd 

2 - Bilakis, yalnız ve yalnız yeni bir derginin neşrine başlarmştrr. ki miicadele ~eklinde tecelli et 
para sahiplerinin menfaati bah- Türk arşiv ve kütüphanelerinde bu- Bugün demokrat memlt'ketler~ 
se mevzudur. lunan ve henüz tarunmıyan veya pek liberal iktisatla idare edilen me 

3 - Tasarruf bonolarının 100, az bilinen tarihl vesika ve metinleri leketlerde doğan hürriyet buhra 
500, 1000 liralıkları olduğu gibi, asıl veya suretleriyle tarih ile meş- nı, ancak bö:rle bir buhrandır 
mütevazi keselere elverişli olan- gul olanlara tanıtmak için çıkarıl- F'akat bu buhranın, hiirrİ) et '\ 
lan, 25 ve 5 liralık kupürleri de makta olan bu mecmua, iki ayda bir demokrasiyi ilga ederek, bütü 
vardır. neşrolunacaktır. Büyük hacimde yüz insanları tek bir sınıfın Jıakinıi 

4 _Vadeleri 3
1 

6 ve 12 aylık- sayfaya yakın metni ve ekserisi yeti altına vermek, biitün millet 
t renkli olarak müteaddit vesika ve Ieri tek bir milletin hakimi~ et 
ır. l ~ d 5 - Fakat, bunları satın almış resimleri ihtiva eden ilk sayısında: atına sokmak, ortaçag ve ere 

olanlar herhanı:?İ bir bankaya % Edeb! Şef Atatilrk'ün Sıvas kon- beylik denine dönmek gibi bi 
1/2 derecesinde komisvon vere- gre~inden sonra Anadolu ve Rumeli tema~·iilü yoktur. Deınokr 
rek bonolarını diledikleri anda Müdafaai Hukuk Cemiyetini kurar- memleketlerde Faşizme karşı d. 
oaraya tahvil edebilirler. ken hükumete verdiği istida ve be- yulan iğhirarda, milli menfa ... 

6 _ 3 av vadelileri f1. 4. 6 ay yannamenin, ler, çarpışan menfaatler mevzıı 
vadelileri r~ 5, 12 av vadelileri Milli Şef İn,?nü'nün Türk harf in- hahsolduğu 'kadar, esarete kaı 
r~ 6 faiz ,getirmektedir kılabı başlangıcında Başvekil sıfat'y- duyulan iğbirarın da tc.siri va 

· le Maarif Vekilliğine vermiş olduk - dır. 
7 - Faiz peşin verilmekte ol- ları direktiflerin :taksimilelerini, Cemi;ret biinyelerinin geçirdi 

duğu icin yukardaki nisbetler Selim III. Mustafa rv. ve Mahmut ğ'i buhranlar, muhtelif zıddhet 
hakikatte biraz daha yüksektir. JI. zamanlarına, Mustafa Reşit Pa- teri, car.pısmaları, rt>jimlcrj do 

8 - Bll'nların alış verişi hic şanın Faris ve Londra sefirliklerin - ğurduğu gibi, muhtelif hürriye 
bir rasimeye, hiç bir vergi ve deki siyası muhaberııtına, Tanzimat telakkileri de doğurdu. Bugün h 
resme tabi de.~ildir. devrinde rüşvetin kaldırılması için telakkileri dört sekilde tasnif e 

9 - Hamiline mahsus olan Ta- yapılan teşebbüslere ait müteaddit debiliriz. Liberalizmin. kabul et 
sarruf bonoları vadelerinde ban- vesikaları ihtiva etmektedir. tiği hiirriyet ve demokrasi. Fa 
ka, Milli 'Piyango, posta gişeleriy. Bunlardan başka 1757 de Rusyaya şizmin kabul ettiği hürriyet te 
le mal sandıklarında ödeneceği, giden Türk Elçisi $ehdt Osman Efen- Jakkisi. Komiinizınin hürriyet ka 
borsada muamele _göreceği, elden dinin sefaretnamesi de tefrika olun- nunları. Anar-.izmin kabul etti 
devredilebileceği için ceplerde maktadır. ği Jıiirri~·et telôkkisi. 
atıl duran paradan faal bir nevi Derginin ihtiva ettiği vesikalar a- Liberalizm. sınıf miicndelele 
para, adeta faiz getiren nakit'tir. rasında Elçi Ebubekir Ratip Efendi- içinde ancak bir zümreye geni 

10 - Nihayet, bunfar bütün nln 1792 de Viyanaya merasimle gi- bir hürriyet verebilmiş, tam lıü 
taahhütlerini .ı?ÜnÜ gününe üa rişini gösterir bir gravürün röpro- riyet ve demokrasiye ,·armamış 
etmiş olan Türk hazinesinin ke- düksiyonu hususi bir değer taşımak- br. Fakat hürriyet ve demokr 
faleti altında, tedavüldeki mikda- tadrr. Derginin sayısı 100, yıllrk abo- siye dii~man değildir. Faı:ıiz 
rı da 25 milyon liradan ibarettir nesi 450 kuruştur. Maarif Vekilliği hürriyet ve demokrasiye clii ma 
ve "ihraç ve tediye masrafları i- Yaymevlerinde ve bütün kitapçılar- dır. Giizide bir sınıf ve giizid 
le bu bonofar icin ihtiyar olunan da bulunur. bir millet vardır, değir sınıflar 

İn_gilterede kuş meraklılal"l kus 
larını serbes bırakmıya mecbur 
olmuslardır. Yalnız maden ocak 
larında gaz olup olmadığını an
lamak için kullanılan kanarva
lar ve hayvanat bahçelerindeki 
tekmil kanatlı havvanl:ır bu ka 
nundan istisna edilmislerdir. 

* * 
"Miiessesemizin fotoğrafçı. lizleri bile bu sevgilerinden fe- icap etmektedir. Ev Kadınlan, Ameıe 

c a ıp Saminin memuriyet 
ziyetinin tesbiti için tezkere 
zılmasına, Semsettinin tediye 

.. . __ şlerini imza etmesine rağmen 

nı,.pV evinize gelmiye ve sizce dakarlık ykapmıya mecbur et- İkinci sebebe _gelince: Ya ı- Tr -... T • _,_ v ... .l ri 
···-·· • -11-•,.. 1 çıaaetlı mu atnl hucumıu. ... cJ.c.ı"uıı.;uıerın tiniforması Ru- hududumuza varmışlardıı~ s"G i 

Zurich, 17 (A. A.) _ Neue men ?.Skerlerinin üniformasına ki güne kadar Istanbula gelmiş 
Zuercher Zeitung .ı:ı;azetesinin pek zıyade benzemektedir. Uzer olacaklardır. ~ 

ve milletlere tahakküm etme 
hu sınıfın ve mil1etin hnkk1dı 
Kiicük milletlerin hürriyeti, is 
tikUtli, iktisadi, siyasi, asi.er 
hiirri~·eti '\'e Jıfıkimiyeti yoktu 
MHli hiiniyet, ancak llib iik h 
gemonyayı ~·apan bu gnlip de\ 
letin hakkıdır.Diğerleri reaya v 
tabi mevkiindedirler. Komiinist 
lerin anladığı hi.irri;ret de, ferdi 
ferdi istismarına, milletin mille 
istismarına nihayet veren rejim 
dir. Din, milliyet, ırk, sınıf far 

.. ~.,f:;:~ı.~w!rn11rw. ... r1.1r,..,. l.Akİkİ hiir 
tun agırugıyle cepheye yiiklcn-
ınistir. İki taraf. da mÜthiş zayi. 
at Yermektedir. Jki tarafın da id
dialarını kabul etmek Iazım gc. 
lirse, harbin birinci safhasında TER NE I• Ş j ı~ra al~~dı~nı isbat etmek icin 

Jösterdı,ğı mudafaa şahitlerinin 
el · ı· k 

M d . t fi .1·· .. .. v P ve ıs ımaına arar verilme-
' e enıye , v wu,,.~~uzu SOg'\ni istedi. 

ga karşı muhafaza •<:ın pek ço 
§\~y icat ettirmiştir. Mu.bitin sı1 Mahkeme, bu talepleri Jrnbul 
gug,ınu içeriye nakletmeyeıı -. .. cıerek davayı 30 Temmuza bı
lqrdan, içi boş tuğlalardan \lktı. 
daha türlü türlü maddelerd( 
Yapılmış binalar, sobalar, kaloı B 
rerıer, katın kumaşlardan elbis• a s ı n B i r 1 i ğ i 
Bunlara kendimiz başka çarel 
de ilave ederiz Mesela harekı Umumi Kongresi 
Yürümek ve spor yapmak insa 
ısıtır. Ankara ,17 (TAN) - Türk ba-

Fakat muhitin fazla sıcaklıın birliği umumi kongresi bu a
na karşı medeni müdafaa vaın 18 inde Ankarada toplanacak 
tası yok gibidir. Yiyeceklerinır. Kongrenin içtimai için en az 
ve içeceklerimizi soğutmak i6 azanın hazır bulunması lazım 
buz dolapları '\·arsa da, insa el~ektedir. Birlik merkezinde 
oturduğu yeri soğutmaya yııakı o.~an temaslardan anlaşıldı
yacak soğuk hava makineleri ına gore, bu ayın 18 inde nisap 
türlü yapılamamıştır. asıl olamı:yacaktrr. Basın kartla. 

O • · fazla sıcağa k:1 da henuz çı1,:mamıştır. Bu 
vüe::ı~e~:::· kendisini müda:artların cıkarılıp dağıtılı_nasın-

b d B müdafaa .:111 sonra kongre toplanabılccek-ya nıec ur ur. u ır 
yalnız keyif için değil, vücu · 
tabii hararetini daima muha · 
icin zaruridir. İnsan sıcak k Italyan mütareke Heyeti 
bir ha~ van olmakla be!abcr. Şehrimize Geliyor 
nının !'ılcaklık derecesı malı• A k 
tur. 1\İuhitte fazla sıcaklık ı bn tra, 17 (A.A.) - Suriye

• l · ·· cudün içindeki har~ u u~~akta olan ve bundan 
tesı.) e vu ırkac gun evvel Hataya gelmiş 

1ılunan İtalyan mütareke h(l~'C· 
bu_giinkü Torosla Ankar<ıdan 
~miştir 

(Baş tarafı 1 incide) 
"iyi haber alan kimseler milli 

müdafaa programı mudbince tay 
yare imalatının çoğalmasını, de • 
mokrasi ile Totalit(!r sisferiı ara
smda ki muazzam görüşün sonu 
nu gctiıecek kat'i bir amil olmıya 
matuf bir mucize olarak kabule
diyorlar.,, 

lüıox' a bir '!mal 
Vaşington, 17 (A.A.) - D.NiB. 

Nevyork Journal American'ın 
verdiği bir habere göre ayandan 
Wheeler, Amerikanın şimal filo. 
suna mensup tayareler tarafından 
Asor adaları etrafında devriye 
uçuşları yaptıklarını tekzip veya 
teyit etmesini bahriye nazırı al -
bay Knox'dan istemiş ve bahsi 
geçen haberin doğru olduğunu 
zannettirecek maliımat sahibi bu 
lunduğunu ilave etmiştir. 

Gramer Terimleri' 
Ankara, 17 (TAN) - Gramer 

kongresi azasının kendi araların
dan seçmiş oldukları terim ve 
program komisyonları faaliyetle
rine devam etmektedir. Terim 
komisyonunca tesbit edilen terim 
ler program komisyonuna tevdi 
olunmustur. Bu terimler Türk';e. 
leşmis eski ıstılahlarla Türk kö
künden yeni ıstlahları ihtiva et
mektedir. 

Berlin muhabirine göre, Alman- leri araştırıldığı vakit, para ola- Yon Papen de selırimize 
ların Sovyetlerin şiddetli muka- rak ley bulunmuştur. Bundan • ~ 
vemet ve mukabil hücumlariyle anlaşılıyor ki, Sovyet paraşütçü- geldı 
karşılaştıklan Berlinde kabul e- Ier! Rumen arazisine inmek isti- Ankara, 17 (A.A.) - Alman • 
dilmcktedir. vorlardı. yanın Moskova büyük elçisi Von 

''T k ıd t ·d Chulcnburg bu sabah Almanya-
Rogaçef önündeki lıa1·p aş eı orpı osu,, mn Ankara büyük elçisi von P:-ı-

Moskova. 17 (A.A.) _ Roga _ Bcrlin, 17 (A.A.) - Sovyctle- pen ile birlikte tayyare ile Istan 
ce.f'in istirdadı için yapılan mu- rin "Taşkent., torpido m~hribi bula gitmiştir. Von Chulcnbur,,. 
harebe hakkında j!elen yeni taf- 15 Temmuzda Alman hücumbot- bugün Istanbulda kalacak ve ya~ 
silat ~österiyor ki, Sov::vetler ları tarafından ağır hasara uğra- rm Bcrline gitmek üzere tayyare 
Dinyepcr nehrinin garp sahili ü- tılmıştır. ile yoluna devam cyliycccktir. 
zerinde kain olan bu köprü ba- imha edilen tayyareler 
sını istirdat ettikleri zamari Al
manları 30 kilometre ,geri püs_ Berlin, 17 (A. A.) - Alman 
kürtmüşlerdir. Almanlar, 1.SOO hava kuvvetleri 15 Temmuzda 
ölü, daha fazla yaralı ve birçok cereyan eden hava muharebele
esir vermislerdir. Saksonya mo- rinde 42 Sovyet tayyaresi düşür
törlü piyade alayına mensup bü- müşlerdir. Ayrıca yerde de 106 
tün bir bölük bir avuc Sovvet Sovyet tayyaresi imha edilmiş 
ııskerine teslim olmuştur. Bir bulunmaktadır. 
Sovyet birliği tank kollan ve ~'Uzun ve çetin bir harp,, 
benzin şişeleri ve el bombaları 
ile 27 tank tahrip etmislcrdir. Roma, 17 (A. A.) - General 
Diğer bir birlik de 8 tank tah- Ambr~io. Romada intisar eden 
rip eylemiştir. Piccolo ga;.etesinde yazdığı bir 

makalede Italyanları ikaz ederek 
Sovyetler Birliğine karşı yapılan 
harbin "uzun ve çetin., bir harp 
olabilceğini kaydetmektedir. 

Bir esirin ifadesine jl;Öre, alay 
Rusyaya gönderilirken askerlere 
Rusya üzerinden Simal A·frikası
na .ı:ı;itm~kte oldukları ve Rus
vayı arabalarından dahi inme
den zaptedeeekleri tebliğ edil
rniştir. Esirlerin ekserisi muhte
lif yaşlarda ihtiyatlard1r. Bu 
bölgedeki Rus kıtaları Almanla
rı garba do2ru sürmivc devam 
ediyorlar. 

~neral Bolalti, şark cephesi
ne gitmek üzere şimdi yolda bu
lunan İtalyan kıtalarının zafer 
tacını ~iyebilmek icin vaktinde 
yetişeceklerine kani olduğunu 
ve muharebenin sona ermekten 
henüz uzak bulunduğunu ilave 
eylemektedir. 

General Dentz 

Suriyeyi Teketti 
(Baş tarafı 1 incide) 

raplar kıtalar geçerken yol bo
yunca ve hatta evlerin damlarına 
biri km işlerdir. 

Öncü kıtalar şehrin banliyö
siina girince seyirciler çıl,gınca 
bir memnuniyet izhar etmişler 
ve krtaları sevine nidaları ile al. 
kışlamışlardır. Britanva askerleri 
Tol meydanına geldikleri zaman 
halk ileri atılmış ve Avustralva
lıları omuzda taşımıştır. 
Öğle iizeri muhtelif kuvvetler 

başlarında general Wilson, Cat
roux, Lavarok oldu .~u halde şeh
re resmen Rirmişlerdir. 

General Dentz kuvvetleriyle 
'"'irliktc Trahlusgarbe hareket et
miştir. General Pazartesi günü 
kıtalarına hazin bir merasimle 

iki tarafın zayiaü birer mil.Yon 
insan, 4-5 bin tank, 3·4 bin tay-
l aredir. 

Harbin Stalin hattı iizerindc 
<'ereyan eden ikind saflımıı dah:ı 
kanh bir sekil almıstır. Buradrı 
d:.t taraf~·nin ayni nisbctte za. 
'j.at vereceklerini tahmin güç de. 
ğildir. -

Halhuki bu biiyiik zayiata rağ. 
men, elde edilen netice de mü. 
halağa edilecek derecede miihim 
dt-i{ildir. Yıldırım harbinde top. 
rak ve sehir işgal etmenin ehem. 
miyeti yoktur. Gaye, düşman or
dusunu imha etmek ve harp e. 
demi:vecek hale getirmektir. Hal 
huki Son·et ordusu heniiz nmkn. 
Yemet kabili;\·etini bile kayhet
nıemistir. 

veda etmiştir. Bu merasimde ha. 
zır bulunanlar, Generalin heye
canının çok büyük olduğunu ve 
gözlerinin yaşla do 1 u olduğunu 
< ôylüvorlar. ' 

Fra11sız gazetelerinde 
Vichv, 17 (A.A.) - Fransanın 

işı:;.ıl altında bulunmıyan kısım
?arında intişar eden gazeteler, bu 
günkü yazılarında. Suriye müta. 
rekesinin Fransanın mandrıter 
:iedet sıfııti\'le haiz olduğu sivnsi 
hakları ihlfıl etnıivcccgıni teba
rüz ettirmektedirler. 



li 
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~;iki aslıların 
ırdıgi Kavga 

Nar--1 

Layık Olduğu Cezayı Verirken 

İ\millerini de 
1 uyııunsuzluj!umuzun 

bır dert olduğunu bir ke
ııordük; daha doğrusu 

ek betbahtlığınd:ın kur
lii . dece dinledik. 
Ben aki büyük stadyumda 
hasta!'Jkua gelen bu vakanın 
j:ıoı,, ri muhakkak ki, ceza-
Hıık · ır; yanı oyunculara. 

bası g belki de bütün klübe 
ousy liıı verilecektir. Fakat 
Jıayetokta üzerinde bir dakika 
tan ö i.Stiyor ve bu kacıncı va-

.. acmcı ceza"! diyoruz. 
uçuk sene kadar evvel, 

Zaft bölge binasında bazı 
_.:_ _,ı-ecilerinin iştirak ettiril-

F• ''toplantı yapılmış ve fut
üessi! hadi.•elerin iımil

.ısk<' nleyici tedbirleri hakkın
da uzun konuŞll!muştu. Es
la; idareci, stadyum !arın se
Pa e oyuncuyu birbirlerine 
z$ bulundurulacak şekil-

u ileri sürmüş ve uAn 
t bu vakal:ır olmuyor. 
,. urn buna mani" demişti. Bu 
c !bir kere daha anlaŞllmıştır, 

vakayı yapanlar spcr yo-
lnhlraf etmiş oyuncular-

AmiI!erl arasında has
.nıı eocııkları şımartması ve 
ıarı. küçük dağlan ben yarat. 
ı dedirtecek ,ekle getirmesi 

mudur? 
li:lbette vardır: ' 
ldarecilerın: "Aman .ıı:ılibiyet; 
olursa olsun ııalibiyet., deme

m bu tavsifi gayri kabil va
dahli yok mudur? 

Elbette vardır. ( 
lcünün para almasının; 

lece sporu unutarak, "am:ın 
bjyet" diyen idareciyi mem

edip yeni bir elbise kopar
bu işte bir payı yok mu-

? 
'l'abii Tardır. ~ 

tte ki "namağlup takım., 
·ibünlerden gelen takdir demL 
elim, keyif naraları ile sarhoş 

• llltIŞ ve knl'$1 tarafın güzel oyu
a ile topladığı samimi alkışı ya
Tl'J?aıruştır. 

Düşünmeliyiz 

Gençlerbirli)!i hakikaten güzel 
oynıyan bir takımdır. Burada 
yaptığı maçlarda daima müsbet 
intibalar bırakmıştır. Beşiktaşın 
bu ııüzel oyun karşısında, Genç
lerbirliğinin Türkiye şampiyon
luıtuna layik olduğunu idrak ede
memesinde, yukarda saydııtım 8... 
millerden başka sebepler de var
dır. 

Bunlardan birincisi idarecilere 
taalliık eder: "Biz Milli küme 
şampiyonuyuz, Milli küme sonun 
cusu ile Türkiye şampiyonlu_ğu
nu oynayamayız,, dediler. Spor
da bundan daha manasız bir şey 
yoktın; fakat gelgelelim gporu 
bilen nerede? 

Bu iddia manasızdır. Cünkü, 
karşılaşan bölge şampiyonlarıdır. 
Memleket birincisi heryerde böy. 
le seçilir. Milli küme, federasyon 
mürakabesi altında yapılan sa
dece bir turnuvadır. İkinci amil, 
futbol federasyonuna aittir. Tür_ 
kiye birinciliğinin Milli kümeden 
evvel yapılması yani lig macları 
biter bitmez oynatılması lazıırı
dır. Evvela resmi, sonra diğer 
müsabakalar ... 

Üçüncü ve en ehemmiyet!iz se
bep de, BeşiktaŞln sürmönaj'ıdır. 
Çünkü Ankara lig maçlarının 
yorgunluğu ba$l<a, İstanbul lig 
maçlarının yorgunluf(u başkadır. 

Fakat, asıl kabahatli, futbol
cüyü bozan bizim spor muhiti
mizdir. Bu hadise üzerine futbol
cüleri şiddetle cezalandırırken u.. 
nutmıyalım ki, onlar sporu öl
dürmekle yaptiklan bu cinayeti 
işlerken cezaları unutacak kadar 
kendilerinden geçmiştirler: Ve 
onlara benliklerini unutturan, 
idraklerini iptal ettiren gizlice 
para sunanlar, her şeylerine ey
vallah diyenler, nihayet onların 
tahakkümü altına girecek kadar 
b::ısitleşen adamlardır. Bizi bozan 
"Ya iki oyuncumu kaybeder de 
şampiyonluk elimden giderse,, 
düşüncesidir. 

Kendi kendimizi aldatmıyalım; 
iğrenç kavgayı çıkaranlar, cen
tilmenlik kupasını alanlardır. 

Füruzan Tekil 

Devlet Meteoroloji işleri Umum 

Müdürlüğünden: 

BELEDİYEDE: 

4 Yerde Elektrikli 

Fırın Y aptırllacak 
Bel~iye şehrin dört muhtelif 

yerinde elektrikli ekmek fırını 
yaptıracaktır. Fırınlar şehrin bü
tün ekmek ihtiyacını karşılıyacak 
kadar geniş olacak ve bu suretle 
ekmeklerin daha temiz ve daha 
çabuk çU<ması temin edilecektir. 
Bu fırınlara ait planlar tamamen 
hazırlanmış dün vali ve belediye 
reisi Dr. Lutfi Kırdar tarafından 
tetkik edilmiştir. Bu fırınlar Ka
dıköy, Usküdar, Beyoğlu ve Is.. 
tanbul semtlerinde inşa edilecek 
tir. Fırınların inşa edileceği yer
ler şimdiden hazırlMacak ve 
memleketlerle normal münase -
betler teessüs edince lüzumlu o
lan demir malzemenin satın alın. 
masına başlanacaktır. 

Yeni inşaat Pllinlı Olacak -
Belediye yeni yapılacak inşaat 
için bir plan hazırlamıya karar 
vermiş ve bu planın ana hatları
nı tesbite başlamıştır. Yapılan tet 
kileler neticesinde açılan ve geniş 
!etilen caddelerin herhangi bir 
tarafında yapılacak inşaatın ayni 
irtifada bulunmaması şehri çir -
kinleştirmektedir. 

Bazı altı katlı apartımanların 
yanında iki katlı apartımanlar 
yapılmakta ve bu suretle cadde 
çirkin bir manzara arzetmekte -
dir. Hazırlanacak p!Anda her cad 
denin arzına göre bir bina irtifaı 
tesbit edilecektir. Bu suretle arzı 
sekiz metre olan bir cadde üzerın 
de yapılacak inşaat ile arzı 15 
metre olan bir cadde üzerinde 
yapılacak inşaatın irtifaı ayrı o. 
lacak ve binaların irtifaı arasında 
bir tenasüp vücude getirilecek • 
tir. Tetkikler yakında neticele -
necek ve şehir meclisı toplantı -
larında müzakere edilecektir. 

Çamlıcada Tesisat - Çamlıca_ 
yı güzelleştirme cemiyeti Çamlı
ca tepesinde bir otel yapılıncıya 
kadar orada pansiyon olarak kira 
!anabilecek evler inşa ettirecek -

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
UJaşı 3 finciide) 

Jngilizlere Göre: 

I• ngiliz kaynaklanna göre Ja. 
ponya, bilhassa petrol ka. 

uçuk, gibi şiddetle muhtaç ol
duğu maddeleTi elde etmek 
maksadiyle Holanda miistemJ.,. 
kelerini işgale teşebbüs edecek. 
tir. 

Amerika kaynaklan ise. bıı 
kabine buhranını, daha zi:vade, 
dahili vaziveti • t'Ok bozuk ve 
Çin harbinden çok yorgun. dii
sen Japon:vanın harpten knch· 
ğının bir alameti olarak gör
mekted irler. 

En son gelen b ir h abere gö
re, Prens Konoye veni kabineyi 
teskile memur edilmistir. 

Pasifikte harekete geçmiye 
taraftar olduğu zannedilen Mat
suokanın yeni kabinede f'ski 
mevkiini muhafaza edip etme· 
diğini heniiz biJmivnruz. 

Yeni kabinevi tekrar Pren< 
K onovenin teskili. Jnoonvanm 
yeni askert hir ıtvantiire ı?İrmt· 
ve cesaret etmediğini gösterebi
lir. 

Buna r"hn<-n a~kf'rİ nartinin 
tazviki a' ( ında bir hareket yap. 
mak mecburiyetinde kal•cak n
lursa, bunun doğrudan doğruva 
Amerikaya kar'1 bir harp sek· 
!inde tezahür etmiyecein ve Ja. 
pon kuvvf"tlerinin ant bir hııtT,..
keti Hindicini ve Si,..ma külli
yetli mikdarda asker ihraç et. 
m~l..-ri ,,e tav"\'Rre ıröncfernH~·l<'rİ 
şeklin.iP vukua geleceği tahmin 
edilebilir , 
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tir. Pansiyonlar yemekli olaeAk, 
Çamlıca ve Tomruk suları da ka
palı şişelerle satılacaktır. Ayrıca 
kapalı bir sinema binası da yapı_ 
lacak ve bu vaz bir voleybol saha 
sının vücude. getirilmesine çalışıla 
caktır. 

İstanbul Deniz Komutanhğından 
Deniz Lisesi ve Gedikli Erbaş 

Mektebine Talebe Alınacak 
J\3alıdald prtlan haiz olanlar deniz. llffsl ile gedikli erbaı mek!e-

blıle talebe olarak ılmacaktır. 
Deniz ll•eılne glreeek tallplerln: 
1 - Yaşları birinci ıını:t için 15 - 18 
2 - ., lk.ınci ., " 18 - 19 olacaktır. 
S - Bu yaılardao olu •7 büyük veya kUçılk olanlar da kabul edi

lecektir. 
ıt - Lise birinci smtfa ortamektep merunlan almacatı &ibi lisenin 

birinci gınrfmda ikmale kalmı.ş olanlar da alnacaktır. 

Deniz gıedlkll erbaf hazırlama okuluna glrmlye tallplertn : 
l - Yaşlan 11 - 17 ola.caktır. 

2 - Bu mektl'be ilkmektep mf'ZUnu alınacaA'ı. gibi, ortaokulun tnuh· 
telif ımrl'larında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini y3Lnız. bir sene rayi etmiş oll'nlar d3 alınacaktır. 
Bu şartlan haiz oluo deniz lile:;t ile deniz gedikli erbaş hazırlama 

okuluna girmek lstiyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar İ!'tan
bulda bulunanlarm Kasonpaşeda deniz komutanlığma, hariçte bulunan-
~~ mahaW _ aakerlik ıubelerJne mlı.raı"llalları. (5708) 

Muhtelif Yiyecek Ahnacak 
lstanbul Amerikan Kolleii Müdürlüğünden 

• 
Et 

Cinsi 

' Sığır (but) 
Bonfilets 
Rozbii 
Koyun jigo; 

Azı 

15,000 
270 
120 

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

3.300 
1,320 
7,200 

Bakkaliye·Zeytinyağı, torba 1,500 
Zeytinyağı. Bar
daklı-Ayvalık 1,020 
Y ~ğ. soka 240 
Soğan 4,200 
Patates, Bolu 27,900 
Patates, Ada-
pazarı 1,500 
Pirinç 5.100 
Tuz 1.800 
Şeker, toz 5,400 
Soda 2.250 
Turyağı 4,ô80 
Yag, Urfa 2.040 
Fasulye, Horoz 1260 
Nohut 570 
Mercimek, yeşil 420 
Makarna 1.590 
Kakao -· 78 
Çay 85 

• Çokolata, sütsüz 60 
Çamaşır sabunu 405 
Tuvalet kllğıdı 300 
Peynir, kaşer 390 
Peynır, gravyer 720 
Peynir. beyaz 100 
Yumurto 40 
Un 30 
Sirke 1,380 
Zeytin 450 
Toz sabunu 1,500 

Çoğu Teslimat 

35, 000 Kl. Haftada üç defa 
630 
280 

21,000 
3,080 

2,520 

7.700 
3.080 

16,800 Ad .. 

• 

3,500 Kl. Senede eİı 
0

çok 
dört defa 

2,380 
560 

9,800 
65,100 

3,500 
11,900 

4 201) 
12,600 

5.250 
10,920 

4,760 
2,940 
1,330 

980 
3,710 

182 
200 
140 
870 
700 

2,170 
1,680 

I!eray 

250 Tn. 
100 Kasa 

60 Çuval 
2,000 KL 
1,000 

3,500 KL 

Yaş sebze: Kabak 
Fasulye. Av• 

7,500 17,500 20 Mayistan itiba-

şe K. 3,240 
Bakla 420 
Patlıcan 18,690 
Fasulye, ralı 2.340 
Bezelye 2,160 
Salata • 13,800 
Marul 3.210 
Hiyar 4,380 
Ispanak 2,340 
Enginar 2,160 
Pancar 2.400 
Domates 7 ,560 
Prasa ~ 765 
Havuç 5,220 
Uhana 2,940 
Biber 2,010 
Brüksel lahnası 90 
Karnabahar 780 
Kereviz 330 
Tereotu, may-

ren 
7,560 15 Hazirandan 

980 25 Nisandan 
43,610 Ad. 25 Hazirandan 

5,460 KL 15 Hazirandan 
5,040 1 Hazirandan 

32,200 Ad. 
7,560 

10,220 
5,460 KL 
5,040 
5,600 

17,640 
1,785 

12,180 
6,860 
4,690 

190 
1,820 

770 

1 Mayıstan 
1 Hazirandan 

10 T. evvelden 
15 Mayıstan 

1 Mayıstan 
10 Temmuzdan 

1 T. evvelden 
1 T. saniden 

15 T. evvelden 

1 K. saniden 

danoz 5,40() 12,600 Ad. 
Semizotu 300 700 Kl. 20 Mayıstan 

• 

BUGÜNKÜ PROGRAnr 

7.30 Saat ayan 1 ı8.40 C1Zbant 
7.33 Müzik (PL) 19.00 İkıısaı sa•·• 
7.45 Haberl~r 19.15 Cazbant 
8.00 Müıık (Pi.) ı9 nO Haberler 
8.80 E•1n saati 19:45 Kllısllc TOr!t * muslk!sl 

12.30 Proırram 20.lS Radyo ga-
ı2.33 Semaller zeıesı 

12.45 Haberler 20.45 Şorkıla... 
13.00 Şarkılar 2ı oo Ziraat lak· 
13.15 Mü.ık (Pl.) vunl * 21.10 Temsil 
18.00 Saat ayarı 
18.03 FA!ıl 
18.30 Memleket 

pes tası 

22.00 Ork .. tra 
22.30 Haberler 
22.4S Orkestra 
23.00 Kapamş 

l\lr. Butler Londra 
Radyosunda Bir 
Konuşma Yapacak 

İng\li1 HrırlcJye Nez~rctl ~tilst :kI"l 

Mr. Butler uGtiniln 1\.1esC'leleri., şeri

sine dahil olarak aşağıda gösterilen 
gün ve sa:ltlerde Londra radyosunda 
"Eski ve Yeni Diplom:ı~ı.. mevzulu 
tıir konuşma yapacaktır. 

16 Temmuz g!lnll TQrltlye ya. saa
tiyle 18.00 de 19.82. 31.75, 16.84, 
25.53, 13.92, 16.77 metre üzerinden. 

Bu konuşma aşağldak:l gün ve sa
"ltlPrde plA.kla te-krar neşredilecektir: 

17 Temmuz gi.inil Türk:ye ır:ı:t -:aa
tiyle 23.15 de 25,53, 31.2!\. 19.68.. 
19.60 metre üzerinden; 

18 Temmuz gtln..il T·lrklye yaz saa
tiyle 09.00 da 31.55, 25.53, 19.82, 
42.46, 19.66. 31.25 metre üzerinden. 

VEFAT .k 

Kuştüyü fabrikası sahibi Oı . t· 
Bali oğlunun valıdesi, Kayseri ~·.a • 
nında tüccardnn Ibrahim ZiyaJ•ııl . 
teyzesı, ve Arif Ekşi oğlun~ınlı 
amcazadcsı dao 

Bayan Scn·et Bali Oğlu .e~: 
mupıclii oldugu hastalıktan kur~ı • 
tulamıyarak vefat etnııştir. Ce iLe 
nazesı bugunkü cuma günü Fe <leı 
rıköy B.lruthane caddesinde 101.a , 
numaralı hanesındcn saat 1 de 
kaldırılarak Feriköy camii şeri • lıU 
imde ccııııze namazı eda edildik )e· 
ten sonra Ferikuyıindeki aile kab ,,i· 
nstanır• defe dılecektır. ıiı 

Çele-ık tmlmcmesı rica olu- ril 
nur. 

----o--~-

ö L Ü M 
en 
ın 

':ıa 

ıi 
Izmir eşrafından Halım ağa za a. 

de Halil kızı ve lstanbul birinci ai 
müstanllğı merhum • 'urinln hem 0 
şiresi Nnciye vefat etmiştir. He - ıı 
nüz genç yaşında ve Isliım hanım ,, 
lığının tam bır timsali olan mer. •2 
humenin cenazesı yarın Beyazıt il 
camii şerifinde cuma namazını 
müteakıp kaldınlarak Şehıtlikte- ) 
ki aile kabrine defnedilecektir. ,i. 
Mevla rahmet eylesin. Umtı!!! ll!lldürl~!lmQzce lllt kos Uk ve ferro aillıyom terkibiyle ve 

lşlco\e ile UO - 200 atm0>l er tıızy:Jı: alımda 30 - 3.5 metre 
hidrojen istihsal eden (35 M3 lstilısa~ 780 mim ilk civa tazyikı 

tmda ıs• de hidrojen esasına mUs tenitür.) Ve istihsal edilen hidro
jenle iki veya dört hidrojen tüpünü im1A edebilecek kabiliyette lkl veya 

rt tekerlek fiıcrinde kabili nakil bir cf!oıız saım almacaktır. 

30 Temmuz 1941 - 30 Temmu. 1942 tarihleri arasındaki mııd· 
dete ait olmak üzere müdürlüğümüze bağlı Robert Kolej ile Ame
rikan Kız Kolejinin yukarıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf usuHylı; 
eksiltmeye konmuştur. Eksıltme 24 Temmuz 1941 perşembe gunu 
saat 14:00 de Bebekte Kolejin Erkek kısmında yapılacaktır. Lis
tede yazılı yiyeceklerin tamamı veya bir kısmın ı temine talıp olan· 
lar 1941 yılı Ticaret Odası vesikası ile teminatı havi kaı:alı zarfla
rını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline .kadar _Koleı Muhasıp
liğıne makbuz mukabılinde vermelerı, kezalık .temınat yatırma ve 
sartnamesini görmek istiyenlerin de pazartesı ıle perşembe sabah
ları Robert Kolej muhasipliğine müracaatları ilan olunur. 

MAARİFTE: • 
in~isarlar Umum Müdürlüğü · Uônları 

1 - Şartnamesi mu<"lblnce Bomontl bahçesindeki binaların tami.r 
Hukuk Fakültesinde 

Bu veya bunr ya km h ldrojen is tlhsal ve imla cihazını verebilecek
lerin mufassal lcltlinerlnl Umum M üdilrlQğe b!ldlrmeled ve daha tam 
fzahat almak lstiyenlerin bizzat milracaaUan il.ln olunur. 

!şJ •ttk ek~lltmt-ye konmuştur. y • 1 t"h U ı•• 
2 - Keşıf bedeli (3199.30) ııra mu\•akkat teminatı 240 liradır. lst anbul F"ıyat Mu .. rakabe Komisyonundan: enı m 1 an su u 

Ayvahk 
3 - Eksiltme 25.7.941 cuma &ünü ıaat 9.45 de K<lbataata levnzun 

Kazasının Bagv yii"."u•• Ko··" :ıu~mizdek! alun komisyonunda 7apılacaktır. . . Maarif Vekaleti Istanbul ve An 
,...- 1 (•748) 85 No. lu ilftn: Naftalin için per akendecı kAn toptan lıyat üzerin- kara Hukuk Faku··ıt'elerı'nin ııs· anıı 4 - Şartname sözü eçcn fUbeden parasız almabll r. ., (5962) 

den 3 15 olarak tesbıt ed,im!~tır. ve imtihan talimatnamesinde ba-
Muhtarfığından : zı değişiklikler yapmış, bu deği-
, ' - - l\fevsiınin en güzel 2 müstesna filmi birden şikliğin kararı dün alakadarlara 

-7V8lık kazasına ballı Bol7ilzü kO,.O .,.1c1 su tesisatına alt 12000 ır bildirilmıştir. 
DA l3000 metre arasmda tahmin edllen müstamel MS 1 ·- 1.S - ve Muham.nen bedeli (8620) lira olan 200 adet demir karyola 2917/ Bugun·· L A L E Sinemasında 1 Bu kararlara gô"te; imtihanı 
2 pusluk olmak üzere muhtelif eb"atta ve beher metrosl asgari 70, Azami 1941 Salı ıünü saat (15) on b~te Haydarpaşıda Gar binası dahilindeki l r· 
225 kul"Uf muhammen kıymetli deınır borular 1017/941 tarihinden iti- Komisyon tarafından kapalı zari usuliyle satın alm•caktır. ı - MAHKUM KADIN Y 2 - HABiL - KABiL başarabilmek için yazı 1 ve söz u 
baren 21 gün mOrldetle ve -ın para ile açılt arttırmaya konmu .... ·r. Bu «e ""-•k lstiyonlerin (496) lira (50) kuru,luk muvakkat te- 1 CLARC GABLE'nin bütün imtıhan numaralarının va· y- "" ~ •" ... Şimdiye kadar yaşanan heye· •. 7 d " 1 ak h r 

hıale 3tn/941 ,.__,.mbc -r·nü saat 15 Ba~"'' ...... köy konağında ih- minat, kanunun tayin etti..: \'esl1c11lar1a tekliflerini muhtevi zarflarm1 ı D · ·ı · d..... S..1.tısı en aşaoı O marn ve e 
r·~ •" "'~" •• eanlann en kuvvetlisi ve göriL !\ aryon ~vıs ı e çevır ıgı l'n h b d b t ğı 

t:yar heyeti tarafından 7•pılacaktır. isteklilerin muayyen f\inde ihale ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıa- mulıteşeın {ilimleri angi ir ersten eş en aşa 
•aatlnde'1 bir saat evveline kadar yüzde 7,5 he .. biyle 1125 lira teminat zımdır. len filimlerin en fevkaladesi. numara almamış bulunmak Jiizım 
akçcleriııl k07 sandığına yatırmaları veya bu miktara ait banka mek- Bu işe alt ııartnameler Komisyondan para ız olarak da~ıtılmaktadır. dır. Yaz devresinde bu vasatiyi 
tub VflTITlftl .7 7t.r.:ıı~i..huL11nduJ!tı i~An nı. ..... J. Ne zam'in bir bankaya ııtn. ... _~·· t , ...... ' • doldurmıyanlar veya bu vasatiyi 

Ben saadete ancak s~nınl~ rre kuyruğuna basılan kediye do- ~ ırı n K A. " il:'- - uçueıı uuuu um '".~ l ·: 1 suretiyle satın alınacaktır. Iha- doldurmakla beraber ikiden fazla 
bifo·orıım. Halbu kı, claleıı~ v 3750 4/B/941 11 1 minatı 450 liradır. Tal;n e~ın lesi 3117/!141 Po•••-'"- • ,. ··. 1 . ". ersten beşten aşağı numara aL 
~·Ad- ~"2. ·22· 000 ?400 4 · 81941 }~_ ! _ ' ·· 

1
-- ,-•M•- 1 t lt\lç erını ·yııs bulunanlar ikmale kalır ve 

Sa e ya,.. ' ! - H A y A •••• •:. !ardı. • Rulcn1r :C~ı:ri~"KAtipler kuyrul'!\ıma ba <tr, l -- A L -, * * 1kmal devresınde sözlü imtihanla-
beni, yer yüzüniin en mesut g1'eler kuyruğuma basar, para k'>Y- 1 M ğ fın hepsine girer:er. Ancak yazılı 
adaını sanıyor!,. ruğuma basar; her ~ey kuyruğuma • S tephan Leacock'tan - Çeviren: Ha - Ça ••• • • • •• O lan~~r • .::r~ı~~Y!::~.dan;iy:~:~ '::'~ı~:~al y•l~;;•;:;,~rı;::~~a:~ * * basar. t o:ı.r- • • ıııı • '• •' •' • • t ld _.. b l E ık ten iceri ayak tar a maz, • •' • • •'''' ' kcrton'un \lıp,kasadf\n tc;;eri daldım balıklama ill"ri a ı ım: ü imtih11 ıua ır veya iki ders 

ACI haber er k ~radern elimde ddıldir, "kanun . Niçin• İşle bu- _ Hayır, dedim, Nat Pın Mudür sogull. soğuk: _ Evet hcpsin!i ·o.r be~~ aşağı numara almış o. 

O Sıralarda, bir kur. Y.e ona :azarında gayri _m"".11., anadan doğ· de ben söyliyeyım . . ·dum • değil... . . a- \ - Yanlış kapı.. Bayım, dcdi ve - Yani bütün paranlll çckiyorsu- nnl yalnız bu derslerden tek -
d nm nu z.aten ben de bılmıyo . Daha :-10nra. hUviyetinı, her ne P k bana docrru yolu gOsterdi. nui'.?. timine ·ar imtihan edilirler. Yalnız bir veliahdının, yeğenın~,. v~ ma bir salata onc •• P k' 1 ·r a etnll"n1c 'ı , "' dun F.vot.. BUtün.. Son san l t be ğ .. 1d k - c ı. w hafiına olursa o 8Un, ı ıt • "'•uhascbe<:i ne burun burunay · crs en şten aşa ı numara 3 z .. 

kl·al Lill'nin ogıunun o ugunu Ben bunun böyle olduğunu ço - ,. "'T" d cdas"·lc. ger·' "' . t ar- 1 1 d 
, 1 f3. T emrini alm1$ bır a am • • \Avucumun i~indc buruşturup op. k:ıdar,. nış o an arın iğer numaraları .. 

blldırıyor. . . lan b"ıl'ıyordum anım • "yanı ıp. .- d \ onun k mı<mıı' t" d k 1 
k d b d llı e ic:ıtc mUdür J.ı:arşısındaydı. dan krrdrm: k icap e- laduum 0 bulun btr 5R o arı, . Bir dnha yatırmıyaca . · un vaso ısı o uzu bu ursa beş • 

Bu h avadis, ona ço erın _ ır ınaz, b:r Allah .... matt~ım ny '1 cıne V • b' d • •oyleme • b hızası~ b run' dcdını en ğ ı d b g y Ciddi, lakın ve aı;ıc baah ır, - zaten o,.ruyu _ hesabı gozitnc ıtoknr gıbi, ta urnu · _ Allah yazdrysa oı. · . aşa ı o an crs numara~ı fa-
keder verıyor. Fakat una ra - dolara !ırladıilı zaman, çare! '· \ h !ıye do dcgılım .. Bır , .• çok! doldururken. herhangi bır illte mechsı knrnn ile beşe cı· 
m~n, karısına yazdığı mekt.up.ta, b'ır bankanın o sonesice OCilğ1na dul!- adamdı . derse, a . Butun ser\ eti - na sUrrlum: • .-- • d "l•tırl'rck 1 h 1 • 

... U b e ~ Siz mlsıniı. müdur"' dedlm cari açmıya geldım. t ryi di.l· - 1 te, alın, yatrrm,. <.: r almdı{!;ım için, fikır e~ y • arı a ı ır 
heyecanının başlıca sebeb1nı ~oy· tuk. Ne halt eylersın, but n ıri d A-llahı~ bıldığini kuldan neye sa~- n1i (!) bankan_11.a emaneti eı· m. O, parayı ıUkünetle aldı ve ba.ş'ka b~tiln paramı gerl çekt\~imi düşl\n.- Tt."rh r:'lf't·r-k lualfimler -1'"' ... 
lnm"ıyor o daha Kahirede ıken doları da, 30 gun, 30 gece ceb "! le d hıç İl at me<e.. d mlk 1 "safi sinir bır ı'f Ve•. Jet 400 ı d ' • k 1 l ki dc.,ı lamalı, onun müdi.Jr olduğun a ı;ünüyorum. ım . .. bı'r memura uzattı ve bana a ka-- dükleri te-sellisiy <', ,, • • "'a J ona e nS:.Jt 
metresini. kendisine bir çocu ta•ıyaınazdım ya; gün er • n ' · t k mak !çın il· f · 

' d? " - r ben başım· de ıüphc-m yoktu!. 11-- 11-- tarını bir kA.lıt il.zerine yaıdrrtp, adam tavrr ve edası a m ua. ımının ter iıne karar ver -
versin diye sıkıştırmamış mıy ı. hırsız var, ugursuz va ' b k n F kat h3li k ı kitaba ismim hiı.asma ım- nAciz gayretlerde bulundum 1 iştır. Bu karar bugünlerc!e ilan 

sevdi. "ı· güzel ve asıl dan korkarım. Ne de olsa, an anı - E\'et . - . f rahlam>'tı a ra ap ı "d ·ye hazıra - il ki. ayet §U e; k l bağa - s·ızl ".r6rebilir tnlyim'? En aşa~ı B ıraz e . M r parayı. v emı ece ır. 
I>o}on'yalı kadın ona hır v~liaht hali başkadır, dedim ve lopnuum tut- "' "Y 1 demek t5te- 'dd. etini bozmuyordu. Anla - ı.amt attrrdı. emu ' ---------

1 d caba onu ımpe. var! yampiri yampiri yo u . ı Yalnız . anız... eı ıy . ya Baron Ro- /\. tık kendimde değildim. Her yer \nıyordu: 1 Barbaros Pullan 
verecek o say ı, a d o Nı· rın ol- t • Yaradana ıığınıp kapıdan tc;erl -:ız_:iştim a~ma, bizim ağrı.larda pek dan, simdi de, benım t d yeni blr r . . önünde fır dönüyordu. - Nasıl istiyorsunuz 

· yapar mıy 1 .,. um u tü m-.;-... M""dilr endi- 'ld'. büyük otlu yahu 8 gözlerımın ı · ·? Barbaros pullar te • 1 
ratorı~e üzü~e bakarken daldılırn z3man, içime bir Urk n. de bakla ıslanmıyor.... u cı an 1 ld ~m ümidine kapıl- Tın tın öten boş bir sesle: - Hanı sı~ı. ? . ı, mmuz nı ~ 
masın. Kadının .. Y .. f kat ona dU t-u•Unil hls.c;;ettinı, takat derlentp, He yüzüme baktı. Herhalde ken- petrol! krak:.,o u - Yattı mı? diye sordUh.. - Nasıl istıyorsunuz. tyetınde satışa çıkarılabilecek ... 

b !ar du•unuyor a $ & b k şe · aeag·ımı sc- o aca u H · Bu serı·nın 1- 5 k ruşl k l de un ı ., . ' cesaretle etrafıma :ı m - disine korkunç bır sır aç mış . vet"' - a.... . '' u u pu ... 
hiç bir şey söylemıyor. - ~opl~n~~peçevre oturmuşlardı. "Benim - Herhalde mühim bir .er .. 1 -. Evet.. l DilşUnınoden: rında Barbarosun 6 renkli bi 

Ya Paris'? ~ hesabı cart açmak istiyen bir ıı::d~İrintz, dedi, ve kendi hfsu'~ - Mühimce! di.ye fısıldadımVeps:~~ O halde. şimdi de bir ~ek im-! Anl~::e~·elli~r .. dedim. r portresi bulunacaktır. 
O 

uzak Polonya steplerinden, ~~d;mrn,, en aşalı mfldilrle knn~' - bUrn<.:unun yolunu gost.erdı. çe~ı nen bütün bir ellı altı d:!a:~lişer do- ıalamak tstiyoruı:n· .. le- E\1i dolilrlık bir kfllıt uz.ıtarak. 
ı k dar uza ld'ği hakkrnrl:'\ dei!;1ş- lrdım anahtar kihtte g1cırdamıştı ra da her ay muntazam_ Niyetim, bugi.ınluk 6 dolar çie y 6 dolat''? diye sordu. Ki iP 

k !aklarını paytahtına a ma>ı lazım g• ı . • • il • 1 h' .. elilm l yı tekli! edıyorum. kil Bir memur bir çek defter u- - a . 
tınuca o··~renı"yor k"ı, varidat duş - mez b'ır kanaatiım '/ardı; daha a~a..,ı- -- Burada bizi, şeytan •ey ı \ar ya n-ma lk t Kapıyı a- mt- 1 d lduru - Altışar, altı~ar.. 'l)ln ı u 

6 D ı yorum M""d··r ayala ka mış ı. ·b. d"Jt.eri onun na!t 0 • frrladım 
kte ve bolvarlarda hareketler ~t kurtaramazdı. r 1 bile t'ahaUız ~emez. ın ı .. .. u u an bit' eda ile. z.ath. ır ıto d d be Aldım ve dışarı . dııt~ emJ u) v .... t,,. . .... .1 11 J -

~:.ı~ktadır. Paris!ıler: • . TA. köfedokl "muhaseurubedum:~~ ~ Karşı kar<ıya ohırmu~tuk, bir mud ~arak, Mzak•t• '""'t dı· lacağmı tarif etti. ~ı"psinr e ol~·u~u,;; Bilyilk kapı, arkamdan k~~n ·n.A'ımdan hükmü kalmamıştır 
~ Bizım yiğitler nerede. u dı fare kapanma doA:nı Y belA dıt det yilzüne bakakaldun. Dılim tutul· pis pis muhası:; 1:~e;,, bak. hir nim bunamış blr m ~ne ler kara. 7aman. bankanın yük5ek ku~~ e ~1 Kay~eri: Biinyan Otiri.ingÜz 
- rmaya başlamışlardı. hasip. Allahm ıipsıvri bır ıdem ~u- mu~hı. - ı.tıst~r c~~ış! Elli altı dolar i\narlliıbmaı vvea~~ti~~k~n~ne ':Jrdilm. 1e öten bir k:hk~.ha tufan~e .. o~a~k köyünden Ahmet ("İl\lCn o'{· 

yeFSOkat her taraftan tehdit altın Daha onu gönır gormez. mb lmıştı Nat Pinkerton'un adamlarından'1· he•abı car aça B mı O aUn, bugundur, nett . hı hmail Hakkı Çimen 3? J 
a iışku1ita landı. yine kuyrutuma ası ·' yabrıyor .. ~O~:ıyd~ar:!nd~". ardına Yüıi.\me bo:tkt.C çek\yor .. örsem yolumu df'liştlririm. :i:::~ı doğun1l~ -

da kalan No~leon, o mla asla ~ ardan ıelıyormuş gıbl, derin bır nız.Akgılallıibıad~amın hali ba"kadrr: b_enim Ayala fıra ım,. bir demir kapı - Ne~ı 1-lepslni tekrar \arım, hrp pantalonumun ce 
" en eskı tasavvur rına • ez: kadar açık bUyilk musunuz?! 1 Nnmc ıaı.nn!, 

ral?TI'l . . sesle: . dr-d.im. e~rarenglz halimdr-n polis oldugumu /\.nl·•...:ılan, 6 yerine 56 yazmıştım ... 
vC'Cla etm1vor.: .. n 1 •h- . - ~.ıudürle görllşmellyım, . onı•.m•<lı'. Bilsbi.ıtün apt:ıllaştrm, Ba.ı-. vardı. v başımı a- "'W 

'1ııhu .. rlü buyuk zar aram. • üdu"rle Yalnız.. Nıçln. • ~ b - Günaydın, dcdim. e .. , F' k !ayn şato En aşa~• m .. kasınnı adamı olduğumu ima eder gı l 
1 kuryeler 11'1 cns . • derugimi ne siz sorun, ne 

:,';.dan ayrılıyorlar' Onların yer- "yalnız.,, ' 
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GECE GELEN HABERLER 
Y' olcuların Karşllanma 
we Uğurlanmalarına Ait 
~izamname Değiştirildi 
Ankara, 17 (TAN Muhabirin
rı) İstanbul liman nizamoo
Sınin muaddel 56 ıncı maddesi 
de ıren n zamname meriyet 
vkıınc _gırmıştır. Maddenin 

rı şekli şudur: 
Gumruk ve polis kontrol ve 

Uayene işleri bitmeden yolcu
la karşılayıcıların birleşmeleri 

lSaktır. Uğurlayıcıların da ile· 
ek istedikleri yolcularla te

sları rhtımda nihayet bulur. 
er iki halde de resmi vaziyet
ınüstesnadır. 

Harp, Daha 
Çetin Safhaya 

Girecektir 
lngiliz Bahriye Nazırı 

Dünkü Nutkunda 

Böyle Söyledi 
l..ondra, 17 (A.A.) - Dün bir 
e ziyafetinde söz alan Bahri -
~fazın Alexander İngiltere -
uzun sürecek bir harbe kar-

ltoymak hususundaki azmini 
"t ederek istikbalde bu har
daha çetin bir safhasına in· 
r etmek lazım geleceğini söy
' ştir. 

• .\lexander, İngiliz teslihatı -
il devamlı bir surette artmak
Olduğunu soyledıkten sonra 
an ilave etmiştir: 

1 ~ayatınuz Atlantiktcld vazi -
'\! bağlıdır. Eğer düşman de -
ltılariyle uzun mesafeli düş· 

n tayyarelerinin hakkından 
tniye muvaffak olursak, kud
ltııiz daima artacak ve ezici 
lllahiyet alacaktır. 

~ahriye Nezaretinde, her şe
<olay inanmıyan, haberleri 
ınlikle karşılıyan bir takım 
ek subaylardan mürekkep 
komisyon çalışmaktadır. Bu 

aylar denizaltıların tahrip e
ğine dair verilen haberlerde 
ddüde mahal bırakan en kü
bir nokta görecek olurlarsa, 

haberlC'rc inanmaktan imtina 
E!'ınekteclir. Bu ıtibarla Ami -
ik dairesi Kurmay heyeti ba
b'r düsman denizaltısının ba
lnıı~ olduğunu bildırdiği za -
il, en küçük bir şüphe gölge

semtine bıle uğramadan bu 
ıaltmın denizlerin dibinde 

~ tığına inanırım. Avnca. daha 
~k deni7.altılann da Alman -
a vc>ya İtalyaya dönmedıkle
en emin bulunmaktayım. 

buşmanm ticaret J,temisi za
ını bildiren son rakamlar pek 

ilde memnuniyet verici mahi
tedir. 

\; • Weygand Cezair 
Umumi Valisi 

'1ichy, 17 (A.A.) - "Ofi,. ge -
aı Weygand Cezayir valıliğine 
1tı edılmiştir. General ayni za 
!'tela Fransız Afrikası umumi 
eelığini muhafaza edecektır. 

İkmal Kursları 
ı. ~ara, 17 (TAN) - Lise ve 

l'g kullarda başlıyan ikmal 
ları talebe taraf mdan çok 
rağbet görmüştiır. Hemen 

~ ikmale kalan talebe mek-
t et"de hazır bulunmu tur. Ma· 
\r ekaletinin bu karan bil

talebe velıleri tarafından 
k bir memnuniyetle karşı-
ı tır. · 

Hasta ve malul yolcularını kar 
şılayacakların ve ayni zaruret-
lerle yolcularına vapurlara ka
dar refakat etmek mecburiyetin· 
de bulunan ugurlayıcılşrın polis 
ve gümrük kontrollerinden evvel 
veya sonra vapurlara _girmelerine 
emniyet bakımından mıntakanın 
en yiıksek polis amiri ve J?ıimrük 
bakımından da en yüksek S?Üm· 
rÜk amiri tarafından müsaade O· 

lunur. Bunların ellerine birer ve. 
sika verilir.,, 

Rotlerdam'a 
Son Yapllan 

Hava Taarruzu 
Limanda Buf unan 

Vapu~ Yakıldı 

17 

Londra, 17 <A.A.) - Hava ne
zaretinin bir tebliginde dün .[!lİn
düz bombardıman tayyareleri ta
rafından Rotterdam'da vapurlara 
yapılan akından sonra hacimleri 
10.000 ton ile 2.000 ton arasında 
tahavvül eden 11 vapurun van:ır 
bir halde bırakıldığı bildiriliyor. 
Bundan başka 1.700 tonluk bir 
küçük vapuıra bir kaç bomba i
sabet etmiş, bu vapurun enkazı 
çok yükseklere fırlamıştır. Ce
man 90.000 ile 100.000 ton ara
sında 17 vapur ya tamamen veya 
uzun bir miıddet için istimalden 
sakit hale konmuştur. Hacimleri 
yekunu 40.000 ile 45.000 arasın
da olan diger bazı ,gemiler de a
~r hasara uğratılmıştır. 

Pirede ltalyan 
Askeri Arasında 

Kargaşahk Olmuş! 

Moskova, 17 (A.A.) - Pirede 
bulunan ve Ttirkıye hududuna 
sevkedilecek olan bir Italyan fır. 
kasına mensup askerler arasında 
büyük kargaşalıklar çıkını tır. Yi 
ne Türkiye hududu istikametine 
doğru sevkedilmeleri mukarrer 
bulunan diger Italyan cüzti.tamla 
rı arasında da buna benzer kar 
gaşalıklar zuhur etmiştir. 

ihtilas Suçlularının 

Muhakemesine Dün 
de Devam Edildi 
Ankara, 17 (TAN) - Ağır ce

za mahkemesinde Kızılay vezne
darı Celal, katip Sami ve Şem· 
settinin muhakemesine bu~ün de 
devam edildi. Müddeiumumi mu
avini Zihni Betil maznunlar hak
kında istiktap ve hesap tetkikatı 
yapmış bulunan ehli vukufların 
davetlerine, Kızılay umumi mü
fettişi ve sıhhat vekaleti müste
sarı Asım Ararrın şahit sıfatiyle 
celp ve istimaına, veznedar Ce
lal ile katip Saminin memuriyet 
vaziyetinin tesbiti için tezkere 
yazılmasına, Şemsettinin tediye 
fişlerini imza etmesine ra,limen 
para almadıgını isbat etmek için 
~österdiği mıidafaa şahitlerinin 
celp ve istimaına karar verilme
sini istedi. 

Mahkeme, bu talepleri kabul 
ederek davayı 30 Temmuza bı
raktı. 

Basın Birliği 

Umumi 
iJ betterdarlar Arasında 
0 Nakil ve Tayinler 
c} .\nkara, 1 7 TAN) - Bingol Ankara ,17 (TAN) - Türk ba-

terdarı Süreyya İrten Tunce- sın birliği ınnumi kongresi bu a
' 'l'unçeli Defterdarı Sükrü yın 18 inde Ankarada toplanacak 
er Sıirde, Denizlı defterdarı tır. Konj:!renin içtimai için .en az 
ı Ayaşhoğlu Vana, Mardin 66 azanın hazır bulunması lazım 
tdan Turhan Ucukkul Mu- gelmektedir. Birlik merkezinde 

Kongresi 

liakari defterdarı Mürşit Seç. vaki olan temaslardan anlaşıldı
~ardıne, Tekırdag defterdarı j!ına göre, bu ayın 18 inde nisap 
~· Golgen . E.dirneye, İkin.~i hasıl olarnıyacaktır. Basın kartla
lt ı muft•ttı lık Malıye mu- n da henüz çdcmamıştır. Bu 
: Zeynelabıdin Tck!rd_ai!Jna, 1 kartların çıkarılıp dagıtılmasın
t Varıdat muduru 'Ialat Te-, dan sonra kongre toplanabilecck
v Zmir defterdar muavinlı~i- tir. 
ilrıdat kontrol memuru iz

l'baclagon Bıngole, Divanı mu. 
at muddeıumumi muavinlc-

erı Sait K ndan Maraşa, Va
{ urnum mudurluğü merkez 
toııerinden Celal Okkan Ga-

trtebe, Edirne defterdarı İzzet 
k nci mufetti l k malıve 

11Virh ne nakıl '\ e ta) ın cdil
l'dir. 

İtalyan mütareke Heyeti 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 17 (A.A.) - Suriye
de bulunmakta olan ve bundan 
birkaç gün evvel Hataya gelmiş 
bulunan İtal •an mi.ıtar<'kc heye
ti bugunkiı Torosla Ankaradan 
geçmiştir 

JAPONYADA 
(Baı tarafı 1 incide) 

Erktin arasında ihtilaf 
Londra, 17 (A.A.) - Umumi -

yetle zannediJdiğine göre Alman 
ya tarafından Sovyet toprakları • 
nın işgali üzerine takip edilecek 
siyaset hakkında Japon hüku • 
meti erkanı arasında derin bir ay 
rılık vardır. 

Sanıldıgına göre Matsuoka ve 
Harbıye Nazırı General Tujo tara 
fından idare edilen infiratçı partj 
fırsattan istifade edilerek Japon 
yanın Hindıçiniyi işgal etmesıni 
ısrarla ıstemektedır. Diğer taraf. 
tan daha mutedil $iyasi rical, baş 
larında secıyesi ve ihtiyltkarlıgı 
ıle tanınmış ve geçen Kanunuev
velde infiratçılara karşı kabineyi 
takviye etmek için Prens Konoye 
tarafından kabineye ithal edilen 
dahiliye nazırı Baron Hiramuka, 
A vrup.a vaziyeti daha ziyade ay • 
dınlanıncıya kadar bir intizar si 
yaseti takibedilmesine taraftar • 
.dırlar. Bu grubun Japon iş adam 
larının büyük müzaheretine maz 
hnr oldugu zannedilmektedir. 
Çunkti bu grup, Çin harbinin ne
ticesi olarak Japon maliyesi ve 
iktısadi vaziyeti hakkında endişe 
duymıya başlamışlardır. 

Japon kabinesinin isfifasının 
sebepleri hakkında ileri sürüle .. 
cek fikirler her ne kadar şimdilik 
tahminlerden ibaretse de yürütü_ 
len muhtelif noktai nazarlara gö 
re iki muanz grup arasındaki an
laşamamazlık üzerine ordu tara
fından sürüklenmekte olan. infi. 
ratçıların yeni bir kabine kura
rak siyasetlerini takibetmek Ü • 
midi ile kabineyi istifaya mecbur 
ettikleri yakın bir ihtimal adde • 
dılmektcdir. 

Tokyoya kapalı bir ihtar 

TAN 

. r'Türk • Bulgar 

Dostluğ~ 

Sars ilam az .. 
(Baı tarafı 1 incide) 

"Bulgaristan ve Türkiye bir· 
birlerine dostluk ve ademi teca
vüz paktlariyle bağlıdırlar. İki 
memleketin birbirlerinden her· 
han~i bir arazi parçası alm1ya 
niyetleri yoktur.,, 

Gayri resmi "Dness., gazetesi 
ezcümle şöyle yazıyor: 

"Haber o kadar hayaldir ki, 
alakaya bile değmez. Çünkü sulh 
eserine samımı ba~lılı~ ka
dar çok delilini veren Bulj(aris
tanm böyle bir tedbir alacağını 
bir an için olsun düşünmek bile 
siyasi bakımdan kör olmayı veya 
fevkalade düşüncesiz olmayı i
cap ettirir. 

Bulgaristan ile Türkiye arasın
daki münasebetler geçici hisler 
üzenine bina edilmiş değildir. Bi
lakis bu münasebetler iki mem· 
leketin de idame ettirmek arzu
sunda olduklan sağlam ve rea
list bir zihniyetin ifadesidir. 

Türkiye ile Bulj(aristan ara -
sında 1925 de imza edilen ve sa~
larn ve müsbet bir temele isti
nat eden bir dostluk ve ademi 
tecavüz paktı vardır. 

Bu muahede, tam bir anlayış 
içinde yaşamak istiyen, birbirle
rinden hiçbir toprak koparmak 
emelini beslemiyen iki memle -
ketin arzulannın açık bir ifade
sidir. 

Bu1$:!aristanla Türkiye arasın
daki dostluk yalan sayialar neş
reden ajansların gülünç manev
ralariyle haleldar edilemez.,, 

Sovyet Tebliği 
Zürich, 17 (A.A.) - Basler 

Nachrichten gazetesinin Berlin (Baş tarafı 1 incide) 
muhabirine göre, yarı resmi Al- maksatla subaylann uçmasına 
man ,gazetesi olan Holitische Kor- miıni olmak için motörleri işle -
respondez'in üçlü paktın tatbiki miyecek bir hale koymuştur. 12 
etrafında bugünkü makalesi, Ja- makinist ve 27 pilot bize iltihak 
ponyanın askeri bir hükümet kur etmiştir. 
ması, tereddütleri bırakması ve Rogaçordan, kıtalanm1zın a
Almanyanın yanında harbe gir- teşi altında <:ekilmekte olan bir 
mesi için kapalı bir ihtardır. düşman tank taburu ihata edile-* rek imha edilmiştir. 6 düşman 

Vaşington, 17 (A. A.) - J:ı- tankının mürettebatı o kadar 
ponyanın Vaşinj{ton büyük elçisi vor)?un düsmüşlerdir ki, bunlar 
Amerika tarafından Japon ~emi- kendilerinde, yardım .llÖrmeden 
lerine Panama kanalını jleçmek arabalardan çıkacak kadar kuv
hususunda gösterilen müşkülat vet bul.amamışlardır. Mürette
dolayısiyle hariciye nezareti nez. batın sıhhi muayenesi esirlerin 
dinde teşebbüsatta bulunmuştur. devamlı bir surette gıdasız kal-

Sefaret memurlarından biri bu dıklarını ve bedenen fazla yo · 
teşebbüsün protesto mahiyetinde rulduldannı meydana çıkarmış
değil, meseleyi hal için bir anlaş- tır. 

ma .zemini bul.mak . ma~sadiyle Öğleden 8onraki tebliğ 
mnlumat talebı mahıyetınde ol- M k 17 (AA) B ·· 
d y b'ld" · 1· os ova .. - ugun u.{!unu ı ırmış ır. ..y1 d ' d"l 5 t og e en sonra neşre ı en ovye 

Japonyada hazırlık tebliği: 
Ankar.a, 17 (Radyo gazetesi) -- Dün gece Pskof mıntakasında 

Yeni Tasarruf 
Bono lan 

Satışa ÇıkarlldL 
(Baı tarafı 1 incide) 

Bir çok devletlerin bugün harp 
halinde bulunması, harp haricin
de kalan devletlerin de iktisadi 
vaziyetleri üzerinde mühim tesir 
ler yapmaktan hali kalmamıştır. 
Bu tesir, memleket müdafaasının 
istilzam ettiği bütün tedbirleri 
vaktinde almak kararında bulu
nan bizim için, müdafaa masraf -
!arının artması bakımından, ta· 
biatiyle daha büyük olmuştur. 
Tasarruf bonoları, parasını elin
de tutan t3sarruf erbabına yük
sek faizli çok müsait l;>ir plasman 
teşkil edecek. ayni zamanda her 
gün daha çok artan ve hepsinin 
normal bütçe dahilinde temini 
mümkün olmıvan Milli Müdafaa 
;htiyaclanmızı kısmen karsılaya. 
bilecektir. Bilhassa 5 ve 25 lira
lık kücük kunürler sayesinde ta
sarruf fikrinin ve temayülünün 
vatandaşlar arasında daha çok 
vayılmasına da bu bonoların mü
him yardımı olacaktır. 

Bir cümle ile hülasa etmek la· 
zım ~elirse şunu söyliyevim ki. 
tasarruf bonoları almak vatandaş 
lar kin hem memlekete karşı, 
hem kendi menfaatleri bakımın
dan hakiki bir vazifedir. Herhan. 
ei bir fedakarlık teşkil etmiyen. 
fakat kar ve menfaat temin eden 
bu vazifeyi ifaya bütün vatan
daşların seve seve koşacakların
dan ttminim.,, 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

Alman - Rumen kıtaatı Besa -
rabyanın merkezi olan Kişinef'i 
almışlardır. 

Smolensk alındı 
Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansının haber aldığına göre 
Smolensk şehri Alman kıtaları • 
nın elindedir. 

Alman ajansına göre 
Berlin, 17 (A.A.) - Alınan ke 

şif tayyareleri Sovyet toprakları 
üzerinde yaptıkları uçuşlar esna 
sında Sovyet orduJarı ricatinin 
gitikçe karmakarışık bir firar ha 
!ine inkılap etmekte olduğunu 
tesbit etmişlerdir. Bozguna uğ -
ramış olan Sovyet kıtaları küçük 
müfrezelere bölünmüş bir halde 
ve umumi bir kargaşalık manza 
rası içinde şarka giden yollar il -
zerinde kaçmaktadırlar. D. N. B. 
Ajansına gelen haberlere göre ri 
cat halinde bulunan bu ordudan 
muntazam bir harp hareketi bek 
lenemez. Sovyet ordularının bu _ 
gün bulunduğu vaziyet bu kıta 
ların Alman hücumlarına kArşı an 
cak kısmen mukavemet edebile -
ceklerini göstermektedir. 

Japonyadaki vaziyet Londra ve şiddetli muharebeler devam et 
Amerikada bedbinlikle karşılan rniştir. Diğer mıntakalarda mü -
mıştır. Gelen haberlere göre, Ja. him hiçbir askeri hareket olma • 
ponya Sovyet - Alman harbinin mış ve orduların vaziyetinde esas 
başındanberi Sovyet hududuna lı bir değişiklik vukubulmamış - Narva İfgal. edildi 
mütemadiyen asker yığmaktadır. tır. Stokholm, 17 (A. A.) - Al· 
Molotof, bugün Japon sefirini ka Geceleyin Sovyet hava kuvvet manlar, Estonya - Rusya hudu
bul ederek Sovyet _ Ingiliz anlaş leri düşman zırhlı kuvvetlerine du üzerinde kain Estonyanın 
masının yalnız Aimanyaya miite karşı hareketlerde bulunmu~ ve Narva şehrini iş~al etmişlerdir. 
veccih oldug-u hususunda temi yerde düşman tayyareiefi1ahrip l · · Transi vanyaya inen nat vermiştir. etmıştır. 

Tokyo gazeteleri, Amerikanın Cenubu garbi mıntakasında Sovyet pa,rCl§ütçüleri 
Japon denizlerini muhasara et - muhtelit Alman Rumen kuvvet Budapeşte, 17 (A. A.) _ Ma-
mek istediklerini, Japonyanın bu lerinin rnağliıp edilmesi üzerine car ajansı bildiriyor: 
harekete bigane kalamıyacağını bir Rumen taburu bize gelerek Transilvanyada hudut civarı -
yazıyorlar. teslim olmuştur. Askerler, Ttendi na birçok Sovyet paraşütçüsü 

Japonya, ihtiyatları silah altına Rumen ve Alman .su~aylarını mu inmiştir. Halle, bunu derhal hü
ça~ı~ış, ~arki Ç~n~ yabancı. ge - haf aza altında g_etırmışler ve. Sov kümete haber vermiş ve Sovyet 
mılerın gırmelcrını menetmış ve yet kumandanlıgına tam malumat paraşütçüleriılin yakalanması i· 
bazı tedbi~Jer almıştır .. _ ; vermişlerdir. Uç tank defi topu, çin derhal tedbirler alınmıştır. 

Bu kabı! kar§\lıklı teCibırTerden ıl 420 tüfek, 16 mitralyöz. pek çok Paraşütçüler kendilerini yaka-
Pasifikte ve Şarki Asyada bir kurşun ve top mermisi ve bir tel. lamıya memur Macar askerleriy-
ı.arp dogacağa benziyor. siz verici istasyonu ile 5 otomo- le çarpışmışlar, nihayet takip e· 

• 1 bil, 56 araba iğtinam edilmiştir. dilerek yakalanmışlardır. 

Amerıkan Tayyare Şiddetli mukabll hücumlar Paraşütçülerin üniforması Ru-
~ askerlerinin üniformasına 

lm l ""'t Zurich, 17 (A. A.) - Neue pek ziyade benzemektedir. Uzer a a 1 Zuercher ZeitunR ~azetesinin 
Berlin muhabirine göre, Alman- leri araştırıldığı vakit, para ola· 

(Baş tarafı ı incide) Iann Sovyetlerin şiddetli rnuka· rak ley bulunmuştur. Bundan 
"lyi haber alan kimseler milli vemet ve mukabil hücumlariyle anlaşılıyor ki, Sovyet paraşütçü-

mtidafaa programı muc1bince tay d leri Rumen arazisine inmek isti-
~ lm karşılaştıklan Berlin e kabul e- yorlardı. 

yare imalatının çoga asını, de - dilmektedir. 
mokrasi ılc Totalitef sisTeıiı ara- ''T k nd t "d 

·· ·· ·· Roga,.ef o'"nu""ndekı" harp aı e orpı 08U,, sındaki muazzam goruşun sonu :ır 
nu getirecek kat'i bir amil olmıya (AA) R Berlin, 17 (A.A.) - Sovyetle-

. 1 k Moskova, ı 7 · · - oga - rı"n "Taşkent,, torpı"do muhrı"bı" matuf bır mucıze o ara kabul e- f'" · d d · · 1 
ce ın istır a ı ıçın yapı an mu- 15 Temmuzda Alman hücumbot-

diyorlar.,, harebc hakkında ~elen yeni taf- lan tarafından ağır hasara uğra· 
Knor'a bir ıual silat gösteriyor ki, Sovvetler tılmıştır. 

Dinyeper nehrinin ~arp sahili Ü· 
Vaşington, 17 (A.A.) - ~.NiB. zerinde kain olan bu köprü ba- imha edilen tayyareler 

Nevyork Journal Amer;can'm sını istirdat ettikleri zaman Al· 
verdiği bir habere göre. ayan~an manian 30 kilometre l{eri püs
Wheeler, Amerikanın şımal fılo. kürtmüşlerdir. Almanlar, 1.500 
suna mensup tayareler tarafın~n "1·· dah f z1a rah ve b" k 

d la af d ôevnye o u, a a ya ırço 
Asor a a n etr ın a . esir vennislerdir. Saksonya mo-
uç~ları yapt~kların.ı tekzıp veya törlü piyade alayına mensup bü
teyıt etmesını bahrıye nazın al ~ tün bir bölük bir avu,. Sovvet 
b K 'd · t · e bahsı .. ay nox an ıs emış v w askerine teslim olmuştur. Bir 
geçen ~aberin do~ru old?~unu Sovyet birliği tank kollan ve 
zannettırece~ ~ malum~t ~ahıbı bu benzin şişeleri ve el bombalan 
lundugunu ılave etmıştır. ile 27 tank tahrip etmislerdir. 

Gramer Terimleri' 
Ankara, 17 (TAN) - Gramer 

kongresi azasının kendi araların
dan seçmiş oldukları terim ve 
program komisyonları faaliyetle. 
rine devam etmektedir. Terim 
komisyonunca tesbit edilen terim 
ler program komisyonuna tevdi 
olunmuştur. Bu terimler Türk-;e. 
leşmiş eski ıstılahlarla Türk kö
künden yeni ıstlahları ihtiva et
mektedir. 

Diğer bir birlik de 8 tank tah
'"iP eylemiştir. 

Bir esirin ifadesine 2öre, alay 
Rusyaya gönderilirken askerlere 
Rusya üzerinden Simal A·frikası
na gitmekte oldukları ve Rus
yayı arabalanndan dahi inme
den zaptedeeekleri tebli~ edil
rniştir. Esirlerin ekserisi muhte
lif yaşlarda ihtiyatlardır. Bu 
böl~cdeki Rus kıtalan Almanla
rı garba do2ru sürmiye devam 
edivorlar. 

Berlin, 17 (A. A.) - Alman 
hava kuvvetleri 15 Temmuzda 
cereyan eden hava muharebele
rinde 42 Sovyet tayyaresi düşür
müşlerdir. Aynca yerde de 106 
Sovyet tayyaresi imha edilmiş 
bulunmaktadır. 

"Uzun ve çetin bir harp,, 
Roma, 17 (A. A.) - General 

Ambrogio, Romada intisar eden 
Piccolo ~azetesinde yazdığı bir 
makalede İtalyanları ikaz ederek 
Sovyetler Birliğine karşı yapılan 
harbin "uzun ve çetin., bir harp 
olabilceğini kaydetmektedir. 

General Bolalti, şark cephesi
ne ~itmek üzere şimdi yolda bu
lunan İtalyan kıtalarının zafer 
tacını ıiyebilmek için vaktinde 
v~tişeceklerine kani oldu~unu 
ve muharebenin sona ermekten 
henüz uzak bulundugunu ilave 
eylemektedir. 

Japonya Mühim 
Kararlar 

Arifesindedir 
(Baş tarafı 1 incide) 

İmparator ve İmparatoriçe say 
fiyelerini tarkederek süratle Tok
yoya dönmuşlerdir. 

Japon ajansı Domei, vaziyetin 
fevkalade nazik ve vahim oldu
ğunu bildirmektedir. 

Mihvere ba,glı ve Almanyanın 
direktiflerini ıfaya hazır bulunan 
hariciye nazırı Matsuoka, birden 
bire hastalanarak, evinden çıka
mamış ve istifanamesini yata_gın. 
dan göndermiştir. 
Bütün bu haberlere ~öre J-:.:ıpon. 

yada mihver siyasetinden zivade. 
japonyanın yüksek menfaatleri
ne göre hareket eden kuvvetli bir 
harp kabinesi kuru~acaktır. Ja
ponya mühim kararlar arifesin
dedir, ve vaziyet fevblade neza
ket ve ehemmiyet kesbetrniştir. 

• • J aponyanm vereceği karar 
ne olabilir? 

Bu hususta şimdiden tahmin
lerde bulunmak kehanet olur. 
Fakat gelen haberlere _göre Ja
oonyanın harbe girmesi zamanı. 
nın yaklaştığına hükmedilebilir. 

Japonya harbe ~irmeye karar 
verdij{i takdirde, ya şimalde Si
biryayı işgale tesebbüs edecek, 
veyahut cenupta Holanda Hindi
cinisini almıya çalıŞ'3cak veyahut 
her ikisini birden yapmak istive
cektir. Sibiryada Sovyetlerin kuv 
vetli ve müstakil bir ordusu var. 
dır. Japonlar so.i?ukta harbetmek
ten hoşlanmamaktadır. Bu sebep_ 
le Sibirya~'J istila teşebbüsü Ja
oonya için müşkül bir hareket o
lacaktır. Hindiçiniyi daha kolay
lıkla işgal edebilir. Çünkü bura
da büyük bir mukavemetle karşı. 
laşmıyacaktır. Yalnız bu takdir
de İngiltere ve Amerikanın ala
cakları vaziyet Japonya için bü
vük bir istifham teşkil etse ge
rektir. 

Herhalde vaziyet bu bir kaç 
~ün için aydınlanacaktır. 

Romayı Terkeden 
Sovyet Heyeti 
Edirneye Geldi 

(Baş tarafı 1 incide) 
Ankaradan gelenle,. 

Moskovadaki Alman, Macar, 
Rumen ve Slovak sefirleriyle bu 
sefarethanelere mensup rn• mur • 
lar, ve Alman, Macar, Rumen ve 
Slovak kolonisinden mürekkep 
300 kışi dün sabah hususi bir 
trenle Ankaradan şelirimize gel 
mişler ve Haydarpaşada bu mem 
leketler sefaret ve konsolosluk -
ları erk~ı tarafından karşılan -
mışlardır. 

Misafirler Haydarpaşadan, Şir. 
keti Hayriyenin 59 numaralı va. 
puriyle Galatada yolcu salonu ö
nünde bulunan Rumen bandıralı 
Basarabya vapuruna geçmişler • 
dir. 
Almanyanın Moskova büyük 

elçisi Von Schulenburg da dun 
sabah tayyare ıle Istanbula gel
miştir. 

Macaristanın Moskova elçisi 
Kristofi, Istanbul Macar general 
.konsolosunun evine misafir e -
dilmiştir. 
Romanyanın Moskova büyük 

elçisi ve eski, Romanya Hariciye 
Nazırı Gafencu Basarabya vapu
runda kalmaktadır. 

Italyanın Moskova büyük el
çisi Rosso ve maiyeti erkanı da 
dün Sovyet Rusyadan ayrılarak 
hududumuza varını lardır. Bır i 
ki güne kadar Istanbula gelmiş 
olacaklardır. 

Von Papen de ıehrimize 
geldi 

Ankara, 17 (A.A.) - Alman • 
yanın Moskova bi.ıyi.ık elçisi Von 
Chulenburg bu sabah Almanya
nın Ankara büyük elcisi Von Pn
pen ile birlikte tayyare He Istan 
bula gitmiştır. Von Chulenburg 
bugün Istanbulda kalacak ve ya. 
rın Bcrline gitmek üzere tayyare 
ile yoluna devam eylıyecektir. 

General Dentz 
Suriyeyi Teketti 

(Baş tarafı 1 incide) 

raplar kıtalar geçerken yol bo
yunca ve hatta evlerin damlarına 
birikmişlerdir. 

Öncü kıtalar şehrin banliyö
sina girince seyirciler çılgınca 
bir memnuniyet izhar etmişler 
ve kıtaları sevine nidaları ile al
kışlamışlardır. Britanya askerleri 
Tol meydanına ~eldikleri zaman 
halk ileri atılmış ve Avustralya. 
Iılan omuzda taşımıştır. 
Öğle üzeri muhtelif kuvvetler 

başlarında ,general Wilson, Cat
roux. Lavarok olduıtu halde şeh
re resmen .ızirmişlerdir. 

General Dentz kuvvetleriyle 
"-ırl kte Trablusgarbe hareket et. 
miştir. General Pazartesi gunu 
kıtalarına hazin bir mera$imle 
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Askeri Vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

Voroşilofun kumandasındaki Sov 
yet kuv\ etleri parçalı) arak lmha 
etmi tir. Fakat huna rağmen Al
ınan ileri hareketi durdurulama
mış, ,.e Alman ku\ ,·etleri Psko' -
da Peipus göhiniin şarkına geı:· 
mi~ e mm af fak ol mu lardır. Bu 
km•\ etler Leningrattan şin)di 
l 00 kilometre mesafede bulun
maktadır. Eston;) anın htlktımet 
ır..erkezi Talin (eski Re\'alJ ate • 
ler içindedir ve burada bulunan 
150 bin ki ilik kızılordu cbzutam 
larınm fena bir 'aziyete düşttlgu 
bildirilmektedir. Fakat Pskow ö. 
nündeki muharebe de' am etmek. 
te 'e General Voro ilof Eston:\ a. 
da bulunan kuv\ etlerini kurtar
mıya çalı maktadır. 

Bu cephe, Sovyet ordusunun 
vaziyeti bakımından pek miihim
dir. Alman ordularının hedefi 
Finliinda körfezine vararak Bal· 
tık denizinde bulunan So,~·et do. 
nanmasını esir etmektir. Çünkiı 
Almanlar Finliinda körfezi sahil
lerini i gal eder ve Leningrad1 a. 
lırsa, Baltıktaki Sov:ret donan
ması mahsur bir halde kalacak
tır. Sovl et haskumandanlığı bu 
donanmanın destroyer, denizalb 
"ibi bir kısmmı bir kaç !ene ev
\ el açılan kanaldan Beyaz deni· 
ze geçirebilir. Fakat bü) ük 
cüzüleri kurtarmak güç olacak· 
tır. 

Maamafih buradaki Sovyet or
dusunun mukavemeti henüz kı· 
rılmıs değildir. Kareli yarımada 
sında taarruza geçen Fin km H 

leri de mühim bir faaliyet göst 
remenıişlerdir. Binaenaleyh Le 
ningrad pek ani bir tehlike i~in-
rfe olmamak lazım gelir. • 
ikinci taarruz sahası 

Alman taarruzunun inkişaf et. 
tiği ikinci nokta Witebsk'den 
Smolinsk'e dol'ru uzanan saha
dır. Alman başkumandanlığı Sta. 
lin hattını arkadan çevirmeye 
imkin bulamayınca, merkezden 
yarmıya teşebbüs etmiş ve büyük 
ku""·etJerle Witebsk, Borisov ve 
Dohruisk üzerinden hu noktaya 
~ük:tenmiştir. Bu taarruz netice
sinCle münakale bakımından stra. 
tejik büyük ehemmiyeti olan 
Witebsk Almanların eline dü · 
nıüş ve Alman motörize kuv\•et. 
leri Smolinsk istikametinde iler
lemiye muvaffak olmuşlardır. 
Fakat Sovyet ordulan burada da 
be giindenberi geceli gftndüzlii 
şiddetli harpler 'ermekte ve mu. 
kavemet göstermektedir. Daha 
dört gün evvel burada cephenin 
yarıldığını ve Sovyet ordusunun 
inhilale başladığını bildiren Al
man resmi tebliğleri, şimdi hala 
hurada kıZ1lordunun mukabil ta
arruzlarını retle meşgul olduğu
nu haber ''ermektedir. Demek 
ki, Alman kuvvetleri bu noktada 
ilerlemiş olmakla beraber, Sov
yet ordusunun mukavemeti kırıl~ 
mamıştır ve harp bütün şiddetiy. 
le devam etmektelir. 
Kiye( istikmetind( 

Üçüncü taarruz sahası Kiefe 
doğru uzanan Novoırrad. Volinsk 
mıntakasıdır. Burada da Alman 
taarruzu Kief istikametinde in
ki af etmi ; fakat General Bud
l eni ordularının muku emeti sar. 
sılamamıştır. Daha 4 gUn evvel 
Kiclin düşmek üzere bulundu
ğunu bildiren Alman tebliğleri, 
simdi Jitomir'le Novograd • Vo
Jinsk arasında çetin muharebeler 
olduğunu bildirmektedir. 

Binaenaleyh Alman ordulan
nın hedefleri taayyün etmiştir: 
Şimalde Leningrada, merkezdt' 
Moskovaya, cenupta Kide '\'ar
nıak isti)orlar. 

Fakat bu üç hedefe varmak i
cin Alman başkumandanlığı bü
tiin ağırlığiyJe cepheye yüklen. 
mi tir. İki taraf da müthiş zayi. 
at \ermektedir. İki tarafın da id· 
dialarını kabul etmek lazım ge. 
lirse, harbin birinci saflıasmda 
iki tarafın zayiah birer mil)on 
insan, 4-5 hin tank, 3-4 bin ta). 
yaredir. 

Harbin Stalin hath iizerinde 
rereyan eden ikinci safhaın daha 
kanlı bir ekil almıstır. Burad 
dı,ı tarafC'\ nin u ni nishette za. 
\ int \"ereceklerini tahmin güç de
ğildir. 

Halbuki bu hül ük zayiata rağ. 
men, elde edilen netice de miı· 
halab edilecek derecede mühim 
değildir. Yıldmm harbinde top 
rak ve şehir iş~al etmenin ehem· 
miyeti yoktur. Gaye, düşman or. 
dusunu imha etmek ve harp e 
demiyecek hale ıretirmektlr. Hal 
huki Sov:vet ordusu henilz muka 
vemet kabiliyetini bile kaybet
memisHr. 

veda etmiştir. Bu merasimde h:ı
zır bulunanlar, Generalin heye
canının çok büyuk olduğunu ve 
'tOZlerinin yaşla dolu olduS?Unu 
oyluvorlar. ' 

FranBız gazetelerinde 
Vichv, 17 (A.A.) - Frans nın 

ı g:ıl altında bulunmıyan kısım
larında intışar eden gazeteJer, b 
günkü yazılarında, Surive milta 
rekesinin Fransanın mand ter 
-fpvJet ıf t \le h iz oldu u ıv ı 
h kl rı ıhlal tm 'ec .. nı teba
rüz ettirmektedırler. 



• 6 

··zel 
Sağlam 

~- iş ahh ! 

KU 

Kutlanıyor ! ............................... ----., 
~uklarınızı Jciiçüktcn SA
.NJN diş macumınu kullan· 
mıya, SANİN diş macunu 
ile giinde üç defo dişlerini 
fırçalnmaya ahştırınız. Güt· 
biiz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

\.. ... --.. o ow J 
Eczanelerle, büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

ı-----····· 1 --............ . 

l lstanbul Borsası~ 
İ 17(7/941 FiYATLAR! S ... -...................... . ........ . 

Açıtrı 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 130.025 
Parls 100 F. Fraıu:ı 
MllAno 100 Ltrt!t 
Cenevre 100 fsviçre Fr. 30,03 
Amste_rdam 100 Florin 
Berlln 100 !< Mark 
Brüksd 100 Bclga 
Atina 100 DrahmJ 
Sofya l 00 Levu 
Prag JOO Cek kronu 
Madrit 100 Pe~ta 12.9375 
Varşova ıoo Zloti 
Budapeste 100 Pengo 
BOkreş JOO Ley 
Belgrat 100 Yen 31.1375 
Yokobama 100 İsveç Kr. 31,005 
Stokholm 100 Dinar 

ESHAM ve TAHViLAT 

İkramiyeli % 5 1938 19,55 
T. C. Merkez Bankası 131.50 , -

TAN Gazetesi 

it."' 
Flaşlık maktu olarc. ". "~,, 

l inci sayfa santimi 500 
2 ,, " ., 300 
t ,, ,, ,, J()() 
5 ,, ,, ., 75 
! ilin Rauf munda .. 50 ------· Sahip ve Nc~riyat müdllril EmiD 

UZMAN, Gazetecilik ve N~lyat 

T. L. S. TAN matbaası 

SATIŞ İLİNi 
'stanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Hatice Hayriye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24483 ikraz 
ııumarasiyle borç alman paraya mvknbil birinci derecede ipotek göste
•ılm~ olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamanuna ehlivukuf tarafından (2610) lira (00) kuruş kıymet tak
dir edilmiş olan Bcşiktaştn Şenlikdede mahallesinin Mısırlıbahçc soka
~mda eski 34, yeni 2, 60 kapı sayılı bir tarafı Emine ve Rukiye Sadettin 
\'e S lahattı ~ menz.il ve bahçesi ve bir tarafı bahçıvan Davit ve Kan
ber vcsalrelcrin bostanı ve bir tarafı tariki has ve tarafı rabii tarikilım 
ile mahdut bir nhşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Mısırlıbahçe caddesindeki 60 No. lı kapıdan girilince meımcr bir taş

lık, iki oda, bir mutfak ve bir merdiven altıdır. 
Birinci kat: Bir sofa, iki oda, bir helA ve diğer kısma methal olup 

diğer taraftaki kuyudan bu kısma su gelmektedir. 
D;ıvut c!endi çıkmıızındaki 2 No. lı methaldeı- girildikte bir ta5lık, 

bir oda, bir mutbak, iblr helfi ve bir kiler var<iır. 
Birinci kot: Bir sofa, 'ık! oda bir helftdır. 
1 kinci kat: Bir sofa, dört oda, bir helfıdır. 
ÜçUncU kat: Çatı olup yekpare so!adır. Bu losnnda tulumbalı bir 

kuyu vardır. 
Davut efendi çıkmazında 2 ve cadde üzerinde 1 çılana mevcuttur. 

Binada elektrik vardır. 
Bina ahşap ve eskidir, Bahçede kdrgir bir :rnutbak ve ahır vardır. 
Mcsahaaı: Umum sahası 220 metre murabbaı olup bunun 124 metre 

ımırabooı üzerine asıl bina ve 29 metre murnbbaı üzerine de ahır inşa 
edilmiştir. Geri kalam bahçedir. 

Yulaırıd:ı hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulOn tamamı a
ı;ık ar.ttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 28/7/1941 tarllıin-
den itibaren 937/4284 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebi1mesi için açıktır. İH''ınd:l yazılı olanlar
dan faz.la malümat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937/4284 dosya 
numarasiylc memuriyetimizc müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nisbeUnde pey akçcsl veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi nlacaklılıırla diğer aldkadarlann ve irtifak hakkı 
sahlplcrlnin gayrimenkul ilzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını JŞbu lltın tarihinden itibaren on beş gün içinde 
evrakı müsbitclcriyle birlikte memuriyctimize bildirmeleri ica,p eder. 
Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
l~masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen g{lndc arttrnnaya iştirak edenler arttımıa şartna
tncsinl okumuş ve lüzumlu malCı.ma tr almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 12/8/1941 tarihinde salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağrıldıktan son
ra en çok arttırana Dıalc edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenln alacağına rüçhanı olan 
dij:?er ulacakhlnr bulunup da bedel bı.ınlarm bu gayri menkul ile temin 
edılıniş nlac.1klarmın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
faahhüdu baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 22/ 
8/1941 tarllıinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördün
cu İcra Memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alacağmn 
rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak şartlyle, en çok arttırana ihale e
dilir, Boyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz.. Ve satış talebi dil
~r. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin
den eV\'cl en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle al
rnı;ra razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müd
detle arttrnnayn çıkarılıp en çok arttırana ihale cdilır. İki ihale arasın
daki fark ı.c geçen günler için yüzde 5 den hesap olunncnk faiz ve d!
~er zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriyetimlzce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fen~ harcı
nı, yirmi senelik vak.ı! taviz bedelini ve ihale }tarar pullaruu vermlyc 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat 've tanzifat ve del!Aliyc resminden mQ
tcvclllt belediye rüsumu ve müterakim vakıl icaresl alıcıya ait olmayıp 
arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İc
ra Memurluğu odasında fşbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi da-
iresinde satılacağı ilan olunur. (5931) 

REKOR· SIHHAT· DOGAN _, 
İdro!il Pamuk Şirketleri: 

Bahçekapı Yeni Valde Han altında 20 numaralı yazıhaneyi si-
pariş yeri olarak açmışlardır. 

Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar olan siparişlerin işbu 
adrese verilmesini. Bunun haricinde f'abrikalarca sipariş kabul 
edilemiyeceğini muhterem müterilerimize bildirir, saygılarımızı 
sunarız. Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Valde Han Idrofil ' - , Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

84 No. lu UAn: Odun ve kömllr fiyatları yeniden aşağıdaki şekilde 
tesbıt edilmiştir: 

ı - Kuru meşe ve gDrgcn odununun toptan fiyatı 435, perakende 
f yatı 560 kuruştur. (Diıkkftnlarda kilo ılc satış 90 paradır.) 

2 - Anadolu. Rumeli farkı gözetilmek izin komtiriln toptan kilosu 
1,5, perakende kilosu ise 7 kuruştur. Arabalarda ve kayıklardaki satıs-
lar toptandır, (59Gl~ 

TAN 

, YARİN AKŞAM - Tel: 42690 

T E p E B A ş 1 BELEDiYE BAHÇESiNDE 
ŞiŞLi ÇOCUK ESIRGEJJIE KURUJJIU JJIENFAATINE 

Saat 3 çe kadar büyük Müsamere 

SAFİYE .YE BAHÇENiN 
SAZ HEYETi 

BAKİRELER AYİNİ 
12 TABLO BÜYÜK REVÜ 

bütün programile 
San'atkc.1r lsımail Dümbüllü 

BATAKHANE 
YOSMASI 

Kahkahalı Komedi 

BAHÇENİN GARD EN BAR KISMI 
Caz - Dans - Kabare - Restoran. Yalnız bu akşama mahsus olmak üzere TAKSIM BELEDIYE 

ı BAHÇESININ bütün varyete numaraları, JAPON PANDOMIM BALET!, saat 3 e kadar gece 

'-~ eğlenceleri Her Pazar Matine de büyük VARYETE Proı;:ramı. Konsumasyon # 

. i.s~anbul levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici As~eri Kıtaatı İlanları 
. ., . 

. Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında yazılı ı;tün, saat ve mahallerdeki aske 
rı .satın alma komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale sa 
a~ı1n.de~ bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonlarında J.?Ö 
ru ur. 

İhale gün saat ve ıpahall' tutan teminatı Cinsi. ~iktan 
kilo 

. ... 

Makarna. 
Patates. • 
Kuru so.bn. 
Sade yağı . . 
Süt. 
Kuru odun. 
Yoğurt 
Sıkır eti. , 

100,000 
359.150 
157,850 
36,000 
40,000 

4,320,000 
40,000 

909,000 

lira lira 

40,000 
28,732 
15,785 
50,400 
6,000 

64,800 
8,000 

363,360 

3000 
2155 
1184,4 
3780 
450 

4490 
600 

18,748 

** 

28/7/941 
30/7/941 
28/7/941 
2/8/941 
5/8/941 
4/8/941 
6/8/941 
1/8/941 

15 Gelibolu. Eski şube binasında 
15 Erzurum. 
16 Erzurum. 
11 Samsun. 
16 Gebze. 
16 Gebze; 
16 Gebze. 
16 Gebze. 

~330 - 5791) 

. Aşagt~a yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmelcri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller-
dekı askez:ı satın alına. komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek· 
tu~larını ıhale saatler!ndcn bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartname -
lerı. ~ara, 1st. Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da görülür, 

Cınsı Miktan Tutarı Teminatı 
Kilo Lira Lira İhale günü saati ve mahalli 

Koyun eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

80,000 
20,000 

200,000 

40,000 
11,000 
50,000 

3000 
825 
~750 

21/7/941 
21 " " 
23 " ,, 

15 Kayseri 
15 Afyon. · 
15 Afyon" 

(2164 - 5435 
JI. JI. 

k ~şağıda yazılı. mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı şekillerde ve tarihlerde ait olduğu 
0m_ısyo~larda. eksiltm~leri yapılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatinden bir saat evvel ka· 

lnunı v~sikalaı:_ıyle t~lü mektup!~rının komisyonlara verilmesi açık eksiltmeler icin belli saat
~rde aıt oldugu komısyonlara muracaatlan. Evsaf ve şartnameleri Ankara 1stanbul Lv. Amir-

likleri satın alma komisyonlarında da görülür. ' 
Tutan Teminatı İhale günü saat şekli ve mahalli 

Cinsi Miktan LiraKr. J .. ira Kr. ' 

Nakliyat 
Nakliya~· 

Patates 
Kuru soğan 
Buğday 
kırdırılması 
Odun 
Süt 
Yoğurt · 
Saman 
K. Üzüm 
Saman 
K. ot 
Odun 
Gaz yaj 
Sabun 

4000 ton 
2000 .. 
388 " 
288 •• 

3600 " 
2315 .. 

80 " 
80 .. 

750 ., 
77 " 

3410 " 
5126 .. 
6750 " 

145 .. 
ııdlo 82,500 

66 ton 
819 " 

15 .. 
45 ,. 
25. " 
4 " 
4 ., 

179,200 
85,020 

kilosu 10 

36,000 
37,040 .· 
17,600. 
21,200 
24,375 
28,490 

187,550 
358,820 
135,000 
46,250 
40,425 
33,660 

343,080 

12 

13,400 
6,377 
2,910 
2,592 

• f 

3,330 
2,778.38 
1,320) 
1,590) 
1,828.13 
4,273,50) 

28.132,50) 
53.823 
20.250 
6,937,50 
6,063,75 
5,049 

51.597 
123,75 

25/7/941 
25 .... 
24 " " 
24 " ., 

23 " .. 
28 ,, ,, 

24 " .. 
418/ .. 

29/ 7/ " 
" u ,., 

" " " 
tt " " 

" " it 

" " " 
" n " .. " " 

28 " .. 
'""" 
" " ,, 
" " tt 

Toz şekeı 
Sığır eti 
Taze kabak 
Taze fasulye 
Domates 
Patlıcan 
Bam ye 
Dolmalt 
Kabak 
Fasulye 
Patlıcan 
Domates 
Bam ve 
Biber 

~über 4 ,, 

825 
7,200 
l,000 
1,280 
1,680 
1.280 
1,400 
3,600 
9,000 
2.~!'iO 
4.~!'iO 
2,000 
1, 100 
2,?!'i5 
5,170 
],F\2!'i 
2,700 
1,275 

1.,080 
600 
192 
252 
192 
105 
270 
675 
168.75 
326.25 
150 

,, " tt .. .. '' 

Kabak 
Fasulve. 
Patlıcan 
Domate 
Bam ye 
Büber 
Kabak 
Fasulye 
Patlıcan 
Domateı 
B:ımve 
Biber 

35.000 kilo 
40.000 " 
40.000 .. 
15.000 .. 
10.000 .. 
10.000 " 
20.000 •• 
22.000 " 
22.000 .. 
10.000 .. 
6.000 " 
6 000 .. 
7.000 .: 
R 000 ,, 
8.000 " 
3.000 .. 
2 ono .. 
2,000 " 

280 
800 

1,ROO 
4R7.5G 
900 
450 ' 

** 

82.50 
169.12 
387.75 
121.87 
202.!'iO 

95.62 
21 
60 

135 
36.56 
67.M 
33,75 

7/8/ .. 
7 .. 
7 " .. 
7 .. " 
7 .. .. 
7 .. " 
5 tt .'' 

5 " tt 

5 " " 
5 " " 
5 n u 

5 .. .. 
4 " tt 

4 •• " 
4 " .. 
4.. .. 
4 .. .. 
4 .. it 

Aşa.lnda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında 
yazılı .ııünlerde Merzifonda askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komi.~yona ~clmeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale 
Cinsi Kilo J,ira Lira gün, saati 

Sade yağı 
Kuru ot ' 

14.400 
1,440,000 

21,600 
97,200 

1620 30/7/941 16 
6110 31 .. " 10 

(290 - 5548) 

* JI. 
Beher kilosuna 155 kuruş tah-1 Hepsine tahmin ed'Jen fiyatı 

min edilen 70 000 kilo sade yağı 24,000 lira olan 4 adet seyyar 
kapalı zarfla ' eksiltmeye kon- sterlizatör 4/9/941 perşembe gü-
muştur. İhalesi 21/7 /941 Pazar· nü saat 11 de A_nkarada M. M. V. 
tesi giinü sa.at 16 da İzmi.rde Lv. Satınalma komısyonunda kapalı 
Amirliği satın alma kon~syonun- zarfla eksiltmeye konmuştur. Is· 
da yapılacaktır. İlk teminatı tekl~lerin kanuni -yesikalari~le 
6675 liradır. Taliplerin kanuni teklıf mektuplarım ıhale saatın. 
vesikalariyle teklif mektuplarını den bir saat evvel komisyona 
ihale saatinden bir saat e~el ko· vermeleri. llk teminatı 1800 lira-
misyona vermeleri. {2162-5433) dır · (362.5907} 

11,30 K. 
15 .. Zarf Erzurum 

,, Erzurum 
15) 
16 ) .. ,. Sarık~mış 

15 
16 " .. " 

" 
Kars 
Burs; 

16 ,, ., Adapa<..... 
16 ,. ,. Sıva.o; 

10 " .. ) 
l 0,30 ., ,. ) Geliboluda 
11 ., ,, ) askeri posta. 
11,ao ,, .. ) 890. 
12 .. .. ) 
15 " .. ) 
l!'i,30 .. .. l 
16 .. .. ) 
15 A. Eksiltme.) 
15,30 " ). 
16 )' 
Hi.30 " >· 
17 .. ) 
17.30 .. ) ~ 
15 K. Zarf Kırklareli 
15 " .. .. ~ 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

.. 
" .. .. .. .. 
" .. .. 

" .. .. .. .. .. 
•• .. 

15 .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
15 A. Eksiltme ,. 
15 .. .. .. .. ,, .. .. " .. .. .. 
1!l 
1!l 
l!'i 
15 .. ' 

~94 - 5s52i 
JI. 

Beher kilosu 7 kuruştan üç 
parti 400 tondan ccman 1200 ton 
kuru ot pazarlıkla satın alına
caktır. Her partinin tutan 28,000 
lira ilk teminatı 2100 liradır. 
Taliplerin 25-7-941 günü saat 15 
te Geliboluda eski şube binasın
da askeri satın alma komisvo· 
nunda bulunmaları. 296·5572) 

• 
2000 - 540 • 460 - 325 • 1675 ton 

ceman 5000 ton kuru ot ayrı ay. 
n pazarlıkla safın alınacaktır. Be 
her kilosunun tahmin fiyatı 6 
kuruş hesabiyle her partinin ilk 
teminatı hesap edile$ektir. !hale
si 31/71941 perşembe günü snat 
15 de Bolayirde askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta -
liplerin belli vakitte komisyona 
gelmeler" (366·5911) 

18 - 7. 941 

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

1 

I • 

T. iş Bankası , 1941 ikramiyeleri 
Kügülc Tasarruf ı adet 2000 Liralık =2000.-Ltra 

Hesapları 1941 1 .. 1000 • =sooo.- • 2 • 750 • =1500.- • 

iKRAMiYE PLANI : : ~~ : ' ~~:~:- : 
.cşidcler 4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Ağuı- 35 • 100 • =S500.- • 
o~. 3 11riııciteıırin tarihlerinde 7a- 80 • 50 • =4000.- • 
'•hr. 300 • 20 • =6000..-, ............................ ·..,, 
Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - İnönQ - Kütahya yolunun O + 000 ve 6 + 350 kilometreleri 
arasındaki şose tamiratı esasiyesi ve lmaltıtı smalye inşaatı 3/7/941 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usul!yle eksiltmeye konul
muştur. İhale 23/7/941 Çarşamba günü saat 15 de Viltıyct Dalın1 Encü
men toplanma salonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 15371 lira 26 kuruş olup, muvakkat teminat 1152 
Ura 84 kuruştur. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma, cı<sntme ve ihale kanunu mu
cibince ibrazına mecbur oldukları teklif mektuplarını teminat mektup 
veya makbuzlariyle Ticaret Odası vesikalarını ve işin devamı müddetin
ce iş başında bulunacağına dair mühendis veya Fen memurundan alın

mış taahhütname müteahhitlik vesikaslyle bu iııı için taW günleri hariç 
olmak üzere en az iiç gün evvel milrncaatla vildyetten alınmıs fenni eh
liyet vesikalarlyle birlikte saat 15 e kadar Encümene vermiş olmaları 
lazımdır. 

4 - Bu ~e alt keşif evrakı Nafia mOdilrlüğünden görülebilir. 
(3961) (5492) , 

Devlet Deniz Yolları · şletme 
idaresi ilanlar! 

Nazarı Dikkate~ 
Karadenizdc ve Akdenizde gece seyri yapılmaması hasebiyle Ka

radeniz, Bartın, İzmir sürat ve Ayvalık yolu tarifeleri 17 Temmuz
dan itibaren muvakkaten tadil olunmuştur . . Bu tadilôta göre: 

l - Karadeniz yolu postaları Perşembe ve Pazartesi gunlerl Ga
lata rıhtımından saat 17.00 de kalkacaklardır. Haftada yalnız iki pos
ta yuptlacaktır. 

2 - Bartın yolu postaları Cumartcsl ve Çarşamba günleri Sir
keci rıhtımından saat 18.00 de kalkacaklardır. 

3 - İzmir sürat postaları Galata nhtnnından Pazar günleri saat 
15.00 de ve Perşembe günleri saat 13.00 de kalkacaklardır. 

Pazar postası istanbula Cuma günü saat 9.00 da ve Perşembe pos
tası İstanbula Pazartesi saat 12.00 de dönecektir. 

4 - Ayvalık yolu postaları Cwnnrtesl ve Çarşamba günleri Sir
keci r:ıhtımmdan saat 12,00 de kalkacaklardır. 

5 - İstanbuldnn Perşembe günleri kalkmakta olan ntıve Çanak
' kale postası 24 Temmuz Perşembeden itibaren lftğvedilmlştir. (5920) I 

lstanbul C. M. U. liğinden: 

İstanbul ceza ve tevkif evi hastnneslnln bir senelik 18250 kAse Y<>" 
ğurt ve 3650 kilo süt ve 2550 kilo et Dıtiyaçlnrı açık eksiltmeye ko-' 
nulmuş ise de muayyen gilnkil eksiltmede ete talip çıkmadığından ve 
süt, yoğurt eksiltmesi de haddi lfıyıkı bulmadığından bu husustaki ek
siltmenin 10 gün uzatılmasına ve muhammen bedeli 1368 lira '15 kuruş 
ve muvakkat teminatı 102 lira 56 kuruş olan yoğurdun eksiltmesfnitl 
22/7/941 salı günü saat 15.30 da ve muhammen bedeli 730 lira ve mu
vakkat teminatı 54 lira 75 kuruş olan sut eksiltmesinin ayni gün saat 
15 de muhammen bedeli 1377 lira ve muvakkat teminatı 103 lira 28 ku
ruş olan et hakkmdaki eksiltmenin yine ayni gfuı saat 16 da icrasınıı 
karar verilmiş olduğundan tnliplerln mezkQr gün ve saatte Sultannh
metteki ceza ve tevkif evi binasında toplanucak komisyona kanuni bel-
geleriyle birlikte müracaatları illin olunur. {5776), 

300 ton makarna imal ettiri
lecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/ 7/ 941 pazartesi günü saat 10 
da Ankarada Lv. Amirliği Satına! 
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 5850 liradır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (342 - 5861) 

• Beheri 100 gramlık paket ha -
linde 1000 kilo mercimek kom • 
primesi pazarlıkla satın alına -
caktır. ihaleden sonra takarrür 
edecek fiyat üzerinden teminat 
alınacaktır. Taliplerin 28/ 7 / 94.1 
pazartesi günü saat 15 de Hadım 
köy civarında Yassıviranda aske
ri satınalma konrtsyonuna gel -
meleri. (358-5903) 

* 50 ton balık yağı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 7 / 941 
cuma günü saat 11 de Ankarnda 
M. M. V. Satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
25,001 lira teminatı 8150 liradır. 
Taliplerin bellı vakitte komisyo. 
na gelmeleri (360-5905) 

Aşağıda yazılı erzaklar alımı 
caktır. Pazarlıkla eksiltmeleı1 
25/7/941 pazartesi günü saat l 
de Bolayirde askeri satınalma JtO 
misyonıında yapılacaktır. Talipl 
rin belli vakitte komisyona gel 
meleri. Bu erzaklar Gelibolu) 
teslim şartiyle alınacaktır. 
Cinı;i Mikt 

Pirinç. 
Bulgur. , 
Kırmızı mercimek. 
Sade yağı. 

• ' 

KilO 

t 
Beher kilosuna 155 kuruş tıı 

min edilen 20,000 kilo sade ys. 
28/7 /941 pazartesi günü saat J 
de Çanakkalede askeri satınaltl 
komisyonunda pazarlıkla satın 
lınacaktır. Kat'i teminatı 4650 J 
radır. Evsaf ve şartnamesi kO 
misyonda göni1ur. Talıplerin ı"' 
li vakitte komısyona gelmelc~ 

(368-59 .. 


