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41manyanın 
liayal Ettiği 
~arınki Avrupa 

#Jnıanya, Avrupa aanayiinl elinde 
bıııundurmak suretiyle bütün Av
ttıı>anm lktnadl bQnyeıi üzerinde 
blkimıyet temin etmiş olacaktu-. 
Avrupa milletleri arasındaki U
tart nıtinasebetler Berllnden idare 
edilecek, bütün A vrupanm iktısadl 
bayatı Berlinde plAnlaştırılacaktır. 
Bunun gibi, Avrupanm harici si
hleti de Berllnden idare oluna -
caktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

a lmanyu:ım harpten sonraki 
~ Avrupa hakkında ortaya 
~ fikir .. yeni nizam,, tabiri 
~ hü.18sa edilmektedir. 
~yanın yeni nizamdan 
lı....-· ettiği mlnayı da Alman Ma· 
~Ye Nazın Doktor Funk 25 Tem
~_.1940 tarihinde iradettiği bir 
~ta şu cümle ile hülisa et-

~ent nlumm rayesl, bfiyük 
yaya lzamt ekonomik em&9! _ye Alman milletine azami 
~ kabiliyeti temin etmek -... 
~ fikrf Almanyan1n nasıl ta

ettirmek istediğini anla
~çin de ~en takip et
.. bulunduğu siyaseti tet -

kifid"ır. 

&.....'!!ne Doktor Funk'un verdiği 
~ta göre, Avnıpa iktısadi 
;:,,_~ olarak orJ(anize edile -
~ Almanya $imdiden bu or
~yma başlamış bulunmak
t.11;. Bu:mm en ~l misali, iş
~;!ıilen memleketlerin siyasi 

lerlyle ekonomik müna -
~tlerini tanzimde tatbik edi -
i:bı~· Bu usul sanayi mın

biiyük Almanya içine 
~ zirai mmtakalan dıtan -
~ bll'akmaktır. Nüfusunun % 
.., il fabrikalarda çalqan A vus
~ Çebslovakyanın yüksek 
~ mıntakası olan Südet mın--·==T~= Ptmnm --.vl mmtakası olan 

Loren, büyük Almanya bu
'9llan fçbıe almmıp. Aynca 

Cekadovak sanavil tama
Ahnan jtÜmrÜk hudutlan 
almdıt halde. maatct olan 

~!lllım:rdtı,.....,,.. bu hududun dışında 
Jmıştıt .. 

~Doitrudan dolrtrYa büyük Al -
~a hudutları içine alınmıyan 

mıntıwlralan da Alman 
ü altma alınmıştır. Yu

~lwyada, Belçikada, MacarisS oldu~ Jri,bi. Almanya, zi
:,.; mıntakası teWdri ettiği yer
~ de 88l18yiin inkişafına mat ~lmak ~in tedbirler almakta-

l... '8a izahattan an1a$1lan .OOur 
~._Almanya Avrupa kıtasının 
"ırtılin sanayilni elinde bulundur
~ 'ft ziraat memleketlerini 
~disine bir nevi tamamlayıcı 
~eke yapmak siyasetini 

Adliye Vekili 
lmralıd :ın Dün 

Avdet Etti 
Cezaevinin Mevcudu 1500 e Çıkarılacak, 

Ada Elektrikle Tenvir Edilecektir. Mahkumlar 
için Sanatoryum inşası da Düşünülüyor 

Adliye Vekili Hasan Menemen 
cio2lu, f mralı cezaevindeki tet· 
kiklerini bitirerek avdet etmiş
tir. Vekil, 36 saat süren bu zi
yaret esnasında, sayısı 40 ı i(e· 
cen ekiplerin faaliyetini tetkik 
etmis ve mahkumların vaziyeti· 
ni gözden geçirmiştir. 

Hasan Menemencio~lu bu se
vahatinde kendisine refakat e
den i(azetecilere, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- İmralı cezaevi henüz tec
rübe devresini tamamlamamış -
tır. Buna rağmen tesis işleri he
men hemen ikmal edilmiştir. Zi 
raat vesaiti ve 1000 kisiyi barın
dırabilecek binalar ve bir çok a
telyeler ihya edilmiştir. Mah· 
kumların ruhi haletlerinde bü
yük bir salah 1(Öze çarpmakta

İmralıdaki tetkikleri hakkında dır. Adada çalışmak, nizam, in· 
gazetemize beyanatta bulunan tizam yeRane islah vasıtasıdır. A 

Adliye Vekili Hasıan danın saJsjn muhiti içinde ailele-
Menemencioğlu rinden ve itiyatlarından uzak, 

valnız çalışırlarken mahkum -
lann hissettikleri acı nedamet 

T •• mes 1 ke.?dil~ri,?i salaha s~v~~den ~n 
muessır amillerden bırıdır. Gun 
ler;muntazam bir projlrama ta-

M k 1 • bi olarak çok verimli çalışmalar a a es 1 la J{eçmektedir. 
Bu sene içinde adayı elektrik-

11Türkiyenin Bitaraflığı 

Muhafaza Azminden 

Asla Şüphe Edilemez11 

Londra 20 (A.A.) - "Times,. 
Razetesi, Türkiyeye tahsis etti -
ti bqmakalesinde diyor ki: 

''Türkiyenin bitaraflığını mu
hafazaya azmetmiş olduğuna ka 
tiyyen şüphe yoktur. Beyruttan 
İskenderuna kaçan Vichy harp 
~emilerinin Türk makamları ta
rafından silahtan tecridi ve mü
rettebatının enterne edilmesi, 
Türkiyenin bitaraflı~ı muhafa 
zaya azmetmiş oldu'lu hususun 
da kalınış olabilecek her türlü 
şüpheyi izaleye kafidir. Bun· 
dan evvel de Türkiye yolu ile 
General Dentz'e transit sure
tiyle takviyeler gönderilmesine 
Türkiye müsaade etmeği katiy -
ven reddeylemisti. 

Esasen salihiyetli mahfiller, 
İni(ilterenin yakın şarktaki mev· 
zilerine karşı bir taarruzda Türk 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 7) 

le tenvir etmek, motörlü bir un 
değirmeni vücude getirmek ve 
600 kişilik bir pavyon daha in
şa etmek programımız dahilin· 
aeiir. h nNtli ceam ....,. 
cudu 1500 e ~ktadır. 

(Devamı: SL 5, Sil. 6) 

Hava Akınları 
Neticesinde 

Üç Alman Şehrinde 

Dehıet Verici Tahribat 

Yapıldığı Bildiriliyor 
Londra, 20 (A.A.) - Hava ne

zareti istihbarat servisi tarafın • 
dan bildirildiğine göre, en aşağı 
Aix La Chapille ve Munster'in 
üçte biri tahrip edilıniş bulun -
maktadır. Zayiatın ağır olduğu 
ve hasarın tamiri için kesif bir 
tarzda aylarca çalışmak lizımge
leceği zannedilmektedir. Achen'e 

(Devamı: Sa. 5, SU. 3) 

Sovyet Rusyanın idari 

ALMAN TEBLiGi 

Muhasara 
Edilen Rus 
Kıtaları 

Çıkış Teşebbüsleri 

Kanlı Zayiatla 
Akamete Uğratıldı 

Cenupta 

Berlin, 20 (A. A.) - Alman 
ordu lan Başkuınandanlıiının 
tebliği: 

Besarabyadan ilerliyen Al -
man - Rumen kıtalan düşmanın 
mukavemetini kırarak onu Dni
ester'in şark yakasında takibe 
devam etmişlerdir. Smolensk 
rruntakasmda harekat plan mu· 
crbince devam ediyor. 

Fin cephesinde yeni muvaffa
kıyetler elde edilmiştir. 
Şark cephesinin müteaddit 

noktalarında muhasara edilmiş 
bulunan Sovyet kıtalarının yap· 
tıklan ümit.siz çıkış teşebbüsleri 
akim kalmıştır. Düşman ağır ve 
kanlı zayiat vermiştir. 
Sovget ordusunun zayiatı 

1,5 mllgonu bulmUf! 
Berlin, 20 (A.A.) - "Ofi., Al

man radyosunun bildirdiğine gö
re, bitaraf müşahitler, şimdiye 

(Devamı: Sa. 51 Sil. 5) 

merkezelerinden biri olan Harkoftan bir görilnil' 

TYak;;;;ıı 
1 Jehirler 1 Balh~'ta 12 
J Smolensk Bir Harabel Gemı Daha 1 • 
1 Halinde, Kişinev 1 Bahrlldı 

1 
Alevler lc;erisindediri 

Londra, 20 <A.A.) _ Roma Beş Mmtakada Çok 

1 
radyosu bueün itiraf etmiştir Şı"ddetlı· Muharebeler ki, Besarabyada Kişinev phri 
üç pndenberi yanmaktadır 

SOVYET TEBLiGi 

Avrupada 
''V,, Ordusu 
Kuruluyor 

~~gal Altındaki 

Memleketler 
Halkına Hitap 

"V 11 işareti. Nazi 

lstibdadmı Bekliyer 

Akibetin Remzidir 

Churchill de Bir 
Mesaj Neıreffi 

1 

ve yancuu söndürmek için Devam Etmektedir 
Rumen askerlerinin sarfettik. 1 
leri bütün gayretler bop çı'l· 

mıştar. 1 Bir Günde 71 Alman Vinalon Ch111'C1dll 

l Smol.ensk harabe halinde tn 
B ı; .. 2~.~--:'.f'MJJ, Londra, 20 (A. A.) - ~ 

'
~r:i BOltfiiEeı'~~I,.. "1cnM!inP.lflNMllrl•ll~1"~•.,~~-~-· lilD aeelld ~Y9" 
luıda: takrlp edilen dit! şe: tında "V,, ordusunun ~inin 
hirleria manzarasmı arzetmek. Moskova 20 (A.A.) - Sovyet miıı,evviki olan "esraren~ spi-

• ted" So kerl · • • istihbarat dairesi tarafından dwı ker., Albay Britton demi$tir ki: 
ı ır. vyet u .ennm i k red 1 bl" "Bu ak•"""' Churchill'm" 20 
kundakladıkları bır" k e 1 a şam neş i en te ı~: ~-ço v er Temmuz i,.in yazdıx.. bir mesaj-hili yanmütaclır. Sokaklarda 19 temmuz p:iinü Pskof, Po- ... ~ 
tesadüf edilen yüzlerce ceset lo~ka, Nevel, Smolensk, Novoı- la stüdYoya ~eldim. Gece Yanlll 
şimdi defnedihnektedir. Yol- rad ve Volinsk istikametlerinde J{eÇti. Şimdi Temmuzmı yirmi -
1 h • ·1 çok şiddetll muharebeler olmuş- sindeyiz. 1nıiliı Başvekili 'Vm. ar, ta rıp edı miş Sovyet t.on Churchill'in mesajını size o-
tank ve toplariyle doludur. tur. ku"lJIAIOI• ..... •. 

R val d 

1 

Cephenin dl~er kısımlannda J-A--
e e yanıyor ehemmiyetli hic bir ddişiklik ol "V,, işareti, işgal altmcla 'bu· 

Berlin, 20 (A.A.) - Anado- mamıştır. lunan memleketlerin yenilmes 
lu Ajansının hususi muhabiri Havalar müsait olmadıiı hal- iradesinin bir timsali w ayni 
bildiriyor: Reval şehri, iki de tayyarelerimiz düşmanın m<>- zamanda Nazi istibda4ım 1tekli
eündenberi yanmaktadır. Ki · ı törlü ve zırhlı kuvvetleriyle yen akıbetin bir remzidir. 
lometrelerce uzaktan muaz • tayyarelerini tahribe devam et Mademki Avrupa milletleri 
zam alev sütunlan görülmek- mislerdir. müstevli ile herluuııi bir 1$bir -
tedir. Keşif tayyarelerimiz Baltık liğinden imtina ediyorlar, Nal 

'-··--··-................. _./ denizinde kuvvetli bir himaye davasınlmın m1ahv~acaiıh-~-~~-
MOSKOVA 
RADYOSU . 

altında seyreden ıpek çok nak panın rtu acaı.• mu MAllUIAur.,, 
liye Remisinden müteşekkil bu- Başvekilin bu mesajını oku~ 
lunan büyük bir kafilenin yeri- duldan sonra esrarengiz spiker 
ni keşfetmişlerdir. Tayyareleri- neşriyatına şu sözlerle devam et
mizle seri hücumbotlanmızın ve miştir: 

etmektedir. Bu sayede bü
~! Almanyada sanayide ~alışan 
i:_~US miktan 50 - 60 milyonu 
ic,lllaeak ve ziraatle meşgul sınıf • • .................. - • 

~=F~ie.i=:j:: !Dünkü Spor Hareket leril 
Hitler' le Mussolini 

Arasında Bir Mülakat 

Yapılacağına Bildirdi 

torpidolanmızın yaptıiı hücum "Size tekrar söylüyorum, mu
lar neticesinde 11 nakliye ~emi azzam "V,, ordusunun seferber
siyle 1 petrol ıemisi batırılmış liği başlamıştır. Su anda, Avnı
ve 1 düşman avcı tayyaresi dü- panın her tarafında erkek ve ka
sürülmüştür. Bizim zayiatımız danlar zafer ve hürriyetin remzi 
bir tayyare ile bir hücumbotun- olan "V,. işaretinin JO?alip "'lece
dan ibarttir. Hüctımbotunun mü ği ~ne kadar kendilerini bu 

~-üzerinde hMdmiyet temin : 
ı:._~ olacaktır. Avrupa millet -
~ arasındaki ticari münasebet
"'ll!t Berlinden idare edilecek. her 
~eketin iktısat siyaseti Ber
~e tesbit olunacak, bütün Av
:~Panuı iktısadi havatı Berlinde 
ta~ıaştınlacaktır. Avrupada bir 
~~itim para olacak, o da :ımırk o-
'6caktır. 
.Almanyanın A vnınada vücu -
~ "etirmek istedi~i iktısadi vah· 
~tin ana hatları bunlardır. 

* * A lmanyanın Avrupa için ta· 
"' savvur ettı~i siyasi vah
~tı de Propa~anda Nazın Dok
~ Goebls şu suretle hülasa et
.. , tir: 
~ ''Büyük Almanya haricinde 
'lan hütiin diier Avrupa dev · 

letıerinin vaziyetleri su dört 
"clktaya sröre tanzim dileeektir: 

1 - Avrupada sulh ve emni -
>~in müdafaası büviik AJmqn 
'tttnsuna tevdi edilecC'ktir. 81 • 
~enalevh küdik de' letforin or
"Q beslemelerine ihtivac yoktur. 

2 - Avnıpann hınici siva~eti 
~tlinden idare edilecektir. m~ 
h~ A vnıpa devletleri y ati/ 
~!i siyasetlHinde s•rheıfl olarok. 
~at mfistakil bir harici. siYaset-
""ll'l olmıyauldır. ' 

(Devam,: St,. i, Sil. 7) 

V elief e.nJide at garıflarını takip eden seyirciler 

V'eliefendi koıu yerinde at yanşlanna dün de devam edilmiş ve müsabakalar çok sürprizli ol· 
muştur. Ankarad"\ bölgeler arasında yapal•n atletizm müsabakalan lstanbulun birinciliğiyle sona 
emüı. Kaclıköyüııde boka ve Modada deniz yanşlan yapalm1Ştır. Dünkü spor hareketlerine ait 

ta&ilit döı'düııcil aayfammladır. 
• 

Londra 20 (A.A.) - "Reuter,, 
Moskova radyosu, dün akşamki 
neşriyatında, merkezi Avrupa 
memleketlerinin birinde iyi ha
ber alan bir menbaa atfen Hit-

• ler ile Mussolininin önümüzdıtki 
bir kaç gün icinde Brenner'de 
bulusacaklarını bildirmistir Ay 
ni habere i(Öre Hitler'le Mus 
solini arasında görüşülmesi m'uh 
temel meseleler arasında şark 
cephesinin vaziyeti ve bazı mın 
takalarda Alınan kıtalannın ye 
rine İtalyan kuvvetlerinin ika -
me edilmesi, İngiltereye karşı 
harp ve Fransanın vaziyeti bu
lunduğu tahmin edilmektedir . 

Hitlerin Mussoliniye Korsika 
adasiyle Fransada Savoie vila -
yetini işi(al etmek hususunda 
müsaade vereceği de zannclil -
mektedir. 

Bulgar Nazırlan Zağrep'te 
Zağrep 20 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Romaya Riden Bul~ar Başvekili 
Filof ve Hariciye Nazın Popof 
bu sabah Za~rep'ten J{eçmişler 

dir Zağrep istasyonunda Bul
~ar N azırlan trenin harektine 
.kadar Hırvat Hariciye Nazırı 
Dr. Lorkoviç'le görüşmüştür • 

rettebatı kurtarılmıştır. harbin devamına vakfetmeyi ta-
(Devami: SL 5, Sil. 4) (Devamı: SL 5, Stl. 4l 

( ASKERi VAZIYET) 

SARK CEPHESiNDE 
Dobruisk • Polotsk • Smolensll 
Müsellesi içinde Muharebe 

Devam Etmektedir 
ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

Alman - Sovyet harbi başlıyah 
tam dört haf ta oldu. 

Bu dört hafta içinde Almanya 
Şark cephesinde umduğu kat'i 
neticeyi elde etmete muvaffak o· 
lamamıştır. 

Harbin birind safhası hudut· 
lardakl müstahkem mevzilere 
hücumla başlamıştır. Almanya 
harp içinde bulunduğu için se· 
ferber kuvvetlerini şark cephe 
sine vaktiyle tahşit etmiş ve ta· 
arruza kendisi başlıyarak t~
büsü elinde bulundurmuş -oldu
iu için, Sovyetlere nazaran har· 

be milsalt bir vaziyette 'bQla -
mıştı. Sovyetler ordulanm ha· 
dutta tah$İt edememişlerdi. Har· 
bin bu kadar süratle başbyaca 
tını tahmin edememişlerdi. Bi· 
naenaleyh Almanlara ka~ı va· 
ziyetJeri pek müsait delildi. 

Almanlar bu mUsait vazlvet 
ten istifade ettiler. tik hamlede 
huduttaki büyük mDstalıkem 

mevkileri işgal ettiler. Gitnde 
15 • 20 kilometre mesafe kate
derek Sovyet ordulannı çekil· 

(Devamı: Sa. 31 Sil. 7l 



Tefrika N o. 9 

Napoleon'un Prusya Kraliçesi .. 
Uzerinde Bıraktığı Tesir 
Çok Hayret Vericidir 

.. _ Sir ... Zatı şahanenize itiraf lerle örtüyor. Ondaki bu ruh ha. 
edevım ki, bizi, İkinci Frederik- letine kimsenin aklı ermiyor. Bun 
ın zaferlerinden aldığımız cesa- dan hayrete düşüyorlar. Bu hali 
r yanılttı.,. siyasi sebeplere veriyorlar. · 

"- Bizzat siz. benim Prus·, Fakat, rakamlardan hoşla -
yaya karşı dostluğumu anla· ! nan bu kafa, kendisini hü -
mamış mıydınız?,, j zünden, ır.elalden ve ıztıraba esir 
"'- Zatı şahanenizin kalbi çok olmaktan çabuk kurtarır. Nite • 

neciptir. Kalbiniz kadar hasletli 1 kim Napoleon da, bir hayal su· 
ır de secıycniz var. O, şu anda kutundan doğan bu buhranı ça. 

benım ıstıraplarıma karşı duy- buk atlatıyor. Ve Çara, yani diın· 
usuz kalamaz. yanın bu diğer sahibine, şöyle 

"- Maalesef Madam, men· hayali bir proğram yolluyor: 
faati umumiye, ekseriya şah· "- Rus. Fransız ve belki de 
si mülahazalarla zıddır.,, biraz Avusturyalıdan mürek • 
"- Ben politikadan hiç anla- kep 50,000 kişilik bir ordu, ls-

mam. Fakat sizden bir tasrihde tanbuldan Asya üzerine yürü. 
bulunmakla, haysiyet ve itibar- yünce, daha Fırat üzerine var· 
dan düşeceğimi hiç zannetmiyo - madan, lngiltereyi tirtir titre~ 
rum... tir ve onu A\•rupa kıtası üze-

Napoleon, onu, ~ittikçe büyü- rinde dizüstü amana getirir. 
y n bir alalcayla dinliyor. Krali- lngiltere Avrupanın dizlerine 

de, Napoleonun tebessümünde kapanır. Buna karar verişimiz 
b r ıyilik ümidi sezmiş ol:ıcak ki, den tam bir ay sonra, ordu 

hat konuşuyor. Fakat tam o Boğaziçi kıyılarında buluna • 
rada, Kral yanlarına ~irince bilir. Bu darbenin aksi, ta Hin· 

muhavere kesiliyor. distanda çın çın öter. Bu iş 
Zaten bu mülakat, siyasi bir ancak, zatı şahanaleril le vuku 
ıbet doğurmamaya mahkum- bulacak bir mülakatımızda gö-

dur. İmparator, Cara diyor ki: rüşülebilir. Her şey, 15 mart-
"- Prusya Kralı, tam vak· tan evvel kararlaştırılıp imza. 

tinde içeriye girdi. E~er bir lanabilir. Ma)ısan birinde kata· 
(eyrek saat daha ıecikseydi, lanmız Asyada ve a)ni tarih-
Kraliçeye her şeyi vadetmiş te, zatı sahanelerinin kıtalan 
olacaktım. Çünkü ben, bu de· Stokholmde bulunabilir. O za. 
rece alımh bir kadın daha ıör· man lngilizlcr, havanın yüklü 
medim. O kadar ki, insanın. o· bulunduğu hadise \ 'C 'akalann 
nun başından bir taç alacağı· ağırhğı altında ezilir, kalır. 
na. ayaklarının dibine bir taç Zatı şahaneniz de. ben de 
daha koyası geliyor!,, sulhün tatlılığa 'e ömürlerimizi ... 

* * Kralirenin mtibaı 

B u hissini karısına yazdığı 
moktupda da gizlemiyor, 

ve dıyor ki: 
"Prusya kraliçesi, bakikatep 

alımh bir kadın. Bana karp hay 
h şuh da davranıyor. Fakat sa· 
kın bunu kıskanmıyasın. Emin 
olasın ki, ben kendimi ve mille 
timi, üzerinden her şeyin a
kıp ıittiği yaih bir muşamba. 
ya çevirmişimdir. ÇüJakil ben, 
çapkınlık etmenin, bana çok 
pahalıya mal olacağını bilirim.,, 
Napoleon'un vaktiyle kendisin 

aen: 
- "Canavar!,, diye bahsetmiş 

olan Prusya kraliçesi iızerinde 
bıraktığı tesir ise daha hayret ve. 
r cıdir. Kadın bu hislerini şu cum 
lelerle üade ediyor: 

- "Başı çok giızel. Yüzünün 
zgıleri, mülahazalı bir adam ol

dugunu gösteriyor ve insana bir 
Roma imparatorunu hatırlatıyor. 
Gulumsediği zaman ağzı, ıyılıgı
nı üade ediyor!,, 

Napoleon'un en büyük fetihle
nnden birisi de budur. Kin dolu 
bır kalbi, ona her istedigini ver. 
meden fethetmek, zaferlerin en 
gucudür. Napoleon Prusya'yı kıs 
men inhilalden kurtarıp, kıraliçe
yı arabasına götürürken, kraliçe 

ll, imparatordan, kendisinin 
bedı minnettarlığını kazanmasını 

r ca ediyor. Fakat Napoleon: 
- "Ne istersiniz madam, di

yor, ne yapalım? Ben acınacak 
bır adamım. Buda benim kötü ta· 
lihımin bir tecellisidir.,, 

* * Aı11a11a geçmek hülyası 

9' sırada Paris ne haldedir? 
V N apoleon yine hatıraların. 

da, Paristen şöyle bahsediyor: 
- Kabil değildir ki, Avro· 

panın bir ucunda, Paristen iki 
bin fersah uzakta bulunduğum 
zaman, kötü vatandaşlann pay. 
tahtımı karıştırmaları için mey. 
danı boş bırakayım!,, 
Nıtekim, şimdi de, en uzun sü 

r n tam on aylık seferden sonra, 
o hukümetin dizginlerini eline al 
maya koşacaktır. Zira ürkerek 

ormektedir ki, muteriz Parisli. 
1 r, onun nüfuzu altından kurtu
lup kaçmıya başlamışlardır. Alay 
lar, şarkılar, bulvarları şenlen • 
dırmektedir. Halbuki, şehrin, o -
nun seferleriyle eğlenmesi, ve 
ıç nde müstehzi davranması bitta 
bı ho una gitmiyor. Ona göre, Pa 
rıslılere, kadüe bir eldiven için. 
de demir bir el !Azımdır. 

Bunun içindir ki, gazetelerle 
tiyatrolar üzerine yeniden sert 
bır sansür konuyor. Ve her şeyi 
yenıden avuçlarının içine almak 
i m, bir çok işler yaparak yoru
luyor. Gece yarıları uyanıp kal· 
karak o kadar çok çalışıyor ki, 
asabı 'perişan oluyor. Mide ağrı· 
Jarı artıyor. Napoleon o zaman, 
yıne, tıpkı gençlik çağınd~~i ~ibi 
melAlli ve mahzundur. Ruzgar • 
dan, deniz gürültüsünden behset 
ın yı seviyor ve Italyan. mız_ıka
e1ı.nn çaldıklan, söyledıklerı do 
kun klı melalli havaları dinler· 
Jran, mumların parıltısını abajör-

geniş imparatorluklarımızın or 
tasında geçirmeyi tercih eder. 
dik. Hem de her şeye tercih 
ederek. Fakat, kaderin emretti 
ği şeli yapmak, hikmet, kiya· 
set ve siyaset iktiza ıdır. An • 
cak, o haldedir ki, simdiki ha
diselerin ve vakalnn mukaye. 
sesinin, son asnn gazetelerin· 
de değil, tarihte aranacak kabil 
den şeyler olduğunu hala gö
rüp anlamak istemi) en o cüce
ler siirüsü imana gelecektir. 
Şu birkaç satırla, zatı şahane. 
nize, bütün nıhnmu ifrde et • 
miş olmakla bahti) anın!,, 
Biıtun ruhunu mu? 
Bilakis, Napolcon, bu mektu -

biyle bittim ruhunu .degil, onun 
ancak bir kısmını ifsa etmiştir. 
Çünkü, esasları saglam hakikat
lerle dolu olan bu cumleler, çok 
dikkatle cilalanmı tır. Hakikatte 
onun zıhni Şarlömanyn hayalıyle 
doludur, 

* Sel değü nehir 

A dına N apoleon denilen az
gın sel, artık geniş bir ne

hir olmustur. Denıze do ru da • 
ima daha muhte em inen bir ne. 
hir ki, suları l}erede ise biıtun 
dünyanın sularına karı acaktır 
Yıpratıcı faaliyetinin izleri. artık 
olgunlaşma simasının bütün çiz
gilerine ve kalbine kazılmıştır. 
Dinlenme saatleri büsbutün azal 
mıştır. Ve simdi o, kahramanca, 
dünyanın karşısına tunçtan bir 
heykel gıbi dikilmiye davranmak 
tadır. 

(Arkası var) 

p olls azametle caddeden yukarı 
çıkıyordu. Onun bu azameti, 

sadece bir alışkanlıktı. Gösteriş ola
mazdı; çünkü, esi nde, bir yağmur 
tadı sez1len keskin b r rilz Ar, cadde
yi bo ltmıştı, in - cın top oynuyor
du. 

iri yarıydı. Elındc i la tik sopa -
siyle ruzgurda ı h 1ı d ıı eler çiziyor, 
üç - beş adımda bır durup, etrafına 

goz gndırd kten nra, u tn bir alq
kanlıkla palı du kan kepenklerini 
yokluyordu. 

Caddenin girintili bir dönemecin -
de, kalabalıkça bir bın lar kumesi -
nin önilnde yav şladı. Orada, loş bir 
kapı aralı ında, bir adam duru;rordu. 
Ağzında yanmamış bir sigara vardı. 

Polis kendi ine doğru yaklaştığı sı -
rada, o acele acele konusrmya baş -
ladı: 

- Bir şey yok, Bay polis. Yalnız 
bir arkada unı be lıyorum. 20 yıl 

evvel verilmiş bir söz. Size tuhaf 
geliyor, değil mi? Bakm, anlatayun: 
İşte, şurası, tam şu dtikkllnın bulun
duğu yer, 20 yıl evvel bir lokantay
dı; Joe Brady lokantası .. 

- Evet, beş sene evveline kadar 
öyleydı; sonra yıkıldı. 

* * Aralıktaki adam. bir kibrit ya -
karak sigarasını yaktı. Işıkta, 

sert bak~lı, kemıkll, dörtköşe, renk
siz bir J'{lz, ve sağ kaşm ilstunde, be
yaz bir yara izi gözükmüştü. Krava
tında, iri bir elmas iğne parlıyordu: 

- 20 yıl evvel bugün, şurada, Joe 
Brady lok nta mda, en iyi arkada -
şun, immy Wells ile yemeği beraber 
yemi tik, diye dc\•am etti. İkimiz, 

Dilsizler Yllhk 
Kongrelerini 
Dün Y aptllar 

-
Sağır, 

Körler 

Bu Yıl 

Dilsiz ve 

Mektebi 

Açılacak 
Istanbul sağır, dilsiz ve körler 

cemiyetinin senelik kongresi dün 
Eminönü Halkevinde yapılmış
tır. Kongreye 120 azadan ancak 
yarısı iştirak etmiştir. Dün kon -
greye gelen Azalar arasında şık 
giyinmiş genç kızlar nazarı dikka 
ti celbetmekteydi. 

Kongre açıldıktan sonra, sene. 
lik idare heyeti raporunu, azadan 
bir genç kendilerine mahsus işa
retlerle ızah etmiş ve çok alkış -
lanmıştır. Rapor aynen kabul e
dılmiştir. 

'I A ~ 

Muğla (TAN) - Çocuk Esir - bir kitle hazır bulunmuştur. 
geme Kurumu Muğla şubesi bir Resimde kuşat resminde bulu -
çocuk yuvası tesis etmiştir. Yu · nanlardan bir gurup görülmek • 
vanın açılma töreninde kalabalık tedir. 

Tasar ruf Bonoları 
Sutışa Çıkarıldı 

21 • 7 • 941 

·'Francala 
Satışları 
Tanzim Ediliyor 

Lastik Fabrikatörleri 

Kauçuk Port Sait'e 

Siparişi Verdiler 
Yakında memleketimiz piyasa 

sında muhtelif yerlerden mühim 
miktarda otomobil !astığı gelecek 
tir. Bir otomobil acentesi 5000 
adet, resmi müesseselerden bı -
ri de 7000 adet, otomobil lastiği 
sipariş etmıştir. Bu siparişlere 
ait akreditif lisans muameleleri 
ikmal edilmiştir. 
Diğer taraftan bir acenteye ait 

Basrada bulunan 2000 adet las -
tik de bir haftaya kadar memle • 
ketimize gelecektir. Ayni zaman 
da Portsaitten de otomobil lastiği 
beklenmektedir. 

Lastik fabrıkaları, Portsaitten 
kauçuk sıparişlerine başlamışlar
dır. 

Raporu Olan Hi'i 

Kimse Francalasız 

Bırakılmayacak 

Bundan sonra umumi işlerin 
müzakeresine geçilmiş ve Trab • 
zonda cemiyet azasından dilsiz Ib 
rahimin gözleri yavaş yavaş kör 
olmak tehlikesine maruz bulun -
duğundan Istanbula getirilerek 
tedavi edılmesine, leyli ve niha
ri sağır, dilsiz ve körler mektebi
nin bu ders yılı başında mutlaka 
açılmasına, cemiyetin mali vazi • 
yeti müsait olmasa bile, azanın bu 1 
işi için yardıma çağırılmasına, lz
mirdeki sağır, dılsiz ve körler ku
rumunun fcshine, sağır ve dilsiz 
kız ve erkeklerin biribirleriyle 
evlendirilmesine karar verilmiş 
ve cemiyet reisliğine tekrar Sü -
leyman Gönen seçilmiştir. 

Bonolar 

Tahvil 

istenildiği Zaman Kolayca Paraya BELEDİYEDE: 

Yapılan tetkiklere göre en ço1' 
francala yeme raporu ı lan se.ınt
ler Eminönü ve Kadıkoy mınta· 
katarıdır. Kadıköy mıntakasın• 
dahıl olan yerlerden Uskudarda· 
ki francala satış şubesi 280, BeY• 
koz francala satış şubesi 40, Yel· 
değirmeni ve Kadıköy iskelesi ya 
nındaki francala satış şubelerı 
2112 raporlunun ıhtiyacını kar • 
şılamakta ve o mıntakadaki has· 
tanelere verilen 80 kilo francalB 
ile beraber Kadıköy mıntakaSl 
gunde sekiz çuval yani 688 kılo 
francala istihlak etmektedir. E • 
minönü mıntakasında 2740, Be • 
yoğlu mıntakasında 1820 adal.al' 
mıntakasında 1205 raporlu bulun 
maktadır. Bu hesaba göre dört 
mıntakaya ayrılan Istanbul bele
diyesi hudutları içinde 8197 ra .. 
porlu bulunmaktadır. Yine bd 
dört mıntaka dahiliiıdeki mevcut 
hastanelerde günde 349 kilo fraD 
cala istihlak edilmektedir. Bu he 
saplara göre her gün Kadıköyii• 
ne verilen 8 çuval, adalara veri .. 
len 4 çuval, Eminönü ve BeyoğlıJ 
mıntakalarına verilen 9 ar çuval 
francala unu ile şehrin bugünkil 
günlük francala ihtiyacı karşıla.il 
maktadır. Maamafih belediye bet 
gün birkaç çuval francala und 
stoku bulundurmakta ve vekllete 
yapılan teşebbüslere göre çocuk • 
lar için de francala tevzi karnelt 
ri hazırlanmaktadır. 

Edilebilecek, Vadenin 

Lüzum Kalmayacak 
Bitmesini 24 Saatte Verilen 

Belediye 

POLİSTE: 

Bir Çocuk Havuzda 
Boğuluyordu 

Beş yaşında, lbrahim adında 
bır çocuk, dun Şehzadebaşı ca -
mıi avlusunda oynarken bahçe -
deki havuza düşmüşti.ır. Küçük 
yaramaz, etraftan yetişenler ta -
rafından kurtarılmış ve hastaneye 
kaldırılmıstır. 

Dört Arkadaş Kavga Etmiş • 
lcr - Y enikapıda bir gazinoda ça 
lışan Suleyman, Hilmi, Şevket ve 
Memduh adında dört arkads.ış dün 
Kemalpaşa caddesinden gPçerler
kert arlannda kavga çı~mış ve Sfi 
leyman, polıse muracaat ederek, 
arkadaşlarının başını yardıklarını 
söylemistır. Süleyman hastaneye 
kaldırılmıs, Fehmi, Şevket ve 
Memduh yakalanmıştır. 
Yangın Çıktı - Halaskar Gazi 

c~ddesınde aşçı Pandelinin sigor
tasız dükkanında dun yangın çık 
mış, fakat büyümesine meydan 
verilmeden söndürülmüştiır. 
Yapılan tahkikatta, yangının 

bacada bıriken kurumların te -
mizlenmesi için, miıstahrlemler • 
den birinın dökti.ıgü gazla çıktığı 
anlaşılmıştır. 

Yerli Mallar Sergisi 
Açılamıyor 

Milli sanayı birlığı yerli mal
lar sergısinın açılması için teşeb. 
büse girmişti. Ticaret Vekaleti 
serginın açılmasına dair henüz 
müsbet bir cevap vermemiştir. 
Sergi Galatasaray lisesi binasın -
da açılacağı için, şımdiden hazır
lıklara başlanması lazımdı . Bu se 
ne serginin açılmasına imkan gö
rülememektedır. 

Beklemiye 
Tasarruf bonolarının dünden tasarruf bonosu % 4, 6 ay vadeli 

itibaren bankalarda, Milli Piyan bir tasarruf bonosu 7o 5, 12 ay 
go gişelerinde de satışına başlan. vadeli bir tasarruf bonosu % 6 
mış, bonolar kambiyo ve esham faiz getirmektedir. 
borsasına da kaydedilmiştir. Dun Faizler bono satın alınırken, bo 
şehrımızin muhtelü banka gise - no kıymetınden tenzil edilmek 
lerınde binlerce bono satılm~tır. suretiyle ödenmektedir. Yani bir 
Halk bonolara biıyük bir aiaka sene vadeli bir bono için 94 lira 
gostermektedir. Bonoların ekseri verecek ve buna mukabil bir ~e
miısLcrilerini, sermayesini işlet -ı ne sonra 100 lira elde edeceksı : 
mek için saha bulamıyan kliçuk niz. Muhtelıf kıymet ve vadclı 
tasarruf eshabı teşkil etmektey· bonoların faizleriyle satış kıyme
dı, bugünkü imkanlar dahilin<lc lerini gösterir cetvel ilişiktir. 
yüz liraya bir senede altı lira ia. 
iz temin eden saha mevcut değil
dir. Tasarruf bonoları bunu te -
min etmektedir. 

Tasarruf bonosu alanlar hem 
yiıksek bir faizle kendi menfaat 
lerinı korumuş hem de Milli Mü
dafaamızın artan ihtiyaçlarını k.:ır 
şılamak içm Devlete para ikraz 
etmiş olurlar. 

Bonolar hamiline mahsustur ve 
hazınenin kefaleti altındadır. 

Bonolar; bütün bankalarla ~u 
be ve ajanslarında, Milli Piyan • 
go idaresinin rdsmt satış gişele -
rinde ve banka olmayan yerler
de malsandıklarında satılmakta -
dır. 

Bonoları 5'1tın almak, başkası. 
na devretmek veya vadesinde be 
delini herhangi bir bankadan, 
Milli Piyango resmi satış gişele
rinden, banka olmıyan yerlerde 
malsandıklarından tahsil etmek 
kabildir. Bunun için hiçbir mua· 
mele ve merasim yoktur. Vadesin 
de para geri alınmak istenmezse 
vadesi gelen bonoyu derhal ye· 
ni hır bono ile değiştirmek ve a. 
radaki faizi bir defa daha peşin 
almak kabildir. 

Bono fiyatları her keseye el -
verışlidir. 5, 25, 100, 500 ve 1000 
liralık kupürler vardır. 

Vade müddetleri 
Vadeler kısadır. Her kupürden 

3 aylık, 6 aylık ve bir senehk 
bonolar mevcuttur. Yani 5 liralık 
bonodan 3 aylık, 6 aylık ve bir 
senelik olmak üzere üç nevi var
dır. Diğer kupürlerden de ayni 
suretle üç nevi mevcuttur. 

Faiz peşindir. 3 ay vadeli bir 

Bono, para demektir 
Bono faizleri peşin ödendiği i

çin faiz nısbeti hakikatte biraz 
daha yuksektir. Mesela % 6 faiz. 
li 100 liralık bir bono için 94 lira 
verilmektedir. Faiz peşin alındı. 
ğı için 94 lira ile 100 lira elde 
edilmektedir. Bundan dolayı 100 
liranın değil 94 liranın bir sene
lik faizi olan 6 lira alınmaktadır. 
Bu hesapça elde edilen faiz haki
katte ~o 6 değıl 7o 6.38 dir. 

.Boo J _lmak için verilen paıc 
baglanmış değildır. Tasarruf bo· 
nosununosunu istenildiği anda 
paraya kalbetmek kabildir. Vade 
dolmadan paraya ihtiyaç hasıl o. 
!ursa herhangi bir bankaya mü -
racaat etmek kafidir. 

Bankalar bunu faizinden yüz
de yarım noksaniyle bonoyu der
hal iskonto ederek bonoya yatırı. 
lan parayı iade ederler. O halde 
bonoya yatırılan para daima pa
radır. 

Tasarruf bonoları Borsada kote 
edilecektır. Binde bir kurtajla 
muamele görecektir. Bono faizle 
ri her türlü vergi ve rüsumdan 
muaftır. 

Hülasa edilecek olursa: Tasar
ruf bonosu almakla şu faydalar 
elde edilecektir. 

ı - Paranızı emin bir surette 
yüksek bir faiz temin edeceksi
niz. 

2 - Bu faizi bonoyu satın a • 
lırken peşin alacaksınız. 

3 - Milli Müdafaanın artan 
ihtiyaçlarını karşılıyacaksınız. 

4 - Kendinizi tasarrufa alış -
tıracaksınız. 

............................................................................ 
HiKAYE 1 

20 YIL SONRA ••• f 
•••••••••••••••••••••••• 
karşı karşıya. O dünyanın en yaman 
delikanlısıdır. İkimiz de Nevyorkta 
dolmuş, beraber büyumilştük. Kardeş 
g blydık. İçtıjimiz ayn ıitmezdi. Ben, 
18 yaşmıdaydun, o yirmi. Ertesi lil
nü, sabah erkenden, kısmetimi ara -
mak üzere, garba doğru, uzun bir 
yolculuğa çakacaktım. Jimmy Nev
yorkta kalıyordu. O, bu şehre vur
gundu, sizin anlıyacaimız. İıte o ıe
ce, 20 yıl sonra, ayni lfin, ayni sa -
atte, yine burada buluşmayı sözleş
tik. 

- Çok meraklı bir şey .. Epeyce de 
uzun zaman, do(trusu. Arkadaşınız -
dan, o gündenberi, hiçbir haber al -
madımz mı? 

- İlk günler mektuplaşıyorduk. 
Fakat bir zaman sonra, birbirimizi 
kaybettik. Garp, ıeniı toprak; uçsuz 
bucaksız.. Ben de, bir ıün bulundu
ğum yerde, öbür IÜD bulunmadun, 
odlaştım, durdum. İşte b6yle. Bay po
lis •• Jimmy eter yaşıyorsa, ne yapıp 
yapıp ıelecektir. Unutmaz o. Ben, bu 
gece, bu saatte, burada bulunabflmek 
için, 1000 millik yoldan ıeliyorum. 

Siz onu tanımazsmaz, onu ıörmek bu 
zahmete deler, doğrusu. 

Cebinden, kapaklan elmas kakmalı 
kıymetli bir saat çıkardı: 

- On bire Oç dakika var Tam on 
birde ayrılmıştık, 

Yazan: O. Renrg - Çeviren: Ha - Ça ....... : 
- Garpta, kısmetiniz açık çıktı, 

galita? 
- Ne diyorsunuz! Jimmy benim -

kinin yarısına kavuıabildiyse, ne Ali! 
Zaten o, "yavq,, bir çocuktu. Zaten 
Nevyork adamı körletiyor. insanın 
ustura gibi keskin olabilmesi için, 
garbın bileli taşma vurulması lAzun. 

Polis lAstlk sopumı havada çevi -
rerek, birkaç adnn yürüdü: 

- Eyvallah! Bana müsaade. Arka
daımaz, lnpallah, sal salim ıelir. Bi
raz geciklne onu beklemlyecek mi
siniz? 

- Tabi!, tabU bekliyecetfm. O za
ten gecikmez yal Gecilue bile çok 
çok yarnn saat sonra herhalde bu -
radadır. Ne di70rsunuz siz, o ölü olsa 
cenazesi ıelecektir. Güle ıüle Bay 
polis. 

Polis kepenkleri yokbya yoklıya, 

yalpala bir :rürllyütle yoluna devam 
etti. 

* .. 
C imdi, ince, 301uk bir yatmur çi
~ seUye>rdu: rilzılr daha da sert

lesmiıtl. 20 yıl önceki bir eöz için, 
acalp bir sadakatle bin millik yoldan 
geJeı adam, sigarasını içiyor, bekli -
yordu. 

Daha 20 dakika kadar olduğu yer-

de, olduğu gibi kaldı. İşte nihayet, 
uzun paltosunun yakası kaldırdmış, 

uzun boylu bir adam, karşı kaldırun
dan acele acele ona doğru geliyordu. 
Yaklaştı ve filphe içinde: 

- Sen misin Bob? diye kekeledi. 
- Sen misin Jlmmy Wells? 
Yeni ıelen, onun ellerine sanla -

rak: 
- Hey, Allahım! diye derin bir 

nefes koyuverdi. Sal kaldıkça, seni 
burada bulacağnna emindim. 20 yd 
da ne uzun! Eski lokantanın da ye
rjnde yeller esiyor, Bob! Keşke o
laydı da, yirmi yıl evvelki gibi, iki
miz başbaşa, yine şöyle bir yemek 
veseydik. Eh, ıarbı nasd buldun ba
kalım? 

- MOkemmel! Garp benden hiç -
bir şey esirgemedi. Ne lstedimse bo
yun eldi. Amma, bana bak, bakayım, 
sen çok delismlşsln. Jlmmy. Bu ka
dar boylu delildin ıibi, ıellyot bana. 

- Yirmisinden sonra serpildim. 
- Eh, sende ne var, ne yok? Nev-

vorkla başın hoı mu, ha? 
- Şöyle. böyle! Bir dairede çalı -

'iıyorum. Haydi, Be>b, bir yere ııtre
lim de doya doya ıevezelik ederiz. 

* * K olkola yürildillcr. Garptan ge -
len, koltuklarını kabarta ka-

Muhtelif 
Cezaları 

Yirmi dört saat zarfında, fırın. 
lardan alınan 286 adet noksan ve 
zinli ve bozuk ekmek müsadere 
edilmiş ve 24 esnaf cezalandırıl
mıştır. 

Silivrikapıda, belediyenin yap· 
tığı sıkı bir kontrol neticesinde 
Boyo isminde bir fırın sahibinin 
ekmekleri kuyu suyu ile yaptığı 
görülmüş ve ekmekler müsadere 
edilerek fırıncı cezalandırılmıştır. 

Boyo, hıfzıssıhha kanununa a -
demi riayet ve muhalif hareke • 
tinden adliyeye verilmiştir. 

Mısır Çarşısı - Bu hafta için
de Mısır çarşısının perakende mey 
va ve sebze hUi haline ifrağına 
başlanacaktır. Uç ay içinde çarşı· 
nın hal haline getirilmesine çaJı
şılacaktır. Mısır çarşısı ile beraber 
istimlak edilen Kuşçular pazarı 
şimdi Sirkecide Hocapaşa hama. 
rru karşısında yapılmaktadır. ile
ride kuşçular için devamlı bir 
yer temin edilecektir. 

Çöp Fırınları - Şehrin dört 
muhtelif mıntakasında yapılacak 
olan çöp fırınlarının evsafı hakkın 
da dün belediyeye bir Macar mü 
hendisi tarafından bazı malumat 
verilmiştir. Verilen malumatın 
faydalı olduğu görülmüş ve ha -
zırlanmış olan çöp fırını planla -
rının tadiline karar verilmiştir. 
Yeni çöp fırını planları hazırla • 
nınca koordinasyon heyetine gön 
derilecek ve tasdiki istenecektir. 

Taksiler - Bütün taksilerin 
çalışmasına müsaade kararı vila -
yete tebliğ edilir edilmez şehri -
miz de mevcut 800 taksi birden 
çalışmıya başlayacaktır, 

Talebe Kıyafeti 
Maarif Vekaleti ilk, orta ve li. 

se talebeleri için bir kıyafet tali· 
matnamesi hazırlamıştır. iaşe 
müsteşarlığından temin edilecek 
ucuz bir kumaşla yapılacak olan 
elbiselerin bütün talebe tarafın -
dan giyilmesi mecburi tutulacak
tır. Bu elbise ile beraber talebe 
kasketi de giyilecektir. 

barta macerasını anlatmaya baıla

mıştı. Öbürü, paltosunun ıenll yaka
lığı içine slnmil, merakla dinliyordu. 
TA, köşedeki, elektrik aşıklariyle ya
nan açık eczahaneye doğru gidiyor
lardı. Önünden ıeçerlerken birden -
bire dönüp, bol ışıkta, birbirlerinin 
yüzüne baktılar. 

Garptan gelen, olduğu yerde dur
du ve ani bir hareketle kolunu çeke
rek: 

- Sen Jimmy Wells delilsin, diye 
hırladı. 20 sene uzundur, amma, kar
gaburun bir adamı burunsuza dön
dürecek kadar delili 

- Evet, amma, 20 yıl. iyi bir ada
mı kötüye çevlrmiye yetlfir. On da
kikadJr elimiulesln, yani yakayı kap
tırdın, "Kıyak Bob.,. Şikago merkezi 
bugünlerde bu taraflara dUşecelinl 

öğrenmiş, seninle görüşmekten şeref 

duyacaklarını telgrafladılar. Doğru 

y(lrQI Hah, şöyle, hizaya ıel! Ha, 
bak, az kalsm unutuyordum: İşte. 
sana bir tezkere. Al, şu ışıkta oku. 
Onu, bizim gece devriyesi polis Wells 
rıönderiyor. 

Garptan gelen pusulayı açtı; sakin 
(Özüküyordu; fakat okuyup bitirdiği 

zaman, ell hafifçe tltremiye baıla -
mıştı. Tezkere kısaydı: 

Bob; 
Sözleştiiimiz yere, tam saa

tinde geldim. Sigaranı yakmak 
için, çaktıtın kibrit, bana, Sika
co merkezinden istenen "ada
mm., yüzünü aydınlattı. Nasılsa 
kendim yapamadım, elim varma
dı, gidip yabancı bir sivil .rön • 
derdim. 

Çarşamba sabahından itibarell 
yapılacak karne tevziatı ile frart' 
cala satış ve alış işleri kat'i su .. 
rette halledilmiş olacak ve hig 
bir raporlu ile hastanede tedav:I 
edilen hasta francalasız kalmıya. 
caktır. 

ADLİYEDE' 

Dün 
Yerilclaı 

Bir Muhtekir 
Adliyeye 

Sebze tohumlan ihtiklrma mA 
ni olmak için sıkı bir kontrol dee 
vam etmektedir. Fiyatları müra. 
kabe komisyonu memurları, dtiJI 
ispanak tohumunu yüksek bir fi• 
yatla satan Dikran adında birirrl 
yakalamış ve adliyeye teslim et-t 
miştir 

Hapis Yatacak - Niliat ismfD. 
de bir genç kadının evine zorla 
girip kendisini döven ve hakaret 
te bulunan, Şevket dün asliye bi• 
rinci ceza mahkemesi tarafındaıı 
1 ay hapsine ve 25 lira para ce"' 
zasına mahkCım edilmiştir. 

Mahkfun Oldu - Evvelki güıı 
Çakmakçılarda Sünbüllü handa 
8 numaralı dükkAnında, 25 top 
patiska saklamaktan suçlu Mu • 
harrem Sucu dün asliye 2 ncJ 
ceza mahkemesinde 25 lira nakdi 
cezaya ve bir hafta müddetle 
dükkanının kapalı kalmasına 
mahkUın olmuştur. 

Bir Çocuk Haşlandı - Orta .. 
köy Revatci sokak 15 numaralı e"1 
de oturan Hakkı kızı bir buçuk 
yaşındaki Nermin, apdest etmek 
üzere oturduğu sandalyeden maJJ 
galda kaynamakta olan suyun 
üzerine düşmüş ve muhtelif yer. 
lerinden yanrruştır. Nermin Şişli 
Etfal hastanesine kaldırılmı§tır. 

Eminönünde Tramvay 
Garı Yapılacak 

Şehircilik mütehassısı Prost 
Eminönü meydanının müstakbel 
imar şekli etrafında etütlere baş· 
lamıştar. Hazırlanan ~eni pllna 
göre Yenicamıın önünde bir 
"tramvay garı,, yapılacak ve traııı 
vaylar buradan muhtelıf hatlara 
tevzi edilecektir. Gar meydanııı 
Sirkeci cihetınde olacaktır. Emi
nönü meydanında bir de kapab 
durak vücude getirilecektır. 

Bigada Meyva Bolluğu 
Bıga, (TAN> - ŞchrinuZCle bu 

yıl, fevkalade bır meyva bolluğll 
vardır. Civar vılayetlere de aev -
kiyat yapılmadıgı için çok nefi.S 
bardak eriklerinin kilosu beş ku. 
ruşa, iri şeker armutlarının ki • 
losu da yüz paraya satılmakta • 
dır. Bir yandan da karpuz yetiş· 
iği için meyvanın kıymetı duş • 

mektedir. 

Dimetukada Fenni Mandıra 
Biga (TAN) Dımetoka nahiye • 

sinde fenni bir mandara yaptırıl • 
mıştır. Nahiyenin muhtarı Mus· 
lafa tarafından vtlC'Ude getirılell 
bu güzel bino köy sandığına ge. 
lır temini için bir sene muddetle 
peynircilere 450 liraya kırayıı 
verilmiştir. 
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l - Churchill, "V,, i~aretinin iş
tfal altındaki biltün memleketlerin 
~azi istibdadını yenmek azmin in 
bir sembolü olduğunu söylemiştir. 
2 - Gallup müessesesinin son an
keti, Amerikan efkArı umumiye -
5inln Roosevelt'in siyasetini bü
Y'ük bir ekseriyetle tasvip ettiği -
ll.i. göstermektedir. 
3 - İngiliz Hn\·a l'\azrrı, İngilte -
?'enin sonuna kadar sarsılmadan 

harbe devam edeceğini teyit et
?niştir. 

'V11 Ordusu : 

L ondradan gelen bir haber, 
bugün Alman işgali al -

;•nda bulunan bütün memleket
lı:rde "V .. isareti ıc;ın siddctli 

h~r miicaılelenin başlıyacağını 
ılıHrmektedir. 
Üç giin evvelki yanınızda, 

k.\lınan işgali altındaki mernle -
etlerde fr:ınsızca ve ingilizce 

;·7.afer,. kelimesinin ilk harfi o
an "V,, isaretinin Alman isga-

line karsı bir isvan semholii o
llıarak he~ yere ):azıldığındnn ve 
il hadisenin Almanlan cok si

lıirlendirdiğinden bahsetmistik, 
Son alınan haherlerden Ber • 

linin hu hareketi. ba<;ka mana
da tefsir ettiği göriiliiyor. Ve 
lın tefsir tarzı miinnsebetivle 
de Nazilerin cok evvel 1 ~foyı
sı kendilerine mal ederek Nas
'.\'onal Sosyalizm ba,'Tamı ola • 
tak ilan etmiş olduktan hatır
lat.ılıyor. 

"V,. ic:ıaretinin ırenis mikvas
ta yapıldı~nı bildir~n Al~lm 
radyosu. bu ic:ıaretin "Vietonia,, 
ltelimesinin ilk harfi olduğunu 
"e buna Alman kıtı:ılnrının hu: 
lunduğu bütiin sehirlcrin so • 
ltaklarında, kahvelerinde, sine-
l'tıalarında. gazetelerinde tesa
diif edildiğini ve bilhassa Fran
Sada bu isareti ta-;ıyan kartpos
talların çok ra~het buldu~nu, 
tiinkii bunun, halkın Alman za
fe.rini beklediğini gösterdiğini 
si:iylt'miştir. 

Londra radyosu ise, "Vieto -
tıia,, nın şimdiye kadar mechul 
bir kelime olduğunu. bu işııre-
1i'1 gizli olarak yazılmasının ve 
· ' mn subavlarının ceketleri· 
ı ı arkasında bulunmasının, 
<~eobels'in tefsirini tekzip etti
Rİni sö;rliiyor. 

Son gelen haberlerden, ''V,, 
hareketinin evvelce tahmin e • 
dildiğinden daha mühim ve şü
mullü olduğunu göstermekte • 
dir. 

Dün akşam Londra radyosun
da bir spiker, gece yarısından 
bir dakika sonra, Churcbill'in 
hiltün milletlere bir mesajını 
()kumuştur. İngiliz Başvekili 
bu mesajında: "V,. işaretinin, 
işgal altındaki bütün memle • 
ketlerin Nazi istibdadını yen -

mek azminin bir sembolü oldu
ğunu, Nazizmin mahvolacağını 
ve Avrupanın muhakkak suret
te kurtulacağını söylemiştir. 

Bundan sonra esrarengiz spi
ker bütün Avrupa milletlerine 
şu hitabede bulunmuştur: 

"Muazzanı "V,, ordusunun 
seferberliği 'başlannştır. Birkaç 
dakika sonra Avrupanın her ta
rafında, zafer ve hürriyetin 
remzi olen "V,, işareti her yere 
yazılacaktır. 

Muazzam ''V,, ordusunun 
mensupları sıfatiyle sizi bunu 
yapnuya davet edivorum. 

"V., ordusu disiplinli olmalı
dır. 

Münasip zaman J!elince hare
kete geçilecektir. Almanlar bu 
orduya karın hiçbir şey yapa • 
mıyacaklardır. 

Emirlere intizar ediniz.,, 

Amerikanın Siyaseti: 

A merikadaki meşhur Gal
lup müessesesinin. halk 

ve muhf.cJif meslek sahipleri a
~asında yaptığı son anketten çı
kan netice, Amerika efkarı u
mumiyesinin. Roose,•elt'in: 

"Başta İn~iltere oldut;:ıı hal~ 
de N aziznıe karsı miicadele e
den biitün devletlere yardım,, 
formülü ile hiilasa edilen siya
setini hüviik llir ekserivetle 
tasvip ettii!ini bir kere daha te
yit etmistir. 

Bazı kimselerin, halkın % 
79 unun Amerikanın harbe gir
memesi için re:v verdif!ini söy -
liyerek, bu anketin hakiki ma
nac;ını tahrif ettikler\ görülii -
yor. 

$ihıhesiz "AmeTika İtalyaya 
ve Almanya,·a karsı harhe gir-

. m('li midir?., sualine halkın C1r 
79 u "ha),r,, ceva hını vermi~
tir. )(uhtelif mes1ek sahipleri -
nin % 45 i ise. harh(' girmek 
lehinde reylerini kullanmışlar -
dır. 

Fakat burada asıl miihim o
lan nokta: Amerikanın teca\.'Ü· 
ze uğramaksızın kendiliğinden 
italyaya ve Alnıan;\'a;\·a harp i
lan etmesini halkın % 21 inin 
ve muhtelif meslek saltipleri -
nin '?{ 45 inin kahul etmesidir. 

Roosehelt'in tesehhiisii ele a
larak Alnıanyayn harp ilan 
etmesi mevzuu hahic;; olmadığı 
~ihi, huna liizum da yoktur. 
Biitiin mesele Amerikan harp 
malzemesinin selametle İngil -
tereye varmasıdır. Amerikanın 
Groenlandı ve İzlandayı is~al 
ederek buralarda hava ve de -
niz üsleri · tesisi ve Amerikan 
hnrp e'emilcrinin kafilelere re
fakati kafidir. Bu meselede ise. 
halkın '1 56 sı "\'C muhtelif 
meslek salıiplerinin % 64 ii A
merikan harn gemilerinin ka -
filelere refakat etmeleri lehin
de rey vernıislerdir. Ve asağı 
vukan ayni ekserivet. Roose· 
~elt'in y~rdım siyasetini tasvip 
efmistir. 

Muhtelif meslek sahinlerinin 
de efkarı umumiveuin hir 1'1s
mın1 teı:;kil ettiği naztn <likka· 
te alınacak olursa. Amerika ef
karı ufumi:vesinin t:ıkrihen ~ 
70 inin Roosevelt'in sivasetine 
ve kafilelerin Amerika harp ır.e
mileri tarafından Jıinıavesine 
taraftar oldukları anlaşılır. 

CArkuı 4 üncü sayfada) 

J(•l30~HMiiB 
ACLECİ FAZIL BEY GİBİ ... 
Bizim aceleci Fazıl Beyin ken· 

disini tanımıs olmasanız bile o
ttun hikayele~ini elbette duymuş 
sunuzdur. Hikayelerinden biri· 
lıi size hatırlatayım: 

Fazıl Bey daha pek genç bir 
delikanlı olduğu zamanda bir 
ller!!embe sabahı uykudan kal· 
t•nca annesinin ve babasının ~t-
erini öper, artık evlenmek ıs· 
tediğini haber "\'erir. Annesi de. 
lıabası da razı olur, annesi he
lılen görücüye ı.:ıkacağmı söyler .. 
lıunun üzerine Fazd Bey: 

- Öyle dğil anne, de;, hemen 
hu akşam evlenmek istiyorum .. . 
~aten giinlerden de persembe .. . 

Fazıl Beyin annesiyle bahası 
~a~ırır kalırlar. Aman o~lum, de 
llıiye "\'akit bırakmadan Fazıl 
lıey öfkelenir. Kendini pen
teredn a~ağı atmıya kalkısır ... 
Nihayet zavallı ana haba, mahal
ledeki muhacir herl ~ri razı ede· 
tek, sarısın saçlı gi.: el kızını o 
gün hamamda yıkad '.dan sonra 
tal'~ı içinde ha7.11' esv& 0llarla l?fv
clirirler, kuşa{ · · 1 ·, aksama nikah 
kıyılır, yatsı rn .. 1azından sonra 
da Fazıl Bey ı " vey ~irer ... On
lar ermiş muradına, diyeceksi -
ll. 
ız ..... 
Fakat cumartesi sabah erken 

dl'n Fazı} Bev annesini, bahasını 
"Ykudan kaldınT. 

- nen karıyı bosayacaıtını .... 
Diye yine gürültüye başlar, Se 

hebini sorarlar. 
- Bu karı hala doihtrmadı. 

Bir erkeğin evlenmesinden mak
sat cocuk bahası olmaktır. Der. 
Fazıl Beyin karısını gercek -
ten boşayıp boşamadığını hika
ye söylemiyorsa da, dün İzmir 
taraflarında bir yerdeki okuyu
cularımızdan birinden aldığım 
bir mektup bizim Fazıl Beyin 
hikayesini hatırıma getirdi. 

Bu zat, on aylık evli imiş. Ba· 
yanı da kendisi de Afiyetteler • 
miş. Tanrı bu genç aileye dirlik 
düzenlik versin... Fakat. çocuk 
meselesi sayın okuyucumuzun ca 
~ı sıkıyormuş... Bir erkek ço
cpk babası olmak istediği hal
öe, heni.iz hiç bir nişane yok -
muş ... Sayın okuyucumuz, bu
rada tekrar edemiveceğim bir 
takım tafsiJat verdikten sonra, 
doktoruzuna gösterin. demeyiniz 
sütununuzda mutlaka tatmin edi 
ci cevap verınız, diye ya7.lyor. 

Doktorunuza gösteriniz, demi
ycceğim şüphesizdir. Çiinkii dok 
tora gösterseniz, bu kadar ace 
le-ye o da taaccüp eder... İnsan 
on yedi yaşında genç bir kızla 
evlenince cocuk babası olmak i 
cin o kadar acele etmeğ-e hakkı 
yoktur •.. Hele biraz bP-kleyiniz. 
eşiniz yil'mi iki yaşını bitirsin. 
o zamana kadar cocuğunuz ol
mazsa, ilkin kendinizi, sonra eşi
nizi muayene ettirirsiniz ... 

1 - Birinci Cihan Harbinden evvel Almanya 
İmparatoru Vilhelm II. , Rusya Çarı Nikola II. ile 

bir Alman zn·hlısmda buluştukları vakit Kayser, 
Çan İngiltere aleyhine bir ittifak imzalamak ıçın 

ikna edebilmiş, fakat Çarm nazırları buna muhale-

fet ettikleri için bu anlaşma kuvveden fiile çıka -
mamıştL 

2 - Sağdaki resimde Al.ı:rıanya Hariciye Nazrrı 
Von Ribbentrop'un 1939 da Polonyanm yeniden tak
simine karar verilmesi üzerine Stalin ile el sıkış
ması görülüyor. 

1939 ağustosunun 23 ünde 
Almanya ile Sovvetlerin 

aralarındaki büyük ideoloji ih
tilaflarını bir tarafa bırakark. 
bir ademi tecavüz paktı imzala 
maları bütün dünvada derin bir 
hayret uyandırmısh. Almanva
dn Hcrr Hitlerin iktidar mev
kiine gectiği gi.indenberi. ara
dan gecen altı sene zarfında bir 
birleriyle mütemadiyen ceki -
şen, yekdi~rine karşı en ağır li
sanı ku11anmıs ve cok cirkin 
ittihamlar s:wıırmuş bulunan, 
birbirin bu kadar zıt iki reji -
min lidcrlf'ri nasıl oluyor da bir 
birlerine ellerini uzatabiliyor -
lar dive herkes sasıvordu. Fa
kat a~adan cok gecmedcn, bu 
paktın birden yırtıldığını ve 
Alman ve Sovvet ordularının 
birbirine ıı;irdiklerini öğrendik. 
Bu ani sağdan geri hareketi 
de her tarafta ayni derin hay 
ret ile karsılandı. Halbuki ne 
o dostluk kendiliğinden doğu
vermis samimi bir hareketti, ne 
de bugünkü cidal hesapsız ki
tapsrz ortava atılmıstır. Bu iki 
devlet.in yakın mazideki müte
kabil münasebetlerini vakından 
tetkik edersek görüriiz ki bu 
gibi yaklasmalar ve sevisip kok 
]asmalar bir kac kere tekrarlan 
mıs ve anlasmalar hep avni ga
yenin elde edilmesi icin olmuş, 
- bu (!ayc Polonyanın araların
da taksimi idi - ve bu gayenin 
istihsalinden sonra görünen so 
ğ'ukluk ve darınnlık ise daima 
ayni mütekabil emnivetsizlik 
ve korkudan doğmuştur .. 

* * 
Almanlar ile Ruslar arasın 

daki münasebetler Orta 
zamanların ilk çağlarında baş
lar. Hatta Rusları Asya1 bir 
kavim vaziyetinden Avrupai 
bir devlet haline cıkaranlar Cer 
menlerdir iddiasında bulunan 
tarihciler bile vardır. Ortaza
manlarda bir takım Cermen ta
cirleri Novograd'ta yerleşmiş -
!erdi. Ruslar, bunların birlikle 
rine bazı haklar tanımışlardı. 
Sibiryanın ilhakı sıralarında, 
Cermen ticaret ve fen adamları 
nın ve bazı ilmi heyetlerin Rus
lara bir cok kıymetli yardımları 
olmustur. Çar Büyük Petro'nun 
en güzide müsaviri Kont Os
terman isminde bir Almandı. 
Rusyaya _garp metodlarmm so
kulması vesilesiyle de Cermen-

Patlaınıyan Bombayı 

Kumbara Yaptılar 

L ondra şehri üzerine yapı
lan tayyare akınlanndan 

biri esnasında, atılan bombalar
dan biri patlamamıştı. Mesul 
olan ekipler bu düsrnan bomba
sını tehlikesiz bir hale koyduk
tan sonra kaldırıp götürmek ü
zereydiler. 

Bu esnada ekibe mensup 
genclerden birinin aklına bir 
fikir _geldi. Laf olsun diye ar· 
kadaşlarına: 

- Sunun kenarına, dedi, bir 
delik delip umumi yerlerden 
birinin önüne koymalı ve içeri 
girip cık~n halkı tayyare yap
mak icin para toplıyan cemive
te para venniye teşvik etmeli! 

Arkadaslannm bu fikrini cok 
beğenen diğer geneler, bunu 
derhal belediye reisine söyledi
ler. Bu buluş onun da hoşuna 
gitti. Bombayı Londranın en 
is1ck yerlerinden biri olan St. 
Paul kilisesinin önüne koydu 4 

lar. 
Simdi buraya duaya _gelenler 

çıkarken, memleketlerinin en 
büyük ihtiyaclan olan tayyare
leri temin edecek olan birkaç 
kuruşu bu acaip kumbaraya at
maktadırlar. Yukarıki resim, 
bize, bu kumbara vazifesini gö
ren patlamamıs düsman bom -
bayı göstermektedir. Bir düş
man bombasının şimdiye ka
dar bu kadar büyük bir fayda 

r .......................................... , etmislerdi. Onun o~lu İkinci 

S a
ı • Fredrik te ayni şeyi yapıyor ve on ç ikinci Katerina ile bir olarak 

birinci Polonya taksimini hazır-

A lıyordu. Tarihte Büyük diye ta 

S ,, ' n_ıl~n bu hükün:~ar bu hareke-
tını maz~· gostermek ıçın: 

• et d "Ne yapalım, önüme iki yol çı-
' IJI n e kryordu, biri Rusyanın o niha 
~ yetsiz yayılmasını karşılamak, 

1. ı diğeri onunla bir olup bu istila 
,,........... • • • ........... ,,,,, lardan kendimize de bir pay 

Almanlarla 
Rusların 

Münasebatı 
Polonya paylaşıldıktan ve diğer 

cephelerde de işler yoluna girdikten 
sonra, Almanyanın, çok hayati servet 
kaynrıklarma sahip olan Sovyetlere 
karşı şiddetli bir taarruz hareketine 
geçmiş olması, hfi<liselerin çok tabii 
bir seyrinden ibaret olduğu şeklinde 
tE'fsir edilebilir ve tarihteki misaller 
gözönüne alınınca, bu tefsirin çok ay
knı bir kannat olmadığı neticesine 
varılabilir. 

r ....... _ yazan: ---i 

~ Faik Sabri Duran ~ 
: : . . ...................................... ·-········· 

lerle Ruslar arasında bir cok 
faydalı temaslar .olmuştu. Bü
yük Petro ordusunun tensikın
de ve asrileştirilmcsinde Prusya 
lı zabitler çalışmışlardı. Çar
ların bir çoğu Alman prenses
leri ile evlenmişlerdi. Rusluğa 
Romanof'lardan ziyade hizmet 
eden Çariçe ikinci Katerina da 
aslen Cermendi. 1764 den son
ra Avrupanın şarkında Rusya
nın büyüyüp hatırı sayılır bir 
kuvvet olmasında Hohenzollern 
lerin daha ehemmiyetli rolleri 
ve tesirleri olmuştu. Fakat Prus 
ya Krallan bir yandan ellerini 
Çarlara uzatırken bir yandan 
da Rusların gittikçe kuvvetlen 
diklerini görerek endiseye dü -
şüyolardı. Daha evvel Prusya 
Kralı Fl'edrik Vilhelm 1, Çar 
Büyük Petro ile anlaşarak İs
veç İmparatorluğunu taksim 

Yazan: 

temin ettiği hiçbir yerde görül-ı 
memiştir. Zira. bu kurnazca fi
kir halkı tahrik etmekte, bu 

çıkarmak. Bu iki voldan ikin
cisini daha akıllıca buldum.,, 
Derdi. Fakat bir cok haksızlık
lara ve biçare Polonyalıların 
senelerce ezilip sürt.inmelerine 
yol açan bu Prusya - Rusya 
anlaşması, samimi bir ittifak ol 

maktan zi:ı,:ade karşılıklı emniyet 
sizlik ve korkunun, hırs ve ta
mahtn doğurduğu bir siyaset o 
vunundan başka bir şey değil
di, 

* 
Napoleon'a karşı yapılan 

muharebelerde de Prusva 
ile Rusya arasına sıkı bir ~n
lasmıya varmıslardı. Bunlann 
en mühimmi Berlin ile St. 
Petersburg sarayları arasında 
1806 da yapılan gizli ittifak i
di. Rusya Naooleon'un tazyikle 
rinden kurtulmaları için Ger 
menlere yardım etmisti. Buna 
mukabil PrusvalıJ ;ır Polonya is 
yanlarında daima Rusyaya mü-
zahir olmuşlafdı. 1812 de Car 
Birinci Aleksandr'ın hizmetin -
de Napoleon'a karşı Almanya 
daki büyük ayaklanma hareket 
lerini hazırlıyan Baron von 
Stein'de bir Almandı. Büyük 
Alman diplomatı Bismark'ın si 
yaset prensiplerinin en başında 
Almanya ile Prusya arasında 
"canlı bir bağlılık,. bulundur -
mak fikri ,geliyordu. Fakat bir 
asır evvel olduğu _gibi Alman 
ve Rus dostluğunun mihveri yi 
ne Polonyalıların kalbine sap
lanmıs bulunuyordu. Bismark: 
'-Panslavizm temayüllerine kar 
şı durabilmek için Polonyalı
ları feda etmek suretiyle Rus
ların dostluğunu kazanmaktan 
başka bir çare göremiyorum,, 
derdi. 1831 ve 1862 Polonya 
ihtilallerinde Prusya Ruslara 
yardım etmiş ve bu hizmetine 
mukabil diğer devletlere karşı 
açacağı harplerde Rusların bi
taraf kalmalarını temin etmiş -

tarzda şimdiye kadar toplanan 
tebernıların en büyüğü elde e
dilmektedir. 

ti. Bismark böylece 1864 de 
Danimarkayı ezerek Schleswi_g 
ve Holst.ein eyaletlertni ilhak 

uv• 

Askeri 
3 

Vaziyet 

ediyor, ve Sadovada"lfA ·rı.ıstur - Dobruisk Polotsk 
yalıları mağlup ettikteı ' ~c,omr.a ( • • 
Jitarbe dönerek Fransızlara karsı •• • 
ıa7o - ıan harbini kazanıyu. Smorensk Musellesı 
du. Prusya bütün bu zaferleri ~ 
şark cephesinde Rusların kımıl lıf!inde Muharebe 

Etmektedir 
danmamalan sayesinde elde et- 3" 
mişti. Şu halde Versay sara - D 
yında ilan edilen Almanya İm- evam 
paratorluğu biraz da Rus Çar-
larının bir eseri sayılamaz mı? 

Bu takdirde Ruslar vaktiyle 
Çarlı_ğ'ın büyümesi icin Hohen
zollern'lerin yapmış oldukları 
hizmetlerin mukabelesini ta -
mamiyle ifa etmiş oluyorlardı. 
Fakat Fransanın amansız düş 
manı olan Bismark 1875 de bir 
bahane ile _garp komşusunun 
başına yeni bir bela daha cı
karmak istediği zaman, o hatır 
sayıcı uyuşukluğundan nasılsa 
çıkıveren Rusya, İngiltereden 
de gördüğü müzaheret, adeta 
Berline karşı cephe alıvermişti. 
Bismark Rusların bu oyun bo -
zanlığını unutmamış ve sırası
na düşürdükce intikamını almış 
dı. Osmanlı - Rus harbinden 
sonra toplanan 1878 Berlin 
kongresinde Rus murahhası 
Gorçakof bütün talepleri 
karşısında Bismarkın anudane 
muhalefeti ile karşılaşmıştı. 
Bismark bununla da kalmamış, 
1879 da Rusya aleyhine Avus
turya ile gizli bir ittifak yap
mıştı. Bununla beraber dip1o -
mat, Almanyanın gatı)te serbest 
hareket edebilmesi için "Üc İm
parator ittihadı,, nı kurmak su 
retiyle Ruslarla yeniden dost 
luk t.esisine çalışmıştı. l 889 de 
Bismark siyasetini yeniden de 
ğiştiriyor ve bu sefer Avustur
ya aleyhine Ruslar ile eizli bir 
anlasma imzalıyordu. İşte Bis
markm siyaseti böyle dolambaç 
lıbir takım oyunlar şeklinde 
1890 da gene İmparator İkinci 
Vilhelm tarafından pasaportu 
eline verilincive kadar devam 
etmişti. Neticede Ruslar Fran
sızlarla birleşmişler ve birinci 
Cihan Harbinde Almanlarla dö 
vüşmüşlerdir. .. . )/, 

Rusyada Çarlığın sukutu ü
zerine iktidar mevkii

ne gelen Bolşevikler, 1918 de 
Almanlarla münferiden bir 
sulh yapmak istediler ve 
Brest - Litovsk muahedesini 3 
Mart 1918 de imzaya mecbur 
oldular. Bu muahede Rusya i
çin çok ağır şartlarla dolu ili: 
Rusya nüfusunun % 34 ünü, e
kili topraklarının % 32 sını, 
pancar ekili yerlerin % 85 ini, 
sanayi sahasının % 54 ünü ve 
kömür havzalarının % 89 unu 
kaybediyor, Polonyayı ve Bal
tık eyaletlerini terkettikten 
başka Finlandanm, Ukrayna -
mn, Gürcüstanın istiklallerini 
tanıyordu. Karadeniz kıyıla -
rından içeri atılmış olan Rus
yaya, Baltık denizi üzerinde de 
ayni akıbete kolaylıkla uğratı
labilecek bir durum verilmişti. 
Bundan başka Rusya Almanya· 
ya harp tazminatı olark 6 mil
yar altın mark verecekti. Bu 
kadar ağır şartları nasıl olup 
da kabul ettiği kendisine sorul 
duğu vakit Lenin: "Almanya 
bu Cihan Harbinde ezilecek, o 
zaman bu muahede kendiliğin
den suya düşecek ... ,, derdi. Ni
tekim de öyle olmuştu. Mütte
fiklerin zaferi Brest - Litovsk 
muahedesini hükümsüz bırakı
yor, 1922 de Almanya Cümhu 

(Arkası 4 üncü sayfada) 

Kızılhaç Paket Gemisi 

Kızılhaç teŞkila tının üzeri
ne aldığı vazifelerden 

biri de Almanyada bulunan İn
giliz esirlerine yiyecek ve giye
cek göndermektir. İngilterede 
bu maksatla haftada tam 41 pa 
ket hazırlanmaktadır. Bundan 
maada her hafta Kanadadan yi 
ne esirlere gönderilmek üzere 
10 bin paket gelmekt.elir. 

Bu paketler şimdiye kadar 
İngiltereden Lizbon tarikiyle 
İspanyaya, oradan da Cenevre 
yoliyle Almanyaya gönderili -
yordu. Fakat İspanya ile Cenev 
re arasındaki münakalat oka
dar bozuk ve gayri muntazam 
dır ki İspanyada Kızılhaçm 
menziline varamryan tam 150 
bin paket birikmiştir. 

Bu işin böyle yürümiyeceği
ni gören Kızılhaç bu paketleri 
İspanyadan alıp Marsilyay:ı gö 
türecek bir vapur kiralamıştır. 
Bundan böyle paketler İngilte 
reden Lizbona uçurulacak ora 
dan da bu gemi ile Marsilyaya 
götürülecektir. Marsilyada bu 
paketler İngiliz Kızılhaçının a
damları tarafından beynelmilel 
Kızılhaç memurlarına teslim 
olunacaktır. Bunlar paketleri 
kendi hususi vasıtalariyle Ce
nevreye götürüp, sahiplerine 
_gönderilmek üzere salabivettar 
Alman makamlarına teslim e
decektir. Böylelikle esirlere da 
ha seri bir surette yardım edi
lebilceği umulmaktadır. 

(Baş tarafı 1 incide 

meğe mecbur eltiler. Sovyet baş 
kumandanlığı Stalin hattı önün 
de toplanabilmek için Alman ta · 
arruzuna karşı şiddetli nıukave· 
met göstermekte olan ordularım 
bozgunluğa uğratmaksızın mun
tazam bir surette :::eri hatta çek· 
meğe mecbur oldu. 

On beş gün siiren bu birinci 
safhadan sonra iki taraf da bir 
hafta dinlendiler. Ordularındaki 
boşlukları doldurdular. 1\1.otöri
zc kuvvetleri takviye ettiler. Ar 
kadan yeni kuvrntİer getirterek 
dokuz milyon insanla ikinci bü
yük harbe hazırlandılar. 

Har bin ikirıci saf hasında 

Harbin ikinci safhası geçen cu 
martesi günü Almanların Stalin 
hattı üzerinde dört noktadan bü 
yük taarruzlariyle basladı. Al· 
manlar dört koldan Stalin hat
tım yararak Leningrat, Moskova 
ve Kiyef iizcrine yürümeğe te -
sehbüs ettiler. Bu taarruz bi
rinci taarruz kadar kolay olma· 
dı. Çünkii Sovyetler geçen on beş 
gün içinde arkadaki ihtiyat kuv 
"\'etleri cepheye yctistirmeğe mu
vaffak oldular. Müstahkem mev
ziler önünde diişmana karşı ha· 
zır bulundular. Almanlar bu 
defa daha şiddetli ve daha ('etin 
bir ınukavemet!le karşı1aştı1ar. 
Stalin hattında aylnız Witebsk'le 
Molıilev arasında bir gedik açma 
ğa muvaffak oldular. Ve bıt ge
dikten motörize ku"Vvetler Smo· 
lensk'e kadar uzanabildiler. Fa4 

kat bu yarığın sohmda Polotsk 
mıntakasiyle sağında Dobrisk 
mıntakasında bulunan Sov:vet 
kuvvetleri bozulmaksızın ~·er 
!erinde kaldılar. Şimdi bu iki 
kuvvet Smolensk'e doğru ilerli
yen Alman kuvvetlerini arka• 
dan tehdit ediyorlar. Alman
lar, burada, Fransada olduğu gi 
hi, açtıklan gedikten süratle 
ilerliyerek cephenin arkasında 
yelpaze şeklinde yayılınağa "\'C 

dü~man nıiidafaasını arkadan çe 
virmeğe muvaffalk olamadılar. 
Bilakis ileri giden kuvvetler da· 
ima arkada kalan kuvan külli· 
yenin tehdidine maruz· bir hal• 
de tehlikeli vaziyetlere dii~tiiler. 
Şimdiki halde Smolensk, Polotsk 
ve Dobrinsk arasındaki müselles 
idnde hala büyii.k muharebeler 
devam etmektedir. Bu noktada 
henüz kat'i netice alınamamış .. 
tır. 

Alman taarruzunun inkişaf et 
tiği ikinci nokta da Leningrada 
doğru yürümeğe <:ahsan kuvve· 
tin bulunduğu sahadır. Burada 
da Alman kovveteleri Psko"·'a 
kadar ilerlemişler. fakat evvelıl 
burada Stalin hattında gedik vü 
cude getirmeğe çalışan Alman 
motörize kuvvetleri parça parça 
imha edilmiş ve Alman orduları 
Pskov öniinde Sovyet kuvayı 
külliyesiyle harbe tutuşmağa 
mecbur olmuştur. 

Dört gündenberi buada da ga
yet büyük muharebeler cereyan 
etmektedir. Bu muharebe de 
henüz bitmemistir. Sovvetlcrin 
burada Leningradı tel;likeden 
kurtarmak için çok büyük bir 
gayret sar!cttikleri, düsmana çok 
büyük za:riat verdirdikleri an
laşılıyor. Almanlar Estonya sa
hillerini işgal edememişler, Sov
yet ve Baltık donanmasının Kı
zılorduya )'ardım etmesine mani 
olamamışlardır. Bilakis bir kaç 
gün evvel burada asker ve mii · 
himmal taşıyan 13 nakliye ge. 
misinden mürekkep bir vapur 
l·afilesini tamamen kaybetmişler 
dir. 

Üçüncii ve dördiincü Alman 
taarruz kollan Kiyef üzerine yii 
rümüşlerdir. Fakat burada da 
Stalin hattının ilerisine geçen 
motörize kuvvetleri Alman ku· 
nyı kiilliycsi takip edemernis, 
beklenen kat'i netice elde edile· 
memiştir. Sovyetler hala Novog
rad - Volinsk'de Alman motöri· 
ze kuvvetlerinin arkasını tehdit 
etmcktedirJer. Almanlar bu teh 
likeyi hafifletmek için Besarab
yadan Dinyester'i geçerek Sov· 
yet ordusunu yandan tehdit et· 
meğe te!!ebbüs etmişlerdir. Bu 
tesebbiis üzerine Besarabvada 
dört mühim nokta zapteditıni~ 
ve Sovyet ordusu nehrin öbiir 
tarafına çekilmcğe mecbur ol. 
mustur. Fakat burada Alman 
ordusunun biiyük bir mm·affa 
kıyet kazanacağı iddia edileme1 

Şimdi AlmaJJlar ilk taarruzuı 
başladığı gündenberi 2eı:en bi 
rinci ayın sonunda, yani yarın 
biiyük zaferler ilanına hazırlan 
maktadırlar. Fakat snrk cephe 
sinde başhynn harbin ikinci saf 
hası halil hütiin sicldetivlc devam 
etmektedir. Knfi net~enirı yir 
mi dört saat içinde alınabileceği 
:ıü11helidir. 
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Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 üncüdeJ ~UGÜ:NK'Ü PROGRAM -
t Yarışları! 
prizli Oldu 

Ankara'daki 
Döğüşlü Maç 
Nasıl Oldu? 

Sulh imkanları: 

D iin Lord l:lalifax, Bitlerin 
İngiltereye sulh tek1if et

me i ihtimali oldu~un11, fakat 
hunun katiyctle rcddedilceeğini 
be,·an etmi ti. 

int!'İliz Hava Nazın da ayni 
mealıte hevanatta hıılunarak. 
İnı?'i1tercnin. Nazi7m kanc;eri 
Avrunıının hiinv<'sindcn söldi • 
liio ııhhncıva kndıır. tl'rrildiit 
ctm,.ksizin • \'e sarc:ılmakc:ızın 
harh" de\•am cdcceği:ııi sö,·le • 
midir 

Yeşllköyde ktlln çocukları kurtarma yurdu blnasınm tamiri açık ek
siltmeye konulmuştur. Ke~if bedell 9391 lira 40 kuruş ve ilk teminatı 
704 lira 36 kuruştur. Keşif ve şartnome Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü 
kaleminde görillebilir. ihııle 28/7 /941 Pazıırtesi günü saat 14 de Dalml 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Maarif Mildür!Qğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalarlyle iha-
le günü muayyen saatte Daimi Enciımende bulunmaları. (5796) 

* * Bah"e mütehassısı aranıyor: Süs bahçelerinde bihakkın mütclıassıs, 
çalışkan, mesleğine Aşık olması şarttır. Referanslarla her gün 10 - 12 
arasında İstanbul Belediyesi Fen Müşavirliğine müracaat edilmesi. 

7 .a Progt-:ım ' 19 00 Konuşma 
7.3. fllıJk (Pl.) 19.15 Köy hava -
7.45 erler 1 lan 
8.00 11 'tl~ fi:ı 19.30 Haberler 
B.30 Ev~ ~19.45 Fasıl heyet '* 20.15 Rpdyo ı:a -

12.30 Program V zctesi 
12.33 Şarkılar 20: 45 Halle ttlrkü· 
12.45 Haberler sü 

(5983) 13.00 Şarkılar ?.l.OC. 7.irnat tak• 

Ankarada Bölgeler Arasında Yapılan Atletizm Beşiktaş Klübü Reisliği Bursa c. Müddeiumumiliğinden : 
13.15 Müzik (Pl,1 viıni * 21.11 rkılar 
18.00 Program 21.2" Konuşma 

Müsabakalarında İstanbul Birinci Oldu Hadiseyi izah Ediyor Bursa ceza ve tevkif evinin 8.8.941 gününden Mayıs 942 gayesine 
kadar 272.700 ıki yuz yetmiş iki bın yedi yüz kılo (belediyenin çıkarta
cağı halk t.pi) ihtıyacı 17.i.941 güntindcn 8.8.941 gunüne kadar kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

18.03 Dans müziğı 21.4!i \Hlı.lk (Pl 
18.30 Memleket 22 30 Haberler 

At yarışlarına dün Veliefend·. 
'> u yerinde devam edilmiştir. 

D mku yarı lar çok büyük bir a. 
J ka toplamış ve çok muntazam 

mi tır. Neticelerin ekseriyetle 
rprızli olması seyircilerin heye

canını had dereceye çıkarmıştır. 
Bırinci koşu dort ve daha yu· 

karı yaştaki saf kan Arap at ve 
ı raklarına mahsustu. Mesafesi 

2000 metre, ikramıyesi 155 liray 
dı. Budak birinci, Basra ikinci, 
Tarzan iıçiınciı oldulnr. Muşterek 
bahiste ganyan 150 kurus vert'll 

Ikınci ko u yerli saf kan In~i· 
rz at ve kısraklarına mahsus oiııp 
m afesı 1800 metre, ikramiyesi 
280 lira idi. Bu yarış günun en 
heyecanlı ve sürprizli koşusu· ol. 
du. Mimoza hiç beklenmedik bir 
ekılde birincilıği aldı Bitiş ikinci 

ve Hatun üçüncı.i oldular. Bu ya-1 
rı ta 2 3 yani Mimoza ile Bıtiş 
arasında oynıyanlar bir lira.ya mu 
kabil doksan iki lira yirmi beş 
kuruş aldılar. Ganyan 325, plase 
825, plase 100 kuruş verdi. 

Uçüncü koşu dört ve daEa yu· 
karı yaştaki saf kan arap at ve 
kısraklarına mahsustu. Mesafesi 
1600, metre, ikramiyesi 255 lira 
idı. Neticede Bora birinci, Boz· 
kurt ikincı Mihrican uçüncu oldu 
Mu terek bahiste Bozkurt üzerL 
ne baglanmış olanlar kaybctıler. 
Faknt ikinci ve üçüncu koşuda Bo 
ra - Mimoza çifti bulan bir talili 
bır liraya mukabil 1200 lira aldı. 
G nyan 130, plase 300, plfıse 100, 
pi· se 125 kuruş verdi. 

Dordüncü koşu iki yaşında hiç 
ko:. u kazanmamış saf kan Ingiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 

tcsafesi l 000 metre ikramiyesi 
500 lira. Gungadin birinci, Buket 
ıkinci, Saron üçüncü oldu. 

Bu koşuda ikili· bahis 350 ku
ruş verdi. Ganyan 300, plfıse 130, 
pJU e 11 O kuruş kazandırdı. 

Beşinci koşu, üç yaşında yerli 
~arım kan Ingıliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. Mesafesi 1400 
metre, ikramiyesi 300 lira. 

Elhan birincı, Heves ikinci, De 
likanlı i.ıçtincü oldular. Uçlu ha
h tc bir !ıraya mukabıl 34 lira, 
dort ve beşinci koşular anısındaki 
çifte bahiste 660 kurus, Ganyan 
150, plase 125, plfıse l!O kuruş 
verdi. 

jı;:tanb'u1, Türkiye Atletizm 
Birinciliğini Kazandı 

· Ankara, 20 (TAN) - Bôlgeler 
arasındaki Tı.irkiye atletizm birin 
cılıgı bugün 19 mayıs stadyomun 
da yapılmıiitır. Musabakaların so 
nunda Istanbul, 108 puvanla birin 
cı, Ankara 64 puvanla ikinci, Içcl 
46 puvanla üçtincü, lzmir 35 pu· 
vanla dördüncü ve Trabzon 3 pu
'\ anla beşinci olmuşlardır. 

Boks Maçları 
Kadıköy Halkevinin tertip et. 

tigi boks müsabaknları dun öğle
den sonra Fencrbahçe stadında ya 
pılmıştır. Müsabakalar büyük bir 
alaka toplamış ve tribünler ekse
rısi Kadıköyun sporcu halkını teş 
kıl eden üç bin kışi kadar tahmın 
edilen bir seyirci kütlesi ile dol 

Ankara, 19 mayıs stadyomun 
da, Türkiye birinciliği futbol ma. 
çında Beşiktaş ve gençler birliği 
oyuncuları arasında vukun gelen 
d~üş hadisesi ve bu munasebetle 
yapılan neşriyat hakkında dün 
Beşiktaş klübıi reisliğınden uzun 

Tiın°f'c: f!D7"tcsi ıfe diinkii hir 
ya7•c::tntls:ı• Ah""" 1ann ~n••vf't • 
lerin hek1,.mNlik1°Tİ tn•ık<ı\'P • 
mnfleri karı;ıc;ınr1n rnk hiiviik 
milct:n•rl,. 'h:-.-n mıtheyn"c:i \'C as· 
kf'r lc:ıvhptfi]<1,.rini. .AJrn<ın c;r. • 

postası 22.45 Drıns mQzit 
18.40 Milz.ik 22.55 Kapan• 

Son Üç Asır içinde 

1 "lir mektup aldık. Bu hoşa gitmi-

1 
yen hadisenin nasıl çıktığı ve na
sıl cc.reyan ettiği etranı şekilde 
anlaşılan mektupta hullisnten c;öy 

hirı,.,.; ... :n ,.,. hn,.n c::tn~n·ii rn,.,.. 
kc.,.1,.,.ini" i ....... ıtiz }ı'.n•n k11vv<'t
lcrip:n ,..,Hf~is }1:irıımh"·,.tıı 

martı7 krıltf•;;.ıf'ı "" hu ıc,.,.five· 
tin. """ .,.ıımn,.f:ı.,.rln ort•"'" rı • 
kıın .,,,\11 sn•·l:ıl:>rivl" nlr.lrn~ar 

~ ihale 8.8.941 Cuma günü saat 15 de Bursa C. Müddeiumumtıiğinde 
icra olunacağından talıp olanların m uhamm.,n bedeli olan 33.451 liranın 
3 7,5 yıizde yedi buçuk hcs. blyle 2508 lira 82 kuruşluk teminat ve 
teklif mektuplarını mezkür gün saat 14 de C. Milddeiumumiliği~de te
şekkul edecek olan komısyon riyasetine vermeleri ve şartnameyi gör
mek ıst yenlerin yevmi mezkürdan evvel C. l\I!.ddeıumumiliğlne müra-
caaUarı ilan olunur. (5982) 

(Başı 3 üncüde) 

riveti ile Sovyetler arasında ya· 
pılan bir anlaşma ile de ikincı 
defa olarak ipta} ediliyorlu. Fa· 
kat Brest - Litovsk'un ruhu. 
Btiyi.ik Germanya ideali için 
calışanların kafasında çok mü 
kemmel bir program olarak ya 
şıyordu. Herr Hitler l\lein 
Kampf'mda ayni emelleri acık 
ça ortaya atıyor ve 1936 da Nü· 
renberı;ı'de Nazi Kongresinde . 
"Urallar, Sibirya, Ukrayna bi· 
zim elimizde olsaydı Nasyona1 
Sosynilst Almanyası bolluk itin 
de yüzerdi. ... ,, diyordu. 

nahsi müşterekte 1200 lira 
kazanan Abdullah 

muştu. Müsabaka1ardan sonra ka 
.zananlara madalyaları verilmiş 
ve sporcularla idarecilerle büfe. 
de izaz edilmişlerdir. 

lki dakikadan üç ravunt ola • 
rak yapılan maçlarda, Zeyyat 
Husnuye, Haluk Hüscyine, Os • 
man Ihsana, Hayreddin Panayo. 
ta sayı ile galip gelmişlerdir. Sah 
ri ile Yaşar, Kemal ile Vahdet, 
Ir!an ile Şevket berabere kal -
mışlardır. 

Nisbeten daha tecrübeli rakip· 
ler arasında cereyan eden maç • 
kırda lbrahim Mehmet Aliye Hüs 
nü Mehmet Aliye, Hakkı Mehme 
de ve Abdi Halile sayı ile galip 
gelmişlerdir. 

Yüzme Müsabakaları 
Su sporluğu ajanlığının tertip 

ettiği yüzme müsabakaları diin 
Modada 124 kişi gibi biiyük bir 
sporcu kalabalığının iştiraki ile 
ve muntazam bir şekilde yapıl -
mıştır. 

Galatasaray ile Beykoz arastn· 
da çok sıkı çekişmeler olmuştur. 
Neticede büyüklerde Galatasaray 
123 puvanla birinci Beykoz 74 pu 
vanla ikinci, Beşiktaş 15 puvnnla 
üçiıncü olmuştur. 

Ktiçükler arasında, Beykoz 120 
puvanln birinci Galatasaray 50 
punla ikinci, Demirsopr 13 sayı 
ile üçüncü olmuşlardır. Neticele. 
ri bildiriyoruz: 

200 Serbest: Vedat 2.44.3, Mu
zaffer, Sedat. 

100 Sırtiistli: Murat 1,28, Ke • 
mal, Necati, 

200 Kurbağalama: Yusuf 3.08, 
Hikmet, Musa. 

200 Serbest: lbrahim 5.58.2 Sa. 
dullah, Ziya. 

Türk Bayrak Yanşı: Birinci Ga 
latasaray (Kemal, Yusuf, Musta
fa) 5.58.3. !kinci Beykoz, üçüncü 
Galatasaray. 

Tramplen Atlama: Kemal 28,28 
Şemsi, Hariton, 

Küçükler arasında, yüz metreyi 
Murat, yüz metreyi sırtüstü Ze
ki, 100 metre kurbalamayı Tev. 
fik, 200 serbesti Bedri, Türk 
bayrak yarışını Beykoz takımı ka 
zanrnışlardır. 

le denilmektedir. 
"- Hadise, iki oyuncu arasın· 

da cereyan eden bir kovalam3dan 
ibaretir. Bunun haricınde bir şey 
olmamıştır. Oyun başladığı daki. 
kadan itibaren hakem tarafından 
hatalı bir şekilde idare edilmiş
tir. Hatta, bir ara, yan hakemi· 
nin, bir Gençler Bırliği oyuncu
sunun ofsayt bulunduğunu iddia 
etmesine rağmen hakem, yan ha 
kemiyle de konuştuktan sonra a • 
leyhimize gol vermekte ısrar et • 
miştir. Oyunun bu şekilde idare 
si takımımızın maneviyatını boz
muştur • .Maçın birinci devresi de, 
Gençler Birliğinin galibiyetiyle 
ve başka hiçbir hadise olmamış· 
tır. 

ikinci haftayimin yirminci <la. 
kikasında santrhafımız Halile, 
Gençler Birligi sol içı Mustafa 
yumruk ve tekme vurmuştur. l3i 
Hi.hara hakem hem Mustafayı ve 
hem de Halili oyundan çıkarmış· 
tır. Bundan sonra Gençler Birli-
ğinden Ahmet, Halile yaklaşarak 
küfretmiştir. Ilu tahrik Halilin, 
Ahmedin üzerine hücum etmesi
ne sebebiyet vermiştir. 

Bu hadisede Halil kabahatlidir 
Fakat vakaya sebebiyet veren Ah 

o1c1,ıl:-••~ •1· .A 1 ıtlı>n ~·"'lrı"'I. J? ""V:\· 

r!a ""'""Mt hırP1<ılınAk c:ınti"l" 
1n.,.:H,.rr•·" rok miisnit •mll. 
~arfl:ı,.ı t"klif ctm,.c:i ihfiınnli 
buhınrf,.;;.,ınn ve Alınan hnlkı -
mn. hll .. ı-İ hİ7:7nt ,,.,.,.,(li mf'mlr
krH,.,.imfo gÖl"f'ıNlikr,., hiitiin 
milletlerin nede,., Hitlcrin n
manst7. rlfsmnm oldukfonnı ~n
lıvsıınıVR('ııkln.,.,nı vrı7maktaılrr. 

Sovvet - Almnn hıırlıi hn"1"
dı1h ıaınan hu iitunrln. Al
mnn''""t'l hıı l•nrnt" hiiviik hir 
mu••nff .. kn·pt kanındıih takifi,.. 
de İnviHrrrve. Avnınada Al· 
mnn hakhnivcti11i fnnımnc:ı sın
th·lı•. mnC-lf.n ofr!uC-u yahnt ılı1-
r:ıklnr11ih fak.Jir,Jc ic:f'. cf'k ıhh:ı 
nılilfıvim c;ınllrı,.la h;T sulh trk· 
lifi ,.~nmn.:• ihtimalini mevzuu 
hııJ..c:,.fmistik. 

UnThin hiT n\•lık inkic;:ıfı . Al
manvanın. sark rephesindc Sov
''etJ,.rin mun77am rııııknv<'Dl"fi 
il" karsı lastığını ı;röc:t,.rm ist İT. 
Harp :n·•n c:onuna kıırlnT sı,,,j 
t"m"'n ile de,·nm etti~i tak-':'". 
rl"· Almrım'aJ"" 'h:.- !';ulh fekli· 
fine intizar edi),.1..:tir. 

'/il.ANTEN 

Gümrükler Muhafaza Satın 

Alma Komisyonundan : 
9 Ağusttls 941 cumartesi gilnU saat 11 de 46.000 lira muhamm4m be

delle 5000 çift er kundurası kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
İlk tem ·natı 3450 liradır. Şartname ve nümuncsi komisyonda her 

gün görülebilir. İsteklilerin kapah zarflarını eksiltmı> saatinden niha
yPt bir saat evveline kadar istanbulda Galatada Mumhane caddesinde 
52 numarnlı binadaki satın alma komisyonuna vermeleri. (5859) 

Maarif Vekaletinden: 
Maarif Vekftletl merkez teşklUUında ücretle çalıştmlmak Ozere fran

SI7.C'ayı Hlyıkiyle hilen. asJ?arf lise tahsili g6rm(l5 ve icabında yanlışsrz 
tercOmeyc muktedir bir memur alınacaktır. Kendisine yapılacak imti
handa ıtösterecel!i ehliyetle mUtenasip bir ilcret verilecektir. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri ve askerliklerini bltimılş olduk
larma dair \esikalariyle birlikte 2317/941 Çarşamba günü akşamına ka
dar İstanbulda Ayasofyada Maarif matbaası müdürlüğüne müracaaUarı 
11!\rı olunur. (4436 - 5967) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebine 

Talebe Kayit ve Kabul Şartları 

1 - Mektebin tahsil müddeti: Li!ıe ve yüksek smd'lı olmak: ftzere 
altı senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyiml 
vcsalr hususat m<'ktep t.arafmdan temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ortaokul mezunu talebe 
alınır. (Orta okul muadili dığer okullar mezunu alınmaz.) 

medin suçu da daha az değildir. =-============= 
Halil bu münasebetle kliıbümüz v1-;'11 NF~RJVAT 
tarafından tecziye edilmiştir. 

A - Alınacak talebelerin yaşlıırmın 15 ten küçük ve 19 dan bü
yfik olmaması şarttır. 

B - Ortaokulu ·geçen sene bitirmiş olanlar arada geçen bir .senelik 
zamanı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

Görülüyor ki Almanyanm, 
şark cephesi üzerinde Polon
yanın ezilip paylaşılması ve 
garp cephesinde, arkasından 
emin olarak istediği gihi hare· 
ket edebilmesi için 1939 ionba 
barında Sovvetlerle bir ademi 
tecavüz paktı imzalamış olma· 
sı hiç de tefsiri imkiınsız bir 
siyaset deği1di. Bunun gibi 
Polonya paylaSJ1dıktan ve di • 
(!er cephelerde de işler yoluna 
girdikten sonra, karŞlhklı his· 
sedilen bir korku ve emniyet 
sizlik havası kinde. Alına.~a 
için çok havati sr. "et kaynak· 
larına sah·p olan Sovyetlere 
knrşı, 1941 va:ıo:ında, Führer'in 
ani ve şiddetli bir taarruz hare· 
ketine ~ccmic: olması , htıdisele
rin çok tabii bir sevrinden iba· 
ret olduğu şeklinde tefsir edi· 
J,,ebilir ve tarihte tesadüf edi
len misaller göz önüne ~tirilin 
ce. bu tefsirin cok aykırı bir 
kanaat olmıyncağı neticesıne 
var1ahilir. 

Bir arn seyircilerden birisi sa. * 3 - İsteklılerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları fstfdalara 
aşağıdaki vesikaları raptederek 1 Ağustos 941 tarihinden 26 Ağustos 
tarıhine kadar pauırtcsl. çarşamba ve Cwna günl<'ri saat 9 dan 12• 
ye ve ö&lcdcn snnr;:ı saat 14 den 17 ye kadar mllracaat etmeleri 

haya girmiş ve Halil in iizcrine s 1H1 R BAZ - Hamdi Varoğlu ta
hücum ederek tekmelemiye baş- rnfmdan tercüme edilen bu es<'r ten
lamıştır. Bu vaziyeti gören bir- nl usullerle canlı mahlCıklar yarat - A - Hüviyet <:Ozdam, 

B - Aşı klığıdt, MEVL01 kaç oyuncu vaka yerine giderek mıya çalışan bir adamın meraklı ve 
Halili bu yabancı mütearrızın heyecanlı hayatını anlııtmakt.ıdır. 
elinden kurtarmışlardır. Maama- Ahmet Halit Kitabevi t.ara!ından neş
fih bu hadise, henüz maça baş. redllmiştir. 

C - Mektep şahadetnamesi veya tasdikname veyahut bunlarm tas-
dikli örnekleri, 

D - Polisçe tasdikli iyi hal kilğıdı, 
E - Velilerin izahlı adresleriyle tatbik fmzat;ın, 
F - 4 x 6 eb'adında 6 adet kartonsuz !otogTat'. 

Merhum Ali Hamit vğ1u avu • 
ı--at Hüseyin Sadettin Arel ve Iş 
t3nnkaı::ı Galntn şubesi müdurü Os 
man Dnrdağanın yeğeni ve mü • 
teahhit Mehmet Muratoğlunun 
damadı ve Ze) rek orta okulu fi • 
zık öğretmeni Nijat Besenerin 
kardeşi, yol müteahhitlerinden 
NATIK BESENER'in ruhuna it. 
haf edilmek üzere yarınki 22 
temmuz 941 salı giınü Aksarayda 
Valde camiindc ikindi namazını 
müteakip mevllıdu nebevi okuna 

!anmadan evvel olmuştur. Bun • 
dan sonra maça devam edilmiş 
ve devre tamamlanmıştır. Eğer 
oyuncular arasında bir kavga ol
saydı hakemin maçı derhal tatil 
etmesi icap ederdi. Halbuki böy 
le bir şey olmamıştır. 

Hadise bundan ibarettir. Vaka 
ya umumi bir mahiyet verilmesi 
ve bu munasebetle yapılan neşri
yat bizi miıteessir etti.,, 

Eyüpteki Gençlik 
Klüpleri Faaliyette 
Eyüp kazasına bağlı gençlik 

klüp1eri arasında dün Ramide at. 
letizm müsabakaları yapılmıştır. 
Bu müsabakalara Eyüp gençlik, 
Birleşik fabrikalar, Feshane, Sa
dıkoğlu, Çikvaşvili, Cizlavct, Is
tanbul dokumacılık fabrikaları 
gençlik klüplerinden 24 ü kadın 
56 sı erkek olmak üzere 80 mü -
kellef iştirak etmiş. Istanbul böl. 
gesi birinciliklerinden daha iyi 
neticeler elde edilmiştir. 

DENiZ MECMUASI - 3 ayda bir 
çıkarılır, yazı işleri Genelkumıay 

Deniz şubesince idare edilir. 361 inci 
sayısı İsta.nbulda neşredilmiştir. 

4 - Namzet kaydolunanların 28 Ağu .. tos 94 ı Perşembe gtlnQ .sıhhi 

muayeneleri yapılmak üzere sabah saat (8) de rnetepte bulunmaları 
Iazımdır. 

lf.. 
5 - Fazla tafsil~t için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müracaat 

edilmelidir. 

BAVINDIRLIK iŞLERi DERGi
Si - (İdart kısmı) 12 inci sayısı ba
ymdırlık i~lP.rine ait yazı ve resim -
!erle neşredilmiştir. 

İst.anbuldan gayri mahallerden yapılacak mnracaatlara matbO (dil
hul bilgisi) gönderılir. Muhnbcrat için posta pulu gönderilmelidir. 

(5563) 

• VARLIK - Milliyetç.i ve memle
ketçi fikir mecmuasıdır. 15 günde 
bir A~kar:ıd'l çıkar, 193 fincü sayısı 

n('Şl"edilmiştir. 

HALK EVLERİNDE 

Fatih Halkevlnden: Mayıstan iti· 
baren her hafta salı, cuma günler1 
verilmekte olan açık hava yaz tem· 
sillerlmh:e badema cumartesi ve pa-
zar akşamlarından maada her gece 

lıf. dcvnm edilecektir. Davetiyeler her 
ISTANBUL BELEDiYESi MEC • gün Ev direktörlliğUnden alınablllr. 

M UASI - Bt'ledlyc neşriyııt ve lstn- Temsiller parasızdır. 
tistik müdilrlüğü tarafından çıknrıhr, 1f. 
189 - 190 met sayısı şehirciliğe alt Sarıyer Halkevlnden: 1 - 21 Tem-
yazı ve resimlerle c:ıkmıştır. muz 1941 paznrtt'sl günil (Montrö 

lıf. Zaforl) miinasebetiyle saat 2ı.:rn da 
YÜCEL - Aylık sanat ve fikir Evimiz salonunda bir tören yapıla -

mecmuasıdır. 77 inci sayısı İstanbul- ı caktır. Herkes gelebilir. 
da neşredilmiştir. 2 - Ayni gün saat 15 de spor şu-

lıf.. bemiz tarafından Büyükdere Beyaz 
HAVACILIK ve SPOR - 290 mcı Park y07.me havu~nda müsabaka-

sayısı Ankarnda çılrnııstr. 1 lar tertip edilmiştir. Evvelce yapıl -

TOPLANTILAR : 

Topkapı Gençllk KIUbOnden: Top
knpt Gençlik Klübü idare heyeti is
tifa etmiştir. Yeni idare heyetini se
ı;e<:ek olan kongre 21 Teromuz 941 
Pazartesi günü akşamı saat 21.30 da 
klilp binasında toplanacaktır. Vaz.i - ~· 
yetin ehemmiyetine binaen ekseri -
yete bakılmıyarak seçime geçilece -
ğlndcn sayın arkadaşlarm teşrineri 

aktır. Akraba, tanıyan ve seven 
dostlariyle diğer zevatın tc,Şrifleri 
rica olunur. 

VEDAT 
Yaz temsilleri 

Bu Akşam ŞENVOL ÇINARDI .... 
All.E TiYATROSUNDA 

rica olunur. 

mış olan seçmelerde derece alanların 
müracaatları. 

Beyo61u Halkevlnden: Montrl5 gü-

YALNIZ İNSAN l-
Piyes 3 Perde 

(Vedat Ür!i temsile iştirak etl4cekt!r) 
BOBSTIL ŞAiR 

nn yıldönümü olan 21 Temmuz 941 
Pazartesi günil saat 17 de Hallcevi -
mizde bir toplantı yapılacaktD'. Her- 8 
kes gelebilir. 

1 

u 
2 

Büyük Komedi 

L M A c ,. 
3 4 5 6 '1 8 9 

Sol an S .. ğa: 1 - Bir Rus şel 
rı 2 Bır Japon ndı. Babam de 
ğil .; - Biı Baltık devleti 4 -
Bir z-.mir • Bir hayvan Bir hay 
van 5 - Tapmaktan emir - Bı 
çalgı 6 - Ateş • Bir nota 7 - Bı 
fabrika 8 - Ekmek Ters oku 
nursa: Çok degıl 9 - Afrikada · 
dır - Bır zamır. 

Yukarıdan Aşağı: 1 .=Bir Rm 
siyasisi 2 - Bir Japon adı • Sar 
ki 3 - Ters okunursa: Kum. 
4 - Bir çalgı • Zolanın meşhı. 
eseri 5 - Bir zamir • Ters oku 
nursa: Gazeteniz 6 - Yapac. ı; 
nı, verccc~ini söylıyE>n 7 - Hiı 
dı Çinidedir. Bir zam r 8 - Ar 
go: Tekin olmıyan 9 - Manalaı 
mı~ renk. 

Evvelkı Bulmaca - Soldan sa 
sa: 1 - Yerebatan 2 - Etirnesu1 
3 - Dinarık 4 - Imo - Itnnt 5 -
Koska. Yas 6 - Ole - O - Şu 7-
Tirol - Mi 8 - Ejolojı 9 - lsa
bctli 



=--------== 21 - 7 - 941 

oliv a'da i 
Alman Sefiri 

-
Bir Hükumet Darbesi 

İ eşebbüsü Dolayısile 
Nudut Harici Ediliyor 
l~ Paz 20 (A.A.) - Bolivya 

~ f Utneti, nazil er tarafından ha 
r anan bir hükumet darbesinin 
fı uzerine büti.ın memlekette 

rfı idare ilan edildi~ini bildir 
lŞtir. Almanyanın Bolivya el

Wendlere, memleketi müm 
lln oldugu kadar çabuk terket 

tıresi ıçm resmi tebliğat yapılmış 

Hariciye nazırı Atberto Ostria 
akşam Reuter muhabirine 

f Yanatta bulunarak kabinenin 
\\ıVkalade toplantısından sonra 

endler'in hudut harici edil -
esine karar verildiğini teyit 
ll'ıiştır. Ostrın, örfi idarenin 
'l' ihtiyat tedbıri olmak üzere 
<ttı edildığini ve ilk tahkikatı 
lllaın edici mahiyette esaslı bir 

"-llket yapılmakta olduğunu da 
~evan eyelmiştir. Hariciye Na 
t rı başka tafsilat vermemiştir. 
~ ~aber alan mahfillerde söy· 
\' dığine göre, Alman elçisi 

tndler nazi propagandasına 
'vı vesaiki taşımak ve Alman
t adaki Bolivyalıların Bolivyada
~ dostlarına yazdıkları mektup 

11 getirmek için kuriye çanta 
\illı kullanmakta idi. Bu Boliv· 
alılar hükumet darbesini hazır 
"Q)ıakla meşgul idiler. 

L. Halifax'ın 
Bir Nutku 

"İngiltere lesin En 

Hayati Endüstri 

Deniz inşaatıdır .. 
San Fransisco, 20 (A.A.) - In. 

tlterenin Amerikadaki büyük el 

1~~ Lord Halifax, Richemond'da 
~iltere hesabına gemi inşa et -
~ekte olan Todd California inşa
li tezgahlarında çalışan işçilere 
ı:ıı}~ben bir nutuk söyTıyerek de
~tir ki: 
f ''.Yardıminizla, millellmizin za 
ıı~ kazanacağını ve Hitlerciliğe 
)' yet vereceğini size vaadedi _ 
~Otum. !ngiltere için en hayati 
ıı.~üstri deniz inşaatıdır. Onü -
~Uzdeki altı ay içinde Hitler şim 
rı~!e kadar görmediği bombnr -
~anlar idrak edecektir. Hitlere 
ra~tığı bombardımanları f azlasiy 
e lade edeceğiz., , 
Lord Halifax, bilahara vapur 

~kinası imnl eden Hallscott fab 
ita asında çalışan bir çok işçinin 
t rşısında da bir nutuk söyliye
ek; demiştir ki: 
~ "liitler Ingiltereyi mağhip et. 
t~ek teşebbüsünde tayyarenin ye 
~ltıe denizaltıyı ikame etmiştir. 
~ U itibarla İngiltere için, yaptı
~ lllız iş en ehemmiyetlisidir. E -
l t!r. si~ ?e ü~e~inize düşen vazi-

Yi hızım gıbı yaparsanız Nazi.. 
~e nihayet verebiliriz.,, 

Ak denizde iki 
İngiliz Denizaltı 

Gemisi Batırlldı 
% lloma, 20 (A.A.) - "Tebliğ,, 
~n iki gece zarfında Maltadaki 
ın...va üsleri yeniden bombardı -
~ edilmiştir. 
h ıs.imali Afrikada Tobruk cep -
~~ınde topçu faalıyeti görül-
l.ıştür. 

~İki İtalyan tayYaresi Masra -

0.atruh yakuunda on bin tonluk 
,~r İngiliz kruvazörüne hücum 
le erek bir torpil isabet ettimıiş-

l'dir. 
~ büşınan, Trablus ve Bingazi -
tı. e karşı hava akınları yapmış -
ı r. Atlas Okyanusunda harekat 

8~a eden bir denizaltımız, üs -
dlltı.~ dönmemiştir. . ~denizde 
:ıeı;ı:zaltılanmızdan bırı, bir İn
hılız denizaltısını torpillemiş ve 
<ttırrnıştır. 

b' biğcr bir İtalyan denizaltısı, 
ır düşma ndcniza1tısını 'batır -
~ tır. Başka bir İngiliz dcnizal
'r~sı. da iki İtalyan torpido muh -

1bı tarafmdnn tahrip edilmiştir. 

.İ{aracabeyde Mahsul 
1: Karacabey 20 (A.A.) - Sey 
~<tbın tahribatına rnğmen Ka
tal~bey mıntakasındaki kıs mah 
~~ Unden oldukça iyi randıman 
?r de edilmiş ve bir kısım har -
tı <ı.nların sonu tamamen alınmış. 
~ r .• Yaz mahsulü de bu sene fev 
'-~ade bt>reketli olacaktır. Nüs
l) s # bilhassa fiyatlardan mem 
lındur 

Yeni Japon 
Hükumeti 

Hava Akınları 
(Baş tarafı 1 incide) 

10 ve 11 temmuz gecelerinde de 
şiddetli hücumlar yapılmıştır. 
Birçok yüksek infilak bombaları 
ile yedi bin yangın bombası bu 
şehrin üzerine yağdırılmıştır. He
men hemen her bomba hedefine 

Birleşik 

Olan 

1 isabet etmiştir. Bilflhara yapılan 

1 
1 keşif uçuşları ile tesbit edilen 

Amerika le hasarların "dehşet verici,, bir vü 
satte olduğu anlaşılmıştır. 

Münasebetlere Munster'de de ayni derecede 
,.hasar olmuştur. Bunu Alman 

Eh • t V k radyosunun son günlerde yaptı. 
emmıye erece ğı neşıiyattan da anlamak müm -

Tokyo, 20 (A.A.) _ Domei A· kündür. Filhakika Alman radyo· 
jansının bildirdiğine göre knbinc. su mezkur şehri "bedbaht belde, 

· ·ık · t' d D h'l' N diye tavsif etmiştir. Munster'~ 
nın ı ıç nnnın a a ı ıye azı· 1 · 
rı General Hidcki Tojo ve Bahri- yapı an son beş akın es~asında bu 
ye Nazırı Amiral Oiknwa tnra· . ço~t ı;ıahalleler tamamıyle yan -
fından ynp:!an ilk tekliften, üçün ı mı~ 1 

·, •• •• • A 

cii Konoye kabinesinin, harp kabi 36 gunluk bıla11ço 
nesi gibi çalışarak askeri ve siya .. Londra, 20 (A.A.) - Son 36 
si harekatta birlik temin ctıniye gun içinde 312 Alman tayyaresi 
gayret edeceği nnJaşılnıaktndır. d~şürülmüş ve ccman 300 bin to 
Kabinenin ittifakla kabul ve im. nılatoluk 66 Alman vapuru ba. 
pnratornn tns,·ip ettiği tekliflere tırılmıştır. 
nazaran hali hazır beynelmilel \'a /ngiliz febliği11e göre 
z!yet k1.arşısındha tt1akibkedbi!en dmi!!i Lo;dra, 20 (A.A.) _ Himayeli 
s~ya.~~ 1?' ana .. a arı a ınc egı- bir gemi kafilesine yapılan bir 
şıklıgının tcsırı altmdn kalınıya - hava hücumunda 8 gemi has r 
cakt r • a a 1 •• • • uğratılmış ve muhtemel olarak 

Harıcıyc ~~zın nmırnl Toyoda tahrip edilmi'Ştir. Dün gece Al -
:ara1f?1~ant ~~11 yapıl~ı! bt~byann .: manyada Hannover sanayi mın -
ın 135•1 e t~gı umum! ın 1 .~n go. takalarına kesif hava hücumları 

re yel!ı kabıne A!11crıl a munase- yapılmıştır. 
betlermc clıemmıyet vermekte - Al A t bl" ~· 
dir. ma11 resmı e ıgı 

l(.. ~er~in, 20 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Yichy, 20 (A.A.) - ''D. ~. R., , ngı tere)·e karşı mücadelede, 

J'a1>0nya büyük elçisi Kato dün Alman savaş tayyareleri dün gece 
akşam amiral Darlan'la uzun merkezi ,.e ~arki Ingiltcrede as · 
müddet göriişmii~tiir. iyi malU • keri hedefleri bombardıman et _ 
mat alan mahfillerin znnnetti;;L mi~lerdir. 1 l Jngiliz tayyaresi ,flij. 
ne göre miilakatta Japon kabine· şiirülnıii~tür. Düşmanın dün ge
sindeki değişiklik bahis mev _ ce Hannover'c yaptığı hlicunula 
zuu edilmiştir. ·- askeri ,·eya iktısadi mahiyette bir 

hasar olmamıştır. 

STALİN 
Müdafaa Komiserliği

ne Tayin Edildi 
Moskova, 20 (A.A. - Sovyetler 

Birliği yüksek riyaset divanı, 
halk komiserler heyeti reisi Jo. 
sef Visaryonoviç Stalini müda • 
faa halk komiserliğine tayin et· 
miştir. 

Garp mıntakaları başkumanda
nı Mareşal Timoçenko'da müda • 
:faa halk komiser muavinliğine 
tayin olunmuştur. 

Lozovski'nin sözleri 
Moskova, 20 (A.A.) - Hariciye 

komiser muavini ve Sovyet istıh· 
barat dairesi ikinci reisi Lozovs· 
ki, dün akşam yaptı$ı beyanatta 
Sovyetler Birliğinin, Hitlere kar
şı yapılan umumi mücadeleye iş. 
tirak eden ve kendileriyle evvel
ce normal münasebetler idame 
edilmiş bulunan bütün memleket 
Ierle yeniden siyasi münasebet -
ler tesisine hazır bulunduğunu 
söylemiştir. Lozovski, Sovyetler 
Birliği ile Çekoslovakya arasın
da diplomatik münasebetlerın 
yeniden tesis edilmiş olduğunu 
ve kendilerini tahakküm altında 
ezen zalime karşı yapılan bu .mü 
cadeleye müzaheret eden diğer 
memleketlerin de yeniden tanın. 
masından imtina edilmiyeceğini 
ilave etmiştir. 

Amerikada Gallup 

Enstitüsü Tarafından 

Anketin Neticesi 
Nevyork, 20 (A.A.) - Gallup Ens

titüsü tnrafmdan isimleri "Who's 
Who,, yıllığında mUnderiç muhtelif 
meslek mümessilleri ve halle arasın

da yapılnn ibir ankette üc sual sorul
muştur: 

Birinci sual olan: Sizden bugUn A
merika Blrle:ıik devleUerinin Alman
ya ve İtalya aleyhine harbe glrme.s.i 
meselesi hakkında r!.'y vermenizi is
tesek, harbe girmek için mi, yoksa 
harp dışında kalmak için mi rey ve
rirsiniz? sualine "Who's Who,, dan 
yuzde 45 i harbe girmek için, yUz
de 55 i de girmemek için rey ver -
ml~lerdlr. Halktan ise yUzde 21 1 
girmek, yüzde 79 u ise girmemek için 
rey vermişlerdir. 

Amerikan harp bahriyesi, Büyük 
Brltanyaya gönderilen harp malze -
meslni nakleden gemllere refakat et
mek için kullanılmalı mıdır? suali
ne "Who's Who,, dan yüzde 64 U 
müsbet, yüzde 29 u menfi cevap ver
miş ve yüzde 7 si de karar verme -
mlşUr, Halle arnsında yiızde 56 sı 

müsbet, yüzde 35 i menfi, yüzde 9 u 
da kararsız bir cevap vermişlerdir. 
Şahsan Roosevelt'in BUyUk Brltnn

yaya yordun siyasetini kabul etmek
le fazla ileri gittiğini mi, yoksa kafi 
derecede ileri gitmediğini mi zanne
diyorsunuz? şeklinde olan iiçilncU 
saule "Who's Who,, dan yiizde 16 sı 
fazla ileri gittiği, yüzde 53 il Roo
sevelt'in lfızım geldiği gibi hareket 
ettiği, yüzde 31 i ise kAfi dercccdo 
ileri gitmediği cevabını vermişlerdir. 

Halk arasında ise yüzde 23 ii çok i
leri, gittiği, ytizde 55 i Roosevelt'in 
tam yerind<'i hareket ettiği, yüzde 22 
si ise kôfi dC'recC'de lleri gitmecljgi 
cevabını vermi~lerdir 

lki ayda 422 /ngiliz 
tayyaresi düşürüldü 

Bcrlin, 20 (A. A.) - Alman 
avcıları, hava dafi bataryaları ve 
bahriye topları 18 Mayıstanberi 
J'{eçen iki ay içinde ve yalnız 
Manş sahiline yapılan gündüz 
taarruzlarında 422 İngiliz av ve 
savaş tayyaresi düşürmüşlerdir. 
İngilizler bir günde en çok tav
yarcyi 18 ve 26 Haziranla İl 
Temmuzda kaybetmişlerdir. 1 R 
Haziranda 21, 26 Hazirandiı 26 
ve 11 Temmuzda 28 tayyare dü· 
şürülmüştür. 

Amerikanın Bir Aylık 
Tayyare İhracatı 

Vaşington 20 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre mayıs a· 
yı içinde Amerikadan harice sev 
kedilen tayyare adedinde umu
mi bir tenezzül vardır. Nisanda 
47,077,000 dolar kıymetinde 571 
tayyare ihraç edilmişken mayıs 
ta 40,742,000 dolar kıymetinde 
511 tayyare harice sevkedilmiş -
tir. Tayyarelerin nereye gönde
rildikleri ifşa edilmemişse de bü
vük bir kısmının İn_giltereyc 
geriye kalan kısmının da İngÜiz 
Jmparatorluğuna veya Çine gön 
derildiği anlaşılmaktadır. 

Avustra 1ya 'Iılann Suriyede 
Verdiği Zayiat 

Sydney 20 (A.A.) - Harbiye 
Nazırı, Suriye seferinde Avust
ralyalı zayiatının 297 si ölü ol
mak üzere l,682 kişi olduğunu 
söylemiştir. Alınan telgraflar 
mütareke anına kadar muhare ~ 
belerin çok ciddi olduğunu _gos
tcrmekteydi. 

Denizlide İplik Eğirme 
Kursu Açıldı 

Denizli, 20 (A.A.) - Ticaret ve 
sanayi odası tarafından tertip e
dilen iplik eğirme kursunun açıl 
ma merasimi münasebetiyle vali
nin riyasetinde ve mebuslarımız
la belediye ve parti reisleri, tica. 
ret odası ve borsa heyetleri, do
kumacılar kooperatifleri mümes
silleri, sanayi ve ticaret erbabı -
nın iştirakiyle yapılan toplantıda 
Izmir fuarına iştirak keyf iyetı 
tetkik edilmiş ve Denizlinin fu • 
arda müstakil bir pavyon ile tem 
sili kararlaştırılmıştır. 

Hendekte Bir Cinayet 
Hendek (TAN) - Hüseyin 

Şeyh köyü halkından Harun Oz
çam ile arkadaşları Necati Oz -
çam ve Fehmi Ac.ıbal, köyün me. 
rası üzerindeki fundalığın içinde 
pusu kurarak ayni köy halkından 
50 yaşında Şamil Şanları öldür -
müşlerdir. Katiller yakalanmış -
lardır. Göğsiine 12 kurşun atıla-. 
rak öldürülen Şamilin hangi se
beple bu cinayete kurban edildi
ği tahkik olunmaktadır. 

İzınitte Bir Yangın 
Başlangıcı 

Jzmit (TAN) - Seyfi Cenap 
Berksoyun sahip olduğu Nafta
lin fabrikasının dış tarafında top
lanmış olan gaz, katranlar tutu -
şarak ateş almış ve fabrika yan _ 
mak tehlikesi göstermiştir. Fakat 
yangın tahribat yapmadan sön -
dürülmüştür 

TAN 

Avrupada "V il 
Ordusu Kuruluyor 

(Baş tarnfı 1 incide) 
ahhüt ediyorlar. Birkaç dakika 
sonra A vrupanın her tarafında 
duvarlarda, kapılarda, kaldırım -
larda yazılmış milyonlarca yeni 
"V,, işareti olacaktır. Karanlık 
size de bir fırsat temin etmek -
tcdir. Muazzam ordunun mensu· 
bu sıfatiyle, siz de "V,, işaretini 
yazınız. Bu işareti gündüz de ya
zınız. 

"V,. ordusu disiplinli olmalı -
dır. Münasip za- m gelince, bu 
ordu o kadar müc. · ·surette ha
rekete aeçecektir ki Almanlar 
hiçbir şey yapamıyacaklardır. 
Emirlere intizar ediniz. Bugün 
"V,, ordusuna girmiş bulunuyo
nı1 .• 

işgal altındaki yerlerde 
Londra, 20 (A. A.) - Bugün, 

Alman icı.ı?ali altında bulunan 
memleketlerde "V,, - Victonia, 
yani "zafer,. kelimesinin ilk har
fi - işareti için şiddetli bir mü
cadele başlıyacaktır. Almanlar 
"V .. işaretinin ne olduğunu, iş -
galleri altındaki Fransada, Bel -
cikada, Holandada, Danimarka· 
da, Norveçte ve Balkanlarda iyi
ce öğrenmislerdir. 

Goeb'bels'in "V,, işaretini ken· 
di maksatları için kullanmıya te· 
şebbüs etmesi, bu mücadelenin 
arzetti~i geniş mahiyet karşısın
da Almanların duyduğu endişe
nin derecesini göstermektedir. 
"V,, işaretinin almancada zafer 
manasına gelen bir kelimenin ilk 
harfi olması için Almanlar he -
men hemen meçhul bir !kelime 
ortaya atmışlardır. Kelime şu -
dur: "Viktonia,. Alman llıgatleri 
bu kelimenin yabancı bir kelime 
olduğunu yazmaktadırlar. Al -
manlar tarafından zaferin muka
bili olarak kullanılan kelime 
"Sieg,. dir. "V,, işaretinin geniş 
bir mikyasta yayıldığını Alman 
radyosu bugün itiraf etmiş, fa. 
kat bunun "Viktonia,, kelimesi -
nin ilk harfini 'ünde ettiğini bil
direrek demiştir ki: 

"V,, işareti Prag'da sinema 
duvarlarında, tramvaylarda ve 
otobüslerde ~örüldüğü gibi, son 
~ünlerde gazetelerde de görül -
mek-tedir. Cracovie, Varşova ve 
diğer Polonya şehirleriyle Dani· 
markada, Norvcçl<?, Holandada, 
Belçikada velhasıl Alman kıtala
rmın bulunduğu her yerde ayni 
işarete rastlanmaktadır. Pariste 
bir gün Eyf el kulesinde birden
bire mua?..Zarn bir "V,. harfi pey
da olmuştur. İşgal altında bulu
nan bütün Fransada "V,, işareti
ni taşıyan kartpostallar çok a
ranmaktadır . ., 

Maamafih Goebbels, bu işaret
lerin ne için geceleri tebeşirle 
duvarlara yazıldı~mı izah etme
diği gibi, işgal altında bulunan 
memleketler ahalisi sayet Alman 
zaferini istiyorsa, "V,. işaretini 
neden kolaylıkla ~örülmiyecck 
yerlere. mesela; Alman subayla· 
rının elbiselerinin arkasına yaz
dıkları hakkında da mallımat 
vermemiştir. 

Sovyet Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

ikinci Soı1yet tebliği 
Moskova 20 (A.A.) - Bu sa

bahki Sovyet askeri tebliği: 
, 19 temmuz gecesi Polotsk -
Nevel, Smolensk ve Novo,grad -
Volinsk istikametlerinde şid
detli muharebeler olmuştur. 

Cephenin diğer kısımlarında 
mühim bir değişiklik olmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz geceleyin 
düşman tank ve zırhlı cüzütam
lnrının tahribine devam etmiş
lerdir. 

Katiyetle elde edilen taf s!la
ta göre, tayyarelerimiz 19 tem 
muma cereyan eden hava mu
harebelerinde 71 düşman tayya
resini düşürmüşlerdir. 

JJf oskova bombala11mad1 
Novyork 20 (A.A.) Colombia 

Broadcasting Sistem'in Mosko
\ a muhabiri radyo vnsıtasiyle 
yaptı.,ğr neşriyatta Moskovanın 
bombalandığını yalanlamış ve 
Moskovada birkaç dakika ışık 
larm söndürüldüğünü, fakat hiç 
bir tayyare görülmediğini söy
lemiştir ... 
H m·bin ikinci ayı başlıyor 

Londra, 20 (A.A.) - Alman -
Rus harbinin dördüncü haftası 
bitmek üzeredir. Halbuki Alman 
lar yıldırım harbinin başlıca he
defi olan karşı taraf müdafaasın
da bozgun çıkarmıya muvaffak o. 
lamamıştır. Hitlerin ilerlediği, şe 
hirler zaptettiği, vatanlarını kah~ 
ramanca müdafaa eden Rus as -
kerleri arasında kurbanlar yaptı
ğı bir vakıadır ve bunu kabul et. 
mek lazımdır. Fakat ilk defadır 
ki, bu ilerleyiş, bu tahribat ve bu 
kıtal, taarruza uğrıyan memle -
ketin müdafaasını bozguna uğrat 
madı. Bunun sebebi de şudur: 
Ruslar iyi teçhiz edilmiş bir ordu 
ya malik bulunuyorlar ve siH\h 
altına azim miktarda asker ala -
bilmişlerdir. Bundan başka tecrü 
belerden istifade eden Rus ordu 

Alman Tebliği 

(Baş tarafı 1 incide) 
kadar Sovyet ordusunun verdiği 
zayiatın 1.500.000 !kişiye baliğ 
olduğunu tahmin etmektedirler. 

Ceplıenin şimal kısmı11da 

Berlin, 20 (A. A.) - Sovyct 
cephesinin şimal kısmında bin -
lerce Sovyet askeri ve çok mik
tarda Rus subayları Alınan saf
larına j:?eçmişlerdir. 

Şiddetli hava hücumları 
Berlin, 20 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Alman savaş tayvareleri 18 Tem 
muzda Leningrad - Moskova de
miryolu üzerinde muhtelif yer
leri bombardıman ederek hasara 
sebebiyet vermişlerdir. Mütcad -
dit tank ve kamyon yakılmıştır. 

Savaş tayyareleri, dün, Smo -
lensk'in şarkında cüretkfırane pi
ke hiicumlan yaparak 5 trenle, 
8 tank tahrip etmislerdir. 

Leningrad - Volinsk - Koros· 
ten hattı bircok yerlerde kesil -
miş bulunmaktadır. 17 tren yol
dan cıkmış veya yakılmıstır. 

Deniz kuvvetlerine hücum 
Berlin, 20 (A. A.) -· Alman 

savaş tayyareleri dün Dagoe a -
dasının civarında Sovyetlerin 
hafif deniz kuvvetlerine hücum 
ederek bir düsman ·muhrrbini 
vakmıslar ve diğer iki muhribi 
de ciddi hasara uğratmışlardıT. 

Baltık mıntakasında vaziyet 
Berlln, 20 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Cephenin ~imal mıntakası şimdiye 

kadar en faal yer olmuştur. Burada 
geceli gündilzlil tayyarelerle, topçu 
ile, tanklarla ve piyadelerle harbe -
dilmiştir. Alman kıtaları n10azzam 
gayreilcr sar!etmiye mecbur kalmış
lar ve bazan üç gün hakiki bir is -
tirahat görmeksizin mütemadiyen 
çarpışmışlardır. SO\'Yct kıtaları top -
rağı adım adım müdafaa etmişler -
dlr. Şimdi hat Leningrad'm pek ya
kınında bulunmaktn ise de, Alman 
cephesi gerisinde mühim Rus müf
rezeleri vardır ve bunları birer bi -
rer temizlemek Hizınıdır. 

BUttin Baltık mıntakasmda malze
me tahribatı azimdir. Yollar bilyilk 
Rus tankhıriyle bütün mdnaslyle ör
tUlüdür. Pek çok Sovyet avcısı do 
dilşürülmUştilr. Şimdi bar.ı Rus tay
yareleri çok yükseklerden uçmakta -
dır. 

Riga halkı son hadiselerden nltUst 
olmuştur. İstikbal hakkında karar -
sazlık mevcut ise de halk, Rus ta
hakkümünden kurtulmuş olduğundan 
dolayı bahtiyardır. Bu. bilhassa tica
ret mahfillerinde gözüküyor. 

Estonyada muhasara edilmiş olan 
Rus frrkalarmm vaziyeti ümitsizdir, 
Alman hava kuvvetleri bu fırkaları 
mütemadiyen vurmakta, Alman piya
desi de kıskacı mütemadiyen daralt
mnktadrr. İki gündcnbcri Reval yan
makta, kilometrelerce uzaktan munz-
zafn duman sütunları gözükmektedir. 
Ruslar küçük vapurlarla şehirden u
zaklaşmıya çalışıyorlar. Fakat bu vn
vurlardan bazı·ı Alman stukalnn ta
rafından batırılmaktadrr. 

Stalin hattına Pcipus golüniln cc
nub\lnda Pskov önünde varılmakta -
dır. Bu istihkamlar blzl hayrette bı
rakmıştır. Çünkü t.ıhmin etmiş oldu
ğumuzdan çok daha mühim olduğunu 
gördük: EvvelA toprak fırızalarmdan 

istifade edilerek vücude getirilmiş 
m!ınla silsllesi bunların arksında be
tondan yapılmış zigzaklı ve mükem
mel maskelenmiş istihkdmlar ile a
ralarmda mitralyöz yuvalan. Sonra 
bfiyCik zırhlı kaleler, döner kubbeli 
olan bu kalC'ler ağır toplar, irtibat 
tunellcri, yeraltı kazemaUarı ile mU
cehhczdir. 

Gayet usikar olarak Ruslarm Ma
ginot hattını taklit ettikleri görülü -
yor. Fakat fenni malzemeleri daha 
fakirdir, istihkômlann adedi daha az
dır. Sonra Stalin hattında sistem bir
liği yoktur. Maamafih Alman asker
lerinin müttefik şahadetleriyle de sa
bit olduğu Uzere Ruslar, kendi isUh
klımlnrını Fransızlardan daha iyi mü
dafaa etmişlerdir, 

su şimdiye kadar en iyi usul oldu 
i?u anlaşılan zırhlı kuvvetlerin i
lerleyişine mani olmak usulünü 
tatbik eylemişlerdir. 

* Sto':dlolm, 20 (A,A.) - "Nya Dag
llt Allehanda,, mecmuası, Lenlngrad 
müdafaası hakkında 6U malQmatı 

vermektedir: 
Leningrad 1stı1ıkdmları dünyanın 

en kuvveWlcrlnden biridir. Şclllr et.. 
rafındaki müstahkem arazi 30.000 mil 
murabbaıdır ve nüfusu bes milyon -
dur. Bu arazı Narva nehri, Pelpus 
gölü, Vcllkaja nehri, Valdan dağları, 
Ladoga gölü ve Finlanda körfeziyle 

Adliye Vekili 

lmrahdan Dün 

Avdet Etti 
{Bnş tarafı 1 incide) 

İmralıda, bütün czaevleri için 
müşterek bir sanatoryom inşası 
da vekal~tin tasavvurları arasın
dadır. önümüzdeki seneye ka 
dar adanın yukarı ve aşağı kısım 
ları arasındaki binaları birbirine 
bağlayan yol ağır vesaitin geç· 
mesine salih bir hale getirilmiş 
olacaktır. 

Bu defa, adayı iki sene evvel 
gördüğümden çok daha iyi bul
dum. Müessesenin m'.idür ve 
memurlarında vazüelerine kar
şı bağlılık ve sevgiyi memnuni
yetle tebarüz ettirmek isterim.,, 

Balıa Arıkan'm izahatı 

Cezaevleri umum müdürü Ba
ha Arıkan ela, iş esasına dayanan 
cezaevlerinin faaliyeti hakkında 
su izahatı vermiştir: 

"Kanuna göre, cezanın infazında şu 
sistemler tatbik edilir: 

1, Ağır hapse mahkOm olanlar bir 
müddet geccll gündüzlü hücrede ka
lırlar. 

2. Yalnız geceleri hücrede kalarak 
gündüzleri müşterek mesaide çalışır

lar, 
3. Serbesttr. Hücrede kalması mcv 

?.U bahis değildir. 

4, Serbesttir. Anca'k bu devrede 
muayyen milddeti doldurduktan sonra 
meşruten tahliye hakkını kazanır. 

Üçuncü ve dördimcü devrelerde 
mahkiim, tenzilatlı müdet gcçirmcğe 

t&bidir. Bu sistem umumidir. An
cak bbyle bir hapishane memleketi
mizde henüz yapılmamştr. Yapılma

sına da ıı lmdilik mahalli imkan mev
cut olmadığından bugünkü iı; esasına 

müesses cezaevleri kurulmuştur. Bu 
evler 700 -'750 mahkum bulunan Zon 
guldak, 350 - 400 mahkumluk Kara 
bük, 450 • 200 mahkiimluk İsporta, 
150 - 200 mah'kumluk Ankara Matba
ası cezaevi, 900 _ 1000 mahkOmluk 
Imralı, 600 - 650 kişilik Nafia inşa. 
Eti, 200 _ 280 kişilik Ankara inşaat 
cezaevidir. 

Bu evler kanunun muvakkat mad. 
desi ile yukarıda bahsettiğimiz yeni 
cezaevleri yapılıncıya kadar kurul -
muıı müesseselerdir, Bu ceza evleri
ne girebilmek için mahkiim iki ~e
den fazla bir cezaya mahkiim olmalı 

ve bu cezanın da 6 da 1 ini hüsnühal 
ile geçirdiği cezaevleri 1komisyonları 

tarafından tesbit edilmiş olmalıdır. 

Bu evsafta bulunanlar, iş esası üzeri
ne müesses olan cezaevlerinin kad
roları noksan kaldıkça buralara scv
kcdilmektedir. 

Nakledilen mahkum, yukarıda söy 
lcdiğimiz birinci ve ikinci devreyi 
eski cezaevlerinde geçirmiş telakki e
dilerek üçlincü devreden işe başlntı. 

lır ve müddetleri 3 ve 4, 1 ve 2 niıı. 

betinde azaltılır. Devlete kar&ı işlen
miş suçlnnn mahkOmları ile zimmet, 
ihtilas suçlarından mahkOm olanlarlar 
İş esası üzerine müesses ceza evleri. 
ne alınmazlar. 

İş esası üzerine olan cezaevlerin
deki sistem şudur: 

Devlet, bu evlere mütedavil ıcrma
ye vcrmi&tir. Bununla dcmirbaıı ve 
tesisat yapılmıştır. MalikOm kabill
yctlnc göre muayyen işlerde çalış

tırılarak kendisine milessesece bir 
yevmiye vcrmr. Zaruri ihtiyaçları 

için harcanan masraflar bu yevmiye
den çıkarıldıktan sonra V!klilctçe tes. 
bit cdilmiıı olan nisbet daireainde bir 
miktar da mütedavil sermayeyi tez
yit bakımından müessese hesabına a
lınır kalan kısmı mahkOmun hesabı 

carısınc geçer. Mahkiimiyeti hit-:ı
mında bu para kendisine verHir. Bu 
evlerde uygunsuz harekette bulunan 
mahkum; inzibati bir mu3mclc ola 
rak gene cezaevinin idare heyeti ka
ran ve V ckaletin tasdiki ile eski 
cezaevlerine gönderilir. Kazanmş ol 
duğu müddetler de hakim kararı ile 
ya azaltıfır ya da tamamen kaldın
lır. Eski cezaevlne gönderildiği ta
rihe kadar biriken parası da mlitcda 
vil sermayeye irat kaydolunur. 

Bu, husus iş esası üzerine müesses 
cezaevlerinin infaz mUcyyidesini tcş. 
kll etmektedir. İmralı, İsparta, An
kara Matbaa ve inşaat cezaevlerinin 
idaresi bu &ekildcdir. Zonguldak, Ka. 
rabük Nafia in&aat cezaevlerin.in sis. 
teminde de esas ayni olmakla bera
ber biraz fark vardır: 

Bu evlerde ııirketler mah'ktlmun, 
hı$c, llbas ihtlyaçlannı temin ederek 
verdikleri amele yevmiyesinden bu 
masraflan tenzil ve bakıyyesini bu 
evlerin muhasebesine tevdi ederler. 

Evlerin muhasebesi müessesenin 
hesabını kestikten sonra kalan pa. 
rayı mahkQmların hesabı carislne ge 
çirlr Sirkctler mahldim ameleye 
kendi amclclcrine verdikleri yevmi • 
yenin 4 tc 3 üniln dQnuna düşmlye-

muhatttır. Bundan başka fstlhkdmlar c k 'kt da · · 1 B'. , c mı ar ycvmıye ver.ır er oy. 
Stalln hattı boyunca Pleskau ya kadar, 1 1 d b" tuh hkQml 
uzanmaktadrr. c yer er ~ u ma arı ça. 

lııtırmıya ımkln yoktur, YukiJ'.ıda 
Son on senede yapılan müstahkem Eöylcdlğimlz fki seneyi mütecaviz mah 

mcvkiln müdafaası için 60.000 kl~lllk kQm adedi 3000 nt bulmaktadır Bi
blr garnizon ile yardımcı bir ordu, naenalcyh bu sistem dahilinde ~alıs
Oç bln tayyare ve Baltık filosu tah- tırılacak 5000 mahkfim daha mevcut -
sis cdilmi:ıti. tur. Bunları da çalıştırmak imkanı ol-

Flnlanda körfezi boyunca miistah- duğu glin: iki seneyi mUtcciviz mah
kem arazi 80 kilometre derinliğinde- kOmiyetlc mahkilm olan herkes oto. 
dir. Luga koyunda geçenlerde yapı- matik olarak iş esası üzerine müesses 
lan bir harp limanı vardır. Plesknu'- cczacvinc geçecek ve tamamen ımu
nıın yakınlarmda iki bin tayyare için ayyen olan müddeti doldurduktan 
bir hava Ossü ve diğer birçok .istinat sonra meşruten tahliyesi icra oluna. 
noktaları vardır caktır. Vekaletin tahakkuk ettirmek 
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Almanyanın Hayal 

Ettiği Yarınki 

· Avrupa 
(Baş tnrnfı 1 incide, 

"3 - .İ\\•rupanın iktısadi siste
mi Berlinden idare edilecektir. 
Binnenaleyh diğer Avrupa mil· 
Jetlerinin müstakil bir iktısnt Sİ· 
yasetleri bulunınıyacaktır. 

4 - Kültür ve sanat sahasın -
da her memleket tam istiklal 
sahibi olacaktır.,, 

$u halde Almanyanın yannki 
Avrupa için çizdiği plan şudur: 

Her memleketin ırki ve milli 
hudutları içinde kültür, sanat ve 
dahili siyaset bakımından istik
lali olacak, fakat bunların hari· 
c:i,iktısadi ve müdafaa siyasetle· 
rini Berlin idare edecektir. Av
rupanın bütün sanayiini inhisarı 
altında bulunduran büyük Al
manya, Avrupanın hakimi ola -
caktır. Avrupa milletlerinin ha -
riçle olan ticari münasebetlerini 
de Almanya tanzim edecektir. 

Almanyarun bu gayeye doğru 
şimdiden Avrupayı organize et
mekle meşgul olduğuna şüphe 
yoktur. 
Alınanya muzaf er olduj!u tak· 

dirde, kurmak istediği yeni Av
rupa böyle bir Avrupa o4ıcak
tır. 

Times'in Makalesi 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

topraklarından istifade edilme -
sine müsaade için Türkiyeyi ik
na ve icbar hususunda bir ecne· 
bi devlet tarafından yapılan her 
türlü teşebbüsün de ayni red ve 
ayni mukavemete çarpacağın • 
dan asla şüphe etmiyorlar. 

Sonrn şunu: söylemek lazım· 
dır ki, Suriye harbi esnasında 
Türkiyenin hattı hareketi tama 
miyle dürüst olmuştur. 
Şunu da ilave edelim ki, Türk 

lerin neşrine Alman tazyiki al
tında belki de müsaade etmiye -
ceklerine dair geçen ay izhar o
lunan endişelerin yersiz olduğa 
nu hadiseler göstermiştir. ,, 

Times gazetesi, Türkiyeyi Al· 
manya ile bir anlaşma araştır .. 
makta haklı kılan sebepleri say
dıl<tan sonra şöyle diyor: 

"Rusyanın Türkiyeye karsı 
vaziyeti h:4kkındaki şüpheler 
Rus niyetlrinin şüpheli görüle
bileceği devre için varit idi. Fa
kat, bunların ehemmiyetsiz olu
şu ve şartların değişmesi, Tür
kiyenin kabahatı olmaksızın 
Türk - Rus münasebetlerinde son 
zamanlarda zail olan itimadı :ye 
niden tesis edebilir. 

İngiltereye gelince, Türkiye.. 
nin son hareketlerini tenkit et• 
mek ona düşmz. İngiliz halkı u· 
mumiyetle, Türkiyenin husus1 
şartları hakkında bazı müU
hazalarda bulunmağa mütema
yildir. Fakat Türkler, kendi se
ciyelerine yerleşmiş olan itimat 
ile, bu mülahazaların çok kuv
vetli ve vicdansız bir düşmana 
karşı girişilmiş hayat ve memat 
mücadelesi içinde ortaya atıldı • 
ğını her halde anlıyorlar~ 

l\filasta Zeytin Rekoltesi 
Muğla, 20 (A.A.) - Bu sene 

Mi1As kazasının zeytin rekoltesi, 
13 milyon kiloya yaklaşmakta ... 
dır. Bunun üç milyona yakın 
bir kısmından yağ çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan tütünlerin diz· 
me işi de hararetle devam eyle -
mektedir. Bazı yerlerde de çapa 
işiyle uğraşılınaktadır. 

Bu seneki tütün mahsulümüf! 
geÇcn senekine nazaran daha ne. 
fistir. 

Tekirdağ Defterdarlığı 
Edirne (TAN) - Umumi Mü • 

f ettişlik maliye müşaviri Zeyne -
lubidin Akkök terfi ederek 90 li
ra maaşı asli ile Tekirdağ defter. 
darlığına tayin edilmiştir. 

istediği en mühim gaye budur. 
Kadın mahkQmlardan çalışma ka. 

biliycti olarak iki seneden fazla za -
mana mahknm olanların ndedi bütürı 

Türldyede 85 ten fazla de~ldir. 
Bunlar da Kayseri bez fabrikasına 

yollanarak iııc başlatılnıı&tır. 

İli esası üzerine mlieses cezaevlerin 
de inzibat iılerl daha kolay halledil
mektedir. Mesela, lmralıda bütün 
adanın muhafızı olarak yalnız dört 
jandarma mevcuttur, Bunların da 
mahkQmlarla hiç bir teması yoktur. 

Adliye Vekiline İmralı seya • 
hatinde hususi kalem müdürü ve 
İstanbul matbuatı mümessiller) 
ile hapishaneler umum müdürü 
Baha Arıkan, bnşmüddeiumumf 
muavini Kösebay, Üsküdar müd 
deiumumisi İzzet, polis enstitüsü 
kriminoloji profsörü M. Payyo, 
müddeiumumi muavinierinden 
Hicabi Dinç, Orhan Köni, Cevat, 
Fethi, sorgu hakimi Saim Köni -
mant, Ankara sulh hakimi Mir 
zat, fora hakim muavinlerinden 
Celal. Amil, adli hekimlerden En 
ver Karan, Hikmet Tlimer, hasUı 
hnnC' hekimi doktor Zati refakat 
etmişlerdir. 

r 

•a· 
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SANIN 
DİŞ M~CUNU 

~ 

Dislere Hayat Verir. 
,.-ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak-
şam, her yemekten son .. 
ra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu usulü şaf .. 
nıadan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
di§leri mikroplardan, 
hastalıklardan muhafa
za edilmif olur, paslan .. 
maktan ve çürilmekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve oüzel 
olarak kalır. 

:::==--

Ue sabah, öğle ve .akşam 
lıer yemekten sonra 

'-- günde 3 defa -
Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

' 

Askerlik işleri 1 ---
Tütün İkramiyeleri 

Emlnl5nD Yeril Aıkerllk Şubeıln • 
den: 1 - Eminönü yerli askerlik şu
besinde !kayıtlı harp malulil subay, 
ernt ile şehit yetimlerinin 941 yılı 

tütiln ikramiyelerine 17-7-941 tari
hine müsadlf perşembe günü saat 
9 dan 12 ye kadar her gün tevziat 
yapılacağından 4 adet vesikalık :!o -
tograt ile yedlerinde mevcut ikrami
ye cüzdanlariyle birlikte askerlik şu
besine müracaatları. 

2 - 941 yılı tütün bey'iye ikrami
yesine müstahak olup da haripte bu
lunan ve mazcrcUerl dolayısiyle şu
beye gelemiyecek olanların tevkil et
tirecekleri zat vasıtaslyle paralarmm 
aldırılması ve bu müddeti muayyene 
zarfında paralarını alamıyanlarm pa
r?-}arı iade edileceği ilfın olunur. 

* 
Sarıyer Askerlik Şubesinden: Ma

lul subay v.e erlerle şehit yetimleri
nin 941 tütün ikrnmiyelerinln Bü
yükdere, Sarıyer Malmüdlirlüğünde 

müteşekkil komisyon tarafından tev
zintma başlanmıştır. Şubemizde kn -
yıtlı istihkak sahiplerinin tütün ik
ramiye cüzdanları ve doğum kfığrt -
lariylc birlikte 21 Temmuz 941 gü
nünden itibaren mezkur komisyona 
müracaatları. , _____ ..... 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
1trs 

llaşlıli maktu olarc •. "5'J 

1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, • 300 
t ,, ,, ,, 1()() 
5 ,, ,, " 15 
illin saTffnsrnda •. • sn • • 

Sahip ve N qriyat müdilrfl Emin 
UZMAN, Gazetecilik H Ne,rlyat 

T . t;. S. TAN matbaası 

~........-. ............. ~-.....-:s 
JÜRKIYE CÜMHURIYETI 

BANKASI 
Kurııluş Tarihi : 1888 

)ermayesi: 100,000, 000 Türk Liı:ası 
~ube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka m uameleleri 

Para 

iKRAMiYE 

28,800 Lira 

VERiYOR 
zt;;;i'lbnkHında kumbaralı Ve lhbar.a taurruf heaap larında en U 150 
Uraa b.iilunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile ap0ıdakl pllna glS· 

, 10 h<ramlye dtOıtılacaktır. 
1 ~det -t.000 .Liralı' 4.000 Lira 
1 • 500 .. 2.()()1) • 

t :t iP 250 .. 1.000 .. 
40 • 100 " 4.000 • 

100 • 50 " 5.000 • 
120 1 1 40 .. 4.800 • 
160 it - - 20 • 3.200 • 

I> 1 K KAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dClşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede ~ de.fa, 11 EylQl, 11 BlrlndkAnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

1 tarihlerinde çekilecektir. 

-~~..--m.-.. 

•--- Tamirci Usta Aranıyor 
41mm __ , 

Iç Anadoluda çalışmak üzere Dizel kamyonlan tamircisi 
ehliyetli bir ustaya ihtiyaç vardır. Isteklilerin (Usta) rumzile 
posta kutusu 176 numaraya yazı ile müracaatleri. 

~ ............................. .,, 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

Ofisimlz besabma i~letllmekte bulunan muhtelif mıntakalardaki de
iUrmenlerde istihsal olunan un, mikset ve kaba kepekleri koymak Uzere 
her değlrm.ene uyacak eb'at ve eskMde ve bu işe elverişli 200 - 300 bin 
bos çuval pazarlık suretiyle alınacak veya yaptırılacaktır. Pazarlık 25 
Temmuz cuma gUrıU saat on beşte Umum Müdürluk ve İstanbul şubele
mizdc birden ayni zamanda yapılacaktır. Taliplerin mez.kQ.r günde An
.karada Umum Müdürluk veya İstanbulda şube binasında alım komis
yonlarına müracaatları lAzımdır. AUlkadarlar nümunelerinl daha evvel 
ibraz ederek tecrübelerini yaptırmalıdırlar. Evsaf ve ııeraitl muvafık 

gôruldu~ü takdirde daha küçuk partilerde de alınabilir. Daha z.iyade 
malumat nlmak istlycnler Ankarada Umum Müdürlük satış müdürlüğüne, 
istanbulda ııube müdi.ırlüğilne müracat etmeleri lüzumu i!An olunur. 

(6051) 

YENi EVLENECEKLERE : 4-~ 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vesair her 

nevi şık mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

ASRf MOBiLYA MAGAZASI: Ahmet Fevzi 
İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66, Telefon: 23407 

TAN 21 - 7 - 941 ------------
Devlet Deniz Yolları işletme 

idaresi ilanları 
Sirkecide Devlet Limanları İşletmesine alt sundurmada bulunan 

dört ton döküntü hububat açık arttırma suretiyle talibine verilecektir. 
Arttırma 31/7/1941 Perııembe günü saat 15 de Tophanede Denjzyol
ları İdaresinde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacakt.ır. 

Muhammen bedeli (220) lira olup muvakkat teminat (16.5) Ura
drr. İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün ve arttınııaya lııti
rak için yukarıda yazılı giln ve saatte mezkur komisyona muracaat-
ları. (5840) 

........................................... J 

Oevlet ~em~,ollan ve Limanları işletme idatesi··ılarrran 
15 A GUSTOS 1941 T A RiHiN DEN iTiBAREN 

1 - Banliyö yolcu tarifeleriyle zahire tarifesi hnriç olmak ttzert 
demiryolları esas tarifelerinin "6 olan emsali, nakil ücretlerine milnha· 
srr olmak ve tarife vahitleri ile hasılı zarbmdan çıkacak santim kesir
leri santime iblağ edilmek şartiyle (6,3) e çıkarılacaktır. 

2 - Ana hat tarifelerinden D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 191 

101, 102, 109, 112. 
tv.Sanavi v e Ziraata mahsus he r cesamette 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208. 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222. 

223, 224, 225, 226, 227, 228. 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
"Maktu ücretlere dt 111. cü kısmah 236, 237, 238, 239, 240, 241 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 
.Mudanya - Bursa tarifelerinden: M. B. 1. 3, 4, 5 
Snmsun - Çarşamba tarifelerinden: s. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 

numaralı hususi ve tenzili! tarifelere göre her mesafe için tahakkuk e
decek nakil ücretlerine % 5 zam yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara milracaat edilmesi. (4280 - 1813) 

* * Muhammen bedeli (30.000) otuz bin lira olan 100 ton karpit 1-8-941 
Cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulil ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin (2250) iki bin iki yüz elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllqerini ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisli~ne vermeleri ltızımdır. 

· Şartnameler 150 kuruşa Ankara xe Haydarpaşa veznelerinde satılmak~ 
tadır. · (5801) 

** Muham.nen bedeli (6620) lira olan 200 adet demir karyola "l.9/1/ 
1941 Salı günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
Komisyon tarafından kapalı zar:! usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (496) lira (50) kuruşluk: muvakkat ~ h 
minat. kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zar:!larınJ 
ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lA· 
z.ımdır. 

Bu ~e ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5721) 

Karacabey Harası Müdürlüğünden ~ 

~·BUR LA~ 1 - Haranın ydlık k6mür ihtiyacı olan yüz' em ton kriple ve elli 
ton sömikok maden kömürü kapalı zar! usuliyle eksiltmeye konul- 1 
mustur. • ', 

2 - Eksiltme 4.8.941 Pazartesi gilnü saat on beste Hlra merkezin .. 
de yapılacaktır. BİR ADER LER 

l ST A NB UL - A NKAR A - i ZM İR 
3 - Kriple maden k6m!lrüniln tonuna 

0

Yirmi bes ve s6mikpk maden 
kömi.ırüniln tonuna otuz beş lira tahmin oli.mmuııtur. 

Aşağıaa mıktarı yazılı odunlar kapalı z.arua eksıltmeye kon
muştur. ihaleleri 12/8/941 günü hizalarında yazılı saattlerde Ba
baeskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale satinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 
MiktaI'f fiati ihale saati 

Aşağıda yazılı erzaklar alına -
caktır. Pazarlıkla eksiltmeleri 
25/7 /941 pazartesi gün ü saat 14 
de Bolayirde askeri satınalma ko
misyonıınr.la yapılacaktır. Taliple 
rin belli vakitte komisyona gel • 

1 

4 - Bu işin muvakkat teminatı dört yüz on beş liradır. 
5 Şartnamesini görmek isteyenlerin Hdra muhasebesine mftraca

atlarr ve isteklilerin eksil.tme günü !Urada bulunmaları ilan olunr.(5753) 

I' 
1 . 

ton Kr. Sa, 

2120 
1130 

440 

1 
1 
2 
2 

50 
60 . 

Uk teminatı 
lira Kr. 

2385 
1356 

10 
10,30 
11 
11,30 
12 
12,30 
16,30 
17 

.

1 

meleri. Bu erzaklar Geliboluya 
teslim şartiyle alınacaktır. 
Cinsi Miktan 

1225 
880 
925 
700 
180 

2 
1 20 
1 40. 
1 50 

660 
1837 50 
1275 

832 50 
980 
202 50 

(380 • 5986) 

"" ·r * Tahmin b edeli 50 ,400 lira olan Bir tamirat yaptırılacaktır. Ka 
muhtelif ebatta 840 metre mika- palı zarfla eksiltmesi 218/941 
bı kereste kapalı zarfla eksilt - Cumartesi ,aünü saat 11 de Kon
meye konmuştur. İhalesi 22/7 / yada askeri satln alma komisyo-
941 Salı günü saat 15 de Anka- nunda yapılacaktır. Keşü bedeli 
rada M. M. V. Satın alına komis· 16,190 liradır. İlk teminatı 1214 
yonunda yapılacaktır. İlk temi- lira 25 kuruştur. Keşif ve şart
natı 3780 liradır. Taliplerin ka- namesi İst. Lv. Amirliği satın 
nuni vesikalariyle teklü mek - alma komisyonunda ı;törülür. Ta
tuplannı ihale saatinden bir sa- liplerin kanuni vesikalarile tek
at evvel kom isyona vermeleri. lif mektuplarını ihale saatinden 

(284 - 5517) bir saat evvel komisyona venne-
)f. leri. (338 - 5831) 

Her ikisinin keşif bedeli 54,190 * 
lira tutan iki bina Sıvasta yaptı- Aşağıda miktarları yazılı sa-
rılacaktır. llk teminatı 4064 lira manlar hizalarında yazılı şekil -
25 kuruşutr. Kapalı zarfla eksilt- lerde 12/8/941 salı J!ijnü, saat 14 
mesi 26/7/941 Cumartesi günü de Çanakkalede Orta okuldaki 
saat 15 d e Ankar ada M. M. V. askeri satın alma komisyonunda 
Satınalma komisyonunda yapıla- yapılacaktır. Taliplerin kapalı 
caktır. Keşif ve şartnamesi 271 zarflar için ihale saatinden bir 
kuruşa komisyondan alınır. Talip saat evvel kanuni vesilrnlariyle 
lerin kanuni vesikalariyle teklif teklif mektuplarını komisyona 
mektuplarını ihale saatinden bir vermeleri. Açık eksiltmeler için 
saat evvel komisyona vermeleri. belli saatte komisyona .'(elmele -

(306-3626) ri. 

* Beher tonuna tahmin edilen 
fiatı 480 lira olan 350 ton kup 
şeker 23/7/941 Çarşanba günü 
saat 15 d~ Ankarada M. M. V. 
Satın alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
19,300 lira kat'i tcminatlarile bel 
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Resmi vergi ve r esimler ihalede 
yukarıdaki tahmin fiatine ayrıca 
ilave edilecektir. 

(376 - 5945) 

miktan tutarı temina_ eksiltme 
kilo lira tı lira şekli 

132,000 5280 396 kapalı zarf 
55,000 2200 165 açık eksilt. 

264,000 10,560 792 kapalı zarf. 
88,000 3520 294 açık eksilt. 

616,000 24,640 1848 kapalı zarf. 
319,000 12,760 957 kapalı zarf 
220,000 8800 660 kapalı zarf. 
331,000 13,240 993 kopalı zarf. 

(354 - 5873) 

• 40,000 kilo sığır eti kapalı zarf Beher kilosuna 155 kuruş tah-
la eksiltmeye konmuştur. İhale- min edilen 20,000 kilo sade yağı 
si 31/71941 Çarşanba ,günü sa3 t 28/7 /941 pazartesi günü saat 15 
15 de Çorluda askeri satın alına de Çanakkalede askeri satınalma 
komisyonunda yaplacaktır. İlk komisyonunda pazarlıkla satın a
teminatı 1200 liralır. Taliplerin lınacaktır. Kat'i teminatı 4650 lL 
kanuni vesikalariyle teklif mek- radır. Evsaf ve şartnamesi ko -
tuplarını ih ale saatinden bir saat misyonda görülür. Taliplerin bel 

Pirinç. 
Bulgur. , 
Kırmızı mercimek. 
Sade yağı. 

• 

Kilo 

25,000 
25,000 
10,000 

6,000 
t378-5947) 

15/7/941 günü 14 kalem vete 

, 
·--~· 2 

riner eczasının hepsine b irden 1 
talip bulunmamış olduğundan· 
23/7/941 Çarşanba günü pazar
lıkla eksiltmesi Ankarada M. M. 
V. Satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. Hepsi b irden bir tali 
be ihale edilebileceği gibi her ka 
lem ayrı ayrı taliplere de ihale 1 
edilir. Her kalemin miktarından 
noksan miktarda teklifler d e 1 
kabul edilir. Taliplerin her ka. I 
lem için listesinde gösterilen fi-ı 
atlar üzerinden % 15 kat'i te
minatlarile belli vakitte komisyo 

na gelmeleri. Liste ve şartnamesi il T. 1 c Bankası 
komisyonda görülür. ~ 

(372 • 5941) Küçük Tasarruf 
Beher 10 lira'!n 100 adet ka. I Hesapları 1941 

saat 16 da Çanakkalede Mst. Mv. ...1 1ır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Lln hk =2000-Llra 
s • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 5bo • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • =3500.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 • 20 • ı=:6000.- • 

paklı bakır bakraç ve beheri 75 ı iKRAMiYE PLANI 
ku~-~şbtan28/1070094aldct kalay~ı b~k •E l, . cşideler 4 $abat, 2 Mayıs, 1 Atuı
aş ~ ı I pazartesı gunu ı os. 3 lkinciteırin tarihlerinde Ja-

Satınalma komisyonunda pazar- . .._ •••••••••••••••••••••••• ... ' lıkla satın alınacaktır. Taliplerin -.-
263 lira temin.atlariyle belli va- Muhammen keşü bedeli 16,356 
kitte k omisyona gelmeleri. lira 41 kuruş olan Ankarada bir 

6000 kilo sade yağı alınacaktır 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/7 /941 
çarşamba günü saat 15 de Yalo. 
vada askeri satınalma kom isyo· 
nunda yapılacaktır. llk teminatı 
742 lira 50 kuruştur. TalipleriJl 
belli vakitte komisyona gelme • 
leri. (394-6038 

(396-6040) inşaat yaptırılacaktır. Teminatı 
1226 lira 80 kuruştur. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5/8/941 salı gü 
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 82 kuruşa ko -
misyondan alınır. Taliplerin ka • 
nuni vesikalariyle teklif mektup 
larını ihale saatinden bir saat ev

• 400,000 kilo ku ru ot alınacak_ 
tır.Pazarlıkla eksiltmesi 23/7 / 941 
çarşamba günü saat 14 de Hadım 
köy civarında Muha köyünde as
keri satınalma komisyonunda ya 
pılacaktır. Tutarı 17,000 lira kati 
teminatı 2500 liradır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmele-
ri. (392. 6036) 

• Beherine tahmın edilen fiyatı 

vel komisyona vermeleri. 
(384-5990) oı , .. 

lf RENn i 
50 ton balık yağı alınacaktır rJf"' 

cuma günü saat 11 de Ankaradll KLiSE. Pazarlıkla eksiltmesi 25/7/9.ıı ı" ~u~ı;~il~ 
M. M. V. Satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1 
25,001 lira teminatı 8150 liradır 
Taliplerin bellı vakitte komisyo 1 evvel komisyona vermeleri. li vakitte komisyona gelmeleri. 

- ------------------·· (346 - 5866)1 (368-5937) 

12 lira olan 6000: 6600 adet ve_ 
lense pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 28/7 /941 pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. isteklilerin 9700 lira kat'i 
tcminatlariyle belli vakitte komis 
yona gelmeleri. (374-5943) na gelmelerj (360-5905J 


