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Banliyö Tarifeleri ile Zahire Tarifesi Bundan 
Hariçtir, Karar 15 Ağustosta Tatbik Edilecek 

Ankara, 21 (TAN Muhabirinden) - Müna· 
lcaıat Vekweti ahvali hazıra dolayısiyle işletme 
!llalzemesi fiyatlarının yükselmiş olmasını naza. 
l't litibare alarak 15 ağustos 1941 tarihinden iti
h.lll'en De\•let Demiryollarında banliyö yolcu ta· 
~eleriylo zahire tarifesi hariç olmak üzere bü
tün yolcu ve eşya tarife ücretlerini arttırmaya 
ltaraJ. venııiştir. 
~Devlet Demiryollari şebekesine ait gidiş, • 

ldöniiş, aile ve talebe biletleri ile halk ticaret bi
e(i ve bu arada İzmir fuar biletleri ücretleri 

l'Uzde beş nisbetinde arttınlmıştır. 

malzemesi V(} ziraat aletleri, canlı hayvan, içile· 
ce·k su, bira, tuz, patates, taze meyva, sebze, ba-
hk, kuru üzüm, incir, findik, şeker ve şeker 
pancan gibi yiyecek eşya ile pamuk yün, yapa. 
ğı ve boş çuval eibi daha bazı eşya nakliyatına 
mahsus hususi tenzilatlı tarüelerle Mudanya -
Bursa, Samsun · Çarşa~ba ve Erzurum - Hu. 
dut tarife ücretlerine d<' :ıyni nisbette zam ya
ptlmıştır. 

Mesajeri nakliyat. tarifeleri ile bazı mıntaka. 
Iarda tatbik edilmekte bulunan ucuz tenezzüh 
trenlerine de yine yüzde beş nisbetinde zam . l\laden kömürü odun kömürü, odun, kereste, 

\ıliinıum maden cevherleri, her türlü inşaat 

\~-----------------------~----- --------------~----------------~_.) 
yapılmaktadır. 

4VRUPADAKt 
"y 

. il 

liAREKETI 
Ruht bir ıstırabın ifadesi ve rem-
2:1. olduğu için "V" işareti, iııgal 
altmda bulunan memleketlerde 
Silratle yayılmakbıdrr, Şimdi de 
İngilizlerin bu hareketi teşvik ve 
organize etmek için teşebbüslerde 
bulunduklarını glirfiyoruz. Bu b:ı
:rekct, ııimdılik sadece Avrup:ıdaki 
milletlerin ruht haletlerlni göster
mek bakımından ehemmiyetlidir. 
İngilizlerin bunu ne dereceye ka
d<ır organize edeblleceğinl. zaman 
gösterecektir. 

JJl. Zekeriya SERTEL 

1 
1 

B
. 1 k t" idar i 0 Suriyede sahil boyunca ilerliyen İngiliz kun-etleri 
ır mem c e m es , 

memleketi fetih ve işgal - ,,. ww• .. ----.. """""\ 1 
elen daha güçtür. Müstevli dev- ! s • I d : 
~etler, işgal ettikleri meml~e~ - i urıye e . J aponyada 
er halkını memnun etmeyı hıç- : 
bir zaman düşünmemişlerdir. iş- • • • 
ftıl edilen sahanın istismarını t~ o f A 1 d 
ıi bir hak, esir edilen milletler r 1 a r e 

liıerinde tazyik ve istibdat yap. 
~.arı zaruri bir idare usulü te
"CllQ{i ederler .Çünkü cebir ile 
~ir edilen milletleri ancak kuv
Vet ve istibdat ile idare mümkün 
Olduğuna kanidirler. 
. Bu psikolojik hatayı Almanlar 
~~ Avrupada işgal ettikleri saha 
«trda işlemekten kendilerini kur 
'aramadılar: 

1 şgal Kıtaatı 
Hududumuza 

Yardı 

lngiltereden Takviye ı 

Kıtaatı ve Bol 

Malzeme G eliyor 

. Işgal ettikleri memleketler -
(len 2,000,000 işçiyi kendi arzu. 
~ hilllfına memleketlerinden 
~oparıp Almanyaya naklettiler. 
~ ordularının işgal masraf
~ işgal altında bulunan mil
!letierden aldılar. Vergi, tazminat 
"esaire suretiyle alman bu para 
t\ın yekilııu 10 milyar Türk li - Ankara, 21 (Radyo Gazete -
~asını bulur. Bu para o memle • si) - Suriyeyi işgal eden Britan 
~etlerin milli gelirlerinin beşte ya kuvvetlerinin bugün Türk hu 
,birine muadildir. Yine işgal e- dutlarına kadar vardığı haber a • 
(ijlen yerlerde devlete, beledi • lınmıştır. 
ıeye, hatta müesse5eıere ait em- Bütün Suriyede örfi idare ilan 
~k ve arazi müsadere edilmiş • edilmiş, mihvercilcr enterne o -
ll'. Almanya işgal edilen saha - lunmuştur. lngiltcreden Suriye
~daki mahsulün hemen hepsi - ye bol miktarda cephane, malze
~ kendine alır. Himayesi altında me ve sair bilumum harp vesaiti 
.. uıunan yerlerden aldığı mahsu- ile kafi miktarda takviye kıtaatı 
&<tt için hakiki fiyatının an - gönderilmektedir. 
~ % 15-40 ını öder, onu da Suriyede iktısadi vaziyet ıslah 
\>eresiye alır. edilmektedir. Mısır ve Filistin 

liatası olmaksızın veya iste - ile Suriye arasında alış veriş baş 

Hükumet Ordu 
ile Sıkı işbirliği 

Yapacak 

Bir Japon Gazetesi, 

"Alman - Rus Harbi 

Siyasetimizin Temel-
lerini Sarstı .. Diyor 
Tokyo, 21 (A.A.) - Domei a

jansına göre, yeni Japon harici
ye nazırı, bugünlerde beyanatta 
bulunacaktır. Hariciye erkanı a
rasında büyük mikyasta de,R'işik
likler yapılacağı haber verilmek. 
tedir. 
Hokag Şimbun gazetesi, Japonya. 
nm nazik vaziyetini tebarüz etti
rerek diyor ki: 

"Bugüne kadar Japon diplom:ı
sisi Japon - Sovyet bitaraflık pak 
tı ile takviye edilmiş olan üdü 
pakta müstenit idi. Bu iki pakt 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 5) ~eksizin bu harbe sürüklenmiş lamıştır. (Devami: Sa. 5, Sil. 4) 
be istilaya uğramış milletler için ========ı===================-

, ll ağır yük, ve bunun do - M ' •• z ı • l:.'Urduğu büyük açlık ve sefalet on ro a e '' ~ müddet tahammül edilir 
~ir felaket değildir. Bu milletler 
arp icabı olarak bir müddet 

~eslerini çlkarmıyabilirler. Fa • 
'\qt açlık en büyük isyan kayna
ğıdır. Avrupada açlık, kıtlık ve 
~ahrumiyet arttıkça, harp ve is
tua feHiketine uğramış milletle _ 
l'i.n sabır ve tahammül hudut -
~arını aşacak, ve Avrupa millet-
eıi arasındaki hoşnutsuzluk is • 
f~niara inkıHip edecektir. 

* * 

Biitiin Halkevlerinde 
Toplantılar Yapılarak 
Heyecanla T esit Edildi 

i şte son zamanlarda bütün is-
tila ve işgal edilmiş mem -

~ekctıerde süratle ya.yıldığı gönü. 
. en "V" hareketi bu isyanın bir 
lfadesi ve bir başlangıcı olarak 
telakki edilebilir. 

ı tır . 
kavelesi, Lozan suL 

keri hale getirdiği 
kasından bu tak-
lınası maksadiyJc 

e evvel Lozan A -
ntröde imzalanmış 

üzerinde Türkiyenin 

münakaşa götürmez sahipliğini 
bir kere daha teyit eden bir sulh 
vesikası olarak dünya siyaset ta
rihine geçmiştir. 

Bu mesut günün yıldönümü, 
Halkevlerinde heyecanlı tezahür 
lere vesile olmuştur. Eminönü 
Halkevindeki toplantıda Y~vuz 
Abadan, Montrö mukavelesinin 
haiz olduğu ehemmiyeti hukuki 

(Devaıni: Sa. 5, SU. 6) 

ALMAN TEBLibi 

Şimalde de 
Yeni Mevziler 
Zaptedildi 

Bir Çok Sovyet 
Birlikleri ihata 

Edildi 
-

DniyesterCephesinde 

de Çetin Bir Mücadele 

Devam Ediyor 

Harekat inkişaf . 
Halindedir 

SOVYET TEBLiGi 

M~;,arebe 

Şiddetini 

Kaybetmedi 

Sovyet Hava 
Hücumlar~ 

Devam Ediyor 

Rus Çeteleri Alman 

Hatlarının Gerilerinde 

Faaliyet Gösteriyor 

llmanlar, Pskov'dan 

ileri Geçemedr 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman baş Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 

kumandanlığının tebliği: Şark cep Alman ileri müfrezelerinden bir grup muharebe hattında İstihbarat Bürosu tarafından 
hesinin cenup kısmında Alman, ~ dün n:kşam neşredilen tebliğ: 20 
Rumen ve Macar kıtaları mağl~plr···· ............................. - ....... , Temmuzda, Pskov, Polotsk - Ne-
edilen düşmanı takip etmektedır. ' y H k + vel, Smolensk ve Novograd is -
Cephenin diğer kısımlarında aa 1 c h h • ı ı a re e 1 tikametlerinde şiddetli muhare-
harekat .muvaffakıyetle devam et- u re 1 beler devam etmektedir. 
mektedır. Muhasara altında bu • G • ı • Cephede vaziyette hiçbir de-
lunan düşman gruplarının imha. I Kab·ınes·ınde en ı ş ıyo r ğişiklik olmamıştır. 
sına devam ediliyor. Çetelerimiz, Alman kıtalannın 
' Bir çok Sovget birlikleri ----. ı:!erilerinde muvaffakıyetli hare -

D "• •kı•k ketler yapmakta ve düşmana a-
muhasara altında en 1c1 1 Amerika da lngilizler ğır zayiat verdirmektedirler. Ha-

Berlin, 21 (A.A.) - Alman rad ':1 ~ va kuvvetlerimiz, gayri müsait 
yosu 1800 kilometre uzunluğun- Lehine Bir "V hava şartlarına rağmen, hareka-
da Rus cephesi üzerinde mücade ı ı tına devam etmiş ve bazı düş -
lenin kittikçe artan bir enerji ile • Duff Cooper

1 
Harp mnn motörlü cüzütamlariyle, ha-

devam ettiğini bildirmektedir. I Mücadelesi Başladı va kuvvetlerini imha etmiştir. 
Alınan zırhlı tümenlerinin iler K b" · N U k 25 düşman tayyaresi tahrip e -

leyişi ile birçok Sovyet birlikle. i a ınesı amına za dilmiştir. 
ri çevrilmiş bulunmakta ve kur- İ H T f y Zaf Hava kuvvetlerimiz Baltık de-
tulmak için çok gayret sarreı - : Şarka Gönderiliyor er ara a er nizinde bir düşman torpidosu 
mektedir,ıDüşman çok kanlı zay,L • battnmşlnrdır. 
at vermektedir. Remzi Yazılıyor Leninurad ceplıesinde 

Dniester cephesi de çetin bir 
mücadeleye sahne olmaktadır. 

Şimalde Alman kıtaları Peipus 
gölünün şarkında yeni mevziler 
zaptetmişlerdir. ,,.. 

Berlin, 21 (A.A.) - Mühim bir 
iltisak noktası civarında yürüyüş 
te bulunan Sovyet kollarına yap
tıkları bir hücum esnasınd:ı Al
man savaş tayyareleri dün 120 o
tomobil ile 10 tank tahrip etmiş
lerdir. 

Bir aylık bilanço 
. Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı, askeri vaziyet hakkında 
bugün şu izahatı vermektedir: 

Sovyetler Birliğine karşı açılan 
harbin ilk ayı bu-gün bitmekte
dir. 

Alman ordusu, şiddetli muha
rebelerden sonra bugün eski Sov 
yet - Alman nüfuz hududundan 
600 kilometreden daha fazla bir 
mesafede bulunmaktadır. Yeni
den bir imha muharebesi cereyan 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Sovyetler 
Birliği 

Polonyayı 

Bir Devlet 

Müstakil 

Olarak 

Tanıyacak 
Moskova, 21 (A.A.) - İstihba

rat Bürosu tarafından neşredilen 
bültende deniliyor ki: 

Halen Polonyayı idare eden 
siyasi J?;ruplar, bilhassa General 
Sikorski, Almanyanın. Polonya -
mn düşmanı oldu~nu her za
man müdrik bulunmuşlardır. 
Söylendiğine göre, Polonva an -
cak Sovyetler Birli,ğiyle dostane 
münasebetlı;r idame ederse, müs
takil bir devlet olarak mevcudi-

• yetini idame edebilecektir. · 
Hitler. Pomeranva. Silezya ve 

Gdinia hariç olmak üzere, sözde 
müstakil bir Polonya kurarak. 
Polonyanın kurtarıctsı rolünü 
oynamakta ise de, Polonya mil
letinin buna kanmıyacağına emi-
niz. ' 

Sovyet efkan umı.ımivesi, Po -
lanya milletinin Hitler zulmüne 
karşı yaptığı mücadeleyi. daima 
artan bir alaka ve dostlukla ta
kip etmektedir. 

(Devamı: Sa. 5, SU. 5) 

Eski istihbarat Nazın 
Duff Cooper 

Londra, 21 (A.A.) - Kabine
de ve diğer bazı makamlarda şu 
değişiklikler yapıldığı resmen 
bildirilmektedir: 

Butler Mariaf, Brendan Bra -
eken İstihbarat Nazırlı~ına ta -
yin edilmişlerdir. Lancaster Dü
kalı~ı Şansölyeliğine tayin edi -
len Duff Cooper, Harp Kabine
si namına vaziyeti tetkik etmek 
übere Uzak Şarka hareket ede
cektir. Cooper siyasi, askeri ve 
idari muhtelif İngiliz makamla -
nnı telif etmiye memur edilmiş
tir. Sabık İstihbarat Nazın, bu 
işbirliğinin ve istişarelerin daha 

(Devami: Sa. 5, Sil. 5) 

Türkiyeden 
Geçen Yabancı 

Diplomatlar 
Edirne, 21 (A. A.) - Bu sa

bah snat 10 de memleketlerine 
dönmekte olan Romanya, Maca
ristan ve Slo\1akyanın Moskova
daki elçileri ile refikaları Edir
neye gelmişlerdir. Misafirler şe
hir methalinde vilayet namına 
karşılanmış ve izaz olunmuş ve 
gösterdikleri arzu üzerine Sultan 
Selim camiini gezmişlerdir. Bun
larla birlikte 322 kişilik bir Al
man kafilesi de buraya gelmiştir. 
Gerek elçiler ve gerek diğer mi
safirler kısa bir tevakkuftan son. 
ra otobüsler ve hususi otomobil
lerle Kapıkale hududumuza do,ğ
ru yollarına devam etmişlerdir. 
Elçiler, kendilesine karşı gösteri
len hüsnü muameleden dolayı 
bilhassa beyanı memnuniyet ey
Iemislerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Bütün 
A vrupada "V" mücadelesine tam 
bir muvaffakıyetle devam edil • 
mektedir. Albay Briton gece ya -
rısı Avrupa memleketlerine hita 
ben radyoda verdiği bir nutukta 
demiştir ki: 

"Nazi Alınanyaya karşı ır;e · 
Ierberlik tamanıiyle nıu\'aCf ak ol 
muştur. Elde edilen neticeler 
iimitlerin fe\'kindedir. Simdi mu 
azzam bir ordu A \'rupa°iıın bir u. 
cundan öbür ucuna kadar yayıl -
mış bulunmaktadır. Almanlar ne 
tarafa dönmek lazım geldiğini kes 
tiremediklerinden şaşırmışlar \'e 
ürkmüşlerdir.,, 

Amerikada "V,, müradelesi 
Nevyork, 21 (A.A.) - "İnJ;fil· 

tereye Koli,, ismini taşıyan yar-

{l\.evamı: Sa. 5, Sü. 7) 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Te
legraph ı?azetesi. askeri muhar
ririnin bir makalesini neşretmek
tedir. Bu makalede ezcümle şöy
le denilmektedir: 

"Almnnlar bundan on J?iin ev
vel Lenin~ad'ın pek yakında 
diişeceğini iddia etmişlerse de, 
bugiin merltfır cephedeki vaziyet 
nz ~k istikrar kesbetmiş ıı;örü -
nüyor. Almanlar Piskof'a girmiş
ler. fakat oradan daha· büyük 
mikyasta yaptldığı anlaşılan de
niz seferi tam bir hezimetle ne
ticelenmiştir. 50 ı?emi ya batmış, 
ya hasara uğramış veyahut firar 
etmiştir. 

Baltık eyaletlerinin vaziyeti 
büsbiitün ı?ario bir manzara ar
zetmektcdir. Bugün ne Letonya, 
ne de Estonva tamamiyle Al-

(Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

BULAN 
Yazan: Refik Halid 

Define anyanlara gülenler çok; ben acıyanlardanim: Netice. 
de yüzde doksan dokuz üç çeyrek hayal ve ümit sükutuna 

uğnyacaklanndan, az dahi olsa eski hayatlarındaki tadı ve tuzu 
hile artık bulamıyacaklanndan dolayı ... Son eünü, bütün hülyalar 
suya düştükten - daha doğrusu - toprağa iömlildükten sonra, iki 
hemşirenin, bir akşam üstü, şehir, ışıklanm yakıp saz, caz sesleri 
içinde güzel bir yaz gecesine hazırlanırken, cepleri eskisinden boş, 
hem gönül, hem vücut yorgunu, eğilmekten kanburJan çıkmış, ei. 
vardaki harap e·\•lerine dönüşlerini ve birer köşeye büzülüp düşii· 
nüşlerini gözönüne getiriniz. Feci şey! Korkulu rüya görmektense 
uyamk yatmak hayırhdır, derler. Tatlı hayale kapdmaktansa kuru 
hakikate göiüs germek de öyledir; daha hal'trlı ve öbüründen 
ch\'endir! 

Define bulunmaz mı? Bulunur. Fakat asıl defineler yeraltmda 
aramakla değil, ekseriya yer üstünde tesadüfle ele ıeçirilir. Etrafı
mıza bakalım: Metelikleri yokken milyonlar yapmış bir sürü in
sandan hangisi bu serveti mezar dibindeki küpten çıkardı? Bir ta. 
kım tesadüflerle, bir köhne idarenin gidişi, ütekinin gelişi; Ali'nin 
çekilip Veli'nin nüfuz elde edişi, çıkmaz bir işin bırakılq> eşref sa· 
atte bir ve~mlisine girilişi gibi sebeplerle zenı:in olanlar herhalde 
define bularak sen·ete konanlardan nisbet kabul etmiyecek dere
cede çoktur. "Mesela yaşadığım elli şu kadar senede ben, define 
yüzünden para sahibi olan tek kişiye rastlamadım; fakat, yukanda 
saydığım vesilelerle Karun'a dönenlerden elli isim sayabilirim. is
tanbulda hangi han ve apartıman gösterebilirsiniz ki, bir define -
den çıkan ·sermaye ile kurulmuştur? Halbuki "İşi rast gitme,, "c 
"Eşref saatine rastlama,, sayesinde yepyeni mahalleler vücude gel· 
diğine hepimiz şahidiz. 

Hakiki define, beklemediğiniz saatte, hiç aklınızda yokken. 
tahmin edilemiyen tesadüfle size isabet eden "şans,,a denir. Sürpn
gop mezarlığınm üstüne, yaruı kim muazzam bir apartıman kura· 
caksa işte asıl defineyi bulmuş olan adam odur. Yo~a ba!11 ha~a: 
le kapıhp bu ölüler ülkesiıılıı toprağını boı yere eşelıyen bıçare ıkı 
hemşire değil! 
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ve Toptan 
Perakende 

, Tefrika No. 10 Safışlaı 

Taleyran Sayesinde Rus Çarı 
Napoleon'a Mukavemet Etmek Komisyon Müşteriye 

Cesaretine Kavuşmuştu Yapılan Her Satışı 
O sırada Polonyalı kontesini Pa 

rısc getirtmiş, vaktiyle, Jozefin 
ıle içinde yaşadığı eve yerleşmiş
t ı. Kontes Valevska, saltanat için 
de yaşamaktadır. Onun orada oL 
dugunu duymıyan kalmamıştır. 

Fakat Napoleon, onunla daha 
faz.la meşgul olabilecek vaziyette 
değildir. Şimdi ispanya gailesi 
baş köstermiştir. Ve Napoleon Is 
panya ile ancak, Çar Avusturya
yı muvaffakiyetsizliğe uğrattığı 
takdirde başa çıkabilecektir. O
nun içindir ki, kendisine mektu
bunu yolladığı müttefikini görme 
sı luzımdır. Çara, Almanyada, ya 
ni her ikisinin imparatorlukları
nın da yarı yolunda karşılaşıp ko 
nuşmalarmı teklif ediyordu. 

Napoleon'un o zaman kadar 
toplan yanında olmadan aynldığı 
vaki değildi. O zamana kadar, 
butün müzakereler, cenkle neti
celenirdi. Bu sefer ise, bilakis 
gayeleri harpten sakınmak olacak 
tı. Birle§me yeri olarak, Erfurt 
seçildi 

N apoleon, ordusunu teşkilde 
gösterdiği ayni itinayı, bu içtima:ı 
hazırlamaya sarfetti. Hergün sa
raydan başka başka rical getirtti. 
Çann da yalnız gelmiyeceğini 
biliyordu. Napoleon kendi ken • 
dine: 

''- Onlar üzerinde nasal te· 
sir yapmah?.17 

Diye düşünüyordu. Bu Clüşün -
celerin sonuna, onlara muliteşem 
tıyatro temsilleri seyrettırmeyi 
duşündü. Programları bizzat ha -
zırladı. Rollerin tevziatına vann_ 
cıya kadar alakadar oldu. Oyna
nacak eserlerin sansürünü bizzat 
yaptı. Ve her şeyin hesabını, din
leyicilere göre yaptı. Nihayet, 
garp ve şark imparatorlan locala 
rında yerlerine geçtikleri zaman, 
sanatkarlar, itinayla seçilmiş man 
zumelerle, Çar ve maiyeti üze -
rinde müessir olmıya çabaladılar. 

Napoleon'un bu planı da mu
vaffakıyetle netice verdi. Ve sah
nedeki sanatkarlardan birisi: 

"Büyük bir adamın dostluğu 
ilahların bir ıutfudurl" 

Diye haykırınca. iki imparator 
da ayağa kalkarak birbirlerinin 
ellerini sıktılar. 

Napoleon. Aleksandnn kuvvet
li bir adsım olmadığını ve onun 
dostluğunun hiç bir suretle "i
liıhların bir llıtfu" olmadığını bi
liyord u. Ve bunun icindir ki. mü
tereddit mizaçlı Çan, kendi RÖ
rüşlerine yabrmak, Tilsit'te yaP
tıklan misakı kuvvetlendirmek, 
ve ı?enişletmek için Çan hergün, 
ahsi tesiri altınla tutmanın lü

zumlu bulunduğuna kanidi. 

1. * 
Napoleon, Çarın yanından 

pek seyrek ayrılıyor, ve 
teshir edilmesi istenilen bir ka
dına nasıl muamele edilirse. ona 
da her noktada öyle muamele e
diyordu. Bu hususta kendisine 
yardımda bulunmasını istediği 
yegane adam Taleyrandı. 

yi anladı, ve efendisini o nokta
ya sevketti. Ona dedi ki: 
"- On dördüncü Lui devrin

denberi, İspanya tacı, daima, 
Fransada S<ıltanat süren haneda
na aitti!!" 

Ve bu iddiasını da, Napoleonu 
mesteden delillerle takviye etti. 
Bunun neticesindedir ki, "İn~il
tereyle sulh yapılıncaya kadar,, 
Katalonyanın işı?al altına alınma 
sına karar verildi. 

Tarih kabul eder ki, Napole
on'un inhizamını hazırlayan es
bap arasında, Taleyrandan S(Ör
dü_ğü ihanetlerin de rolü vardır. 

Napoleon, Taleyrandan müste
fit olmak istemekte haksız de~il
di. Çünkü, Taleyranla Napoleon, 
birbirlerini tamamlamak için ya_ 
ratılmış iki insan J:?ibiydi. N apo
leon, yaratıcı, velut, cüretli ve 
sertti. Taleyran soğuk, ve tedbir
liydi. Biri, büyük her ne varsa, 
onu tasavvur ederdi. Öteki teh
likeli ne varsa ondan sakınırdı. 
Birinin yaratıcı tehevvürünü, di
ğerinin temkinli, basiretli ağırlı
ğı mutedilleştirirdi. Fakat evvel
ce de söylediğimiz gibi, Taleyran, 
bir kere ihanet yoluna sapmış 
bulunuyordu. Hatta o kadar ki, 
Çara, ve Avusturyalılara ifşaat
ta bile bulunuyordu. 

Napoleon ise, Taleyranın iha
netini hiç bir zaman tamamiyle 
sezemiyordu. 

* * yaıeyran Çara: 
"- Sir, diyordu, siz bura

ya ne yapmıya geldiniz? Avru
payı kurtaracak sizsiniz. Ve bu
na ancak, Napoleona kafa tut
ma1da muvaffak olabilirsiniz. 
Fransız milleti medenidir. Hü
kümdarı ise değildir. Rusya hü
kümdarı medenidir, Rus milleti 
ise değildir. Şu halde Rusya hü
kümdanna düşen şey, Fransız 
milletinin müttefiki olmaktır.,, 

Bu, sırf bir cümleden ibaret
tir. Fakat, mahrem uzun sÜV3.re
ler esnasında. kendisini aldat
mak sanatının ustası olan Taley,.. 
ran, Aleksandrın kafasına, orada 
yetiştirmek istedHU bütün fikir
lerin tohumlarını bol bol serpi
yordu. Cann, Taleyranın verdiği 
malOrnattan ne kadar müstefit 
ve memnun kaldığı şuradan da 
bellidir ki, bu konuşmalardan 
sonra, Çar, Taleyrana, en zen.ı?in 
Rus prensesiyle evlenmesini tek
lif ediyor. 

Perakende Addediyor 
Fiyatları mürakabe komisyonu, 

dünkü toplantısında, toptan odun 
satan tüccarları yeni baştan din -
!emiştir. Komisyon toptan ve pe
rakende satışlar arasında miktar 
itibariyle bir fark ayırmamıştır. 

Burada hatıra şu sual gelmek -ı 
teydi, acaba bir müşteri, ne ka -
dar mal almalıdır ki, toptan tari- ! 
!eden istifade edebilsin? Kom is. 
yonun prensip kararına göre top 
tan satış ancak tacirler arasında 
olabilir. Bir müşteri ne kadar 
çok odun ve yahut kömür alırsa 
alsın bu alış perakende tarifeye 
tabidir. 

Dünkü toplantıda mahalle ara 
larında odun satanların vaziyeti 
de tetkik edilmiş, bunların da bir 
kilo odunu 100 paraya satmasına 1 
karar verilmiştir. 

Kolonya fiyatları 
Kolonya ve lavanta amilleri. 

dün fiyatları mürakabe komis • 
yonuna davet edilmiş, kendile • 
rinden izahat alınmıştır. Netice . 
de ıtrıyat satışlarında ihtikar ol
madığı anlaşıldığı için fiyat tes
bit edilmesine lüzum görülme. 
miştir. 

BELEDİYEDE : 

Bir Y il içindeki 
Belediye Teftişleri 
Belediye teftiş heyeti 940 yılı 

içindeki teftişlerinin neticelerini 
bir rapor halinde belediye reisli
ğine bildirmiştir. Bu rapora ı!Ö
re, bir sene içinde 15 kilo ekmek, 
1161 kilo francala, 24 kilo pide 
müsadere edilmiş, muhtelif es
nafa 650 ceza zaptı tutulmuş, ıtı
da maddelerinden 124 nümune a
lınmıştır. 433 tane de catlak kase 
ve tabak imh:ı edilmiştir. 

Kontrol 'Edilen Fırınlar- Dftn 
belediye reis muavini Lutfi Ak
sov ne ne1ediye iktsiat işleri mü
dürü Saffcrt Sezen Boğazın Ana
dolu yakasındaki bütün fırınları
nı ~tiş etmişlerdir. Kızıltoprak 

ve Kısıklı fırınlarının mevcut çeş.. 
niye uy~n ekmek çıkarmadıkla
n ,görülmüştür. Haklarında zabıt 
tutulmuştur. 

Tamir Edilecek Yollar- Fatih 
tramvay yoluna muvazi olan bü
tün yolların 23 bin liralık bir 
tahsisatla tamir ettirilmeleri ka-

Cünkü Taleyran sayesindedir 
iki, Çar, Napoleona mukavemet 
ı?Östermek cesaretine kavuşuyor. 
Erfartta oturduklan müddetçe, rarlaştırılmıştır. 

Vali, Adliye Vekilini 
Ziyaret Etti 

_görünüşteki teklifsizliklcrinc, sa- • 
mimiliklerine rağmen, birbirle
rini aldatmak, ve atlatmak için 
Napoleon da, Çar da, tedbir dü
şünüyor: Taleyran muvaffak ol
muştur. Ve bunun içindir ki, Na
poleon'la Car Aleksandr -arasın
da artık, Tilisit dostluğunun sı
caklığından ve coşkunluğundan 

Adliye Vekili Hasan Menemen
ci dün saat 16 da adliyeye gitmiş 
tir. Vekil; müddeiumumi Hikmet 
Onatın odasında bir saat kadar 
oturmuş ve bu esnada kendisini 
ziyarete gelen vali Dr. Lutfi Kır
darla görüşmüştür. 

eser bile kalmamıştır. 
(Arkası var) 

TAN 
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erşem e unu Define 

Lozan Zaferinin 
Yıl Dönümüdür 
Bu Münasebetle Üniversitede Büyük 

Merasim Yapılacak, Halkevlerinde 

de Müsamere Verilece~ 
Lozan zaferinin 18 inci yıl- sel "Lozalll niçin kutluyo · 

dönümi.i münasebetiyle per · ruz?,, adlı bir hitabede hulu-
embe günü üni\'ersitcde ve nacaktır. Profesör Tahir Ta_ 

bütün Halkevlerinde büyük ner ''Adli bakımdan Lozan,, , 
merasim yapılacak ve evelce profesör 1\-lekki Gelenek "A · 
hazırlanan programlara göre vukat gözüyle Lozan,, , Ordu 
Lozan zaferi her senekinden mebusu Ahmet Ihsan Tokgöz 
daha parlak bir şekilde kutla- "Gazeteci göziiyle Lozan,, ve 
nacaktır. Universitede saat 17 Hukuk Fakiiltcsi talebesi Sa _ 
de yapılacak gençlik törenine biha Ateş ile Muzaffer Erer 
Başvekil Dr. Refik Saydam, "Gençlik gözüyle Lozan,, mev 
Dahiliye Vekili Faik Oztrak, zuu üzerinde konuşmalar ya. 
Maarif Vekili Hasan Ali Yii. pacaklardır. 
cel, Maliye Vekili Fuat Ağra· 
lı ,.e biitifA mebuslar davet Bütün Halkevleri gündüz 
edilmiştir. Merasime şehir ve gece Lozan zaferi miina · 
bandosunun saat tam 17 de sebctiylc temsiller ,·erecek, 
çalacağı istiklal mar~ı ile baş- konserler tertip edecek ve mü-
lanacaktır. Rektör Cemil Bil. sabakalar yapacaktır. 

'---------·~---....--.... ----- ,...,. __ _,.__,,~,..) 
POLİSTE: 

Bir Otomobil 
Kazasında 1 Kişi 

Öldü, 2 Yarah Var ~ 
Evvelki akşam saat 18 de Sarı

yerde Kocataşda bir otomobil ka_ 
zası olmuş ve 3 kişi yaralanmıştır. 
Kazanın sebebi otomobilin sü -

ratli gitmesi ve yanlış manevra 
yapılmasıdır. Yaralılardan biri 
Şişli, diğeri Amerikan, üçüncü de 
Zükür hastanesine kaldırılmıştır. 

Şişli hastanesine kaldırılan ya
ralı derhal ölmüştür. Tahkikata 
müddeiumumi Fahri Kazan me
mur edilmiştir. 

Bir Ceset Bulundu - Dün 
Kumkapıda dalgakıran civarında 
bir ceset bulunmuş, bunun Lüle
burgazda Gündoğdu mahallesin -
de oturan Enver oğlu Hasana ait 
olduğu anla ılm tır. Hasan, yüz_ 

mek için denize girmiş ye boğul
muştur. 

Bir Çarpışma - Omerin idare 
ettiği 4271 numaralı buz yüklü 
kamyon lbrahim paşa caddesinde 
bir tramvay arabasının önüne geç 
mck istemiş, fakat bu esnada 
tramvayın sol ön tarafına çarp -
mıştır. 

Bu yüzden Gülşen isminde bir 
kız yaralanmış, ve Kamer ismin. 
de bir kadının da 3 yaşındaki ço
cuğu yere düşmüş. bayılmıştır. 
Yaralılar Haseki hastanesine kal
dırılmıştır. Şoför hakkında tahki 
kata başlanmıştır. 
Ağaçtan Düştü - Beyoğlunda 

107 numaralı evde oturan Sala • 
mon; Meydan sokağındaki ceviz 
ağacından ceviz toplarken düş -
müş, bacağı ve kolu kırılmıştır. 

Kuyuda Boğuldu - Yeni~ehir
de oturan 7 yaşında Vartohi evi. 
nin kuyusuna düşmüş, boğulmuş 
tur. 

l\IÜTEFERRİK : 

Eylul Aijustos ve 
Ayları için Kahve 

Geld; 
Şehrin A~ustos ve Eylül ayla

rındaki kahve ihtiyacı için vila
yet emrine 1500 çuval kalive ve
rilmiştir. Bu defa yapılacak tev
ziatta serbest satış icin daha faz
la mikdarda kahve ayrılacaktır. 
Belediye kooperatifinin hangi 
memurlara kahve verdiği tesbit 
edilecek ve o memurların bulun
dukları eve kahve fişi verilme
rr.esine çalısılacaktır. 

Asker Aileleri İçin - Asker a
ilelerine yardım icin .. hazırlanmak 
ta olan kanun layihası belediye 
daimi· encümeninin karar verdi
ği esaslar dairesinde tamamlan
mıştır. LP,...iha buı,tünlerde Anka
rava ~ünderilecck ve 4 Aitustos
ta içtimalarına başlıyacak olan 
Büyük Millet ~ieclisi toplnntıla
rında miizakere edilecektir. 

Nüfus Miidi.irliiğii - Münhal 
bulunan vilayet nüfus müdürlü
i!üne Muharrem Eren tayin edil
miş ve dün vazifesine başlamış
tır. 

Artistler Döndüler - Şehir ti
vatrosu artistleri Anadolu turne
sinden dönmüşlerdir. Artistler, 
seyahatlerinden çok memnun ol
duklarını. her ,gittikleri yerde a
nanevi Türk misafirperverli_ğiyle 
karşılaştıklarım ve Anadolu hal
kının _güzel sanatlara karşı son de 
rece alakaları olduğunu söylemiş 
!erdir. 

Dingil Yağı - Devlet Demir
volları malzeme dairesinin kim
vaı.terleri, şimendifer tekerlekle
rinde kullanılan dingil yağını, 
memleketimizden istihsal etmiye 
muvaffak olmuşlardır. Her sene 
dışardan 300 bin lira mukabilin
de tedarik etti~imiz bu madde, 

Bulunamadı 

Şimdi Radyestezi 

Mütehassısından 

istifade Edilecek 
Dört gündenberi Sürpagop me 

zarlığında aranan bir milyon li . 
ralık definenin bulunması için 
dün de hararetle çalışılmıştır. 
Definenin iki metre derinlikte bu 
lunacağı umulurken çukur üç bu 
çuk metre derinliği bulduğu hal
de definenin saklı olduğu tabut
tan eser görülmemiştir. Umitle • 
rinin boşa çıkmakta olduğunu gö 
ren Vartuhinin vekili eski de -
fine arayıcılarından Osman Şavlı 
Radyestezi mütehassısına müra
caata karar vermiş ve bir anlaş
ma yapmıya çalışmıştır. Müte -
hassıs yüzde on hisse mukabilin 
de definenin nerede ve kaç metre 
murabbalık saha içinde araştırıl
ması lazımgeldiğini bildireceğini 
söylemiş ve noterlikten musad • 
dak bir mukavele talebinde bu -
lunmuştur. 

Osman Şavlı bu vaziyet karşı
sında yeniden masraf yapılması 
icap edeceğini düşünmüş ve or -
taklariyle müzakereye başlamış
tır. Müzeler, mezarlıklar ve em
niyet müdürlükleri memurları 
normal nezaretlerine devam et • 
rnekte ve bekçiler define yerini 
görmek istiyen meraklıları Sür -
pagop sahasına bırakmamakta -
dırlar. 
Kazıya bugün de devam edile_ 

cek ve Radyestezi mütehassısı ile 
kat'i anlaşmaya vaTılacaktır-

ADLİYEDE\ 

Eyüp Cinayetinin 
Dünkü Muhakemesi 
Bir hafta evvel Eyüpte bir ta

vuk yüzünden Kutsi ismind ebir 
çocuğu .öldüren Velinin dava!tna 
dün de Birinci ağır ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Du
ruşmada Velinin vekilinin verdi
ği istida okunmuştur. 
Duruşma bu iki aile arasındn 

bir sene kadar evvel Eyiip .salh 
ceza mahkemesinde açılan dava
nın dosvasının istenmesi ve suc 
aleti kabul edilen bıçaktaki kan 
lekelerinin insan kanı olup ol
madığının tetkiki için başka güne 
bırakılmıştır. 

Beşiktaş Cina~·eti - Besiktaş
ta otomobil de~nekcisi Tevfiği 
öldüren İlhami v~ Cevdetin mu
hakemesine dün Birinci ağır ce
za mahkemesinde devam edilmiş
tir. Duruşmada Tevfiitin ev sahi
bi Adalet dinlenmistir. Duruşma 
Emniyet bas komiseri Mehmet 
ve memur Zeki ile Cl81in casrı
rılmnsı için başka güne kalmış
tır. 

Karabük fabrikasının kömür kat
ranlarından istihsal ol-.ınmakta
dır. 

Ticaret Vekili Gitti - Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen evvelki 
akşam Ankaraya hareket etmiş
tir. 

Aralannda son zamanlarda mü 
nasebetsiz bir vaka geçmiş bu
lunmasına rağmen, topal diplo
mat yine efendisinin peşi sıra 
sekmekte devam ediyordu. 

Herhangi diğer bir siyasiden 
cok daha derin ı?örüşlü olnn kur
naz diplomat Taleyran, İmpara
torun kurduğu yapıda, kertenke
le gibi, beliren gizli çatlağı da
ha o zamandan keşfetmişti. On
d n bir yıl evvel, ve Eyla muha
rebesinden sonra, Rus toprakla
rının engin bağrında, Napoleon
un şevketinin yıkılması ihtimali
nı görmüş, ve derhal, muazzam 
bir de hiyanet planı düsfinmüş
t ı Rus ittifakı ile, ve $arlman
ki'ıri bir takım fantazilerle yolu
ru saşırmış olduğuna hükmetti
ı:!i bir siyasete do2rud:m doru
va iştirak etmemeye karar vcrdi
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ben yirmi bes ynşmdayken, yani ilk 
sükselerlmln s!üılediği ateşli gençlik 
devresi csnasmdll o, bana ihtiyar bir 
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dlğl mntevazı sevgilisine bu demeti 
göndermlşU. Bu suretle kendi ismini 
söylemcksi7.ln, doğum yılı münascbt'
tlyle, eski anların pliıtonik teessüf de
lili olarak yollamıştı. 

* * 

için vazifesinden aynlm1ş, fa
kat ustalıklı vesileler bularak, 

hip bulundui?u nezaret maka
wını, bol maaşlı b'aSka bir vazife 
le değiştirtmisti. Bu neticeden 
İmparator da, Taleyran da mem
nundu. 

İmparator, Taleyrana verd"IJ!i 
veni vazifeyle. onu. daha ivi göz 
hapsine almıştı. Taleyran da, bu 
vazifesi sayesinde, İmparntora 
d ha vakın yaşıyacağını, bu su
retle de onun bütün esrarına 
mahrem olacağını hesaplıyordu. 
Ci.inkü Taleyran, yine "has ne.
cim" olarak kalıyor, ve nüfuzu
nu da, artık üzerinde mesulivetL 
ni taşımadı{!ı telkinler sayesinde 
kuvvctlendirehiliyordu 

* * 1 spanya - Franst> 

I• spanya hadisatı, onun önce
den sezdiği seylerin do~ru

lu~unu teyit etmişti. İmp:nato
run bu yeni ava göz diktiğini ı?Ö
rur ,gormez, maceradaki tehlike-

kıymetsiz gibi gözükürdü. 
"Kt'ndisl biblo mağazası sahibiydi. 

İşini ı;ahsan ldnre ediyordu, İşinin 
başında daima, pek de temiz olını -
yan, krem rengi ketenden yapılmış 

bir gömlek giyerdi. Belini sıkar, bu 
yuuien şişmanlığı daha çok göze ba
tardı. Saçlarını topuz yapardı. Yuzü
nün çizgileri vııktiyle guzel olduğu

nıı hükmt'ttircbllirdi, Fakat koketlik 
namına hiçbir şt'y bilmiyordu ve be
nim için tekrar ediyorum, başı yoktu. 

"Atblyem onun mağazasından uzak 
değıldi. Bnzıın, biraz gevezelik etmek 
için girerdim. Onunla ekseriya müş
t{'I"t'k dost ve akrabalarımızdan bnh
sederdfk. Ben, hayatta muvaffak ol
muş bir ressamın müsamahası ile 
vitrinlerin tanzim ve tertip şekline 

bir göz atardım. 
"Fakat kuzinlm Uzerlmde, ne ak

rabalık, ne de blblolariyle izah cdi
lebllt'n bir tesir bırakmıstı. Akraba
larımızın rivayetine göre, zavnllı bcd 
baht bir aşka kapılmıştı. Bundan on 
beş sene evvel, bizim taraflı olan, 
meşhur ressam Muhsine tutulmuştu. 

BekAr olan ressam Muhsin, o zaman 
çok takdir edilen bir sanatkAr idi. 
Hemen herkes nlşanlanacaklarmdan 

bahsedlyoı:du. Belki de bunlar bir ta
kan esassız şayialardı. Kuzinim, da
ha epey partilere lAyık olan bir res
sam için. çok mütevazı bir aileden 
yetişmişU. Neticede bütün bu haber
lerin aslı çıkamdı ve ressam Muhsin 
uzun bir Avrupa tetkik seyahntlndt'n 
sonra kuziniml tanımaz oldu. 

"Ve yine ayni şayialara göre, ku
zinim bu hayal sukutundan sonra 
cvlenmt'kten ebediyen vaz geçmişti. 

Müstakil yaşamıya karar verdiğinden 
böyle bir biblo mağazası açmıştı. O, 
benim nazarımda, bu znmanm en bü
yiik üstacllarından birinin hatırasına 

dalma sadık kalmıs bir kimse idi. 

* * "G Uzel bir Haziran sabahı, tab-
lo satıcımın bana saydığı pa

raları cebimde hissetmekten doğan 
neşe ve sevinç içinde yolu arşmlıyor
dum. Birdenbire, bir çiçt'k mağazası
nın vitrininde bir levha üzerine te -
be.şirle gayet gUzel yazılmış olan şu 

ibareyi okudum: 
"Akrabalarını:un ve dostlarmızm 

vıldöni.imünde onlara bir buket çiçek 
hediye etmeyi unutmayınız.,, 

O giln kuünimin doğum günü ol
dıağunu hatırladım. İste o vnkit ona 
çiçek yollamak fantezisine kapıldım. 

Şüphesiz. milnzevl hayatmda, zavallı 
böyle scylere alısık değildi. Onun 
bayramını kutlamayı kim dilşilne -
c:ekU? Ben yegAne akrabasıydım. O
nun candan hiçbir ahbabı olduğunu 

bilmiyordum. Silrpri% fevkalAde ola
caktı. 

.. Mağazaya girdim. Siskin cüzda -
nım beni güzel şeyleri almıya teşvik 
•diyordu. Bütün vitrinin en güzel 
beyaz ~Oller buketini seçtim. Parası
nı ödediktt'n sonra, kuzlnimin adre-
ini verdim. Fakat kencH adresimi 
öylemcdim, nu suretle jestlmin do-

ğurablleceğl sOrprizin bUtün Z<'Vkinl 
tat~k istiyordum, Onun önlinde bu
nu benim yaptığımı söyliyerek liÜkran 
ve neşesinin ilk hamlesine şahit o
lacaktan. Bunun için bukete kartımı 
llAve etmedim. Bilakis, çlçekçiyt', bu 
hususta tam bir ketumiyet muhafaza 
etmesini tavsiye ettim. 

"Ayni gün, akşama doğru, kuzi -
nimin mağazasına gittim. Buketiml 
derhal tamdım, Güzel, kristal bir va
zo içinde mağaıanm bir köşesine 

konmuştu. Çicekler nisbeten karan -
!ık olan bu köşeyi aydınlatıyordu. 

Sanki onlar, Ulveyclerinde d~armın 
~iyasını saklam~lardı. 

'Fkat, çiçeklerimi derhal tanıdığım 
halde, kuzlniml kolayca tanıyamadım. 
O, her zaman giydiği krem rengi 
l(Ömleğinl çıkarmış, yerine bir bahar 
robu giymişti. Saçlarmm ağarmış tel
leri ihtimamla saklanmıştı. Her za -
mnn mclAnkoli ifade eden yüzOnün 
~17.ıtlleri kaybolmuş, yerine gOzt'lllk 
cıelmlştl. 

"Sesi ve jestleri ne~eli ve hara
retliydi. "Bonjur,, der demez, elleri
ni çırparak: 

'- Bak, dedi, doğuni cünüm için 
"ıana gönderilen çiçeklere! 

"ftiraf ~ecek miydim? Buketin 
'lereden geldi~lnl derhal k~fedeme-
1iğine biraz mUteesslr nldum. Fakat 
tıakikııtte kuzlnimin cehaleti mantı -
lcl idi. Benden nasıl şOphr. edebilirdi" 
F.v\'t'lrt şimdiyt' kndar hiç höyle bir 
şey yapmamıştım. Sonra da l!Önde -

- -· .. ::.orun, nl! ka ın ın il ---:·~"""'· :nıış- vardı. 

rlrken kartımı llfştlrmemlştim. Hiç 
değilse, mağazaya girerken çiçekleri 
benim gönderdiğimi söylemeliydim, 
Onu, benim gönderdiğimi farketme
yince, bana teşekkür ederek bir ders 
vermiş olmıyacak mıydı? Mademki 
onu meraka diiş!irmek istiyordum. 
Fırıınt tam yerindeydi. Kendimi bil
direcek yerde, oyunu uzatmayı ter -
cih ettim. Zavallıyı büsb!itün şaşırt

mak için ciddi bir hayranlık gösteri
yordum. 
"- Tasavvur et, dedi, çJçeklerln 

kimin gönderdiğini bir türlü bulamı
yorum. Beraber, ne bir kart, ne de 
dıiımı görmek için, beni gizlice göz 
hapsine aldı. Fakat rolümü o kadar 
~Uzel oynuyordum ki, bütün şilphe
lerl zail oldu. O mırıldandı: 
"- Hiçbir dostum yok.. Hiçbir 

kimse bana böyle bir hediye gönde
remez, 

"Ve birdenblre. saçlarının kökleri
ne kadar kızararak bana sordu: 
"- Şimdi ressam Muhsinin ncredıı 

.,ldu~nu biliyor musun? 
"Derhal gizli dilşilnceslnt anladım 

ıJu çiçekleri aldığı dakikadan ftiba -
~en, tabi! bir sevk ile, şu katı neti
"eye varmak için diğu bütan farazi
veleri bertaraf etmişti: Ona bu bu -
''eli r.,.ssam Muhsin göndermişti! 
"Anlıyordum, anlıyordum. Ona ıı:ö· 

re, insanın td ruhunun derlnliklcrinr 
'<ndar nilCuz eden bu izahı giic his. 
hlrdcnhire üstatta yeniden 
mıs ve uzun zamnndanberi 

canlan -
ııörme -

ne Orprlzlmin tahmin edilmedik 
~ dt'ğişlkliği karşısında, Safi -

yenin hatasını düzeltmlye cesaret e
demiyordum. Ağznndan ne çıktığının 
farkına varmıyarak kekeledim: 
"- Ressam Muhı:ıln mi? Zanne

dersem İstnnbulda olmalı .. 
"YüzU tekrar aydınlanmıştı. Kati -

vr.tc doğru ilcrllynrdu. Ben de ken
di kendime, gençleşmeyi izah ediyor
dum. Yirmi yaşını tekrar bulmak i
çin, ona bir an gençlik romanını ye
niden ynşamak kCıfi gelmişti.. Uzun 
zamandanbt'ri için için yanan bir a
teş şimdi alev alınıştı, 

"E\'et. Her şey benim için aydın -
!anıyordu. Onun için, bu buketi, be
nim hediye cdebilcct'ğim fikrini bu 
kadar çabuk ve kolaylıkla reddet
miı;U. Tabll o hediyenin benden gcl
'llediğlnl kendine isbat etmek arzu -
~iyle yanıyordu. Fakat hakikatte bu, 
onun son korkusu, son endiScsiydl. 
'<endlnl t.ımamiyle rOyasma terket -
mek için bu endişeden tıımamlylc 

l(urtulmak istedi. Ufak hilelere, do
'ıımbaçlı yollara başvurmaksızın. mah 
~up ve saf, bana sordu: 
"- Gönderen sen olmıyasm? .• 
"Derhal cevap verdim: 
"- Ne mHnasebet. ne tnilnasebct. 

'1',. demek istiyorsun? 
"Ve iyi niyetimi feda etmekten, 

l(Üzel jestimi saklamaktan hiçbir te
•ssi.if duymadım. Çünkü, ben kuzinl
rı1e güllerden çok daha değerli bir 
şey hediye ı>tmldim· Hrıvalin ilahi 
clı;cklcrinl.,, 
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En Büyük 
Kuvvetimiz 

Yazan: Naci Sadullah 

Milletin coşkun bir neşesi 
var. Gündüzleri İstanbu• 

lun bütiin kırları, bütün mesire
leri, biitiin pliıjlnrı, ve geceleri. 
istanbulun biitiin sinemaları, bii· 
tiin tiyatroları, bütiin gnzinolan 
hiitün meyhaneleri hiilasa, insaJI 
lara ze\'k vaadeden biitiin umunıi 
yerleri tıklım tıklım. Bu coskuıt 
n~enin sebebi nedir? BUttin diiD· 
yanın harbe süriiklcndiği bir de
virde, bütiin hudutlarımızı çevi· 
den yangından, bizim çatımıza 
bir tek kıvılcım bile sıçramama• 
sına, ve harbe girmemek zaferi· 
ni kazanışımıza mı seviniyoruz? 
Yoksa, keyfimizin sebebi, bu har· 
bi olduğu gibi, bir harp kadar yJ· 
kJCJ sayılan iktisadi sıkıntıyı da 
hudutlarımızdan miimkiin mer· 
tebe uzak tutmaya çalıştın basire. 
timiz midir? 

Sanırım ki, milletin yfircğiDİ 
dolduran neşede, bu saydığım se· 
heplerin de tesiri vardır: Fakat 
burada akla başka sualler de ge· 
liyor. Ve insan gayri ihtiyari: 

"-Acaba, diyor, Türk milleti, 
hudutlarını bekliyen askerlerinin 
hasretine karşı liikayt mıdır? ve 
acaba bu millet, inhidam bulan 
mamurelerin tüyler ürpertici gü. 
rültiilerine, cephelerde vakitsit 
ölen milyonlarca insanın kanlı &. 
kıbetine, ve onların arkasından 
göz yaşı diiken. babaların, anala· 
rın, kardeşlerin, çocukların, dost
ların ve sevgililerin gönül yırtı· 
cı feryatlnrma karşı, lokmayı bo· 
ğ'aza tıkayan derin bir merhamet 
duymaktan kendisini kurtarabi· 
lir mi?,, 

Bence, dış dünya ile, bizim ne
şemiz arasındaki tezattan bu ka• 
bil manalar.. çıkarabilmek, ancakı 
bu milletin altın yüreğini tanı· 
ınayanlardan umulabilir bir gaf· 
lettir, 

Ve bence, o te7.at, sadece, bizinı 
aydmhk şuurumuzu gösteren bir 
\'akladır. Ancak, istikballerine 
emniyetle bakabilen, siyasetleri· 
nin yanlış bir yola sapması Hıti· 
malindcn korkmayan, kuvvetleri. 
ne güvenen olgun milletlere na· 
ip olan bu şuurdur ki, bize, diin· 
yanın bugiinki.i acıklı mnn:rnrası 
karşısında duyduğumuz ml'rha· 
meti, adına neşe denilen silahla 
yenebileceğimizi öğretiyor. l\Iih· 
neti kendine zevk etm ini bilen 
bu milletin derin ve sıcnk ne esi 
önünde ~enilmiyecck tek ıstırap 
yoktur. In~an bu hakikati göz ö· 
nüne getirince, hazan iki dilill'I 
ekmekle iki baş soğanın haı;;ına 
bile güler yiizle bağdaş kurabilen 
hu kudretli milletin yıkılmaz ne. 
şcsini içten kavramanın zevkine 
daha iyi varı:ror! 

Dr. Ziya Gün'ün 

Serveti Tesbit 
Ediliyor 

.dir milyonluk servetini üniveı 
siteye terkeden Dr. Merhum Zi
ya Günün noterlikçe tasdik edi • 
len "Tesis,, inin birer sureti ten. 
f iz heyeti Azasına tevzi edilmiş • 
tir. Bu hafta içinde yapılacak ten 
fiz heyeti toplantısında merhum 
Ziya Günün emniyet sandığında· 
ki kıymetli evrakı tetkik edilecek 
ve mevcut parasının bir kısmını 
havi bulunan kasa açılacak, Ziya 
Güne ait servetin hakiki miktan 
belli olacaktır. 

Merhum Ziya Günün yüzünün 
mülajını alan hcykeltraş Kenan 
yapacağı "Ziya Gün büstü,, nün 
ilk hazırlıklarına başlamıştır. 

Eski Emeklileriı 

Y illik Toplantısı 
Haremağalarından müteşekkil 

"Eski emekliler,, birliği umumi 
kongresini yapmıştır. 

Kongrede, okunan senelik bl. 
Ianço ve idare heyeti raporları tas 
dik ve kabul olunmuştur. 

Birlik rızadan mali vaziyetleri 
müsait olanların verdikleri cüz'1 
bir aylık taahhüt ile idare olun -
makta, muhtaç azasına iınkfın nis 
betinde yardımlarda bulunmakta 
dır. 

Aza meyanından seçilen f afiri 
bir heyet, bu hayır cemiyetinin 
işlerini görmektedir, 

Çatalağzındaki Yeni İnşaat 
Zonguldak (TAN) - Çatalag· 

a istasyonunda yapılmnkta olan 
büyük elektrik santralı için ge . 
tirilen 500 ton demir Çntalagzına 
sevkedilmiştir. Istasyondan Kc -
lik kömür ocaklarına ~iden 7 ki. 
lometrelik dekovil de Etıb::ınk ta· 
rafından normal hatta tnhvıl edil 
mektcdir 
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laponyada: 

reni Japon kabinesi kuru· 
lnh bir hnfta olduğu hal

de Japonya henüz harekete geç. 
lnemiştir. 

h 
Japonya hakkında son gelen 

aberler şunlardır: 
• Cenubi Afrlkadaki Japon 

tebaası memleketi terke hazır. 
lanıyorlar. 

e Atlantlk limanlarından ha· 
teket eden 10 Japon vapuruna, 
Panama kanalından geçmeyip 
l\.ap yolu ile dönmeleri bildi
tilıniştir. 

•Avustralya hariciye nazın, 
.lapon kabinesinin ordu ve do
tıanınasının eınrine tabi olduğu. 
nu söylemistir. 

• Japon kabinesi, yüksek as· 
~eri ve bahri kumandanların iş. 
tıraki ile miiznkerelerde bulun
lnıı.kta ve planlan tetkik etmek
tedir. 

• Bir Japon gazetesi: Bugü
lıe kadar Japon siyasetinin, 
Sovyet paktı ile takviye edilen 
iiı:ler paktına istinat ettiğini, 
fakat bu iki paktın da, ecnebi 
devletlerle münasebetlerin tan. 
:timine hizmet etmediğini ve Ja
llon diploınasi inin temellerinin 
sar ıldığını, So\ ~et. Alman har 
bi başladıktan sonra Japon si
~asetinde bir deği iklik yapmak 
•htiyacı hasıl olduğu, kabine te
beddülünün ve l\lntsuokanın çe. 
kilmesinin bununla nlfıkadar ol. 
duğunu ve hariciye erkfını ara
sında biiyük değişiklikler yapıl. 
llıasınm önüne geçilcmlyeceğini 
Yazmaktadır. 

. • Nişi • Nişi gazetesi, İngi
lı:ılcrin \'e Amerikalılann Hin· 
diçinide ve Siyamda Japonyaya 
karşı, hnrbe sebebiyet verecek 
lnahiyettc tahrikat yaptıklan 
lnütaleasmdadır. 

• Diğer bir gazete de, Çin 
lncselesinin süratle halledilmesi. 
lti istemektedir. 

Bu haberlerden, Japon siya!-le
'tinde, İngiltere ve Amerika ile 
anlaşmayı istihdaf eden esaslı 
bir değişiklik olacağı zannı ha· 
5ıl olmaktadır. 

Fakat, Çini ve cenubi Pasifi\c 
'lnemleketlerini fazla benimse
lniş olan Japonya ile Uzak şark
ta statükonun muhafazasına az. 
tnetmiş görünen İngiltere ve A
tnerlka arasında, iki tarah da 
tatmin edebilecek bir uzlaşma
Jıtn bulunabileceğine akıl ermi
?:_or. 

Hitler Mussolini: 

* * H itlerle l\Tussolini arasında 
Brenner'de yapılacağı 

haber Yerilen yeni mülakat, 
dünya efkarı umumiye inde ev
\ 'elki miilakatlar kadar alôka u
yandırmaını tir. Çünkii evvelki 

·nıiilfıkatları mühim askeri hare. 
ketler takip etmistir; halbuki 
bugiin biiyle bir askeri hareket 
muhtemel göriilmemcktcdir. 

Bu miilnkııtın ga' esi hakkm
da şu tahminlerde bulunuluyor: 

• İşpal altındaki memle
0

ket· 
lerdcn .şark cephesine sevkedi. 
len Alman kıtnlarının yerine İ· 
talyan kuvvetlerinin konması; 

• So\·yct C('phcsine daha c;ok 
mikdardıı italyan kuvvetlerinin 
gönderilınesi; 

e Vichy hükumetinin, Suri. 
yenin teslimi dolayısi;·rle, orta 
şarkla alakasının besilınesi ve 
Almanya için daha az fa)·dalı 
bir kuvvet haline gelmesi neti
cesi, Fran anın Savoie vilayeti. 
nin \"e Korsika adasının İtalya
ya verilmesi. 

Bu miilakntın, bu ihtimaller
den ha ka, Almanyanın yapa
cağından çok bahsedilen sulh 
taarruzu ile de alllkası olması 
imkan dahilindedir. ~ 

Fransada · 
İşgal altında olan ve olmıyan 

Fransanın dahili vazi;·eti 
hakkında çok şayanı dikkat ha
berler gelmektedir: 

Geçen hafta Parhite 1200 ko
münist tevkif edilmi~ ve 52 giz
li gazete meydana çıkanlmı::; ve 
200.000 propaganda rhalesi im· 
ha edilmiştir. 

Amiral Darlan, Vichy'nin in. 
giltereye karşı Almanya ile i~
birliği siyasetine taraftar olma
dıklanndan dolayı bir çok bele. 
diye reislerini azletmiştir. Bun. 
ların arasında, Daladier kabine
sinde dahiliye nazın olan Dor
mey de vardır. 

Bütün bu hadiselerin Fransa 
halkının Vichy hükumetinin ic
raatına karşı ho ·nutsuzluğunu 
gösterdiği ileri sürülmektedir. 

Londra ve l\Ioskova rndvola
rı bu vaziyetten istifade ederek, 
Fransız milletini isgal kuvvet
lerine karşı harekete cvketmek 
tedirler. 

Londrn radyosu: Alman ordu. 
sunun Sovyetlere kar ı hareke
tinde ilk on be giinde 600.000 
den fazla zayiat ''erdiğini, Al
manyanın bir ~ok sanayi mer
kezlerinin tahrip edildiğini, en
düstri istihsalatımn bombardı. 
manlar neticesi %30 azaldığını, 
Almanların harbe devam icin 
muhtaç oldukları petrol, buğday 
ve kauçuk stoklarının tüken
mek üzere olduğunu, Ploestide· 
ki petrol tesisatının tahrip edil. 
diğini, Köstence. Kalas, İbraila. 
daki petrol depolarının da yan 
dığını söylemekte ,.e Almanya. 
nın muhakkak surette mağllıp 
olacağı kanaatini izhar etmekte. 
dir. 

Ayni radyo ge~en akşam, Al. 
manyanın Fransız firmalarına 
400 lokomotif ısmarladığı habe
rini verdikten sonra Fransız mil 
letini, Almanyanın Fransanın 
esaretini idame etmek için kul
lanacağı bütiin vasıtaları tahrip 
etmiye, fabrikalarda, nakil va· 
sıtalannda sabotaj yapmıyn, 
Fransız amele:;inin fabrika sa
hiplerini sağlam sığınaklar yap. 
mıya mecbur etmelerini ve İn
giliz hava kuvvetlerinin de Fran 
sız sanayi merkezlerini bombar
dımanları esna ında sığınaklara 

<Arkası 4 üncü a)iada) 

lt•af!IIt!EflEJ 
İmzasız Bir Mektuba Cevap 
İmzasız mektuplnr ~ok defa 

~enkit için yahut tehdit için yazı. 
11'. Fakat bu sefer benim aldığım 
~ektup ne tenkit için, ııe de teh
ıt için .• 
Bu imzasız mektubu gönderen 

lt~dın mıdır, erkek midir, onu da 
hıldirmiyor. Sadece, 'iicudünde
lti fazla yağlardan şiktıyet edi
l or. Fnzla ynğ erkeklerde de o
lursa da erkeklerin fazla yağlar
~nn iknyet etmek için gazeteye 
•n1znsız mektup ~azacaklarını hiç 
~annetmi~ orum. Viıcuttaki :Cazla 
la ~ lnr en zilade ba~anlnrın cam. 
hı sıktıgı için bu imzasız mektu-
u yazanın (la kadın olduğunu 

tahmin ediyorum. 

Ilem de pek genç bir kız olsa 
l:erek. Çünkü, karınsız ve yağsız 
llınak istediğinden bir ay elleriy-
e karnını taz~ ik etmiş. Pek genç 
Q}n1asaydı, l nğlnrı elleriyle taz
l !k etmenin onlnrı eritmb cceğ"i
llı bilirdi. Bereket ~er in ki, kar
~ının içindeki l &f:ların üzerinde 
tilt ''ardır. l.' oksa elleri, karnın
daki l ağlnrı tazl ik etmckt~n vı-

cık vıcık yağlı olurdu ... 
Zanllı çocuk, karnını böyle 

elleriyle tazyik etmekten lste"di
ği neticeyi atamamı da onun i
çin gazetenin ta\·siyelerini rica 
ediyor. 

Şişmanlıktan zayıflamak için 
ne yapmak lazım gelecei,Tini, böy. 
le kısııcık bir yazıda bildirmek 
mümkün olsaydı, imzasız genç kı
zın arzusunu bir günde yerine 
getinneyi isterdim. 

Fakat, şi~ınan bir insanı sayıf
Iatınak, ynhut karınsız ve yağsız 
olmak isteyen bir genç kızı şiş
man olmaktan korumak o kadar 
güç iştir ki, onun gazetede yazıl
ması hile uzun sürer .. Şismanlık 
ve zayıflık bahsini önce de yaz
mıştım. Fak~t, çocuklar büyiiyor, 
gazeteye daıma yeni okuvucular 
geliyor. Kız çocuklar, gen~ kız o. 
hınca hepsi de knrınsız ve }'af' ız 
olmak istiyor. Onların h~tırı İ· 
çin, bu hah i miimkiin olduğu 
kadar kısnca iJekrar ynzacnğım, 
fakııt mii aade ediniz de ı:iU ter
lemek bnhsi bitsin-
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Bir ictimai Dava 1 

Milas ta 
Tütün Ekimi 
Fa~lalaşıyor \. ............ Karşısındayız J Milas, (TAN) - Neseı ince: 
yarağı ufak ve kokulu Mills tü-

• tünlerinin, E~e tütünleri arasın
da çok önemli bir mevkii var -
dır. Bilhassa Milas inhisarlar 
müdürlüğü çevresinde Bodru
mun Karaova tütünleri nefaset 
ve ı?Uzel kokulariyle tütün piya· 
sasında hususi bir mevki kazan
mıştır. Milas tütüncülüğünün e
hemmivetini takdir eden İnhi -
~arlar İdaresi. Milasta modem 
bir deoo yaptırmış ve Milfts tü
tünleri müşterilerinin baruıda 
ver almıstır. Gecen sene Kara -
ova tütünlerine 85 kuruş kadar 
fivat vererPk hemen tamamen 
İnhisarlar İdııresi satın almıstır. 

Profesyonellik mi? 
·Amatörlük mü? 

"Yangın, bacayı sar
madan söndürülür.,, 

(Atalar aözU} ... 
Bir kaç zamandanberi gaze

teci arkadaşlardan bazı 
:;lıal varakaları alıyoruz. Men. 
sup oldukları müessese namına 
sordukları, kısaca, şunlardır: 
"Bizde profesyonelliğe taraftar 
mısınız? Neden taraftarsınız, 
niçin taraftar değilsiniz! Sahte 
amatörlük veya diğer tabirle 
gizli profesyonellik bizim için 
zararlı mıdır? Zaruri masraf 
verilmeli mi, verilmemeli mi? 
Verilmeli ise ne kadar verilme
li? Bu masrafın ölçüsü şahsi 
kıymet olabilir mi? Ve ilah .. ,, 

Bu muammalı sualler ehli i. 
çin sarihtir: Sporda amatörlük 
ve profesyonellik meselesi, gü
nün bu sıkıcı davası! Lakin bu 
dava, bir an evvel bir hal sure
tine bağlanması cemiyet icin el
zem olan ehemmiyetli davalar
dan biridir; öyle bir dava ki 
neslin sıhhat ve selametinde 
kullanılan bir v a s ı t a n ı n 
başlı başına b i r g a y e halini 
almakta olduğunu ve sayısı gün 
dengüne artan bir genç kalaba
lığının da bol kazanıp rahat ya. 
şamak hevesi ile ahlak ve istik
balini tehlikeye koyduğunu ap 
açrk gösteriyor. Tavzih edelim: 
Sporcular para alıyor! 

* * 
Eski zamanlarda (çok eski 

değil; on beş yirmi sene 
evvel ve belki de daha sonra) 
tatil ~nleri veya sabah karan-. 
lığında yahut akşam üstü mek
tepten veya işten çıknktan 
sonra koşan, atlıyan, bisiklete 
binen yahut futbol oyınyan spor 

ı
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cunun ayağındaki çorabı ve sır_ 
undaki gömleği kendi satın al
dığı tarihi devirlerde, zen~nce 
klüplerin muhtaç azası eline 
gizlice üç beş lira sıkıştırılmak
la bu çığır açıldı. Sonra, bil
hassa orta Avrupa ile temaslar 
başladı ve Praglı, Viyannlı veya 
Bel_gratlı bazirgan futbolcüler
le bunların başındaki sarraf i
dareciler misali gözleri karart
tı: Takımlar büyücek meblağ
lar mukabilinde seyahatler ya
pıyor, sporcular da, idareciler
de kazanıyordu! Biz niçin onlar 
gibi olmıyalım? Yeni çağlar spo 
runun beşiği olan İngilterede 
profesyonellik yok mu? Fransa 
kaliteyi yükseltmek ıçın ama
tör klüplere dahi bir kaç pro
fesyonelin girmesine karar ver
medi mi? İtalyan milli takımı
nın amatör olduğunu kim iddia 
edebilir? Almanyada bedava mı 
müsabakalar yapılıyor? Sovyet 
sporcuları acaba kendi keyifleri 
icin mi koşup didiniyor?. Hem 
neden marangozun marangoz
lukla, bakkalın bakkallıkla, mu 
harririn yazı ile, doktorun he
kimlikle hayatını kazarmasına 
mesağ veriliyor da sporcunun 
spordan maddi istifadeler te
min etmek istemesi meşru sa
yılmıyor? Halbuki Karpanti
ye milyoner, Dempsey belki 
milyarderdir! 

İnsan kendini bir yalana i
nandırmak istedi~i zaman hep 
böyle sualleri yanyana dizer ve 
temeline faziletini ııömdüğün-

den habersiz, çabuk yıkılacak 
zahiren sağlam binaları haya
linde kurarak, tıpkı yemin ra
yihasına kapılıp kapana düşen 
fare gibi, ilerde karşılaşacağı 
felaketi aklına bile getirmeksi
zin içine girer. Bazı idareciler 
ve bazı sporcular kendi kendi
lerine bu nevi sualleri tevcih 
ettiler ve yine kendi kendilrin
den muvafık cevap almış olacak 
lar ki işi profesyonelli~e dök
tüler. Şimdi. büyük merkezleri
mizden bir kaçında ve başta 
futbolcüler olmak üzere spor
cular z a r u r i m a s r a f, y o 1 
p a r a s ı, t a z m i n a t, i s nam 
ları altında mukannen aylık a
larak spor yapıyorlar. Barem 
beş on liradan başlayıp yüz li· 
raya ve daha fazlasına çıkıyor. 
Sporcu alınıp satılıvor. Ona iş 
ve menfaat temin ediliyor. HaL 
ta, bir takım müesseseler tara
fından teadül kanunlannın meş 
hur 10 ve 19 uncu maddeleri 
hükümlerinden faydalanılarak 
topa ıyı vuran, hızlı koşan, 
mızrağı uzağa atan J{ence hade· 
melik. tezgahtarlık, ustabaşllık 
veriliyor, ve daha ileri gidile
rek, bütcelerin iht isas mevkile
rine baş vuruluyor. 

Bunun zararı neresindedir? 

* * 
Bunun zaran neresinde de

j{ildir ki? İlk zaran otuz 
ve nihavet, otuz beş vaşına J?e
lip artık işe varamaz olan spor
cunun. suyu sıkılmış limon ha
linde, hayatın süprüntiilü~üne 

atılıvermesindedir. İkinci zara
n, muhtemeldir ki, sporda kev
fiyeti bir dereceye kadar temin 
ve fakat kemiyeti tamnmiy le 
ihmal etmesindedir. Devlet ~Ü
essesesi dahi olsa, hangi klübün 
iradı yüzlerce genci besliyebi· 
lir? Biz ki yaptığımız kanunla 
"oyun, jimna tik ve spor faa1i
yetlerini yurttaşın fizik, moral 
kabiliyetlerinin ulusal ,.e inkl· 
lapçı amaçlara göre geli imini 
sağ"lıyacak,. sandık ve yalnız 
büyük kütleyi, vatandaşlann 
hepsini düşündük! Lakin. de
vam edelim: Bunun üçüncü za. 
ran hayat mücadelesine hazır
lanmamış olan gencin beden 
terbiyesi gibi güzel bir inkiş~f 
vasıtasını hayatta dumılra ug
ramak için kendine başlıca ıra
ye ittihaz etmesindedir. Dör
düncü zararı resmi müessesele
ri bile temaşa zevki hesabına 
caiz olmıyanı yapmıya sevket
mesindedir. Beşinci zararı ..• 

Fakat, sayıp sırala.maya ne 
hacet? Spor hedefinden şiddet
le inhiraf ediyor; akıntıya ka
pılmış kayık gibi, yakın zelzele
de yerinden fırlamış sismoıtraf 
ibresi gibi, karanlık gecede dağ 
başında kalmış yabancı ı;tibi, bi
zim sözüm ona spor idarecileri
nin bazıları gibL. 

Vaziyet böyle iken gazeteci 
arkadaşlar soruyorlar: Bizde 
1)rofesyonelliğe taraftar mısı. 
nız? 

- Profesyonellk, çok nüfus
lu bir kaç Avrupa memleketi, 
zengin İngiltere ve milyarder 
Amerika için bir realite sayılsa 
bile spora yeni başlıyan, zayıf 
kazançlı, içtimai sigorta teşkila. 
tından henüz mahrum, vatanda. 
şın bedeni terbiyesi sistemini 
-mektep açmak jQbi- bizzat ve 
en iyi tarı.da tesise muhtaç bir 
memlekette buna taraftar ola-
mayız. 

- Sahte amatörlük veya di
~er tabirle gizli profesyonellik 
bizim için zararlı mıdır? 

- Şüphe mi ediyorsunuz? 
' her şeyin sahtesi .;bi amatörlü
ğün de sahtesi, her şeyin gizlisi 
gibi profesyonelliğin de gizlisi 
zararlıdır. Kalp para para etmez 
ve sıtmanın gizlisi bellisinden 
güç tedavi olunur. 

TASARRUF9 BONOLARINDAN ALiNiZ 

Kesenizin müsadesi nisbetinde 5, 25, 
100, 500 ve 1000 liralık tasarruf bo. 
nolarından alınız. 

~ir t.asarruf bonosu almak, iyi bir 
faızle hem kendi menfaatinizi koru -
mak, hem de milli müdafaanın artan 
ihtiya~larını karşılamak için devlete 
para ikraz etmek demektir. 

DEVLETİN MENFAATİ SİZİN DE 
MENFAATİNİZ VE KARINIZDl.R. 

"BONO VA.DELERİ KISA; 
FAİZLERİ PEŞİNDİR 

3 ay vadeli bir bononun faizi % 4 
6 ay vadeli bir bononun faizi % 5 

12 ay vadeli bir bononun faizi % 6 dır. 
Faizi bono kıymetinden tenzil edil. 

mek suretiyle peşin ödenır. Yani bir 
sene vadeli 100 liralık bir tasarruf bo
nosu için 94 lira verecek :ve buna mu. 
kabil bir sene sonra 100 lira alacak
sınız. Faiz peşin olduğu için faiz nis -
beti hakikatte % 6 değil biraz daha 
yüksek % 6,38 dir. 

BONO VADESİ GELDIGt ZAMAN 

Paranızı geri almak istemezseniz 
vadesi gelen bonoyu yeni bir bono ile 

değiştirir ve aradaki faizi bir defa da
ha peşin alabilirsiniz. 

VADE DOLMADAN PARAYA 
lHTIYACINIZ OLURSA: 

Her hangi bir bankaya müracaat e. 
derek bono faizinden yüzde yarım fe
dakAr lık yapmak suretiyle bonoyu is
konto ettirir ve derhal paraya kalbe· 
(,!ebilirsiniz. O halde: 

PARANIZ DAiMA PARADIR 

Bono faizleri her türlü resimden, 
vergiden muaftır. Satın alırken, baş • 
kasına devrederken, vadesinde bede -
lini tahsil ederken muamele ve me -
rasim yoktur. Bonolar hamiline mah
sustur. Hazine kefildir. 

Tasarruf bonolarını bütün bankalar
la şube ve ajanslarından, Milli Piyan· 
go idaresinın resmi satış gişelerinden 
ve banka olmıyan yerlerde malsan • 
dıklarından alabilirsiniz. 

Paranızın en emin kasası Dev
let kasasıdır. 

Tembel paralan bir tasarruf bo
nosiyle seferber ediniz 

- Zaruri masraf verilmeli 
mi, verilmemeli mi? Verilmeli 
ise ne kadar verilmeli? Bunun 
ölçüsü şahsın kıymeti olabilir 
mi? 

- Zaruri masraf? Bu, nerede 
başlar ve nerede biter? Vapur, 
tramvay, otomobil ücreti midir 
bu? Yoksa, bu ücretlere spor
cunun giyim kuşamı, oda kirası, 
tahsil parası, cep harçhğı da mı 
ilave edilmek lizımdır? 

Bizim bildiğimiz amatör o 
dur ki, mensup olduku klübün 
aidatını cebinden ödiyerek onun 
-ancak spor vasıtalarından müs
tefit olur. 

* 1, 

Diyorlar ki zaman müşkül, 
her şey pahalıdır. inıan 

her gün giyeceği kundurayı te
darikte güçlük çekerken futbol 
veya atletizm ayakkabısını na
sıl satın alsın? Evinin ekmeği
ni düşünürken spor için yol pa
rası nasıl versin? 

Zaman hakikaten müşkül ve 
her şey hakikaten pahalıdır. $a
yet, sporcuya zaruri masraf ve
rilmek ve sporcum.m spor eşya
sı temin olunmak iktiza ediyor. 
sa zaruri masrafın hakiki mik
darı gibi eşyanın ne\'i de Beden 
Terbiyesi umum müdürlüğün
ce tayin ve dikkatle mürakabe 
edilmek lazımdır. 

Mugalata ve mübalağaya düş. 
meksizin iddia edebiliriz ki, ge
çen gün 19 Mayıs stadyomun
daki kavga sahnesini seyreden
ler, gizli 1)rofesyone1Iiğin dik
kate şayan tezahürlerinden bi
rine şahit olmuşlardır. Sahte a
matörlüğün önüne ı:ıeçilmekte 
geeikilecek olursa bu terah,ür
ler daha korkunç şekillerde ta
addüt edecektir. 

Emin olalım; büyük bir icti
mai davanın başlangıcı karşısın
dayız. Psikoloğlar, sosyoloğlar, 
fiziyoloğlar, pedagoğlar. devlet 
adamlan, amatör sporcular, mu 
harrirler söz sizindir 

Milasta g"cen sene 1445 çiftçi 
tarafından 3465 parça tarlava 
1785 hektar, bu sene de 1723 
zürra tnrafından 4088 oarca tar
laya 2370 hektar tütün dikil -
miştir. 

Mil3.sın tabii tütün rekoltesi 
1.200 000. Karaovanm 300 bin 
kilodur. Gecen sene havalar çok 
müsait _gittiğinden istihsal bu 
miktarın üstünde olmustu. Bu 
sene son vağmurlar sebebiyle, 
Milasta istihsal iyile!mıi~e de 
Karaovada kurak sebebiyle di· 
kim % 25 eksik olduğu ~ibi, re
ko1te de avni sebeple daha az o
lacaktır. Fakat tütünler edk ne
fis oldujhından. bu noksanı fiyat 
farkının telafi edeceği umulu--vor. 

Ckeen ~ne MilAs mıntakasıii· 
da tütünler 15 den 85 kuruşa 
kadar vnsati 55 kuruşa satılmış
tı. Bu sene daha iyi mahsul ye
tismiş, Bulı!'aristanda ve Yuna
nistanda tütün olmaması sebe
biyle müstahsilin eline daha c;ok 
oara geteccği umumun kanaati
dir. 

Milasta tütün ziraati daha i!· 
yade büvük mikyasta ve büyük 
serm.ave ile yapılır. Kira ile tar
la tutulur. her iş para ile ame· 
lcve ~ördürülür ve istihsal mas
rafı kabarır. Buna mukabil di .. 
kim ve kırım uımamnda ~rdak 
alemlerinin zevkine doyulmaz. 

Karaova tütüncülerl ise: ~ 
buhramndan sonra, tütüncülüğü 
tamamiv1e aile ziraati haline 
kovmuslardır. Karaova totüncii.
leri sicim ve kanavi~ ma!rafın
dan baskn on para masraf etme
den kudret ve aile vaziyetleri 
nisbetinde tütün dikerler. fazla 
tarlası olan ortağa verir, tnrlası 
olmıyan ortak eker. Eline ~~en 
nara tamamen denilecek kadar 
cebine girer. Bunda kredi koo -
oeratifierinin mühim yardım ve 
rolünü de kaydetmek bir vazife
dir. -

Milasın tütünden daha zengffi 
ve mühim bir serveti de zeytin
dir. Fakat cok para ~etiren ve 
zevk ve sefahet vasıtası olan tü
tünciil ük, zeytinlere layıkiyle 
bakılmasına ve fazla istihsale 
mani olmaktadır. Milasta bugün 
zevtinva~ istihsali kazaya, tü
tünden fazla para getirir. Eğer 
zevtinJere layıkivle bakılır ve i· 
mar olunursa. bu miktarm iki, 
hatta iic misli artacağı şüphe
c:i7dir. 

SPOF 
~ 

Büyükderede Dün 

Su Sporları 

Müsabakası Yapıldı 
Sarıyer Halkevi tarafından 

Montrö zaferi dolayısiyle dün 
Büyükdere Beyaz P ark yüzme ha 
vuzunda su sporları müsabakala
rı yapılmıştır. Dereceler şunlar. 
dır: 

Küçükle1'~ 

50 metre serbest: Birinci Sey
han, ikinci lbrahim. 

50 metro sırtüstii: Birinci Sey· 
han, ikinci Cevdet. 

50 metre kurbağalama: Birincı 
Cevdet, !kinci Ferruh. 

5X50 Dayrnk: Birinci takım 
Seyhan, Hikmet, lbrahim, Emin. 

Atlamalar: Birinci Çevik, ikin. 
ci Seyhan. 

Büyiikler; 

100 metre serbest: Birinci Nec 
det, ikinci Yusuf 

100 metre Sırtiistü: Birinci 
Bürhan, ikincı Tarık. 

200 metre serbest: Birinci Ne<
det, ikinci Yusuf 

200 metre kurbalama: Birine 
Tarık, ikinci Bürhan 

400 serbest: Birincı Necdet, i
kinci Yusuf. 

5XJOO bayrak: Birinci takım · 
Necdet, Yusuf, Tarık. 

Atlamalar: Seyhan kule bınn. 
elsi Burhan, ikincı Zıyr 
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iane Wiiitt fte J!On d Kolman "Sönen Işık,; filminde sahnede 

' 

A merfkada sinema meraklı- tablolar yapmak üzere gittiği in-
. ları arnsmda büyük bir sev giliz Sudanında meşhur bir gaze-

rrıyle anılan emektar artist Ro - te muhbiri olan Torpenhou ile ta 
nald Kolm!Ul'nm oradaki şöhreti nışır. Bu sırada yerlilerle harp 
huradnkinden oldukça farklıdır. çıkar. Bir gün Dik bu muhbirin 
Bu kıymetli artistin her çevirdiği hayatını kurtarır fnkat gözünün 
f lm mcmleketbni.ze gelmez. Ro- üzerinden yaralnnır. 
ald'm çevirdıği filmlerin ekseri • 
mi polis hafiye filmleri teşkil _Buradan vaka ~~draya geç~r. 

t der ve bu sebepten Amerikan Dik burada muh~ırın" ynr<iu;1ıy
ençliği arasında onun 15.knbı es- le m~ur olur. Bır gun cs.~ıden 

rarengiz adnmdır sevdiği ve fakat karşılık gorme-
Ronald Ko~n'm çevirdiği diği Metzi ismindeki kızla yeni -

'ek tük cidcfi filmler orada dik _ den karşılaşır. Metzi onunla ya
at nazarını çekmez bile. Bu film şamak isterse de Dik bu sefer 
r ekseriye bu gıbJ romantik ve yanaşmaz. Fakat, bir taraftan da 

melfinkolik filmlerden hoşlanan ona resim dersleri vermiye baş -
diğer dünyn pazarları için yapı - larB. eri •--& T , 
IırdL wua omprou nun ncı-

Fakat, Dd senedenberf Ameri- d.ığı Bessi isminde fakir bir kız 
ka stnemn dOnyasmm .. Esraren- vardır. Kıza yardım etmek için 
gız edamı,, kendisiniz:ı dahn ciddi on~ Dik'in. yanına model olarak 
fılın sahnesinde de yabana atıla- venr. Bess~ ~nç ressamı sever ve 
cak bir artist ohnadığmı göster _ onmı Metzı ile olan altı.kasını kıs
ın.iştir. Bu çok ~ur bir kitap kanır. 
olan "Sönen IŞ1k,.. eserinin filme Derken D~ ~ziiniln üzerin 
çevrilmesiyle olmuştu den aldığı yara tesirini göster -

Ronnld Kolman bu kttnbi oku- miye başlar, yakında kör olacak
muş ve bunun filme çcvirmiye tır. Bundan evvel tablosunu bi -
ok müsait olduğwm görmüştü tirmek için gece gündüz çalışını -
Arkadaşı olan kumpanyanın re : ya başlar. Artık bitirmek üzere 

sörüne bunu söylemiş ve der _ olduğu bir gün onlan çok kıska
al haklısın, nasıl olmuş ta ben nan Bessi tabloyu yırtnr. Bunu 
b~un farkına varmamışım cevn- haber alınca Dik büyük bir ıstı-
b.ıyle kalltlaşmt§t.ı. rap içinde tekrar Sudana döner.,, 

Bundan sonra mesele arttStle-
rı buhruya gclmişU. Kolman baş Müddeiumumiliğe Davet 
akek rolü.na kendisinin oyna -
mak istediğini ıı6yledi. Rejisör ev 
\da buna bııkfın ohnndığıru söy
lemişse de arkadaşının devamlı 
ı ~nrı üzerine pekfila demiştir, 
bır kere tecrube ederiz. Baş ka -
dın rollinü de o zaman yeni par-
1 makta olan Jane Wyntt'a ver -
miyc knrar vermişlerdir. · 

Film rejistirO.nün ümidinin hi
l"ıfına büyük btr muvaffakıyet 
kazanmıştır. Bütün film münak

lstanbulda bulunduğu anlaşı -
lan Hassa C. Müddeiumumisi 
Recep Erkilitin memuriyetirnize 
müracaat etmesi. 

VEDAT ÜRFf 
Yaz temsilleri 

Bu Akşam Heybeliada'da 

KAN!!.. 
~iyes 3 ·perd6 

kıUeri Ronaldd Kolman'ın em - TOPLANTILAR: 
alsiz bir artist olduğunda bu o

yunda yüzde yüz muvaffak oldu 
;unda ittifak etmişlerdir. 

Ronald Kolmnn'ın çok muvaf
fak olduğu bu filmin mevzuu şu
dur: lstidatL bir ressam olan Dik 

Kongreye Davet 
BoOazlçl Gençlik KIDbDnden: 26.7. 

941 Cumartesi g(lnO. sant 20.30 da 
klQp blıuısmda fevkaUıde blr kongre 
aktedileceğindcn lızanın bulunmasL 

- Yed.iği halta bak! Çabuk söyle! Suratı! Su
ratı! Herüm suratı nasıldı? Anlamıyor musun be 
adam.. c 

- Suratının ne biçim olduğunu nereden bile • 
yiml Herifin saatini kıvırırken herüin suratına mı 
bakıp durulur? 

Billy'nin Tamahkarlığı 
"Hay Allııh belanı versin! Eşek kafali herif!,: 

f stanbul Deniz Komutanhğ nda 
Deniz Lisesi ve Gedikli Erba~ 

Mektebine Talebe Allnacak 
r 

~şağldakl şartlan haiz olanlar deolı lisesi ile gedikli erbas rncktc-
blne talebe olarak alınacaktır. 

Deniz lbeelne girecek tallplerln: • -
1 - Yqlan birinci aınd içln 1~ - lb 
.2 - ,. ikinci ,. ,. 18 - 19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ny bQyQk veya küçük olanlar da kabul ed.1-

ııecektir. 

' - Lise blrfnci smda ortamektep mezunlan alınacağı gibi lisenin 
blrind sınıfında ikmale kalmış olan lnr da alnacaktır. 

Deniz gedikli erbıı hazırlama okuluna glrmlye tallplerln ı 
1 - Y~lan 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilk.mektep mezunu alınacağı gibi, ortaokulun muh

telif sınıflarında ikmale kalmı:ş olanlar da alınacaktır, 
3 - Tahsilini yalnız blr sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu şartları haiz olup deniz lllesi ile deniz gedikli erbaş hazrrlama 

okuluna girmek istiyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar İstan
bulda \ulunanlarm Kasımpaşada deniz komutanlığma, hariçte bulunan-
ların da mahalll askerlik şubelerine mOracaaUarı. (5708) 

Toprak Mahsulleri Ofisi U. Müdürlüğünden 

. ~uhasip ve Depo Mem ru 
Ah nacak 

Taşra teşkilAtımı:r:da 60 - 85 Ura tahsisatlı hıuhaslpllklcre devlet 
memuriyetinde veya 3659 saydı kanun şümulune ıircıı milcsscsatta bu
lunmuş ve bulunmakta olanlardan, 

"60., llrn tahsisatlı depo memurluklarma en az ortamektcp veya 
buna muadil tahsil görmüş olanlardan. münasip görillen ve askerlik 
hizmetini ifa etmiş bulunanlar imtlhansız alınacaktır. 

Talip olanlnrm aşağıda yaz.ılı evrakı milsbltelerini noksallSTZ ola
rak 30.7.941 çarşamba gfinQ akşamına kadar Umum Müdürlük Zat İş
leri MQdürlQğ(}ne tevdi etmeleri lAzundır. Evrakı milsbltelcrf noksan o-
lanların mllracaatı kabul edilmly,....~tir. (4444 - 6001) 

1 - Nüfus hfivlyet cüzdnnı, 
2 - Askerlik terhis tezkeI'f 
3 - Mektep fahadetnnmesl 
4 - Doğruluk kdğıdı, 
5 - Hizmet vesikası, 
6 - Sıhhat raporu, 
7 - Fotograf. 

Nafıa Vekaleti den: 
Eksiltmeye Konulan İş : , 
1 - Manisa Su işleri QçQnc{I şube !Mdtır1\1~ mıntııkası t'Inhn!nde 

Menemen ovasındaki eski ~ddin tamir, terfi ve ıslahiyle Menemen su
lama şebekesinden noksan kalan fmıılfıt ve inş:ıatın fkmaU işleri muham
men keşif bedeU vahidi fiyat esası Ozerinden (369 868) Ura (47) kunıstur. 

2 - Eksiltme 30-7-1941 tarihine rashyan Çarşamba gQnQ saat 15 tc 
Ankarada su isleri reisliği blna<;ı içinde toplanan su eksiltme komlsyonu 
odasında kapalı zarf usuUyle yapılaAııkhr. 

3 - İstekliler; ekslltme eartname!rl. mukavele projesi bayınd1Tlık !~lerl 
genel şartnamesi, umumt su işleri tennt şartnamesiyle hurusr ve fennf 
şartnameleri ve projeleri (18) Ura (49) kuruş mukabilinde su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lcln isteklllerln (18~44) llrs (74) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gQnden en flZ Oç 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe lle Nafia 
VekAletlne mQracaat ederek bu ise mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri ş:ırttrr. 

Bu müddet itinde vealka talebinde bulurumynnlar eksiltmeye iştlrak 
edemezler, 

5 - İsteklflerin tekllt mektuplnrmı fklncl maddede yanlı saatten bir 
saat evveline kadar su isleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lfızımdır, Postada olan ı?eclkmelcr kabul edilmez (4046-5530) 

Seyhan Vilc.1yeti Daimi Encümenfinden : 
1 - Adana - Kn:z.nn yolunun 7 - 10 Km. len ara"mdak1 §O~e fn

patı (34331) lira (66) kuruş üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31.7,941 tarihine mnsadlf perşembe gOnQ saııt 11 de 
VllAyet Daimi Encümeninde yapılacafmdan kapalı uır!lnr en geç bu in
şaattan bir saat evveline kadar saat onda bu Encümen reisliğine veril
miş olacaktır. 

3 - İstlyenler bu işe alt keşlfnnme ve şartnnmelerl glirmek Jı;in 
Nafia MüdürUiğilne müracaat cdebil'rler. 

4 - İsteklilerin (2574) lira (87) kuruş muvakkat teminat vermele
ri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar is yaptıklarma dnlr bon
servislerini, iki adet fotografiarmı, blr adet (38), bir adet (8) kuruş
luk damga ve bir kuruşluk tnyyare pulunu yukandıt ikinci maddede 
yazılı giınden 3 gun evvel dilekçelerine bağlamnk suretiyle Viltıyete 
milracaaUan lAzımdır. 

5 - Posta ile gönderDccek mcktuplarm dış :r:.arfı mIDıO.r mumu ne 
iyice kap:ıtılacaktır, Postada olncak gecikmeler kabul edllme:z.. (5655) 

Bir sene zarfında Bilecik deposuna gelecek olan tahminen 10,000 ton 
maden kömQrünOn vagonlardan yere ve ayn.: miktar kömilrün yerden 
makinelere tahmil ve tnhliye iŞI acık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 
1,8.1941 tarihine rastlıyan Cumn gilnü saat 11 de Haydarpa:ıada blrincl 
işletme komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel UJıliyenln beher 
tonu için 15 ve tahmllin beher tonu için de 25 kuruştur. Muvakkat te
minat 300 liradır. Daha fazla mallimat ve şartname almak istiycnlerin 
Bilecik istasyonu ile i:ılctme kalemine müracaatları, (5889) 

.... * * 1/8/lDU tarihinden itibaren her nevi m.adcnt, kimyevi gübrelere D. 
D./204 No. lu tarife tatbik edilecektir. 

Fazla tafsflAt için istasyonlara mQracaat edilmesi. (6017) 

T zlalardaki Münhal Vazifeler 
imtihan ile Memur Ahnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
~ - Teşkilatunızm tuzlalardakl münhal memuriyetleri için tstan

bulda 28.7.941 pazartesi günü saat on üçte "Sirkecide İnhisarlar memu· 
' rln kursu blna~ında,. bir mUsabnka imtihanı yaprlacakhr. 

B - İmtihana girmek istiyenlerln a~ağıda yazılı vasıf ve prtlan 
haiz olmaları lı\zundır, 

1 - En az orta tahsnt bitirmiş olmak, 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya mO.eccel bulunmak, bllhnı1sa 

her iki halde de son yoklnmalıırmı nQfus cüulanına kaydettirm.11 olmak, 
3 - 21 Yaşmdan aş:ı~ı ve 30 yasından yukan olmamak, 
4 - Her iklimde vazife görebllecek derecede sıhhatli olmak. • 
5 - Akrabasından olmıyan iki zatı referans olarak göstermek.. 
6 - Tiirk olmak ve ecnebi kadınlarla evU bulunmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı milsbit~ ve \iç fotogratln 

b!rUktc "Galatada rıhtım cadde~lnde Veli Alemdar hanmda Umum Mil
dürlüğilmfiz 7.at işleri §Ubc~ine 26.7,941 Cumartesi günu~e kadar milra
caat etmelidirler. 

İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Hesap ve hendese 
2 - Yazı, 
3 - Umumi malômnt "Havat bflgisl. Coğrafya. 
4 - Lisan "konuşma ve y;1ma,. lhtiyarıdir . 
Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisan blld.lklcrlnl dilekçeleri

ne ya1malıdalıı.r. 
NOT ı 

1 - İmllhan netk~slnde avnl derecede Tnuvııttak olanlar arumda 
yabancı l!<:ana vakıf bulunanıa"r tercih edilir. . 

2 - İmtihanda ka7.ıınıınlarm muvaffakıy~t ve tahsil derecelerine 0-
re, sıraslyle tayinler:! yapılrr. 

3 - Tayin edlldlR'i mahal ve vazife;ri 
beş g{ln :ı:arfında kabul ile vazifesi ba§ma 
ıptal edilir. 

tebliğ tarihinden itibaren on 
ıttınlyenlerin tayin haklan 

(5771) 

Tahmin bedeli ilk teminatı 

11184,50 838,84 Ha~ekf ve Cerrahpaşa hastahaneleri !ı;ln ah-
nncak rontken t1llm, ecza ve alAb. 

~230,00 392,2~ Temizlik işleri amelesinin iaııeai için almııcak 
7000 kilo kuru fasulye, 5000 kilo bulgur. 7000 

• ltllo mercimek ve 2000 kilo nohut. 
Tahmin bedeler! ne ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayrı kapalı uırf usul!yle,. eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt 
ve Muamellt Mildür!Oğil kaleminde görilleblllr. İhale 6/8/941 Çarşamb:ı 
gQnil saat 15 de Dainıt Encümende yapdııcaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan, 941 yılmn ait Ticaret Odası vesi'kalan ve ka
nunen fbra7.1 ltızım gelen diğer vesaik lle 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde haz.ırlıyacaklarr teklif mektuplarmı ihale ~ü saat 14 de ka-
dar Daim! Encümene vermeleri lAzımdrr. (8078) 

Konya Hôyeti Daimi Encümeni 

Riyasetinden 
r 1 =- .Ak:ehfr : İstasyon yolunda yaptırılacak 45720 lira tlıerfnaen 

tasdik edllen keşif bedelli parke inşaatından 30000 liralık kısmının ke
p:ıh zarf usuliyle ihalesi yapılamadığından I.,in bir ay zarfında pazar
lıkla intacı kararlaştaılmıştır. 

2 - P:ızarlık muamelesi 28/'7/941 Pazartesf, 4/8/941 Pazartesi ve 
14/8/941 Perşembe günlerinde sant 15 de VilAyet Daimi Encümeninde 
yapılaca\dır. Birinci pazarlık güntınde ihalesi yapılamazsa ikinci pa
uırlık g(lnü, ikinci p:ıuırlık günUnde de ihalesi yapılamaua OcüncO. pfı~ 

ıarlık günü muteberdir. Ancak birinci pazarlığında ihalesi yapdırsa rtıU-' 
tcakrp pazarlık gQnlerinln, ikinci pazarlık gününde ihalesi yapılırsa Q
çüncU p:ıuırlık tnrihlnln hükmQ knlma:z.. Ve bu muayyen günlerden bi
rinci ve ikincisinde ihalenin yapdıp yapılmndıtı tekrar llAn edllmlye
cektlr. 

Tallplerin birinci veya iklncl pazarlık tarfhlerln<'le fhale edillp edn
medlğinl öğrenmek istiyenler Encümen kaleminden keyfiyeti bizzat S\>

rarak yahut mektup göndererek öğrenebilirler. 

3 - Pazarlığa girebilmek için kanunen muayyen amumt prtlan 
haiz bulunmak, bu işe ehliyet vesikasını hAmll bulunmak, otuz bin llrıı
lık işin % 15 i nisbetinde 4100 liralık kaU teminat içln banka mektubu 
veya makbuz ile işin fennt cihetlerini ve mesullyetini deruhte edecdlne 
dair mühendis veya fen memuru taahhütnamesini ve Ticaret Odw ka
yıt vesikası ibraz eylemek 15znndır. 

4 - İşin şartname ve keşi!name!! ile lira mukııbfllnde Konya Nana 
MildilrlüğQnden alınabileceği gibi Encümen kalemlnde de her gün gO-
rlllebilir. (6081) 

Nafıa Vekaleti Su işleri Bursa 1 

Şube Müdürlüğünden : 

• • 
ıncı 

r 1 -_: Keııif bedelleri 13345 lira 74 kuruştan ibaret bulunan But'!&nm 
M. Kemnlpasa, Susığırhk, Kocaçay dereleri civarında yapılacak: olan 
ve beherinin kesi! bedeli 2224 lira 29 kuruş olan altı adet tamiratı mü
temadiye evinln inşası kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu lnşaatm 6 Ağustos 941 tarihine tesadüf eden çarşamba ıtı
nQ saat 14 de Bursada Setbaşmda İpekçiler caddesinde Nafia su işleri 
birinci şube mildürlüğü binasında eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltmeye mQ
te:ılUk hususi fennt eksiltme şartnameleri, mukavelename, keşif ve pro
jeleri dairesinde mevcut olup müracaat edenler bu evrakı her gün göre-
bilirler, ı 

3 - Muvakkat teminat mlktan 1000 liradır, 
4 - İsteklilerin bu işi yapabileceklerine dair kanun! ve eksiltme 

ı;artnamesinde milnderle evsafı haiz bulunmalan lAımıdır. 
5 - Teklif mektuplarmm eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat 

evvel komisyon rclsine tevdi edilmesinin !Azım geleceği llAn olunur. 
(6057) 

· casına "George sana bir şey söyliyeyim mi?,, di -
yorken ben bir el çabukluğu yaptım. Pandafiayı 
ellememle cebime indirmem bir oldu. Işte defterı 
de o kısacasından çırptım. Şöyle ... 
· - Bırak nnsıl çaldığını devam et! 
1 - Bu oyunumu oynamak için onlari epeyce 

Gümbür gümbür bağıran Falmouth'tu. ''Ne diyor 
sun be budala, dörtlerin biriyle yüz yüze geliyor 
sun da, herifin bır kere yüzüne göz atmak zah -
metine mi katlanmıyorsun?,, diyor, ve Billy'yi 
sanki b r fareymış gıbi sarsıp çalkalıyordu. Billy 
bır çeki le yakasını Falmouth'un kavrayıcı avu.. 
cundan kurtardı. 

Yazan: EDGAR WALLACE Tefrika No. 25 

kovaladımdı. Charing Cross yoluna doğru kalaba
lığa kısıldılar, (Hah gördün mü Billy) d ed im ken. 
dime, (Ha göreyim seni) dedim. Şak! şip! deyince 
bir saat, ve bir de defter. Buyurunuz efendim. 

- Sa.at kaçtı? 

- Bırakın beni yahu! Bu karın ağrısı ndamın 
dörtlerden biri olduğunu nereden bilecektım. Siz 
bile, nereden bihyorsunuz?, diyen Billynin başını. 
demincckki atC'şkyişinden bambaşka bir işleyiş 
tutturmu tu. Ağzının kıyılarında beliren gülüm
semede polisll'rı kafese koymnk niyeti uç gösterdi 

- Işte şimdi hatırıma geldi. Heriflerin ytizı.i-
ne şöyle bır göz atmıştım. 

- Heriflerin mı? Ne herülcri? Kaçı oraday -
dı? Birı mı bir knçı mı? 

Bılly "O ben m bılcccğim iştir!., diye cevap 
\ rdı. 

sizin bildiğiniz kadar ben de bilirim. Ben söyle _ 
mek istemeyince hiçbir kuvvet beni söyletemez. 
Hem de ... 

Falmouth öteki polislere odadan çıkmalarını 
emretti. Billy ile yalnız kalınca Billy'ye yanaştı. 
Ona: 

değildi, polis de o işl anlamak ... ,, söyleniyordu. 
Falmouth "Şimdi de polis işte bu işi anlamak is. 
tiyor!,, diye ötekinin sözünü kesti. 

Billy'nin yüzü ciddileşti. "Size her şeyi olduğu 
gibi anlatacağım!,, dedi. Falmouth "Dur burada 
değil!,, diye cevap verdi. Polis komiserıni çağıra
rak, Billy'ye kefil olduğunu ve onun kefaletle 
tahliyesi muamelesinin yapılmasını emretti. 

Billy'nin yüzü güldü. "Beni şimdiye kadar po
lis al içeri ederdi, ilk sefer olarak polis kefilim o. 
!arak al dışarı ediyor,, dedi. 

Otimobil Falmouth'la yankesiciyi polis müdüri
yetine götürdü. 

- Vallah saatin saatine değil asıl madenine bak 
tım. Halis altındı. 

- Sana saat kaç sularındaydı diyorum, çabUk 
cevap ver. 

- Ne diyeyim, on buçuk beliti de onbirvardı. 
- Yüzlerini görmedin mi? 
- Bu oturduğum yerden sağ kalkmıyayım e-

ğer gördümse! 
Falmouth iç çekerek ayağa kalktı. 
- "Korkarım Billy, sen bu işte yardım edemf

yeceksin, sakallı mıydılar, traşh mıydılar bakma. 
dın mı yahu? 

- Bak Mister Falmouth sana buracıkta bir ya
lan kıvırıvermek işten bile değil, fakat sana doğ
rusunu söylüyorum. Bak vallah bu oyunu hilesi 
oynuyorum. 

7 .30 Program 119 00 
7.33 Müzik (Pl.) 19.15 
7.45 Haberler 19.30 
8.00 MUzik (Pl.) 119.45 
8,30 Evin saati 20.15 

Konuşma 

Orkestra 
Haberler 
rasıl heyeti 
Radyo ga· 

* 12,30 Program 
12.33 Şarkılar 
12 45 Haherler 
13.0(1 Şarkrl r 
13.Hi Muzıl: (Pi.) 

• ld,00 P ogrrun 
11103 Orl<estra 
18.30 Mrınlcket 

postası 

18.40 Orkestra 

zctesl 
20,45 Milzlk (Pl.) 
21.00 Ziraat te ... 

\'imı 

21 Hl Şarkılar 
21.30 Kcnu ·T.a 
21.4S R'üme kon -

~Tl 

22.30 H:ıberl!!I' 
2~ .ııs Dans mürlli 
22.u5 H:.apan11 

Dünycn~n Siyasi 
r~1a. zaras~ 

(Bası 3 findicteJ 
ilticıı etmelerini tavsiye eyle
mektcdfr. 

Moskorn radyosu da son ,;hl· 
lerde Fransız milletine, şu me
alde hitnbelerdr buluıımnktadır: 

"Dnlndier, Darlan, Laval, D~· 
at, Dodot, sizi sattılar. Yud• 
hayntın<la bir ciefa hiyanet et
miştir. Fnknt onlnr herj?Ün hl· 
vanet etmekte devam ediyorlar. 

Biiti.in milletlerin bu mUcadC· 
leve bizimle berııber iştirak et· 
m~Jeri lazımdrr. Muvaffakıyet 
kendiliğinden gelmez.. Onu k.a• 
?:nnnrnk lazımdır. 

İşgnl kuvvetlerini, memleke
tin içinde barınamıyacnk bir ha. 
le getirmek için her şeyi yapl'" 
nız. Unlarınızı saklayınız, depo. 
lan, hnrp levazımı ve iaşe mad
deleri ırötiiren trenleri berhava 
ediniz. Fabrikalarda sabotaj y• 
pm1z. 

Hiirrivet ve istiklal fikri ıb
lcrde k~vbolmnnııstJJ'. HerııiJll• 
her snnt düşmana karşı milcade.. 
le ediniz.,, 

Buna muknhil. Almanlar da. 
propn1raıul:ı bnlivetinde. lnııi
lizlernPn ve R!ıslardan geri kaL 
mıvorlar. 

Alman rAnvnlan rinde biı 
ka~ defo: Sar1t ccnhesinde Al
man ordıılrırının kazand•klarJ 
narlak zaforlcrden. İst?al altın
daki mcmlekctlcTdf' Sovyet1ere 
knrııı1 hRrht>tmck iizere yazılan 
l!Öniilliilerc't>n hiitiinAvnına mil 
Jetlerinin not evl:ı:mi lm'1a et• 
mf.''k icin A lnrnnvnnm etrnfın~a 
tonlnnmrııı olrf nitun-'an hahıı;f'dt"
r l· 1n miltrtlcrirı İnsdllz - Sov
"e+ ,.nrerin,. imanlarını sarsmı
yn çnlı~ıyorlnr 

M. ANTEN 

1 ···--·········--·-·· ..... ·---··· ı 
1 !stnnhul Borsasr 1 
t ...... ~:!!!:~.1 .. :.!~! T!;!_~ .i 

Açslrt 

Londnı "' 1 Sterllu S.24 
N evyorl l 00 Dolar 132.20 
Paris 100 F. FratıD 
1111Ano 100 Lin\t -

CeneVT\ 100 İsviçre 1' 29,88"J,& 
.A msterd~ 100 Flo:1::ı 

'3erlln 100 fi Mar~ -
Brlllt!el 100 Belga -
Atina 100 DrahmJ -
S<>lya lCıO Leva -
Praı too Celı! kronu 
Madrf\ 100 Peçeta 12.9375 
Varşov~ 100 Zlott 
Budapeşte 100 Pengf -
BOkre' '10!> [,(?)' -
Belgrat 100 Yen 11.tS'rlf' 
Vokohama 100 İsveç Kr; 11.0050 
Stokholm 100 Dinar 

ESHAM ve TAHViLAT 

Muamefe olmımıfbr. 

RAJ,KF.Vl F.nfNnE 

OakOdar Halkevlnden: 1 - !4-'1-
041 Perşembe gQnO. akşamı (Lozan 
"ilnQ) n6 teslt için İhsan Tezer ta -
pafmdnn bir konferans verilecek ve 
"YURDUM İÇİN,, adlı piyes oyna
nacaktır, 

2 - 27-7-941 Patıır gOnft fıı!msil, 
KllycOIOk, GQzpJ Sanatlar kollan Du
riullu ve Alemdağ k6ylerine bir gezl
ve çıkacnktır. 

3 - Oyunlar fcln davet!velerfn f· 
-lan- memurluğundan ıJınmaaa rica 
... ıunur, 

VENl NF.SRn' AT: 

IÇEL - Mersin Ralkev! c!erglsl
Ur. 40 - 41 inci saym Ml!T'Sine ve 
~deblyata nJt yazı ve resimlerle neş
edllmlrt~ 

SIHHIVE M ECM UASf - Sıhhat ve 
t('timat Mu::ıvenı>t VekAletl tarafın -
-lan neşredncn bu !T'rsl<'kf yl!'l':I ve 
Ps!'mlrrl havi mecmuanın 102 1ncl 
ayısı ç-ıkmıstır. ,,. 

BELEDiYELER DERGlst - Şe-
Bılly vaziyetinin kuvvetini kavramış, vPreceği 

malumata polı.ı lerın can attıklarını, ömründe sif
h olar k yenı bir role gırdığinı, yalvarılanın 
dı. y !varanı rın ısc polıslcr olduğunu çaktı. 

'cı.Jmou h hı çınla tık a hırçmlasıyordu. 

- "On sene hapfsanede yattıktan sonra üç dört 
gün evvel Harry Moss hapisaneden çıktı. Harry 
evi soyarken arkMında hiçbir iz bırakmamıştı. O
nun için yakalanması imkunı yoktu. Yalnız HaıTy 
nin dostlarından birisi bizim polis müdiiriyetine 
gelip, Ilarry'nin ne yapmış olduğunu ve nasıl yap 
mış olduğunu elifinden yesine kadar bir bir an -
lattı. Ve Harry de bu dostunun kalleşliği dolayı. 
siyle on sene hapisanede yattı. Şimdi Harry ken
disini espiyonlayan kahbe arkadaşın kim olduğu
nu harıl harıl soruyor. Alınacak on senelik hıncı 
var.,, dedi. 

Bunu duyunca Billy'nin yüzü kirece döndü. Du 
dakları kurudu, dudaklarını dili ile ıslatmıya baş. 
tadı. Y.ııilağı yutkunurken bir aşağı bir yukarı çı
kıp iniyordu. 

Orada Bılly bildiklerini tıkır tıkır anlatmıya 
hazırlandı. Falmouth "Bak başlamazdan evvel söy 
liyeyim. Her geçen dakikanın büyük kıymeti var. 
Mümkün mertebe kısa söyle. Acele et,, dedi. 

Billy hikayesini anlattı. Ve taharri şefinin ih
tarımı rağmen masalın ötesini berisini bazı uydur 
malarla allayıp pulladı; öteki bu süslerin farkında 
idi, amma işi münakaşnya dökerek uzatmaktansa 
sabredip dinlemeyi tercih etti. Nıhayet vakanın 
asıl can evine vardılar. Bılly: 

Falmouth herifin samimiyetini gördü. Başını 
salladı. ''Doğrusunu söyledin Billy, ona eminim 
Bak şimdi ne yapacağım. Dünyada dört düdürst 
adamdan birini gören yegAne adamsın. Herifin yü 
züne dikkat etmedin, orası belli, fakat herife so. 
kakta rastgelirsen onu belki tanırsın, ne bileyim 
herifi yürüyüşünden, elini sallayış tarzından belki 
tanırsın, insan hatırlamadığı bir şeyi bir ikinci se
fer görürse olur da hatırına geliverir, hemen tanı-

lrdl!K ilmini vııomıyn calısıın ve 
\nkıırndıı Rı>lt-dlvC'ler Rıınkıı~ fara -
'•ndan ('ıkanlan bu m"CI!luanın 70 
'lCi sayısı neşred·1 ,...,lşfü·. 

- ''Haydı Bılly ç buk ol, soyle. bildiğin gördii
~n bir ey vaı a s ) lC'mck mecburiyetindesin!,, 
ıye C' ·v k c ) tuyordu. 

·v m k m cb ıri tinde miyim? Kanunu 

Çetrefilleşen bir sesle "Benim üzerime pek ağır 
basıyorsunuz Mistr.r Falmouth ... Ben, ben, on pa
rasız kaldıydım, Harry de can ciğer bir arkadaşım 

- İki kişi idiler birisi uzun boyluydu. Otekisi 
o kadar uzun boylu değildi. Uzun boylusu kısa • yıverir. • (Arkası var) 

11-
GENÇLIK GAZETESi - MllU ,.,_ 

•ıldpçı gencliı:!c att haftalık 1?117.f't<' -

-tir. 5 - 56 mcı sayısı İstanbulda 
n<.'srcdllml. tir. 

' ••- •uu -:)Ut Un
1 ne kasınm adamı old ı: - .. -•·n~uın. li:JS- J vardı - -- """ıı Kcıpr/ - Nc?ı 

U&unıu ima rf · • • • 
e er gıbı - Günaydın d d" musunuz?! 

' e ım. Ve b~ımı a-

Hepsini tekrar tekiyor ". u gıın, bugündür, nert'de banka ta 
örsl!m yolumu dPltfştfrlrim P~ra ' · 

ltırm . • cı"-
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GECE GELEN . HABERLER 

MUGLADA ZELZELE 
ilk Üç Sarsıntı Şiddetli Oldu,: 

Fakat Hasar Yoktur 

~uğla, !?1 (A.A.) - Bugün burada birisi 1,30 da, di
erJeri de 11,30 ve onu takip eden dakikalarda olmak üze
~ altı yer sarsıntısı olmuştur. Bunlardan ilk üç yer sar
llıhsı şiddetli olmuştur. Hasar yoktur. 

Almanyada Yeni Sistem 
Sınai Hedeflere Ağır İngiliz 
J.fava Hücumu 'r-Tankları ...... , 
Rhin Mmtakasmda . ! 
e· T y fd Churchill Adı Verilen~ 
ır aarruz apı ı 5 

1-<>ndra, 21 (A. A.) - Hava Bu Tanklar Her Türlü~ 
~etinin tebliği: Dün gece "d .. .. . i 
~k 'bombardıman tayyarele - Arazı e Buyuk Bırs 

Rhio havzası üzerine git - i 

l(~{!~a esas hedefi teşkil et- Süratle İlerliyebiliyori 
\Te yapılan fasılasız hücum

l'da şehrin sınai kısımlarında 
~iik: yangınlar çıkarılmıştır. 

JUman resmi tebliği 
~rlin, 21 (A.A.) - İngiltere-
a karşı mücadelede Alm~ ha

lcuvvetleri dün gece Ingiliz 

1 sahilleri açıklarında ceman 
bin tonluk iki ticaret gemisi
\1e lbir düşman seri hücuınbo-
U. batırmışlardır. · 

ltarp tayyareleri İs'koçyanın 
tit ve İn_gilterenin cenubu şar
Sahillerinde liman tesisatını 
Yine cenubu şarkideki tayya
tncydanlannı bombardıman 
şlerdir. 

Batırılan gemiler 
londra, 21 (A.A.) - İngiliz 
\'a Nezareti İstihbarat Servi-

11hı tebliği: İngiliz hava kuv -
ileri 7000 tonilatoluk bir sar

ı~ gemisi daha batırara}c bu 
fta sonuna kadar batırılan 
~an vapurlarının mecmu to
atosunu 55 bine çıkarmışlar -

r. 

Şimali Fransa üzerinde 
l.ondra, 21 (A. A.) - Hava ne. 
l'etinin tebliğine p;öre, bugün 
ııtıche ve şimali Fransa üzerin

e Yapılan hareketlerde İngiliz 
~~lları tarafından düşürülen Al
·i~ avcılarının sayısı 8 olduğu 
"'•ıdi öğrenilmiştir. 

~ l!ava nezaretinin istihbarat bü 
0su, Fransa üzerinde cereyan e
la~(. ınuharebelere dair verdiği 

sııtıtta diyor ki: 
q .air İngiliz pilotu, iki düşman 
a~cısına hücum etmiştir. Düşman 
~c~ların~ üç avcı daha iltihak 
~ ttııştir. Ingiliz pilotu tek başina 
ş dı.işman av tayyarelerine kar. 

~ harbetmiştir. Messerschmitt'. 
rden biri infilak ettikten ve di

~ er~eri de alev aldıktan sonra 
b~lı :kalanlar kaçmış ve İngiliz 
,.

1 otu, filosuna iltihak eylemiş-
4'. • ı......._ .. _ -

Bulgar Nazırlan 

Romaya Vardı 
~ noına, 21 (A.A.) - "Ofi": Bul. 
b ilt başvekili ile hariciye nazın 
~Uta.ya rnuvasalatlannı müteakip 
~ 0nt Ciano ile p;örüşmüşlerdir. 
~~~~~r nazırları, ~üteakiben 
~1tınal sarayına gıtmişler ve 
d da Kral - İmparator tarafrn
İle~ kabul edilerek müşarünileyh 
ı.- dostane bir mülakat yapmış
'<tl'<lır. 
tı llundan sonra Bulgar Nazır1a
~e ~üçe ile görüşmek üzere ve
~a. dık sarayına gitmişlerdir. Bu
t)) daki görüşme saat 11 de başla-
ıştır. 

İngiltereye 100 Sarnıç 
Gemisi Daha Veriliyor 

tıı ~evyork, 21 (A.A.) - Hüku-
1'. ~t. Amerikada müseccel sarnıç 
d e~ileri sahiplerini İng:iltereye 
~il· ~ 100 gemi vermiye davet ct-

ı~tır. Bugün öğleden sonra da
l ~1Ye nazın Ickes'in bürosunda 
ot~ iC'tima aktedilerek mevzu et-

1ndn görüşülecektir. 
o- --

Köstencede Bir İdam · 
t ~ukreş, 21 (A.A.) - Bir ko -
~~'n .ist Köstcncetle idam edil
tı)~stır. Bu komünist 1938 de ko
~ ltnist faaliyeti :vüzündcn 6 ay 
~;Pse mahkum edilmişti. 22 Ha
~:anda düşman tayyarelerinin 
h rıs.tence elektrik fabrikasını da
h \ ıyi görebilmeleri için aiarm 
(j 1nde fabrika tenviratının sön
lı ttilmemc!:l icin dört arkadaşı 
t~;dinde teşebbüste bulunf!1UŞ -

Londra, 21 (A.A.) - iaşe 
Nazın, halen lngiltere fahri -
kalarında toptan imal edil • 
mekte olan ağır piyade tank
larına "Churchill,, ismini ver 
miştir. Dünyada hiçbir ordu. 
nun bu kadar müthiş bir si
laha malik olmadığı samlmak
tadır. Bu tankların zuhlan 
mürettebatı azami derecede 

• koruyacak kalınlıkta yapıl -
maktadır. Sikletine rağmen 
bu tanklar her türlü arazide 
hayret \"eren bir sü.ratle iler. 
!emektedir. Topları son de -
rece kuvvetli ve arabanın 
içinde asgari bir yer tutmak -
tadır. Bir çok düşman tank
lanmn, bu toplann tahripkar 
ateşine uzun müddet taham • 
mül edebileceğine ihtimal ve
rilmemektedir. Bu tank ha · 
reketsiz bulunduğu vakit ka· 
le vazifesini görc·bilcccktir. 
Başvekil Churchill, planları 
mahrem tutulan bu tanklar _ 
dan birine binerek tecrübesi -
ni yaptığı zaman tankın bir 
taksi kolaylığiyle sevk ve i -
dare edildiğini görmüştür. 

'-. ......................................... J 

Giresunda Komiser 

Muavininin Ölümüyle 

Neticelenen HCidise 
Giresun, 2 1 (A.A.) - Evvel

ki gün burada bir komiser mu
avininin ölümü ve biri ağır di -
ğerleri hafif olmak üzere beş 
yolcunun yaralanmasiyle netice -
lenen il:>ir <Ytomobil kazası olmuş
tur. 

Terfian Trabzona gitmekte o -
lan Talat Selçuk adında bir ko -
mi.ser mauvinıi, bindiği vapurun 
limanunızdaki tevakkuf undan 
bilistifade burada bulunmakta 
olan akrabasını görmek için şeh
re ~tlrnnştır. 

Talat Selcuk. _gecikme neticesi 
olarak icinde inesinin de bulun
duğu vapuru kaçırdığını görün
ce, vapura Tircboluda yetişmek 
için diğer ibeş yolcu ile bir oto
mobile !binerek yola çıkmıştır. 

Otomobil Giresundan hareke
tinden sonra buraya 21 kilomet
re mesafedeki köprüden ucmuş 
ve bu kaza neticesinde Talat 
Selçuk boğulmuş ve diğer yol -
culardan biri ağır olmak üzere, 
yar<ı.lanmışlardır. Talat Sclçuk'
un cenıaze.c:i dün Valinin ve dai
reler <'rkanı ile polis memurla
rı tarafından kaldırılmıştır. 

ve ---

Yunan Kralı Yakında 
Jngiltereye Gidecek 

Londra, 21 (A.A.) - Churchill 
tarafından Yunan Kralı Jorj'a 
gönderilen bir mesajdan anlaşıl • 
dığına göre Kralın cenubi Afri -
kadan Ingiltereye ge1mesi muhte 
meldir. 

Churchill, Etenler Kralının ma 
nevi kuvveti hakkında duyduğu 
hayranlığı izhar ettikten sonra 
mesajında diyor ki: 

"Muzatfer olmak veya ölmek 
karannı vermiş olan lngilterede 
size en hararetli hiisnii kabul 
gösterilecektir.,, 

İnhisarlar Vekili 
Karsa Gitti 

Kars, 21 (A.A.) - Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
beraberindeki ıı;ümrük muhafaza 
kumandanı General Lı'.'i tfi Kara
pınar ve maiyetleri olduğu hal
de dün Kağızmandan buraya _geL 
mis, Vali ve belediye erkanı ta
rafından karsılaıımıstır. 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

etmektedir. Fakat bu sefer imha 
muharbesi Stalin hattının şarkın
da olmaktadır. O hat ki, Rus ku
mandanlığı tarafından zaptedil
mez telakki ediliyordu. 

Bir aylık bir muhar_ebeden 
sonra bugünkü vaziyeti, 1940 se
nesinin 7 Haziranında, Wey,gand 
hattının yarılmasından sonraki 
vaziyetle mukayese edecek olur
sak görürüz ki. 7 Haziranda Al
man cephesi Manche sahili ile 
Meuse nehri arasında şiddetli 
bir meydan muharebesine tutus
muş bulunuyordu ve simdi de 
Stalin hattının ötesinde ona ben
zer bir meydan muharebesi ce -
revan etmektedir. 

1940 da olduğu _gibi bugün de 
kati unsur, düsmanın süratle 
mutaç olduğu istirahate meydan 
V<'rtnemek ve onu en son ihti
vatların da bu meydan muhare
besi icin toplamya mecbur et
mC'ktedir. 

SCYVyet cephesinde vaziyflt. 
Fransız cephesinde olduğundan 
cok daha fazla müsküldür. Bu -
na rağmen Sovyet harbinin ilk 
ayı sonunda şu cihetler müşahe
de edilebilir: 

l - K1Z11ordu, telafisine im -
tr.<jn olmıyan zayiata uğ'ramıstır. 
Öyle ki, daha simdiden ron ihti
vatların da SC'ferber edilmesine 
ihtiyaç hasıl olmustur. 

2 - Sovyet Birlii!inin Avru
na kısmında artık sulh zamanın
dan hazırlanmıs devamlı bir 
miistahkPm hat kalmamıstır. 

3 - Sovyet ordusunda ciddi 
bir buhran görülmektedir. 

Buna mukabil Alman hareka
h muntazaman devam etmek -
tedir. Alman ordusu, nasıl şim
diye kadar bütün düsmanlarını 
yendi ise. Sovyetleri de yene -
cektir. Ve bu suretle de artık 
Almanya şarktan tehdit altında 
lbulunmıyacaktır. 

Şimal mıntakasında 
Berlin, 21 (A.A.) - Şark cep -

hesinin şimal mıntakasında müte. 
addit müşkilata rağmen Alınan -
Fin kıtaları dikkate değer muvaf 
fakıyetler elde etmişlerdir. 

Sovyetler, Alınan - Fin kıtaları 
nın ileri hareketini durdurmak 
ümidiyle hudut mıntakasındaki 
ormanlara ateş vermişlerdir. Fa. 
kat Alınan - Fin kıtaları yolları. 
na devam etmişlerdir. Hem de bü 
tün teçhizatlarını, silah, cephane, 
yiyecek ve hususi malzemeyi be 
raber götürmek suretiyle. Esa -
sen yollarda pek bozuk olduğun. 
dan arabalar pek ağır gidebilmek 
tedir. 

işte bütün bu müşkilata rağ -
men Alman - Fin kıtaları geniş 
mıntakalar işgal etmişler ve es. 
ki Rus - Finlandiya hududunda
ki Sovyet istihkamlarını yarmış. 
lardır. 

Buzdroıizinde harekat 
Berlin, 21 (A.A.) - Bir Alman 

destroyer teşekkülü, Murmansk 
civarında Sovyet telsiz telgraf is
tasyonuna taarruz ederek topla 
telsiz binalarını ateşe vermiştir. 

Diğer taraftan D.N.B. nin öğ
rendiğine göre 18 temmuzda Al. 
man savaş tayyareleri Riga kör
fezinde müteaddit Sovyet hucum 
botuna hücum etmişler ve bun -
lardan birini batırmışlardır. 

Alman muhabirlerine göre 
Zurich, 21 (A.A.) - Cephenin 

muhtelif kısımlarında Alınan iler 
leyişini mütalaa eden Neue Zur
chcr Zeitung gazetesinin Berlin 
muhabiri diyor ki: 

Alman ve Fin kuvvetlerinden 
müteşekkil sol cenah hala çok ge 
ridc olup hiçbir muvaffakıyet bil 
direcek vaziyette değildir. 

Alman harp muhabirlerinin ra 
porları Rusların mukavemet ve 
taaruz usullerini kullanmakta de 
vam ettiklerini göstermektedir. 
Ruslar Almanların hareket harbi 
ne şayanı hayret derecede inti -
bak etmişlerdir. l 

Alman zırhlı arabaları cepheye 
girdikleri zaman Rus tümenleri 
Alman tanklarının münakalelerL 
ni kesmek için mücadeleye de -
vam etmekte ve kendi tanklariy
le Alman arabalarının arkasından 
gelen Alınan piyadelerine hücum 
etmektedirler. Bu suretle harbin 
bütün ağırlığı düşman piyadesi • 
ne yüklenmektedir. 

Rus muharebe usulleri çok anu 
dane ve çok ince olarak tasvir e
dilmektedir. Rus avcıları görül -
miyen mevzilerinden ateş ede • 
rek Alman iaşe kollarını ve harp 
sahası gerisindeki ihtiyatları boz 
maktadırlar. 

Vitebsk etrafında ve Kiyef'in 
garbindeki Rus istihkamları bi -
rer şaheser denilebilecek derece
de iyi gizlenmiş olup her taraf • 
tan gayet çetin bir surette müda
faa edilmektedir. 

Lüleburgaz Arteziyeni 
Edirne (TAN) - Bir müddet

tenberi sondaj ameliyesine devam 
edilmekte olan Lüleburgaz köy 
Enstitüsündeki Artezyen 117 met 
rede muvaffakıyetle açılmıştır. 
Artezyenin suyu bol olup günde 
ortalama hesapla 100 küsüı· to -
nu hıılm::ıkt;ııiıı• 

TA~ 

Suriyede Örfi idare 
(Baş tarafı 1 incide) 

Yakırı Şarkta Müttefiklerin 
vaziyeti kuvvetlendi 

Londra, 21 (A.A.) - Suriyede 
muhasamatın kesilmesi ve müta
rekenin bir samimiyet havası i
çinde imzalanması üzerine müt
tefiklerin yakın şarktaki vaziy~ti 
düzelmiştir. Suriyenin stratejik 
vaziyeti çok mühimdir. Mec;ela 
bugüne kadar büyük bir tehllke 
teşkil eden Kıbns simdi İn_gilte
renin ileri mevzilerinden biri ol
muştur. Almanlar için İrı:lk ve İ
ran yolu kapatılmıstır. Almanlar 
ancak Karadeniz ve Kafkasyanın 
kontrolünü elde etmek suretiyle 
İraka ve İrana kadar ilerliyebiİir. 
ler. 

Ayni zamanda Türkiyenin va
ziyeti de düzelmiştir. Ve bu mem. 
leketi tehdit eden ihata tehlikesi 
ortadan kalkmıştır. 

İnı{iliz hava kuvvetleri Suriye. 
deki üslerinden hareket ederek 
Yunan sahilleri boyunca İtalyan 
Hrnanlarına kadar Rumen petro
lünü nakletmive teşebbüs eden 
petrol _gemilerine hücum edebile
ceklerdir. 

Pariste Bir Çok 

Tevkifler Yapddı 
Londra, 21 (A.A.) - "Ofi,,: 

Geçen hafta Parisde 1200 komü
nist tevkif edilmiş, 52 gizli gaze. 
te meydana çıkarılmış, 300,000 
beyanname ve 200,000 risale im
ha edilmiştir. 
Darlanın vermiş olduğu bir e

mirle St. Nazaire, St. Malo, Vil
leneuv ve St. Georges belediye 
reisleri azledilmişlerdir. Bunlar 
bir müddettenberi sol cenah le _ 
hine yapmakta oldukları faaliyet 
dolayısiyle nezaret altında bulun 
makta idiler. St. Georges bele -
diye reisi on sekiz ay hapse mah
kum olmuştur. 

Bingazi Limanı 

Tekrar Bombalandı 
Kahire, 21 (A.A.} - "Tebliğ": 

İngiliz ağır bombardıman tayya
releri Bingazi limanının bombar
dımanına devam etmişlerdir. 19-
20 Temmuz gecesi N atedral rıhtı
mına, askeri karargaha, hükümet 
dairelerine ve tren _garaj yolları
n~ bom balar atılmıştır. 

Bir gece evvel bomba ile yapı
lan hücum esnasında da yangın
lar çıkarılmış ve infilaklar vukua 
getirilmiştir. 

Kozanda Köy 

Sıhhat işleri 
Kozan. (TAN) - Hükumet 

dokt.oru Sedat Ban her köyde 
bir müstacel tedavi dolabı tesis 
etmiştir. Bu dolapta müstacel 
tedbirler için mu'.ktazi ilaçlar, 
sarı,gı bezleri ves;:ıir lüzumlu eş
ya bulunmaktadır. Bunların 
kullanıhs tarzı da köylüye öğ -
retilmiştir. 

Köylerdeki gebe ve lohosa ka
dınlar her on beş günde bir Hal
kevi salonunda toplanrruı}da, 
kendilerine çocuk bakımı, ana -
1ık hıfz:ıssıhhası hakkında anlı -
yacakları lisa'IJ.Ja konferans ve -
rilmektedir. Bu konferansları 
doktorun refikası Bayan Barı 
vermektedir. 

Eylfıl sonunda bir gütbüz ço
cuk müsabakası vapılacak, en 
gürbüz Ç'OCuğun annesine otuz, 
ikincinin annesine 20, üçiincü -
nün annesine 10 lira ikramiye 
verilecek tir. 

De Gaulle Kahirede 
Kahire. 21 (A.A.) - Hür Fran

sızlar Lideri General de Gaulle 
dün Kahireye gelmiştir. 

Bolivyada Fevkalade 
Teclbir1er Almıyor 

Lapez, 21 (A.A.) - "Ofi,, Fe
satcuyane tahrikattan dolayı La
calle ~azetesi ile haftalık Traba
jo mecmuası kapatılmıştır. 

Örfi idareyi ilan eden karar -
name, fotizam ve asayi~ ihlale 
ve ecnebilerin mendfiine hizmet 
etmek suretiyle meşru kuvvet -
leri yıkmıya matuf bir takım 
harekat mevcut olduğunu mey -
dana çıkarılmış bulunduğundan 
bahsetmektedir. 

Milli Müdafaa Nazın General 
Miguel Candia, fesat harekatının 
sahasını tayin etmek üzere dün 
Cochomba'ya ,gitmiştir. Bundan 
başka polis dün bir<"ok kisileri 
tevkif etmistir. Bunların dördü 
Bolivya ricalinden olan bir ihti
lal teşkilatına mensupturlar. Bi
risi de Lloyd Acrobolivian.o tay
yare kumpalıyasının müdürüdür. 

Konya Ticaret l\Iüdürlüğü 
Edirne (TAN) - Konya mınta

ka ticaret müdürlüğüne tayin e
dilmiş olan şehrimiz mıntaka ti -
caret müdürü Mesut Şarman ye 
ni vazifesine gitmek üzere şehri. 
mizden ayrılmıştır. 

J.~ponyada 
(Bat tarafı 1 incide) 

ecnebi memleketlerde sarfettiği
miz siyasi gayretlerin inkişafına 
hizmet etmiştir. Fakat Alman -
Sovyet harbinin başlaması ile 
diplomasimizin temelleri sarsıL 
mıştı.,, 

Miyako Şimbun gazetesi, Japon 
diplomasisinin diğer meselelerle 
uğraşmaksızın bütün gayretleri
ni Çin meselesinin halline teksif 
etmesini istemekt~dir. 

Kabine toplandı 
Tokyo, 21 (A.A.) Z "D. N. B.": 

Yeni Konoye kabinesi, bu,gün ilk 
defa olarak yüksek askeri ve 
bahri kumandanlarla müşterek 
bir toplantı yapmıştır. Bu husus
ta neşredilen tebliğ, yüksek ku
manda heyeti ile hükumet arasın 
da sıkı bir işbirliği zaruretinden 
bahsetmektedir. İdarenin ve aske 
ri kuvvetlerin faaliyet ve ~ay
retleri arasında ahengi daima mu 
hafaza etmek için bu kabil kon
feranslar sık sık yapılacaktır. 

İmparator birbiri arkasından 
harbiye ve bahriye nazırlarını, 
başvekili, dahiliye nazırını ve 
devlet nazırlarından Suzuki ile 
Hiranuma'yı kabul etmiştir. Bu 
mülakatlar hakkında henüz hiç 
bir şey bilinmemektedir. 

* Tokvo, 21 (A. A.) - Domei 
ajansına göre, yüz kadar Japon 
pek yakında Cenubi Afrikadan 
Japonyaya dönecektir. Durban
daki Japon ticarethaneleri mü -
mesilleri de dönüş seyahatlerini 
hazırlamaktadırlar. 

Sovyetler Birliği 
(Ba!'ı! tarafı 1 incide) 

Sovyetler Birliği -
Yugoslavya münasebetleri 

Londra, 21 (A.A.) - Daily Te
legraph gazetesinin diplomatik 
muharririne göre, Sovyet - Yu
_goslav diplomatik münasebetle
rinin yeniden tesisini Sovyetler 
Birliğinin İngilteredeki Büyük 
Elçisi Maiski hazırlamıştır. Ma
iski Yugoslav Başvekili Simoviç 
ve halen Londrada toplanmakta 
olan Yu_goslav kabinesinin sair 
azalariyle uzun konuşmalar yap
mıştır. 

Sovyet - Polonya müzakerele
rine müsait bir tarzda devam e
dilmektedir. 

Churchill 

Kabinesinde 

Değişiklik 
1 (Baş tarafı 1 incide) 

müessir bir surette nasıl yapıla
bıleceği hakkında harp kabine -
sine bir rapor verecektir. 

Lord Hankey Hazine Nazırlı
ğına, B. K. Law Harkiye Müste
sarlığına tayin edilmişlerdir. 

K. Sandys Harbiye Nezareti 
Maliye Müsteşarlığına getiril
r.r.!ştir. 

Thurtle İstihbarat Nezareti 
Müsteşarlıf!ına, Rams Botham 
İ$si:zlere Y ard'l!lll Ofisi Reisliği
ne tayin olurunuş ve kendisine 
asalet ün'Vanı tevcih edilınistir. 

Harold Nicholson, British Bro
adcastinıı; reisliğine, Albay Watt 
Başvekilin Parlamento hususi 
katipliğine getirilmislerdir. 

Sir Hu-gh Seely Hava Nezare
ti Müstesar Muavinliğine, Yüz -
başı Balfour ile Mebuslardan 
Tom Williams da Meclisihas a
zalıklarına tayin edilmişlerdir. 

Harp kabinesinde hiç bir 
değişiklik olmadı 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter ajan
smm ı;iyasl muharriri şunları yaz -
maktadır: 

Başvekilin hfikô.mette yaptığı de
ğişiklikler Harp Kabinesi azalıklan 

haricindeki makamlara inhisar et
miştir. 

Butler'in Maarif Nazırlığına ~eti -
rilmesl, Hariciye Nez:ırcti Müsteşar -
lığında yaptığı hizmetlerin bir müka
fatı olarak telakki edilebilir. 

Lancaster Dükalığı Şansölyeliğine 

tayin olunan Duff Cooper'in Harp 
Kabinesi namına Uzak Şarka bir va
zife ile ~önderilmesi. son zamanlard11 
tatbik edilen bir siyaset cümlesinden 
bulunmaktadır. 

Hazine tedlyat şefliğine tayin edi
len Lord Hankey, kabinenin birçok 
komitelerine reislik etmekte devam 
edecektir. 
Sabık ve müteveffa Başvekil Bo

nar Law'un oğlu olan Aklaw Har
biye Nezareti Müste:ıarlığmdan H!lri
dye Müsteşarlığına getirilmektedir. 
Churchlll'in damadı olan Dunt'an 
Sandys Harbiye Nezareti Maliye Miis
teşarlığında Law'ı istihl~! etmekte -
rl.ir. Yarbay Sandys, harbin başmdan
beri orduda bulunmaktadrr. ----------

Dekanozof Moskovaya 
Döndü 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet
lerin sabık Berlin Bi.iyük Elçisi 
ve Hariciye Komiser Muavini 
Dckanozof dün gece I\Ioskovaya 
vasıl olmuştur. 

Sovyet Tebliği j 
(Ba!',I tarafı 1 incide) ı 

man1ann elinde bulunmuyor. 
Filhakika sahillere yerleştiril -
miş olan toplarla tayyareler de· 
niz seferinin hezimetinde bü -
yük bir rol oynamşlardır. Gemi
ler Riga körfezine _girei'1<en sahil
deki bataryalar bunların üzerine 
müthiş bir ateş açmıştır. 

Almanlar merkez cephesinde 
daha büyük terakkiler elde et -
mişlerdir. Fakat taarruzun ilk 
on beş _günü zarfındaki sürate 
nazaran son on beş e:ün esnasin
daki sürat _günde 30 kilometre 
kadar azalmiş bulunmaktadır. 

Bu da Rus mukavemetinin kıv. 
metini _gösterir. Mogilev ile Vi
tebsk arasındaki mıntaka artık 
Rusların elinde bulunmuvor. Fa
kat mühim Rus kuvvetlerinin 
buradaki çıkıntının şimaline ve 
cenubuna yaptıkları tazyik kendi 
ni _gittikçe daha ziyade hissettir
mektedir. Rusların ciddi bir mu
kabil taarruz yapabilmeleri için 
muktazi bütün unsurlar mevcut 
bulunmaktadır. Ricat esnasında 
Rusların yaptığı mukabil hücum 
lar her ne kadar şiddetlenmis bu 
lunuyorsa da simdiye kadar Rus. 
lar büyük mikyasta bir muk.abil 
taarruza _geçmemişlerdir. Öyle 
anlaşılıyor ki Ruslar Alman ta
arruzı.mun yıpranmasını bekle
mPldecHrler ... 

JJ-1 oskovada hayat normal 
Londra, 21 (A.A.) - Reuter: 

Rus devlet merkezine henüz hic 
bir hava akını yapılmamıştır. Fa 
kat ışıkları karartma hakkındaki 
nizamname her zamandan daha 
büyük bir ihtimamla tatbik edil 
mektedir. Alarm işareti verildiği 
zaman şehir dahilinde bütün sey 
rüsefer tatil edilmekte ve herkes 
sığınaklara iltica etmektedir. Mos 
kova, normal manzarasını hala 
muhafaza etmektedir. Gazetelerin 
verdiği haberlere göre Leningrad 
da ayni vaziyette bulunmaktadır. 
Filhakika Leningratta mağazala. 
rın her gün muntazaman açıldı -
ğı ve amelenin fabrikalarda is -
tihsali arttırmakla meşgul bulun 
duğu haber verilmektedir. 

Moskovadaki büyük mağazala. 
rın kain bulunduğu meşhur Kuz 
netski caddesinde Hitler aleyhin
de yapılmış birçok resimler, ilan
lar teşhir edilmektedir. Bunların 
içinde yağlı boya ile yapılmış o _ 
lan tablolar bile vardır . .Resimle
rin bazılarının altında hiciv ma
hiyetinde mısralar da görülmek. 
tedir. 

Tablolardan biri 1242 senesin
de Teuton şövalyelerinin Lenin -
grad civarında nehirde nasıl bo • 
ğulduğunu tasvir etmektedir. Bu 
tabloda Alman esirleri.nin getiril 
diği ve balıkların dile gelerek o 
"bunlar yine hep o adamlar,, de
diği görülmektedir. Almanların 
zulmü altında ıstırap çeken mil -
letleri temsil eden birçok tablo. 
lar bulunduğu gibi düşman aley 
hinde çalışan bozguncuların ha -
reketlerinin takdirle karşılandı -
ğını gösteren tablolar da vardır. 

Bir İtalyan gazetesinin 
cephe muhabirine göre 

Zürich, 21 (A. A.) - "Tribu
na" gazetesinin şark cephesinde 
bulunan muhabiri, yazdığı bir 
makalede düşmanın her geçeceği 
yerde her şeyi tahrip etmek hu -
susunda takip dilen Sovyet siya
setinin ne kadar tam olarak tat
bik edildiğini anlatmaktadır . 

Her ne kadar bir kaç silah fab. 
rikası kısmen hasara uğramışsa 
da Smolensk bu siyasetin bilhas
sa kurbanı olmuştur. Sovyet Ka
relisinde Sovyct Ruslar bütün 
sehirleri hak ile yeksan etmi!?ler
dir. Vartsilac'da senelik istihsali 
29 bin tonu bulan meşhur Sie
cens Marten çelik fabrikaların
dan gözükür hiç bir şey kalma
mıştır. 

Muhabir şark cephesinde yağ
murların başladığını bahis mev
zuu ederek diyor ki: e 

"T::ıarruz başladığındanberi ilk 
defa olarak şiddetli yağmur fır
tınaları baslamıştır. Şayet yağ
murlar devam edecek olursa ko
layca bataklık halini alan bu mm. 
takalarda Alman motörlü kıtala
rının ileri hareketi en büyük müş 
külat karşısında bulunacaklar
dır.,, 

Montrö Zaferi 
(Baş tarafı 1 incide) 

bakımdan tebarüz ettirmiş ve bu 
zaferi kazandıran büyüklerimize 
karşı duyulan saygı ve minnet his 
!erine tercüman olmuştur. Bunu 
takiben Zafer Tunaya da"Montrö 
mukavelesinin kıymeti mevzulu 
bir konuşma yapmıştır. 
Beyoğlu Halkevinde yapılan 

toplantıda, Halkevi reisi Ekrem 
Tur, Montrö mukavelesinin bu. 
günkü dünya ahvali içinde kazan 
dığı müstesna ehemmiyeti teba -
rüz ettirmiştir. 
Diğer Halkevlerindeki toplan 

tılarda da Montrö mukavelesinin 
ehemmiyetini ifade eden nutuk -
lıır sriylcnmis ve bu münasebetle 
konser ve te.msillcr verilmi~tir. 

t 

5 

Avrupadaki 

Hareketi 

"V, 

(Baş tarafı 1 incide) 
lar için zaferin remzidir. Belçi • 
kada fransızca konuşan halk için 
de ayni manayı ifade eder, fla -
man dilini konuşanlar için de bur 
riyetin remzi olarak kabul oluna 
bilir. Yugoslavyada iman v e ce
sareti temsil eder. Holandada y an 
yana iki "V" kraliçelerinin adının 
ilk harfini teşkil eder. 

Hülasa "V" harfi, Alman işgali 
altında 15 Avrupa milleti arasın. 
da bir isyan sembolü olarak ya
yılmaktadır. Her gün ve her gece 
Alman garnizonlarının bUlW1du -
ğu yerlerde ortalığı esrarengiz 
surette tebeşirle çizilmiş "V" işa. 
retinin kapladığı görülür. Sabah 
sokağa çıkan Almanlar dıvarlar -
da, kahvehanelerde, hatta ordu 
arabalarında tebeşirle çizilmiş 
" V" işareti ile karşılaşırlar. 

"V,, işaretinin diğer bir ifade 
şekli de mors işareti olan iki kısa 
bir uzun noktadır. ,.. 

Lokantalarda, otellerde, gazi -
nolarda garson çağırmak için ma 
saya bıçakla iki kısa ve bir uzun 
darbe vururlar. Otomobiller kor
nalarını, kiliseler çanlarını bu 
işareti vererek çalarlar. 

Ayni zamanda Bethoven'in be
şinci senfonisinin mukaddeme • 
sinde de ayni notlar vardır. Bu 
sebeple bu güzel musiki parçası 
da "V" hareketine iştirak eden -
lerin bir sembolü olmuştur. Ev -
lerd~, .kahvehanelerde hep bu 
plakın çalındığı işitilir. 

Ruhi bir ıstırabın ifadesi ve 
remzi olduğu için bu işaretler jş_ 
gal altında bulunan memleket -
lerde süratle yayılmakta ve is -
yanı otomatik bir tarzda organize 
etmektedir. 

Şimdi de İngilizlerin bu Kare .. 
keti teşvik, tahrik ve organize 
etmek için teşebbüsatta bulun .. 
duklarını görüyoruz. 

Bu hareket şimdilik sadece 
A vrupadaki milletlerin ruhi ha • 
!etlerini göstermek bakımınaan 
ehemmiyetlidir. Ingilizler bu ha • 
reketi ne dereceye kadar organi
ze edebileceklerdir, onu da zaman 
gqsterecektir. 

v Hareketi 

Genişli yol"' 
(Baş tarafı 1 incide) 

dım teşkilatı derhal İnjlilizler 
lehine bir ''V,, mi.icadelesi aç~ 
mıştır. "V., remzi memleketin 
her tarafında ilanlarda, kartlar
da, pencerelerde ve yakalarda 
gözükecektir. Hasılatı yardım 
sandığına ait olmak üzere "V,, 
şeklinde rozetler satılacaktır. 
Tanınmış iki Amerikan musi -

kişinası bir "V,, zafer marşı bes
telemişlerdir. 

Bundan böyle İn_giltereye gön
derilecek elbise paketlerinin hep. 
sine "V,. harfi konulacaktır. 

C. Amerikada "V,, selamı 
Capetown, 21 (A.A.) - İngi

liz "V,, zafer hareketi dün Ce -
nubi Afrikada ani tezahürata 
vesile olmuş ve bu zafer remzi 
memleketin her tarafına yayıl
mıştır. 

Johannsbur,g'daki askerler iki 
parmaklarını açmak suretiyle, 
"V,. selamını kabul etmişlerdir. 
Remz tebeşirle Capetown garaj
ları duvarlarına, otobüslere, 
trenlere ve otomobillere yazıl
mıştır. 

Bir tüccar. "V,, harfi şeklin
de 2000 rozet satarak ha~ılfıtını 
askeri klübe teberrü etmiştir. 

Istanbul Asliye 12 nci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Müddei: Hamiyet 
Vekili: Avukat Faruk Hazne

dar, 
Müddeialeyh: Tevfik. Samatya 

tren köpn.isü Etyemez cami kar_ 
sısında bakkal üzerindeki hanede 
polis mütekaidi 

Müddei Hamiyet tarafından 
müddeialeyh Tevfik aleyhine açı 
lan telfıkin tescili davasına ait 
arzuhal sureti müddcialeyhe teb
liğ edilmek iızere yazılı adresine 
gönderilmişse de mumaileyhın 
mezkur ikametgahını terk ile sem 
ti meçhule gittiğinin beyaniyle 
iade kılınması üzerine Hukuk U
sulü Muhakemeleri Kanununun 
141, 142, 143 ve 183 üncü madde 
lerine tevfikan iade kılınan dava 
arzuhali ile muhakeme gününü 
gösterir davetiye varakasının maI'. 
keme divanhanesine asılmasına 
ve 941/454 numarada kayıtlı işbu 
davaya müddeialeyhin (15) gün 
içinde cevap vermesine karar ve. 
rilmiş ve bermucibi karar arzuhal 
ile davetiye varakası mahkeme 
divanhanesine asılmış o1m k l 
mumaileyh Tevfikin yuka.rıda va 
zılı müddet zarfında davaya ce -
vap vererC'.k tahkikat için tay r 
kılınan 6/10/ 941 Pazartesi a ı L 
saat 13,30 da mahkememızde }J. 

zır bulunması veya kanunı u 
vekil g5ndermesı lüzumu t 1 • 
ycriııe geçmek üzere ıl.ın olun • • 



• 
en. erıenllk, alvJloe, yal, kir ve 

lekeleri kat'b'7en izale eder. Geceleri 
)'atarken bir pamutu bu loqonla ıs-

atank Yilzilntızil ve kirli mahalleri 
allJnlz. Pamutun üzerinde husule ıe
len pislikleri ıöreceksiniz, bu size 
tamamlyle isbat eder ki, ıeclaldi ha -
'V'ab'eden, ncaktan, terden, ruj ve al
lıklardan çehrenlz ne kadar kirlidir? .. 

Btltün bunlar lilze1 yüzünüzde bir çil 
ve leke tabakan huaule ıetfrmfJtlr. 

1,te HASAN LOaYONU çebreniz
deki boya, ruj, kir, ter ve her türlü 
tm ve ıiyahhtlarla çirkinlikleri ve 
7&Dlk1an izale eder. Leke ve çiller 
J'&Yaf ;,avq zail olur. Cilt Ozerindeki 
tenettns noktalarım açar ve bu sa-
7ede çehre ıtızellelh' ve ~ ve 
letafet kesl>eder. 

TAN 

Dr. İHSAN SAMİ • 
GONOKOK AŞISI 

Ağrıları 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ain1an ile 
alcmhiuıdan ileri gelen vücut KIBIKLIGI, NEZLE ve 
hutalıklan D E R M A N kafelerile derhal p~, ic 
günde 1 - ~ kate alımr, her eeuhanede balunur. 

HASAN ÇiL LOSYONU 

Belsotukluğu ve ihtilAtlanna 
klU'll pek tealrU ve ta7.e aııdır. 
Dlvenyolu 8ultenmahmut tOr-

b•I No. 113 4 -, ~ 
Istanbul be§inci icra memur Devredilecek İhtira Beratı 

luğundan: 

J'emıJn ... tek&mQlGn bir harikuı
aır. Bt1tün kadmlırm ha;,at arkadap 
Dlabllfr. 

Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye MütehassısJ 

Bir borçtan dolayı satışma ka. "Kuyu açm178 vesaJr buna mahsus 
rar: verilen iki adet Midves mar- ameliyata alt ··"··- h klonda 22 8 ka müceddet 7 lAmbalı Batarili .. ...._, 8 

• • 

radyo ile bir adet 11 JAmbalı ay- 1933 tescil g(lnlü ve ıeısı sa7Ih lhtt
Q.i marka radyo 24/7 /941 tari • ra beratı bu defa mevkii fllle kon -
hinde perşembe günü saat 14 de mll'k üzere ahere devrt1feral ve7a !
sandal bedestarunda açık art - car edilecetinden· talip olanlarm Ga
tırma suretiyle satılacağı ilin o- Iatada İktıaat ıhnında, Roberl Fer-

Jandarma albayhfmdan 
1i Hümil Telqenin akıl hUUllJI 
dolayısiyle hacrine ve ken:..-~ ... 

; ç i L: Pazardan hHb her rin saat 
f2 - 6J ya kadar t~•Rnlml 

Dlvanvnln Nn. 1ft4 
'1'•1· 4''>'t«Ut 

Kadıköyünde Moda Kadife 
Trqtan .,.. erkekler lçln pek 

ince lıh' zevk 1etkll eder, Şifesl ISO, 
:a mJall 'la, ' misli bf17t1k fll9 12S 
kuru,tur. HAaAN Dep011u ft IUbe • 
leri71e dıVıtçılar w emıneJerde a
ft711m. LOSYONU ______ ____ .. lunur. rtn mliracaatlan ilAn olunur. 

33 No. da oturan karısı C. 
Tekşenin vasi tayinine karar 
rild!ji alikadarlara nan olunur.. 

~llllıda nalı mevadm etsiltmeleri hizalarında yazılı eeldllerde ve tarihlerde aft oldu~ 
~ ebiltmeleri yapılacaktır. Kapalı zarflar iein ihale saatinden bir saat evvel ka
nwıl V81ikalarfyle teklif mektUı>laruwı komisyonlara verilmesi açık eksiltmeler için belli saat
lerde ait oldulu kOmisyonlata nıüracaatlan. Evsaf ve tartnaıneleri Ankara. fstanbul Lv. Amir
likleri aatm alma ~da da «örülür. 

Tutan Teminatı tule ıllnil saat eekll ve mahalll ~ - MUdan LiraKr. Lira Kr. ~ 

Nakliyat 
Jiüllyat 
Patates 4 

4000 ton 1'19,200 
2000 • 85,020 
388 .. kilosu 

Kuru IOimr
~ 

288 .. .. 

lmdınlmM 1800 : 
Odun '315 ,. 
Süt 80 • 
Yolmt 80 ,. 
Saman t50 .. 
X. Uztım ) ._ ~ n ,. 
•man H10 ,. 
K. ot D128 • 
Odun 8'150 9' 
Gaz yalı 145 ,. 
Sabun JdJo 82,500 
Toz teker 88 ton 
Sıbr eti .... ) 919 ,. 
Tue kabak ı 15 .; 
'l'ue maı,. 45 =: .~ ': ~ 

~ BmnJe . :="'\ 4 • 
nolmabk rw .... , " 
Kaba: 35,000 kilt 
l'Malye. 40,000 • 
Patbcan 40,000 .: 
Domatel 4 15,000 ; 

Bamye~ 1· 10,000 : Biber 10,000 ,: 
Kabak . 1 20,000 ~ 
l'uulye 4 22,000 ~ 
Patlıcm' 22,000 .; 
Domatell ""0,000 ;: 
Bam,. 8,000 .; 
Biber ' 8,000 : 
Kabak "1 '1,000 : 
l'uu1y8 8,000 .; 
Patbean: 8,000 ;: 
Damata a.ooo .: 
amn,.f 2.000 ;: 
Biber... 2.000 ..., 

38,000 
3'7,040 
1'1,600 
21,200 
24.3'15 
28,490 

'18'1,550 
358,820 
135,000 

48,250 
40,425 
33,660 

343,980 
825 

'1,200 
f.,000 
l,280 
1,880 
1,280 
1,400 
3,800 
9,000 
2,250 
4,350 
2,000 
1,100 
2,255 
5,1'10 
1,625 
2,700 
1,2'15 

280 
800 

1,800 
48'1,5' 
900 
L.fM_ 

10 
12 

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

3,330 
2,778,38 
1,320) 
1,590) 
1,828,l~ 
4,2'13.~) 

28,132,50~ 
53.823 
ıo,2so 
8,93'1,50 
6,063,'1~ 
5,049 

51,59'1 
123,'15 

,J,080 
800 
192 
252 
192 
105 
2'10 
6'15 
188,'15 
328,25 
150 
82,50 

169,12 
387.'15 
121.87 
202.50 
95,82 
21 
80 

135 
38.58 
8'7.50 
33,'15 

~ "' 
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23 ~ ; 

28 " " 
24 .. ; 
418/" 
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.AfiliiJa j"ai]i iDinain bpali zarfla ebiltmeleri hizalarında yazılı g6n, saat ve mahallerdeki 
Mkert am•lma komiQonlarmda y•pdacaktır. Taliplerin ihale saatlerinden bir uat evvel kanunt 
~Je teklif mektuplanm ait o1duju komisyona vermeleri evsaf ve prtnameleri ait olduju 
~a&'iWir· 
quıt llDdari !'atan Teminata ihale lflatl aaatl ve mahalli 

Kilo Lln Un 

'100,000 
22,000 
80,000 
t0,000 
10.000 

900,000 
230,000 

~-.ooo 
22,880 
'12,000 

150,000 

3750 
MOO 
MO 
413 
4SO 
900 

4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/Ml 
5/8/941 
&/8/941 
5/8/941 
&/8/941 

tın/Mı 
&,48/941 

8 ) 
10) 
14 ) 
16) 
8 ) 

14) 
16) 
10) 

10 
11 

Süıilç. 

Adana. 
Çanakkale. 

Meşhur SİNGER Saatleri 
Ga7et zarif kol saatlerinin :yeni modelleri ıelmlJtfr. 
Hiçbir zam görmekalzln •ki flatlerla Mtılmaktadır. 
Sİ.NGER saatinin kaliteal yüksek. müba)'aa ıeralti 
faydalıdır. 

No. 192 Paslanmaz Çelikten Lira 32 
Bu fırsattan istifade etmek f.stiyen tqra milşterlleri
miz bedelini posta vasıtuiyle peşin gönderdiklerinde 
posta ücreti tarafnnıza alt olmak üzere 1Ut ıönderillr, 
DiKKAT: Singersaatleri fstanbulda yalnız Eminönü 
merkezindeki malazamızda satılır, istanbulda ,ubemiz 

Yoktur. 

SINGER SAAT Magazalan 
latanbul EmlnlSnD caddeal NtJ. 8 

T. iş Bankası 1941 ikramiyeler 
ICii~ülr Tasarruf l adet 2000 Llnl* =2000-Ltn 

Hesapları 1941 1 • 1000 • •3000- • 
1 • 750 • alSOO.- • 

iKRAMiYE PLANI 4 • 500 • -ıooo- • • • 250 • •2000. 
efideler 4 Sabat, 2 Ma11a, l Ata•- ss • 100 • .ssoo- .. 
,., S lkincitqrba tarihlerinde ,.. IO • 50 • •4000- .. 
•dır. 300 . 20 . -eooo--Seherine tatıınm edilen fiyatı · Aşağıda miktarı yazıh sıtır et-

65 kuruş olan 10,000 adet saplı ip leri kapalı zarfla ekailtmiye ton
yular başlığı beherine tahmin e- muştur. Dıaleleri 28/'1 /941 pazar 
dilen fVatı 850 kUl'U§ olan 10,000 tesi günü hizalarında yazah saat -

81,000 
48,000 

300,000 
1,400,000 
ı,~,poo 

( 

1932 
1350 
l70l 
5400 
8750 
4950 
837rA '1/8/941 18 

adet çul, beheri 25 kuruştan lerde Karakösede askeri satmal-
70,000 adet gebre, beheri 380 ku ma komisyonunda yapdacaktır. 
ruştan 10,000 adet belleme, be - Taliplerin kanuni vestkalariyle 
heri 35 kuruştan 70,000 adet ko. teklif mektuplannı ihale saatle
lan, beheri 85 kuruştan 50,000 rinden bir saat evvel komisyona 
adet semer urgam pazarlıkla sa- vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 

Bahkeair. . tm alınacaktır. Saplı ip yular b8§ Erzurum askeri satmalma komla. 
(3S6-890U lığı, ç1Jl, gebre, belleme k<>lan ve yonunda da görülür. 

** - · 4ldı4a Ymb menc1m ı>azarlıkla ebiltmelerf hfzalannda 
:ruıh- ,fimJerde Merztfonda askeri satın alma komlayonunda ya
PJ]acütJr. Taliplerin belli vakitte komilyona "elmeleri. 

~ Tatan "emlnatı b..ıe 
Clllll Kilo Ura Un lfla, ... d 

14,400 
ı.440,000 

21,800 
8'1,200 

1820 
8110 

30/'1/941 1r 
31 " " 1\ 

'2SKI - 5548) 

Jll. semer urganı için ayrı ayrı teklif Miktan Tutan Temlneta thale 
1,008,400 kilo sıtır eti ahna • ler kabul edilir. Dıalesi 25.7.941 Kilo Lira Lira ... ti 

cakta. Puarbkla ebiltmeai cuma günü saat 11 de Ankarada _ -
1/8/941 cuma günü saat 10 da M. M. V. satmalma komisyonun- 192,000 38,400 2880 16 
ErzurUmda askeri satmalma ko- da yapılacaktır. Taliplerin teklif 176,000 40,480 3038 1'1 
misyonunda yapdacaktlr. Tahmfh edecekleri miktarlar ve cinsler (318-5686) 
bedeli 201,680 Ura Dk teminatı üzerinden kat'l teminatlariyle ko .y. 
11,3!'4 lirada. Bvtaf ve prtna - misyona gelmeleri. Evsaf ve şart Beheri 100 graınbk paket ha _ 
mesı ko~onda görfilür. Talip. namesi 1070 kurup komisyon - linde 1000 kilo mercimek kom. 

l lerin belli vakitte komiayOna gel- dan alınır. (5869) primesi pazarlıkla 1atm alma • 
meleri. (404-6072) JI. caktır. Dıaleden sonra takarrür 

·* ~ •. ,,.. 15/'l/941 günü 14 kalem vete edecek fiyat ~~en teminat 

..... Dff:•nıe-:-aw;rp,-.Bim, 
· ~enalji. ~ınkbk " Bltb' ~tnluuml Derhal(İ 

f•bında fOnde 3 kate abaablllr. TAKLITLIRINDIN'SA 
HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA is~ 

EŞYA 
Begoğla Dördüneü Sulh Hukuk BMdmllğinden: Hl/, 

Terekesine mahkemece elkonulan ötü Hüseyin Kenana ait 
Beyoğlu Aynalıçeşme Duraç sokak 13 numarah apartımaııda
bulunan ve mahkemece tesbit edilen etJalar açık arttırma su
retiyle 25/7 /941 tarihine müsadif cuma günü 188t 14 de satı
lacaktır. isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahal • 
linde haZll' bulunmalan ilAıı olunur. (6022) 

' 
SiZiN DE 
El ilGINIZ 

TAKDiR' 
ÜZERE 

Aarımızın moda•nın nrafet ve lnoellllne inzimam .._ 
htad terzllerln mahareti, kadına da gen9lll• matuf .. y .. 
hayret bir beden tenaaDbD arnder. 

P'akat yU. ve onun hututu ı•v ... dlrler. ller bu nolc• 
taya ikim gelen ihtimam glderllmaee, eeneler bu hat• 
lan batkalarına pek pbuk fark ettlrfrler. Bu, elzln bir 
eırrınadır ki. ufak bir dlkkatalallk veyı lh1111ı netl01191 N• 

klbelerlnhdn dikkat nazarından unk kalama. ltt- •Hl•· 
rln (bllha.. nazik ve h.-a olltlere muaallat olan o tah • 
rlpklr •nelerin) olldlnln cızmelcte oldulu ve binlerce (bl• 
dayette gayri mehaGe) ine• 9lqllere lhmalklr kalmayınıs. 

Zamanla olldlnlzl eolduNıOAlc olan ve eld pek ook defı vakit.Is hı· 
rep eden bu Arızaları ak .. m ve aabah KREM PIRTllV'le yapaoa· 
Oınıa ufak bir mauJla refedlnla. KRIM PIRTIV'ln bu muclaelne 
y0a blnleroe hemclnslnlz gibi ela de hayret ve memnuniyeti• .. lılt 
olaoakanız. GISrecelcelnlz ki almana, ebedi 1•11tllllnlzl lıerk...,mal· 
rurane .SyllyeOllktlr. 

KREM PERTIV'ln tarldblltdeld flll a..- H derin tlzall .... blle 
izalede pcikwıl)'OOClktlr. BuıDnden itibaren ela de bir tG1t K il 1 M 
P 1 R T E V'I tuvalet maaanıada bulundurunuz. O, ayni ... anda 
"rt rOqlrların ve kuvvetti ıon.,ht en iyi muhat•• • 

Türkiye Cümhuriyetr 

ZİRAAT BANKASI 
Kanalq Tarihi: lUI. - ~· 100.000.000 Ttlrk Llral. .... ,. 

Ajuaa4edl: • 
Zirai .e ft:arl her MVi ............. ıe1m.; 

Para biriktiMllere 18.IH lira lkrambe wıi7• 

100 a4et 50 Unhlr 5,000 Lira 
ıao. 40. 4.AIOO. 
ıeo. ao. ı.-. 

Aşalıda yazili mevadın açık eblltmelerf hlzalarmda yazılı Afailda yazılı erzaklar alma - riner eczasının hepsine birden alınacaktır. Taliplerın 28/'1 /941 
gün ve saatlerde Kırklareli askeri •tm•hna komisyonunda ya- caktar. Pazarlıkla ~.biltmeleri talip bulunmamış olduğundan pazartesi günü saat ~5 de Hadım 
placaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. ŞartQa- =~~l ~ gunt!ı::t 14 23/7/941 Çarşanba günü pazar- köy civarında Y~anda aske-
me ve evsaf1arı komisyonda görülür. . yirde ask: 18 ko- lakla eksiltmesi Ankarada M. M. rl satınalma komısyonuna gel - ~--•••••••••••••••••• ... 
Clml lllktm Tutan Teminatı ihale rttn ve uati mısyonıuıda yapılacaktır. Taliple V. Satın alma komisyonunda ya meleri. (358-5903) 

Kilo Ura Lira Kr. rtn belli vakitte komisyona gel· pılacütır. Hepsi birden bir tali JI. •-• 
_ me1eri. Bu erzaklar Geliboluya be ihale edilebileceği gibi her ka Müteahhid nam ve beeabına REKOR • SIHHAT • DOGAN 

İdrofi1 Pamuk Şirketleri: Sflt. 
Yolurt. 
Ko,un etı. 

15,000 
8,000 
'l,000 

1950 148 25 11/8/941 18 ıealim ~le ahnacaktlr. lem ayrı ayrı taliplere de ilıale 180,000 kilo ArP• açık eksiltme 
1280 94 ao 11/8/941 1'1 Cimi '8ktan edilir. Her kalemin miktarından suretiyle 1atm ılmacaktır. Dıa-
3aoo 262 50 1418/941 1 'I Kilo nokMn miktarda teklifler de lesi 31/'11941 Perşenbe güDtı aat 

(402-80'10) - kabul edilir. Taliplerin her ka. 16 da Alrıda ukeı1 satın alma 
Pirinç. 25,000 lem için listesinde gösterilen fi- komisyonunda yapılacaktır. Tah-
Bulgur. . 25,000 atlar üzerinden % 15 kat'l te- min bedeli 18,000 Ura ilk temfna 

• 

ilbip ,. Blp'IJaı madGrtl: Bmia IJw. a.-...u.t w Mllfri7at 
T. I. 1J. IARMatlı _ .. 

Kmmza mercimek. 10,000 minatlarile belli vakitte koınisyo tı 1350 liradır. Taliplerin belli 
Sade 1$ 8,000 na gelmeleri. Liste ve şartnamesi vakitte komisyona gelmelerl. 

(378-5947) komilYonda görülür.(372 • 5941) (326 • 5'1"3) 

Bahçekapa Yeni Valde Han altında 20 numaralı yuabaneJi si· 
parlf yeri olarak 8ÇJDlflarchr. 

Bundan böyle ugart 100 kiloya kadar olan siparlflerin lfbu 
adrese verilmedni. Bunun haricinde fabrikalarca ıiparif kabul 
edilemiyecelbıi muhterem müterilerimize bildirir, saygılarmıı 
sunarız. Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Valde Han ldrofil 


