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' Çocuiuııuza verebileceğiniz en .kıymetli hediye 
E A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fıtbt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün bayatm· 

da izinJ bırakır. 1 9 4 1 
-GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi FIYATJ '6) LlRAOffi. 
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Hatayda 
Bayram 

Hatay 2 Yıl Önce Bugün 
Vatana iltihak Etmişti 

Kaliraman Türk Ordusu, Hataya girerken 

Montreux'den 
Sonra 
Boğazların 
Ehemmiyeti 

Montreux'de Boğazların Türkiye 
tarafından tahkimi ve Boğazlara 
mutlak surette Türkiyenin haklın 
olmaSI hakkmda verilen karar, yal
nız Türkiye için değil, Boğazlarla 
alakadar bütün devletler için de 
faydalı olmuştur. Montreux'denbe
rl vukua gelen h ad iseler, Türkiye
nin muhafızlığı altında bulunduğu 
müddetçe, Boğazların tam emniyet 
altında olduğunu isbat etmiş bu
lunmaktadır. 

M. Zekeriya SERTEL 

1 
Bugün Hatay, -ana vatana ilti

hakının ikinci yıl dönümünü kut 
lamaktadır. İki sene evvel 22 
temmuz günü saat 18 de Hatay-
daki son yabancı bayrak da in
dirilerek yerine Türk bayrafü çe 
kilmiş, Türk vatanının bu öz ve 
asil parçası üstünde ecnebi iş .E!a
li bu suretle tamamen ve ka tiy
yen nihayete erm.j:tir. İşgal as
kerleri de geçen sene bugün Ha
tayı terketmişlrdrr. 

Hatayhlar, bu mesut yıl dö
nümünü bugün heyecanla kut
luyacaklardır. 

Hatay bayramı, ayni zamanda 
Türkiyenin lbarısçı sivasetinin bir 
zaferi olmak itibariyle de büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü 
bu suretle Türkiye milli men
faat ve haklanm hiç kimsenin 
zaranna olmıyarak temin etmek 
suretiyle bütün dünyanın bir 
kere daha tev~ccühünü kazan
mış bulunmaktadır. 

Hatayda hazırlık 

Montreux anlaşması., Boğaz- Antakya, 22 (TAN) - Hatay 
ların muhafl2ll olarak bayramı, yarın her tarafta coş

'I'ürlciyeyi tanımıştır. O va.kit- kun tezahüratla kutlanacaktır. 
tenıberi Boğazlar emniyet altın- Her taraf şimdiden donanmıştır. 
dadır. Boğazlarda Türkiyenin Bir çok köylüler milli kıyafet
k:at'i hakimiyeti, harbin de bu- leri ile Antakyaya akın etme~e 
talara sirayetine mani olan amil- başlamışlardır. Bu mi.inasebetle 
lerden biri olmuştur · bir ~ecit resmi ve halkevlerinin 

Bu harp başlamadan evvel Bo- muhtelif toplantıları yapılacak
ğazlar meselesi ile alakadar o- tır. 
lan devletler bilhassa Sovyet 
ltıısya ile İngiltereydi. Montreux 
de Boğazlarn vaziyeti münaka: 

11V11 Mücadeles? 
Nevyork, 22 (A.A.) - (V) za

fer hareketi Amerika efkarı üze
rinde büyük bir tesir yapmıştır. 
Sinema yıldızı J ames Stewart'm 
babası Alexander Stewart bir bi
nanın üzerine (V) işareti koy
durmuştur. Harf. her ~ece tenvir 
edilmekt€dir. Matbuat da (V) 
hareketine büyük bir elıemmiyet 
veI"lllekted ir. 

r •••-•--•••••HHH••·-·--·--·--····, • 
Welles'in 

İfsaatı 
4 

Almanya, Müstakil 

Memleketlere 

Taarruz Hazırhyor= 
: 
a 

Hariciye Müsteşarına Görei 
Amerika, Bu Hususta 5 

Sarih Malumata Sahiptir i 
Vaşington, 22 (A.A.) - Ha- $ 

riciye müsteşan Sumner WeL 
les, dün aşağıdaki beyan~tta 
bulunmuştur; 

''Almanyanın yeniden nıüs· 
takil Avrupa memleketlerine 
taarruza hazırlandığına dair 
Amerikan hükUınetinin iti • 
mada şayan malômatı olduğu. 
ğunu kat'iyyetle beyan ede · 
r.i.nı.,, 

Welles· bu memleketlerin 
' d~ isimlerini söylemeyi re aet • 

: 
~ • 

miştir. • S 

\. .......................................... J 

Rooseveltin 
Kongreden 
Bir Talebi 
İhtiyatrarın Terhis 

Edifmemesini istiyen 

Reisicümhur Diyor ki: 

"Beynelmilel Vaziyet 
Çok Vahimdir .. 

Mesajında Amerikıf.ıın tehlikeye 
maruz bulunduğunu tekrar eden 

Mr. Roosevelt 

Vaşington, 22 (A.A.) - Roo. 
seveıt; kongreye bir mesaj gönde 
rerek Amerikanın tehlikede oldu 
ğunu beyan ederek orduda fiili 
hizmetlerde kullanılan milli mu 
hafızlarla seçme sınıflara ayrılmış 
ihtiyatların bir senlik hizmet 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

Şa edilirken bu iki devlet noktaı 
tiazarlarmın kabul edilmesi için 
ellerinden geleni yapmaktan ce
kinmediler. Sovyetler o vakit 
l'ransızlarla müttefik bulunduk
ları için Boğazlardan harp ,gemi
lerhrln de ~eçmesini istiyor, 
~kiyenin Boğazlara hakim ol. 
lnasma karşı da bir nıevi endişe 
izhar ediyordu- Montreux anlaş
:tnası nihayet Türkiyenin Boğaz
lar üzerindeki hakimiyetini tas
dik etti ve hadiseler Boğazların 
'l'ürkiyenin elinde bulundu!k.ça 
~yet altında bulunduğunu is
bat etti. 

Beynelmilel Kızıl 
; 

1939 _ 40 harbi içinde Boğaz
ların haiz olduğu ehemmiyet 
bamlbaşka bir şekil aldı 

Almanya A vrupada Sovyetler
le hemhudut olduktan ve Bal
kanlarla Karadenize kadar in
dikten sonra, Boğazların :mahiye
iti değişmişti. Artık Sovyet Rus
'.ra için Boğazla: bir~nci d~reced~ 
ehemmiyeti haız bır ~ec1t verı 
olmaktan çıkm1stı. Cünkü Sov
'.V'etlerin en büyük düşmanı Al
:rnanya komşusuna taarru'Z ıeın 
l3oğ'azlardan istifadeye muhtaç 
değildi. İngiliz donanmasını??- da 
l3oğazlardan istifade etmek ısıte
ttıesi ihtimali bahis mevzuu ola
ttıazdı. 

Bilakis Boğazlar, or~ı: şa~.a 
inmek ist€yen Almanya ıcın 1:1.u
him bir könrü vazifrsi t!Öreb1lır
di. Fakat Bo~azlar Türkivcnin e
linde bulunduğu icin Almanlı:ır 
bu köpriiden istifade etmevi dü
şünmediler. Ordularım sarka ce-

\ ~rek Sovyet Rusyaya hücum 
ettiler. 

'Devami: Sa. 5, Sü. 4) 

Haç Komitesinin 
Bir 1 eşebbüsü 

Muharip Devletler Arasında Harp Esirleri 

Hakkında Malumat Teatisine Tavassut Etmek 

Üzere Ankaraya Bir Heyet Geliyor 
Ankara, 22 (A.A,) - Doğu Av 

rupa cephesi üzerinde muha • 
samat . b~ladığı zaman beynelmi 
lel ~aç komitesi muharip bü 
tün memleketlere müracaat ede
rek harp esirleri ve sivil enter
neler hakkında verilecek malu • 
matın teatisi için tavassutta bu -
lunmak arzusunda olduğunu bil
di~tir, 1Alakadar bütün hüku. 
met~ hl ~aata müsait bir 
surette cevap verdiklerinden bey 

nelmilel Kızılhaç komitesı, komi
teye mensup bir heyetin Türkiye 
de yerleşmesi için Türk hükume: 
tine müracaat etmiş ve merkezı 
Ankarada bulunacak olan bu he • 
yetin mevzuubahis malUm.atın 
toplanması ve teatisi için bir role 
tesis etmesini teklif eylemiştir. 

Türk hükumeti beynelmilel ko 
mitenin bu talebini müsaraatla 
kabul etmiş ve Kızılay da teknik 

(Devami: Sa. 5, Sü. 4) 

Taarrvı /sfikam<'flNi • ): 
JaponJ1a 

1 1 •• ..,.._.__., Sf al;n hstf'I Hindiçini ve 
\liı .. ~.ıı. 

8aft9.kl!Jt.ler .fl.!!.''9' .ılı.~ a .ı.ı. 

Siyam'a ..... ~ 
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Taarruza 
Geçecek 

-o--

Tokyo, Hindic;ini1nin 

Hasmane Bir Tavır 

Aldığım Bildiriyor 
--o-

Bir Kısım İhtiyatlar 
Askere Çağırddı 
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Japon heyeti reisi ile görüşen, \ı 
Hindiçinideki Fransız umumi 

valisi Amiral Decoux :r 
(1 

Tokyo 22 (A.A.) - "Afi,, Hin T 

Son gelen haberlere göre, Şark cephesindeki vaziy eti gösterir harita 

diçini umumi valisi Decoux, dün ~· 
oğleden sonra Hindiçinideki Ja ' 
pon heyeti reisi Sumiata'yı ka- \: 
bul etmiştir. Siyam ve Hindiçini ı 
Japonyanın Hindiçini de hareke 
te geçmesinden endişe etmekte- ;ı 
d~~~ b 

ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi 

Moskovaya Cephelerde 
İlk Şiddetli Şiddetli Bir

1 

Hava Akını HarbolrJyor 
Hücum Bütün 
Gece Fasdasız 

Devam EHi 

Cephenin Y arıfmasile 

Sovyet Gruplarinm 

irtibatı Kesildi 
Berlin 22 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb· 
liği: 

Alman ve müttefik kuvvetle
l'in yarma harekatı sayesinde Sov 
yet müdafaa cephesi inhilale u_ğ 
ramış, düşman gruplarının ara
larındaki irtibat kesilmiştir. Şid
detli bir mahalli muikavemete 
ve anudane rnukabil hücumlara 
rağmen, düşman kuvvetlerinlin, 
merkezi kumandanlığından eser 
kalmamış _gibi görünüyor. 

Bütün sark cephesi boyunca 
muhtelif düşman gruplarını im
ha etmek gayesini takip eden ha 
rekat durmadan devam etmek
tedir. 

Müttefiklerin merkezlerine ye 
ni Bükreş ve Helsinkiye yapılan 
Sovyet hava taarruzlarına mu
kabelei bilmisil olmak üzere Al-

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

Moskova'ya İlk 
Hava Hücumu 

Akim kaldı 
a 

Zırhlı Cüzütamlara 

Karşı Bir Çok 

Hücumlar Yapıldı 
Moskova, 22 (A.A.) - "Ofi,, 

Istihbarat bürosunun 21 temmll2. 
akşamı tarihli tebliği: 

21 temmuzda Polotsk, Neve1, 
Smolensk, Novograd, Volyı1sk 
mıntakalarında ve ce,phenin sair 
noktalarında şiddetli muharebe • 
ier olmuştur. Tayyarelerimiz, düş 
manın zırhlı cüzütamlarma ve yer 
deki tayyarelerine hi:icum etmiş-
lerdir. 20/21 temmuzda düşman 
tayyareleri, Leningrada karşı iki 
defa akın yapmak teşebb'..islinde 
bulunmuşlarsa da hedefe vasıl ol 
mıya muvaffak olamamışlardır. 
Birinci akın esnasında düşmanın 
11 tayyaresi, ikinci akın esnasın
da da sekiz tayyaresi düşürül _ 
müştür. Biz dört tayyare kay -
bettik. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

(
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'- ASKEWRi VAZIYET j 

Alman·Sovyet Harbinin 
ilk Ayının Bilançosu 

Askeri Müteliassısımızın Makalesi 4 üncü Sayfamızd.adır. 

İngiliz Kıtaatı 
Suriyeyi işgal 
Ettikten Sonra 

11 Bu Hal, Türkiyenin 

Vaziyetini Fevkalade 

Düzeltmektedir ı ı 
Londra, 22 (A. A.) - Alman

lar (V) harfini Alman zaferinin 
alameti olarak telakki etmekle 
büyük ıbir zaaf itirafında bulunu
yorlar. Bir kere (V) mücadelesi 
en az üç aydanberi başlamış ol
duj{u halde bundan bahsetmek 
Almanların şimdi akıllarına .!!~i
miştir. Sonra da zafer demek o
lan Victoria kelimesi Almanca 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

J aponyaya karşı müşterek ı< 
D 

bir cephe kuruluyormuş c 

Tokyo 22 (A.A.) - 11D. N. B .• , a 
Bütün sabah gazeteleri Şan~hay, s 

H .,d ı< Hongkong, Saygon ve anp;ı en 
gelen ve İngiltere ile Amerika· ~ 
nın cenuptaki İngiliz ve Ameri ; 
lran üslerine dayanarak uzak ~ 
şarkta Moskova ve Çunking a t 
rasında müşterek bir cephe te
sis edeceklerine dair olan endişe , 
verici bir çok haberler neşret-
mektedirler. 

1 
Tokyo Nişi Nişi İngilterenin ı 

Hindiçininin işgali hakkında Cun c 
king ve Hindiçinideki Golistler- ı 
le bir askeri anlaşma yaptığını b 
bildirmektedir. 

Şimalde Kvangsi ve Yunnan'- ( 
laki Çunkingli kıtalar Hindiçi· ~ 
ninin şimalinde ilerlemeğe ha· ı 
z1r oldukları gibi cenuptan da 1 

İngiliz yerli kıtaları yürümeğe a 1 

made bulunuyorlar. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

~I t 
"Leblebi .. nin Lehinde, Aleyhinde 

Yazan: Refik Halid 

Leblebi, gittikçe gözden dlişiiyonnuş ... Anketlerini zevk}( 
okuduğum bir muharririn yazısmdan bunu anlamakta · 

yLz. Leblebiye sempatim vardll'; fakat ne sevdiğim bir rakı meze· 
1 

si olduğundan, ne de çene oya]amıya yarauıasmdan... Anadolti 
çocuklannca bonbon ve karamela kadar rağbette bulunmasından, 
köyden kasabaya gidenlere ısmarlanmasından, günlerce yolu bek. ı 
lenmesinden, o suretle de anayurdun ücra yerlerini hatırJatmasm. 
dan doğan bir alaka! Sonra, gezici leblebiciler Anadolu uşaklan · 1 
dır; kıyafetleri, leh~eleri, kal torba1arı, kaba elekleri, hepsi beni 
hayatımın eski bir faslına siirükler, eskiye ait hatıralarımı yeniler 
Çocukluğumda leblebi unu yerke·n, hazan, tıkanıp şekerli tozlar, 
yüzüme, gözüme ve karşımdakilerin suratına serptiğimi de dü . 
şünür, giilümserim. Dibinde sıvamp kalmış ıslak hamurlu kaşıli 1 
hile hum zihnimde, tabağa dayanmış duruyor. Hülasa, leblebi ha· 
na damak yolundan değil, dimağ cihetinden tesir eder. 

Fakat ona, bir taraftan da hıncım vardı.r: Leblebi bizim za· 
manımızın mahalle çocuklarım ahlaksızlığa sevkederdi. Şadırvau 
musluk1anm kurşun su borulariyle kubbe kaplamalarım çalarlar 
ve ilk ticaretin esasını teşkil eden trampa usuliyle leblebi alırlarth. 
Leblebi yüzünden acaba kaç kubbe vakitsiz çöktii, kaç çeşme tı. 
kandı Ye kaç medrese yıkıldı? Muharririn yazısını okuduktan 
sonra otobüsle geçtiğim yollarda gözüme - hem de ço~u san'~t ese· 
ri olan _ ne kadıır harabe iliştiyse bunların yıkımında ihmal. de he;· 
rabe:r o fena terbiye ve ihtikarın tesirini gördüm. Le~lebı nc~ıs 
binalann sağlam bünyesinde kokain ve morfin dm-ecesmd~ tah~ı · 
bat yapmış, her leblebi. tanesi bir mermi ı:ibi mermer kemıklerınc 
işlemişti. 

Eğer leblebi bqUn g&.lden düftflyse ıü-1 eserlere ,·e taze 
dimağlara karşı bilvasıta iş~edtği ha~l~ hesapsız cinayetlerin 
• geç de olsa • cezasını çekiyor, demektir. 
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1 Sür!' Agoptaki 1 M ev c u i l s l im l tik 1 ~ün Şehirde 
Defıne • "' Uç Otomobil 
Bulunamadı Kanununda 1 adılat Kazası Oldu Lozan Zaferi 

Napoleon, Yeniden Çarı ikna 
Etti ve Kız Kardeşlerinden 

Biriyle Evlenmek İstedi 

Araştırma Bugünden 

İtibaren Fenni 

Aletlerle Yapılacak 

Yapılması istendi 
Nafıa Vekaleti ·şehirc i li k Mütehassısı Hosner, 

Prost'un Hazırladığı Planları Tetkik Ediyor 

--o--
ikisi Ölümle 

Neticelendi. Tabibi 

Adli de Kaza Geçirdi 

Yazan: Naci Sadullalı 

Milli bir bayram günliniin 
arifesindeyiz: Çiinkii ~ a· 

rm, Lo1..a11 zııferini knzıınıŞlmızuı 
taın on sekizinci yıl döniiınüdur. 

İnöniinde, :yer yUziiııün l.o~ra· 
maıı miitenrrızmı tepeli~ en Inö· 
nii, J.ozanda da, yer) üziinün en 
kudretli diplomatlarını mat et 
mi ti ... Biz, Anndoludn harbi 
Lozanda ise, sulhü knzanmıstıl\ 
Loznn zaferini anmak \ e hissi) n 
tıını ortaya dökmek için, yl} dö 
niimü güniiniin gelmesini hil~ 
lıeklenıeyişim, ve o bib tik ha'· 
ramı kutlamaya onun dnha ari 
fesinde hulunduğmz sırada bn!; 
lıyncak derecede sabırsız dııvra 
msım sebepsiz değildir. 

Bu vaziyet, hissikablelvukuu ı 
mvvetli olan Napoleonu tered
ude düşürüyor. Taleyrana, yeni 
ttifak muahedenamesini imzala-

na tutmamı emrettiği yoldan 
bahis açıyorum. Benim, yer yü 
zünde hiç bir halefim yoktur. 
Jozef, bir hiçtir. Ve kızlann _ 
dan başka bir şeyi mevcut de
ğildir. Ben kendim bir hanedan 
kurmağa mecburum. Bunu ise 
ancak, A\•rupada saltanat ku _ 
rau biiyük hanedanlarcfon biri
ne mensup prensesle nikahla· 
narak kurabilirim. imparator 
Aleksandr'ın kız kardeşleri var. 
Hele içlerinde bir tanesi var 
ki, yaşı bana uygun gelir. Bun 
dan, Romanzcf'e bahsedin \'C 

ona söyleyiniz ki, 1 panyadaki 
işim biter hitmez, Tiirkiyenin 
taksimi hakkındaki metalihatL 
na razı olacağım. Sizde, hir ta
kım deliller de eksik değildir. 
Zaten, boşanmamıza aleyhtar 
olduğunuz da malftmdur!,, 
Taleyran, ertesi gun bu işi Ça-

Sürpagop mezarlığında dün de 
define aranmasına devam edilmiş 
tir. Radvestezi mütehassısı Rus
yalı Prince Yury llonidaz'ın ar
kadaşı olan maden mühendisi Rus 
mühtedisi Ahmet Hidayet de, dün 
define arayıcıları arasına girmiş 
bulunuyordu. 

Belediye; yapı ve yollar kanu-ı timlfık programlarına dahil bu _ 
nunun bazı maddelerinin imar ve lunan sahalarda inşaata müsaa -
istimllik işlerini sürüncemede bı. de olunacaktır. Yalnız inşaat sa
raktığını bildirerek Dahiliye V c- hiplerinden belediyenin ilk tnle
kaletine müracaat etmiş ve bil - binde inşaatı yıkacaklarına dair 
hassa kanunun on birinci madde bir taahhütname alınacaktır. 

Eyübe bağlı Rami nahiyesinin 
Cebeci köyündeki taş ocaklarında 
çalışan Cemal Bulut dun saat on
da ocaktan taş yükleyen kamyo
na atlamak istemiş, fakat muvaf 
fak olamamış, düşmüş ve kamyo. 
nun altına gitmiştir. Kamyon 
Cemalin üstünden geçmiştir. Ce
mal ölmüştür. 

1 nasını emrediyor. Ve onu, kendi 
1 liyle temyize çektikten sonra, 
ekrar Çara veriyor. Fakat bu 
izli vesikayı canlı hic bir mah-
uka göstermiyece~ine dair ona 
emin ettiriyor. 
Fakat Taleyran, o gece, bu işi 

ğreniyor ve bu suretle de, ken
iisinin ilk yazdılh muahedede, 
~apoleon'un temize cekerken ,ne_ 
eri değiştirdiğini öğrcniyir. 

* jr 
'lir muhavere 

Gece Napoleon, Taleyranı 
çağırıyor. Taleyran, Ja~o 

olunü kemale ermiş bir sanatla 
ynuyor. 
N apoleon ona: 

"- İmparator Aleksandr ile 
hiç bir şey yapamadım. Biitiin 
gayretlerim boşa gitti. Dava
mızı bir adım bile ileriye gö
türemedim!" diyor. 
Taleyran cevap veriyor: 
"- Sir, bendeniz, aksine kani

m, ve sanıyorum ki, slz, bura
a bulunduğunuz müddettenbe
, bir çok ileri adımlar attınız: 

Zira görüyorum ki, ıoruyoruz 
ı. Car, taınamiyle tesiriniz al
ındadır.,, 

"- ihtimal sia.e öyle göste
riyordur. Siz de ona aldanm·ııs
sınız. Beni söylediğiniz kadar 
seviyorsa, niçin bili istediğim 
imzayı atmaktan kaçınıyor?,, 
"-Sir, ben Çan, çok mert bu. 

uvorum: Lüzumundan fazla ih
vatlı ve tedbirli davranmak ~
eta Rururuna dokunuyor. Ve 
ana sorarsanız, o, size vermiş 
lduğu sözle, ve size beslediği 
v~i ile, kendisini size, berhan

i bir mualıededen daha kuvvet
e ba~lanmış ve taahhüt altina 
ırmiş sayıyor!,, 

''- Bilmem. Ben, bu husus
ta, kendisine yeni bir ~Y söy
liyecek değilim. Çünkü bunu 
~ apmak, Çara, bu işe karşı lii. 
zumundan fazla alaka besledi· 
fimi izhar etmek olur. Fakat 
ben, sizin, A vusturyaya karşı 
w"· linize hiç bir mani vere
m ,, orum. Bu temaylil, eski 
Fransanın siyasetine daha uy • 
gun sayılmaz mı? 
"- Sir, yeni Fransanuı po· 

litikası da, cüretle ilave e'deyim 
ki • sizin politikamz da bu ol. 
malıdır zannındayım!,, 

Bu konuşmanın geçişinden bir 
aç gün sonra, hükümdarların 

munasebetleri, daha halis, daha 
alpten gibi görünüyor. Artık, 

merasime hiç yer verilmiyor. 
ram bir serbestlik içinde konu
uluyor. Ağlannı yavaş yavaş ku. 
an Napoleon, sırasının geldiğine 

kani olunca, Çara dedi ki: 
"- Hay huylu, glirilltUlU, 

patırtılı hayat beni yoruyor. 
Dinlenmiye ihtiyacım var. Ken 
dimi, endişesizce, tatlıhklarla 
dolu ve sakin bir aile hayatı 
içine salıvermek istiyorum. Sırf 
o temiz ve patırtısız hayata 
can atıyorum. Bütün zevklerim 
insiyaklanm, beni o hayata doğ 
ru adeti sUrUklUyor. Fakat ma 
alesef o saadete bir fürlil ka -
vuş?mıyonım. Hiç çocuksuz bir 
ev, mesut olabilir mi? Ve gü· 
nün birinde ben de bir çocuk 
babası olabilir miyim? Karım 
benden tam on yaş daha bü _ 
yük. Affınızı dilerim: bütün bu 
söyledibrim şe)ler, belki de tu
haftır. Fakat bunları içimde 
saklamamakla kalbinize dök ül· 
mekten, kalbinize açılmaktan 
hoşlanan kalbimin arzusuna 
ram oluyorum!,. 

Napoleon, bir an susuyor. Son. 
a cali olduğu sezilmiyen bir te
surle ilave ediyor: 

"- Görüyorsunuz ya? Ken· 
dimizi başkalarının malı haline 
getirmişiz. Samimi konu~mak 
hakkımız bile bizden adeta nez 
olunmuş. Meseli, şimdi, akşam 
yemeğine pek az zaman ' 'ar. 
Ve ben, mösyö dö Vensan'ın 
veda ziyaretini kabul etmek 
içni, bütün duygusuzluğumu 
takınnıak, ve suratıma ıörlin -
mez maskemi takmak mecbu· 
riyetindeyim!,, 

stikbale ait düşünce 

N apoleon, böylece Çarı sa _ 
mimiyetinc yeniden inan -

dırdıgı günün nkşamı, Taleyranı 
ycnıden ynnına çağırıyor. Ona su
•ller soruyor ve nihayet şu emir. 
]eri veriyor: 

"-Size, mukaddcratımın ha 

rın kendisine bizzat açıyor. Çar 
o anda hala, Imparntorun melAlli 
sözlerinin derin tesiri altındadır. 
diyor ki: 

''- Bu adamın mizaii hak -
kında, hiç kimse doğru bir fik· 
re sahip olamaz. Başka memle_ 
ketıere karşı yaptığı endişe ve
rici her şeyi, \'aziyetinden do· 
layı yapmıya mecbur oluyor. 
Onun ne kadar iyi olduğunu 
kimse bilmez. Siz ki onu en 
yakından tamyan insanlrdan hi 
risiniz, Siz de böyle dlişünmil. 
yor musunuz?,, 
Taleyran'ın Napoleon liakkın -

daki düşüncelerini söylemiye ni
yeti yoktur. Nitekim, bu suale 
dolambaçlı yollardan, kaçamaklı 
cevaplar veriyordu. Çar ona ce • 
vap olarak diyor ki: 

"- Hem, bu işte bir karar 
vermek hakkı yalnız bana ait 
olsaydı, ben rıza gösterirdim. 
Hem de memnuniyetle ... Fakat 
annemin, kızlan üzerinde öyle 
kuvvetli b ir nührzu vardır ki, 
ben ona muhalif bir hareket 
yapamam. Kardeşlerime de o
na muhalif bir karar verdire -
mem!,, 

Boynuna astığı ve kendi icat et 
tiğini söylediği üstüvane şeklin. 
de bir kutu, ve elinde bir şakulle 
kazılan saha üzerine koyduğu tel
lerde yavaş yavaş yürüyor ve a
letinin müş'iresini tetkik ediyor. 
du. 

Her iki mütehassıs da bu define 
işinin ergeç iyi bir netice vere -
ceğini ümit etmektedirler. 

Bu iş için düne kadar 250 lira 
sarf edilmiştir. 

Define arayıcısı Osman Şavlı 
da diğer, iki mütehassıs arkadaşı 
gibi bir iz bulacaklarını kuvvetle 
ümit ettiğinden, elde edilecek kar 
dan onlara da yüzde on vermeyi 
taahhüt etmiştir. 

Dün noter huzurunda bir de 
mukavele akdedilmiştir. 

Kazı, düne kadar 3 metre de -
rinlik, 2,5 metre en veı 5.6 metre 
uzunluk al'zeden bir sahada yapıl 
mıştır. 

PİYASADA: 

Kuru Sebze Fiyatları 

Ucuzlamıya Baıladı 
Piyasada kuru sebze fivatların 

da ucuzluk baş 11töstermiştir. Bu
nun en mühim sebebi yeni sene 
mahsulünden nohut, mercimek 
ı?ibi malların piynsaya gelmesi
dir, yeni sene mahsulü olan ku
ru fasulye piyasaya henüz gel
memiştir. 

Pirine fiyatlarına gelince, son 
günlerde piyasaya bol miktarda 
çeltik J{eldiğ'i için fiyatlardaki 
yükseliş durmuştur. 

Tie~ret V~kaleti istihsal mm· 
takalannda mercimek için 15 ku 

Bundan sonra, hükümdarlar, ruş fiyat tesbit etmiştir, fiyatla
mevzuu bizce malum olmayan bir rı mürakabe komisyonu henüz 
mülakat daha yapıyorlar. Bu mü. İstanbul için perakende fivatları 
lakAt neticesinde, aralarında dalia tesbit etmemiştir. Alakadar ta .. 
büyük bir teklifsizlik, ve sami • cirler, mercimeği kaça satacak -
miyet teessüs ediyor. Napoleon larını mıntaka ticaret müdürlü
akşamları, Taleyran'la da yeni ğünden sormaktadırlar. 
mülakatlar yapıyor. Bununla be- · 
raber, müsbet hi,. bir neticeye Odun ve Kömiir işi - Fiyat 
varılamıyor. Erfruc'ta ne ittifak mürakabe komisyor . odun ve 

kömür için dün yeı bir karar 
ne d~. izd~aç yapılıyor. Kendisi. daha vermiştir. Bu karara ,göre 
~7 goster en .misli görülmemiş odun için tesbit edilen narh 560 
ıtıbara ve tazımata rağmen, Na-
poleon, Erfrut'tan hayal sukutu- kuruştur. Fajat oduncu bu para 
na uğramış bir halde, ve nişanlı. mukabilinde sattığı malı müşte-

h d rinin ,gösterecej?i vere kadar ~ö-
sız, mua e esiz olarak dönüyor. türme,ğe vemüşterinln gösterece-
Orada, bir şey elde etmiş birisi ğe yere istif etmeğc ve ettirmeğc 
varsa o da Taleyran'dır. Ye.;eni- rr.'.!cburdur. Kömür satıslarında 
nin yeni karısının milyonlarını da keyfiyet böyledir. Yalnız ma
orada ele geçiriyor. halle aralarında satış yapan pe-

Bununla beraber, 38 prens, Im- rakendecilerin depolardan ala _ 
parator tarafından iltifat gördü cakları kömür toptan addedile
veya tehdit edildi, müklifatlandı. cek ve bunun nakliyesi perakcn 
rıl~ı yeya varlıkla;ında~ tecahül deciye ait olacaktır. Bu hususta 
edıldı. Taleyran dıyor kı: k" f" t ·· k be k · ) ı ıya mura a omısyonu 

(Arkası var) ilanı son sayfamızdadır. 

Cornella Sorabjl, Hlntlldlr. ikinci 
vatan olan lngllterenln ilk Hintli 
kadın avukatıdır. 1 nglltere ve yeni 
Hindistan hakkında yazdıöı hlkl· 
yeler ayni derecede vukufla ya.ııl
mııtır ve ayni derecede kuvvetll
dlr. 

ı. * 1 ki erkek Kharthoum gemisinin 
güverte inde konuşuyorlardı. 

Gemi HJndlstana gidıyordu. Genç 
Hintli doktor Gopal Knnc: 
"- Büyük babam, beni İnglltereye 

gonderdlğl zaman yedi yaşımda var, 
yoktum. Fakat, Hindin, o parlak gü
neşini, renklerini, seslerini, kokuları
m, musikisini hiç bir zaman unuta
madım, 

Annemin beni daima şımartan, o 
geveze hizmetçi kadınları gozlerlmdcn 
gitmiyor. 

det, bir günde dcleişcmez; ama, ne de 
olsa, böyle bir evlılik, bütiln bu olup 
biten b!lyük muthlş bir hata .. ,. ...... 
Hfndistana vardıklan giln, onla

rı orada, feci bir veba salgı
nı kar§ılamıştı, BAtıl ftikaUarla Az
rail, el ve ağ~ birliğiyle heryerl ka
sıp kavuruyordu. 

Gopal bir sabrıh, arkrıdrışma: 

- Korkarım, ônüne gcçcmiycceğlz 
Stewart, dedi. Sonra yaz, ne yapıp 
yapıp, derhal bir kadın doktorla bir 
kadın hastabakıcı göndersinler. Evet, 
c;okaklardakl fakir kadmlara, ynka 
oaça yakalayıp, ister istemez bakabi
liyoruz, fakat zengin sınıfı dert anla
mıyor ... Onlar, kendilerini bir erkete 
ıtöstermektense, ölmeyi daha doğru 
buluyorlar. Salgın, işte nsıl bu smıftan 
çıkıyor 

- E\•et. doğru .. , Vaziyeti hemen 
bildireceğim, 

sinin değiştirilmesini istemişti. Hos11er'in tetkikleri 
Bu madde yüzünden belediye ile 
halk arasında esaslı ihtilAflar çık_ 
makta ve bu ihtilaflar ekseriya 
mahkemeye intikal etmekte ve 
belediye aleyhine neticelenmek -
tedir. Bu maddede yapılacak hu. 
susi inşaat planları umumi şehir 
plftnına uygun olmadıkça boş ar. 
salarda inşaat yapılmasına beledi 
yece müsaade edilmiyeceği yazıl
makta, fakat bu takdirde o arsa· 
ların belediyece istimlakini mcc • 
huri kılmaktadır. 

Belediyenin hazırladığı beş yıl 
!ık imar planında şehrin muhte -
lü semtlerinde birçok yeşil sa -
halar vücude getirilmesi ön safta 
bulunmaktadır. Bu planlara göre 
açılacak sahaların etrafında bina 
inşası için her gün belediyeye bir 
çok müracaatlar vaki olmakta ve 
inşaat ruhsatiyesi istenmektedir. 
Belediye bu gibi müracaatlura 
menfi cevap verince, arsa sahip. 
leri arsalarının istimHikini talep 
etmektedir. 

Belediye ise istimlak işlerine a
yırdığı para ile bu gibi istimlak
leri yapamamaktadır. Bu müraca. 
atı gözönünde tutan belediye, bu 
maddenin şu şekilde tadilini iste· 
mektedir. 

Ilk beş senelik imar planı çer
çevesinde hulunan mıntakalarda 
inşaata müsaade olunmadığı tak_ 
dırde belediye buralarda bulunan 
arsaları sahip lerinden satın ala • 
caktır. Bundan daha sonraki is -

Şehircilik mütehassısı Prostun 
hazırladığı planlard:in Boğazın A
nadolu snhilinin imarına ait olan 
plan tasdik edilmek üzere Nafıa 
Vekaletine gönderilmişti. Nafıa 
Vekfıleti bu planı şehircilik müte
hassısı Hosner'e vermiş ve ma _ 
hallinde tetkikler yapmasını is -
temiştir. Bir haftadanberı şehri -
mizde tetkiklerde bulunun Nafıa 
Vekaleti şehircilik mütehassısı 
Hosner dün akşam tetkiklerini bi_ 
tirerck Ankaraya dönmüştür. Mü 
tehassıs imar müdürlüğü tarafın
dan Nafıa Vekaletine gönderilen 
planı esas itibariyle muvafık bul· 
muş, fakat bazı noktalarda kendi 
mütalaalarını ilave etmiştir. 

Şehircilik mütehassısı Prost bir 
haftadanberi Bursanın imarına a
it tafsilatlı planlar hazırlamakta
dır. Bu planların ana hatları bir 
iki ay içinde tamamlanacaktır. 
Prost Bursada yapacağı bir tetkik 
seyahati ile planlarını tekemmül 
ettirecektir. 

Diğer taraftan şehir meclisi na. 
fıa encümeni imar müdurlüğün -
de meşgul olmakta ve Marmara
nın Anadolu yakasına ait imar 
planlarını tetkik etmektedir. Plan 

I ki11ci kaza 
OHinün muayenesine giden ta· 

bibi adli de bir kaza geçirmiş, o. 
tomobili yol üzerindeki telgraf 
direğine çarpmıştır. Otomobilin 
kapısı kırılmış, radyatörü çatla • 
mış ve çamurlukları parçalanmış
tır. Fakat doktora bir şey olma _ 
mıştır. 

Defterdardaki kaza 
Eyüpte Sof ular caddesinde otu 

ran 13 yaşlarında Mehmet oğlu 
Nihat Kaya Defterdar Dikimcvi 
önünde oynarken; "Keresteciler
Eyüp,, arasında işliyen şoför Ali 
nin idaresindeki otobüsün altın
da kalmıştır. 

Nihat ağırca yaralanmış ve kal 
dırıldığı ŞişU Çocuk hastanesinde 
ölmüştür. --------------
MÜTEFERRİK : 

Lozan Zaferi Yarın 

Her Taraft a Tesit 

Edilecek 
la:- üzerınde yapılmakta olan tct Lozan zaferi yarın i.inivcrsite
kiklerden sonra bir rapor hazır • de ve bütün Halkevlerindc mer~. 
lanacak ve şehir meclisine sevke- simle kutlanacaktır. Universite -
dilecek tir. Şehir meclisinin önü- de saat ı 7 de yapılacak toplnntı
müzdeki toplantılarında imar da şehrimizdeki vekil ve mebus 
planlarının müzakeresine başla - Iar da hazır bulunacak, gençlik 
nacaktır. <Lozan) ı nasıl anladılhnı teba • ---------------------::r--- rüz ettirecektir. 

2 Kişi Valdebağında 

Arkadaşlarını Soydu 
Evvelki gece Usküdarda Valde 

bağı Prevantoryumu civarında 
bir ağır yaralama hadisesi olmuŞ-
tur. CXece yarısından sonra pre -
vantoryum sakinleri bir ses işit. 
mişler ve merak ederek o civar
da araştırma yapmışlardır. 

Araştırma sonunda üzerindeki 
evraktan Trabzor "11 marangoz 
Fikri olduğu anlaşılan çok ağır 

yaralı birini çalılar arasında bul_ 
muşlardır. 

Hemen prevantoryuma kaldı -
rılan yaralı; orada güçlükle ifa. 
de verebilmiş, ve o akşam demir 
yollarında amelelik eden arkadaş 
ları Ruşen ve Seferle gezmek için 
bulunduğu yere geldiklerini, ora
da arkadaşlarının biçak çekerek 
üzerine hücum ettiklerini, muh
telif yerlerinden yaraladıktan son 
ra cebindeki 60 lirayı alarak kaç 
tıklarını söylemiştir. 

Vakaya Usküdar müddeiumu-

ve Irak 

Ticaretimiz 

Filistin 

ile 
Son J?Ünlerde 1ngiltereden 

memleketimize mühim miktarda 
vünlü kumaş, pamuk ve vün ip
likleri ı?elmiştir. Bu malların tev 
ziine mıntaka ticaret müdürlü,i!ü 
nezaret edecektir. 

Suriye yolu ile Filistinlc de 
ticari münasebetlerimiz baslamış 
tır. şehrimizdeki bazı tacirler, 
Filistin ile ticaret yapmak icln. 
Filistin tacirleriyle muhabe.rele
re ııirismislerdir. Basra yolu da 
ncıldıi?ından. İrakla da ticari mü. 
nasebetlPrimiz tekrar teeessüs et 
mistir. İlk parti olarak Basradan 
7İraat Metleri vola çıkarılmıstır. 
Ticaret Vekaleti dış ticaret dai
resi muavinlerinden Turhan. ve 
Baha. İrak ve Filistin ile olan ti
cari münasebetlerimizi arttırmak 
maksadivle bu memleketlere tet 
kik sevahatine cıkmıslardır .. bun 
lardan Turhan fraktan Hindis
tıın;ı krıd;ır eidecektir. 

mi muavinlerinden Şevket elkoy_ tadır. Yaralı Nümune hastanesi
muştur. Ruşen ve Sefer aranmak ne kaldırılmıştır. 

vermişti; o kadar ki, erkek arkadapan 
onun bu yorgunluğa dayanamıyaca

ğından korkuyorlardı, Şantl, garbin 
en iyi, en lfızrm taraflarını almış, fa
kat vatanı şnrkm mez.lyet ve hususi
yetlerini kaybetmemişti. Bu bakım
dan, Gopal ile aralarındaki sevgi ve 
baf, önüne ıeçilmez bir şeydi. Bu, 
ikisini şaıırtmıştı: Adeta bir çıkmaza 
girmişlerdi: Çünkü Gopal'in kansı 
vardı, Şantinin de kocası .. 

ranlıkta, koca, m!lthlş bir yangın, a
caip bir kızıllıkla her yam sarmaya 
başladı, Etrafında çepeçevre, heye
canlı bir seyirci kalabalığı ve biraz 8-
lede, beyaz keten maşlahlı bir rahip
ler kümesi göze çarpıyordu, 
Baş rahibin kalın, heybetli sesi du

yuldu: 

- Mukaddes ruhlar için bu, haya
tını yok yere feda etmek sayılmaz. 
Bu, ulvi ve büyük bir ibadettir, Mu
kaddes ruhlar, giinahsızlar, ateşten 

tertemiz çıkacak, günahkarlar, ibik 
oldukları şekilde yanıp klll olacaklar
dır. 

Halkevlerinde yapılacak mera 
sime o mıntakada bulunan halk 
iştirak edecek, gece müsamere -
ler, konserler ve eğlenceler ter -
tıp olunacaktır. Saat 21,30 da Şiş 
lı Halkevinin bahçesinde caz ta_ 
kımının iştiraki ile bir toplantı 
yapılacak ve bir konferans veri -
lecektir. Kadıköy Halkevi de saat 
21 de Süreyya paşa sinemasında 
bir miısamere tertip edecektir. E
minönü Halkevjnde de saat 21,30 
da merasim yapılacak, konser' •e 
temsil verilecektir • 

Maarif Vekili - Şehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel dün müzelerde tetkikler • 
de bulunmuş, Devlet Matbaasına 
giderek önı.imüzdeki ders yılında 
okutulacak kitapların baskı işle
riyle meşgul olmuştur. 

Köy Gezisi - Üsküdar Hallce
vi köycülük şubesi pazar günü i.. 
çin bir köy gezisi tertip etmiştir. 
Bu geziye belediye reisi muavini 
Lütfi Aksoy da iştirak edecek -
tir. Köy gezisinde milli piyesler 
oynanacak ve şiir okunacaktır. 
Şehir bandosu cumartesi günü Us 
küdar meydanında halka konser 
oıerecektir. 

tarlalar biz.! bekliyor, buğday toplan
maya hazır! Fakat ... Veba, ölilm ya
knmıza yııpışmıştır; bırakmıyor., 

SükCıt .. SilkOt içinde, hayatın nabzı 
vuruyor gibiydi. Sonra.. Kısa, kesik 
bir çığlık .. Gene kadın doktor, ken
dinden geçmiş, vect içinde, bir ham
lede bakirelere yetişmişti. 
Baş rahip elini kaldırdı, yedi genç 

kız, alevlerin içinden geçiyordu. Ra
hipler hep bir ağızdan ilahiye başla
mışlardı: 

- Ey Agn!! Topuna birden kry
ma! Göz, güneşe; nefes, riizgftrn ka
tılsın! Hnyır suda ise, sulnr getirsin! .. 
Ey ulu Agnll .. 

Kalabnlık birden snrsıldı. Sonra .. 
Naı:ıl oldu. ne oldu? Bilmem: 

- Bu da ne oluyor? Ölilm iU\hi
sl de neye' Bir uğursuzluk varı .. Kız 
".loktor! .. Diye haykırdılar .. 

Rahipler: 

Bu yıl, Lozan zaferinin munrı 
sı, bizi, her yıldan dnha bii~ i' 
lıir heyecnnln dile getircbilecc 
derecede muhtcşmdir. Çiinkiı hı 
~·al, Tiirk milletinin başında bu 
lunan Lozan kahramanı, Tiirl· 
vatanını ve, eli silah tutan bü· 
tün dünya milletlerini içine çe 
ken harp cehenneminin dışında 
tutabilmekle, ikinci bir sulh za· 
feri kazanını fır. Kazanılan lıer 
sulhiin kıymeti, muhafaza oluna
bildiği müddetin miktariyle öl· 
çiiliir. Çünkü, milletlere uzadı
ğı nisbette refah getiren sulhün 
ömiirlü olabilmesi, ancak, üzeri
ne istinat ettiği temellerin sa.it -
lamlığına mutevakkıftır. 

inönii kahramanının Lozanda 
kazandığı sulhiin, ne sarsılmaz 
temeller iizerine kurulduğu, diin 
yayı altüst eden bütün fırtına • 
lar karşısında gösterdiği mucize
' i mukavemetten bellidir. 

Bunun içindir ki, biz yarın, 
Lozan zaferinin bayramını, hem 
harp kazanmasını, hem sulh ka
zanmasını, hem harpten korun -
masını, hem de kazandıih sulhii 
:va ntnınsmı bilen hir şefin etra· 
fına toplanmı-. bulunmanın ben· 
zersiz emniyeti ve sevinci içinde 

v ! va ayacagız. 

ADLİYEDE: 

Bir Bisikletçi lhtikcir 

Suçundan 

Muhakeme Ediliyor 
Taksimde Feridiye mahallesin.. 

de 17 numaralı dı.ikkanın sahibi 
bisiklet tamircisi ve kiralayıcısı 
Yugoslav tebaasından Aleko J..a
zaroviç, dükkanında "Milli Korun 
ma Kanununa,, mügayir satış 
yaptığı için cürmümeşhut yapıla
rak, Asliye ikinci ceza mahkeme 
sim: verilmişti. 

Dün yapılan ilk duruşmada 
suçlu dinlenmiş ve cürmiımeş • 
hut yaptırnn; Kasımpaşada Cami
ikebir sokağında bisiklet tamirci
ligi ' ıralayıcılığı yapan Kema 
lin dUKkanına geldiğini, 11 bisik 
let almak istediğini, fakat evvel.. 
ce kendine 232,5 lira borcu oldu
ğu için borcunu ödemeden bisik-o 
let satamıyacağını söylediğini, bu 
nun üzerine "Borcumu da getiri. 
rim,, diyerek gittiğini ve o gün 
dükkAna geldiği zaman 232,5 lira 
borcu ile 11 bisikletin bedeli olan 
550 lirayı getirdiğini söylemiş ve 
cebinden çıkardığı 939 senesine 
ait not defterindeki kayıtlı borcu 
göstermiştir. 

Cürmümeşhudu yaptıran Ke • 
mal ise; böyle bir borcu olmadı
ğını 11 bisiklet bedeli olarak 
792,5 lira istediğini 550 liralık 
fntura verdiğim 232,5 liranın da 
elden aldığını söylemiş ve takvim 
deki yazıyı koridorda yazdığını 
söylemiştir. 

:aunu müteakip Alekonun hazır 
bulunan 4 şahidi dinlenmiştir. 
Bunlar da evvelki pazarlıkta Alc.. 
konun borcunu ödemezsen bisik
letleri sana satmam dediğini işit 
tiklerini söylemişlerdir • 

Bunlardan sonra da zaptı ya .. 
pan memurlar dinlenmiştir. 

iddia makamı Fiyat miırakabo 
bürosundan bu satışta ihtikAr ya. 
pılıp yapılmadığını ve defterdeki 
yazının ehlivukuf tarafından ne 
zam.an yazıldığının tetkik edılme 
sini istemiştir. 

Aleko Lnzaroviç tevkil edilmiş 
tir. 

- Beni de çocukken evlendirmiş
lerdi. f ngiltereye tahsile söndcrildl
ğim zaman, o, buna ses çıkarmamış 
olacaktı. Onun bu beklenmedik mU
samahasını, daima iyi bir şey olarak 
hatırladım, Fakat şimdi, onunla na
sıl ynşıyabllirim? O şimdi nerededir? 
Ne yapıyor? Bihnlyorum. O, bir evin 
biricik şunarık oflu, şimdi Mlft ken
di klly{lnde, dede mlraııı topraklarmı, 
softa bir taassupla idareyle meşgul
dür, ve herhalde halinden de mem
nundur. 

f!! antl: 
~ - Bugiln ates bayramı: gldlp 

'?Örelim. demişti. Anam da onlardan
dı. Bu ateş Ayinini düş{lndilkçe içimin 
titrediğini duyarnn. Ne olur, gMe
llm .. , Ben de, evet .. Ben de onlar gibi 
beyazlar giyineceğim. 

- Gavur Adetleriyle kirletilmlşti, 

dediler. flAhlar gazaba geldi. 
Herkes matem 1uttu. 
Yalnız arkadaşı, Gopal susuyordu .. 

* * Al radan blr ay geçmişti. Gopal 

Pantalon Hırsızı - Kapalıçarşı 
da terzi Ahmet Tevfikin utüleyip 
dükkanı önune astığı pantalonu 
çalmaktnn suçlu sabıkalı Meh -
met dün mahkemede 3 ay 15 gün 
hapse mahkum edilmiş ve tevkif 
olunmuştur. 

.. * 

Hele, gilneşll bir yaz gUnllnün, muh 
teşem, gilrültülil blr alayı ... Beni, bas
tı bacak blr beygire bindirmişlerdi. 

RengArenk elbiseler giyinmiştim, boy
numda çeşit çeşit çiçclt dlzllul vardı. 
Önllmde muganniyeler, arkamda çal
gıcılar.,. İleride, alayın U ortasında, 
beygirin ensesinde çalınan ilahiye uy
gun bir makam tutan bir kız çocuğu 
küçücük kınalı elleriyle bindirildiği 

ilerliyordu. İşte, bunun benim dilğiln 
tlayun olduğunu kaç yıllar sonra öğ
rendim!.. Düğünden hemen sonra, 
trıglltereye gönderilmtştim; şimdi ba
bam, beni memlekete çalll"lyor, ora
da, beni, hem ailenin, hem de karınım 
beklediğini, ancak bu son mektubun
da yazıyor! Duşun Stewart, ne fecaati 
Duşun bir kere; o, büUln ömril bo
yunca, kapalı bir odada bir kürek 
mahkumunun azrıbını çekmiştir, dün
ya ınd:ın bih ber., Evet, biliyorum, 
onrı da güç., A ırl, rca a ırlık bir fı. 

Cevap, ancak fkl hafta sonra gel
di: Avrupada okumuş, Hintli bir ka
dm doktorun, bir hastabakıcı ile bir
likte gönderildlti blldlrlllyordu, Her 
ikisi de bir müddet yanlarında kala
cak, onlara yardım edecekti .. 

A
teş bayramıydı. Bir çok dindar

lar, uzun oruç aylarmda ken
dilerini ateş tecrllbelerlne hazırlamış-

Davullar vuruluyor, ilAhiler göklere 
çıkıyordu. Ateşin önünde, Aylpln kur
banlan, beyazlar içinde bir genç kız 

kilmesf elele tutuşmuş, vect içinde 
baş rahibin fşa~Uni bekllynrdu. O: 

muayenehanesindeydl, Yüzün 
de hayattan bezmiş bir adamm ifadesi 
vardı. Bir mektup getirdiler, açtı. 

Mektup, o. hiç trınımadığı babnsın

dondı: 

oauıı Seni aldattrDım için, beni af· 
fet. .. Kız dokt or, kanndı, Bu tecrU
beyl ıenln lylllDln için yaptık. Fakat 
yanılmııız; lllhlar tecrUbeden hoılan
mıyor. iyilik doftruluktadır. Adetlere 
'8dakattedlr. Her tUrlU ıslahat kah· 
rolıunl 

Mübaşirlik Imtilıam - Dün sa 
hah adliyede mübaşir imtihnnl:ın 
yapılmıştır. 

imtihana 6 kişı gırmıştır. ım. 
tihan neticesi yakında bellı ola-

• Jf. 

Santi Bhapat, ince, uzun boylu, 
ç9k hisli bir kadındı. Güzel

den ziyade, daha çok alımlıydı. sabır
lı bir nezaketi. bitm<.'z, tiikenmcz bir 
.,,.cfkati vardı. Kendini tamamen işine 

lardı. • 
İşte, gftrültillfi, muazzam bir kala

balık, bir sürü dağlardan, tepelerden 
korkunç bir çığ gibi vadiye iniyor
lardı. 

Yavas ya\•aş, genls düzlilk ayrı, u
zun golgelcrlc örtlllmilştü; alaca krı-

- tşte, diye söze başladı, hu bAki
relerln gönüllü ibadetine karşılık. ve
badan kurtulacağız; l!Ahlar böyle 1. tı
yor! Kim öl!lme gelinlik edip kendi 
crını bahasına, milyonların hayatını 

satın rılacak7 Kim .. Kim?.. Bakın. Fnkat Gopal böyle düşünmüyordu .. 

caktır. -
Adli)edc Tetkikat - Bir müd 

dettenberi şehrimızde bulu n 
Adliye Vcktıletı mustr rı Srlım 
Nazif diin adlıyede baıı tc kıkl r 
de bulunmustur 
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D .. nyanın 
Siyasi 
t anzarası 

1 - Amerika hariciye müsteşarı
nın yeni Alınan pllinı hakkındaki 

Sözleriyle muhtemel Brenncr mü
lfıkntı arasında bir münasebet nra
rnnk mümkündür. 
2 - Hltlerln bttarnf bir devlet nez
dindcld elçisi vnsrlasiyle İnglltcre
Ye knrşı yptığı yeni sulh tnnrruzu
nun dn neticesiz kalması muhte
meldir. 
3 - Japonya, seferberliğini ta
mainlamıya harnreUe devam et
mektedir. Gelen haberlerde Jn
P<>nyanm Hindiçlnt istikameti üze
rinde harekete geçmek Qzere oldu
~ mevzuu bahsedilmektedir. 

~iman Planı: 

Londradan gelen bir habere 
göre, Amerika hariciye 

41Üsteşan Wclles: Avnıpada 
:tııüstakil kalan devletlerden bir 
kısnuna taarruz için hazırlanan 
Alman planı baklanda malUmat 
aldığını dün akşam ifsa etmiş 
fakat kimlerin taarruza uğraya. 
caklarını söylemem.iştir 

Doğnılu{:runa inanamadığımız 
bu haber ile muhtemel Bren
ııer mülakatı arasında zihin 
.kendiliğinden bir münasebet te
sis ediyor ve şöyle bir muhake
:tııe yürütüyor: 

Almanya Rusyada bir yıldı. 
nm harbi yapamamıs. işgal et
tiği arazide ümit etti~i ve sid
dctlc muhtaç olduğu yi~·ccek 
stok1arım eline gcçirememistir. 
Alman ordusunun l\loskovaya 
kadar gitmesi bu yaziyeti de
ği timıiyecektir. 

Kafkas petrollerine götiiren 
yol ise pek uzun ve çetindir. 
Kıs biitün dehşeti ile yaklaş· 

nrnktadır 
Sovyct ordulan bozulmaksı· 

zın, bugiinc kadar gösterdikle
ri mnka\emette devam ettikle
ri takdirde, Alınan ordusunun 
on he yirmi giin sonra yor
gun diisme i ve taarruz kabili
;\'ctinin azalması muhtemel gö
riilcbilir 

Neticede. buğday ve petrol 
elde etmek için harbeden Al
man ordusu, bunları bulamadık. 
tnn ba<:ka mihonlarca ton pet
rol arfetıni olacaktır. 

İ tc höl le bir vaziyet Alman 
ordusunu, So\•yet cephesinde 
tedafüi bir vazivete geçerek, 
tekrar Surive, ·İrak, İran \"C 

ha ka bir yoldan Kafkas istika
metinde, yahut Mısır veya Ce
'lıelitarık istikametinde hareke. 
tc scvkedebilir. 

Fakat Alman ordusunun, bir 
kısmını ba~ka bir cepheye gön· 
dermesi ve sark cephesinde te
dafüi bir vaziyette kalması, 
Sovyet ordusunun mu\·affakı
yetli bir taarruza geçmesine se• 
bep olur. 

Sulh Taarruzu: 

Londra radyosu beynelmilel 
siyasi vaziyeti çok şid· 

detle alaliadar eden bir haber 
vermiştir. Bu habere göre, Al· 
manyanın bitaraf bir devlet 
nezdindeki büyük elçisi oradaki 
bitaraf devlet sefirlerine, cena
bı hakkın kendilerine tayin et· 
fü!i miihim bir vazifevi ifa za· 

manı geldiğini ve Almanya ile 
ingiltcrenin arasını hulı~alnrı 
lazım geldiğini söylemiştir. 
Almanyanın Sovyetlcre karsı, 

harp acarken, ingilterenin ve 
Amerikanın sempatisini kaza
nacağını iimit ettiği ve bazı mu
vaffnkı~·etler kazandıktan son
ra, bu devletlerle, Sov~·etl,.r 
Birliğinin zararına, hir anlasmR 
temini maksadiyle sulh tcklifin
d<: bulunacağı tahmin ediliyor-
du. · 

Son Jriinlerde Almanvanın bir 
sulh'tcklifi :vapacajb hakkında 
<'ıkan Ye salahi ·ettar lngili:1. ,.e 
Amerikan devlet adamları tara
fından C'nerjik bir surette tek
zip edilen savialRr, bu tahmin
leri teyit etmi ti. 

Bugün de. hu Alman elçisi· 
nin yaptığı bildirilen hu te'ieh
bfü; -eğer doirt1 ise. Almanva· 
nan hu nin•ti hakkında hiç hir 
şüphe bırakmamaktadır. 

Fikrimizce hu tesehhiis, Al
manyanın ~ark t'ephesinde um
duğu neticeyi umduğu siiratle 
elde edemediğinin bir alameti
dir. Buıriinkü sartlara göre hu 
tesehhiisiin muvaffakıvet ihti. 
nıali, yok denet'ck kadar a7dır. 

.Bunun muhtelif sebepleri 
vardır: 

• İngiliz ve Amerikan dev
let adamları: "Bugiinkii Almıın 
zimamdarlan ile konusmıvacak
lannı" hir cok defalar kat'h•et-
le söyfomislerdir. -

• Roosevelt parlamentoya 
diinkii mesajında, N"azi tehlike
sinin bir sene cv,·clkinden da
ha hiiyiik olduğunu ve Bolh•va 
hadisesini kastederek. Na7ilerin 
Amerika devletlerinin arasına 
soğukluk sokmak istediklerini 
bcya~ etmistir. 

• Ingiltere ile Sovyetler ara
sında. miişterek dii man olan 
Nazizm imha edilinceye kadar 
harbe devam etmek \"e miinfc
rit miitarckc ve sulh yapmanrnk 
taaJıhiitlerini ihtiva eden J>ir 
ittifak imzalırnmıstır. 

• Fakat hiitiin hunlnnn hep· 
sinden miihim olnrak. bu anlas· 
maya imkansız kılan en esaslı 
hir sebep \•ardır: Alman:ranın 
A \'nıpa iizerindeki sivnsi, ikti
sadi ve askeri tam hfıkimi•;et 
iddiası ile f ngiltcrc ve Ameri
kanın menfaatlerinin telif celi· 
lememesi. 

Almanyanın, bu iddi::ılarıncln 
ısrar e(,lcrek lınrhc de\·am ettii!'i 
fokdirdc kendisine Sovyctler 
Birliği 7.ararma olarak ta"iznttn 
hulnnulnıası şarti.vle isırali alfııı 
daki Avruna memleketleri hnk
londaki taleplerinin lıi,. klsmın· 
dun vazgerme i akla pf'l<'hilir. 

Fakat Almanyanm İngiltcre
:o;i ve Amerikavı tnhnin ederek 
derecede fednkirlık ~·n!'ması 
da. İngiltere ve Amcrilrnnın Al
man taleplerini -haCifletilıııi 
~rklinde dahi- knhnl rtme i de 
hnknnsız ıröriilmcktedir. 

Bolsevikliğe karsı cihadı mu. 
kadd s banağı a1hndn ytıpıla. 
<'ak hir Alman sulh taarru7u
mm İngiltercdc \'C Aıncrikada 
hir takım taraftnrlar hulması. 
bazı mahafili memnun <'tmc i 
ye bilhassa Ameriknrfa infirnt • 
~ılann Rooscvclt aleyhindeki 
propagandalarını siddetlcndir
mesi muhtemeldir. 

Fakat, hiitiin hunlara rağmen 
bu veni taarruzun da. htından 
evvelkiler J!İhi neticesiz kalma· 
sı muhtemeldir. 

Japonyada. 

Londradan gelen bir haher~ 
göre Japonyada umumı 

seferberliğin tamamlanmasına 
(Arkası 4 iin<'iide) 

Şimdi yerinde yeller esen Edime sarayından bir görünü;ı 

• 
Ibrahim Pş. Sarayı 

Ve içinde 
Yapılan Düğünl~r 

(il.' 

Bundan evvelki yazımızda 
Fatih Mehmedin şehzade

lerini Edirne sarayında sünnet et 
tirmiş olduğunu söylemiştim. 

Gerçi Fatihin bu dü_ğününün 
mevzuumuza girmemesi liızım -
dır. Fakat İbrahim Paşa sarayı -
nın, içinde yaşattığı muhteşem 
dii@nlerle faalivete Recmeden 
evvel, yapılmakta olan Padişah 
düğünlerinden birisi ve belki de 
sonuncusu olmak itiOariyle mev
zuumuza faydası dokunacaktır. 

* Fatih Sultan Mehmet Sırbis -
tan ve Macaristan seferinden E
dimeye döndükten sonra <861 -
1457) tarihinde Edirne sarayında 
muhtesrm bir düğün tertip etti. 
Bu düğünde şehzadeleri Bevazıt 
ve Mustafa sünnet edilecekti. 

Padişah şehzadeleri Bevazıt 
ve Mustafayı Manisa ve Amas
yadan bütün sarayarı halkı ile 
davet cttij'!i gibi yurdun her ta
rafından beyleri, alimleri, sairle
rı, kadıları ve sevhleri düğüne 
davet etti. Şu suretle Bdirnede 

Yeraltı Yemek 

Trenleri 

Londra halkının uzun müd
det kalmak üzere gece

~~~ ,..,. Y A Z A N : ~-W#$'~, 
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seçme sınıflardan muazzam bir 
kalabalık husule gelmisti. 

Fatih .Mehn °t babası İkinci 
Muradın yaptırmıs olduğu sa
rayı büyütmüş, muhte em bir 
salon haline ı?etirmisti. Bu sa
ray elyevm Edirnenin Sarayici 
adı verilen bir yazlık tenezzüh 
\eridir ki Tunca ve Mericin üs
tünde bir ada halinde güzel hah. 
celerde metrukati görülmektedir. 
Işte düğün sahası da burası idi. 

Burada padisahın şahsına mah 
sus çadırda muhteşem bir taht ku 
ruldu, bu taht üsti.inrte padisah 
memleketin en tanınmış alimle
rini etrafına toplıvarak dü_ğüniin 
acıhsına bunların huzuriyle baş
ladı. 

Bu alimler arasında en seçkin
leri olmak üzere padişahın hoca-
51 Havrettin Efendi sa.ğında ve 

İkinci Murat zamanında İrandan 
gelmiş olan Ali Tusi solunda yer 
3Jmıslardı. Padişahın tam karşı
sında da fetihden sonrı:ı İstan
bula ilk defa kadı tavı "dilmiş 
olan meshur alim Hızır "1ev ile 
vine padişahın hekim.~rinden 
$ükrullah Mehmet Çelebi bulu
nuyordu. Bunların riyaset ve ida 
resi 3ltında yurdun bütün belli 
başlı ulemasından mürekkep cok 
ehemmiyetli bir ilim heyeti top
lanmış oluyordu ki düğünün ilk 
günü bastan başa bu heyetin 
muhtelif mevzular üzerinde· ilmi 
müsahabe ve münakaşaları ile 
geçirildi. 

Padişahın huzurunda cereyan 
eden bu zen~in ve yüksek 

ilmi. müsahabe ve münakaşaara 
son verildiği zaman davetli olan 

leri yeraltı tren istasyonhrına 
yerlestiklerini gören Londra va yazan: 
lisi ve tren kumpanJ'ası müdü-
rü bu halkı doyurmak icin ca
reler düşünmeğe başlamışlar -
dır. 

Bizim tünelin 20 defa daha 
büyüğü olan bu istasvonlann iki 
tarafında halk yerlere serdiği 
battaniveler üzerine vavılmıs· 
tır. Ve şimdi Londra valisi ve 
tren kumpanyasının karan üze
rine her gece 7 ton :vivecek ile 
dolu altı tren bu istasyonbra 
ui!rar ve halka yiyecek içecek 
getirir. · 

ÇOK TERLEMEK ... 

Tutulan istatistikler göster -
mistir ki bir gecede sığmak va
zifesini gören bir tren istasyo· 
nunda 30,000 francala. 21.000 si 
mit yenilmekte. 52.000 kilo süt 
icilmektedir. Bu ternin ıtetirdi
ği yivecekler arasında 3Vni za· 
manda çorba, sucuk da var
dır. 

Terlemek insan icin lüzumlu • 
dur, faydaldır. Fakat fazla ter
lemek de insanı haylice rahatsız 
eder. Teri azaltmaya çare arar. 

Çok terlemek, hazan mikroplu 
vahut mikropsuz olmakla bera
ber "'ücudün umumi bir ha talı
ğından ileri gelir. Grip hastab
ğ'ında, mide bozukluğunda oldu
ğu gibi. .. O ''akit ter insanı ra
hatsız etse de hastalığın gec:mesi 
icin liizumludur. 

Bazılarında biifün viicudiin. 
yahut yiizün yalnn bir tarafı çok 
terler, öteki taraf ' ic terlemez 
O vakit bir sinir ha ~alıkları ınii· 
tchassısına göriinme~. iyi olur ... 

Kimisind ' ütün '•ücut çok 
te1er. Ekser çok terlemeğc 

yaz kiirüciik kabarcıklar peyda 
olur ... Böyle bütün viicudiin ter
lemesi ne kadar sıkıntılı olduğu
nu bilhassa şişmanlar pek iyi bi. 
lirler ... 

Biitün vücudün çok terlemesi, 
bereket \"ersin, epeyce nadirdir. 
Çok terlemek, daha ziyade yer 
yer olur.... ' 

En ziyade koltuk altlarında ... 
Bu hal mahcup insanlarda <:ok -
tur. S1kılacağı bir yere gidince i
ki koltuğunun altından ter sııdı· 
ihnı hisseder. 

Avuçlarının içinden cok terli
~·enler de havlice coktur. Onlar 
bütün yıl çok terll"rler, fakat yaz 
mevsiminde ter daha artar.. El· 
leri çok terlediğinden dolayı ı;an
at deği~tirmeğe mecbur olanlar 
bile vardır. 

Bütün bu vivecekler beledive 
tarafından acılan ve icinde 1000 
kadın işletilen hususi bir lokan 
tadan trelmekte ve halka s:tavet 
ucuz bir fiyata verilmektedir. 

Yukarıki resimde trene ko -
nulmak üzere viyecekleri Pa· 
ketlere '\'erleştiren kadınlan 
ı:törüvoruz. 

.. JJf.. 

Trenlerde Boşboğazlık 

Etmeyiniz' 

btt heyet ansına ~müş tepsileri 
ile beraber şekerlemeler, ve mey 
ve şkerlemeleri dolu kutular ik
ram edildi, altından yapılmış eş. 
yalar, kıymetli elbiseler kürkler 
hediye edilerek düğünün birinci 
,gününe nihayet verildi. 

Bütün Türk hakanları .e:ibi Fa
tih de böyle ilmi toplantılara ve 
bu toplantıl3rdaki müsahabe ve 
münakaşalara fevkalade ehemmi 
yet verirdi. 

Nitekim bir gün uzak diyardan 
gelmiş bir Arap alimi Padişahın 
huzurunda Türk Uleması ile gi
riştiği bir ilini münakaşada mev. 
cut ulemayı fena halde sıkıştır
mıştı, Arabın bu galebe ve ta
hakkümü Fatihin çok canmı sık
mış, nihayet Hızır Beyi huzuru
:na · ıretirterek Arapla tutuştur
muştu. 

Bidayetinde askeri kıyafeti ile 
karşısına çıkarılan bu ıatın he -
nüz otuz yaslarında olduğu için 
gençliği ve kıyafeti ile istihzalara 
başlıyan bu Arap alimini Hızır 
Bey mevzuubahs meseleler üze
rinde ilzam ettikten sonra, biz
zat kendisinin açtığı ilmi mev
zular karşısında Arap ilimini ce 
vap vermekten aciz bir hale getL 
rerek padişahın yüksek taltif ve 
teveccühüne mazhar olmuştu. 

$imdi de Fatihin bu dü~nün 
ilk gününü ulemaya ve ilmi mü
sahabelere tahsis etmekle Fatih 
üniversitesi kurucusmıun ilme 
ne kadar kıymet vermiş olduğu
nu bir daha öğrenmiş oluyoruz. 
Düğünün ikinci günü Padişah 

şeyhleri etrafına toplatarak bir 
J?Ün evvelki gibi onlara da ken
di sahalannda müsahabe ve miL 
nakaşalar yaptırarak ayni şekil 
de izaz ve ikramla huzımından 
çekilmelerine müsaade etti. 
Düğünün üçüncü günü artık 

eğlenceler baıslamıştı. Akşama 
kadar muhtelif silah ovun ve mü 
sabakalan. koşu ve binicilik mü
sabakaları, ok atma ve sair spor 
hareketleri ile eğlenildi. 

Dördüncü gün düğünün son gü 
nü idi. Bugün halka ve fıkara
va para dağıtıldı, vezirler ve hü
kumetin yüksek memurları sad
razam başta olmak üzere Padişa
ha düğün hediyeleri sundular ... 
Ve düğün de nihayet bulmuş ol
du. 

İşte bu düğünden sonraki slinı 
hümayunlar yani Padişah ve 
Sultan düğün1eri s1rası ile İstan
buldaki at meydanı sarayında 
ripodrumda) cereyan edecektir. 

+ * 
l•kinci Beyazrt (895 • 1490) ta-

rihinde Edirnedeki meşhur 
binalarını yani Tunca kenarında. 
ki cami, hastahane tıp medrese
si, imaret, mumhane, köprü ve de 
~irmenden ibaret mamuresini yap 
tırırken diğer taraftan İstanbur 
da da muazzam bir düğün ha
zırlamakta idi, bu düğünde padi
şah üç kızını birden evlendire -
cekti. 

Bu kızardan birisini Uzun Ha. 
sanın oğlu olup Fatihe damat bu
lunan Uğurlu Mehmet Paşanın 
oğlu Ahmet Beye, ikinci kızı ve
ziriazam Davut Paşanın oğlu 

(Arkası 4 üncü sayfada) 
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M_,!~lfitt~ 
Lozan Vf.. 

Yeni Türkiye 
Yazan: Sabilıa SERTEL 

Yirmi yedi senelik bir tarih
tir. 1914 TeşrineTI•clinde 

Almanya ile beraber harbe gi
ren, 1918 de Almanya ile bera· 
her mağlıip olan, 1920 Ağusto
sunda Sevr muahedesini imzala
yan, yine 1920 de istiklal ~avaşı
na giren, 1922 Teşrinev\•elinde 
Mudanya mütarekesini, 1923 
Temmuzunda Lozan anlaşmn
sını imzalayan Türkiyenin ta
rihi. 

Ru 27 senelik tarih, Türkiye
nin bir devri kapayıp, yeni bir 
devre girişinin döniim noktası
dır. Sevr muahedesi, c:ürümii 
bir O manb imparatorluğunun 
ve bunun etrafına toplanan gru
pun menfaatlerini korumak mak
sadiylc yHpılmıs bir esaret vesi
ka!!ı idi. Bu vesikayı. :'l'egnne kur· 
tuluş çare<:i diye millete uzatan 
inıparat-Orluk, hürriyet ve istik· 
faJinden· bir santim fednkur1ık 
yapmıyan Türk milletinin demir 
eli:vle yıkılıp gitti. Must:ıfa Ke· 
malin hürriyet ve kurtuluş sa
vasına iştirak eden bu millet, 
kurtulus şuunına sahip bir mil· 
Jetin en keskin imtihanından 
Jrec:ti. 

''Hedefimiz Akdenizdir." diyen 
baskumandanın, bütün bir mil· 
let olan ordusu, avni :zamanda 
veni bir devletih te~cllerini ku· 
ran bir inkilBp ordusu idi. İm· 
paratorlukla beraber, mazının 
bütün köhne telakkilerini, kuru
lusunu kökiinden sarsan istiklal 
harbi ve bunu takip eden inki· 
laplar, 27 <1enelik bir tarihin ye• 
ni hir merhalesidir. 

İktisaden Avrupa cmpeeyaliz· 
minin hoyunduruğ-u altına gire~ 
kapitiilas,•onlar ile :vanm bir 
miistemleke olmayı kabul eden 
ll'Ümre istipdadiyle halk ve k~y
lii esaretini yaşatan imparator• 
luk, sarayın tepesinde sallanan 
hayrait, istiklal sembolü olarak 
tanıyacak kadar gafildi. 

İstiklal, ne bayrak, ne de toP,. 
rnk hudutlnnnı çizen sınırdır. 
Hür "'e müstakil yası:van mille
tin, istiklal scmbolii, iktisadi hn· 
kimi~·etidir. Eğer bavrak, bu va• 
7.ifcye kafi olsaydı, Tunmı emiri· 
nin saravındn sallanan hayrnk da; 
bu miic:temleke devletinin değil, 
miistakil devletin sembolil olabi. 
lirdi. :. 

İstiklal sava ına giren. Sevr'i 
yırtıp Lozan muahedesini im
zalayan Türk milletinin, Lo-
7.an'da bu milleti temsil edeıı 
İsmet İnönü'niin istiklal şiarı da 
hu iktisadi hakimiyet . ial't idi. 

Bunun içindir ki, Sevr munhe. 
desi yırtıldı. Galip devletleıiıı 
sulh masasında Lozan mua· 
hedesi imzalandı. İsmet İnönil 
Lo:ı:an'dan yeni Ti.irk mille 
tine bir kurtulu un beratını ge. 
tirdi. Kapitii1fisyonlar tarihi biı 
efsane oldu İmparatorluk. salta-
nat, hilafet, bunlara tabi içtima: 

ne dönerken bir çok defalar müesseseler birer birer yıkıldı 
trende seyahat etmektedirler. sanayileşmeyi, teknik, kiiltiirel 
Üzerlerinde beyaz üniformala- c;osyal terakkileri birinci plana a. 
r.iyle tren kompartimanlannda lan. ian: halkçılık, inkilapçılık 
belirir belirmez, halk coşmakta, ciimhuriyetçilik, millivctçilik 
vatan müdafaasında oynadık- laiklik. de\•letçilik olan yeni dev· 
lan büyük rolden ne kadar letin biinyesi, yepyeni esasları. 
memnun olduklarını ~P.mici va kuruldu. Bu iarlar esas teşkila1 
tandaşlanna göstermek istemek kanununa geçti. 
tedirler. Lozan muahedesinin yıldö 

Orta yulı bir kadın - Evla- nümünii kutluladığunız hu gün 
dım, ne taraflardan geliyorsu- lerde, bütiin dünyayı açlık, öliim 
nuz, böyle, bak hep yüzünüz de felaket içersinde bırakan bir har 
yanmış.... hin irindcviz. DeYlet biinveleri111 

Başındaki şapka!!ıından Asor ec;a!lıından ·yıkmak, hiirriv~t ''C is 
gemisine mensup olduğu anlaşı- tiklallcri. milli, iktisadi, bütün 
lan bir gemici - Biz İzl:ında hakimiyetleri tarumar etmek i 
açıklarından dolaşarak Ameri- rin açılan bu harp, sınırımı7.daı 
katlan geliyoruz, teyze. iceriye girmemisse hile, sınırla· 

Diğer yaşlı bir kadın atılır: rımızın önUne gelmiştir. 
- Amerikadan mı, ne uzak Bir tayfun gibi eski sahalarda. 

yer yahu .. Bari izinli ne kadar ki gemileri dairr.si içine çekeıı 
kalacaksınız? harp tayfunu Tiirkiyeyi hariçt1 

- On gün kadar... Sonra bırakacak mıdır? Kat'i~·etlc hiik, 
Liverpool'dan kalkıp Mısıra ~i- medemeyiz. Fakat eğer. bu hiirı 
dece~iı. rivet v~ istiklali miidafaa içi'! 

- Bravo evlatlar, aslan Ribisi h~rhc girmek bir gi.in 7.nruref 
· llah olursa. 'Y.·eni Tiirk de\'letinin biin. nız. maşa ... ı· 
Diğer bir köşede bir kaç hah- vesi, hu müdnfnnnm e ns teme ı 

riyeli konusurar: ni teskil eden, Sevr'i yırtan l,o 
zan'ı İm7a1ayan bir mil1etiı 

- Yahu Jim'e yazık oldu. \"erecd!i karar. teslimi~·et oln 
Şimdi nişanlısına ne diyeceğiz? maz.. Anti _ Empervalist haric 
yo~:ir meraklı bay lafa kansı- hir sivasetle iktisadi hukimiYe 

P.saslan Ü7r.rine kurulan devletiı 
- Hiç hücuma uğradınız mı d 
ıd ? miidnfaa cderci?i vee;nne esas a 

?0 a · hu iktisadi hilkimi~·et \'e hiirriye 
- Üç defa ... Ama sonuncu- . ndır Lozan bu şiarları 

s~ heps~nden beterdi,. .~e~~de- 1 ~ı:ratıd;r. ' 
kı muhımmatm hepsını bıtır -
dik. Artık son kurşunlan kul- -----------
!anıyorduk ki birdnbire cekil- İşte bu adam i1k fırsatta otı 
diler .. Biraz daha kalsalardı ha- rup düşman hatlarına şu rapor 
!imiz h3raptı. Tam 12 tayyare verir: 
bizim ~ibi 7000 tonluk bir ge- "Asor vnpuru bundan on gün sor 
miye saldırırsa ne olur? Zaten ra yani ayın 30 unda Llverpool ı 
mühimmat namına neyimiz var mıınmdan Mısıra hareket edecekti: 
ki... Önde 14 lük, arkada 25 Geminin ön tnra!mda bir 14 lül 
lik bir top. Bir de yan taraf· arkada 25 llk top vardır. Yan t~ 
lardaki mitralyözler... Hakla - rafiarda bir kaı: mitralylSz mevcut 
nndan iyi ~eldik bile.. tur. Geminin ne yilkllyecc{;1ni Li La lamadan i _ce vücudün her 

tarafına iğneler batıyor gibi olur, 
boğaz sık1 ır, ruha sıkıntı hasar. 
Sonra \"ilcudiin her tarafını ter 
kaplar; alında, ac:ların dibinde; 
loltu kalllarında, bacak aralnrın-
4ia daha ziyade ... Ter kuruduktan 
-· h cildin ilseTinde beyaz be 

Ayakların altından çok terle • 
mek daha zahmetli olur. Ayak -
lar, bir taraftan hiitiin \'iİ<'udiin 
nğırhğını tasıdığından, bir ta · 
raftan da <'Oraplarla '\·e av ak iut
bılnrla kapalı kaldıl,rında~ çok 
terleyince, yüriimek giiclesir ... 

Son zam3narda Alman de
nizaltılarmtn mutattan 

fazla miktarda İnı?iliz ticarei 
gemisi batırmış olması İngilb 
makamlannın dikkat nazarını 
cekmistir. Bu iste bir kurt ve
niği sezPn vekalPtler tahkikata 
hac:;lam1sl;ırd1r. Elde ettikleri 
netice sudur: 

linde besınct' kol mensupbnnın 
kökü temızlenmemiştir. Bun
lar bilhassa sahil ile Londra a
rasında işliyen trenlerde iste-

dikleri maliımatı toplamakta • 
dırlar. 

Artık kendi topraklannda o verpool tarassutuınuzdan sonra siz 
topra~ insanları olan gemici- bildirilecektir.,, 
ler büyük bir şevkle macerala- İste şimdi İngiliz bnhrive v 
rmı anlatırken bir kenarda si dahiliye nezaretleri halkı tre~ 
vah ~özlüklü bir yolcu sessiz lerde bu gibi boşboğazlık vap 

Gösterilen bütün takavvuz ve 
itiyada rağmen memleket dahi-

Zira seferden gelen ı?emilerin 
mürettebatı izinli olarak evleri· sessiz gazetesini okumaktadır. mamağa davt etmektedir. 



4 

futbolcu 

Nüzhet ~~Baba,, 
Ly azan : Bedri GÜRSOY. 

Faal sorcu iken (Nüzhet) i, 
sporu bıraktıktan sonra 

teknik ve mühim sı::ıor yazılan 
yazdığı zamanlarda (Nüzhet Ab
bas) ı, bugün de memleketimiz
de değerli bir futbol mütehas.. 
sısı olarak nam veren (Nüzhet 
Baba) yı kim tannnaz ki? 

Nüzhet, memleketimizde en -
der yetişen, dalına ütihar ile 
yadedeceğimiz değerli bir spor
cu ve spor mütehassıslarımızdan
dır. 

Denizcilik, atletizm, tenis, fut 
bol, dağcılık gibi sporlarda bilfi
il senelerce tam amatör bi:r spor
cu ruhu ile emek sarfetmiştir. 
Nüzhet sporculuğunu bu ana ı?e
linciye kadar hiç bırakmamıştır. 
Bundan dolayıdır ki hala bugün 
de formu hiç bozulmamış, çelik 
~ibi bir sporcu vücudüne m:.ılik
tir. 

İdareciliği de meşhurdur. Mil
li futbol takımı.mızın kamp mü 
dürlüğünü ve yine futbol hakem 
komitesi reisliğini yapt1ğı esna
larda büyük bir liyakat göster
ııniştir. Koyu Fenerbahçelidi. 
Klübünü son derece sever. 

Nüzhet "Baba" eFnerbabçe bL 
rinci takımmda oynarken 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Ba$1 3 Oncftde> 

hararetle devam edilmektedir. 
Bütün ihtiyatlar silah altına n
ğırılmış, atlann ve otomobille
rin musaderesine baslanmıstır. 
Diğer cih<"tten, birka(" zaman

danberi Tokvoda bulunan Ja
ponyanın Fransız Hindic:inisi 
mümeo.siJi Hindiçiniye dönmiiııı
tür. Bu zatın Singa1mra 90 mil 
mesafede bir takım deniz ve ha
va üslerinin .Jaı>onyaya verilme. 
sini ihtiva eden bir mf'hHn fü
tesini lıl"ntbcrlnde getirdiği tah
min ediliyor. 

Bu haberlerden. 1a,,onyanın 
-eğer başka bir istikamPtte bir 
hareketi ııt"tir meV'Z'O'Tt bahis de. 
ğı1se- Hindiçini i .. trt<amPfinde 
harekete 2't'Çmek üzere olduğu 
an lasıhyor. 

J'aoonyanm lnı 1'ıtikınnette 
harekete ~ecmesinin tercih se
bepleri vardır: 

J'apon devlet aılamlan, Sibir
yaya ve Felemenk Rindi-:bmnı:ı 
k81'$1 harekete ~ectiöi. takdirde 
Sovvetleri ve AmenkaVl ltn~t
smda hnlacağını, fa\:at Hintfiri
ni istilasımn Amerika lt'lifıfahn
lesini tevlit etmemP~i ihtimali
ni ıfii<ıünmii'} olabi1ir1eı:. 

Diier bir seben rlc>, H1nrnr1-
nhıin kendini mü"nfaa edecek 
vaziyette olmamasıdır 

Fikrimixce fngı1teTe ve Ame
rika, bövle bir iıdil~ teı:ıebbii<:ii 
~da Sl"Virct kAlamıvacak
Iardlt'. Cihıkü. Rindicinitıin is
ı?ali Jal)onlan Fllinin ve Borneo 
ada1anna, cenubi ~İv<1mın jc:anli 
ise Sin"nDttl'a :vakşaltır.ıc:ı lthr. 

Amerikanm son zamanl:n·tl,. 
sÜTl\tlt- almnkfa oldn~ aske,.t 
ted'hirlcr. hövlP 'hir istilı\va mO. 
saı-ıle etmiyeeeğini göstermek· 
tediı:. 

TAN 

(ASKERİ VAZIYET) 

Şark Cephesinde 
Alman·Sovyet Harbinin 

ilk Ayının Bilançosu 
ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

Alman · Sovyet harbinin bi· fak olamam1şlardır. 
rinci ayı dün bitti. Leningrat üzerine yiiriiyen kol 

Alman askri sözcfisiine göre hiila Pskov'dadır. Bir haftadan· 
bir ayda devam eden hu büyiik heri hu sehrin ilerisine gec;cme-
harhin bi13nrosu şudur: mislerdir. 

1 - Kızılordu telafisine im- On giin evvel Kiyefin 7aptedil-
~an olmıyan za:viata uğramısttr. mck iizere olduğunu hildirPn Al
Öyle ki, daha şimdiden son ihti- man tPhliğ1eri simdi Kivefin 120 
yatların da seferber edilmesine f kilometre garhinde bulunan No· 
ihtiyaç hasıl ohnustur. vograd - Volinsk etrafmrla mu-

2 - Sov:vet Birliğinin Avru- harehf'1Pr olduğundan bahset -
da hazulanmıs devamlı bir müs- mektedir. 
tahkem hat kalmamıştır. Yalnız merkezde Alman motö 

3 - Sovyet ordusunda ciddi 
bir buhran .e:öl'iilmektedir. 

Buna mukabil Alman harekatı 
muntazaman devam etmektedir. 

Yine Alman askeri sözcüsüne 
göre, 

"Bir aylık muharebfıden sonra 
bugünkü vaziyeti 1940 senesinin 
7 haziranında Weygımd hattının 
varılmasından sonr::ıki vazivetiy 
le mukayese edecek olursak gö
rürüz ki, Alman cephesi Mans 
sahili ile Meuse nehri arasında 
siddetli bir meyhan muharebesi
ne tutuşmuş bulunuyordu, sim
di de Stalin hattının ötesinde o
na benzer bir mevdRn muharebe
si cerPvan etm~ktedir ... 
in giliz mütelıassıslarına 
göre 

rize kuvvetleri Polosk ile Doh
rovic arasında Stalin hattnıda 
hir :varık viicudP. e;etircrck Smo
lcnsk'e kadar i1erlemislerdir. 

Fakat üç gündenberi bu mü · 
"'el1es iizerinde cereyım eden mu. 
harebe1er heniiz kat'i neticeyi 
vrmemistir. Almanlar burada 
Vitehsk'de bulunan Sov:ret kuv· 
vetlerini cevirmeğe c-alı~tıklarım 
iddia ediyorlar. So'\·yetler de 
Polotsk ve Dobrovic.'e ilerliyen 
Alman motörize kuvvetlerini yan 
dan tazyik ederek torbanm ağ-
7ını kapamağa ve hu suretle ar· 
kalarma bakmadan i1erliyen Al
man kuvvetlerini muhasaraya 
gayret ettiklerini bildiri:'l·orlar. 
Merkezde devam eden hiiviik har 
hin neticesi bütün renh" üzerin

İngiliz asker1 miitehassısanna de tesirini e;ö ... termekten hali kaL 
!(Öre ise bir aylık Sovyet - Alman mıvacakhr. İki taraf da bir cep· 
harbinin bilançosu sudur: hede biitiin kuvvetlerivle dö-

Hayvan Hastabğın 
Karşı Tedbirler. 

Ankara, 22 (TAN) - Gümrük 
ve Inhisarlar Vekaleti salgın hay 
van hastalıklarının önüne geçil
mesi için yapılacak işler hakkın. 
da alakadarlara bir tamim gönde 
rerek ezcümle şöyle demektedir: 

''Büyük mikyasta tahribat ya
pan salgın hayvan hastalıklarının 
önüne geçilmesi ve bu hastalık -
!arın hariçten gelecek hayvanlar 
vasıtasiyle sirayetine meydan ve 
rilmemesi için hudut kapılarımız 
dan girecek ve çıkacak hayvan • 
!arın kanuni ve nizami bir şekıl 
de veterıncrlere muayene cttıril
mesi ve yakalanan kaçak hayvan 
!arın hayvan sağlık zabıtası ka • 
nunu hükümlerine tabi tutulma
sı tamimen tebliğ olunur.,, 

Muamele Vergisi Muafiyeti 
İçin Yeni Program 

7,30 Program 
7,33 Mür.ik (Pi.) 
7,45 H be .. ler 
8,00 Mü k <P'. 
8,30 Evin saati 

* 12.30 Program 
12,33 S mailer 
13 00 Ş rkılar 
13,15 Muzik (Pl.) 

ıc,oo Program 
ıs.mı Dans rntizıği 
18,15 Memleket 

Postası 

18.25 Konu~ma 

1 
18 45 Çocuk saaL 
19,30 Haberler 
19,45 K dınlar 

!aslı 

20,15 Radyı.. 
Gazetesi 

20,45 Halk 
türküsü 

21,0<' Ziraat 
takvimi 

21 ıcı Saz eserler' 
21 ıc R"yııseticürr 

hur bıındo" 
22, ı O t;ar', ılar 
22 30 H herler 
22,45 Dans miizl~ 
22 55 Kapanış 

M~üessif Bir İrtihal 
Şehrimiz manifatura komisyor 

cularından Zekj Acar'ın eşi, A 
danada Malatya Bez fabrikası iş 

An.kara, 22 (TAN) - Teşviki letme şefı Ibrahim Acarla Hari 
sanayi kanunundan istifade eden ka Bnlcı, Hale Birol'un anneleri 
müesseselerin getirecekleri ma - Ilayan ATİYE ACAR 
kine, alat ve bunların yedek ve uzun suren bir hastalığı mütea 
tecdit parçaları hakkındaki karar kıp vefat etmiştır. Cenazesi bu 
name ile mer'iyete konulan kara gün 23 temmuz çarşamba gün' 
ra bağlı listede mevcut eşyanın saat 14 de Osmanbey, Şair Ni 
~m~amele .Y~rgisi muafiy_:tin~~n gar sokağında Hale Apartımanı 
ıst.~fadeler.ının ... lk.tısat Veka}etının dan kaldırılarak Teşvikiye cami 
musaa~esıne tabı tutulac_agı hak-ı sinde namazı kılındıktan sonr~ 
kın~akı kararname, _vekı~ler. h~- aile kabristanına defnedilecektir 
yetı tarafından tasdık edılmıştır .... __________ _ 

Tahınln bedeli llk teminatı 

1825, 35 136. 90 Haseki ve Cerrnhpaşa haırtatıanelerf fçfn ah
nacak hastahane levaznnı ve mutbak eşyası, 

1416, 45 106, 23 Edirnekapİ sıhhat merkezi ile Üsküdar çocuk 
bakım evinin yıllık ihtiyacı için alınacak pi
rinç, fasulye, tereyağı, sadeyağ sair erzak. 

Hey gidi günler hey, şimdi gö
zümün önüne Nüzhetin futbolcu. 
luj:!u geliyor da ... O ne ele avuca 
sığmaz yaman bir futbolcü idi. 
Yorulmak, yılmak nedir bilmez
di. Çevik ve sağlam bir vücude 
malikti. Mükemmel bir atletti 
de .• 

bir atletin üç müsabakadan faz
lasına iştiraki memnu idi) birin
cilik alması ve keza sınıf bay
rak yanşında da takımının bi
rinci gelmesi ile dört madalyayı 
birden göğsüne takması, bana 
sanki hep öbür milletlerin ordu
larım perişan etmek kadar gu
rur vermişti. Hele öbür milletler 
benim tek bir birincilik bile a· 
lamıyacağımı söyliyerek beni 
kızdırmaları üzerine, bu işin boy 
le tecelli edişi beni deli .ı?ibi se
vindirmişti. Jf. ANTEN Bir aylık harp esnasında Al- \•Üşmektedirler. Hava kuvvetle-

man ordusu Stalin hattına ka- ri cephe arkalarında münaka· 

Tahmin bedelleri fle Ok teminat mikdarlan yukarda yazılı işler ayrı 

... .,.rı temdiden açık eksiltmeye konulınuştur. Şartnameleri zabıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde görülebiiiı. İhale 4-8-941 Pazartesi günü sa
at 14 te Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, ve 941 yrlma ait ticaret odası veslkalariyle ihale gOnü 
muayyen saatte Daim! Encilmende bulunmaları. (6127) Ani kıvrak ve şaşırtıcı paslan, 

yırtıcı eşapeleri vardL Sutleri 
sert ve ani idi. Çalnnlan, vücut 
ve -ayak, kıvraktı. Kafa vuruş
ları da meşhurdu. Bütün bu me 
ziyetlerinden maada Nüzhetin 
futboldaki en büyük hususiyeti 
.zamanının en teknik oyuncula
rmdan olması idi. 

Nüzhet Baba, seciyeli, mert 
bir sporcu arkadaşımızdır. Spor 
terbiyesinin ve gayesinin ne de
mek olduğunu kavramış olan 
bu mütevazi ve münevver spor
cu Babamızla hepimiz daima if -
tihar ederiz. 

* * 
Nüzhet Baba'nın spora ait 

sorduğum suallere ver
diği şayanı dikkat cevaplan: 

••- Kaç sene, hangi klüpte ve 
hangi mevkide futbol oynadı -
nız?,, 
"- İ1k klübüm Fenerbahçe -

dir. Bu, böyle kalmış ve kala
caktır. K.lüp değiştirmek en nef 
ret ettii!im bir hadisedir. Fener
bahce birinci takımında, yanılmı 
yorsam, 1911 senesinde oyna -
mağa başladım. Sol haf, sol ic 
ve nihayet santrfor mevkilerinde 
oynadım.,. 

"- En kuvvetli sprculu.k hatı
ranızı anlatır mısınız?., 

"-En kuvvetli sporculuk hatı 
ralanm arasında: 

b) Yine 1911 senesinde Fener 
bahçe birinci takımında ilk Ga
latasaray maçında sol haf oynar· 
ken topu haf mevkünden alarak 
çalım ile bütün Galatasaray haf-
1armı ve beklerini geçerek bir 
gol atmam da keza hiç bir zaman 
ımutamıyaca_ğım bir hatıradır. 

c) Merzifon yaylasında bir öğ
leden sonra ve ertesi gün akşama 
kadar 97 parça çil keklik vurdu
,ğum günü de ölünciye kadar u
nutamam.,, 
"- En kuvvetli futbol devri

miz sizce hangi tarihtedir.,, 
"- En kuıvvetli futbol devri

m.iz, lstanbulda Taksim stadında 
Slavyayı yendiğimiz günlerdir. 
Ben o zaman A vrupadan gelmiş 
tim. Üç sene kadar Türk fütbol
cularını görmemiştim. Bekirin 
de iştirakiyle ve merhum Seda
dın hakemliği altında cereyan 
eden bu maçtaki heyecanım fev
kalade idi. Adeta ve katiyyen 
mutat hilafına yüreğim, küt küt 
atmıştı. Çünkü ben maçlarda faz 
la heyecana kapılmam. O gün 
bir şeyler olmuştum ve oyun es 
nasında bir kaç kere kalbimi e
limle yoklamıştım; bir şey olu
yor muyum diye!,, 

"Bizde profesyonelliğe taral -
tar mısınız?,, 

Francala Tevzünde 
Yolsuzluk Yapıllyor 
Sıhhi mazereti tahakkuk eden 

lere günde muayyen miktarda 
francala almak hakkı verildiği 
halde francala yapan bazı fırın -
lar bu hakkı kendiliklerinden hi. 
çe saymaktadır. 250 gram franca
la, bir adamın bir günlük ihtiya
cını bile tamamiyle karşılamadığı 
halde, bazı günlerde de fırmcı _ 
ların hak sahiplerine francala ver 
memeleri esasen hasta olan ve 
francala yemiye mecbur olan kim 
seleri ne kadar müteessir edece
ği aşikardır. Nitekim bizce hüvi
yeti malfun olan ve günde 250 
gram francala almıya hakkı bulu 
nan birisine Osmanbey francala 
tevzi mahallinde iki gün üstüste 
francala verilmemiştir. Osman • 
beydeki fırına bunun sebebi so -
rulduğu zaman, "Biz Galatadaki 
fırından francala alırız. O fırın 
da bugün bize muayyen miktar
da francala vermedi.,. cevabı ile 
karşılaşılmış, ertesi günü bu, te. 
kerrür etmiştir. 

Müteakip günlerde yine bu ha 
disenin meydana gelmemesi için 
alakadar makamların nazarı dik
katini celbederiz. 

dar gelmiş ve 370.000 kilometre lt" yofümm kesmf'i{e. tec-emmü · 
murabbaı arazi isgal etm;c;fir. l<>ri dağıtmağa c-alısmaktadır. 
Rus hatlan şurada burada iğril- Cenunta Bcc:arahya ve sim~lde 
mis, fakat bugüne kadar hic bir Fin rPnhesinıfe Almanlar hihiik 
noktada kırılmamıstır. Bu kadar rr::uvaff?kıvt>tler ka:vıfedememis. 
geniş bir harp cephesinde arazi .JerıHr. ~ilekis burana Sov:vet 
kaybı fazla bir şey değildir. Mi.i- cenhec:i fevkalade sağlam görün· 
him olan nokta Sov:vet kuvvet- mcktedir. .. lerinin sağlam ve hıırbedehi1ecek 
vaziyette bulunmasıdır. Kızılor. 

dunun mukavemeti hiç bir yerde lbrahim Paca Sarayı 
sarsılmamış ve kırılmamıstır. ~ 

Almanlar cephede hala hava 
iistünlii~iinii temin edememisler· 
dir. Cepheden radyo ile nesri
~:atta bulunan Alman harn mu 
habiri Johachim Rkhter "Daimi 
denecek surette Sovyet tayvare
lerinin taarruzuna uğramakta -
yız,. demiş ve bir Alman kuman
danının şu sözlerini nakletmistir: 
"Şu Sovyet tayyarelerini püs

kürtmek imkansızdır. Bu derece 
devamlı taarruzlara şimdiye ka
dar asla maruz kalınmamıştır. 
Bütün bu tayyarelerin nereden 
,geldiklerini biliyorum. Her hal
de cephenin diğer köşelerinden 
buraya nakledılmiş olacaklar -
dır.,, ' 

Alman ordularının gerilerinde 
Sovyet kıtaları ve ycrliJer miies· 
sir çete harbine ba!?lamı~lardır. 
Bu münferit baskınlar Alman
ları hayli rahatsız etmeğe başla-

{BaŞJ 3 ünciidel 
Mustafa Paşaya, üçüncüsünü de 
Fatihe hizmet etmis ve İstanbuJ 
fethinde vararlığı görülmüş olan 
İskodra Beyi Nasuh Beye nikah-
landı. • 

At mevdanında l?Ünlerce mua7. 
zam ~enlikler. e,i?Jenceler tertip 
edildi, hatta bu düğünde halkın 
hayr?.tini mucip olan bir hadise 
de oldu: 

At meydanı civarında küçük 
ve harap bir Bizans kilisesi o va
kitlerde barut deposu ittihaz e
dilmisti. Dii~i.ln esnasında bir 
!nfilak neticesinde barut deoosu. 
nun hafif olsun dive saç levha 
larla örtülmüs kubbesi havava u. 
carak denize kadar gitti ve suya 
ciiistü. Ve bu kubbe dakikalarca 
batmıyarak denizde yüzdü. 

Bunu düğün halkının bir kıs 
mıstar. 

Ç k t . l' mı hayretle seyredebildiler. Çıin 
ı an ne ıceye ge ınce kı.i ~ vakit simdiki yüksek Tica-
İki tarafın görüşünü hülasa e· ret mektebi binası ve yahut daha 

den bu mütalealardan çıkan ne· arkadaki San'atler mektebi söyle 

Ayvahk Bağyüzü Köy Muhtarhğından: 
Ayvalığın Bağyüzil 'köyünde tahminen 7000 metre 2 pusluk 3000 metre 

1,5 pusluk, ve bakayesi 1 ve 3 çeyrek pusluk olmak üzere 2500 ile 3000 
pusluk ki ceman 12500 iltl 13000 metre arastnda eski su tesisatma ait mU.s
tamel demir borular kaplx zarf usuliyle 18-7-941 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye konmuştur . 

Borular Bağyüz\i köyünde teslim edilecekt\ 
Talipler tarfmdan verilecek fiyat boruların cinsine göre beher metre 

uzunluğuna hesap edilecektir. 
% 7,5 hesabiyle pey akçesi !l38 liradrr. 
Taliplerin 6 Ağustos 94ı Çarsamb1 günü S."'at lif ya ıtacTar pey ırç•l-'rf 

veya teminat ile birlikte teklif mektuplarmı Bağyüzü köy muhtarı ına 

vr.rmeleri ilan olunur, (61 l!I) 

lstanbul Fiyat Müraltabe Komisyonun aaı: 

86 Numaralı İln: 84 Numaralı İlana Ekti> 
Odun satışlannda: 

1 - Perakende satış fiyatı olan ,.60 ku~ =rne, ~ Y'<::T<' .nm:-
k~na kadar nakliye ve istif masrafı tahildir, 

2 - Dükkanlardaki kilo ile odun satışr 'azam! 2,5 kuru~ 
Kömür satışlarında: 
ı - Nakliyesi perakendeciye ait olmak Qzere ikinci ellere J'1'<PU<:rocaa. 

satışlar toptandır. (6105) 

lst~nbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
87 No. Iu İlan: İstanhuldaki Azami Yapağı 

Fiyatları Şunlardır : İll 

81 
75 
73 
73 

Kilosu Clnsl 

Kul" 

" .. 
" 

Trııkya m:ıllan 

Tip Trak)3 
İzmir 
Aydmlı 

a) Robert Kollejde 1912 sene
sinde yüz yardada; bir ceyrek 
milde ( o zaman kollej atletizm 
müsabakaları yarda ve İngiliz a
yağı iizerine yapılırdı), tek a
dım atlamada birincilik adığım 
haziran ayı başta gelir. Kollejde 
o devirde bildiğiniz ,{:!ibi cok ya
b ncı unsur vardı. Bunlar ara
sında bir Türkün iştirak ettiği 
her üç müsabakada da (esasen 

"- Profesyoneiliğe asla taraf
tar değilim. Henüz amatörlük i
şinde dahi gönül bundan çok 
daha ilerisini istiyor. Esasen a
matör, spor. profesyonel olabil
mek için ve bir tamaşa halini a
labilmek için çok ilerlemek la
zımdır. Bizde profesyonelliği 
kabul edersek iş çok daha bozu
lur. Bunun için profesyonelli 
ğin aleyhine hepimiz çalışmalı -
yız.,, 

"- En çok beğendiğim Türk tice şudur: dursun hatta San'Rtler mektebi 
futbolcüleri 1) Zeki Rıza, 2) Be- Almanlar şark cephesinde um- verinde mevcut olup sıkışmış 
kir, 3) Büyük Fikrettir. Bunlar dukları süratle muzaffer olama- knlmıs bir vaziyette gördüğümüz 
hangi memlekette olursa olsun mış, günlerdenheri imha edildi- Birinci Ahmet binalan bile yapıL 
(İn.ı;tiltere de dahil) birinci likle- iinden bahsettikleri Sov:vet or· mamtstı. Meydanın denize nazır 
rin oyuncusudurlar. Hatta Zeki dusunon mukavemetini. bile kı - bir set halinde bulunan mukav
gibi bir oyuncu İngilterede dahi, ramamış, Mosko~a, Le~ıngrad ve vis ucu, olduğu gibi denizi sey 

72 .. Anadolu "ince• 
Anadolu "kaba,. 
$:ırk ince" 

68 
73 
68 
7~ 

73 
60 

" .. 
" .. .. .. 

$:ırk 'kaba" 
Errurum''ktztl., efc,10 ~zTı 
Van ve Erzurum "'beoyaz" 
Kara yaka ve koç "- Türk futbolcülerinden en 

beğendiğiniz kimlerdir? .. belki de pek az gelmiştir." l{iyefe yaklaşmaga dahı muvaf - reden bir teras halinde idi. 
_:_ ______ ~-----------~~~~~~~_:_~---~----------------~----------------::----::---

(8108) 

Onun için yarın da öbürsü gün de seni 
serbest bırakmak mesuliyetini üzerime alacağım. 
Şu ceplerini arakladığın adamı bulmanı istiyo • 
rum. Al sana bir lira, şimdi eve git, yorgunsun, 
. oyle bir iki saat uyu, sonra sokağa çık şehrin garp 
taraflarını araştır.,, dedi. Cebinden çıkarttığı bir 
(Kart dövizit) üzerine bir şeyler yazdı, ve "Bunu 
c bine koy eğer o adamı yahut arkadaşını görtlr
scn, onların peşine düş ilk rastladığın polise bu 
kartı göster, herifi yakalo.t, bunu yapabilirsen bin 
lıranın senin olduğunu bil., diye ilave etti. Yazan: EDGAR WALLAC( 
Bılly kartı aldı. Falrnouth "ha bak olur da beni 

görmek istersin. Gelip beni burada ara. Burada - Manfred durduğu yerden başını kaldırdı. ''Mu 
de ılsem bıle buradakiler nerede olduğumu bilir- vaffak olmamaktan bahsetmiyelim! Hayır sonuna 
l r , dedi. kadar! Muvaffak oluşun da olmayışın da ötelerine 

Bılly _aklında bir felfelek ve cebinde de bir tev. varan bir yol v~r, biz o yolun yol~usuyu~! Bu, bu 
k f emrı olarak sokağa çıktı • kadardır vesselam. Thery nerede... dedı. 

• • • 
Artık o mahut gün • yani mühletin tamamlan

dıgı gun gelip çatmıştı. Tanyeri apaydın bir şafak 
attı; Londra şehrini uyandırdı. Takvimin muksıd
d r yaprağı. açıldı. Carnaby sokağındaki laboratu
arın damından Manfred yaradılışın yeni gunü na. 
sıl yarattığını seyredıyordu. Ufuktan koca bir gü
n fııladı. Manfred'in yorulmuş arıklamış yüzünü 

dınlnttı. Metin adam o gün çok düşkündü. Onun 
nı·dı sıra dama çıkan Gonsalez bu yaslılığın farkına 

vardı. "Sana ne oluyor,, dedi. Oteki "Hiç!,, der -
m <' ine başını salladı. Gonsalez "Poiccart'la yan. 

ı ı mı?, dıye sordu. Manfred "Evet., dedi. "Bu 
k d r v ka gcçirdık onların arifesinde bugün duy

kt odu ~1 rını hiç duymu muydun?,, dıye sor
du. 1 nfrcd'ın yava y.uvaş duşen goz kapakları. 
nın altındaki bakış pek uzaklara siiziildü. "Evet 
bılmem. 1 imde bir sey, dennden del'ine ağlıyor, 
üm 'diın kalınıyor, mu\ affak olamıyacağımızı sanı
rc.ııwıı,, dedi. 

- Aşağıda, uyuyor . 

İkisi de aşağıya indiler, en alt katta bir tıkırdı 
oldu. "Kimdir o?,, diye bağırdılar. "Benim!,, diye 
cevap veren Poiccart'ın sesini tanıdılar. Koştular, 
Poiccart'ın üstü başı tozlu, yüzü de yorgundu. 

"Eh ne oldu?,, Bunu soran iki kişi, 
0

Poiccart'a 
cana işleyici bir samimiyetle bakıyorlardı. En acı 
bekleyişin acısını içiyorlardı. Poiccart a~ttı: 

- "Yahu neredeyse, tozlann, toprakların, yıldız 
!arın bile hep ittifak ederek aleyhimizde uğraştığı
na inanacağım gelecek. Defterimi çalan adam po. 
lis tarafından tevkif edildi. Defterim herifin cebin
den çıktı. Aksi olarak zekice bir polis defterin için-
deki yazılardan kuşkulandı, ve nihayet oradaki 
kayıtlarla bizim aramızda bir münasebet olduğuna 
hükmetti. Ben sizden ayrıldıktan sonra eve dön. 
düm, elbisemi değiştirdim. ~wning Street'e var
dım. Orada bir kalabalık toplanmıştı. Aralarına 
katıldım. 

Falmouth'un orada olduğunu biliyordum. Ve 

Tefrika No. 26 
defterin ne olduğunu çakarlarsa, hemen gidip 
Falmouth'a haber vereceklerini biliyordum. Fakat 
evvel emirde hırsızın yakalanıp yakalanmıyacağı 
belli değildi. Saniyen yakalansa da defterden ı,ıüp
helenecekleri belli değildi. işte iş aksi gitti. Hem 
herif yakalandL, hem de defterin ne olduğu anla. 
şıldı. Ben orada bekleyip dururken polisin biri a
cele gelen bir arabadan fırladı, binanın içine koş
tu. Çok geçmeden Falmouth'la polis beraber çıktı. 
lar ve bir otomobile girerek kaçtılar. Onları başka 
bir otomobille takip ettim. Bir polis merkezinin 
önüne vardık. Pencereden içerisi gözüküyordu. 
İyi ki, hırsızı kapalı bir yerde sorguya çekmedi.ler. 
Ben sokaktan her şeyi seyredebiliyordum. Taharri 
kızıyor hırsız çırpınıyordu. Herifin beni görmemiş 
olduğunu, ve yüzüm gözüm hakkında malumat 
veremediğini inladım. Ben hırsızın yüzüne i.yice 
baktım. Ve nerede görürsem göreyim onu tanıya
bilmek üzere şekil ve şemailini hafızamda zaptet
tim. Tam bu sırada hırsızla Falmouth çıktılar. Oto. 
mobile sıçrayınca defolup gittiler. Otomobil gitse 
gitse polis müdüriyetine giderdi. Haydi ben de o
raya. Netekim ki, müdüriyet kapısı dışarısında iki
sini de götürmiiş olan otomobili tanıdım. Herifler 
demek içerdeydi. Aradan çok geçmedi hırsız yal • 
nız olarak çıktı. Dikkat ettim. Herif hem şaşkın 

hem de memnundu. Ardı sıra yürüdüm, \ VEDAT ÜRFİ 
Gonsalez "Herifin p~lis tarafından da. takip edil- Yaz temsilleri 

mekte olması tehlikesı yok muydu?,, dıye sordu. Bu aksam Beykoz 
_Vardı. Fakat ben takip edilmediğine emin ol- YALNIZ iNSAN 

duktan sonra takip ettim. Gördüğüme göre polis Pıyes 3 perde 
herifi serbest bırakmıştı. Herif Temple taraflarımı BOBSTIL ŞAiR 
kadar yürüdü. Yolun çatallaştığı yere varınca aca. Vodvil ı perde 
ba şuraya mı buraya mı yürüyeyim, diye düşünii- Go"ren Bilen Var mı ?. 
yormuş gibi şaşaladı. lşte o zaman önünden geç -
tim. Birkaç adım ileri yürüdüm, döndüm. Sanki Bir buçuk ay evvel Izmit kağı 
cebimde bir şey arıyormuşum gibi ceplerimi yoklı. fabrikasına girmek maksadiylı 
ya yoklıya, gelip heriften cigaramı yakacak bir kib izinsiz evden ayrılan oğlum Sab 
rit istedim. Herifin verdiği kibriti çaktım. Cigara.- riden bugune kadar hiçbir habe 
ma tuttum. Herif kibrit ışığında yüzümü gördiiğü alamadım. Izmıt. Gölcük ve Ista 
gibi ben de onun yüzünü görüyorddum. Adamın bul taraflarında mümkün oldu ' 
yüzünde beni tanıdığını gösterir bir hal yoktu. A. ğu kadar arattım. Kendısini tan· 
damla hoş beş etme yolunu buldum. Beraberı.:e yanların \ eya nerede bulundug' 
bir kahvehaneye girdik. Içtik. Şundan bundan a- nu bilenl~rın asagıda yazılı adr< 
tıp tuttuk. Fakat yavaş yavaş yüreğime soğuk bir sime insanıyet namına haber ve 
şüphe tırmandı, sakın herif beni tanıdı da beni ya. mesını rica €Clerım. Adapn.ıar 
kalıyacak olan kuvvetlerin yetişmesine kadar la- Kuyudihi Bnynıklı sokağı No. G 
fa mı tutuyordu? da Hilmi. 

Poiccart sözünü burada bir an kesti, cebinden KAYIP - Halic F'eneri niıtu 
küçücük bir şişe çıkartarak masanın üzerine koy. memurluğundan aİdığım hüviye 
du. "Anlıyorsunuz ya, ölüm herifin tA yanı başına cüzdanımı kaybettim. Yenisini a 
yaklaşmıştı. Fakat içimde beliren bu şüphe yavaş lacağımdan eskisinin htikmü yo~ 
yavaş silindi söndü gitti. Sokakta yürürken tam tur. Fenerli köv mahallesi Kiil 
üç polisin yanından geçmiştik. Eğer isteseydi, beni han soknğı No. 4 hanede ka 
onlara tutturabilirdi. Neyse herifle şundan bun - yatlı Vnsil kızı ICiryaki~ 
dan dertleştikten sonra, herif (artık vakit gecikti Topl17oğlu 
eve döneceğim) dedi. Ben de (Benim de evde epey. KAYIP· !J29 !J30 deıs yılın(\' 
ce işim var. Ben de kalkıp gitmeliyim) dedim Be- Antalvn orta okulund<>n almı c 
raberce kalktık. Elli altmış adım yürüdük. Nere duğ~ tasdiknamemı kaybettın 
deyse ayrılacaktık, vakit yoktu. Oyunumu cesarPt Yı>nisinı ala a • ımdan eskısını 
le oynamıya karar verdim. Lafı çalımına getirerek. hükmti knlmaınıştır. :~ 
"Yahu bu dört dürüst adam meselesi nedir?,, de • Antalya Demirci Fare maim 

dim. Bana o da "onlar hakkında ne var?,, dedi. lesinclc Hakkı oğlu l\lelımct 
(.Arkası va:r) Seıai 1331 doğumlr 



TAN 1 

Sovyet Telalil Rooıeveltln Mnml Teblğl 1 ... K.+acm Japonya 
<Bat tarafJ ı hldde> K01U1reclen Cll9t -.ı. ı incide> S ..ıu yl 1 I <891 wm ı 1aet11t 

lkind Sooget te6llll .,. · maıı haft Jt1ıvfttlert dün ııece Uı •r• flCI • ... ··u. d B'..J',,_,_, .,. s:.-.J• 
alıilige Vekilinin 
ilô.qetlere Atülıim 

Bir Tamimi 

.ıu.oskova, 22 (A.A.) - Bu aa- .._ T'-1.-LI ua efa olarak lılcılkova;ya hü- E.&&11...&-- Sonra .. ~- ..,..... 1 

hah Sovyet istihbarat dairesi ta. ...- a.... cum etmlslerdlr. TTmnm taarruz lıazırlıjı 
rafından neıredllen tebliğ: (Bq tanlı 1 indi ) İyi ruyet eeraiti altında ~u- Londra 22 (A.A.) _ Timel .... 

21 temmuz gecesi, Pakov, Po - müddetlerinin temdidi lçiıı aaK- uzam avae tay;yare tete]r:külle- <Bat tarafa ı iaelde) •telinln cn,,lomatik muharrlrt 
lotsk, Nevel, Smolenü: ve Novog hiyet erilmesini istemı,tir rimiz birbirini takip ')den ıbl· J•ponyamn vaziyeti haldnw 
rhaared-~beolelinsr ank uistikdaname seuretlerintt'e dd:_?1am1u :aoo!eveıt, mesajında milıt mu ~kalar halindaske silih sana;yil mer- deiiJdir. A,__nca zafer mukabi- )'Udilı bir makalede ezcümle 

,.,v haf • .-l-... ezindekl eri tesisatı ve Sov· ll "SieK' tir. (V) nin bu suretle -"vle dem .. ıL ... ...air. 
etmiştir. Diğer istikametlerde ve .ız ve seçme sınıflara a,, .. u.AMl9 yet münakal!t erk zini bom tek bbül .. Almenle.rm btıt.. 941

" --.& • 
cephenin merkezinde bü .. m· mile lhtiyatlann 12 ay hizmete tabi tu bard tmJşlm ire • a u • un zu.. Tok;yo aueteıert RindfeinlJ* 
yasta harekat vukubu~c.tır tulmaJarı hakkanda geçen lene i ımd: e erd . Kremlin lüm ıörm6' memleketlerin is- brtl leli bil' illan kuJlanmtil 

Hava kuvvetlerimiz d;,!_~n kar~ verildilfndenberi vaziyetin c rı ve Moskova nehrlnfn tfkllllerlne tekrar ~ hu. ıuıetesl Fransız makamlarumt 
zırhlı cüzütamlarına karp 'ha,;. deği§lni§.b~un~utuna işaret ede- ~: ~et~ı:ı:~ir~ = ==:c~~ = beelam1tlardır. Nlel Niti Simba 

l
"I K K 1 d klta devam etmişlerdir rek demi§tir ki: vanıınlar cıkarmıştır. ren bir Uttidarazhk ttinflandır. battı hareketlerini tepcU1 etme-

'I 1 e"· aza ve öy er e Uzun Sürecek llk raporlara göre tanarelert- "~enin .mı·~akkak surette Askeri V'! idıarl malramlann Uc: ay evvel ortadan kaldırmak lerinl talep etmektedir. Bu .. 
miz hava muharebeleri esnasanda blldilf bır feY1 l'eb -ı teknrla • 1-al etttkleri binalar da da.4ll için bütün ıayretlerfni sarfettik. zeteye g6re J'ranmzlar, fnanlS 

T eftiıler Yaparak Halkın lhtiy ~ıariylp 32 düşman tayyaresi düşürmüş-~ llzmıgeli)or. Beynel- bulundulu halde müteaddit \>i· leri (V) mücadelesini Almanlara ~ ~-~~ 
,- lerdir. 8 Sovyet ta aresi ka milel vaziyet bir sene enellne nalar ve lmme hlzmetivle tıtes- mal etmek iein YAl>Uan bu 1>1"0- ~ IQ)ODYaY& &8&• •·~ 

D ... h .. Yakından Ala" kadar Ol•cakl•r br. YY yıp. ~ daha az delil, daha çok JlUl tabrfkalar tahrip edilmis ve- pa.rancta tam bir yalandır. ba1mane bir taVJr takmmaktadlr-
llliil u u u vahımdir. Fikrimce ve vakıalara va ciddi hasara uıt-amışbt' Bu hal AJmenlar tarafmdan Jar. Medt6r ıuete ezcQmJe *' 

"-'----, 21 (T'•""T ... uhabirin- Moako-oaga ham lıiieıunu ~darp edenlerinh' A:- fikrince vasiyet o B"-··- -a~ ~,.,,,~ nesredllen bazı eayialann ve teb ıe ~:1-'-' .. ..M .a.--- -• cuuuıra ı:uıı .- "Kazadaki resmt müsseseleri al«une'le •• ı:-,.ı. - VI •m\&U'" ki, ordu, kuvveti ,...__ 1116 
..., .,... Hiler mihıderecatuım ne kadar 'lrW .-.- .n.zw z-

- Dahill;ye Vekili Faik ÖZ- ve orada bilhaua belediyeleri ...,,_ müsmir olacak bir tanda ve mev Bertin 22 (A.A.) - "D.N.B,, yalan oı.:ıuıunu da Ubat etmek- refah AMl'Da dahil buJ
11
nmelr 

vil8yetlere mühim bir ta- tetkik ve teftiş etmeleri, beldiye Londra, 22 (A.A.) - MOlko\fa cudu azaltılınak•mı hazlrlanaut Dün aece Moatova Alman hava tedlr Bu sayialann hedefi mite- tadlr. Bu itibarla mezktr mem 
Rondermiftir. Bu tamimde, il kaymabmlarm ve halkla be- radyosu, 200 den l.azla Alman olarak ayakta bulundurulmahdır. kuvvetleıiDin ilk alır darbeleri- ınactt9ıen Tihidye ile Sovyetler leketln buatınkil ai.Yuetlm de-
rin, bulundukları mahaller lediye heyetlerinin aralarındaki tayy~estı;ıin dün alqam Sovyet Diğer ordulara mabetle mevaudu ne maruz kalmıftır, Birliilnln aratanm bomıak oL vam etmesi bir delilik olur ... 

devletin ve her veltlletin mü ihenk ve münasebeti anlamala- l~r bırllli devlet merkezi flze - az oJınaJırla beraber ordumuz tıtç 21 temmuz aecesinin ilk saat- m~ ShDcll de 9urlyede tn.l· Bu ıclbi mitaleaı.r, nmıl ı. 
ili ve vekAletlerin idari ve n ve alikadarlarla ayn ayrı te- l'inde uçmata tetebbüs ettillni bir tefkilltsızlıla ve inhiWe ma- lerinden itibaren 8oYyet hükd- Uz kıtaatı memadlyetinin Ti1ıti- &.plıao ı'811'1N'91wı clıeWet edlC 

icra vasrtaları oldukları, mas edip eksiklikler ve bozukluk fakat bu teşebbüsün akamete ut ruz kalmamalör. Kongre, hali met merkezi, muharebe tetekkül ve fetn bir tehdit ve telıllke tet- emarelerdlr. Japcmyanm ~ 
itibarla teftiş ve murakabe iş. ve vazifedarlan tenvir ve lrtat radı~ bildirmiş~. ~yni men- hazır ordu mevcudunu ISnümüzde lerfmlsln ve bombalan büyük kil eıttWni ima ~rlar. llaJba,. çiniyi ve Siyam'ı •hnuı ldn ld 

'Valiler tarafından daha lar var ise bunları öbenmeleri baa gore ancak münfenden uçan ki l8De içinde tam olarak idame tahribat yapan stuka1armımn ki Surlyeafn tn«Utere tarafmdllD sebep vardır: Bunlarm blrinalll 
surette takip edilmesi ll- ile onlan ;yetqtirmeleri ve hata. bazı tayyareler şehre varabilmif ve daha çok diler Amerlkalılarm hücumlarma hclef teşkil etm1f- kontroMi bir c.eımen muhMara- ukerl mahiyettedir. JapaaJu 

ıe1dW bildirilerek deniliyor 1arı diu.eltmeleri llmndır. lerdir. Sovyet avcı tayyareleri ile talim g6rmelli im1rAnmı temin et. tir. l1D1ll tehcıwtne maııus Jrelmtt o- Kaıpan'ı ele aectı.ecek ~ 
"Her kazada zamanın müsaa • dafi b~t.ery~ 17 Alman tayya. mecfiii takdirde millet büyüt bir HarakAt esnasında Alman filo lan ~ vuiJetlnl feıvka- • Japon donemnm de hna 

desine aöno, bir kaç köye u~a- rest duşiirmüşlerdir. MoU:ovada tehlike karpsuıda bulunacaktır. lan, eafab kadar SovJet hükd- lide düzeltmektedk BIMen Ata. kuvvetlert-l'lllpln aJarma " 
mak ve köylülerle ıörüe\ip deh- r~ çıknuf ve birçok kiti Talim görmüt askerlerin üçte met me~ezinin askeri hedefle. tüık'ün lıııiliz maksatlarına va- Borneo adMı ile Malaya'Ja 1000 
lerini anlamak, hotametin on- ölmiif veya yaralanmlfta. ikisini, subaylarm da dBrtte tlçO rine her eapta fnflJAk ve bbıler- laf olan varisleri indinde tama- kilometredaD daha u bir --'* 
larla alakasını fiill;yat ile anlat- Hiçbir ukerl hedefe bomba iBa nü terhJa etmekle acaklı bir hata ce :vanıuı bomba& atmJllarclır. men asılsız olan bu .. yialarm Y8 tadar yaldlllllll ollcakttt 
mak ve hattl bazı köylerde ııe- bet etmemiftir. Tehlike tpreti iflenmlf olacaktır. Harekltın bql•n,pcmda bllhu- olamaz. H td1r t Cenubi SlJamm l..ıt ile J&llOJt4 
ce kalmak, halla tannnak ve on- bet bzuçut saat sürmÜftür. Fevtaıaile bir kanun projed • Moekova f8)ırinba cenubunda ~ki,~'· im~ '1QI Slnppura ya)rlıtbanll • 
ların hizmetinde muvaffak ol • haklnnda fevkaJAde bir formül talıripkir yanıınJar çıkanlmq laları htJAfn ~ ınımz ıa kıcatUr. - -~ L...l 
mak için lüzumludur. Almanların malzeme bulnnmamnı koDlfeden talebet - ve bwıların ıfl]dan müteakip :.ıan ile ~ 8 ierinin hu- J1p>nJ8l' mutatJaıi ~ aw 

,.Valilerin kazalarda kalacakla zt1111atı mit delilim- Tepit meclisin, biz. da1plara ;yol ıöstermittlr. Krem d ttaki 1erl ebirbirlerlyı; dilertnin tehdit edilnWdıe oldU 
n mflddet Rerek merkez ve aerek Moskova 22 (AA) Harici zat kendisi veya relsicümhur ta.. Un mahallesinde 12 alır tam faa-k~ zaman bOfOk blr ~ ~~ illlı 

nlhQet ~ çalqmıyanları cld- köyler halkının valinin kazalan- ye t~ mua~ - • rafından aksi ilin edlllnciye ka- bet müşahede edibn1'tir. tmt,etıe selAmlaşmakta ve lıer. u .-- vt= 
surette takip ederek hakla- na «eldiıini ölrenmelerine ve dün beyanatta bulunarak~~~~ dar veya muayyen bir müddet D. N. B. ajamına nazaran, Al· ":' ~ ~r(Qmekteclfrler ... tetkik ediline Japon,_. 

bmml muamele yapmak- ~P dertlerini ona anlatmalan· tir Jd· -ur için fevkalade ahvalin mevcudi- manlarm muazzam hareklttyle ço • tehdit altmda bulundulmm ~ 
bbfl olacalı filpbede na mfisait olmalıdır. • yetini kabul etmesi kafidir. mukayese eclilfnce 8ovyet mflda- dana çak.,.,.. JUl10l'lar. Bal 

n va- "Valilerimizin otomobili oldu- Almanlar, her ne kadar Sovyet Ordu mensupları, ordunun in. ful'. hava daft batar)'alannm Vf! ara4 ..-, hel.ts AJmenıva •c* buld barttamD tedd'd b&Jle 'bit 
ita aibi her kazada teı,p-at ve ordu ve hava kuvvetlertni imha hiW etmesinin veya talim ve ım>Jektörleıinln şiddetli faall;ye- 4etlldlr. Almenı .. , ihtimal bir '- tdcffuun dnepgl•IW ~ -.ı 

-V.m.rln 7a1mz merkezle met colunda telefon mevcut bulun - ~erini iddia etmi§lene de Kf. genifleme programınm altı ay te tine ralmen hemen hemen tesir- moterll btaat ile Deri cecmleldr. dana koylr. 
olarak milllıahtı ihmal et - dUbmdan merkezle irtibatlarmı yef! ~fııgrad "'; MOlkovanm '' birinden çıkacak vahim neticele- siz blmqtır. Hafta lcWe HOYOSIÜ " Laso'ta Japonlara bu h.nbte lft'ke 

ldareainden mes'ul olduk daiJna muhafua ve leleri ~ gali ıçın ~yin ettikleri vide çok- rt halktan daha tyi takdir etmek ;pJdepmı olc!aldanm bllclinn AJma den iklncl lebep lktlladl bir • 
mmtd•nm bilJ1llıc bir kıs- etmeleri mümkündür. tcabmda tan ~' iğtinam edilen bir tedirler. Milli emniyetim.izi teh _ Bir denizaltı 6""ınl4ı menbalarmclan bile baldannda malt- heptir. Bbdglakte t&dr, nlt~ 

vUbet ~tmdan isti· liiratıe merkezlerine dönebilir- tankın içinde bulunan ve 18 inci dit eden tehlikelerin Amerikan Berlin 22 (A.A.) - "D. N. B .• , mat.,........,. .. o1aa • cldtamlerm çinko, Volfram, ka1IÇUk '"1 
edememesini ve valllerin l- ler. Kazalarda bir kaç saat kal- Alman tank fırkasının kumanda- ordUIUnun çok zayıf bulunduiu 21 tmmuzda Baltık denizinin milnferit blr halc1e lralmıt " lmlla .. nrda. SlJamda 4a ka1IÇ1lk, D 
merbs bymabnn vaziye- mak surtiyle Jhti;yar elilecek ae- nı ıeneraI Nehring'in lmza1m1 ta bir sene evvelisine nazaran affti earkında bir Alınan denizaltısı clilmiı o14aldan tabmlD ecldme1rteclr.J ~.Volfram, anlmuran, 
lrahn•Jarmı tDiaQ eder. vahatleri vekllet devir ve teftie ıı~~ bir günlük emirde bu teeh- veya daha az olduğunu zannet • bir Sov;yet denizaltuını batırmı• AlmaDlann Batoanc1ald Deri hara - balar, manpna, Molibden '" 61 

"Dnlr .,. tefU.m kaza mer malılyetinde teWdd edemez. hürün sebebi IU suretle izah edil miyorum. Bu tehlikenin buıQn bJ', SovJet denizaltısı aillhlannı lretWl • olaaf 8"Fet nı.,._ ler 'bUa kq..U imdi" _... 
l•l:leıciDCle bir be uat ve yol ili Vali arkadqlarunın yukarıda aıektedir: spn dereee daha büyük old~u lmDanamannftır. cllldııa& cllllleJta lıtm '*~ .....,._ I8ri ~· 
ıa~!Mle ba1unan k&ylerde bir kaç izah c:Ulen tanda '.Y&l*'aklan de- '"eçhizat elllha '" makine ve tev~allde milU durum iÇinde ~ """8lıllG ,,..Z nm _...... 1ıAin ~ ...,.._ S- ,,,,,,,.,,.. ,.,,,,,,,,.. 

bhnK amet:ıyJe yapıl vir ve teftltler abblnde her ka hlı'lrunmdan' zq)at.mı:11n mutat bıd:undulumuzu biitiln hakikat - olan lıareWI - ...._ 111 Mı ~-: , .....,,.,, il (AA) - - .. "',_,. 
faneclllmMI de tenis edl- uda kaç dn kü:bklarma ve ne- hiWında fu1a olcl .. •• a.n..t...t... lenyle zannediyor ve bilJyoruz,, blr~. • 6a L • B.,t lapon ..-t =.ı •eln l 

Valinin - bzeda bir ler Yaı>tııdanna dair birer rapor n . h . . "'6 ... ..,.._.._... Al • w har StoldıeJm Z2 (A.A.) - •AfJ, ban~·~ oldülanam ... ~al'-·- aw--. • 
da. llattl ı... bir batta bmdm ederek ~Alete ıönder - men arek;:;mt~n m=. oL ~!""~ ~ P Tanldann heri llrllmes,nln Alman yük bir de1ili4lr. llitehı...,,•ra ıe- dül J ••;:;n....11111110.~ 

llblırak onıdald mem'1J')arm fk- melerini isterim. Bu esaslı devir n asına 1un .en ayıp ı~i ilanı idenigor Jnımand&nlıft icfn düpnuu bozmalı re. turası muhakbktır kt AlmaDla Wı alt:n~ "'1dlr 
W alalAklannı, h.aJk ve ar- ve teftit bariQinde oJuak~ nM!!1.W: ~ız;:esıne Nevyork. 22 (A.A.)- Saaıuel maksadiyle kullanılan bir usul oldu Eıtonyadaki ileri hareketlerinin 4ur. mifür~ 

r-:181JIG'l nemfndelkl mevkileri- da nıUa;yyen leler için mulhaDta ,.un uzun m\ldclet dt!vam'ma YUl Grafton, Nevyork Post gazetesin la. .._ illi 1llilllD elde elilen ne- ..... ~ ~ sMe,e ... ._ tedlllr Hnf-1 
ft&lfedeld mutaffatı:ıyetleri- ıtclebllirler. Devir ve teftlt ra- hammül edilemez, ilnkü b ta- de fiddetli bir makale yazarak A.. tQic ile ma11ik s&t..Uemı7K6 de- tincleD " UMinla anftmekte olc1alw Jarm talim ......-ı lçlD •Jı!nnll] 
-..1aL bmmlvı anla- por)armm vekllette ınuetl mah• retle~ zd ı: :b merikanın derhal Ahnanyaya recede pahalıya mıııl olclufu ban u. mütktlllttuı miblbail olmQıp A1- tir 
w tatbik ecftt bbfllyet1erini susada ~ik edileceıt ve bun- VUDIZI inta ede er harp iJAn etmesini lstlyerek ez - brt mfltehauıtlar tarafmclaa beyan tann bqbca tuyiki Püoqn 1llldm • 

_....._ bal•n1•1-ı "hZife1ere Jarda memleket için faydalı ic- B ç r.,, cümle diyor ki: ecllJmektedlr oldda 701 tlaerhıde tebll etaaek •- llllıoere .,,,_ ,,...., 
clerWJ• bdar ehi ve daha raat ile beraber vekileti tenvir rin ~~~ ~h~=i ~ "lngiltere zaman tayini husu • Parqlltçiilerin kullanW..•• da Al 2uaan4a balmamalarmdaa n.d ..... Tokyo, n (A.A.) - -o .•. ~ 

ım~..._- hizmlt18l'8 ne derce müs edecek maldmat aranacaıuu be- ile baluıec:lerek sunda serbesttir. Halbuki Bitler manlana cınnete lll1lftffü olaıue ol- teclir. Sani,_ NarYa tarikiyle Le- ~mzaretlll&lctlstballl 
lııahmclddanm anlmnm ll- yan ile arkaialanmın semereli "Bo'~ı.uAa k lan eh "Yıldırım harbinin esiridir Ve 4aldan arui4• kendileri ıctn pelı nincrad a W • J'Qdaaık tımrme iilD biJ411a111ne aeı-. 

IPllllMlır. ıayretlerlne intizar ederim.,, lallbinbİı-fi6:.0 al'flld~~... ll- bir gün de belki kurbanı otaCak. mtıthiı ola türibatm &ılllle seçmelı hareketi Ta\.... mmtüuna4a bir l°Ull'I Amiral Toyoda cnmwteu 
lemi§tir 1ı 0 ... _..u IÖ)'• tır. Onun acele etmesi Jlzundır. huasunda matltp netice)'{ vermemelı mukavemet c9Pheei bıralracü ...,._ 8'bıil A1mtn7a ve ltıaf1& 

Fr 
L&.....& y ı .& -L ad •--- • Bizim ise neticeyi beklemiye vak te oldaia unnediJmelrteclir. hat Elton7anm tlmllinde aalblal elçilerini übul ederek J.,_ 1-

Gnll'lm"'I' • 
1 

....... G IMDlll AJnean ileri lıanbtl timiz var. Hitler bile kenc:Uatne Askeri harekata ıelince, Baltık t ee tlllerl te.ılinl arar! laJacPtır ricl JIJw\inin fiç1il pütia Jae 
.,,,.,,.,~-' ı....~ itimat caiz olmadıjını öjrettL Bu mıntabamda medhaH Pakov tarafın· Bu iıe Raıılar orada balanclakca mflm def ve ~ t.~ Mannhelm'e Mensuplan Ca.eeflne ,....._.,.. -.~... nun içindir ki, yapacatı yeni sulh c1an mahafu• edilmekte o1an Lenın- ıtun c1e111cıir. töJJendtt:tr. 

T-' IAıadra, u (A.A,) - BOtan ..... teklifı reddedilecektir. Şimdi A - ----------------~~~~~~~~ 
Hava Hücumu mr Kokteyl Parti ~!ı -:=d:: ~= ~~a derhal harp Uln .ımeu -

Ankara U (A.A.) - ~ nu 7UVWh. • 

Münakale ve Sanayi 
1-tedeflenne Bir Çok 

'sabetler Oldu 

büyük elçWlf bum atateleri Ro.. Dalb' ilan ~ ukert mu
luıd Syme ve Roy Tristram tara barrlrl ''Llddell Hart" netrettqt bir 
fmdın bqGn Tllrt ve ecnebi ba· makalede ezcümle '67le demektedir: 
mn mennp ve milmeal11erlrıe '1klnel taarruzun bfladılı ıtındea 
bJr kaıtteyl,putl verilmJttir. buıflne kadar on ıon l9Cftl1f bulunu-

Matbmt umum m6dflrlfllfl. A· 7Qr. Bu mOddet zarfında A1man1arm 
nadolu a.tamı erkim ile tJ1lll ve tbakkuk ett1rdJll 191'1eıiıı tahmin et-

Montreux'clen 
Sonra loğazlann 

Ehemmiyeti 
fnnmca Ankara aazeteleri, ec- bıJI olduklarmdan cok az oldulum Olllt tanı. 1 ...... , 

~ ~~ nebi bMuı w aJana1an mOmel- biç ftlphe 70ktur, Vlka A1ınan1arm Bu lm"80e ~ Bolaıdara 
~ «aıbl Almanya i1W'1ne llJlerhdıı hazır bulundukları bu bul noktalarda ehemınf7etll terakki- bAtim olmakla haıbin Btılk.,,.. 
hll&*Jan taarruz J'raalcfmt ve bkteyl -partiye bqta ~ ler elde etttklerinl ~rmemealfle pi- = ~ '::::.. ~ lira
~ 6-rinde tmaezkBa et. VelrAJeti umumi katibi Numan mek Bıt!ntuca bir bar.t.t olur, Bu OörülilJQI' Jd Montl'!;.t·:eo
~. Siddetli kutıuılnınlar lıleNIDIQCiollu De Hariciye Ve-~ ~ır be ,... tebllkeli bir lularuı Tildd1e ı.r.fandaa tab-= mhüele w ...,t klJetl .um, YuaaeJav;ya. Yu- :ıer ~· l'atat cephenin kimi, ve Bolaz,lara mutlak m-

lsabetler ftld .... naıdltan btlyOk elelleri7le Cin kQdedllen ,..._ rette TüldJenin hWm imal' 
. w bu eldlilder erkim ve mat- tueriıı blrlnd tumu.da elde ectlleıı l- hıWrmd.a verilen karar -

Daha ~ ~ fJel'- buat atqeleri de ltdralr ll'Jemie. lerlemelere nmran claba dr oldulu TflrJdye içiD d9lil. a+'slarla •-
w o.t.end'dtld havmJara 1eıdlr. muhakkaktır. Bla 7anl1amacla, llttlk- )AJrMar biitoD devletler ~..&.. de 

n_:_ oe artan Rm mukavem.U unl1 oldu- ~ 
·"lll:Ulll etmfllerdJr. .& -----a l ............ ye lu lfbl Almanlann tqe tn•elıllhıde fqdalı ~ • 

........-.. • .,,.. • .. .. ltup18lbJdarı .-laklar .. maldm bir •- .. "-' K 
rol O)'IUllDllbr. Ba W'hıldar mOuJraJe .,.,.. UIWI 

425 Milyon Dolar =::' = :"':: :ı! tlas Komitesi 
llrr E. Dl .. de fazla 1811* ........... 

Sahf1 te..,Mme ......., 1a7.Gi yor teftlltlt etmekWJr. aa ao ......_ c1a CBat tanı. ı ._..., 
).r.Jer Alımm uUrt. bmplarmı Almldl ileri ~ '""1ama· tam l§birlilfııl teklif 911emlftlr. 
~ Danimarka whDlnde etiler ba.. Londra, U (A. A.) - lılaliye anda mGwlr surette amn ohnaf 1"1- Bt,nelmU.el Klzi16aç komiteai 

hedef1eri bombllezn,.Jarcllr. mmı Str KinaaleY Wood, b-6n bmtnaa pek muhteme1ı!lr. Bu ftll- =bu biironun tefkili için An-
BMihı 1'a hareklta 1'tiralr. e- AVllD Kamar.mda nı>tılı be- ~ au.m tcbı bltbıbl ceurt& wr1o1 a bat ~ doktor Yar. 

t;;rtt;:.::8Jerden nlnu bir bom yanatta Blrledl Amerlbmn bü- bir haldir. ce1 JUnod')'u ~. Anka 
tanuwl kqıptır. yük Bıitanyaya 421 mll:von do- rqa muvuaı&t etmit ofu doktor 

:Alman idilli larhk bir Bauda bulı.macaımı c..aret ftl'tll cUlwı" bir !lal de ._ Muee1 JUDOcl dGD baıicl,a .... 
.,. bilıHrmitttr. tanarelerl De tank1anmn nndlln1»- ı.tlDe ilk alpretinl 19DI ft 11-

,_ ~~ 22 (A.A.) _ -ı'tl>Ur: Bu 1)Ua 1car ve tare bNmu- ı.e kitle ba1lnde lftb'ak edMmele- mmsıl kltip Numan v........a • 
~ ahlJlerl ~ Al- nan meııt,ete airmelinden önce rlcUr. Bundan '-illa Rm 1Dta1armm olha tarafmdan kabul edllmlftlr. 
"8n aavae tayyareler! 8d bily6k :va1lllan ~ bedelini öde- bel' tOrJA tarGar ••nt• ......_ HeJetin te..OS ve mwl prtıaft 
~ ~e t.m ilabeOer mek lqindir. bir IUNtte ~ .,_ ....._ &lrGtülmüt ve M. Junocl'J'a bu 
klJdetmıielerdlr. H •--..1-d A._ lar ~ nmn clltbte aım.-t bir ınfthtm tmanl yalfesiDiD lfaa 

I>Dn .-e dlAer !Jarp tayyare- OltillKltil a ... an .. 1ç1n biltiba tolayhJdar ae.ternmıt 
~ dola • aenap fnlrllterelinde Aleyhin NU ul. Enuıımıdan SankamJp tJr. MMeakiben clcıbor Junod, 
hliimwı 8*ert tesisata hücum e ma,-. Giden a_. ~ Kmlay iclu-eliyle.., sa ,..._ 
~eriltr. ~y J._11 Jt;JVN •• 

Nevyork, 22 (A.A.) -"'!' .. ": Erzurum 22 (A.A.) - Sovyet 
D6n _. lnclllz harp tayya· Hôlandadan aeıen haberlere ıare Ruayanm ltaıya .e Dlnl}narb· Montreux Zaferi 

l'e1rt 'balia - eeup Almanyum- Ehli tdiftti '8hrincle bir telsiz dald lefaret ertAn ft memurinin 
"- miteaddit tehirlere lnflltk ve makine9l fabrikulmn 4000 tedai den 124 kl.nBı bir bflle diln aa- Ankara 22 (A.A.) Aldı.._ •• 
anpı bombalan atmııJardır. Almanlara b11l nOmayfeler ha- bah trenle buraya .. lmit ve Wr - ,..._ 

halk arMIDda bir mikdar zırlamıtlardJr. lıleneclllmesine müddet 19t.lnbatıten _.. ihzar ~~ temmnzer:: 
ve yaralı vudır. Düşman raimen numa".fffçilerin yllerinde edilen otobGslerle Sarıblnq'a Mcmtreuz m••bedellnln tmzuı-

.__- lh•n n1erl tahrip etmie veya Holanda milU bayralı bülunmak ıftmek bere hareket l)'lemleler nm b8'lncl yıl d&ılmfl men..-

...,... tmıtbr taydı. dir. Misafirler Sarıkamıs'tan t- betiyle dün ".fUrdun her tarafın.. 
Hava dafi taryalan bir <tüf- Bü;yük mikvs.ıda t..vlrffat "r.- tlbaren trenle yollanDa denm da tören yapıldıiJm bildirmekte 

ta,,,ırawım el~. pıJm1'ttt edeceklerdir a. 
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6 =-· SANiN Diş Macunu ile 
~abah, öğle ve akşam her yemekten , 

günde 3 sonra 

defa dişlerinizi ..... 
f ırçalaymız · 

Yemeklerin kırıntıları, salya
nın ifraz ettiği mikroplar, dı
~arıdan alınan muzir mevat 
karşısında dişler ve diş etleri 
~ğer rnütemRdiycn temizlen -
mezse hozulmtya, çüriimiyc 
mahklımdur. Çüriik dişler, 
mide ve barsak ihtilatlann
dan zatiirrieye kadar her nevi 

hastalığa yol acabilir. 

DIŞ MACUNU iLE 
:MuliakKalC sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 
Eczanelerle büyük itriyat mağazalarında bulunur. 

• 
Kayseri P. T. T. Müdürlüğünden: 
l - Kayseri P. T. T. binası ittisalindeki arsada mevcut plllnı mu

cibince inşa ettirilecek telefon binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmustur. 

2 - İhale 29/7/941 Salı günü saat 15 de Kayseri P. T. T. MOdür
lilğü blnasında müteşekkil komisyonda icra edilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 22000 lira, muvakkat teminat 1650 liradır. 
4 - İstekliler 2490 sayılı kanun mucibince muktazi vesaikle bu iş 

için Nafia İdaresinden alınmış ehliyet veslkası, teminat mektubu ve 
makbuzu havi kapalı zarfı ihale saatinden blr saat evveline kadar ko
misyona vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe alt mukavele ve sartname ve teferriiatı arzu edenler ta
rafından Kayseri ı:rüdürlük: kaleminden bedelsiz olarak alabilirler. 

(4247 - 5751) 

Jeyoğlu Beşinci Noterliğine ~ 
Galata yolcu salonu için umumi menfaatler namına lstlmltl.ke tlıbi 

tutulmuş olan Galata Kemankeş mahallesinin Kılıçal! paşa caddesinde 
eski 10 - 12 yeni 16 kapı ve 7 harita No. lu gayri menkule 1250 lira is
timUı.k bedeli takdir edilmiştir. Mezkkur gayri menkuliln mutasarrrlları 
Simoel km Malko ve Sokrina'ya mukadder bedel 3710 No.lu belediye is
timlAk kanununun 11 inci maddesi mt•cibince tebliğ edilmek istenilmiş i
se de Simocl kızı Malko ve Sokrina ikametgMılan tayin edilememiş ve 
bu suretle tebliğ edilememiş olmasına binaen ilAn tarihinden itibaren ka
nuni müddeti zarfında takrire gelme:tiği veya mahkemeye müracaat et
mediği takdirde istimlAk kanununun 16 ve 18 inci maddesi hükümleri
nın tatbik olunacağmın yine istimlak kanununun 10 uncu maddesi iktiza
sınca tebliğ mnkamma kaim olmak üzere iki yevmi gazetede ilfın ettiril
mesi ve il11nı muhtevi bazetelerden ikişer nüshanın gönderilmesini saygı-
lanmla rica ederim. ,..,,.__.o:ııof' 

~~İstanbul vali ve belediye reisi N. 
lh istimlak müdürü, 
~·f Ali Yaver Maza: 

Resmi Mühür 
/şbu flAnname neşir ve ilan edilmek ve ilAnı havi üç nüshn gazete 

Ciairemize gönderilmek üzere talep veçhile Tan gazetesi idarehanesine 
tebliğ olunur, · · 

"C3eyoğlu Beşinci noterl 
Senih Yaşmut 
.ttesml milhi.ır 

(6098) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanran 
Muhammen bedeli (30.000) otuz bin lira olan 100 ton karpit 1-8-941 

Cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
&atm alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin (2250) iki bin Dd ~z elli llra~ık muv~
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli~erlni ayni gun 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri l!znndır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (5801) 

~ .............................. ~ 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
KuruluJ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası!-Sube _!C, 

• Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi harika muameleleri."' 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo 

l 

.liraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aııaiıdaki pli-
na göre ikramiye dağıtılacaktır:. . • 

4 adet 1.000 Lirahk 4,000 Lıra f 100 adet 50 Lıralık 5,000 Lıra 
4 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 : 250 • l,000 • 160 • 20 .. 3,200 • 

40 .. 100 .. 4,000 .. 
DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 li~adan aptı 

dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey ifil, 11 Birincikanun, 111\'lart ve 

11 Unziran tar·· ,erinde çekilecektir. 

~ .............................. , 

TAN 

İstanb~I ley azım,~; A~irliğinden . Ve~ilen : · 
Harici, :Askeri..· ~ıtaatı; İlanlan 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki aske 
ri satın alına komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonlarında gö 
rülür, ı 

Cinsi niktarı tutan teminatı İhale RÜn saat ve mahal' 
kilo lira lira 

-----------------------------~:.:.::.~-
Makarna. 
Patates. 
Kuru soğan. 
Sade yağL 
Süt. 
Kuru odUD 
Yokurt 
Sığır eti. 

100,000 
359.150 
157,850 

36,000 
40,000 

:,320,000 
40.000 

909,000 

40,000 
28.732 
15,785 
50,400 
6,000 

64,800 
8,000 

363,360 

* *' 

3000 
2155 
1184,4' 
3780 
450 

4490 
600 

l8,748 

28/7 /941 
30/7/941 
28/7/941 
2/8/941 
5/8/941 
4/8/941 
6/8/941 
1/8/94l. 

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

(330 5791) 

~ 
1 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında 
yazılı gün, saatlerde ve mahallerdeki askeri satınalma komisyon
larında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektup 
ların1 ait olduğu komisyona ihale saatinden bir saat evvel vermele
ri. Şartnameleri komisyonda görülür. 

Beher kilosu 7 kurustan üc ! 
parti 400 tondan ceman 1200 ton 
kuru ot pazarlıkla satın alına
caktır. Her partinin tutan 28.000 , 
lira ilk teminatı 2100 liradır 

23 - 7 - 941 

. - . 
~ . ~. ' . . . ~.. . 

Baş,· Dif,- :N ezıe, , ~G-rip, aoma~ızmaı 
·:;. Nevralji, Kırık1ık ve BütGo Ağrılarınızı Derhal Keser 

kabında gUoö& 3 kaşe aıınablllı. TAl\.LlTLERINOEN SAKlllllNL 
Hf:R VElfDF: f'L'LLU l(UTlft,ARI ISRARLA ISTF.Yl'llll 

T Ü R K 1 Y E ---ı•• 
KIZ ILAY CEMİYETi 

Umumi Merkezinden : 

1-Cemiyetimizin ilıtiyacı için .imali takarrür eden 

Üç Nevi Ceman 680,000 Metre Şerit Cinsi "'"iktan TLttan Teminatı ihale &rün saat ve 
.. {ilo Lira Lira mahalli Taliplerin 25-7-941 günü saat 15 28/7 /941 tarihine m'.isadif pazartesi günü saat on dör tte 

te Geliboluda eski şube binasın- fstanbulda Mimar Vedat caddesinde (KlZllay) Hanında Kızılay 
Gaz yağ. 
Sade yağı. 
Bulgur imali. 
UnimaU 
Sade ya&_ 

80,000 20,000 
20,000 28,000 

300.000 21,000 
.. ,000.000 25,800 

30,000 47,100 

1500 
2500 
1575 
1935 
3533 

7/8/941 16 Bolayir 
16/8/ 941 15 Erzincan 
11/8/941 10 Diyarbakır 

8/8/941 16 Balıkesir 
11/8/94114 Diyarbakır 

(710-6114) 

da askeri satın alma kornisyo. Istanbul deposu Direktörlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale olu-
nunda bulunma:n. 296-5572) 1 nacaktır • 

-r 2 - ihaleye iştirak edeceklerin muhamen elmli bin lira be -
Beherine tahmin edilen fiyatı lelin yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat akeçlerini ihale • 

ı len evvel depo veznesine yatırmaları şarttır • 12 lira olan 6000: 6600 adet ve. 

Jf.. * 
lense pazarlıkla satın alınacaktır.! 3 - Nümune ve şartnameleri görmek üzere talipler her giln 
Thalesi 28/7 /941 pazartesi günü ·lepo Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

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

Beher 10 liradan 100 adet ka
paklı bakır bakraç ve beheri 75 
kuruştan 1000 adet kalaylı bakır 
aş kabı 28/7 /941 pazartesi günü 
saat 16 da Çanakkalede Mst. Mv . 
Satınalına komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
263 lira temin.atlariyle belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

saat 15 de An.karada M. M. V. 1 
. ... 

Satınalma komisyonunda yapıla- ~--•••••••••••••••••••••••lllll" 

* 1528 ton saman alınacaktır. (396-6040) 

caktır. isteklilerin 9700 lira kat'i 
teminatlariyle belli vakitte kornis 
yona gelmeleri. '374-5943) 

5000 çift er fotini alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 4/8/941 Pa
zartesi günü-1t 11 de Ankara
da M. M. V. Hava satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Şartna 

Pazarlıkla eksiltmesi 26/7 /941 
cumartesi günü saat 11 de Bur -
sada Tophanede 7. ci ilk okuldaki 
askeri satınalrna komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. Tah
min bedeli 84,040 lira ilk temi • 
natı 5452 liradır. (406-6074) 

28/7/941 Pazartesi günü saat nıesi iki liraya komisyondan a-
10 da Bursada Tophanede askeri lınır. Tahmin bedeli 40,000 li
satınalma komisyonunda 2315 ton ra kat'i teminatı 6000 liradır. Ta 
odun alınacağı hakkındaki ilan - !iplerin belli vakitte komisyona 
lar hükümsüz olup eksiltmeden I gelmeler~ 
vazgeçildiği. (708.6112) {370 - 5939) 

HOLANTSE'· BANK -ÜNl N . v 
~TAN BUL ŞU B ES i 

GALATA: KARAKÖY PALA!" 

~ANSI_ : MEYDANCt'.t. ~ ALALEMCI HAN 
..... 

BÜTÜN BANKA MUAMEtELERI 
KASA 1 CAR { 

M('. 

MERKEZlt KÜRASA0 1 

, ŞUBELERi a AMSTEROAM - ROTTE ROAM - BU ENOS AIR ES 

.:t.RACAS. - MARACAI BO - HAJ FA - WILLEMSTAO • OR~E_S:rAO 

)to DE 1 At4EIRO • s.urros.- SAQ PAULO _\ 

C'G 

4 
•! 
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i 
Konservatuar Yatı Kısmı Müdürlüğünden: 

Konservatuar Yatı Kısmına Leyli ve Meccani 
TaJebe Alınacaktır. 

"Cilt Unsuru Olan .. 

BiOCEL'in 
T ES 1 R i E M.i N VE 
SiHİRLİ Olduğunu .. 

MARCiL~h Bayaıı 

Söyledi11 

Bir kaç gün zarfında, küçük buru
ŞUkluklarnnla çizgilerimin zail olduğu 
nu gördüm, birkaç hafta zarfmda ise 

İsteklilerin orta birinci sınıfı ikmal etmiş olması ve diğer kabul şart- 10 yaş daha genç göründüm. Bir dok
larmı• öğrenmek üzere her gün sabah saat 9 dan 12 ye kadar nüfus tezke- tor bana dedi ki: "BİOCEL" Viyana 
releriyle beraber Be~lktaştaki konservatuvar yatı okuluna müracaatları Üniversitesi büyük bir profesörilnün 
il.An olunur. (6125) keşfidir. Şimdi pembe renkteki her 

BANKASI 
T'ÖRK ANONİM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

.... , Tokalon ~remi vazosunda Biocel var

.... dır. Her akşam yatmazdan evvel bu 

1 

kremden sürünüz ve sabahları da 
beyaz renkteki Tokalan kremini kul
lanınız. Bu usul size serian bir genç
lik, sert ve esmer t"ninize yeni bir 

Statüleri ve Türkiye Cilmhurlyeti ile münakit mukavelenamesı 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 

canlılık verecek, çi~gi ve buruşuk
luktan muarra, taze, yumuşak ve a
rık bir cilt temin edecektir. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı ResmJ Gazete) , 
~ ~ · 

Sermayesi: 
ihtiyat Akçesi: 

-
ıo.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PAR!S, MARSİLYA ve NİS'dr 

LONDRA ve MANCESTER'de 
._iSIR, KTBRİS. YUNANİSTAN. İRAN, ffiAK, Fh.İS 

TİN ve MAVERAYİ ERDüN'de 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LO'BNAN 
Filyallerl ve bütün niirıvııoa Ac-Pnt::ı vt> Muhabirleri vardır. 

H er nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesap]arı küşadı . 
Ticari krediler ve veııaikli krediler küsadı. 
';l'ürkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu . . 
Borsa emirleri. 
Esham ve t ah vilat . altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı "" .... ; r~ 

!!!!!!!!~~~~~ 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait §artlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır 

, • Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumt kan tahlilltı, treng! 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kalın teamillleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 

hastalıkları teşhlsl, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilAtı ültra mikroskopi, hususi 
aşıla~ isfüızart, kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar-
larının tayini, ı 

' Dlvanyol u No. 113, Tel: 20981 , 

1 

ı KAYIP - Refahiye nüfus me 
1 

murluğundan aldığım ve içinde 
Refahiye askerlik şubesinden ter 
his muamelem kayıtlı hüviyet cüz 
danımı ve Galata nahiye müdür

' lüğünden aldığım hüsnühal kağı. 
dım1 kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan hükmü kalmamıştır. 

! Refahiyenin lvir köyünden 
Ismail oğlu Omer Kavlak. 

313 doğumlu 

Sahip ve Neşriyat müdüıil Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Ne$rıyaı 

T. L. S. TAN matbaası 

Tuzlalardaki Münhal VazifelerP 
İmtihan İle Memur Allnacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
A - Teşkilatrmızm tuzlalardaki münhal memuriyetleri için fstan

bulda 28.7.941 pazartesi günü saat on üçte "Sirkecide İnhisarlar memu
rin kursu binasında,, bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

B - İmtihana girmek isUyenlerin a~ağıda yazılı vasıf ve prtlan 
haiz olmalan lAzımdır. 

1 - En az orta tahsili bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya mileccel bulunmak, bilhassa 

her iki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydettirmiş ol.mak. 
3 - 21 Yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
5 - Akrabasından olmıyan iki zah referans olarak göste~e~ 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak. 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olanlar blr dilekçe ve evrakı milsblte ve ile fotografla 

birlikte "Galatada rıhtım caddesinde Veli ,Alemdar hanmda Umum Mü• 
dürltiğilmüz zat işleri ııubesine 26.7,941 Cwnartesi gününe kadar IQÜI"lit"! 
ca,t etmelidirler. • - --

İmtihan mevzuu şunlard!J' 
1 - Hesap ve hendese, 
2 -Yan, • . __ 
3 - Umumt malfunat "Hayat bilgisi, Cofr~ 
4 - Lisan "konuşma ve yazma., Jhtiy~ı~. '- _ . ;ı 

• Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangı lisan bUdiklerini ?lllekc~"'. 
ne yazmalıdırlaı --

NC'-

ı:::.. İmtihan neti~sinde aynI derecede Muvaffak: olanlar anmı!&j 
yabancı lisana vakıf bulunanlar tercih edilir. "' 

2 - İmtihanda kazananlarm muvaffakıyet ve tahsil derecelerine~ 
re, sırasiyle tayinleri yapılır, 

3 - Tayin edi1diği mahal ve vazifeyi 
beş giln zarfında kabul ile vazifesi başına 
iptal edilir. 

tebliğ t arihinden lUl)aren on 
gitıniyenlerln t ayin hakları 

( 5771) , .... & ... _&_ 
Çocuk Esirgeme Kunımu Bakırköy Kolu 

Florya Belediye Gazinosund~ 
26/7 / 941 tarihinde ver ilecek balonun bazı sebepler dolayi • 

siyle tehir edildiği ve yapılacak günün aynca gazetelerle ilin 
edileceği mezkilr Kurum tarafından bildirilir. ' ~ 

1 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
c!}idcler 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Aiua
ıs. S lkinciteşrin tarihlerinde ya-
1 hr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık ;:2000.-Llra 
a • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500- • 
4 • 500 .. =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • =3SOG.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 • 20 • =6Qnıı.- .. ....... ____________ ... :.rm ___ , 


