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Zeytinyağı 
Fiyatları 
Tetkik Ediliyor 
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Adlig:1 Vekili Dün fran~ala 
A k.... G . . Tevzıalında 

n araya lffz Yolsuzluk 
Kendisini 
Kaptıran 
Varmadı 

Yanhş Hükümlere 
Napoleon Farkına 
ki, Zafer Fanidir 

O dun işi Hakkmda 10 Lira Maaşlı Katiplerin 

Çıkarılacak ve Bütün 

Maaşları 15 

Katipler 

Şikayet ve i hb~rlarla · Yazan: Naci Sadullalı 

Di.Yorlar ki: 

"- Erfr~t:~aki son gün, sa· ı hayli geç olarak sezince, Vensa
:rayın arzethgı manzara hatı - na diyor ki: 
rınıdan asla çıkmıyacaktır. ~a. "- Omrümde işlediğim en 
polcon'un etrafını, ordularıylc büyük aptallık budur. Beni· 
harbettiği, yahut memleketle· böyle büyük bi'r sıkıntıdan ku~ 
r.ini z~Y.tettiği, varlıklannı tez· tarmak için, düşiinceleriniz 
lıl ettıgı prensler ı;armıştı. içle. neyse, bana söyleyiniz!,, 
rinden. bir tan.esi çı.kıp ta, on- "- Gerek zatı şahaneniz 
dan hır şey ıstemıye cesaret için, gerek Avrupa için birçok 
b.ulamadı. Hatırında kalmak i · mahzurları olan böyle bir' şey-
~ı~, etrafuıda sadece görlinmek den vaz geçmek, o kadar güç 
ıstıyorlardı!,, değildir!,, 
Bu arada, Napoleon farzediyor "- Siz, kc~·finizin istediği 

iti, Viyanada, itilaf imzalanmış gibi, kolaycacık söylüyorsunuz. 
sayılır. Ve bu zannın doğuracağı Bir de benim vaziyetimi dü-
korku, onu, muahededen bekledi. şünsenize? Ben, bir gasıbım. 
ği net.i~eye, muahedesiz de kavuş. Bu raddeye varmakhğım için, 
turabilır. Fakat o, böyle zanne - Avrupanın en iyi kafasına, 
derk7~ bilmiyor ki, Taleyran, ve en iyi kılıcına sahip olmak· 
kendısıne, Metternic nezdinde de lığım lazım geldi. Kendimi bu 
ihanette bulunmuştur. ve Met • halde tutahilmekliğim için ica-
ternıch'e demiştir ki: heder ki, ciimle alem benim 

"- Rusya ile, Osterliç'ten böyle olduğuma kani ' bulun · 
evvelki kadar hoş geçinmek makta devam etsin, Ben kafa. 
sırf sizin elinizdedir. Avrupa· mın şöhretini de, kıhcım~n şid· 
da kalan az buçuk istiklali, an· detini de kurtarmalıyım. Tez -

:a.k böyle bir ittifak kurtarabi • lil etmemeliyim. Ben, dünya · 
lır!,, nın yüziine karşı: 
Erfrut'ta veda saati gelince, et. ''-Büyük bir hata işledim!,. 

~·afı kırallarla muhat bulunan im diyip de, dayak yemi!) bir or-
parator, Aleksandır ile kucaklaş dunun başında duramam ya? 
mıştı. O anda, etrafındakiler, kud Sizi hakem seçiyor, ve soruyl)· 
retli hükümdarların bu dost1uğu- rum: Bunu yapahi1ir miyim?., 
na hürmetle bakıyorlardı. Yalnız Böyle konuşan genç Bonapart 
Taleyran, şapkası elinde, külüm. mıdır, yoksa ihtiyar Napoleon mu 
süyor, ve biliyor ki, prenses dö dur? Büyük Fredrik'in meşhur 
Tur'un evindeki ziyafetler esna- ordusunu sekiz gün içinde yenmiş 
sında, kendisi, iki imparator ara- olan o değil miydi? Sekiz ay için 
sında ogün mevcut gibi görünen de, Ispanyada bir şey elde ede -
dostluğu temelinden yıkmaya mu memişti. Yolları, şehirleri, insan
vaffak olmuştur. larını besliyecek şeyleri bulunan 
.. Taleyran'ın o gayreti, dört yıl memleketlerde ordular yenmek, 
ıçınde semerisini verecektir. O ona kolay görünüyor. Fakat bu 
zchırli semere ki, en nihayet, ko- yolsuz diyarlarda, bu çöllerde, 
... a Napoleon 'u öldürmüştür. Polonya steplerinde, veya Endü -

lüs dağlarında askeri hareketler
de bulunmak, riyazi bir beyin i
çin, lüzumundan fazla meşkuk 
bir şeydir. Napoieonun sabırsız -
lığına çok zıt bir iştir. S imdi Napoleon'u Madritte, 

•. ikinci Filipin portresi önün 
:Ic görüyoruz. Bütün sarayı do
aşmış, galerileri şöyle çabuk ça
:rnk bir ziyaret etmiş, şimdi de 
'{falın tasvirini uzun uzun seyre
:liyor ki, etrafında ses filAn kesi
ıyor. Güya iki hükümdarın bir
:>irleriyle giriştiği sanılacak bir 
oh bette, maiyyeti, sessiz, hazır 

Julunuyor. İkinci Filip sanki yi
ı.e diyor ki: 

"-Benim memalikimde gü-
neş batmaz! .. ,, • 
Napoleon da düşii.niiyor ki, böy 

e bir söz söylemek kendisine hiç 
Jil' zaman nasip olmıyacak. Aca
Ja, bunu söyliyebilmesi için, ne 
fapması lazım? Tam, kendi kıta
arının Ispanyaya girdiği gün lağ 
ettiği engizesyonu mu ihdas et, 

nelidir? O, çok mu cöm~rt. çok 
nu yomuşak davranmaktadır 
:;'azla demokratca mı hareket et
niştir? O, bir düzine memlekette 

(Arka!iiİ var) 

Sürp Agopta Bugün . 
de Define Arandacak 

Sürpagoptaki definenin aran -
ması için Osman Şarlı ile Rus
valı tabakatülarz mütehassısları 
arasında dün noter huzurunda 
mukavelename tanzim edilmiş· 
tir. Bunun üzerine mütehassıs
lar fenni aletle tetkikat yı:ıpmıs
lar ve sözde definenin bulundu
ğu yeri göstermişlerdir. 

Gösterilen yer, dört bes gün
denberi acılmakta olan çukurun 
yanındadır. 

Burası da bugün kazılacak ve 
e_ğer define burada çıkmazsa baş 
ka bir yerde defina bulmak ü
midi kalmadı_ğından bu ise son 
verilmiş olacaktır. Radyestezi 
mütehassısı olduğunu söyliyen 
Rus mühendisi Ahmet Hidayet. 
yeni kazılan yerde mutlaka defi· 
ne bulunacağına kanidir. 

Yeniden Karar 

Verilecek 
İaşe müsteşarlığı zeytin:va;?ı 

fiyatlarındaki ı?ayri t-abii yükse
liş hakkında İstanbul mürakabe 
komisyonundan malumat istemi~ 
ve bu yükselis etrafındaki nok
tai nazarım sormuştur. 

Fiyatları mürakabe bürosu me 
murları bunun üzerine dünden 
itibaren harekete ı;recmişler, iaşe 
müdürlüğü mürakipleri birlikte 
piyasada tetkiklere başlamışlar
dır. Bugün bu hususa dair bir 
rapor hazırlanacak ve bu rapor 
fiyatları mürakabe komisyonu 
tarafıncfan tetkik enİlPC'Pktir. 

lhtikiirla mücadele 
Alakdar makamlar piyasadaki 

ihtikar hareketleri ve halkın al 
datılması işleri ile cok yakın . 
dan alakadar olmakta, milli ko
runma kanunu hilafına hareket 
edenler hakkında amansız bir 
mücadele açmış bulunmaktadır . 
lar. 

Bir kısım ma~azalann muhte
lif bahanelerle kapamış l!ibi l!Ö· 
rünerek gizlice ve faturasız satııJ 
vaptıkları, mahkeme kararivle 
ve ihtikar sucundan dolayı mu. 
vakkaten kapatılan mağazaların 
da el altından mal sattıkl:ırt fi
vatları müarkabe bürosuna ihbar 
edilmiştir. . 

Alakadar memurlar derhal ha 
rekete geçmişler, ve ihbar edi· 
len mağazalann işlerini tasf İ· 
ye ettikleri ve s;?izli mal satma
dıkları neticesine varmışlardır 
Bir kısım kapalı mağazalarda da 
gizli satıs yapılmaması icin icap 
eden tedbirler alınmıştır. 
Diğer taraftan Mahmutpa$:1da 

bir esnaf fahiş fiyatla pazen 
satarken yakalanmışı hakkınd::ı 
zabıt varakası tanzim edilmistir. 

Yalova ve Sabancada toplam · 
lıp İstanbulda fırınlarda kurutul 
duktan sonra çay diye satılan 
ayı üzümü üzerine muamele ya
pan bir ticarethane hakkında da 
takibat yapılmaktadır. 

Bu ticarethane Asmaaltında -
dır. Alakadar memurlar dün bu 
ticarethaneye ~itmişler ve mü · 
him miktarda avı üzümü bul • 
muşlardır. 

Odun meselesi 
Fiyatları mürakabe komisyo

nu dün de odun narhı meselesi· 
ni tetkik etmistir. Narh sadece 
müstehlik değil, kücük sermaye. 
li oduncularla mahalle araların -
da perakende satıs yapan odun 
cuların da itirazını mucip olmu~ 
tur. 

Odun narhının 560 kuruşa ç1-
karılması üzerine satışlar bir
denbire azalmıs, kesim yerlerin
den değil de. İstanbul kıyılarına 
gelen kayıklardan mübayaa ya. 
pıp satış yapan ufak ser -
mayeli depo sahipleri uzun müd· 
det stok saklıyamıyacakları icin 
bu durJ?unluktan müteessir ol
mıva başlamıslardır. 

Komisyon diin yeniden vaki 
sikayetleri ve muhtelif odun ta
cirlerini dinlemiş, fakat odun fi 

Liraya 

Mütehassıs Olarak Yetiştirilecek 

Bir müddettenberi şehrimizdı 
bulunan Adliye Vekili Hasaı 
Menemencio_ğlu dün Ankaray: 
dönmüştür. Vekil hareketindeı 
evvel gazetecileri kabul etmi 
ve sorulan muhtelif suallere ce 
vaben demiştir ki: 
"- Büyük Millet Meclisindı 

bulun~n adli teşkilat lavihası Hı 
10 lira maaş almakta olan ka 
tiplerden 166 sı 15 lira maas: 
geçeceklerdir. Büyük Meclisiı 
önümüzdeki içtimaında bu iı 
yihayı kabul edeceğini iimi 
etmekteyim. Bu 166 katibin ter 
fileri, adliye katipleri için ca 
savvur etmekte olduğumuz ~s· 
lahata dahil değildir. Adliye k8 
tiplerini ~vvelce de söyJedi_ği)TI 
veçhile hakimlerin yanında haizi 
itibar miitehassıs haline getire 
ceğiz. Bunun için lazım gelen 
tetkikat ikmal edilmiştir. 

Milli korunma kanunu ihtika 
cürümleri ıçın s;!ayet seri bir 
muhakeme usulü kabul etmiştir. 
Büti.in muhakemelerimiz bu is· 
ler üzerinde; gayet hassas olarak 
hareket ediyorlar ve kendilerine 
tevdi edilen işleri süratlc ncti
celendiriyorlar. 

Gayet hassas olarak hareket e
diyorlar ve kendilerine tevdi edi 
len işleri süratle neticelendiri
vorlar. 

ADLİYEDE : 

Bir Katil 

Hapis 

Beş Sene 

Yatacak 
Bir müddet evvel Eyüple Def 

terdar arasında borç yüzünden 
kavga edip arkadası Osmanı öl· 
düren Hamdiyi de yaralayan 
'T."'ahı:;in; dün birinci ;ığır ceza 
mahkemesinde 5 sene 17 gün hap 
se ve o kadar zaman da poJis ne
zaretinde bulundurulmaya mah 
kum olmuştur. 

İkişer Buc;uk Sene Yata<'aklar 
Üsküdarda Selimiyede bakkallık 
eden Behicenin gece eve döner -
ken üstüne çullanarak ııırtlağı
m sıkıp 50 lirasını alan Halit ve 
Hultisi dün birinci ağır cezada 
2 şer sene 4 er ay hapse mahkum 
o lrn uşlardır. 

İzınirde Kültür Pavyonu 
Maarif Vekaleti İzmir Fuarın

da Kültür pavyonu acacaktır. Ve 
kıllet nesrivat' müdürlüiW, pav
vonun hazırlıklarına başlamış
tır. 

yatları hakkında yeni bir karar 
vermeden evvel belediye iktisat 
müdürlüğünün odun isi hakkın -
da etraflı ve izahlı bir rapor 
ııöndermesini kararlastırmıstır. 
Bu raoor, bugün komisyona tev. 
di edilecek, rapor üzerinde YP.<'ı
lacak tetkikatı müteakip yeni 
bir karar verilecektir. 

' 

Adliye Vekili Hasan 
1'1 enemenci 1 mralı adasırıda 

Muhakemelerde bu mevzua 
taalluk eden işler çok ~örülecek 
miktarda dei!ildir. Bu itibarla 
bu kanunun terhibi tesiri kadar 
önleyici bir tesiri de olduğunu 
kabul edebiliriz. 

Hasan Menemencio,i!lu adliye
de dün yaptığı tetkikler esna 
sında bazı ziyaretcileri kabul et .. 
miş ve bu meyanda asliye ikinci 
ceza hakimi Kemal Aşkur ve 
birinci ağır ceza hakimi Bür
hanettin Öğ"enle bir müddet gö
rüsmüştür. 

POLİSTE: 

65 Numarah Vapur 

Bir Motöre Çarptı 
Şirketi Hayriyenin 65 numa

ralı, vapuru dün saat 15.10 da 
Beşiktaş vapur iskelesine yana
sırken; Sile limanına bağlı kap
tan Mahmudun .. idare ettiği 
"Feyzi Bahri,, motörüne çarpmış 
tır. 

Vapurun dire_ği kırılmış ve kap 
tan köşkü hasara u~ramıştır. Ka 
za neticesinde yaralanma olma -
mıstır . . 

Araba Çiğnedi - Kücükbe -
bekte oturan 80 yasındaki muh:ı
• 1ir Emine dün Beşiktaşta bir yük 
·ırabası çarpmıştır. 

Emin yaralanmıs ve kaldırıl -
dığı Belediye hastahanesinde öl
müstür. Ar~hacı yakalanmıstır. 

Tuzruh u İçti Samatyada 
Kasap İlyas mahallesinde oturan 
F,mine vanlış\ııkla tuzruhu ice -
tek ölmüştür. 

Yangın - Erenköyünde Etem 
efendi caddesinde Halime ait 
bahçe icindeki bir ahır ile saman 
1ık evvelki gece yanmıştır. .. 

İzınitte Bira Yok 
İzmit mususi) - Sehrimizde 

15 gündür bira bulunmamakta
dır. Sıcaklar arttıkca bira sar
fiyatı beş, altı misli fazlalaşmış 
tır. 

C iddi 

Meşgul 

Surette 

O funuyor 
Hastalıkları dolayisiyle franca. 

la yemek m~cburivetinde oları 
lara verilen raporların belediye 
iktisat miidürlüğü tarafındırn ha· 
zırlanan karnelerle de~istiril · 
mesi ikmal edilmistir. Kavma
kamlar kendilerine müracaat e· 
den rapor sahiplerine karneleı 
vermis ve istihkakları ile. fran. 
cala almakta devam edecekleri 
müddeti kaydetmisJerdir. Fa -
kat bütün bu gavretlere rağmen 
francala tcvziinde yolsuzlukl11r 
olduı:?una ve Osman Bey fran
cala tevzi mahallinde bazı kar· 
nelilere francala verilmed iğinr 
dair bize vaki olan şikavetler ü 
zerine yaptığımız tahkikattan 
öğrenmiş bulunuyoruz ki fran
cala tevziatı Adalar kazasınd~ 
da iyi yapılmamakta ve bu hal 
belediye müfettisleri tarafından 
da tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Adalar kazasındaki francala 
tevziatında pek çok yolsuzluk · 
!ar olduğu görülmüş. Heybelia
dadaki bir fırından idare edilen 
tevziatın bazı dedikodulara se· 
bebiyet verdiği anlaşılmıştır. 
Bu fırının her gün Heybeliada 
ihtiyacı için vermesi lazım ge
len 205 francala yerine 135 fran 
cala verdiği, bu yüzden hasta
lardan bir çoğun-a francala veri
lemediği anlaşılmıştır. Bu va
ziyet üzerine sorguya çekilen fı 
rıncı garip iddialarda bulun -
muş. Bu meyanda belediye ikti· 
sat müdürlüğü memurlarmd:m 
birisinin kendisine hususi suret
te emir vererek raporsuz bir 
çok kimselere hususi ambalai 
!arla bir çok francala gönder -
mesini istediğini ilave etmistir. 
Maama:fih fırıncının mevcut un. 
aan 17,5 kilosuınu işlemediği tes
bit edilmiş, bir sandık içinde de 
bir _gün evvel pişirilen francala
ların bulunduğu görülmüştür. 
Yapılan tetkikler neticesirıdC' 
Burgazadasına gönderilen fran
cala ambalajları içinde raporsuz 
eşhasa ait hususi ambala.llı fran
calalar bulunmuştur. 

Netice itibariyle bazı memur· 
ların kanunsuz ve yersiz emir· 
lerle normal francala tevziatım 
ihlal ettiği müşahede edilmiş ve 
belediye riyasetine bildirilmiş -
tir. Belediye riyaseti bugünden 
itibaren vaki olan şikayet ve ih
barları ciddi surette tetkik ede
cek ve usulsüz isler yapılmasına 
mani olacak, esaslı tedbirler ~
lacaktır. 

Karpuz ve KavU;n 
Sergileri 

Karpuz. kavun mevsimi başlar 
başlamaz seyyar karpuzcuların 
sokakları kirlettiği ve karpuz 
sergilerinin şehrin umumi ceh
resine bir köy manzarası verdi
ği ~örülmüştür. Alakadarlara ya 
pılan bir tamim ile sehrin kar· 
puz satıcıları tarafından kirlctil 
mesine müsaade edilmemesi. 
bildirilmiştir. 

iıriyeti, kendi iradesi huzurunda 
'.loyun eğmiye alıştırmamış mıy
:lı? Bugün, belki de lüzumundan 
'azla söz söyleniyor, yazı yazılı -
ıor. Napoleon, bunları düşünür • 
(en sükütiydi. Onda bahtiyar ha 
i_ yoktu. Fakat bahtiyar olmuş, 
nm vardı ki? 
Acıklı bir sefer, imparatoru ta 
~adride kadar götürmüştü. Onun 
[spanyaya giderken kullandığı o 
:mlanık, o karışık usuller, şimdi 
::>irer birer aleyhine dönüyordu. 
:>yılın ilkbaharında tahtından in
:lırmiş olduğu Krallar da, Prens
ler de, şüphe yok ki, bu muame. 

Yağmkuarralunlsıkolğ:ıurkınbı·lçrı·ngdecceb.ı·Rr hüzegyuiir~ •••••:.:;•ft•••K•••A••••V••••E•••••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. ••••••••••••• .. ••••ı• kabarttı. Aşağı yoldan ağır ve düşiln-
- ını celi adımlarla birisi geliyordu. Der-

li\ gibi yükselen kalın hapishane du- ~ ......... F... .. hEıl duvarm koyu gölgesine blizl\ldü. 

;~:~~r~~a ad~;;:.ı~~;;·gö~a;;:;i~0i1:~ İ R A R İ !~~~: ~~~~:in:~n ya;:çe:~~ :~:m~ir::~ 
de bir kedi gibi büzülmüş, ileri atıl- Herhalde kadının kocası Hasan bu a-

leden daha iyisine layık değiller 
:li. Fakat imparator, ispanya a
h~lisini hiçe saymıştı. Millet, ken 
:iı şan ve haysiyetini kurtarma -
ya kalktığı zaman, Napoleon asi. 
!ere gülmüş, ve onlara "Bir işe 
yaramıyan insanlar,. sıfatını ver
mişti. Diyordu ki: 

"- Bunlar, Don Kişot'a la -
yık herifler. Cahillik, burnu 
büyüklük, gaddarlık, alçaklık, 
işte onlar bize bu manzarayı 
arzediyorlar. 

Papazlarla engizisyon, mille· 
ti hayvana döndürmüştü. ls • 
panyol kıtalan, Araplar gibi, 
evlerinin arkasından harbedi • 
yorlardı. Köylülerin, fellahlar
dan fazla değeri yoktu. Papaz· 
lar coehel, sefih, ve ahlaksızdı. 
Soyu bozuk granlann "büyük
lerin,, ne kuvveti vardı, ne de 
tesiri!,, 

Kendisini bu yanlış hükümlere 
kaptıran Napoleon, farkına var -
madı ki, zaferi fanidir. Yarın Is -
panya, kendisi için sağlam bir 
mesnet olan Ingiltere tarafından 
yardım görünce, Ispanyol mille -

mak için fırsat bekliyor. Bu 1356 nu- •••-••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••Nakleden: B. B/RSON••• • .! damdı. Şimdi kadın nasıl aldatıld1ğı-
mara1ı mahkOmdur. m anlıyacak, her şey meydana çıka-

Önünde, senelerden beri hayalini I Ttılihin kendisine bu kadar yardnn e-ı bastı .. Kapıda bir kadın duruyordu. \ Mahküm bir iskemleye çöktü baısını ı caktı. Kaybedecek zaman yoktu. Ba
kurduğu açık ~~~a, ~a\•I ~eniz, ağaç- debiteceğine inanamıyordu. Bir müd- Buz kesilen vücudünden terler bo- ellerinin içine aldı. Bu mucizen.in kar- cakhrmm. bütün kuvvetiy!e burad~n 
lar, velhasıl butun bır hürriyet uza- det eli tokmakla kımıldamadan dur-ı şanıyor, kalbi göğsünü delecekmiş gi- şısında beyni durmuş, bir "CY düşü- kaçması Iazrmdı.Fakat tahlıl edemedı
nıyor. Fakat o, tıpkı uzun zaman ka- du. Sonra iradesin! toparlıyarak ka- bi çarpıyor, beynini dolduran korkunç nemez olmuştu. " • ~i bir his onu bu noktaya "anki z!n-
feste kalmış bir kuş gibi, soğuktan zi- pıyı yavaşça itti ve içeri girdi. Orta- sessizlik kulaklarınr patlatacakmış gi- Biraz sonra, elinde ne zamandanbcri clrlcmişti. Yerinden kıpırdııyamryor. 
yade, açık hava ve hürriyetin ~·erdi- hkta çrt yoktu. Koyu bir karanlık et- bi oluyordu. giyilmemiş olduğu belli bk kat eski evin içinde olup bitenleri mufüıka öğ-
ği korku ile titriyordu. rafmt görmesine mani olduğu için el- Tam bu sırada bir cannvar düdiiğü elbise ile dönen kadın: renmek istiyordu. 

Evet, kafesten kurtul:ııuştu, fakat lerini öne doğru uzatarak bir kedi ses- gecenin sükütunu delerek mutfağın - Hııydi, diyordu, ben sana sıcak Yavaşça mutfağın açık pençcrf:'~inr 
ne zamana kadar? Bu kendi sürat ve sizliği ile yürilmeye başladı ve kısa açık pençereslnden içeri doldu. Şimdi bir çay yapıncaya kadar ~unları gl- vııklaşarak dinlemiye başladı \'e ağır 
kurnazlığına bağlrydr. Bir müddet rla- bir ?.amanda, raflardaki tabak ve ten- her taraft rüzgi\ra tutulmuş bir yaprak yiver. bir şeyin, bir çantanın, hayır daha zi
ha etrafı dinledikten sonra gecenin cerelerden, köşedeki hfıHI sıcak ocak- ~ibi titriyordu. Paslanmış dili ile du- Mahküm sevinçle itaat etti. Eski vade blr bekçi veya bir polis pala~ka
karanlığına daldı. tan burasının bir mutlak olduğunu daklarını ıslatarak bir şey söylemek elbiselerini koltuğuna sıkıştırarak ça- sının masaya bırakılırken çrk:ırdığı 
Şimdiye kadıır olduğu gibi bundan anlamak"i.a gecikmedi. Mutfaktan eve istedi, fakat kuruyan boğazından hiç vın kaynamasını beklemiye başladı, tok sesi tanıdı. Sonra adamm prıltosu

sonra da talih ona yardnn eder ve girilen kapı ardına kadar açrk duru- bir şey çıkmadı. Nihayet tatlı ve ~u- Bir an evvel buradan uzaklaşmak için nu çkararak iskemlenin üzerine attı-
h 1• 1 .b yor ve bu aç1k kapıdan bir duvar sa- muşak bir ses, kadının sesi: duyduan bu""tu··n arzuya ra"'-en kadını !!ını, işitmekten ziyade hisleriyle an-
erşey p :ın arı mucı ince cerey;ın e- ,.,~ ö'" 

derse, hadisenin meydana çıkıp canıı- atinin saniyeleri "ayan muntazam ve _ Hasan sen misin? Diye sordu. ~üphelendirmekten korktuğu için git- !adı. Biltün bu müddet zarfmda ka-
var düdüklerinin ötmesine daha epey boğuk tıkırdısı gi!iyordu. Bu akşam biraz geç kaldın. Lambayı meye cesaret edemiyor, saniyeler ona dm hiç sesini çıkrmamıştı. Nihayet o 
zaman var demekti. Bu müddet zar- J(.. 'fı. yaktın mı? Eğer yakmadınsa kibrit 0 _ cısırlar kadar uzun geliyordu. Çok şü- ~ııkin tatlı sesiyle: 

cag"m yanında olacak. kür nihayet çay hazır olmuştu. Ka- - Hasan nerede kaldın? Dedi. Hem 
fmda bir an evvel bu civardan uzak- 1 k . . clı'ni or- k l b · ? ft ir kibrit buma ıçın ~ın fincanı uzatırken: c;o yoru muşa enzıyorsun. 
Iaşması Iazrmdı. Fakat bütün bunlar- Mahkıi•un o andaki duyduğu hay-tadaki masaya uzatınasiyle H 'd k · · d - ·ı ·? Adam kalın, ve biraz da hiddetli 
dan evvel asıl ihtiyacı olan bir tek ret, biraz evvelki korkusunu unuttur- - emen gı ece sın gıne egı mı 

yere bir şeyin düşerek şangırdaması D" d bir sesle: 
'ieY vardı: Hapishane iini!ormasını de- muştu. Ne demek istiyordu bu kadın? ıye sor u. 

bir oldu. Bu derin süküt içinde bu M hkü k t d Tabi! yorgunum Dedi. Bütlin ~iştirmek. Bir eve, hatta bir yatak Odada ışık olmadtğım görmilyor muy- a m, onuşmaya cesare e e- - · 
odasına dahi girmek icap etse bunu seıı bir bomba gibi patlamıştı. Bu du? Gayri ihtiyar! bir kibrit daha mediği için evet manasına gelen bir gün bir sürü caninin kinde asavi~i 

aürültuniin duyulmamasına imklln ık d v 1 1 . •nuhafazaya c;alışmak kolay mt? Ü~-yapacaktı. Çünkü sırtında bu ünifor- " • çakarak masanm ortasında duran gaz ~es ç ar 1• e çayını ace e ace e ı-
yoktu. Bı·r o"lu·· kadar hareketsı·z du- k • k lkt K d JA t"'lı"k bu akşam bı·r tanesi de kaçtı mayı taşıdığı müddetçe hürriyete ka- lfımbasmı yaktı. çere ayaga a ı. a m onu se ... " · · 

vuşmasma imkAn yoktu. rarak dinlemeğe başladı. Demin bir metlerken: Bu taraflara geldiği 7.annediliyor. Sen 
tahta gıcırdar gibi olmuştu, fakat bu- Bu, orta yaşlı, saçları hemen he- - Allah muinin olsun, diyer<!k ka- bir şey gördün mü? 

Kırların ortasında uzan::ın bir yol- nu hiç bir ses takip etmedi. Acaba o- men bembeyaz olmuş, iyi yüzlü bir myı yavaşça arkasından kapadı, 
dan koşuyor, gözleri karanlıklar için- na mı öyle gelmişti? Yoksa bu ev kadındı, ve dosdoiru kendisine bakı
de ışıksız ve etrafı tenha bir ev arı- boş muydu? Bu ümidin verdiği cesa- yordu. Mahkum da Meta ipnotize e-
yordu. Nihayet aradığını buldu. Du- retle tekrar kibriti aramya başladı dilmiş gibi bir müddet kadına baktı, Mahkfım, gecenin taze ve serin 
rup etrafı dinledi. Ya içerde köpek ve nihayet ocağın yanında istediğini Sonra derin bir nefes aldı. Zavallı havasını ciğerlerine doldu-
varsa. Duvara sürüne sürüne kapıya buldu, ve kısa bir tereddiltten sonra ko.dıncağız görmüyordu, bakar kördO. rurken: 
geldi. yavaşça tokmağı çevirdi. Kalbi, kibriti çaktı. Işık bir an gözlerini ka- Kadın ayni tatlı sesle: - Oh, diyordu, artık hiç bir tehlike 

Kadm bir müddet cevap vermedi. 
Mahkum, kalbinin gürültüsilnü yatış
tırmak ister gibi elini göğsüne basa
rak kulağını pençereye biraz daha 
vaklıı stırdı ve şu sözleri duydu: 

- Hayır, ne kimseyi gördüm ne de 
bir şey duydum. Demlndcnberi yu

"- Almanya, muvafiı 
olacağından yüzde yiiz emin d 
masaydı, SovyctJere taauuz ' 
mezdi. Hiç şüphe yok ki, o. girı 
tiği bu harbi hangi yollardan ge 
çircre·k zafere kavuşturacağını, iı 
ceden inceye hesaplanu!jhr.!,, 

Ben de, emin olmanın yanılnl 
maya daima kafi gelmediğine, \ ı 
bu kabil davalarda yamlmı~ ncal 
hesap olaımyacağma iııammlar 
dan bulunduğum icin, o iddialıı 
rın kat'i cevabını a·ncak zamunıı 
verebileceğine kaniiın. 
Ayrıca kaniim ki, AlınanyauıJI 

bu harbe girişinde orduları kat' 
zaferlere götiiren sağlam ve ince 
hesaplara güvenişten başka sc 
bepler, ve zaı·uretler de vardı. 

Bu sebepleri kavrıyabilmck 
çin, A nupamn iktısadi vaziye 
ııi gözden geçirmek kafidir. 

Miitehassısların ilmi tetkika 
neticesinde tesbit olunmuştur 1 
Avrupa kıtası, normal bir de' r• 
de, kendi ihtiyacının azami yiiz 
de altmısını istihsale muktedir 
dir. Ve geri kalan yüzde lork: 
temin olunabilmesi ise. A vruıı 
kıtasının limanlarına bir giind 
J 000 geminin girmesine ıniiteva 
kıftır. 

Halbuki miistahsil sınıfın sila 
altında olması, ve muharebdcri 
tahribatı yiiziinden. istihsal;, mı 
mal devirdekinin fevkalade ııl 
na di1şınii5 bulunan Avrupa kıta 
sı, üstelik, ablukanın sımsıkı çcn 
beri içinde, giinde hemen hemcı 
tek geminin ziyaretinden dı 
mahrumdur. 
Alınanyaya gelince, o, bu bcr1 

be başladığı zaman, iki scncl~I 
stoka sahip bulunduğunu iddıı 
etmişti 

Halbuki Ingiltcrc. Alınanynnn 
liç ay içi nele aç kalacağı kana ı·· 
tindc~·di. Yahancılar ise, her ik 
tarafın iddiasını da miibalag-alı ~11 
luyorlar. ve her iki iddianın v11· 
sa.tisini alarak, Almanyamn iiz•ı• 
mi bir yıllık stoka sahip bumndıl 
ğunu kabul ediyorlardı. 

Vaziyetini biraz eY\'el anlatn11J 
,rn çalıştığım Avrupa. ne kad·ıı.ı 
sıkıştırılsa, o bir yıllık stokla, iki 
seneve yakın zaınandanbcri lıa~p 
yapan, ·iistelik de, petrol stok1.ı· 
rının hic değilse bir kısmını bo,11 
bardıma.nlarda kaybetmiş olma • 
sı muhtemel bulunan Alman~ a· 
ıım ihtivacuu uzun müddet kar • 
şılıyamnz. 

l~tc Alman~·ayı. So\•,·et1erlc 
harbe girmiyc mc·chur bırakan 
en nıiihinı iktısadi \•akıa budur. 
Almanya, bu harbe, en kısa za • 
manda, en zengin membaları ele 
~cçirmck ihti;vacı \'C i.imidiylc ~ir 
ıni~tir. Acaba ısiddctli Sov~ et 
muka\•eıneti, ,.e Sov~·ctlerin ri .. 
cat ettikleri yerlerde, ''tek huğ • 
dav tanesi bırakmamak .. prensi • 
hiylc yaptıkları korkunç tahrib.tt 
bu üıuicli söndiirmiiş miidür? 

Bu da kat'i ve münakasa götiir 
mez ccvahrnı ancak zainandan 
bckliyehileceğfotiz bir sualdir. 
Fakat Son·ctlcrin kendi toprak· ' . . 
larında yaptıl~ları muazzam tahrı 
hatm Alınanlara enrli~c vermekte 
ıılduğıı muhakkaktır 

Binaenaleyh öyle göriilii;vor ki. 
harbin se~ rini takip edN'kun isa· 
lıctli hiikümler verebilmenin bit 
c;aresi de, CC'phelc>rc olduğu ka · 
dar, cephe gerilerine de azami 
rlikkatle bakabilmektir 

Sünnet Düğünü 
Kızılav Alemdar mıhivesi t;ı 

rafmdan 16 - 17 / R 941 cumartr
c;i ve pazar !!Ün V<' aeceleri S. 
rrıvburnu l!azinosıınd::ı bir siir 
net diii'.!ünii tf'rtin ediJmi<:tir Co 
rUklrın knvdPttirmCk ve bile' 
almak istivenlPrin n::ı7arrJ:ın ma 
arla hf"r ıti"ın saat Hi tPn 1R C' kıı 
dar Gülhane mırkı Alay köşki.i 
rıe miirnc;rnthrı. 
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Londra 
Nevyork 
Parls 
MilAno 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 fi Frang. 
100 Lirf't 

Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Amsterdanı 100 florin 
Bertin 100 ~ Mark 
Brükse' 100 Belga 
A.Una 100 DrahmJ 
Sofya 100 Levı.. 
Prag 100 Cek krl'lTm 
Madrlt 100 Peçetıı 
Varşova ıoo Zloti 
Budapeste 100 Pengo 
B!lkres 100 Ley 
Belgrat ıon Oinıu 

Vokohııma 100 Yen 
'tokholm 100 İsviçre ıtr. 

Açılı~ 

!'1.24 
12:9.20 

12.9375 

l!l .1375 
31.0050 

ESHAM ve TAHVILAI 

ı yeniden evlerinin arkasında si
per alacak, ve onun kıtalarına a
teş yagdıracaktır. Hiçbir şey, o 
balkı bu hareketten mcncdcmiye 
ccktir. 

lınparator, bu acı hakikati, bir 

dehşetle karışık bir sevinçle ahyordu. maştırdığı için bir şey göremedi. Son- - Yağmur ya~ryor. ıslanmışsmdrr. kalmadı. Hürriyetime hiç bir engel 
Kspı kilitli degildi. Birdenbire "Sakm j ra, birdenbire gözleri dehşetle açıldı dur sana başka bir elbise getireyim, sok. 
bu bir tuzak olmasm,, diye düşündü. ve kibriti derhal yere atarak üzerine diyerek tekrar eve girdi. Fakat birdcnhire korku ile kıılak 

karda dikiş dikiyordum. Gel !ı~yle ıı- Sivas-Erz. %7 9:J4 II. na Vll. 20,36 
leşin yanın otur da artık dışarda o- Anadolu Demiryolu Mümes, 44.
lup bitenleri unut, T . C. Mcrltcz bankası 130.50 
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l - Uzak şarkta vaziyet vahfm
leşmektedir. Bir kaç gündenberl 
gelen haberler, J aponyanm Hindi
~int ve S iyamda ilsler t esis etmek 
m aksadiyle harekete geçmek Uzere 
olduğu k an aatini takviye etmekte
dir, 
2 - İngiltere ve Amerikanın ye.kın 
b ir ist ikbalde kendilerini çok t eh
likeli bir vaziyete düşürecek olan 
b ir asker! harekete lAkayt kaltn ı

yacağı kuvvetle tahmin edilebilir. 
3 - Amerika, son günlerde cenu
bt Ame!'ikadalti Nazi tah rik.§h ile 
çok yakından (l.lAkadar olmaktarl ır. 

Uzak Sarkta: 

Uzak Şarkta vaziyet, giin 
geçtikçe vahimleşınekte

dir. 
Times'in diplomatik muhar -

Tiri J aponyanın vaziyeti hak · 
kında tefsirlerde bulunarak di
yor ki: 

" Japon gazeteleri, yeni hü -
kıimetin harici siyasette bir de
ğişiklik yapmıyacağını yazdıJ..la 
rı zaman muhakkak surette lıa· 
ki.kati söylemiyorlar. Çünkü, 
Konoyenin istifasından evvel 
elde edilen malilmat, Japonya
nın Hindi çinide deniz ve ha va 
üsleri almıya hazırlandığını bil
diriyordu. Konoye, daha kuv -
vetli bir kabine ile iktidan tek
rar eline aldığı gündenberi Ja -
pon harp gemilerinin hareket -
!eri, evvelce alınan maliımatı te 
yit etmektedir.,, 

Japon gazeteleri son giinler • 
de Hindiçiniyc karşı ateş püs • 
kürmekte ve Fransız makamla· 
rmı, lngiliz • Amerikan tazyi
kine muka"emet ederek Japon
yaya karşı mütezayit hasmane 
vaziyetlerini değiştirmiye da • 
vet etmektedir. Hindiçininin 
şarki Asyanın refah sahasına 
dahil olduğunu iddia eden bu 
gazeteler, Hindiçininin bugün· 
kü siyasetine devamın büyük 
bir cinnet oldnğunu anlamıya 
mecbur olduiunu yazmaktadır 
!ar. 

Londra kaynaklanndan ge • 
len son bir habere göre: Vichy 
hükıimeti Japonyaya Hindiçin1 
de üsler vermiye karar vermiş· 
tir. 

Eden bugün yaptığı beyanat
ta şunlan söylemiştir: 

"Almakta olduğumuz maili • 
mat, Japonlann Hindiçin1de üs
ler almak için çalıştıklannı gös 
teriyordu. Japonyanın Viclıy 
hükumeti ile müzakerelerde bu 
lunduğunu biliyorduk. Japon 
mahafili, Ingilizlerin Hindiçini 
ve Siyamı işgal etmek niye • 
tinde olduğunu iddia ediyorlar. 
Halbuki İngiltere hükfunetinin 
böyle bir tasavvuru yoktur. 
Hindiçini ile münasebetlerimiz 
normaldir, hatta ticari münase
betlerimiz devam etmektedir. 

olduktan; petrol, bakır, kalay, 
kauçuk, pirinç, antimuvan, 
manganez ve diğer kıymetli 

maddelere mebzulen malik olan 
Hindiçin1 ve Siyamı ele geçir • 
mekle, Singapur ve Holan<la 
Hindistanına karşı yapmayı ta
sarladığı daha buyük bir hare
ket için bir basamak temin et
mek suretiyle bir taşla iki kuş 
vurmak istedikleri anlaşılıyor. 

Mukabil Tedbirler: 

1 ngiltere ve Amerikanın ya
,!;ın bir istikbalde kendileri 

ni çok tehlikeli bir vaziyete dü
şürecek olan bir askeri hareke· 
tc lakayıt kalm~acağı kuvvetle 
tahmin edilebilir. 
Amerikanın Ingiltere ile miiş 

tereken muhtemel bir harekete 
karşı icap eden tedbirleri aldık 
!arı gelen haberlerden anlaşıl -
maktadır. 

Roosevelt rlün gazeteciler 
toplantısında yaptığı beyanatta, 
Japonya ile telli, telsiz telgraf 
ve telefon muhaberatına tam 
sans ür koyduğunu bildirmiştir. 

Son gelen bir habere göre rle 
Japonyanın bugüne kadar isti
fade ettiği petrol kaynakların • 
dan birini kaybettiği anlaşılı • 
yor: Dün Avam Kamarasıncla 
hariciye müsteşan, Anglo • I· 
raniyen petrol kumpanyasının 
Japonya ile yaptığı 1940 anlaş -
masının feshedilmiş olduğunu 
beyan etmiştir. Bu suretle Ja • 
ponya senede aldığı 1 milyon 
ton petrolden mahrum kalmış 
oluyor demektir. 
Diğer bir habere göre de, Hin 

diçini umumi valisi general Do
cou Vichy hükumetinin karannı 
tasvip etmiyerek, Japonlara üs 
vermiye razı olmıyacaktır. 

Bu haber henüz teeyyüt etme 
mekle beraber, general Decou
nun, Vicby hükiımetinin Fransız 
müstemlekelerini feda etmek hu 
susundaki bu karanndan müte
essir olarak hür Fransız hareke 
tine iltihak etmesi ihtimali de 
• fazla olmamakla beraber • 
mevcuttur. 

Amerikada: 

Amerikanın, son giinlerde, 
cenubi Amerikadaki Na

zi tahrikatı ile çok yakından ala 
kadar olduğu görülmektedir. 

Roosevelt geçen gün kongre . 
ye gönderdiği mesajda bu teh · 
likeye işaret etmiştir. Reisicüın
hur dün de, Nazilerin cenubi 
Amerikadaki muhtemel hareket 
!erine karşı yeni tedbirler alına 
cağını bildirmiştir. 

Hatırlardadır ki, 1917 de A· 
merikayı Almanyaya karşı har
be sokan sebeplerin en başında, 
Almanlann Meksikayı Amerika 
ya karşı tahrik etmek için aldık 
tarı tedbirler vardı. 

Bir lngiliz gazetesi, Bitlerin 
Birleşik Amerikaya taarruzu • 
nun, hemen hemen muhakkak 
olarak cenubi Amerika yolu ile 
yapılacağını ya1.maktadır. 

Bolivya hadisesi, bu noJıtai 
nazan teyit eder görünmekte -
dir. 

Bütün bu hadiseler. Ameri • 
kanın harbin arifesinde olduğu 
hissini vermektedir. 

M. ANTEN 
Siyam ile aramızda mevcut n • ----·---------
demi tecavüz misakına riayet • ı 
sizlik edilmemiştir. J aponyanm 
tehdit altında olduğunu iddia et 
mesi, Hindiçini ve Siyamı işgnl 
etmek için, Hitler taktiğine uy
gun bir bahaneden başka bir 
şey değildir.,, 

Birkaç gündenberi gelen ha · 
berler, Japonyanın Hindiçini ve 
Siyamda üsler tesis etmek mak 
sadiyle harekete geçmek üzere 
olduğu kanaatini takviye etmek 
tedir. 

Japonlann, en ziyade muhtaç 

Verem Mücadele 
Ceıniyetinin Teşekkürü 

İstanbul Verem Mücadelesi Cemi
yetinden; Beykozdaki Subaşı verem 
dispanseri fakir hastalarından beheri
nin ayda onbeşer lira vermek taahhü
d iylc gıdalarını temin eden T an sine
ması sahibi İsmail Sekban, Opera si
neması sah ibi Kadri Cemal, Eczayı 
tıbbiye deposu sah ibi Agop Mikail
yan ve eshabı eml5. k\en Bayan Feride 
Kozikoğluna cemiyetimiz namına te
şekkürü bir borç biliriz. 

ÇOK TERLIYEN LERE ... 
Teri kesecek, yahut azaltacak ı söylediğim pudrayı sürmek ..• 

ve içeriden alınacak ilaçlar var- Koltuk altından çok terlemeğe 
dır. Böyle iliçlar, tabii, yalnız karşı, yüz gram suyun içerisine 
hekim reçetesiyle verilir... Zn· bir kahve kaşığı sirke knıstıra
ten içeriden alınacak ilaçlarla rok onu sık sık koltuk altına sür
teri kesmek , hatta azaltmak iyi mek pek iyi gelir ... 
olur mu, olmaz mı, önceden kes-
tirilemez ... Onun içi -, çok terle- Ayak altndan rok terlemeğe 
meğe kar,ı dısarıd 1 çarelere kar~ı , bir siinger kiğıdın.dan a· 
baş vurmak zaruridi yaklarınzın şekline göre keserek 

onu, yüz ı;:ram su içerisinde bir 
Bütiln vücw'" " çok terlemesi- gram nisbetinde permanganat 

ne ka!'$1, vü · i kolonya suyu dö potas mahlftlüne batırır, son
ile sık sık o • turmak ... Sonra ra ayaklannızın altına koyarsı -
bir pudranın i( risine yüzde bir nız ... Vaktiniz olursa bu sünger 
nisbetinde sapi karıstırarak onu kaihdını giinde iki defa de.,stir
••ücude siirmek... mek iyi olur ... Geceleri yatma

A\'UÇ içinden çok terlemeğe dan önce, avaklnrınızı "'cak su· 
bir grnm s!ilfat dö kinin (hildi· ~·un içerisinde on dakika kadar 
Jinıiz siilfato) karıstırarak onun tutarsınız. Sıcak suya biraz sirke 
la iki giinde bir avucun icerisini yahut hardal karıştırmak daha 

_______ ..__olL ......... ra.cd.IWı>i!ir!!BZ!LSel:V;):V,!lel!!c.ı.e iyi gelir-
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--ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı-- Avukat Emcet Ağış 
D orç deyince hatınmıza ilkin 
C birisine verilmesi lizun · 

gelen bir miktar para gelir. Bi -
raz daha düşününce borcun yal • 
ruz bir miktar para ödemekten 
ibaret olmayıp bir şey vermek. 
bir şey yapmak. hatta bir şe~· l 
yapmamak şeklinde dahi olabile . 
ceğini anlanz. Mesela bir inşaat · 
ciyle yaptığunız bir mukaveierle 
müteahhit şu kadar zamanda bir 
garaj yapmayı biz de ona lazım 
olan malzemeyi temin etmeyi ve 
bir miktar da para vermeyi ka · 
bul ederiz. Müteahhidin yapılan 
mukavele ile borcu garajı teshil 
edilen vasıfta inşa etmek, bizin1 
de borcumuz ona lizım olan mal· 
zemeyi zamanında temin etmek 
ve tayin edilen parayı vermek · 
tir. Şu halde borçlann doğması · 
na sebep olan muamelelerin ha 
şında akidler gelir. Iki taraf kar. 
şılıklı ve ~i<'ibirine uygun suret · 
te rızalanm beyan edince akid t,.
mam olur. ~ 

IL©~c§llfi) D 

Ü liifil~c§l ~dü~dü 1 
Lozan sulhü, 1923 senesinin 

24 üncü çarşamba günü 
imzalanmıştı. Bunun içindir ki. 
biz bugün, bu mes'ut ve taril* 
zaferimizin on sekizinci yıl dö
nümünü idrak etmekteyiz. Türk 
milletinin talihine ne parlak bir 
delildir ki, Lozanın 18 inci yıl 
dönümünü , LCC?a n kahramanı -
nın Milli Şefliği altında kutlu· 
yoruz. 

L ozan , kurtuluş mücadelesin
de Türklüğün fiilen elde ettiği 
neticenin, devletler tarafından 
kabul olunduğu yerdir. 

Biz, hayatımız bahasına elde 
ettiğimiz fiili istikliilimizi, Lo· 
zanda ayni duygu ile, ayni azim 
ve irade ile koruduk. Muvaffak 
olduk. 

Bize istikliit vermek istemi
yenler, bizi müstakil görmiye ta· 
hammül edemiyenler çoktu. Ve 
onla r, bu emellerine kavuşmak 
için çok cabaladılar. Fakat biz 
istiklalsiz yaşayabilir miydik? 

H ürriyet ve istiklalin değerini 
bizim kadar ıyı bilen mil • 
!et yoktur. Nasıl gecenin zulme
tini bilmiyenler, l(Ündüzün ve 
ı şğın kadrini layikiyle bilemez
lerse, ve nasıl hastalığın azabını 
çekmiyenler, ve ölüm korkusu· 
nu iyice tatmıyanlar sdlığın, 
shhatin kıymetini IAyikiyle bi· 
lemezlerse, hürriyeyizlil!in acı
sını tatmıyanlar da, ıstiklA!lerinl 
layikiyle sevemezler ... 

Biz, Sevr, biz Mondros'u gör
müştük. 

Biz bunlanl\ azabım, işkence
sini tatmış, biz ölümle kaç dP· 
fa burun buruna gelmiştik. İs
tiklalin ve hürriyetin kadrini 
bizden iyi hangi millet anlıyabi
lirdi?. 

Bunun icindir ki, bizim ıçın 
Lonzan, kısaca ifade edilmek is· 
tenirse, hayat ve istiklAI demek· 
tir. 

I:.ausanne konferansma iştlrak eden ve Osmanlı İmparatorlut-flun bn"ak· 
tığı bir çok pürüzlü ve karı ış ık: işler üzerinde İsmet Pasa tarafından ken
dileri ile çok çetin müzakere ve münakaşalar yapılan İtilaf Devletleri 
baş murahhaslan imzadan sonra İsviçre reisicümhuru ile birlikte 

te tarafta ise, yalnız başına Tür .. _ Dört seneden ziyadedir, VHaon 
kiye... esası ve imanı üzerine inikat etmiı 

Dünya sulhü, bu büyüklü kü- bir mütareke Osmanlı lmparatorluiu 
çüklü devletlerin bizimle anlaş· nun ı<irişmlı olduiu muhaseb&tı, 
mas"iyle mümkün olabilecekti. sureti resmiyede teyit etmiıli. 

Yalnız bu keyfiyet bile, mü- Sulhün nimetlerinden daima mah· 
cadelenin ne kadar çetin olaca- rum kalan Türk milleti , o tarihtenbe
iJ,nı R'Österıneğe yeter sanırız. ri, hak ve adalet istihsali için, yaptıit 

İlk toplantı, Monbenon salo· mükerrer sulh teşebbüslerinin kifa -
nunda yapılmıştı. Konfransı, bir yetsiz~iinl, ve faydasızlıtını idrak 
cemile olarak, İsviçre devlet re- ederek, ve artık hiç bir kurtuluş il· 
ısi Mösyö Hab açtı. O günün sa- midinin kalmadıirnı anhyarık, meY
bahında, Britanya baş murahhası cudiyetini müdafaaya, ve maddi ml
Lord Gürzon'un da bir nutuk söy nevi, kendi vasıtalariyle istiklllini te
liyeceği İsmet Paşaya haber ve· wne muvaffak oldu. Bu yolda bir 
rilmişti. Bu nutuk, İsviçre Cüm. çok ıstıraplara. katlandı . Hadsiz, hesap 
hurreisine bir teşekkür muka- sız fedakirlık:lara rıı:a cösterdi . 
belesi olacaktı, İsmet Paşa bu· ''Hür milletler, bu hale, teveccüh
nu duyunca, tereddütsüz kara • lü bir ıözle ıahit olmut1ardır. Her 
rını verdi: yanda, ve her mevkide Türkler, ka 
"- O halde ben de bir nutuk dın ve çocuk, bu müdafaa harbine 

söyliyecejti.ın!,, l•tird: etUler. 
Araya Fransanın o zamanki ı918 tarihinden sonra, Tti"' mil. 

.\L .\L Başvekili meşhur Poincare gir· !etinin maruz olduğu sonsuz hücum. 

Lozan konferansı, ilk toplan- di, ve İsmet Paşayı bundan vaz· lan, ve 11tırap!an, burada hatırlat • 
tısını 922 yılının ikinci geçirmek istedi. Fakat o, daha maktan kendimi menedemiyorum. 

teşrin ayında yaptı . O avın 21 nci ilk günde, Türkiyenin ikinci plan Gerek bu hücumları, ve 11tıraplar1, ce 
günü yapılan ilk ictimala birlik· da bırakılmış olmasına taham - rek, hiç bir askeri mecburiyet olmak 
te şiddetli münakaşalar da baş· mül edemezdi. sızın, Türkiye aruiiinin en zencin, 
ladı. Kararında israr etti: ve en mimur lr:.ııımlarında, münha-

Büyük harbin fel8.ketli senele. "- Lord Gürzon söylemekten sıran imba ve tahrip fikriyle munta-
rinden sonra huzura susamış bü vatgeçerse, ben de geçerim!,, ı zaman yapılmıı tahribatı hiç bir veç. 
tün bir dün va, ı:rözlerini Lozıına Fakat İsviçre Cümhurreisinden · hile mazur göstermek kabil delildir. 
cevirmis sulh bekliyordu. Tür- sonra, Lord Gürzon söz aldığı 'Hill bu dakikada bile, bir milyon. 
k iye de bittabi ayni samimi arzu ve konuştuğu için, İsmet Paşa da dan fazla mlsum Türkün, küçük Aı· 
ile konferansa istirak etmişti. susamadı, ve Monbenon salonun ya ovalarında ve yaylalannda mccıl-

Evet ... Sulh. fakat mutlaka se- dan, bütün yeryuzune, Türk siz ve cıda11z, serseri cibi dola1tık. 
refli , fakat hakikaten şerefli bir milletinin erkek sesini hayran : lannı da hatırlatmak isterim. Türk 
sulh istiyorduk. !ıkla dinletti. milleti, bu insanlık üstündeki fedaklr-

Bir tarafta Britanya İmpara • İsmet Paşa o gün, Monbenon- hklara katlanmak suretiyle, medeni 
torluğu . Fransa, İtalya, Jaoonya, daki kürsüde, Türk milletinin insanhlı: arasında d<ri ••bir hayat kuv 
Romanya, Sırn • Hırvat . Slov0 ., hangi gaye ujtrunda çalıştığını vetine malik milletlere has olan mev. 
Krallığı murahhasları vardı. Ö- ı şu tarihi cümlelerle anlatmıştı: cudiyet ve istilı:lll baklı:iyle, ıulh ve 

Harp İçindeki Moskovada 

Hayat 

Moskovada bulunan bir A
merikalı gazeteci harp 

içindeki Moskovaya ait müşa • 
hedelerini şöyle anlatıyor: yazan . 

Alman Sovyet harbinin baş• • 
ladığı 22 hazirandanberi Mosı... 
vada hayat dej!işmiştir. Yine 
Moskova insanlan ayni iosan -
Jar, tiyatro sinema ilanları avnl 
ilanlar, ickiler o ickilerdir. Fa· 
kat Moskovadaki hayat deliş -
miştir. Zira herkesin hayatına 
yeni bir arzu, yeni bir maksat 
girmiştir. 

Herkes vatanının hizmetine 
koşmaktadır. Kimsenin boş ye· 
re harcıyacak vakti yoktur. Sa 
nayi müesseseleri bütün varlık· 
Iariyle azami istihsal için uğ
ra$IYorlar. Amele ve mühen· 
disler çalışma zamanlan bitti· 
ği vakit yerlerinden bile kıpır. 
damamakta vatan için lizım o· 
lan işleri yapmağa devam et
mektedirler. Gön~lli olarak, 
bu vatandaşlar, cef)heye giden 
arkadaslarının da yerini almak. 
tadırlar. Yeter k:i cephe geri
sindeki ihtiyaçlar sekteye ui{ra 
masın! . ,, 

"Fabrikalarda katip, telefon· 
cu, daktilo olarak çalışmakta o. 
lan kadınlar simdi makineleri 
kullanmayı öjtrenmektedirler. 
Tekaüde çıkan ihtiyarlar, ev
lendikleri için iş hayatından çe. 
kilen kadınlar birer birer es
ki islerinln başına dönmekte • 
dirler. Hatta mektep talebe ve 
hocaları da fabrikalara akın et· 
mektedir. Hü!Asa, bugünkü Moı 
lıonda b!lyilk, lr!lçük herkes 

harbi kazanmak ateşiyle yan -
maktadır.,, 

Bizim Ev Halk! 

"i şte ben bomba ile yanan 
Moskovada meşhur 1812 

yanl(lntndan bir mucize kabi
linden kurtulmuş olan üç kat
lı bir evde bir odada oturur • 
dum. Ayni evin diğer sakinle· 
rinl size birer birer tanıtavım. 
Yanındaki iki odada bir mühen 
disle kansı ve 16 yasındaki o· 
~Uarı otmıır. Asaıtıdaki katta 

askerde olan bir klt~ın ka
rısı bir daktilo, 20 yasında bir 
hastabakıcı yasamaktıtdır. En 
alt kattaysa ihtiyar bir annesi 
ve orta mektepten henüz çıkan 
bir oğlan kardeşiyle birlikte 
genç bir dansö• otu• maktadır. 

Tam 10 kişinin içinde vaşadı· 
ğı bu pansiyon binasında her
kes hava hücumlarına kal'$! a
nacak tedbirlere mutidir ve var 
•dım ekiplerinde vazife almıstır. 

"Her gece kitapcının kansı, 
!Mla oda dolaşmaktadır ve ııeıı-

ıükilne bir faaliyet unsuru olmak Ü· 

zere bir mevlr:.i kazanmııtır. Türki
ye Büyük Millet Meclisinin kat1 ca 
yeııı bu mevkii muhafaza ve tah 
kim etmekten ibarettir!,, 

* * Daha ilk tonlantıda, konfe • 
ransın müzakere usulü 

konuşulurken, Tiirk milli men· 
faatinin çetin mücadelesi başla
mıştı. Mrnbenon salonundan çı· 
karken, büyük devletlerin mu • 
rahhasları şunları öğrenmişlerdi : 

1 - Türk baş murahhası , hiç 
bir büyük devletin baş murah
hasından kendisini farklı gör· 
memiş, ve göstermemiştir. Bu 
sayede de, büyük bir sayl(l top
lamıştır. 

2 - Türk baş murahhası. esas 
lı meselelerden olmıyan nokta • 
tarda bile tıpkı esaslı meseleler· 
de olduğu gibi uyanık bulunmuş 
tur. 

3 - Türk baş murahhası , da· 
ha ilk toplantıda, Türkiyenin 
müsavi muamele görmesini orta. 
ya atarak bunu kabul ettirmiş • 
tir.,, 

Ve Türk baş murahhası , bü • 
tün dünyanın gördüğü fıtri neza. 
ket ve tevazüüne rai{men, o gün, 
muzaffer bir kumandanın itimat, 
ve vekarı ile, hic kimseyi kendi· 
sinden üstün görmemiş, Türk 
milli menfaatlerinin görüşüldü· 
ğü bu yerde, çok gür konuşmuş 
tur. 

Muzaffer kumandanın bu gür 
sesi, konferansın son eününe, 
sulh muahedesinin imzası saati
oe kadar ayni ahengi muhafaza 
etti. Siddetr münakaşalar olu • 
yor, konferans, zaman zaman ke 
silme tehlikelerine uj{ruyordu. 
Büyük devletler, belli baslı bir 
mesele üzerinde çok ısrarla dur 
dular: 

Türk murahhaslan, asırlardan 
beri istiklalimizi kemiren kapi
tülasyonlan kayıtsız ve sartsız 
ilga etmek karariyle masaya o
turm uşlardı. 

Büyük devletler, görünüste bu 
nu kabul ediyor, fakat diploma· 
si hünerleri göstererek kapitü • 
liisyon ruhunu Türkiyede tema
di ettirmiye çalışıyorlardı. Em· 
peryalizmin bu keskin silahını el 
)erinden kaçırmak onlara çok a 
ğır geliyordu. 

Bir aralık da kanunlarımızın 
iptidai olduğundan, Türk hakim. 
lerinin, Türkiyedeki yabancıla
rın hukukunu korumak ehliyetin 
den mahrum bulunduğundan 
dem vurdular. 

Bu acayip iftiraya da, İsmet Pa 
şadan şu cevabı aldılar: 

(Arkası 4 ün.cilde) 

Akidler gibi haksız fiiller d,ı 
borçlann doğmasıııa sebep olur; 
Haksız fiillerin muhakkak bir 
kasdi mahsus ile yapılmış olması 
şart değildir. Kanun şöyle der. 
Gerek kasden gerek ihmal ve te
seyyüp yahut tedbirsizlik ile hak 
sız bir .surette diğer bir kimse · 
ye bir zarar ika eden şahıs o zara
n tazmine mecburdur. Zarar ma · 
la olduğu gibi cisme de olabilir. 
Demek oluyor ki, zaran yapan 
şahıs hnr~ketiyle borç altına gir
miştir. Diğer tarafın maddi mane 
vi zaran tazmin etmekle mü . 
kellef olur. 

Borçlann meydana gelmesine 
üçüncü bir sebep de haksız bir fi. 
il ile mal iktısabıdır. Haklı biı 
sebep olmaksızın başkasının za -
ranna mal iktisap eden şahıs onu 
iadeye mecburdur. 

Bir aniden geçit vermek hak· 
kı gibi borçlann kanundan doğ · 
doğu da viikidir. 

Şimdi borçlann sukutunu yani 
o~dan kalkması sebeplerini ele 
alalım: 

Tabii ki, il.k akla gelen şey eda 
dır. Borç, esasında bir şeyin ve • 
rilmesi, bir şeyin yapılması ve • 
ya bir şeyin yapılmaması şek • 
linde tecelli etttiğine göre bor~ • 
lu borcunu tediye veya ifa ettii( 
takdirde şüphesiz borç ortada11 
kalkmış olur. Ancak eda veya ifı 
dan başka sebeplerle de borç su 
kut edebilir. Mesela müruru za· 
mandan dolayı sukut eder. Ka • 
nunda tayin edilmiş zan1an geç " 
tikten sonra nlncaklı parasını is • 
ter borçlu da bu meselede müru· 
ru zaman olduğunu ileri siirerst 
artık alacaklının bir şey alman 
na imkan yoktur. 

Borçların ortadan kalkmasını 
diğer bir sebep de kanuni ta irlt 
tecdittir. Bu halde eski bir bor 
ortaya yeni bir borç çıkması yii· 
zünden sukut eder. Böyle bir va 
ziyettc şüphesiz ki. hem borçlu 
nun hem de alacaklının nzalar 
lazundır. Mesela bir oda takını; 
imal etmeyi üzerine alan bir ın0ı 
bilyacı herhangi bir sebepten do 
layı bu işi yapamıyacağını anla 
yıp takımı ısntarlayanm gönlü 
tazı eder ve ona tazn1inat olar 
yetmiş lira vermeyi bir sene 
taahhüt ederse. mobilyacının 

cerelerdeki karartma kAğıtları- takımının imal borcu yetmis r 
nı teftiş etmektedir. Onun ne. lık bir borç iistüne alması dola 
zareti altında bütün ev halkı yısiyle sakıt olmus olur. 
dışarıya ufak bir ışık bile sız· Baıen borçlu \'e alacaklı sıfa 
dırmamıık için dikkat kesilmiş lan bir şahıs üzerinde birl~ir 
!erdir. bu suretle borç sakıt olmuş ol 

"Küçük dansöz askeri eğlen- Böyle bir vaziyete en güzel 
dirmek için bi rçok askeri mer- sal, murisine. yani kendisil'd 
kezlerde dansettiği gibi boş va· ~iras 3'.iteceği ş.a~sa'.. borç~u o 
kitlerini de askerin dikişlerini kı~senın murlsının olm~s~yle 
dikerek geçirmektedir. Kardeşi mır~sında tamamen kendısıne 
geceleri nöbet gezmektedir. Has 1 masıyle hem borçlu he.m alac 
tabakıcı yine bizim mahallede 1 sı~atlannm şahs~nda bırleşmesl 
oturan bir kaç arkadaşiyle be dır. ~':' halde hır şahsın ke 
raber askeri ha.•tahanelerde ça ı ~en~sıne bor~~~ l-da etmes 
lışmaktadır. Daktilo kız gönül· ı ımk~n ol~ad~~ı ı~.'" borç s 
Iü olarak kanını ha.<tahaneye etmış yanı duşmuş olur. 
vermiştir. Muayyen günlerde------------ --...; 
hastahaneye gitmekte ve yaralı. Odaya bitişik k ücük bir 100 
lara !Azım olan kanı ·onlara mara ve bir sıhhi yardım 
kendi vücudünden naklettir • mevcutt u .,, \ 
mektedir. Mühendis askerde· "Halkı tetkik edivor.i 
dir. Karıs{yle ojtlu, anaları ba- Hepsinin vüzünde ilk dak ika 
baları çalışan küçük mahalle rın şaşkınlığı vardı. Anne 
çocuklarına bakmaktadırlar. İş çocuklarını sıkı sık ı ııöğüsl 
te bugünkü harp Moskovasın- ne bastırıyorlardı . F akat 
ifa bir ev halkının hayatı.. kaç dakika sonra bu ilk ııer 

· lik l(eçti. Ortada tabii bir 
Moskova Sığınaklannda ziyet h üküm sürmeğe basla 

"'t4 haziranda sabahın Ü· 
il. cünde Moskovada alarm 

tar clfl.dılt zaman herkes bunun 
bir tecrübe hareketi olduğum! 
biliyordu. Neler olacağını gör 
mek icin hemen sokağa fırla • 
dun. Fakat gece bekçiler be
nim meydanda dolaşmama mü· 
ıaade etmediler. Derhal sııtına 
b ıı!rmeml emrettiler. 

"Kendimi kapısı büyük bir 
itina ile kapatılmış genis bir 
veraltı odasında buldum. Oda
nın her tarafına iskemleler kon 
mustu. Duvarda bir radvo bö
parlörü vardı. Odanın iki kö
şesinde lşltllen sessiz vantill· 
törler aayeainde hav•• tmmdi. 

11B ir isi cebinden bir te 
çıkardı ve içi ndeki sıcak 
veyi bizlere ikram etti. Sı 
ye levazımının başında bekli 
hastabakıcı b ize sı~ina~n 
sistem üzere vapıldığını an 
mağa basladı . Radvo vasıts 
le dışarıda olanları öj!renif 
duk . ., 

"Tehlike yok! ., 
İşareti verilip de d• """ 

tığnruz zaman hayretle bu 
raltı odasında tam üç saat 
mıs olduıtumuzu ı:rördüJr . ., 

"İste 200 milyon n!lfııııt- o 
büyük bir nıem le ketin k 
olan Moskova seh rinde bu 
bllyle bir hayat hüküm 
mektedlr. 
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ekfeplerin 
·mıihan Günleri 
Tesbit Ediliyor 

Tedrisat Öğretmenlerinin Orta 

Bitti, 
izinleri 

ilk Tedrisat Öğretmenlerin in 

EylUlde Bitiyot izinleri de 
Ağustosun ilk haftaSlnda Ma

rü Vckılı Hasan Ali Yücelin baş 
a anlığında bır komisyon toplanı:ı-

1"ı:.ak ve ilk ve orta mekteplerle 
1
iUSelerin imtihan gunlerı ve 

41-942 ders yılına başlama tari
k ı tesbit edilecektır. 

. ) Ilk ve orta tedrisat müfettişlerı 
1 b1arafından komisyona gönderil -

ek için bir rapor hazırlanmnkta 
. Bu raporda ikmal imtıhan -

rının eyllılun ilk haftasında ya
lması, tedrısatın da bırinciteşri 
n ilk haftasında başlaması iste

ecektir. 
~ 15 Ağustosta Ankarada topla -
ış cak olan Maarıf VekalP.ti talırn 
~ rbiye heyeti de ikmal ımtihan
dı rına girecek talebeye sorulacak 

lleri tesbıt edecek ve mektep 
re gönderecektır. Irntihan sualle 

havi zarflann imtihan salo -
nda talebe onimde açılması da 
ul miıdtirlerıne bildirılecektir. 

te tedrisata nihayet verilmesine 
gayret edilecektir. Allkadarlar 
tarafından hazırlıklara başlanmış
tır. 

1' ardımcı öğretmenler 

Bu sene de ilk tedrisat ve orta 
tedrisat müesseselerıne yardımcı 
öğretmen tayin edilecek, asıl öğ
retmen olmak istıycn unıversite 
fen ve edcbıyat fakulteleri mezun 
larına Anadoluda öğrctmenlık ve 
rileccktir. Orta tedrısat kadrosu
na bu sme Gazi Terbiye Enstitü
sü ve Yuksck Oğretmcn okulu 
mezunlarından 200 kişi dahil ola
caktır. 

Kitap i§i 

ASK ER f 
(Baş tarafı 1 incide) 

laylaştınnak içindir. Almanlar 
LeninJıradın zaptına büyük bir 
ehemmiyet verivorlar. Çünkii bu 
şehri aldıkları takdirde Finlanda 
körfezini bastan basa h;l!al etmis 
olacak ve Baltıktaki Sovyet do
nanmasını esir alabileceklerdir. 

Sovyetler de bu tehlikevi bil
dikleri için hem Estonva'da ve 
Pskow'da Alman ordulEırını dur
durmuslardır hem de Leninırra-
dı senelerdenbf"ri zaotı miimkün 
olmıvan bir kale hııline i?etirmiş_ 
lerdir. Onun kin Alm:ın ordusu
nun b u cenhede muvaffak olmı:ısı 
havli ıs?Üctür. Finlandadan ı?elen 
Alman kuvvetlerinin dP sehir ü
terim• sarkmıva muvaffak olabi
lcet-kleri süp'hPlidir. 

Cenuota Bec;arahvı:ıdan bash
van harPket daha mühimdir .• Ji
tomir i~tikarnetinden Kiefe do~
ru ilerliven Alman kuvvetleri 
Sovvetler in cf!nun cenhPc;fni teh
likeli vnivete düsürmiistiir. Ma. 
resal Budveni bu tehlikeyi önle
mek için stratejik bazı mülaha
zalarln Besarabvadaki ordusunu 
bir mikdar geri cekmistir. Bu or
dunun Busr nehrini kendisine 
müdafaa hattı yapması ihtim ali 
çoktur. 

Minsk mıntakasında da müthfc; 
muharebeler olmaktadır. Burada 
Sovyet topcusunun büviik bir rol 

T A'N 

VAZIY ET 
tnarnızlara sadece İı-.gll!z pilotlarr ve 
tngiliz tayyareleri değil, ayni zaman• 
da gittikçe artnn mlkdardn Amerikan 
mıımulatı tayyareler de iştirak ct
mektcd r. 

Bundan maada. Polonyalılar, Çek
ler. , 1orve.;liler, Holandalrhır, Belı:l

kalrlar ve Hür Fraruızlar, İngiliz pi
lotlannın yanıba ında d5vfü:mekledir. 

Fransa üzerine yaptıklan gündnz a
kınlarında İngiliz bombardıman ve 
avcı tayyarelerinin Alman hava ordu
suna verdirdikleri uıviat Britnnya 
muharebesindenberi Almanlara verdi
rilen herhanı?i bir znviattan ıfaha b 1-

vükt!ir. fn~iliz ta:YVare1erinln şiddet
li akınlrıra bıışladıklıın tarih olan 16 
Razlrandan 8 Tı>mmuza kııd r gecen 
21 gUn ;ı:arfında 250 A iman tavvaresl
nfn dıiş!irüldüiffi kat'lyetle hlJlnmPk
tl'dlr. Ayni milddet zarfmda 91 1n
ıılllz taYYareslyle 11 İneiliz bombar
dıman tayyaresi tahrip olmustur. An
cak bombardıman tayyarelerinden 14 
orıot kurtulmuştur. 

Bethune'dakl elektrik santralın!\ !l 

Temmu1da yapılan mlndilz taarruzu 
ile, Ru!ıVaya kıırşı Nazi taarruzunun 
basladılh eilndenberl 1eçen 17 gün 
7.Rrfında İnR"illz tayyarel~inin Almnn 
yada 50 muhtelif hedefe yaptıkları 

taarruı.lar 128 1 bulmuştur. 

1am 18 Yıl •• once 
(Ba,ı 3 ünciide 1 

"- Türkler, kendi memleket
lerinde vabancılann ,öyle mua -
melelerine. öyle tecavüzlerine 
uı!ram1şlardır ki, eğer bazı mem 
leketlerin. medeniveti ve idaresi 
hakkında bu vakıalara J:!Öre bir 
hüküm vermek lazım gelirse, bu 
yabancılann mensup oldukları 
devletlerde bir kanun bulundu -
ğundan bile. haklı olarak şüphe 
etmek icap eder! . ., 

Bu nefis cevap. onlan sustur 
mıva kafi gclmh;ti. 

Zaman zaman, Türk hevti. bii
vük devlet murahhaslarının :ığ
zından. konferansın kesilmesi 
tehdidini de isittiler. Buna rağ
men. cizilınis olan proE!rarnın tek 
kelimesi değiştirilmedi. ve bas 
murahhasımız anlattı ki. eğer 
konferans inkıt-aa uğrarsa. bu • 
nun mes'uliyeti. asla Türkiyeye 
teveccüh etmivecektir. 

Büyük Britanva bas murahha. 
<;1 I..ord Gürzon sert münakaşa
larla ,get'en toplantılnrın birinde. 
İsmet Pasanın ve Türk hakimi
veti.. sözünü cok kullamsmdan 
sikfıvct edecek kf!dar taham
mülsüzlük ızösterdi. Tiirk baş 
murahhası. derhal söz aldı, ve şu 
cevabı verdi: 

sımızın üzüntülerini ,ıidermiye 
kafi ~elmişti. 

Nihayet, sulh muahedesi im
zalandı. Ve, bir medeniyet dün 
vasnın önünde, şerefli bir sulh 
ımzalıyarak memlekete dönen 
harp meydanlarının muzaffer 
ı:ıeneralini, bütün millet. bu se
fer de, Lozan kahramanı olarak 
bağrına bastı. 

Lozan kahramanı, on sekiz se
ne evvel, büyük eserini, essiz bir 
tevazuln Büyük ~1illet Meclisi
ne arzederken tam dört saat sü
ren uzun bir nutuk s<>vlemişti 
Her cümlesi. uzun alkışlarla ke
silen o nutkun şu nefis parçası
na bakın: 

Mütecanis, yeknasak bir vatan, bu
nun dahilinde, harice karşı gayri ta
bii kuyuddan, ve hıikQmet içinde btildl
met ifade eden dlhlli imtiyazattan 
müberra bir vaziyet, ve gayri tab i 
mükelleriyatı maliyeden azade bir hal, 
hak müdafaası mutlak, menabii meb-
7Ul bir vatan: Bu vatanın adı Türki
yedir. O Türkiyeyi bu muahedename
ler ifade ve tavzih etmektedir. E
fendiler ... Türk millet!n1n hassai esa
ı.iyesi, zannolunduğu gibi unsuru ci
dal olmak de~lldir. Uzun zamandan. 
beri haksız muhacamata göğüs ver
mek mecburiyetinde kaldığındandır 

ki, son devirde hassai -.idal naıl\.rı 
dikkati celbetmiştir. Türk milletinin 
hassal esasiyesl, sulh ve müsalemct 
vadisinde unsuru terakki ve mede
niyet olmaktır.,, 

1923 hükumetinin Hariciye Ve 

~·:: - - ~ 
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BUGÜNKÜ PRO'gAl\l 

7,30 Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7,45 Haberler 
8,00 MOzik (Pl.) 
8,30 Evin santi .. 

12,30 Program 
12,33 Fasıl heyeti 
12,45 Hnberler 
13,00 Fasıl heyeti 
13,15 Müzik (Pl.) 

-\1 
18,00 Program 
18,03 Orkestra 
18,30 Memleket 

Postası 

18,40 froe saz 
19,00 T.Ol,uşrnıı 
19,15 Cu: 
l!l,30 Hn1eler 
19,45 Sar~ıar 

20,15 Radyo 
Gnzetet. 

20.45 Şnrktlar 
21,00 Ziraat 

takvimi 

21,25 Konuşma 
21,40 Mtlztk (Pl., 
22,30 Haberler 

22,45 Dans müziği 
22,55 Kapanış. 

TEŞEKKÜR 
Olümü ile bütün ailemiz efra -

dını derin tees:;ürler içinde bı · 
rakrnış olnn sevgili annemiz Ba. 
yan Servet Balioğlunun cenaze · 
sıne bizzat iştirak etmiş, mektuı 
veya telgraf ve telefonla beyan 
taziyet ederek acılarımıza ortal 
olan bilcumle dost ve akrabayı 
ayn ayrı teşekküre tecssürümü: 
mnni bulunduğundan en har vı 
samimi teşekkürlerimizin iblAğı 
na sayın gazetenizin tavassutuw 
rica ederiz. 

Aile namına Mahdumu 
Kuştiıyiı Fabrikası Sahibi 

Omer Balioğlu 
Üniversitede 

Eylulün ilk haftasında üniver -
dekanlar meclisi rektör Cemil 
elin başkanlığında toplanacak 
universite ikmal imtihanları 
tedrisata başlama tarihini tes 
edip vekalete bildirecektir. 
}"eni yıl için tedbirler 

Onümüzdcki ders yılında ok u
tulacak kitapların eylUl sonlarına 
doğru hazır olmasına çalışılmak
ta ve Devlet Basımevınde kitap 
tabetme işine hızla devam edil -
mektedir. Maarif Vekilı bu ders 
yılı kitaplarının talebeyi kitapsız 
bırakmıyacak miktarda çok olma 
sı için aliıkadarlara emirler ver -
miştir 

ovnadı~ı b ild irilmektt"dir. Bunla
nn haricinde sark cephP~inde mü 
him b ir ddisiklik olmamıstır 
Alman tavvareleri iki gecedir 
Moc;Jıco,ravı bombArdıman etmek
tedir. Sark ceohec;ind" kuruları 
veni tavvı:ıre mevdanlan c:avesin. 
de Almanlar bu rephe arkasında
ki sehirleri bombardıman etmelr 
kabilivetini kazanmıc;lardır. Fa
kat Sovvet tavvareleri Almanl::ı
nn hR"va taarı-uzlıırından beklc
dikleri S[ayel eri temine mani ol
msıktadır. 

Son Oç hafta :ı:arfmda Kolonya ve 
Dilsseldorf'a 11 defa, Bremene 9, Em
den ve Kiel'e 5, Wilhclmsha\•t-n 
Munster ve Dulsburs:'a 4. Bremenha
!'oJn, Oldenburg, Osnabnıck. Bieler 
ve Essen'e 2, on ilç diğer hedefe de 
birer defa taarruz edilmiştir, Bu 13 
hedef mevanmda Hamm ve Lama d 
vardrr. Çarı;:ımba gecesi şiddetli bir 
taarruza uğrayan Hamm gı:ırbl Al
mı:ınyanm srnal mmtakalarındon Al
manyanın garp cephesine gönderile
cek malzeme itin hayati bir 9hcmmi
vetf haiz bir toplanma ve sevkiyat 
'l'lerkezidir. Pek kısa gecelere rnğmen 
tnr:illz tavyarf'lerinln takriben 1.100 
millik gidişli dönüşlil bir uçuş yapa
rak bomhaladıklan Leuna'da senede 
C"eınan 400 000 ton petrol istihsal eden 
muaz:znm bir sentetik petrol tesisatı 

vardrr. Leuna, motörlü Alman Vf"sa
itinln başlıca blr maYi mahrukat 
rnembaıdır. 

"- Tiirk hakimivetindPn c;ok 
hahııerli imizden sikavPt olunu · 
vor. Riz burıulıı. istiklalini dnv
mus, ve ~Hlalctli bir sulhe vnr· 
mı:va istekli bir milleti teınc:il 
<'di,·oruz. Biz konfcrnnsa, mii· 
sııvi muamf'le J!İ1recei!imiz temi· 
nativle geldik. Eğer hakimivcti. 
mizdrn sık c:ık hah efmivP Jiinım 
""<>rdiivc;ck. bi7f•, hftkimivetimi · 
.. ,. halel w•rPcek mahivette ~·n -
oılan tPldifJerle biz buna mec
buT «-dillik, 

kili, Tiirkivenin dünva tarihin- VEDAT URFI Yaz Temsilleri 
deki rolünün en S?"Üzel ifadeo:ini 
o ~ün vermişti. Simdi aradan 
tam on sekiz sene ~ecti. Ve o ka. 
dar zaman içinde, dünyanın su 
acı mnn7.arası içinde, tarihin şu 
essiz kesmeke~i icinde Türkiye 
diinva yüzünde, "cidal unusru., 

Öğretmenlerin izinleri 

26 temmuz cumartesi 
KISIKLI TIY A TROSUNDA 

KAN 

Konser 
Maarif Vekilinin yapmakta ol

u umumi tcltışlcr sona ermiş, 
yetlerin okul ihtiyacı hnkkın
i raporlar hazırlanmıştır. Ve
t bu sene yeni orta okul ve 
er açmaktan ziyade mevcut 

kteplere şube ilavesine ehem-

Orta tedrisat öğretmenlerinin 
izinleri 16 temmuzdan itibaren 
kaldırılmıştır, ilk tP.drisat öğret -
menlcrmin de bir eyllılden itiba
ren mezuniyet müd detleri bitmiş 
olacaktır, 

Sark cenh esinde Alman taar
ruzunun dörtbes sriindür bir te
vakkuf devresi ırecirmesi. Alman 
radvosunda konusan askeri söz
clivü, çabuk ve kolay zaferler 
bekliven Alman efkarı umumive
sini tatmin edecek maZPT'etler 
bulmava mechnr etmi~ir. Almırn 
radvo ve mııthııatı dört .'rfiçlük
ten bahsl"ri ivorlar : 

''Türk milleti. her c:Pvdı:-n ev· 
vel, di'ı?er miistJlkil milletler l!'i
hi. müstakil bir millet muame -
lesi C"Örmiye haklıdır ..• 

Hüliis-a. biz kapitülasvonlar 
meselesinde. noktai nazarımız -
dan kıl kadar sasmadık. Ne iilti
matom, ne rica, bas murahhası
mızın azmin~ kıramadı. Ve Lo
zan konferansı. altmcı haftasın
da inkıtaa uj!radı Ve murahhas
larımız .ıı?eri döndüler. 

de~il. belki en hakiki. ve en ha- Şehrlmlı: Çocuk Esirgeme Xum. 
lis mannsiyle bir "sulh ve müs~- mundan: Kurumumuz menfaatine A. 
lemet,. amili olduğunu isbat et- znk sinem:ısı ynzlık kısmında 2 A· 
mi!':tir. 1 ğustos l!J41 Cumnrtesl gilnü akşam 

Büyük artist Milnlr Nurettin tnrafm· 
Lozan .. ın on sekizinci vıl dan bir konser verilecektir. 

dönümü, aziz milletimize kutlu 

et verecek, icabında mevcut 
Ullarla haricindeki binalarda 
ayyen liselere bağlı olmak şar 
e sınıflar ihdas edilmesine ça 
caktır. Bu ayn binalar bağlı 

Emniyet Umum Müdürü 

1 - Ya~urlar bııc:lamıt::hr. 
Tanklar çamurlara saplanm akta- * * 

olsun. Biz, o mes'ut ıriinü anar
ken, onun büyük muzafferinf 
minnet ve şükranlarımızı, ona 
layık olan eşsizlikte bir samimi· 
yetle tekrarlıyoruz!. 

ir cağı lisenin mudür muavini tl\, 
bi!'fından idare edilecektir. 

Şehrimizde bulunan emniyet u 
mum müdürü Hasan Sabri A
dal dün vilayete .ıı?iderek vali 
doktor Lut.fi Kırdarla emniyet 
işleri üzerinde bir konuşma yap 
mıstır. Emniyet umum müdürü. 
örfi idare komutanı Kor.ıı?eneral 
Ali Rıza Artunkalı da ziyaret et
mistir. 

d~ ·~ 
2 - Sovvet ordmru """~ anu

dane mnkavemet etmektedir . 

İngiliz tayyarelerinin gecelerl z.lya
ret ettikleri baslrc.'l hedeficrin blri 
Ruhr sanayi mıntaknsıdır . .Nazi sınai 
kuvvetlerine karsı yapılan taarruzla
rın stratejik plAnlarmı hazrrlamak
tnn mesul olan İngiliz iktlsndl harp 
rıezareti tarafından henüz neşredilmiş 
olan rakamlar bu mmtakanm Alman 
harp makinesi itin ne hayati bir e
hemmiyeti halz olduğunu göstermek
tedir. 

Fakat siyasi münasebetler 
kesilmemişti. Devletler, 

konferansın tekrar toplanması i
çin, bir çok teşebbüslerde bulun 
ciulnr. Ve nihayet, Lozan sulh 
konferansı, 23 Nisan, 1923 te 
tekrar toplandL 

Geceleri 

Görecek 

Vazife 
Vılnyet bütçesinden yapılan ilk 

.... jrullann miktarı bu sene de arttı 
na~acaktır. Şehrimizde bu sene çif 

3 - Kıztlordtmnn t>4"k modern 
ve mükemmel !lilAhlarla müceh
he7. oldııi?u anlasılm1stır. 

Liman 
Memurlar• en 

ara 
tar: 

941 
Ceza 
632 

Karar Hülasasıdır 
4 - Cephe arkıısında ccte har

bi yanan Sovvetler Alman ileri 
hareketini ııüc1eştirmektedir. 

Bütün 'bunlar. Almanlı:ınn he
c;aba katmadıkları müsküller ol
du~ icin. Alman erkanı harbive

Bu rakamlara nazaran. 
Ruhr mıntakasmda 1937 senesinde 

istihsal edil~ taşkömilr kAmilen çe
lik lmalAtmda kullarulmıştrr. 

İlk görüşmelerde, karsımız -
dnki devletlerin ellerinde şu 
silah vardı: 

konımn kanununa muhnlefetfcn suçlu Sultanhamam :kamelya 
n f tura mnğaw.smda manifatura ticaretiyle meşgul Yorgi YAnl oğlu 
ıtri Aleks.ındıra hakkında İstanbul asliye ikinci ceza mahkemesinde 
y n eden muh kemesi netlcesind e suçlunun fıill sabit olduğundan 
konıma kanununun 31 ve 59 maddeleri mucibince yirmi beş lira pa
ası odemesine ve yedi gün müddetle dükkiınınm kapatılmasma ve 

... fl,kmıiln kat'ileşt ğlnde Qcretl sucluya alt olm k fü:ere karar hfilAsasınm 

sini sinirlendirmekte. Alman ef
karı umumivesine de ileri hare
ketin ~clü~iinii anlatmaktadır. 

Alman lAr, bütün kııvvetleriyle 
sarka yüklenmiş olduklan icin 
qarnte A lmPY\ sanavi merkezle
,.i. limanlar. İnailiz havA h::ırruı
larına karsı Rifefa müdafaasız 
hi"' ha loe bnı.kılmıstır. 

Ayni sene 1.arfında ayni mıntakada 
lstlh!tı.1 edilen kok k~mO.rünün yüz
de 71 ı. dökme ve kQlçe ccllğin yüz
de 6D u. eletr!k kuvvetinin yQzde 40 
lan fa:ılası çelik imalAtı için kulla
nılmıştır. 

Alman sanayllnln şarka nakline da
ir rakamlar elde mevcut değilse de. 
bu ameliye, Alman nskliyat sisteminin 
zaten fazla yOklil bulunması dolayı
siyle, yııvaş vuku bulmalıdır ve 1111-

ldl ameliyesinin Ruhr mıntakasmm 
Alman ikUımdlyıthnda oynadığı başlı
ca rolil ehemmiyetli ırurette mQttees
slr etmiş olacalma ihtimal verilme
mektedir. 

"- Konferansı dağıtınz!., 
Onlar, dediklerini vaptılar, 

ve konferansı dnğıttılar.Fakat bu 
dağıtılış Türklerin lehine oldu. 
Cünkü bu sayede, büyük devlet_ 
lerin ellerinde bulunan o tek si
lah da kırılmıştı. 

Ve tam üç ay devam eden i
kinci devre Türk tezinin aynen 
kabuliyle, Türk istiklalinin ka
yıtsız ve şartsız tasdikiyle, bir 
kelime ile İsmet Pa~nın kat'i 
zaferiyle neticelendi. 

Ankara, 23 (TAN) - Geceleri 
vazife görecek liman memurln
rına verilecek ücret hakkındaki 
talimatname Vekiller Heyeti ta
rafından tasdik edilmiştir. Gece 
mesai ücreti tahsisatı bu miktar 
üzerinden tevzi edilecektir. Şu
be şefleriyle mıntaka liman re
islerine ve vekillerine her nöl:ıet_ 
çi kaldıklan J?ece için yüz, in
zibatı temin ve kontrole memuı 
olanlara, fen memurlarına, kont g zetesinde neşredilmesine 28-~ -941 tarlhlnde karar verilmlstfr. 

(6188) 

Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 
ı - Pazar6rm k6y enstiHl!Q ve buna bafh etitmm kursu itin ap

a mikdan yazdı ekmeğin 18.VII.941 tarihinde yapılan eksiltmesinde 
p çıkmadığından yeniden ihalesi 6 Ağust.ı:ıs 941 Çarşamba günü saat 

Xnyserl Mauif müdurlüğü binasında kapalı zar! ustıllyle yapıla-

l ngiliz hava taarruzları 
İn~izler bu vaziyetten istifa

de edebiliyor, Alman liman, şehir 
ve hava üslerini kafi derecede 
bombardıman ederek Almanları 
sıkıştırabilivorlar mı? 

Bu sualin cevabını size aşa~
daki izahat verecektir: 

Almanya da Fuaı:a 
İştirak Ediyor 

Müzakereler, temmuz ortnla -
rında bitmiş, İsmet Pasa vaziy
tı Ankaraya haber vermisti. Fa
kat aradan üç gün geçtiği halde, 
hükumet reisinden bir haber ala
·mamıştı. Çok üzülüyordu. A
caba Ankara mütereddit mivdi? 

rollere ve tali liman reislerine 
vekillerine 75, müstakilen calı -
san liman memurlarına. vekille
rine 50, liman memurlarına ve 
vek.illerine ve makinistlere 40 
tayfa ve odacılara otuz kuruş ve 
rilecektir. 

Bu talimatname 1941 mali yılı 
başından muteberdir. •. 

tır. .... • ..._... .. ,.........., . 

2 - İstekliler bu işe ait prtnameyl maarif mild!lrlQğnnde görebi-
lar. - • .... ....,. 

3 - İhale ~in ticaret odaSI vesikası talep edilecektir. Kapalı zarf
en geç llıale saatinden bir saat evveline kadar maarif dairesindeki a-
satmı komisyonuna. verilmelidir. (6162) 

M kdnn Beher kllosu teminatı Yek11n 
Kilo \:un' Lira Lira ------

Gece ve gilndü.ıf devamlı denecek 
şeltilde, İngiliz tayyareleri gerek Al
manya ve Alınan işgali altındaki mem 
leketıere, gerek .!azla yüklü Alman 
gemllerlnln giillce katetmlye uğraş
tıktan deniz ,.onarma ıiddeUI muka
bil darbeler indirmektedir. Bombardı 
man, avcı ve sahil müdafaa kwnsn
danlıklarına mensup pilotlar muvaf-

280,000 12 2520 33 000 Iakiyetli taarruzlarda bulunmakta, bu 

İzmir 23 (A.A.) - Almanya 
hükUmeti İzmir enternasyonal 
f'narına resmet\ iştirak edeceftini 
• dirmiştir. Bu maksatla Ber
linden .ıı?elen mütehassıs bir 
heyet sergi sarayında kendileri
ne ayrılan hususi pavyonda tet
kiklr yaptıktan sonra Berline 
.ıı?itmiştir. 

Baş murahhassımız bu suali 
hatırlayınca, Türkiye Büyük Mil 
let Meclisi reisi, ve baş kurnan
dan Mustafa Kemal Paşaya da 
bir telgraf çekti. Bu telj!'.rafına 
aldıi?ı cevap, Ankarada hiç bir 
tereddüt bulunmadığı, ve usulen 
imza merasimi yapıldığı haberi
ne intizar olunduğu merkezin
deydi: Bu cevap, baş murahha-

İnhisarlar Vekili Ardahancla 
Ardahan 23 {A,A,) - Giimrük 

ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
deniz yanında muhafaza komu
tanı ve Kars valisi olduğu hal
de buı!Ün buraya gelmiş ve bu· 
rada bir müddet kaldıktan sonra 
Atrvin'e ı?itmiştir 

e lafa daldık. Herif dört dürüst adamdan ziya
nlan bulana verilecek bin lirayla alfıkadar olu 
u. Sözlerinde ehemmiyetli bir şey yoktu. Ney-b__.,. ... ,., 
k sürmedı ayrıldık. Ben bir tarafa o bir tarafa 

k. Epeyce yurüdum. Fakat neden bilmiyorum. 
nbıre geri dönüp baktım, ve bu Billy adlı ~DUD.ü.St __ ADAM le yüz yuze ğeldım. Herif abuk sabuk baha. 
icat ederek beni takip etmediğini anlatmıya 
tı. Heıifın icat ettigi bahanelerı bittabi ben 

abul ettim. Onu yine bır kahvehaneye davet 
tlk önce tereddut ettı. fakat so - Yoıon: EDGAR WAl.l.ACE Tefrika No. 27 

da kahvehaneye geldi. Kahve getırdilcr. Kah-
ı ti masanın öte tarafına çekti. Velhasıl heri- içinde bir ölü adama rastladı. Yerde şişe kırıkları ya başkasi miydı d iye düşünüyorum. A kardeşim 
l sını lfıyıkiyle takdır edememiş olduğumu, sürünüyo_:d~. lstasyon memurları polisler. koşuş_ kendine gel. Vazifemiz layihasını geri yahut ilerı 

damın bana ilk göz atbğı andanberi beni tanı- tular. Oluyu dışarı çıkardılar. Kompartımanda aldırmak değil fakat herifi muhafaza etmek heri-
oldugunu birçok ufak tefek şeylerden, iki kere keskin bir badem kokusu vardı. fi kurtarmak!,. dedi. Zili çaldı. Gelen memura 
n dört etmesı kadar kat'iyyetle anladım. He * "Enspektör Collins'i bana çağırınız!,. diye emret-

ni o dakikaya kadar aldatmıştı. ,dedi. Polis müdürü masasının başında oturuyordu. ti. Sonra yine Falmouth'a döoerek: "Ben Sir Phi_ 
nfred "Neden?,. diye sordu . ' Kolunu birisi sıktı. Müdür hayretle d öndü ve Fal- lip'in etrafına öyle bir muhafaza kuvveti koyaca-
' t te ben de bu noktaya şaştım neden ben i mouth'un kirece dönmı1ş yüzünü, bebekleri dışa- ğım ki, onun yanına yanaşmak istiyen, tutulmak 

ıf ettirmedi. ' rıya fırlamış gözlerini gördü. Urktü. "Ne o ya • değil ezilecek pestili çıkacaktır.,, dedi. 
'ccartla Manfrcd ikisi birden Gonsalez'e dön hu?,, dedi. Aradan bir snat geçmeden Londralılar ömür -

"Sen ne dersin? diye sordular. Falmouth "size söyliyeyim mi? Siz şu katır lerinde seyretmedikleri bır manzara gördüler. 
~ alez "Tarifı kol~y! Neden Thery bizi bir - inatlı Hariciye Nazırına söyleyiniz, l§yihasından Her mahalleden her sokaktan tabur tabur alay a_ 

!c \•ermedi? Tamahkarlık! Hiç şüphe mayihasından vazgeçsin, herif işin sonunda ina - lay;ordu ordu polisler sökun etti. Trenle, tram -
amahkarlık. Medeniyetm ikinci temeltaşı d!yle bütün .memleketi belaya sokacak. Hani~a va~la,. otobüsle, otomobille geldiler. )[aya o}arak 

oz). Mutlak vaadedilen miıkifatın verilip sıze bahsetmiş olduğum Billy yok mu? Onu bır yetıştıler. İstasyonlardan aktılar, yollaJdan ıler -
yeceğınden şüphe ediyordur. Polisin sözün tren kompartimanında ölü buldular. Herif Acid lediler, her taraftan peydahlandılar. Bu kadar 
ın değil. Işi sağlama bağlamak istiyor. Şa.. prussic ile öldürülmüş. Bu Hariciye Nazırı mıdır, muaz:zam bir kuvvete malik olduklarını ilk sefer 
ut arıyor. t te bu kadar sen Poiccart gali- eşek midir nedir, bu herifi biz kurtaramıyacağız. gören Londralılar hayretten parmak ısırdılar. Ney 
arasında herıfin önunden kaçtın değıl mi?,, Yüreğime öyle doğuyor. Vazgeçsin liyihasandan. di o tUfanl 

Poiccart "Evet,, deyince Gons~lez kalkıp eal Za~n ~yih~!lın !~hinde :v8 aleyhind~ ola~.lar mü- Whitehall bir yanından bir yanına kadar sar • 
u gıydı, masanın iızerındeki şışeyi de cebıne savı iı;nış. Böyle ille de ille olacak diye luzumsuz delya istifi polislerle tıkandı. Charles Street ve 
o ccart'a "Adamın adresi nedir?,. diye sor- yere inada ne hacet?,, dedi. Mali tarafları da inzibat kuvvetleriyle kapkara 

e çıkta gitti Polis müdürü "Saçmalıyorsun Falmoutli dedi. kesildi Evlerin damlarında, pencerelerinde, bal -
t )r bayatı yorulmuşsun, lintrlenmişain; IU'll1mlpm konlannda karıncalar gibi kaynqa7orlarda. 

günü ~ndraya yakın bir istasyondan Git de güzel bir uyku çek. Şu söylediklerine ba- Falmouth Dawning Street'de Hariciye !bM'ı-
ınmek istıyen b.Lr yolcu kompartımanın kıyorum da bu sözleri söylemiş olan sen misin ve. nı inadından vazgeçirmek için akla karayı seçi • 

yordu. "Size nçık açık söyliyeyim, biz elimizden 
ne gelirse hepsini yaptık. Yeryüzünün en heybet
li inzibat kuvvetlerinin hepsini, kullandık. Bir ki
şiyi bile başka yerde başka işte bırakmıyarak si. 
zin muhafazanıza verdık. Buna rağmen doğrusu
nu söyliyeyim. Ben korkuyorum. Sizi kurtaramı
yacağımızdan korkuyorum. Emniyet tertibatımızı, 
ara yerden kıl bile kaçırmamak üzere sıkı doku
duk. Bütün kuvvetimizi koparasiye gerdik. Her 
şeyi diişündük, her ihtimalı gözöniıne aldık. Bun
ca düşünce ve hesaplarımıza rağmen herhalde 
bir şeyi noksan bırakmış olduğumuza :ve o nok
san yerden, size kast için istifade edileceğine daır 
içimde bir şüphe var. Billy'nin ölümü maruz ka
lınan tehlikeye gözlerimi açtı. Sizden Alalh içın 
yalvarırım, yakarırım. Düşiıniinüz, Taşınınız. Bu 
layihanın geçmesi bu kadar da elzem midir a ca
nım? Falmouth nefes alm..ak için durdu. "Bu Hlyı
hn! Uğurunda canınızı fedaya değer mi?,. diye 
sordu. 

Sir Philip yeknasak, renksiz, ve abus bir ses_ 
le yavaş yavaş "Layihayı geri almıy.acağım. Ne 
olursa olsun geri almıyacağım,, dedi. "Çünkü var 
dığım nokta o kadar uzaktır ki, oradan artık gerı 
lenemez. Korkudan da öte gıttim. Hatta hiddet 
ten, kinden de öte. Bu mesele şimdi, benim için 
bir adalet meselesidir. Burada tutulmak, ve ta
kip edilmekten masun olarak otururken, önlerin 
gelen cahil bir adamı şiddetli ve çirkin hareket 
Iere kışkırtan tehlikeli eşhası bu memleketten dı 
şan atmakta haklı mıyım? Eğer haklı isem, Dort 
Dürüst Adam haksızdır. Yoksa onlar mı haklı? Bu 
layiha haksız mı yoksa? Bu llyiha yirminci asrın 
fikri ve irfanı ortasına konulmuş bir Anachronısm 
midir? Bir vahşet parçası mıdır? Eğer bu adamlaı 
haklı iseler o halde ben hak!!hZdll. Mesele netice -
tünnetice i~e budur. Ve bu İf de buraya plmiş -
tir. (Arkası var) 

Motörlü Yelkenli 

Teknt 

ı !yi bir halde dört yatakh kamı 
rası ve Ingiliz motörllı bir telm• 
ncele s.atılıktır. Galata: Merkc; 
han No. l müracaat. 

KAYIP: Bütun şahsi muamele 
rimde kullandığım tatbik muhu 
rümü kaybettim. Bu kere yenıs n 
yaptırdıgımdan eskistnın hükmı 
kalmadığını ıliin ederım. 

Bcşiktnş Vnlde Çeşmesi Arma 
gan sokağı No. G Kamile Onur 

işleri 1 ---Askerlik 

Şubeye Davet 

Eminönil A kerlik Şubesinden: 

940-941 Ders devresinde tıbbiye o
ulu, Vcte iner okulu ve Fen Fakül

tesiyle Eczncı ve diş tabibi okullarm
dan mezun ol nlnr veya e\'Velce bu 
kull:ırdnn mezun olup herhangi blı 
ebeplc sevltedilınemlş olanlar scvke

dlleceklerdir, 

Bunlardan yoklamaya gelmlyenler 
hemen mezun olduklarını gösterir \•e
ikalarlylc şubeye gelerek yoklama
larını ynptırmnlan ve sevk için 28 
Temmuz 941 Pazartesi günO sat 9 
da şubede bulunmaları. Bu ilfın dave
tiye verine geçcc inden bu tarihte 
c:elm yenler ha mda kanuni mua
mele vnnılncağı ll!ın Qiunur. 

u L M A c ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... - -----• 

Soldan sağa: 1 - Amerikanın 
en uzun nehri 2 - Avrupada 
bir yarımada - Bir nota 3 ~ 
Tcrm, ifade - Afnkanın cenu · 
bundadır 4 - Hücre - Fasıla 
5 - Beraber _ Oyun oynıyan 
6 - Nakil vasıtası - Ters oku • 
nursa: Familya 7 - Bir Türk 
hakanı - Amel 8 - Iletmekter. 
emir • Bir köpek cinsı 9 - Biı 
rkek ismi - Çıft değil 

Yukarıdan Asağı· 1 - Hürafe 
r bilgısı 2 - Tapmak • Bir no 

3 - Bır tavla tabırı . Bir isin 
4 - Ciısselı - Bir zamir - Bil 
r-irk devlctı 5 - Geçmek 6 -

Ters okunursa: Bır bağlama e 
datı 7 - Kanaat getirmış • BiJ 
hayvan 8 - Ytlkseltmek - Es • 
kiden sairlere verilen hediye 9-
Ters okunursa: Obür dünya • 
Süslü • Zarif, -



Hatayın Kurtuluş Yıl 
Dönumu Merasimle 

Dun Kutlandı 
takya 23 (A.A.) - Ha tayın 
uş bayramı bugün bütün 
da en coşkun tezahiıratla 

aktadır. Bu münasebet-
takyada şehir baştan başa 
renklerimizle suslenmiş, 
ve Milli Şeflerin bustleri
lerce çelenk konmuş ve 

bir $i?eçit resmi vapılmıstır. 
irnde başta valimiz Sök
er olmak üzere Tu_ğbay 
Kanatlı, Hatay mebusları, 

a ve Maras hevetleriyle on 
e halk hazır bulunmuştur. 

e istiklal marşı ile ve şan
Yrağımızın şeref dire~ine 
ınesiyle başlanmış ve bunu 
izin bu jlunü canlandıran 
eyecanlı bir nutku ile Ha

ll'\ebusu Cevdetin bir hita 
takip eylemiştir. Kahraman 

uzla mektepliler gençlik 

teşkilatı ve esnaf birliklerinin 
Reçişleri bu merasimde hazır 
hulunan on binlerce Hatavlınıl' 
en içten sevj?i tezahürü ile karşı
lanmıştır. 

Bundan sonra valimiz Hatayın 
meçhul şehitler abidesinin açı
lış törenini yapmıştır. 

Garden parti ve deniz 
sporları 

Antakya 23 <A.A.) - Bu
ııün Hatayın kurtuluş bayramı 
münasebetiyle İskenderunda al
tı bölgenin iştirakiyle büvük 
deniz sporları yapılmıştır. Ak
sam da vali konağında 700 kişi
lik bir j(ardenparti verilecek ve 
gardenpartiye milli kıyafetleriy
le köylülerimiz de iştirak edecek 
terdir. 

;lin Di~o~ ~i: r,;;.5;.ı;;ı~ iii;'I 
.. Harfı Butun ı Temennisi 

ephelerde Alman 1 1 
ferinin Remzidir İ Milli Şef ile Baş 

lin, 23 (A.A.) - Yarı res
bir kaynaktan bildiriliyor: 
harfi için Alman propagan
tarafından Jrösterilen faali
~erlin siyasi mahfillerinde 

bir mücadele ddil, ıbir za
telakki edilmektedir. Ayni 
illere göre Mister Churchill 
ından taklıt edilmek isteni

bu faaliyet acıklı bir suret
Uvaff akıyetsizliğe uğramış-

i mahfillerin \ı.kanaatince 
iın olan şey (V) hlrfi için her 
i tarafın daha evvel propa
a yapmaya başladığı ddil
~eselenin enteresan olan ta
(V) harfinin bütün cephe

e Alman zaferinin remzi ~ 
ilan edilmek fikrinin Al-

Yada do~muş ve hareketin 
Avrupada muvaffak ol

olmasıdır. Bund~ ı}:>öv}e 
r Churchill'in küçük (V) 

endisi için kullanılacak yer 
ıyacaktır. 

··yük Devletlerin 

Aylık Tayyare 

lmalcitı Ne•r ? 
evyork 23 (A.A.) - Ameri
Machinist mecmuası aylık 

Ya tayyare imalatı hakkında 
ıdaki malfunatı vermektedir: 

.\lmanyanm aylık imalatı 
tayyaredir. Sovyetler Bir

inki, 2000, İngiltereninki 
, Amerikanınki 1500, Japon 

ınki 300 tayyaredir. İtalya
Yalnız yedek aksamı imal e
ektedir. İngiltere ile Ameri
n müşterek imalatı Alman 
Iatına nazaran yüzde 22 faz

ı Sovyet imalatı ise Alman i-
latına nisbetle biraz daha nok
dır. --------

'tass•a Göre lıgal 
Altında Bulunan 

Pransada Vaziyet 
l.toskova 23 (A.A.) - Tass: 

nildiğıne göre, Fransadaki 
1 makamlan Alman garaj, 

J>O ve kışlalannda çıkan 
ız yanJ{lnllardan ve Alman 
y ve erlerine karşı yapılan 
ı taarruzlardan dolayı en
e düşmüşlerdir. İşgal al

aki Fransanın bütün şehir 
e Alman askeri ve gizli 

liaı geeeleri halk taraflhdan 
nmiş olan silahlan aramak
• Beauvais'de bir gece zar 

28 Fransız tevkif edilerek 
na dizilmiştir. Bunbrın 

terinde küçük çapta rovelver 
tüfenk bulunmuştur. 

Sovyetlerin 

Romanya Sefaret 

lteyeti Erzurumda 
l!:rzurum 23 (AA) - Sovyet

Romanyadaki sefaret erka
\te memurininden mürekkep 

80 kişilik bir kafile dün sabah 
trenle buraya gelmiş ve bu

..... a bir müddet kaldıktan son
·~ izhar edilen otomobillerle 

amışa gitmişlerdir, Misa-
~ler Sankamıştan itibaren tren 
~ Yollanna devam edeceklerdir. 

Vekilden lzmiri 

Şereflendirmeleri 

Rica Edilecek 
lzmir, 23 (TAN) - Fuann 

küşat merasimine Başvekili -
mizin riyaset etmesi ve fuar I 
esnasında Milli Şefimizin iz -
miri şereflendirmelerini rica 
etmek üzere belediye ıeisi Dr. 
Behcet Uz bul'ün buradan 
Ankaraya hareket etmiştir. 

\...._. . ........ _ ····---
Üsküdar Vapur 

Ücretleri _. · 
Ucuzlatalıyor 

Ankara, 23 (TAN Muhabirin
den} - Münakalat Vekaleti, Şir
keti Hayriye ile müştereken, Üs
küdar vapur biletleri ücretlerin
de bir mikdar tenzilat yapmıya 
k\rar vermiştir. 

Bu karara RÖre, Köprü - Üs
küdar ve Üsküdar _ Beşiktaş se
ferlerinde birinci mevki gidişler
de ve Ridiş - dönüşlerde 1 kuruş, 
ikinci mevki gidişlerde 1,5 ve gi
diş - dönüşlerde ise 1 kuruş ten
zilat yapılacaktır. 

Bu kararın önümüzdeki bir 
kaç gün içinde tatbik edilecdi 
haber verilmektedir. 

Berlindekl Bolvya 

Maslahatgüzarı 

da Çıkarılıyor 
Berlin, 23 (A.A.) - Lapazda

ki Alman elçisi Bolivya hüku
metine Alman hükumeti namına 
bir nota tevdi etmiştir. Bu no
tada, Alman elçisinin iyi j?Örü
len bir adam olmadı~ı için Bo
livyayı terketmesi hakkındaki 
karar şiddetle protesto edilmek 
te ve Alman hükumetinin de Bo' 
livyanın Berlin maslabatgüzan -
na ayni şekilde 3 gün zarfında 
Almanyadan çıkması lazım gel
diğini tebliğ ettiği ilave olun -
maktadır. 

Alman yanın 

Fransadan Yeni 

Arazi Talebi 
Nevyork 23 (A.A.) - Tası: 

"Nevyork Journal And Ameri
cain,, gazetesinin Vaşingtondan 
aldı~ haberlere göre Wiesbaden 
mütareke komisyonundaki Fran
sız heyetinin reisi Almanyanın 
Pas - de - Calais, Aisne, Arden 
nes, Meuse, Mourthe et Moselle, 
DoJ!bs vilavetlerjni ve Somme i
le Haute Saone vtlayet1ıerinin 
bir kısmını ilhak etmek nivetin
de olduğunu Fransız hüktimeti
ne jlizlice bildirmiştir. Alman
va böylece resmi arazi mutale
batını çok aşmış bulunuyor. 

Afyon Valiliği 
Ankara, 23 (TAN) - Afyon 

valili~ine dahiliye müsteşar mu· 
&vini Şefik Binicioilunun tayi
ni yüksek tasdika iktiran etmiş.. 
tır. 

JAPONYA 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

büsler Japonyanın cenubi Hindi. 
çinide yayılması hakkındadır. 

Hindiçinideki Japon askeri he
yetinin şefi General Sumitsa'nın 
fevkalade mühim taleplerde bu
lundııaıı zannedilivor. 

Tokyo, temaslardan 
memnun 

Tokyo, 23 (A.A.) - Fransız 
Hindiçini umumi valisi Amiral 
Decoux ile Japon heyeti reisi M. 
Sumitsa arasında Hanoi'da yapıl. 
makta olan müzakereler iyi ma
li'ımat alan Japon mahfilleri bii
vük bir ehemmiyet vermektedir. 

Bu konuşmaların mevzuu bil
d irilmivorsa da, devamlı mahivet 
leri Asvanın bu kısmında inkişaf 
etmekte olan vazivcte taalhik et
tiği ""lı:ıc:ılm::ıkt::ınır 

'J apponyaya bir ihtar 
Vaşineton, 23 <A A.) - Hari

ciye miistesan Welles bu aksam 
c;aat 20 ne Japon biivük elcisi 
~miral Nomura'yı kabul etmiş
hr. 
N~urR. haricive nezaret.inde 

ı::ık s~ scörülen bir zat nei!ilciir. 
Ve haricive nezaretine davet e
~ildii?i haberi tam Amerikanın 
.Taoonyaya yeni bir ihtarda bu
lıınmava hazırlandılhnı ııösteren 
=-tlamPtlerin coblrlıiı bir zamana 
teı::sıdüf rtmektedir. 

Amerika hükumeti. Pasifi~i 
tf'hdit Pden askeri hArekat müna.. 
sebetivlP bur11da sulhiin muhafa
?asivle Amerikanın illi.kadar ol
rıu~unu Japonyaya ihtar edecek-
ti,. • 

''Uznk Sarktn uakınila bir 
hareket bekleyiniz,, 

Vaşin.ırton. 23 <A.A.) - Bahri
ve na7.ırı Albııv Knox. bneün ıra. 
7 rlteciler toplantısinda demiş-tir 
ki: 

"Uzak sarktaki son inldsaflarıı 
Taponvııda sansür konulmus ol. 
ması. dünvanın o kısmında veni 
ı:ıskeri hareketl,,.rin vukn bulaca
aını tröc:terir. Or~larda bir hare
lcet hekleviniz. Hem de hu hare
ket PPk kısa bir zamand~ku 
bulacaktır... ' · 

Bıı hıı,.eketin han-ei istikamet
te olacağı meselP~ini münakıısa
tian imtina eden Albay Knox. bu
nun c:imalP mi. vokııa cPnuba m1 
tPvrih edilecPuini hic kimsenin 
c:öyliyemiyecelini beyan etmiş. 
tir. 

Oi~e,. bir suııl,,. revan veren 
Alh"v Krınx. şöyle demistir: 

"Pasifikteki Amerika donan
ması. Amerikımın uzak sark si
vıısetini tatbik etmek icin icap 
PdPl'e.k her şeyi yapacak vaziyet-
tedir.. __ 

Eden'in beyanatı 
LondrR. 23 ( A.A.l - Haricive 

ııazın F..den. Avam KRmarasında 
bev.,nııtt.a bulunarıık ~,,.mistir ki· 

"fnei1tnenin Hindicint ve Si
vıım hııkkında hic bir PmPli olma 
flılhnı bevan ederim. Bıı iki mPm 
lekPt, bizim nazanmızda iki müs. 
takil memlekettir VP münasebet
lerh·'W"·;.,. sanr"''I, J;,..~ .. ;~; ..... 

'Japon harici siytıBeti 
Tokvo. 23 < A.A.) - Domei a

iansının verdi~i bir habere ııöre 
veni Jıınon hariciye nazın A
miral Tovdoda. buırün nezaret 
viHrsek :rrı"murlıırınıı taki!' ede
"P~i siveıı:e' in aPlP.fi Mat!ıuokanın 
"kinden fıırklı olmıvacııuını söv-
1Pmistir. Kahine deeisti;ı;i zaman 

.Taponyanın Nıınkin kukla hiiktı
mPti nP7dinrleki büviik elcisi 
doktor Honda'nın verdi~i istifa
vı ~eri ?lmı~ olma1111na ehemrni
vet verilmektedir. Janon maltfil
leri hu hadi1111>vi Janonvamn r.in
de tAkip ett.i~i sivasptin deiişmi
veceğine atfetmektedirler. 

Sovyet Rusya il• 

Flnlandadakl 

Siyasi Memurlar 
Stokholm 23 (A.A.) - "Ofi,, 

Moskovadaki Finlanda sefareti 
memurini henüz Türkiyeye vasıl 
olmamışlardır. Halen Türk -
Sovyet hududunda bulunmakta 
dırlar. Finlindadaki Rus sefa
retine ve konsoloshanelerine men 
&up olan 182 kişi henüz Helsin
kide bulunmakta olup ı>ereem
be günü oradan hareket edecek 
lerdir. Moskovadaki Danimarka 
sefiri ve sefaret erklnı Türkiye 
ve vasıl olmuşlardır. 

Orada keza Türkiyeye gelmiş 
olan Kopenhagdaki Rus sefare
ti memurlan ile mübadele edi-
lecekt . .::ir:.::·-------

Sovyet Heyeti Dün 

Londraya Döndü 
Londra, 23 (A.A.' - Rus as

keri heyeti azasından General 
Galikof ile Albay Oragun. M<>&
kovaya yaptıkları seyahattan bu 
akşam Londraya dönmüşler.dir. 

Heyetin bu iki azası, Mosko
vada Sovyet hüktımetine rapor 
vermişlerdir. 

General Galikof ve Albay 0-
ragun hariciye nazırı Edenle gö
rüşmüşlerdir. 

1 • 

Sovyet TebRğl 
(Ba, tarafı 1 incide) 

Münferit düşman tayyareleri 
tarafından atılan yanjlın bomba
larının çıkardığı yan~ınlarn sü
ratle söndürülmesini temin eden 
itfaiyenin, milis teşkilatının ve 
Moskova halkının jlÖsterdiği tam 
fera~atli hareketi zikretmek la
zımrlır. 

Sabahki Sovyet tebliği 
Moskova, 23 < A.A. l - Bu sa

bahki Sovyet askeri tebli~i: Dün 
ııece Sovvet kıtalan Petroza
vodsk. Porkhov, Smolensk ve 
Jitomir istikametlerinde muanni 
dane dövüşmeye devam etmişler
dir. 

Cephenin diier hsımlarında 
hic 'bir mühim hadise olmamısbr. 

Sovyet hava kuvvetleri düş
man zırhlı cüzütamlarına ve tay
yare meydanlarına karsı vapılan 
harekata devam etmişlerdir. 

Dün ~ündüz ve gece Sovvet 
tayyareleri hava muharebeleri 
esnasında 39 Alman tayvaesi dü
şürmüş, yerde bulunan bazı tay
vareleri de ateşe vermişlerdir. 
Tahrip edilmiş olan tayyarelerin 
mikdarı tesbit edilmektedir. 17 
So" ..... t tı:ıvvarPsi '7Avi oll'V'•ıc:tur. 

M oa"kovaya hava alanı 
Moskova, 23 <A.A.l - "Ofi": 

Bu sabah nesredilen bir resmi teb 
li~e ~öre, 22-23 Temmuz ~ecesi 
Alman hava kuvvetleri Moskova
ya yeniden büyük mikyasta hü
cum etmek tesebbüsünde bulun
muslardır. 150 taVYarenin iştirak 
ettiii bu teşelJbüs birincisi •ibi 
akim kalmıştır. Sovyet tayyare
leri ve hava dafi toplan dü'1!lan 
bombardıman tayyarelerinin Sov 
yet merkezine kadar Jtelmelerini 
mene muvaffak olmlJŞlardır. An
cak bir kaç münferit tayyare 
şehre kadar Relebilmiştir. 

Bazı evlerde çıkan yanıınlar 
süratle söndürülmüstür. BQınbar 
dımandan bilhassa iki hastahane 
zarar Rörmüştür. Bir çok ölü ve 
varalı vardır. Hic bir askeri he
defe isabet vaki olmamı,tır. 

Henüz tamamlanmamı.ş bulu
nan rakamlara .,zöre, Sovyet avcı
lan ve hava d!lfi kollan 15 düş
man tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Ele geçen vesikalar 
Moskova, 23 (A.A.) !-.. Bir 

Sovyet tebliiine ~re. 15 Tem
muzda Pskof'da Zapadnaya Psiş
na civannda cereyan eden muha
rebelerde Reniş mikyasta gaz kul 
!anılması hakkında talimatı ih
tiva eden vesikalar ele ıeçiril
miştir. 

Tebliğde, Sovyet kıtalannın 
kimya harbi hakkında talimatlar 
da ele JleÇirdikleri ziltredilmek
te ve "bu, yıldınm harbi usulü
nün akim kalacdını kat'i olarak 
anlıyan Alman Faşizminin J{izli 
bir surette yeni ve korkunç bir 
hareket hazırlamakta olduiunu 
tam bir surette göstermektedir,, 
denilmektedir. 

Reuter muhabirine göre 
Londra, 23 (A.A.) - Reuter 

ajansının Moskovadaki hususi 
muhabiri bildiriyor: Moıkova ü
zerine yapılan ilk akın, bize, ba
zı farklarla sanki yeniden Lon
drada imişiz hissini verdi. Al
manlar tarafından ~ürültülü bir 
tarzda ve tahripkar olarak tavsif 
edilen bu hücum bizim Londrada 
orta şiddette dedilimiz hücum
lardan biridir. 

Hücuma teşebbüs eden 200 Al
man tayyaresinden büyük bir 
kı.smının Moskovaya ıelmeden 
~eri dönmeye mecbur edilmiş ol
ması Almanlann kendilerine lü
zumundan fazla itimat ettiklerini 
ıöstermektedir. Bazı Alman tay
yareleri $afak söktükten sonra 
da faaliyetlerine devam etmieler
dir. 

Baraj ateşinin hiç arkası kesil
mediil için Sovyet gece avcı 
tayyarelerinin Moskova üzerinde 
düşmanla çarpl$1Tladıklan zanne
dilmekte ise de Sovyet ~ndüz 
ve gece avcı tayyarelerinin akı
nın zarannı büvük nisbette ve 
müessir bir surette tahdit etmiye 
muvaffak olduktan muhakkak
tır. 

Loml,ra bele"tliye reisi bir 
telgraf göntlmli 

Londra, 23 (A.A.) - Londra 
belediye meclisi reisi, Moskova 
belediye reisine aşaıtdaki telıra
fı Q'Öndermiştir: 
"Moskovanın manız kaldııt 

7.arardan dolayı Londra halkının 
sempatilerini Moskova halkına 
bildirmenizi rica ederim. Bu ıay. 
ri insani hücumlann tesadüf ve 
tehlikelerine ayni zamanda biz 
de manız bulunmaktayız. Muka
vemetin verdi~i iftihar duyJ(Ula
riyle sizi selamlarız. Sonuna ka
dar birlikte dayanacalız. Zafer 
bizimdir.,. 

Portekiz Reisicümhuru 
"Açoi'e"a Gidiyor 

Lizbon, 23 (A. A.) - Portekiz 
Cümhurreisi General Carmona, 
b'llJl(in "Cavalbo Aranja" vapuru 
ile Açore adalarını teftişe çık
DU$tır. 

Vaınıra üc destroyer refakat 
etmektedir. 

Alman TebRği 
(Bq tarafl 1 incide) 

Fin cephesinde harekat plAn 
mucibince devam etmektedir. 
Ycr.i arazi kazandık. 

Mühim Alman tayyare teşek
külleri dün gece yeniden Mosko
vadaki askeri tesisatı bombardı
man etmişlerdir. Aiır ve en ağır 
capta bombalar hedeflere isabet 
ettirilmiştir. Çok büyük tahribat 
olmuştur. Cok mikdarda yangın 
bombaları da atılmıştır. 

Bundan evvelki gece çıkarılan 
yan~ınların el'an söndürülmemiş 
oldueu jlörülmüştür. 

Asker üniforması gİl/miş 
Sovyet kadınları·: cephede 
Berlin, 23 (A.A.) - D. N . B. 

'liansının öfrı>ndiğine ııöre Smo
lensk'in şimali sarkisinde ihata 
edilen ve müteaddit huruc te
sebbüslerinden sonra tamamiyle 
imha edilen bir Sovyet alavının 
valnız iicte ikisinin 'kızıl asker
lerden mütebakisinin de asker Ü
niforması pivdirilmis kadınlar
dan rnütesekkil olduğu görülmüş 
tür. Bulunan dosyalardan ve ka
dınların üzerinde cıkım hüviyet 
cüzdanlarından anlasıldılına rıö
re 18 Temmuzda bu ala:vı takviye 
icin Mo,dnsk'den bir kadın ta
bur" ... ;>"~"~n,.,,;C'ti,. 

Bir fırka imha eillldi 
Ber1in, 23 (A.A.l - Smolensk 

mıntakasında 20 Temmuzda ce
reyan eden şiddetli muharebe
lerde bir Sovvet fırkasının tama
ml ihata edilmiştir. 

Bolseviklerin ümitsizce vaptık 
lan cıkı.ş hareketleri siddetli mu 
harebelerden sonra Alman piva
deleri ve tanktan tarafından tat
dedilmiştir. 

Sıkı saflar halinde taarruz e
den Sovyetler daha Alman hat
lanna varmadan mitralyöz ate
şiyle yere serilmişlerdir. İki 2iln 
süren muharebelerden sonra Sov 
yet fıfi[asının tamamı imha edil
miı:ıtir. 

Odesa limanına taarruz 
Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
22 Temmuzda Alman harı> tay 

yareleri Odesa limanına hücum 
etmişlerdir. Büyük yanımlar çı
kanlmış ve şehrin Jrarbin1:1eki as
keri hedeflerde infilakler vuku 
bulmuştur. Petrol limanında 
petrol depolanna da isabetler va
ki olmuştur. Limanın bu kısmın
da arkasından büyük yangmlar 
çıkan bir cok infil&klar müşahe
de Pdilmistir. 

Sovyet • Fin cephuinde 
Helsinki. 23 (A. A.) - "Ofi": 

Sovyet _ Fin cephesinin dün ak
samki vaziyeti hakkında a'8kt
daki malumat verilmektedir: 
Ha~ muhasarası devam et

mektedir. 
Viipuri önünde Ladoıa ıölü

nün şimalinde eski Fin hatlann
da muharebeler olmaktadır. Fin 
teşekkülleri Pitkaranta'nın ve 
eski hududun hayli ilerilerine 
varmışlardır. 

Almanlar, demirvollarmı kese
rek Lenin~ada doiru ilerlemek
tedirler: Leningrat etrafındaki 
münakale yollan. Kronstadt'ta
ki bataryalar bütün jlece şiddet
le bon'lb~rdıman edilmiştir. 

Baden kolordU8unun 
uğradığı zagiat 

Londra. 23 (A. A.) - Reuter: 
f yi malumat alan bitaraf kaynak
lardan gelen haberlere göre, Ba
den kolordusunun şark cephesin
de verdiii zayiat münasebetiy
le Constanz'da ve Baden vilaye
tinin diler şehirlerinde Alman 
bayralı yanya indirilmi.ıir. 

Yeni Mahsul 

Mübayaa E•yor 
(Bq tarafı 1 incide) 

başlamııs olduiımdan ıeni' mik
yasta mübayaata bundan on 
beş yirmi gün sonra başlanmış 
olacaktır. 

Diler taraftan Amerikadan 
celbedilen ziraat makineleri bil
hassa orta Anadoluda köylünün 
ziyadesiyle işine yaramaktadır. 
Geçen senelerde üç ayda yapılan 
büyük masraf ve zahmetleri mu
cip olan hasat faaliyeti bir kaç 
~n içinde aona ermektedir. Bu 
makinelerin mevcudiyetini na -
zan itibara alan müstahsil ıe
cen seneye nazaran daha eok ek 
miş bulunmaktadır. Bu bakını 
daın hüktımetin bu sene istedili 
kadar köylüden mübayatta bu
lunacaiı tahmin olunmaktadır. 

İngiltet"e, Finlanda be 
Münasebetlerini Kesmiyor 

Londra 23 (A.A.) - Lord • 
Snell'in ~ün yaptığı beyanata 
RÖre İngiliz hükılmeti, uzun tet
kikattan sonra Finlinda ile dip
lomatik münasebetlerini idame 
etmeie karar vermif, fakat ay
ni zamanda bu karann bldisele
rin ıidlfine nazaran her an de
tietirilebilecelini de Fin hük6 -
metine bildirmiıtir. Diler taraf 
tan Finlindaya ıtdecek va -
1)\ll'lara bundan böyle seyrlsefer 
ruhsati:vesi verilmlyecek ve ko
laylık ıösterilmiyecektir. 

Lozan Zaferinin 18 lnıUtereyi Müdafaa 

inci Yıldönümü · PICin. 
(Bq tarafa 1 incide) 

na bakunınClan realitenin ifadesi 
olduğu kadar muasır milletlerin 
hayatına hikim olan ve yahut 
olması mukadder bulunan felse
fi tasavvurlann da tahakkukunu 
gaye edinmiştir. 

Muasır milletlerin hayatına hl 
kim olan prensip şudur: 

"Her millet ya§BJDak baklana, 
hayat hakkına sahiptir.,, 

Lozan sulhü, bu hakikati en 
feci şartlar içinde mağlupları için 
dahi kabul etmiştir. Yunaniata • 
nın Anadolu seferinin hangi şart 
lar içinde bittiğini herkes bilir. 
Bu şartlara rağmen Lozan sulhu 
milletler arasında "Kin ekip ö -
lüm biçen,, mahut muahedeler • 
den biri olmamıştır. Istik111 har. 
binin muzaffer kumandanı Ismet 
Iıfönü Lozanda beşeri tesanüt fik 
rinin yegine kahramanı olmuş ve 
harbi kinle değil, sevgi ile ve 
mağhiba hayat hakkı veren muh 
teşem bir görüşle kapamıştır. Mu
asır insanlık kinle, nefretle değil, 
ancak beşeri tesanüt ile meıut o. 
la bilir. 

Lozan muahedesi bu ruhun, bu 
büyük premibin tahakkukunu te
min etti. Lozan sulhünün mağ • 
lup millete gösterdiği insani a11-
ka Büyük Şefin insani telikkisi. 
ni, ve milletlerin hangi şartlarla 
saadete kavuşabilecelderi hakkın 
daki telAkkisini göstermektedir. 
Lozan muahedesi bu bakımBan 
milletler arasını "kin ve nefret,, 
setleri ile ayıran ihtiras, körlük, 
liadiseleri idrak edemiyecek gibi 
sakatlıklardan uzaktır. Muasır in
sanın kafasında hAkim olan müsa• 
vi insan, müsavi millet telikkisi
ne bir misaldir. Bunun nasıl bir 
sulh vesikası olduğunu komşu 
Yunan milletiiıe sormalı, on se -
kiz senelik tatbikatta ayrıca şa
liididir. 

<Baı tarafı 1 incide) 

laylaştırır kolaylaştırmaz düşman 
paraşütcülerinin karaya inmiş ol
duklan, ani olarak müdafilerin 
muhtelif noktalardaki gurupları
na galebe çaldıklan, tayyare mey 
dmlarmı ele geçirmiş bulunduk
ları ve İngiliz avcı tayyarelerini 
yere mıhlamış oldukları farzedil 
miştir. Bu suretle dü!'ıman, kara
ya diğer bir takım kıtaat çıkarmı 
ya muvaffak olacaktır. Bu hare
klt ertesi ak§am kütle halindeki 
kıtaat tarafından tayyare meydan 
larmın iatilismı, bu kıtaatm deniz 
tarafından dahi hücuma maruz 
kalacak limanlara yürümelerim 
hazırlamış olacaktır. Bu faraziye 
ler yürütülürken filo işe karışma 
mış addedilmekte idi. 

Bu ekzersizler, başka bir takım 
müdafaa vesaiti ile karşılanacak 
olan Ingiliz adaları istilasına kar 
şı yapılmış bir planın bir kısmı 
te11kki edilmektedir. Ingiliz tank 
!arının mefkudiyetine rağmen in 
giliz kıtaatı, erteıi günü öğleden 
sonra tayyare meydanlarını gerı 
almıya ve buraları düşmanlardan 
tathtr etmiye muvaffak olmuş -
lardır. 

Ertesi günü düşman, limanlara 
hücum etmişse de sonunda püs -
kürtülmüştür. 

Ekzersizlerden alman dersin 
kıymeti, şimdi ihtimamla tetkik 
edilmektedir. 

Almanyaga hava hücumu 

Londra, 23 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Ingiliz bombardıman tayyare -
leri, şiddetli baraj ateşlerini geçe 
rek dün gece Rhin'deki duşman 
endüatrilerine karşı taaruzlarına 
devam etmişlerdir. 

Bqlıca hedefler Frankfurt ile 
Maunheim olmU§tur. Garbi Al -

Loza~ m~ah~eaı, yalnız manyanm diğer miıteaddit en -
Turk mılletı, yalnız onun düstri mıntakalarma da taarruz e

mağh1bu hakkında be§eri üstün dilmiştir. 
görüşleri teabit.. etmi§ delild.ir. Diğer bir Ingiliz bombardıman 
Harp so~ası dunyasm~ hA:kım teşekkülü Dunkerque doklanna 
olması lizımgelen prensıplerı ci- taarruz eylemlf. ve azım hasarlar 
hana arzetmiştir. . yapmıştır. 

Lozan muahedesinm ruhu, 
harp sonrası dünyaaınm ihtiyaç -
1arına en uyıun olan bir vesika 
idL Onun hazırlanışı ne versay, Londra, 23 (A.A.) - Bugün A-
ne Sen Jermen, ne Tiryanon, ne vam Kamarasında hava nazın M. 
Nevilly ruhu ile alikah değildir. Sinclair, demiştir ki: 
Versay ve karde,lerinin nasıl bir "1H1 mayasında Inrill& bom -
takım küçük hislerin kurbanı ol- bardıman tayareleri lHO mayı -
duğunu herkes bilir. Klemanso - sında attıldan bombalann bir nıis 
nun ihtiras, hiddeti, Lloyd linden fazlumı atmqlardır. Ha -
Oeorp"uiı bir intihap davauu slrUda ile mayıataklnden yüzde 
kazanmak için ileri sürdüğü de - 50 niabetinde fazla bomba atıl -
magojik görüşler yüzünden dün- mı§hr.,, 

yayı yeni harplere, yeni kinlere, ==========--== 
yeni fenalıklara namzet bir ha-
lekoyan Tenay ve kardefleri ile 
Lozan arumda küçük bir ben -
zerlik yoktur. 

rint sandılar. Lozan dünyaya Ş&f· 
mıyan beşeri bir sulh ıüneti ha
linde doğarken diğer Avrupa 
muahedeleri yeni şerleri hazır -
lıyordu. 

Eter harp sonrası dünyası Lo
zanı kendine rehber edebilleydi 
Avrupa bugünkü halini almar.dı. Bugün dahi Avruparun içinde 

Dünya tarihinin, milletlerinin çırpındıjı harikul8de felAketlerin 
tabii inkipf seyri Lozan ruhuna sebebi Lozan ruhunun profesör· 
uyıundu. Fakat Avrupamn dev- ler, akademiler, te§killtlar ve 
let adamları Avrupanın yaruını kültür memleketi olan Avrupada 
kin ve nefretle tedavi edecekle- idrak edilememif olmasıdır . 

Bir Tuarrut Bonosu l1ze Od blı kandan fayda temin ed•. 
1 - Paranızı en emin bir yere y at1rm11 ve ona en iyi bir faiz temin 

etmiJ olursunuz. 
2 - Milll Müdafaanm artan ihtlyaçlarıaı karşılı)'arak daima daha 

kuvveW olan Türkiyeye hizmet etm iı olursunuz. 

Türk Yatanı lizlmaır. 

Ona Hizmet Borcumuzdur. 

Ona Hizmet Ederken Kendi Men· 
faatlnize ele Hizmet Ediniz 

Bir Tasarruf Bonosu Allnız ! 
Bonolar Hazinenin kefaleti altmda 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parça

lar halinde ihraç edilmiştir. Demek bonolar her keseye elverişlidir. 
Vadesi kısadır. 3 aylık, 6 aylık ve blr senelik bonolar varda. Bu va

delerin hitamuıda bonoyu iade ederek paranw alabilirsiniz. 

lono Vadesi Geldiği Zama~ 

Paranızı ıert almak istemezseniz vade1f ıelen bonoyu yeni bir bo
no ile deliftırir ve aradaki faiıl bir defa daha petin alablllninl&. 

Fakat Vade Dolmadan Evvel Paraya İhtiyacınız Olursa 
Herhanıi bir bankaya müracaat ederek, bono faizinden yüzde yarım 

fedalclrlık yapmak suretf7le bir bonoyu lakonto ettirip onu derbal pa· 
raya kalbedebillninlz. O halde: 

PARANIZ.. DAiMA PAı.ADIR, 

3 Ay 
6 • 

12 it 

Vadeli Bir Tasarruf 
• • •• ·-• • • 

faiz getirir. 

Bonosu Bir Yılda % 4 
D D • "° 5 
• • • % 6 

Faizler bono kıytnetindeh tenzil edilmek suretiyle peıin &!enir. 
Yani bir sene vadeli 1000 liralık bir bono için 940 lira verecek ve buna 
mukabil bir ene sonra 1000 lira alacaksınız, 

Bono faizleri peşin ödendlii için faiz nisbeU hakikatte 'lı 1 değil, 
CJf, t,38 dir. 

BONOLAR BANKALARLA 9ua! VI AJANILA .. INDA IATIL· 
MAKTADIR. Bonolan Mil1l Ptyanıo İdaresinin resmi aatıı ıi.-Jeriyle 
banka olmıyan yerlerdeki Malaandıklannda da bulablllrainlz. 

Bir Tasarruf lonosile Hem Ken•nize, 

Hem Vatana Hizmet Eclftllrslni& 
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KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden:· 

1 - Cemiyetimizin ihtiyacı ifin Jmali taka"ür eden 

tİç Nevi Ceman 680,000 Metre Şerit 
28/7 /941 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte 

lstanbulcl8 Mimar Vedat cadd~inde (Kızılay) Hanında Kmlay 
latanbul deposu Direktörlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale olu· 
nacaktır • 

2 - ihaleye lttirak edeceklerin mubamen elnıll bin lira be. 
delia yüzde yedi buçuk nisbetirıdeki teminat akeçlerini ihale. 
den evvel depo veznesine yatamaJan prttır • 

1 - Nilmun& ve ıartnameleri görmek üzere talipler her ıün 
depo Direktörliliüne mtiracaat edebilirler. 

rURKIYE CUMHURiYETi 

• 

,ZiRAAT BANKASf 
Kuraluı Tarihi : 1888 

Jerma1esi: 100,000,000 Türk Lirası 
• Şube ve Ajans adedi : ZG{ · -

Eiral ve ticari her nevi banka maameleleıl 

Para lin1'tlrenlere 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
' 

zır.at BaRkulnda kumbarala ve lhbarm ta•rruf h ... pıannda en az IO 
llraa bulunanlara .. nede 4 defa gelcllecek kur'a ile aplıdakl pllna g1. 

.., ikramiye dalıtılacakt&I'. • • 
• •c!er 1.000 LiraW" . 4.000 t..1ra 
' .. 500 • 2.00I) • 
4 ' ıso • ı.ooo • 

•o • ıoo • t.ooo • 
100 1 50 • 5.000 • 
120 t }O • 1.800 • 
160 • - 20 • l.200 " 

DiKKAT: HeeaplarmdaJd 1J8!'8.).ar bir 9e!le içinde 50 liradan aptı dGtad
renlere 1krami7e eıktıtı takdirde ~ 20 fazlasfyle verilecekt.tr. ltur"alar . 
lellede t defa, 11 E,ylQl, 11 BlrlndUnun. 11 Mart ve 11 Baa:lran 

tarihlerinde çeldlecekUr. 
~--............,~ 

stanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Ge•kD Erbaı 

Mekteltine Talebe Alınacak 
~ltdald ıartıan haiz olanlar denlz lisesi .t1e ıedlld1 erbq mekte-

bine talebe olarak alınacaktır. 
Deniz llaealne girecek tallplerln: 
t - Yqlan birinci S1Jllf için 15 - 18 
ı - " lklncl " " 18 - 19 olacaktır.-
3 - Bu :yaşlardan altı ay bQyQk veya kllçOlıc olanlar da kabul edl

U!cektlr. 
f - Lise birinci smıfa ortamektep mezunlan almacatı llb1 lileDID 

blrlnct sınrfmda tkmale kalmış olanlar da alnacaktır. 
Deniz gedlkll erbat hazırlama okuluna girmlye tallplerln ı 
1 - Yaşlan 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilkmektep mezunu alınacalJ llbl. ortaokulun bıuh• 

telif ımıfiannda ikmale kalm11 olanlar da almacaktlr, 
' - Tahsilini y3lnız bir sene za)'f ebnfş olanlar da alınacaktJr. 
Bu ıarUarı haiz olup deniz 1lle3i ile deniz gedikli erbq hazırlama 

okUluna girmek istiyen tallplerln 15 Ağıistos 941 tarihine kadar latan
bulda bulunanlarm Kasımpa ada deniz komutanlığına, hariçte bulunan-
lann da mahallt askerlik ıubelerlne mllracaatıan. (ITOI) 

Sa.tııp ve .Neşrıyaı mudi.ırü: Emin Uzman. Gaz.etecilı&. ve__,.~ıyaı 
T. L. Ş. fAN llatbam • 

--·-----------·-----~ 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü llanla~r 
Nuhammen Muvakkat Semti Mahallesi Sok.atı Sayısı C i N S f 
Kıymeti Teminatı 

L. K. L. K. 

2832 00 197 40 Kadıköy Caferağa Moda 96-98 227 metre murabbaı arsanın tamamı 
104 00 7 80 

" Rasimpa~a Yeldefirmeni 52 .1 26 metre murabba arsanm tamamı 
224 00 18 80 Kmalıada Kmalıada SeraJ? köş~lil 62 560 metre 50 desimetre murabba 3r-

sanın tamamı. 

142 00 ıo 85 .. " " uo 284 metre murabba arsanın taırııımı. 
144 50 10 84 • .. Candarlı 2 E • 722 metre 50 desimetre murabba ar-

sanm tamamı. 
215 80 18 l7 .. ,, Manastır 4 E. 1078 metre murabba arsanm -'11mamı. 
123 25 9 25 " " Nar çiçeği 22 ~246 metre 50 desimetre murabba ar-

;anın tamamı. 

99 90 7 50 .. ., Nar çiçeği 
Tekinay 4 E. 333 metre murabba arsanın tamamı. 

467 40 35 06 .. .. ;;:marlı nar 486 metre murabba arsa ile kulübe· 
çiçeği 19.37 nln tamamı. 

343 80 25 '77 • .. . Çarşı 98-100-100 154 metre 50 desimetre murabba ar-
sa ve ahşap evin tamamı. 

1 
932 00 H 90 .. " 

Alsancak 54 932 metre murabba arsanm tıımamı. 
260 75 19 55 " .. Hamam 8 E. 372 metre 50 desimetre murabba ar-

sanm tamamı. 
287 33 20 04 .. " 

Tekinay 68 334 metre 50 desimetre murabba ar-
sa ve yarnn kArgir odanın tamamı . 

194 25 14 97 .. ,, Narçiçeği 

-e Tevfik iye 2 F.. 777 metre murabba arsanın tamamı. 
204 40 15 33 

" ,, Baf venar 
çiçeği 4 .. 292 .. " .. 

459 00 34 42 .. .. ı ... Saki bey 10 .. 918 .. .. ti 

Yukarda clruıe ve mevkileri :vazıh gayri menkullerin mülkiyeti satılmak ilzere on beş giin milddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıstır. İhaleleri 28. 7.941 Pazartesi ıünü saat 14 tedir. İsteklilerin müdürlük akarat kalemine 
müracaatları. 

İstanbul· Lev·azım · Amlrli'ğinden ~verilen: · 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları_ ...... -··· 

(5710) 

... 
Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 

askeri satmalma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını 
ihale saatlerinden bir saat evvel ait oldukları komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri Ist. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonundada görülür. ' 
Cinai lKiJdan Tutan Teminatı ihale gün Saat ve mahalli 

Kilo Lira Lira . -
Sade yağır 24,000 33,000 2475 30/7/941 10 Karaköse 
Sade yağı 22,464 29,764,80 2233 30/7/9.U 11 Karaköse 
Sade yağı 11,348 15,036,10 1128 30/7/941 16 Karaköse 
Sade yağı 10,800 15,120 1134 30/7/941 17 Karaköse 
Tereyağı 7,000 10,850 1017,19 5/8/941 11 Konya 
Sığır eti. 80,000 16,000 1200 4/8/941 16 Merzifon 
Odun !' · 1,201,000 36,030 2700,25 4/8/941 16 Karaköse 
Odun 552,000 16,560 1242 4/8/941 17 Karaköse 
Odun 1,000,000 15.~00 1125 1/8/941 11 Trabzon 
Kuru ot 270,000 16,200 1215 1/8/941 11,30 Trabzon 
Odun 1,165,000 2623 30/7/941 15 Ankara Lv. Amirliği 
Sığır eb 200,000 73,320 6290,75 4/8/941 11 Konya .. 
Muhtelif nakliyat 93,550 7007 1/8/941 16 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Saman ı.,500,000 56,250 4062,50 11/8/941 15 Izmit Akçakoca ilk okulu 
Kuru ot 600,000 42,000 6300 5/8/941 10 Samsun 
$amp ~0,000 22,680 3402 5/8/941 11 Samsun, 

. (340-5833) 

* - • 

,---·------------------~ 941 Elmash ve Pırlantah SINGER 
~ 

Fevkalade güzel, zarif ve göz kamaştıran bir harika olan 
saatler en müşkülpesentleri dahi tatmin edebılir. Gayet :ııı 
bul ve ayni zamanda faydalı olması itibariyle en iyi hediye 

No. 27/A 108 ELMASLI ve PIRLANTA 230 lira. 
No. 27/B 126 ELMASLI ve 8 PIRLANTA 265 Iirs.. 

- El\ISALLERI GiBi ON BEŞ SENE GARANTIL1"..>IR. -
Adres: SINGER Saat Mağazaları - Istanbul Eminönü Cad. 

, ................................... ..-ııı 
Istanbulda hususi bir hastanede çalışmak üzere 

r Doktor Asistan Aranmaktadı 
1 p erin (Asistan) ru~uziyle Istanbul 176 posta kutusu a 

sine yazmaları. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
ı.:ı,8.941 Salı gilnü saat 15 te lstanbulda Nafia mildürlilğil 

komisy.onu odasında (372607.24) lira keşif bedelli Yilksek mllb 
mektebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı ltapalı zarf usuliyle e 
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Baymdrrlık işleri genel, husus! ve fenni 
meleri, proje keşif hillAsasiyle buna müteferri diğer evrak (18) lira 
kuruş- mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Mu\•akkat teminat (18654) lira (29) kuruı;tur. 
isteklilerin teklif mektupları ve yilksek mühendis veya yilkseJc 

mar olduğuna veyahut bu gibllerle teşriki mesai ettiğine dair noter 
musaddak belge ve en az bir teahhiit te ( 150.000) liralık bu fşe ben 
)l&ptığma dair jdarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lsts 
vilayetine müracaatla eksiltme tarih inden tatil günleri hariç 3 gün 
alınmış ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalarını havi k 
zarflarını 12,8.941 Sah günü saat 14 e kadar Nafia müdurlilğüne v 
leri. ( 

Aplıda miktari yazıh odunlar kapalı zarfla eksiltmeye kon-
muştur. Dıaleleri 12/8/941 günü hizalarında yazılı saattlerde Ba
baeskide askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale satinden bir saat 

30/7/941 günü saat 15 de Yalo ı 
vada askeri satınalma komisyo -
nunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacağı illn edilen 3180 ton 
odun eksiltmesinden vazgeçilmiş evvel komisyona vermelerL 

Miktar; fiati 
ton Kr. Sa. 

2120 
1130 
440 

1225 
880 
925 
700 
180 

1 50 
1 60 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

20 
40 
50 

ilk teminatr, ' 
lira Kr. 

2385 
1356 

660 
1837 50 
t275 
832 50 
980 
202 50 

ihale saati 

10 
10,30 
l1 
11,30 
12 
12,30 
16,30 
17 I 

~ 

** 
(380. 5986) 

Afalıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri 11/8 /941 pa • 
zartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Giresunda askeri satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. "\ 

Cinsi . 1 

f 

Bulgur. 
Patates. 
Soğan. _, 

Miktan 
Kilo 

41,0bo 
58,800 
43,700 

Kilosu 
Kuruş _ .. 

20 
10 
10 

Teminata 
Lira Kr. 

ihale 
Saati 

,15 10 
486 14 

327 75 16 
(714-6165) 

* ,,. Karter Piller marka bir adet ı Muhtelif nakliyat yaptll'llacak 

tir. (712-6163) 

• 
5000 çift gedikli dahili fotin a· 

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
11/8/941 pazartesi günü saat 11 
de Ankarada M. M. V. Hava satı. 
nalma komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartnamesi 215 kuruşa komis 
yondan alınır. Tahmin bedeli 
42,~00 lira kat'i teminatı 6375 li
radır. Taliplerin belli vakitte ko. 
misyona gelmeleri. 

(716-6167) 

* Beher kilosu 35 kuruştan 60 
ton şehriye pazarlıkla satın alı
nacaktır. İlk teminatı 1575 lira
dır. Taliplerin 5/8/941 Salı gü
nü saat 15 de Geliboluda eski 
şube binasında askeri satın alına 
komisyommda bulunmalan. 

(388 - 5994) 

- Yeni Çıktı 
Günün En Mühim Eseri 

Değiımiyen Dünya T. iş Bankası 1941 lkramiyele traktör yedek p~alariyle bir - tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18/ 
likte kapalı zarfla ebiltmeye 8/941 Pazartesi günü saat 16 da 
konmuştur. İhalesi 25 /7 /941 Cu- Kırklarelinde merkez K. Bina -
ma l(iinü saat 16 da İzmir Lv. sında askeri satın alma komisyo
AmirIW satın alma komisyo- nunda yapılacaktır. Tahmin be
nmıda yapılacaktır. Şartnamesi deli 70,000 lira ilk teminatı 5250 
kom~nda görülür. Taliplerin liradır. Şartnamesi Ankara. Ist. 
teklif edecekleri fiyat üzerinden Lv. Amirlikleri ve Çorluda ıs· 
ilk teminat vereceklerdir. Talip- keri satın alına komisyonlannda 
lerln kanun! vesikalariyle teklif görülür. Taliplerin kanuni vesi
mektuplarını ihale saatinden bir kalarile teklif mektuplarını iha· 
saat evvel komisyona vermeleri. le saatinden hir saat evvel komis 

ICüçüi Tasarruf ı adet 2000 Llnlılı ="""~ .... 
A. Hamdi Başar Hesapları 1941 s • 1000 

• =3000
- ' 

Buhran ve intikal devre le. 
1 

• 
750 

• = 1500.- ' 
ri - Kapitalizmin doğuşu ve iKRAMiYE PLANI : : ~~ : :=:- : 
batışı - Yeni nizamın anal e,ldeler 4 Şubat. 2 Ma,..a, 1 Ala•· 55 • 100 • mssoo- • 
prensipleri. s. 5 tlrinciteeriıı tarihlerinde "" 80 • so • ııc4000- , 

evzi ~eri: Universite Kitabev ;•••••••••••'•Of!••••ıo••••_.•~•o•-... 'J 
Fiyatı: 80 Kuruş , 

(308 - 5628) yona vermelerL 
,,. (382 - 5988) 

Beheri 100 gramhk paket ha - J1. Fennf 8Dnnet91 
linde 1000 kilo mercimek kom • 30 ton zeytin yağı alınacaktır. 
priınesl pazarlıkla satm alına - Pazarlıkla eksiltmesi 28/7 /941 pa EMiN FiDAN 
ca.ktır. ihaleden sonra takarrür zartesi günü saat 11 de Gel~bolu-
edecek fiyat üzerinden teminat da askeri satınalma komisyo • Kabine: Beşiktaı Eriı 
alınacaktır. Taliplerin 2817 /941 nunda yapılacaktır. Tahmin be - Apartmanı. Telefon 
pazartesi günü saat 15 de Hadım ~eli 18,000 lira kat'i teminat~ 2700 44395 _ Evi : Suadiye 
köy civarında Yassıviranda aske- lıradır. Evsaf ve şartnamesı ko - tstaS)'on yanı. 
ri satmalma komisyonuna gel - misyonda görülür. Taliplerin bel 
meleri (358-5903) li vakitte komisyona gelmeleri. * c122-6173> Otomobil Aranıyor 

400 çift atlı nakliye arabası ko- Jl. 
şumu pazarlıkla satın ~caktır. Pamuk ve yün karışık 100,000 Az kullanılmıı ıastikleri iyi bir 
Beher çiftin tahmin bedeli 85 li. çift çorap satın alınacaktır. Tah • ' 
radır. Pazarhlı 26/7/941 cumar· min bedeli 36 kuruş 75 santimdir. halde otomobil satmak isüyenler 
tesi günü saat 10 da Erzurumda Pazarlığı 3117/941 perşembe gü- Galata Merkez Han No. 1 müra -
askeri satmalma komisyonunda nü saat 11 de Ankarada M. M. V. caatları. 
yapılacaktır. Tahmin bedeli Satmalma komisyonunda yapıla· 
34,000 lira kat't teminatı 5100 li· caktır. 25,000 den aşağı olmamak 
radır. Nümune ve şartnamesi ko. üzere ayrı ayrı tekliflerde kabul Flörya Plaj Gazinosunda 
misyonda görülür. Taliplerin bel edilir. isteklilerin kanuni kat'i Kızılay Bakırköy şubesinin 
li vakitte komisyona gelmeleri. teminatlariyle belli vakitte komis mehtap eğlenceleri 9 Ağustos cu-

(718-6169) yona gelmeleri (724..6175) martesi akşamıdır. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğün 
940/2251 Emniyet sandığına borçlu ölil Macide varislerine flln 

le tebliğ: 
Hnyatta iken Macide: Kadıköy fbrrıhimağa mahallesi Esatpaşa sO 

Eski· 15. Mü. Yeni: 4 - 4 No. lı mrınbahçe ve mil.ştemilAt bir k 
tamamını birinci derecede IPOtek gös tcrerek 23-12-931 tarihinde slf 
12700 hesap numaraslyle san~ımt7.d an aldığı 1200 lira borcu 28-10-: 
tarihine kadar ödemediğinden f:ıiz, komisyon ve masarifi Ue beril 
borç 2497 lira 11 kuruşa varmıştır Bu sebeple 3202 numaralı kanun 
clblnce hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan lhbartı 

borçlunun mukavelenamede ~österdl !ti ikametl!tıhına gönderilmiş I~ 

~lu Macide Kadıköy Rnslmpaşa m nhnlleslnin Nlzamıcedlt sok. 4 NO 
apartnnanda öldüğQ anlaşılmış ve tebliğ yapılıımamıştır. Mezktlr kll 
nun 45 inci maddesi vefat halinde tPbllgatm UAn suretiyle yapılrrı 

Amirdir. Borçlu ölU Macide Macide m lrascıları işbu llAn tarihinden iti 
ren Blrbuçuk ay içinde Sandığımıza mllracaatla murislerinln borcunıl 
demeleri veya kanunen kabule şayan bir ltllrazlan varsa blldirırı 

lAzundır. MlrasÇJlar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi 
dairesinde durdunrıazlarsa ipotekli gayri menkul mezkOr kanuna 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alAkadarlarca bilinip ona gl5rc ha 
edilmek ve her birine ayrı ayrı lhba rname tebliği makamına kaim ol 
Ozere keyfiyet ilAn olunur. (61 


