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Lozan Yıl 
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Asker Ailelerine Dönümü 
•• 
Universitede Heyecanlı 
Tezahüratla Kutlandı 

Vekilleri İle Bu Büyük Toplantıda Hariciye ve Maarif 
Çok Kalabahk Bir Gençlik Kütlesi de Hazır Bulundu 

Lozan günü münasebetiyle Üniversite Merkez binasın da dün yapılan toplantıdan muhtelif intibalar 
' ( U niversite ve H al.kevlverinde geçen merasime ait tafsilat dördüncü say( amızdadır) 

4--,~-~-ny-an-ın~-, ,~ Lo~an Bir Temel, lr-·ALMANYA"'"'ı 
lstılaya .. . Bır Başlangiç .. . .. . . 
1-tazırıandıgı • . '. ;T urkıye: yı l 
~emleket Ve Bır Meşaledır,, T ·k~ · İ 
liangisidir? azyı in 1 l 

:Almanya, Fin cephesini takviye i
çin Baltık denizinden isti!ade e
dememekte ve İsveç toprakların
dan da bir fırkadan fazla asker 
r;eçircmemektedir. Bu scvkiyatm 
süratle yapılabilmesi için İsveç 
yolunun açık olması icap eder. Bu 
sebeple Sumner Welles'in kasdet
tiği müstakil devletin İsveç olına
sı ihtimali çoktur. 

Hariciye ve Maarif Vekillerinin j Arttırmıs! 1 
Lozan Gününe Dair İhtisasları ' ·ı 

Alman Kıtalarını i 

M. Zekeriya SERTEL 

Amerika Cümhurreisinin ha- ı 
rici siyaset müşaviri Mis

ter Sumner Welles, iki gün evvel 
bıühim ifşaatta bulundu, Ameri -
ltanın iftihara şayan kaynaklar -
<ian aldığı maltımata istinaden Al 
bıanyanın A vrupada müstakil kal . · 
l'rıış diğer memleketleri istilaya 
hazırlandığını haber verdi. 

Universitedeki toplantıda ha zır bulunanlardan bir grup 
• 

• 
TürkiyedenGeçirmeki 

Niyeti Varmış! 

Bertin Bu Haberleri 
Tekzip Ediyor 

Londra, 24 (A.A.) - Alman ile 
ri hareketinin son günler zar • 
fında pek ziyade yavaşladığı git -
tikçe daha sarih bir surette anla
şılmaktadır. 

Bu hususta Alman başkuman -
danlığı sözcüsünün radyoda dün 
yaptığı bir tahlil, dikkati çekecek 
mahiyettedir. 

Sözcü, Alman ordusunun yıldı
rım harbi tabiyesini terkettiğini 
ve Hitlerin şimdilik olduğu yer

(Devamı: Sa. 5, Sü. G) 

"-~:vvela şunu k aydedelim ki, bu 
~"<U·pte Amerikan resmi istih ba -
l'att hiç aldanmamıştır. Amerikan 
ı..aynaklarından çıkan bütün ha· 
herler teeyyüt etmiştir. Mister 
Sumner Welles'in verdiği bu müp 
~ern ha~erin de bir esası olmak 
..:ızımgelir. 

Avrupada müstakil kalmış 
kalabilmiş birkaç devlet vardır. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa - rada hatiplerin izah ettikleri e
racoğlu, dün Lozan günü müna- saret zincirlerini kırarak kendi-
sebetiyle yapılan merasimden mize ve benliğimize tam mana- • d T •ft 
sonra, gazetecilere ihtisaslarını s~vı.e .sah~? .~u1un~~or ve .~me- Taksiler e ek Çı 
şu suretle ifade etmiştir: tımızın butun kabılıyetlerını in- • 
"- Lozan muahedesi, artık kişaf ettirmek imkanına malik 1ı Usulü Bu Sabahtan 

Kalkıyor 
bir münteha ve bir gaye değil- bulunuyoruz. 
dir. O bir temeldir. Çünkü; istik- ı+·b 

Lozan muahedesi bir başlan - halin asırları içinde kurmak az- 1 aren 
gıç, bir temel ve bir mcşaledir. minde bulunduğumuz kudretli 

O, bir başlangıçtır. Çünkü; Türk abidelerini sağlam ve bü-
ancak o günden beri, bugün bu-• (Sonu Sa: 4; Sü: 2) 

r WWW d,.. -·· 11:----••WWWWll ..... , 

ASKER 1 VAZIYET 
,___.,, ... "~ ......... ııwmı wııı•ı ........ ....._....... ~ .. ~.J 

Ankara, 24 (TAN Muhabirin
den) - Taksi otomobillerinin bir 
gün tek ve bir gün çift numara
larının çalışmalan hakkındaki 
kararı kaldıran koordinasyon he. 
yetinin yeni kararı yarın (bugün) 
resmi ceride ile neşredilecektir. 

Karar, neşri tarihinden itiba

Yardım Liyihası 
Mükellefiyet Usuliyle Toplanacak Para Kafi 
Gelmediği, Takdirde Ncs'\:~ye Ücretlerine ve 
Elektriğe Birer Kuruş, Havagazına da Yirmi 

Para Zam Yapllması Teklif Ediliyor 
Ankara, 2( (TAN Muhabirinden) - Dahiliye 

Vekaleti, askeri mükellefiyet kanununun bazı 
miyenler hakkında tahsili emval kanunu hü
kümlerine göre muamele yapılacağı tasrih olun -
maktadır. Bu layihada yardımdan istifade ede
cek kimseler şu şekilde tesbit edilmektedir: 

· maddelerini tadil eden ve bazı fıkralar ilave eden 
yeni bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Bu liyiha ile asker ailelerine yardım edilmesi 
hakkında vatandaşlara bazi mükellefiyetler tah
mil edilmekte ve bu mükellefiyeti yerine getir -

1 - Aile efradından birisinin hazerde ve se
ferde 45 günden ziyade müddetle askere alın- ı 

\. .. 
ALMAN TEBLiGi 

Moskovaya 
Uçüncü Bir 
Hava Akını 

Mevzii Mukavemete 

Rağmen İleri Hareketi 

Devam Etmektedir 

Stalinin Büyük Oğlu 

Cephede Esir Düıtü 
Berlin. 24 (A.A.) - Re9m.i 

tebliğ: Bütün şark cephesinde 
Alman ve müttefik kuvvetleri -
nin harekatı, mühim bir mevzii 
mukavemete ve yolların fena ol
masına rağmen, motörlü bir şe
kilde devam etmektedir. 
Savaş tayyarelerinden mürek

kep mühim teşekküller, dün ge
ce de Moskovada mühim askeri 
ve iktısadi tesisata her ·çapta 
bomba atmışlardır. 

M oskovaga ikinci akın 
Berlin, 24 (A. A.) - 22/ 23 

Temmuz gecesi Moskova üzerine 
kütle halinde yapılan hava taar
ruzuna dair D.N,B. ajansı aşa -
ğıdaki mütemmim malumatı 
vermektedir: 

(Devaltll! Sa. 5, Sil. 3) 

ması, · (Devamı: Sa. 5, Sü. ;) 

·--------·-----""'-----------·.../ 

Mareşal Brauchitsch 

Moskovaya Göre 

Alman Başkumandanı 

ve Genel Kurmay 

Başkam Vazifelerinden 

Affedilmişler 
Londra, 24 (A.A.) - Moskova 

radyosu, N evyorktan aldığı ha -
berleri zikrederek, Alman kuv -
vetleri Başkumandanı Mareşal 
Brauchitsch ile Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Keitel'in Alman 
kuvvetlerinin ilerleyişi, memnu
niyet verici olmadığından dola -
yı şark cephesi harekatı şefliği 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

SOVYET TEBLiGi 

Smolensk 
Sovyetlerin 

Elindedir 
-

Cenup Cephesinde 

Motörlü Bir Alman 

Alayı Mağlup Edildi 

--
Baltıkta 10 Alman 

Gemisi Batırıldl 
Moskova. 24 (~.A.) - Bu sa

bah n~şredilen SovYet tebli~i; 
23 Temmuz günü Polotsk, Neye}, 
Smolensk ve Zitomir istikamet
leriyle Besarabya mıntakasında 
düşmanlara karşı çok şiddetli 
muharebeler verilmiştir. 

Besarabya cephesinin bir nok
tasında kuvvetlerimiz düsman• 
bir motörlü alayını maifüıp et
misler, 400 otomobil, 300 moto
siklet, 32 zırhlı otomobil. 25 top, 
8 torpil makinesi ve diğer silah
lar iiHinam edilmistir. 

23 Temmuz ~ünü Sovyet hava 
kuvvetleri düsm:ın1n zırhlı birik • 
!erine ve tayyare mevdanlannda
ki tayyarelerine mütemerkiz dar. 
beler indirmistir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Japonycida ~~ıl 
Seferberlik. imralı Kadın ve Ekonomi 

. . 1 

Fransız Hindic;inisi,lc;in 

Vichy'de Müzakereler 

Devam Edivor 

Yazan: Refik Halid 

Pek haklı olarak methüsena böyle devam ederse, dünyanın 
şu fazlaca külfetli devrinde Clmrah) adasındaki isudr 

ve teşkilatlı hayata gıpta edenlerin adedi gittikçe çoğalacak ... Bil 
hassa kadın yüzünden veya kadın çorabı,. elbisesi, ayakkabısı vı 
mayosu sebebiyle ne yapacaklarını şaşırmış, şaşkına dönmüşlerr 
o kadınsız ve masralsız ömiir, hiç olmazsa normal vaziyet avdc 
edinciye kadar, ideal bir inziva hayatı gibi ~örünecek! Harp zamn 
nı sıkıntısını, üç, beş sene, kendi ektiğini biçip yiyerek, kendi do 
kuduğunu serip ıiyerek, sanatoryum kurulacak kadar ıüzel ha 
valı bir adada ve yalnız erkekler arasında ıeçirmek fikri pek dt 
yabana atılacak projelerden değildir. Hatta buna ulaşmak keyfi. 
yeti, "arka,, aramıya, şimdiki münasebetsiz tabirle "pistonlamıya,. 
bile değer! · · · 

Güç olan cihet, cürüm işlemek ve cürümden sonra da lmralı· 
yı hakketmek için yıllarca parmaklıklı hapisanelerde ıindan otori
tesinin hoşuna gitmiye çıdışmak. .. Maamafih, yine, dosdoğru , 
"a'rai,, da veya cehelUlemde bekletilmeden o cennete kavuşmak 
kolaybğı gösterilseydi binlerce adam, çoktan biribirini soymuş ve· 
ya idama çarpılmıyacak şekilde bıçaklamış olurdu! 

Alman - Sovyet harbi başlayın
~ıya kadar Isveç tamamen m üs -
ta1tn kalmıştı. Fakat şark~a Al -
bıan taarruzu başlamadan evvel 
.E\lınanya lsveçte bazı hava üsleri 
tesis etmek ve !sveç yoluyla Fin -
lanaaya asker scvketmek imtiya
~ını kopardı. Yalnız Isveç kendi 
topraklarından ayni zamanda an
~ak bir fırka asker geçirilebile -
~eğini, bu fırka huduttan çıkma
tlıkça ikinci bir fırkanın Isveç top 
l'akıarına giremiyeceğini bildirdi. 
lıalbuki Alman - Sovyet harbi -
ltin aldığı seyir Isveçin stratejik 
(!hemmiyetini arttırdı. Alman or
tluları Baltık devletlerini tama -
bıen işgal edip Leningrada vara
bıadılar. Bilakis Pskovda gördük
leri şiddetli mukavemet üzerine 
tavakkufa mecbur oldular. Le -
l'tingradı tazyik için Finlanda cep 
hesinden yeni bir taarruz hare -
ketine geçmek mecburiyetinde 
kaldılar. Fin cephesini takviye 
için Almanya Baltık denizinden 

Alman 1 arruzu 
ren muteber olduğuna göre ya- Japon taleplerini tetkik etmekte 
rından (bugün) itibaren hem tek olduğu anlaşılan Mareşal Petain 
hem çift numaralı taksiler işleye. 
bilecektir. Şanghay, 24 (A.A.) - Reuter 

Diğer cihetten L.ıralı, idare cihetinden de değme devletlerin 
eremediği harikulade mükemmel, mali ve ekonomik bir sisteme 
maliktir. Gaze·telerin yazdı.klarına göre mahk~lar yiyip içtikten 
giyinip kuşandıktan, ihtiyaÇlarının kaffesini temin ettikten sonra 
el emeklerinden hükumete 30 bin lira fazla irat dahi çıkanyorlar
mış ... Bana, dünyada bu derece verimli han&'i hükumet bütçesi, 
hangi fabrika bilançosu e-österebllirsinhı:? Bir bakıma göre, dem~k 
ki, kadın olmıyan yerde muvazene daha kolay teessüs edebiliyor 
ve "istihlakçi,, azaldığından "sa'y,, daha fazla verimli oluyor. Bu 
ikhsadi davayı kendiı;ine gaye edinen müstakbel bir ilim veya 
devlet adamımn kadınla erkeği - ll'!uayyen zamanlarda, muayyen 
usuller dairesinde buluşturmak şartiyle - birihirinden ayırmıyn 
çalışması ve ortaya böyle muazzam bir proje ve nizam koyması 
ihtimal dahilindedir. 

Beklenen inkişafı 
apamamıştır 

.~~u .. İ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 
(Dcvami: Sa. 5, Sü. 4) Makale bugün 4 üncü sayfamızdadır 

Gazete sayfaları bildiriyor: Şanghay'a gelen ma -
lumata göre, Japonlar emsali gö-

Gazete sayfalarının tahdit e- rülmedik bir seferberlik yapı_ 
dilmesi ve büyük hacimde çıkan yorlar. Evvelce faal hizmete eh
gazetelerin dört, kücük hacimde. liyetsiz görülen kura efradı şim
kilerin altışar sayfa çıkmaları di silah altına çağrılmaktadır. 
hakkındaki koordinasyon kararı Keza, Çinde askerlik edip de 
yarın (bugün) resmi ceride ile sonradan terhis edilenler de top
neşredilecektir. Kararname neş. lanmaktadır. Şanghaydaki Japon 
rinin ertesi gür~ünden itibaren 
tatbik dilecektir. (Devamı: Sa. 5, Sü. 2) 

Zaten görüyoruz ki, yafmz hürriyetin nez'iyle iktısadiyat ale· 
mi salaha kavuşmuyor. İmralıdan aldığımız dersten anladı.ğımı7.~ 
göre hürriyetle beraber, hürriyet gibi hem pek tatlı, hem ıdaresı 
gitç olan ''kadın,, dau da mahrum bırakıl~amız lizon! Bakahı~ı 
onu hangi cihan harbinde, hangi yiğit tatbıke kalkışacak! 
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l 91Napoleon, Parise Varınca Bir Cenazesi Merasimle 

) 'Devlet ŞUrası Topladı, Ta ki Bugün G iimülec ek 

Herkes İntikamının Şahidi Olsun 

Zeyfinj,ağıFiatının iki ~enç 
AT• • Y .. k /d."' . Denızde 
ı v lÇlll U S e zg l Boğuld~ 

1 etkik Ediliyor 
1

Bu nlarda;;-;i N işanl ısı 
Kasaplar Et Narhının 

Fakat 

Kaldırılması İc; in 

Teklif Reddedildi 

1\le Gezmeğe Çıkmış+. 

Değil de Sovyetlere 
Yazatı: Naci Sadullah 

Almanynyı Sovyetler üıerine 
yürümeye mecbur eden sc 

beplerden bir kısmını, dünkii ya· 
zımla anlatmıya çalışmışhm. O 
yazımı okumak tcvel'cühiinü gös· 
teren bazı dostlarımın benden sor 
dukları sualler şudur: 

ardeşinin yaptıkları ı Taleyran'ın hiyanetinin nerelere 
kadar vardığı bilinmiyor. Ne za-

Bu kararsız vaziyette, karde- mandanberi bu işle uğraştığı da 
şi olan lspanya kralı, ona meçhuldür. Imparator onun Avus 

rdım edeceğine, her türlü müş turyaya, Fransa üstüne sa]dırma
i'ıtı çıkarıyor. lspanyolluk tas sını tavsiye ettiğini, çünkü ordu

or. Milletini, hissiyatla kazana nun başkumandanının da başka 
ını iddia ediyor. Napoleon, yerlerde uğraştır.larını söylediğini 

rdeşi Jozeften, Roederer'e şöy- de biliyor. Oıiada, hiyanetinin 
ikayet ediyor: hiç bir tahriri delili yok. olsa da 

1a g 
azır 

ıal 
afta 
a bı 
:ışl 

"O Ispanyollar tarafından se- bizzat htikümdarın kendisi bile, 
vilmek istiyor. Onlan kendi sev o derece kudretli zevatı tevkil 
gi ine inandırmak istiyor. Hal· ettiremezdi. Çünkü imparatorun 
buki Krallann se\•gileri, süt kudret ve şevketi usul usul ve 
ninelerin şefkatleri değildir. his edilmez bir tarzda, onların 
Krallar, kendilerini saydırma - eline geçmişti. Şimdi de onlar, o 
lr, ve et~fı korkutmnlıdı.r. Kral kudret ve şevketi kendisinden 
bana, '.Modontaine,, e geri nefret ettikleri N apoleon 'un göğ
gclmek istediğini yazıyor. Zan süne, daha doğrusu sırtına çeviri
nediyor ki, beni sıkıntaya soka· yorlardı. lki haftalık seyahti es
cak. Filhakika, tam ba~ka i~ler nasında Napoleon, öfkesinin onla 
le uğraştığım bir sırada, beni ra karşı toplanıp bir küme teşkil 
üzmiiyor değil. Haksız yere dö ettiğini hissediyor. 
külen kana bedel alınmış bir * * 
memlekette kaJmaktansa, l\lor· Paristeki tehditler 
fontene'e gitmek istiyormuş. 
Fakat unutuyor ki, dökiilen 
kan benim düşmanlarıman, 
Fransanm düşmanlannın kanı
dır. Şayet Kral, Ispanyarun Kr:ı 
Jı olduysa, istedi de oldu. Na · 
polide kalmak isteseydi, kain -
bilirdi. Beni sıkıntıya sokacağı 
nı sanıyorsa, çok yanıhyor. Be
ni hiçbir şey yolumdan alıko -
yamaz. Aileme de ihtiyacım 
yok. Eğer Fransız değilse, be -
nim nilem filan yoktur. Bira -
dcrlerim Fransız değildir. Yal
nız ben Fransızım. Holanda 
Krnlı da hu~usi hayatından 
bahsediyor. Şu iiçümüzden 
l\forfontcne'de yaşamıya en 
gücü yeten birisi varsa, o da 
benim!" 

' 

J ozef ona, şayet kendisinden 
aşkasına daha fazla itimadı ve 
ibarı varsa, kendi yerine onu 
ral göndermesini yazıyor. Na -
oleon diyor ki: 

.aı 

"- Şüphesiz benim onun ka 
dar, ''e hatta ondan fazla tak
lliıı ~ttiğim kimseler var«l~· 
Ben onu bir tahta oturtmıyn, 
takdirlerimden ilham alarak ka 
raıı. vermedim, Şa ·et ben, taç
lan, onlara layık kimselere ver
seydim, büsbütiin başka inti -
haplarda bulunurdum. Ben o -
nu kral yaptım. Çünkü ailem, 
hanedanımı temin etmek için, 
liizunıluydu. Ben onu kral yap 
tım, çlinkü bu bir sistemdi!,, 

Gayet küçük bir ekalliyet ta
fından tutulan, İngiltere tara -

ndan tehdıt edilen, halktan nef
ıak~ et gören imparator, Madritten 
m b sit iradeler yeni hali tcsbit e
ıun d yor. Şahsan hiç bir yorgunluk 
e Yıonu işinden alıkoymuyor. Geçen 

rinievvel karısına Vaymardan: 
Çar dans ediyor ama, ben etmi-

yorum, 40 yaş, 40 yaştır!,, cümle 
ni yazan, ve kendi semizliğiyle 

M 
lenen Napoleon, noel gecesi bir 

k r fırtınasında, Guadarrama'yı 
.. - tıpkı hala Lodi'deki delikanlı 
JY cneralmış gibi - yayan aşıyor. 
km ngılizleri yeniyor. Fakat kara 
ren çamura saplandığı ıçin, vaktile 

Friedland'da olduğu gibi, bu se
er de di.ışmanın ardına düşmü
or ve düşmanlarının gemilerine 
ınip canlarını kurtarışlarını, diş· 
rini gıcırdata gıcırdata seyredi-

or. Dağların içinde kalmış olan
n avlıyacak mı? Fransadan da

a fazla uU"ıklaşacak mı? Kendisi 
Kastilla'da iken Pariste neler o-
luyor? o 

Bır kuriye, açık ordugaha vasıl 
if oluyor. İşte haberler. Bir mektu
lec bu okuyunca, N apoleon, gazabın 
~m d n tıtrcm~ğe başlıyor. Bir saat 
ık. muddetle, ağzını bıçak açmıyor. 
Lm Sınırli sinirli, bir aşağı bir yukarı 
ip dolaşıp duruyor. Yanında bulu -
l an en teklüsiz yakınları bile bu 

azabının sebebini bir türlü öğ-
nemiyorlar. O, umumi karar -

yi ıhma derhal hareket emri vcri
•r or. Ordusunu kenerallerine ema 
ge net ediyor. Kendisi de alelacele 

Volledobid'e ve hududa varıyor. 
ta Napoleon "Kaliska,, sında - önü 

ık araba • kendi kendine diyor 
ı: 

"-Ah, "derinliğine nüfuz edil 
mez gözlü,, kral Filipin meğerse 

kkı varmış. Ben ispanyada en
zisyonu ilga edeceğime, Fransa 
a engizisyon kurmalı imişim. 

P rıste bir hükumet taklıbi te
bbüsı.i ha? Fuşe ile Taleyran, 

- kı, ancak birbirlerinden nefret 
tıkleri birbirlerinin düşünce -
rmi lmparatora ifşa ettikleri 
ın ise yararlardı - şimdi Mür<ı 
c birleşerek hükumet~ ~evi.r -

k tertibatı yapmak ıçın yıne 
rıc; görus olmuşlar!,. 

n Bunu ona, Ojen ıle Letisiya bil 
d ıyor. Kadın, şasaalı ş~nlıklere 
f an gitmiyor ama, tehlıke anla

nda çocuklarının iisti.ınc içi tit
rqor. onlara gözeli oluyor. 

P arise varır varmaz, hemen 
Ayanı ve nazırları bir dev

let şurası halinde topluyor. Ta ki 
hepsi de, intikamının şahidi ol -
sunlar. İki maznun da orada hazrı 
dır. İmparator, derhal Taleyran'a 
çullanıyor: 

"- Siz, d iyor, b ir hırsız, siz 
bir alçak, siz bir imansızsınız. 
Allaha inanmıyorsunuz. Cümle 
alemi aldattınız. Herkese hiya
net ettiniz. Sizde, hiç mukaddc 
sat denilen şey yok. Babanızı 
hile satarsınız. Sizi ben, iyilik · 
Jere, nimetlere gark ettiğim 
halde, sizin bana yapmıyac ağı
nız, daha doğrusu yapmıya kal 
kışmıyacağınız kötülük yoktur. 
Böylece on yıldan berid ir , siz· 
de utanmazlık var: Çünkü mü
nasebetli, münasebetsiz farzedi 
yorsunuz ki, ispanyada benim 
islerim kötü gidiyor. V c utan
madan ötekine berikine, sözü
nüze kulak asacaklara, benim 
bu krallak hakkındaki teşebbü 
sümü daima tenkit ve ~~bih 
etmiş olduğunuzu söylüyorşu
nm:. Halbu ki, bu iikri e-vvela 
bana~iz V4;r.n1işt~~iı. ,Qe11\ Q.J:a· 
ya mütemadiyen ve sebat ile 
siz sc\ kettiniz. Sizi ben, birer 
cam bardak gibi yere çalıp, tuz 
la buz etmeliyim. Sizin haket
tiğiniz budur. Ve bunu yapına 
ya benim giiciim yeter. J?akat 
bu zahmete girıniyecek kadar 
sizi hakir görüyorum!,. 
Napoleon, yarım saat bu şekil-

de konuşmıya devam ediyor. Din 
liyenler, hayretten dona kalıyor
lar. Taleyran, bir tek kelime bile 
cevap vermeksizin: 
"- Bukadar büyük bir adamın 

bu derece kötü bir terbiye gör -
müş olması ne yazık!,, diyerek, çe 
kilip gidiyor. 

Sonra imparator, Fuşe'yi, umu 
mi efkfırı Hizım gelen istikamete 
tevcih etmemiş ve kendi düşman 
larına desteklik etmiş bulunmak
la töhmet altına alıyor. Fuşe. bir 
tek kelime söylemeden, eğilip 
kalkıyor. imparator yüksek me
murların, bundan böyle, kendi
liklerinden hiç bir şahsi fikir ve 
reyde bulunmamalarını, her bi -
rinin de, sırf onun fikrine hizmet 
etmelerini istiyor. Tehditle diyor 
ki: (Arkası var) 

r ok ~Uzel bir sunre addedilebi-
lirdi. Hakikaten ev sahipleri 

fabrlkatl:ir Mükerrem ve karısı bu 
geceyi tertip için bir hayli uğraş

mı lardı. Gayet muhteşem bir salonu 
basık ve sıkıcı bir kabareye çevir -
mek kolay bir Is değilrll. Fakat bu 
kadar orijinal bir sunre için bu de
ğişiklik zaruri idi. 

Bütün kavalyal:.ır ayak takımı, 

kaldırım kahramanı ve killhanbey kı
yafetine gireceklerdi. Damlar da on
lara eş olacaktı. Ve karanlık bir ka
bare dekoru içinde dansedilecektı. 

Her şeyi, mobilyalnrı, tabloları, a
vizeleri. halı ve perdeleri taşımış -
lardı. Duvarlar pis bir klı {ıt ile ör
lillmilş. Onun üzeri de yırtık afi ler. 
renkli reklamlar ve aydınlntılmıs re
simlerle kapalıydı, Zemin ilzerine 
testere tala ı bir bar bllfe i vileude 
getirilmişti. Ufak ve kısa masaların 

t>lrafında sıralar ve hasır tabureler 
vardı. Hlunctçiler şarııp satıcısı kı -
yafetine girmişlerdi. 

Snat ondan itibaren otomobiller 
Cabrikatörı.in köskil oniinde sıralan -
mıya başladılar: Paltolara bürünmil~ 
siloetler iniyor, derhal kaldırımı ge
çerek içeri giriyorlardı. 

Birar: sonra bu realist dekor için
de bir sürü yaglı kasket ve topuz 
saçlar gClrünilyordu. Bir C'entilmenln 
erserlye, bir mondenin adi bir ka
dına ne kadar kolaylıkla tahavvaı 

ettiğini tasavvur etmek kabll değil -
dir. 

Sıcak şarap beyinleri kızrştrrryor -

M erlıum Reisülhattatin. 
Kamil Hoca 

Güzel San'atler Akademisi 
Türk Tezyinat şubesi profesörü 
hattat Kamil Akdik evvelki gece 
vefat etmiştir. Sanatkarın cenaze 
si bugün saat 11,30 da Fatihte 
Gelenbevi okulu karşısındaki e -
vinden kal~rılacaktır. 

• Reisü1hattatin ünvanını haiz o
lan Kamil Akdik 1278 de Fındık 
lıda doğmuştur. Ilk tahsilini Zey
rekteki Saliha Sultan mektebinde 
yapmış, llk yazı dersini mektebin 
hat hocası Süleyman efendiden 
almıştır. Kl'ımil Akdikin hüsnü 
hatta esas hocası meşhur hattat 
Sami efendidir. San'atkar hattat 
Sami efendiden senelerce feyiz 
almıştır. Tahsilini Fatih rüşttiye
sinde tamamlıyan Kamil Akdik 
1299 dan itibaren memuriyet ha
yatına atılmış, Dahiliye Nezareti 
muhasebe hülefalığına tayin edil 
miş, 1312 de mühimme kalemine 
geçmiş. 1313 de namenevis ol -
muş, 1327 de Nişanıhümayun ka 
lemi miimeyyizliğine tayin edil -
miştir. 1331 de Medresetülhatta
tin de muallimliğe başlayan mer 
huma 1333 de Reisülhattatin ün
va ı Uvc1h Eföilmiştir. tf936 da 
Güzel San'atler Akademisi Türk 
tcz91hat şu15~i yazı profes'ôrliı "'
ğüpe ~itf~llmiştir. ŞHndtyş kıı 
dar bu vazifeyi ifa edep üstat ls
lam dünyasına da kendisini tanıt 
makta gecikmemiştir. Mısırda 
Prens Mehmet Alinin yaptırdığı 
camii yazılariyle süslemiştir. Ve 
Mısır sarayı tarafından yazı yaz -
mak üzere müteaddit defa çağı
rılmıştır. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdür -
ıü~Unden: Akademi Türk Tezyini Sa
natlar şubesi hnt muallimi (Reisul
hattatin) Kamil Akdik vefşt etmiştir. 

Cenazesi cuma gunü saat on bir 
buçukta Fatihte Gelenbevl ortamck
tebi karşısında (Kıyak sokakta 6 nu
maralı) evinden kaldırılacak ve Eyüp 
Sultan camiinde namazı kılındıktan 

sopra Eyilp mezarlıgına defnedilecC'k
tir. Muallim ve talebemizin cenaze 
merasimine iştiraki rica olunur. 

15 Seneye l\fahkfun 
Olan Bir Katil 

İzmir. 24 (TAN) - Mehmet 
adında birisi metresi Hanifeyi 
pıçakla öldürdi.i. CÖrmü meshut 
mahkemesinde 15 sene hapse 
mahkum edildi. 

Müracaat Etti, 
Zeytin, zeytinyağı ve sabun fi

yatlarında başlıyan yükseklik de 
v~m etmektedir. 940 mahsulü 
zeytinler 37 kuruştan 44 kuruşa 
kadar satılmaktadır. Bir ay evvel 
30-36 kuruş arasında satılıyordu. 

Zeytin yağları da nevilerine gö 
re 51 66 kuruştan 65 - 90 kuru -
şa yükselmiştir. Ayni yükseklik 
sabun fiyatlarında da mevcuttur. 
Sabunlar 41-44 kuruştan 56-60 
kuruşa yükselmiştir. Prine ya
ğından mamul sabunlar da 27-29 
kuruştan 33-35 kuruşa çıkmıştır. 
Alakadarlar stok vaziyetinde mü 
him bir değişiklik olmadığı ve bu 

·seneki rekolte vaziyetinin de iyi 
olduğuna dair haberler alındığı 
halde bu yükselişin muhik bir e -
sasa dayanmadığını ileri sürmek
tedirler. 

Fiyat mürakabe komisyonu bu 
günlerde bir toplantı yaparak bu 
yükseliş sebeplerini inceliyecek -
tir. Otedenberi zeytinyağ diye sa
tılan, pamuk yağları da yüksel -
miştir. Ay başında pamuk yağı 
57 kuruşken son günlerde 67 ku
ruşa yükselmiştir. Bu fiyatlar 
toptan fiyatlardır. Yemeklik zey
tin istihsal edilen Marmara hav
zasiyle zeytinyağlık zeytin istih
sal edilen Ege mıntakasında mah 
sulün müsait bir surette inkişaf 
etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Ege mıntakasında vasati rekolte 
olan 100 milyon kilonun bu sene 
de istihsal edileceği ve bundan 25 
milyon kilo zeytinyağı çıkarılaca
ğı muhakkak görülmektedir. 

ADLİYEDE: 

Çoban Şaban.ın 

Ölümü ile 
Neticelenen Yaka 
Kadıkayde Gazhane civ.arında 

koyun sürüsü götüren Şabarun 

başına sopa ile vurafik: 'öld'Qten 
Mehmedin auruşması dün birinci 
ağır ceza mahkemesinde başlamış 
tır. 

Mehmet, duruşmada. 

- Sürüyü, Erenköyden aldık, 
saat 10,5 da Gazhaneye geldik. 
Burada Şabanın ayağı kaydı. Ye
re düştü, kalkınca bana küfretti. 
Ben de onu ittim. Yine yere düş 
tü, kalkınca bana biçak çekti, ben 
de elime geçen bir söğüt dalı ile 
kendimi müdafaa ettim. Bizi a -
yırdılar, Usküdara geldik. Orada 
kahveci Ziya bizi barıştırdı. Elini 
öptüm ayrıldık. Birkaç gün sonra 
hastalandığını, bir gün sonra da 
öldüğünü öğrendim ve polis beni 
yakaladı. Benim suçum yoktur, 
tahliye edilmemi isterim,, demiş 
tir. 

Halbuki rapor: Şabanın, başına 
vurulan sopa darbesi yüzünden 
menenjit olarak öldüğünü yaz -
maktadır. 

Duruşma; çiçek dağında bulu -
nan bütün şahitlerin ifadelerinin 
aldırılması için başka güne bıra
kılmıştır. 

Pirinç fiyatları 
Piyasada pirinç fiyatlarındaki 

yi.ıkseliş durmuştur. Birkaç gün -
denberi piyasaya Anadolunun 
muhtelif yerlerinden 200 ton ka
dar pirinç. 500 ton da çeltik gel
miştir. Yakında Fenikeden de 400 
ton çeltik daha gelecektir. Bu 
mallar da piyasaya arzedildiği za 
man, pirinç fiyatları daha ziyade 
ucuzlıyacaktır. 

Kasapların müracaatı 

reddedüdi 
Kasaplar bugünkü fiyatlarla 

istihsal mıntakalarından bol mik
tarda kasaplık hayvan getirmenin 
imkAnsızlığını ileri sürerek et nar 
hının kaldırılmasını istemiş ve bu 
maksatla fiyat mürakabe komis
yonuna müracaat etmiştir. Komis 
yon et narhının kaldırılmasına ta
raftar olmadığından bu teklifi red 
detmiştir. 

Odun meselesi 
Fiyat mürakabe komisyonu -

nun kabul ettiği odun narhının 
son defada az sermayeli oduncu
lar tarafından itiraza uğraması 
ve bu sınıf oduncuların narhı yük 
sek bulmaları üzerine bu mevzu
un bir defa daha gözden geçiril
mekte olduğu yazılmıştı. 

Komisyon bu husustaki tetki
katını bitirmiş ve narhı değiştir
mek için sebep ve liizum olma -
dığı neticesine varmıştır. 

' POLİSTE : 

Bir Kamyon Bir 

Köylüyü E~erek 

Öldürdi'. 
Ev..velki gün Usküdara bağlı 

Dudu11u köyünden geçen bir kam 
yon 45 yaşında Kfımil isminde bir 
köylüye çarpmıştır. 
Kamıl başınıh ve vücudünün 

muhtelif yerlerinden yara almı'.i
tır. Yaralı Nümune hastanesine 
kaldırılmışsa da ifade veremeden 
ölmüştür. Ceset, dün morga kal 
dırılmıştır. Şoför yakalanmıştır. 

Tahkikata Usküdar müddeiu -
mum.iliği el koymuştur. 
Kadın Kavgası - Kadıköy is -

kelesi civarında bir gazinoda bir 
kadın kocasını bir başka kadınla 
yakalamış ve hadise çıkarmıştır. 

Taksimde Valide çeşmesinde 
45 numaralı evde oturan İzmirli 
garson Azmi, Üsküdarda Şeyh 
camii cadd esinde 11 numaralı ha 
nede oturan Hatice Ateş ile gazi 
noya gitmiştir. 

Azminin nikahlı karısı Müşer -
ref de ansızın gazinoya gelerek 
Hatice ateşin üzerine atılmıştır. 
Döğüşme sonunda her iki ka

dın da muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. 

Bir Arı Bir Kadını Zeh irledi -
Kozyatağında Bağbaşı sokağında 
18 numaralı evde oturan Selimin 
30 yaşındaki karısı Münevveri bir 
arı sokmuş, kadıncağız bir müd
det sonra ölmüştür. 

Beşiktaşta, Abbasağa mahalle
sinde 21 numaralı evde oturan 19 
yaşında Etem nişanlısı Müzeyyen 
le Rumelihisarına gitmiştir. 

Bir aralık Etem denize girmiş, 
fakat atladığı yer akıntılı olduğu 
için yüzememiş ve boğulmuştur. 

Müzeyyenin feryadına koşan 
kayıkçılar Etemin cesedini de -
nizden çıkarmışt'ır. 

Dün sabah Küçükpazardaki 
sebze hali önündeki sahilde bir 
ceset bulunmuştur. Cesedin hü
viyeti ancak morga kaldırıldık -
tan sonra tcsbit edilebilmiştir. 

Olü, Zeki isminde bir amele -
dir ve denize düşerek boğulmuş 
tur. 

MÜTEFERRİK : 

Karabük Fabrikası 

Bacalarında Yeni 

Tesisat Yapılacak 

"- Almanyanın zengin mcın· 
balar bulmıya mecbur kaldığını 
kabul etsek bile, o bu ihtiyac111ı 
lngiltereyi ~'\karak elde edemt!7 
ıniydi? Yoksa Almanya, 24 yıl 
danberi, icabında, Alınanyadn11 
çok daha büyük diişmanlar. kar· 
şısında kendisini koruyabılmck 
için hazırlanan Sov~·ct ordusunu 
iki yıl içinde kurulan lngiliz or · 
dusundan daha zayıf ım sanıyor· 
du?,, 

Ben bu suaJlerin cevaplarını. 
Almanyanm Ingiltere yerine So\ 
yetler üzerine yiirümesinin aklı
ma gelen sebeplerini saymakla 
vereceğim: 

1 - Almanya, Sovyet ordusn · 
nun, Sovyet sevk ve idaresinin 
ve Sovyet rejiminin zayıf oldu· 
ğuna kaniydi: Bu harpte, kara or· 
dusunun kahir üstünlüğiine gü 
\'cnmckteydi. Bu harbin bu dere 

Karabük demir ve çelik fabrika ce çetin olacağını beklemiyordu. 
lan bacalarından çıkan dumanlar 2 _ Bu harbin antikomi.inist 
daki kömür tozlarının fabrika mu bir hareket mahiyetinde oldui,-ıı· 
bitine ve yeni Karabük şehrine na Chamberlain'i olduğu gibi. 
yayıldığı gözönünde tutularak bu Churchill'i de hatta belki Roose· 
nu önleyici tedbirler almak yo • vclt'i de ikna edcblleccği iimidiıı· 
lunda tetkikat yapılmaktadır. Bu deydi. 
tetkikat neticesinde mühim endüs 3 _ Almanyayı, Sovyetlerc 
tri merkezlerinde olduğu gibi hu- karşı açacağı bir harpte, Finlan
susi tertibat kuvvetlendiği takdir da gibi, Estonya, Lih•anya, Le -
de hem dumanlardaki kömür ve tonya gibi Macaristan, \"C Roman 
sair tali maddelerin toplanarak ya gibi milletleri de harbe iştirak 
mühim bir tasarruf temin edile- ettirebileceğine inandıran sebep· 
c~ği ve hem de bu mahzurun zail lcr de \'ardı. 
olacağı neticesine varılmıştır. Fab ıl _ Sovyetlere karşı açacağı 
rikanın bacalarına bu şekilde te - harpte, Japonların da ~ok bü)·iik 
sisat konulmasına karar veril - vazifeler göreceğine inanıyordu. 
miştir. 5 - Bir küsur yıllık tecriihc, 

inhisar İşçilerine Yemek - in- Ingilterenin Girit adası gibi ha· 
hisarlar idaresi işçilerden daha , adan istila olunamıyacağı kana • 
fazla randıman almak için bunla- atini uyandırmıştı. Almanyanın 
ra fabrika, depo ve atelyelerde Ingiltere-yi istila etmesine yetebi
bol ve ucuz sıcak yemek veril - Jecek azamette bir donanmayn 
mesi etrafında tetkikat yapmış sahip olabilmesi ise, Alman)·anın 
bu tetkikler sona ermiş ve işçile- bekliyemiyeceği kadar uzun za -
rin toplu bir halde bulunmaması mana, Ye Almanyanın elinde mcv 
ve adetlerinin her gün mütehav- cu! olmıyan \'esaite miitevakkıf· 
vil bulunması gibi sebeplerle bu- tı. Ustelik; 0 miiddet zarfında 
nun müşkül olacağı neticesine va- lngiltere de boş duracak değild!J 
rılmıştır. 6 - Sovyetleri ycnincİ)'C ka ~ 

inhisarlar idaresi bu tahsisa - dar hayli ~arsılsa bile, kendh;iuı 
tın işçilere bir prim olarak veri- Ingilizler tarafından yapılabile -
lerek hariçten yiyecekleri sıcak cek bir taarruza knrşı koruyahi· 
yemeği ucuz tedariklerine imkan lirdi. Fakat Jngilizleri ycninciyc 
vermek ve binnetice işçilerini sı- kadar uğnyabileceği büyiik bir, 
cak yemek yemiye teşvik etmek sarsıntıdan sonra, muhtemel gör
esası üzerinde tetkikat yapmak- düğü bir Sovyet taarl'uzunu dur· 
tadır. duramazdı. 

İnhisarlar Vekilinin 
Tetkikleri 

Artvin, 24 (A.A.) - Dün bu -
raya gelmiş olan Gümrük ve İn
hisarlar Vekili Raif Karadeniz ve 
refakatindeki zevat geceyi bura
da geçirmişler ve bu sabah Ho -
paya gitmişlerdir. 

İnhisarlar Vekili buradaki ika 
metleri esnasında tütün ekicile -
riyle temasta bulunmuş ve onla
rın dilek ve ihtiyaçları ile alaka
dar olmuştur. 

İzmirdc Bir Veznedar 
Kayboldu 

İzmir, 24 (TAN) - Toprak o
fisi veznedarı Mustafa bankaya 
J!Ötürmekte oldu~u bir mikdar 
para ile birlikte kayıptır. 

Almanya, şahsen hatırladığıı J 
bu yarım düzine sehep haricin J 
olabilir. Ve i~te biitün o hesapla~ 
deki mülahazaları da hesaplanm 
ucticesindedir ki, Sovyetlere ta 
arruzu tercih etmiştir. 

PİYASADA· 

Yolovada da Çay 

Y etiştiriliyormuş ! 
Fiyatları mürakabe bürosu me 

murları Asmaaltında bir çay de
posunda Ayı üzümü denilen bir 
otun çay diye ~atılmasını bir ihtJ 
kar hadisesi olarak tesbit etmiş· 
lerdir. Depo sahibi, bu malı Ya 
}ovadan çay diye aldıklarını, ayı 
üzümü olmadığını iddia etmekte 
dir. Depo sahibi Yalovada birkaç 
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senedenberi çay yetiştirildiğini 
kibar smı! ellerinin hatlarını ve e- de ileri sürmektedir. Halbuki 
badını ihtiva ediyordu. Halbuki bu memleketimizde yalnız Rizede 
meçhul apaşlaPın elleri korkunç çay yetiştirildiği bilinmekteydi. 
pensler gibi, şekilsiz, kısa ve kalın Fiyatları mürakabe bürosu bu mc 
parmaklıydı. Sonra ev ş,ahibinln de sele hakkında ziraat müdürlüğü -
onları tannnadığı şayiası ortaya çıktı. nün fikrini soracaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • "Kim?,, sualini şimdi herkes yekdi - Yerli çuval _Yerli sermaye
ğerine endişe ile soruyordu. Sıcak şa- darlardan biri, pamuk bezlerden 

du. Muhite uyçıak gayesiyle pipo i
çiliyordu. Delicesine dönen kndriller, 
münferit kavalyalar herkesi eğlen -
diriyordu. Fakat bilhassa, yeni ge -
!enler gözden kaçırılmıyor, kahkaha
lar ve bravolar ile karşılanıyordu. 

O kader çok canlı muammalar var
dı ki, kimdi? Paçavralar içinde, pru
ka altında erkeklerin tebeşirle be
yazlntılmıd. kadınların zeneefirle par
latılmı yüzleri altında hakiki hüvi
yetleri tesblte çalışılıyordu. O zaman 
bir dakika bütün salonu silki'ıt kap
lar, teşhis konur konmaz herkes kah
tahalarla giılerdi, 

Bazı davetliler kıyafet de!iştireme
cfıklerinden, yahut dcğistirmek iste -
medlklerlnden frak ile gelmişlerdi. 
Ftikat bunlar yuhalarla karşılanıyor
dÜ. Bununla beraber 'onlar da bu 
giize1llğe 'btr şey llA'le ediyorlardı. 
Bevaz kravat ve inci diığmell plıls -
tro"otarı kalabalığın pis çirkinliğini 
daha fazla tebarüz ettirtiyordu. 

B zıları hakiki bir sükse yapıyorlar 
dı. Bnhassa üç sokak şarkıcısı için 
lılr alkış tufanı koptu. İki erkek ve 
bir kadnıdnn mürekkep bu grup. yrr
tık pırtık elbiseleri içinde yayık bir 
sesle şarkılar söylediler. Sarılac:mış 

sakallı, çökmüş bir ihtiyar - ki o iiç 
artistin en ihtiyarı idi - yağ ve kir
den sertleşmiş bir !ötr şapkayı uza
tıyor, herkes içine para atıyordu. 

Sahte çizgiler ve mahirane yapılmış 
bir makyaj altında bu ihtiyarın gene; 
ve zengin bir banker olduğu anlaşı

lınca, herkes kahkahadan katılmı tı. 

Fakat en büyük sükse ve alkışı, ge
ce yarısından sonra kurban ettikleri 
kimc:e ile içeri giren iki apaş topla
dı, Bu iki gencin makyajında hlcbir 
lmsur yoktu, Bir haftalık tabii sa -
ltalları. gayet in.-eltilmiş ve burunun 
altında iki virgüı teşkil eden bıyık
ları ile hakikaten apaştılar. Çok par
lak renk ve sahte şeylerden çekin -
mlşler. Gayet basittiler. Bütlin ma
naslyle. ü:ıerinden cinayet akıyordu. 

Yırtıcı bir tavır, vahşi ve asık bir 
surat ile mafsallarından çıkarılm1s 

bir nevi manken taşıyorlardı. Bu 
~özde kurb3n, düğmeleri kapalı ve 
vakası kalkık bir palto kinde sarılı 

"di, Bir slllnclir şapka mankenin bur
nuna kadar geçirilmişti, Baş göğsiin 

(;zerine dtı~Uyordu. Kollar sarkıyor, 
bııcaklar yere silrilnilyordu. Evvern, 
herkes onları dclice~ine alkışlarlı. 

Sonra mut:ıt su:ıl herkesin al'tzmdn 

dolaştı: "Kim? Kim?,, bir türlü ce - rap buhıırları ve pipo dumanlariyle çuval yapmıya muvaffak olmuş _ 
\'ap bulunamıyordu. Fakat ayni hal meşbu olan atmosfer s~~ı:ı olmıya tur. Pamuk çuvallara karşı rag
deha evvel vukubulmuştu. Birçok başlamıştı. Her t~raf~. su~ut kapla - bet artmaktadır. Simdiye kadar 
davetliler ;ıncak ev sahibi taratın- mıştı, ~o~ra.' _!abrı~~tor yüksek sesle: j toprak mahsulleri ofisi bu çuval 
dan tanınabilmlşti. Mutccesı;isler ona - Gıdıp ısı.mlcrını soracağım. lardan 100 bin tane sipariş etmiş 
müracaat ettiler: Bununla beraber 5alonun öbilr u - tir. Fiyatları mürakabe komisyo 

- ~tmı:rmiş~. 1 cunda, kapının yanında, iki apaş ge- nu dünkü toplantısında pamukt_aJ? 
Fabrıkatör Mukerrem, ~Aş.lar~ ça- zintilerinl bitirmişlerdi. Yavasça. kur mamul bu çuvalların k5r haddını 

tık, dikkatle yeni gC'lenlerı tetkık e- bnnlarmt bir iskemle üzerine oturttu- yüzde 5 olarak tesbit etmiştir. 
diyor, kıyafetleri altında onları ta~ lar Manken, kolları sarkık, çene ve 
nmııya c;alı.şıyordu. Sonra başını sal- göğsu Uzerinde, şapka buruna kadar 
!adı ve sinirli bir sesle: 

geçmiş ve karın önde, uyumuş bir 
- Hayır, hayır .. Taıuvamıvorum, adam tavrını aldı. Sonra iki genç, 

f.. .'f sanki eserlerini seyretmek için geri 

D ununla beraber, korkunç grup, 
gayri ihtiyari önünde açılan 

kalabalık arasında ilerliyordu. Hiılii 

gülilnüyor, fakat alkışlanmıyordu. 

Manzara çok tesir altında bırakıyor, 

hattA endişe veriyordu. İki genç sü
kutu muhafaza ediyorlardı. Zaman 
zaman, onlardan birisi, düşmek teh
likesine maruz olan şapkayı tekrar 
mankenin kafasına geçiriyordu. Biri
si dedi: 

- Ellerine bakm, ellerine .. 
llııklkaten davetlilerden birçoğu, 

bu kıyafetin realizmine uymak için, 
ellerini kirl<'tmiş veya kırmızı bir 
boya siirmilşlcrdi. Fnkat onlar d:ıima 

c;eklldiler ve mnnken etrafında top
lanan kalab;ılığa karıstılar. 

O zaman, diğerlerinden daha cesa
retli ve daha mütecessis bir davetli, 
belli ki, biraz sarhoş silindir şapkayı 
çekti, çıkardı. Derhal bütün ağızlar
dan dehşet sadaları çıktı. Bir ka
davra suratı görünmüştü .. Elbiseleri
nin düğmelerini çözdüler, gömlek si
yah kanla bulanmıştı, 

İki apaş arandıjtı zamıın buluna -
madı. Anlaşılan bu suareden h::ıber

leri olduğundan öldürdükleri adıım -
dan kurtulmak için bu usule milra
c:ıat l'tmişlerdi. 

TEŞEKKÜ" 
Geçirmiş olduğum kazadan do 

layı gerek ziyaret suretiyle gerek 
telgraf ve mektupla llıtfen batı -
rımı soran muhterem zevata, aziz 
dostlarıma ve arkadaşlarıma de· 
rin teşekkür ve hürmetlerimin 
gazeteniz vasıtasiyle iblfığını rica 
ederim. 

Tıp Fakültesi Dekanı 
profesör 

Dr . Keınal Atay 

-----··--.._...···-·· .............. . 
Vatandaııar arasında bir tasar· 

ruf yarıııdır bl!!Jladı. Herkes, hiç 
olmana 5 liralık bir tasarruf bo
nosu alıyor. 

----······························· ....... . 
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Dünyanın 
Siyasi · 
Manzarası 

1 - Uzak Şarktan gelen haberler, 
Japonynnın seferberliğini surntle 
oamamlam kt oldugunu goster
ınektcd r. H nd çıni i tıkamet nde 
:ok mıkt rda Japon harp ve n k
;iye gemileri hareket halindedir. 
! - Japonyanm Vaşington Scfiri
alıı Welle ile görü ta den sonra, 
~merlkn ile Japonya mUnasebet
erlnln gitt kçe ıy!lececegini söy -
lemes şayanı dikkattir. 
! - General Franco'nun harp o
kulu mezunlarına söylediği nu
tukta, İspanya için sulh ve har -
bin ayni şey olduğunu söylediği 

haber verilmektedir. 

Jzak Şarkta : 

Uzak şarktan gelen haber• 
ler, Japonyanın seferber

.ığini süratle tamamlamakta oL 
duğunu göstermektedir. Hindi. 
çini istikametinde, çok mikdar
dsı Japon harp ve nakliye gemi· 
lerinin hareket halinde bulun
duğu tesbit edilmi tir. 

Japonyanın Fransız Hindiçi
nisinde bilhassa Kamerun kör
fezini işgal ederek burasını kuv
vetli bir deniz iissii ;1:apması 
muhtemel görülmektedir. 

Japonyanm bu hareketinin, 
Mogolistana karşı yapacaklan 
ani bir taarruzu setretmiye ma· . 
tuf bir tezahür olduğunu düşü
nenler de vardır. 

Fakat İngiliz sözcüsiine göre: 
Japonların Mogolistanı h•tila:\·a 
teşebbüs etmeleri varit göriil
ınü~·or. Çünkü bu bölgede ha
zırlıklar yoktur , .e Japonların 
bu sahaya, Sovyet kara ordula· 
rına karşı koyacak bir kuv,·et 
çıkarabilmeleri de şüphelidir. 
Japon ordusu şimdiye kadar mo 
dern bir ordu ile harbetmemiş
tir. Modern Sovyet kara ordu
suna karşı Japon ordusu harp 
kabiliyetini haiz değildir. 

Alman radyosuna göre: Uzak 
şarkta Japonyanın ga •esi sulh 
ve yeni nizamı tesistir. İngiliz
ler son zamanda bu sulh ''e ni
ı:amı bozacak harekette bulun
maktadırlar. Vichy de Japonva
nın hu siyasetini tasvip ettiği 
icin, İngilterenin Hindldniyi is
gal ederek uzak sarkta sulhii 
bozması ihtimaline karsı .Tapon
~·aya yardıma ve Hindiçinide is. 
tediği hava ve deniz ü..Ierini 
\'ermeye amadedir . .Tnpon:vn der 
bal hu iisleri i gal edecektir. 

İngilterenin \1,C Amerikanın, 
Japonyanın bu hareketine kar· 
~ı alacağı vaziyet hala belli de
ğildir. Fakat bazı mnha(il, bu 
iki devletin bu hareketi bir 
harp sebebi nddetmiyecekleri 
e Jap<>nyava karsı iktisadi 
tedbirlerle iktifa edecekleri ka
naatindedirler. 

Amerikada-;-

Japonyanın Vaşington sefi
ri Amiral Namura'nın 

Welles ile görü tiikten sonra, 
Amerika ile Japonya münase
betlerinin gittikçe iyileseceğini 
söylemesi şayanı dikkattir. 

Diğer cihetten1 Amerika har
bi) e nezaretinin, kongreden, A. 
merika askerlerinin harice gön
derilmesi müsaadesini istivece-
ği haber \'eritmektedir. · 

Albay Kııox, ga7.etcciler top
lantısında, Amerikanın Pasifik 
donanmasının, Amerikanın u
zak ark siyasetini tatbik için 
icap eden her seyi yapını~·a ha
zır olduğunu siil lemi tir. 
Diğer bir habere g(ire de: A

merika, PnsiCikte harbe mani 
olma · ı , hayati bir mesele olarak 
telıikki etmektedir. Japon:\·a 
Hindiçiniye kar ı bir harekete 
gec:tiği takdirde, .laponyanın 
Aınerikadnki alacaklarını bloke 
etmek ve Japonyaya yapılan ih
rat'at iizcrine tam hir ahloka 
koymak gibi, esasen çok miiskff 
bir iktisadi ve mali vazivctte 
bulunan .Tapon:rnyı hiisl;iitiin 
sarsacak iktisadi tedbirler ala-, 
cakhr. 

Bu haberler, Amerikanın ken 
dini heniiz tarnıımiyle hazırlık
lı hissetmiyerek, japonya ile 
bugiin harp haline gelmekten 
çekindiğini ve Japonyanın da 
bunu hissederek harekete geçe
cğini göstermektedir. 

Fakat, Hindiçiniye kadar he
men bütiin Çin sahillerini elin
de bulunduran ve Hindicini ve 
Sb·amda kuvvetli ham ve deniz 
üsleri tesis edecek olan Japonya 
pek yakın bir istikbalde İnı?il
tere ve Amerika icin biiviik bir 
tehlike te kil edeceğini, ·Londra 
\'e Vaşingtonun dii iinmemeleri 
imkansızdır. 

Kabildir ki, İngiltere ve A· 
merikamn bu hareketi harp se
bebi telakki etmiyecekleri hak
kındaki rivayetler, Amerikan 
donanmasının hnrekt"t sahasına 
varmasını temin idn vakit ka
zanmıya matuf bir manevra o.1-
sun. 

ispanyada: 

General Franco'nun, harp 
okulu mezunlarına hita

ben söylediği nutukta: İspanya 
için sulh ve harbin ayni şey ol
duğunu söylediği haber veril
mektedir. 

İngiliz m.ahafili, mihverin İs
panyayı harbe süriikliyeceği ka
naatini beslemektedirler. 

l\fister Eden, General Fran
co'nun bu ayın 17 sinde söyle
diği nutku mevzuu bahsederek 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"İngiltere İspanyanın iktisadi 
kalkınması için çok yardımda 
bulunmustur. Anla!!ma için hüs
nü niyete ihtiyaç vardır. Fakat 
Franco'nun beyanatından, hüs
nü niyeti olmadığı. yalnız bey
nelmilel vazb·eti değil, İngilte
renin İspanva~·a kar l siyasetini 
de anlamadığı, ayni zamanda is. 
panyanın yardıma ihtiyacı ol
madığı anln~plmaktadır. İspan. 
ya yardım istemezse, ona :\'al'• 
dım edilmivecektir. İstediği tak 
dirdc dahi · yardım, Franco'nun 
vaziyet ve hareketine tabi ola
caktır.,, 

Eden'in bu sözleri, ayni za
manda Amerika namına da söy
lediği hissedilivor. 

İspanyanın iktisaden bitkin 
ve ithalat ve ihracatı için İngiL 
tere ,.e Amerikava muhtaç ol
duğu bir zamanda ve Alman
yanın harbin başlangıcındanbe
ri en sıkısık bir vaziyette bu
lunduğu bir sırada General 
Franco'nun bu meydan okuma
sını izah edemiyoruz. 

/Jl.ANTEN 

f(•lB&~HBiilD 
KOKOLU TER 

Kendi terinin kokusu insana 
hoş gelir. Hatta insanın kendi 
terinin kokusu kendisine kuvvet 
'\'erir, derler. Onun için, uzunca 
bir yol giderken yorulup da hal
siz kalanlardan, arada ırada bir 
parmağını koltuğunun altına gö
türiip sonra burnuna tutanlar var 
dır ... Yorgunluğa karşı bu tedbiri 
şehir sokaklarında yürürken al
mak kahil değilse de kırlarda ge. 
zerken arada sırada bir parmağı. 
n.i koltuğunun altına götürmek 
pekalll miimkiin olur. Zaten yaz 
me\'siminde bayanlarla erkekle. 
rin bir çoğu yakası açık rob ve 
~·a gömlek giydiklerinden bunu 
yapmak pek kola~dır .• 

Bazıları, ba kasnın ter koku
sundan hoşlanırlar. Fak'lt, bu se
fer aşk ve muhabbet işe karışsa 
gerektir ... A k işe karışınca insan 
sadece ter kokusuna değil, en a
ğır esans kokusularına bile ta
hammiil eder ... 

Yalnız, bazılannın teri taham. 
miil edilemivecek derecede fena 
}ıir koku çıkarır. Öy le kokulu 
ter çıkaranlar çok da terledikle
rinden o zamıın kokulu ter insa
- ictimai bir dert oul'. Kokulu 

ter çıkaranların yanından herkes 
kaçar ... Bereket versin ki böyle 
kokulu terin bütün vücuttan çık. 
ması nadir olur. 

Fena kokulu ter en ziyade kol
tuk altından, bir de ayaklardan 
çıkar: Kırmızı saçlı bayanların 
koltuk altından, genç erkeklerin 
ayaklarından... Tabii hepsinin 
değil, bazılarının ... 

Koltuk altından çıkan kokulu 
tere karşı: Sık sık kolonya su
yu. üzerine talk pudrası, içerisi
ne biraz da salol karıstırılarak ... 

Ayaklardan çıkan kokulu tere 
karşı: Yüz gram su içerisinde 
dört gram asik kromik. Onun i
çerisine pamuk batırılarak ayak
ların altına, parmakların arasına 
sfüüliir. Kendi kendine kuruma
lı .. İlle günlerde hergiin, sonra iki 
günde bir, daha sonra hafta, on 
günde bit. 

Papuçlar pahalı olmasaydı, sık 
sık iskarpin değiştirmek iyi o
lurdu ... Bayanların giydikleri, 
burnundan yahut yan tarafların
clan delikli papuçlar hirgiin genç 
erkekler idn de moda olursa, o 
zaman kokulu ter çıkaranların 
hali nice olur bilinmez •. 

TAN 

(Müdafaa iktisadiy_a+ımızda Vercıiler J 
Yeni Vergi Zamlarının 
Mahiyet Ve Şumulü ? 

Müdafaa iktisadiyatımız 
-buna harp iktisadiyatı

mız da d iyebiliriz- 1939 anlaş
mazlığının arifesinden itibaren 
Türkiyenin takip ettiği siyaset 
dikkate alındığı takdirde, "ken. 
dini ihtilaf çemberi içine ı?iri
vermiş bulmamak maksadivle 
askeri hazırlıklarını tamamla
mıya ve silahlı bitaraflığı müd_ 
detince de bütün kuvveterini 
zinde tutmaya matuf tedbirler 
silsilesi,, sözleriyle ifade oluna. 
bilir. Bu tedbirlerden en mühim 
!erinin ittihazı, şüphe yok ki, 
şimdiye kadar devlet maliyesi
nin hissesine is"Ubet etmiştir. 
Askeri hazırlıkları tamamlama
nın ve kuvvetleri daima zinde 
bulundurmanın ilk şartı, bu 
vaziyetlerde, umulmadık mik
darlara çıkmakta _litecikmeyen 
masrafları kafi para ile karşıla
yabilmek, >'ani devletin muhtaç 
olduğu muazzam iştira kabiliye
tini mil/ gelirden en müna
sip usull<.'rle temin etmek değil 
midir? Lakin, bu hususta en 
münasip sayılacak usuller han
gileridir? Bunların heyeti umu. 
miyesini şu bir kac kelimelik 
cümle içine sığdrabiliriz: "Fi
yatlar, vergiler ve istikrazlar 
politikasını ahenkli kılan usul
ler.,. l\fatllıp ahengin ilk unsuru 
Milli Korunma Kanu. 
n unun uhtesine tevdi edilmiş
tir. Vergilerden aşağıda bahse
deceğiz. İstikrazlara Tasarl'uf 
Bonolan münasebetiyle, geçen
lerde şöylece temas ettik. Buna, 
% 5 tahvilli hazine tahvilleri ve 
Diyarbakır - İrak. - İran $İmen
dif eri istikrazı vesiylesiyle yine 
avdet edeceğiz . Ancak müdafaa 
iktisadivatının bütce üzerinde
ki tazyikini azaltmak ve müşte
rek hedefe erişmekte milli ser
vete düşen vazifeleri eksiksiz ifa 
ettirmek hususunda devlet.in 
baş vurabileceği careler bunlar. 
dan ibaret değildir. Finanz u
chiv bu çarelerden baıılannı 
şöyle sıralıyor: 

Kağıt para ihracına nihayet 
verilebilir. Bankalara para ıe...,. 
dii yasak edilebilir. Gayri men· 
kul, altın, mücevher gibi kıy
metlerin alış verişi güçleştirile. 
bilir. Döviz temini için mevcut 
stoklar dağıtılabiJir. Yabancı 
memleketlerdeki alacaklara el 
konabilir. İstikraz faizleri yÜk
seltilip banka mevduatı faizleri 
azaltılabilir. 

Türkiye bu çarelerden ekse
risine iltifat etmemiş, hattA ba
zı memleketlerde çoktan tatbi
kine başlanmış olan istihlak eş
yasının vasikaya tabi tutulması 
usulünü bile bizim için lüzum· 
lu görmemiştir. Bu vaziyeti, top 
yekun harp iktisadiyatı hakkın
da yepyeni fikirleri muhtevi bir 
eser neşretmiş olan Stefan Th. 
Possony'nin bir cümlesiyle izah 
kabildir: "İktisadiyat, vatanın 
müdafaası için iktidarında olan 
herşeyi yapmıya nasıl mecbur i
se ordunun da ancak mümkün 
olanı istemesi o derece zarurl
dir .,, Demek ki, Türk ordusu ta. 
leplerini im'kanlanmızla telif 

Telefonla Nakledilen 

Fotoğraflaı 

l
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Yazan: Nasuhi BAYDAR 
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etmeyi bilmiş ve 14 - 18 harbin_ 
den mülhem olarak "harp za
manında milli müdafaa memur
larına para meselesinin pek e
hemmiyetli bir mesele olduğu 
anlatılamaz. Bunlar size sözle 
hak verir, fakat hakiki işle te
yit etmezler.,. demiş olan profe.. 
sör Truchy'nin mütaleasını tek
zip etmiştir. 

* * imdi, yeni cinan harbi yü-
zünden bilhassa ithalatın 

azalıı~~ş olmasından dolıvı büt
çe muvazenesini temin icin 29 
Mayıs 1941 tarihli kanunla ih
das edilmiş olan yeni verRiler 
hangileridir ve mevcut verRi
lere icra kılınan zamlar neler-
den ibarettir? ' 

Fakat, bütçe encümenince 
305.235.000 lira olarak tesbit ve 
Büyük Millet Meclisince ufak 
tefek tadillerle kabul edilmiş o. 
lan varidat bütcesinin esaslı f11· 
sıllannı kuş bakışı ile RÖzden 
~ecirip d'i!vlet .ııtelirlerinin ne
Jerden terekküp etti~ini, veya 
diğer tabirle, ne .ııtibi verJ(iler ö. 
dediğimizi hatırlamadıkça :veni 
vergilerle zamların mahiyet ve 
şümulü hakkında san"h fikirler 
edinmemiz kabil değildir. Filva
ki, devlete ne namlar altında, ne 
veriyoruz? . 

Bütçede varidat fU kısımlan 
ihtiva etmektedir: 
Irat ve aervet verglleri 
Yani bun~ nrpıi 39,220,000 lira 
Ha;rvanlar verrlli 21,600,000 ,, 
Veraaet Ye intikal 
•ersiıi 790,000 " 
.Madenler ril1Uma 760,000 ,. 

M ıuımele ve iatilıUk 
vergUeri 
Yani rümrük nrrileri ıa.000,000 ,, 
Muamele nrcileri 31,350,000 ,. 
Dakili iıtihllk 
nrsileri 
Sa ve kara an 
•erci.teri 
Nakliyat nrıiıl 
Sefineler rilımna 
Damsa resmi 
Tapa harçları •e kay. 

'6,200,000 .. 
r 

500,000 • 
2,300,000 ,, 

90,000 .. 
9,200,000 .. 

diyeler ı, 700,000 ,. 
Mahkeme barçlan 1,900,000 ,. 
Pasaport, ikamet •eeaire 400,000 ,. 
Noter harçlan 700,000 ,. 
Diier harçlar 51,000 ,. 
Ha;rvan 1&ihk sabrtan 
resmi 30,000 ,. 

lnlıi3arlar IJIJli luulılatı 
Yani tütün, taıı, iıpirto 
•e ispirtolu içkiler, rö
vel•er, fi1elc ve patlaJ'let 
maddeler 39,000,000 ,. 
Bunların müdafaa •er-
sili 11,500,00 • 
Kibrit, çakmak n ban 
lann müdafaa verılsl 2,530,000 " 
Oyun kttıdı 40,000 ,. 

DelJlete ait mal· "De mülk
ler luuılatı 2S0,000 ., 

Vevletfe idare edUt!n 
miieMeaeler 1.ooa.~ 

Umumi müeaseseler ve 
§irketler hasılatından 
devlet maaesi . 1,875,000 .. 

Müteferrik 
varidat ıı,425,ooo ,. 

Fevkalade varidat 
Yani buhran nrıiıi 19,200,000 ,. 
MuVazene nrıiıi 19,200,000 ,. 
Hava kuVYetlerine nr-
drm ver&isi 13,000,000 ,. 
Butda:rı lı:oruma verıiıi 7,900,000 , 
Binalardan müdafaa 
verciıl 1. 900,000 ,. 
Poıta ve telıraf mii· 
rueleleri ve telefon a-
bone bedellerinden mi>-
dafaa versiıi 196,000 ,. 
İhracattan ihracat 
verriıi 1,800,000 " 

Yekun. 305,235,000 .. 

* * Simdi, Milli Korunma Ka-
nununun tatbikine lü

zum kalmadığının hük\ımtçe i
lan edileceği senenin sonunda 
tatbik mevkiinden kalkacak o
lan bu yeni vergilerle zamlar
dan bahsedebiliriz. 

Bildiğimiz .ııtibi vasıtasız ver
.1tilerimiz kazanç, hayvanlar, ve
raset ve intikal, iktisadi buhran, 
müvazene, hava kuvvetlerine 
yardım vergileriyle maden ve 
orman resimleri ve bir de hu
susi idarelere müdevver arazi 
ve bina vergileridir. Bu vergiler 
doğrudan doğruya mükelleften 
tahsil edildiA'i için bunlardan 
yalnız bazı mükelleflere ait ka
zanç ver.ııtisi zamlarının bir ve 
ruhsat tezkeresi harçlarından 
bir kısmının keza bir ve bir 
kısmının da bes mişli arttınl
masiyle iktifa edilm~. hayvan
lar ver,Risinden bilhassa kovun. 
la kıl keçiye ait olanına % 50 
zam icra edilmiştir. Buna, mes
kenlerden bina ver,Risinin 1/6 
ve mecurlardan 1/3 ü nisbetin
de müda!a ver~isi alınacatmı, 
veraset ve intikal vergisinin de 
bir misli zamma tibi tutulacab
nı ilave edelim. 
Yeni vergilerle zamlarda daha 

çok vasıtalı verRiler dikkate a
lınmış ve bunlar meyanında da 
muamele, istihlak ve müdafaa 
verjtilerivle damRa resmi ve na_ 
kil ücretleri mevzu ittihaz edil
miştir. Kepek, tahan helvası, 
memleket içinde şekerden imal 
olunan maddeler, ıtriyat ve tu
valet eşyası, dahilde kaucuktan 
imal edilen bazı maddeler mua. 
mele verJıisine tabi tutulmms, 
kahvenin kilosundan alınan is
tihlak ver~si zammına yirmi 
be$ ve çayınkine kırk kuruş. çi. 
mentonun tonuna ild yüz kuruş, 
elektrik ve havasr.ızı istihlAJC re. 
simlerine % 50 zam yapılmış, 
tütün ve içkilerden alınan mü
dafaa ver~isine muhtelif, tuza 
kilo başına bir kuruş, sınat mü-

esseselerden alınmakta olanına 
% 50, gümrüklerde bazı evra
ka yapıştırılan müdafaa puluna 
bir misli, tiyatro ve konserler
den alınan % 10 resme keza bir 
misli, kibritin kutusuna otuz 
para, çakmak taşının beherine 
üç kuruş zam icra edilmiş, pos
ta ve tel~af müraseleleri ile te. 
lefon abonelerine yeniden mü
dafaa vergisi konulmuştur. Ba
zı evraka ait dam.ııta resmi tezyit 
edildiği gibi şimdiye kadar dam. 
.ııta resmine tabi bulunmıy:ın ba. 
zı evraktan da damga resmi alın 
ma,,ı ılararlastırılmıştır. Nakli
yat resmi ve sair vergi ve re
simlerin ilavesinden sonra nak
liye ücretleri yekununda hasıl 
olan kuruş kesirleri yirmi para
dan az ise yirmi paraya ve yir
mi paradan fazla ise kuruşa ib
lağ edilmiştir. Nihayet, İcra Ve
killeri Heyetince istisna edile
cek ve kanunda istisna edilmiş 
olan ihracat mallarından maa
dası 7n 3 ihracat VJ!ralsine tabi 
tutulmıu:tur. * ... 

9u kısa izahtan 3çıkça an-
laşılır ki, kanun vazii ye.. 

ni ver,Riler tarh ve mevcut ver
~ilere zamlar icra ederken vast. 
tasız vergilere fazla dokunma· 
mak istemiş, vasıtaJı vergiler
den de yüklüce saydıklarını ka
le almıyarak istihlaki keyif ve 
zevke taallıik: eden veya yerle
rine verj{iye ıaryi tabi bir mad
denin ikamesi kabil olan eşyaya 
ait bulunanlar üzerinde durmuş 
tur. İstihlak emtiası fiyatındaki 
yükselişe rağmen kazanclan sa. 
bit kalmakta olan hizmet erba
bına yeni külfetler tahmilinden 
kaçınılmış olmasının sebepleri 
bunların vaziyetlerinde münde. 
miçtir. Bununla beraber, vasıta
lı vergilere yapılan zamların 
inikislannı bilhassa onlar his
setmektedir. Diğer taraftan, b ir 
bakıma göre servet ve di~er bir 
bakıma RÖre irat vergisi addo
lunan hayvanlar vergisinde ko
yunla ktl keciye yapılan % 50 
zammı istiksar edenler olmuş
tur. Fakat, bu hayvanlardan a
lınan et ve yün ve süt gibi mad
delerin fiyatındaki tezayüt ver
J(iye yapılan zammı haklı gös
terecek mahiyette olduğundan 
itirazlar ciddi telakki edilme
mistir. 

İste yeni vergilerle zamların 
mahiyet ve şümulü bundan iba
rettir ve devlet hazinesine te
min edecekleri tahmin olunan 
.ııtelir de varidat bütcesi veku
nunun % 10 undan fazla değil
dir. 

Lakin. bunların yaşavrsımız ü
zerindeki tesirlerini acaba nasıl 
ölçeceğiz? Bu bir. Bir de vasıta. 
1ı veva vasıtasız vergilerle tek· 
lif altma alınan umum haricin
de, bilhassa bugünkü vaziyet 
sayesinde, ~eniş ve bol kaza
nanlann ayrıca vergi vermeleri 
adalet icabı de~il midir? 

Bunlar başka b2hislerdir. Biz. 
şimdilik, su mütearifevi tekrar 
edelim: Müstakil vas~mak pa
halı yaşamak, demektir. 

tecilikte cok mühim bir yer al
mıva başbdığı su sıralarda Av
rupa resimlerini elde etmek çok 
güçleşmiştir. 

Sürat asrındayız. Herşeyin 
yıldırım hıziyle yapıldı· 

ğı bu devirde dünya .ııtazetecile
ri de .havad~l.erini son süratle y aıan: 
verebılmek 1çın cırpmıvorlar. 
Bu uğurda bir çok fedak~rlıkla.. 
ra katlanıyorlar. Fakat, bu, kafi 
değildir. Bir çok yeni keşifler 
de birlikte yürüyor. Amerika· 
dan son gelen haberlere göre, 
şimdi havadisleri olduiu .ııtibi 
resimleri de telefonla vermek 

Avrupanın bir kösesinde olan 
bir vakanın resimleri, vesaiti 
nakliyenin bozukluğu , sansür 
vesaire dolayısiyle Berline ve
yahut di~er telsiz makinelerinin 
bulunduğu sehirlere varıncaya 
kadar haftalar geçmekte, o za· 
mana kadar resmin bir kıvmeti 
kalmamaktadır. Eğer S?azeteci
ler, bu yeni telefon usulünü Av. 
nıpa ile Amerika arasında da 
~Uf'abilirlerse, gu.etecilik sa
hasmda v~ni bir zafer kazan
mış olacaklardır. 

kabil oluyormuş. 
Mesela, Nevyorkta cıkan bir 

gazetenin Kalifomiyada bulu_ 
n;m bir muhabiri orada ansızın 
cıkan bir mühim yangın hava
disini şu şekilde vermektedir: 
Evvela karakol vesair kavnak
lardan havadisi topluyor. ·sonra 
resimleri çekiyor, havadisi yaz
dıktan sonra koşacağı yer tele
fonun başıdır. 

Operatörlerden ıazetesinin 
numarasını istiyor ve ona resim 

mi almıya hazır vaziyete ~çi
yorlar. Resmin telefonla veril
mesi tam 20 dakika sürüyor. Bu 
esnada muhabirin bulundutu 
yerde ve resmin alınmakta ol
duğu ıazete idarehanesindeki o. 
dada elektrikler söndürülmüş. 
tür. 

Resmin verilmesi bittikten 
sonra kız, merkezdeki hususi 
aleti çıkarıyor. Bunun üzerine 
muhabir, şimdi de aynt nu
mara ile konuşmak istediğini 
söylüyor ve böylece varım saat 
içinde hem havadisi hem de ha
vadise ait resmi vermiş oluyor. · 

* * Guetecilik Sahasında· 

vereceğini söylüyor. "Resim ver Yeni Bir Zafeı 
mek,, bu, yeni bir tıbi.rdir. 
Kız bu ihbar üzerine merkez.. 

deki hatlara hususi bir alet i
lave edivor. Öbür tarafta J?aze
te idarehanesini de vaziyetten 
haberdar ediyor. Orada hemen 
hususi tertibat1annı alıyor ve 
bes dakika kinde eelecek res-

Sirndiye kadar bir çok yer
lerde resimleri telsiz va

sıtasiyle naklediyorlardı. Fakat 
bu makineler ancak muayyen 
yerlerde mevcuttur. Avrupad~n 
Amerikava f otol'raf nakleden 
telaiz makineleri ancak Berlin. 

Londra ve Pariste bulunmaktL 
dır. Amerikada da bu makinele
re her şehirde rasRelinmez. 

Halbuki telefon hemen her 
yerde kolaylıkla bulunabilen bir 
alettir. Şimdi, en hücra bir kö
şede olan bir vakanın muhabir
ler, telefon vasıtasiyle resimle
rini matbaaya derhal yollaya-,-------------
caklardır. 

Bu usul Amerikada son za- YENi NEŞRIY AT: 
manlarda çok rağbet görmüş.
tür. 

Simdi, ayni usulü Avrupada 
da tatbik etmeyi düşünmekte
dirler. Bir yandan Amerika hü
kümeti, harp hazırlıiı ile me~ 
gulken dünyanın dört bir buca.. 
imdan havadis ve ~im toı>ı... 
mak için milvonlarca dolar talı. 
sisatlar olan JEazete ve havadis 
ajanslan da hususi mühendis
ler tutmakta birbirleriyle rekL 
bet edercesine bu sistemi bir sn 
evvel Avrupa ile Amerika ara
sında tatbik edebilmek icin on
ları tetkik seyahatlerine cıkar
maktadırlar. Zira resmin ıaze. 

DEGIŞEN DÜNYA 
' 

A. Hamdi 
Başar "Değişen DOnya" admda bir e-
ser neşretml:stir. Kitap bir ön söz ve 
bir eon söz ile şu üç kısnndan müte
fekkildir: Harpler, buhranlar ve Ih-
tll1ller -kapitalizmJn doluşu ve ba-
tıp- Yeni Dünya nizamının ana pren

ılplerl. Bu mevzularda müellif o ka
dar dlkkaW tahliller ve orijinal fikir
ler ortaya atıyor kt, bu vadide ilk 
Tilrkçe orijinal eser diyeblllriz. 

Hamdi Baıarm bu eseri ihtiva et
tlli meselelerin ehemmiyeti ve aktü-
alltesf bakımından alAka uyandıracak 
mahiyettedir, 

3 

reı_,:~nm~ 
Avrupada Başhyan 

Sefale' 
Yazan: Sabilıa SERTEL 

1939 harbi, hudutlarda bütün 
şiddetiyle devam edisor. 

Bu harbin bırakacağı insan 
\"e materyel zayiatını, korkunç a
detleri ancak harbin sonunda öğ. 
reneceğiz. Hudutların gerisinde 
başlamış daha müthis bir faci· 
\'ardır. Açlık ... İstila ahına gireı 
Avrupa memleketlerindeki açlı 
itın tas\"İrlcri artık gazete sütun· 
!arına da aksetmiye ha ladı. 

New • York Times'in Stokholm 
muhabiri gazetesinde şöyle di· 
yor: 

"Son aylarda N orveçteki açlıl 
son haddine vardı. Un, kahve 
şeker, fasulya, pırınç, hezel;\ c 
stokları tamamiyJe tükendi. A ç 
lıktan ölmiyecek kadar veriler 
ekmek, bir çok mide hac;talıkla 
nna sebep olmaktadır. Oslo'd 
yağ namına bir şey yoktur. Kıı 
saplar haftada bir veya iki giiı 
bir iki saat dükkanlarını acmak 
tadırlar. Eskiden Norveciilerir. 
en büyük gıdası olan halik, bu
gün lüks yiyeceklerden madut· 
tur.,, 

İsveçte çıkan Social - Democ
raten gazetesi de N orveçte 30~ 
bin kişinin açlıktan ölüme mah 
kôm olduğunu, bulurlarsa karga 
eti yediklerini yazıyor. Ameri
kan gazetelerine llacaristandak 
açlığı tasvir eden muhabirler 
dünyanın en iyi domuzlarına, i· 
nekJerine sahip olan bu menıle. 
kette at eti ve içerisinde yüzde 
otuzu patates olan bir ekmek yP.. 
diklerini, günde adam başına 300 
gram ekmek diiştüğiinü, lokanta 
tarda ancak 80 gram verildiğinı 
yazıyorlar. 

Macar gazetelerinden ' ,Kish 
Uychag", Zokai köyüne ait yaz. 
dığı makalelerde köylülerin pen. 
çeresiz ve kapısız kulübelerde 
yaşadığını, hiç birinin hayvanı 
ve tohumu olmadığını, bütün köy 
!erde verem hastalığının süratle 
ilerlediğini, bütün Macar köyle
rinin ayni manzarayı arzettiğini 
söylüyor. Hükumetin resmi ga
zetesi olan "Madya.rchag" dahi 
işsizliğin çoğaldığını, ilk defa ola. 
rak Macaristan sokaklarında ço
cukların çıplak ayakla gezdikle
rini, bir odada on on iki kişinin 
yattığını, madencilerin açlıktan 
mustarip olduğunu, günde bir pa. 
tatesle geçindiklerini yazıyor. 

Yugoslavya, Belç.ika, Yunfufis
tan ve diğer memleketlerdeki aç. 
lığı, bu yüzden meydana gelen 
hastal.ları, harp cehpelerinde 
verilen kurbanlara ilave edersek, 
harbin facialarını göziimüzün Ö· 
nüne getirebiliriz. 1914 harbi 
4,5 milyon ölü, 9 milyon yaralı, 
açlık ve sefaletin milyonlara va· 
ran kurbanlarını bıraktı . Bu har. 
bin müthiş rakamlarını daha tah
min edemeyiz. Cihan harbinin so. 
nunda, bu müthiş istatistikleri, 
sefalet tablolannı görenler, harp 
vesaitinin bu teknik ilerlemesi 
karşısında bir daha harp olomı
yacağını iddia etmişlerdi. Harp 
vesaiti 1914 ten kat kat fazla öl
dürücü bir mahivet aldı. Teknik 
harplerin bir tek muharebede 
verdiği milyonlarla ölüyü belki 
şimdiye kadar hiç bir harp gör
medi. Harbin bu artlar için~e u. 
zun süremil·eceğini iddia edenler 
de yanıldı. Harp devam ediyor, 
beşeriyetin verdiği kurbanların a 
dedi günden güne büyiiyor, açlık 
\•e sefalet Avrupayı kemiriyor. 
Harp sonrası Avrupasını ve dün
yayı tasavvur etmek için gözleri. 
mizi kapayıp dü~i.indiiğümUz za. 
man Fikreti hatırlamamak müm. 
kün değil: 

1 ndir eu mahse,.i cidal 
in dil 

Perdeler sahnei fecaatin< 
Sön8ün artık bu ateşlı 

"film 

lzmir Mıntakası 

Mahsul Rekoltesi 
!zmir, 24 (A.A.) - Alakadar -

ların 1941 Izmir mıntakası mah -
sul rekoltesi hakkında verdikler 
tahmini rakamlara göre üzüm 
45/ 50 bin, incir 40 bin, zeytiny 
ğı 35 bin ve tütün de 22 bin ton
dur. Yapılan bu ilk tahminler 
nazaran üzüm normal senelere 
nisbeten az olmakla beraber ge
çen seneki rekolteden on beş yir 
mi bin ton fazladır. Kalite iti • 
bariyle çok yüksek ve iri tanel 
olduğundan bu yıl çok nefis mah 
sul elde edilecektir. Zeytinyağ 
rekoltesi de on bin tonluk bir fa~ 
!alık göstermekte ise de tütün l ı.1 
bin ton noksandır. Buna mukabi 
mahsul hastalıksız ve nefistir. ·---···-·····--··--······-Yurtdıılar; 

5 liralık tHarruf be.,o ları, 

halkçı devletlm lz.Jn halkçı tasar• 
ruf ılyaaet l nln bir eıer ldlr . Onun 
için her keseye elverlıll olan bu 
bonoları halkımız kapıpyor. ......... ·-·--·························--
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L ASKERi VAZIYET-) 

SARK CEPHESİNDE 
~ A iman 1 arruzu 
a Beklenen inkişafı 

Yapamamıştır 
ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

r 

a Şark cephesinde Alman taar
ı/ ıuzu bir türlii inkisaf edemiyor. 
P Nihayet dün ak~am Berlin as
ın keri sözciisli A1ınan ileri hareke-
. tınin durusunu izah irin veni bir , . . 

~ trıkım sebep]er göstermiye ıncc· 
~ş bur kalmıştır. 
n Alman askeri sözcüsiine göre 

Smolensk \'C Pıskow cephesine 
Sov:ı: etler o kadar veni takvivc 

1 kıtaları göndermek'tcdir ki, Al
man ileri motörize kıtalarırun 
bunları imha etmesine imkan 
~oktur. Bu yeni kuı·,·etler en ye. 
ni siHlhlarla miicchhezdir, bilhas
sa ağır toplar kullanmaktadır. 

A1man askeri ınütehassısının 
• ikinci şikayeti So\'yet orduları 
ba1lcumandanhğının takip ettiği 
ııiandır. Sovyetıer ilk defa mü
dafaa ile taarruzu beraber :rap
mak metodunu takip etmişlerdir. 
Filhakika Alman umumi ka
rargahı on giin C\'VC) Stalin hat
tının yarılarak Smolensk'in alın 
dığını, Sovyet ol'dusunun muka· 
'emcti kırılarak Mosko\·a yolu
nun açıldığını bildirmişti. Halbu. 
ki dün Alman askeri sözcüsü mu-
harebenin Smolensk'in garbinde 
\"C etrafında cereyan ettiğini, ·"e 
bu şehrin hala Sovyetlel'in elinde 
bulunduiunu itirafa mecbUl' ol
muştur. 

Yine on giln evvel ,imalde 
Pskow'u geçen Alman kuvvetle· 
rinin Leningrada doğru ilerledik
leri ve önlerindeki bütün muka
''emeti kırdıkları bildirilmi~ti. 
Halbuki hala burada mukaveme
ti kınlmış Sovyet ordusunu geri 
püskUrtmek mümkün olamamış
tır. 

K eza Kief'in diişmek ilzere ol· 
duğunu bildiren Alman resmi teb 
liki, .şimdi hala Jitomir'de büyük 
Jıarpler olduğunu haber vermek
te devam ediyor. 

Şark cephesinde Alman • Sov
~ et ordularının vaziyetini an)a. 
mak için iki el parmaklarınızı 
birbirine geçiriniz. Bir taraftan 
ileri giden kuvı·etlerin sağ ve so
lunda diişman ku,·vetlcri bulun
makta ve bu sebeple harp sahası 
ga~·ct girift bir manzal"a arzet
mektedir . .l\lescıa, Alman ordula. 
rı Smolensk civarında bulundu. 
ğu halde Sovyet orduları ~eriler· 
de Minsk ve PJnsk cinında hu
betnıektedir. İki taraf da birbir
lerini ihataya ve imhaya çahş· 
nıakta, bu sebeple de harp gayet 
çetin olmaktadır. İki ordunun da 
gerek teçhizat, gerek kuvvet, ge. 
rek taktik bakımından birbirine 
müsa\'f o1uşu, sark cepht-c;indeki 
harbi tam manasiyle bir hareket 
harbi haline sokmuştur. 

Kuvvetler miltemadben hare
ket halindedir. Bu sebeple şark 
t'ephesinde düz bir cepheden 
bahsetmek nıiimkün değildir. 

"Lozan Bir Temel, 
Bir 

Bir 
Başlangıç ve 
Meseledir"' 
<Baı tarafı 1 incid e) 

yük Türk varlığını ancak böyle 
bir temele dayanarak kurabiliriz. 

O bir meşaledir. Çünkü; ilmi, 
askeri, siyasi, içtimai, iktısadi, 
hareketlerimizi müsbet yolda ve 
daima ileri istika.mette nesilleri 
tenvir edecektir. Eminim ki 
Türk nesilleri bu meşaleyi elde~ 
ele ebediyete ,götürecek1erdir.,, 

Maarif V ekili•nin sözleri 
Maarif Vekilimiz Hasan Ali 

Yücel de demiştir ki: 

- - - ·--- -- ".L A 1"1 
;,. . - ' 

Lozan Yıl Dönümü 

Üniversitede Heyeeanh 
Tezahüratla Kutlandı 

Lozan sulhünün 18 inci yıldö
nümü, dün Üniversitede ve Hal
kodalarında heyecanlı tezahürat
la kutlanmıştır. 

Üniveraitedeki toplantıda Ha
riciye Vekili Sükrü Saracoğlu, 
Maari! Vekili Hasan Ali Yücel, 
Müstakil Grup Reis Vekili Ali 
Rana Tarhan, Vali ve B"'lediye 
Reisi Dr. Ltitfi Kırdar, Örfi İ
dare Komutanı Korsıeneral Ali 
Rıza Artunkal. Halk Partisi ts • 
tanbul İdare Heyeti Reisi, Me -
buslar, Profesörler ve kalabalık 
bir gençlik kütlesi hazır bulun • 
muc;tur. 
Ünivem~ holü, bu münase -

betle bavrak ve vecizelerle süs
lenmiş. İsmet İnönünün Lozan 
sulbünü imza etti~i zamanki ve 
bugünkij fotos,traflan ile Atatiir
kün b~k bir resmi çam dalla
riyle cevirlmişti. 

Sehir bandosunun caldı~ 1s
tiklal Marsı ile menı~ime başlan
mıs ve Rektör Cemil Bilse! bfr 
hitı:ıbede bulunarak demiştir ki: 

"Bugün Lozan günüdür. LO'Zan ba
rı.sını teşkil eden 18 anlaşma 18 yıl 

evvel Lozan Üniversitesinin merasim 
salonunda bugün imzalandı. Bu a.n -
laşmaları Türkiye başmurahhuı sı -
fatiyle imza eden Milli Şefimiz., :rur· 
da dönüşlerinde Loz.a.n ıulhllnlln 15 • 
nemini ve m~nasmı en evvel b(lytlk 
ilim müessesemizde izah ettiler ve 
bunların önemini ve manasını duyu
racak olan bu milesse.!leye de sulhil 
imza ettikleri kalemi teslim ettiler. 

Bugünü bu sebeple Ö'niversite her 
yıl kutlar. Bu seneki törende yüksek 
huzurlarmu;la ayn ayrı şeref verdi~ 

ğlnlz için şükranlarnnı arzederim. 
Lozan gilnOnü niçin kutluyoruz' 
Lozan memlekete sağlam ve şerefli 

bir barış getirdi. Bu itibarla Lor.an 
gün\l barış günüdür. 

Lozan memlekete lstlktAl ve hAki
m!yet getirdi. Bu sebeple Lozan g\.lnil 
istiklll ve hAkimlyet ,.Unüdür. Ge -
rek sağlam ve şerefli banş, gerek 
Türk milletlnln hakimiyet ve istiklA
U Lozanda çetin blr savaşla kopan • 
Iıp alınmıştır, Bu münasebetle I.oz.an 
günü ayni zanunda zafer gUnUdilr." 

Rektör, daha sonra Lozandan 
önce imza edilen birçok muahe
deleri acı ile hatırladığını söyli
ylerek demiştir ki: 

Bunlarnı i~e en a~ll" olanlan şQp
hesiz ki, adil kapitillAsyonlardı.,. 

Profesör, Lozan sulhünü kut • 
lama merasimlerinden birine ait 
intibalarını anlatarak demiştir 
ki: 
"- Büyük kurtarıcı Atatürk bir 

münasebetle Lozan zaferinin mahi -
yeti etrafında çok değerli sözler söy
ledikten sonra bilhassa iki milhim 
tavsiyede bulundu. Birincisi, Loıanm 
kıyrnetinl anlamak için onu daima 
"Sevr,, muahedesi ile mukayese et -
melidir. İkincisi, Lozan denilince dııi
ma İsmet İnönüyü şükran ve iftihar
la anmak her Türk için bir vazife -
dir. Bugün de başka milletleri '1ıpta 
ettirecek su.rett.e milletimizi sulh ve 
~lAmet yolunda yürüten Lozan kah
ramanı Büyük Şefe ıonsuz saygı ve 
şükranlarımı sunarak bu vazifeyi ya
pıyorum.,, 

Avukat gözü ile Lozan 
Bundan sonra söz ala'1 Baro 

Reisi Meki Gelenbek de Lozanın 
avukat ,gözü ile izahını yapmış 
ve demistir ki: 
"- Lozan Türkün dinamik kudre

tinin en canlı itade şekUni bulduğu 
inkılAp tarihimizin temelidir. Lozan · 
kazanılmasaydı, ondan sonraki lnkı

lAplar Yiptlamazdı. Kabotaj milllleş -
tirilemezdi, boğazların emniyeti istih
sal olunamazdı. Bize teşril hakkımı
zı, kaza! hakkımn:ı, iCTat saldhiyetı
mizi o kaza.ndı:rdı~ Yabancı devlet -
lerln kanun ve nl:ı:amtarımrzı ve i -
darl tedbirlerimizi tetkik ııalAhlyctı

ni, yabancı mahkemeleri ve hususi 
meclisleri, hül!sa hakkı kaza ort.ak
tılını o lAğvetti. Muhtelif faaliyet 
şubelerini parazitlerden o kurtardı. 
Ondan sonra da. yeni Ttirkiyeyi ku
rarken, te$kf1At ve müessesatına, bü
tün cihana hürmet telkin eden tna~
rur ve muht~em ~ekil ve mahiyeti 
o verdirdi." 

Sözlerini gençli~e hitap ederek 
bitiren profesör alkışlar arasın -
da kürsüden inmiştir. 

Ahmet Ihsan Küraüde 
Ordu Mebusu Ahmet İhsan 

Tokgöz de gazeteci gözü ile Loza
nı anlatmıs, milli mücadele yıl -
lannda Münih'de istihbarat mü
messili iken matbuat temasların
da edindiği intibaları neklederek 
demiştir ki: 

Emlak ve Eytam Bankasından~ 

Mevkii ve evufı 

Mukadder 
kıymeti 

Lira Kurut 

806 Galata, Bereketzade mahallesi Zürafa sokak eski 
2-5-7 yeni 5, 7 numaralı mağazayı müştemil ha-
nenin yarısı 

!J38 Aksaray, Yalı mahallesi Alboyacılar sokak eski 
32, 32 mükerrer, yeni 44, pafta 208, ada 838, par

, sel 29 numaralı 140 metre murabbaı arsa 
844 

1525 

1778 

1938 

2:155 

2629 

2784 

2820 

2861 

Aksaray, Yalı mahallesi Ortabostan sokak eski 19, 
yeni 27, pafta 208, ada 819, parsel 5 numaralı 130 
metre murabbaı arsa 
Eminönü Dayehatun mahalleRi küçilk Yeni han ü
çüncü kat eski, yeni 4, pafta 87, ada 260 numa~ 
rah 27,50 metre murabbaı oda 
Beyoğlu, Şahkulu mahallesi, Şahkulu sokak eski 
2-2 mükerrer, yeni 2-4, pafta 39, ada 290, parsel 
18 numaralı 63,50 metre murabba dükkAn ve a-
parlımanm 2/ 8 his~eı:i. 

Üsküdar, Kısıklı mahallesi Kısıklı caddesi 
13, yeni 21, taj 21-23 nuın aralı 18283,50 
·murabbaı maa köşk bağın 74/ 160 h issesi 

eski 
metre 

Burgazada, eski Kmltoprak, yeni Çaktltaşı sokak 
eski 1, 11, 13, taj 5, pafta 9, ada 33, parsel 6 
numaralı 460 metre murabbaı arsanın 1/3 hissesi. 
Üsküdar, eski Pazarbaşı, yeni Altunlzade mahal
lesi Nuhkuyusu sokak eski 110, yeni 112, taj 118 
numaralı 1273 metre murabbaı arsa 
Beyoğlu, Kamerhatun mahallesi, Yenlbahçe, en 
yeni Dilbaz sokak eski 21, yeni 33 numaralı kAr., 
gir evin 6/16 hi~sesl. 
Beyoğlu, HalAskArgazi mahallesi eski Hacı Mihak 
yeni Şafak sokak, e~ki 13 mükerrer, yeni 73, taj 
73. 73/l, pafta 63. ada 1!79, parsel 49 numaralı 

119,50 metre murabbaı kArgir evin 1/8 his~esi. 
Eminönü, Dayehatun mahallesi Sandalyacılar so
kak büyük yeni han birinci kat eski 13-14, yeni 
13, 14, 15, pafta 87, ada 25 !I. parsel 33 numaralı 
178,75 metre murabbaı kirgir depo ve odanın 

• 2/8 hissesi. 

650 

140 

130 

172 

1720 

2648 

153 

1274 

597 

1161 

2383 

2912 Eminönü, Çarşı mahalles{ Astarct han alt kat 
eski 30, yeni 24, pafta 141, ada 2812, parsel 103 
numaralı 24 metre murabbaı oda 

200 --

2945 

2966 

Beyoğlu, Kuloğlu mahallesi Başağa çeşmesi ve 
Alyon sokak eskl 15, yeni 19, pafta 25, ada 4'79, 
parsel 12 numaralı 60 metre murabbaı kArgir e
vin 1/2 hissesi. 
Beyoğlu, Kalyoncukullutu tnahallesi Kirman ve 
Kalyoncukulluğu sokak eaki 143, yeni 1, 147, pafta 
18, ada 449, parsel 26 numaralı 30 metre murab
baı dükka.nlt kAI"gir evin yarısı 

2450 

707 

3006 Beyoğlu, Kalyoncukulluğu mahallesi Düğün so- 183 
kak eski 11, yeni 13, pafta 18, ada 451, parsel U 
numaralı 61 metre murabbaı arsa 

3015 Bakırköy, Zeytinlik mahallesi eski Lamibey, yeni 2038 
Bilgi sokak eski 3 mükerrer, yeni 7 numaralı 

81,50 metre murabbaı kArgir ev. 

-

Yukanda e.dresi ve tafsilltı yazılı aayr1 menkuller pesin para ve a
çık arttmna uınıliyle ııatılacaktrr. 

Muzayedeye iştirak edecekler mua'kder kıymetin yüzde onu nl&be -
tinde teminat yatırmaları ll'iznnd[J', 

İhale 7,8.941 perfe.ıııbe günü saat ondadır. Satış esnaırında verlll!ll 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdlrde teminat akçesi derhal arttml
ınıyarak ihale kim.in uhdesine icra edilirse teminat alq;esi ona ikmal 
ettirilecektir. 

f11teklilerin pey BkceııI, nilfus tezkerE!!:i ve Clç kıta fotografla birlikte 
bildirilen ıtın ve saate kadar şubemiz Emlak Servisine gelmeleri. 

(885 - 6201) 

-- --------
.. 

BUGÜNKtl' PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 Müzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik ( Pl.) 
8.30 Evin saati 

* 

18.40 Kuartet 
19.00 Konuşıru 

19.15 Kuartet 
19,30 Haberler 
19,45 KlAsik ince-

saz 
12.~0 Program 
12 33 Saz 

20,15 Radyo ga 
zetc.sı 

12 15 Hııherle:-
13.00 Şar.ıctlar 
13.!5 Mtizik (Pl.) 

20.45 Ş:> rk 1ar 
21.00 Ziraat tak

vimi 

* 21.10 Temsil 
18.00 Program 22.00 Orkestra 
18.03 Fasıl heyeti 22.30 Haberler 
18,30 Memleket 22 .45 Orkestra 

( r··--~~:~.'.: ... ---~-~.'.'. .. ~.~~=··: 
'ı 1 s+nnhul Rorsası i 
• 24/7/ 941 FiYATLAR! ! ................. -............................. : 

Lonara 
~evyorlı 

Parts 
Milftno 

1 St~rlin 
100 Dolar 
ıoı • ~ J:t'r~ 
101' Ltn>t 

Cenevre 100 İsviçre Fr. 
A.mııterdaın lOtı Floru; 
Berl!n 100 f. Marlı; 

Brukse' ıoo Belga 
Atına 100 Drahmi 
Sotya IOC Levı.. 
Prag 100 Cek la"OIIP 
Madrit 10() Peçeta 
Varsova ıoeı Zlotı 

8udape:ıte 100 Pengo 
Bük.reı ıoa Ley 
Belgrat ıoıı nınu 

Aıırhr 

5.22 
132.2() 

30.03 

---
12.8~ 

--
Yokohama 100 Yen 11.01'!9 
Stokhol.ııı 100 İsveç Kr. 10.8875 

ESHAM ve TAHVtLA.7 

Srvas ~ Erıunım % 7 .934 
II. ilıl VII. 
T. C. Merkez Bankası 
Ycdikule İplik Fabrikası 

20-40 
1.30.25 

62 

Sürpagoptaki 

Define Bulunamadı 
Bir haftadanberi Sürpagop Er 

meni mezarlığında devam eden 
define kazısı dün sona ermiştir. 

Radyostezi mütehassıslarının 
elindeki hassas aletlerin delaletiy 
le, guya dcfıne yeri kat'i olarak 
gösterilmişti. Son açılan ve dört 
metre derinlığine kadar inilen çu 
kurda da, ne bir mezar izine, ne 
de ufak bir emareye tesadüf edil 
memiştir. 

Yalnız tabakatülarz mütehassı· 
sı Rus mühtedısi Ahmet Hidayet, 

Sovyet tebliğine göre Besarab. 
yadan ilerlemeye teşebbüs eden 
Alman motörize kuv\ tleri Sovyet 
ordulan ta*1fından tahrip edil
miştir. 

"- Ancak milli savaşların so
nunda varılabilir bir barış vesi
kası olarak tarihimize ve tarihe 
serefle ~eçen Lozan andlaşması. 
her anılışında onu yapana ve 
hazırhvanlara gönüllerde minnet 
ve şükran duyli(ular1 uyandırabi
lir. Medenivet alemi icinde 
Türklere ve bugünkii ,.,iirk Cüm 
huriyetine düşen büyu.ı<: sulh va
:r.ifesi Lozan andJasmasının açtı -
ğı imkanlardan do~uyor. Bunun 
için de Lozan andla!jmas1 Türk
lerin gözünde olduğu kadar, biz
den baska milletlerin de nazar -
lannda husu1'i bir önem taşı
malıdır. Bugün İstanbul Üniver
c;ite~inin Mlonunda vaslı ve ıı:enç 
hepimize hali, hatta istikbali o
lan va km bir maziye ~ev.ııi ile 
ve alaka ile tekrar baktırdığı i
cin doğru ve güzel konusa.n ar-

"- Türk millett dAM evlAdr, eşsiz 
kahraman AtatOrktln kumandasında 

kıyam ederek kendisi için y:\Ztlmt~ 

olan tarihi yırttı, kendi şerefli tari
hini yazdı. Bu, Lo7.anda olmustur ... 

Rektör sözlerini şöyle bitir
miştir: 

"- Düşman fikirlere llyte fena, 
ISyle yalan kanaatler yerlestirmiııt! 

ki, tarif etmek bile kabil değildi. 
Ttlrk kelimesinin yanmda l!:tlhzatı 

bir cümle ve çok tatsn: sözler duy -
mak muhakkaktı. İşte Türklüğü kur
taran şanlı Milli Mücadelemiz esna
mnda, müttefikler memleketi ve bl -
taraf memleketler böyle acı kanaat

(
son açılan çukurun derin bir nok
tasında, mahdut bır kısma mün -

---------------------------- hasır bir yerde mahiyeti meşkuk 

M .. dde·ı mumtligvinden. bir madenle karısık altın kırıntı-c. 
"- Lozanda 1m.za edilen 18 v~f -

kanın 18 inci yıldllnüm\lnde 18 mil
yon Türke ait Univenften!n minnet 
ve şükran duygularını Milll Şefimiz 

İnönüne sunarxm..,, 

Bursa u U • larına tesadüf cdf p nümune aldı-
Yine Moskova askeri sözcüsü

ne göre, Sovyet seferberliği ta
i!Umlanmış gibidir. Şimdiye ka
dar cepheye gönderilen ihtiyat 
kuvvetleri Alman ileri hare
ketini durdurmaya kafi g-elmiş
tir. Mütebaki ihtiyat kuvvetleri, 
ki dört milyon kadar tahmin e
dilmektedir, Moskon önünde 
beklemektedir. 

İki tarafnı bu izahatından an
laşılan fUdur ki, şark cephesinde 
Alman taarruzu beklenea inkişa
fı yapamamıştır. Harp on gün
denberi hemen de tevakkuf ha
Jindedir ve iki ta.raf da hesapsız 
zayiat vermektedir. İki tantf da 
cephedeki zayiatlarını arkadan 
gönderılik.leri taıe kuvvetlerle 
teüıfi etmekte Te harp sahasına 
yeni kuvvetle.r ıevketmektedir. 

Onun için büyük :ı:a,.ıiata rai
men harp şiddet. ve del..şetini 
kaybetmemiştir. 

kadaslarnna pek müteşekkirim. 
Hatırlamak, hatırlanmanın ilk 

sartıdır. Bilhassa ~nc-lerimizin 
bu hakikati hey~anla duymuş ol 
m.alarını ı;ıörmek, buııtiin ve ya
rın icin büyük bir emniyet metn
baı oluyor.,. 

'Adli bakımdan L<>zan 
Daha sonra, profesör Tahir 

Taner, adli bakımdan Lozanm 
manasını izah etmiş ve demiştir 
ki: 
"- Lozan nıuaıhedenamesinln im

za olunduğu gün pek hayırlı, çok mü
barek bir gündür. Aziz milletimiz bu
nun her yıldönümünü şevk ve heye
canla kutlamakta çok haklıdır. 

Kapitülasyonla.rdan kurtuluşun ne 
bilyük bir zafer oldu#unu takdir ede
bilmek için. müessesenin hükümle -
rlni, ecnebilerin bizim öz yurdumuz
da hAklm oldulart imtiyaz ve mua
fiyetleri hatırlamak Ufidlr. Adll. 
mail, idari, ticari, smht vesalr saha
lardaki bu imtiyazlarm hepsini bu
rada sa71p dökmiye mahal yoktur. 

lere boiulmuştu.,. 

Hatip, ~zetecllik bakımından 
Lozanı şöyle hiilasa etmiştir: 

Bursa ceza va tevkit evinin 8.8.941 gününden Mayıs 942 gayesine 
kadar 272.700 iki yüz yetmiıı iki bin yedi yüz kilo (belediyenin çıkarta
cağı halk tipi) ihtiyacı 17.7.941 i\inünden 8.8.941 gününe kadar kapalı 
zart usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 8.8.941 Cuma günil saat 15 de Bursa C. Müddeiumumfilğinde 
icra olunacağmdan talip olanların muhamrntm bedeli olan 33.451 Uranın 
% '7,5 yüzde yedi buçuk hesabiyle 2508 lira 82 kuruşluk teminat ve 
teklif mektuplarını mezldlr gün saat 14 de C. MüddeiumutnHiğinde te
şekkül edecek olan komieyon riyasetine vermeleri ve şartnameyi gör
mek istiyenlerin yevmi mezkurdan evvel C. Müddeiumum1llğ!ne mi.lra-

ğını söylemekte ve alatının hassa 
siyeti iddiasını hala muhafaza et.· 
mektedir. 

Defineyi arıyan Osman Ş::ıvlı 
şimdi de yine bu aileye ait olan 
ve Bakırkövündc bulunan bir me 
zarlıkta taharriyat yapmak için 
teşebbüslere gir işmiş tir. 

"- Avrupada TfirkH.lk huıumeti 

illt darbeyi Loum tl'nlvenite ealo -
nunda yemi$tlr. Sulbiln tmz& olun -
duğu gün orada hazır bulunan bah -
tlyar Türklerin araıımdaydım. O ril
nün çok talt ve me11ut hatıra~• ebedt 
surette dimağnn:ıza mahkQk:tur." 

eaatlan tlan olunur. (5982) , 
LALE SINEMASINDA - Beyoğlu üçüncü Sulh hukuk 

.,. Hfiltimliğinden: 

Bundan sonra söz alan J?en~ 
Üniversitelilerden Sabiha Altın 
ve Muzaffer Erer Lozanı s:tenc -
lik ~zü ile tahlil etmiş ve al -
kışlar arasında. sözlerini bitir -
mislerdir. 

Merasime son verildikten son

Bugün 
Mevsimin en güzel iki filmi birden : 

1 • DÜŞES PETROVNA 
(TOVARİTCH) 

CHARL!& BOY!R ve CLAUDETTE COLBERT'ln en gDzel fllmlert 

2. ASYADA KOPAN FIRTINA 
Cebelilttank Casusu, Don Kazaklar1 filmleri kahramanı 

G RE GOR OUCHENE'nin CONRAO VEID -SE6UE HAYAKAWA-
MA DLEN ROSENSON - Mlşi KO TANAKA gibi bUyük 

l"a Rektör, Millt Sefe ve büyük
lerimize ırençliğin duydujtu sar· 
sılmaz itimat ve sevgi hislerini , 
bildiren telp;raflar göndermiştir. ,..,.._ ___ lllİll_ yıldızların heyecanlı fllmlerl. 

____ , 
liiye sordu . 
, "- Efendim, halle sizi alkışlıyor!., dediler-. 

Nazırın dudakları istihfafla kıvrıldı. Sesinde bir 

Eleni tarafından Beyoğlu çu .. 
kur Çakmak sokağında 6 numa .. 
rada mukim Despina aleyhine a
çılan tahliye davasının yapılmak
ta olan muhakemesinde Müddei 
aleyhe ilanen tebliğat icrasına ve 
müddeti ilfuıında 15 gün olması
na mahkemece karar verilmiş ol~ 
duğundan muhakeme günü olan 
11/ 8/ 941 saat 10 mahkemeye gel 

1 meniz ve yahut kanuni bir vekil 
dahi göndermediğiniz takdirde 
gıyaben muhakeme yapılacağın .. 
dan davetiye makamına kaim ol -ı 
mak üzere ilan olunur. ..._ Demek ki, hak ve haksızltk hakkındaki teJ..ak_ 

kilerin birini kabul etmeliyim. Hiç şüphe yok ki, 
kendi telakkimi kendi inancımı kabul ederim.,, 
Durdu, içini çekti. "Falmouth senin muhafazan 
aliında sabırsızlık ve sinirlilik gösterdiysem affıni 
dilerim,, dedi. 'DUDUST ADAM acı vardı. B 

"- Eğer bir şey olmazsa, canları sıkılacak,, de
di ve yine durakladı. "Allah beni halktan kurtar
sın, alkışlarından da, sempatilerinden de ve bana 
acımalarmdan da., dedi. Kapısını kapadı. Dışarıda 
duran iki kişi kilidin "çıt!,, ettiğini duydular. 

u L M ACA 

Falmouth başmı salladı. Ne diyeceğini şaşırmış
ti. "Srzin rnuhafazanız için munzam bazı tedabir 
daha alacağız. Sir Philip bugün saat altı ile sekiz 
buçuk arasında sizin bu adadan hiç ayrılmamanı
zı ve her ne sebeple olursa olsun, kapıyı açmama. 
nızı yalvaracağız. Hatta ben de gelsem Bruşvekil de 
gelse, kim gelirse gelsin kapıyı açmayınız. Kapı -
nız kilitli kalsın,, dedi. Yarım saniye durdu "ister
seniz birimizden birımiz yanınızda kalsın!,, diye 
ilave etti. 

Sir Philip "Hayır hayır! Dünkü vakadan sonra 
yani adamlar sizin kıyafetinizi de taklit ettikten 
sonra yalnız kalmayı tercih ederim,, dedi. 

Öteki adam başını salladı. "Bu odaya anarşist 
giremez. Geceleyin her tarafını parmak parmak 
yokladık. Tavanı tabanı her tarafı. Pencerelere de 
kurşunla delilımez çelik levhalar taktık.,. dedi, o. 
danın etraiın.:ı göz gezdirdi. Masanın üzerinde içe
risi güllerle dolu bir vazo gördü. "Ha amma bu 
vazo bu odada yoktu. Bu şey yeni gelme olacak,. 
~di. 

Sir Fhi!ip "Evet Hcrford'dan bahçemden gön
derdiler.,, dedi. 

Pal.mouth gülün bir tanesini alıp kokladı. Son
ra mitsaade istiyerek odadan çekildi. 

Makophone'un yi.ıksck damından, insan bütün 
Dawning Street havalisini seyrediyordu. Ogün 
Jama çıkan Sınıth. anlatıyordu: 

"- Manzara gi3rulccek şey doğrusu. Sokaklar 
polis kalabalığından kapkara birer şerit olmuş. 
Şehrin içi hep miğfer kesilmiş. Buna polis kordo
nu, polis muhafazası denmez, bu delinmez, ara . 
sından geçilmez yekpare bir polis kitlesi.,, diyor
du. 

Hakikaten de öyle idi. Inzibat !mirleri hiç bir 

~ -- -
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_ / Falmouth saatine baktı; "Tam kırk dakika var,, 
dedi 

şeyi tesadüfe bırakmamışlardı. Şeytanate karşi bitiriyorlar ve yine baştan anlatıyorlardı. Gözle
şeytanet, sinsiliğe karşı sinsilik, kule.ndıktan ma- rin çoğu saat kulelerine saplanakalınıştı. Da.kika
ada kuvvete de dayanıyorlardı. Sokakları bu hal lar bir türlü hızlanrnıyorlardı. Fakat va.kit daral
de görenlerin bazıları birbirlerine "Acaba polis dıkça, adımlarını tembel tembel sürükliye sürük
müdüriyeti paniğe mi uğradı?,, diye soruyorlardı. tiye ilerliyordu. Halk: "Durun artık bekliyeceği-

Bütün alem merak içindeydi Bu mer ak dolayı- miz iki saatimiz kaldı, şukadar kaldı bukadar kal
siyle polisin ardı sıra polisten on misli fazla bir dı,, diye saati birbirlerine bildiriyorlardı. 
halk kalabalığı da toplandı. Saatlerce ayakta dur- Saat tam yedi olunca, uğuldıyan kalabalıkta 
duJtl.arı ve bütün dünya parlamentolarının atası uğuldama kalmadı. Herkes tepeden tırnağa kadar 
olan t~giliz parlamentosuı:un ~enksiz k~bbesi~p - bakan göz, ve işitmeğe gerilen kulak oldu. Bütün 
den başka bir şey göremedıklerı halde yıne dagıl - Londra ölüm sükO.tu içinde bekliyordu. 
mıyorlardı. Ogün Londraya. varan ve bu manza~ • • • 
rayı gören bir yolcu, bu hali ~e~ak ederek, beklı Saat yediyi biraz geçmişti. Sir Philip uyuşulan 
yenlerin birisine bunun sebebını sormuştu. He- plA.na mugayır olarak kepısını açtı. Kapısının dı
rif piposunu ağzından çıkararak, piposunun ağıza şarısında bekliyen polis müdüriyle Palmouth'a 
gelen tarafiyle Dawning Street'i köstermiş ve: işaret etti lkisi de ona doğru koştular. Sir Philip 
"- Birisini öldürecekler de, onu eeyretmeği in yüzü sapsarı idi. Iki amire: 

bekliyoruz.,, demişti. "-Artık kapımı kapayıp kitliyeceğim! Bana 
Gazeteler her yarım saatte bir, bir fevkallde bildirile:rı tertibatın hepsinin tama.mlarunış oldu-

nüsha basıyorlardı. Fakat gazetenin sokağa ç1k- ğunu ümit ederim.,j dedi. · 
masiyle satılması bir oluyordu. Kalabalığa varın- İki adam "Tertibat tarndır,, diye cevap ver -
ca müveziler artık ilerliyemiyor. Gazeteler ve ga- diler. 
zetelcrin parası, arkada duranlar tarafından, cin- Sir Philip bir şey söylemek üzere yine ağzını 
dekilere verilmek suretiyle, elden ele geçe geçe açtı. Fakat söyliyeceğini alıkoydu. Biraz durdu ve 
tevzi ediliyordu. Gazeteler bir kaç günden beri kendi kendine konuşurmuş gibi: 
yazdıklarım, Dörtlerin cinayet hikayelerini temcit "- Ben kendime göre hak]ı bir adamdım. Ne 
pilavı gibi ıSıtıp ısıtıp halka dayanıyorlardı. Kala- olacağını bilmiyorum. Fakat ne olursa olsun, doğ 
balığı teşkil eden insanlar da sokakta ve meydan-! ruyu yaptığıma eminim . ., dedi. 
da ayakta durdukça durmamacasµıa anlatıyorlar, Dışarıda müthiş bir gürültü koptu "Bu nedir?,, 

• • 
Dörtlerin dördü de karanlıkta çömelmişlerdi. 
Manfred'in sesi "Eh artık vakit yaklaştı. Eli 

kulağında,. dedi. Thery yerde bir şeyler yapıyor
du. El yordamiyle birşeyler arıyordu. "Yahu bir 
kibrit çakın!,, dedi. 

Poiccart'ın sesi keskin bir "Hayır!,, diye öttü. 
Gonsalez de eğildi. Yerdeki tellerin birini tutarak 
Thery'nin eline verdi. Thery aldığı teli tuttuğu 
başka bir tele bağladı ve "Vakit değil mi?,, diye 
sordu. 

Man!red "Bekle!,, dedi. Fosforlu saatine baktı. 
(Tamam) dedi. 

Thery elini uzattı. İnledi ve yere serildi. 
Gonsalez "Ne oldu?., dedi. 
Manfred, Thery'nin yanına varmış, ötesini be • 

risini elleyip yokluyordu. ötekilere: "Bif yaıiış
lık yaptı ve yaptığı yanlışlığın cesazını çekti,, dedi. 

''- Fakat Sir Philip?,, 
Manfred elini Thery'nin yüreğinden kaldırarak 

"görürüz görürüz,, dedi. . . . . . • • • • 
... Fa1mouth'a o kırk dakikalık bekleyiş asır -

!ardan uzun geldi. Hiç kimsenin konuşmaması 
tenbihlenmişti, maksat en ufak bir çıtırd1yı, tıkır
tıyı duymaktı. bu put gibi duruş bu ses çıkarma
yış yüreklerde ağır ağır bir çöküntü hasıl ediyor· 
du. İnsanın birden gırtlağını patlatasiya haykıra
cağı, akılda toplanan karanlıkları yırtıp atacağı 
geliyordu. {AJ'kası var} . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan Sağa: 1 - En büyiik 
şair - Bir zamir 2 - Su - Afrika 
(fa bir çöl 3 - Cüsse'nin bir he
cesi - Bir nota - Emmekten emir 
4 - Fena değil - Lahze - Meme
nin yarısı 5 - Hazzetmenin zıddı 
6 - Geri değil - Bir deniz 7 -
Ters okunursa: Saçsız - Bir no
t.a - Bir uzvumuz 8 - Ters oku
nursa: Bir nota - Süratli 9 - Ti
caret i!ilerinin iyi gitmemesi • 
Ruhı bl.r hastalık 

Yukarıdan aşağı: 1 - Ustalığın 
tersi 2 - Bi.ıyücüniın yaptığı 3-
Bir böcek 4 - Bir kaza merkezi· 
Sanat - Bir şart edatı 5 - Misa
firlik 6 - Bır kaz.a merkezı - Er
kek 7 - Ters okunursa: Haya -
Bir nota - Köpek 8 - Ters oku
nıırsa: Hükümran g - Bir za ~ 
m}t - On par~ 
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rak Sabık Başvekili 
~rzuruma Geldi ve 

~nkar.aya Hareket Etti 
tr1:urum, 24 (A.A.) - Sabık lerdir. 
k başVekili Raşit Ali Geylani, .. . · 

1 k Şİden mürekkep maivetiyle Dun ,geceyı bura~a ~eçıren m -
akŞam saat 19 da Irandan S&firler, bu aksamkı trenle Anka
Obillerle şehrimize ıtelmis- raya harekt ed~ceklrdir. 

G. Franco'nun 
Hatah 

Görüşleri 
\1. Eden Bun 1 arı 

~vam Kamarasında 
tzah Etti 

londra, 24 (A.A.) - General 
co tarafından son ,günerde 

lenen nutuk hakkında beya
'a bulunup bulunmıyaca.1tı so-

"llıası üzerine Mister Eden be
tta bulunmuş ve İspanvol 

Ui harbi bittiğindenberi, İn
;ı hükumetinin İspanvanın ik
di kalkınmasını kolaylaştır. 
~ için İngiliz hükumetinin 
hğı yardımları anbttıktan 
:-a sözlerine şöyle devam et
tir· 
Şi~di nnlıyoruz ki, General 
~co Falanj meclisinde 1 7 Tem 
..qfa söylediği nutukta yalnız 
hin umumi vaziyeti hakkında 
arniyle hatalı bir kanaate sa
olmakla kalmamakta, fakat 
· zamanda İngiltere tarafın-

ıı fspanva hakkında takip edi
ıktisadi siyaset hakkında da 
ış bir kanaat sahibi bulun-

ktadır. 
tisadi uzlaşmaların muvaf
olması için akit tarafların 

ııu nivet sahibi olması şarttır. 
lbuki General Franco'nun nut
böyle bir hüsnü niyete hayli 
~tır. Bu beyanata bakılırsa 
llco'nun memleketi için yeni 
ktisadi yardıma ihtiyacı yok. 
E:ger b uhakikat ise, İn,giliz 

Urneti vardı mplanlarına de
cdem;vecek ve sivasi duru

ııu dn İsoanvol hükumetinin 
t kbcl hareketlerine uydurn

.ttır. 

charnhorst 
ve Gneisenau 
Bombalan&ı 

londra, 24 (A.A.) - Son 24 
t içinde bombardıman tayya
rimiz, Scharnhorst ve Gnei
au ismindeki Alman zırhlıla
a karşı büyiık ölçüde harekat 
Dtnışlardır. 
Scharnhorts'un Brest'ten çıkıp 
limanın 380 kilometre cenu

<llda Lapallice'e girdiği tesbit 
rniştir. Bunun üzerine tayya-

erimiz gemi limana demirler 
"!ınirlemez ve .ı?Ün batıdan ağır 
'lıta bombalar atmışlardır. Şid
li bir dafi ateşi açılmış ve Al
n tayyareleri uçarak harcka

l'ıııza mani olmaya çalışmışlar
~. Bu esnada iki düşman tayya
i diışürulmuştür. 
liücumlar saat 14 te tekrarlan. 
~ ve ayni zamanda ve nyni 

ikada Brestteki Gneisennu'a 
bombalar atılmıştır. 
.\Jınan ilk raporlardan zırhlı. 
t-a mütenddit tam isabetler vu
~ buldui!u anlaşılmıştır. 

' riantin Polisi Alman 
Sefarethanesinde 
4raştırma Yaptı 
~ucnos - Aires, 24 (A. A.) -
Cll'şamba günü polis, Nazi par
ltıin umumi karargahı olan 

·ııenos - Aires Alman sefaret -
~esini basmıştır. Muhtelif Al
an cemiyetler merkezlerine de 
~er bazı baskınlar yapılmış ve 
~~ evrak müsadere edilmiştir. 
Sefarethaneye yapılan baskın, 
deral mahkeme hakimi ile Ar
lltinin aleyhindeki faaliyet 
ilkkında anket yapan ve araş -
trnaları emreden Parlamento 
misyonu azalarının huzurun -

11 olmuştur. 

'f ugoslavyada Bir 

ihtilal Çıkmış! 
l Ankara, 24 (Radyo Gazetesi)
ondra radyosu buJ?unkü ncşrL 
lındn verdii!i bir habere ıtöre 

Yı.ıuoslavyada ihtilal çıkmıstır. 
tıl le istiralt eden Sırp ve Ka

~daf!lıların vekunu simdidrn 5 
~lrıi bulmuştur. İhtılalcilcr dnf!

td n -a agı h reket etmektedir. 

Akdenizde Kanii 
Bir Deniz, Hava 
Harbi Olmuş -İtalyanlara 

lngiliz 

G öre 

Zayiatı 

Epeyce Fazla 
.Roma, 24 (A.A.) - "Tebliğ": 

Dün merkezi Akdeniz kanlı bir 
deniz ve hava muharebesine sah
ne olmuştur. /ayyare, to~pi~o, 
kruvazör ve tayyare gemılerın
den mürekkep muazzam bir düş
man kafilesi görülmüş, ve bu ka
file tayyarelerimizin taarruzuna 
uğramıştır. Neticede biri 15 di
ğeri on bin tonluk iki vapur ile 
bir cüzütam ve bir destroyer ba
tırılmış ve bir harp gemisi, bir 
kruvazör, bir destroyer ile di_ğer 
biivük bir gemiye tam isabetler 
vaki olmuş, yedi düşman tayya -
resi düşürülmüştür. 

Uç tayyaremiz üssüne dönmemiş 
tir. Bizim cüzütamlarımız hafif 
hasarla çekilmeye muvaffak ol
muştur. Düşman tayyareleri. 22 
Temmuzda bir vapurumuzu ba
tırmıştır. 

lngiliz tebliği 
Kahire, 24 (A.A.) - "Tebliğ": 

22 Temmuzda Pantellarya adası 
acıklannda bir düşman vapur ka_ 
filesine raslnnmış ve 5, 6 ve 7 
bin tonluk üç vapurla 7 bin ton
luk bir petrol gemisine tam isa
betler vaki olmuştur. 

Japonyada 

Seferberlik 
(Ba' tarafı 1 incide) 

tebaası da askerliğe davet olun
muştur. Bunlar Japonyaya hare
ket etmişlerdir. 

Çunking'e ıj:?elen haberlere !1a
zaran üç sınif ihtiyat silah altına 
alınmış ve otomobiller müsade
re edilmiştir. 
J 3 ponyaua seyahat yasak 
Şang'hay, 24 (A.A.) - "Afi,, 

Japonyaya seyahat yapılması, 
sevvahlar hangi milletten olur -
sa· ~lsun, gayri muayyen bir müd 
det için Japonya tarafından me
nedilmiştir. 

V ichy' de müzakereler 
Vichy 24 (A.A.) - (Havas) 

Ofi bildlriyor: Japon Büyük El
~isi M. Kato'nun Am~ral Dar -
lan'a yaptığı son iki zıyarct es
nasında başlıyan Fransız - Japon 
müzakereleri. Vichv'deki Japon 
siyasi mümessilliği vasıtasiyle 
devam etmektedir. . 

Vichy, 24 (A. A.) - .Rc~f!lı 
mahafilde Japonyanın Hındıçı -
ninin derhal iş~uli talebini mu. -
tazammın olarak Fransaya bı~ 
ültimatom vermis oldu,ğu haber1 
tekzip edilmektedir. 

Amerikaıun ihtarı 
Vaşington, 24 (A.A.) - Mister 

Sumner W elles, bugün yaptığı 
beyanatta Japonyayı, Fransız Hin 
diçinisine knrşı almış olduğu v~
ziyette mütecaviz olarak tavsıf 
etmiş ve Japonyanın bu memle -
kete karşı yapacağı bir hareketin 
Amerikanın emniyetini tehdit e
deceğini ve uzak şarktaki ~ı:ıeri
kan arazisi ile menfaatlerını teh 
lıkeye maruz bırakacağını ilave 
etmiştir. 

Sumner Wellcs sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

'"Amerika Hindiçininin Japon
lar tarafından i galini meşru gös 
terecek hiçbir sebep tanıyamaya • 
cağa gibi bu mıntakada Japonva· 
nın müdafaa üsleri tesisini meş
ru gösterecek herhangi b ir zaru 
retin me\'Cudiyetinc de kani de
ğildir.,, 

Mister Wclles'in beyanatında, 
Japonların hareketine kar~•. koy
mak için Amerikanın ne gıbı ted
birler derpiş ettiğine dair hiçbir 
ima yoktur. 

Yeni Tefrikamız 

50 Sene Evvelki 
lstanbul Geceleri 

Çeviren: ili. Abaş 
Birknc; giinc kadar "TAN''cla ........ 

Sovyet Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

M oskovaya ikinci akın 
Moskova, 24 (A.A.) - "Ofi": 

23-24 Temmuz ,ı;?ecesi Alman tay. 
vareleri, yeniden Moskovayı bom 
bardıman etmek teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Yüz elli tayyare, 
akına iştirak etmiştir. Fakat. tav. 
yare dafi bataryalarımızın mania 
ateşi ile kar ılaşmışlardır. Avcı 
tayyarelerimiz de Almanbnn 
vapacakları işe mani olmuşlar
dır. 

Bu haberi veren resmi tebliğ 
şöyle devam etmektedir: 
Düşman tayyarelerinin ekseri

si. Moskova civarındaki kırlara 
bombalar atmışlardır. Yalnız bir 
kaç bombardıman tayyaresi, ma
nia ateşi hattını yarmıya muvaf
fak olmuştur. Hicbir esaslı hedef 
müteessir olmamıştır. Bir cok ev_ 
lerde yangın cıkmıştır. Fakat bu 
yan~ınlar pasif korunma ekiple
ri tarafından süratle söndürül
müstür. 

Bir kac ölü ve varalı vardır. 
Diismanın bir cok tayyaresi dü
şürülmüstür. Bun1arın adedi he
nüz malum det{ildir. Tayyareleri. 
mizin zaviatı voktur. 

Smolensk Sovyetlerin 
elinde 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter 
ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: İyi bir kaynaktan ö,ğrenil
d iğ ine .ı?Öre Alman propaı:?anda
sı tarafından neşredilen ve daha 
sonra Alman baskumandanlı~ 
tarafından teyit edilen haberle
rin hilafına olarak Smolensk, ha. 
la Rusların elindedir. 

Alman ileri kıtalarının bir kaç 
gün evvel Smolensk banliyöleri
ne vardıkları doğrudur. Fakat bu 
kıtalar, püskürtülmüştür. Sovyet 
tebliğleri "Smolensk istikame • 
tinde muharebeler" den haklı o
larak bahsetmektedirler. 

Halen salahiyetli müşahitlerin 
ı:ıittikce kuvvetlenen intibaı , baş. 
lıca Smolensk'e müteveccih olan 
ikinci büyük Alman taarruzunun 
da müthis Rus mukavemeti, bü
vük mesafeler, artan iaşe müşkü
latı ve Sovyet çetelerinin mües
sir faaliyeti yüzünden erimekte 
oldui?u merkzindedir. "P- '-• ... 

Baltıkta 10 vapur batırıldı 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass a

iansmın bildirdiğine nazaran 
Sovyet bombardıman tayyareleri 
ve destroyerler bir düşman ~emi 
kafilesine taarruz ederek on va
pur batırmışlardır. Bu kafile 
Baltık denizinde şimale doğru 
.ı:{iderken yakalanmıştır. 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

İlk taarruzda çıkarılan deh -
şetli ya~gınlar ıhfıla devam edi -
yordu. !kinci taarruzda atılan 
bombalar bu henüz sönmemiş 
vangınların civarına düşmüştür. 
Öyle ki. yangınları söndürmek 
için çalışanlar işlerini bırakmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
ikinci taarruz da Sovyet hüku -
met merkezinin askeri ehemmi
yetteki hedeflerine çok büyük 
yan.ı?ınlar çıkarmıstır. 
Moskovanın merkez garlarına 

düşen bombalar, cephe ve ger i
deki endüstri mmtakalan ile o
lan münakalatı en ciddi bir tarz
da sekteye uğratmıştır. Muhasa
mata takaddüm eden son avlara 
kadar fevkalade bir gayretle in
kişaf ettirilen birçok iaşe müe9-
seseleri Alman taarruzlarının 
hedeflerinden biri olmuştur. 
Moskovanın umumi Sovyet en 

düstri istihsalatındaki hissesi ba
zı şubelerde yüzde yetmiş besi 
bulmaktadır. Alman hava kuv
vetlerinin Moskovaya yaptıkları 
mükerrer akınlarda mühim silah 
ve ağır endüstri tesisatı hasar -
larn uğratılmıştr. 

Helsinkiye Sovyet akını 
Berlin, 24 (A. A.) - Al man 

istihbarat ajans, Helsinkinin ev
velki gece en uzun ~ir hava hü
cumuna maruz kalmış olduğunu 
bildirmektedir. 

Alman ajansına göre 
Berlin. 24 (A, A,) - D,N,B, 

ajansı bildiriyor: Alman matbu
a.tı Stalin'in büyük o~lunun şark 
cephesinde esir edildiğini haber 
vermektedir. 

* Londra 24 (A.A.) - Times ı:ıa-
zetesinin ~iyasi muharriri. Mos. 
kovadan memleketlerine dönmek 
te olan Alman diplomatlarının 
yaptıkları bazı bevanatı naklet
mektcdır. Bu Almanlara ,göre, 
Rusya doğrudan do,i!ruva Alman 
idaresine tabi bir müstemleke o
lacaktır. Bu hal. memleketi Al
man kontrolü altında idare ede
rek veni bir Rus nesli vetisin
ceye kadar devam edecek. Ukran
va o zaman dahi Alman himaysi
altında kalacaktır. 

Bundan baska dolasan savia
lara ı?Öre, şiddetli Bolse\"İk a
leyhtarı olan Alman de\'let na-
7trı Roscnber,g'in umumi kar3r
ı:rahı Ukranyada olmak üzere, e
saret altına alınacak Rus~anın u. 
mumi valilil:!ine tavin edilmesi 
muhtemeldir. 

TAN 

Almanyanın istilaya 
Hazırlandığl 

Memleket Hangisidir 
(Baş tarafı 1 incide) 

istifade edememekte, Isveç top -
raklarından da bir fırkadan fazla 
kuvvet sevkedemediği için kafi 
derecede asker gönderememekte
dir. Bu sevkiyatın süratle yapıla
bilmesi için Isveç yolunun açık 
olması lazımdır. 
Diğer taraftan Baltık denizine 

hakim olmak için Isveç sahille -
rine de sahip olmak lazımdır. 
Sovyet Baltık donanmasını an -
cak bu sayede tamamen muhasa
ra mümkün olacaktır. 

Isveçi işgal etmeyi icabettiren 
diğer mühim bir stratejik sebep 
de, Ingiliz ve Amerikalıların Nor 
veçe asker çıkarmaları ihtimali -
dir. Böyle bir ihtimal karşısında 
Isveçin Almanya elinde bulun -
masında fayda vardır. 

Bu sebeple Mister Sumner Wel 
les'in kasdettiği müstakil devletin 
Isvcç olması ihtimali çoktur. 

* * Avrupada müstakil kalan Is-
viçrenin işgali için hiçbir 

sebep mevcut değildir. Askerlik 
bakımından Isviçrcnin stratejik 
hiçbir ehemmiyeti yoktur. Avru
pada kurulacak yeni nizama Is -
viçrenin ayak uyduracağına da 
şüphe yoktur. Binaenaleyh Isviç
renin işgali bahis mevzuu olma -
mak icabedcr. 

Almanyanın bütün kuvvetleriy 
le şarkta meşgul olduğu bir sıra
da İspanyaya inmek istiyeceğini 
düşünmek de makul görünmü -
:,eor. Zaten İspanya, Sovyet cephe 
sine gönüllü kıtalar göndermek 
suretiyle mihver cephesine fiilen 
iltihak etmiş gibidir. Almanya 
her Yakit istilaya lüzum görme
den ispanyadan istifade edebi -
lir, 

* * Avrupada istiklalini muhafa 
za eden devletlerden biri 

de Türkiyedir. Almanya, Sovyet 
harbine başlamadan evvel Türki
ye ile bir dostluk ve ademi teca -
vüz misakı imzalamıştır. ik i dev
let arasındaki münasebetler nor
mal ve dostanedir. 

Fakat Almanya Sovyet Rusya
da ummadığı büyük müşküllerle 
karşılaşmış, harp Alman erkana -
harbiyesinin tahmin ettiği sürat
Je inkişaf etmemiştir. Sovyet or · 
dularının gösterdiği şiddetli mu
kavemet şark cephesinde çok çe
tin ve çok sürekli muharebelere 
sebep olmuştur. Bu harpte dökü
len kan kadar ve belki ondan faz 

ALMANYA Asker Ailelerine / 
Y d L A •h CB•ı tarafı 1 incide) ar ım ayı ası de kalmayı tercih ettiğini bildir -

(Ba• tarafı 1 incide) miştir. Bu değişiklik nasıl tefsir 
~ edilebilir? Alman makineli mal -

2 - Yardım istiyenlerin bu zemesi, motörlerin tamiri ve de
askerin usul ve furu, zevce, erkek 

poların tekrar doldurulması için 
veya kız kardeşi olması. bir tevakkuf devresini zaruri kıla 

3 - Bunların askerin evinde 
oturmakta bulunması. cak derecede çetin bir imtihan 

karşısında kalmıştır. 
4 - Askere giden kimse tara - Keza yıldırım harbi usulünün 

fından öt~de.nb?ri bunların yiy~- tecrübelerden ders almış olan bir 
ce~ ve saır ıhtıyaçlarının temın memlekete karşı insan ve mal -
edılmekte olmas~. . . zeme itibariyle pek pahalıya ma-

5 - ~e ken~ılerının ve ne ~e' !olduğunun ve insan zayiatının 
as~ere gıdenlerın servet ve gelu· istihfafı, sisteminin de tehlikeli 
lerı }'~lunmaması. . . bir noktaya kadar gitmemesi lü -
Layıhada asker aıle1erıne y~r - zumunun Almanlarca sabit olmuş 

dım mevzuu, bunların ne şek1lde b 1 d ·· ku··ndu··r Fakat 
~ k' 1 d h . u unması a mum . 

yapılacagı~ ı~ er en .v~ angı diğer bir tefsir de mevcuttur: 
esaslar~ daıresınde tahsılatt~ bu~? Daily Express'in Stokholm mu 
n~lacagı hakkında muhtelıf hu- habiri tarafından ileri siırlilen 
kumler vardır. . A bir tahmine göre Alman zırhlı 

Kanunun mucıp sebepler la - f ·· .' k b' 
ih b hük.. 1 • şu şekilde ırkalarıı:•ı:ı Tur~ıyeye arşı ır 

'! hasıt u kt d~m erı taarruz ıçın gerı alınmış olması 
ıza e me e ır: mümkündür. 

"As.~er .ailelerine _yardım mev- Filhakika, Türkiye üzerine Al-
~u uzerınde tetkikat Y.apmak man tazyikinin arttığını gösteren 
ıçın C. H. P. grupu umumı heye- emare mevcuttur. 
tince teşk~l ~lunan komisyon ta- Hitlerin ekonomik işler için göz 
rafından ıttıhaz olunan kararda de müzakerecisi Clodius Anka -
m~nabi hususunda bu~ün tatbik raya gitmektedir. Alman

1

hedefle
e~ı~~.t~. olan ve tatbikatta ve- rini keşfetmek güç değildir. Baku 
rımlı ~orülen, halkın al_ı~mış b?· petrol kuyularına ister Türkiye 
11:"1dugu yardım menabıındcn ıs: yoluyla, isterse Karadeniz yoluy 
tifade olunması ve bunlar kafı la olsun varabildikleri takdirde 
gelme~i~~ .~akdir~e devle~çe lü - çok büyük bir sevkülceyş avan -
zum gorulurse dıger ver~ılere ha taj. elde etmiş olacaklardır. Fa -
zı zamlar yapılması tavsıyc olun- kat bu iki şeklin her ikisinde de 
muştur. Almanların Türkiyenin teşriki me 

"Uyihada, komisyonun bu ka- saisini elde etmeleri lazımdır. 
rarı nazarı d ikkate alınmakta ve Türkiyenin Alınan kıtalarının 
askerlik mükellefiyeti kanuniyle Türk topraklanndan geçmesine 
köy kanununun şahsi takdir sure nasıl muhalefet etmekte olduğu -
tiyle mükellefiyet tahmili usulü ise malumdur. Italyan filosu ba
muhafaza edilmekte ve bu tarzda ki~sinin Alman subaylarının 
toplanacak para kafi gelmediği idll'esinde olarak Karadenize geç 
takdirde bazı vergi, resim ve harç mrsi Rusya için vakim bir :tehJi
larla, vesaiti nakliye ücretlerine ke teşkil edebilir. Bu vaziyet, son 
zam yapılması derpiş edilmekte- günlerde Ankara hükumeti üze
dir. rine Alman tazyikinin neden do -

"Mükellefiyet tahmil edilecek layı arttığını izah etmektedir. 
olanlarla yardımdan istifade edi- Salahiyetli Ingiliz mahfilleri, 
lecek olanlar layihada vazıhan Türkiyenin evvelce müşkül za -
tesbit olunmuştur. manlarda birçok defalar isbat et-

"HAlen belediyelerin vergi, rü tiği düı:~s~ ha~tı . ~arcketi hak -
sum ve harç nAmiyle malik ol • kında buyuk ~ır ıtım~t beslemek 
dukları gelirlere yüzde 50 nisbe- te, fakat bu bölgedekı Alman ta
tinde asker aileler ine yardım için sa~urla~ı ~akkı~d~ mevcut bazı 
zam yapılabilmesi esası kabul e- eı:ıdışelerını de gızlıyememekte -
dilmiştir. dır. 

"Tenvirat için kullanılan elek
triğin kilovat saat başına bir ku
ruş, havagazinin metre mikAbına 
20 para, şehir ve kasabalar da
hilinde işliyen otobüslerle tram -
vay, tünel, banliyö trenleri, se -
vahili mütecavire vapurları bilet 
ler ine de birer kuruş zam yapıl -
ması kabul edilmiştir. 

"Bu layiha ile 2256 sayılı ka
nunla alınmakta olan gömrük res 
mine munzam belediye hissesine 

Dolaşan şayialar 
Londra, 2 4(A.A. - "Rcuter,, 

icra vekilleri heyeti karariyle yüz 
de 50 ye kadar zam yapılabilecek 
yani yüzde 10, yüzde 15 e iblağ 
edilecektir. Ayrıca tecil edilen e
rat ve ihtiyat zabitlerinden mnk 
tuan beşer lira asker ailelerine 
yardım parası alınması için layi
hanın ikinci maddesine hüküm -
ler konulmuştur., , 

s 
Bu harp, Almanya ve lngiltereye 
münhasır kalacağa benzemiyor. 
Dünyanın diğer kıtalarını da harp 
sahasına sokacak gibi gözüküyor. 

Avrupada dolaşan şayialara gö
re Almanya harp dışında kalan 
yegane iki memleketi de, yanı 
Türkiye ve lspanyayı da harbe 
sürüklemek uzeredır. Yakında 
bunlardan birisıne veya her ikısı 
ne birden taarruz edecektir. Bu
nun saiki ise ya nefse fevkalade 
itimattır yahut da ümitsizce bır 
harekettir. Çünkü bu gibi tcşeb -
büslerde yeni fırkalar kullanmıya 
hazırlanıyor demektır. Halbukı 
kisayet, bıtirmek içın belki de bu 
tün fırkalarını kullanmak mec -
buriyetinde oldugu Rus harbinın 
neticesini beklemesini ıcabettirir. 

Berli11 tekzip ediyor 
Berlin, 24 (A.A.) - Yarı res

mi bir membadan bildiriliyor: Al. 
man elçilerinden Clodius'un ha
len Ankarada bulundul{u hak
kında yabancı memleketlerde do
laşan şayialar hilfıfına olarak mu 
maileyhin Türk devlet merkezin. 
de bulunmadı,gı ve çoktanbcri 
Ankaraya gitmemiş olduğu hari
ciye nezareti mahfillerinde bildi. 
rilmektedir. 

Bundan başka Alman siyasi 
mahfillerinde bu münasebetle 
yapılan bazı telmihlerin de naza. 
rı dikkati celbedecek mahiyette 
olduğu beyan dilmektedir. Bu 
imalara fıtÖre Clodius, Ankara
daki mevhum ikameti esnasında 
Alman kıtalarının Türkiyedcn 
ı?eçmesini temin etmek makS!ldı 
ile bir takım müzakerelere ı?irış
miştir. Bu Jı?ibi müzakerler cere
yan etti,R:ine dair olan iddialar 
burada tekzip edilmektedir. Ber
lin mahfillerine göre bu haberi 
uyduranlar Clodius'un maruf bir 
şahsiyet olmasından istifade ede_ 
rek mezkur şayialara bir haki
kat kokusu vermek istemişlerdir. 
Tamamiyle yalan olduğu anlaşı
lan bu haberin bir tecrübe balo
nu olduğuna şüphe yoktur. Lon
dra, bu gibi haberleri yaymakla 
kendi bazı sivnsi maksatlarınR 
bir zemin hazirlamak istemiştir. 
Bu suretle İngilizler, bazı niyet
lerini daha tabii göstereceklerini 
zannetmişlerdir. 

Moskovaya Göre 
(Baş tarafı 1 incide) 

vazifelerinden affedildiklerini 
bildirmektedir. 

Moskova radyosu, bir Avrup 
hükumet merkezindeki bitaruf 
diplomatik mahfillerin verdikle
ri bir haberden bahsediyor. Bu 
habere nazaran Afrikadaki Al · 
man kıtalnrı komutanı Gener~l 
Rommcl, Sovyet cephesindekı 
Mareşal List ile beraber Sovyet 
cephesinde harekatı idare etmek 
üzere Libyadan geri ça,f!rılmıştır. 

la petrol sarfcdilmektedir. Binler . 
ce makine her gün tonlarca pet -
rol israf etmektedir. Harp bu 
şiddeti ile ve bu tempo ile devam 
ederse Almanya tahmin ettiğin -
den fazla petrol sarfctmiş ola -
cak, fakat Baku petrollerine va -
ramıyacaktır. Romanya petrol ku 
yuları kısmen Sovyet tayyare -
leri tarafından tahrip edilmiştir. 
Ingiliz hava kuvvetlerinin taar -
r uz hedeflerinden biri de garpte 
sentetik benzin yapan Alman 
fabrikalarıdır. Bunların haricin· 

J 

de de Almanyanın petrol kaynağı 
kalmamıştır. Şu halde Alman-Sov 
yet harbi ergeç Almanyayı pet -
rol ihtiyacı ile karşı karşıya bı • 
rakabilir. 

Bu ihtiyaç Almanyayı Baku 
petrollerine varmak için başka 
yollar aramıya sevkedebilir. Bu ( 
yollardan birinin de Türkiyedcn 1 
geçtiğini unutmamak lazımdır. 1 

Onun için Amerikan hariciye 
müsteşarının verdiği haber gayri 
ihtiyari zihinlerde şu istifhamı 
yaratmaktan hali kalmıyor: Aca
ba Almanyanın istilay~ ~azırla~ - 1 
dığı memleketlerden bırı de Tur
kiye midir? 

lngiliz ve Sovyet kaynaklan -
nın Bulgaristanda Alman teknis
yenlerinin nezareti altında tayya 
re meydanları yapılmakta olduğu 
hakkında verdiği haberlere rağ
men biz buna ihtimal ve imkan1 
vermiyoruz. Çünkü Almanya 
Türkiyenin herhangi b ir taarr u • 
za karşı bütün varlığiyle mUka • 
vemete hazır olduğuna vakıftıt 
Şark cephesinde içinden ~ 
çıkacağı anlaşılan bir muazzarr 
harple meşgul iken, burada ken 
dlsine yeni gaileler ihaas etme] 
istiyeceğini kabul etmek mfun. 
kün değildir. 

Onun icin biz daha ziyade Is· 
veçin bir· istilii tehdidine martL 
bulunduğunu zannediyoruz. 

Cenubi Dobrucaya 

inen Paraıü+cüler 
Sofya, 24 (A. A.) - Cenubi 

Dobrucada birçok paraşütçü tev 
kif edilmiştir. Bunların hepsi 
rumence konuşmaktadırlar. Hep 
sinin üzerinde ley bulunmustur. 
Bunlar Çernavoda ci\'arında. 
'!'una üzerindeki ba7.ı köprüleri 
atmak vazifesiyle mükellef bu -
lunuvorlardı. 

ı 

1 • 
2 • 
3 • 
4 • 

, } 

3u suretle paranızı en emin bir ~ekllde ıırttırmı~ olacaksınız. 

Paranız lvi Bir Faiz Getirecektil 
Siz Tasarrufa Ahsacaksınız. 
Milli Müdafaaya Hizmet Edeceksiniz. 
Paranız Gene Para Kalacaktn . 

Ne zaman isterseniz, b~mız sıkılırsa, dara gelirseniz, bir tasarruf bonosunu 
derhal paraya kalbetmenlz kabildir. Bunun için bir bankaya milracaat ederek 
bono falı.inden yüzde yarım fedakArlık yapacaksınız ve oonoyu iskonto etUre
ceksiniz. 

Kuvvetli Bir Maliye de Yurdu Korur 
Milli Müdafaa Bütçesi de Asker 
Gibi Hududu Bekler. • Derhal bir bono alarak paranızı hem kendi lchinizcte, hem de vnuın emrınue 
seferber ediniz. 

3 Ay Vadeli Bir Tasarruf Bonosu Bir Yılda % 4 
6 ,, ,, » ,, ,, ,, ) 1 % 5 

12 ,, ,, ,, )) lJ ,, ,, % 6 
pe~in faiz ıetirlr. • 

Yani ıoo liralık bir bono için 94 Ura verecek ve buna mukabll bir sene 601!• 

ra 100 lira alacaksınız, 
Bonoları başkasına devretmek veya vadesinde bunu herhangi_ bir bankadan, 

banka olmıyan yerlerde l\'lalsnndıklarından tahsil etmek kabıldır. Bunun için 
hiçbir muamele ve merasim yoktu-. V desinde paranızı geri almak istemezsen!~, 
vadesi gelen bonoyu derhal bir baska bono ile değıştlrcbilir ve aradakı faizi bır 
defa daha peşin alabilirsiniz. • 
" ERHAL BiR BANKAYA MÜRACAAT EDEREK BiR TASARRUF BONOSU 

ALiNiZ, 1 1 
Milli Plvango Mareslnln rE'~ml s tış gl~elerinde de tasarruf bonolan emr n :r:ıo 

~madcdlr Bonoları b nk olınıyıın yerlerde M 1 "ldıklıı ınd d bulııbll r 11 

1 
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İstanbul Levazım ·Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşa~da yazılı mevadın eksiJtmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve şekillerde Çan~nda 
askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kapalı zarflar için teklif mektuplarını i
hale saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda görü
lür. 

Miktan Tutan 

" Teminatı 
Cinsi Kilo · Lira )f Lira Kı._ 

Sığır eti 90,000 18,000 2700 ) 
Koyun eti 50,000 17,500 2625 ) 
Pirinç 35,000 14,000 2000 ) 
Bul~r ı 35,000 5,600 840 ) 
Sade yağı 20,000 29,000 4350 ) 
Toz şeker 16.000 7,840 1176 ) 
Sabun 14,000 7,700 1155 ) 
Ekmek pişirmesi 660,000 16,500 2475 ) 
T~ tere yağ 6,00-0 9,000 1350 ) 
Odun Q00,000 15,750 2362 50 ) 
Patates 40.000 8,000 1200 ) 
Kuru fasulye 25,000 6,250 937 50 ) 
Beyaz peynir . 8.000 5,600 840 ) 
Kuru ot 11,800 7,080 1062 ) 
Saman ... 10,800 2.16C 324 50 ) 
Zeytin d~ 10,000 5,00C 750 ) 

... * Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri 8/8/941 gunu 
hizalannda yazılı saatlerde Kars askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır.. TAJinlerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. 
Cinsi Miktarı "Kilo fiyatı Teminatı Saati 

Kflo Kuruş Lira 
~ - . 

'----- ~ 

Odun. 2,000,000 3 4250 14,30 
Odun. 2,000,000 3 4250 15 
Kuru ot.~ 930,000 4 2790 ,15,30 
Sade ya~ı. 54,000 ı50· 5300 16 

(726-6208) 

* * .işağıda yazılı sebzeler alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
19/8/941 gününe kadar her gün Ezinede askeri satınalma komis -
yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle belli vakit-
te komisyona gelmeleri ' 

Cinsi. Miktan r rutan l'eminatı 
Kilo Lira Lira 
---

Çalı fasulya. 40.000 4000 100 
Ayşekadın fasulya. 20.000 3000 !25 
Patlıcan. 19,000 1900 !42 
Domates. 11,000 1100 82,50 
Yeşil biber. 8,000 1200 90 
Bam ye. 6,000 1200 90 

{f;s2-6214) 

** Aşağıda yazılı kömürler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Thalesi 12/8/941 günü saat 10 da Çankırıda askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi. lWiktan Tutarı Teminatı 
Ton Lira Lira kr. ·-Lavemarin kömürü 52 3,800 2070 

Kok kömürü. 75 1,875 281 25 
Me§e kömürü. 85 1,750 262 50 

(734-6216) 
ıı .-

1i k 

İhale günü 
saati ve şekli 

12/8/941 

13/8/941 

10 

1S 
'~98) 

... 

!{. z. 

K. Z. 
(6042) 

Gösterilecek yerlere teslim şar 
tile. Aşağıda yazılı sığır etleri 
açık eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 31/7/941 günü hizalarında 
yazılı saatlerde Babaeskide as
keri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli va
k.itte komisyona j(elmeleri. 
Miktarı tutan teminatı ihale 

kilo kuruş lira Kr. saati 

132,000 40 3890 11,30 
253,000 35 5677 50 10 
132,000 38 3758 12 

77,000 38 2194 50 15,30 
77.000 38 2194 50 15 
55,000 35 1443 75 16 
33,000 35 866 25 17 

(344 - 5863) • 
1745 ton lavemarin kömürü a

lınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme
si 12/81941 salı günü saat 15 de 
Ankarada Lv. Amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 1845 ku -
ruş 70 santim. Ilk teminatı 2416 
liradır. Taliplerin kanuni vesika
lariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis -
yona vermeleri. (720-6171) 

* . Tahmin bedeli 4000 lira olan 
500 çift kundura kabarasız ola · 
rak pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 4/8/941 pazartesi günü 
saat 15 de Afyonda askeri satı • 
nalma komisyonunda yapılacak· 

TAN 

................. u ~--------.... 

SANIN 

Dişlere Hayat Verir. 
,.-ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak-
şam, her yemekten son
ra mutlaka f ırçal.amak 
şarttır. Bu usulü şaş. 
madan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhafa
za edilmiş olur, pa,slan
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

ile sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

,_günde 3 defa _, 
Eczanelerle büyük ıtrıyat 

mağazalarında bulunur. 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
ltrs. 

Başlık maktu ol.arc ·. "t:'J 

ı inci sayfa 8tlntimt 500 
2 n • • 300 
I ,, ., ,, 100 
) • ,, " 75 
''17rr ım11f m~1'Ula •. 5n • •ı 
Müsabaka ile Memur 

ı\lınacak 1 
Açık bulunan 1000 kurus asi! ma

aşlı mahkeme zabıt kAtlpllklerine 
memurin kanununun 4 üncü madde- ! 
sinde yaz.ılı ~rtları haiz ve daktilo 
ile sert yaz.ar ortaokul ve lise me
zunları arasında yeni barem kanunu
nun 17 inci maddesi mucibince mü
sabaka ile münasipleri almncağından 
ve müsabaka imtihanı da 29 Temmuz 
941 salı günü saat 10 buçukta Posta
hane binasının üst katındaki Adliye 
kütnphanesinde icra kılınacağından 
ve imtihan günü arzuhal kabul edil
miyeceğinden, taliplerin imtihandan 
bir gün evveline kadar memuriyet 
talebine ait dilekçelerine llJştlrecek
lerl mektep şahadetnamesl aslı, 18 
yaşını bitirmek şartiyle soyadmı muh 
tevi nüfus hilviyet cüzdanı ve son 
yoklama yapıldığı meşrubatını havi 
askerlik terhis veya tecil tezkeresi 
vesair evrakı miisbitelerl:vle Encümen 
reisliğine müracaat etmeleri. 

KAYIP: Niğde vil~yetinin Bor 
kazasından aldığım niifus tezke
remi kaybettim. Yenisini' alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Şahin oğlu Muhiddin Talan 

KAYIP: Teminat olarak Istan
bul malsandığına yatırdığım 21 
lira 48 kuruşa ait 4/12/935 tarih 
ve 381627 /3827 sayılı makbuzu 
kaybettim. Kayıt sureti alacağım 
dan makbuzun hükmü yoktur. 

Filbos Boyacıyan 

FiKRİ T. KARDEŞ 
OTOMOBiL Ve MAKiNiST OKULU 
Talimatnamesinde baz.ı değişiklikler yapmış

tır: Dundan böyle devrelerimiz .Eylül, Birincikıi
nun ve Mart aylarmda başlıyacaklır. 

8 Eylülde açılacak yeni devre için yalnız pa
zartesi gunleri ve 15 Ağustostan itibaren her gün 
öğleye kadar müracaat kabul olunmaktadır, 

Yerimizin darlığı dolayıslyle isteklilerin gecikmemeleri lfızandır. Taf
silAt istiyenlere pro ram gönderilir. Şişli Ebekızı sokak No. 1 

,.. Her ikisinin keşif beaell 54,190 
lira tutan iki bina Sıvasta yaptı
nlacaktır. Ilk teminatı 4064 lira 
Z5 kuruşutr. Kapalı zarfla eksilt
mesi 26/7 /941 Cumartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
Mktır. Keşif ve şartnamesi 271 
ruruşa komisyondan alınır. Talip 
ierin kanuni vesikalariyle teklif 
ıııektuplarını ihale saatinden bir 
ıaat evvel komisyona vermeleri. 

Munammen keşif bedeli 16,356 
lira 41 kuruş olan Ankarada bir 
inşaat yaptırılacaktır. Teminatı 
1226 lira 80 'kuruştur. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5/8/941 salı gü 
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 82 kuruşa ko -
misyondan alınır. Taliplerin ka • 
nuni vesikalariyle teklif mektup 
lannı ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

tır. Taliplerin belli vakitte kat'i ----------------------------

(306.5626) 
k 

(384-5990) 

teminatlariyle komisyona gelme-
leri. (728·6210) ... 

Beherine tahmin edilen fiyatı 
12 lira olan 6000: 6600 adet ve. 
lense pazarlıkla satın alınacaktır. 
Thalesi 28/7 /941 pazartesi güni.i 1 
saat 15 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda yapıla
caktır. isteklilerin 9700 lira kat'i 
teminatlariyle belli vakitte komis 
yona gelmeleri. (374-59431

1 
Aşağıda miktan yazılı sığır et

leri kapalı zarfla eksiltmiye kon
ınuştur. !haleleri 28/7/941 pazar 
:ıesi günü hizalarında yazılı saat -
!erde Karakösede askeri satınal
ına komisyonunda yapılacaktır. 
raliplerin kanuni vesikalariyle 
:eklif mektuplarını ihale saatle
:inden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 
Erzurum askeri satınalma komis. 
vonunda da görülür. 

~----------~ .................... , 

Miktan Tutan Teminatı ihale 
Kilo Lira Lira saati 

192,000 
176,000 

38,400 
40,480 

f. 

2a8ö I6 
3036 17 

(318-5686) 

Eksiltme günü talip çıkmıyan 
ve hepsine tahmin edilen fiyatı 
33,350 lira olan muhtelif hacim. 
de 4,250,000 adet Yena camın -
dan mamul boş ampul 29/8/941 
Cuma günü saat 11 de Ankara
da M. M. V. Satın alma komis. 
yonunda pazarlıkla satın alınacak 
tır. Taliplerin 5002 lira 50 kuruş 
kat'i teminatlariyle belli vakit
te komisvona gelmeleri. 

(314 - 5682) 

* 
Bir telsiz binası yaptınlacak

tır. Açık eksiltmesi 8/8/941 Cu
ma günü saat 16 da Eskişehirde 
askeri satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif bedeli 5464 
lira 35 kuruş, ilk teminatı 409 
lira 83 kuruştur. Taliplerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Keşif ve şartnamesi komisyonda 
gö(illür. C400 - 6044) • Pamuk ve yün kanşık 100,00' 

T. iş Bankası 
ICüçülı Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
çift çorap satın alınacaktır. Tah 
min bedeli 36 kuruş 75 santimdir 
Pazarlığı 3117/941 perşembe gü-

1 nü saat 11 de Ankarada M. M. V. cıideler 4 Şubat, 2 Mayı-. l Ata•-
Satınalma komisyonunda yapıla· ' •s. 3 lldnciteerin tarihlerinde ". 

1941 lkramiyelerı 
l adet 2000 Llraldı =2000.-Lı· 
s .. 1000 • =3000.-
2 • 750 • mnoo-
4 • 500 • .2000.-
a • 250 • .:2000. 

35 • 100 • a3500.- • 
80 • 50 • =4000-

300 .. 20 :8000.-caktır. 25,000 den aşağı olmamak ılır. 

üzere ayrı ayrı tekliflerde kabul 1 -•••••••••••••••••••••••' 
edılir. isteklilerin kanuni kat'i 
teminatlariyle belli vakitte komis .)a.blp ve ~qrıyaı mudurü: Emin Vzman. GazetecilıJL ve ~esrıvat 
yona gelmeler~ (724-6175) T. L. Ş. l'AN Matb-.. 

TOR KiYE 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

1 - C emiyetiinizin ihtiyacı için .imali takarrür eden 

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

lstanbu1da Mimar Vedat caddesinde (Kızılay) Hanında Kızılay 
lstanhul deposu Direktörlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale olu· 
nacaktır • 

2 - ihaleye iştirak edeceklerin muhamen elmli bin lira be • 
delin yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat akeçlerini ihale • 
den evvel depo veznesine yatırmalan şarttır • 

3 - Nümune ve şartnameleri görmek üzere talipler her elin 
depo Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

OevletP.filitiryolları ve limanları işletme idaresi..Llanlail 
Muhammen bedeli (5100) lira olan 3 daet elektrikli seyyar kaynak 

makinesi (12.8.1941) Salı günü saat (15) on be~te Haydarpaşada Gar bi
nası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alına
caktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (382) Ura (50) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zartlarmı 
ayni gün saat (14) on dorde kadar komisyon Reisliğine vermeleri lfl
zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan paraso: olarak dağıtılmaktadır. 
(6202) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arfflrma 

ve Eksiltme Komisyonundan· 
Leyli Tıp Talebe Yurdu müstahdemini için 420 metre şayak açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Ekslltme 30.7,941 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet MildOrlüğil binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen !lyat beher metre için 384 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 120 lira 96 kuruştur. 
4 - istekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görebi

lerler. 
5 - t teklll~ 941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter teminat makbuz veya banka mektubiyle 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5848) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Satın Alma Komisyonundan~ 
1 - Merkezimiz ihtiyacı için (10) ton çubuk veyahut toz kükürt 

alınacaktır. Toz kükürtün beher kilosunun tahmin bedeli (30) kuruıtan 
olmak üzere umumunun tutarı (3000) liradır. 

2 - Bu işe alt şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme 12 Ağustos 1941 Sah günO saat 16 da Galatada Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satmalmıı. komsiyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Ekıdltme açık ol:l'aktır, 
5 - Muvakkat teminat parası (225) llrRdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 194.l senesi Tkaret Odası vesikalarını 

göstermeler: şarttır. (6235) 

Z5 - 7 - 941 

HASAN 
OZLU 
Unlarının 
Müstahzırı Eczacı 

HASAN HASSAN'ın 

Torunu Turgut Hassan 
ve 

Oğlu Nevin Hassan 
Terki:ılndeki bol miktarda vitamini ve kalorisinin zcnginliğı, lcuV'· 

vei grdaiyesinln yüksekliği, tazelik ve tabiiliği sebebiyle dünyanın erı 
milkemınel çocuk maması olduğu kabul olunmuı; ve bu hususta en 
bilyük mevkii kazanmış ve diploma donorla tasdik olunmuştur. :Mu!<• 
tedir çocuk mütehassısları doktorlar tarafından hararet ve takdirle 
tavsiye olunan Yulaf, Mercimek, Pirins, İrmik, Patates, Bezelye, Tütİ 
lü, Nişasta, Mısır, Çavdar ve Buğday Oz.lü Unları yavruların tombU 
tombul, sıhhatli, neş'eli, gilrbi.h: yaşamalarına, çabuk yürlimeslerıneı 
çabuk diş çıkarmalarına ve çok ömürlü olmalarına ve hiç hasta ol• 
mamalarına sebep olur. 

'lll•••lllHlllA•S•A•N .. m•a•rk•'•••n•a•v•e•l•ı•m•ln•e-dl•k•k•at-ed•l•n•lz• ..... 

Yarın Aktam 

BOYOKDERE BEYAZ PARK'da 
M Ü N ·I R N U R E D D 1 N 

ve arkac:laşlarmm se<;ilmlş ve tamamen yeni eserlerden mürekkeP 
Büyük Konseri 

&, Dikkat: f<;tanbul ve civar köylere =s servisleri temin olunmuştu;J 

Türkiye Cümhuriyet; 

ZİRAAT BANKASI 
Kurr 1 Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. ,. .. be ve 

Ajanı adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
'ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına. en 
az 50 lirası bulunanlara ıenedl" 4 defa çekilecek kur'a ile aıatıdaki pll· 
na cöre ikramiye dairtılacaktır: 

4 adet l.000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lir• 
40 • 4.800 • 
20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan asafl 
dütmiyenlere ikramiye çıktılı ukdirde % 20 fulasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 EyJUl, 11Birincikanun,11 ~lart ve 

11 Til'"7İran tar .. •l!rinıf,. (ekilecektir. 

Divanı Muhasebat Reisliğinden~ 
50 lira asil maaşlı üçilncil smıf milraklplik için 8 Eylül 941 açıllf 

15 Eylıil 941 akşamına kadar devam etmek üzere meslek imtihanı yapı• 
lacaktır. 2514 numaralı Divanı Muhasebat kanununun 8 inci maddesi mu· 
clblnce bu imtihana girecek olanların Divanı M·.ıhasebet milraklp mıJ• 
avinliğinde veyahut muhasebecllik, muhasebe milmeyyizliğl gibi maliY1 

memurluklarında bulunmuş olmaları m~t olduğu gibi, 40 Ura ma ' 
almııı olmaları da IAzrmdır. Meslek imtihanına girebilmek için bu v~· 
!ede muntazaman çalışabilecek derecede sıhhati dilzgun olduğuna da!J 
resmi tabip raporu ibrazı da muktazidir, 

1 İ::ntihana Ankarada Divanı Muhasebat binasında öğleden evvel saıı 
9 30 da başlanacaktır. isteklilerin arzuhallerine raptedecekleri memurı· 
yet vesikaları ve birer fotogra!lariyle Eylul 941 akşamına kadar oı· 
vanı Muhasebat Riyasetine müracaat eylemeleri V.! imtihan günü saat E 
da Divanı Muhasebat binasında haztr bulunnıR1arı ve imtihanın tallplerlll 
bulunduğu mahallerde icrasına imkAn olmadığından, Ankaraya gelemi• 
yecek olanların imtihanlarının mahallerinde icrası hakkında talepte bU' 
lunmaları ilan olunur. ( 4611) (6150 

BANKASI 
TtlRK ANONİM SiRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

"tatilleri ve Tilrldye Cümhurlyeti ile milnaklt mukave1enaınesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmlttlr. 
(24/6/1933 tarihli 243!1 Numaralı Resmi Gazete~ 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250-000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'dr 

LONDRA ve MANCESTER'de 
'HSm, KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, IRAK. Ftı.ts. 

TİN ve MAVERAYİ ERDÜN'de 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LttBNAN, 
Filyallerl ve batan ru1n..,,.,.,. AN>ntıı "'" Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 
Resabı cari ve mevdu•t hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesalldl krediler kUşacb. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
i"kontosa. 
8ona emirleri. 
Esham ve tahvillt. altın ve emtaa «zerine avans. 
C:::enedat tahsfllh .... .. .. ı .. ,. 

~-- -- - -

.,...-
En yüksek emniyet şartlarım haiz kfralıI 

Kasalar Servisf vardır. 

;'iyaanın en müaalt ftlrllarile (kumbaralı ~l/O 
kumbaruız) ta.Bt1rrul he8tlp/.an acılır 
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