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Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir . Çiinkil bfitün hediyeler unutulabilir. F1tket 
ÇOCUK ANSlKLOPEDlSl Çocuğu.o bütün hayatuı· 

da izini bırakır. 

GONLUK SiYASi HALK GAZETESi FIYATJ <6> LIRADIR. 
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Akıtmıya Başladı 
ticaret Vekili Fiyat Mürakabe Kursunu Bitiren 
.Memurlara Hitaben Söylediği Nutukta Dedi ki : 

r:;:::::.-~:tan ı:~;uerinin-;;;.::;~~=-e:::' 
i net olarak bıraktıkları aile ve çocuklarının biricik 
s lokmasından çalmak istiyen ve adına muhtekir denilen 
~ sefil ve tehlikeli kimselere karşı nöbetçi olmaktır.,, 
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Bunlar, Bize 
Ait Plan ve 
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Ankara, 26 (TAN Muhabirin -ı net olarak bıraktıkları aileleri -

Hindiçinin in merkezi Saiıron'dan bir manıara Bu Planlar, Hitler'in~ 
i 

den) - Ankarada açılmış bulu - nin, çocuklarının biricik lokma- --~ J l A • k 
nan fiyat.müraka~e kursunun so sından ~alma~ istiyeı_ı ve adı'!la r .................... - ...... _ ...... , aponya ve ı merı a ve 
na erm.esı dolayısıyle kur~a de - muhtekır demlen sefıl ve tehlı • ı· f : 
vam. edenler karşısında 'ricaret keli kimselere karşı nöbetçi ola- ransız i 1 

istila Tasavvurları 5 

~Hakkında Hiç Bir~ 
Vekıli Mümtaz Okmen fiyat mü· caksmız. Çünkü arkadhşlar, muh F •ı •ı+ • 
rakabe memurlarının yapacaklan tekir cürmünü daha ziyade ce - F •1 ra n sa n ı n n g ı ere n ı n 
işl~r, halka düşen vazifeler ve miyetin en çok yardım ve hirna- f OSU 

1 ş·· h B k 
5 

~ up e ıra mıyormuşi . . 
tacırlerin rolleri hakkında beya - yeye muhtaç sınıfları üzerinde iş 

l'icarct Vekili Mümtaz Ok natta bulunmuş ve muhtekirlere !iyen, faaliyetini tıpkı bir vatan Kararları Kararları 
men bu faaliyetine müsaade edilıniye haini gibi mensup olduğu cemi -

- -
1 
ce~ir?i en kat'i bir lisanla söyıe - yetin en buhranlı ve s~kıntı11 za- Silahtan Tecrit ile 

Moskova, 26 "(A.A.) - "Tass,, 
52 nc.i. Alman kimya alayının Sov 
yet kıtalan tarafından imhası 
sırasındn ele geçirilen dosyalar 
arasında bilhassa bir tanesi dik -
kate şayan vesikalar ihtiva etmek 
tedir. Alman esirlerinin ifadesiy
le de sabit olduğu veçhile bu alay 
Alman - Sovyet harbinin başla -
masından evvel Balkanlardan a -
lınarak Şarki Prusyaya ~etiril
m iştir. 

A 
•k mıştır: manlarında arttıran bır mnh -

merı anın ''Bu kurslardan maksat, mem- luktur.,, Yumurtahk' a 
l.ı v leketimizde henüz an'anesi ol,nı - Vekil, bundan sonra mUcadele için d 
rıayal Ettigi y~~ bir amme .hizme~iJ?e vazifele alınan tedbirleri izah etmi, ve halka Sevkolun u 

rmı ve mesulıyetlerını anlamış dilşen büyük ve ehemmiyetli vazife- Antakya 26 (A.A.) - Is-" k• D • • meurlar yetiştirmek ve seçmek - ler hakkında ıunları ıöylemiıtir: 1 kenderuna iltica etmiş olan 
f arın 1 unya tir. S izler in vazifeler in iz" hudut "Millet menfaati, &.mme menfaati E 11 parçadan miirckkep Fran-

b 1 d ··b t b k i° k h için ahnmş olan bir tedbir, ııadece va-
oy arın a no e e ıyen a - zlfeli memurların dikkat ve takibi il~ i sız filosunun silahtan t ecridi . 

Almanya, İngiltere ve Amerikanın 
da sulh gayeleri arasında büyük 
benzerlik vardır. Bu devletleri 
birbirinden ayıran ona mesele, bu 
gayelerin tahakkuku için takip e
dilmesi Uızıın celen metotta ve 
yoldadır; daha doğrusu, bu parlak 
prensipler arkasında her birinin 
takip ettiği gW.l mnksattadır. Her 
biri harbi kaz.anarak bu gizli ga
yelerine kavu~ak davasındadır. 
Onun için zahirde ayni ~eyi ister 
gibi g5rundUkleri halde, hakikat
te tamamen birbirine zıt maksat
lar için harbetmektedirler. 

Jfl . Zekeriya SERTEL 

Bir kaç gün evvel bu sütün
da Almanya ve İngiltere

:rıin harpten sonraki Avrupa için 
'tahayyül ettikleri planları an
latmıştun. 

Bu arada Amerika Hariciye 
Müsteşarı Sumner Wells de ya.. 
:tınki dünya hakkında Amerika
nın noktai nazarını izah eden bir 
:nutuk söylemiştir 

Harpten sonra kurulacak dün 
Yanın alacağı şekil üzerinde en 
zjyade söz sahibi olan devletler
den biri de ~phesiz Amerikadır. 
Sulh masasında dünyaya yeni 

raman subayların ve erlerin va- tam semeresini vermez, Bilhassa, mev ! neticelenmiş ve filo denizcile
züeleri k ad ar ehemmiyetli ve o zu ihtlkirla mücadele olunca, vatan- ! rimizin muhafazasında Yu -
nisbet1e şereflidir. Çünkü, sizler, daşın vazifesi daha ziyade ehemmi- S murtalık limanına sevkolun -
o kahramanlann, o vatan bekçi - yet ve vüs'ati müessiriyet kcsbeder. 1 muştur. 
lerinin bize :mukaddes bir ema- (6onu: sa: 2: sa: 2) "---·--··--............ _.J 

re'klini dikte edebilecek devlet o. 
dUr. Onun için Sumner Welles'in 
beyanatı büyük bir akis ve ala 
ka uyandırmıştır. 

Suda yüzen bir Sovyet tankı bir n~hirdcn geçiyor • 

Amerika Haı1clye Müsteşarı 
harpten sonraki dünyayı kurar. 
iken, 914 ... 18 harbinden sonra 
l'apılan hataların tekrar ediline. 
~i temin için, evvela o vakit 
işlenen hatalan sayıyor. O vakit 
J\:nıerika Cümhur Reisi Vilson'
'Un insani fikirlerle ortaya attığı 
~netler Cemiyeti fikrinin bazı • 
devletler tarafından siyasi ve 
ticari ihtiraslarına filet edilmek 
suretiyle gülünç bir hale sokul. 
duğunu, dünya kaynaklarının 
bir kaç elde toplandığını söylü -
Yor ve yarınki dünya nizamının 
istinat etmesi lazım ı?elen temeL 
leri şöyle anlatıyor: 

SOVYET TEBLiGi 1 . --, lr , , ALMAN TEBLiGi 

"HümU niyet sahibi milletler al
llbsızlanmayı ve iktisadi imkanla
n teminat altına almak üzere kifi 
derecede kuvvetli bir milletler ca
mla&ı vücude getirmek için harp
t en &onra gnyret sarfetmelidirler. 

Silihlanm:ının tahdidi ancak en
ternasyonal bir kontrollin sıkı ve 
kati bir tarzda tntb:1d sayesinde 
mümkün olacaktır. Brrtiln milletle 
rin dünya kaynaklannd:ın müsavi 
surette istifade etmeleri hakkı ta
nınmadıkça mUstakbcl dilnyada 
sulh asla teeBBÜB edemiyecektir. 

"Tabii menbalar veya bütün mil
letlere llzım olan iptidai madde
ler bir ınillet veya bir devletin e
linde bulundufu müddetçe adalet 
ve sulha müstenit bir dilnya niza
mının temeli mevcut ~a aktır. 
Yarınki diınyanın h ta a 
insanlar korkuııı;n! 1'lli1 abi 
~r.. / . 

{iionu; Sa: 2; SU: 1 ) 
~ \ 

Zayiat Üç 
Milyona 

Baliğ Oldu 
Muhtelif Bölgelerde 

Çok Şiddetli 

Muharebeler Oluyor 

34 Alman Tayyaresi 
Tahri,p Edildi 

Moskova , 26 (A.A.) - "Afi,, 
Moskova radyosu , beş haftalık 
Rus - Alman mu ha rebesindeki 
zayiat miktarının ceman üç mil
yona bali,ğ olduğunu bildirmek te
dir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 26 (A.A.) - "Ofi,, 

Sovyet tebliği, 25 t emmuzda 
Perklov, P olotzk, Nevel ve Zito
mir mıntakalarmda şiddetli mu· 
harebeler vukua gelmiş olduğunu 

(Sonu; Sa: 2; sa: 3) 

~ 

,-() 

ı Menemen lukrayna'da 
Sulama Mukavemet 
Tesisatı Kırıldı 

Dün, Fevkalade 
Merasimle Açlldı 
İzmir, 26 (TAN Muhabirin -

den) - Menemen ovasının sula
ma tesisatı bugün fevkalade me
rasimle açıldı. Merasimde vali, 
mebuslar, komutanlar, mühendis 
ler ve su işleri dairesi reisi Sala 
haddin ile Izmir ve Manisadnn ge 
len d avetliler ve binlerce köylü 
bulu ndu. 
Nafıa Vekaleti ikinci şube mü

d ürü K ad ri bir nutuk sşyliyerek 
hükumetimizin su siyasetini an· 
lattı ve bizzat Milli Şefin bu da
vaya verdiği ehemmiyeti tebarüz 
ett irerek Nafıa Vekilimiz namına 
yeni tesisatın açılmasını ve ha
yırlı olmasını diledi. 

Halle ve vilayet namına nutuk 
lar söylendi. Milli Şefe ve bü -
yüklerimize minnet ve şükranlar 
su nuldu. 

. (Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

Rumenler Tarafından 
Besarabya'nm 

Temizlenmesi Bitti 

Fin Kıtaları Mühim 
ilerleme Kaydetti 
Berlin, 26 (A.A.) - · "Aliiı.an 

tebliği,, Ukraynada düşman düm 
darlarının mahalli mukavemeti 
kırılmıştır. Müttefik kuvvetler 
mağhip düşmanı tak ibe d evam 
eylemektedir. Besarabyanın Ru -
men teşekkülleri tarafından t e -
mizlenmesi n ihayete ermiştir. 

Cepheye yen i gelen büyük Sov 
yet k uvvetleri tarafından Uyas
man'ın garbinde ve cenubu gar -
bisinde yapılan hücumlar tarde -
dilmiştir. Düşman ağır zayiata 
uğramıştır. 

• (Sonu; Sa: 2; .sa: 4) 

Hindiçini 
Müştereken 
Korunacak 

Japonyanır~ 

Matlub atı 
Bloke Edildi 

Her iki Hükumet Dün Japonya da Mukabele 
Mezkur alaya ait mevzuubahis 

dosyada ezcümle şu vesikalar bu· 
lunmuştur: 

1 - Türk tayyare meydan· 
lnrınn ait krokiler ve planlarla 
arazinin vaziyetini ve müna • 
kale yollarını gösteren plinlar. 

Bir Deklarasyon Bilmisil Tedbirleri 
Neşretti Almıya Başladı 

2 -Türkiyenin Avrupadaki 
Vichy, 26 (A.A.) - "Stefani,, 

Bu sabah Fransa ve Japonya hü
kumetleri, Hindiçininin müştere
ken müdafaası için iki hükumet 
arasında aktedilmiş olan prensip 
itilafına müteallik bir tebliğ neş 
retmiştir. Tebliğde, Fransa ile 
Japonya arasındaki dostane mü· 
nasebetler kuvvet bulmuş oldu • 
ğundan Japonyanın Hindiçininin 
müştereken müdafaası ihtimali 
halinde vazüesini ifaya katiyen 
azmetmiş olduğu ve Fransız Hin 
diçinisinin mülki tamamiyetine 
ve bu arazinin her kısmındaki 
Fransız hakimiyetine riayeti ta
ahhüt etmiş bulunduğu beyan 
edilmektedir. 

JJlüzakereler anlaşmaya 
müncer oldu 

Vichy, 26 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Fransız - J apon müzakereleri c -
sas anlaşmaya müncer olmuştur. 
F akat daha halledilecek muhte -
1ü teknik meseleler ve teferrüat 
vardır. 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 5) 

, 
. ltaşit Ali Geylani 

İrak Eski 
Başvekili Bugün 

Şehrimizde 

Aiıkara, 26 (A.A'.) - Tnhran -
dan gelmekte olan sabık Irak Baş 
vek ili Ali Raşit Geylani bugün 
trenle şehrimizden geçerek Istan· 
bula gitmiştir • 

Londra 26 (A.A.) - "O!i,, 
İn~iliz İmparatorluğu dahilinde 
Japon metalibatmın bugünden 
itibaren bloke edilmesi emredil
miştir. 

Amerikanın kaı·arl 
Vaşington 26 (A.A.) - "Ofi,. 

Roosevelt, Japonyanın Ameri
kadaki matlubatını bloke etmiş
tir. Bu tedbir. bu sabah banka. 
lar açılır açılmaz tatbik oluna -
caktrr. · 

Çinlilere ait sermayeler de 
bloke edilmiştir. 

Amerikadaki J3pon ve Çin 
sermayelerinin bloke edilmesi 
münasebetiyle Riyaseti Cü•1hur. 
sarayı, bir beyanname neşretmiş 
tir. Bıına nazaran bu tedbir, "Jn. 
pon menafiinin alakadar olduj!u 
bütün mali ve ticari muamelele
ri Amerika hükumetinin kont -
rolü altına vazetmekte olup emir 
hilafına hareket edecek olanlar 
hakkında muhtelif cezalar der
piş edilmiştir. 

Japonyanm mukabele 
bilmisUi 

Tokyo, 26 (A.A.) - "Rcuter,, Ja
ponya, Amerikan kredilerini bloke 
etmek suretiyle Amerlkaya karşı mu 
kabelebilmisil tedbirleri almıstır. 

(Sonu; Sıı: 2; SD: 7) 

arazisine ait 1/500,000 mikya -
sında bir harita. "Bu haritada 
başlıca yollar. gösterilmiş bu • 
lunmaktadır,,. 

3 - Istanbulun 1/15,000 
mikyasında coğrafi ve askeri 

bir pltını. 
4 - Türkiyedeki askeri he· 

defleri gösteren 1/100.000 mik 
yasında bir harita. 

5 - Izmit körfezinin yine 
1/100,000 mikyasında bir ha -

ritası. 
Bu vesikalar üzerinde "Yalnız 

servis ihtiyatlan ıçin kullanıla -
caktır.,, lbaresi yazılmış bulun • 
maktadır. Bundan başka mezkur 
haritalar ve planlar üzerinde Tur 
kiyedeki askeri hedefler bir ta · 
kım hususi işaretlerle gösterilmi 
tir. Bu hedefler, tayyare meydan 
ları bahri inşaat tezgahlan, harp 
malzemesi imal eden fabrikalar 
liman tesisatı, demir fabrikaları 
şimendifer yollan, postaneler, a<
keri telsiz istasyonları, kimyev 
maddeler imal eden fabrikalarl 
mühimmat fabrikalarından ve dı 
ğer bazı tesisattan ibarettir. 

K öprü ve yollar 
Bundan maada mezkur vesik 

lnr üzerinde bütün köprüler işa 

(Sonu: Sa: 2; 80: 6) 

.......................... : . ...., 
50 SENE EVVELKİ 

İstanbul Geceler· 
Bir iki güne kadar tefrikasına başlıyacağımız bu ec:er. o 1aman 

Istanbulda uzun müddet yaşıyarnk tetkiklerde b~lunmuş H. G. 
Dwight isminde bir İngilizin kaleme aldığı canlı hikayelerden 
mürekkeptir. 

.O 
H. G. Dwlght o wman İstanbuldnki muhtt'rf unsurlat 
arasınd:ı yalnız Turkleri sevmiştir. Ru tempat!Sinl, hl
ktıyelerinde, her vesile ile bcl1l eder. Dıger bazı unsur
lar hakkındaki antipatisini de nçığ:ı \urmakt:ın çekin
mez. Bir misyonerin oğlu olduğu halde mlcyonerlcr 
karşı da o kadar tcveccühU yoktur. 

Muharrir bu hiktıyelerinde, kendi müsahcde notlarını, 
baz.an Adeta edebi bir fotomontnj yapar gibi kullan
mış; sonra bunlara, g{lzel bir üslOp içinde, kuvvetli 
bir tasvir ve tahkiye ile renk ve hareket vermiştir. 
Hakiki şahısların isimlerini değlstirmiş, onlara nft ha
kikt vakalan da, kendi fantezisine g5re az çok dcğl~ik 

o 
Eekillere solanuş, öyle anlatmı5tı:r, 

Yarım asır evvelki Istnnbul hayatının bazı safhalarına ait, 
sempatik bir ecnebi tarafından kısmen realist, kısmen fantczist bir 
görüşle anlatılan, bu hiktıyeleri okuyucularımızın merak ve alfıka 
ile takip edeceklerini umarız. 

Bir iki Güne Kadar TAN Sütunlarında 
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Tefrika No. 15 

omadan Garip Garip Haberler Geliyor: 
Guya Papa imparatoru Aforoz Etmiş 

Me ela, beş glin içinde Dres'ten Pa-ı hiddetle yanından kovmuştur. Napole
r se gidiyor. Yanındakı bir çok çek- on'un ötesine berisine renk renk toplu 
meLeler, raporlar, tebliğler, listelerle iğneler saplanmış olan meşhur harita
doludur. Napoleon. gece yolculukları sı, geceleri yirmi kadar mumla aydm
c nasında bile, arabasının içindeki u- latıhr. Bu harita imparatoru, bütfin 
f k fenerin zayıf ışığında, bu vesaiki ömrünce akip etmiştir. Hakiki iba
te kık ed yor. detinin mihrabı odur Vatansızın va-

Gozlerinin önimde, değiştirecekleri tanı odur, · 
r vvanların beklediklcrı konak yer- Napoleon, Viyanayı ikinci defadır 
lcr n n bır listesı vardır. Ona bir harpsiz zaptediyor. Şonbrun'da, Os
k ye yetişt ği vakit, Bertiye, veyahut terllç zaferi sıralarında yerleştiği da
r alden bir ba~kası, onun vereceği en ireleri yeniden iHal ediyor: Fakat 
mustacel emirlerı derhal yazıyorlar. harp daha bitmemiştir. Engin İmpara
ı::mırberler de, bunları derhal, d6rt torluğundan gele nhaberler kötüdür ve 
bucaca atlannı dört nalla sürerek ye- diışmanlannı cesaretlendirecek mahi
tı t riyorlar. yettedir. ispanyada işleri çok fena git-

Mcmlük, bir sandalyeye oturmuştur mektedir. İtalyanın şimalinde Öjen 
İk surucu, nrabayı çeken altI tan~ mağliıp düşmüştür. Fakat her yandan 
atı idare etmektedir. İmparatorun a- kendisıni mü~~faaya mecbur kalan 
ı ı daima, silahşorlardan, maiyet N_apoleonu bugun _artık, ef'al ve hare
h clt'melerınden ve emirberlerden mü- katının ne manevı, ne de siyasi neti
t ekkil bir ın~an yığıniyle sarılıdır. celeri durduramamaktadır. 
Ve bazan yol liızumundan fazla dara- Ok yaydan çıkmıştır. Ve ııimdi her 
h"lL , bu muazzam alayı, teşkil eden- şeyd.en ~vvel, .ttalyadaki ordulannın 
lrr, birbırlerini ite kaka, tozu topra- bırbırlenyle bırle§meleri lizımdır, 
gı birbırine kata kata, oradan bir ka-
ı a halinde geçmektedir. O kadar ki, 

k hazan manzarayı cörere'k şaşıran Papa ve 1Vapoleoı• 
k vluler, birbirlerınden, Napoleon'un 
b ,. şeytan olup olmadığını soruyorlar. 
Napoleon'un izini, ardında bıraktığı 
k ıt sağıınağından kolayca takip et
IT't>k mumkiındür. Çünkü, sade, kü
ç k kuçuk parçıılar halinde yırtılmış 

vı ız zarflar değil, sade işe yaramı
Y n evrak değil, modası geçmiş rapor
] 1 butün gazetçler, hatta fırsat bu
lun rak şoylecc gözden geçirilmiş ki
t plar bile, arabanın pençeresinden 
:> llara saçılmaktadır. 

Napoleon'u, her vardığı yerde, -is
t se saat sabahın tiçü olsun- mutlaka 
sı k bır banyo beklemektedir, Ban
')lodan sonra o, hemen her zaman. sa
a rlorde kadar yazı yazdınyor. Ye
dıye kada~. yalnız • üç saat uyuyor. 
Sonra haydı yjne yola .. 

* * 
/ Tmdetinirı mihrab1 

Arabasından indiği zamanlar, et-
rafını yine emirberler sarıyor. 

Kendisi dürbiınle etrafı tarassut eder
ken, yanındakıler biıtün dikkatleriyle 
cnun harekatını seyrediyorlar. Büyük 
sefer dürbününe lüzum hasıl olunca, 
h zmette bulunan maiyet hademelerin
denbiri o dtirbüne desteklik ediyor. 
İ ter arabada olsun. ister çadırının i
çinde veya açık ordugahında bruun
"Un, harekat ~arltası daima açık bir 
halde gözlerinin önlindedir. Şayet a
r dığınb riyeri, birisi parmağiyle ve 
drrhal gösteremiyecek olarsa, felaket
t r. İmparator derhal kiıfürü basar 
1-fatta bu yüzden, bir kere Bertiye'yi: 
bır kere de prens Noşateli, büyük bir 

Amerika nan Hayal 
Ettiği Yarınki Dünya 

(Baş tarafı 1 incide) 

Harp ten evvel ve harp için. 
de Amerikada hakim olan 

ı:?orüş şudur: 
Yeni dünya demokrasi ,.e 

hiirriyct esasına istinat ede. 
cektir. l\filletler ara ındnki 
miinasebetıerde de serbest mii 
badele si!itemi oari olacaktır. 
])ünya pazarlnfı ve ham mnd. 
de kaynakları biiHin devletle
re nçık hulunacnktar. 
Amerikan Hariciye Müsteşa-

rının yarınki dünya hakkında 
C'rtaya attığı fikir bu prensipler. 
den mülhemdir. Çünkü Ameri
kanın menfaati zengin bir sa
nwici devlet olmak itibariyle 
bütün dünva pazar ve kavnak -
larından serbestçe istifade ede • 
bilmektedir. 

Yalnız Sumner Wells eski 
Milletler Cemiyeti yerine yeni 
bir milletler camiasının kurul -
ması lüzumunda ısrar etmekte -
dir. Bu cemiyet bütün milletle -
rın hiır iştirakiyle kurulacak:, 
Avrupadn nizam ve asayişi te . 
min için bütün devletlerin işti -
rakiyle bir ordu bulundurulacak, 
haksızlık, adaletsizliiie meydan 
verilmiyecektir. Bu fikir de bize 
Vilson'un 918 de ortaya attığı 14 
madde gibi ütopik görünüyor. 
Milletler Cemiyetinin .J!Cçirdij:!i 
tecrübe böyle bir teşekkülün ola. 
m1vacağını eserleriyle isbat et -
miş bulunuyor. Bu tecrübeyi ye. 
r.iden tekrar etmek beyhude va
kit kaybetmekten başka bir ne
tice vermez kanaatindeyiz. 

Yalnız Almanva, İnı?iltere ve 
Amerikanın da ittifak ettikleri 
bir tnkım noktalar vardır: 

e Her iiç devlet de harp· 
ten sonraki cemiyet nizamı • 
nan harpten ev,·elki cemiyet 
nizamından tamamen ayTı o· 

Ô sırada Romadan garip garip 
haberler geliyor: Gılya, Papa, 

İmparatoru a!aroz etmiş ... 
Napoleon bundan ürkmüş mü san

ki? Bil<'ikls, o, bu işe gülmektedir. 
KurunU\'Ustanın butun Adetlerine 
güldi.ıgü gibi., 

Sırf kendi iradesinden başka hiç
bir şey tanırmyan ndam, a:.ker, ken
di kendine diyor ki: 

"- Papa, vaktiyle Notr Dam'da, 
tacı kendı kendime kavrayıp da 
başıma giyi~imin intikamım mı al
mak istiyor? Mukaddes olan da 
nedir? Evvelfı fsanm mevcut olup 
olmadığı bile şüpheli. Sonra, on -
dan bir menfnat temin olunamıya-

c~ğı muhakkak. Hele, şu reybilik 
de•·rinde tel'ınden, çocuklarla süt 

ninelerden başka kim korkar ki? 
Beni, Korsikada bulunduğum sı -

ralarda da tel'in etmeml§ler mly -
di? Ben, bunlardan hiçbir ziyan 
gormem, biliıkıs, bu gibi şakalar, 
daima benim şansımı arttırır.,, 

O böyle düsüncrek ve tisikfır su
rette yeniden gayrete gelerek, intika
mını almıya hazırlanıyor: Vagramd:ı 
muzafferiyet ka1.anıyor. Onun Papa
lık tarafından lfıneUcnmiş silahları, 
znhit, ve Abit Arşidük Şarl'ın s!l{lh -
lı:ırını yeniyor. İki giln süren o uzun 
muharebenin sonuna doğru, dermanı
nın tükendiğini hissederek, memlO.
küne ayı pöstekisini harp meydanına 
sermesini, ve kendisini de yirmi da
kika sonra uyandırmasını• emrediyor. 

(Arkası var) 

Çiftçi Mahsulleri 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

Bu nevi amme hizmetlerinde va
tandaş, memur kadar dikkatli, ala
kalı olmıya ve hatta kendisini vu:l
feli kılmıya mecburdur.,, 

Vekil bundan sonra, bu hususta 
mufassal izahat vermi:i ve iaşe vazi
yeti hakkında da demiştir ki: 

"Yurdumuzun her tarafında ye· 
mahsullerimizin hasadına başlanmış
tır.. Çıftçilerimiz. bu her manasiyle 
biıyük mustahsil kütle, mahsullerimi
zi anbarlanmıza akıtmıya başladı. 
Dünya buhranının ilk iki senesini a
rızasız ve tehlikesiz atlatmıya mu
vaffak olduk, yeni seneye daha tec
rübeli ve daha tedbirli olarak giri-
yoruz,,, 

"Ticaret Vekilimiz bundan sonra 
sermaye mevzuuna temas ederek de
miştir ki: 

"Bizim tellikkimizce sermaye 
iktisadi varlığımızın bir cüz'üdür. 0-
r.u himaye eder ve hakkı olan karı 
veririz. Ancak, kapitülasyon devrinin 
artığı olan yurtsuz bir telakki var
dır ki. sermayeye sömürücü bir vasıf 
izafe etmekte ve onu enternesyonal 
bir zihniyetle telif etmeğe devam et
mek istemektedir. Öyle ki, bu zhni
yet, faraza bugün memleketimizin en 
cok muhtaç olduğu bir madddeyi ge
tiren bir tacirin başka bir memleket
te daha yüksek bir klir bulunursa bu 
maddeyi yolundan çevirip bu mem
lekete satmasını tabii bulmaktadır. 
Yine bu zihniyet, halkın en mlibrem 
bir ihtiyaç maddesini stok yapıp giz
leyerek kendisine katmerli ve gayri 
meşru bir kazanç teminini mübah say 
maktadır. Açıkça söylemek isterim 
ki, bütün maddi ve manevi varlıkları 
üstüne milliyetçi, devletçi ve halkçı 
damgasını vurmuş olan bizim rejimi
mizde sermayenin vatansız bir unsur 
olarak yaşamasına asla göz yumma
yız. Buna mukabil menşei ne olursa 
olsun bir vurgun $Jeti olmak istemi
yen milli varlığımızın bir cüz'ü olmak 
haysiyetiyle çalışan normal ve muhik 
karları kabul eden sermayeyi daima 
himaye eder ve onu beslemeğe çalı-
şırız,,, 

Vekil, bundan sonra sözlerine kont
rolörlere muvaffakıyetler dileyerek 
nihayet vermiştir. 

lacnğına kani bulunmaktadır. de sulh J;?ayeleri arasında büyük 
e Her iiç devlet de, mev. bir benzerlik vardır. Bu devlet. 

cut ve bugiinldi harbe c;ehep leri birbirinden ayıran ana me
olan haksızlık ,.e adnletsi7.lik· sele, bu gayelerin tahakkuku i
lerin kalkması lfuım geldiğin. çin takip edilmesi lazım ,gelen 
de miittcfiktirler. metodda ve yoldadır; daha doğ. 

• Her üç devlet de, diin· rusu bu parlak prensipler arka. 
ynyı nrtık harplerden kurtara- sında her birinin takip etti~i giz 
cak bir devrenin ba lamasını 1i maksattadır. Her biri harbi 
arzu etmektedirler. • kazanarak bu ~izli .(!avelerinc 

• Her Uc devlet de, ya- kavuşmak davasındadır. Onun i
ımki dünyanın içtimai adalet çin zahirde ayni şeyi ister _gö-
9'c;temine da:rnnmnsına taraf. ründükleri halde, hakikatte ta
fnr göriiniiyorlnr. mamcn birbirine zıt maksatlar 
Binaenaleyh her üç devletin icin harbetmektedirler. 

Dört ihtikar 
Yakası Daha 

Dün 
Kişi 

Adliyede Üc; 
Tevkif Edildi 

Çakmakcılarda Sabru Sefa ha
nında Manifatura toptancılığı ya 
pan Moris Saya ve tezgahtarı Ya 
ko; kendilerine mliracaat ederek 
mal almak istiyen Kayserili Meh 
met Uzunlu ile Hacı Mehmet Ka 
yaya kumaşlarının olmadığını söy 
!emişlerdir. 

Bunun üzerine Mehmet ve Hacı: 
fiyat mürakabe bürosuna müracaat 
etmişlerdir. Büro ve zabıta memur
larının yaptıkları araştırmada bu ti
carethanede 5779 top ve 27,560 kilo 
ağırlığında kumaş olduğu ve malını 
ardiyede sakladığı anlaşılmıştır. 

Bu suçlu asliye ikinci ceza mahke
mesine verilen Mor.is Şayo ve ortait 
Yakonun dünkü duruşmalarında 3 
müdafaa şahidi dinlenmiş, zaptı tu
tan memurların ifadeleri alınmıştır, 
11.30 da başlayıp cumartesi olmasına 
rağmen 15 - 30 da biten duruşma so
nunda suçlular tevkif edilmiş ve di
ğer şahitlerin ifadelerinin alıpması i
çin duruşma başka güne bırakılmış -
tır. 

Diş ihtikarı 
Bir dişçinin kauçuk ve sun'i diş ihti 

kan yaptığı haber alınnuştır. Fiyat
lan mürakabe bürosu memurları ha
rekete geçmişler, ihbar edilen dişçi
nin atelyesinde cürmü meşhut yap
mışlardır. Fakat keyfiyet bir kere de 
etibba odasından sorulmuştur. 

Buz ihtikarı 
Yeldeğirmeninde sucu Ali oğlu Is

mailin buzun kilosunu üç kuruşa sat
tığı görülmüş, cezalandırılmıştı, Buz 
her yerde yüz paraya satılacaktır, 

f(afıve ihtikarı 

Beyoğlunda İstanbul pazarında kah 
ve ticareti yapan Yorginin ihtikar 
yaptığı anlaşılmış ve adliyeye veril -
miştir Dün asliye ikinci ceza mah
kemesinde duruşmaya başlanmış ve 
Yorgi tevkif edilmiştir. 

Francala lstiyenler 
Francala stiyenlerin miktarı her 

gün artmaktadır. Dün Kadıköyündc 
yeniden 350 rapor verilmiştir. Bele
diye Ticaret Vekaleti nezdınde yeni 
teşebbüs yapacak ve hiç olmazsa ye
niden üç çuval daha un verilmesini 
istiyecektir. 

----ı. 

Rcgai p Gecesi 
İstanbul mUft!ilüğünden: 26 Tem -

muz 941 cumartesi günü Recep ayının 
birine müsadif olduğundan önümüz -
deki perşembe günü akşamı (cuma 
gecesi) Leylei Reğaip olduğu ilan olu
nur. 

Sovyet Tebliği 

TAN 

Ticaret Of isinde Tak~iler için 
V • • T L ., ... f Yerden Karar 
W e ft f e $ K f a Vilayete Bildirilmediği 

Ticaret 
Krsım 

için Tatbik Edilmiyor Birliklerine Girmemiş Tacirler, Bir 
Komisyoncularla İş Yapıyormuş 

Koordinasyon heyeti kararı he 
nüz vilayete tebliğ edilmediği 
için büti.in taksilerin faaliyete geç 

!erine kaydedilmiş olmaları ica - mesi mümkün olamamıştır. Di.in 
betmektedir. Birliğe girmemi§ o- yalnız tek numaralı taksiler ça -
lan tüccar. ıhracat ve ithalat ya- lışmış ve birkaç çift numaralı 
pamaz. Buna rağmen birliğe gir- taksiler de görülmüş ise de bun
ınemiş olan bazı tüccarlar vnrdır. ların numaraları tesbit edilmiş -
Ve bu tüccarların da birlik ınev- tir. Fakat koordınasyon ı kararı 
zuuna dair malları hariçten ketirt resmi gazetede neşredildiği için 
tikleri haber alınmıştır. bunlar hakkında ceza zaptı tu -

Ticaret ofisi teşkilat ve tesi -
satının genişletilmesi lüzumu ha
sıl olmuştur. Ofis muhtelif 
memleketlerden muhtelif çeşit
lerde mal getirtmektedir. Bu 
mallann yerleştirilmesi ve tevzii 
için depo ve antrepolara lüzum 
görülmektedir. Bunun için de an
trepo teşkilatı yapılması icabet -
miştir. 

Ofis şimdiye kadar şehrimizde, 
Mersinde ve Iskenderunda 1 O de
po tesis etmiştir. Dün de Galata
da yeni bir depo açılmıştır. Depo 
larda çalışacak şef ve memurlar 
da tayin edilmişlerdir. 

Y e11i bir hile şekli 
Hariçten mal getirmek için tiic 

carların ithalat ve ihracat birlik-

POLİSTE: 

Karısı Tarafından 

Yaralanan Muavin 
·Öldü 

Pangaltıda karısı İffet tarafından 
bıçakla yaralanarak tedavi altına alı
nan polis komiser mauvını Talat 
Üçkü tedavi edilmekte olduğu Be
yoğlu Zükı'.ır hastahanesinde ölmüş -
tür. 

Tabibi adli ölümün bu yaraların te
siriyle vukua gelip gelmediğinin tes
biti için cesedin morga kaldırılması
na lüzum göstermiştir. 

KAYBOLDU - Aksarayda Baba 
Hasan sokağında 12 numaralı evde 
oturan beton ustası Kayserili Ömer 
Kadıoğlu bir buçuk ay evvel, Küçük 
yalıda Fatmaya ait evi tamir etmiş ve 
son ücret olan 100 lirayı alıp köşk
ten ayrılmıştır. 

Ömer o gündenberi bir daha gÖTÜk
memiştlr. Karısı iki gün evvel zabı
tayı haberdar etmiştir. 

Ömer, rakı içmediği, kadınlarla dü
şüp kalkmadığı ve kumar oynamadığı 
icin bir cinayete kurban gitmiş ol
masından endişe edilmektedir.. Za
bıta araştırmaya devam etmektedir, 

ASANSÖRLE EZİLDİ - Tedavi i
çin Beyoğlunda Asmalımescitte 63 nu 
maralı apartrmanda muayenehanesi 
bulunan bir doktora giden, Emine is
minde bir kadın. doktorun kabinesi
ne çıkmak isterken asansörle zemin 
arasında aıkışmu;, vücudünün muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Emine ifade veremiyecek bir halde 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış -
tır. 

Alman Tebliği 

Birliğe haber verildiğine göre, tulmamış, yapılacak muamele be 
bu ithal muamelesi şöyle olmak- lcdiye riyasetinden sorulmuştur. 
tadır. Birliğe girmiş olan komis- Kamyon lastiği 
yoncular vardır. Birlik mevzuu
na dahil olan mallar bu komis -
yoncular tarafından getirtilmekte 
ve birliğe dahil olmıyan tüccar -
lara satılmaktadır. 

Bu işin doğru olup olmadığı 
birlikler umumi katibi tarafmdan 
tahkik edilmektedir. 

SPOR 

Yüzme Şampiyonluk 

f 
Seçmelerine Dün 

Modada Başlandı 
Yüzme' şampiyonluk seçmeleri dün 

Moda yüzme havuzunda başladı. 138 
kişinin iştirak ettiği musabakalar çok 
heyecanlı oldu. Beykozlu sporcular 
arasında bir de bayan yüzücü vardı. 
Yarı,ıara, Beykoz, Galatasaray klüp
leri ve İstiklal, Haydarpaşa, Şişli Te
rakki, Ticaret lisesi talebesi iştirak 
ettiler. Neticede büyüklerden şu yü
zücüler finale kaldı: 

İbrahim, Rauf, Mustafa, 
Vedat, Kemalettin, Yusuf, 
Fikret, Musa, Tarık, Vedat, 
Fuat, Tuğrul ve Osman. 

Mehmet, 
Tevflk, 
İsmail, 

2X4 bayrak yarışında Galatasaray 
birinci, Beykoz ikinci oldu. Tranplan 
atlamada Fahri birinci, Sabri ikinci 
oldu, 

Musabakalara bugünde devam edi
lecektr. 

Tenis Maçları 
Dün Dağcılık klübü kortlarında te

nis maçlarına devam edilmiştir. 
Tek erkeklerde: Muhittin, Hasanı 

6 - 3, 6 - 1, 6 - 3 mağlup etmiştir. 
Çift erkekler: Sadullah Melih, Ha

san ile Alaaddini 2 - 6, 6 - 3, 9 - 7, 
6 - 2 yenmişlerdir. 

Tek bayanlarda: Bayan Mila, Ba
yan Behare 6-1 ve 6-1 galip gelmiştir. 

---o---
Hayvan Sergileri 

Ağustostan itibaren 8 kazada hay
van sergisi açılacaktır. İlk sergi 
Silivri kazasında olacaktır. 

Japonya ve Fransa 

V.ilayete 30 kamyonet lastiği gel -
miştir. Derhal tevziata ba3lanmıştır. 
Henüz gelmediği için otomobil las
tiği tevziatı yapılamamaktadır. 

Bir ihtilas 
Galata belediye tahsil şubesi m,. 

murlarından İbrahim Yardımcı tah
si tat makbuzlarında tnhri fat yaparak 
bir k::ıç lira ihtilas etmiştir. Hak
kında kanuni takibat yapılmaktadır 

l\faarif Vekilinin Tetkikleri 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ya

rından itibaren Üniversitede meşgul 
olacaktır, Rektör, Üniversite işleri 
için Vekile izahat verecektir. 

iki 
---o----

Ayda 
Yıkılan 

Muğlada 

Evler 
Muğla, 26 (A.A.) - İki aydanberi 

Muğla ve havalisinde devam etmek
te olan yer sarsıntılarının sebep ol -
duğu tahribat hakkında verilen res
mi malümata göre, 209 ev yıkılmış, 
311 ev tamire muhtaç bir derecede 
znr:ı.r görmüştür. Bu garın inşa ve 
temini Jçin lüzumlu olan malzeme ve 
p:ıra miktarı tcsbit edilmiş ve bun -
larm kmini hususunda a11\kadar ma
kamlar nezdinde icap eden te~ebbüs
lcrde bulunulmuştur. 

Sahte !Weınurlar 
Beyoğlunda Ağahamamında otu

ran ressam Sabanuş ve karısı -
na evvelki gün kendisine me -
mur süsü 'veren Üç kişi müracaat et
miş, hudut haricine çıkarılacaklarını 
ve kendilerine 500 lira verilecek olur 
sa bu işi önliyeceklerini söylemişler
dir. 

Ressam doğruca emniyet müdürlü
ğüne müracaat ederek vakayı anlat -
mış ve hudut haricine çıkarılmakta 
olmasının sebebini sormuştur. 

Zazıta işte bir dolandırıcılık bu -
lunduğunu sezmis, icap eden tedbir
leri almış ve kendilerine zabıta süsü 
veren adamlardan Rüştü ile Hidayeti 
yaknlamıştır. Bun1arın firar eden ar
kadaşları da aranmaktdırlar, 

Tass'a Göre 

27 - 7 • 9H 

r························ .. ····-···· .... ·~ 
İ MEMLEKETLERiNE 
~DÖNMEKTE OLAN 
İ SOVYETLER 

İtalyanın l\Ioskova Sefiri 
de Edirneden Geçti 

Erzurum 26 (A.A.) - Almanya• 
ltalya ve Danimarkadan dönmek· 

• te olan kadın ve erkek 151 kişillk İ 
Sovyet tebaasından müteşekkil bır : 
kafile dün sabahki trenle şehrirnite j 
gelmiıı ve bir müddet istirahatten 1 
sonra ihzar edilen otobüslerle sıı
rıkamışa hareket etmişlerdir. ]{a·, 
file Sarıkamıştan itibaren yoluna 
trenle devam edecektir, 

* Edirne 26 (A.A.) - Memleket· 
!erine dönmekte olan İtalyanın 
Moskova sefiri Rosso Aveustu 2Z 
kişilik maiyeti ile dün 11ehrimizden 
geçmiştir . ............................................... . 
Süıner Bank Fabrikalarının 

Verimi Arttırılacak 

Ankara, 26 (TAN) - Sümerbaıı!C 
Umum Müdürü Burhan Zihni sa.nı.ı5 
beraberinde Umum İşletme Müd!lrı' 
Bülent Büktaş olduğu halde bu alt• 
şamki ekspresle İzmitc hareket et· 
miştir. Burhan Zihni Sanus !zmitteıl 
İstanbula gidecek, İz.mitte sclluıoı 
müessesesi, tstanbulda deri ve kUO~ 
dura müessesesi, yünlü müessesesi 
Bakırköy fabrikası ve müessesesi nı!l• 
dürleriyle devre toplantısı yapacakt1l'• 

Bu toplantılarda tabriknlarm işlet· 
me vaziyeti tetkik edilecek, ist~ 
vaziyeti geçen devrelerle mukaYeSli 
edilerek göulen geçirilecek, istihSa 
arttırmak için mamOl kaliteyi y\lt'" 
seltme çareleri aranncaktır. 

BUG'ONKÜ PROGRAM 
11 

8,30 Proaram ıs,oo Proın.m 

8,33 Milıik (PL) 18,03 Caz: orkes~ 
S,45 Haberler ı9,00 Fası ı he)'Ctl 
9,00 Milıik (Pi.) ı9,30 Haberler 
9,30 Evin natl 19,45 Milı:ik (l'tl 

* 
20,00 Yurt saati 

12,30 Proıram 20,15 Solo oarkıl•f 

ı2,33 Şarkılar Zl,00 Ziraat n1tvlıııl 
12,45 Haberler 2ı,ıo Inceuı: 

* 
21,40 At :vanıtarr 
2ı,so Milzlk (PJ.) 

13,00 Oyun havaları 22,30 Haberler 
ı3,30 Konuıma 22,45 Spor ıervld 
ıJ,45 Orkestra 22,55 Kapanı! -

Milli Piyango~ 
7 Afuıtoı latınbulda çekllcıcektlr 

Yedinci tertibin birinci ceklli~lnde orta tıU 
y(lklUkte ikramiyelerin adedi arttınlmııur. 41 J 
tane 2000, 40 tane 1000, 80 tane 500, 400 t~ 
ne 100 llralık vesaire ikramiyeler ıoardır. "' 
rıca 80 bin k11il Ikramlyc kaıanamazsıı bı e! 
itin verdifi iki lirayı aerl alacaktır. 

Amerika ve lngiltere 
(Baş tarafı 1 incide) (Baş tarafı 1 incide) (Baş tarafı 1 incide) 

Hiııdi<;i11i'ye giden 
(Baş tarafı 1 incide) (Baş tarafı 1 incid" 

. .. .. bildirmektedir. Kıtaatın müteka· 
Alman tayyarelerı gunduz ta: bil vaziyetlerinde mühim bir de 

arru~ları esna~ında. M~sko~adakı ğişiklik yoktur. 
Çin ordusu 

demıryolu t~sısat~na tam ısabct-, Tayyarelerimiz, düşmanın ma 
lcr kaydetmı.şlerdır .• w• ı kinah cüzütamlarını, tayyare mey 

Tokyo 26 (A.A.) - "D. N. B.,, 
Çun'king hükumetine ait olup Koei
yang'da bulunan beşinci Çin ordusu 
Yunnan yolu ile Hindiçini istikame -
tinde hareket etmiştir. Birmanya yo
lu boyunca yerleşmiş olan diğer Çin 
kuvvetleri de Fransa Hindiçini hudu
duna doğru ilerlemek emrini almış
tır. 

Fuı leblıgı danlarını ve Köstence ve Sulina 
Helsinki, 26 (A.A.) - "Tebliğ,, limanlarını bombardıman etmiş

Ladoga gölünün şimali şarkisindc ]erdir. 
başladığımız taarruz büyük mu • 31 tayyarenin tahribi 
vaffakıyetler temin etmiştir. Eski 
Finlanda hududuna geniş bir sa
ha dahilinde varılmış ve hatta ba 
zı mi.ihim noktalarda kıtaiarımız 
bu eski hududun 40 kilometre ka
dar ötesine kadar ilerlemiştir. 

Daha şimalde kıtalarımız bir 
düşman alayını ihata ve imha et
mişlerdir. 

Finler ilerliyor 
Stokholm 26 (A.A,) - "Ofi,, Fln

l&ndalılar, İonega ve Ladoga gölleri 
arasında muhim ilerlemeler kaydet -
miş ve bu suretle Munnansk demiryo
lu ile Stalin kanalının kontrolünü 
ellerine geçirmi5lerdir. Fin kuvvet
leri, çetin muharebelerden sonra La
doga ıölünün şimal cephesinde Mnt
kaselkae'yi işgal etmiştir. 

Sovyet denizaltılarına 
taarruz 

Helsinkl 26 (A.A.) - Bir Fin dev
riye gemisi Finlanda körfezinde bir 
düşman denizaltısına hücum etmiştir. 
Bu denizaltıya tam isabet olmuştur. 
Diğer bir Fin eevriye ıemisi baş

ka bir düşman denizaltısına taarruz 
eylemiştir. Taarruz yerinde yağ ta
bakalarının bulunduğu keşif tayyare
leri tarafından görUlmüştür. 

* Berlin 26 (A.A.) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Alman Hariciye Nezareti mümessil
leri bugün de gazeteciler tarafından 
sorulan suallere cevap vermekten ve 
şark topraklarının tabi olacağı müs
t:ı.kbel idare sistemi hakkında beya
natta bulunmaktan imtina etmi~ler -
dir. 
Yalnız, Almanyanın istihdaf ettiği 

maksadın ne olduğuna bir defa daha 
işaret edilmiş ve harbin sonunda Sov
yetler Birliği diye bir mefhum kal
mıyacağı ilave olunmuştur. 

Berlin siyasi mahfillerinde haliha
zır şark vaziyetinin inhilati ile mey
dana gelecek yeni toprakların ve Al
manya ile mlinasebetlerinin ne olaca
ğ1 hakkında şimdiden bir şey söyle
nemiyeccği fikrindedirler. 

·Eski Holanda Başvekili 
Tevkif Edildi 

Moskova, 26 (A. A.) - "Afi,, Rus 
tebliği, 34 düşman tayyaresinin yerde 
tahrip edilmiş ve 13 Sovyet tayyare
sinin zayi olmuş olduğunu muvakkat 
olarak haber vermektedir. 
Sovyet harekatı nikbinlikle 

mütalaa ediliyor 

I ngiliz tecavüzüne karşı 
Par.is 26 (A,A.) - Pariste akşamla

rı çıkmakta olan Nouveau Temps ga
zetesi, Fransa ile Japonyanın, Fransız 
müstemleke İmparatorluğunu müda -
fna hususunda işbirliği yoluna girdik
lerini tebarüz ettirmektedir. 

Gazete, Hindiçini'de Fransız müda
faa tertibatının bir İngiliz tecavüzüne 
karşı koyamıyacağına işaret ederek 
Fransız hükumetinin Japon işbirliği
ni kabul etmiş olmasını selamlamak
tadır. 

Amerikaya göre 

Londra, 26 (A.A.) - Rus cephesi 
hiç de yersiz olmıyan bir nikblnllkle 
mütaltıa edilmektedir. Bunun sebebi 
Rus ordularmın düşmana insanca ve 
malzemcce ağır zayiat verdiren şiıi -
detU mukavemeti ve Alman gerileri
ne de §iddetli taarruzlar yapılması -
dır. 

Rus tebliğlerinde iki şey nazarı Vaşington, 26 (A.A.) - Vichy hii-
dikkati celbetmi~tir. Biri Rusların ri- klımeti, Saygon'a çevrilmiş Japon 
catini ilk defa Moskovanm vermiş toplarının tehdidi altında müzakere -
olduğu ve diğeri de Rus başkuman - lerde bulunma.ktadır. Bu cihet dilşü
danlığmm umumi harp seyrini bil - nnt:rek Ame~~kanm miidahale:.i için 
dirmekle beraber mevkileri kati ola- Vaşıngtondn sukılnetle hazırlıklar ya
rak tayin etmemesidir. Mesela, "Smo pılmaktadır. İngilterenin Amerikaya 
lensk .. istikametinde, gibi müphem 

1

1 esaslı müzaheret göstereceği haberi 
işaretler kasdidir. Çünkü Alman Ge- Vaşingtonda çok iyi karşılanmıştır. 
nelkurmayı ekseriya ileri unsurları - Hariciye Miisteşan Summer Wellcs 
nın nerelerde bulunduğunu bilmez. tarafından yapılan beyanat üzerine 
Ruslar tasrih ederlerse Almanlar tak- Japonya fikrini değiştirmediği tak -
viyelerln nerelere gönderilmesi liizım dirde Pasifikte fırtnalı bir hava ko-
geleccğini anlıyacaklardır. pacağı kati bir dedıl addcdilmcl,troir. 

Londr;ıdaki Rus askeri heyeti ıizası Amerikan hüktimetinin aşagıdıı,1<i 
bu sefer Moskovaya yaptıkl::ırı 2iya- muhtemel tedbil'lerin alınmasını dcr
rettcn dönüşlerinde, Alman tııarru - piş ettiği muhakkaktır: 
zunun hiç şiiphesiz daha müthiş bir Petrol sevkiyı:ıtına ambargo vaz'ı, 
mahiyet alacağı hesap edilmekle be- Japonyanın altın müb:ı.yaasına niha
raber mücadelenin zafere kadar ida- yet verilmesi, Japonyanm Amerıka
me edilebileceğine '.:\loskovanrn ltima- dakl alac~klarının bloke edilmesi, Al
dı olduğunu bildirmişlerdir. man ve Italyan konsolosluk memur-

ları gibi Japon konsolosluk memur-

Menemen Su Tesl•satı tarının da hudut haricine çıkarılması 
ve Amerikan sularında bulunan Ja
pon vapurlarına vazıyet edilmeli. (Baş tarafı 1 incid e) 

Bu tesisat ancak gelecek yıl ikmal 
edilecektir. Sulanma sahası üç grup
tur. Bunlara su şimdiden verilmiştir. 
Ulucaktaki tesisat henüz bitmemiştir. 
Şimdi 100 bin dekar arazi sulama te
~isatından istifade etmektedir. z 
ikmalden sonra bu 170 bin dekara çı
kacak, kanallar 400 kilometre uzun
luğunda olacaktır. Sular Emiralem
delci bir vekülatörle 11 kilometre u
ı:unlufunda bir ana kanalla taksim ha 
vuzuna akıtılmakta ve buradan diğer 
kanallara daiıtrlmaktadır. Evvelce 
beş milyon lira kıymetinde olan bu 
saha şimdi ara7.İnin sulanması netice-

Japonlar Hindiçiniye girmiye baş
ladıkları zaman yukarıda yazılı ted
birlerden biri veya hepsi birden a -
lmabilecektir. 

Berline göre 
Berne, 26 (A.A.) - "OCI., La suisse 

gazetesinin Berlin muhabiri, ,Japonyn 
ile Vichy hükümeti arasında aktcdll
mlş olan iUIRfın Berlinde hayret u
yımdırmamt-: olduğunu beyan etmek
tedir. 

Londra, 26 (A.A.) - Eski Holan- si olarak iki misline çıkmıştır. Bura
da Başvekili Colijn, Almanlar tara - !arda bilhassa pamuk ekilecektir. Bu 
!mclan 1evklf edilm~Ur. Mıımailcyhin tesisat 500 bin liraya mal olmuş ve 
fırkasma mensup 60 aza da te\•ki! e- yalnız Türk mühendis ve Türk i3çisi 

Japonyanm iş göreceği bir sırada 
dünyanın bu kısmında İngilizlerin ve 
De Gaulle taraftarlarının yapmış ol
dukları tesebb!lsler Japonların hare
kete geçmesi füerine tamamiyle aka
mete uğramıştır. 

Uzak Şarkta va:r.iyetin almış oldu
ğu sekilden Bcrllndc 1'evk::ıtıldc mem-dilmiştir ı tarafından yapılmıstır, 

ret edilmiş olduğu gibi bunların Bloke edilen paralarıtı 
inşasında kullanılmış olan mal - miktarı 
zemc de yanlarına kaydedilmiş Ja-
bulunmaktadır. Vaşing~ll, 26 (A.A.) .--: "Ofi,, e-

Köprüler inşa tarzlarına göre me- pon ve Çın sermayelennın bloke 1 selli beton demir ahcap veyah~t be- dilmesinden bahseden mail rnahafı 
' ' ' .., J A 'k d k' elet'. tonarme köprü diye tasrih edilmiştir. ı aponyanm merı. a a ı sermay ~ 

Dığer taraftan bu vesikalarda arazi-: yekılnunun 131 mılyon dolara ba 
ye ait sarih malılmat bulunduğu gi- bulunduğunu beyan ctmektc.dlr. • 
bl, Türk kr.aatının nerelerde bulun- . Japonyada ve Jnpon işgali aıtmd;, 
duklarıncı ve miktarlarına ait malü- ki memlekeUerdc bulunan Amcri , 
mat dn vardır Kezalik müteharrik sermayelerinin miktarı takriben 211 

malzemeye ve' en elverişli tarassut milyon dolar~rr. • 
noktalarınm intihabma ihtiyat krtaları Amerıkadakı Japon 
nın nerelere ~e miktar t~vzi edi~mesi vapurları 
lllzım gelceeğıne ve denıulen ıhraç 
imkıinlarma dair de birçok malılmat 
bulunmaktadır. 

Bütün bunlardan başka rıhtımların 
ve depoların derccei ehemmiyetler -
rine, limanlardaki vinçlerin kuvveti
ne, sahil mmtakalarmda ihraç nok
tnlarmın derinliklerine dair birçok 
tafsilllt vardrr. Bundan maada mo -
törlU birliklerin en ziyade ve ko -
layca müessir olabilelekleri yerler de 
planlarda iş.:ıret edilml:ıtir. 

Boğazlar meselesi 
Türkiyeyi işgal edecek veyahut Tiir

kiyeden cebren geçecek her ordu için 
en müşktil mesele boğazlardan geç -
mek meselesidir. Bu hususta nasıl ha
reket edileceği ve mevcut lmkanlarm 
Karadeniz boğazı ile İstnnbula, l\lar
mara denizine ve Çanakkaleye dair 
izahat verilirken gösterilecektir. 

25 numaralı sayfada işgal kıtnları
nın İstanbulun muhtelif noktalarına 
nasıl tevzi edileceği hakkında tali -
mat verilmektedir. 

Bu safyada, Avrupalı kıtaatla bil
hassa kumanda ve Kurmay heyetle
rinin ancak Beyoğlu mıntakasında 
miinasip bir ııckllde yerleştirileblle -
ceği zikredilmektedir. Beyoğlunda 7 
büyük otel bulunduğu, bunların en i
yilerinin Perapalas \'C Tokııtlryan o
telleri olduğu ve daha küçük birçok 
otel bulundu{:u da kaydedilmiştir. 
Bundan b:.ışka Fransız ve Alman mek 
tcpleri gibi sağlam ve büyilk binaların 
da Bcyoğlunda kıi!n bulunduğu ve 
bural"ra nskeri idare servislerinin 
yerleştirllePileceğl tebarüz ettiril
T?'ektedir. 

Taksim meydanı civarında nakil va
sıtaların yerleştirilmesine müsait bü
yük kışlalar bulunduğu da ayrıca kay
<'lcd.ilmektcdir. 
Faşist müstevliler Türkiyeye deniz

den bir ihraç hareketini de deriş et-

nunlyet hissedilmekte olduğu zanne-
dilmektedir. · 
Amerikanın Japonyaya karşı yap -

tığı aksülfımellerin "iktısadl sıkıntı -
lar,, safhasını geçemiyeceğl ve böyle 
bir şey Tokyo için yeni bir hlldlse 
olmııdığmdan i~lerln deği~meslne te
essüf etmek için hiçbir sebep mevcut 
olmadı6tt söylenmektedir: 

Nevyork, 26 (A.A.) - Amerika' 
daki Japon alacaklarmm bloke edil• 
ınesi neticesinde Amerikan limanla
rında bulunan Japon vnpurlarmın dl 
hareket edemlycceği anlaşılmaktadıt 

Japon lfl eclisi Hası 
Tokyo, 26 (A. A.) - Meclisi hııl 

vaziyet hakkında tetkik:ı.tta bulu~ 
mak üzere toplanmıya davet ediiınlS• 
tir. 

mişlerdir. 
Karadenizin şimal sahillerine ihrıi 

yapmak son derece güç bir hareketti! 
Bunun sebebi mezkflr mmtakanın fr 
tınah olması ve sahillerin yarlar şelC 
linde teşekkül etmiş blllunmasıdıC 
Bonalar ancak küçük balıkçı kayıklıı' 
ile yapılabilir Daha uzakta, ceıı~ 
sahili hafifç~ meyilli oldufu içi 
burada kıtaların ihracı ve yayıtrna5 
mümkünse de bu kıtalar Çatalca mü~ 
tahkem hattının ateşi altında knlır ' 
lar. 

Türkiye ve Sovyetler 
Bütün vesikalar, Hitler hlikumetl 

nl~ niyetleri hakk!nda hiç bir tered 
dilde mahal bırakmamaktadır Atını< 
başkumandanlığı bu vesikal~n mulı 
telif alaylara, yani mezkUr pHintıır 
tatbik edecek olan kıtalara tevzi et 
miştlr, Sovyetler Birliğinin Türk! 
yeye karşı bazı tecavüzkar plinlaf 
bulunduğu iftirasını çirkin bir ııekil 
de yayan Alman faşistleri bu sureti 
kendi yüzlerindeki maskeyi bizzat ııÇ 
mış bulunuyorlar. 

Almanlar bir taraftan sulhperverıı~ 
niyetleri hakkında Türk hük\lmetı 
ne sahte teminat verir ve bir dost 
luk muahedesi imza ederek Türk ınil 
!etinin teyakkuzunu uyuşturmağa en 
lışırken diğer taraftan Türkiyeye te 
cavüz için gizlice hazırlanmaktad r 
lar. 

Türkiyeye karşı daima ~ostluk lı 
teri besliyen Sovyet hükümeti, ktJ1 

lordu kıtaları tarafından ele geçırıl 
miş olan bu gizli veslkalan Türki 
yenin Moskova büyük elçisi vasıtıı 
siyle Türkiye hükumetinin ittilaına n 
zetmeyi ve Türkiveye knrşı bir te 
cavfü: ltıızır}ıyan Hitlerle Fon Papell 
in hakiki mütecaviz çehrelerini rne 
dana vurmağı bir vazife addetmiştir. 
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ABONi: BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 1500 .. 
400 " 3 Ay 800 " 150 " 1 Ay 300 .. 

Adres dellştlrmek 25 kuruştur. 

Japonlara Karşı 
lktısadi Tedbir 
Uzak Şarkta : 

TAN 

NESİL • HAYAT 

AZIZ DEVRiNDE 
Büyuk konaklardan birinde, alt 

katta, hamam dairesindeyiz. Bu
raya - yazın serin, kı!jın soğuk - ko· 
caman bir mermer avludan, uzun tah
talara basJlarak gidilir. Girdığiniz 
yer, evvela soyunulacak ve yıkandık 
tan sonra da silecekler değiştire değiş 
tire ter kurutup giyınilecek geniş, fa
kat basıkça bir odadır; firdolayı se
dirlerle çevrilmiştir. Hamama var
mak için ortasınd:ıki kapıyı kendinize 
doğru çekerek kUçlicuk bir aralığa 
ıirmek ve karııınıza çıkan ikinci ka
pıyı itmek lizımdır; kumızı çuha kap 
lı ve iri başlı san çivılerle siıshi bu 
çifte kapının hikmeti: Girip pkış
larda hamamı soğutmamak ve içeri
dekine soğuk hava du5u yaptırma • 
maki 

Soyunma odasında, hamam günü 
bir halayık dalına nöbet bekler; ku
laiı tetiktedir. Şayet yıkanmağa ci
ren hanım veya bey, tek bqına ise 
- ııcalrtan dı.iıer, bayılır, üzerine fe
ııalılı: celir korkusiyle - ikide bir ka
pıyı vurur: "Bir ıey iıtiyor muıu

ııuz7,, Diye sorar. Ic;ericlen ses çık
mazsa hemen ıririp kontrofte mükel
leftir. 

Nöbetçi bala)'ıktann 78tlılanc!an 
ve çirkinlerden seçildiğini sanmayı -
mz. Bilikis, bu iıe ayrılanlar tazeler 
ve sflzellerdir. Hattl konağın gene 
beylerini ele onlar soyarlar, "çıkma., 
llJU onlar verirler onlar kurular, on
lar ailecek defittirir ve ciyinmeslne 
ele onlar nrcbm ederler. Erkeklerin 
h•m•mw, eberi:ra pc:e sfrdilderini de 
anatmamal.ı. Bu vesile ile nikihb ve 
hanım derecesine c*-n balQıklar 
coktu. 

* * N11fuzla ve sencin konaklarmc!a 
hamamlar hic eönmes. Bir dere

ce qafıdakilerinc!e baltada bir :ranar; 
ilkin külhanı aellmlık c!alre9incle ba
huwı Te ayvular tarafmc!an ic!are e
clilen ba Jı•m•mJarm •caiı dnlen:e 
c1evam ecler. Zaten nmma• fcin ele 
bir cin .vTelclen ,......... ... cekl -

A 
1--·- Yazan: . 1 : 1 1 • 
i Refik Halid 1 
1 • 
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den sonra bizim kulaklarımıza kadar 
gelen küfte ve bestesıdir. 

Türkünün ilk mısramı dinlerken 
yumrukla vurulan bu tokmaksız tah
ta kapının "güm güm , akislerini du
yar gibi oluyoruz. Sonra, içerideki 
meclisin uğultusu da buna karışıyor. 
Elinde altın yelpaze, yüksek nalınla
rını tıkırdatarak. tepe camları boğu
lanmış, dumanlı bir alemde salına sa
lına giden yarı çıplak, ipek futalı, 
saçları topuklarında tazeyi de gcirü
yoruz ve o manalı "Ayol,, tarla ne de
nılmek istediğini de anlıyoruz! 

* * 

..) 

lık, dar yıkanma yerine denilir. Kışın 
içeriye mangal da konur ve bu yUz0 
den kcimur vurarak b:ıyılanlarla olen
lere de raslanır. Ayrıca zemherırde, 
o muhafazasız yerde. uzun saçları te
mizlemek 9ayretiyle fazla durup ken
dısmi iışutenler ve zaturrceye tutu
lup obur dunyaya goı; edenler de çok
tur. 

* * HAMiT DEVRiNDE 
Konak hamamları azalmıştır; bu 

adeti muhafazaya çalışanların 
evlerinde de eski debdebesini kaybet
miştir.. Artık sokak hamamlarına 
halleri, vakitleri yerinde olanlar da 
rağbet gösteriyor. Bunlar, bohçalarını 
daha evvelden hamama gönderlrler; 
yerlerini ayırttırırlar, kurnalarını tu
tarlar. 

"Kuma tutmak,, demek bir veya 
bir kaç kurıı&yı sırf kendisine am
mak demektir. Zira kadın hunamla
rında kurna tutmadan yıkananlar, 7l
nl buldukları umumi kurnalarda ya 
11ra beklemek, Yahut suyunu bir arada 
kunanmak suretiyle kavca doiüı, 
itiıe kakışa, hatti hazan saç saça ıe
lerek yıkananlar da vardır. "Usta,. 
ya yıkanmak, o hamamın cedikti ka
dın telli.kına saçını yıkatmak mlnası
na celir. "Hamam kapatmak", bir 
gıinlük iradını ödeyerek oraımı inhi
sarına almaktır. 

Saçların uzun olduğu bu devirde us
tanın önüne oturma iıl hem 71kayan, 
hem yıkatan için hayli yorucudur. Ka
dınlar, erkeklerin yaptıkları ıı!bl iri 
tas ve lif kullanmazlar: yumuıacık 
sabun beziyle iktifa ederler Kesele
ri de kıldan örme değildir; "eı tezcl
hında dolnınmuı yan sert bezdendir. 

Genç kızlar için - cemaat kadınlar
dan ibaret olmakla beraber - cöiiis
lerini çıplak qlarak teşhir a71ptır: 
bellerine sardıklan peıtemahn bir u
cuna omuzlanndan atarak "büııt,. le
rini kaparlar :vıkanırken de yüzlerini 
duvara çevirir ve cizlenmeie çalııır
lar. 

** 
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r ' L.____l_k_tı_·s_ad_i_H_af_ta __ ) 
Sovyet - Alman Harbi Yüzünden Bazı 

Ticaret Yollarımız Kapanmıı, Basra, 
Filistin ve iskenderiye Yolları Açdmııtir 

Yarınki Dünya 
Yazan: Sabiha SERTE~ 

A merikan Hariciye Müsteprı 
Sumner Wells bir merasım 

Harp haberleri arasında, hatıra j odemıyecektir, her gün Anadolu- mUnasebeUyle söyledigi nutukta, ya-
şu sual de geliyor; acaba, ticari dan piyasaya pirinç geldiği için, rmki dünyadan bahsediyor. Bu nut-

1 d · d · d · t · kun muhtevasına gore, sılAhsızlan -
vaziyetimiz nasıl? Nere er en fiyatlar şım ı en gevşemış ır. mayı ve ıktısadl imkanları temınat 
mal alıyoruz, sanki ticaret yolları Eyllıl nihayetine doğru yeni mah altına almak için kuvvetli bir mll
açıldı ve yahdt kapandı? Bütün sul de piyasay~ geldi~i za~an, !eller camla ı meydana getirmek !A
bu suallerin cevaplarını şu suret fıyatlar daha zıyade duşecektır. zımdu-. Wılson''u'n tasarladığı Mıllet· 
le izah etrnf?k kabildir. Yag fıyatlarına gelince, he - ler Cemıyeti, insanların hodgAmlıiı. 

Sovyet • Alınan harbi başladığı niız fiyatlarda bir düşüklük mev "e bazı devleUerln kendi siyasi ve tı· 
gündenberi mahdut bazı mmta - cut degıldır. Kars ve Ardahanda cari ihtirasları yüzunden muvaffak 
kalara inhisar eden ticari muna· yag fiyatları 100-110 kuruşa ka - olamamıştır. 
sebetler de kesilmişti. dar yiıkselmiştır Şehrimizın pi - iktısadl imkAnları teminat altma 

150 160 almak için, bu yeni kurulacak mil-
Buna mukabil Irak ve Suriye· ı yasasında, Kars yağl~n • ' letler camiasının, bu teminatı vermeli 

de harp vazıyetinıp zail olması kuruş, Urfa yaglan ıse 170-lSO ve tatbik etmek iı;ln elinde ne gıb 
i.ızcrine bu yollar He ve bilhassa kuruştur. . müeyyideler bulunacaktır? Dünkt 
Basra yoluyla işler başlamıstır. Fiyatları mürakabe ko~~yonu Mılletler Cemiyetinin yapamadJiı bı.ı 
Bırkaç gün evvel, ilk parti ola~ak peynir narhu~ı k~ldırdığı ıçın, be l f, bu yenisi nasıl yapacaktır? 
zıraat makineleri, Iİ-ncma filim- yaz peynırlerın fıyatı 80 kuru~a Wılson'un tasarladlfı Milletler Ce· 
leri 200 sandık kadar çay yola kadar yt.ikse~iştir. Ma:ımafıh miyetl, galip devletlerin hodgAm e· 
çık~ıştır. Bu mallar birkaç gü~e her tarafta bu fıyta bol miktarda melleri yüzünden, yani dünyanın hatT 

kadar memleketimize gelecektır. pcynır alınak kabildir. Halbuki madde membalarını ve mali serma • 
. 50 k iken Edir yeyi işletecek pazarları aralarmd 

Bundan başka Basrada 2000 oto- peynır narsı uruş . • . taksim edememeleri yüzUnden mu • 
mobil Jistigi, bir hayli pamuk ip ne peyniri bulmak kabıl değıldı. vaffak olamadı Bilyük sanayi mem
liği, ham kauçuk da bulunmakta- Peynırciler, siıt ve teneke fiyat- leketlerinin maiı lel'DlQ'e1erlnl ı,ıet
dır. !arının pahalılaştı~ ilteriılmassüre • mk ektr, hallerim m

1
adde membalarmı kendl 

p rtsa rek bu fiyata peynır sa mm on o a tına almak için yaptık-
Ikinci ticaret yolu da, 0 

• zaruret olduğunu iddia etmekte - ları bu harplerde, kilçük milletleri 
it veyahut Iskenderiye, Mersin dirler. Esasen fiyat artıpna mü_ ve mOstemıekeleri bu menfaate &öre 
hattıdır, bu yol üzerınden şiın - t ilik iddialar bir zaruret halin kullanmak bir zaruret obnuflur. B -
diye kadar 10 bin tondan fazla dea if d edilm~ktedir ki bu za- tün dünya milletlerine istismar edil-
,eker, 30 bin çuval kahve_. a.yrıca rı:.eı~e~ de inkar etmek ~ümkün b~~~.? dyeqamv devakletlerhainkk~~ .. ~~~ 
15 bin çuval kahve gelmıştır. ....., ..... ............-IDWIU 

Uçüncü yol olarak da Suriye degildir. kurtulmak imklnlarmı, bu yenı Mil-Bt)sEYIN A VNt letler Cemiyeti nud tekettül edecek-
vasıtasiyle Filiatinle iş yapmak Ur? , 
imkanlan hasıl olmuştur ve pi· SUmner Wella'e ,are. bu IUn1nul 
yasada yeni yeni hareketler baş • TEŞEKK0Jt dUnyada kanun ve nizamı ;Jeftlden 
lamıştır. ..aııaasa bauwacta. 1cn11 wad '* dere· tali etmek lem bJr Milletler c.nı. 

Dördüncü ticaret yolu da, Sov· ce4• elanı s&rtııen n fakat tatlılki tmkln111 yeti kurmalı. bu Cemiyet sUlhlan 
old11 .. 11 tcl&kki edilen 10n W.C• mihlm ,,. &a· •· .. dit etmeli bu tahdit ı..ı .. ı de '"-

yet Rusya Yoludur. Yakın senele- • 1ıa 1ıa .... ' - ~tın bir taalıllı -°""81. ......_ 1 
• nelmilel sıkı bir kontroIDn eline ver-

re kadar, Kars demiryollan vası- sakat •• dirayetle ,,.. tam mavaffalu~atı. Ua melidir. Batan milletlerin milavl 
tasiyle Sovyet Rusya ile bazan •tllliı •• bıa aııred4ı baıwmaan lıQaum laM 1. .. - .... lardan ıattfade etmek hakları 

rt ·· betl etmekle beraber ba fevkal14e -Jbr•tm •11· ....., ..... 
geniş ölçüde tica munase er vaffakı,etle bapnlmaaı bueb'71a DIQa Cer· tanmmabılll'. Akif takdirde dllnJ'lda 
yapmak kabildi rahlal mQvaccheılnde TQrk Tıp AlemlM .. sullı teeaQs edemez. İptidai meclde-

Hasılı Avrupa yolunun kapan- ııakh" ıercnı bir falırtl sarm ısua ... nuı lerin monopolQ bir mmetın W7& h -
ması, Türkiye dış ticaretıni felce 010 Ha7Cl•rp•aa Nam- HutalıaMai Han. kametin elinde bulundukça adalet " 

clye .. " Dr. OpanıtOr 8a7lll ..,. J'DlDUM IUlhe ma.temt bir nizam kuruJamaz. 
ujratmamıfl-11'. Yolun kapanması ısvıtBT svaBNUL'• lw'i' can4aa plıll" Barbm 1w11ı bir maıı.., UUnde 
daha ziyade, Avrupa memleket - au.vı ıuı.ru " ~ va ............ devam ettlll buıllnlerde, &lamtmle 
lerini müşkül mevkide bırakmış- teclavW• Aklıiı •Mıkı Arfmda 1ıaatu1 1ıq ~ iman evlltlannm n1f1mma 
tır. Meseli: Romanyanın memle- tabibi u. Cerralıl Jluvlni " AsiaıuıJan ta· bakar•,_ n1ak __ ..,. -- il• rafuMlan ... tarilell fc..S ve luaml levlıallde .... ,,_.,.... .. _.,,_.... 
ketJmlzle ticari münuebetleri ta- al&k•.,. Dıtlm•.,.,. ~ ı w ıt.a ....- tlknr!ı bir-..,.. oım ... ı h++Mk' 
mam.iyle mtlmiftir. Yuplavy• ~lerimbıl ..- -•• aı.. MI• bir ......... her mm.un. Wln 111 
ve YnııırosJavwadan 8V1"'1 bir n.w-a ı-.1 .. bors ,,. ...... ıellldıi ......... .... UJrMDerl '9t ~ ....... 
ha1hıd: ı&.ierDen ~t .,:;;; • ...--. .. IWtF •• lılbllu,e ....... klgllı ......... 
leketl ve Yammt.tanla ticari 7 ıı.tn JWı1nıbr. ftılrlıl """*1 ......,. 

1 "' .. lılr ..,. 1ılrlıllo .,. ........ 
miırnHllatımmtı k• =mlfRı " dılwtl' ,. ILJ&luol& ... •"""' 

Jt. ... o.!'*aQm -::ru ~..: :-..::•~ bir ntwnm ve 1N Dluml ~ 
--. ı.....-ı a.ıı "> ı ı' • llnır lı 11111 bir M"h'ı.. ~ W ... 
1 ....... -.ı lna'atı. Akad-W llMlr, ~.......,,, ~ tea•
proleak ,,. taJalıalerbıe. u1ı1 ......,,, -- bat e6Dlitlr. DDapda \18; h . ıı-- lıaıtablml lıankatla ~ ..... olu aulhDn ~ tawkD& - tJıld. 

_...wenı•,,...,,,.,~~.:.:ı.:::t:'•~;:~:;iSf:~l'l:~ct:-=!:~==r:~ 
l"tllblr81!111 ..... 
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Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Dişleri Niçin Temizlemek Lazımdır? 

r 
TAN 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : Harici Askeri Kıtaat İJ3nları 

27 - 7 - 941 

lflll ............................. 1 ... ,-

E N BÜYÜK · İSPAT 
ÇÜNKÜ ; UNUTMAYINIZ Kİ ~ 

Bakrmsızlıktan çürüyen diş 
!erin difteri, bademcik, kıza
mık, enfloenza ve hatta zatür
reeye yol açtıkları, iltihap ya
pan dış etleriyle köklerinde 
mide hümması, apandisit, nev 
rasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. 
'l'emiz ağız ve sağlam dişler 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında yazılı ji!Ün, saat ve mahallerdeki aske 
rl satın alma komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin kanuni vesikalarile teklü mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonlannda J?Ö 
rülür. 
Cinsi'' 

Makarna. 
Patates. 
Kuru soğan. 
Sade yağı, 
Süt. 

ııilı:tan 
kilo 

100,000 
359,150 
157,850 
36,000 
40,000 

4,320,000 
40,000 

909,000 

tutan teminatı 
lira lira 

40,000 
28,732 
15,785 
50,400 

6,000 
64,800 

8,000 
363,360 

3000 
2155 
1184,4 
3780 
450 

4490 
600 

18,748 

İhale ji!iin saat ve mahalli 

28/7/941 
30/7/941 
28/7/941 

2/8/941 
5/8/941 
4/8/941 
6/8/ 941 
1/8/941 

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

ı HASAN 
OZLU 

umumi vücut sağlığının en 
birinci şartı olmuştur. Bina
enaleyh dişlerinizi her gün 
kabil olduğu kadar fazla - La
akal 3 defa - (S.Aı~IN) diş ma
cuniy le fırçalıyarak sıhhati -
nizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mik -
roplan imha ederek dişlerini- :ı!!!!!~~~:?!!!!!!!!!!!!!!J 
zi korumuş olursunuz. Ilı 

DIŞ MA CUNU 
Bütün Tehlikelere Karşı Sıhhatinizi Korur. 
Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten ~onra.. -. 

3 Defa Dişlerinizi Fırçalayuuz. _ 

Eczanelerde, Büyük İtri.yat Mağazalarında Bulunur. 

Kayseri P. T. T. Müdürlüğünden: 
,.- 1 - Kayseri P. T. T. binası ittisallndekJ arsada mevcut planı mu
cibince inşa ettirilecek telefon binası kapalı zarı usuliyle eksiltmeye 
konmustur. 

2 - .İhale 29/7/941 Salı günft saat 15 de Kayseri P. T. T. Müdilr· 
lüğü binasında müteşekkil komisyonda icra edilecektir, 

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

!çlıı Nafia İdaresinden almmış ehliyet vesikası, teminat mektubu ve 
ınakbuzu havi kapalı zarlı ihale saatinden bir saat evveline kadar ko.
ın.isyona vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe ait mukavele ve şartname ve te!errilatı arzu edenler ta
rafından Kayseri :Müdürlük kaleminden bedelsiz olarak alabilirler. 

(4247 - 5751) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
20 Ağustos 1941 tarihlnde açılarak 20 Eylfil 1941 tarihine kadar de

vam edecek olan 1941 Beynelmilel İzmir Fuarına ve 9 Eylıll kurtuluş 
bayramına istirak edecek yolcularla Fuarda teşhir veya kullanılmak ü
zere İzmire gönderilecek muayyen miktardaki eşya nakil ücretlerinde bu 
sene da mühim tenzı1At yapılacaktır. TenziMtın tatbik tarihle:iyle mile .. 
;tar ve ıarUan bakkmdaki ta!sllAt için istasyonlara müracaat edilmesi. 

** 
(6282~ 

15 AGUSTOS 1941 TARiHİNDEN iTiBAREN 
,..-.- l - Banliyö yolcu tarifeleriyle zahire tarifesi hariç olmak üzere, 
Bemiryolları esas tarifelerinin "6 olan erru;all, nakil ücreUerine münha
s:ır olmak ve tarife vahitleri ile hasılı znrbmdan çıkacak santim kesir
leri santime iblliğ edilmek ~artiyle (6,3) e çıkarılacakt:ır. 

2 - Ana hat tarifelerinden D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
101, 102, 109, 112. 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 

"Maktu ücretlere alt III. eli kısma,, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
;?42, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 

Mudanya - Bursa tarifelerinden: M. B, 1, 3, 4, 5 
Samsun - Ç~amba tarifelerinden: S, S. 1, 2, 3, ı4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20, 21 

numaralı hususi ve tenzilli tarifelere göre her mesafe içlıı tahakkuk e
decek nakil ücreUerlne % 5 zam yapılacakt:ır. 

Fazla tafsil.At için istasyonlara müracaat edilmesi. (4280 - 5813) 

Toprak l\lahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden : 
Muhtelif değirmenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububatın temiz

lenmesinden elde edilen kavus, tavuk yemi, çevrenti toz vesair çikmtı
ıar karşılıklı pazarlık suretiyle Liman han dördüncU kattaki dairemizde 
satılacaktır. Taliplerin nümuneleri görmek ve malümat almak üzere mü
racaatıariyle pazarlığa iştirak edeceklerin 28 Temmuz pazartesi günü sa-
at 15 de Ofisimizde bulunmaları rica olunur. (6241) 

l Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
,,, Keşi! bedeli 3554 lira 43 kuruştan ibaret Kuruçeşmedeki idaremize 
ait muhavvile merkezinin muhtelif demir işleri açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır, İhalesi 7.8.941 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Ga
lata rıhtnnmdaki Umum Mildürlük binasında toplanacak satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Muvakkat temniatı 266 lira 58 kuruştur. Şart
name ve te!errüatı her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (6179) 

, Yeni Çıktı ' 

1 
Günün En Mühim Eseri 

Değişmiyen Dünya 
A. Hamdi Başar 

Buhran ve intikal devrele. 
ri - Kapitalizmin doğuşu ve 

Sıra 

No. 

Kundura imali 
Manav 

Kasap 
Fınncr 

Fırıncı 

Fınncr 

Kuru odun.. 
Yokurt 
Sığır eti 

Satllık Kotra 
Kotl!rln cilzel bir kotra satılıktır. fsteyen

lerin Tilnel meydanında Gün1l mafuasına 
müracaatları. 

Benfha dördlıı.cil Sulh Hulrak HllıtlınlJfbı 
dsn: Bqoftunda Altmbakltald.a 221 No. lu 
apartnnarun iltinc:i katında ikamet eden Oımaıı 
kın Hati'o Edanm tıbbr adilce verilen r.por
da atehe mQptell oldufu anlaıılmıı oldntun
dan mumalle7hanm hukukunu ai7anet etmek 
üıere lı.u kardeıi Mediha Kapa.niniJI vasi taybı 
edilmiı oldufu iUn olunur. 

~ ' Doktor Zek&i Muammer 
TUNÇMAN 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Kan ve idrar muayenesiyle ge
beliğin erken t~si, Wasser
man teamülü, kan grupları, tifo, 
sıtma, balgam, idrar, kazurat 
muayeneleri, kanda üre, ~ker 
vesair biyolojik tahliller yapılır. 
Çemborlltaı karpaında GUzel 

apartıman No. 4. Tel: 22037 1 
li YIP· Trabzon ulı:erlU: ıubulıulen al

dıfnn ve Beılktaı 7abaneı askerlik. tubesinde 
kayrtlı aalı:erli.k vesikamı b7bettim. Yenisini 
alacafdmdan bQlmıU kalmam.ıfttr. 

Tr.abııoıa lmıet Pqa mahaU.ıri HUllDll aihı 
Fikri Blr.t 329 dofumlu. 

Otomobil Aranıyor 
Az kullanılmış, JAstikleri iyi bir 

halde otomobil satmak istiyenler 

Galata Merkez Han No. 1 müra -
caatları. 

Motörlü Yelkenli Tekne 
bi bir halde dl!rt 7atakh bmaruı ve 

losiliıı: mot!lr!Q bir teltna acde aatıhktır. Ga
lata: Merkez ha11 No. 1 mnracut. 

16 Gebze. 
16 Gebze. 
16 Gebze. 

~330 - 5791) l 
* ı\ 

Aşağıda yazılı mevadın açık eksiltıneleri hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde Kırklareli askeri satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Şartna
me ve evsaflar1 komisyonda görülür. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı ihale gün ve saati 

Süt. 
Yoğurt. 
Koyun eti. 

Kilo Lira Lira Kr. 

15,000 
9,000 
7,000 

1950 
1260 
3500 

146 25 
94 50 

262 50 

11/ 8/ 941 16 
11/8/ 941 17 
14/8/ 941 17 

(402-6070) 

Haseki, Cerrahpa~a~ Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastahaneleriyle 
Zeynepkamil Doğumevi için alınacak 3950 kilo İdrofil pamuğU kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 6320 lira 
ve ilk teminatı 474 liradır. Şartname Zabıt ve MuameUt Müdürlüğü ka
leminde görülebilir. İhale 11/8/941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz; veya mektupları, 
941 yılma ait Ticaret Odası vesikalan ve kanunen ibrazı lazım gelen di
ler vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıyacak
ları teklif mektuıılarmı ihale günü saat 14 de kadar Daiınl Encümene 
vermeleri J.Azundır. (6273) 

Keılf bedell ilk teminatı * * 
2418,83 

9952,sa 

2104,33 

181,41 Taksim bahçesinin yağmur sularının akıtılması 
işi ile Mete caddesinde evvelce katranlı olarak 
yapılan ;ıose kısmında yeniden yapılacak yağmur 
suyu iskaralarlyle mecra inşaatı 

746,46 Yeşilköydc Firüzabat, Mühendis Ziya, Hareket 
ordusu ve Gill İbrişim sokaklarının şose ve adl 
kaldırmı inşaatı 

157,82 Sirkecide Demirkapı caddesinin yeni ta§ ilave
siyle parke kaldırxrn inşaatı. 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazıll işler ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Mua
melat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 4/8/941 Pazartesi günü 
saat 14 de Daim1 Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İş
leri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daim! Encümen-
de bulunmaları. (5951) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulaı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 · 
Zirai " e Ticari her nevi banka muameleleri: 

l"ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

ı-
1 

J. t 
J Dr. IHSAN SAM 1 ' Z"ıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 

1 
T 1 F O A Ş 1 S 1 1 az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aoaiıdaki pl!-

Tito ve paratifo hastalıkla.nna na ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 
tutulmamak için tesiri kat'l, mu- 4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira I'·. 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
a!iyeU pek emin taze aşıdır. Her 4 • 500 • 2,000 .. 120 .. 40 .. 4,800 • 
eczanede bulunur. Kutusu 45 4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • S,200 ,. 

..._ . • 40 .. 100 .. 4,000 .. 
~•••• kunı~. j DlKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

1 

dUşmiyenlere ikramiye çrktıiı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey hil, 11 Birincikanun, 11 Mart v<' 

, ~ 11 rr-.7iran tar·· ·,,rin.J~ cekilecektir. 

Doktor Hafız Cemal ~·----------- ' 
Dahiliye Mütehassısı Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Keşif bedeli dört bin yüz altmış liradan ibaret İzmit iskelesi tamirat 
Pazardan başka her S?iln ıaat f§Çlliği pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 28.7.941 pazartesi günil 
(Z - 6) ya kadar f ıııfanbut saat on beşte pazarlığa i~tirak etmek ü:z;ere Galata rıhtnnmdaki Umum 

Divan yolu No. 104. Müdürlük blnasmda toplanacak satm alma komisyonuna milracaat etme-
Tf'l ! 22~!UJ lerl, Şartname ve teferrüatı her gün sözü geçen komisyonda görillebilir. 

(6228) 

-
.&tanbul Defterdarllğından : 

1 Sobfı 

Dibekli c aı:ıü 
Kadirn 
Vezirlıu 

Ordıı 

Ordu 
Ordu 

10 
159 

23 
255 
255 
255 

----
t0.00 
27.00 

120.00 
4S.OO 
4S.OO 
4$.00 

40 ' 
25 

Buhran .seneıl 

.._____ -36.00 7.20 
1.99 0.40 931 

3.94 0.91 D.50 9341 
IS.50 2.70 H7 
13.50 ;uo UI 

5.55 1.11 1.00 SIU 
100.00 20.00 936 

Unlarının 
Müstahzırı Eczacı 

HASAN HASSAN'ın 

Torunu Turgut Hassan 
ve 

Oğlu Nevin Hassan 

Terki'.lindeki bol miktarda vitamini ve kalorisinin zenginliği, kuv
vei gıdaiyesinin yüksekliği, tazelik ve tabiiliği sebebiyle dünyanın en 
mükemmel çocuk maması olduğu kabul olunmuş ve bu hususta en 
büyük mevkii kazanmış ve diploma donorla tasdik olunmuştur. Muk
tedir çocuk miltehassıslarx doktorlar tarafından hararet ve takdirle 
tavsiye olunan Yulaf, Mercimek, Pirin~, irmik, Patates, Bezelye, Tür
lü, Nişasta, Mısır, Çavdar ve Buğday Ozlü Unları yavruların tombul 
tombul, sıhhatli, neş'eli, gürbüz yaşamalarına, çabuk yürümeslerfne. 
çabuk diş çıkarmalarına ve çok ömürlü olmalarına ve hiç hasta ol
mamalarına sebep olur. 

H A S A N marka arna ve ismine dikkat ediniz, , ______ , _____________ ... , 
HANGi RENK sızı MES'UD EDER? 

''Pudra renkleri,, 
i tecrübe edilebilir . 

Fena renkte bir pudra, yüzünüze 
korkunç bir makyaj manzarasını ve
rir ve sizi olduğunuzdan daha fazla 
yaşlı gösterir. Teninize uygun renkte 
bir pudra intihap etmenin yegane ça
resi, yüzünüzün bir tarafında bir renk 
ve diğer tarafında başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu tecrübeyi he
men bugün, size parasız olarak veri
lecek yeni ve cazip renklerdeki Toka
lon pudrasile yapınız. Bu yeni "Cild 
renkleri,, (Kormoskop) tabir edilen en 
son ve modern bir makine vasıtasile 
karıştırılmıştır, Sihrimiz bir göz, tam 
ve kusursuz bir incelikle renkleri in
tihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra 
sayesinde artık makyajlı bir yüz gö
rünmiyecektir. Tokalon pudrası, imti
yazlı bi rusul dairesinde ''Krema kö-

10 KADINDA 
9 U FENA 
RENKTE BiR 
PUDRA 
KULLANIR. 

pliğü,, le karıştırılmıştır. Bu sayede 
pudranın saatlerce sabit kalmasını te' 
min ettiği gibi pudranın cildin yağll 
tabii ifrazatını messetmesine ve bil 
suretle cildin kurumasına ve sertleş' 
mesine ve binnetice buruşuklukları~ 
zuhuruna da mani olur. Her vak11 

Krema köpüğile kanştırxlmı3 meşbııt 
Tokalon pudrasını kullanınız ve bit 
lcaç gün zarfında teninizde yapacııi1 

cazip tekemmülü görünüz, dalına kil' 
tulann üzerindeki Tokalon ismine 
dikkat ediniz. Teninize uygun rerı1' 
intihabında tereddüt ettiğinizde HW 
fen İstanbulda 622 No. posta kutu~ 
adresine (Tokalon pudrası servisi · 
T.) vaki olacak talepte size merıı .. 
nuniyetle, muhtelif renklerde nürıııl' 
nelik altı ufak paket pudra göndere .. 
ceğiz. 

Nafıa Vekaleti Su İşleri Bursa linci Şube Müdürlüğündell 
1 - Keşif bedelleri 13345 lira 7i kuruştan ibaret bulunan Bursanrll 

batışı - Yeni nizamın ana 1 
prensipleri 

ı Badrik Santik71 
2 bmail Cubuk'u 
3 Bekir O. Mehmet 
4 Sille;vman Mecit 
5 Suteyman Mecit 
6 Süleyman Mecit 
7 Vlsaeı:ı Tutuyan 
& Vissen Tutuyaa 

Dokuma lmaJttaııesJ 
Dokuma hı:ialltueııl • 

T. Tap 
~bıuvar 

)(. Penarl 
il. Xemal 
M. Kemal 
K. Kemal 
B. CaYUı 
B. Cavıı. 

X11J'Ulı:ı 

KuY11111 
27 
27 

250.00 
250.00 

25 
30 
30 
30 
40 
40 Matmemurunun ı 0-10·940 tarihli 171·2 • 6146 ıaJ'llı tem· 

M. Kemalpaşa, Susığırlık, Kocaçay dereleri civarında yaprlacak olan 
ve beherinin kesif bedeli 2224 lira 29 kuruş olan altı adet tamiratı mü .. 
temadiye evinin inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~. 

Tevzi yeri: Universite Kitabevi 

Fiyah: 80 Kuruş , _______ , 
lstanbul 3 llncU icra Memurlul:jun

aan: Alacaklı: Mehmet. Küçükköy 
muhtarı, 

Borçlu: Ömer Akkirman. Çember
lltaş Vezir han sokak No. 58. 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen 200 
kilo kurşun boru 29/7/941 tarihine 
rasUıyan Salı gilnü saat 9 dan itiba
ren yukarıda yazılı adreste peşin pa
ra ve açık arttırma ile satılacaktır. 
Muhammen kıymetin % 75 ini bul -
matlığı takdirde ikinci arttırması 31/ 
7/941 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü aynı saatte ve ayrı yerde ya -
pılacaktır. Taliplerin 941/1314 numa
ra ile mahallinde bulunacak mcmu -
rumuza mUracaaUarı Uftn olunur. 

Sahip ve Ne$riyat ınüdürO Emin 
UZMAN. Gazetecilik ve Ne!Jriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

8 Mehmet 
9 Mehmet 

10 Avni Oür: 

il Dikran 
12 Mustafa 
l3 Cevat Kıuu 
14 Koatantin kı.ıı 

Talya 

Aıçı 

Aıçı 

Sebzeci 

Berber 
Kahvehane 
Kundura T1 

Teıııl 

M. Pata 
lıl. Paıa 

K. HIJ'ff 
Jı(. Fenaıi 

.M'. F~nu1 
M. Fenad 
E. Sinan 

Çuhacıhan 

Çuhacıbaa 

Yahya pa~ı 
Yenlı;crilet 

Vezlıha" 
Yeniçeriler 
Pertn Paıa 

15 Artin O. Klrkor Terlllı:ol K. Pcnarf Tavulrııuan 
16 Hasan Balal Doiramaa V. Penan Yeniçeriler c; 
17 Behçet Tolr&ö• Kömllrcil T. Taıı Ordu ead. 
ıs Ali Ferit Lolcaı:ıtacr Alemdar Divau:vola 
ısı hmail Oüler Kabvahaııt Alemdar Bab~Ul 

20 HaJ'im MorhaJ'ho Dokumacı )L Hatıu Samn 
21 Petro Kritikoı Lokanta • Alemdar Alemdar ca4. 
22 Salih O. Yuıu.( Mana• X. JCaauıt Xaraltol 
23 Manc. Börek'1 lıl. Fenarl Bileyicilu 
24 lbrahim kızı Terd B. B. Dilek Ip 
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30 
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a:uo 
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427.50 
24.00 
90.00 

33S.OO 
90.00 

160.00 
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90.00 
U .00 
60.00 

2$ 
25 
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so 
so 

so 
so 
25 
so 
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so 
25 
so 
so 

yiz llyibaat. 
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2.54 0.$1 

30.00 8.00 

15.75 s.ıs 

14.SS 7.94 
24.7$ 4.95 
11.00 ll.60 

ııs.so 

9.S4 
ıs.u 

36.61 

42.61 
20.50 

.5.79 
U.llO 
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7.10 
1.87 
5.43 
7.74 
1.90 

1.52 
4.10 
1.16 
4.U 
0.91 

7.$0 

.us 

1.31 

o.u 

936 
• 036 

941 

938 
1131 
5131 
1138 

939 
us 

Hl 
931 
931 
1138 
Hl 

~~ r 
25 Bekir O. Aril Bakkal Caııkurtaru Aklı17tt f 72.011 25 14.10 2.12 Hl 
26 Hasan Balat Torllkı;lı )(. Ponarl Yenlceriler H·19 24.00 1.20 1.44 939 
27 Abmet Terlikçi il. Feuart Tnıılı::puan H 80.00 30 7.87 1.81 1.S'1 1 H7 
:ıs Necip O. Zeki Gazinocu Cankurtaru Kara cehennem 10·61 .US.00 35 117.60 37.42 J. Ul

7 29 Emin K!lrnOrcil lıl'.. Paıa Veilihu it 72.00 25 7.50 1.7:Z ~ •• 1.12 9S 
30 Tevfik Emin Doktoı :V. Hayri Piyerlotl 1·2 400.00 25 27.4'1 6.11 1 .11 931 

Alemdar Mall7e ŞubeıJ ınUbllefierlnla J'U)ıanda adı, '11, tlearet .. hı J'Ulh talııılar terki ticaretle J'•ıli adrHlerlııl hlldlrmemit ve tebellQfa •alihlyetll bir klrıue •Ö•t•rmemlı 
ve yapılan ara9tmnada da bulunamaııııı aldultt.mıdan bl.ularmda ci!ıterfen yıllar• ait .lı.au.ııc.. buhran verırllerl ve :ı:ıunlanıım koAdller.lııe tebU.fl mUmldln olamamııt.ır, 3692 N}'ÜJ 

k&ııwıun U, 10 wıcı:ı mad~olcriu Uvfilıaa telıUJ yeriM ,seçmek llorı Jlb olWlUl'o 
"l'e211al 

2 - Bu inşaatın 6 Ağustos 941 tarihine tesadüf eden çarşamba g{l .. 
na saat 14 de Bursada Setbaşmda İpekçiler caddesinde Nafia su işleri 
birinci şube müdürlilğil binasında eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltmeye mil .. 
teallik hususi fennt eksiltme şartnameleri, mukavelename, keşi! ve pro .. 
jeleri dairesinde mevcut olup müracaat edenler bu evrakı her gün göre-
bilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1000 liradır. 
f - İsteklilerin bu işi yapabileceklerine dair kanun! ve eksUtJnS 

şartnamesinde münderiç evsafı haiz bulunmalan l~znnd:ır. 
5 - Teklif mektuplarmm eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat 

evvel komisyon reisine tevdi edilmesinin lazmı geleceği ilAn olunur. 
(605'1) 

Ayvalık Bağyüzü Köy Muhtarlığından { 
Ayvalığm Bağyüzü köyünde tahminen 7000 metre 2 pusluk 3000 metre 

1,5 pusluk, ve bakayesi 1 ve 3 çeyrek pusluk olmak üzere 2500 ile 3000 
pusluk kl ceman 12500 ilA 13000 metre arasmda eski su teslsatma alt müS' 
tam.el demir borular kaplı zarf usuliyle 18-7-941 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye konmuştur, 

Borular BağyUzü köyünde teslim edilecekti\. 
Talipler tar!ından verilecek fiyat boruların cinsine göre beher metrtı 

uzunluğuna hesap edilecektir. 
% 7,5 hesabiyle pey akçesi 938 liradır. 
Taliplerin 6 Ağustos 941 Çarşamba g!.lnU saat 18 ya kadar pey akçeleri 

veya teminat ile birlikte tekli! mektuplarını Bağyüzü köy muhtarhgın!l 
1•ı>rmelerl UAn olunur (6116) 


