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Çocacmauza verebileceğiniz en kıymetli hediye 
1 A L N J Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
OlabWr. Çtlnk8 bUtfln hediyeler anatolabillr. Fllk11t 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocujun bütUn bayata· 

ela izini btrakır. 
TEMMUZ 

1 9 4 1 
ALTINCI YIL - No. 2135 

5 IC U 1 U Ş 
GUNLUK SiYASi HALK G AZETE Si F1Y ATI (6l LJRADIR. 

4LMANLARIN 
SULH PLANI 

Hata_qın Kurtuluş Ba_qramı 

!lir Amerikan ajansına göre, Al
:ınanya, İngiltere ile anlaşmıya ve 
Sovyet harbini blUrir bitirmez 
8Ulh imzalamıya hazırdn-. Bunun 
için de bir takun ııartıar öne sür
mektedir. Fakat, İngiltere ve A
ınerlka böyle bir sullıe taraftar 
ohoadıklarını fiilen isbat etmiı -
lerdir. Binaenaleyh Almanya, İn
giltere ve Amerika ile sonuna ka
dar harbi göze almak mecburiye
tinde kalacaktır. 

M. Zelcerlga SERTEL 

Amerikan ajanslarından bi-
1.... ri, Romanyadan yeni ge
~n devlet adamlarından birine 
~t.:_en Almanyanın sulh plinmı 
~etmektedir. 

Bu plinın ana hatlan şudur: 
~ Almanya lngiltere ile anlaşma· 
ga hazrıdır. "Almanyanın Ingiliz 
lınparatorluğunda gözü yoktur. 
Onun hedefi Sovyet ordularını 
~a ederek Sovyet Rusyaya ha
"ID. olmaktır. Almanya Sovyet
lere karşı açtığı harpte kat'i 
taferi kazandıktan sonra Sov
)et Rusyanın Ural'a kadar olan 
kısmım Alman valilerinin idare
•inde bir Alman müstemlekesi 
baune kalbedecektir. Vilidivos
toktan Başkal gölüne !kadar u
lanan Şarki Asya kısmı Japonya
)a verilecektir. 

B~taym ana vata~~ ka_vu~masının ikinci yıl dö- \ valisi ile askeri kwnandanlan, kurtuluş bayramı 
~Ü, bu cenup vıliyetımızde bu yıl parlak te- günü ıeçit resmine iştirak eden kıtaatı ve 
uhüratla kutlanmıştır. Yukanki resimde, Hatay mekteplileri teftiş ederken ıörüyoruz. 

ALMAN TEBLiGi 

Moskovaya 
Müessir Biri 
Hava Akını 
Bütün Cephe Boyunca 
Harekat Muvaff akı
yetle inkişaf Ediyor 

Sovyet Rusya tarafından işgal 
~iş bulunan sahada müstakil 
bir Polonya kurulacaktır. Roman 
)a Odesaya kadar hududunu ge
~işletecektir. Italyaya Tunus ve 
4qbeşistan verilecektir ltal -
)'a Mısır üzerindeki iddiasın -
dan vazgeçecektir. Alman -
)'a Avrupada yegane büyük 
devlet olarak tanınacaktır. Al
lnanyanın İngiltere ve Amerika
)a karşı hiç bir davası yoktur. 
lngiliz imparatorluğu, bütün 
lnüstemleke, protektora ve domin 
Yanları ile, harpten evvelki şek· 
linde baki kalacaktır. lngiltere 
~e Amerika bu şartlan kabul e
cler, Sovyet Ruyaya .a-.000 f of C--.L 
Vazgeçerle1'98, Almanya &cwy.ı "'l'Ve spany yuı-a 
h_arb~i bitirir . bitirmez, ~atta Cephesine Gitt•ı 
tınıdıden sulh ımzalamağa ama-
dedir. 

* * A lmanya aylardanberi bita-
raf devletler vasıtasiyle 

lngiltereye bu plinını vermeje 
Çalışıyordu. Hatta Hess'in In
liltereye uçuşunu bu planı İngi
liz hük\ımetine anlatmak maksa· 
eliyle ihtiyar ettıği tahmin edill
Yordu. Şimdi de galiba gayri 
tnes'ul kanallardan dünya efkarı 
1ınıumiyesine arzetmek yolunu 
aramaktadır. 

, ......... · ·----···1 
MiLLET ı • 
MECLiSİ ı Tuna'da Bır 

SOVYET TEBLiGi 

. 1 Ada işgal 
Bır Hafta Sonraki· • • 
ToplantıS1nda Tek·I Edddı 
rar Bir Ayhk Tatil 1 S 1 k J ·t . 
K Y k 

mo ens ve ı omır 
aran erece . . . 

Ankara, 21 <TAN> - Bü- lshkametlerınde Ç etin 
yük Millet Meclisi ağustosun : ~' h b 1 QI 
dördünde toplanarak ruzna • I IVIU are e er uyor 
mesine dahil bazı kanun la- 1 
yihalmnı .~üzakere edece~ ,. 
ve tetiar ufr aylık tatn ta;. 
ran verecektir. 

Seyahatte bulanan Vekil - ı 
lerin bu mUnasebetle tehri • 1 
mize dönmeleri .beklenmekte
dir. Bu müddet içinde Parti ! 
grupunun hUkftmetten bir ! 
aybk siyasi hidiseler etrafın- ! 
da izahat almUJ muhtemel - j 
dir. • ---·- - ..............•. __ .. J 

HINDIÇiNI 
Anlaşması 

Tasdik Ediliyor 

llr Ahnan Fl'lrasr 
Daha Dağıtlldı 

Moskova, 27, (A.A. - "Sovyet 
tebliği,, 26 temmuz gecesi Sov -
yet kuvvetleri Smolensk ve Jito
mir istikametlerinde muharebe -
lere anudane bir surette devam 
etmişlerdir. 

1 Alman piyade fırkası 
tahrip edildi 

Moskova 27 (Radyo) - Bu sa
bah neşredilen Sovyet tebliği: 26 
temmuz günü Porchow, Nevel, 
Smolensk, Jitomir havalisinde 
şiddetli muharebeler devam et -
miştir. Vaziyette değişiklik yok 

(Sonu; Sa: 2; SO: 3) 

Ameril<a 
Uzakşarkta 
da Bir Ordu 
Kumandanbğı 
• • ihdas Ettı 

Müsellah Filipin'deki 
Kuvvetler Amerikan 
Ordusu Emrine Geçti 

Askerli~ı Müdde-:-i 
de Uza+.lıyor 

Vaşington 27 (A.A.) - "Afi,, 
Reisicümhur Roosevelt, yeni bir 
ordu kumandanlığı ihdas etmiştir 
Bu da "Uzak Şarktaki Amerika 
orduları,, kumandanlığıdır. 

Filipindeki müaelWı 

kuvvetler 
Vaşington 27 (A.A.) - 11Afi,. 

Filipindeki müsellah kuvvetleri
nin Amerikan ordusuna ilhakına 
Tedding - Meduffie kanunu ile 
ruhsat verihniştir. Bu kanuna na 
zaran Filipin adalarına 1946 se
nesinde istiklal verilecektir. Bu 
karar mucibince talim görmüş ve 
ya görmemiş, 150 bin Filipinli ile 
140 bin ihtiyat efradı General 
George Grubet'in kumandasına 
verilecektir. Bu baptaki itilafna
me, ihtiyaç hissedilir edihnez 
tatbik olunacaktır. 

-. 

Aakerlik müddeti uzatılıyor 
Vaşington 27 (A.A.) - "Afi., Ameribnuı Pulfik donanması na mensup bir tayyare pmi. 

Ayan meclisi askeri encümeni, sinin havad dan sörünüşü 
"milli menfaatin tehlikeye ma • ,.--·-----------------------
ruz,. bulunması dolayisiyle kur'a 
ve ihtiyat efradının bir aeneden 
fazla silah altında tutulmalarına 
müaalııde edeıa:.bir Wuir Jlabul et
mittir. 

Bloke etlUen alacaklar 
Şanghay 27, (A.A.) - ''Afi,, 

Roosevelt'in Japon ve Çin kre
dilerini bloke etmek kararlan, ti 
caret mahafilinde kargaşalıklar 
husule getirmiştir. Bunnula be
raber, Şanghay'daki Amerikan 
bankalarının Vaşingtondan ala
caklan talimata intizaren Çinli
lere ait hesabatı tediyata devam 
etmeleri üzerine buhran sükunet 
bulmuştur. Bankalardaki bütün 
Japon hesapları ile son zamanlar 
da Çinliler namına devredilmiş 
olan Japon hesabatı bloke edil • 
miştir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

Şarki Akdenize 
eıen Gelilfler 

Emden'e Bir 
Hava Hileumu 

Reuter Muhabiri, Kafi- Alman Tayyareleri de 
leye Yapılan Hücuma lngilterede Askeri 
Dair T afsil&t Veriyor Tesisatı Bombaladı 
Reuter ajansının Akdeniz filo- Berlin, 27 (A.A.) - "Alman 

su ıle birlıkte bulunan muhabi - tebliği,, Alınan hava kuvvetlerı 
rinden 27 (A.A.) - Garbi Ak- İngilterenin doğu cenubunda as
deniz .filosuna Vis Amiral S ir keri, i)ctısadi tesisatı bombardı· 
James Somerville tarafından · ve- man etmiştir. 
rilmiş olan emir, şu idi: ·"Kafile, Münferiden uçan İn_Riliz harp 
geçmelidir., Bu emir yerine ge- tayyareleri ~ndüz bulutların hi· 
tirilmiştir. mayesi altında Emden şehrıni 

Almanyanm böyle bir sulh pe
linde koşması evveli Ingiliz ada
lannı işgal ederek lngiltereyi 
tnağlup edebileceğinden ümidini 
kesmiş olduğuna delilet eder. 

Am.erikanın harbe girmesi ihti
llıali karşısında da Almanyanm 
endi§e duymakta olduğuna şüp
he yoktur. 

Diin akşam amirallik birtnci bombardıman etmişlerdir. Sivıl· 
lordunun dediği gibi mühinımat ler arasında ölü ve yaralı var~ 
ve erzak nakletmekte o1an bu dır. Düşman -dün ~ece Alman 
kafile, merkezi Akdenizin orta- topraklarına taarruzda buluna -

:··-····--···---------------·11----IMllı J mamıştır. 
Japonlar, Pasifik'te ,=.İ ~~cs.on.u; aa: 

2
; so: 

6>~. csonu: sa· 2; so:, 4) 
Silahlı Bir lhtil&fa Dünkü Spor Hareketleri ~ _ 

Sovyet Rusya gibi, Almanya
bnı muhtaç olduğu ham madde 
\'e gıda maddelerinin çoğunu ve 
tebilecek ve Alman mamUJ.itına 
leniş bir pazar teşkil edebilecek 
alan muazzam bir ülke varken, 
deniz aşırı harplerle yıpranmak 
da Alman~ için hoş görünmiye
bilir. Ingiltere ve Amerikayı ha· 
~lıldarını tamamlamak husu • 
IUnda serbest bırakarak Sovyet 
l\usyayı istiliya teşebbüs etme
li de Almanyanın demokrasilerle 
böyle bir sulh imkinına kani bu
luıiduğuna delilet eder. 

Cenup cephesindeki Alman ordu· 
su kumandam Mareşal List 

ihtimal Ve~miyor 
Tokyo 27 (A.A) - Hindiçininin E l Ô P M E K 
müştereken müdafaası hakkın
daki Fransız - Japon anlaşması 
hususi komite tarafından yarın
ki toplantıda müzakere edilecek 
ve imparatorun huzurunda tas

HATAS I 

Berlin 27 (A.A.) Alman ordu
ları başkumandanlığının tebliği. 

Bütün şark cephesi boyunca 
harekat muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

Alman harp tayyareleri dün 
gece yeniden Moskovadaki de
miryolu ve iaşe tesisatına çok 
müessir bir surette hücum etmi§ 
lerdir. • 

Gönüllü l apanyol 
tayyarecileri 

Madrit 27 (A.A.) - "Afi,, Bir 
tayyareciler grupu, Rus cephe -

dik edilecektir. 

Japon nazınnın tavsiyesi 
Tokyo, 27 (A.A.)-Maliye Na

zın matbuat mümessillerine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Japonlar, Amerikanın Japon 
ya matlubatını bloke etmesin -
den dolayı yeise düşmemeli, bil 
tün mevcudiyetleriyle hük\ımet 
lerine itimat etmelidirler.,, 

Fakat AJman - Sovyet harbi 
başladıktan sonra dahi lngiltere 
\te Amerika böyle bir sulhe ta -
l'aftar olmadıklannı fillen isbat 
etmişlerdir. Gerek lngiliz rica
linin ve gerek Amerilta devlet a
daınlarmın nutuldan lngiltere
hin Sovyetlerle ittifak akdetme
si, Amerikanın Sovyetlere yardı
nu kabul etmesi, Almanyanın 
bu sulh planlarını suya düşür • 
ınüş bulunuyor. 

(Sonu; la: 2; SU: 4) (Sonu; Sa: 2; 80: &) Dünkü at yanşlanndan bir ıörünüş 

Artık Almanya, lngiltere ve 
Amerika ile sonuna kadar harbi 
göze almak mecburiyetindedir. 
Sovyet harbini biran evvel bitir
Jnek dahi, Almanyayı sulhe ka
\ruşturmağa kafi gelmiyecektir. 

iki Tren 
Edilcll 

:lsveçte 
Berhava 

Londra, 27 (A.A.) - Moskova rad
~oıunun bildlrcliiine ıöre, Alman aı· 
lterini hlmil olarak bveç t•~· ~·ıillıııl,.; 
Pinllndaya ıitmekte olan iki tren ber
hava edilmlıtır. Alman hük\lmetl bu 
badiıeyl bveç bük6meti nezdinde pro
"9to ederek trenlerin htmayeal içia 
llltleaılr tedbirlerin almmaanu ı.lep 
etnıiıtir. 

•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ~eden terbiyesi gençlik klüp-lerı arasındaki atletizm müsaba-

ya,' n Tan Su··ıunlarında ı:.~~~~·d1u; ::~:e~~dı:~~:!: 

TÜRKÇEYE ÇEViREN: M. ABAŞ 
Yarından it ibaren neve baıhyacaOımız yeni tefrika· 
da oku)!,ucularımaa yarıN a•r evvelki latanbul ha• 
yatına ıllt bir takım hlkAyeler takdim edeceıız. 
'8u hlkAyelerl, ıı. inci AbdUlhamlt devrinde uzun 
11tlddet latanbulda Y•tamıı olan bir Amerlkah, H. 

G. Dwlght yazmq. muhtelif lnglllz ve Amerlken 
mecmualarında neırettlkten eonr• kitap 19kllnda or· 
taya çık•rmıfbr. 

e &O 11ne evvelki letanbul hayatına alt olan bu hlkA
yelerl zevkle takip edeceOhılal umuyoruz. 

Kfüpler arasındaki birincilik ku-
pasını Fenerbahçe, kaza birinci
liğini de Eyilp kazanmıştır. 

Yüzme şampiyonluk seçme mü 
sabakalarına Modada devam edil
miş, 105 yüzücünün iştirakiyle 
yapılan milsabakalar çok heye -
canlı olmuştur. 

Dünkü at yarışları da oldukça 
kalabalık bir halk kütlesini Veli
efendiye çekmiştir. 

Bütün spor hareketlerine ait 
tafsilat ikinci sayfamızdadır. 

Zara' d8 Zelzele Oldu 
Zara Z7, (A.A.) - Bir mDddetteııberl 

hlaaedilmelıte olan ,., aanıntılarma muıı· 

sam olaralı busllıı aaat 4,26 da ıalıull •• 

•
.................................... ._ ............ t da uflıl oaralı orta fiddette iki aanıatı olmapa da haaar fthbalmuıuJtu"• 

Yazan: REFiK HALiD 
K imlerin elini ?pmeli? Muaıeret kitaplarlyle ıuete sütunlannda 

ıızun ıızadıya ıncelentn ve eski - yeni terbiyeler mezcedilerek bir 
çıkarına bail•nmaya çahıılan bu meseleyi ben kökünden halle tarafta
rım: Kimıenin elini öpmemeli 1 El sıkmanın bile aleyhinde olan bir adam

dan. batka türlü bir fikir beklemek abestir. Paateur"ün mal6m ketfinclen 
ıonra dünyada, hlll elele tutuımak ve daha iler i varar•Jt .ele dudak, du-
dai• el ı~rme\: lı!etlnln terkedilmemesi {en~ bir an'aneye bailamp kal
maktan, hatada ıtrardan !~ret bir "bidat" tir. El, ikide bir tutulup ıı
kılacak 'Ve ain• ı6tütülecek kadar temiz delildir; bililris vücudümüziin 
ııbbat bakımından imkin nls"betınde uzak durulacak ve temasından çeki
nilecek bir uzuvdur: acız iıe, yine bakteriolojiye ,1ôre tehlikeli, ideta 
korkunç bir mikrop k\l:vnaiıdrr. Lüzumlu lüzumsuz, sırf terbiye bideslne 
riayet, ıöıteric: ve ~osiyete kuklahiı için o iki uzvu birbirine sBrtnıek, 

üstündekileri ve içindekileri deiiıtokuı etmek ideti, hakikaten (Sıhhat 
ve ıçtimai Muavenet) Veklletince istasyonlara resimli yaftalar yapıttın
lıp halb çekinme ve korumn tavsiye olunacak fepa coreneklerin batında 
ıelir. · 

Hattl, daha ileriye ıldeceiim: Eli öpülen bir kadın, bç erkekte ka
çının •teni üzerindeki dudak temasına cönül rizHlyle katlamr: yahut eli
mize sarılan herhanıi bir adamla deri deriye ıelmekten kim iıtiıma11s 

sevk alır? Bence bu iı mahrem, pek haıuıi, ldeta iki tarafın önceden an
latmasiyle yapılacak muamelelerdendir ve ancak böyle olunca mueret 
ve tevil cötürebillr. Buıünkil terbiye, fennin icaplanna oypn bir hilrmet 
ve lhlil uıulü buluncaya kadar bir seviyedekiler iç.in dokunmadan et a· 
satmak ve a:yn bir uycı cöstermek icap edenlere knrıı da hafifçe baı 
uzatmak kUi celir aanınm. Bilhassa bir davette el öpmek, o eli öpmekten 
ziyade, daha evvelkilerin katmerli dudak izlerine aizını sürmekten, ce· 
maatle dudak daclaia ıelmekten başka nedir? 

Maamafih bütün bu itirazlanau kendimden ziyade karıımdakiler he
ubına yapıyorum. Zira ben titiz ve ürkek bir adam delilim; elini sıkaca
iım ve,. öpec:eiim ldmıenln, bay veya bayan, benden hazzetmemeti Dı
timalini diiıtlnerek ekseri,. el vermem ve hiç bir zaman da el öpmem, 
Zannederim ki aut ince naaket ve terbiye de bunu icap eder: Kırtıuncla· 
kinin muvafakatine emin olmadan el ve dudak takaıma blkıımamak, teni 
tene ıiirmek lliiballUtine diipnemekt 

Hakiki hürmet •e muhabbeti en iyi, en temls, en saranı•, en riyans 
ıekllde ıöstermiye etveritll UZUT, sfSzlerimisdir. Ketke terbiyeyi, evvell 
sözlerimize öiretaek Ye maapret ~deleriaia bir ı;oiwıda ıözlerimizl 
lnallanuk.,. 
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Belediyeler 
Tekaüt 

Tefrika No. 16 Sandığı 
Napoleon, Papanın Tevkif Edilmesindeki ... 
Ehemmiyet ve Ciddiyeti Derhal Kavrad• 

TAN 

Gençlik Klüpleri 
Arasında Dünkü 

Müsabakalar 
Bu ~ uddet geçince, yeniden, teril1 
t ze ayağa kalkıyor. Muharebe bit -
ı ı tır. Mütareke olmuştur. O, ertesi 

canımı sıktı. Bu, bilyil~ bir cin
nettir. Kardinali tevkif f!'dip, Pa -
payı Romada ralınt bırakmak lA
z.ırndı.,, 

Bu Husustaki Kanun 
1 İkinciteşrinde 

Mer'iyete Giriyor 
Klüp Birinciliği 'Kupasını Fenerbah~e. Kaza 

Birinciliği Kupasını da Eyüp Kazandı un, yeni muzafferiyetini blldirmek 
ıç n karısına yazdığı mektupta: 
"- Güneşten yand ım!,, diyor. 
Gençlt.'şmiştir. Keyfi mükemmeldir. 

Ş orun'da, Kontes Valevskasma da 
Y nıden knvuşuyor, O gune kadar, 
Hab burg'ların ezvı:ıkı için, bu engın, 

ym gWi kapılarından, ve gızli 
d relerinden içeri, nice nice guzel 

dmlar gizli gizli süzulilp girmiştir. 
s, r yından pek uzak olmıyan bir 
yerde oturttuğu Kontesi, Napoleon 
h men her gece yanına çağırıyor. 
K dını gidip alacak olan hlzmetkıl -
rın da arabanın kötU yolla rda d ev
r lmemesine dikkat etmesini sıkı sıkı 
tcnbıhlıyor. Bır arada, tam Uç ay da
l a yaşıyorlar. Zaten, bu beraber ha
y ıtı geçirnuye, daha Finkenştayn'da 
~ rar vermişlerdi.· Fakat yalnız, bu -
lu malannm yerini ve zamanını tayin 
et emışlerdi. 

Kontes Valevska, birkaç hafta son
r ebe kalıyor. Acaba, bu kadın o
n , dörtgcizle beklediği erkek evlAdı 
'erecek mi? Bu ümit, onların müna-

etlerine yeni • ve taze bir lezzet 
tıyor. İmparator, 15 Ağustos gece-

, dostu Kontesin yanında, yarın, 
P r sle ve bütıin İmparatorluk dahi
l nde, yavrusunun doğuşu şerefine 
c; tınacak çanları düşünilyor. Onun 
bu bayramını tebrik edecek olan ilk 
insan, şu, - ne :fransızcayı, ne de 
it lyancayı doğru dilrllst telııtfuz e
demlyen ve söylemek istediklerini 
b kışlariyle, kellmelerden daha kuv -
'etle ifade eden - henilz yirmi ya-
mdaki kadın olacak. O, ihtimal liU -

nu da hatırlıyor ki, tam on yıl evvel 
Mısırda, bu ayni gün, İnglllzlere ya

lanmak tehlikesini göze alarak, 
Fransaya dönmek üzere yola çıkmıya 
k rar vermişti. Bugün ise o, bambaş

b r adam olmu§tur. Çünkü artık, 
h i duygularının esiri olmuş gibi

d • 
Fınkenştayn'danberl, vaziyeti {yice 

d<' ı ;mfştir: O zaman o, etrafmda ıar-
m ve garbın krallarının elçileri top-

1 nan bir adam idi. Şimdi ise, o za
man kurmak istediği İmparatorluğu 
mudafaa etmiye çalışmak mecburiye
tındedir. 

Papanın tevkifi 

y agrarn'da, o muza:ffer olduğu 

gün, Romada btlyUk bir gaf 
yapslmış, o bunun habe.rinl daha 
yeni .alıyor. Ve diyor ki: 

"- Papayı tevkif etmiş olmaları 

Vfıkıa, Napoleon, Papanın kendisi
ne karşı telA!fuz ettiği telinkfır söz -
leri istihza ile karşılamıştı. 

Fakat siyaset adamı Napolcon, Pa
panın tevkif edılmeslndckl ehemmi
yet ve clddiyeU derhal kavradı. Böy
le bir şey yapmak, kendi zararına 
yürümek demekti: Zira ona göre, 
tart ve tebit edilmiş bir Papanın, tart 
ve tcbit eden bir Papadan fazla ma
nevi nüfuzu olurdu. 
İspanyadan gelen mektuplar, İngi

lizlerin kaybettikleri zemini tekrar 
kazndıklarmı ve onlarla blrllk olan 
İspanyol milletinin öağlara çıkıp tah
kimat yaptıklarını bildiriyor, Yine 
İmparator haber alıyor ki, Pariste 
Fuşe, onun verdiği emirleri ihmal e
derek, Gare Nasyonal'ı silfıh altma 
almıştır. AşikArdı ki, bu tedbir, mem 
lekette İngiltere korkusunu alevlen
dirip, askere gırmiş olanların hoşnut
suzluğunu körüklemek maksadiyle a
lınmıştı. 

Vaziyet, gitlkçe köti.ılcşmckteydl. 
Paris ve Roma haberleri sekiz günlük 
eski haberlerdi. İspanyadan ise, en 
son haber, on altı gün evvel gelmiş
ti. Gönderdiği emirler Valladolide'e 
vanncıya kadar :fevkalfide değişebi -
lirdi. 

Emirlerini acaba niçin rüzıirlarla 
göndermiyordu? Ah, efer Napoleon'un 
hayran o ldui u bu imkin mevcut bu
lunsayd ı. o, b ütün dünyayı kendi ya
tak odasından idare edebilirdi., 

Şimdi, işin en mühim tarafı, mü
zakeratın bitmiş olmamasıdır. lnıilte
re ve Macaristan tarafından cesaret
lendirilen Avusturya, müzakeratı haf
talarca sürüncemede bırakmaktadır. 
Geçen ıün, İmparator, dokuz milyon 
halkı ihtiva eden monarılnin üçte 
bir arazisini kabul ettiii halde, şe
rait ıayri kabili kabul sayıldı, Fakat 
Naoleon kararını vermiştir. O, bu se
fer , bambaıka bir yol tutacaktır. İh
tiyar diplomatların dalma keyfini ka
çıran o ıaıılacak ıönül açıkhiiyle 
Kont Bunda'ya, uzun mükllemelerln
den birinde - ki, bu konuıma, tam ye
di saat ıürmü,tür- kendi maruz kal
dığı müşkülatı :ıu cümlelerle anlatı-
yor: 

"- Ben "Asperen.. de bir hata 
işledim ve onun içindir ki, cezamı 
gördüm. Fakat kıtalarımın bana o
lan itimadı, herzamanki gibi tasta
mamdırl,, 

Sonra kendi tabiye uıulilnü, t efer
rüatma varıncaya kadar yine kendisi 
anlatıyor: 

(Arkası var) 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) -1 Mükellefler arasındaki atletizm mü
Belediyeler ve belediyelere bağlı mii-1 sabakaları dün Fenerbahçe stadında 
esseselerle B~ledıyeler Bıınkıı.sı m~-, parlak bir ıekilde yapılmıştır. Müsa
murları tekaut sandığı teşkilıne daır bakadan evvel bir geçlt resmi yapan 
kanun layihası 1 İklnmitcşrin 1941 mükellef atletler beden terbiyesi u
tarihinden itibaren meriyete gırect.'k- mum müdürü na~ına Amiral Fahri ta 
tir. Kanunun muntazamaıı tatbik e- rafından teftiş edıldkten sonra mü
dilmesi için alınması lazım gelen ted- sabakalarını yapmıılardır. 
birler hakkında Dahiliye Vekfıletl Elde edilen neticeler müptedi atlet-
vilüyetlcre bir tamim gondermiştir, ı' !er için çok ümit verici mahiyettedir. 

Bu tamime nazaran, kanunun 19 Erkekler arasında 
uncu maddesi mucibince malüliyet j 100 METRE: Birinci Koço (Fener
nizamnamesinin ihzarına başlanmış - bahçe). ikinci Dana (Beyoğlu), üçün
tır. Meriyet iktisap ettiği zaman bil- cü Kazım (Eyüp). 
dirilecektir. Belediye müesseseleri is- 200 METRE: Birinci Koço (Fener
ter belediye bütçesine dahil olsun, is- bahçe), i kinci Foti (Fenerbahçe), li
ter mülhak bütçeli müesseseler olsun çüncü Kerven (Beykoz), 
bu kanunun hükümlerl dahiline gire- 400 METRE: Birinci Foti (F ener-
ccklcrdir. bahçe), ikinci Kemal (Anadoluhlaar), 

Kanunun 10 uncu maddesi muct- üçüncü Sakulidiı (Beyoilu) . 
bince memur ve müstahdemlerin ny- 800 ME TRE : Birinci Foti (Fener
lıklarından kesilecek y(lzde be~lerln bahçe), ikinci Cevdet (Eyüp) , üçüncü 

Hudikoilu (Fenerbahçe). 
senelik tutarına muadil miktarda 1500 ME TRE: Birinci Nihat (E yüp) 
mcblfığın memurlarm men-"Up olduk- 4,41.4, ikinci Nuri (Beylerbeyi), ü
ları belediyelerce odenmcsi icap et- çüncü Cevat (Eyüp) . 
mektedir. Kanun 1 İkinciteşrin 1941 UZUN: Bir inci Kenan (Beykoz) 
tarihinde meriyete gireceğine göre, S.58, İkinci Koça (Fenerbahçe}, üçün-
1941 mall yılının yedi ayındn me - cü Yorıo ( Beyoilu) . 
murlardan kesilecek yUzde beş alda- ÜÇ ADIM : Birinci Kemal (Balat) 
ta tekabül edecek miktarda paranın 11,83, ikinci E ltaf, üçüncü Yorgo. 
blediye masraf bütçesinde "teka!it EL BOMBASI: Birinci Safi (Bey
sandığına verilecek meblfığ,, faslı al- koz) 0.38, ikinci Recep ( Fenerbahçe), 

üçüncü Hasan (Beylerbeyi) . 
tında açılacak maddeye tahsisat vaz'ı 
ve sandık mudürlusıine gj:inderilmes.i 
icap etmektedir, 

POLİSTE: 

Bir Adam 
Altında 

Kamyon 
Kaldı 

Mercan yokuşunda 9 numaralı ev
de oturan İbrahim Sönmez, dün gece 
saat 2 ı de Karaköyden geçerlten şo
för Halilin idaresindeki 4127 numa
ralı kamyonun altında kalmıştır. 

Sol bacağı kırılan ve birçok yerle
rlnden ağırca yara alan İbrahim, Be
yoğlu hastanesine kaldırılmış, suçlu 
şoför yakalanmıştır. 

YANGIN - Küçükayasofya, Kale
cik sokağında iplik :fabrikasının attı
ğı pamuk parçalarının tutuşmasiyle, 
boş bulunan ve Kenana alt ahpp ve 
sigortasız bir ev kısmen yandığı hal
de itfaiye tarafından söndi.ırillmilştilr. 

4 X 100 BAYRAK: Birinci (Beykoz) 
52 saniye, ikinci (Eyüp). 

Bayanlar arasında 
100 METRE: Birinci Lltlfe (Beşik

taş) 16, ikinci Melek (Beşiktaıı), ü
çüncü Safiye (İpekiş). 

UZU N ATLAMA: B irinci Latife 
(Beşiktaş) 3.79, ikinci H üsniye (Zey
tinburnu). 

YÜKSEK ATLAMA : B irinci Hüs
niye •(Zeytinburnu) 1,20, ikinci Lati
fe (Beşiktaı). 

4X 100 Birinci E yüp 67,4, ikinci 
(Beşiktaş), üçüncü (Zeytinburnu). 
BİSİKLET : Birinci Sabri (Topka

pı) 1,1 saat, ikinci Aliettin, üçüncü 
Hamza. 

Neticede klüpler arasında birincilik 
kupasını Fenerbahçe, kaza birincilifi
ni Eyüp kazanmış ve kupalarını al
mışlardır. 

Yüzme Seçmeleri 
İstanbul Su Sporlan ajanlıiı prog

ramı mucibince tertip edilen yüzme 
şampiyonluk seçme müsabakalarına 
dün de Moda yüzme havuzunda devam 

edilmiştir. 105 yüzücünün lştirnkiyle 
yapılan müsabakalar çok güzel ve he
yecanlı olmuştur. Alınan teknik ne
ticeler şunlardır: 

Biiııiikler arasmda 
200 SERBEST: ı- Mustafa (G. S.) 

2,42,4, 2- Ismail (B.Z.). 
100 SIRTÜSTÜ: 1- Fuat (H. P.) 

1,26,2, 2- 1smaH (G. S.). 
1500 SERBEST: 1- İbrahim (1. L.) 

24,43,4, 2- Mehmet (G. S.). 
TÜTRK BAYRAK YARIŞI: l -

Galatasaray takımı 6,2, 2- Beykoz 
takımı . 

KULE ATLAMA : 1- Sabrl (G. S,) 
63,36, 2- Kemal (B. HJ. 

Küçükler arasında 
200 SERBEST: 1 - Bedri (B. Z.) 

2.40,4, 2 - Necdet (G. S.). 
100 SIRTÜSTÜ: 1- Bahaettin (B. 

Z.) 1,34,l, 2 - Nejat (G. S.). 
800 SERBEST: l - Kemal (G. S .) 

13.51.6, 2- Nejat (B. Z.). 
TÜRK BAYR AK YARIŞI: 1-Bey

koz takımı 4,26, 2- Galatasaray ta
kımı. 

KULE ATLAMA : Galatasaraydan 
4, Beykozdan 2 atlayıcı finale kal
mışlardır. 

Su topu müsabakasında Galatasa
ray - Beykoz, Kadıköy Halkevi muh
telit takımı ile kar:ıılaşmııı ve muhte
lit takım 3-8 galip gelmiştir. 

At Yarışları 
At yarışlarının üçüncü haftası dün 

Veliefendi koşu yerinde yapılmıştır. 
Yarışlar oldukc:a heyecanlı olmuş ve 
yalnız son yarışta SJmsaroğlu ahırı iyi 
bir yarış yapmıştır. 
BİRİNCİ KOŞU 1600 METRE: 1-

Elhan, 2- P oyraz, 3 - Heves. Gan
yan 100 kuruş. 
İKİNCi KOŞU, 1400 METRE: 1-

Gülgeç, 2 - Sıileyk, 3 - Kuruş. Gan
yan 150, ikili 300 kuruı. 

ÜÇÜNCÜ KOSU. 2000 METRE:l
Mımoza, 2 - Mis, 3 - Rol. Ganyan 
275, çifte bahis 375 kuruı;. 

DÖRDÜNCÜ KOSU. 1800 MF.TRE: 
1 - Mihrülcan, 2 - Karakuş, 3 - I
şık. Ganyan 150, pliise 100,225 ve 350 
kuruş. İki l i bahis 13.50 .füa, 
BEŞİNCİ KOSU. 1800 METRE: 1-

Karanfil, 2 - Dandy, 3 - Komisarj. 
Ganyan 200, plise 175 kuruş. 

ALTINCI KOSU. 1000 METRE: 
1- Demet, 2 - Buket, 3 - Guncadin. 
Ganyan 750. plise 800 ve 275 kurut. 
İkili bahis 47.50 lira, üçlü bahis 51,50 
lira. 

GECE GELEN HABERLER 
Sovyet Tebliği 

(Baş tarafı 1 incide) 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

sine gitmek ü zere isp anyadan h a 
reket etmiştir. 

Hindiçini Anlaşması 
(Baş tarafı 1 incide) 

.T ap01ıyanın niyetleri 

Süveyş'e Akın 

Alman Tayyareleri 
Bazı Askeri Hedeflere 
Hücumlarda Bulundu 
Bertin, 27 (A.A.) - Alman tayya

eleri 26 - 27 Temmuz gecesinde 
Suveyş kanalındaki askeri hedeflere 
taarruz etmişlerdir. 

l talyan tebliği 
Roma, 27 (A.A.) - "Tebliğ,, Diln 

l\'I ita üzerinde dilşmanm dört tay
yaresi dilşürülmtlştür. 

İki avcı tayyaremiz, üslerine avdet 
etniemiştir. 27 Temmuz gecesi, Va -
letta üssü yeniden bombardıman e-
d imiştir. • 

Tobruk cephesinde düşmanın bir 
t rnız te ebbilsil akim bıraktınl -
mıştır. 26 Temmuz gecesi İngllız tay
Y releri, Bıngnziye bir akın yapmJ;i-
1 dır. 

Equateur • Peru Arasında 
Quito, 27 (A, A.) - Equateur -

Peru hududundaki muhasrunnt, dün 
t 18 de kesilmiştir. 

Portekiz Cümhurreisi 
Punta del Gada, 27 (A.A.) - "Ofi,, 

Portekiz Relslcümhurunu hfımil olan 
" pur, Açores adaları sularına gir
miştir. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Erzurumda 

frabzon, 27 (TAN) - Şark vilA -
yetlerinde tetkik seyahati yapmakta 
ol n gumrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz. yanında gümrük mu
hafaza Genel Komutanı oldugu halde 
bugün Rizeden şehrimize gelmiş ve 
merasim!e karşılanmıştır. 

Mahsul Bu Sene 
Çok Bereketli 

Muradlı (TAN) - Yal!murlann yafması 
dolayisiyle bu ••ne mahıul eok bercketlidr. 
(5) harman makinesi faalİ)'cttcdlr. Mıur, 

avun. karpuz, ay eledi de boldur, bu acbcp· 
ten uftçi ,ok memnundur. 

Erzurumdan Geçen 
Sovyet Tebaası 

Erzurum, 27 (AA ) - Bucilnlcll trenle 
• tc ı( Avrupa mcmlclıcılcrlnden 149 Sov· 
~·ı tcbaalJ ıı:clmiı ve Sarılcamı=a ıı:itmiılcr· 

dır. 

Yunanistanda 

Hayat Pahal.lığı 

Bir Hayli Arttı 
Atina, 27 ( A. A.) - "Stefanl": Na

zırlar meclisi, ücretleri hayat pahalıh
iına uydurmak ve muhtelif içtimai ta
bakalar için ayni hayat standardı vü
cude ıetirrnek maksadiyle amele üc
retlerini, hükumet memurini maaşla
rını ve hususi müstahdemin aylıkları
nı yüzde on ili yetmiş nisbetinde art
tırmayl\ karar vermiştir. 

l talyan işgal kuvvetleri kumandanı, 
terhis edilmiş olan ve Atinada mukim 
olmıyan Yunanlılara, vi liyetlerlnde 
iktisadi hayatın kalkınması için, mem
le'ketlerine dönmelerini emretmiştir. 

Cüretkarane bir taarruz 
Kahire, 27 ( A.A.) - "Teblii": Lib

yada Tobruktan hareket etmiı olan 
Hintli bir keı.ıif kolu, Cuma ıecesi çok 
cüretkarane bir akın yapmıştır. Bu 
kol, birb'rinl müteakip süratle düş
manın çok kuvvetli dört mevziine hü
cum etmiştir. Dıişman garnizonlan ga
fil avlanmışlar ve süncu kuvvetiyle 
püskürtülerek azim zayiata uğratıl
mışlardır. 

Ayni zamanda İngiliz ve Avustral
yalı ke,if kollan, düşman mevzilerin
de harekat icra ediycrlardı. Avustral
yalı keşif kolları dlişmanın bir c;ok 
kuvvetli noktalarını zaptetmlşler, İn
giliz keşif kolu fae bir tak ım esirler 
ve kıymetli malllmat ile avdet etmiş
tir. 

Keşif kollarımızın bu cüretkirane 
hareketlerinin düşmanın asabı üzerin
deki tesiri, bu kollanmız hiç bir ma
niaya tesadüf etmeden hareket usleri
ne avdet ettikten sonra İtalyanların 
bütün cephede şiddetli bir ateı; açmış 
olmaları ile sabittir. 

Libya hududunda topçularımız, düs
manın motörlü bir nakliye koluna ve 
ileri tarassut mevkilerine karşı muvaf 
fa1tiyetli bir ateş açmııtır. Bu cep
hede de keşif kollan harekitının inis
yativi bizdedfr. 

tu r. Smolensk yakınında bir düş 
man piyad e fırkası tahr ip edil
miştir. 

Hava kuvvetleri piyadenin yar 
dımiylc düşman mekanize kuvvet 
lerine, piyade kıtaatına taarruz 
etmiş, hava üslerine darbeler in
dirmiştir. C u ma günü 28 Sov 
yet tayyaresine mukabil 88 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Dün gündüzün bir çok Alman 
tayyareleri Moskova'ya taarru z 
etm ek istemişlerdir. Bunlardan 
üçü tah rip edilmiş, diğerleri geri 
pı.iskürtülmüştür. 
Düşman Leningrad'ı d a bom -

bardıman etmeğe teşebbüs etmiş
tir. Bütün bu h ücumlar ağır za 
yiatla püskürtülmüştür. 

Rus d eniz kuvvetleri K a r ad e
nizd e Tuna neh ri ağzında m üstah 
'kem b ir adayı işgal ed erek bura
ya asker çıkarmışlar, bir çok top 
ve malzeme ele geçirmişlerdir. 

Sovyet hava k u vvetleri R u m en 
petrol mıntakasına b ir hücum 
yapmışlardır. Bir çok variller , 
depolar ateş içinde bırakılmıştır. 
Tuna nehri üzerind e ik i düşman 
gemisinde yangınlar çıkarılmış, 
diğer gemiler de t a h rip edilmiş
ar. 

ıH oskovaya yapılan akın 
Moskova, 27 (A. A.) - " Of!": Res

mi tebl iğde ıöyle denilmektedir: 
26-27 Temmuz gecesi, dalgalar ha

linde birbirini taklp eden yüz karlar 
Alman tayyaresi, yeniden Moskovaya 
bır akın yapmak teşebbüsünde bulun
muşlarsa da tayyare dafi bataryaları
mızın mania ateşi ile karşılaşmışlar
dı r. Avcı ve himaye t ayyarelerimiz, 
düşman tayyarelerini daiıtmıılar ve 
paytahta kadar celmelerine mani ol
muşlardır. 

Tebl.ii ilave ediyor: 
Düşmanın bombardıman tayyareleri, 

şehirden uzak yerlere karma karıtık 
bir halde bombalar atmışlardır. Ancak 
beş ili yedi dü:ıman tayyaresi, mania 
ateşini geçebilmiştir. 

Moskovadaki hiç bir askeri hedefe 

l isabet vaki olmamıştır. Bir kaç evle 
bir mektepte yangın c;ıkmııt ır. Bıı 

D G il 
1 yanım da. süratle bastırılmıştır. Ölü 

e au e ve yaralı vardır. 

G ld
• Le.ningrat'a 12 hav!' akını 

General 
Beyrut'a e 1 yapılmış 

Bcyrut, 27 (A.A.) - Hilr Fransxz
larm ı;efi olan General De Gaulle ge
çen cuma günü Beyruta gelmiştir, 
Orta ve Yakın Şarktaki Hür Fransız 
mümessili General Catroux tarafından 
istikbal edilen General De Gaulle 
halkın coşkun te;:, hiıratına mazhar 
olmuştur. Bcyruttııkl bUtün evler 
bayraklarla donatılmı~tır. 

Moskova, 27 (A.A,) - Bu sabahki 
Sovyet askeri teblliine göre, Alman 
hava kuvvetleri 20 ile 26 Temmuz ara
snda geçen müddet içinde 12 defa Le
ningrada hücum etmek tesc.-bbüsünde 
bulunmuşlarsa dıı her d .. fasında zayiat 
vererek tardedilmişlerdir. Lenlnv.· 
civamda 47 Alman tayyaresi düşiirfil
müştür. 

Şark cephesinde 90.000 
l spanyol askeri gönderilmiş 

K osterika 27 (A.A.) i spanya 
hükum eti K ostar ik a h ükumetine 
bir nota vererek 90 b in l span yol 
askerinin R usyaya karşı harp 
etmek üzer e A lmanyaya gittiğini 
ve icabed erse dah a da asker gön 
dcrileceğini bildirmiştir. 

B u nota P a n cozd a h eyecan 
uyandırmıştır. A slen lspanyol 
olan esk i Maliye Nazırı Poley 
T r ibuna gazetesinde d iyor ki: 

"Hük umetin d erh a l i spanya 
ile siyasi m ü n asebetlerini kesme
si lazımdır. M ad e mki i sp anya 
dem ok rasiye karşı ih a nette b u lu 
n u yor, L atin Amerikanın 'da is
panya a leyhinde ceph e alması !

cap eder.,, 

Emden'e Bir Hücum 
(Baı tarafı 1 incide) 

/ınglltere üzerinde 
Londra, 27 (A .A .) - Düşma -

nın İn~iltere üzerind e d ün ~cce
ki h ava faaliyeti çok küçük mik 
yasta olmuştur. Suffolk sah ilin
de bir n oktaya b ombalar at ılmış
tı r. Hasarat v e telefat yoktur. 

Bir Almaıı vapuru 
yakalandı 

L ondr a, 27 (A .A .) - Amir al
lik dairesi, abloka hattını yar
mak teşebbüsünde bulunan Er
langen adındaki A lman vapuru
nun Atlas Okyanusunun cenu
bunda İngiliz karakol gemileri 
tarafından yakalanmış olduğunu 
bildirmektedir. 

Umumi Emniyet Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Tokyo, 27 (A.A.) - "OCI,, Radyo
da bir nutuk söyliyen Japon istihba
rat bürosu reisi doktor ito, Japonya
nın muslihane niyetlerinden bahset
miş ve Fransa ile Japonya arasında 
aktcdilmis olan miltekabil müdafaa 
misakının Amerikan kU\'Vetlerinln 
İz.landa adasına çıkarılmalarındım da
ha sulhperverane bir mahiyeti haiz 
oldugunu ilave eylemiştir. 

Mumaileyh, sözıine şu suretle de
vam etmiştir: 

"Roosevelt'in kararı üzerine Japon 
matlübatmın bloke edilmesinin iktı
sadi bakımdan Japonya üzerındc cid
di bir tesiri olmıyacaktır.,, 

Mukabele bil misil 
tedbirleri 

Tokyo, 27 (A.A.) - Nişi Nişi 
gazetesine göre, Japon hükumeti 
Man çu ko ve Nankin hükumetle
riyle birlikte Birleşik Amerika -
daki Japon alacaklarınm döndü -
rülmesinc mukabil misilleme 
tedbirleri alacaktır. 

ıllüselliilı bir ihtilaf 
çıkacağına ihtimal 

ı·e,.ümiyor 

Sanghay, 27 (A.A.) - "Ofi,.: Şang
haydaki siyasi mahafil ile iş mahafili, 
bugün vaziyeti daha az endişe ile ve 
hatta biraz nikbinlikle derpi'f &mek
tedirler. Nikbinliğin sebepleri şunlar
dır: 1 - Büyük Okyanosun muhtelif 
merkezlerinde müsellah bir ihtilaf zu
hurunun yakın olmadığını gösteren a
lametler vardır: 2 - Japon istihbarat 
bürosunun Hindiçiniye müteallik olan 
notasının müphem mahiyette olması : 

3 - Vaşlngtonda bloke edilmiş ser
mayeler için ruhsatnameler verilmesi 
hususunda liberal bir zihniyetin hü
kümran olması: 4 - Mali Jaon maha
filinin vaziyet bir kaç gün içinde sa
lah bulacaima dair olan beyanatları. 
Halihaz ı rda bu mahafilin nazarı dik

kati, bizzat Roosevelt'in dün gazeteci
lere vaki beyanatında dediği gibi, u
zak şarkta ' 'Emniyet süpapı" teşkil 
etmekte olan Felemenk Hindistanına 
müteveccihtir. Bu mahafil, Felemenk 
Hlndlstamnın İngilizlerle Amerlkah
lnrın hareketine iştirak etmemiş ol
masını manidar bulmaktadırlar. 

Siyam'ın bitaraflığı 
Bankok, 27 (A.A.) - İngiltere Ha

riciye Nazırı Eden'in son beyanatın
Sovyet Satın Alma Heyeti da Siam ile İngiltere arasındaki a-
N evyork 27 (A.A. "Ofi,, demi tccaviiz paktından bahsetmiş 

Bir kac cOndcnbeti ıchrimlzdc bulunmak· 
ta olan umumi emniyet mOdilrll Oıman 
Sabri Adıl diln akıımkl trenle Ankaraya 

Sovyet satın alm a h eyeti, tayya- olması Bankoda iyi bir tesir yap-

re. il~ Montre.al'd en ~uraya gel- m~~Ün gazeteler Siam'm bltaraflığı
mıştır. Heyetın hangı vasıt~ ıle nı her türlü tecavüze karşı müdafaa 
Atlas Okyanus~nu geçeceğı ma- ı etmelt azmi üze.rinde ısrar etmektc-
lüm değildir. • dir. 

Üsküdar 
Köyleri 
Teftiş Edildi 

Köylülere, Köy 
Kalkınması Hakkında 

İzahat Verildi 
Üsküdar Halk Partisi İdare Heye

t! Reisi Lütfi Aksoy, Üskildar kay -
makamı, Parti ve Halkevl köycülilk 
şubesi dzalaı iyle birlikte diln Uskü -
dar köylerinde bir tetkik gezintisi 
yapmışlardır. 

Lutci Aksoy, ocak idare heyetleri
ne, üzerlerine aldıkları vazifenin e
hemmiyetini izah etmiş ve her ocak 
için de bir Acil tedavi dolabı ver
miştir. 

Halkevi köycülük şubesi de bu 
köylerde spor müsabakaları tertip et
miş ve açık hava temsilleri vermiştir. 
Müsabakada derece alanlara kundura, 
kitap, başörtüsü ve mendil gibi he
diyeler verilmiştir. Geziye i511rak e
den vllAyet köycülük şubesi reisi, 
köyler hakkında malOmat almış ve 
onlara 'köy kalkınması için bazı iza
hat vermiştir. 

Üsküdar Halkevi köycillilk şubesi
nin dünkü geziş neticeleri tesblt e
dilecek ve köylülerin kalkınması için 
gereken tedbirlerin alınması gecik -
mlyeccktir Gezilere sonbahar nl~
yetine kadar devam edilecektir, • 

BELEDİYEDE : 

Bir Çok Esnaf 
Cezalandırlldı 

Nlşantaşı Kodaman caddesi 45 nu
maralı Emin Gençerln :fırınında tar
tıları eksik 68 adet ekmek miisadere 
edilmiş ve fırıncı hakkında ceza zaptı 
tutulmuştur. Bundan başka 5 :fırın 
sahibi daha cezalandırılmıştır. 

Hareket halindeki tramvaylara at
lıyan sekiz kişi, caddeyi işgal eden 
13 seyyar esnaf, sıhht muayenesiz ça
lışan satıcı, dükkfınlarmı akşamları 
muayyen saatten geç kapayan 7 dQk.1 
ktıncı, kornesiz çalışan iki şoför, be
yanname vermiyen iki otomobll sn -
hlbl ve sıhhi muayenelerini yaptırnn
yan iki şoför cezalandırılmıştır, 

Sabık İrak Başvekili 
İstanbula Geldi 

Sabık Irak Baıveldli Raıit Ali Geyllnl 
dlln ubahki Toros ekapre&lyle latanbula 
&elmlıtlr. 

'.Raıit Ali Geylinl, yaz: mcvaimlnl ~chri· 
mlzdc geçirecektir. l 

AMERiKA 
(Baş tarafı 1 incide) 

Japonların, m ukabele bilmi

28 - 1 - 941 

Rüşvet 
Yazan: N«ci Sadullalı 

C emiyetimizln, en değişm~z hıl
kikatlorindcn birisi, Tilrk lL -

nınm: 

"- Kör ölQr, badem gözl.il olur!, 
darb meseli içinde gizlidir. 
Şu farkla ki, ekscriyeUe öldükt 

sonra "badem gözlü,, olan, hayntt. Y 
ken, bu darbımeselde söylenildiği 
bi kör değildir. 

Hakikatte kör olan, sönen ı 

gözlerin kıymetini, ancak toprağ 
rışmalnrından sonrn seçebilen cc 
yettir: Ve h{ç şilphe yok ki, ccm ı)' 
tın gözünü körleten de, o 11ıklı g ı 
lere karşı, alabildiğine parladığı d 
virlerde duyulan iptidai ve kirli ha 
settir. 

Sanatktirm kıymetini, öldü~fı 
- yani artık kıskanılmıyncak bir 
mertebeye vardığı gün - tesl!m ede· 
riz. 

Büyük fen adamının, bilyOk ilirrı 
adamının, büyük muharririn, büyük 
şairin, hülAsa, şahsiyeti, tabil insan 
boyundan üstün olan her insanın, ce
miyetten hayattaylten gördüğü knr -
liılık, ekseriya, hasetten, tarizden. 
çelmeden, tuzaktan, ihmalden ibaret 
olmuştur, 

Böyle davrananlar, zayıf iradeleri· 
nl yenen bir hasede kapıldıklarını 
şuurlarJylc müdrik bulunmanm vlc -
dan azabını taşırlar: Ölen kıymetleri 
göklere çıkan~ları da ekseriya o vic
dan azabını ha:fifletınek ihtiyacını 
yenemeyişlerlndendir: 

Bu hareketleriyle onlar, o kıymet
lere karşı hayatlarmdayken işledik -
leri günahların manevi kefaretini ö • 
demektedirler: Bunun içindir ki ben 
ne zaman, hayaUarı, - meselA tıp 
zavallı Afife gibi sefalet :içinde, ıh 
mal içinde geçmiş - sanatkarlnr 
dalma hazin olan ölümlerinden, d 
ma hazin olan gömülüşlerlnden son· 
ra methedildiklcrine şahit olsam -
ölülere rüşvet verildiğini görmenin 
derln ve ürperlşll lsYanmı duyarını. 
Kendime gelln~e, onun hakkında, y -
ni TUrk kadınlığını kendi şabsmd • 
Cilmhurlyet İnkılabından çok seneler 
evvel ve cemiyetin mutaassıp, cemi· 
yetin korkunç, cemiyetin merhamet
siz mukavemetine rağmen, sanat sah
nesine çıkarmak kahramanlığını gös· 
teren Afife hakkındaki kanaatlerimi, 
öuygularımı ve temennilerimi, haya -
tındayken yazmıştım. 

Şimdi, onu dn gömdUk. Fakat onun, 
taze mezarı başında, edebl mersiye
ler yazmak, bizi, ezeli ihmalkCirhğı• 
mızın vicdan azabından kurtaramaz. 

Çilnkü, - kanunen memnu olma· 
dıiı halde - ölüler, rüşvete teneıLUl 
etmlyccck kadar namuslu şahsiyet -
lerdirl, 

1 Kadin Pençereden 
Düşerek Öldia 

sil olmak üzere, 1939 senesind e Sultanahmet, Cankurtaran mahalle· 
Tiensin'de yaptıkları gib i bey - j sinde oturan Azize isminde bir kadın, 
nelmilel imtiyazlı mmtakayı blo ,. evinin iist pençeres~?den bir leğen do· 
ke etmelerinden endişe ed ilmek _ Jusu suyu sokaia dokerken muvazene· 
t d" ı ıini kaybederek düşmüştür. 
e ır. * Fena halde yaralanan Azize. hasta-

haneye kaldırılmışsa da biraz sonrıı 
Manille, 27 (A.A.) - "Ofi,, Fili- ölmüıtür. 

plndeki salfıhiyettar Japon ve Ameri-
kan mahafili diyor ki: 

"Japon kredilerinin bloke edilme
sinin Amerika ile Japonya arasında 
muhasamata sebebiyet vermesi ihti
mali atdır, maamafih şimdiki buhran 
on senedenberi Büyük Okyanusta 
çıkmış olan ihUli'ıflarm en vahimi
dir.,, • Vaşington, 27 (A.A.) - "Ofi,. Tay-
yare ile nakledilen kıtaatm birinci 
taburu lhrlas edilmiştir. Bu tabur, 
zabit, zabit vekili ve er olmak üzere 
hcş yliz ~ili kişiden mürekkeptir. Bu 
t~bur, Panama kanalında bulunmak
tadır. Tabur, paraşütçüler ve tayya
relerle mesai birliği yapacaktır. 

Şarki Akdenize 
Geçen Gemiler 

(Baş tarafı 1 incide) 
sından ve Mussolininin l ngiliz
ler için kapalı olduğunu ilan 
ettiği Sicilya ile A frika sahilleri 
arasındaki tehlikeli boğazdan geç 
miştir. 

Daha seyahatinin ikinc\ ıününden 
itibaren kafHenin bulunduğu mevkii 
dlişman keşfetmiş bulunuyordu, fakat 
ilk taarruz, ancak seyahatin üçüncü 
gtinü yapılmıştır. Bu taarruz, 30 daki
ka devam etmiştir. İtalyan bombardı
man tayyareleri ile torpil tayyareleri, 
gemllerl vurmak için baş aıaiı iniyor
lar, İngiliz tayyareleri de bunlara kar
şı koymaya koşuyorlardı İki tayyare, 
alevler içinde denize düıtü. Diier üç 
tayyare, bombalarını ufukta çok uzak
lara attılar ve üsleri istikametinde 
kaçmaya başladılar. Yedi bombardı
man tayyaresi ilerlemeye muvaffak o
larak bombalarını harp ıemilerinin ve 
vapurların etrafına attılar. Müteaki
ben torpil tayyareleri, meydana çıka
rak kafile istikametinde torplllerlni 
atmadan evvel ideta deniz ıatbına ka
dar indiler. Bunlardan üçü denize dü
şürüldü. Hücum hitama ereceği !lrra
da takriben iki mil mesafede bulunan 
Fearle&S torpido muhribinin kıç tara
fından siyah bir duman sütununun yük 
seldiiinl gördük. Bu muhrip, müret
tebatın gemiyi terketmekte olduklarını 
bildirdi Mürettebattan lnırtulanlan al 
mak üz~re gemller yaklaıtılar. 

Ertesi gün 6 düşman tanaresi, bir 
kere daha bize hiicum etmiılerdir. 
Bunların hücumu bir saat devam etmiş 
tir. Bu tayyarelerden biri tahrip edil
miş ise de vapurlarımızdan birine bir 

Bu Yil Hava Seferleri 
Y apllmıyacak 

Münakalit Veki,!eti İstanbulla dif'er 
bazı ıehirler arasında her sene yapıl
makta olan hava nakliyatını bu yıl için 
kaldırmaya karar vermiştir. 

Gelecek yaz mevsiminde, tayyare 
postaları daha ;ıümullü bir şekilde ya
pılacaktır. 

Numan Menemencioğlu 
İstanbula Geliyor 

Hariciye Vcldilctl umumi kltlbl Numan 
Mcncmenciollu, bu Hbahld trenle Ankara• 
dan _1chrlmlzc ıı:clccektir. 

Yeni Tekirdağı Defterdarı 
Edime, (TAN) - Tekirdağ defter• 

darlığına tayin edilen, müfettişlik ma
liye müşaviri Zeynel Abidin Akkok 
vazifesine gitmek üzere Edirneden ay
ı ılmıştır. 

Edime - Kırklareli Yolu 
Tamir Ediliyor 

Edirne, (TAN) - Kırklareli-Edir· 
ne :ıoseslnin esaslı surette tamiri ka· 
rarla&tırılmıştır. Bu yolun tamiri içir 
Edirne vilayetinin 941 hususi muhase 
be bütçesine tahsisat konmuııtu. Yo 
lun tamirine yakında başlanarak kı 
tclmeden evvel ikmalitıe çahıılacak

tır. 

····································-........... . 
Yurttaıı 

Harp puolamıı bu: 
SUa 7ok, 
IUkı yok, 
taıarruf bonoıu var. 
Sanayici, tacir, ıınaf, 

En 7Uka.k faiz t uarruf bonoalrında: 

Hem kuanı, hem vatanı dilıiln, lılndcn 

artan paralarını tasarruf bonoalrına 

yatır. : 

ı ... ._.._ • ··--··--·---···= 
torpil isabet etmiştir. Bu vapurur 
nakletmekte olduğu kıtnat, bir torpıdc 
muhribine alınmıştır. Maamafih ken· 
disine isabet vaki olan vapur, kend 
vesaiti ile ilerleyebilecek bir halde i
di. Bu vapura bilahare içlerinden bir 
t ahrip edilen stukas tlplndc:ki t"'yynre 
lerden atılan bombr.hr da isabet et'. 
miı ise de vnpur giderc.-ği vt-re git
meye muvaffak olmuştur. Kafile, de· 
nizi geçmiş idi. 
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A 
ABONE BEDELi 

TUrk·ye Ecnebi 

'40o Kr, 1 ıene 2800 Kr. 
>so • 6 Ay 1500 .. 
ioo .. 3 Ay 800 .. 
ıso .. 1 Ay 300 
\dı es değiştirmek 25 kurustur 

~iman • Sovyet 
Cephesinde 
4 iman heıaplarına göre, Sovyct 

lcre karşı açılan harp, azami 
' hafta içinde Sovyct ordusunun 

rnailô.biyeti He neticelenecekti. 
t·ttt1 Alman olmıyan ve mütehassıs 
'çinen bazı kimseler Alman ordusu
'!! iki hafta içinde Moskovayı işgal 

; ~ce&Ini iddia etmişlerdi. 
1 lialbuki ıark cephesinde harekllt 

1 
ladığındanbcri beş hafta geçmiştir: 

lııaa. ordusu Moskovadan hili üç 
-..:' Yüz kilometre uzaktadır ve Sov
·~ı ordulannın mukavemeti gittikçe 
~1etJenmekted.ir, Son Sovyet tcbliii 

tok cephelerde taarruza ıeçrniş o
hu ordunun merkez cephesinde ye

~1cn iki ve Besarabya cephesinde bir 
~ç tümen imha ettiğini bildirmekte-

~!\.~ bin kilometreden fazla ~ir cep
' ltZerinde, en modern teknik vası
~la müı;ehhez iki muazzam ordu a-

trı.da cereyan eden bu kadar mü
~rrik ve dinamik bir harbin neti
~ i hakkında kehanet yapmayı cid
''tle kabili telif görmüyoruz. 

r o\ncak, bu harbin be1 haftalık sey
hize. Almanların tahminlerinde ya

hııış olduklarını söylemek salibiye-
1:1.i. vermektedir 
lti ıene evvel inıilizler ve Fransız
r da, Almanyarun askeı·i kudreti ve 
~vemet kabiliyeti, harp vasıtalan-
1.n ezW:l kemmiyet ve keyfiyeti hak
~a yanlış hesaplar yapmışlar ve 

1rnanyanın ham madde, yiyecek ve 
~~rol stoklarının kifayetsizliği, ve 
.~'ÇfQleket içinde çıkacak isyanlar ı\e
~ -eı_i uzun bir harbe mukavemet e
l!rnıyeceiine kanaat getirmişlerdi, 
~Görülüyor kl, Almanlar da, Kızıl-
1t: dunun Fransa.da ve diier ıepheler
~ olduiu gibi bir kaç hafta için

. heıimete uirayacai;ıru ve Rusya 
'1lde ihtililler çıkacağını zannetmek

bu ordunun kudreti ve Sovyetler
l'i.ığinin bünyesi ve teşkilit kabili-

•tti hakkında yanlış hesaplarda bu
rıtnu1lardır. 
Son günlerde, Kızılordunun beklen
' ·k mukavemeü, ve diğer sebepler 

1 : Yııiyle harbin uzun süreceği mü
'asznda bulun.an ve bu va.ıiyette ef
r: umumiyeyf çetin bir harbe hazır
'laya alışan Alman mahfilleri ve 

?tı.<'ıtbuatı da bu mütalealariyle, yanıl
l'ııı, olduklarını itir'lf etmektedirler. 
. londra radyosu. daha düne kadar 
lıtı harbe Bolsevikliie karşı bir cihadı 
tıı.tıkaddcs mahiyeti vermekte olan Al
:tcınıarın noktai nazarlariyle bir AJ
~<Ul gazetesinin yazısı arasındaki şa
)CTiı dikkat tezadı eu suretle tebarüz 
tttırnı.iştir: 

Doktor Goebbels daha düne kadar 
.\inıanynnın, Bolşevlzme karşı mede
tı.lycti ve Avrupa milletlerinin hakla
~nı müdafaa ettiiini iddia ettiği hal
t ııimdi bir Alman cazetesi Alman
~~nın Bolşevizmi mahvetmek, başka 
~1li_ctlerin hayatlarını korumak, mc
tnryeti müdafaa etmek için değil, an

)lt- ve yalnız kendi varlığını koru
~\.::. Almanyayı kurtarmak için har
tttiğini yazmaktadır .. 
:t:fer bütün Alman matbuatı şimdi 
~i no'ktai nazarı müdafaa ediyorsa. 

b .. deiişiklik ıu ıuretle izah oluna
llır: 
Şark cephesindeki muharebelerin u

tarnaınnın seri bir zafer bekleyen Al
!tıan milletini di.lşünceye ıevketmiş ol
~sı ve bu kadar çetin yeni bir cep-
1 '_nin açılmasındaki sebepleri daha 
)ı öğrenmek istemesi ihtimali kuv
~Ctlidrr. 

l<abildir ki ba vaziyet karşısında 
l\.Iınan zimamdarları, Sovyetlere karşı 
harbin yabancı gayeler için deiil, Al
lban milletinin varlığını korumak için 
'c;ıldrtını bildirerek halkın bu dü!?ün
~lerine cevap vermek maksadiyle böy 
e bir noktai nazarı ileri sürmü~ ol
'ııtıiar, 

~kdenizde :_ 
l ngiliz resmi mahafilf, büyük bir 

~ kafilenin Akdenizde düşmanın 
ll.11\-etll ve devamh taarruzlarına rai

~tn, cüzi bir zayiatla hedeflerine va
t1.~ olmalarını mühim bir hadise ve 
llYük bir muvaffakıyet olarak tebarüz 

'-ttırmektedirJcr, 
il.._Bu kafilenin Mısırdaki İngiliz or
"llSunun İngiltereden çok mikdarda 
lank. tayyare. top ve difer harp leva
tttnı getlren nakliye gemHerinden mü
t~ekkil olduğu tahmin edilebilir, 
Kızıldeniz yolu ile de Amerikadan 

~ısıra harp malzemesi geliyorsa drı. 
U Yolun çok uıun olması gözönüne 

&:ttirilecek olursa. Akdeniz yolu ile 
lı'apıtan nakliyatın ehemmiyeti tebarüz 
'der 
B~ hadiseyi. mevsim müsaade edin

tc İngilizlerin şimali Afrikadaki Al
~an kuvvetlerine kareı yapacakları 
LUYtik taarruzun bir hazırlığı olarak 
.:abu} etmek mümkündür 

--
JJl.ANTEN 

Trakya Umumi 
l\1 üfcttişliğinde 
Yeni Tayinler 

Jı:dırne (TAN) - Trakya umumi 
l?li.ıfet işliği ma]ıye muşavı liğine ta
) n c len Edime defterdarı LO.tfi Çı
f&ğa~ yeni vazifesine ba,lamıstır. 
~dirroe defte. darlıgtna T~kirdağ def "°'.._.• Ccmıl toym cdlimlştu:, 

TAN 

Hindiçiniden temin ederdi. Ka
uçuk da çok. 

lngilizlerin Malaya hükumet
lerınden, Felemenk Hindista -
nından ve yine Ingilizlerin Bor
neo müstemlekelerinden sonra 
gelmek üzere dünyanın dör -
düncü kauçuk memleketi Hindi
çinldir. Yerimiz olsaydı bu mem 
leketin diğer zirai zenginlikle
rini de birer birer sayardık. Yal
nız şu kadar söyliyelim ki Hin
diçini çay, kahve, şeker kamışı 
ve pamuk itibariyle de çok zen 

Yazan : 

Hava 
Sevim 

Üstteğmeni lvanof'un Hikayesi 

3 

1 [#{~ !il'tj(t 'ü 
Çin Hindistanrnda 
Yazan: Sabiha SERTEL 

Ç in Hindi. tarımın lstilAsı, mu ay· 
yen bir plAnın fiil sahasındaki 

devamıdır. Japonyanm Anti - Ko
mintern pakta girmesiyle mibvcı 

devletleri arasında teessüs eden dost· 

Genç Ivanof kollektif çıft-' düşman tayyaresinin gelm~slı_'.e luk, ayni zamanda bir ittifaktı. Be 

gindir. 

liklerden bırınde yerleş - musaade etmek meydandakı bu- ittifakın imzalandığı srralarda Alma~ 
mişti. Buradaki merkez okuma tiin tayyarelerin bir bomba vasr- askeri, siyasi orıanı olan Die Deu -

"' ,. evinde okuma, yazma ögr" endik- tasiyle imhası demekti. Zira bu lehe Wehr Japonların vazl!esini ~öy-
T -r l k b 1. le anlatıyordu; 

Hindiçininin madenleri en ten sonra gönüllü olarak tayyare uçak pek ani o ara e ırmişti ve "Japonl>rm Asyaya hAkimJyetı 1_ 
ziyade şimalde Tonkin'de akademisine yazıldı. Mektebi yerdeki tayyarelerin havalanma- çin iki yolu vardır: B\rincisi Çin l1E 

toplanmış bulunuyor. Bu maden bitirdikten bir müddet sonra lva- sına vakit yoktu. harbe girip Sovyetleri ve diğer dev
lerden bir kısmının işletilmesine nof üstteğmen rütbesine yüksel- Genç tayyareci derhal kararı- !etleri yalnız bırakmak, ikincisi As
geçen asrın nihayetlerine doğru mişti. Mezun olunca çiftlikte ev nı verdi. Dakika kaybetmeksi - ya milletleri ile birleşerek Çini çem
başlanmıştı. Enbaşta gelen ma- lendi ve burada çalışmağa baş •. , zin yükseldi ve düşman tayya- ber içine olmak, Lide Pasiflc'de hil-

ladı. resi onun altından geçerken bü- kinıiyetini tesis etmektir. Şarkta bu 
den kömürü, dünyanın en iki ant h · 1 k d · • .. t k · hat ıvıançurya, ~Iongolistan üzerinden 

Fransız Hindiçinisinio idare merkezi olan Saygon'da uınumi 
valilik sarayı 

rasitlerinden sayılır. Istihsal Büyiik seferberlik esnasında 0 tün ızıy e en 1 uçagını 0 e ı - Tiirkistan, Efganistan, İran ve İrak 
1901 de senede 278,000 tondan da orduya çağrıldı. Uç günlük nln üzerine bindirdi. olarak çizilebilir. Bu suretle Sovyel 
ibaret ike 1939 da 2,600,000 tonu müddetin hitamında lvanof, yaş- Düşman tayyaresi derhal ateş Rusyanın tesiri bertaraf edilmiş olur 
bulmuştu. Kömür havzaları civa- lı annesi babasiyler karısı Olga aldı ve iki tayyare birden alev- Ayni zamanda İngiliz ve Amerlkalı-Suriyeyi Ingil tereye kaptı

ran Vichy hükiımeti, şim
di d e Hindiçininin kapılarını Ja
ponlara actı. Bu müstemleke 
Fransız Imparatorluğunun en zen 
gin ve en ileri parçalarından bi
ridir. Mesahasr 736,000 kilomet
re karedir, Avrupadaki arazimi
zi hariç tutmak suretiyle hemen 
Türkiye büyüklüğünde bir yer, 
Fransadan üçte bır daha büyük, 
zirai ve madeni zenginlikleri ba
kımından da çok ehemmiyetli bir 
memleket. Işte bu kadar kry -
metli bir müstemlekesine, bera
ber müdafaa ederiz diye, Japon
ların yerleşmesine müsaade e
derken Vichy hiikiımetinin ma
zeret makamında bulabildiği ba
hane, Ingilizlerin •Amerika Bir
leşik Devletleri ile bir olarak 
Hindiçiniye karşı bir baskın yap
mıya hazırlandıklan hikayesi ol
muştur. Vichy, bu istilaya karşı 
koyabilmek için yeni dostlarının 
yardımına müracaattan başka 
bir çare bulunmadığını söylüyor. 

Halbuki Japonlar Hindiçininın 
hatta Felemenk Hindistanının 
Çin gibi, Mançurya gibi, Japon 
hayat sahası içerisinde bulundu
ğunu. daha aylarca evvel açıkça 
söylediler ve bu milli program
larının tatbikine hiç bir kuvvetin 
mani olamıyacağını . bunun için 
fcdakaranc çalıştıklarını bütün 
dünyaya ilan ettiler. Japonya, 
Şarki Asyada cenuba doğru kay
ma programını bir müddetten
beri muntazam surette tatbik e
dip duruyor: Cenubi Çin sahılle
rinden Hainan adasına, oradan 
Spertly adalarına srçradı, Japon
ya işte şimdi de Hindiçiniye yer
leşiyor. 

* * 
Hindiçini pek eski devirler

denberi Asyanın cenubu
sarkisinde mühim bir intikal sa
hası teşkil etmiştir. Tarihten ev
velki devirlerde Orta Asyadan 
kopan akınlar Avustralyaya ve 
Büyük Okyanusa serpili adalara 
doğru akabilmek için Hindiçini 
yarımadasını köprübaşı yapmış -
lardı. Daha sonraları Cenup De
nizlerinden geri tepen. fakat da
ha az kuvvette olan, aksi istila
lar da Endonezyalılar, Malezyalı
lar gibi denizci kavimleri yine. bu 
yarımadanın kıyılarındaki mum
bit ovalara atmışlardı. Bugün Ja 
ponların Hindiçinideki vaziyet
leri de ayni şeydir: Burası Ja
ponya için daha cenuba doğr~ ya 
pacağı yaYJlma hareketlerınde 
çok lüzumlu bir merhale olacak
tır. Japonyanın bu memlekette 
kuvvetli deniz ve hava üsleri te
sis etmesi Siyam'dan Singapur'a, 
Filipinlerden Batavya'ya ka -
dar Cenubi Çin denizi etrafında
ki bütün memleketleri tehlikeye 
sokmaktadır. 

Bundan başka Japonlar Hin
diçiniye ayak basmakla, çok zen-

Japonlar 
H ind i ç in i 'den 
Ne Menfaatler 

Bekliyorlar ? 

rında kalay, çinko, manganez ve ile vedalaştı. ler içinde ve parça parça meyda !arın şarktaki nüfuzları tasfiye edil· 
d · d 1 · d · 1 n kte Olga ona: na düştüler. Ustteğmen lvanof miş olur ... 
emır B'::~ın';n b~ı e ış. e 1:ı:fe d - _ Merak etme Ivanof, dedi. ölmüş; fakat bütün tayyareleri Japonya bu ikinci yolu güç gördü· 

dirlh. d zengın ı;r edn Bu sene iki misli çalışacağız dtı- ve tayyarecileriyle bir Rus tay- ğü için, evevlii birincisini tercih et· 
su zamanın a yıne en zıya e. _. ' . d h ed'l kt ıi . Mançuryayı ,.e Çini l•til~ ile baş- . 
J · tif d ed" d G" .. güşen askerleri doyurmak iç•n yare J'liey anı arap ı me en ! l aponya ıs a e ıyor u. oru- . . . . . . . . · k t 1 t !adı. talya ve Almanya, spanyado 
lüyor ki askeri vaziyetten doğan ıst:hsalımızı iki mıslıne çıkara - ur u muş u. bir Faşist devlet kurmakla uğraşır· 
mecburiyetler de olmasa Hindi- cagız. =--.;İİıiiil- iliiili•-m...--.ı !arken, Japonyayı :;arkta serbest bı· 

Askcrt vaziyetten doğan mecbu
riyeUer de olmasa Hindic;ini ik
tısadi bakımdan Japonlar ic;in 
yine çok kıymetlidir. Çünkü Ja
ponya, Hindiçiniye ayak basmak
la c;ok zengin bir ziraat ve ma
den memleketini eline geçirmi$ 
ve böylece kendisine ıaznn olan 
gıda maddelerini ve ham madde
lerden mühim bir kısmını bura
dan temin etmek imkanını bul-

çini iktisadi bakımdan Japonlar Ivanof d.a .karısına: . . fil( l ] rııktılar. 
için yine çok kıymetlidir. Bun- - Hıç uzul~e .Olga, d_e.dı. Bız •,.J .. •\'l• • Jl!atsuoka 1937 de bu taksimdek 
dan başka Felemenk Hindistanı de aslanlar gıbı doğuşecegız. Duş • gayeyi şöyle anlatıyordu: 

g ibi çok kalabalık bir memleke- m_ .anın mutlaka hakkından gelcce "Japonya sadece Asyadakl mukad· 
- des vazifesini yerine getirmek içir 

tin karşısında ve Avrupaya giden gız. harbediyor. Japonya, gayeleri ve ü-
ticaret yolları üzerinde bulu - * * BUGÜNKÜ PROGRAM mitleri uğrunda, milyonlarla genç 
nan Hindiçini Japon sanayıının Tayyareci İvano' 1.10 P•oinm U,30 Konuıma milyarlarla yen !eda ediyor. Japon 
inkişafı için de pek faydalı bir 7,33 Mtıı:Br. (Pi.) ıı,4o Orkcura ya, Asya rrklarmm liderliği mukabi· 
durak yeri, çok iyi çalışacak bir Vazife Başında 1

•
45 ~~!::1c~PI.} !!:~~ :.0~~:~· linde bu ağır fedakArlığı yapıyor,,, 

mübadele merkezi olabilecektir. s.oo Haberler Japonya Mançuryayı istilAdan son· 
8,30 E•in •••ti ı 9 , 3o ra, bu plftnına devam etti. Cine kar· 

Bir cihetle Japonların vakti u· - stteğmen lvanof'un idare - * 19•45 Fu•I şı açılan harp ayni zamanda İngil· 
gelince buralardan hemen çeki· sinde üç Sovyet tayyare- ıı,so Proırarn 20,ıs Rad. Gar. tere, Fransa, Amerika, Holanda t·ı 
lip giderek müstemlekeyi tekrar si, Sovyet şehirlerini bombardı- !~:!~ !:~erıer ~~'.~~ ~~:.ikTa. Sovyetlere karşı bir harpti. Çinit 
Fransızlara bırakacaklanna ko- mana gelen iki düşman tayyare- 13,00 Şar kılar 21 ,10 Sarkılar zaptı Hindistan yolunu açacak, Fran· muş olacaktır. 
]ayca akıl erdirmek mümkün de- sini kovalıyorlardı. Maksatları- ı3,t5 Mü•;k((PI.) ""' Hoıb•ı srz Hindlçinisini aldıktan sonra, Ho • 
ğildir. na iki tayyare menziline varma- ... :zı,45 Müıik <PL) landa Hindistanma kadar uzıyacaktr 

ı-·-·-· Yazan: : 

! Faik Sabri Duran ~ 
• • i : ................................ -................ : 
gin bir ziraat ve maden mem
leketini ellerine geçirmiş ve 
böylece kendilerine lazım olan 
gıda maddelerini ve ham mad -
delerden mühim kısmmı temin 
etmiş oldu lar. Hindiçini ziraati
nin esasını, Uzakşark halkının 

gıdasında çok mühim bir yer tu
tan pirinç teşkil eder. Dünya
nın pirinç yetiştiren mmeleket
leri arasında ikinci olarak gelen 
Hindiçini henede aşağı yukarı 2 
milyon tona yakın pirinç ihraç e
der. Mahsulün büyük bir kısmı 
Japonyaya gönderdilir. Pirinç
ten sonra mısır geliyor, son se
nelere gelinciye kadar Fransa 
mısır ihtiyacının dörtte üçünü 

* * 
Mareşal Petain, Almanya ve 

ltalya ile mütareke ak
dettiği vakit Fransız müstemle
kelerini kurtarabilmek ümidin
de idi. Almanya bu müzakere
ler esnasında müstemleke la
kırdısını hiç açmamış, Italya ise 
Libyayı tehdit eden bütün üsle
rin silahlarından tecrit edilme -
sinden baska bir istekte bulun -
mam1ştı. Fakat Japonya bir va
kitler dünyanın en kuvvetli as
keri varlıklarından biri sayılan 
Fransanın yere serildiğini gördü 
ğü gündenberi Hindiçiniyi ele 
geçirmek emelinde olduğunu hiç 
gizlememiştir. Işin asıl garip o
lan tarafı Vichy Fransasının, bi
lerek veya bilıniyerek Japonya
nın bu emellerine kavuşmasını 
kolaylaştıracak surette hareket 
ediyor gibi görünmesidir. 

KIRMIZI KABARCIKLAR ... 
Kırmızı kabarcıklar esasen sıcak ı mezJer ... Onları kendi haline bırakmak 

memleketlerde olur... F~k~t . bizim ~ümkü~ ol.sa. bir kaç gün içinde ken
yurdumuz gibi mutedil ıklımı olan dı kendılerınc kururlar. Fakat bu kır
memleketlerde de pek sıcak mevsimde mızı kabarcıklar insanı pek çok ka
ince tenli ve çok terliyenler de pey- şındırdıfından, insanın tırnakları on
da olduiu vardır. tarı kurumaya bırakmaz, yırtar. Onun 

Bu kırmızı kabarcıkların, dün söy- i<;in yır.tı~an kırmızı kaba~cıkların al
Jediiim, beyaz kabarctklardan önem- tında ıltıhap peyda old~gu çoktur: 
li ~r farkı. kırmızı renkte olanların Kırmızı kabarcıkl~r, ılk defa, ın-

. d .. d.. k al rl rı'nde sanı yoracak kadar bır hareketten son en zıya e vucu un ap ı ye e • . · d h .. 
gövdede, kolların dirsekten aşait ra, yahut yaz mev~ımıı: e er gun
kısmında bacakların arasında hazan künden daha sıcak bir gunde meydana 

' . k 1 " da alnın yukansında yine şapkayla çı ar ar··· . . .. 
kapalı olan yerde peyda olmalarıdır. .. .. Havabıa1r s1ennleşınce artık bus-

.. but un kay o ur ar. 
Beyle k~pah yerde çıkan. ~abarcık- Yazın çok su içmek, teri arttırdı-

ların rengı beyaz da ~la.bıl~r. Fakat ğından bu kırmızı kabarcıkların pey
beyaz kabarcıkların zemını yıne azçok da olmasına da meydan verir. Alkollü 
kırmızıdır. ;çkiler hem kırmızı kabarcıkları art-
Kırmızı kabarcıkların büyüklüiü, tırırlar, hem de pek çok kasındır

beyaz kabarcıklarda olduiu gibi, bir malarına sebep olurlar. 
toplu iine başı kadardır ... Peyda ol- Kırmızı kabarcık1an sık ıık ılık su 
dukları yerde sayıları ne kadar çok ile yıkamalı ve üzerlerine talk pudra
olsa hepsi ayrı ayrı kalırlar ve birleş- sı ekmeli .. 

dan evvel muvaffak oldular ıı.oo Proıram 22.30 Haberler Japonyanın istlft pl:inı Cin Hindlsta· 
tl,03 ca .. orkeıırau 22,45 Caı: (Pi.) nını işgal ile duracak değildir. B11 

Müthiş bir mür.adele başladı. muayyen bir p!ilnın fiil sahasında de· 
Iki taraf da ateş açtı. Bu esnada vamıdrr. Japonların Filipin adalarını 
düşman tayyarelerinden birisi - Müessif Bir Ölüm karı;ı be•ledikleri emeller de, Cenuı 
nin makinesi tam bir isabet ne- Denizinin yollarını, tA Avustralyaya 

Eıki ıadraı:amlard~n Avlonyah Ferid Pa· k din ticesinde arızalandı ve tayyare Yeni Zelandaya kadar en · e aço• ıanın kın Ecmkli General Halil Sede,in reli 
düştü.. Oteki tayyare taşıdığı bom kı. Tokyo Buyük El~ilh:i ikinci kltibi caktrr. 
balardan kurtulmak için onları Yümnu Sede~io annesi Fransanın keneli eliyle Cin Hindi"· 
süratle üzerinden geçmekte ol - Bayan Seniye Sedes tanını Japonlara teslimi, bu yolda • 1 
dukları tarlaya attı ve kaçmağa merhalesini yorulmadan geçmek !u • 

b 1 d Fak S t t 1 uıunca bir rahauıı"hktaıı sonra J'&pılan teda· 5atmı \·erdi. Cin Hindista:nmda ÜslE'• 
aş a r. at ovye ayyare e- ·· ı · ı •·· rı'nı· kurduktan sonra, Holanda Hı·n • viye rajmen paıar ıünü ıoz erırı un7apa 

ri onu da düşürünciye kadar uğ· ebediyen kapamııtır, distanına indiği zamandır ki, bilyu~ 
raştılar. Cenareı.i, yarınki. aalı ıUni.l, Te,vlklye ca kıyamet kopacak. O zaman protesto., 

Bu arada kendi petrolleri de miindc ö.lle namaıı kıbndıkıan .aara, Rumell lar, ambargolarla passif muhaleü·{ 
1 tı U tt • I f t Hisarındaki, aile malıbercıinc vaı;cdilcccktir. aza mış . s egmen vano ay- yapan Amerikayı da, bil!ill harp s.1 

1 d h 1 1 · d" 1 Tanrı ıaritl Tahmet eyleye. ya ere er a üs erıne onme e- hasının içinde göreceğiz. 
ri emrini verdi. Havalandıkları --------------- Japonya, Almanyanm Sovyet Ru•1 
tayyare meydanının iizerine gel- Evüp Askerlik Şubesi yanın işini bitireceğine kanidir, A1 
dikleri zaman artık petrolleri he- J merikanın daha tamamiyle hazır o'1 

h t · 1 b't · t· Ryl.ip askerlik 1\lbesinden: madı~ı bu devirde, bu üsleri alarfl 
men emen amamıy e 1 mış ı. zaferin temel ta•Iarını diktitinc ~ 
D '"e 'k' t e '-"" ük' b. ı - Simdiye ll!'adar Faıihıe bulunan eıki v 

ıg r ı ı ayyar .,uy ır ma- ı"nanırız ... Bu zaferden •on- Avru, · 1 ! Epüp sakeriıc ıuheıli. :rerıidcn tcıekki.ll etmlt o ~~ , 
haretle aşağıya ındi er. vanof ve eski Çınar karakolu binasında iıe batla· pa, Asya, Afrika bu Üc;' raihver dev . 
da onları takip etmek üzere.çdi mıttır , Kemerburıaz ,.e Rami nshiyeleri1le !eti arasında taksim edilecektir, 
ki uzaktan tayyare meydanına (Çıtalcıdan Rilmiye baflanan bcı köy dahil} Fakat her zaman evdeki pazar ('<="1"1 
doğru gelmekte olan bir dü:;man .Eyüp emrkez nahiyesi nufuı ltQtilklerinde ka· şıya uymaz. Sovyet - Alman harbir. ~ 

tayyaresi. go··rdu" yıth bulunan ve ıubedc iti olın eıhabı mc· de gördü"';mUz bu hesap yanlışltfl"r, 
• ıahhin 21 Temmuı 941 Pazarteıinden itiba· 6 "' ...,. • 

* * Japonyanm hesabını d<!, Amerikan. 4 
ren aıkerhk i_1leri için yeni Eyüp 'ubcıine 

D h 1 K V • mıracaatları. geç de olsa, kuvveUendJği nisbett ı er a ararım erıvor 
J l - Bu ıubeye menaup yedek ıubaylarla bozacağı muhakkaktır. Dünyayı zarı., 

lvanof'un mitralyözünde bir 
tek kurşun kalmamıştı. Ben 

zin vaziyeti de maliım ı Fakat 

harp malUlleri ve askert eytam eramil mua· tetmek itin, yalnız tank ve mekaniz~ 
me!itına ikinci bir illnı kadaT eıkisi ribi kuvvet değil, petrol ve iktrsadt kabı 1 

Faıih ıubcıinde devam edilecetirte bilıi edi· liyet ve mukavemet de IAzrmdır. Jı.'"J 

nilmesı din olunur. 
1 ponya da eksik olan da odur. 1 

, J)i!iD.USJ ADAM Hazinenin kefaleti altında satışa çıkarılan Truıarruf Bonoları her keseye el
verişlidir. 5, 25, 100, 500 ve 1000 liralık bonolar ihraç edilmiştir. 

Bir Tasarruf Bonosu almak hem paranıza iyi bir faiz temin etmek, hem de 
?\.filli l\ıiüdafaanm artan ihtiyaçlarını kar ılamak için devlete para ikraz etmek 
demektir. 
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bankalarla şube Ye ajanslarından, MilU Piyango idaresinin re~mi satış gi~elerin
den, banka olnııyan yerlerde Malsandı;..ıarından alabilirsiniz, ifa etmek mecburiyetinde kalmış 

olduğumuzdan müteessir olduğumu 
zu riyasız olar<1k beyan ederiz. Sir 
Ph.il.ip'in ölümü sizlere bir kaza te
sirini verecektir. Thery yanlışlık 
yaptı. Ve yanılmasının cezasını 

gördü. Onun tekn;k bilgisine lüzu
mundan ziyade itimat etmiştik. 
Dikkatli bir araştırma ile Sir Phi
lip Ramon"un ölümü muammaatnnı 
belki tenvir edebilirsiniz . Böyle bir 
araştırma neticesinde elde edeceği
niz hakikat bu mektuptaki iddiala· 
rımızı isbat edecektir. Allaha ıs
marladık,,, 

Falmouth odayı arşınlıyordu. Polis 
müdürüne döndü. "Araştır! araştır! 
Ara5tır babam araştırı Arayıp yok
lamadığımız yer kalmadı ki,,, dedi. 
Poliı müdürü: "Falmouth 1 Bir de 

Sir Philip'in Portland meydanındaki e
vini yoklasana!., dedi. 

Falmouth: "Oraya bakmadık, diye 
vicdan azabı çekmemek için bir de o
rayı kurcalayalım., dedi . Ve hemen 
ayrılarak Portland meydanndaki eve 
vardı. Sir Phil:p'İn babadan atadan 
kalma cmekdar bir hizmetçisi ile kar
şıla1tı. 

}~aı111outh: ''Evi araştırma işine Sir 

Philip'in iş odasından başhyacaiım,. 
dedi Ve odaya. girdiler. Oda o feci 
gündenberi kilitli kalmış, ve içerisine 
kimse &"irmemişti. Hizmetçi Perkins'
in ise ancak vakadan sonra Portland 
meydanına gelmiş olduıtu anlaşıldı. 

Falmouth: "Sen buraya gelince eve 
bir insan girmi' olduğunu gösterir bir 
emareye rasgeldin mi?,, diye sordu. 
"- Hayır efendim. Zaten ben gel

dikten bir gün sonra, Noter gelip her 
tarafı &ördüğiinüz &ibi mühürledi .. , 

Hariciye nazırın1n işleme odası a
lcı.ide bir odaydı. Ortada koca bir 
masa vardı Duvarlarda sıra sıra kitap 
lar diz.ili idi. Odanın içi koltuklardan 
dolayı eski eski güderi kokuyordu. 
Masanın üzeri tomar tomar kiğıtlarla 
doluydu. Masanın kenarında bir tele
fon vardı 

Falmouth'un gözü telefona takıldı. 
Efildi: "Yahu, bu telefona ne olmuş?,, 
dedi. 

Ve taaccüp edilecek kadar vardı. 
Çünkü telefonun bütün maden aksamı 
yanmış, kıvrılmış, bükülmüştü. Tele
fonun altında masanın üstünde ufak 
bir yığın kül vardı, Telefonu dışarıya 
rapteden hattnn da yanık, kıvrık bir 
tel bakiyesi kalmıştı. T~lefonunu ma
saya temas eden yerlerinde masada 

da müthiş bir hararetten hasıl olma 
yanıklar vardı. 

Falmouth, yanındaki polise döndü. 
Hemen elektr.ikçi Millers'e git söyfe 
gelsin, beraber geliniz. Beş dakika 
geçmeden Millers yetişti. 

Falmouth: "Su telefona bir bak. Bu 
na ne oldu Millerı?,, diye sordu 

Miller& eğildi, baktı. "Anlaşılan hat
tı döşeyen bir amele pek tehlikeli bir 
dikkatsizlikte bulunmuş,,, dedi . 

"Yani ne demek istiyorsun?,, 
''Demek istedi&"im şu. Çok yilksek 

bir voltage taşıyan bir teli amelenin 
biri gelip bu telefona raptetmiş, mese
li, telefona bir siperisaika teli &ibi 
bir tel takmış. Ve bu tel takıldıktan 
sonra, adamın birisi öteki uçta .. A
man, aman allahım., Hatırlıyorum." 

Sir Philip elektrikle öldürülmüştü. 
O günün akşamı Carnaby sokağına 

polisler bir baskın yaptılar. Fakat bir 
cigara izmariti ile Amerikaya ~de
cek olan bir vapurda kiratanmı$ olan 
üç kamara biletinin dip koçanından 
başka bir !!ley bulamadlar. Amerikaya 
tel&raflar çekildi, Nevyork'a varan va
pur arandı, tarandı, üç adam buluna
m:ıdı. Zaten koçanı Gonsaı,.:r. m::ıhsıılil 
yere düsürn1üstü 

BiTTi 

BONOLARIN F A 1 Z 1 P E Ş iN D i R 
3 Ay 
6 il 

12 il 

Vadeli Bir Tasarruf Bonosu Bir Yılda % 4 
il il 

,. il 

il 

il 

il il ll % 5 
il il il % 6 

. 
Faizler bono satm alrnırken bono kıymetinden tenzil edilmek suretiyle peşin ödenir. Yani bir sene vAdell 

100 liralık bir bono için 94 lira verecek ve buna muknbil bir sene sonra 100 lira alacaksınız . 
6 ay vadeli 100 liralık bir bono ic;"in 97 ,5 lira verecek buna mukabil 6 ay sonra 100 lira elde edecm.iniz. 
3 ay vadeli 100 liralrk bir bono için 99 lira verecek buna mukabil üç ay sonra 100 lira alacaksınız; 

PARANIZ DAiMA PARADIR, 
Bono almak için verdiğiniz para bağışlanmış değildir. Yalntt adı değiJtnls ve size ayrı bir fayda t(!min et

miştir, Viı.de dolmadan paraya lhtiyacmız olursa, herhangi bir bankaya müracaat ederek bono faizinden yüz.de 
yarım fedakôrlık yapmak suretiyle bonoyu derhal iskonto ettirebilirsiniz. 

En Emin Kasası Devlet Kasasıdr. Paranızın 

Devletin Kasası Hem Sizin Paranızı, 

Korur. Bütünlüğünü 

Elinizdekini 
ve istiklali 

Hem Toprak 

Bununla 
israf Etmeyiniz. Para 

BONOSU Bir TASARRUF 
Arttırrnız. 

Alınız. 

.. 
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Şirketi Hayriyeden : 
BiLET ÜCRETLERiNDE TENZiLAT 

1 - 1 Ağustos 941 cuma sabahından itibaren Üsküdar, Salacak ve 
Harem iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskelelere yalnız git
me ikinci mevki bileti 60 para tenziliylc 10, birinci mevki bileti 1 
kuruş tcnzillyle 13,5 kuruııa satılacaktır. 

2 - Üsküdar, Solacak ve Harem iskelelerinden Beşiktas, Kabataş 
ve Köprüye ve Köprüden Harem, Salacak ve Üsküdara gidiş ve dönüş 
biletleri birer kuruş tcnziliyle ikinci mevki biletin 17, birinci mevki 

1... biletin 22 kuruşa sntılacağı sayın yolcularımıza iltın olunur. . , 
lstanbul Deniz Komutanltğından : 

Deniz Lisesi ve Gedikli Erbaş Mektebine Talebe Alınacak 
Aşağıdaki &artları haiz olanlar deniz lisesi ile gedikli erbaş mekte-

bine talebe olarak alınacaktır. 
Deniz llıealne girecek tallplerln: 
1 - Ynşları birinci sınıf için 15 - 18 
2 - ,. ikinci ,. " 16 - 19 olacaktır. 

TAN 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
idaresi llCinları 

28 Temmuzdan 4 Ağustosa Kadar Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar. 
Karadeniz hıttrna 

Baron hattına 

lzmlt hattını 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına -

Karablga hattana 

lmro:r hattına 

Ayvalık hattına 

lzmlr birinci ıDrat 
lzmlr ikinci aürıt 

Pazartesi 17 de (Güneysu), Per§Cmbe 17 de 
(Erzurum). Galata rıht nnmdan. 
Çarşamba 18 de (Çanakale), Cumartesi 18 de 
( Anafarta). Sirkeci rıht nnmdan • 
Sah 8 de (Seyyar), Perşembe 8 de (Bartın). 
Tophane rıhtımından. 
Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Carşamb:ı, Per
şembe, Cuma 16 da (Sus), Cumartesi 14 de 
(Marakaz). 
NOT : 19 Temmuzdan itibaren Cumartesi 
postaları gidişte ve Pazartesi postaları dö
nüşte İmralıya uğrar. 
Tekmil Mudanya postaları Galata rıhtımının 
Karaköy cihetine yanaşır ve ayni mahalden 
kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8 de (Marakaz). 
Galata rıhtnnmdan. Ayrıca Çarşamba ve Cu
martesi 20 de (Konya). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane rıhtı

mından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtnnından. 

Çar~amba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16 da (İzmir). Galata nhtnnmdan. 
Perşembe 13 de (Kadeş ) . Galata rıhtnnından. 

(6314) 

* * NOT: Vapur aeferlert hakkında her tOrlD mal O mat aıağıda tele· 
fon numaralan yızıh Acentelerlmlzden öğrenlleblllr. 

Galata Bat A~ntellğl - Galata rıhtımı, Llmanlar Umum MOdUrlUğU 

Galata Şube • 
Sirkeci 

blnaaı altında, 42362 
- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

nası altında. 

Relıllğl bl • 
40133 

22740 

SANIN 
DİŞ MACUNU 

1 Dişlere Hayat Verir. 
•,-.ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak-

3 - Bu yaşlardan altı ay b1lyük veya küçük olanlar da kaoul edl
lecektlr. 

4 - Lise birinci sınıfa ortamektep mezunları alınacağı ılbl lisenin 
blrlnci sınıfında ikmale kalmış olanlar da alnacaktır. · " 

- Sirkeci, Yolcu Salonu. ,,, 

şam, her yemekten son. 
ra mutlaka f u·çalamak 
şarttır. Bu usulü şaş

madan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhaf a
za edilmi.ş olur, paslall
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, pm·Iak ve güzel 
olarak kalır. Deniz gedikli erbaı hazırlama okuluna glrmlye tallplerln ( 

1 - Ya5lan 11 - 17 olacaktır. 
2 - BÜ mektebe llkmektep mezunu alınacağı gibi, ortaokulun muh

jtclif smı:flannda ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
3 - Tahslllnl ynlruz bir sene zayi etmiş olanlar da nlmacaktır. 
Bu ııartıan haiz olup deniz lilesi ile deniz gedikli erbaş hazırlama 

okuluna girmek isUyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihlne kadar İstan
bulda bulunanlarm Kasnnpaşada deniz komutanlığına, hnrlçte bulunan-
ların da mahalll askerlik ~belerlne müracaaUan. (5708) 

r 

T. iş Bankası 1941 ikramiyeleri 
Kü~üli Tasarruf 
Hesapları 1941 

i adet 2000 Liralık =2000.-Llr~ 

iKRAMiYE PLANI 
<eşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, l Atus
os, 3 lldncite~rin tarihlerinde ya
ıılır. 

s • 
2 • 
4 • 
8 • 35 • 80 • 300 .. 

1000 • =3000.- • 750 • cısoo- • 
500 • =2000.- • 
250 • c2000 . • 
100 • c3SOO.- ., 
50 • c::4000- • 
20 =6000- . 

~ .............................. .. 
Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 

, 
l - Pazar6ren köy enstitüsü ve buna bağlı eğitmen kursu için aşa

ğıda mikdan yazılı ekmeğin 18.VII.941 tarihinde yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından yeniden ihalesi 6 Ağustos 941 Çarşamba gilnil saat 
l1 de Kayseri Maarif müdürlüğü binasında kapalı zarf usullyle yapıla
caktır. 

2 - İstekliler bu f:;e alt sartnnmeyl maarif mUdilrlüğünde görebl
llrlar. 

3 - hıale için ticaret odası vesikası talep edilecektir. Kapalı zarf
lar en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar maarif dairesindeki a-
lım satım komisyonuna verilmelidir. (6162) 
Cinsi Mikdan l3eher kilosu Teminatı Yektln 

Kilo kuruş Lira Lira 

Ekmek 260,000 12 2520 33 000 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden: 
Bursa ceza ve tevkif evinin 8.8.941 gününden Mayıs 942 gayesine 

kadar 272.700 iki yilz yetmiş iki bln yedi yüz kilo (belediyenin çıkarta
cağı halk tipi) ihUyacı 17.7.941 gününden 8.8.941 gUnüne kadar kapalı 
zarf usullyfo eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 8.8,941 Cuma günü saat 15 de Bursa C. Müddelumumtliğinde 
icra olunacağından talip olanların muhammım bedeli olan 33.451 liranın "* 7,5 J7{lzde yedi buçuk hesabiyle 2508 lira 82 kuruşluk teminat ve 
teklif rncktuplnrmı mezk!ır gUn saat 14 de C. Müddelumumtllğlnde te
şekkül edecek olan komisyon riyasetine v~eleri ve şartnameyi g6r
mck istlyenlerin yevrrü mezk!lrdan evvel C. Müddeiumumlllğine müra-
cnaUan llAn olunur. (5982) 

.;atııp ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 

{f. L. ş. l'AN MatbllU) 

Yazı İşleri ve İstatistik Memunı Aranıyor 
Zonguldak Amele Birliğinden : 

Amele Birlltine 31559 sayılı kanunun bidnci maddesi mucibince haiz 
bulunduğu dereceye cöre 140 liraya kadar ücret verilmek üzere bir yazı 
işleri ve istatistik memuru alınacaktır. 

Bu evsafı haiz ve yazı işlerine m üstakillen tedvir ve idareye kalibi
Liyetli bulunan taliplerin tahsil ve şimdiye kadar gördlikleri vazifeye da
ir evrakı mlisbitelerlyle 7.8.941 tarihine kadar amele birliği başkanlığı-
na müracaatları. (6312) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekôletinden 
Leyli Tıp talebe yurdunun tıp ve eczacı kısımlarına talebe olarak ka

bul edilmek üzere müracaat edenler ihtiyaçtan pek fazla olduğu cihetle 
bundan ıonra VekUetimize müracaat edilmemesi ilan olunur. 

(15286) 

ile sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

,_günde 3 defa _, 

Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

İstanbu] Levazım Amirliğinden Verilen : Harici Askeri Kıtaat İltinları ~~----~--------------...---) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında ya:ı:ıh, gün, saat ve mahallerdeki askeri satın 
alma komisyonlarında 7apılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde alt olduğu komisyonlarda bulunmaları. 

Tutarı Teminatı 

Clnıl Miktarı Lira Kr. Lira ihale gün, saat ve mahalll. 

Odun 1,440 ton 
Binada tadllAt 
Sığll' eti 86,400 kllo 
Sade yağı • 25,000 

" 

21,600 1620 
3014 46 22G,10 

21,600 1620 
3000 

31/7/941 
2/8/ .. 

29/7/ .. 
1/8/ .. 

11 Trabzon 
11,30 F.sklşchlr 

10 Trabzon 
16 Eskişehir 

Pavyon inşası 30,648 60 2301,35 
Kuru ot ~ .. 500 ton 2437,50 
Kuru ot 360 " 

21,600 1620 ... 

* * Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmelcri hizalarında 
yazılı gün, saatlerde ve mahallerdeki askeri satınalma komisyon
larında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektup 
larını ait olduğu komisyona ihale saatinden bir saat evvel vermele
ri. Şartnameleri komisyonda görülür. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı ihale gün saat ve 

Gaz yağı. 
Sade yağı. 
Bulgur imali. 
Un imali. 
Sade yağı. 

Kilo Lira Lira mahalli 

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

300.000 21,000 
1,000,000 25,800 

30,00Q 47,100 

* * 

1500 
2500 
1575 
1935 
3533 

7/8/941 16 Bolayir 
16/8/941 15 Erzincan 
11/8/94110 Diyarbakır 

8/8/941 16 Balıkesir 
11/8/941 14 Diyarbakır 

(710-6114) 

~-pğıda yazılı mevadm pazarlıkta eksiltmele.ri hizalarında yazılı giln 
ve saatlerde Hadnnköyde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri, 

Cinai Mlktan ihale gOn ve aaatl 

Bamye 
Yeşil biber 
Domates 
Patlıcan 

Taze fasulye 
Bnmye 
Yeşil biber 
Domates 
Taze fasulyr 
Patlıcan 

Kilo 
1 

10,000 ;- 6/8/941 14 
10,000 . 6 .. .. 15• 
20,000 • 6 .. .. 16 
80,000 6 •• .. 17 
40,000 s .. .. la::, 
10,000 . 5 .. .. 14 
6,000 5 .. .. 15 

18,000 5 " ,. 16 
45,000 5 .. .. 17. 
90,000 5 .. .. 18: 
10,000 4 .. .. 17 
20,000 4 ,, .. 14 
10,000 4 .. .. 15 
40,000 4 .. .. 18 
10,000 7 .. .. 14 
20.000 7 .. .. 15 
40,000 7 " .. 16· 
80,000 7 .. .. 17 
10,000 . 7 " .. 18 

2 ,, ,, 
4 ,. " 

30/7/ .. 

12,30 Eskişehir 
l l ,30 Eskişehir 

10 Trabzon 
(750 - 6309) 

.... 
Hepsine tahmin ed 'len f iyatr 

24,000 lira olan 4 ndet seyyar 
sterlizatör 4/9/941 perşembe gü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Is
teklilerin kanuni vesikalarivle 
teklif mektuplarını ihale saatin_ 
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Ilk teminatı 1800 lira-
dır. (362.5907) 

Beher metresine 31 O kuruş fiyat 
tahtnin edilen 100,000 metre kışlık 
elbiselik kumaş pazarlıkla satın alı -
nacaktır. İhalesi 29/7 /941 Sah gilnil 
saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

50,000 metreden aşağı olmamak ü
zere ayrı rıyrı tekliOcrde kabul edi
lir. Evsaf ve şartnamesi 1550 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin vere
cekleri miktar üzerinden kanuni kati 
teminatlariyle belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (730 - 6212) 

* • 1 
Pamuk ve yün karışık 100,00C 

çift çorap satın alınacaktır. Tah 
min bedeli 36 kuruş 75 santimdıı 
Pazarlığı 3117 /941 perşembe gü 

nü saat 11 de Ankarada M. M. V 
Satınalma komisyonunda yapıla 
caktır. 25,000 den aşağı olmama~ 
i.ızere ayrı ayrı tekliflerde kabu 
edilir. isteklilerin kanuni kat' 
teminatlariyle belli vakitte komıı 
yona gelmeleri. (724.6175 

Bam ye 
Domates 
Yeşll biber • 
Taze fasulye 
Taze bamye 
Domates 
Taze fasulye 
Patlıcan 
'yeşil biber 
Patlıcan 80,000 4 16 k 

:· '' (748 - G30S) ı- Yeni Çı tı , 

)(.. • 11-- 'I Günün En Mühim Eseri 
Beher kilosu 35 kuruştan 60 Hepsine t&hmin edilen fiyatı 40,475 .... • • D •• 

ton şehriye pazarııkıa satın aıı- lira. olan nümunesi gibi 1000 .takım Degışmıyen unya 
nacaktır İlk teminatı 1575 lira- tabıp ustuncu kapalı zarfla eksıltme-
dır Tallplerin 5/8/941 Salı _gü- ye ko_runuştur. İhnlcsl 1219' 941 Cu- A. Hamdi Basar 

•• · . • . ma gunü saat 11 de Ankarada M M ı.; 
nu saa~ 15 de Gelı~olucta eskı 1v. Satın alma komisyonunda yapıla~ Buhran ve intikal devrele. 
şube. bınasında asken satın alma caktır. Taliplerin 3710 llra 63 kurufl- ri _ Kapitalizmin doğuşu ve 
kqmısyonunda bulunmaları. luk ilk temlnatlariylc teklif mektup- batıc:ı _ Yeni nizamın nnıı 1 

'388 - 5994) larmı ihale saatinden bir saat evvel '$ 

komisyona vermeleri. Şartnamesi 248 prensipleri. 
)(.. kuruşa komisyondan almır. Tevzi yeri: Universite Kitabev 

Tahmin bedeli 4000 lira olan (746 - 6268) Fiyatı: 80 Kuruş j 
500 çift kundura kabarasız ola • 11-- ' , 
rak pazarlıkla satın alınacaktır. Beher kilosu 40 kunı~tan 30,000 -
ihalesi 4/8/941 pazartesi günü kilo sığır eti pazarlıkla satın alına - VEDAD ORFI TEMSiLLERi 
saat 15 de Afyonda askeri satı - cakbr. İhalesi 14/8/041 Perşembe Bu Akşam SUADİYE ŞENYOL'DA 
nalına komisyonunda yapı1acak· günü saat 16 da Çorluda askeri saun BiR DOKTORUN ODEVI 

alma komisyonunda yapılacaktır. Tu
tır. Taliplerin belli vakitte kat'i tarı 12,000 Ura, kati teminatı 1800 li
teminatlariyle komisyona gelme- radır, Evsaf ve uartnamesl komisyon-
leri. (728·6210) da görülür. '.752 - 6309) 

Piyes 3 Perde 
PARA DELiSİ 
Komedi 2 Perde 

28 - 7 - 941 -------, ~ 

DEKORASYON 
Müessesesi Müdüriyeti ! 

Mağazamızın zemin katında yapılacak tadilat münasebe
tilc cadde üzerindeki methalinin 10 ağustos'a kadar kapab bU· 
lundurulacağı ve bu müddet zarfında muhterem müşterileri· 
mizin mağazanın yanındaki (Nuruziya) sokağında mevcut 
kapıdan te§rifleri rica ederiz. 

1 
Zengin ve müstesna eserleri ihtiva edecek yeni tesisatımız r 

11 Ağustos pazartesi günü merasimle açılacaktır. 
'~~~~~;;~~~;·;;:;;~-.. --......;... ______ , 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar bastahaneleri1lt 
Zeynep Klimil doğum evi içln lüzumu olan tıbbi ecza ve sıhhi malzell1e 
2490 numara! ıkanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına göre pazarlıkla 
satın alınacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 37785 lira 6 kuruş ve teminat• 
5667 lira 96 kuruştur. Şartname zabıt muamelat müdürlüğü kaleminde go· 
rülebilir, İhale 4,8,941 Pazartesi günü saat 14 te daimi encümende ys· 
pılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına a' 
ticaret odası vesikaladyle ihale günü muayyen saatte daimi encümende 
bulunmaları. (15190) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : .. 

1 - Keşif bedeli 22.628,15 lira olan kağıthanede Ayakapıda ve "Os· 
küdarda 3 adet muhavvile merkezi inııası iııi açık eksiltme usulü ile fba• 
le edilecektir. 

2 - Eksiltme 12,8,941 PazartesI günü saat 10 da Metro hanının 5 
inci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1697,11 liradır 
4 - İsteklilerin arasız olarak verilm~kte olan şartnameleri levazıııı· 

dan almaları ve kanuni vesikaları ile asgari 15.000 liralrk buna benı:ef 
fş yapmış olduklarını müsbit vesikaları ve muvakkat teminatlariyle naıı 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (15229) , 
EMİNÖNÜ ECZANESi 

İstimlak dolayısiyle muvakkaten Yerli Mallar, 
Pazarı sokağında 14 No. ya nakdedilmiş olan 

EMiNÖNÜ ECZANESi 
,_Bu defa EMiNÖNÜ tramvay Cad, 21 No, ya taganmı,tır • .....J 

Siyasa] Bilgiler Okuluna "l\lülkiyeye,, Ginnekı 
İstiyen Lise l\Iezunlanna ~ 

Siyasal bilgiler okuluna girebilmek için lise mezunu olmak, olgunlı•): 
'ımtihamnı vermiş bulunmak ve yapılacak seçme sınavını kazanmak Ja• 
zımdır. Seçme sınavına girmek isteyenlerin namzet kaydı Ankarada mil• 
essese binasında ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda 20 Ağustostaıı 
20 Eylüle kadar yapılacak ve seçme sınavı 25 Eyliil Perşembe sabab1 

başlıyacaktır. Seçme. sınavının günlerini, hangi derslerden yapılacağını -Jt 

kayıt için lazımgelen evrakın neler oldufunu öğrenmek isteyenler bulun• 
duklan yerlerin maarif müdürlüklerine veya lise müdürlüklerine ve Anka' 
rada Siyasal Bilgiler okuluna ve Iııtanbulda Yüksek Öğretmen okuJuıı• 
müracaat etmelidirler. (4625 - 6155) 

Türkiye Cümhuriyeti 

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

Ajanı adedi: 2155 ,' 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

.c.ıraat Bankasında kumbaralı ve lhbaraız tasarruf hesaplarında en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 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 Lira 
40 • 4,800 • 
20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir 8Cne içinde 50 liradan aıafı 
düşmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey ifil, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 n..,7irım tar ... 3rinıJ ... ~ekilecektir. 

BANKASI 
TÜRK ANONİM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

~tatilleri ve Türkiye Cümhurlyetl ile milnaklt mukavclenamcsl 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
P ARİS, MARSİL YA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
\trSm, KTBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, IRAK, FİLİS. 

TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 
Merkez ve $ubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, LtffiNAN 
Filynlleri ve bOtiln nn.,v,.ıiıı Ar<•.,fA '"' 'hıhablrleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
flcsabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kiisadı. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu. 
Ro~a emirleri. 
Esham ve tahvilat. tıltın ve emtaa tlzerine avans1 

~f'nedat tahsilatı ••n .. ft: .. ,. 
!!!!!!~~~~ 

En yüksek emnıyet şartlarını haiz .kiralık. 
Kasalar Servisi vardır. 

l'iflasanın en müsait şartlarlle (kumbaralı ~1/G 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır 


