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Sadeddin Nüzhet Ergun 
Şiirler, divanlar, kasideler, tarihler; Terkıbi bentler, mıiseddeıtler, 
muhammesler, murabbalar, gazeller, kıtalar, rubailer, meanıeviler 
ve diler şiirler ... 368 sayfa, 3 renkli fevkalade kapak. 

Fiyatı: 150 kuruş. 

İNKILAP KİTABEVİ - İstanbul ! 

Millet MeClisinde· ı . . . CAiıEiı -vAz-ıYET~ . 
Bıahstok u~ "$ark taki Harp Mınskte Rus 

SOYYET TEBLiGi 

Çiftçi 4JI ali arının 
Korunmasına Dair 
Lô.yiha ·Kabul Edildi 

Şarkındakı · • 11 
• • Mukabil 

Harekat Makıne Harbıdır Hücumu 

Sovyet Kıtaatı 
Kısmen imha 

Soyyet- A lman Harbi, Şimdiye Kadar Tarihin Almanlara Çok 
Kaydettiği Hatta Bu Harpte Gördüğümüz Av Z • 
Muharebelere Benzememektedir. Bu Harpte gır ayJat. , Edildi Döğüşen insanlar Değil, Makinelerdir Verdirdi 

~iman - so;;;tl 
Harbinin ·oAHILIYE VEKiLi 

-
Ayrıça 100 . Bin E s ir 

Alındı Şiddetli B ir Tank 

Muha r e bes i Oldu 

ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 
Divinsk ve Murmansk 

Mıntakalarında Çetin 

M u h areQeler Oluyor 
ilk Neticeleri Asker Ailelerine Yardım 

Alman - Sovyet harbi, Almanya
nın vücude ıeürmek istediği Av
rupa birliği fikrinin tahakkukuna 
doğru kuvvetli bir adun atılması
na sebep olmuştur. Almanya Sov
yetlere karıı açtığı harpte mu~f
fak olursa, Avrupa birliği fıl.-inin 
tahakkuku kolaylaşmış olacaktır. 
Ve o vakit Almanya demokrasilere 
karıı da bütün Avrupa namına ko
nuşmak hakkını kazanacaktır. Fa
kat bu harbi kaybederse, Awupa
nın nasıl bir Akıbete sürüklenece
ğini bugünde tahmin etmek milin 
kıin değildir. 

Meselesi Hakkındaki Sual 
Takririne Dün· Cevap Yerdi 

Ankara, 2 (TAN: Muhabirin
den) - Büyük Millet Meclisi bu. 
gün, Dr. Mazhar Germen'in ri
yasetinde toplanmıştır. Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, Manisa me
busu Refik İncenin asker ailele
rine ya.riiıın hakkındaki sual tak
rlrine cevap vermiştir. 

Refik İnce ,bu takririnde. fs
tan!>ul bele:diy~sinin asker ailele
rine yardım lı;in nakil vasıtalariy 

M. Zekeriya SERTEL le sinema ve tiyatro ücretlerine 
yapmak istediği zammın mahiyeti 

Dün Berlin radyosunda Şark ititiariyle tfe:;kliatı esasiye kanu
. cephesindeki askeri vazi - nu ile llllnumaralı kanuna mu

yeti tetkik eden Alman askeri gayir oldu~unu işaret eylemekte 
mütehassısı, bu cephede süratli ve Dahiliye Vekiletinin bu har..:
bir netice beklememek lizımgel- keti nasıl .te~i eyleditini sor
diğini bildirerek Alman efkin maktar,dı. 
umumiyesini teskine çalıştı. Dahiliye Vekili Flalk Öztrak, 

Evvelkı gün ltalyan huıtrul\e - bu~a ~arşı vercii~i ceva1>ı. Vekl.- , 
tinin fikirlerine tercüman olan letın bu meselenın esası hakkın· 
Sinyor Ga)'da Giornale d'Jtalia ~.i .noetai nazarının takrir,:-~~ 
gazetesinde, Alman - Sovyet har- hıbını~ .nc:>ktai nazat:fftl tevditli;" 
binin bir yıldırım harbi olmadı- etmedıR~ı ve teşkilatı esa-1~ . 
ğı üzerine dikkati çekerek bu kanunu ıle ı.ııı numar.al.ı ~anwa· 
harbin çabuk biteceğine ve kat'i la tezat teşkı_l ~yle!"edıRını ~
neticenin süratle alınacağına inan dederek demıştır kı: 
mamak icap ettiğini söylemiştir. (Devamı: Sa. 5, !;H. 6) 

On iki gündenberi Şark cep - _____________ lm!lll ___ .. ____ ....... 

besinde cereyan eden muharebe
ler de Almanların burada yıldırım 
harbi sistemini tatbik edeme<\ik
lerini göstermektedir. 

Filhakika burada çarpışan kuv 
vetler dünyanın en muazzam ve 
en modern siWılarla teçhiz edil
miş ordularıdır. Dünya ilk defa 
olarak bu derece büyük kuvvet -
!erin çarpıştığına şahit olmakta -

G. Wavell, 
Hindistan 
Kumandanı 

Berllne Göre 
" R e f a h · V a p uru n un 

Kaybı ile Mihverin 

Alaka Si Yoktur .. . .. 

Almanlar Riga'da 

9 G ün Zarfında 160 

Bind en- Paıla E s ir 

AJ1ndsğ1 Bildi~iliyor 
Berlin, 2 (A.A.) - Alman o.~u 

ları başkumandanhğının tebliği: • 
Şarkta Sovyet ·ordulanna karşı 

harekata süratle devam olunmak 
tadır: 

Pripet bataklıklarının cenubun 
da tanklar arasında 1'ir meydan 
muharebesi olmuştur. Bu mey -
dan muharebesinde· 100 Sovyet 
tankı tahrip edJiıniştir. Dabno 
mmtU•.nda clüşmaıı ta.nJdarı kı 
talarunızm arkumdan ihtiyat o-
larak ilerlfyen fırkalarrrmza çarp 
-'" ve ütf ttift ıilrett tttr muba -
rebeden sonra tahılbedilmi~ir. 
129 tuıt"da i~tn.n olamut'-~ 
alıillltökutt -~uula teıtbet ioCtte 
.ı,mmıe otan So\ryet ordulannm 
büyük bir k1Smı kat'i olank im
ha edilıniş bulunmaktadır. Bun -
dan baş~ pek çok miktarda esir 
ve malzeme alınmıştır. Şimdiye 
kadar yüz bin esir, 400 tan~ ve 
ŞOO top say1~abilmişlir. 

Fevkalide bir tebliğde de 'bil
dirilmiş olduğu üzere Riga şehri 
elimizdedir. Wndau şehri de dün 
işgal edilmiştir. 

(Devamı: Sa. 5. Sfl. 5ı r·-······---....................... ~ 
dır. lki tarafın da arkada daha Yerı·ne 
hudutsuz derecede zengin insan 

I MiHVERı 
Berlin, 2 (A. A.) - "D.N.B.": 1 

Akdenizde batmış oldu~u bildi-

G. Auchi n 

K#iİNİN 
o • 

llİEF aJ 
" 

Mlxovlf 

OS~CJ.IKJK o 
lll/INJX o OM/L 

eKUltS. o 

Finler. Püskürtüldü 
o " 

B esarabya'ya Girmek 

için T eıebbüsler 

Mütemadiyen Kırılıyor 
Moskova 2 (A.A.) - 1 Tem

muz tarihli Sovvet tebli~inde 
~yle denilmektedir: Kuvvetleri
miz Murmansk, Koxholm, 
Dvinsk, minsk ve Luck istika -
Pletlerinde muannidane muha
rebelere devam etmişlerdir. Di
~er istikamet ve cephelerde kı
taatımız devlet hudularmı mu-
hafaza ederek iceri ıirmete ca
lışan düşmana karşı mukave
metlerini devam ettinn1'1erdir. 

(ı1evamı: SL 5, Sil. 7) ,, 
.......... MaJd"91erinfn 

lıletilmesi için 

Ayrılan Tahsisat 
Ankara, 2 (TAN Muhabirin -

den) - Koordinas1on heyetinitı 
bugün çıkan karariyl~ ziraat ma 
kine ve AlAtının işletilmesi için 
Ziraat Veklleti emrine yeniden 
600 bin lira tahsis edilmi4t4". 

Bu iş için geçen şubatta 2,5 
milyon lira aynlmış, sonra 920 
bin lira verilmiş, bilanara iyi 
neticeler alındığı görülünce bu 
işin tevsii maksadiyle 3 milyon 

ve madde kaynakları mevcuttur. 
lki ordu da dünyanın en büyük 
sanayiine dayanmaktadır. Bina -
enaleyh bu cephede seri bir ne
tice alınamamasını tabil görmek 

Lec k Tayin Edildi 

Ona Şarkta . Harp 

Türk "Refah" vapurunun şarki Devletler·· 
r.ilmiştir. Bu haberin neşrinden 1 

lira daha tahsis olwımuştu. Bu 
600 bin lira ile beraber bu iş i
sin 6 milyon küsur lira ayrıl • 
mıştır. biraz sonra, İnJi(ilizler, hiç bir İn- _ Sovyet - Alman harekatına sahne olan cepheleri gösterir harita 

giliz denizaltısının bu torpilleme N k " d B I ç·~ On iki ı;ündenheri Sark cephe· ı ---------------------
lizımdır. 

Harbin burada uzaması demok 
?asilerin ekmeğine yağ sürecek -
tir. Bu sayede demokrasiler en 
büyük müttefik addettikleri za -
ınaru kazanmış olacak, hazırlık -
larıru tamamlamıya imkan bula -
Cak, ve bilhassa garpte hava üs -
tünlüğünü temine muvaffak ola
Caktır. Şark cephesinde iki taraf 
ta mühim miktarda tayyare za
)i etmektedir. Almanya bu zayi
atı telifi için ihtiyat hava k'uvvet 
~erini de bu cepheye sevke mec-

. 
Kabinesini Bir Nazır 

ile aliltadar bulunmadı~ını beyan an '" .e u u n an ı sinde dünyanın en muazzam ve ~~I 
etmişlerdir. Alman askeri makam en modem ordulan arasında ce· ı • • 
lan ŞU cihet üzerine nazan dik- Hüku m e t i ni Tanıdılar reyan HeH muharebenin buı;ü· 
kati celbetmektedirler ki denL ..ı. ne kadar takip ettiği safhalar· 

Temsil · .Edecek 
zaltı harekatının tanzimini bilen • elan efde edUen umumi kanaat şu 1 
herkes için, bu derece kısa bir - dur: iki t.r•f da ~iddetle harbe· simlerin 
zamanda harekatta bulunan denr. Japonyanın Mu."hı•m diyorlar. Alman taarl'll'lu ne ka· 

Hoıluğuna Aldanmak 
zaltılardan haber alm .. nın ı'mka~n ... dar şiddetır ise Kızılordunun da 
sız oldu~u malumdur. İnJi(ilizlerin Kararlar v ... ~.· mukavemeti o derece kuvvetli . 
bu garip ve fevkalade seri beya- UHJ dir. SilihH iki taraf da birbirine 
natı. kendilerinin vicdan rahatsız j müsavi ı;örünüyorlar. 
lıklarını isbat

1 
etmektedir. Haber Verilyor i On iki ~nlük çarpışmadan 

Alman ve talyan makamları- ı so.nra elde edilen ilk mühim nf'ti · 
nı.n inceden inceye nptıklan bir Tokvo. 2 <A. A.) - Alman va. t·e de sud .. r: Şark harbi, Garpte 
tetkikten sonra Alrrtan ve İtalyan İtalva. Romanva. Hırvatistan ve ve Balkanlarda oldujtu ıtibi bir 
harp filosundan bir cüzütaqup $lovakva. Nankin Cin hükumeti~ yıldırım harbi olamamıstı. Bu 
Türk Refah vapurunun kavıbı i- ni 1anımıslardır. Qomei aiansıpın hed ur olacak ve garpte zayıfiıya -

Caktır. Zaten bugünden Ingilte -
~e üzerine yapılan hava hücum -
arı zanflamış, bilikis lngiliz ha

\'a kuvvetleri bu fırsattan isti -
~ade ederek Almanyanın içlerine 
.:adar taarruzlarını ilerletmi..:ler-

le herhangi bir alakası olabilme- bildirdii!ine ızöre. Jap0n istihba- <'ep 'harp !JZUn uzun sürecek· tir. Diln Berlindeki Alman as· 
· sinin imkansız bulunduğu beyan ra.t nezareti beva.natt~ l)ulunarak keri . mütahassısının radvoda 

olunur. · j ~~ hni~!~qi~u~~~JbA~~~~~nd:k~ ı.öylediki. ıibi, Şark ceph~inde 

dir. ır 

General Wavell 

· · ı "d 1. · d " k d · ı ·· 1.. seri netice beklememek lazım · 
Hu .. kl!.met Mecliste ı ea ı sım ıve a a ır ur u an-u lamak ~stemivenler icin dır bir dır. 

.. ·hezilnet tesk\l ettilini sövlemis- Alman umumi karardhının 
izahat ~erecek . tir. pe.qr.-~nij ~lmao. milletine te}J· 

Ankara. 2 <TAN Muhabirin -
den) - Büvük Millet Meclisinin 
cuma günkü toplantısında hjkü
ınetin şarki .. Akc;lenizde b\ltan 
Refah· vai>uru hakkında bevanat
ta "bulunacaiı .. bildlrilmektedir. 

Jllpon bükurqeti. neş_retti~i ~ $ir etiil b~yük zaferlerin hie bi· 
tebltıde. Wan>tr - Sın2 _ Vev millı ri tahakkuk etmemistir. Ne 
hükumetinin · mihver devletleri J'lins" cep)ıesinde vadedilen seri 
tarafından tanı,nmış olinasından "e büyü~ ~fer elde edilmiş. ne 
müte,vellit , ınepmuni:vetini izhar de Lember.,r cephesinde cevrildi· 
etmiştir. ' ii bildirilen Rus orduları im· 

Almanyanm planı şarkta ani 
'\re kat'i bir darbe ile Sovyetleri 
lzaıni eylwe kadar mağlup et -
ltıek, sonra bütün kuvvetleriyle 
~arpte ve Akdenizde lngilizlerin 
üzerine yüklenmekti. Halbuki 
§ark cephe~inde harp, bugünkü 
ağır zayiata mal olan ,artlar için- · 
de, (levam ederse, Almanya bu 
Sene harbi bitirmiye muva!fak 
0lamıyacaktır. 

, .. ,, . . . 
Lorıdra, 2 (A. A.) -~Resmen· """ a•zrz•z .... • ..,,...~..,_l!d.'~ ... ...., 

ha edilebilmiştir. Ya1mz · Ber· 
tin rad~osunun neşrettiği hususi 
bir tebliide, .Blaliatek, Grodno 
ve Yaraae~ ......... erman· bildirildiğine göre General wa- Yeni• fef .• fd 

vell General Auchin Leck'in ye- ,, a 'Z· * * rine Hindistandaki 'kuvvetler u-

Alman - Sovyet harbinin ilk mumi kumandanlığına, General 
neücelerinden biri de Al· ~uchin Leck d~ orta şa~ktaki İn-

ltıan b'·t·· A d 1 gıliz kuvvetlen umumı kuman· 
le ·yanın u .un vrupa ~et: danlı~ına tayın· ed"lm' ti 

riııi Bolşevızme karşı yem bır . ~ 1 ış r: . 
ehli salibe davet etmesi ve bun- Dığer tara(tan harp kabınesı a. 
l~rı arkasına takmış ~lmasıdıı:., zalığı~a tayin edilen Oliv~r Lyt: 
Şırndiye kadar mihvere sempati ..t.elton un orta farkta İnJıtıltereyı 
llÖl\ıermekle bc!raber, harp hari~i ~msil edeceği resmen bildiril-

mektedir. 
(Devamı: Sa. 5, SiL·f) 'Devamı: Sa. 5, Sil. 5} 

NAPOLEON 
Yakında TAN Slifunlarında 

b"t.•~ ordu 
...... fl ...... JW•I• illlr •· 
Jm.dıF bijdirilmişir. 

P.asar pnündenberi Alman 
kuyv .... simalde Bica'ya var· 
1nıtladır. Minak cephesinde Bi· 
aliltok ~erinden sonra Alman 
lal' simdi daJıa. silratle ilerlemek 
imkimm kazanmuJlardır. Luck 
..-epheainde de harp kih bir tara· 
f ın, kah, öbür tarafın lehine in · 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Y azan : R e f i k H a lid 

G ittim, gördüm ve iyice tetkik ederek eski fikrime bUıbft
tün mıhlanmış bir halde reri döndüm: Çatlayan kötkü 

ne mimari, ne tezyini hiçbir kıymeti haiz bulunmadıja ve deieniı 
bir enkaz yığınından ibaret olduğu için belediyenin de diltündüğU 
gibi muhakkak surette yıkılmalı, tamirine :ioo,ooo lira harcamak 
gibi cidden miras yedice bir kaprise zinhar kapılmamabchr. Bu 
bina, evveli, şimdi pek üstüne düıtiliümüz minada "eski,, detil· 
dir; o devirden kalına. elimizde daha iyi muhafaza edilnılt bir 
sürü köşk, yah, konak, kasr, saray duruyor. Saniyen tarihi bir ha
tıra da saklamıyor. içinde değil bir p~dişalı, bir şebude bile, doğ
mak şöyle dursun, sünnet edilmemiş; deiil bir muahede, bir idaın 
fermaDI bile imzalanmamıştır! Salisen, tezyinat bakımından da 
hiçtir: Muşamba üzerine istampa declltimiz en kaba, en bayaiı re
simlerle süslü tavanlar ve dıvarı,r ••• Hatta süt.anlat mermer veya 
somaki olsa razıyım! Ne ıezer? Boya ile bunlara beuetilmit tah
ta direklerden ibaret! 

Aradım, t~adım, belki birkaç deierli pdıtvan, selsebll, m~ 
hık taşı, kurna gibi bir şeyler buturum diye... 'Jiok! Alıpp merdi -
\•enlerin etrafına çekilmit trabzanlan, ne olurdu, bari sebil ve me-
7.arlık parmakhklarımızın · çoiu ıibi 4emitden, frenk tabiriyle 
''fer forje,, den yapmak zahmetine katlansalardı. Bayar, tamamiyle 
zevksiz bir şekilde dökmeden! Bu abpp kervansarayın pek hoş 
ismine bakıp da sakın, bahçesinde sular, bir havuZdan diierine 
kayarak şakırdayor, bir takım mermer yalaldlinl8n ce~ dolaşa 
iıst katlardan aşatalara dökülüyor, çatlayor sanmayum. O sulak 
!•knk edlaa ratmen, .köşktiD avbuuna avuç içi kaür bir tek ha
\ 'uz yapmışlar ve buna kiti babnutlar! 

Orada kurtarılacak olan~. mimarlık.ta inhitat devrinin kötU 
yadJPn yıkık Çatlayan Ufkil deill, hakikaten emaalm bir ,USel· 
likte olaa Çağlayan konaaudur. Bu koru, ktifk enka:anm 1atdma · 
S1Ddan plen iratla müemmel bir park haline konablllr. J'ikrimce 
ancak yılalmw lizımcelenle konınmau icap edeni •yırt edebildi 
ğimiz cün tstanbulda "Şehircilik,, bqlamış olacaktır. Kulala ~ 
gelen her isme, masallardaki gibi görmeden ean ve pillden işık 
olmıyahm ve yarama~ çocuklar ıibi Al'Uh kapnaıler i~in yerlere 
y.alıp ter ter tepinmiyelim! . 
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~~AKDEMiZiM 
"'>.~· , t<aplanları 

1 .MürakabeBürosu 
Müzesi 1 
Kurulmaküzere Yağ Fiatlarını 

Tevfik Fikret Dün iki 
Katil Davası 
Neticelendirildi Çok 'i·arinde 

Yazan: ALI RIZA SEYFi No. 13 Şaire Ait Bir Çok 

Hususi Eşya Şimdiden 

Tedarik Edildi 

1 etkike , Ba'şladı Katillerden Biri 30 ve 

Diğeri de 15 Seneye 

Mahkum Oldu 

Bir Teklit 
Yazan: Naci Sadullah 

Meşveret Bitti, Tamirden Sonra 
Atlantiğe Çıkmıya ve İn9ilfereye 
Yardıma Gitmiye·Karar Yerildi Şair Tevfik Fikretin (Aşiyan} 

ının bir "Fikret müzesi,, haline 
getirilmesine karar verilmiş ve 
lazımgelen teşebbüslere girişil -
mişti. Dün emlak ve imar mü -
dürleriyle ala\calılardan mürek -
kep bir heyet Aşiyanda tetkikle~ 
de bulunmuş, lüzumlu olan tamı 
ratın yapılması ve tesisatın ila. -
vesi için icap eden hususatı bır 
rapor halinde belediyeye bildir
miştir. Diğer taraftan inkılap eser 
leri müze ve kitaphanesi de bu 
müzeye konulacak eşyayı tedari
ke başlamı~tır. I~k clara.k büyük 
şairin kendı esen olan bırçok tab 
lolar bulunmuştur. 

Fiyatların Bilhassa Urf ada ki 

T araf1ndan Arttırıldığı 

Yağ Tacirleri 

Anlaşıld ı 
'Fiyatları mürakabe bürosu pi

yasada yağ ihtikarı ile meşgul ol
maktadır. Daha kış gelmeden Ur
fa yağları toptan 180 kuruşa 

lecektir. Esasen yağ, pirinç, ku
ru fasulye fiyatları hakkında, ge 
çen sene fiyatJarı mürakabe ko -
misyonu tarafından tetkikler ya
pılmış, bir rapor hnlinde Ticaret 
Vekaletine gönderilmişti. Fiyat
ları mürakabe bürosu, bu seneki 
yağ piyasası hakkında yeni bir 
rapor hazırlıyarak Ticaret Veka
letine gönderecektir. 

Bir müddet evvel Usküdarın 
Doğancılar mahallesinde bakka1-
lık eden Kemalin başına bir kilo 
luk dirhemle vurarak ölümüne 
sebebiyet veren arabacı Şadanın 
duruşması dün birinci ağır ceza 
mahkemesinde netice 1enmiştir. 

''perde ve sahne,, mecmuası
" nın dördüncü sayısıntla, 

"Muhsin .Ertuğrul,, un, Ankara, 
iz.mir, ve Adana belediye reisle· 
rinc hitap eden bir açık mektubu 
çıktı. 

.i\.Iuhsin Ertuğrul, o açık mek· 
tubu ;yazmakla güttliğü maksadı, 
şu satırlarla izah edi~ or: 

ngiltereye gideceğiz 

Bayram Reis - Bel?- de iki 
üç ~ndiir bu Ingiltere 

$i ile kafamı yoruyorum; doğ
·usunu soyliyeyim; senin eski 
milletin Avrupalılar içinde en 
hoşlandı~ım adamlardır ... Sonra 
kadın bir padişahını Türk dev
letinden yardım istemesine kar
sı İstanbuldaki kadından yumu
sak yürekli çelebiledn hiç aldırış 
etmemeleri kanıma ve erkeklik 
say~ısına dokunuyor. Bu hale 
karşı İngiltere yalılanna kadar 
gitmek, Türk leventlerinin kanlı 
bayrağını oralarda göstermek 
tam yure_ğimin istediği bir iştir. 
Oraya az i{ideceğiz. amma öz 
~ıdecegiz... Tanrı izin verirse e
limizden .ı;eleni yapar, savaşa u
zak kalan Tlirklerin de yiğitlik 
borcunu ödemiş oluruz. Bu işe 
ben besmeleyi çektim. Şimdi sen 
ne diyorsun, dayı baba? 

Reis; pos ve ak bıyıklı, yalçın, 
sarp yüziı bir cok yaralı başlı 
korsana bakıyordu. 

Dayı baba. öyle cok sözden 
hoşlanır bir adam de,gildi, aklı -
nın kesmedit!i şeye, bir granit 
parçasından oyulmuş gıbi görü -
nen sert kafasını kaldırarak red 
cevabı verir, kabul ettiği işi de 
kısaca bir: 

- Ne ola ki! 
Yahut: 
- Öyle olsun, 
Soziyle karşılardr. 
Eski deniz kurdunun, İngilte

re valıJarında dbğtişmek işi pek 
hoşuna gitmiş olmalı ki; bu kere 
POS bıyıkları arasından çıkan 
kelimeler ona p;ore hayli çok ol
du: 

- Öyle olsun, Bayram Reis 
be! Dogiış işi olduktan sonra ha 
Akdeniide olmus. ha dış deniz
de ... Ha İspanyollarla olsun, ha 
Italyanlarla... Dü.iundüğünden 
kalma gayri. 

* ~ 1lüm eri dayılar 

Vakit vakit Salman bile gü
lerek Tanrıyar'a: 

- Yoldaşım, bizim imam se
.,ın kadar okumuş olsaydı Os
manlı padişahı bunu en büyük 
koca kavuklusu yapardı. 

Derdi. 
Şimdi de Tanrıyar arkadaşına 

coşkun coş~un soylüyordu: 
_.Bana bak, Salman, şu ya

nımızdaki çeşmeyi, şu duvarın 

uzcrindeki oymaları ~örüyor mu 
sun, bir de şu yanından geçen 
mıskin. pis, paçavralara bürün -
muş yerliye dikkat ediyor mu -
sun? Bunların ikisi birbirine 
hıç yakışıyor mu? Şu güzel çeş
meyi, şu susliı duvarı yapan bu 
pis, miskin herif mi?... Evet, o 
mıskin herifler bu duvarı, çeş
meyi yapmıslardı, lakin o va
kıt böyle miskin, pis değillerdi, 
o zaman onlar veni bir insanlık 
ruhiyle canlı idiler, bu~ün ise 
kendi memleketlerinden binler
ce mil uzaktan gelen, altlarınd'3-
ki iki jlemiden t?aska tutunacak 
seyleri olmıyan bir kac bin Türk 
kadar serbest, yij{itce gezemi
'ı orlar. İspanyol kılıcı her gün 
bunların başlarında parlıyor. Bar 
baros kardeşler Cezayiri, Tur
ı?ut Trablusu almasaydı bu yalı
lar, bu memleketler çoktan İs
panyol illeri olacaktı. İspanya
dak iMüslüman cennetlerini ya
kıp kavuran, gülüstanlarla çev
rılmiş mermer saravları, cami
leri yıkan acıma bilmez düşman-
1 ... rımız buralarda da hükümleri
ni yürüteceklerdi. Burada. Garp
te batan Endulüs medeniyetinin 
verine Sarktaı Anadoluda ve İs
tanbul, Rumeli ve Macaristanda 
ulu Osmanlı İmparatorluğu ku
ruldu, lakin tuhaf değil mi, bu 
miskinleşmiş Arapların, Afrika
lıların yardımına kosan. onları 
koruyan o Osmanlı devleti, Os
manlı padişahları değildir, bura
lara ilk önce kendi kılıclanna 
ı;?uvenerek ve Osman oğullarının 
haberleri bile yok iken, hatta 
yine Osman oğullarından kaça
rak bir kaç yüz Türk yiğiti ı;?el
di; Kemal Reis, Piri Reis, Oruc 
Reis, Aydın Reis, Turınıt Reis 
mbi ölüm eri dayılar Akdenizin 
dalgalarını yastık. fırtınasını ya
tak, kara bulutlan vorgan edip 
buralaıda cift sürmüşlerdi. Biz 
iste onlann kılıclariyle sürdük
leri, sıcak kanlarivle suladıkları 
tarlaların verdi~i başaklan top
layıp yaşıyoruz. 

** Jleşveret artık bitti 

Söylece meşveret tamam ol
muştu. Artık, tamir biter 

bitmez Atlas dış denizine açıl
mak. Türk bayrağını ilk defa o
larak bu denizın sahillerinde de 
sanlı bir surette dolaştırmak, İn
~iltereye kadar mdio fspanyolla
nn kuvvetlerine .ıtüvenerek İn
ı::tilizler üzerine yapacakları sal
dınşta Don'lara Jayık olduğu ce
zayı vermek ve bu suretle f nm
liz Kralicesinin de arzusunu ye
rine ııetirmek kararlaştırılmışı. 

Şimdi, herkes bu yeni m:ıce
ranın ve yeni yeni zaferlerin şim 
diden verdiği neşe içinde uyku
ya yatıyor ve tamir islerinin en 
kısa bir zamanda bitmesi için 
el birliğiyle çalısmak üzere ve
ni bir kuvvet almak maksadiyle 
derin bir uykuya dalıyordu. 

- BİTTİ 

BELEDİYEDE : 

Permenant Makinesi 

Kullananlar imtihan 
Edilecek 

Belediye gelecek salı gunun -
den itibaren bütün permenand 
makineleri kullananları imtihana 
tabi tutacaktır. Sıhhat müdürlü -
ğünden gelecek doktorların da 
bulunacağı bu imtihanlarda per -
manand makineleri kullananların 
elektrik hakkındaki bi1gi1erı yok 
!anacak ve saçlara konulan ilaç
ların mahiyeti hakkında sualler 
sorulacaktır. Imtihanlar bir ay 
devam edecektir. Neticede mu -
vaffak olanlara "sac kıvırma ma 
kinesini kullanabilc~ek kabiliyet 
te olduğu,, hakkında ehliyetna -
mc verileceklri. Ehliyetnamesi 
olmadan çalışanlar adliyeye tes
lim edilecekfordir. 

Bozuk A..ansörler - Belediye 
asansörlerin muayenesini ikmal 
etmiş ve bilhassa hijJ')larda görü -
len bozuk asansörlerin yapılmasw 
icap eden tamiratını tesbit ede
rek alakadarlara bildirmiştir. Mu 
ayeneleri ikmal edilen asansör -
lerin çalışabilmeleri ıçın birer 
ruhsatname hazırlamıştır. Bunlar 
bu ny içinde sahipleri tarafından 
belediye makine şubesi müdür
lüğünden alınacaktır. Ay sonun
da yapılacak kontrol neticesinde 
işleme ruhsatiyesi olmıyan asan
sörler mühürlenecektır. 

Floryada Tenis K:·rtn - Be· 
lediye Floryada iki tenis kortu 
inşa ettirmiyc karar vermiştir. 
Inşaat için lazım olan keşifname 
hazırlanmiş ve daimi encümcJJe 
sevk edilmiştir. 

İki Kadın Hırsız 
Sabıkalı Nıtime ve Melıha ad -

larında iki kadın bir mağazadan 
iki top çalmışlar ve Kadıköy is
kelesinde yakalanmışlardı. 

Dün mahkemeye sevkolunan 
kadınlar tevkif edilmişlerdir. 

Şairin eşi de Tevfik Fikrete 
gelen mektupları ve haşiyeli e -
serleri belediyeye vcrmiye mu -
vafakat etmiştir. Inkıla.p eserleri 
müze ve kitaphanesi müdürlüğü 
şairin kullandığı eşyayı, oturdu -
ğu koltuk, sandalye, yazdığı ka
lem, çalıştığı bürQ ve saire gibi 
şahsi eşyayı toplamış bulunmak 
tadır. Şairin ~i de merhuma ait 
giyecek eşyayı müzeye teberrü 
etmeyi kabul etmiştir • 

Bir taraftan belediye emlak ve 
imar işleri müdürlüğü, diğer ta
raftan inkılap müzesi müdürlüğü 
Tevfik Fikret müzesini vücude 
getirmek ~in faaliyete geçmiş 
bulunmaktadırlar. Bu ay içinde 
ilk hazırlıkların ikmaline çalışıl
maktadır. Müzeye Fikretin bir 
büstü Cle konulacaktır. 

PİYASADA: 

Müteahhitler Birliği 

Kuruluyor 
Şehrimizdeki müteahhitler ta

rafından bir birlik teşkil edeceği 
yazılmıştı. Birliği kuracak müte 
şebbisler bu hafta içinde tica -
ret odasında toplanarak birliğin 
nizamnamesini yapacaklardır. Bir 
liğe biitün müteahhitler iştirak 
edecektir. 

Mıritaka Ticaret Müd ürü -
Mıntaka ticaret müdürü Sait Sar 
per d~ Ankaradan şehrimize gel 
miştir: 

Teneke Tevziatı - Teneke kul 
lanan fabrikalara az miktarda 
teneke dağıtılacaktır. Alakadar 
fabrikatörler de mıntaka ticaret 
müdürlüğüne müracaatları bu -
günden itibaren imkan nisbetin
de kabul edilecektir • 

Basın Birliği Umumi 

Kongresi 
Türk Basın Birliği Merkez 

Heyeti Reisliğinden: 

Trabzon yağları da 130 kuruşa 
satılmaktadır. Mürakabe bürosu 
tarafından yapılan tetkiklere gö -
re, yağ fiyatları Urfadaki tacirler 
tarafından arttırılmıştır. Bu hu
susta Urfa ticaret odasından ma
ltımat istenilmiştir. 

Bu mallımat geldikten sonra 
yağ fiyatlarının daha ziyade art
maması için tedbirler ittihaz edi-

MÜTEFERRİK : 

ilk Okul Binaları 

Tamir Edilecek 
Tatil devresinde ilk okul bi

nalarının tamamen tamir edilme 
sine karar verilmiştir. Bütün Hk 
okulların ihtiyaçları tesbit edil -
miştir. Lazımgelen masraf bele
diye bütçesinden ödeneçektir. 

Y eşilaycı Gençlerin Gezintisi
y eşilay gençlik şubesi, bir yaz 
gezintisi tertip etmiştir. Içki düş 
manı gençler önümüzdeki pazar 
günü saat 9 da köprüden kalkan 
vapurla Sarıyerde Şifa suyuna 
gidecekler ve akşama kadar eğle 
neceklerdir. 

Siirt Valisi Gitti - Birkaç 
gündür şehrimizde bulunan Siirt 
valisi Half.ık Nihat Pepeyi Clün 
vazifesi başına avdet etmiştir. 

Zengin Fukaralar 

Çoğallyor 
Memleketine gitmek için bele

diyeden yardım istemiye gelen so 
palı Hatiçe isminde bir kadının 
vaziyeti şüpheli görülerek üzeri 
aranmış 15 lira 14 kuruş bulun
muştur. 

Belediye son günlerde görülen 
bu gibi hadiseler üzerine yeni 
bir karar vermiştir. Her yardım 
talebinde bulunanın şüphelilerin 
üzeri aranacak ve parası çıkarsa 
müsadere edilecek, kendisi polise 
teslim edilecektir. 

Vali Elektrik İşlerini 
Tetkik Etti 

Birliğin umumi. kongresi 18 
temmuz 1941 saat 11 de Ankara
da birlik merkezinde toplanaca -
ğından muhterem azalarının teş- · 
riileri rica olunur. 

Vali ve belediye reisi dün sa
bah tramvay ve elektrik işlet -
meleri umum müdürlüğiinde meş 
gulolmuştur. Vali idari işleri tet 
kik etmiş ve alakadarlara direk
tifler vermiştir. 

Mahkumlar Sığınak 
İşlerinde Çalıştınlacak 

RUZNAME: 
1 - Reislik divanı seçimi 
2 - Merkez Heyeti raporları-

nın okunması 
3 - Encümenler seçimi 
4 - Raporların müzakeresi 
5 - Seçimler 

Vilayete bağlı kazaiarda umu
mi siper ve sığınak inşasına de
vam edilmektedir. Cümhuriyet 
müddeiumumisi alakadar kayma 
kamlarla temas etmiş ve bu iş -
lerde kullanılacak mahkfımların 
gündeliklerini kararlaştırmıştır. 

Gerek Urfa, gerek Trabzon ve 
Kars mıntakalarında yağ mahsu
lünün geçen seneye nisbetle faz
la olduğu anlaşılmaktadır. 

POLİSTE : 

Bir Adam 

Altında 

Kamyon 

Ezildi 
Çekmeceden geçen kamyon Sa 

dık oğlu Ali adında bir adama çar 
parak ölümüne sebebiyet vermiş
tir. Meçhul kamyonun şoförü a
ı-anmaktadır. 

Bisiklet Çarptı - Büyükdere
de Ahiler sokağı 5 numaralı ev -
de oturan 11 yaşında Ahmet Tev
fik, dün piyasa caddesinde gezer 
ken, henüz hüviyeti tesbit edile
miyen bir bisikletiinin sadamesi
ne uğrıyarak yar3lanmış ve has
taneye kaldırılmıştır. 

iki D ükkan Yandı - Dün Sa
rıyerde Çeşme caddesinde manav 
Hüseyinin dükkanı ile yanındaki 
eskici dükkanı bir yangın netice 
sinde yanmıştır. 

Yangının, atılan bir sigaradan 
çık{ığı anlaşılmıştır. 

Ayaklan Kesildi - ' 1Anadolu,, 
admda bir motör evvelki gece 
liman idaresinin su duba_sı şaman 
dıraya bağlıyan telin altından 
geçmiştir. Bu esnada isminin Os 
man olduğu anlaşılan bir gemici
nin ayakları telden kesi1miştir. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış ve 
tahkikata başlanmıştır • 

Yanan Fabrika için 
Tahkikat Yapllıyor 

Evvelki gece Yedikulede, ya -
nan ve 70 bin liraya sigortalı bu 
lunan ~ri fabrikası hakkındaki 
tahkikata müddeiumumi muavi
ni Fehmi Çağal memur edilmiş -
tir. 

Fehmi Çağal vaka yerinde tet
kiklerine başlamıştır. 

Ankara Treninde Bir 
Yaralama 

Evvelki akşam Ankaradan ha
reket eden trende bir yaralama 
hadisesi olmuştur. 

Yapılan duruşma sonunda Şa
danın vakadan bir müddet evvel 
ayni dükkana hırsızLk etmek mak 
sadiyle girdiği, fakat Kemal tara
fından yakalanınca yalvararak ışi 
zabıtaya aksettirmediği anlaşıl -
mıştır. Şadan ikinci defa dükka
na girip yine Kemal tarafın~a:ı 
yakalanınca yalvarmanın tesırı 
olmıyacağını anlamış. ve enne ge 
çirdiği dirhemle Kemali başın -
dan yaralıyarak öldürdükten son 
ra çekmecedeki paraları alarak 
kaçmıştır. 
Şadan altı gün sonra yakala -

narak adliyeye verilmiştir. 
Dünkü celsenin sonunda Şa -

dan, katil suçundan dolayı ölüm 
cezasına mahkum edilmiş, ancak 
temin ettiği menfaat az alduğu 
için cezası 30 seneye indirilmiş 
amme hizmetlerinden mahrumi
yetine karar verilmiştir. 

/ki.ilci karar 
·Bir müddet evvel, kaynanası A
siyeyi öldüren ve karısı Nadire -
nin akrabası Fahrıyeyi yaralıyan 
Emirin duruşması dün birinci a
ğır ceza mahkemesinde bitmiş -
tir. 
Duruşma sonunda Emir, kayın 

valdesini öldürmekten 22 seneye 
ve Fahriyi yaralamaktan 12 sene 
ye mahkum olmuş fakat, kayna
nasının Emiri fazla tahrik ettiği 
anlaşıldığından cezası 10 seneye 
indirilmiştir. 

Kaymakamlar için 

Terfi Kanunu 
Ankara,2 (TAN) - Devlet me 

murları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek kanunun ikinci mad
desine ba~lı cetvelin devştiril
mesi hakkındaki kanun layihası 
alakadar encumenlerden ,geçerek 
meclisi umumi heyetine sevke 
dilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbata -
sında ezcümle şöyle denilmek 
tedir: 

"Memleket idaresinde büyük 
rol sahföi bulunan kaymakam
ların kadro eksikli~i yÜzünden 
yıllarca bir derecede kalıp terfi 
edememeleri tecvize sayan ı:tö
rülmiyecek ahvaldendir. Bundan 
baska faal bir hizmet oldan kay 
makamlıktan valiliğe terfi et
meğe yol acmada memleketin 
yüksek menfaatine uyııun bu
lunduğundan vaki teklif aynen 
kabul edilmiştir. 

Nevres adında bir genç, öte -
denberi beraber yaşadığı metresi İstanbul Seferberlik 
Flora adında bir kadını tabanca Müdürü Vekalet 
ile yaralamıştır. Nevres, kendi rı 
zası olmadan Istanbula gitmekte 1 Emrine Alındı 
olan metresine kızdığı için bu ha Ankar:ı, 2 (TAN) - Görülen 
diseyi yapmıştır. lüzum üzerine İstanbul seferber-

Nevres hakkında takibata baş- 1 lik müdürü Ekrem Gönen Ve-
lanmıştır. kalet emrine alınmışır. 

"- Yolları düzgün, ağaçları 
yeşil, mezbahalan muntaıı;aın, 
mecraları bol şehirlerde yafıyan 
insanların bir de kafaları \lar. O 
kütleye bir de ıniine\'i cepheden 
bakmak ister. Vücutleri için lJir 
çok icraat yaptığımız insanların 
biı"az da ruhunu düşünmek liizım. 
Ruhları muztarip bir halk kütle· 
sinin, cismen, bedenen ne kadat 
düşünülmüş olursa olsun, yine e.k 
sik, yine sakat \'e hafif bir tara · 
fı kalıyor demektir. Ruhu kuv · 
vetlendirmek için de, muhakkak 
bir tiyatroya ihtifaç var onun İ· 
çin, bu açık mektubumla sizler · 
den gi.izel şehirlerinize birer "~e· 
hir tiyatrosu,, kurmanızı rica c· 
diyorum!!,, 

l\Iuhsin Ertuğrul, maksadını bu 
cümlelerle hülasa ettikten sonra, 
o şehirleri birer tiyatro rnüesse · 
sesine kavu~turnıanın pratik çare 
!erini de anlatıyor. 

.Muhsini haksız bulmak müm· 
kün değildir. Bütün memleketin 
tiyatro ihtiyacını, yalnız lstanbul 
şehrine bile layıkiyle kifayet ede 
ıniyen Jstnnbul şehir tiyatro~u • 
nun yclz turneleri karşılıyamnz. 
Fakat bu ihti~·acı karşılıyabilc -
cek müesseselerin, himaye gör • 
miyen ferdi tcşebbiislerlc kurula 
ınıyacağı da, ınüsbet netice ,·er -
memiş sayısız te-crübelerle sa • 
bittir. 

Bunun içindir ki, alabalık şe -
hirlerimizde nıe,·cut belediyele
rin, Muhsin Ertuğruhın açılması
nı istediği verimli çığıra ön ayak 
olmaları lazımdır. Ve bu zarurc • 
tin o açık mektubun ferasetli ve 
değerli muhatapları tarafından 
iclrak olunması, tiyatro sanatımız 
iı;in ileriye doğru atılmış 
çok geniş bır adım teşkil edecek
tir. 

.Muhsinin de yazdığı gibi, Av· 
rupada en kiiçük şehirlere \'arın 
cıya kadar her belediyenin bir de 
tiyatro tcşekkfüü \'ardır. Ve bu 
teşcklı:üllcrin, o memleketlerde 
sanatın inkişafı yolundaki hizmet 
leri imrenilecek derecede bü~ ük
tiir. 

Hem, biiyiik şehirlerdeki bele
diyelerimizin, bu çorak sahada 
da harekete geçmeleri, sade, ora· 
lardaki halkın sanat susuzluğu -
nıı gidermekle kalmıyacak, ayrı • 
ca, kiişede bucakta kaybolan bir
çok istidatlara da inkişaf fıı·satı 
hazırlıyacaktır. 

Bunun içindir ki, "perde ve 
sahne,. mecmuasındaki açık mek
tubun ortaya attığı temenninin al 
tına kendi imzasını da atarak, o
nu, bütün Türk münevverleri ta
rafından yazılmış müşterek bir 
istida haline sokmamak, hiçbir 
meslektaşın içinden ve elinden 
gelemez! 

Hatay Ziraat 

Bankasının Tasfiyesi 

işine Başlanıyor 
Misi, elinde ucu çatallı mızrağı, 

kumlukta memnun \'e mesut 
yiırürken, hayatın, deniz üzerinde ı
şıldayan güneş, Maubiag ormanlarını 
saran kokulu hava kadar güzel oldu
ğunu hissediyordu. Dudaklnrında tnt
lr bir tebessümle suya girdi ve su 
ıtöğsü hizasına vüksellnceye kadar yü
rüdfi. Sonra, Torres Boğazı adalannr, 
şafaktan guruba kadar denizin h5kiml 
yapan o ağır, serbest, insana hiç bir 
~ayret sarfetmedff{I hissini veren e
min yüzilşü ile açılmıya başladı, Artık 
sahilden epeyce uzaklaşmıştı, Burası 

"Köpek balığı geçidi" denilen en teh
llke!I yerdi. Misi durarak etra!ma ba
kındı. Deniz. sahılde, hurma ağaçla

rının altındaki kulübesinde kfiçuk .Mi
siye ninni sciyliyen genç ve guzel ka
rısının yüzü kadar sakindi. 
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doğu frrlath. Canavar, bir yıldırım 
gibi balığın arkıısndan atıldı. Misi 
şimdi bir deli gibi yüzfiyordu. Fakat 
işte köpek balığı tekrar bir kaç met
re gerisine kadar yaklaşmıştı. Misi 
bir balık daha attı. Bunu bir üçüncü
sü, bir dördüncüsü takip etti. Bacağı 
durmadan kanıyor, yavaş yavaş kuv
veti, takati kesiliyordu, Halbuki sa
hile ne kadar yaklaşmıştL İşte kum
luktaki çakılları görebiliyor, alçak 1e
pclerln gölgeleri sanki onu kurtar
mak lçln kendisine doğru uzanıyor

du. 

Ankara 2 (TAN) - Hatay Zi
raat Bankasının ipotekli ve mü
teselsil kefaletli zirai alacakları 
nın taksitlendirilmesine dair ka
nun ltıyihası meclisi umumi he
yetine sevkolunmuştur. Hatavın 
ana vatana iltihakı üzerine bü
tün hukuk ve vecibeleriyle 

Derin derin nefes alarak ciğerle
rini doldurdu. Sonr;ı blr balık gibi 
başaşağı dönd(l, denizin derinliklerine 
doğru silratle süzülmlye başlııdı. 

Büyük gözlü balıklar kaçışıyor, mfi
tecessls olanlar merakla etrafında do
laşıyorlardı. Fakat bunlar Misinin a
radığı balıklar değildi. O, Torres bo
i!azmın bu kısmında, bir uc;urum gibi 
denizin meçhul derinliklerine inen, 
binbir renk ve hayatla xay.naşan ka
yaların arasındaki balıkları istiyor
du. 

doğru yiikselmiye başladı. Bu vaziyet
te balığın her çırpını,;ı onu çatalla
ra biraz daha saplıyordu. Nihayet su
yun yüzüne çıktığı zaman, boşıılan 

ciğerlerin! tekrar hava ile doldurdu, 
sonra ahşkm bir hareketle balığı mız
raktan çıkararak beline sarılr olan ka
mı3a geçirdi. 

** 
Bu sefer büyük bir mercan kaya

sının üzeri.ne doğru daldı, Ka
yayı kaplıyan bir sürü mor, emici kol
lar, kendilerine doğru gelen bu avı 

bir an evvel sarmak için uzanıyor

lardı. Fakat .Misi, öyle kolay kolay 
yakalanan avlardan değildi, Dudakla
rmda istihfallr bir tebessilmle emlcJ 
kollann, yanından ı:üzülcrek mı1.rağı
nr, kaçmıya vıtklt ~ao koyu ma 
vi pullu blr !ı plad 
Tekr~s t fırJ~ a-

lık şiddeh çı tnıyor v~ e a 
mavi, yeşil ışıklar saçıyordu. 

Bugün deniz ilahı çok clSmertu. Kı
İdmanlı gözleri, mor bir mercan ya- sa bir zamanda Misinin belindeki ka

rrğınm arasında tıpkı bir kelebek gibi mış rengarenk balıklıırla dolmuştu. 
eğır ağır sallanan bir kanat gördü, Dizinin tamam olması için yalnız bir 
Mızrağını kaldırarak bu kelebek kana 1 balık eksikti. Şimdi Misi onu da ya
dına sapladı. Mızrağın bambu sapı, kalıyacak. sonra. blnblr renkle ışılda
dellnen bir \'ilcudiın ıstıraplı titreyiş- \'an bu diziyi gene; ve ~İİ7.t>l karısının 
!eriyle ihtizaz etti. Misi, mızrağını yu-ı ayaklarma serecekti, Şimdiye kadar 
karı doğru kaldırarak suyun yüzilne karısına hasetle bakan Maublag tt-

kekleri, bu sefer de Mlsinin mahir ba
lıkçılığını kıskanacaklardı, 

Bu düşüncenin verdiği şevkle tek
r;ır daldı. Şimdi milyonlarca hayat 
hüceyresinln, mor, ı;arı, turuncu, kır
mızı renklerle ı~ıldadığı canlı bir çi
çek bahçesine ğru iniyordu. Ve bu 
canlı c;içek demetlerinin arasından 

yüzlerce göz, şüphe ve korku ile -ya
nıp sönüyordu. İçlerinden bir tanesi 
kuyruğunun kuvvetli bir hareketiyle 
yerinden frrlayarak denizin karanlık
larına doğru akıp gitti. 

Misi süratle suyUn yfizüne çıktı. 

Bu balıkları çok iyi bilirdi, Kuyruk
larının sert hareketi suyu uzak me
safelere kadar ihtizaz ettirir ve bu ih
tiuız. köpek b:ıhklarmm iştiyakla bek 
ledikleı i bir işarettir. Bunu duyanlar 
derhal işaretin lfeldiği yere üş{lşürlcr. 

Misi, tatlı havayı ciğerlerine dol
dururken adadan bir haylice uzaklaş
mış olduğunu gördü. Tekrar dalmak 
tehlikeli idi. Fakat diziden bir balık 
eksikti. E#er bu tehlikeli geçitten do
lu bir diz.i ile dönerse, adanm en ce
sur balıkçısı olarak tanmacaktı. Niha
yet, bu işareti duyacak kadar yakın
larda bir köpek balığı bulunmadığına 
kanaat getirerek tekrar dııldı ve son 
balığmı bir mercan yanğınm arasında 
nuzrakladı. Tam bu esnada bacağına, 

binlerce iğne ba_tırılıyormuş gibi bir 
sızı hisseili. Bu boğ;ızm dalgıçları kö
pek balıklarının huylarını çok iyi bi
lirler. Misi de biliyordu ki en ufak 
bir ka9ına teşebbüsünde bulunacak 
olursa 0 anda bacağını kaybedecek. 
Yapacak tek bir şey vardı. Belli be
lirsiz bir hareketle mızrağını silke
ledi. Ucundaki balık, arkasında kan
lı bir iz bırakarak derinlere doğru 
fırladı. Köpek balığı derhal Misinin 
bacağını bıraktı ve fosforlu gözleri 
yeşil ışıklarla y;ınarak balığın arka
smdan süzüldil. 

* * 
Tam bu sırada Misi mızrağını 

kaybetti, Suyun yüzüne çıktığı 
zaman silahını hiçbir yerde göremedi. 
Kaybedecek zam::ını yoktu. Nefessiz
likten patlıyacak dereceye gelen ci
ğerlerini hava ile doldurdu ve son sü
ratle sahile doğru yüzmeye başladı. 

Fakat sarfettiği gayret yaralı baca
ğmdan kan sızmasına sebep oluycır ve 
Misi biliyordu ki düşmanı, bu kan ko
kuı;unu duymakta gecikmiyecek. Ni
tekim iki yüz metre geri,sinde siyah 
canavarrn suyu yararak kendisine 
doğru yaklaşmakta olduğunu gördü 
Aralarında ancak bir kaç metre me
afe kalmıştı ki Misi, bP.llndekl ka-
mıştan bir balık çıkararak uzaklara 

devlete intikal eden Hatay 
Ziraat Bankasının Türkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat Banka -
sının Hatayda şube açıp faali
vete geçmiş bulunması dolayi
siylc tasfiye edilmesi kararlaştı-

Artık dizide yalnız Oç balık kalmış- rılmıstır. 
tr. Misi birini yana doğru fırlatarak Ifatay çiftçisinin zirai borc
bir kac kıymetli saniye daha kazan- larının ucuz faizle uzun bir öde
dı. İkincisini atarken hemen hemen me müddetine bağlanarak hafif
v~re basacak kadıar sahile yaklaştıj!mı letilmcsi için Ziraat Bankasının 
görerek son bir gayretle ileri doğru ıirai alacaklarının tecilinde tat 
ııtıldı. Bu oyundan hoşlanan canavar bik edilen usullerin bu banka a
otlıyarak, zıphyarak. "üzülerek tekrar lacaklanna da tatbiki muv:ıfık 
geri gı-llyordu. Misi son balığı da a- e:lacağı düşünülerek bu kanun 
tarken genç karısının ismini sayık- projesi hazırlanmıştır. 
ıa:vnrak bir çocuk gibi ağlamıya bas- Projenin esasını Türkiye Zi-
ladı. ~ raat Bankasının ipotekli ve mü~ 

Canavar, son defa muzafferane sal- teselsil kefaletli zirai alacnkla
drrITken Misi birdenbire döndi.l ve ıının taksitlendirilmesine dair 
•murunu yarı kaybetmiş bir halde ce- olan 14 - 5 - 935 tarih ve 2814 
lik ııibi kollarım ileriye doğru uzat.a- numaralı kanun teşkil etmekte
rak hasmma atıfdı Gt>rilen parmak- clir. 
1Rrı fosforlu yeşil gözl"!re saplanır- Bu projede mevcut hiikümler 
lcen dehşetle haykırdı, neye uıtradığı- de sırf a1tın kaydını ihtiva eder 
m &aşıran canavarın c;ı:rpmYŞları ile borcların eski tarihlercait bu· 
l<öptiren suda bir iki saniye c;alkandr lunması hasebivle tahsil kur· 
ı\ rhk avmı göremiyen balık kör bir · !arı zürraı tazyik etmivecek bir 
c;Rldırışla yana doğru atıldı ve Misi. nisbette tutulmus ve ftf'cmis ~ün 
""Özlerinden sevine; yaşlan boşanırken !er faizinde müktesep h aklar 
lcıımlarda kanh bir iz bırakarak kos- nazara alınarak bordunun lE'hin
'u. ~ene karısının ayakları dibine yr- de hareket Pdilmelr suretiyle ta-
ğtldı. dilAt yapılmıştır. 
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ı - Sovyct - Alman harbi hak
kında henuz baljka membalardan 
teyit cdıımıycn baz.ı Alman mu
" affakıyctlerınden balika yeni 
muhim inkılia!lar kaydcdilmemek
cdir. 

İngiltere hüküınetine teklif et· 
mi· olması imkan dahilindedir. 

Hadiseler daha ziyade, Chur· 
chill hiikiımetinin bu tekliflere 
karsı menfi bir ,·aziyet aldığı· 
nı göstermektedir. ~fister Chur 
chill'in ve Eden'in nutukları ve 
bir İngiliz heyetinin • 1939 da 
1\lister Chamberlain'in Münibe 
gitmesini andıran bir süratle . 
.l\loskovaya gitmesi, Churchill 
hükumetinin bu muhtemel Al· 
man tekliflerini benimsemediği 
ni ,.e Nazi ricaline itimat et· 
nıediğini, ayni zamanda, bu 
teklifleri sa:yanı kabul görme · 
diJ:ini anlatmaktadır. 

TAN 

--~--~--

VOROŞILOF TIMOŞENKO BUDONNI 

2 - Albay Knox'un bir Amerika 
mecmuasına yazdığı bir makalede 
Mo yo Hıtlerın Ing ltereye şerefli 
bır sulh teklif ctüğlnl soylcmesi, 
boyle bır h dıscnın mevcut oldu
gunu gostenncktedır. 
3 - Bır İngiliz. - Alman sulhü 
hakkınd:ı üç ihtimal vardır. 
4 - Guniln en mühim hadisesi 
General Wa'liell'ın dcğiştirılmesi 
hadiscsıdlr. 
5 - Japon hariciye nazırının be
yanatından, So\ryet - Alman har
binin seyri ve mukadderatı az çok 
ıaayyun etmeden evvel, Japenya
nm vaziyetim sarahaten tayin et
mekten çckindlğı anlaşılmaktadır. 

.Filhakika, harbin basladıiı 
gündenberi muvaffakıyetleri te 
''ali eden ve bugün fiilen he· 
men bütiin A\Tupaya hakim o· 
lan Almanyanın, hu şartlar i
c;:inde, halk nazannda kendi kre 
disini diişiirmeksizin İgiltere· 
yi tatmin edebilecek bir teklif 
yapması çok müşkül göriilmek· 
tedir. 
Alınanyanın İngiltere ve A· 

merika kar!'iısındaki vaziyeti. 
büyiik mik\•asta, Sovyetlere 
karsı açtığı harbin neticesine 
bağlıdır. 

Üç ihtimal: 

Kızılorduyu idare Eden 
Kumandanlar Kimlerdir? 

Harbin inkişafı : 

Sosvyet • Alman harbi hak· 
kınd11, heniiz başka men 

halardan teyit edilıniyen bazı 
Alman rnuvaffakı~ etlerinden 
başka yeni mühim inkişaflar 
kaydedilmemektedir. 

Bu harp hakkında Sovyet kay 
naklar1 şu malUmab ,·ermek • 
1edir: 

''Merkez bölgesinde Alman 
tank birlikleri 90 kilometre i· 
çeriye girmi lerdir. Sovyet • 
]erin harp u ulleri, Polonya ,.e 
Fransadan alınan derı>lere gö· 
re seyyal olmak vasfını ta!:!•· 
maktadır. Bunun neticesi ola· 
rak, ilerliyen Alman tank bir· 
likleriyle onları takip eden pi 
yade kuvvetleri ara ındaki ir· 
ti bat kesil mi tir. Bu tabi) e • 
njn muvaffak olup olmıyacağı 
dört giin zarfında meydana çı· 
kacaktır.,, 

D. N. B. bu tank birlikleri· 
nin Minsk yolu boyunca iter· 
lediklerini söl lcmektc ise de, 
bunların miiteınadiyen Sovyet 
Jlike tayyareleri tarafından hır 
palandığından \"e tahrip edil· 
dij!indcn hiç bahsetmemekte 
dir. 

Yine ayni kaynaklar, şim· 
diye kadar yedi Alınan deniz· 
altısının batırıldığmı ve Al -
manların kuvvetsiz olarak gös· 
termiye çalı ıkları Baltık ve 
Karadeniz Sovyet donanmala· 
nnın biiyiik sürprizler göste· 
reccğini bildirmektedir. 

Bir İtalyan gazetesinin. Sov· 
yetlerin kimya harbi :yaptıkta· 
rı hakkmdaki iddiasım mevzu· 
ubahs eden l\fosko' a radyosu, 
Almanlann Siidet nııntakası • 
m, Danzigi işgal etmek kin 
bu yerlerde Almanlara kar~ı 
mezalim yapıldıihnı iddia ettik 
lerini hatırlattıktan sonra, hu 
,·eni iddianın da Almanların 
Son·etlere kar ı bir gaz har· 
bine ba lamak icin bir bahane 
olduj:!unu söylemi tir. 

A lmanya bu harpte So\'· 
yetlere karsı, müstak

bel harekatı iizerinde miiessir o 
lacak derecede hii:yiik zayiat 
\'ermeksizin !'ieri bi mtı\'affa· 
kı~·et kazandığ'ı takdirde, İn -
giltere:re karşı dönerek. Avru· 
padaki fiili ,·azi)·eti yani Al
man h~kimiyetini tamması ~r· 
tiyle. In~iltere ile sulh yapma· 
na amade olduğunu söyli)·ebi. 
lir. 

Sovyet·Alman harhi, kat'i bir 
netice alınmaksızın aylarca de· 

nm ettiği takdirde ·ki böyle bir 
nziyetAlman;rnnın mağliıbi~·eti 
demektir · Alman)·a yine İn
giltere~·e dönerek fakat bu se· 
fer daha ziyade İngiltereyi tat 
min edecek mahivette hir sulh 
yapmai!a hazır ·bulunduğunu 
bildirebilir. Hatta l\lös)·ö Hit· 
ler. kendine itimat edilmt:Jliği 
takdirde, mesela Hess ''ahut 
fogilterenin itimat ede<'eğl di· 
ğer bir şahsiyetin kendi yeri· 
ne geçmesine de razı olabilir. 

Churchill hükumetinin. bu 
iki halde de, Alman tekliflerini 
kabul edeceğini ,.e Amerikadan 
ayrılacağını tahmin ctmh·oruz. 

Fakat Nazi ricalinin, Chur· 
chill hiikıimetinin hövle men
fi ''aziyeti karşısında: İngiliz 
,.e Amerikan efkarı umumiyesi 
üzerinde miie.-;sir olmağa ,.e 
komiinizm tehlikesini ileri sii· 
rerek Churchill hiikfımetini de 
\'İrmej!e matuf biiyiik ga)·ret· 
ler sarfetmesi çok muhtemel· 
dir. 

Bazı mahfillerin. So\'yetlere 
karşı Almanya ile anlaşmağı 
kabul edecek bir şahsiyet ola • 
rak telakki ettikleri Lord Bee· 
,·erbroock'ın bir kaç gün evvel 
levazım naz.ırı sıfatiyle tek· 
rar kabineye . girmesi şayam 
dikkat göriilmektedir. 

Kızılorduyu meydana geti • 
ren beş mareşalin ismi 

bi.ıtün dünyaca malümdur. Bu 
mareşallerin beşi de, birçok 
mücadelelere iştirak etmiş, mu 
vafakıyet kazanmışlardır. Çar
lığa karşı açılan mücadelede 
birçok harpler, onlar tarafından 
idare olunmuştur. Bu beş ma -
reşal, modern harbin tecrübe -
!erinden de istifade ederek Kı
zılorduyu kuvvetlendirmek için 
durmadan çalışm ışlardır. He -
men hepsi de Kızılordunun ksh 
raman ve tarihi cüzü sayılan 
birinci süvari ordusundan ye -
ti~mişlerdir. 

Leninin ve Stalinin sadık 
dostu ve silah arkadaşı olan Vo 
roşilof, Bolşevik partisinin en 
eski faal azasındandır. Voro~i
lof, Çarlık idaresine karşı kü -
çük yaşta mücadeleye atılmış, 
ihti181 hareketinin genç karta -
lı Unvanını almış, gizli teşek -
küllerde Çarlığa karşı döğüş -
müştür. 

1918 de, ordusunu Volga Ü· 
zerinde, Donetz'den Tsaritsy -
ne'e kadar götüren Voroşilof, 
orasını bir "Kızıl Verdun,, hali• 
ne sokmuştur. Müsellah kuv -
vetler ve henüz teşekkül eden 
muntazam Kızılordu tarafından 
müdafaa olunan Tsaritsyne, be
yaz Ruslar tarafından bütün 
gayretlere rağmen alınamam1ş
tır. 

Bu sayede de, Denikine ve 
Koltchak orduları arasında irti
bat tcessüsünün önüne geçil -
miştir. 

Voroşilof, ihtilalin daha civ -
civli günlerinde, Boudionny ile 
birlikte birinci süvari ordusu -
nun başına geçmiş, mühim mu
vaffakıyetıer kazanmıştır. Onun 
kumanda ettiği kuvvetlerin kar 
şısında Denikine firar yolunu 
tutmuş, Lehliler, Kiev'i tahliye 
etmişlerdir. Nihayet Kızıl süva
riler, Wrangel adını taşıyan 
"Kara Baron,. u denize dök -
miişlerdir. 

Voroşilof, bütün bu mücade -
leler esnasında, müteaddit de • 
falar, hayatım istihkar ederce -

Yeni Bir İcat : 

l\Josko,·ada iki giin e\'vel te· 
şekkül eden fc\'kalade milli mü 
dafaa komitesinin, 15 - 50 yaş 
ları arasındaki kadınları ,,e 16 • 
60 yaşları ara ındaki erkekleri 
hava ve kimya harbine hazır· 
lanınağa davet eden emri, bu 
bakımdan c;ok ~yam dikkattir. 

Üdincü ihtimal. Alman or· 
dusunun So\')'et kuvvetlerine 
kar~ı mağliıbi~·etidir. Bu tak · 
dirde bizzat Alman;\·ada ve di· 
ğer AHupa memleketlerinde 
geniş mikyasta vukuu muh~e • 
mel aksülamelleri, isyan ve ih· 
Halleri simdiden kestirmek 
miimkün değildir. 

BöYle bir nzh·et kars1S1nda Can Kurtaran Sali 
İngil~re hiikıime.tini.n d.e •• sov· lnın.ıtere üzerine achklan 
)'etlPPtl' "'.} t- •• ••&& uli'Üİlf, ~IZ1J0fQUnUn kay• 

~e a .•. 

Sulh Meselesi : 

A lbay Knox'un bir Ameri· 
kan mecmm\sına yazdığı 

bir makalede Mösyö Hitlerin 
ingilterel e şerefli bir sulh te~· . 
lif ettiğini söyleme i, böyle hır 1Y 
hadi enin meHut olduğunu gös !r 
tcrmektedir. ın 

iz 
Basta Almanyamn Sov)·etle· · 

re taarruzu olmak üzere bir çok 
hadiseler teyit ediyor ki Hess 
Mösyö Hitlerden aldığı talimat 
üzerine muayyen sulh şartla· 
rım teklif etmek üzere İngil· 
tereye gitmiştir. 

Sovyetlere kar ı taarruzun· 
da Almanyanın, İngiltereyc kar 
sı fena niyetler beslemediğine 
''C esas gayesının kon~iinizmi 
imha etmek olduğuna lngilte· 
reyi ikna etmek endi esinin de?. 
bir Tol O\ nadığına: hu anti~o· !O 

n1ür:f t cihadı mukaddeste in· ne 
giltcre ile beraber Amerikayı e 
da, fakat bu mümkün olmadığı to 
takdirde yalnız ingiltereyi ka· 
zanmak istediğine hükmoluna· 
bilir. 

Yaptığı st>n beyanatlarda İn· 
f{iltereyi Avrupa işlerine ka· 
rı tırmı) acağını bildiren l\fös· 
'l'Ö Hitlerin, ~eni sartlar kar· .. 
şısında İngiltere ile herabeı<>i 

• ' ıc.. • Te ltir Avupa bloku kunna,... •b 
tilıdaf eden l erü bir proJey e 

KULIK' 

sine döğüşmüştür. Kızılordu, bü 
yiıdükten ve bu ordunun tek <:i
den idaresi yerine bir "müda -
faa komıtesi,, kurulması zaruri 
görüldükten sonra, bu komite -
nin riyasetine de Voroşilof ge -
tirilmiştir. Komünist partisinin 
merkezi komitesindeki siyasi 
büroda aza olan, ve halk komi • 
serleri konseyinin ikinci reisi 
bulunan Voroşilof, askerlik sa -
natına gerek ameli, gerek ame
li vukufunun üstünlüğüyle, bu 
mevkie de müttefikan layık gö
rülmüştür. 

* * En Genç Sovyet Mareşalı 

Sovyetler Birliğinin en 
genç Mareşali, Semion 

Timochenko'dur. Ve Sovyetler 
Birliğinin müdafaa komiseridir. 

O da, "birinci süvari ordu -
su, nun meşhur kahramanların
dan olarak tanınmıştır. Kuman
da ettiği fırkaların taarruz an -
Iarında daima en ön saflarda 
mevki alan bu kara mantolu ku 
mandan çok büyük bir sempati 
toplamıştır. 

Çarlığa karşı kuvvetleriyle 
yaptığı harplerde daima muvaf 

ŞAPUŞIKOV 

fak olmuş, beş defa yaralanma· 
sına rağmen fırkalarının başın· 
dan ayrılmamıştır. 

Timochenko, Voroşilof ve 
Boudionny ile birlikte, "Birin
ci süvari ordusu,, nun müessis • 
lerindendir. Ihtilalden sonra, o 
da bütün mesaisini, Kızılordu -
yu tekemmül ettirme yolunda 
harcamıştır. 

** Boudionny 

Mareşal Semion Boudion
ny'ye gelince, o, Sovyet

ler Birliğinin ve Kizılordunun 
en popoler simalarından biri -
dir. Meşhur "Birinci süvari or
dusu., nun kuruluşunda, baş ro 
lü oynamıştır. Köylüler içinden 
çıkmış olan mareşal Boudionny, 
kendi kendisini, devrin en bil • 
gili kumandanları seviyesine 
yükseltmiştir. Göğsünü doldu • 
ran madalyalar arsında, iki ta
ne "Lenin nişanı,, , üç tane "Kı
zıl bayrak nişanı,, üç tane de, 
"federe cümhuriyetler nişanı,, 
vardır. Ve bunlar kendisine mü 
him muvaffakıyetlerden sonra 
verilmiştir. 
Boudionny, askeri kültürünü 

ve vukuf unu arttırmak için, u • 
zun seneler şayanı hayret bir e
nerji harcamış olmakla maruf • 
tur. 

* * Grigori Koulik 

Marechal Grigori' Koulik 
in hayatı da diğer Sov • 

yet mareşallerinin hayatından 
çok farklı değildir. Ihtilile iş -
tirak etmiş, Kızılordunun top • 
çu kuvvetlerini kurmuştur. Ih
tilalde gösterdiği muvaffakıyet
ler neticesinde, Sovyetler Birli
ğinde en şerefli sayılan madal -
yaları kazanmıştır. 

Kendisi, Poltava'lı fakir bir 
köylünün çocuğudur. G. Koulik, 
askeri vazifesine, topçu olarak, 
1912 de başlamıştır. Ve birinci 
cihan harbi imtidadınca, bu va
zifesini, çavuş olarak görmüş -
tür. 

Fakat, Sovyet rejimi, Kou -
lik'i mareşalliğe kadar yükselt 
miştir: Çünlü, Kızılordu topçu 
sunun tekemmüle kavuşmasın -
da Mareşal Koulik'in mühim 
bir rolü olmuştur. 

* * B. Chapochniko'\ 

Sovyet mareşallerı ıçınde 
bir tanesi vardır ki, öm

rünün kırk senesini bilfiil ordu
da geçirmiştir. Kızılorduya eski 
Rus ordusundan iltihak eden 
bu mareşa:, Boris Chopochni -
kov'dur. 

Eski askerlik metotlarının en 
iyi mümessillerinden sayılan Bo 
ris Chopochnikov erkanıharbi • 
ye akademisinden 1910 da çık
mıştır. Kızılorduya giren ilk za • 
bitlerdendir. Fakat kısa zaman· 
da, askeri harekatın belli başlı 
şefleri arasına yükselmiştir. 

Askeri meselelere müteallik 
müteaddit eserleri olan Mareşal 
Chopochnikov, beynelmilel kıy· 
mette bir askeri mütehassıs sa 
yılmaktadır. M. Frounze askeri 
akademisi şefliğinde, muhtelif 
kumandanlıklarda, ve iki defa 
da, Kızılordu erkinıharbiye re
isliğinde bulunmuştur. 

dakika i~inde batırılan JZemi mü 
rettebatının hayatlarını bir de 
receye kadar kurtarılabileceği 
tahmin edilmektedir. 

* * 
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M•!Mi!iff 
Uzlaşma, 

Yatııtırma 

Yazan: Sabiha SERTEL 

Uzlaşma \'e yatı5tırma siya· 
setinin şampiyonu Cham

berlain'dir. Chamherlain, harbi 
kendinden uzakla~tırmak için, 
dörtler paktı yapmak siyasetini 
güderken. şahsi izzeti nefshıden 
fedakarlık yapmakla kalmamı . 
merkezi A \'r\lpa de,·letlerinin 
;\ alnz iueti nefislerini de~l. is
tiklallerini 'de feda etmişti. Fa· 
kat ipin ucu İnıdltereye dokun
duğu ~aman, milli menfaatlerini 
korumasmı bilen İnı:iliz milleti 
Chamberlain 'i diisiirmüş. uzla • 
ma ve yahştlrma siyasetini, si~·a. 
si bir hata olarak kaydettikten 
sonra harbe ııirmiş, biitün mütte
fiklerinin kendisini terketmesine 
rağmen, tek başına milli menfa· 
atlerini feda etmemek iein izzeti 
nefsinden bir santim fedakarlığa 
razı olmamıştır. iki senedenberi 
devam eden harp in~mz milleti· 
nin gösterdiği harikulade muka
vemet, istiklal şuuru olan bir mil
letin ne harikulade bir mukave· 
met kabiliyeti olduğunu göster· 
miye misaldir. 

Tarihi olan mittetJer idn. is
tiklal şuuru olan milletl~r için, 
siyasette uzla ma ,.e ~·atıştırma, 
mua~·yen siyasi bir devrede o 
meomleketin mülki tamamiyetine 
olduğu kadar, milli menfaatlerine 
dokunmamak artiyle, sulhü mu. 
hafaza i~in mühahtlr. Faka;/hu 
uzlaşma ''°' yatışbrma. o memle
ketin h.tiklalini tehdit eden bir 
fatalite'ye boyun eğmek demek 
delildir. 

Milletlerin hayatında ha!'J) na. 
!'iıl muayy<'n ictimai şartlar için· 
de, mua)·yen devirlerde bir zaru. 
ret ise, galibiyet ve mağl\ıhiyet 
de mukadderdir. Fakat o istik· 
lali müadfaa etmt>sini bilen mil
letler, fatatite'leri realite diye 
kabul etmt>zler. mai!lfıhiyet mu
kadder dahi olsa. milli suurun bir 
i(ade.si olan milli miidafaıın h~d. 
di &7.amisine <'•karırlar. 1!\tc İn· 
giltere. işte So.v)·et Rus~·a. F~kat 
uzlaşma ,.e yabştırma siyasetle
ri\·le milli menfaatlerden olduğu 
gi.bi, izzeti ncf inden de feda
karlık ~·apan milletler, gatfplerin 
tahakkiimü altında esir ktltleleri 
~ihi yerlere serilirler. 
'Mağlüp Türkiye, galip devlet

lel'in istilası kar~ısında istiklal 
mücadelesini )'apmasa~·dı, 1nıgiin 
bir mü~temleke değilsek bile, 
Suriye gibi milletler cemiyetinin 
mandası altında mahki\m bir mil. 
lt"t olurduk. i tiklalini müdafaa 
etmesini hilen Türkiye, bn uur· 
ladn· ki uz1Aşma ve yahşbrma· 
ya yanaşmadı. 

Bugün de sulhü müdafaa için 
elimizden gelen her şeyi yapar, 
muhtelif anlaşmalar imzalanz, 
amma. bir muharririn dediği gİ· 
bi. ''fikir , .e mütalealanmızda 
hadiseleri olduğu gibi Jtörmiye 
çalı arak, şahsi gurur ,.e iz.zeti 
nebimizden fedakarlık., yapama
yız. Çiinkü hadiseleri bir fatalite 
diye kabul eden şuur, şahıslarm 
izzeti nefsini de~il. milletin men.· 
fı.atlerini ,.e istiklalini feda eden 
şuurdur. Galip k~n·etlerin k!'~
şısmda boyun egmeyen İn~ılız 
milletinin mukavemeti. Chnm· 
hrrlain'i \'e siyasetini yıktığı gi 
bi. istiklalini müdafaa etmesini 
hilen milletlere de ders \•ermis
tır. Bizim bu derse de ihtiyacımız 
voktur. Bütiin tarihte gerek m}l· 
li izzeti nefsinden, ve (!erek ıs
tiklalinden bir santim bile feda 
etminn bir milletin, ve btt niil· 
leti temsil eden matbuatın, has• 
'ı:-1-n:llf: .. _~ .ıoH ralmn•a da ihti• asa.er ç ımıoı.tn Şt:C'acsı • ... ··-. 
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L Memleket . .,-;;..,-) t~»tanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Bap 3 finci\cle) 
sem Alman mfidahalesi vukua 
gelin~iye kadar Mısınn mil· 
dafaasını temin etmiş ve Rahe· 
şistandaki İalyan kuvvetleri· 
ııi 'tadiy~ye muvaffak olmus· 
tur. Fakat geçen kıştanberi Al 
man miidahalesi üzerine t~i· 
liderin şimali Afrikada. Yuna· 
nhıtanda ve bilhassa Giritte uf 
radıklan mağl\ıbiyetlerin bu 
ddişmenin hakikt sebebi ol· 
dutu tahmin edilebilir. 

fl~JS'Jl•l i 
BUGUNKU PROGKAM 

Bursaag Bir Yılda 
f 50 .. 000 .Seggalı 

Gelmeye Başladı 

~lıda yuı1ı mevadın eksiltmeleri hizalannda ya:r:ıh ıpekillerde ve tarihlerde Hadımköy 
ctnrında İmrahor köyiincje asker! satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar icin i
hale saatlerinden bir saat evvel kanuni vesikalar ve teklif mektu'J)ları komisyona verilmiş bu
lunacaktır. Açık eksiltmeler i(in taliplerin belli vakitlerde komisyonda bulunmaları. Evsaf ve 

7,3G Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7,45 Haberler 
8,00 Müzik (Pl.) 
8,30 Evin saati. 

18,40 Şarkılar 
19,00 Konuşma 
19,15 Orkea•ra 
19,30 Haberler 
19,45 Memleke 

Havalan 
20,15 Radyo 

Gaz.et.esi 
20,45 Fasıl saz 
21,00 Ziraat 

.-rtnameleri lomilyonda srörülür. 
Miktan Tatan 

Cinsi Kilo Lira 

Patlıcan 50.000 77.SO 
Ayşekadın fasulye 50,000 7750 

Temlnta 
Ura Kr. 

571 25 
571 25 

14/7/941 
14 • " 

Bursa-. Gemlik - Orhangazi - Yalova Yolu 

da Y apıltrsa Bu Miktar Daha Artacak 

Sakız kabaıt 
Dolmalık büber 
Stm büber ... 
Domaıe. 
Süt 

50,000 2250 
18,000 3150 
18,000 315f 
18.000 2180 

7,528 1166.53 

188 75 14 • • 
238 25 14 " • 
238 25 14 • " 162 14 " " 87 50 15 " " Yolurt. 33,240 8310 .. 623 25 15 " • .. (206) (5258) 

* Asa~da yazılı sebzeler alınacaktır. Thaleleri 18/7/941 Cuma 
ııünü hizalannda vazıh saatlerde ve şekillerde yapılacaktır. Ta
liplerin kapalı zarf ile olan icin ihale saatinden bir saat evvel ka
nuni vesfkalariyle teklif mektup]&rını komisyona vermeleri. Açık 
eksiltme icin ihale saatinde komisyonda bulunmaları. Eviaf ve 
şartnamesi Ezinede askeri ntın alma komisyonunda Jf()rülür. Ta
liplerin Ezinede ukerl satın alma komiayonuna müracaatlan. 
Cinsi. "tiktan Tutan Teminatı İhale 9dtli 

Kilo Lira Lira Kr. _ye saati 
1 

Calı fasulye. 22,000 2200 165 
Avsekadın fcısul·-. 9,000 1350 101 25 
Patlıcan. 15,000 1500 112 50 
Domates 6,000 600 45 
Yeşil biber. 4,000 600 45 
Bamya. 4.000 800 60 A. Eksiltıne 1 7 

.reni 7apllan lsmetpa .. mektebi 
Calı fasulye. 40,000 4000 300 
A:nekadın fuulye. 20.000 3000 225 

!..m-

Bursaa., modem ne blr ilk 
okul var, ne orta mekt~. 

ne de lise! MeselA, ~hrin her 
iki orta mektebini ıör.den ~i
relim: Biri kiralık ahe&P bir 
eve sıimm1'. dileri de menkul 
şahıslara ait eski bir binaya! 

Halbuki. Bursada hem talebe 
kuif, hem de ırerek çocukların, 
.ıerek ölretmenlerin kalitesi yük 
sek. Burada, maarif mekaniz
muı iyi randıman verivor. 

Bu hakikati. villvet makamm 
da bulunan elektrikli ve çok o
rıjinal bir tablo, apaydın izah 
etmekte. Türldyenin ~ bir vi
liyetinde mevcut olmıyan bu 
e$11Z ~yı yapan da bir mu
allim- Bursa on besinci ilkokul 
bq öb'etmeni Bay Zühtü Se-

Tabloda. viliyet hudutlan i
reıı. 
cindeki maarif tetkiUt ve vazi
veü Pterilmekte. Nerelerde 
kac mektep var? Derece ve nel. 
vileri nelerdir? Bunlar he den 
hanelidir? Vesaire ... Bütün bu 
.uallerin eevapalrmı, f1'1. pltize 
sokmak ile, renk renk alıyonu
nıı&. 

Senwnm 4ll9r bir hanaiyeti 
de 111: T.matı müteharrik. Ma· 
arif nziyetinde bir deliıiklik ol 
dula Wrdiıde, bunu. bir dakika
da tablo üurinde tebarüz et.tir
met bbil 

ı.t.e, bu bOnerl hocaları ve on 
lann 091,.1ran talebesini modern 
mektep binalarına kaVU9hlnnak 
ta. Bura villyeti maalesef ~ 
kalımı! 

:em. "'"6idell 90ID'a. bunun 
teWWi c:metme .w;ı.e. .. 

* * '---
l aramu tmar pJlm, · diJer 

tehirlerimiz ıtbl !mpara· 
torluk devrinde yaı-ılmam19 idL 
Fakat. timdi.. •ircilik mütehas
sm Mölyö Prost'un himmeti ile 
bu noksanın ~derilme.ine cab
sılma.kbdır. Hilen, Celdrae mın 
takasının müstakbel ~kli ha~ 
!anmakta. 

Bursanm lmanna tema eder
ken. biraz yollarından da bah -
setmek lizımdır. 

Mlldanya - Buna asfaltı. .e
yahat hareketlerini ııen1'}etmiı
tir. Evvelce, bir ~~e:: B_~!"8 

T• .relenlerin mrktan ancak ~ Patlıcan. 19,000 1900 142 50 
bine vanrm~. Mudanya - Bursa Domates. ll.000 1100 82 50 
asfaltı yapıldıktan sonra, bu a- Yeşil bi.ber. CJ.000 )200 , 90 '" 
det tam 150.000 e vükselmiş! Bamya ı,ooo 1200 . 90 r Kapalı zarf 18 

Bu sene, 600.000 lira harcana- 237 - 5368 
rak Bursa - Gemlik - Orhanıa- ----ı Jf. 
zi - Yalova yolunun inşasına S(e- kolaydır. Muvaffakıyetli ve di- I Beher kilosuna 8 ku!'\lf 25 san
cilecek imi$. Bursa - Yalova vo- siolinli cemiyet terbiyesinde, san tim fiat tahmin edilen 600,000 
lunun uzunlulu 82 kilometredir cak merasimi esaslı bir amil ro- kilo kuru ot kapalı zarfla eksilt
ki, bunun 70 kilometresi Bursa lünü oynıyabilir. Umuyoruz ki, meye konmuttur. Thaleai 7.7.941 
vilayetine, 12 kilometresi de 1s- teklifimiz müsbet bir telakki ile pazartesi günü saat 16 da Izmir 
tanbul viliyeline aittir. Her iki karsılanacaktır. Lv. Amirlili satmalma komisyo
vlliyet, mevzuubahs i$i ayni za- il - Buna Halkevi, bir so- nunda yapılacaktır. Tutan 37,500 
manda başarırlarsa, yol ~dük kak ıinemuı vaoml.f. Halkevi lira ilk teminatı 2813 liradır. 
kaJmawa: meml>~'.ltimiz hem binuı ile Atatürk heykeli aruı- Şartnamesi komisyonda görülür. 
iktiadl. hem de turistik ehem- r.a konan seyyar bevaz perdede, Taliplerin kanuni vesikalariyle 
miyeti olan bir J[CÇit daha kazan- ahalinin ,kültürüne hizmet ede - teklif mektuplannı ihale saatin -
mıı olacaktır. • cek filmler ıöstrilivor. den bir saat evvel komiayona 

Fakat, itiraf etmek lizım. ki Bu. çok faydalı bir bulue. vermeleri. (150) (5000) 
Buna viliyetinin di~er yolları Fakat, ne yazık ki, Bursada, * 
va tamamen, va kısmen bozuk· meydanlarda 12 oparlör olduiu Betıer kilosu bir ku~an 3180 
tur. Bu buau.ta, ko~su Balı- halde, birinin sesi cıkmıyor! Cün ton odun kapalı zarfla eksiltme
keair vi1'yeti, ona takaddüm et- kü, bunları işletmek kabil olma- ye konmu.ştur. İhalesi 1817 /941 
m1'. Her iki viliyd sınırlan i· m~! Bize söylendiJ?ine nazaran, Cuma J[iinü saat 15 de Yalovada 
cinde otomobil ile seyahat eder- iktisada, pek titizce riayet edil- Tan otelinde askeri satuı alına 

. _.._ .... · mek iirtenmiş; bu sebeple tesis· komisyonunda yapılaeaktu. İlk 
sen&, ae&~ yapmı, .rere.. i.e lerin hem kalitel,rine, hem de ça 
bakını iti'bariyle, dobttılınlZ ' teminatı 2385 ~. T~ 
mıntakanın Balıkesir, yahut Bur lışmalanna halel ~elmlş. kanuni vesikalarile teklif mek-
sadan hanllisine bal'lı bulundu- Halbuki. sarfolunan para ne. tuplarmı iha)e saatinden bir aa
tunu anlamakta tereddüde düs· 12 tane sman oparlör yerine, 6 at evvel komilyona vermeleri. 
meminiz. Cünkü. birinde yay- tane konu.ean oparlör - adlan Evsaf ve sartnamesi Ankara, 
lana yaylana ancak 20 kilometre. üstünde zaten! - alınsa. isabetli İzmit nbul Lv. Amirlikleri ntın 
diterinde de rahat rahat 100 ki- bir hareket olmaz mı idi? alma .komiayoıılaJ'mda da aörü-
lometre tdtmek kabildir. Vakıa, Az tama. çok zivan ~tirir, der lür. 234 - 5368 
vazın. tarlalar arasındaki toprak ler: Ne kadar doiru! * 
~itlerden ıuüı.külltsız ilerle - * * 1200 ton kuru ot alınacaktır. 
mek mümkün oluyor. Fwt, yı Kapalı zarfla eksiltmesi 29/7 / 
k1'Dt?... .. 9ursa vilayetinin bir de 941 Salı ~nü saat 15 de A-

• 1fl. - Oylat kaplıcası derdi vırr: daı>azannda askeri satınalma ko-

Bumda iki güzel Adet var: 
I - Her akşam. hükumet 

konaiına çekilen bayrak, mera
simle indiriliyor. Sehir bandosu 
ve bir jandarma müfrezesi. vill
yet dairesinin önündeki meydan 
da yer alıyor. Müfreze, sellm du
nırken ve bando lstiklll mar$1· 
nı Ç"alarken; bayraltmız ağır a
lır süzülüyor ... 

Halk da merasime iştirak et
mekte ... 

Bu adeti. bütün vilayetlerimi
ze tetmil eylemek ve sancab 
hürmet mefhumunu. cemivetimi 
niz canlı bir ma'~ri kıymeti ha· 
line ııetirmek lbımdır. MeselA, 
ı.tanbulda böyle bir usul mev .. 
cut delildir. Halbuki eehrin bü
yük meydanlannd.an birinde. ay 
ni şevi yapmak. pek mümlrii.- .... .. rıt.nannı 

Heccav Eşref merhumun ma • misyonunda yapılacaktır. Tah -
lüm kıtasını hatırladınız mı bil- min bedeli 78,000 Ura ilk temi
mem ?I. natı 3900 liradır. Taliplerin ka

Oylit bı>lıcası İnejlÖlde. Bu- nun1 vesikalarile teklif mektup
rada. kanserin tedasivi mümkün lannı ihale aaaUnden bir saat ev
imi.si Vali Refik Kuraltan'ın an- vel komiayona vermeleri. 
lattıbna J[Öre, 25 yataklı bir ıu- 236 - 5370 
lınik yapmak kin teşebbüse iri- Jf. 
risilmis. bir sirket kurularak pa
ra bulunmu9. T.ıı> fakültesi ile 
de hasta yollanması hakkında 
mutabık kalınmıs. Fakat. bütün 
bu müsbet emeklerin müsbet ne
ticesi alınamamış! 

Neden? 
Çünkü fomalite bitmemiş! Te

şebbüs, havale mikrobunun ze
bunu olmut! 

Korkulur ki biz •llamlan da 
bu Ustalık öldürecek! - S la AGLI --· 

103 ton sılır etinin kapalı 
zarfla eksilt.mesinde teklifier ka· 
nuna uyJlllnolmaıc:lılı ve 330 ton 
kuru ot ve samana talip zuhur 
etmediRinden 20/6/941 tarihin
den itıöaren bir ay zarfmcb pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Sıiır etinin ilk teminatı 2317 lira 
50 kW'\14. Kuru otun 1794 lira 
38 kul'UI- Samanın 907 Ura 50 ku 
~ur. Taliplerin Giresunda as
lterl satın alma kominonuna trel 

. 242- 5376 

15.30 Kapalı zarf 
17,30 .. " 10 Açık ek.siltph. 
10 30 " " 11 

1 " 
.. 

11,30 
" " 10 " " 11,30 Kanalı zarf . 

KAYIP: - Rize askerlik şu
besinden aldıtrm terhis tezkere
mi kavbettim. Yenisini alacftihm 
dlln eskisinin hükmii vnktur. 
Rize. Ada cRmii. No: 86 l:l22 do
~u Mehmet oğlu Mevlut 

Bu deği~iklik, İngilizlerin, Al· 
man kuvvetlerinin Sovyet or· 
dulariyle meş.ıtul oldukları bir 
zamanda, Orta Şarkta tekrar 
faaliyete ~eçtteklerinin bir a· 
limeti olarak tefsir edilmekte· 
dir. -

Japonyada: 

* 12,30 Program 
12,33 Saz. 
12,45 Haberler 
13,00 Türküler 
13,15 Müz.lk (Pl.) 

* 18,00 Program 
18,03 Orkestra 
18,30 Memleket 

Postası 

takvimi 
21,25 Konuımı 
21,40 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,45 Dam müzS.. 

z.ii1 (Pl.) 
22,55 Kapanş. 

MEVL01 
MÜHENDİS ATA 

KAYADELEN İÇİN J apon kabinesinin on ınn 
denm eden içtimalarm· Kırk Kiln evvel Hakkın rah· 

dan sonra Mösyö Matsuoka bu· metine kavuşan yüksek Mühen
&'ÜD Japonyanın Sovyet • Al· dis ve Müteahhit Ata Kayadele
man harbi karsısındaki vazi)·e· nin ruhuna ithaf edilmek üzere 
ti hakkında şu suretle hülise 4 Temmuz yarınki Cuma Jliinü 
edilebilecek bir beyanatta bu • Cuma namazını müteak1':> En· 
lunmuştur: dürünlü Hafız Yaşar tarafından 
"- Sovyet • Alman harbi, Caddebostanında Erenköy Tram 

münferit bir harp dejildir, hü· vay durağındaki Galippaşa Camü 
yük mücadelenin bir safhH~dır. serifUıde mevlidi nebevi okuna
Ve Japonyay! ya~~dan alak~· caktır. Merhumu tanıyan ve se
dar etmektedir. Bızım siyasetı· venlerle arzu edenlerin tesifleri 
miız, dikkat: tey~kkuz ve ha· rica olunur. 
zırlanmak sıyaseti olacaktır.,,] Aile( 

Japon Hariciye Nazırının bu 
sözlerinden, Sovyet • Alman ~,jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
harbinin seyri ve mukadderatı 
az (Ok taayyün etmeden evvel, 
vaziyetinf sarahaten tayin et · 
mekten (ekindiiini ve sonra • 
dan dönmesi mümkün olmıyan 
bir harekete başlamak isteme· 
diiin.i ıcöstermekedir. 

TAN Gazetesi 

ilin Fivatlan 

}f. ANTEN 

YOLU 
Eskiıehirden Geçiyoı 

'.40.000 Lira 7 Temmuzda Eskisehircıe 
Çekilecek. 

Emniyet aandıtı borçlularmdan ma Aliye varlalerlne ilh 701171e 
son teblii: 

Murıslnlz sathimda 15299 hesap No. lb'le Sandıimıızdan aldıiı (1800) 
liraya "arşı Beşiktaş Teşvlkfye Muradi.)'e ..nahallesi Bayır sokak eski 
22 yeni 40 No. lı iki kısım blr evin tamamını birinci derecede ipotek 
göstererek aldığı borcu vadesinde ödemediğinden 10-3-939 tarihinde fa .. 
t: komisyon ve diğer masraflarla beraber 3430 lira <12 kuruşa vannı,ıa-. 

Bu sebeple ve 3202 No. h kanun mucibince yapılan takip wı açık 
arttırma neticesinde mezlu1r ıayrl menkul 3500 lira bedelle talibine 
muvakkater. ihale edilmiştir. İtbu ilin tarihinden itibaren bir ay zar-

KAYIP: 12/10/940 tarih ve fmda 39/48 dosya No. ıiyle Sandığımıza mOracaaua borcu ödemedijinlz 
2162 sayılı dahili ticaret beyan- takdirde kat'I ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hilıtimlij1ne 
namesini kaybettil'imden hükmü tevdi olunacatı son ihbarname makamma kalın olmak il.zere llAn olunur. 
kalmamıştır. Fehmi Sadık oğlu. (MOO) 
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GECE GELEN HABERLER 
ilk Beş Senelik Sulama 

Programından 
llınan Müsbet Neticeler 
;o Milyon Lira Sarfiyle Yeni Tesisat Yapmak 

İc;in Hazırlanan Layiha Mecliste 

Tetkik Edilmeğe Başlanmıştır 
Ankara, 2 (TAN Muhabirin -

len) - Nafıa Vekileti memleke
tin muhtelif mıntakalannda bir 
rnuddettenberi devam eden su -
lama tesısatı işlerini ikmal et -
iniştir. Yapılan kanal, baraj ve re
gtilatörler vasıtaıjyle bmlerce dö 
tıi.ım arazinın sulanması imkAnı 
artık hasıl olmuş bulunmaktadır. 

Gediz havzasında Menem~n o
\rasına ait tesisat ile Büyük Men
dresteki Porsuklu ve Kuyucak kı 
sımlarından başka Nazilliye ka -
dar olan kamun da tesisatı bit -
iniştir. 

önümüzdeki hafta içinde bu 
rnıntakalarda büyük bir merasim 
~apılacak ve buradaki tarlalara 
ıstenildiği kadar su vermek müm 
kün olacaktır. 

"Mendres" in sol tarafındaki 
"Gizlebey,, tesmıye olunan kıs -

an da tesisatı ikmal edilmiştir. 
~urası da suya kavuşacak olan 
lnıntakalar arasındadır. 
Diğer taraftan Niğdede yapıl -

rnış olan su barajı inşaatı da ta -
?namlanmış ve burada bulunan 
elma bahçelerine su tevziatı baş
lamıştır. 

Onümüzdeki sene içinde Tar -
sustan Mersine kadar olan kııı.mın 
tamamına su verilebilecektir. Bu 

Bir Alman 
Gazetesinin 

Makalesi 
"Altı Ok, Bugünkü 

Türk Refahının Esas 

Temeli Olmuıtur .. 
Berlln. 2 (A. A.) - Alman 

nıatbuatı, Turk - Alman muahe
desinin tasdiki münasebetiyle 
lJlus, Cumhuriyet ve İkdam 5ta-
2etelerinin baş makalelerini ikti
bas etmektedir. 

tesisatın birkaç ay içinde ikmal 
edilmesiqe intizar olunmaktadır 

Gediz üzerinde bulunan Susı -
ğırlık havzasındaki Kemalpaşa, 
Karadere, Manyas ve Karacabey 
ovalarına da derhal su verilebil
mesi için büyük bir gayret sarfo 
lunmaktadır. 

Nafıa Vekiletinin elli milyon 
lira sarfetmek suretiyle beş sene 
içinde büyük su tesisatlan yap -
mak için hazırladığı kanun ·layi -
hası allkadar encümenlerde tet
kik olunmaktadır. Bu para ile bil 
hassa·orta Anadoluda büyük te -
sislerin inşasına başlanacaktır. 

Verilen malUmata göre, bu el
li milyon lira ile bir milyon üç 
yüz elli altı bin dekar bataklık 
kurutulacak, (1,364,000 dekar a
razi de feyezandan masun bulun 
durulacaktır. 5, 735,000 dekar ara 
zi de tamamen suya kavuşmuş o
lacaktır. 

ikinci beş senelik program 
1947 senesinde tamamlanacaktır. 
Bu suretle binlerce dönüm batak 
lık kurutulmak suretiyle ziraate 
elverişli arazi kazanılacak ve bu 
mıntakalardaki köyluler sıtma 
hastalığından kurtulmuş olacak· 
lardır. 

r---- .... 1 ••• , 
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Milli Şefin 
Teıekkür ve 

Tebrikleri 
Ankara Z (AA.) - Riyaseti 

CUmhur umumi kitiplil'indeıı: 
Kabotaj hakkının Türk bay· 

rağına geçtiği güniin 16 ıncı ~·ı1 
dön~ pıüauebetiyle yurdun 
her tarafından aldıklan tehrik· 
lerden mütebuaa olan Reisi 
cUmhur Millt Şefimiz İsmet fnö· 
nü teşekldirleriyle karşılık teb· 
riklerinin iblaitna Anadolu ajan· 
smı tavıit etmişlerdir. 

* 
"Fra~urt~r .~ituDJ(';: Anka- İstanbul, 2 (A.A.) - Denizci-

ta muhabırın.m Altı o~ . ba~lıkt ler bayramının on altıncı yıl do
ıl~ yazdı~ı bır makaleıynı neşre-! nümü münasebetiyle Münakalat 
dıyor. Bu makale şu bakımdan Vekili Cevdet Kerim 1ncedayının 
~lakalıdı~ ki, Turkiye~i siyasi Reisi Cümhur Milli Şef İsmet 1-
"~a~elerı ol~ıyan, munhasıran nonüne çektiii telj{I'afla aldı
~ıraı ve otorıter bır mem}eket o- lı cevap aşa~dadır: 
larak tanıyan Alman e!k9f1 umu Milli Şef ve Cümhur Reisi İs· 
~ıyes~e TurkıyeY.1 hakikı çehre- met İniiDünün yüksek katına 
aıyle bıldirmektedır. 

Muharrir, Cümhuriyet Halk 
Partisinin vazifesini ve Türk ıi
Yaai hayatının seyri üzerindeki 
leri tetkik eylemektedir. 
t'olünü anlayışlı bir tarzda ifade 
;,ırnekte ve dahilt siyasi hamle·•n ve Cümhuriyet fikirlerinin 
~riz vasıflarını çizerek millet i· 
e Parti arasındaki münasebet-

'!' )lakalenin ikinci kısmında 
'lı Urk devletinin iktisadi te~bbüs 
;:ru olarak gorduiu işi uzun 
lt iya tahlil edilmektedir. Ma 

alede deniliyor ki: 

Garp cephesinde muzaffer or· 
dwannıda kurtarclıium, Lozan 
ıulhti ile kurduiunuz yeni Tür
Jdyede, tedbir kuvvet ve temki · 
nin bah~ttili saadet ve intibah 
l~inde Türk sulannda kabotaj 
Türk bayratına ve Türk ~ocuiu· 
na hak olarak kazandırdıfınız de 
nizciler bayramının onaltıncı yıl 
dönümünü tes'it ettilimiz şu 
anda Münakalat Vekileti ailesi· 
nin ve Türk denizcilerinin sonsuz 
tazim ve minnetlerini ve sarsıl· 
maz baiblıklannı arzetmekle me 
sudum. 

) .. Yeni Türkiye devleti, Tilrki
\t eyı, iktieadt bakımdan feci bir ' 
~ıyette lbulmUştur. Ecenbı ser. 
r Yesinin iktisaden yutmak 11.aY 
~tlerine karşı mücadele etmek 
iltrburiyetinde kalmıştır. Türk 

Münalmllt Vekili 
Cevdet &erim İncedayı 

* B. Cevdet Kı:>rim 1ncedayı 
Münakalat Vekili 

İstanbul 
tı ~di meselesi ancak beş se
b~:.~ planla halledilmiştir. Bu 
.~ Türkıyenin sanayileştirilme 

r ını derpiş edıyordu. İşte bu su-
~ttledir ki devletin murakabesi 

8
• ıncta sırketler kurulmustur. Bu 

şırketıer şimdi tam bir verimle 
~alışınaktadır. 

"Altı ok" buıünkü Türk refa
hının esas temeli olmU$tur ... 

Brest'e Yeni 
Bir Hücum 

Üç Alman Zırhhsının 

Denizciler bayramı vesile • 
siyle bildirdiiiniz asil duya-u· 
lardan dolayı size ve temsil etti· 
tiniz Vekalet ailesiyle Türk de· 
nizeilerine teşekkür ve tebrikle· 
riml sunarrm. 

ismet lnönü 

Amerika, "Robin 
Moor .. Vapuru için 
Tazminat istiyor 
N~rk, 2 (A. A.) - Vaşing

ton'dan Amerikan gazetelerine 
Arasına Bombalar s<onderilen bir tel5trafa göre A-

merika. son ~nlerde bir Alman 

O·u· c.t"u"gv u·· e·ıd· ··~ denizaltısı tarafından batırılan 
3 

ı ırınyor Robin Moor Amerika vapuru için 
"_ , 1 milyon dolar tazminat istem.ek-

l ~ndra 2 (A.A.) - '°J'eblil,, teclir. 
d "'ınliz hava kuvvetleri tarafm - -------
barı. dün ıece Brest üzerine ya
lı •lan taarruzda havuzda bulu 
rı 11n üç Alman zırhlısının arası
ı: bombalar duştü~u görulmüs -

r. 
ha Clıerbourı havuzlan da keza 
lbbardıman edilmıştır. 

Rooselrelt, Yann Bir 
Nutuk Söyliyecek 

Londra, 2 (A. A.) - Burada 
öArenildiline göre Roosevelt 4 
Temmuzda İngiliz mılletine hita. 
bt?n radyoda bir nutuk söyliye-

Askeri Y aziyet ! 
( Baş tarafı 1 incide ) 

kişaf'lar göstermektedir. Bu üç 
dört gün i~indeki en mühim de~ 
ğişiklik Finlanda cephesinde har· 
bin başlaması, Almanların si· 
maide l\furmansk üzerine taarruz 
larıdır. İki taraf da her gfin 
~arma, sızma çevirme gibi ha· 
reketlerden bahsetmekte fakat 
ertesi gün bu yarmaları~, SJZ· 
malannı ve çevirmelerin arkası 
gelmemektedir. 
~u zikzaklı ilerleyiş ,.e J?eri· 

leyışler, şark cephesindeki har· 
hin hususiyetlerini tebarüz etti· 
ren mühim vakıalardır. 

Sovyet Alman harbini vu· 
kufla takip edebilmek jçin bu 
c~phedeki harbin hususiyetlerine 
~ıt bazı noktalann bilinmesi la· 
zımdır. 

Bu Harbin Hususixetleri 

Sovyet · Alnıan harbi, simdi· 
Y! kadar tarihin kaydettiği, hat 
ta bu harpte ıarp cephesinde ve 
Balkanlarda gördüi'ümüz harp· 
lere . benzemez. Şark cephesi 
h~r~ı tamamen bir makine har· 
hıdır. Döiüşenler insanJar de· 
kil. makinelerdir. Harp tank ve 
tayyareler arasında cereyan et -
rn~kt~ir. Onun için bu harp tam 
ınanasıyle hareket harbidir. Ata· 
türk'ün vaktiyle tavsif' ettiii 
gibi burada hatti harp yok. sathi 
harp vardır. Onun içindir ki 
motörize kuvvetler bazı nokta -
larda yirmi otuz kilometre iler· 
!edikleri halde, Jrerilerde harp de 
vam etmektedir. 

Bu cephede en mühim rolü 
tayyareler oynamaktadır. İki ta· 
raf da burada hava kuvvetlerini 
muhtelif' işlerde kullanmaktadır. 
Şark cephesinde iki taraf' da 

hava üstünlül'ünii temin edeme· 
miştir. Onun için iki taraf da 
cephe arkasındaki şehirlere bü· 
viik taarruzlar yapmağa henüz 
imkan bulamamışlardır. Cephe· 
de kullanılan tayyareler evveli 
düşmanın cephe arkasındaki mu 
vasala yollarını ve tecemmüle· 
rini dövmekte, sonra motörize 
kuvvetle.re ~·ol açmağa cahsmak 
tadır. Sovyetler ilk defa olarak 
tayyareyi tanklara karşı kuvvetli 
müdafaa silahı olarak kullan -
maktadırlar. Garp cephesinde 
Alman tank kuvvetlerine karşı 
Fransızlar küçük toplar kullan· 
mııtlar, fakat tayyareden istifa
de edememişlerdir. Burada Sov· 
yetler cephe aralanndan sıza· 
rak içeri a-iren tank ünitelerini 
topla değil tayyare hücumu ile 
imha etmektedir. Bunun içindir 
ki şimdiye kadar cepheyi yanp i· 
çerilere nüfuz eden Alman motö
rize kuvvetleri hiç bir yerde 
cepheyi yarmala ve arkadan çe· 
virmefe muvaffak olamamışlar· 
dır. So'·yet tankları da, hatlar· 
dan sızıp ileri ,Pden motörize 
kuvvetlerin arkadan a-elen mo· 
törize piyade kıtalariyle irtiba· 
tını kesmek ve bu sayede mü· 
dafaa hattını daimi surette mu· 
hafazaya muktedir olmaktadır· 
lar. 

Sovyetler han kuvvetlerinden 
asker naklinde de istifade etmek 
tedirler. Bunun için ilk defa o· 
larak planörlerden mürekkr.p ka 
tarlarla uzaklardan cepheye as· 
ker, mühimmat ve malzeme ta· 
'1maia muvaffak olmaktadırlar. 
Şark cephesindeki harbin hu· 

susiyetlerinden biri de motöri · 
ze kuvvetlerin hareket kabiliyeti 
s!lyesinde tam minaıiyle bir.hat 
b harp tesis edilememesidir. Al· 
man tanklan bir taraftan iler· 
lerken, sal'da ve solda bulunan 
Sovyet tank kuvvetleri onları 
ç~vir~ekte ve bu suretle harp 
hır lfUn hattın ileris·nde diier 
Jt"ÜD hattın arkasında cer~yan et .. 
mektedir. Ve yine bu yüzden· 
dir ki iki taraf' da tank bakımın· 
dan büyük zayiat vermekte • 
dir.Almanlar, Kızılordunun kay· 
bettiii tank ve tayyareleri yeni· 
den yerine setirmeje imkan ol· 
~dıfını iddia. ettikleri gibi, ta. 
J(lhz ve Amerıkan askeri müta · 
hassıslan da Almanyanın şark 
cephesindeki tank ve tayyare za· 
yiatınr uzun müddet telifi ede • 
miyeceğini, ve harp bu şiddetle 
devam ederse artık ln,Pltere üze· 
rine kafi derecede tayyare gön· 
dermeie muktedir olamıyaca. 
ğmı söylüyorlar. 

Cephelerde Vaziyet 

Dün akşama kadar selen teb· 
liğlere ıöre ıtfmdi eark cepheajn· 
de beş noktada mühim harpler 
olmaktadır: 

ı - Şimalde Murmansk cep· 
besinde Almanlar bu şehri zap· 
tederek Sovyetlerin buz deni-. 
zindeki yegine lilllflnlannı elde 
etmel'e (alı ıyorlar. Buraya Fin· 
lindanrn şimalinden yeni kuv· 
vetler gönderiyorlar. Fakat bu 
güne kadar Kıulordunua muka· 
\•emetini luramamışlarclfr. 

Z - Kareli şibih ceZireaincle 
pazar günü başlıyan taarruz he· 
nüz mUabet hiç 'bir netice verme· 
miştir. Hatta bu cepheye pek 
yakın olan Leninırad'ı bile bom 
bardıman etmeie vakit bulama · 
mı lardır. 

3 - Litvanyada. Alman kuv· 
,·etleri Dvina nehrini bir kaç 
noktadan geçerek Riga'ya •ar · 

TAN 

Alma11 • Sovyet 

ilk 
Harbinin 

Neticeleri 

Alman Tebliği 
( Baı tarafı 1 incide ) 

Finlanda cüzü tamlan ve Al • 
man ordusu te§ekkillleri dün Fin 
landarun merkez ve §imal mınta· 
kalarında Sovyet hududundan ta 

( Baş tarafı 1 incidf! ı arruza geçmişlerdir. 
kalmayı tercih eden Finlanda, Is- Alman hava kuvvetleri dün de 
v~ç ve lspanya .gibi devletler da- düşman kıtaları tecemmü1erinc 
hı, bu harpte b1taraflıklarını ter- Zırhlı teşekküllerine ve topçu 
kederek doğrudan doğruya Al - mevzilerine karşı mütemadi taar 
manyanın yanında yer almışlar-ı ruzlarla ordunun harekatına mü 
dır. zaheret eylemiştir. 

Bu suretle Alman - Sovyet Lemberg'in şarkında Minsk ci 
harbi. Al~a!lyanın vüc!-ld.C:. ~e.tır: varında. ve Estonyaya doğru ri
~ek ıstedığı Avrupa bırlıgı fıkra- cat halınde bulunan düşman kı
n~ tahakkukuna dogru kuvvetli taları hava taarruzlariyle ağır za 
bır adım .. atılmasın~ se~J? olmuş yiata uğramışlardır. Düşmanın 
tur. Bugun muhtnlıf mıllı mak - gerisinde münakale yolları ve bir 
satlarla Almanyanın yanında yer zırhlı treni tahribedilmiştir. 
~]an bu devletler, yarın siyasi ve Keza mühim surette zayıf düş 
ı~~ısadi sah,ad~ da ~lmanyanın müş olan Sovyet hava kuvvetle
nüf~u a~tına gırm.e~ı, ve Avru - rine karşı savaşta da yeni muvaf 
pa bır~ığınde B~rlın~. kendileri- fakıyetler elde edilmiştir. 
n~ tayın edec~ğı yerı ışgal etme- Macar kuvvetlerine mensup te 
yı :kabul etmışler demektir. Al- şekküller plan mucibince Karpat 
manya Sovyetlere karşı açtığı geçitlerinden Galiçyay:a kadar 
harpte muvaffak olursa, Avrupa ilerliyerek Alman taarruzuna ilti 
birliği f ıkrinin tahakkuku kolay- hak etmişlerdir . 
!aşmış olacaktır. Ve o vakit Al - • • ... 
manya demokrasilere karşı da FevkaJ.dde telHıg 
bütun Avrupa namına konuşmak Bertin 2 (A.A.) - Alman or-
hakkını kazanacaktır. Fakat bu dulan başkumandanlıiı bu ak
harb~ ka!bederse A vrupanın na- sam aşa~ıdaki fevkalide tebliği 
sal bar akıbete sürükleneceğini neşretmiştir: 
~~günden tahmin mümkün de - Bialistok'un şarkında cere -
gıldır. yan etmekte olan imha harbinin * * tarihi ehemmiyeti haiz k:ıt'i 

Yalnız Almanya Japonyayı bir netice verdiği gitj{ide daha 
hali harekete getireme - ziyade anlaşılmaktadır. Alman 

miştir. On gi.ındenberi Tokyoda, yayı arkadan vurmak ve Avru
kumandanların ve erkinıharbiye paya ıbolşeviklik afetini götür
reislerinın iştirakiyle aktedilen mek üzere hazırlanan Sovyet 
içtimalardan sonra nihayet ev - ordulan tarif edılmez bir her 
velki gun Japonyanm Çinde ihdas cümerçe uğramışlardır. 
ettiği Nankin hükiımetinin diğer Sarka do~ru hızla ilerlemekte 
mihver devletleri tarafından tas· olan kıtalanmızın J{erisinde ka
dik edildiği haberi verildi. Şim - lan azim miktarda harp malze
diye kadar mihver devletlerinin mesinin, diğer ganaimin ve e 
bu emri vikii tanımamış olmala- sirlerin toplanabilmesi ve sayıl
rı minidar olduğu gibi, bugün ması için belki haftalar l{eçe
durup dururken buna luzwn cektir. Burada cereyan eden mu 
görmeleri de dikkate şayandır. harebelerin ehemmiyeti hakkın 
Acaba Japonya harekete geçmek da asaiıdaki rakkamları.n mü
için böyle bir şart mı ileriye siır- taleasiyle bir fikir edinmek müm 
muştur? kündür: 

Maamafih bu vesile ile Ingilte- 22 hazirandan 1 temmuza ka-
re, Amerika ve Sovyet Rusyada dar 5774 tank, 2330 top ve ha
meşru Çın hükumeti olarak Çun- va daf'i topu, 4 zırhlı tren ve 
kıng'deki Çan-Kay-Şek hükıirne - azim miktarda mitralyöz ve tü
tini tanıdıklanru ve bu hükıl.mete fek ahrip edilmiş veya i~inam 
ellerinden gelen her yardımı ya- olunmuştur. 
pacaklarını bildinnişlerdir. De - Ayni müddet içinde Sovyet 
mek ki, Alman - Sovyet harbı U- hava .kuvvetleri 4725 tayyare 
zait Şarkta da cephelerin daha kaybetmişlerdir. Bunlann 1392 
vazih bir surette teessusüne ve si hava muharebelerinde 112 si 
harbin orada da genişlemesine hava batayal4n tarafından ve 
sebep olmuştur. 3221 i de yerde tahrip olunmuş-* * tur. 

Alman -Sovyet harbinin en $imdiye kadar tesbit edilebi-
mühim neticelerinden bi - len esirler miktan 160,000 den 

ri, demokrasileri senelerdenberi fazladır. Sovyet müdafaasının 
fena gözle gördükleri Sovyetlere şiddetine ve çemberden çıkmak 
yaklaştırması olmuştur. Cham - için yaptıb çok şiddetli teşeb
berlain zamanında Moskova ile büslere, binaen düşmanın ub'a
milzakere tesisi için aylar kay - dı~ kanlı zayiat esirlerin sayı
betmekte mahzur görmiyen Ingil sından da çok fazladır. 
tere bu defa emsalsiz bir süratle Bizim zayiatımızın yekunu çok 
Sovyetlere yardıma karar ver - şükür pek azdır. 
miş, ve bir hafta içinde Mosko -
vaya asken ve iktısadi bir heyet G. W avell, Hinclstan 
göndermiştir. 

Otedenberi komünizmin en bü 
yük dı.işmanı olan Amerika bıle 
Nazi tehlikesine karşı Moskova 
ile anlaşmaya razı olmuştur. llk 
nazarda aklın kabul edemiyeceği 
bu mucize, doğrudan doğruya 
Alman - Sovyet harbinin netice
sidir. 

Bu anlaşma hem harbin seyri, 
hem de yann aktedilecek sulh 
üzerinde faydalı tesirler tevlit e· 
decek derecede mühimdir. Onun 
için bizce bu hid.ise, Almanların 
Avrupa birliği tesısine muvatfak 
olmaları kadar ve belki de on -
dan fazla bir ehemmiyeti ha1zdır. 

Kumandanı 
( Bq tarafı 1 incide ) 

Yeni devlet nazırının 
göreceği vazife 

Londra, 2 (A. A.) - İngiliz 
batvekllet dairesi tarafından Ge
neral Wavell'in Hindistan ordula. 
n başkumandanlııtna ve General 
Auchin Leck'in de onun yerine 
orta şark kuvvetleri baş kuman
danlıRuıa tayin edilditine müte
dair olarak neşredilen teblitde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

s 

Mile+ Meclsnde Sovyet Tebliği 
( Baı tarafı 1 incide) ( Baı tarafı 1 incide) 

"Teşkilatı esasiye kanunumu.. Murmansk istıkametinde adet-
zun 85 inci maddesinde "vergiler çe faile duşman kuvvetlerine 
ancak bir kanunla tarh ve cibayet karşı kıtaatımız cctın surette 
olunabilir.,. demektedir. Arkada- mücadelelerine devam etmişler 
şım buna istinat ediyorlar. Askeı• dir .. 
lik mükellefiyeti kanununda da Koxholm istikametinde düş
yardnn sözı.i g~iyor, bir de bu- man bir çok nokt3lardan taar
na istinat ediyorlar. Müsaade bu- ruza kalkarak arazımız dahili
yurursanız askerlik mükellefiye- ne girmeğe teşebbus etmıstır. 
ti kanununun 71 inci maddesini Tarafımızdan yapılan sıddetli 
okuyaca~ım: mukabil taarruzlar du man 

"Hazer ve seferde 45 günden ziyade buyuk zayiata u~ratılarak tar -
müddetle askerde bulunanların yiye- dedilmistir. 
cek vesair ihtiyaçları ötedenberi ken Dvinsk istikamet.i:ıde ';uvvet
dlleri tarafından tedarik olunan ve !erimiz düşman piyadesine ve 
ba~kaca muavenet edecek kimseleri tanklarına karşı çetin muhare
ve rayici mahalliye göre idare ve ih- beler vererek Alman kıtaatmın 
tiyaçlannı temin edebilecek e et "e gaııbi Dvina mıntakasına .clrme
gelirleri bulunmadığı mukim bulun- sine mumanaat etmekt~r. 
duklan mahalle ve köy ihtiyar heyet- Minsk istikametinde duttna -
terince tebeyyün edenlerin h nelerin- nıın müteharrik kollarına kar
deki usul ve filruğ "e ze\ce "e erkek şı savaş devam etmektedır. Kuv 
ve kız kardeılerine askere g ttlklerı vetlerimiz ı?enış bır mıkyasta 
günden terhisleri tarihine kad r ma- baraj ateşine istinat ederek mu 
halle ve köylerinde bulunup ve n ke- kabil taarruzlar val)makta , e 
re alınmamış olanlar yardım etmlye duşmana azim zayfat verd .. mek 
mecburdurlar . ., suretiyle ileri hareka,tını durdur 

Burada yardım tabirinin ya-• maktadır.la~. . 
nında bir de "mecburdur .. keli- . L~ck ıstıkametınde kuvw~tıe
mesi vardır ki bu yardımın ma- rımız kuvvetlı duşman te,.ekkul
hiyetinin bir mükellef'ivet oldu- lerinin taarruzunu purdurmuş-
~unu sarahaten üade ediyor. !ardır. Bu cephede bır kaç gun 

Maddenin alt tarafı şöyledir: devam eden muharebe esnasın 
"İ~u yardımın ne suretle yapıla- da düşman insanca ve harp le

cağı mahalle ve köy iht yar mecli ı vazımı hususunda mühım zayıa
ve heyetlerince tesblt ve onlar ' ı- ta uğramıştır. 
tasiyle ifa olunur... Plin da4-esinde ve aldıkları 

Hükumet rüesası ve mahalli 
belediyeler bu husu takip ve te
min ve adilane bir surette tatbi
kini mürakabe ile mükelleftirler. 
İşbu heyetlerce tesbit olunan yar 
dımı yapmaktan imtina edenler 
hakkında mezkur heyetlerin maz 
batası üzerine tahsili emval ka
nunu tatbik olunur . ., 
Yardmı mecburidir, vermiyen

ler hakkında tahsili emval kanu
nu tatbik olunur. Bu S?ayet sarih 
bir mtikellefiyettir. Bu kanuna 
istinaden ihdas edilmiş bir mü
kellefiyettir. Binaenaleyh ne teş. 
kilah esasiye kanununa, ne de 
bu kanuna mugayir değildir.,. 

Kabul mUen kanunlar 
Bu izahatı müteakip ruzname -

ye geçilmiş, Türkiyenin Budapeş 
te panayırına iştiraki masrafları· 
nı karşılamak üzere Macaristana 
gönderilecek 15 bin liranın tarih 
sırası beklemeden Turk Macar 
kliringinden tesviyesi hakkında 
Macaristan hükumetiyle yapılan 
çalışmanın tasdikine ait kanun 
layihasını ikinci müzakeresini ya 
parak kabul eylemiştir. 

Meclis, Haliç vapurları işletme 
inhisarına ait kanun liyihasiyle 
hariçten satın alınan buharlı ve 
motörlü gemilerle memlekette ya 
palan mümasilleri için getırilecek 
eşyanın gümrük resminden mu
afiyetine mütedair kanun hükum 
!erinin meriyet müddetinin tem
didine ve belediyelerle bunlara 
bağlı müesseseler ve belediyeler 
bankası memuı'Iarı tekaut sandı
ğı teşkiline ait kanun layihala -
rını müstaceliyet karariy1e mü
zakere ve kabul eylemiştir. 

Bugünku toplantıda B. M. Mec 
!isi, Maliye Vekilinin talebi üze • 
rine Uzunkoprü _ Sivilınj{I'ad ara 
sında Turk toprağı haricindekı de 
miryolu k1SUDlannın işletmesi 
hakkındaki kanun liyihasuıın 
muhtelit bir encümen tarafından 
tetkikini tasvip eylemiş ve ikin
ci defa reye konulan çifçi malla 
rının korunmasına dair kanunu 
da kabul eylemiştir. 

Meclis gelecek toplantısını cu -
ma gunı.i yapacaktır. 

emre ittiba ederek geri çeki
len kuvvetlerımiz Lembcrg'i 
tahliye etmişlerdır. 

Düıürülen tayyareler 
Hava kuvvetlerimızın harekatı 

hakkında verilen sarih maluma 
ta göre 30 hazıranda 50 si hava 
muharebelerinde olmak uzere 
56 Alman tayyaresi du urulmus
tı.ir. Bizim kayıplarımız 17 tay 
yaredir. 

Kahraman tank şoförlerimiz, 
topçularımız ve Sovyet piyade
si vatanımızın alçak düşmanı
na karşı çarpışmalarda bir çok 
engelleri iktham ederek, ana va
tanımızın her karış topra.b için 
feragati nefsle mucadele eyle -
mektedir. Adetçe faık di.ısman 
kuvvetlerinin hucumuna uin -
yan bir cüzütam dul>manın hı.i
cumlarını tam bir ııun +utmuş
tur. Faşistler, bir c;ok defa hu
cuma kalkmış, fakat her de
.fasında ilk mevzilerıne doğru 
tardedilmıştir. Bir tek günde Al
manlar 50 tank kaybetmişlerdır. 
Piyade eı.izütamının askerleri 
Cı diışman tankı tahrip etmişler
dir. Bir tarik dafi bataryası yal
ınız bir tek muharebede 8 dı.iş -
man tankını savaş harici bı -
rakmıştır. 

Kareli berzahı bölgelerinden 
birınde. bir beyaz Fin taburu hu 
dudwnuzu ~eçmiştir. Bir piyade 
taburumuz dürnıanla muharebe
ye ıutuşmuş ve duşmanı J{eri çe 
kılmeye mecbur etmiştir. Düş
man üç tank kaybetmiş ve 100 
kadar ölu ve yaralı vermiştır. 
Bu taburumuzun askerleri sar -
hoş bir vaziyette bulunan beş 
asker esir almışlardır. 
Duşmana karşı mücadelede 

Sovyet pılotları milletimize has 
cesaret ve teşebbus kabiliyetıni 
J(ostermektedir. 

Alman istihbarat bürosu, bir 
trene yapılan mitralyöz hücumu 
esnasında Sovyet pilotlarının sôz 
de dumdum kUr$UDU kullandık· 
lan hakkında yalan haberler neş 
retmektedir. Her halde bu tah
rik haberinin hedefı Alm~lann 
bızzaı. kendı nıyetlerini J{ızle -
mektir. 

Şimali Afrkaya 
Gönderilen İaşe Maddeleri 

"Kral, General Sir Archibald 
Wavell'in Hindistan ordulan baş 
kumandanlığında ve wnwni vali. Mihver Devletleri lle11tırabga ceplu!ıüule 

Rumen ve Alman kıtalarının 
Besarabya arazisıne girmek i
çin yaptığı bütün teşebbusler 
askerlerimizin şecaat ve kuv
veti karşısında mütemadi su
rette kırılmıştır. Faşistlerin taf
rafuruş propaJ{andasiyle sarhos 
olan Hitlerin Rumen u~lan, 
bir yıldınm darbesi Ribi Besa
rabyada Alman kıtalarını taki'P 
edeceklerini i.ımlt edıyorlardı 
Fa'kat Rumen generalleri Hıtler 
tarafından acı surette aldatılmış
tır. Alman subavlan. Rumenle
ri, cebirle kendi cuzütamlan -
nl4'1 önı.inde mubakkak bır ölüme 
surmektedirler. Fatistler. ma
neviyatı kınlmq Rumen asker
lerinin sırtına çevrilmit mitral
yözlerle bunlan tehdit etmekte
dir. Taarruzlarda, Alman mit
ralyözleri Rumen unsurlarını 
takip eylemektedir. 

Vaşio5tton 2 (A.A.) - Hariciye 
müsteşan Sumner Welles ıa
zetecilere beyanatta bulunarak 
iki Fransız vapurunun Ameri -
kadan Şimali Afrikadatd Fran
sız müstemlekelerine gıda mad
desi götüreceğini söylentiştir. 

Diğer araftan Marsilyadan ay
ni 5tiınde yola çıkacak olan iki 
vapur da Amerikaya li(elecektir. 

1ik icra konseyi azalıiında Gene
ral Sir Claudd Aichin Leck'i is
tihlif etmesi ve General Auchin 
Leck'in de onun yerine orta şark 
başkumandanhbna tayinini tas
vip etmişti!'. Bu tayinler harple 
al8kadar tayinler olup askeri va
ziyetin ilaride 11.österece~ inki
şafa tabi bulunmaktadır.,. 

Lyttelton'un tayini de başvekil.. 
let tarafından neşredilen bir teb
liğ ile şu tarzda bildirilme~tedir: 

"Kral, Oliver Lyttelton'un dev 
mıslardır. Kızılordunun bura • Jet nazırlı~ma tayinini tasvip et
da.!1 eski hudut üzerind~ki ilk miştir. Lyttelton harp kabinesi 
mudafaa hatlarına çekilmekte azası olacak ve harp kabinesini 
olduktan anlaşılmaktadır. orta Şarkta temsil edecektir. Lyt. 

4 - Mlnsk cephealnde ~ ... teıton orta earkta aakerl hare
denberi devam eden $iddetll mu klt hariç olmak ~re harbin bu 
harebeler Alman tebliliae söre mıntakada alınmasını icap ettire
beklenen neticeyi vermı,. bura· ceJti bütün tedbirleri harp kabi
da Bialiatok mıntakasında çev• nesi namına ittihaza salihiyettar 
rilen Rus ordusu esir edilmi' • kılınmıştır 
tir. .,. 

5 - Luck ve Lembeq cephe· Değifikliğin aebepkri 
sinde Sovyet orduları bir nıik· Londra, 2 (A. J\.) - Reuter a-
dar çeldbneğe mecbur olmaş, fa· jansınm siyasi muharriri diyor 
kat dört ıündenberi bu cephede ki: 
devam ~~ harp henüz netice· .İn«ilterenin or\t.~'-' harbi 
lenmemıştır. • teşkilatl~WM itlft farMM.iii 

( Bat tarah 1 incide J 

Çin, Almanya ve ltalga 
Ue mibuuebatını keatl 

Çunkin5t. 2 (A. A.) - Çin hü
kumeti, Almanya ve ttalyadaki 
büyük elçileriyle diplomatik mu
mesillerine Çine dönmek üzere 
telgrafla talimat vermiştır. 

Yeni vazİl/et Amerikanın 
aiyasetini değiftirmiyecek 
Vaşinl(ton, 2 (A. A.) - Salı 

~nkü gazeteciler toplantısında 
Sumner Welles beyanatta bulu· 
narak, Japonyanın himaye etti
li Çin bfikumetinin Almanya ve 
İtalya taraflanndan resmen ta
nınmış olmasının Amerika ile J a
ponya ve Çni arasındaki münase
betlerde hiç bir değişiklik yapmı 
yacağını söylemiştir. 

Japonya karannı veriyor 
Tokyo, 2 (A. A.) - Neşredilen 

resmi bir beyannamede bildiril· 
diğine 5tÖre bu sabah imparator 
nezdinde yapılan toplantıda hali
hazır vaziyet ve milli siyasete ait 
mühim bir karar alınnu&tır. Ceaup cephesınde Alman • 11.ayretlerin-«"ta şarktaki Iruvvet 

Rwnen ordulan lal1& ı.1r ller- lerin -.uma:nıdaııbiııw aittik
leme kaydedememitlerdir. ce artan yüJriiJ)Ü hafifletmeyi ia-

~tilAaa • eark cephelilMle harp tnıdaf eWttnl zannedlyonım. ne de verdill ehemmiyeti 1ö1-
hil8. . eski Polonya ve Litvanya Simdi kabul edilen usul bu mın- termektedir. Geçen sene Avam 
araaııınde cereyan etmektedir. takadald ha"' teskl1'tının aske- Kamarasına aza seçilen Lyttel
Sovyetler yalnıa ıtlmalde eski rt ve ıiyut taraflannı birbirin- ton'un harp kabinesi azalııtna ka. 
hudutaki ilk müdafaa hatlarına den ayırmaktır. Lyttelton'a orta dar çıkması çok seri olmuştur. 
çekilmişlerdir .. Merkez4e vazi- earkta vazife verilmesi hükume- Lytttllton. ticaret nezaretinde 
yet henüz milphemdir. Cenupta tin bu mıntakanın siyasi durumu dıkkate dder bir muvaffakıyet 
bir deiieiklik olmamıetır. na olduiu kadar uJr.eri vuıyeti- gosteren bir iş adamıdır. 

Kolkhoz kovluleri tar1alarda 
tam bir feraR&tinefsle c:alı'1P ha
sadı mükemmel surette yapmak 
la ve devlete karŞı. taahhütleri
ni zam-1mdan evvel ifa etmekle 
faşi.cıt stirülerini ezmek için 
kızılorduva yardım eylemekte
dir. Fabrikalarda da vazıyet ayni
dir. 

Köstence bombalandı 
Moskova, 2 (A A.) - Sovyet 

tayyarelerinin bir Rumen li
manı olan Köstenceyi yeniden 
bombardıman ettikleri blldınl
mektedir. Secilen hedeflere a
tılan bombalann bu hedeflere i
sabet ettıklerı J{orulmu t .ır. 
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Eski Bezlrhane ve sahibi senet hanesi ve tarik 
Çolak Osman tarlası ve sahibi senet bağı ve koca yemiş tar
lası ve tarik. 
Şarkan Kurt kariyeli Ahmet tarlası garben Seyit tarlası şi
malen Köy mer'ası ve yol cenuben Mehmet bağı. 
Ş8rluın Nadire tarlası şimalen muttasd bo:a hlll ıarben Ah
met Foti tarlası cenuben Hilseyin tarlası. 
Sarkan tarik &imalen Koca Mustafa garben Osman tarlası 

cenuben tarik. 
Şarkan yol şimalen ve garben Salih tarlası cenu1'en Hasan 
veresesi Mustafa. 
Şarkan yol şimr.len tarik garben Ali dayı veresesi Salt tarla
sı cenuben Aziz tarlasiyle mahd1ı1t. 
Şarkan tarik şlmalen Arrıavut Hi.ıseyiJt garben Eşref ve mut
tasıl dağ cenuben Necip ve Seyit tarlaları. 
Şarkan ve şimalen mukaddem sahibi Mustafa veresesi Abbas 
elyevm kızı Emine garben tarik cenuben mukaddem sahibi E
yiıp oğlu Mehmet ve Ethem elyevm Sabri ve Şerife. 
Şarkan Alibey ağılı timalen ve garben ve cenuben çalılık . 
$al'kan mukaddem Aydınlı kariyeli Gürcü oflu VeJI elye\•m 
Ali ve Hilınü tarlalar1 ve baz.an da müfrez. altı No. lu mahal 
garben mukaddem BilyÜk'dere, elyevm müfrez dört harita No . 
Ju mahal şimalen mukaddem Ahmet veresesi elyevm müfrez. 
dört harita No. lu mahal, cenuben mu~addem. tren yolu el
yevm iki harita No. lu mahal. 
Şarkan mukaddem .Aydınlı kariy.eli Gürcü .oğlu Veli, elyevm 
oğulları Ali ve HfüınU, garben mukaddem Büyükdere elyevm 
müfrez. üç harita No. lu mahal şimalen mukaddem Ahmet 
veresesi Ahmet ve Aydınlı kariyell Kerim oğlu Veli elyevm 
Ali ve Hüsnü cenuben mukaddem tren yolu elyevm müfrez. 
beş harita No. lu mahal. 
Şarkan Mustafa şimalen ıarben tarik cenuben Veli Reis. 
Şarkan Veli şimalen Acaip oilu Ham veresesi Salt Çavuş 
garben dere cenuben Alibey veresesi Şekip tarlatan. 
Mukaddem Hacı Abdullah elyevm Gabri ve İbrahim Reis ve 
Mustafa tarlaları ve tarik. 
Şarkan mukaddem Halil elyevm Ziyaeddinbey bağı garben 
tarik şimalen mukaddem Hnsan elyevm Cemre oğlu Yuvanaki 
tarlası cenuben mukaddem Hakkı bey elyevm İsmail bey 
tarlasiyle mahdut. 
Sarkan dal yolu garben dere şimalen mukadd~ Kod bos
tanı e1yevm M~met ve Emine bostanı cenuben mukaddem 
Yani elyevm Osman bostaniyle mahdu~ 
Pafta 4 Ada B Parsel ' 

., 2 " 38 .. 3 de şarkan Polônez de~! ıarben Po-
lonez köyQ yolu şlmalen 4 cenuben 2 harita No. tarlalar. 
Pafta 2 Ada 32 Parııel 14 de şarkan 3 harita No. larla garben 
15 harita No, lu tarla timalen Polonez deresi. 
Pafta 3 Ada 40 Parsel 9 da tarafları &ose köy yçUu, yol 3, 8 
hartta No. lu tarlalar. 
Pafta 4 .~da 53 Parsel 8 da taranarı iki üç hl\rita No. lu tar
lalar çalılık ve yol. 
Pafta 1 Ada 8 Paraal ide tarafiarı yol ve 7, 9 ha~ita No. lu 
iarla}fr. 
Pafta 3 Ada 43 ParMl 3 de taralları '· 11, 10, 9, 2 harlU. 
No. 'lu Uı!'hılar - yol. 
~ ı .W. •ı P.Ms-1 22 de tıraflirJ 21, 40, 39, 23, harita 
No. lu tarlalar ve yol 
Pafta 3 Ada •3 Parşel 2 de taranan 3, 9, l harita No, lu tar
lalar ve '101. 
Pafta 3 Ada 48 Parsel 1 de tar,nan 2, 3, 4, harita No. lu tar
lııln kanlı d•re ve Hüseyinli geçidi. 
Pafta 3 Ada 48 Parsel 4 de tarafları Hiiseyinll g«ldi yol 
kanlı dere ve bir harita No. lu tarla 
Pafta 2 Ada 34 Parsel 2 de taranarı 1, 3 harita No. lu tar
lalar :rol ve Polon~ deresi 
Pafta 3 Ada 44 Parsel 12 de tarafları Kıl~h f~ldi 1 t'. 13 ha
rita No. lu tarlalar ve Çalılık. 
Pafta 4 Ada '2 Parsel 5 de tarafiarı 9, 4, 10. 18 harita No. 
lu tarlalar ve Turuplu d~. 
Pafta 1 Ada 21 Parsel 2 de tarenar.ı l, 3, 4, S: 8, harita No. 
lu tarlalar. 
Pafta 4 Bula tepe Parsel 2 de tarafları l harita No. lu tar
lalar. 
Satı köy rner'ası solu su zemini arkası dejirmen arkı önü yol 

Borçlarmı vadenin ~esine ve tebligata ralmen ödemlyf'n yukanda faimllri 7azılı qhuıa, budutlan, mevkileri vesair vasıfları yukarıda yazılı bankamıza birinci derece 
ve sırada ipotekli ga)'ri menkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk a7 müddetle açık ~ çıkarılrn11tır. 

Şartnameleri bankamız kapısına asılmıştır. İhaleleri 18-8-1941 tarihine \endüf eden Pazartesi SflnO aaat 14 te bankamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin % 7.5 uludur. 
Arttırma bedeli bankamız alacağını kuşılamadıtı veya haddi lAyik görülmediil takdirde en IOn arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle arttırma 15 gün uzatılacak ve 3-9-1941 tari
htne tesadüf eden Çarşamba guou ayni saatte Jhale yapılacaktw. Kat'I ih•leyJ yaptırıp 7aptırmarnakta bankamız muhtar olduiu gibi kat'l ihaleye kadar bo~lular borçlarını tamamen 
:;derlerse muamele fesih ve iptal olunacak, muşteri ise pey akçesini geri almaktan başka hiç bir suretle hak iddiasında bulunamıyacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla 
!iter alAkadarlarm bu gayri menkuller uzenndekl haklarmı husuhiyle faiz ve masrafa dail' iddialarını evrakı milsblteleriyle birlikte 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri, aksi takdlr
:!e haklan tapu sicıllerlyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malWrıat almak istiyenlerin bankamız.m zirai ikraz.at servisine müracaatları 
ılAn olunur. (5347) ' -.. i 

J SOMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

MODORIYETINDEN : 
Müessesat, Ticarethane ve İş Sahiplerinin 

Nazan Dikkatine : 
TelefonJi' yapılan müracaatların alakadar servislere ya.,ıl

maması sePVislerimizi fuzuli yere meŞjlUl etmekte olduiun
dan müracaatların mahiyetine ~öre asabda yazılı telefonlara 
yapılması rica olunur. 

Yün ipli~iı yünlü kumaş işleri için 
yünlü sat1' servisine: 

Pamuk ipli~i ve pamuklu bezlerle 
Telefon 20950 

kaput bezleri için Pamuklu satış serviaine. Telefon 22648 
Muhasebe ve tediye işleri için 

muhasebe servisine: 
tst.Jıbul ve civan vilayetler, manifatura 

ve yünlü kumaş tevzi işlerile resmi Mü-
essesata yapılan sat1$lar için İstanbul 
Toptan Maiazası şefiiiine: 

Perakende satışlar için Birinci Vakıf 
handaki satış maiazasına: 

Perakende satışlar için Beyoğlu satış 
maiazasma: 

Perakende satışlar için Karaköy satış 

Telefon 23505 

Telefon 24150 

Telefon 20517 

Telefon 41080 

maiazasına: Telefon 49307 

, E K S P OZ 1 S Y O N~I J'----------------•' llllıııı.' 
Av=: ~:mıo:t1 941 Elmash ve Pırlantall SINGER M~:~. 

SAADET 
5/7 /941 Cumartesi saat 19 
da Suadiye Ga:ıinoBwıda 

6/7 /941 Pazar saat 20 de 
Büyükada OTEL de la • 

PLAJDA Fevkalide J(iizel, zarif ve J(ÖZ kamaştıran bir harika olan bu 
1217/941 Cumartesi saat 19 saatler en müşkülpesentleri dahi tatmin edebilir. Gayet mak 

da Taksim BELEDİYE bul ve avni zamanda faydalı olması itibarile en iyi hediyedir. 
GAZİNOSUNDA No. 2'1/A 108 ELMASLI ve PIRLANTA .230 lira. 

1317 /941 Pazar saat 19 da No. Z'I /8 126 ELMASLI ve 8 PIRLANTA 265 lira. 
Tarabyada TOKATLİYAN 

1 

- EMSALLERİ GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLIDtF 
OTELİNDE Adres: StNGER Saat Ma~azaları - İstanbul Eminönü Cad. 8. 

Yazlık Ekspoziayonuııu·Sa- 11..._~ı.. ....................................... ~ 
yın Bayanlara Takdim ede- I T u·· R K İ y E celini bildirir. İstikW Cadd 

-
212 Teı: "w.ı _, $iıe ve Cam Fabrikaları 

,-. ANAPİYOJEN ~ 

1 
Dr. IHSAN a AMI .. 

fıtreptokok. btaftlokok, pnö
mokok, koli, pl)'OSb>anlklerln 

1 ya~ ~ ,.ara. akıntı ve dit 
h....,.hı.. 1ıar11 eok ıesırıı ...... 

Anonim Sosyetesinden : 
Paşabahçe fabrikamızın ihtiyacı için 

HOTON KADAR KUAU AMBALAJ OTU 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ütere Galata Perıembepaı.a
rı ı, hanındaki İstanbul büromuza müracaat ederek fiat tekliflerini 
nihayet 11-7-941 Cuma günü saat 15 e kadar doiruca Paşabahçedeki 
labrikanuz merkezine göndermeleri, 

maiazasına: Telel.on 80055 ................ ~._..-.,-e:ıı~~ 

Orta • Lise Bütün ikmal Dersleri ~Doktor-·H· ... -c..-.ı' 
Perakende satışlar için Kadıköy satıs ı 

' lstanllul Elektrik, 
lılatlilelerl Umum 

Tramvay ve Tünel 

Müclürlüğiinclen : 
1114 seneslndenberl usulQ tedris ve mwaffakıyetle tanınm11 <CEM· 

BERLiTAS TRAMVAY DURAÔI) karııamda (Vab•ncı cllll•r ve fUyaal· 
~ Kız·lrkık Okulu) her istenilen saatte tek veya 2, 3 kişilik gruplarla 
h~lıyor. 

IUip ve Nep17aı müdürü: Emin tJanaa.. Gazetecili& ve l'4ep-ıyat 
"!'. L. S. f'AN lılat.._ 

D8bııı;.. MÖteU.• 
............. h .. .... _ , 
,, - ., ,. ........ h•tt1-1 

Dfnanhl-Niıt.'114. ' 
T-1! !'1!tllt 

J0.8.1Ml Cuma ıonn qat 15 te muvak'llat teminat. 112 Ura olan ve 
pazarlık suretiyle ihale edJleceti Uln olunan havai hat konaollarmm pa
urlıjı 14.'1.lMl Paürtesi ıDnil saat 10 ıt,. talik edflmlfth'. 

A1Akadai1ann para11z olarık vetlınteKte olan şaftnamffiftl levıırz.ım 
dairesinden alarak mezkQr gün ve aaatte muvakkat teminatları ile ko
llU&J'OQda baı.p- bulunmalan (5228) 
.. 

3.; - 941 

,, 
_ .. E vet , gUzellm, onu n 

u ilti/attn size dt yapılıiiiiüü 
-:çtermisiniz ? 

Htr trlıetin tddir ve her luulınıfı 
_Pıota nazarlarını eıl/Jetmtli arzu., 

tdivormusunu1 : 

" BU TE Ni .. ÇOIC 
MASRAFLI GÜZELLiK 
ENSTiTOLERiNE GİT· 
MEDEN ÇABUCAK ve 
KOLAYCA TEMiN EDE· 
BiLiRSiNiZ. 
BAKINIZ NAStL • 

~ 

H'er akşam yatmaz.dan evvel Cilt ' binde, en esmer, en çirkın bir cildi 
gıdası olan pembe renkteki TOKA- beyaz.latıp yumuşatacak ve a)'fti za
LON kremini kullanınız. Ta-kibin- manda besleyip temizletecek kıymet
de, Viyana üniverlstesi profesörlerin- 11 unsurlar vardır. 40 ve hattA 50 yaş-
den Dr. St-ıjskal'in Biolojik keşfi o- Iarındaki kadınlar bu sAyede ıenç 

lup tabii ve ihya edici bir unsur olan kız. gibi sevimli ve nennin bir cilt 
ve "BİOCEL" tAbir edilen kıymetli 1 ve sihraıniz gQzellikte bir ten temin 
cevher vardır. Bu cevher, siz. uyur
ken cildi besler ve gençleştirir. Her 

edebilirler. Bu basit tarzı tedaviyi 

tatbik etmiş binlerce kadınlar bu 
sabah, daha açık, daha nermin ve da-

kremlerin şayanı hayret ve müsmir 
ha taze bir ciltle uyanacaksınız. Bu-
ruşukluklarmız ve çizgileriniz. serian neticesini lisanı sitayişle l&iraf ve 

kaybolacaktır. Sabahlerı da yi~ cilt tasdik ediyorlar. TOKALON kremleri 

pdast olan ~41z rentCtel.i yağsız TO- garantilidir. Memnun kalmadığınız 
KALON kremilltı ;"11~~~111:-~!ll!!N!~ ~il"thız iade etlir'_. ---

is tunbul Belediyesi lônipr 
Biu.at kendisi saç kıvırma makinesi kullanan kadın berberlerınin bu 

husustaki bilgilerinin blllmtihan tefıl>it.i ve bldehu belediyeden ruhsatna
me almaları, belediye zabıtası talimatnamesi hi.ıkümlerinden oldutu ci
hetle bu gibi makine kullanan berberlerin makine ve sanayi eubesl 
müdürlUğünde imtıhanları yapılmak ve imtihanda muvaffak oldukları 
takdirde lbım gelen ruhsatnameyi almak üzere bir istida ile belediye 
riyasetine müracaaUarı ve 1-8-941 tarihine kadar ruhsatname almamış 
olan berberlerin bu gibi makineleri kullanmaları mennedileceğı ıibl bak
larmda kanuni muamele yapılacajı 11An olunur. C6394) 

* * Taksim meydanlyle Taksim bahçesi arasındaki İnönü gezisi yolları-
nm istinat duvarları ve teferrüattı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksıltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 78477 lira 92 kuruş ve ilk teminatı 5173 li
ra 89 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel, husu.l, ve 
fenni şartnameleri, proje ke§H hWAsasiyle buna müteferri diler wrak 
392 kuruş mukabilinde belediye fen işleri müdQrlüiünden verileeektir, 
hiale 18-7-941 Cuma günü saat 15 te daimi encümende yapılacatttır, Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları. ihale tarihinden aelda IÜil 
evvel belediye fen işleri müdilrlutUne müracaatla alacakları fenni ehliyet 
ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları, imzalı ıaıtname ve kanunen 
ibrazı lAz.ım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarlfatı çev
resinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale giinu saat 14 e kadar 
daimi encümene vermeleri lbundır. (5252) ,,,. ,, 
Yıllık kirası İlk tem, 

123, 00 9, 25 Kapalı çarşıda Kalpakçdar sokaimda klln l' 
numaralı dükkAn. 

48, 00 3, 60 Arnavutköyilnde Lötfiye mahallesinin elçi 80ka-
lında kıln 30/65 nutnaralı ev. 

80, 00 4, 50 AmavutköyUnde L\hfiye mahallesinde aralık ao
katında klin 10115 numaralı ev. 

48, 00 3, fİO Arnavutköyünde LQtfiye mahallesinin ltilçllkayaz-
ma sokajında klin 11:17 numaralı ev, 

12, 00 O, 90 Kapalı çarııda Divrik sokajmda kiin 20 nwnara· 
lı dükkin. 

80, 00 4, 50 Arnavutkl)yünde Liitfiye mahallesinin Orta so-
kakta kAlh 7/9 numaralı ev. 

Yıllık kira bedel muhammenlerl ile ilk teminat mikdarları yukarda 
yazılı gayri menkuller birer sene müddetle kira.Ya verilmek Ozere ayrı 
ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri zabıt ve muamellt mü
dı..rlüiü kaleminde ıörüleblllr. İhale 7-7-941 Paıartesl güriU saat H te 
Daimi Encümende yapılacaktır. TaUplerin ilk teminat makbuz Ve7a mek 
tuplariyle ihale günü muayyen saatte Dalml Encümende bulunmalara. 

• (4987) 

,----------------....-----.... EREGLI . KÖMÜRLERi iŞLETMESi 
'~ MtlDCRL'OtrtNDEN: 

Evvelce ahnac;ajı illa olunt~ 

180.000 KiLO sıµ>B YA<il tçlN 
yapılan tekİmef baddl 1171kındrı b9lunmaailıridan pazarlık sunıil)'Ie 
mübayaasına ka,.ar verilmiştir. f'az..,rhk 14'"Temmuz g(lnO saat 11 de 
Zonculdakta isletmenin Ticaret Mil~J,ütün4e' yapdacaktır. Yullan
dakl miktarın tamammı taahhil t ededle)'fp kısmen taahhQt edebile
cekler dahi paz.arlıla girebilirler. ilk teminat yüzde yedi buçuktur. 

' ................... # 

C. H. P. Km ve Erkek Taleb•· 

Yurtlan M üclirliiği_...: 
• 

c. H. P. kız v• erkek talebe )'Urtı.rmm ·bir MDeWc eraü WA1re 
thttyaçlan kapalı zarf ile euııtm: !'Y• kcınulm111tur. 

ı - 21.7.941 ı>azarteaı &{lnO naat on beşte Üniversite arkasmclaki C. 
R. P. erkek talebe yurdu blnasll"!ıdakl dairei mahsusada yapılacaktır. 

2 - Taliplerin yüz.de yedi tfuçuktan muvakkat temlnııUarmı adı ge
çen yurdun muhasebecilijine yatr(tnaları şarttır. 

3 - Şartnameler her iki 1\ll'd~ muhasebesinden alınabilir. (535-i) 


