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Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fa\tAt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün bayatın· 

da izini bırakır. 
TEMMUZ 

1 9 4 1 
ALTINCI YIL - No. 2111 

5 K U R U Ş 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZ.ETESI FİYATI 16) LIRAOIR. 

r ................ - Parti Gruı>u , ................... !, . 
1 

Dün Fevkalade Bir 
T ~planlı Yaptı 

Umumi Heyet, Vekillikten Affını Rica 
Eden Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan'a 209 Reyle itimadını Bildirdi 

Milli Müdafaa Vekili 
SAFFET ARIKAN 

Almanlar 
Sovyet Harbile 
Ne Kazanmak 
İstiyorlar 

Şark cephesinde devam eden harp, 
bu çarpışmaya sahne olan yerle -
rin tahrip edildlgini, bu sahaların 
rna\ısulündcn, sannylinden, hatta 
yollarından derhal istifadeye im
kAn kalmadığını göstermektedir. 
Hnrp uzadığı takdirde bu imkan 
busbütiin ortadan kulkacaktır. Fa
kat Sovyet Ru ya Fransa gibi 
rnaglüp edilebırsc, o vakit her şey 
dcğişebilır ve Almanya hakikaten 
bütıin Sovyet kaynaklıırını elde e
derek uzun müddet harbcdebilir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Almanyayı Sovyet Rusyaya 
taarruza sevkeden iki mü· 

tıim sebep vardı: 
Biri, Sovyet Rusyayı d:ı mağlup 

ederek Avrupa birliği fikrini ta
hakkuk ettirmek, ve sonra artık 
Avrupada harbin bittiğini söyli -
)'erek Ingiltere ve Amerika ile 
sulhan uzlaşmıya çalışmaktı. 

ikincisi, bu teşebbüs akim kal 
dığı takdirde, uzun bir harp için 
lazım olan ham madde ve gıda 
maddesi için Sovyet Rusyanın 
zengin kaynaklarından istifade 
etmekti. 

Alman - Sovyet harbi başlar 
başlamaz Almanya bir taraftan 
bütün Avrupa devletlerini etra -
fında toplamıya teşebbüs etti. Jn
giltere ve Aınerikaya karşı cep -
he almıva cesaret edemiyen Av· 
:rupa de~letleri, komüniz;ne karşı 
açıldığı bildirilen bu harpte Al -
ınanyanın yanında yer almakta 
tereddüt etmediler. Vichy hiiku
rocti bile Berlinin hatırı için, 
l\ioskova ile münasebetlerini kes
lı. 

DR. REFiK SAYDAM 
Bugün Mecliste "Refah .. Hadisesi 
Hakkında Beyanatta Bulunacak 

Ankara, 3 (A.A.l - C. H. P. Meclisi Grupu bugün fevkalade 
Q]arak toplanmıştır. Celsenin açılmasını müteakip kürsüye gelen 
Başvekil Dr. Refik Saydam. Parti umumi heyetinin geçen Salı 
günkü celsesinde Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan'ın Vekillik
ten affini rica ettiğini beyan ederek, mumaileyh hakkında Parti 
umumi heyetinin hakiki tema:v.ülünü öğrenmek istediğini ve bunun 
gizli reyle bildirilmesini rica etmiştir. 

1 1 
Basvekilin bu beyanatı üzeri-r ........................................... , ne. riyasetçe ~rup umumi heyetL 

S I 
• • 1 nin Milli Müdafaa Vekili hakla I n I n ~ında. ~i~li re~ini. kullan?1ası ~ek-

lı! edılmış ve ıntıhap daırclcrı sı-

Nu' 
Lu rasınca reylerini kullanan 223 
ft mebustan 14 ünün muhalif ola-

rak verdigi reye mukabil ı;!rup 
umumi heyetinin 209 reyle Milli 

Mağlup Müdafaa Vekiline itimat beyan 
ettiği anlaşılmıştır. 

"Hitrer de 

Edilecektir .. 

Ordunun Ricati 

Halinde Her Şey 

Tahrip Olunacak 

Moskova. 3 (A.A.) - "Reuter,, 
Stalin, bütün Sovyet radyo istas
yonları ile neşredilen 1bir beya -
natta bulunmuş ve ezcümle de -
miştir ki: 

"Sovyet ordusunun kahraman
ca mukavemetine ve düsmanın 
en iyi kuvvetlerinin tahribine 
rağmen, düşman ilerlemekte de-

(Devamı: Sa. 5, Sil. 3) 

Bunu müteakip ruznamesine J?e
çen heyet, asker ailelerine yar-
dım mevzuu üzerinde tetkikat 
yapan Parti komisyonu raporla
rinın rnüzake~sine lbaşhyflrak 

bu mevzu üzerinde mütalca der
meyan eden bir cok hatipleri ve 
bugünkü kanunun tatbik edilmek 
te olan şekillerini izah eden Da
hiliye Vekilini dinledikten son
ra. asker ailelerine yapılacak yar 
dıma daha semereli şekiller veril 
mesi mütaleasını ve bu daire de 
bir kanun layihası tanzimiyle 
Meclise getirilmesi ricasmı der
meyan eden komisyon raporunun 

hükumete tevdiini kabul etmiş 
ve celseye nihayet vermiştir. 

(Devami: Sa. 5, Sü. 7) 

G. Kazım Dirik 
Vefat Etti 

Cenazesi Edirneden 

Bu 

Şehrimize Getirildi, 

Nakledilecek ve Sabah Bandırmaya 

Oradan İzmire Götürülecektir 
Trakya Umumi Müfettişi Ge • 

neral Kazım Dirik, 15 gün süren 
kısa bir hastalıktan sonra dün 
hayata ~özlerini ebediyen kapa· 
mıştır. Cenazesi İzmire defnedil-
mek üzere saat 18.30 da otoma • 

Fakat bu arada Almanvamn bu bille Edirneden hareket etmis -
birinci planını suya düşÜren baş- tir. Cenaze otomobiline Umumi 
ka bir hadise oldu: Angiltcre ile Müfettişlik Başmüşaviri Sabri 
Anıerıka Sovyet Rusya yanında Öney ve Edirne Valisi Ferit Tü
Yer aldılar ve bundan birkaç gün mer Hasköye kadar refakat et
evveı de nihai zafere kadar kar- miştir. Cenaze bütün s;(Üzer~ah
şı.lıkJı münferit sulh yapmamayı La halkın göz yaşları arasında 
hırbirlerinc karşı taahhüt ettiler. gccmiş ve dün ı{C'ce, gece yarı -
A.lnıaııya bunu bC'klcmiyor, De- sından sonra Gülhane hastanesi
~10krasileri:n Sovyet Rusya ile nC' ~etirilmistir. 
.eraber yiıriıyeceklerini ummu- Cenaze bu sabah Gülhaneden 
~ordu. Binaenaleyh Sovyet Rus - kaldırılarak sekiz bucukta Gala
~;.• magliıp etti~t~n sonra d:-ıhi. ta rıhtımından vapura irkap e
l ıupa devletlerını etrafına to~-

1 
dilecek ve vapurla Bandırmaya 

•tırak Ingiltereye sulh ,teklıf götürüldükten sonra oradan 
~il~1esı, hele bu teklifin c:~~'a~ra~l"tı le İzmire nakledilecek ve İz-
sij rhce kabule şayan go~iR~ı '!11 büyük merasimle defno-
~ P eye duştu. - l\ınacaktır. 
~ \Uevamı:-Sa. 5, Sü. 5) (Devamı: Sa. 5, Sü. 7) 

\ 
Merhum General Ka:ıım Dirik 

LPDOGq G, 

Riosen 
o 

oKv,.sl< 

Sovyet - Alman harbinin cereyan ettiği sahayl gösterir harita 

ALMAN TEBLiGi 

Alman ve 
Rumen 

Teşekkülleri 

Prut 
Dün 

Nehrini 
Geçtiler 

~R_"j'" YAZiYET~ " . ·-·-~~ ................... 

Sovyetler Harbin 
Birinci Saf hasını . 
Kaybetmişlerdir 

Şimdi Sovyet Ordusunun Rica+ Taktiği Takip 

B
. 

1
. k' Ş k d Ederek Gerilere Çekileceği ve Evvelce Üç 

ıa ısto un ar ın a . 
· h M d Senede Vücude Getirilen ilk Müdafaa Hattmın 

Verilen im a ey an 
Arkasında Mevzi Alacag" ı Anlaşılıyor 

Muharebesi Bitti 
Berlin, 3 lA.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının tcb -
!iği: 

Şimali Moldavyadan hareket 
eden Alman ve Rumen teşekkül -
leri dün Prutu geçmişlerdir. Bu 
teşekküller halen Dinyester isti
kametinde ilerlemektedir. Bu su
retle müttefik ordular şimal buz 
Okyanusundan Karadenize ka -
dar taarruz halinde bulunmakta
dır. Şimdiye kadar Sovyet ku -
mandanlığının fikri şüphesiz Al· 
man ileri tutma!< ve hudut mın
takasında durmaktı. Fakat ~im-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) ___ ,___., ___ _ 
Türk· Alman 
Muahedesi 

Cevat Açıkalm, 

Musaddak Nüshayı 

Berline Götürdü 
Berlin, 3 (A.A.) - Hususi mu

ha hirimiz bildiriyor: 
Hariciye umumi katip muavini 

Cevdet Açıkalın, son Türk - Al
man muahedesinin musaddak nüs 
hasını hamilen bu sabah saat 1 ı 
de Berlinc gelmiş ve istasyonda 
müsteşar Wohrman, protokol me 
murları ve başkonsolosluk erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

Türk misafir Adlon oteline in
miş ve bu münasebetle otele 
Tiirk bayrağı çekilmiştir. 

ASKERİ MÜTAHASSISIMIZ YAZIYOR 

Şark cephesinde on iki gün • 
denbcri muazzam Alınan 

ve Sovyet kuvvetleri arasında c:e 
reyan eden muharebenin birinci 
safhasını Soq·etler kaybetmiş • 
!erdir. 

Alman orduları bütün cephe 
boyunca Sovyet ordularının mu
kavemetini kırmışlar. şimalde Ri
gaya, daha aşağıda Minsk'c \'ar
mışlar cenupta Kief ~·olunu açnuş 
Iardır. so,·yet orduları hala 
l\linsk önlerinde , .e Pripet batak 
lıklarının altında mukavemet cdi-

yorlarsa da hu mukaycınet Al • 
man ordularının ilerlemesine ma 
ni olamamaktadır. 

Stalin bu mağlubiyetin sebebi
ni de izah etmiştir. Almanlar, 
Sov~ etlerin hazırlıklannı tamam 
lamalarına imkan bırakmadan ta 
arruza geçmişler ve Sovyetler 
cephede ihti~Tat olarak bulundur
dukları ilk kuv,·etlerlc mukabe -
leye meebur olmu~lardır. Bu za
ruret Almanlann lehine kayde -
dilecek bir avantajdır. Alman er-

(De,·amı: Sa. 5, SÜ. 61 

r ........................ , arih 
: 

Bir .......... -............ , 
ı Tekerrür müdür1 

Tarihte zaman T.aman biiylik dcvirkr açan veya geniş macerala
ra siiriiklenen biiyiik adamlar çuumştır. Bunlardan b6ri de hiç 
şüphe yok 

N A p o L E o N 
i dur. Napoleon'un hayatmı belki okumuşsunuzdur. Fakat bugün· 

kü hadiseler içinde Napoleon'u bir defa daha oku:yunuz. O vakit 
kendi kendinize tarihin bir tekerrürden ibaret olup olmadığını 
soracaksınız. 

NAPOLEON 
un hayatı bugünkü hadiseleri aydınlatan birçok sahnelerlci 
doludur i 

TAN, bir iki güne kadar Napolcon'un hayatını tefrika ctmiye • 
başlıyacaktır. 1 

'\. ........ _................................................... O#W UU OC ...._.. ..... __..J 

( .................................. -.... , 
ı Japonya . 
~ . Hazırlık 
Yapıyor 

Alman - Rus Harbi 

Büyük Dikkatle 

! Takip 

Bir 

Edilmektedir 

Japon Hariciye Nazırı Matsuok; 

Tokyo. 3 ( A. A.) - Domei a
iansı, Japon haricive nazırı Mat
suokanın aşağıdaki beyanatını 
neşretmistir: 

''Hükumetin bildirmiş oldu;?u 
veçhile. İmparatorun riyasetinde 
toplanan konferansta. "mühim 
bir siyasi karar" alınmıştır. 

Alman - Rus harbinden dobn 
vaziyete, bunun Almanya ile Sov 
vetler Birliiti arasında bir harp 
olduğu hakkında yapılacak basit 

. (Devamı: Sa. 5, Sü. 6) 

SOVYET TEBLiGi 

Çok Çetin 
Harpler 
Oluyor 

-
Mukavemet Her 
Yerde Şiddetli 

--
Divinsk'in Şimalinde 

Büyük iki Taraf 

Mosko,·a, 3 (A. A.) - Sovye· 
istihbarat bürosunun ,gece yarı 
sından sonra neşrettiği tebliğ: 

2 Temmuz ,ı::ünü kıtaatımı 
Murmansk ve Kexholm istika 
metlerinde düşman piyadesine \'( 
Dvinsk, Borisov. Slutsk, Bobru· 
isk ve Luck bölgelerinde düşmar 
seyyar kıtalarına karşı. şiddetl r 
ve cetin muharebelerde çarpış 
mışlardır. Cephenin diğer böl_ge 
!erinde, Sovyet k.ıtaları, hudu· 
du ,geçmiye teşebbüs eden düs 
mana karşı devlet hududunu sıkı 
surette tutmaktadır. 

Murmansk istikametinde, tak
riben iki fırka kuvvetinde düş
man piyadesinin taarruzu uzak
laştırılmış, düşman, ciddi :tnuvaf. 
fakıyetsizli.ğe uğratılmıştır. 

Kuolajarvi bölgesinde ve Ka • 
reli berzahı üzarinde kıtalatımız 
düsmanın bütün hücumlarını 
düşmana ağır zayiat verdirerek 
muvaffakıyetle tardetmektedir. 

(Devamı: Sa. S, Sü. 4 

Yarın 

SOVYETLER 
BiRLiGi 

HARITASI 
....... .... -_._. n =cwa ... 
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ŞEHİRDEN REPORTAJLAR~ 

Amerikadan Gelen 
Bir 1 ürk Artisi 

Haqatznz Anlutzgor 
Viyanalı Artistin Karşısına Çıkaran Tesadüf -

Garden'de İlk Temsil - Akrobasi Winter 

Dersleri - Artistten Ayrıldıktan Sonra 

Amerikada Gecen Hayat 

Yazan 
Nihayet 

: SEViM SERTEL 

-1-
rok sıcak değil mi? Bo

ğucu bir sıcak.. Insan 
alışamıyor .. 

- Yo, doğrusu çalışmanın zev 
i başkadır. Ne isterse olsun ça -
ışılır! 

Bu sözlerin sahibine dikkatle 
b, kıyorum. Küçük misafir odan
nın bir koltuğuna iğreti otur -

uş. Sim siyah yüzünün orta -
ındnki iri gözleri fıldır, fıldır dö

nti' or. Kıvırcık siyah ~açlarının 
altından sızan terler ta ensesine 
k•yor. Elinde büyük bır bavulla 
eş kat merdivenimi çıkıp karşı- Al' R' 

ma oturduğu on dakikadan fazla 1 ı ıza 
o muyor. Ameri.kadan henit?: ge- miye çekildik. Bir gün bana: 

n bu artistin hazırlamakta ol- - Ali, dedi. Şarkı ve dans sah 
ugu revunun provasından gel- nesinde imtihan verdin, profes -
ıgiııi biliyorum ve dinlenmek yonel oldun. Şimdi akrobasi öğ -

konuşmak için geldiği evimde renmek ister misin? Amma ha -
daha soluğunu almadan o, sıcak berin olsun bu güç bir iştir.,, 

n şikayet eden beni adeta ayıp "Bunun güç bir şey olınası be-
ıyor. Hele kalın dudaklarındaki ni daha çok tahrik etti. Muhak -

o tebessüm!... kak öğrenmeliyim, dedim.,, 
Hayatın güçlüklerini, çalışma - "Bu maksatla yollandığını jim-

nın ehemmiyetini ve zevkini bu nastikhane muazzam bir yerdi. 
kadar iyi kavramış olan bu nda- Yüzlerce hevesli atlıyor, koşu -
mın yüzünde maziden kalmış iz- yor, zıplıyordu. Benim ilk şaşkın-
er arıyorum. Buna imkan yok! lığım geçmemi§ti ki, bir köşede 

Zira karşımda hislerini ve sinni- müthiş bir çığlık koptu. Bir deli
nı gizlemiye bilen bir zenci yüzü kanlı iki metro yükseklikteki tra
var ... Ve şimdi bu yüzün sahibi pezden düşmüş, kolunu kırmıştı. 

ayet tatlı bir sesle geçmişini Gözümün önünde onu bir sediye
nlatıyor: ye koyup götürdüler. Iki dakika 
- "Bundan on beş sene evvel, sonra hiçbir şey olmamlş gibi her 

eni.iz on dört on beş yaşında bir kes işinin başına döndü.,, 
ocuk iken Istanbul sokaklarında "Bu müthiş bir şeydi. Vücu -

ve dünyada tek başıma kalmış - düm öyle yoruluyordu ki, gitti -
ıın. Lokantalarda çıraklık, bo - ğim yerde uyuya kalıyordum. Bir 
acılık, hülasa ne iş bulursam o- gtin havada takla atarken bir ca
u yapıyor, nerede olursa orada mın içine düştüm, göz kapağım 

yatıyord~m. Sözü.? .~ısası Ist~n · kesildi. Doktorun diktiği dikişin 
ulun yuzlerce kuçuk serserıle • patlaması ihtimali geçer geçmez 
•nden biriydim.,, yine işe başladım . Bir kere yola 
"O vakitler en bijvük zevkim çıkmıştım. Artık patlasam geri 

açamak girdigim sinemalarda dönmezdim.,, 
ılmlerdeki zenci dansör ve şar · 

J{ıcıları seyretmekti. Yer göste -
ren olsa benim de ayni şeyleri 
yapabileceğimi sanıyordum. Mu-

'<ıye son derece istidadım var -
dı.,, 

"Ve nihayet benim de yıldızım 
parladı. Bir gün Tokatlıyan ote -
lınin önünde duran büyük bir o
tomobilden Osi Roney isminde 
Viyanalı bir artist çıktı. Bu genç 
kadın o zamanki Tcpebaşı ba -
rında birkaç ay oynadı ve Is -
tanbulu mestetti. Memleketine 
dönerken beraberinde küçük bir 
zenci götürmek ve onu yetiştir
mek hevesine kapıldı.,, 

"Tesadüf karşısına beni çıkar
dı. Ve bir gece cebimde bir tek 
Turk lirası önümde meçhul bir 
hayat Avrupa katarlarından bi -
rınde Istanbuldan uzaklaştık. Osi 
daha trende bana lisan dersi ver
miye başlamıştı. Viyanada onun 
muazzam şatosuna indik ve bir 
ıkı gün istirahatten sonra hemen 
alışmıya başladık.,, 
"Ben neye uğradığımı anlama

mıştım. Fakat muntazam piyano, 
an, nota ve ilah. dersleri günle
tımi dolduruyor, şaşkınlığımı bir 
iereceye kadar götürüyordu.,, 

"Böyle tam dokuz ay durma -
dan, dinlenmeden çalıştık. Bir 
gun Osi: 

- Ali Rıza, dedi. Şimdi ken -
dini göstermek sırası geldi. Ber
lme gidiyoruz, Winter Gardende 
oynıyacağıt..,, 

JI.. JI.. 
" N ihayet o gün de geldi. Ku-

lisin arasında sıramı bek
lerken başımı şöyle dışarıya u -
zattım. İnsan ve ışık bolluğu be
ni ürküttü. Hele sıram gelince 
bır titremiye başlıyayım ... Zaval
lı Osi yanı başımda beni teşvik e
dip duruyor, ben ise ha bire naz
lanıyordum. Yanımızda duran 
perdecinin sabrı tükenmiş olacak 
ki, arkama bir tekme vurduğu gi 
b1 bu nazlı siyah çocuğu sahneye 
ıtli.,, 

(Arkası var) 

Talebe Birliği 
Üniversite talebe birliği ni

zamnamesi Dahiliye Vekaleti ta
rafından tasdik edilerek Üniver
siteye gönderilmiş ve nizamna -
me mucibince yapılınası icap e
den hazırlıklara başlanmıştır. 

1941 - 1942 ders yılı başın -
dan itibaren Üniversite talebe 
birli_ği faaliyete geçmiş buluna -
caktır. Birlik için şimdilik, Ü
niversitede bir oda ayrılacaktır. 
Ders yılı başından itibaren Fa -
kültelerde ve sımflarda mümes -
sillcr seçimi ikmal ediance t.op
lanacak umumi kongreyi mütea
kıp hususi bir bina tedarikine 
calışılacaktır. 

Jena Peter Jacobaen, ilk defa, meı· 
hur Danimarka hikayecisi Ander-
ae'nin tesiri altında yazmıya ba,. 
lamış ve kısa bir zamanda mem· 
leketin en Jyl romancısı ve kısa 
hikAyeclsi olmuftur. 1885 yrlında 

35 yaıında <llen Jacobsen'ln bu 
hikayesi, onun lirik tarzı bakımın
dan çok ıayanı dikkattir. 

** S alzach, hiç de neşeli bir nehir 
değildir. Sağ kıyısında küçük 

bir köy görüm.lr; çok fakir, çok ha
zin, lıdeta mezar gibi ses~iz bir köy,. 

Biitün evlerinin, bu sahilden öbü -
rüne geçmiye, sanki sandal paraları 

yetişmediği için, nehrin bu kıyısın

da kalakalmış, boynu bükük, yoksul 
bir dilenciler sürüsüne benziyen ga
rip bir halleri vardır. Kambur, çö -
kük omuzlarına, biri diğerine, diğeri 
öbürüne dayalıdır ve kolluk değnek
lerini andıran destekleriyle nehrin 
kurşuni sırtına abanmışlardır. Baş -
lan samanla örtülii. çatık kaş dam
ları altından, buğulu, donuk cam 
gözleriyle, karşı yakarım daha bahti
yar evlerine kin yüklü bir ıstırabın 

dilsiz hınclyle bakarlar. 
Bu harap evler sırasında, iç açıın, 

hiçbir mesut aydınlığa rastlanmaz; 
her biri, kurşun gibi bir karanlığln 
ağırlıgt altında ezilmiş gibidir. 

•• 
"Artık olan olmuştu. Halk, kar 

şısında afal afal bakan bir zenci 
yavrusu görür görmez alkışı bas
tı. Ytizlerce elin çıkardığı bu ses 
bana cesaret verdi. Sonrası ko- G üncş batmak üzereydi. Ta, u-
lay oldu.,, zakta bir sandal gözükmüştü. 

"Bundan sonra muvaffakıyet 
ınuvaffakıyeti takip etti. Tam üç 
sene A vrupanın büyük merkez -
)erini dolaştık, en meşhur yerler
de oynadık. Üçüncü senenin so -
:nunda Osinin şatosuna dinlen -

Bir kadın, evlerden birinde, parmak
lığa dayanmış, ı;andala bakıyordu. 

Bir deri, bir kemik denecek kadar 
kunı, :zayıf ve balmumu gibi solgun 
yiiz{i , afaca karanlıkla , Adet:ı, içinde 
ı~ık varmış f:ibi, acalp bir şeftanıkla 
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Diiimizin lslahı 

T ~rim K.oordilıasyon 
Heyeti Dün Toplandı 

Koordinasyon Heyeti 

Komisyonlarmm Karşılıklı Esaslar Dahilinde Çalışmasına Karar Verdi 

Raporrarı Tetkike Başlıyan Fakülte 

Üniversitede teşkil edilen "Terim koordinas -
yon heyeti,, dün rektörün başkanlığında toplan
mıştır. Komisyonda edebiyat fakületsinin hazır -
ladığı esaslar ile tıp, hukuk ve fen fakültelerinin 
raporları ve dil kurumu genel sekreterliğinin ha
zırladığı esaslar tetkik edilmiştir. Birçok profe
sörler etraflı mütalaalarda bulunmuştur. Ileri sü
rülen fikirlere dil kurumu genel sekreteri Necmi 
Dilmen cevap vermiş ve raporlardaki bazı esasla
rın tevhidi istenmiştir. Neticede dil kurumu ra
porunun azaya tevzii ve karşılıklı esaslar dahilin
de fakülte komisyonlarının çalışması kararlaştı -
rılmıştır. 

grameri, sonra lugati nazara almak, gramerde 
önce mürekkep, sonra müştak tabirler işlemek, 
gerek gramer ve gerek liigat ıslahında evvela te -
mizleme ve türkleştirme, sonra da zenginleştir -
me cihetini düşünmek, yerinde kalacak ve yeni 
alınacak kelimeleri gramerce mümkün olduğu ka 
dar bugünkü türkçemizin bünyesine uydurmak, 
tamamlama için önce yerli sözlere, sonra yabancı 
garp unsurlar ve şekillerine başvurmak, her iki
sinde şekilci değil maslahatçı davranmak, bunla
rı tarihi şecerelerine göre değil, canlılık ve bay -
gınlık derecelerine göre takdir etmek, öz türkçe 
sözler için en yakın membalardan başlanılıp Gök
türkçe ve Yakutçaya kadar gitmek, dilde hıra -
kılacak şark sözlerinin yaşamalarına müsait 
bir imla şekli bulmak, bu olmayınca ye -
rine mutlaka türkçe veya milletler arası garp söz 
leri aramak, yeni alınacak unsurların eskilerden 
daha açık, kıvrak, kuvvetli ve güzel olmaları, ye
ni kelime ve şekiller iyice t'-f anmış ve derlen -
miş bütün membalardan alınabilecek dilimize ve 
ruhumuza uygun ve yatkın gelmek şartiyle tama
men yapma olarak da vücude getirilebilecek, ye
ni kelime ve şekiller yaratmada bütün Avrupa, 
hatta Asya dillerinin de ıstılah sistemlerinden az 
çok ilham almak. 

Dün "Terim Koordinasyon Heyeti,, tarafından 
incelenen edebiyat fakültesinde hazırladığı rapor 
da Türk dilinin ıslahı için sosyolojik şartlar ba -
kımından millilik ve milletler arası münasebetler, 
pedagojik şartlar bakımından da yazının kültürel 
muhitle, yazı ve imlanın dil ile münasebetleri, 
tedris buhranı karşısında pedagogların vazüesi 
incelenmektedir. Bundan başka Türk dilinin ıs
lahı bakımından kelime ve şekil fazlalığı için esas 
lı mütalaalar yürütülmekte, son ekler ile ön ek
ler ve arapça mükesser şekiller hakkında izahat 
verilmektedir. Dilimizdeki eksiklikler: Şekil eksik 
liği, garp dillerinin prefiksleri, kelime eksikliği 
olarak üçe ayrılmakta, dile yeniden alınacak ke
limeler için esaslar tesbit edilmekte ve şu mad
deler ileri sürülmektedir: 

lslalı işi 
Islah işinde yazı ve imla sistemini daima gözö

nünde bulundurmak, imla yerli ve yabancı bütün 
kelimelere şamil olmak üzere, fonetik ve iştikak 
prensipleri arasında makul bir ahenk tesis etmiş 
olmak, ıslahta tedricilik esası gözetilerek, evvela 

Şimdil~ ıslah işinde yazı ve imla sisteminin 
daima gözönünde bulundurulması, imla yerli ve 
yabancı bütün kelimelere şamil olmak üzere fo
netik ve iştikak prensipleri arasında makul bir 
ahenk tesis edilmesi ve ıslahatta tedricilik esası gö
zetilerek evvela gramerin sonra lügatin nazara 
alınması gramerde de önce mürekkep, sonra müş 
tak tabirin işlenmesi dün toplanan terim koordi
nasyon heyeti tarafından kabul edilıniştir. 

Şehrimizdeki 

Kütüphaneler 
Birleştirilecek 

Maarif Vekaleti şehrimiz.deki 
bütün umumi kütüphanelerin 
birleştirilmesine ve bu .şehir kü
tüphanesinin Üni,."rsitenin ilmi 
ve idari mürakabesi altında açık 
bulundurulmasına karar vermiş
tir. Vilayet de bu umumi şehir 
kütüphanesinin Üniversite bina
sı yanındaki eski Ali Paşa kona
ğı arsasında inşasını doğru bul -
muş, bu iş icin sekiz yüz bin li
ralık bir tahsisat kabul etmiştir. 

Yapılacak umumi şehir kütüp
hanesinde toplanacak bütün e
serler beynelmilel usullere göre 
tasnif edilecek, bilhassa yazma 
eserlerin itinalı bir surette tet -
kiki için hususi okuma ve tetkik 
etme kaideleri kabul edilecektir. 
Bu umumi sehir kütüphanesinde 
muhtelif kütüphaneler ve çok 
miktarda kitap hediye edenler i
çin hususi höcreler bulundu
rulacaktır. 

İstanbul Nüfus Müdürlüğü 
Ankara, 3 (TAN) - İstanbul 

nüfus müdürlü.ğüne nüfus umum 
müdürlüğü şeflerinden Muhar
rem Eren tayin edilmiştir. 

Tuhafiye 
Sınıflara 

DükkCinları 
Ayrılacak 

Fiyatları Mürakabe Bürosu Dün Birc;ok 

Maddeler Üzerinde Esaslı Tetkikler Yaptı 
Fiyatları Mürakabe Komisyo -

nu dünkü toplantısında tuhafiye 
mağ'azalarının sınıflara ayrılma -
sına karar vermiştir. BuJ{iinden 
itibaren tuhafiye mağazaları, Fi
yatları Mürakabe Bürosuna mü
racaat ederek, birinci veya ikin
ci sınıf olduğunu isbat edecek -
lcrdir. 

Komisyon, odun fiyatları hak
kında tetkikler yapmış, neticede 
geçen sene tatbik edilen odun 
narhının bu sene de devam et -
mesine karar vermiştir. 

Komisyon, çivi, çimento mev
zulannı da görüşmüştür. 

Ticaret Vekaleti İstanbulun 
ihtiyacı için 30 ton çimento ay -
rıldını Komisyona bildirmiştir. 
Çimento alacak kimseler, Fiyat
ları Mürakabe Komisyonuna mü 
racaat ederek ihtiyaçlarını bildi
receklerdir. 

Fasulyeye 21 kurıq narh 
kondu 

Kuru fasulye tacirleri, çalı fa
sulyesine 17 kuruş bir fiyat tes-

bit edilmesine itiraz etmişlerdi. 
Kuru fasulye tacirlerinden mü -
rekkep bir heyet Ankaraya ~i -
derek, bu mesele hakkında Tica
ret Vekaleti nezdinde teşebbüs
lerde bulunacaklardır. Fasulye 
tacirlerinin iddiasına göre, çalı 
fasulyesine asgari olarak 25 ku
ruş fiyat tesbit edilmesi lazım -
dır. 

Fiyatları Mürakabe Komisyo -
nu dünkü toplantısında kuru fa
sulye meselesini de tetkik et -
miş, neticede çalı fasulyesine 21 
kuruş fiyat konulmasına karar 
verilmiştir. 

Komisyon mısır fiyatlarını 8 
buçuk kuruş üzerinden tesbit et
miştir. 

Peynir fiyatları 
Büro peynir fiyatları hakkın

da da tekrar tetkiklere başla -
mıştır. Bazı tacirlerin yeni sene 
peynir mahsulünü pahalı sattık
lan anlaşılmaktadır. Komisyon, 
yakında yeni bir peynir narhı 
hazırlıyacaktır. 

I
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SİHİRLİ DEMET 
••••••••o•••••••u•••••• Jens Peter Jacobsen'den -- Çeviren: Ha - Ça ..-

parlıyordu. Gözleri, ümilo;izlik içinde, 
derin bir korku ifadesiyle uzaklara 
dikilmişti. Yorgun ve titrek dudakla
rında, başıboş bir tebessüm geziniyor; 
fakat çatık alnında, daha ilk bakışta 
göze batan, derin, amudi kırışıklıklar 
bütün yüzüne ümitsiz bir karar göl
gesi serpiyordu. 

JI.. • 
K üçük köy kilisesinin çanı çal-

mıya başlamıştı. Çan sesine 
doğru döndü ve sanki duymak iste -
miyormuş gibi, başI iki yana salla -
nırken: "bckliyemem, bekliyemem ar
tık!,, diye mmldandı. 

Fakat çan sesi kesilmiyordu! 
SancısI varmtŞ gibi, taşlıkta bir a

şağı, bir yUkarı gidip gelmiye baş -
ladı. Alnındaki ümitsiz kırışıklıklar, 
daha da koyulaşmış, adeta nefesi a
ğırlaşmıştı. Boşanmak istemeyip de 
boşanamıyan fırtınalı bir öğle sonu· 
nu andırıyordu. 

Uzun yıllar boyUnca, yürürken, 
bakarken, otururken, ona bir türlü 
rahat vermiyen, işkenceli bir hasta
lık çekmişti. Birbiri ardr.;ıra, baş vur
madığı kapı, taşınmadığı uğurlu çeş

me kalmamıştı. Nihayet, son bir ü -
mitle, mukaddes Bartholo meos'un 
mezarmı ziyarete koştu~ bir gQn, 
or;ıcia, tek ı::özlü bir garibe rastladı. 

Derdini ac;-ı1dı ve o. 11tıdel~·efss,. a-

dıtıda bir demet nadir çiçek, bir cam 
parçası, bir buğday başağı, mezar -
Irktan koparılmış birkaç ot, kendi sa
çından bir bukle, ve bir tabut kıymı
ğını bir araya sarıp, bir akar su üs
tünden geçen genç, sıhhatli. mesut 
bir kadına doğru atmasını söyledi: 

Ha.c;talık, onu bırakıp, öbürüne sa
rılacaktı!., •• C ihirli demet, şalmm altında du-

ruyordu. Bu, o hazır oldu olalı, 
Oradan geçen ilk sandaldı. Tekrar 
parmaklığa dayandı, sandal hayli 
yaklaşmıştı. Artık içindeki altr yol
cu, iyiden iyiye seçilebiliyordu, Altı
sının da yabancı oldukları belliydi. 
Dümende genç bir kadın vardı. Ya -
nrbaşmda, gözlerini tek bir dakika 
bile, ondan ayırmryan bir delikanlı 

oturuyordu. Öbürleri sandalın orta
~ındaydılar. 

Hasta kadın, nehre doğru eğildi: 

vüzünUn her hattı, adeta tetikteydi. 
Nefesi kesilmiş gibiydi, burun delik
leri, durmadan açıltp kapanıyordu, 

yanakları alev alevdi. Gözleri alabil
diğine açılmış, sandalın daha da yek
laşmasmı bekliyordu. 

Sandal 1am önünden geçerken, yol
culardan bi.rl bir sigara yaktı, 1şık, 

kısa, donuk birkaç alev J)ardtısiy1e, 

dümendeki ~ene lı:admm yt!zQn~ av-

dınlatmrştı: Hafifçe araltk dudakla -
rında, mesut tebessümler oynaşan 

taze, tatlı bir genç krz yüzü.. Zifiri 
karanlık göğe dalmış açık gözlerinde, 
bir rüya manası okunuyordu. Işık 

birden sönmüştü. Suda hafif bir şı -
pırtı duyuldu; sanki nehre bir şey 
düşmüş gibi., Ve sonra sandal akıp 

gitti, 

* * B ir akşam üstüydü. Güneıı, neh-
rin kara sularına, kan krrmııı 

gölgeler serpiştiren bulutlar arasında 
batıyor, kırlarda serin rüzgarlar esi
yordu. 

Hasta kadın, nehrin tam kıyısında 
ayaktaydL Ta, uzaklarda, yine bir 
sandal gözüküyordu. "O gün., ün 
üstünden aşağı yukarı bir sene geç
mişti. O sihirli demetli genç kadına, 
fırlatıp attığı Ant, güçlükle hatırlıya
biliyordu; bayılmıştı ... . . . ' 

. • . bir gün her nasılsa, o civara 
uğrıyan bir belediye doktoru, hasta
lığın yavas yavaş iyiliğe yüz tuttu -
~nu söyledi; hakikaten zamanla bi
raz daha iyileşiyordu İlk günleri, bu 
his, kaç yıllardır unuttuğu, bu sıhhat 
ıevki, onu Adeta sarhoş etmişti ... Fa
kat, bu duygu pek uzun sürmedi, 
tekrar büyük bir üzüntü içine düş -
mQştQ, Bfr ttırlQ rahat edemiyordu. 
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• Ne Kolay 

Sahte Çek 
Tanzim 

I Etmişlet 
Maznunlar Dün A... İftira Ediyorlar! 

gır 
Yazan: Naci Sadullah 

Cezada Sorguya 

Çekildiler 
Kendisine İzmirdc tütün tüc

carlığı yapıyormus süsü vererek 
İstanbula gelen Nuri ve karısı 
Fatma. burada arkadası Sevki a
dında bir adamın evine misafir 
olmuşlardır. Bir hafta sonra İz -
mire gitmek üzere Sevkinin e -
vinden ayrılan Nuri, karısını Üs
küdarda bir eve bırakıo Eskise -
hire J?:itmistir. Nuri Eskisehirde 
kendisinin kadastro müfettisi ol
du_ğunu si}yliverek bir tüccara 
müracaatla. karısına para volla
mak istediğini, yalnız. posta mu
:.ımelesinin uzun sürccei!:inden 
bahsederek kendisine fiO liralık 
bir cek verilmesini istemis ve 60 
lir::ıvı da bu tüccara ödPmistir. 

Parayı alan tüccar. 60 liralık 
bir cek vermekte mahzur olma
dığmı düsünerek, İstanbulda is 
vaptığı tüccarlardan birine hita
ben ceki Nuriye vermistir. Nuri 
reki karısına vollamış ve F;oıtma 
tüccardan 60 lirayı almıştır. Bun
dan sonra Fatma, ayni tüccar -
dan bir defa 1400 liralık bir de
fa da 1540 liralı.'!( iki çek tahsil 
etmiştir. Fakat tüccar çeklerin 
sahte olduğunu anhyarak zabıta
va müracaat etmistir. Bu şayanı 
dikkat dolandırıcılık vakasının 
duruşmasına dün ikinci ağır ce
za mahkemesinde başlanmıştır. 

Nuri ifadesinde, karısına yal
nız 60 liralık bir çek yolladı_ğını . 
karısının da sadece bu çeki tahsil 
etfü~ini, 1400 ve 1540 liralık cek
lerden haberi olmadığ'ını söyle -
miştir. Duruşma başka bir _güne 
bırakılmıştır. 

ADLİYEDE: 

Satye Davasına 

Dün de Baklldı 
Satye davasına dün birinci a

ğır ceza mahkemesinde deva~ 
edilmiş_tir. Duruşmada Yusuf Zı
ya Önişin ve Tahir Kevkeb'in 
avukatları müdafaalarını yap
mışlar ve beraetlerini istemiş -
lerdir. 

Yusuf Ziya Öniş'in avukatı 
müdafaasında, müekkilinin, ba -
siretli bir tüccar gibi hareket et
tiğini ve o zamanki şartlar için
de böyle yapmıya mecbur oldu
ğunu söylemiştir. 

Neticede muhakeme, diğer 
maznunlann da dinlenmesi için 
baska bir güne bırakılmıştır. 

Tevkif Edilen Muhtekir - Bir 
müddet evvel nişadır ticareti ya
pan Marko Parlo, iki sene sür -
gün, 500 lira para cezası ve ni -
şadırlarm müsaderesine mahkum 
olmuştu. 

İddia makamının yaptığı tet -
kikte Marko Parlonun kalay ih
tikarı da yaptığı anlaşılmıştır. 
İkinci asliye cezada duruşması 
yapılan muhtekir dün yenide~ 
muhakeme edilmek üzere tevkı.f 
edilmiştir. 

Yakalanan Hırsız - Bulgaris
tanlı Yakup adında biri 13 muh
telif hırsızlıktan sonra yakala -
narak adliyeye verilmiştir. Yapı
lan durusmada suçlarını itiraf 
etmiş ve 'tevkif olunmuştur. 

Gene; kadmın taze, masum yüzü göz
lerinden gitmez olmuştu: Daracık bir 
odanın bir köşesine serili, bir yer ya
tağında, onun, gece gündüz inlediğini 
duyar gibi oluyordu ... 

Onu, birara unuttuğunu sandı. Fa
kat çok geçmeden, yanıldığını anladı; 
o tekrar gözükmüştü ... Adeta erimiş, 
bitmiş gibi, solgun, harap bir hali 
vardı; alabildiğine açılan ıstıraplı 

~özlerle dimdik yüzüne bakıyordu. 

•• B ir akşam, yine ayni nehir kryı
smdaydı. Elindeki değnekle. 

yumuşak çamura, birbir ardısıra, haç
lar çiziyordu ... 

Kilisede akşam çam çalınmıştı! .. 
Son haç resmini de dikkatle biti -

rip, değneği yere bıraktı ve dizüstü 
duaya koyuldu. Sonra nehre daldı, 

su koltukları hizasına gelinciye ka -
dar yüri.idli, ve kollarım kavuştura -

Bir kaç giin evvel, bu sü
tunda, dünya şampİ~'onlu-

2-unu kazanan pehlivan Ya~ar
dan bahis bir yazım çıkmıstı. O 
günden sonra, heni bir kac defa 
ziyarete gelen Ya~ar, mevzuuba
his iftira~·a asla fail olmadığ"ını, 
bilakis, şahsım hakkında o iftiı·a 
ile taban tabana zıt duy2ularla 
mütehassis bulunduğunu söyle
mekte, ve bu cihetleri okuyucu
larıma da bildirmemi samimi 
bir ısrarla istemektedir. 

Ben, bu teminatı ver?rkcıı, ve 
bu talepte bulunurken, fazla has. 
sas bir ,·atandaş sayanuyacağı
mız pehlivanıınnm gi>zlcrinden 
süzi.ilen sıcak ve kocaman dnmla
lara bakarak inandım ki, aldan
mış, daha doğ'rusu aldatılmışıın: 
Ve pehlivan Yaşar, kendisine i
yilik yapmış olanlara iftira ede
cek derecede karaktersiz bir va
tandaş sanılmak talisizliğinden 
alabildiğine masundur. 

Fakat, ona bu hakkını vermek, 
benim o giinkü iddianun haksız
lığını isbata kafi değildir. Hatta 
bilakis, Yaşarın şifahi tekzibi, 
benim o yazımla ileriye siirdü
i:üın kanaati teyit etmektedir. 

Çi.inkii ben: 
"- Ne çabuk iftira ediyoruz 

yarabbi!"' ciimlesiyle başlıyan o 
günkü fıkramda, ınüfteriliğin iç
timai biinyemizdc edindiği şÜ• 
mullii mevkii tefrike çabalamış, 
ve kopasıca, koparılasıca dilleri· 
ni, uyuyanları bile sokan birer 
korkunç yılan şeldindc kullanan 
tarın çoğalışından: "- İllallah!,, 
demiştim. Pahlivan Yaşarın hak
kmıdaki sözleri, bu kanaatimi is .. 
bat etmek arzusunu duyduğum 
anda hatırladığım sayısız misal-
lerin yalnız bir tanesiydi. Şimdi 
o: 
''- Yalan söylüyorlar, diyor,, 

ben size iftira etmedim?" 
Kabul. Fakat bu samimi tek. 

zipten de anlıyoruz ki, şu anda 
müfteri me\'kiinde kalanlar, peh .. 
livan Yaşarın bana iftira ettiği .. 
ni söyliyenlerdir. 

Binaenaleyh, şimdi, ortadan 
bir tek müfteri, .yani bir tek mi
sal- eksilmiş, fakat onun yerini, 
pehlivan Yaşarın aleyhimdieki 
sözlerine beni inandıranlar, ya .. 
ni bir çok müfteriler, yani bir 
çok canlı misaller doldurmuştur. 
Bundan da bellidir ki, Yaşarın o 
şifahi ve samimi tekzibi, benim 
o günkü iddiamı çürütmemiş, bi .. 
li'ıkis alabildiğine takviye etmiş ... 
tir. Bu itibarla, ayni samimi te .. 
essürle tekrarlıyabilirim: "- Ne 
kolay iftira ediyoruz, yarabbi!" 

Evet.. Aksini iddia edecekler 
huzuruna, bu acı kanaatimi sağ
lamlaştıran bir yığın delille ~ı
kabileceğimi söyliyerek teı\ı:rar• 
lıyorum ki, iftira, -gerek şahsi, 
gerek mesleki, gerek idari, ve 
gerek siyasi sahada- hepimize 
hicap verecek kadar bol kullanı· 
lan iğrenç bir silah haline gir· 
miştir: Ve biz, bir çok hakikat· 
leri, hem de bir çok mühim ha
kikatleri oldukları gibi ~örmek 
imkanına ancak, bu iğrenç, bu 
süfli silahı elbirliğiyle, ':e çatır 
çatır kırdığımız giin kavuşaca• 
ğız. 

Kolsuz, Bacaksız ve 
Başsız Bir Cesei 
Evvelki akşam Ahırkapı sahil

lerinde bulunan kolsuz, bacaksız 
ve başsız cesedin bir kadına ait 
oldu_ğu anlaşılmıstır. Ceset de
nizde cok kaldığı icin bozulmuş 
ve teşhisi zor olmuştur. Vücudü
nün bir kısım azasiyle başının 
cürüverek koptuğu ve kısmen 
balıklar tarafından da venildiği 
tahmin edilmektedir. Maamafih 
cesedin kolu , basr. ayağı kopuk 
olusu cok seni bir cimıvet hissi
ni de vermektedir. Z:abıta ve 
npüddeiumumilik esrarengiz ce
c;et tahkikatına devam etmekte· 
dir. 

ı··i~+;;;t;~i""""&~;-~-;;;· i . . . 
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Açılı§ 

rak kendini akıntıya kapıp koyuver- Londra 1 Sterlin 5,22 
182.-di.... Nevyork 100 Dolar 

Sular, onu bir anda derinliklerine Paris 100 F. Frangı 
doğru çekip, sonra, hiçbir şey olma- Milfıno 100 Liret 

k .. d Cenevre 100 İsviçre Fr. mışçasma yine eskisi glbi, oy en, 

x;sterdam 100 Florin tarlalardan, kırlardan uzağa, daha. rlin 100 f< Mark 
daha uzaklara doğru acaip hışırtılar- B 1 E'/rilksel 100 e ga 
la akıp gittiler.,. Atina 100 Drahmi 

* * Sofya 100 Leva 

Ş imdi sandal daha da yaklaşmış- Prag 100 Çek kronu 
ıv'radrit 100 Peçeta tı .. İçinde bir sene evvel, dü-
v;arşova 100 Zloti 

mende oturan ayni iki genç vardı. Budapeşte 100 Pengc 
Evlenmişlerdi., Delikanlı baş tarafta ~ükreş 100 Ley 
duruyordu. Genç kız, geniş, ipek bir B.elgrat 100 Yen 
şala sara1mıştı, başında ki.içtik kır- Y_okohama 100 tsviçre Kr. 
mrzı bir bere vardı. Sandalın orta - stokholm 100 Dinar 

20.9!1 

12.8!' 

31.01n 
30.887S 

sında, yelken dire~ine dayanmış, ESHAM ve TAHViLAT 
gözleri bulutlarda, hafit sesle, n~eli S ıvas - Eı·zurum % 7 034 
bir şarkı mmldanıyordu.. r:. ilA VII. • 21) 35 
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Ecnebi "ı (Bu yazıda Zaman 1-250 Nisbetinde Kısaltılmıştır) 
Adrea de~lştlr• 1400 Kr. 1 ıene 2800 Kr. 400 Kr. S Ay 800 Kr O O O 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Stalinin nutkunda şayanı dik
kat olan noktalardan biri de, ko
münist idı:>olojisi lisanı ile konuş
mryarak Alınanların eline düşen 
milletleri esaretten kurtarmak 
harbi olduğunu tebarüz ettir1-
sidjr. 
2 -.- Gelen haber}er Alman - Ru
men kuvvetlerinin Ukranyaya 
doğru taarruza baslamasına her 
an intizar edilmektedir. 
3 - Prens Konoye'nin beyanatı da 
Japonyanm harp karşısındaki va
ziyetini aydınhıtmnmaktadır. 
4 - Wavell'in Hindistana gönd~
rilmesi Sovyet - Alman harbiyle 
aJ;lkalı görülmektedir. 

Stalin 1in Nutku· 
' 

Mösyö Stalin, biitiin Sov· 
yet Tadyoları vasıtasiyle 

;Sovyetler Birliğine dahil mil
letlere yaptı~ hitabede! Kızıl
ordunun büyiik bir cesaretle 
harbettiğini, fakat düsmanın a
ni baskını ve faik kuvvetleri 
karsısında bir rica! planı takip 
edilmek mecburiyeti hasıl rldu
ğunu söyledikten sonra Kızıl
ordunun tam ve sai(lam durdu
ğunu ve Alman ordusunu mağ
lup edeceğini ilave etmis ve va
kında harp lıarekatı hakkı~da 
daha mufassal malı'lınat verece. 
ğini vaadetmistir. 

Bu sözlerden hıiı;ine kadar 
cereyan eden harplerin Alman
ların, lehine olarak iDkisaf et
mekte oldui(u, fakat Sovyet or
dularının asıl müdafaa hatların 
da Alman taarruzunu kırmıva 
hazıTlandıkları ve Sovyet tak
tiğinin, Alman kuvvetlerini e
sas üslerinden usaklaştırarak 
Ymratmak ve bilhassa büyük 
n1ikyasta tank ve tayyare zaYi
atı verdirmek olduğu manası 
çıkı:vor. 

llfösvö Stalin'in nutkunda şa. 
~'""1 dil,kat olan noktalardan 
biri de, komiinist ideolojisi Ji. 
SRnI ile konusm1:varak, bu hat
l:in. fasizmi mahvetmeyi istih
daf eden bir medeniyet ve ''"" 
tan harhi, Almanların eline dü
sen n1iJJ,ı.tfcri f"saretıen kırrtar~ 
ın•k h~•hi olduğunu tebarüz et
tirmesidir. 

Bunun. ine-ilterP ile Amerika. 
nın harhin ba.,.ındanheri ıniida
faa .eWkl"ri esas dava olduğu 
m~lı11ndur. 

Jl.Iösyii Stalin, bu sözleriyle, 
Sovyetlerin ihtilal gayeleri pe
~inde koşn1allıitnı ve sadece, 
Jngiltere ve Amerika ile miis
tercken beynelmilel bir demok
rasi cephesi kurmak azminde 
olduğu kanaatini vermek ve İn
giltel'e ve Amerikadaki komü
nist aleyhdarlannın menfi pro
pagandalarını önlemeyi istihı!ıı{ 
ettiği hissolıınmaktadır. 

Harp Vaziyeti: 

Sovyet • Alman harbi hak· 
kında son gelen haberle

re göre: Ukranyada Alman ve 
Rumen askerlerinin yeni hücum 
hattında tahasşütleri tamamlan. 
tnıştır ve taarruzun b8.slaması-

Alman • Rumen kuvvetleri-
nin bu cephede de taarruza baş-
lıyarak Prut nehrini geçtikleri- Klasik Yunan kültürü-
ni bildiren diğer bir haber bu- nün beşiği olan top-
nu teyit etmektedir 

41> milyon niifusu. olan Uk- raklarda, kadim Yunamn 
ranyanın, Sovyetlerin sadece yedi lıtikiminde11 biri ve ta~ 
zahire ambarı olmakla kalmı-
~arak, kömüriin, demir ve çeli- biat karşısında serbest dü-
gın, ınanganez'in, şekerin hü- şüneıı ilk filosof Argo _ se
yük bir kısmını temiıt ettiği ve mitik Tlıales'ten 2i:i80 sene 
nıakinelerin ıniilıiın bir kısını-
nın Ukranya sanayi merkezle- sonra, bir Yuııaıılmı.ıı gir· 
rinde imal edildiği, dii(er cihet- mi dört saati. 
ten, elektriği en küçük ciltlik- · * _ 
lere ve köylere kadar gönderen ~ 
ve Avrnpamn en büyiik idro • Saat 7. ULİSSESin, yanında, 
elektrik santralinin Dinyeper kayrkları SicilJ·a sulannda et. 
nehri iizerinde bulunduO.u dü- raflarını•!iiaran 'si re n'ler arasın. 
şli~ülecek olursa, Ukr;nyarun dan geçerken, hu giizel deniz k1z
ınudafaasnın Sovyetler icin ne !arının liltif fakat tehlikeli ses
kadar hii;\lük hir hayati eheın· 1erini isitn1eınck icin. kulak)arını 
miyeti haiz oJduğ-n ve avni za· tıkayacağı sırada... birdenbire 
manda burasının isgali~in Al- helecanla uyandı. Sebri vüibin
manyaya ne büyiik kazan°'lar !erce cakalon bir ai\ı.zdan· uluyu. 
temin edeceği anlaşlır. suna benzeyen bir ses k3busu 

Ukran.v· ' hu saydığımız vasıf. basınııştrr. Sirenler. bir rliiziye, 
)ar. 1 I ·ı· 11 k her t<ırafa, ikaz maksadı'vle dAh. ıy e, ng-ı ız a' o asının tesi- ' ' 
rini miihim bir ınikyasta azalta- set 're korku sacmakt~dır. Ya
c:ak ve Avrupa ekonoınisiniı; ek- tağından hemen fırladı. acele ee
mette bir memlekettir. ket "e pantalonunu J!'İvdi. yalın 

Faknt biitiin mesel<'. Ukran- ayak asafü kata knstu. $imdi iist, 
dilen yerlerde lilzını olan sevle- üste pi>tlama. saklama, srrakla
ri hulnıaktır. Çiinkii, MÖsvö ma1~r siren sesini ~nı;;tur1nusfur. 
yayı isgal edehilınek v~ is.ı:aı 'e- Yerler san.ılmakta. evlerin cam
Stalinin nutkunda katiyyetle !arı 'şanııırdamaktadır . Arada ka
sö:vlediği gihi, İ~ga1 altına ı;!cce- ~ın ,,e· cocuk feryatları duvulur. 
cek olan heryerde hiitiin stoklar . Saat 9, rRadyo, Roma - Faşist 
geriye nakledilecek, ne bir kile Italvan hüktım<>tinin dostca e
hui!tiay, ne bir lokomottif, ne mellerine rai!men, İnııilizlerle el 
de bır galon petrol diismana hı· alhndan isbirli~i Yanmak arzu
t'alulmıyarak ve n•kli miiınkiin ~undan liir türlü uzak kalamadığı 
olmıyan herşey tahriı> edilecek- Italyan hüJ.ı'.'ımetince reddedile
tir. · mez emare ve delillerle sabit o
tanıamhyacak ve hu suretle Al- lan Yunanistana kar'1 Roma or
manyaya uzun bir harbe muka- duları, ve Karaııömlek teşekkiil
venıet imkanlarım· verecek kıy !eri bu sabah saat besten itiba
yet. Alınan harhi karsısında Ja. ren harekete ı?ecmistir. Kahra
ponyanın diklrnt, teyakkuz ve . man tayyarecilerimiz Yunan şe
yı vnkından al5knılar eden Sov. hir ve kasab:ıları üzerinde uçarak 
siklerini hiç olmazsa kısmen askeri hedefleri bombalamrslar

dır. Bu sehir ve kasabalar şimdi 
bir harabe halindedir.) Japonya ve Harp: 

Mösyö Matsuoka diin yap
tığı beyanatta: Japonya. 

hazırlanmak siyaseti takip etti-
ğini bildirmisti. · 

Bugün de Başvekil Prens Ko
noye, Japon nıillettine yaptıw 
bir hitabede: Japonyanın lıer ne 
olursa olsun kendi çizdiği yol
dan yürüyecei(ini, baska millet
ler gibi hareket etıniyeceğiııi 
ve yaln1z kendi kuvvetine gü~ 
vendiğini söylenıistir. 

Ne Mösyö Matsuokanın ne 
de Prens Konoye'nin bıt beya
natları lıize, Japonyanın bu 
harp karsısındaki vaziyetlerini 
sarih olarak bildirnıeınektedir. 

T ebeddülün Manası: 

** Saat 10. (Radyo, Berlin! - İngiliz 
entrikasma kurban oJan Yunan mil
leti bu sabahtan itibaren İtalya ile 
harp halindedir. İtalyan orduları Yu
nan topraklarına girmiş, tayyareleri 
Yunan askeri: hedeflerini bombalamış
tır. Almanyanın Yunanistanla müna
sebetleri normaldir.) 

* * Saat 11'. (Radyo, Sofya - Ta-
rihi ve ezeli düsmanımız Yuna· 
nistan bu sabahtan itibaren bü
vük dost ve müttefikimiz İtalva 
ile harp halindedir. Milli emel
lerimize kavuşma saati yaklası
yor. Bulı?arlar hazır olunuz! Bul
ıraristan bu harpte bitarai kala
caktır.) ' 

** Saat 12, Gene siretı sesleri. 
İnfilaklar, ~arsıntılu, yı. 

kılmalar, her perdeden acı acı 
feryatlar. Sehri ateş ve duman 

baha kadar İngi!terenin şark ve 
cenup taraflarına miitemadi dal
galar halinde akınlar yapmış, as
keri hedefleri bombalamıştır. A
lınan neticeler cok mesut olmuş
tur. Üç şehir kfunilen tahrip e
dilmiştir. Yanınn bombalarımızın 
tesiri öyle müthiş olmuştur ki, 
yanan yerlerim alevleri saatlerce 
devam etmiştir. Bunlar yüzlerce 
kilometre uzaklardan bile ~örül
mekte idi. Atlantiktc ve İngiliz 
adaları etrafında son yirmi dört 
saatte 60.000 tonilatıo hacminde 
vapur batırılmıştır.) 

* * Saat 16. (Radyo, Londra .!_ Tebliğ: 
Krallık Hava kuvvetleri dün akşam 
garbi Almanyada beş şehir, Şjmal 

Denizi sahillerinde beş liman ve Al
man işgali altındaki Fransa sahille
rjnde dört askeri iissü bombalamtş
lar, yüzlerce ton yüksek infilak mad
eleri atmışlardır. Yapılan tahribat şim 
diye kadar yaptlanlarrn çok fevkinde 
bir rekor teşkil etmektedir. TaYYarc
İt!!rİmiz üslerine dönerken bu şehirler 
kesif bir alevle örtülmiiş bulunuyor
du,) 

!eniyor.) 
Saat 21. (Radyo konferansı, Mos

kova - Kapitalist ve İmpcrialistler 

arasında harp olanca şiddetiyle devam 
ederken Sovyet vatanında sulh ve sü
kün içinde sosyalist inşa faaliyeti git
tikçe süratlenen bir tempo ile devam 
etmektedir. Son aylarda kolho:ılar .. 
dırt .. dırt., dırt., dırt., Sovhozlar da 
yedi milyon::: durt,, dnrt,, dnirt,, 
diiirt ... Çelik istihsali dırt,, dırt,,, Ma
den işçileri için 7000 kişilik istirahat 
sarayı dıınırt dii~iiiiiirt ... dirrrrrrrt.,, 
Sovyet mekteplerinin yeni prog., 
dunrt,., dniirt ... ) 

•• <Radyo, Nevyork - Mr. Roo-
sevelt ı?azeteciler toplantısında 
İtalyanın son tecavüziinii siddet· 
le takbih ettikten sonra mazlum 
Yunan milletine yapılacak yardı
mın esaslarını tesbit etmek üze
re bir komis:von teşkil etmek ta
savvurunda olduğunu bildirmiş
tir.) 

m • 
olmuş, hepsini simsiyah bir duma.n 
bürümüştü. Yerlerde insaıı ve hayvan 
leşleri birbirine karışmış. akan kan
lardan küçücük derecikler peyda ol
muştu, Bir taraftan da canını kurta
rabilenler darma daiın kaçıyorlardı. 

Bu hali cörünce dayanamadım Tek
rar alçaldıin. ve mitralyözümü i;letmi
ye başladım. Panik ha],inde bir kala
balığı mitra1Yözlcmek kadar zevkli 
§ey nadir bulunur: Vurulanların sapır 
sapır dökülüşü, yaralananların yerler
de kıvrnışları,' ne bileyim, insana i
deta şehvanr diyeb.ileceğim bir haz: 
verir ..• ) 

Siyah Ejderha 
Cemiyeti 

Yazan: Sabilıa SERTEL 

Japonyanın Sovy·etlere kar-
şı harbe iştirak edip etmi 

yeceğine dair verdiği karar he . 
nüz neşredilmedi. Fakat bu sil . 
kU.tun hfidiselerin alacağ·ı cerc . 
yana göre bozulacağına şiiphc 
yoktur. Japonyanın ideali o' ka . 
dar geniştir ki, Asya toprakları· 
na sirayet edecek bir hadiseye la 
kayıt kalacağı tahmin edile111ez. 

Japonya 19 ııncu asrın ertala
rına kadar dcrebeylikle idare edi
len bir memleketti. Japonyada * * sanayileşme hareketleriyle bas-

Saat 2. (Radyo, Londra _ A- lıyan garplileşıııe ortaya yep yeni 
merikaya hitap: Bu harp daha bir de\'let ~ıkaı·dığı gibi, sanayii. 
çok uzun sürecektir. Daha pek ne biiyiik pazarlar ve ham mad
çok kara giinler !!'Öreceğiz, fela- de meıııbaları arıyan bir Japoıı 
ketlere uğrayacağız. Lakin daya- emperyalizmi doğurdu. 1874 te 
nacağız. Sizden gelecek yardımla Japonların Fornıozan istemeleri 
1943 te tayyare faikiyetini temin pazarlarda kapitalist •·e cıııper
ettikten sonra AlmanyDyJ mut- yalist lıir kuvvet olarak göziik . 
lak mağlup edeceğiz. İstilaya uğ- melcri lngilizleri iirkii!lü. Japon 
rıyan bütün Avrupa memleketle- !arın Çine karşı takip ettiji'i si . 
ri yeniden h!irriyet ve istiklalle- yaset Çinde ihtilfillerlc karşılan· 
rine kavuŞacaklardır ... ) ili. Bu sıralarda lngiltere, Afri . * * kada istilalarla mc~gııl olduğu i: 

Saat 3. (Radyo, Washinşgton çin Japonya ile anla!?nıaya nıcc • 
Devlet sOkreteri Mr. Cordcll Hull bu- bur oldu. 1894 tc ,Japon~'& lngi . * * gün verdiği gayet mühim bir nutuk- ]izlerle yaphğı anlasnıanın ferda. 

(Radyo, Tokyo Ashai ga- ta başlıca şunları söylemiştir: sı giinü Çine harp {Jan etti. 1905 
zetesi bugünkü başmakalesinde, Ja- "Amerika harbe sürüklenmcmeye de Japonyanın Cine karsı ka·ıan 
pon hariciye ve harbiye nezaretleri çah~acaktır. Likin Jİıgilterenin mağ- dığı zafer de on~ büyük ->eınper • * * sö'"cülcrinin dünkü bcyanatlar1ru teş- Iı1p olmasına asal müsaade edemez yaUst devlciler ara~ına soktu. Bu 

Saat 17. (Radyo, Berlin- Kon. r~h ederek şu mütaleada buJunnıakta- Çünkü İngiltere mağlı'ip olursa sır~ Iıarplerin kazanıln1ası 1900 c k:'
fer~ns: .Mihver devletleri bu dır. Büyük Asya nizamtnI kurmamıza Amerikya gelecekt!r. Bunun .icindir dar ithal3:tı ihracının' iki ınisli 
harbi Avrupada 3dil bir nizam mani olacak her 'kuvvetle mücadele e- ki, demokrasilere ve hassaten İngilte- oJan Japonyayı crnperj·alist dcv
kurınak. Avrupalıları İnJ(ilizlerin di.lecektir. Japonya esasen harpten mü reye her türlü yardımı yapmak eme- Jetlerin karşı~1na 11\Ühİın bir ı·a -
tasallutund-a.n kurtararak devam- teneffird ir ve daima sulh için ça1ış- Hmi:z:dir. Tecavüze uğrayan her mil- kip olarak <·ıkarclı. 
lı bir sulha kavust•.ırmak icin mışhr. Dört senedenberi kendisine letc yardım edeceğiz. Yardımların Japonyada cnıper;valizm ile 
yapıyorlar. Buna mani olan İn- karşı isyan halinde bulunan Çine hl- şekli ve tatbik tar:ıı hakkında hazır- militarizn1 ayni ~üratic kuvvet • 
giltercye karşı Avrupa kıtasında lii harp il.in etmemiş olması bunun en lanacak mufassal projeler tamamla- lendi. Bilhassa 1895 ten sonra 
ki her millet Almanlarla beraber büyük delilidir. Japonya Çinle kar- nınca kongreye verilecektir Bizce asıl nıiistcınlekc hıı·slaı·ı arttı. Japon· 
hareket etmeyi vazife bilmelidir. dcşçe işbirliği yapmak için her tür- mesele İngilterenin daya~asıdır. Ja- yada 111üsten1lckclcrin hangi ~a· 
Almanya Avrupan1n neresinde lü fedalrirhğa katlanmıştır ve kat- ponya te bir tesviye tarzı bulmanın halarda elde edilebileceği Jıak -
bir İn~iliz ttörürse onu orada lanmakta devam edecektir. Sovyetler- im'k:insı:z: olmadığım söyliyebilrnekten kında iki fikir hiikiinı siirüyor -
mutlaka vuracaktır.) lerle Amerika ve İngilterenin Çine c;~meyc sebep olacak bir hadise dtı. Japon siyasilerinin bir kısını * * karşı tuttukları tahrikçi ve gayri dos- ile kar~ılaşmı~ olduğumuzu tahmin nterke'Zi ve cenubi Çine, Pasifik 

Saat 17. (Radyo konferansı, Lon- tane sjyaset kardeş Çin milleti ile etmek fikrimce şimdilik mevsimsir adalarına yayılmak, hafif sana:ri 
dra - Demokrasiler bu harbi isteme- Japonya arasında'ki tarlbt, ırki, harsi sayılabilir, Sovyetlerle daha iyi mü- için pazarlar bulnıak, bundan s~n 
miştir. Totaliter devJetlcrin cebir ve rabıtaları asla sarsamaz.) nascbetler tesisini Amerikanın istemi- ra da denizlere hilkiın olarak A-
tecavüz ve tahakküm siy~setleri bu * * ycceğine inananJar herhalde çok .oJ- n1erikaya aknıak fikrindeydiler, 
harbi açmıştır. İngiltere dünyanın saat 23. Siren sesleri, çatla .. mamakla beraber bu münasebetin dos- ikinci kısın1 Amerika ile anla~ıp 
hUrriyeti ve küçük milletlerin istikli~ malar, çökmeler, yakında tane bir şekil almasını temenni etmek Çinin şin1alindc ağır sanayie 13. .. 
Ii için harbediyor. Her mazlllm mil- c1yak cıyak bağrışmalar.. Ölen- .zamanınm gelmiş olduğunu takdir:.et- zım olan demir vesair ınadenlcri 
let, her tecavüze marnz devlet İngil- ler, parçalananlar ... Kızıl ve kız- meyi evveli! bizden beklemek her tenıin eden taraflara sarknıak 
tere ile birlikte müşterek düşman o- gın bir duman ... Ev içindeki es- halde pek: isabet! bir görüş olm1ya- Çarlık Rusyasına iııınek e~clin
Ian Naziliğe karşı harbetmelidir. İn- yayr altüst eden bir infilak: sa:r- caktır, sanırım. Sunu cihan efkarı u- deydiler. 
giltere Nazi rejiminin imhasına kadar sıntısı... mumiyesine hassaten bildirmek iste- . 20 nci asrın başında lngiitere 
harbe devam edecektir.) (Radyo, Atina - Harbin ba· riın 'ki, insanlığın atisini temsil e- ıle anlaşıp Rusyaya harp ilan et -*. * sındar/beri muvaffakıyetle iler- deı:ı Amerika ancak istikbalden bahse- tikleri zaman ikinci grubun siya. 

Saat 18. (Radyo, Moskova !emekte olan ordularımıza mu- dcbilir. Bunun içindir ki, her cüm- seti galebe ralmıstı. Fakat Rus • 
Sovyetlerle Almanva arasında, kavemet edemiyen istilacı İtal- lemfai istikbal sıygasiyle bitirmeyi A- Jaııon harbi;ıden 'sonra 189·1 de 
Balkan meselelerinden dolayı. ih. yan kıtaları mütemadiyen kaç- mcrika siyasetinin değişmez bir pren- Koranın istiliıı,ı, Çine yapı-
tilaflar çıktığ.ı hakkında b~zı İn- maktadır. Yunan orduları Avlon- sibi telakki ewyoruz.) lan taarruzlar Iagiltere \'e 
~iliz ve Amerika gazetelerinde yaya yaklaşmıştır. Şehrin zaptı J(.. J(.. Amerikanın mulıalefetiyle kar~ı-
.ııörülen haberlerin baştan başa bir saat meselesidir.) Saat 6, (Rad.vo, Berlin _ Sov- !aştı. Çin deıniryollarının Japon-
uydurma olduğunu Tass ajansı * . * yetler Birliğinin son aylarda İn- !ar _tarafından inşası Çarlık Rus -
beyana mezundur. Almanya ile (Rdyo, Bertin - Balkanlarda hare- giltere ile gizlice işbirliği yapmı- yasıyle olan muhalefetin ıııukad· 
Sovyetler Birliği arasındaki mü· kiit icra eden ordulanmız bütün Yu- ya meylettiği ve bi taraftan da demesi oldu. 1900 de O~ida Japon 
mısebetler, mevcut paktların cer. nanistanr, Yugoslavyayı, Yunan ada· Almanyadan küstahra yeni ta- yanın en büyük diismanı Rus\'a 

· d bil' d ı G' 'd· · ı d k B ~ oldııg"unu SÖ"lecli. Jaı>on"a bı'r cevesı a ın e, gittikce dosta- arım ve "' • •şga e ere alkan leplerde bulunduğu müşahede ' , 
ne bir istikamette inkisai etmek- harbine nihayet vermiştir. Yugoslav- edildiği için Almanya bu sabah taraftan Çin \'C Rusyaya, di~cr 

I• ngiliz şark orduları kuman
danlıi'ıında yapılan son de

ğişiklik, İngiliz matbuatında 
ba'1 tefsirlere yol a~mıştır. 

lngiliz gazeteleri bu değisik
likle Sovyet . Alman harbi a
rasında yakın biT münasebet 
görmektedirler. Bıı gazetelere 
göre, Almanlar, Sovyct kuv
vetlerini büyük bir ru~ğlub.iye
te uğrattıkları takdirde, Iran 
yolu ile Hindistana doğru iler
lemeleri ihtimali karşısında, 
llindistanın mukavemetini ha
zırlam._1< maksadiyle General 
Wavell Hindistana gönderilmiş
tir. 

tedl·r.) d l ı· ·ı d'I · · k" ük' taraftan In~iltere \'e Amerik·· • ya eve 1 1 ga e 1 mış, yerıne uç saat beşte bu devlete karşı harp b " * * J(.. J(.. bir Hırvtistan teşkil edilmiştir.) ilan etmiş ve Alman orduları, ya diişnı":n \'aziyeti aldı. Japon 
Saat 13, (Radyo, Londra: - Yu- Saat 19. (Radyo, Berlin - İngiliz * * Romanya ve Finlanda kuvvetle- emperyalizmini yapmak için 19011 

kaplamıştır. 

Ayni gazeteler, İn.ııilteTenin 
orta şarka yeniden büyük bir e
hemmiyet verdiğini yazmakta

nanı·sıan h' bi ı h ·kı b ı d • A ik ı (R d Z" ·eh B ı· d de 'Si-vah eı"dcrha,. isıninde si"-·a· ıç r a rı c u unma rgı ve mer an gazete erinde Sovyetler. a YO, urı - er ın e riyle birlikte, Sovyet hudutları- ' J 

İtalyaya kar•• gayet dürüst bir bita- le Almanya arasında gcç;mstzlikler 1939 - 40 yıllarına ait paktları ru ıreçmiştir. Avrupa medeniye. si bir cemiyet kurdular. 
raU1k politikasından ayrılmad1ğı hat- çıktığı baklanda görülen haberlerin a- tasfiye ve 1941-42 yılı için der- tini Bolşevik belasından kurtar- Bu cenıi:yctin öriiınrek ağı gibi 
de, bu sabah !talyanm tecavüzüne sılsrz ve çocukça gülünç hayallerden piş edilen yeni paktları tetkik mak azmiyle D'İrişti"imiz bu harp dün-yannı her tarafında şııbcleri 
ug"ram t D h akml d y · b k bi · • t k .. b' k · te kil JOı '"' vardır. Bilhası:.a Cinde bu ··eı11i -ış ır. a a Y ar a unaıus- a~ a c şey olmadıgı sal~hiyettar e me uzere ır omısyon ş te allah hepimize yar<!lımcı ol- < ' 
tana karşı dostluk teminatı vermiş o- makamlardan yan resmi bir surette edileceği hakkında Nevyorictan sun.) yetin azaları ntifli Çin birUklc -
lan İtalyanın bu hareketi karşısında blldirilıniştir .) verilen haberler teeyyüt etmemis * * rine girerek Çini i~inden çUrijt • 
Büyük Britanya mazlmn Yunan mille- * * tir.) Saat 7. (Radyo, Moskova - İki mek için ı11iiihiş siyasi f.ıali~·"=~t-
6nin ya d ~ kt B ak S "" " ler ve tcthi~ hareketleri ~apar;ılt r muna .ıtoşaca ır. u şam aat 20. (Radyo, Nevyork - "'T"' T devlet arasındaki ebedi dostluk paktı- - J 

Mr. Churchilt tarafrndan bir nutuk Emin bir membadan öğrenildi- Saat 1. (Radyo, Bir bombardıman na rağmen, Faşist ve Nazist Almanya, Çin birliğine senelerce nı5ni ~ı-
•o"ylen -· 1. ) " · dular. 1925 te "Siyah Eı'dorlıa " ecegı umu nyor. gine ~öre bir Ingiliz mühendisi tayyarecisinin anlattıkları: Büyük bir hiç bir teklifte, hiç bir müzakerede _._ * Cemiyetinin,, hir subesi de Ef""d· 

'WI" .. yeni tip bir bomba yapmıya mu- köyün üzerinde '400 metreye kadar al- bulunmadan bu sabah Sovyet hudutla- J ~ 
Saat 14 T k · ı · U afi k im nistanda kııı-nldu. Bundan ba•;ka . e ar sıren ses erı. _ v a o uştur. Bu bombanın i- çaldım. Hiç bir hareket yoktu. Ga- rına tecavüz etmiş ve bu fi.ili tecavüz-

akt ft J t ı · ti · Asyanın içlerine v. a"•ıhıı, birka•· z an. ge en op ses erı, pa ıyan çıne konulan infilak: maddesi liba herkes sabah kahvaltısıyla meş- den sonra bir nota vermişHr. Bu no- J ':>" 

b b 1 Türkn1en ccınil'etlerine nüfuz et-
om a ann mtlthiş tal'rakalan, gayet ııizli tutulmaktadır. Bu guldü, Yahut da kendi tayyareleri ta yalan ve iftira i1e doludur. Kxzıl- -<;jırlar. 

k daki - tiler "Siyah Ejrlerha,, nın yazifc .. !Jf. ANTEN ve ya ın · evlerde canhıraş bombadan beş tanesi orta büyük sanmışlardı. Fırsattan istifade ile 200 ordu her tarafta düşmana kar§ı dur· 

J 
'f 1 rı lE'hrip edilmişlir. Tüdınur'-

~ I] L U L~! iJ:~~~e!::~ ta;:~~f'.a~/~~i ~ 
!-~_,,....,_ ... _ ...... _ .. ...,_ .. _1ıı_ı1ı111_a.ııı_•;ı şuna! cıhetmdedır. Yenı 

•- ı İngiliz takviyeleri, hare -

lc_a~ın. ~aykırışmaları i itilir. $eh lükte bir şehri k8.milen yakıp kiil metreye kadar indim. Bombalarımı ·maktadır. Sovyet milletleri bu caniya- si Asyadaki nıil~·oularca nıü!!ılii • 
rı ınfılak {{azleri ile karışık kül etmive ktifirlir. P:-...... 1 .. _ +ı:ıo"ri'he-j bıra'ktm. Hemen yükseldim. Aı;aw va ne tecavüze karşı vatan topraklarını nıan kütlcleı·iııi Sov~·ct Rusya.'<a 

aemıryo!ları aepolartnda bulu- aan genış parçalar ıktıbas etmek I.ic - ••• .,,..~ __ • ..un. ımna edil ya memleketimizi alakadar eaen karsı hazırlamaktı. Siyah F.tııer-
nan bütün stoklar başka yerlere tedir. Sovyet am:lesi, şimdi ar- miş veya iğtin~ olunmuştur. tehlike yaziyı:ti !nkiş.af etm.ekt~- Ankara, 3 (A. A.) _ c. H. P. 
nakledılecek ve n~ bir lokomotif tık .Yalnız olmadıgı'!ı v_e m~mle- Mulıasara edılen kuvvetler dır. VaZ1yet cıddıleştikçe milletı- müstakil grupu reis vekillii!in-
ne bır v:ııron ne bır tane _buğday ketıne ka:şı UJ?umı. bır lıucum . Berlin, 3 (A.A.) _ "D.N.B . ., mizin _o derece dah~. fazla s~ku!' den: _ 

A K A R S U D Y.ardım etmiştir. Vichy'nin 
nur'de muhasara edılmış o-

Yüzme havuzlarının suyu, bir iüşrnan kuvvetlerini kurtar
taraftan yenilendiği, bir taraftan ı çalıştığı hakkında hiçbir 
da kaybolduğu için onlarda da re yoktur. 
hafif bir cereyan vardır. Fakat 
o kadar hafif cereyan, suyun tesi- Fransız 
tiııi değiştiremez. Nazırı 

Suyun cereyanı, bazı çaylarda 
\'c ırmaklarda olduğu gibi kuvvet Vichy'ye Döndü 
li olunca suyunun lıal'aret dere -

ıkara, 3 (TAN Muhabirin
- Fransız Devlet Nazırı 

ın Benoist Mechin bu sabah 
are ile Vichy'ye dönmüştür. 

<esi az olmasa bile, 3kar suda 
banyoya tahammül etme1: güı:le
Şir. TecriilıeJle sabit olnııt~tur'ki, 
~lt~1unu bir gi)lden alan bir nel1ir~ 
e gölün sulan aralarındaki hara

ret farkı bir derecenin ancak 
beşte biri olduğu halde, gölün su ığlada Yer Sarsıntıları 
r.u insana tatlı bir ~ rarettc ge - Devam Ediyor 
1t, halbuki nehrin : y u <la yanı-

la uğla, 3 {A. A.) - Burada yer 
rnıyacak kadar soğ, klnk hissi 

Verir. ntılan hemen her ırün hafif 
Akıntı ne Jr·-'·T ku~ •etli olur- ><ldetli olmak üzere devam et. 

sa suyun ver soğukluk hissi tedir. Ge<;,en .. ayın 21 inden 
o kaclar artar ıun için yüksek .na kadar on uç defa yer sar-
ıl " · olmuştur. 
agıardaıı geleı ırnıaklaı·ın suyu-

lla, sıcak ta olsa, dayanabilenler i""=====.======= 
azdır d' H k' · · .: .. . . r ır. are ata ıştırak eden 
ki ç~_nk.u, akar su._ cıldin altında- bardıman tayyarelerimiz 
ika ~uçuk .a~alel~rı. kuvvetle ta : , t Omer mıntakasinda demir
i llııs ettırır, cıldın ara"ndakı ı hedeflerine hücum etmiş • 
tlte kan damarlannı geni~letir, ir, 

ve ne bır galon petrol duşmana yapılmadıgını hıssedıyor. imhadan biraz evvel Sovyet cü- ve soııuk kanlılık gostermesı la- C H. P. mustakil ı:ruım bu
bıra~ıl~ıyacaktır. . Işıkları karartma ve ~angınla- zütamları Bialistok'~ şarkında • z':"'dır. Bütün kuvvetleri mütte- günkü toplantısında, Parti ı:ru· 

Cıftçıler ellerındekı havvanatı ra ve. !!azlara ka~şı. ihtıyat ted- ki çemberden çıkmaya teşebbüs hıt hır halde, mille!imiz, impara- punda Başvekilin beyanatmı din
uzakla~tırma~. ve hububatı da bırlerı hakkındakı nızamnameler etmişlerdir. Sovyet kıtalarının torun azmıne tebaıyetle, Japon· lemış ve Vekillikten affım rica 
nakledılmek u~ere. devlete tevdi Moskova?a gayet sıkı surette dört hücumu tardedilmiş ve düş- ya için çi~ilmiş y_old~ yürürken etmiş bulunan Milli Müdafaa 
etmek mecburıye_tınd_edırler. U- tatbik olunmaktadır_. __ mana ağır kayıplar kaydettiril • en ufak bır hata bıle ışlememeye yekili Saffet Arıkan hakkında 
zaklaştınlma~ı mu!"lrnn ?lmıyan "C h , t "V t miştir. Çenber daha ziyade daral çalışılma~ıdır.,: Icra Vekilleri heyeti reisinin müs 
her şey tahrıp edılecektır. um urıye " ve a an,, tılınış •ve büyük miktarda esir a- Sefırlerın temasları takn t!!UPun da ~eyini öğrenmek 

Başmuharrirleri lınmıştır. Alınan esirler arasında Tokyo, 3 (A. A.) _ Dün saat ıstedıgıne muttalı bulunmuş olan 

Nişanllsını Yedi 
Yerinden Yaraladı 
Paşabahçede Gümüşsuyunda 

12 numaralı evde oturan 18 ya
şındaki Naciyeyi nişanlısı Meh
met Taban yedi yerinden yara
lanuştır. 
. Mehmet polise verdiği ifade • 

sınde niŞanın bozulmasından 
muğber olduğunu ve sokakta 
karşılaşınca evvela kavga ettik -
!erini söylemiştir. 

Naciye sıhhi imdat otomobi. 
liyle HaydarpaŞa hastanesine 
kaldırı.lmı.ştır. 

. Otomobil Çarptı - Süleyma
nıyede Dökmeciler hamanu so. 
kağında oturan simitçi Salih, Ga
latada Necatibey caddesinde 2395 
plakalı otomobil sadmesine ma -
ruz kalmış ve başından yaralan
mıştır. Soför yakalanmıstır. 

Arasındaki Dava çok muhtelif teşekküllere men- 14 te, Alman ve İtalyan büyük azanın gizli reyine müracaat edi-
Cümhuriyet ı?azetesi baş mu· sup askerler bulunduğu görül • elçileri Matsuokayı ziyaret et- !erek neticede mevcut azanın i

harrirlerinden Nadir Nadi, Vatan düğünden, kısmen kumandasız o- miştir. Matsuoka, saat 15 te de, tifakiyle itimat ettikleri tesbit 
ı?azetesi baş muharriri Ahmet lan bu kuvvetlerin tesliminin pek hükumetin kısa beyanatı hakkın_ edildikten sonra toplantıya niha-
Emin Yalman aleyhine bir neşri- yakın telfil<ki edilmektedir . da malumat almak isteyen Sov- vet veri~mistir ... 
yat davası açmıştı. Bu davaya Mussolini Sovyet ceplıesi11e yet büyük elçisini kabul eyle- Meclıs bugurı toplanıyor 
sekizinci asliye ceza mahkeme- id k k t l t ft' · miştir. Ankara, 3 (TAN Muhabirin-g ece ı a arı e ış etti Amerı'ka karardan lıenu"z sinde bakılmış ve bu duruşmada R den) - Büyük Millet Meclisinin 
Nadir Nadi ve avukatı ~eımedı'g-1! oma, 3 (A.A.) - "D.N.B.., lı b d · varın {buı?Ü) yapacaı>ı toplantıda 

" Mussolini Romada, Sovyet Rusya a er ar edılmedi " 
içı·n sadece Ahmet Emın' Y 1 Başvekil Dr. Refik Saydam, "Re-

a ma· ya karşı harbe ış· tirak etmek üze- Vaşington, 3 (A.A.) - Gazete-nın müdafaası dinlenmiştir. Neti. ·ı fah" vapuru hadisesi hakkında 
d t t kik . re gidecek Italyan cüzütamlarını cı er toplantısında Sumner Wel - beyanatta bulunacaktır. 

ce e, neşriya ın et ı için mu- t f ı 'd e tiş etmiştir. Mussolini bir nu • es en Japonyanın alacaği vazi • 
hakeme başka bir güne bırakıl- k tu_ söyliyerek mihverin Bolşe- yetten Amerikanın resmen ha • 
mıştır. :.:__---~---- vızme karşı yaptığı mücadelenin berdar edilip edilmediği sorul -

Kıbnsa Hava Taarruzu 
Lefkoşe, 3 (A.A.) - Çarşamba 

sabahı, 8 düşman tayyaresi Kıb
rıs adasının garp kısmı üzerine 
bir taarruz yapmıştır. Pafos bol· 
gesine bombalar atılmıştır. Bu a
?a kadar, hiçbir hasar ve hiçbir 
ınsan zayiatı bildirilmemekte • 
dir. 

şiimul ve ehemmiyetini tebarüz 

1 

muş ve şu cevap alınmıştır: 
ettirmiştir. "- Amerika hükfımeti, harp 

Ruddy Kranz öldü münasebe;iyle J~pon hüku~eti -
nın alacagı vaZ1yetın Pasifıkte 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman ka- sulbü idame edecek mahiyette o
yak şampiyonu Ruddy Kranz lacağını ümit etmektedir. Japon 
ş!'lrktaki bareMtın ilk günü mu- hükfımeti siyast bakımdan ve 
tiarebe meydanında ölmüştür. dünya işleri karşısında takip ede
Ruddy Kranz bir dağ alayında on ceği yol hakkında bir karar ver-
başı idi. diğini resmen bildirmiştir.,, 

M oskova gazetelerinde 
Moskova, 3 (A.A.) - Bugünkti 

Sovyet gazeteleri göze çarpacak 
şekilde, fakat hiç bir mütal§a yü
rütmeksizin Prens Konoye tara
fından J aponyanın bitaraf kala -
cağı ve kendi siyasetini takip e
deceği, Matsuoka tarafından da 
J aponyanın sakin kalm8sı ve bek 
lemesi lazım geldiği hakkında y& 
pılan beyanatı nakletmektedirler. 
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r .. .. .. .. ----:. , 
l M~leket Röportaparı _) 

tıpkı İstanbuldaki adaşını andı- SPOR 
rıyor. 

lstanbul Bölge Sanat Mektebi Arttırma 

Bursada Kôzacılık 
Bii.yük ~i~ inkişaf 

· Gösterigoı 
Koza Satrı Kooperatifleri Birliği Kurulduktan 

c;.onra Bursanrn iktisadi Hayat. Değişmiştir 

Bursada büyük bir koza hane avlusunuıi görü~Üşü 

iV evvelki seneki fiyatlar ile bu se-

8ursa vflaytinin iktisadi va- neki fiyatlar arasındaki fark ye-
ziyeti. son senelere kadar kiınu, tam 4.350.000 lira tutmak

pek müsait bir şekilde değil i- tadır. 
di. Tütünün fazla para etmeme- Bu azjm mebla,lt, evvelce, mu
sı, müstahsilin eline kilo başına tavassıtlarrn cebine inermiş! Fa
on yedi kuruş .'(ibi cıiz'i bir mik- kat. şimdi, köylünıin kesesini şi
dann Reçmesi. köylünün refahı şiriyor. 
uzerinde menfi bir tesir bırakı- Müessesenin yaptığı diğer bir 
yordu. lkinci bir misal olarak hizmet de şu: 
kaza fiyatlarının düşkünlükünü Koza yaş satıldığı için, ikinci 
de sôyliyebiliriz. eller tarafından alınıp kurutulur. 

AYtli zamanda, Karacabey, bilahare piyasa temevvüclerin
Mustafakemalpaşa $libi kazaların den istüade olunurmuş! Koope
binlerce hektar tutar arasizi i- ratif ise, aradaki bu fiyat farkı
cınde, kışın ziaat yapmak im- nı tabiatı ile ortaklarına dağttı
kansı7.dı. Çünkü, Apolyond p:ö- yor. Nitekim, bu sene, kilo ba
lünden, Mustafakemalpaşa dere- şına on beş kuruş olmak üzere 
sinden ve diğerlerinden taşan su- köylji ortaklara ikinci bir kar 
lar, bütün o havaliyi -Nuhun tu- verilmiştir. 
famnı andırırcasına- istila edi- Kooperatif ortakları, koza sa
yordu._ Bu yüzden, oralarda yaL tısında, borsa resminden de mu
nız mısır, sebze ve kavun kar- af tutuluyorlar. Borsa resmi. ki
puz ekmek mümkündü. lo başına 2.5 kuruştur, ki bu da 

Tütünün para etmediline na- av.nca büyük bir avantaj temin 
zaran, bunda ısrar etmemek, ya- etmektedir. 

Göl kenarındaki köylüler ba- M•ıllAı Ku··me 
lıkçılık da yapıyorlar. 
MustafakemalpaŞa şosesi üze-

rinde _Ker:ransaray devrinden k~l I Mal!IGrl 
ma bır bına var: Issız han. Mı- 3' 
marı. ocak deJiklerini, duvarla-
rın arasından ~ecirterek bir nevi 8 H ft k" O 1 
kalorüer tesisatı vucudc _ıretir- u a a 1 ep asman 
mis. Bina, bu bakımdan orijinal. 

Tarlalar, kıs mahsulü ile dolu. 
Hatta buğdaylar azmış bile! Top. 
rak o kadar miimbit ... Simdive 
kadar, bu toprakları basan sular, 
ancak Haziran ayında cekilirmiş. 
Fakat, su işlerinin tanzimi üzeri
ne. köylü tarlasına sahip ve ha
kim olabilmis, bu sene de ilk de
fa kışın tohum atmış. 

M ustafakema lpasa deresinin 
her iki sahilinde setler ve kasa· 
bamn smırbrında da rıhtım du
varları vapılmıs. Bövlece, feye
zanm önüne ırecilmiş. 

Fakat, Mustııfakemalmısacia 
maalesef önüne ~ccilemiven bir 
sey gôr<lüm: Kasaba sokaklarının 
lıcırikıı1fıdc oisliği! .. 

Türkivenln hıc hir verinde. so
kakları bu kadar mülevves nP bir 
sPhirc. ne bir kRc::obayA. hattıl ne 
dE' bir köve raslamamıstım! Mus
tafakPmalnasa beledivesinin, te
mizlik mefhumuna tamamen la
kayt kalmasına hayret ettim!. 

** 
Hülasa, su işlerinin üzerin

de durulması, koza tarım 
s3t1ş kooperatüleri bırli.i?inin ku
rulması, Bursa vilavetinin iktisa_ 
di şatlan üzerinde büyük ve müs. 
~et tesirler yapmıstır. 

Bunlara. Bursa Merinos fabri
kasının semereli faaliyetini de i· 
liive edebiliriz. 

Rençberlik ederek hayatlarını 
kazanan bir çok vat3ndaşlar, sim 
di. fabrikanın makineleri basında 
calışı!'orlar. Tarlada ecir olarak 
bel bı.ikmiye, sabahın aydınlı~m
dan akşamın karanlığına kadar 
cabalamıya mukabil alınan para, 
fabrikada verilen vevmivenin 
yanında pek az kalmaktadır. Bil
ha~. senenin her ay1nda tarla
da is olmuyor; fakat, Merinos 
fabrikasının ı~ları, her tanrının 
ı?:Ünü dakikada 7 .000 devir yapı
yor. Bu sanat şubesini memleke
timize ~etiren mi.iesscse müdürü 
Bay Durmus Erııinsoy'u ne kadar 
tebrik etsek azdır. 

Maam:ıfih, sırası J?elmişken, 
Bursadaki iscilerin bir derdine 
temas edeceğim: 

Memleketimizde, isci zümresi
nin kazanç vasatisi tesbit olun
madığı icin, bunlar, bir çok mü
esseselerde hazan pek az bir üc
ret ile çalısmak mecburiyetinde 
kalmaktadır. 

Müsabakal~rı 
Şehrimizde Y apıfacak 

Milli kümenin son deplasman 
maç.ları yarın ve µazar ~unü ya
pılacaktır. Yarınki maclar Seref 
sahasında, Pazar günküler de 
Fenerbahçe stadında yapılacak
tır. Yarın ilk olarak Fenerbahce 
ile Maskespor karşılaşacak, sonra 
Galatasaray ile Harbıye oynıya
caktır. Pazar _günü Galatasaray 
ile Maskespor, Fenerbahce ile de 
Harbiye Kadıköyünde karşılaşa
caktır. 

Gizli profesyonellik 
•'nücadele 

Fenerbahce klübünün kon.ııre
sinde mevzuu bahsedilen gizli 
profesyonellikle mücadele et
mek meselesi, Fenerlilerın tetkik 
komitesi tarafından ele alınmış
tır. Bu kabilden olmak üzereı Fe
nerbahçe idare heyeti Galatasa
ray ve Bcşiktaşa müracaat ede
rek birbirlerinden oyuncu alma
mak teklifini yapmıştır. Galata
saraylılar bu teklüi hemen kabul 
etmişlerdir. Beşiktaşın da kabul 
edeceği, hatta İstanbulspor ve 
Vefanın da bu anlaşmaya dahil 
olacakları anlasılm:ıkladır. Böy
lece sporcular canları istediii'i va
lkit klüp değiştiremiyeceklerdir. 

Galatasaray - Fener Günü 

Galatasaray ve Fenerbahce 
klüpleri bir SPOr bayramı yap
mayı kararlaştırmışlardır. Bu 
bayramın 13 Temmuzda yapıl
ması düsünülmekte ise de, avni 
tarihte Fener stadında İstanbul 
atletizm birinciliği yapılacağın
dan, bir hafta sonraya kalaca,ğı 
anlaşılmaktadır. Galatasaray -
Fener ~nünde futbol A ve B 
takımları maçı, tekaütler karşı
lasması ve cazip atletizm müsa
bakaları yapılacaktır. 

GÖRÜŞLER 

ve EksDtme KomisyonL'-dan : 
Nwı MI, Mu. Fi. Ekılltmenln lık Te, §ekil 

K. S, T. G. s. Ll. K. 

Bursa pirl;ci 2500 49 
Nohut 500 16 
1''asulya 1000 28 
Mercimek 200 21 
K. Seker 1000 50 
ÇEA<.irdekı;iz üzüm 200 41 14,7.941 
Kuru incir 70 28 Pnzıırt"l'I 194 28 Açık 

Un 504 20 saat 14 de 
Makama 400 38 
İrmik 100 38 ~ ... 
Şehriye 100 37 .. 
P. Unu 100 34 

Sabun 800 47 
Zcytın yağı_ 400 85 
Z. tancs~ '600 31 
Salça 200 24 14.7.941 
Tuz 700 B Pazartesi 141 08 Açık 

K. Soğan 200 5 ı;aat 14,30 
Yumurta 100(10. 2 
Patates 2500 11 
B. Peyniı 600 55 

14.7.941 
Sade yal' 2000 l!i!> PazartPSi 

saat 15 
232 50 Açık 

Dağlıç :?ti 2000 55 14 .7.941 
Sıgır eti 1000 42 Pazartesi 15,30 114 00 Açık 

Süt 1000 20 14.7.19.U 
Yoğurt 1000 25 Pazartesi 38 25 Açık 

Yoğurdtı. 800 7,50 saat 16 
İstanbul Bölge Sanat okulunun 1941 mali yılına mahsuben yiyeceği 

yukarıda yaı.ıldığı "üzere cksjltmeye konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlun
da Yüksek Mektepler Muhasebccıliğinde yapılacaktır, İstekliler Ticaret 
Odasının 19~1 yılı vesıkasını ibraza mecburdur. İlAn olunur. (5189) 

ŞOSE I N Ş AAT l--
Nafıa YekCiletinden : 

.1 - :snrt vilayeti dahilindeki Kurtalan - Siirt - Haydar k5pr0sil 
yolunun makadam §OSe .inşaatı ile kArgir, Kunıdere ve Haydar köprüleri 
insaatı 380.000 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usuli.yle eksiltmeye 
çıkarılm~tır. 

2 - Eksiltme 1817/941 tarihine müsadlt cuma giinil saat 15 de Na
fia VekAleti şose ve köprüler teisliği eksiltme ve lll"ttınna komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ııartnamesl ve buna müteferri diğer evrak Nafia Ve
kAleti şose ve köprüler relsliğinde görülebileceği gibi, 19 lira mukabi
linde şose ve köprüler reisliğinden alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme tan1ılnden en 
az üç gün evevl bir istida ile Natla Ve\tAletlne mOracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikaları almalan liız.undir, 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile 18950 liralık muvakkat 
teminatlarını h4Vi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırh
yacaklan kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reislijine makbuz mukablllnde vermeleri muktazl olup, 
posta ile gönderildiğf takdirde postada olacak gecikmeler ve mühürsüz 
zarflar kabul edilmez. (3767 - 5242) 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden : 
1 

Taahhüt gerlsl 24879 kUo matbaa kırpıntı kAğıdı 11 Temmut 1941 eu
ma ıünü saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat temlnau 
18,51 liradır. Şartname muhasebemlzden verilir. İsteklilerin ayni gün ve 
saatte idaremizde müteşekkil ko:nlsyonda hazır bulunmalan lAzundır, 

(5122) 

BUGUNKlJ 
7 ,30 Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saati 

*" 12,30 Program 
12.33 Peşrev ve 

semai 
( 12,45 Haberler 
1 13.00 Şarkılar 
J 13.15 Müzik (Pl.) 

* 18.00 Program 
18.03 Fasıl sazı 

t".K.OtiKAM 
18.30 Memlek., 

postası 

18.40 Orkestra 
19.00 Konuşma 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.45 Saz 
20.15 Radya ga

zetesi 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat tak-

vimi 
21,10 Temsi 
22,00 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkeltra 
22.55 Kapanış 

Pandemonium 
W <Başı 3 ünciide) 

Saat 7,30. (Bütün dünya radyo 
istasyonlarının neşriY,atı şöyle- bir 
laf alacası haline gelmiştir: Sov
yeUer ... Bolşevik barbarlığı ... Na
zi zulmü .. Faşist haydutlar .. Di· 
mokrasilerin alçaklığı.. Beynel
milel yahudilik.. Kapitalistler. 
Plutokrasilerin yeni entrikası 
Avrupa kültürü,, Hristiyan me
deniyeti.. Her türlü milli ve ~aY
ri milli marşlar .. Kilise çanları .• 
Dualar ve ideolo_gik küfürler .. ) 

** Saat 8. Yirmi dört saattenheri 
geçirdiği helecanlardan, işttiği 
birbirini tutmaz laflarla küfür· 
lerden, uykusuzluktan bitkin bir 
hale gelmiş olan Yunanlı artık 
müthiş bir sinir buhranına uğra· 
mış, etrafiyle alakasını kaybet
miştir. Oturamaz, ayakta dura· 
maz, l'eziınemez, yatıamas. Saç
ları dimdiktir, gözleri yuvalann
dan fırlamıştır ... Buhran gittikçe 
artar. En şiddetli bir anguas ile 
spazmoz başJar. Alnından avuç. 
larından buz gibi ter boşanır, 
gözleri kararır, son bir hamle ile 
masaya yaklaşır, Veronal şişesi. 
ni alır; on iki pastili üstüste yu. 
tar, bardağı bir tarafa fırlatır
ken keneli de . bitap, yataia se-
rilir, 

* ... 
Bulutlar arasından çıkan ay, 

tepesinde şimdi başka bir 
bayrak dalgalanan Akropol üze
rinde PARTHENOSun harap 
mabedini, gecenin karanlıkları i
çinde, hafif mavi bir nurla belir
tirken PALLAS ATHENAinin 
musiki gibi sesi işitilir: 

"Daha ne kadar sürecek, der
sin. ZEUS ?" 

ZEUSün cevabı gökleri gürle
tir: 

hut da topraktan çeşitır mahsul Müstahsili teşvik icin bir de 
almak 18.zımdır. Meseli Hint ya- koza bayramı ihdas olunmuştUI'. 
1{l ft keten tohumlan ile susam En iyi mahsulü yetiştirenin malı 
ribi... Fakat, dava ziraati çeşit- müzayedeye çıkarılıyor. Ve sa
lendirmek ile halledilmiş olmıya- hibine ayrıca koza borsası tara
caktır. Zeytini nazarı dikkate a- fıından ikramiye de veriliyor. Ni
lalım: İç piyasada 30 kuruş, dış tekim, Yenişehir kazasının Ok 
piyasada 50 kuruş eden bu mah- köyünden Emin Karpuzun koza
sulün kilosundan, zavallı köylü lan, müzayede neticesınde, kaç 
~ para elde etmiştir, biliyor lira tutmuştur. biliyor musunuz? 
musunuz? Yalnız ve yalnız 10 ku ~her kilosu 15 liradan olmak 
ruş! Şu halde, tarla ile şehir a- üzere tam 1162 lira 56 kuruş! 
rasındaki mübadele ve alış veriş Ayrıca, koza borsası da bu va
şartlannı ıslah etmek $libi bir tandaşa mükafat olarak 25 lira 
zaruret ile karşılaşıyoruz, demek hediye etmiştir! 

İş kanununa, bu hususa ait 
müeyyidelerin ilavesi zamanı 
2elmiştir. 

Semlh AGLı 

(Başıı 3 üncnde) 

beklenemez. Fakat Japonlann 
Asya kıtasinı hükümleri altına 
alması davasında karşılannda yal 
naz Sovyet Rusya değil, lngiliz ve 
Amerikan emperyalizmi de var • 
dır. lngiliz ve Ameri~alılann Sov 
yetlerle birleşmesi Japonlan dü-ı-----------------------------

''PROMETHEOSun, bizlerdı>n 
aşırıp, aşağıdakilere götOrdüğil 
ateş sönünceye kadar; in~nlar, 
vf'rin dibind,,.n sökiio caldıklarr 
bütün madenleri. tabiattan gas· 
petti.kleri bütün kudretleri kami
len .Jtene yerin dibine ve tabiata 
iade edinceye kadar: insan nesil· 
leri karalnda. sularda ve hava
larda k~dilerine örnek edindik
leri vabani havvanJardan daha a .. 
salh bir sevi.Yeye düsünceye 'ka
dar' 

tir. ~ ~ 
Nitekim, Bursa koza tarnn sa

tış kooperatifleri birli~ kurul
duktan sanra koza~ta Rtniş 
bir inkişaf J?Örülmüştür. Evvelki 
sene, kilosu 35 kuruş eden koza, 
~eçen sene 70, bu sene de 180 e 
çıkmıştır. 

Bursa - Mustafakemalpaşa ŞO
sesi, Apolyond J?Ölünün 

sd sahilinden dolaşıyor, Kara
cabey ile Göl arasından ,geçi
yor. 

İHTİRA iLANi 
"Telefon ara İstasyonlarına mahsus 

tertip., hakkmdakl 7/7/1939 günlü 
ve 8458 sayılı müracaatr ve "Osllatör 
ve Rezonııtöriere mahsus Billur" hak 
kındakı 7/7/939 günlU ve 8157 sayılı 
muracaatı bu defa mevkii fiıle kon
mak üzere ahere devrü!erağ veya i
car Cdilecegınden talip olanların, Ga
latada, İktısat Hanında, Robert Fer
n'ye müracaatları ilan olunur. 

şündürecek mahiyettedir. Inıil -
tere ve Amerikayı Avrupa ve As
ya üslerinden bertaraf etmek 
mümkün olmadığına ,göre Sov • 
yctlere karşı harbe iştirak, Pa • 
sifikteki emellere veda etmek o· 
lur. Japonlann hangisinden fe • 
.rağat edeceklerini, yahut ikisine 
birden veda edip etmiyecelderiui 
önümüzdeki günler gösterec:ektir. 
"Siyah Ejderha Cemiyeti,, nin a· 
sırlık gayesine veda etmesi kolay 

Ke9lf bedeli ilk teminatı 

7440,77 
624,00 

558,57 Vanlkl5y - Kandlill yolunun esaslı ŞOS@ tamiratı. 
46,80 Topkapı - Silivri yolundaki beynelmilel işaret 

lavhalarının tamir ve boyanması iei . 
Keşif bedelleri ile ilk teminat m,iktarları yukarıda yazılı işler ayn 

ayrı açık eksilbneye konulmu~tur. Keşif ve şartnameleri Zabıt 11e Mua
melAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 11/7/941 Cuma günü saat 
14 de Daiml Eiıcümende yapdacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan, ihale tarihinden sekiz giin evvel Vilayet Nafia Müdürlü
ğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası 
vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi 

0

Encumende bulunmaları 

Mü~, ite 2000 ortak ne 
başlamıştır. Fakat, birliğin bü
vük randıman verdi~ini J?Ören 
köyliller, şimdi, ortak bulmıya 
can atıyorlar. Nitekim. 2000 ra
kamı. bu sene 10,000 e fırla
mıstır. 

Apolyond 5?Ölünde üe ada var: 
R<>beınson, Halilbey, Havırsız. 

Robenson adasında tek bir va
tandaş yaşıyor! Bu zat, yüksek 
tahsil ı?örmüs. Fakat, her neden
se dünyaya küsmüş, buraya çe
kilmiş! 

iş değildir. • 

Ticaret Ofisi Umum 
Müdürlüğünden ~ 

' 

1 - 22 Mayıs 1941 tan1ıinde Ticaret Ofisi Umum MQdtlrlOIOnQn 
açmış olduğu memuriyet yaz.ılı imtihanında .k.azananlarm isimleri yük
sek ticaret okulundaki ilan yerine asılmıştır. 

2 - İsimleri yazılı olanlar 15 Temmuz 1941 alı g{lnQ askert v~
kalariyle birlikte şifahi imtihana girmek üzere saat 14 de yeni Valde ha

. nında Ticaret Ofisi Umum Miidürlilğiinde bulunacaklardır. 

lhımdır. (5127) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (5400) Ura olan 1500 kilo yağlı kösele 21/7/941 

:Pazartesi günü saat ( 15,30) on be11 buçukta Hayderpaşada Gar binası 
dahilindeki Komlsyon tarafından kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. 

Bu iJe girmek istlyenlerln (405) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği veııiltalatla teklifierini muhtevi zarnannı ayni giln saat (14, 
30) on dört buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri H'ızondır. 

Memleketimizin kou rekoltesi 

1~.000.IOO kilo olduğana nazaran, 
ışmıya b-aş1ö1..u .... ,, 

Halilbey adası, zevtin ab~la
n ile kaplı büyük bir kara par
çası. 

Havırsız -ada Jse cırçmla~ vP 
lamıı ve kıH bir zamanda mem
leketin en iyi romancıa ve kıH 
hlklyeclıl olmuıtur. 1885 yıhnda 
35 yaıında ölen Jacobıen'ln bu 

3 - Kati olarak askeri vaziyeUerini gösterir vesika ibraz edeml7eın- Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
i 1er imtihana kabul olunamıyacaklardır, İlan olun~ (5446) J 

L ............. ~.~•~• ~e~ P~! ı.!n~en~ Ç~i~: Ha • Çn J 
(5425) 

-ı5D•ua, vuun, gece- gündüz inledıgını 
"Ben neye uğradığımı anlama
ştım. Fakat muntazam piyano, 
, nota ve ilah. dersleri günle

nmı dolduruyor, şaşkınlığımı bir 
iereceye kadar götürüyordu.,, 

"Böyle tam dokuz ay durma -
~· dinlenmeden çalıştık. Bir 

un Osi: 
- Ali Rıza, dedi. Şimdi ken -
ni göstermek sırası geldi. Ber

line gidiyoruz, Winter Gardende 
oynıyacağız.,. ,,. ,,. 

.,Nihayet o gün de geldi. Ku
lisin arasında sıramı bek

rken başımı şöyle dışarıya u -
ttım. İnsan ve ışık bolluğu be-

i ürküttü. Hele sı'1llm gelince 
ır titremiye başlıyayım... Zaval
Osi yanı başımda beni teşvik e
p duruyor, ben ise ha bire naz-

lanıyordum. Yanımızda duran 
rdecinin sabrı tükenmiş oltı:ak 

ı, arkama bir tekme vurduğu gi 
ı bu nazlı siyah çocuğu sahneye 

itti.,, 
"Artık olan olmuştu. Halk, kar 

115ında afal afal bakan bir zenci 
yavrusu., görür görmez alkışı bas
tı. Yüzlerce elin çıkardığı bu ses 
bana cesaret verdi. Sonrası ko
lay oldu.,, 

"Bundan sonra muvaffakıyet 
ınuvaffakıyeti takip etti. Tam üç 
jene A vrupanm büyük merkez -
Jerini dolaştık, en meşhur yerler
de oynadık. üçüncü senenin so -
aunda Osinin şatosuna dinlen • 

hlkiye1I, onun lirik tarzı bakımın· 
dan çok pyanı dikkattir. 

** 5 alzach, hiç de neşeli bir nehir 
değildir. Sağ kıyısında kilçük 

bir köy görünür; r;ok fakir, çok ha
zin, ildeta mezar gibi sessiz bir köy,. 

Bütün e\•lerinin, bu sahilden öbü -
rüne geçmiye, sanki sandal paraları 

yetişmediği için, nehrin bu kıyısın

da kalakalmış, boynu bükük, yoksul 
bir dilenciler sürüsüne benzlyen ga
rip bir halleri vardır. Kambur, çö -
kük omuzlarına, biri diğerine, diğeri 
obürüne dayalıdır ve koltuk değnek
lerini andıran destekleriyle nehrin 
kurşuni sırtına abanmışlardır. Baıı -
lan samanla örti.ılü, çatık kaş dam
lan altından, buğulu, donuk cam 
gözleriyle, karşı yakanın daha bahti
yar evlerine kin yuklü bir ıstırabın 
dilsiz hınciyle bakarlar. 

Bu harap evler sırasında, iç açıcı, 
hiçbir mesut aydınlığa rastlanmaz; 
her biri, kurşun gibi bir karanlığın 
ağırlığı altında ezilmiş g.lbidir. ,,.. ,,. 
G Uneş batmak üzereydi. TA, u-

zakta bir sandal gözükmüştü. 

Bir kadın, evlerden birinde, parmak
lığa dayanmış, sandala bakıyordu. 

Bir deri, bir kemik denecek kadar 
kuru, zayıf ve balmumu gibi solgun 
yüzü, alaca karanlıkta, ıidcta. içinde 
ışık ''arm~ gibi, aealp bir şettanıkla 

parlıyardu. Gözleri, ümitsizlik içinde, 
derin bir korku ifadesiyle uzaklara 
dikilmişti. Yorgun ve titrek dudakla
rında, baştboıı bir tebessQm geziniyor; 
fakat çatık alnında, daha ilk bakışta 
göze batan, derin, amudi kırışıklıklar 
bütün yüzüne ümitsiz bir karar göl
gesi serpiyordu. ,,. ,,. 

Küçük köy kilisesinin çanı çal-
mıya başlamıştL Çan sesine 

doğru döndü ve sanki duymak iste -
miyormuş gibi, başı iki yana salla -
nırken; "bekliyemem, bekllyemem ar
tık!., diye mırddandı. 

Fakat çan sesi kesilmiyordu! 
Sancısı varmış gibi, taşlıkta bir a

şağı, bir yukarı gidip gelmiye baş -
ladı. Alnındaki ümitsiz kırışıklıklar, 
daha da koyulaşmış, Adeta nefesi a
ğırlaşmıştı. Boşanmak istemeyip de 
boşanamıyan fırtınalı bir öğle sonu
nu andırıyordu. 

Uzun yıllar boyunca, yürilrken, 
bakarken, otururken, ona bir türlü 
rahat vermiyen, işkenceli bir hasta
lık çekmişti. Birbiri ardısıra, baş vur
madığı kapı, ta~mmadığı uğurlu çeş

me kalmamıştı. Nihayet, son bir ü -
mitle, mukaddes Bartholo meos'un 
mezarmı ztyattte koştutu htr gftn, 
orada. tek gl5zhi bir garibe rastladı . 
Derdini aeıldr ve o. •edelwelss.. a-

dıflda bir demet nadir çiçek, bir cam 
parçası, bir buiday başa.it, mezar -
lıktan koparılmış birkaç ot, kendi sa
çından bir bukle, ve bir tabut kıymı
ğını bir araya sarıp, bir akar su üs
tünden geçen genç, sıhhatli, mesut 
bir kadına doğnı atmasını söyledi: 

Hastalık, onu bırakıp, öbürüne sa
rılacaktı! .• ,,. . 

C ihirli demet, şalmm altında du-
ruyordu, Bu, o hazır oldu olalı, 

Oradan geçen ilk sandaldı. Tekrar 
parmaklığa dayandı, sandal hayli 
yaklaşmıştı. Artık !cindeki altı yol
cu, iyiden iyiye seçilebiliyordu, Altı
sının da yabancı oldukları belliydi. 
Dümende genç bir kadın vardı. Ya -
nrbaşında, gözlerini tek bir dakika 
bile, ondan ayırnuyan bir delikanlı 
oturuyordu. Öbilrlerl sandalın orta
sındaydılar. 

Haııta kadm, nehre doğnı eğildi; 
vüzünün her hattı, Adeta tetikteydi. 
Nefesi kesilmiş gibiydi, burun delik
leri, durmadan ll(ılıp kJlpanıyordu, 

yanaktan alev alevdi. Gözleri alabll
ciiğine açılmış, sandalın daha da J'Bk
laşmasınr bekliyordu. 

Sandal tam lmQnden seçerken, yol
culardan biri btr stıan yaktı, ışık, 
kısa, donuk birkaç alev parıltısiyte, 
dümendeki ~f!Tle kadmm yft%ftn0 ay-

duyar ıibl oluyordu ... 
Onu, birara unuttuğunu sandı. Fa

kat çok geçmeden, yanıldığım anladı; 
o tekrar gözükmüştü ... Adeta erimiş, 

d 1 tın_. H flf al k d d kl bitmiş gibi, solgun, harap bir hali 
m a "V•ı: a çe ar ı u a a - vardı; alabildiğine acılan ıstıraplı 

rında, mesut tebessümler oynaşan 

taze, tatlı bir genç kız yüzü.. Zifiri 
karanlık göte datın11 açık gözlerinde, 
bir rüya mAnası okunuyordu. Işık 

birden sönmüştü. Suda hafif bir şı -
pırtı duyuldu; sanki nehre bir şey 
düşmüş gibi .. Ve sonra sandal akıp 

gitti, 

* * 8 ir alqam üstüydü. Güneı, neh-
rin kara sularma, kan kırmızı 

gölgeler serpiştiren bulutlar arasında 
batıyor, kU"lan:la serin rüzgArlar esi
yordu. 

Hasta kadın, nehrin tam kıyısında 
ayaktaydL TA, uzaklarda. )'ine bir 
sandal tazüküyordu. "O gün., ün 
üstünden qalı yukan bir sene geç
mişti. O sihirli demetli genç kadma, 
fırlatıp attıiı Anı, güçlilkle hatırhya
billyordu; bayılm11tı ••• 

• • • 
• • • bir gün her naıılsa, o civara 

utrıyan bir beledi)'e doktoru, hasta
ııtın yavq yavq b'illle yQz tuttu -
~u söyledi; hakikaten zamanla bi
raz daha lyilef}yordu tık f{lnleri, bu 
his, kaç yıllardır unuttutu. bu sıhhat 
ıevkl, onu Adeta sarhoş etmişti ... Fa
kat, bu duygu pek uzun sürmedi, 
tekrar büyük bir üzüntü içine düş -
mQştO. Bfr tQrTO rahat edemiyordu. 

gözlerle dimdik yüzüne bakıyordu. ,,. ,,. 
B lr akşam, yine ayni nehir kıyı

sındaydı. Elindeki değnekle, 

yumuşak çamura, birbir ardısıra, haç
lar çiziyordu ... 

Kilisede akşam çanı çalınmıştı! .. 
Son haç resmini de dikkatle biti -

rip, değneği yere bıraktı ve dizüstii 
duaya koyuldu. Sonra nehre daldı, 

"u koltukları hizuına gelinclye ka -
dar yürüdil, ve kollarım kavuştura -
rak kendini akıntıya kapıp koyuver
di .... 

Sular, onu bir anda derinliklerine 
doğnı çekip, sonra, hiçbir şey olma
mı~asma yine eskisi gibi, köyden. 
tarlalardan, kırlardan uzağa, daha. 
daha uzaklara doğru acalp hışırtılar
la akıp gittiler •.. 

* * C imdi sandal daha da yaklaşmış-
Y tı., İçinde bir sene evvel, dü

mende oturan ayni iki genç vardı. 
Evlenmişlerdi.. Delikanlı baı tarafta 
duruyordu. Genç kız, geniş, ipek bir 
şala sarınmıştı, başında küçilk kır
mızı bir bere vardı. Sandalın orta -
sında, yelken direğine dayanmış, 

ıözleri buluUarda, hafif sesle, n~eli 
bir şarkı mırıldanıyordu .. 

NOT. 
PANDEMONTTJM. t11c defa o1ara1C 

Milton'un "Parad!se Lost,, (Kaybedi
len Cennet) adh meşhur poeminde 
kullandıtı bu kelime i~n Türkçede 
münasip bir kartılık bulamadım. Garp 
r!iller'n,.e çok manıf olan bu tlbiri 
hemen herke9 bilir samyonım, Unııt
mu!J olanlarn herhangi bir ıtarp di
linde bir Hlgat kitabına müracaatları 

miirnlriln ve kolaydır, 

M EV LO T 
Dr. Zihni Galip Sansu için 
İstanbul Zührevi Hastalıklar 

ı Teşkilatı müdürü merhum Dr. 
d Zihni•Sanus'un vefatının 40 ıncı 
n ~nü dolavısiyle ruhuna ithaf o
v1 luni'hak üzere yarın (5 Temmuz 
n#l41 cumartesi ~inü) öJle nama
ci.7.ınt müteakıp Fatih Çarşamba 
ba=>uıtan ('amii şerifinde mevl~t 
ta ıkıma<-aktır. 
ce Merhumu sE!Venlerle arzu e
ol~enlerin teşrifleri rica olunur. 

ni Merhum RİZA TÜRMEN
~: in ai~inin teşekkürü 
di On beş litÜnlük yavrusunu ök-

l
•iiz bıırakarak hayatının baha
·ında aolan, o~lumuz, kocam, da· 
nadıJ'l"l,'7 VP pnic:tPm 

RİZA TÜRMEN'in 
·enaze mera!:ımıne iştirak evli -
ıen, celenk t?önderen, gerek biz
~t zivaretlerivle ırerek mektup 
P:re telyazılarivle sonı:;uz aemuza 
Miazivet ve teı:;Pllivette bulunan 
celknbıı VP Phibbava ve biThassa 
,\ıledbııht RIZA hakkında eşsiz bir 
BE

0

f>dakarlık stösterP.n fVüksek Ti
Braret ve İktısat Fakiiltcsi) arka
Allaslanna tesekkiir]Primizi sun -
SOrıRk kanayan vürP1'1crimizin en 
:m1e1 bir tesellisidir. 
V' Cazibe ve Mahmut Tflnne11 -

8~f'l'l'İn TUrmen, Sabiha ve fb. 
81 ııhim Rn'lmnf"l • fh.,.nMm ~ """1. 
~e KAYIP: İstanbul Muallim 
s~ektebinin 3 üncü sınıfından 

929 senesinde almıı1 olrlt1~·11m 

5~sdiknameyi kaybettim. YeT1;si
I ti alaca(hmdan hükmü kalma

uştı.r. Adem oilu Yahya Duman 
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evlet Konservatuvarını 
Bitirenlere Merasimle 

Diplomaları Verildi 
Bulunan Milli Şef, 

Ederek Muvaffakıyetler 

Talebeyi 

Dilediler 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin - savaşlarından birini yaptığı böy
) - Devlet Konservatuarı le bir devirde ve harp van_gının 
ıunlanna diploma tevzii me- duman ve kızıllıklarının gökle
İın.i bugün saat 16 da Musiki rimize vurduğu böyle bir zaman-
allim mektebi binasında ya - da tiyatro temsilleriyle ve opera 
~ıştır. Merasimde Cümhurre- ile meştlul olmamız. güzel sanat 
lrlönü, Meclis Reisi, Maarif 1 davasına nasıl ciddi bir kıymet 
Dahiliye ve Milli Müdafaa, verdi~lınizin tarihe _geçecek ka-
_hat, Ziraat ve Maliye Vekil- dar kuvvetli bir bürhanı telakki 
Yle Meclis Müstakil Parti edilmelidir. Biz tiyatro ve opera rp Reis Vekili. Mebuslar, Ma- şeklindeki temsil sanatını bir 
erkAnı hazır bulunmuşlardır. medeniyet meselesi halinde alı
erasime istiklal marşiyle baş yoruz. Her türlü fedakarlığı yap 
ış, bundan sonra konserva- makla uğraştığımız şu sıralarda 

\>ar marşı söylenmiş ve bunu sanatın bu şubesindeki inkişafı-
arif Vekiliriin veciz bir nut- na da. onu durdurmak değil. bi
takip etmiştir. lakis yürüyüşüne hız vererek de

Maarif Vekili 'bu nutkunıja vam ediyoruz .. , 
let konservatuvarının tarihin- Vekil, bundan sonra J?enç sa-

n ve ı.?ecirdiıli safhalardan natkarlara hitap ederek. "Rehbe
sederek ezcümle şunlan söy- rimiz iyilik ve g;üzellik isimiz ise 
iştir: daima yaratmak olmalıdır. Sizi. 

"- Bugün devlet konservatu- Türk devlet konservatuvarının 
şefleri ve azası ile bize if- ilk mezunları olarak selamla

ar verecek tekemmül etmiş nm . ., dedi. 
orkestra ve verimli çalışan Bundan sonra mektep müdüTii 
temsil şubesi ve her ikisinin ayni mahiyette bir nutuk sövle
leşmesinden doğan bir opera- mis. müteakiben mezu olan 14 
ıı ihtiva etmektedir. ~ence Maarif Vekili tarafİ:ndan 
Devlet konservatuvanm.ız, baş diplomaları verilmiştir. 
~n büyüğümüz ve Şefimiz ol- Bundan sonra mektebin müzik 
~gu halde milletimizin Ji(ÖZÜnde kısmı mezunları muhtelif parça-
1 kulabzıda ve memeket mey- lar çalmışlar, tiyatro şubesi me
jn.ırtda imtihan vermektedir. zunları üç muhtelif eserden birer 
illetimizin büyük alakası, -al- perde halinde temsil vermişler. 
• ve sevgisi, başladıiunız işte bundan sonra misafirler hazırla
Yaff ak oldu~umuzun ve ola- nan büfeden izaz ve ikram olun
ınıızın delili olduiu kadar teş.. muşlardır. 
Cisidir ed. Gözden uzak tu- Milli Şef, mezun talebeye mu-
amasmı, bilhasM istirham vaffakıyetler dilediler ve kendi

rim ki. insanlıA'ıu en müthiş lerini hararetle tebrik ettiler. 

lngiliz iaşe 
Gemilerint 

Taarruz 
rnanlar, Geçen Ay 

f68,950 Tonilatoluk 

Gemi Batırdı 
rlin, 3 (A.A.) - "Alman teb 

, Ingiltereye karşı mücade
Alman hava kuvvetleri cftin 

, 5 bin tonillto hacminde bir 
ret gemisi batırmış ve Ingil
nin cenubu şarki ve cenubu 
isinde limanlar tesisatını 
bardıman etmiştir. Manş sa
rinde Ingiliz tayyarelerinin 
Umları akim kalmıştır. Düş -

bu esnada 20 avcı tayyaresi 
betmiştir. Bizim bir tayyare
kayıptır. 
·· man dün gece Almanyanın 
li garbi mıntakasırun muhte

!ttahallerine infilak ve yangm 
halan atmıştır. Düşman tay
lerinden 3 ü düşürülmüştür. 
giliz iaşe gemilerine karşı 

Tüdmür'deki 
Fransızlar 

Teslim Oldu 
lngiliz Tayyareleri 

Beyrutu Şiddetle 

Bombardıman Etti 
Kudüs, 3 (A. A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Suriyede Tüd 
mür garnizonu teslim olmuştur. 

Begruta hücum 
Vichy, 3 (A. A.) - "Havas -

Ofi,, Dün Ji(ece İngiliz bombar
dıman tayyareleri, Beyrut üze -
rine yeniden birçok infilak ve 
yangın bombaları atmış ve bu -
nun neticesinde yeniden birçok 
ev harap olmuştur. Lübnan hü -
ktimeti, Londraya •bildirilmek ü
zere Amerika Birleşi,k devletleri 
konsolosuna şiddetli bir protesto 
notası tevdi etmiştir. Fransız 
Baş.kumandanı General Dentz de 
bu bombardımanlan protesto et
miştir. 

il.dele haziran ayı zarfında da 
nilen büyük muvaffakıyeti • 
iştir. Donanma ve hava kuv 

!eri 768950 tonillto h'acmin -

Takviye kıtaatı 
gönderlldi 

Kahire, 3 (A.A.) - Nebek'de 
muvaffakyetsiz bir mukabil hü -
cuma iştirak eden Vichy tankla
nnın üçte ilcisi, müttefik tankla
n ve tank dafi topları tarafın -
dan tahrip edilmiştir. Tüdmür'
de müttefikler tarafından yeni -
den geri alınan mevzi, bu va -
hanın şimal cihetindedir. Yeni 
"elen İngiliz takviyeleri, hare -
kata yardım etmiştir. Vichy'nin 
Tüdmür'de muhasara edilmiş o
lan düşman kuvvetlerini kurtar
mıya çalıştığı hakkında hiçbir 
emare yoktur. 

ltüşman ticaret gemisi batır -
.. Alman hava müdafaası da 
iz hava kuvvetlerine karşı 
~d.elede büyük muvaffakıyet 
~ydetmiştir. 26 hazirandan 

uza kadar geçen müddet 
~da 109 İngiliz tayyaresi dü 

üştür. Ayni müddet zar
L lngiltereye karşı yapılan 
ı..~~tta 12 Alman tayyaresi 
~ilmiştir. 

balıkçı gemiai. batınldı 
lld.ra, 3 (A.A.) - "Tebliğ,, 

ra meteoroloji maliımatı 
k işinde kullanılan bir Al -
~lıkçı gemisi, Izlandanm 
t~e yapılan harekAt esna .. 

ff:~giliz deniz kuvvetleri ta
tır-n yakalanmış ve batırıl -
~ 22 kişjden ibaret olan mü 

ı· t kurtarılmış ve esir edil -
ır. 

liaDcı akınına uğrıyan 
4'llman ,ehirleri 
L~' 3 (A.A.) -· Dün gece 

°"'~mbardıman tayyareleri 
~ A!manya üzerine ya-

~---uıızıarda Bremen, Ko -
· ~ ~ Duiaburg başlıca hedef 
ıa;,_kil etmiş, Bremen üzerine 
Uftur taamıZ billiaaaa şiddetli 

l1a~Uiz hlicumlan 
: fndra, 3 (A.A.) - lngiliz teb 
ekk~ avcı ta)'Yarelerinden 

.. avcı filoları şimali 
uıe · 

Fransız Nazırı 

Vichy'ye Döndü 

Ankara, 3 (TAN Muhabirin
den) - Fransız Devlet Nazın 
Baron Benoist Mechin bu sabah 
tayyare ile Vichy'ye dönmüştür. 

Muğlada Yer Sarsıntıları 
Devam Ediyor 

Mujtla, 3 (A. A.) -Burada yer 
sarsıntılan hemen her t!Ün hafif 
ve şiddetli olmak üzere devaO'l et
mektedir. Gec.en ayın 21 inden 
30 una kadar on üç defa yer sar-
sıntı olmuştur. · 

mişlerdir. Harekata iştirak eden 
bombardıman tayyarelerimiz 

Mec&se Verilen 

Yeni LCiyihalar 

TAN 

Sovyet Tebliği 
( Baş tarafı l incide ı 

Dvinsk istikametinde, dün ö.it
Ankara, 3 (TAN) _ Dahiliye leden sonra, kıtalarımızla simali 

memurları kanununun ikinci ve şarkiye doğru nüfuza teşebbüs e. 
üçüncü maddelerinin değiştiril- den düşman arasında büyük mu
mesi ile Hatayın anavatana ilti- harebeler başlamıştır. Muharebe
hakından önce orada öğretmen- ler devam edivor. 
lik yapanlar ve Maliye Vekaleti Boris~ Slutsk ve Bobrusk is
te.$kilat vazifesi hakkındaki la- tikametlerinde, kıtalarımız ve 
yihalar Meclis ruznamesine alın- düşmanın seyyar cüzütamları a
mıştır. Maliye teşkilatına ait la- rasında ~ündüz şiddetli muhare
yihanın encümenlerde aldığı son beler olmuştur. Düşmanın yarma 
sekle göre, belediye hududu için- teşebbüsleri kıtalarımızın anuda
de ayrıca kaza teşkilatı bulunan ne mukavemeti ve hava kuvvet
vilayet merkezlerinin maliye tes- !erimizin muvaffakıyetli harekL 
kilatı defterdarın idaresi ~ltında tı ile akamete uğ ·~tılmıştır. 
bir mali vahdet teşkil edecektir. Luck istikametiı.ı .. ...,. kıtaları
Bu şehirlerdeki belediye budu- mız, Rovno mıntakasında, şiddet 
du icinde bulunan kazalarda mu- li ve çetin muharebeler vermekte 
hasebe servisinden maada diğer devam eylemektedir. Düşman, 
bütün servisler defterdarlığa cenubu şar~iye .doğru nüfuz et
ba,ğlı olacaktır. Tahsilat müdürü mek teşebbuslerıne d~yam etmek 
bulunan vilayet merkezlerinde te, fakat ~er tarafta duşmanın bu 
tahsilat muamclatından dolavı .~ayretlerı. kıtalarımızın sıkı ve 
divanı muhasebata hesap vermek anudane mukavemeti karşısında 
vazifesi tahsil ısube şefleriyle kmlmaktadır. . . .. .. 
müşterek olarak tahsilat müdür- Hava .. kuv.vetler~.mız, 2undu.~, 
terine, şube bulunmıyan yerlerde ~~ek bolJlesınde duşm~n hmk c~
ise doi?rud'n do_ğruva ·tahsilat zu~a~larına karşı yenıd~n tah~~P 
müdürlerine ait olacaktır. edı~ı muharebeler ve~ış .ve Bük 

Tahsilat müdürü bülunmıyan :-esı .?ombard~man .. e?nıştır. 
vilayetlerde di'Vanı muhasebata ~u~r~şte hı~ ~uhımmat depo-
hesap vermek vazifesi defterdar- su ı~fılak ~tmıstır. 
lara aittir. Bu vilayetlerde tahsi- $~a~ fılosu'J1 mensup ~ary 
lat şefleriyle varsa tahsil şube gemılerı ve derh~tayyarelerı ~uş 
sefleri bu hes"Sptan do~acak me- ~an kıtalarına a_gır darbeler ~
suliyette defterdarla müşterek- dırerek kızılordu kıtalanna mu
tir. · zaheret etmektedir. Filoya men-

sup deniz tay:vareleri hava muha. 

Yeni Ortaşark lngiliz 

Başkumandanı 

Dün Kahireye Geldi 
Kahire. 3 (A. A.) - Yeni orta 

şark İngiliz başkumandanı Ge
neral Auchin Leck, Hindistan
dan Kahireve muvasalat etmistir. 
Ortaşark levazım reisliği 
Londra, 3 (A. A.) - Harbiye 

nezareti General Robert Hai
nintl'in, orta şark İn~iliz leva
zım reisliğine tavin edilmiş oldu. 
ğunu bildirmektedir. 

Reuter'in öğrendiğine göre bu 
tayine sebep, tabiatiyle karşıla
nacak mudil idari meselelerle uğ. 
raşmak için çok tecrübeli bir yük 
sek subayın lüzumlu bulundu2'u 
hissinin mevcudiyetidir. 

Stalinin ' Nutku 
1 

( Baş tarafı 1 incide ) 
: vam ediyor. Düşman, Litvanya
vı, Letonyanın büyük bir kısmı
nı, Beyaz Rus,•anın garp kısmını, 
ve garbi Ukranyanı.n bir kısmını 
işgal etmiştir. 

Fakat Hitlerin ordusu, vaktiv
le Napoleon ordusu gibi mağlup 
edilecektir. 

Sovyetlerin bugün karşısında 
bulunduğu mesele, Sovyetlerin 
Faşistlar tarafından esaret altına 
a!1nı.p alırunwacağıdır. Cep'he
nın menfaati ve düşmanı ezmek 
vazifesi, her şeyin fevkindedir 
ve .her şeyden evvel tlelınektedir. 
Daha fazla top, daha fazla silah, 
daha fazla mitralyöz ve obüs is
tihsal etmemiz ve bütün nakliye 
vasıtalarını ;eferber bir hale koy. 
mamız lazımdır. 

. Bu harp vatan harbidir ve ay
nı zamanda Almanya tarafından 
esaret altına alınmış bütün mil
letlerin kurtarılması harbidir.,. 

Stal}n. sözlerini bitirirken. her 
kesi. zafer için kızılorduya ve 
kızıl donanmaya müzaherete da
vet Ptmistir. 

Rkat halinde her şey 
tahrip edllecek 

Moskova, 3 (A. A.) _ Stalin 
tarafından söylenen nutkun bir 
parcası aşaitıdadır: 

"Kızılordunun ricati halinde 
demiryolları depolarında bulu
nan b~tün stoklar başka yerlere 
nakledılecek ve ne bir lokomotif 
ne bir v~_gon ne bir tane buğday 
ve ne hır ~alon petrol düşmana 
bırakılmıyacaktır. 

Çiftçiler ellerindeki hayvanatı 
uzaklastırmak ve hububatı da 
nakledilmek üzere devlete tevdi 
etmek mecburiyetindedirler. U
zaklaştırılması mümkün olmıyan 
her şey tahrip edilecektir. · 

Nişanl1S1nı Yedi 

Yerinden Yaraladı 
Paşabahçede Gümüşsuyunda 

12 numaralı evde oturan 18 ya
şındaki Naciyeyi nişanlısı Meh
met Taban yedi yerinden yara
lamıştır. 
. Mehmet polise verdiği ifade -

smde nişanın bozulmasından 
muğber olduğunu ve sokakta 
karşılaşınca evvela kav2a ettik -
!erini söylemiştir. 

Naciye sıhhi imdat otomobi-
liyle Haydarpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

rebelerinde 5 dü.şman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Bir bölJ(ede bir 
cok düşmari tank ı;n-upl3n ileri 
kıtalanmızın hatlarını vamıya 
ve .ileriye _girmiye muvaffak ol
muşlardır. Bu düşman kuvvet
lerine karşı Sov:vet tankları gön
derilmiş ve tanklarımız düşman 
tanklarına orman içinde bir yol
da ilerlerken hücum etmislerdir. 
Orman bu tankların çevrilmesine 
mani olmustur. Bunun üzerine 
zafer sürate ve azme bağlı bulun
muştur. Sovyet tankları derhal 
ateş açmış ve 3 Faşist tankı mu
harebe harici bırakılmıstır. Düs
man bu tankların teşkil ettiiti 
maniadan istifade ederek en son 
süratıe. ızeri çekilmistir. Bu takip 
esnasında bir Sovyet tankı kay
bolmlljtur. 

Bevaz Rusvanın .ilam mıntaka
larmda piyade ile irtibatı kesil
miş Alman motörlü cüzütamlan
na karşı yapılan muharebelerde 
piyade cüzütamlarımız yüzlerce 
düşman tankı tahrio etmiştir. 
Bir Sovyet piyade alayına men
sup askerler, düsman tanklarını 
tahrip icin 1;opeudan ve tank tu
zaklarından baska muvaffakıvet
li bir surette infilak maddeleri 
ihtiva eden şi!'ıeler ve el bomba
ları kıı llanmışlardır. 

Bir tek Jlruo üç t!Ünlük muha
rebede 16 düşman tankı tahrip 
etmiştir. 

Moskova, 3 (A. A.) - Jaoon
yanın Moskova büyük elçisi Tate 
kava, hariciye halk komiser mu
avini Visinski ile. Moskovadaki 
İtalyan kolonisinin tahliyesi me
selesini halletmistir. İtalvan ko
lonisi. bu hafta icinde Moskova
dan hareket edecektir. Romadaki 
Sovyet kolonisi de avni zamanda 
Romavı terkPvlivecektir. 
Sovyetler Birliği Amerika-
ya teşekkürlerini bildirdi 
Moskova. 3 (A. A.) - Çarşam

ba günü .Razeteciler toplantısın
da beyanatta bulunan Lezovski, 
Alman tahakkümüne karşı mü
cadele hakkında Roosevelt, 
Welles ve Knox tarafından yapı
lan beyanatlardan dolayı Ame
rika Birleşik Devletlerine Sov
yetlerin memnuniyetinin ve te -
şekkürlerinin bildirilmiş olduğu
nu söylemiştir. 

Sovyet gazetecileri, İngiliz ga. 
zetelerinin sempatik :neşriyatın
dan geniş parçalar iktibas etmek 
tedir. Sovyet amelesi, şimdi ar
tık yalnız olmadııtını ve memle
ketine karşı umumi bir hücum 
yapılmadıılını hissediyor. 

Işıkları karartma ve yangınla
ra ve g;azlara karşı ihtiyat ted
birleri hakkındaki nizamnameler 
Moskovada gayet sıkı surette 
tatbik ol\ınınaktadır. 

''Cumhuriyet,, ve "Vatan,, 
Başmuharrirleri 
Arasındaki Dava 

Cümhuriyet gazetesi baş mu
harrirlerinden Nadir Nadi, Vatan 
tlazetesi baş muharriri Ahmet 
Emin Yalman aleyhine bir neşri
yat davası açmıştı. Bu davaya 
sekizinci asliye ceza mahkeme
sinde bakılmış ve bu duruşmada, 
Nadir Nadi ve avukatı gelmediği 
için sadece A·hmet Emin Yalma
nın müdafaası dinlenmiştir. NetL 
cede, neşriyatın tetkiki için mu
hakeme başka bir güne bırakıl
mıştır. 

~~~---!>-~~---

Kıbnsa Hava Taarruzu 
Lefkoşe, 3 (A.A.) - Çarşamba 

sabahı, 8 düşman tayyareni Kıb

5 

Askeri Vaziyet General KCizım Dirik Almanlar Sovyet 

Harbile Ne ( Baş tarah 1 incide ) ( Baş tarafı 1 incide ) 
kinıharbiyesi bu avantajı azami Merhumun tel'cümei hali 

1 
nisbette istismara muvaffak ol -Kazanmak stiyorlar muştur. General Kazını Dirik 1881 scnesin-

Yalmz vaziyetin böyle olması- de Makedonynnm Manastrr şehrinde 
(Baş tarafı 1 incide) na rağmen Sovyet ordularının doğmuştur. 1912 de Harp Akademi _ 

Birinci plan suya düşünce Al - çok çetin bir tarzda harbettikleri sinden mc:zun olan Kıiznn Dirik, Bal
manyanın uzun bir harbi göze a- Almanlara mühim zayiat verdir- kan harbıne erkflnıho.rp yüzbaşısı o
larak So:vyet kaynaklarını elde dikleri de muhakkaktır. l~rak iştirak etmiş, Çatalca cephe -
etmiye çalışması lazımgelir. Maamafih şunu kaydetmek la ı;ınde _ yarnlanmışlrr. Umumi Harple 

Halbuki on iki gündenberi şark zmıgelir ki, Sovyet cephesi, Fran \ evvela Mısır ve Kanal seferlerinde 
cephesinde devam eden hareket- sa ve Belçikada olduğu gibi ya- b~lunduktan ~onra_ 9 u~,.~y.ve 4 üncü 
li harp, bu çarpışmaya sahne o- rılmıs değildir. Bazı :verlerde bil 01 dular menzıl mufcttışlıgınde, Sina 
lan yerlerin top, tank, bombalar hass; Minsk rnmtak~sında bazı cephesinde 7 jnci fırka kuınandanlı
altında tahrip· edildiğini, bu sa •

1 
Alman motörize kuvvetleri cep _ ğında ve daha sonra Kafkasyada şark 

haların mahsulünden, sanayiin - heden 90 kilometre ileriye kadar orduları menzil başmüfettişliğinde bu 
?en," hattA yoll!lrınd~.n istifade sokulabilmişlerse de, geride lunmuştur. Müteakrbcn 1918 Mnesln
n~karu kal~adıgu~ı -~~stermekte- Minsk civannda harp hala bütiin d~. B:est - 1:'1towsk_ ahdnuın.esiylc 
dır. Cephenın genışlıgıne rağmen şiddetiyle devam etmektedir. Ha Turkiyeye aıt oldugu kabul edilen 
orduların büyüklüğü ve mekani- kikatte Alman • Sovyet harbin- Batum ve Tifüs valiliğine tayin olun
ze kuvvetlerin çokluğu, hücum de şimdiye kadar bildiğimiz ıı:uş, mütarekenin Hanı üzcriıııe şeh
ve müdafaanın ayni derecede şid tS:Zda bir. cephe hattı çizmek rımize gelmiştir. 
de~li ?luşu harp sah~sı olan Y.er- müınklln değildir. Çünkü bir ta- _ ı9 ~ayıs 1919 da ~i~alay rtıtbesi
lerı bır harabeye çevırmektedır. raftan hatlann içine sızan motö _ nı haız olan Kfızım Dırık Atatürk ile 

1'- 1'- rize kuvvetleri ileri giderken beraber Samsuna ilk çıkanlar iira -

Dün şah~ Stalin de orduya öbür taraftan Sovyet tanldan h~ sındaydı. B~ _suretle Milli Mücadele 
yeni mudafaa hatlarına çe- kıtaların arkasına düsmekte ve harekatına ıştır~k eden General, e\·

kilirken düşmana bir çöp saman, asıl külli kuvvetlerin~ ilerleme _ \•elil Ebedi Şe!'ın maiyetinde g uncu 
bir kilo buğday, bir varil ben - sine mani olduğu gibi, bu motö- ordu k~.a:ı müfettişliği erkAndıar -
zin bırakmamalannı, geçtikleri r.ize kuvve·tlerin de arkasını ce _ biye reısliğınde, daha sonra Erzurum 
yerlerde bütün malisulü yakma- vinnektedir. Onun için harp~ sa- kumandan ve valiliğinde, on beşinci 
lannı emretmiştir. Alman ordu- hası girintili çıkıntılı hatlardan kolordu kuınanda1: vekilliğinde bu -
su Ukraynaya girdiği zaman da- mürekkeptir. Bir yerde Alman lunmuş ve Ermenıstan seferini müte
hi burada ne tarlalarda mahsul kuvvetleri 100 kilometre ileride akıp 1921 yılında Kafkasyada Gürcis
n~ ambarlarda erzak, ne de fab: görünürken, ötede 20 Okilomçtre t~n ve .~r~enis~n _ bü~mett nez -
rikalarda işçi bulacaktır. Çöle çev geride harbe devam edildiği bil- dı~de Tu.rkıye Bilyuk Mıllet Meclisi 
rilecek bir harp sahasını tekrar dirilmektedir. Bu da tank ve tay ~u~metıni~ ~evkalfıde mümessilli
iStifade edilebilecek bir hale sok yare harbinin hususiyetlerinden gını ıf~ etmıştır. Daha soma muhte-
mak için ise hiç olmazsa bir sene biridir. ~f vazif~lerd~. b~lunan ve. General-
lAzımdır. Bu bir sene içinde Al- lığ~ t~rfı ettı.rilmış o_lan Kazım Dirik 
manyanın harp sahası olacak kay Maamafih Stalinin radyo ile fsti~liıl ıı:arbınden ~ır müddet aon.nı, 
naklardan istifade etmesi ihti- verdiği nutuktan anlaşıldığına İzmır valiliğine tayın edilmlstfr. Tam 
mali yok gibidir. göre Sovyet ordulan şimdi ricat sekiz se~e ~u v~zifede kalan Gene -
Kaldı ki Kızılordu arkadan taktiği takibine başhyacaklardır. ral, İzmır vılAyetınde kendi enerjisini 

yetiştirilec~k yeni kuvvetlerle Ricat ederken de arkalarında ka- en ileri had~U:e kadar götürerek bir 
mi.İtemadiyen takviye edilerek a- lan köprüleri yıkacaklar, yollan çok kıymetlı ıcraatta bulunmuştur. 
yaltta tutulabilirse ricat dahi et- bozacaklar, trenleri ve benzin de- Bu arada yeniden yaptırdrft birçok 
se harp uzayabilir'. Zaten Berlin polannı yakacaklar, mahsulatı yol ve köprülerden gayri 371 ilkmek
ve Roma da Sovyet - Alman har- tahrip edecekler ve düşmana is- t~p kurmuş, Şaşol suyunu tzmtre ge
binin bjrkaç haftalık bir mesele tifade edebilecekleri hiçbir şey bı tirmiş, 9 Eylôl sergisi namı altmda 
olmadığını kabul etmektedirler. rakmıyaca~ardır. Bu suretle ~eynelmilel 1z:ınir Fuannm fik teme
Şimdi Moskovada Ingiltere ve 1812 de Napoleon'a karşı takip lıni atmış, vilayette kooperatifçilik 
Amerikanın da Sovyetlerle ne edilen ve muvaffakıyetli netice cere:arum tamim ettirmiş, emat ve 
suretle beraber çalışacakları ko _ veren taktiğe avdet edilecek de- ahalı bankasmm teşkilinde mühim 
nuşulmaktadır. Şarkta harp uzar mektir. l)ün de dediğimiz gibi, rol oynamış, Asarıatika cemiyetini 
sa garpte Ingilterenin taarruz Sovyet - Alman harbi şimdi sat- ku_rmu.ş ve bu suretle eski İzmire de 
kabiliyeti artacak ve harp 0 va- hı harp haline intikal edecektir. ragbetı arttırmış, Cellat batakhğınm 
kit Almanya için 'bir üzüntü ha- Sovyet orduları bu ricatten isti - "Sağlık ovası,, haline getirilmesinde 
lini alacakt r fade ederek düşınam içerlere çe - rol oynamışhr. 
Maamafu'ı 0

bütün bunlar hadi • kerek, zayıflatıp dağıtacaklar, bu Kazım Dirik, 1935 yılında Trakya 
selerin dış manzarasına bakarak arada da seferberliklerini tamam umumi -~üfettişliğine tayin edilmis 
verdiğimiz hükümlerdir Alman- layıp gerilerde yeni müdafaa hat ve beş kusur sene bu vazifede kal ... 
yanm hakiki maksadını: Sovyet- lan te5İs edeceklerdir. mıştır. İ~~rde olduğu gibi 'l'.rakya .. 
lere karşı galip gelirse bunu na- Dk ricat hattının, eski hudut da da büyuk varlıklar gösteren Ge .. 
sıl istismar edeceğini, bu galibi- üzerinde üç senede yapılan ilk neral, yol açmış köp:U. ve mektepler. 
yetin şekli meydana çıkaracak _ müdafaa hattının arkası olması y~ptınnış, kooperatıfçiliğl ihya et .. 
tır. Sovyet Rusya, Fransa gibi ihtimali çoktur. Sovyetler bu hat ınış, halkevleri ve hükiimet ltoııak .. 
mağlUp edilebilirse o vakit her ta da tutunamazlarsa daha gerile ları yaptırmış, arteziyenler ~ 
e d ~ · b ·li Alın h re de cekileceklerdir. tavuk, tavşan ve arı istasyonlan ve 

şkiky teegışbe .. tı .. r vse t aknya ka - ~ örnek fidanlıkları ve örnek kmled a n u un ovye ayna _ Görünen şudur ki, Almanya t 1 tm. ~., 
!arını elde ederek uzun müddet Sovyetlere karşı bütün kuvvetiy . es s e ış, m.andıracılık, kozacılık 
harbed bilir le saldırmıştır. Halbuki Sovyet - ışlerine ehemmıyet vermiş, eski eser .. 

e · ler henüz bütün kuvvetlerini top leri tamir ettirmiş, birçok spor sahası 
Alman T bl•v• lamamışlardır. Eğer Fransa ve yaptırtmış, ev ve elişleri kurstan '"9 e 191 Belçikada olduğu gibi Sovyet or hayvan sergileri açtırmış ve bu su .. 

( Baş tarafı ı incide ı dusu büyük bir imha hareketine retle Trakyanm kalkınmasında bü ... 

di Sovyet ordusunun mukavemet maruz kalmadan bu ricat hare - yük bir rol oynamıştır. 
kuvveti kırılmış gibi gözükmekte ketini yapabilirse, ileride taarruz Bilhassa köy davasmı t kendisinti 
dir. kabiliyetini bile kaJ:anabilir ve, ülkü edinen Kazr:ırı Dirik, zmfrde ol .. 

B
··t·· h Stalinin dedigıw• gibi, belkı' de Al - duğu gibi Trakyada da 'bilton köy• 
u un cep e imtidadınca düş - ınn-

manm ricat harekAtı kaydolun _ man ordusunu mağlup edebilir. ;n saygı ve muhabbetini kazan '4 

maktadır. Bialistok'un şarkında o;. m~l;~ü, İzmir ve Trakyada oldu~ 
verilen imha meydan muharebesi JAPONYA 6 

.. umumiyet itibariyle nihayetlen - gibi, şehrimizde de derin teessar u::ra11 
miştir. Fevkalade bir tebliğle da- dıran KAzım Dirile, tevkalAde vatan• 
h~ evvel bildirilmiş olduğu veç _ ( Baş tarafı 1 incide ) perver ve hararetli bir inkıllpçı ve 
hıle bu muharebelerin neticeleri bir müşahede ile karşı konamıya- o nisbette de tarih ve dil cereyanla .. 
bütün dünyaya şamil tarihi bire- cağı pek tabiidir. Vaziyetin in- riyle yakından alAkadar olan bir ilint 
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. kişafını, en büyük ve en kuvvet- adamı ve ayni zamanda enerjik bil: 
Birçok Sovyet piyade, Süvari ve li dikkat ve azimle takip etmek idare adamıydı. 

hlı fı k niyetindeyiz. Hazırlıklar yapıl- Merhuma Allahtan tnalftret dileı: 
zır r aları bu muharebe mey- maktadır ve ibu hazırlıklara tam ve kederli ailesine taziyetlerimizi be-
danında imha edilmiş teWtki olu- •t· d d y 1 k • yan ederiz. 
nabilir. Ordu ve hava teşekkülle ı ıma ımız var ır. a nız as erı 
rimiz aralannda nümune olabi _ hadiselerin inkişafını değil, fakat 
ı k b · · b · 1 14 • ayni zamanda bütün dünya vazi- p rfi G 
ece ır ış ır i5i ıle takibe baş- yetini. muhtelif devletlerin izhar a rupu Dü11 

Bir 
lamıştır. 

220 
ettikleri temayülleri ve bu dev- . 

tank imha edildi letıerin dalım vaziyetıerini aıa- Fevkalcide 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman or- kadar eden siyasi şeraiti 1e hiç 

duları başkumandanbğının fev - bir zaman yorulmıyacak bir dik
kalAde bir tebliği: Galiçyada zırh katle takip etmemiz lazımdır. 
lı unsurlar arasında vukua gelen Bütün dünyada, fakat bilhas
ve dün nihayetlenen bir muhare- sa yakın şarkta do/!rudan doğru
bede yeniden 220 tank imha edil va memleketimizi alakadar eden 
miş veya iğtinam olunmuştur. tehlike vaziyeti inkişaf etmekte-
Muh.asara edilen kuvvetler dir. Vaziyet ciddileştikçe milleti

Berlin, 3 (A.A.) - "D.N.B.,, 
imhadan biraz evvel, Sovyet cü
zütamları Bialistok'un şarKında -
ki çemberden çıkmaya teşebbüs 
etmişlerdir. Sovyet kıtalarının 
dört hücumu tardedilmiş ve düş
mana ağır kayıplar kaydettiril -
miştir. Çenber daha ziyade daral 
tılmış ıve büyük miktarda esir a
lınmıştır. Alınan esirler arasında 
çok muhtelif teşekküllere men
sup askerler bulunduğu görül -
düğünden, kısmen kumandasız o
lan bu kuvvetlerin tesliminin pek 
yakın telakki edilmektedir . 
Mussolini Sovyet cephesine 
gülecek kıtaları tef tiı etti 

Roma, 3 (A.A.) - "D.N.B.,, 
Mussolini Romada, Sovyet Rusya 
ya karşı harbe iştirak etmek üze
re gidecek Italyan cüzütamlarını 
teftiş etmiştir. Mussolini bir nu -
tuk söyliyerek mihverin Bolşe
vizme karşı yaptığı mücadelenin 
şümul ve ehemmiyetini tebarüz 
ettirmiştir. 

Ruddg Kranz öldü 

mizin o derece daha fazla sükun 
ve solluk kanlılık _göstermesi la
zımdır. Bütün kuvvetleri mütte
hit bir halde, milletimiz. impara
t.orun azmine tebaiyetle, Japon
va için çizilmiş yolda yürürken 
en ufak bir hata bile işlememeye 
çalışılmalıdır.,, 

Sel irlerin temasları 
Tokyo, 3 (A. A.) - Dün saat 

14 te, Alman ve İtalyan büyük 
elçileri Matsuokayı ~ivaret et
miştir. Matsuoka, saat 15 te de, 
hükumetin kısa beyanatı hakkın. 
da malumat almak isteyen Sov
vet büyük elçisini kabul eyle
miştir. 

Amerika karardan henüz 
haberdar edilmedi 

Vaşington, 3 (A.A.) - Gazete
ciler toplantısında Sumner Wel -
les'den Japonyanın alacaği vazi -
yelten Amerikanın resmen ha -
berdar edilip edilmediği sorul -
muş ve şu cevap alınmıştır: 

Toplantı Yap+. 
( Baş tarafı 1 incide ) 

MüstakU grup toplandı 
Ankara, 3 (A. A.) - C. H. P. 

müstakil ı;n-upu reis vekilli.tin
den: 

C H. P. müstakil ınt'PU bu
g;ünkü toplantısında, Parti Jn'll" 
punda Başvekilin beyanatını din
lemiş ve Vekillikten affım rica 
etmiş bulunan Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkan hakkında 
İcra Vekilleri heyeti reisinin müs 
takil ı;?rupun da reyini ö~nmek 
istediğine muttali bulunmuş olan 
azanın gizli reyine müracaat edi
lerek neticede mevcut azanın i
tifakiy le itimat ettikleri tesbit 
edildikten sonra toplantıya niha. 
vet verilmiştir. 

Meclis bugün toplanı11or 
Ankara, 3 (TAN Muhaıbirin

den) - Büvük Millet Meclisinin 
varın (buJlii) yapacağı toplant1da 
Başvekil Dr. Refik Saydam, "Re
fah" vapuru hadisesi hakkında 
beyanatta bulunacaktır. 

M oskova gazetelerinde 

Yaplh ... l'iıılarde taarruzi 2 hare-
-yy --Y ve 11 düşman av-
ta;;:;ı ~ü~rmüşlerdir 8 

enuz uslerine dönme-

Saint Omer mmtakasinda demir
yolu hedeflerine hücum etmiş -
lerdir. 

Otomobil Çarptı - Süleyma
niyede Dökmeciler hamamı so -
kağında oturan simitçi Salih, Ga
la tada Necatibey caddesinde 2395 
plakalı otomobil sadmesine ma -
ruz kalmış ve başından yaralan
mıstu·. Soför vakalanrnıstır. 

rıs adasının garp kısmı üzerine Berlin, 3 (A.A.) - Alman ka
bir taarruz yapmıştır. Pafos böl- yak şampiyonu Ruddy Kranz 
gesine bombalar atılmıstır. Bu a- ş!irktaki barekAtm ilk günü mu
na kadar, hiçbir hasar· ve hiçbir tlarebe meydanında ölmüştür. 
i~san zayiata bildirilmemekte - Ruddy Kram bir dağ alayında on 
dır. , başı idi. 

"- Amerika hükumeti, harp 
münasebetiyle Japon hükumeti -
nin alacağı vaziyetin Pasifikte 
sulbü idam~ edecek mahiyette o
lacağını ümit etmektedir. Japon 
hüklımeti siyasi bakımdan ve 
dünya işleri karşısında takip ede
ceği yol hakkında bir karar ver
diğini resmen bildirmiştir.,, 

Moskova, 3 (A.A.) - Bugünkü 
Sovyet gazeteleri göze çarpacak 
şekilde, fakat hiç bir mütalia yü
rütmeksizin Prens Konoye tara
fından Japonyanın bitaraf kala -
cağı ve kendi siyasetini takip e
deceği, Matsuoka tarafından da 
J aponyanın sakin kalması ve bek 
]emesi lazım geldiği hakkında ya 
pılan beyanatı nakletmektedirler. 



TAN 

~ ....................................... , 
Maliye Vekaleti Milli ~-YAVRUNUZA ACIYINIZ! 

BAYAT GIDAL.AR 
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EmlCik Müdürlüğünden: ı y A VR u N UZA ZARARDIR. 
ÇÜNKÜ; UNUTMAYINIZ Ki: 

Fe·n MeinurU Alınacak H A S A N ö Z L U U N LA R 1 
1 

Toprak tevzi talimatname inin tatblkl fçin te kil edilen komisyon
larda çalışmak iızere fen memuru almaca tır. Bu fen memvrları koy
lerdeki hazine topraklarmın kadastrfil tahdıt ve te bıt ~lcrınde i tih
dam olunacaklardır. 

Bu fen memur! rına 175 Ur yı ge<;m mek üzere 3656 nıımıır lı 
maaş teadill kanunu hilküm1cr ne gore al bile1.:ckleri ücret veı ılec .. !< 
ve yol ma raflarından b ka koylerde bulundukları giınkr içın de 
harcırah huki.ımlerıne gore seyahat ye~miyesi ted ye edılecekt r. Se
yahat yevmiyesi, 150 kuru tan az olmamak üzere ucrctm tekabül ct
tıgi asli maaşın yU.zde dördudur. 

ti 

Aranan Şartlar 
1 - Memurin kanunu hükümlerine göre memur olmak için lü

zumlu şartlan haiz bulunmak, 
2 - Yaşı 60 dan fazla olmama 
3 - Tapu ve kadastro fen mektebinden, nafia fen tatbikat mel<

tebinden mezun olmak veyahut bu dairelerde veya Harita Umum Mü
dürlüğünde en az bir sene miıtldeUe fen memuru sıfatiyle istihdam E

dilmiş bulunmak, 
f - Memuriyet yapmışsa sicilli ltibarıyle hizmetınden lsüfade e-

dilecell anlaşılmak, 
5 - Askerlikle ilişiği olmamak, 
NOT: 
Kadastro ve harita işlerinde çalışımş olanlar tercih edilirler. 

m 

Aranan Şartlar-
ı - Aşafıdakl vesikalar bai!lt olmak şartiyle Maliye VekAle+i 

Milll EmlAk Mudilrlüğüne hlt ben istıda, 
2 - Nüfus hüviyet varakası, (Aslı veyahut Noterce veya resmi blı 

makamca musaddak sureti), 
3 - 6 kıta fotograf, (i\ltı buçuk dokuz ebadında) 
t - Mektep tasdik,name veya ııahadetnamesi (Aslı veya musaddak 

bir sureti), 
5 - Bulundufu memuriyetlere alt vesaikln aslı veyahut musad

dak sureti. (Tasdikli sicil karnesi veyahut musaddak sureti kAtidir). 
8 - Sıhhi durumunun her ·klimde ve köylerde vazife ifasına mü

sait olduğuna dair hu Cımet veya belediye doktorlugu raporu, 
7 - C. Müddelunıumll nde'l mah üm yeti olmadığına d~ vesi

ka. (İstida zirine MOddelumumllikçe ta dikli meşruhat verilmek au
retiyle de olablllr.) 

8 - Hüsnühal kAfıdı, . 
9 - Askerlik vesikası, (Nilf:Js hüviyet varaka mda varsa aynca 

istemez.) 
10 - Talip olan pbm resmf bir dairede müstahdem ise bu daire

nin alelusul muvafakatini gösteren ve ka, (Talebe müteallik istida 
ve merbutu vesikalarm o d ire vasıta yle Maliye VekAlctine gönderil
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum yoktur.) 

11 - Apğıda yazılı şekiJde ta hhiltname. 
iV 

r aahhütname Şekli 
Maliye Veklletlnde toprak tevzi komisyonlannda bir vazifeye ta)"l

nlm halinde bu vazifeyi kabul edeceğıml ve en az 45 gün evvelinde:l 
haber vermeden bu vazifeden istifa ett ğim veya bu vazifeyi terkettl
iun. yahut hizmetimden fsüfade edilmediği veya istihdamımm deva
mmm caiz olmadığı !d rece takd r edilerek vazifeme nihayet verlldltl 
takdirde, komisyon mesaisinin sekteye uğraması sebebiyle hasıl olma
sı mümkün ve muhtemel zararlara karşılık maktuan ve cezai &art ola
rak beş yüz lira teminat vermeyi ve bunun için hakkımda dava ika
mesine ve llAm istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya 
vaz'ı veyahut hazineden alacağ>.m varsa bu alacaktan defaten takas 
ve mahsubu ve yine bu taahhiltnameden mütevellit heriıangi bir ihU
JM fçin dava !karnesine lilzum hasıl oluna, bu da~ Ankara mah
kemelerince rilyetlnl kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim 

NOT: • 

1 - Bu taahbiltname Noterce resen tanzim olunacaktir. 
2 - Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyet ve ikametgAhı ile ha

len bulundufu adresi taahhütnameye yazılacaktır. 
3 - Bu taahhütnameye, müteselsil kefil olarak resmi C!alrelerde 

veya ticari ve amal müesseselerde m-enıur •re rr>üııtahdem veyahut ti
caret veya sanatla meşgul bir şalım da iştirak edecektir. 

f - Taahhütname yukarıdaki metni aynen Jhtiva etmez ve yuka-
rıki $8rllan haiz bulunmazsa muteber delildir. (3497 - 4923' ._ ______________________ , 

~ı---• Taşraya Gönderilmek Üzere ___ ı, 
Yol ve nakliye işlerinden anlar 13Yanı itimat ve liyakaW 

J !!t ka!f fo~~~~cum~!~~~~~!.-
ne mektupla muracaaUan. 

~----------------·--------~ 
YARIN 

Büyük Ada 
AÇILACAK OLAN ...... , 

P L A J Otelnde 
A"Drupadan Diplomalı Terzi ve Kürkfü SAADET 

Yazlık l!KSPOZISYONUNU 6.7.941 Pazar günü saat 20 de Otelimizde 
teşhir edecektir. Sayın Ada halkının ~örmesini tavsiye ederiz. 

~-------------------·------~ , ! ______________________ .... 
EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 

UMUM MüDÜRLÜGÜNDEN: 
Evvelce alınacağı il1n olunan 

180.000 KİLO SADE YAGI İÇİN 

Pirinç Özü Vitamin 

Yulaf Özü KAN 

Buğday özü 
Kalori 

irmik Özü 
ÇELiK 

Patates özü 
Kuvve 

Mısır Özü 
Kudret 

Sıhhat 
Türlü Özü 

Nefase 
Mercimek Özü 

Tabiilik 
Bezelya özü 

Bcıdem Özü 
Safiyet 

Çavdar Özü Halisiyet 

HASAN ÖZLU' UNLARINI dalma taze olarak yedirebilmek için bu unları rutubetli ve güneşli yerlerde bı
rakmamalıdır. Üzerindeki tarihten ltıbaren bir sene geçen veya bozulan unları HASAN Deposu merkez ve şu
beleri taze olarak ve parasız deii§tmr. (Nişasta, mısır, patates) bozulmaz. Eksiltilen bozuk unlardan mesu
llyet kabul olunmaz. 

1 
HASAN ÖZLÜ UNLARI kadar çocuklara yarıyan bir gıda yoktur. Kanı ziyadeleştirir, vücuda Afiyet, asaba, 
kemiklere, adalAta kuvvet v~ kudret ilka eder. Allahm yarattığı hububatın ö~rinden hergün taze olarak ıh
zar olunmaktadır. HASAN OZLÜ UNLARI ile büyüyen gürbüz çocuklar bu nefis gıdayı ihzar eden Eczacı 
Hasanın elini minnetle öpmektedirler. 

~ , 
İ-stanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

lllŞ MACUNU 
Bütün Tehlikelere Karıı Slhhatinizi Korur. 
Sabah, Öğle ve Akıam Her Yemekten Sonra 

3 Defa Diıleriniıl Fırgalayınıı 
Eczanelerde Büyük İtriyat Mağazalannda Bulunur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
YekCiletinden ~ 

Pazarlıkla lnsaat Malzemesi AlınacaJ< 

Malzemenln 
nev'i 

Kalıphk çıralı 

çam kereste 

Cıralı c:am çatı 

Miktarı 

280 m3 

~uhammen Muvakkat te• 
bedell mlnat mlktan ihale 

l.lra Kr1o Lira K rt. gUnU --- - ---
ihale 
ıaatl 

15680 00 1176 00 18.'7.1941 15,00 
Carııamt>. 

k .·esteıi 224,712 m3 12583 87 943 79 ,. 15,15 
Çivi 7825 Kg. 7625 00 571 88 ,. 15,30 
Tuğla ı.000,000 adet 26000 00 1950 00 ,. 15,45 

1 - Ankarada HamamönUnde Tıp Fakilltesl müştemilltmlan Dotum 
ve Nisaiye Kliniği binasında emaneten yapılacak ikmal inşaatı için :ru• 
karıda nevileri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat· t.ernina' 
miktarları yazılı 4 kalem inşaat malzemesi pazarlıkla almacakhr, 

2 - Eksiltme 18 Temmuz ı&tl tarihinde Çarpmba gO.nQ 'ftl bet 
x..d __ 

1
• malzemenin hizasında pterllen saatlerde Ankarada Sıhhat ve lçilmal 

• .Aşa.,. •• • .JllloW mev~ kapalı zarfla eksiltmelen hizalarındll:3lWL~ ANil ·~~f\llj-1:-µK\U~llL;}Y......,v# ~ ~ hu...l Kcısn~ :yapılacaktır. 
aekı asken satın alma komısyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vdalariyle tc if mek- 3 - stiycnler bu işe ait .şartnameleri Ankarada Sıhhat ve fçthnıı 
tuplannı ihale saatlerinden bir saat evvel ait oldulu komisyona vermeleri. Evsaf ve şartname - Muavenet VekAleti İçtimai Muavenet Dairesinde ve 111tanbulda Slbhat ve 
leri .A~ara, bt. Lv. Amirlikleri satın alına komisyonlarında da a()rülür. İçtimai Muavenet MUdilrlilJiinde tetkik edetılllrler. 
Cmaı Mildan Tutan Teminatı 4 - Her birinin muvakkat teminat miktarı yukanda ı&ıternmlttlr, 

Kilo · Lira Lira thale l(ilnü saati ve mahalli Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyonca ka• 

Koyun eti 
Koyun etJ 
Sıbr et. 

80,000 
20,000 

200,00'0 
' 

** 

40,000 
11,000 
50,000 

3000 
825 

3750 

Aşaiıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmelerl 7 /7 /941 
pazartesi günü hizalannda yazılı saatlerde Çanakkalede Umur
beyde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. Açık eksiltme i~in belli va
kitte Komisyonda bulunmaları. 
Cinsi Miktan Tatarı Teminatı İhale saati ve 

Sıiır eti 
sııır eti 
Sı~ eti 
Sı~ eti 
Sıiır eti 
Sıitr eti 
Sıitr eti 
Sı~ır eti 
Koyun eti 
Koyun sütü 
Koyun yo
iurdu 

Kilo Lira Lira K . şekli 

66,000 
218,®0 
218,000 
218,000 

88,000 
54,000 
42,000 
20.000 
14.000 

3,000 

3,000 

23,760 1'180 
78.480 5886 
78.480 5886 
78.480 5886 
31,680 2376 
19,440 1458 
15,120 1134 

7,200 540 
6,580 495 50 

405 30 

525 39 

• • 

Kapalı zarf 11 

" 
,, 11 

" " 
11 

" •• 11 

" " 
11 

" " 
11 

" " 
11 

" " 
11 .. " 11 

A. eksiltme 14 

" " 14 
(102 - 4814) 

A.-itda yazılı mevaddın kapalı zarfla P.ksiltmeleri 817 /941 
günü hizalannda yazılı saatlerde Samsunda Askeri Satınalma 
Ko~isyonunda yapı~acaktır. T:ıliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ıhale saatleriııden bir saat Pvvel Komisvona 
vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri Satı
nalma Komisyonlannda eörülür. 
Cinsi Miktan Tutan Teminatı İhale 

Sıitr eti 
Sade yalı 

Kilo Lira Lira K . saat i 

'5:'-t.000 
36,000 

* .. 
38.2!ii0. 
50,400 

2RRR 75 11 
3780 16 

{106 - 4818) 

A'8lıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalann
da yazılı ıün ve saatlerde Erzincanda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
me~tU'Dlannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme-
1 .. !'1 .• Evsaf ve sıu1namesi komisvonda ,görülür. 
Cınsı 'Jiktan Tut.an TPminatı 

Kilo I.ira Lira 

21 7/941 
21 ,, " 
23 ,, .. 

15 Kayseri 
15 Afyon 
15 Afyon 

(2164 - 5435) 

* Aşaitda yazılı erzaklar satın 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 9 7/941 Çarşamba günü saat 
15 de Çorluda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona 
ı?elmeleri. 
Cinsi 

Toz şeker 
Zeytin yağı 

Miktarı Teminatı 
Kilo L ira 

3000 216 
1500 169 
(2160 - 5431) 

* Aşa4ıda vazılı sebzeler kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 23/7 /941 Çarşamba gü -
nü saat 11 de Siirtte askeri sa -
tın almR. komisyonunda yapıla -
C"aktıı:. İlk teminatı 398 liradır. 
Ta tiplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplannı ihale saatin
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

1 
Cinsi K iln fiyatı Mildan 

'Domates 
Patlıcan 
Biber 
Taze fasulye 
Bam ve 
Kabak 

~. 

Kuruş Kilo 

5 25.000 
5 30.000 
5 8.000 
5 20.000 
7 10 000 
3 15.000 

(186 - 5152) • 
4800 ton kuru ot alınacaktır. 

bul edllmlyec6jl lçl:ı bu kabil teminat vermek lıtiyenler daha evvel Ve• 
kAlete müracaatla bunlan alAkab Malsandıklanna 7atırmalan ve Komis-
yona makbqzlaruu tevdi •elerl IAzmıdır, (5230) 

50,000 kilo sade yaıı alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/ 
7 /941 Perşembe J(ÜnÜ saat 11 de 
Konyada askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 76.500 lira, ilk temi
natı 7510 liradır. Evsaf ve eart
namesi komisyonda görülür. Ta
liplerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona ver-
meleri. <148 - 4998) • 

, E KSPOZİ S YO N 
Avrupadan Diplomalı 

Teni ve Kilrkçil 
S A A D ET 

5/7 /941 Cumartesi saat 19 
da Suadiye Guinosunda 

6/7/941 Pazar saat 20 de 
Büvükada OTEL de la 

PLAJDA 
12/7/941 Cumartesi saat 19 

da Taksim BELEDİYE 
GAZİNOSUNDA 

13/7 /941 Pazar saat 19 da 
Beher kilosu 7,5 kuruştan 600- T by d rova 'TLİYAN 

400-400-450-400-220-900 ton ku- ara · a OrrELtNDE 
~ ot ayn ayrı kapalı .... za~ ek- Yazlı'k Ekspozisvonunu S,· 
sıltmeye kon~~ş~ur. ınalesı 25/ yın Bayanlara Takdim ede• 
7 (941 Cuma ~nu saat 10 da ~ı- ceiini bildirir. İstikW Cadd 
rılyede asken satın alma komıs- ...._ 292 T l· 41 
vonunda yapılacaktır. Taliplerin ~- e · 492 -
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale 8aatinden bir saat 
evvel komisyona vel'11)eleri. Ev
saf ve şartnamesi Ankara, İstan
bul Lv. Amirlikleri ve Konya, 
Bursa. Afyonkarahisar, Balıke -
sir. Bandırma. Mudanya askeri 
satın alıtıa komisyonlannda «Ö-
rülür . Ü56 - 5047) • 972.000 kilo ekmek alınacak -
tır. KapAlı zarfla eksiltmesi 14/ 
7 /941 PazartPSi eünü saat 16 
da İzmir Lv. Amirli~i satın alma 
komisvnnuncia yapılar.aktır. Tu -
tıırı 133 650 lira. ilk teminatı 
7933 liradır. Evsaf ve şartname
si komisyonda störülür. Taliple -
rin kanuni ve!;ik:ılariyle teklif 
mektuoların1 ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermPJPri 

Tophanede 

Sara~ Evi Mel ele 
İmtihanla alafranga nal ya 

'ilecek sanatklr alınacaktır. 
'imiye nalbat okulund~ dip 
-nayı haiz olanlar te~ ol 
Taliplerin İstanbulda Topb 
ie Saracm Müdürlü~1ne m 
..ı:ıatlan. (5282) 

<198 - 5204) * · çıkaracaiımıZdan. eskisinin b 
Beher kilosuna 43 kunıs fiat ı:nü olmadıiiiıı i1An ederiz. 

tahmin edilen Haiıda ilk temi- ll'aıtltit - Tanm Sa 

J'apılan teklifler haddi 1Ayıkmda bulunmadıtmdan pazarlık suretiyle 
mübayaasma kanr verılmıştir. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 15 de 
Zonguldakta işletmenin Ticaret Mildurlilğünde yapılacaktır, Yukarı
daki miktarın tamamını taahhüt edemeyip kısmen taahhüt edebile
cekler dahi pazarlığa girebilirler. İlk teminat yuzde yedi buçuktur. " - , Kuru ot 

Odun 
Sade Yal 

1.000.000 
• 001) 000 

1 ' 

50.0rlO 
200'\0 
28,000 

3750 
1500 
2100 

İhale 
Jriin, saati 

14 7/941 1!l 

KımAh zarfla eksiltmesi 2117 / 
<a41 PR.zartesi l!iinü saat 18 de 
EzinedP askeri sat1n alma komis
vonund::ı vaml11caktır. Tahmin 
he<f,.H 2R8 000 ]ir;ı. ilk f Pminatl 
1 !l.270 li'l'ı:tdır.. TalinlPrin kımu
ni vrsik:ıl::ırivlf:' tPklif mPktno -
larım ihale saatinden bir !:tı:ıı:ıt 
.. vvel komisvona vermPlPri. Fv-
9Rf V'° sartnampı<:i kom;cvl'\1'1dll 

n11tlı:ırı vazıh sıtır etleri kapalı 1Ceo~ratiflerl itfr 
7.8rfla ekı::iltmeve konmustur. t
hsı lPleri 10-7-941 ıünü saAt 11 de 
Tirilvede askeri satın alma k1>
misvonunda yapılsacakbr. TalioJ,._ 
rin kanuni ve~ikalarivle teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir 
•ARt Pvvel komisyona vermeleri. 
F.vsaf ve şa.,.t.namP!'Iİ Anlı:arR. b
hınhul L". Amirlikleri ve Bursa 
ııskeri sahn Alma komisyonlann
.ı., ~sı oörülür. 

~ Maarif Vekimğinden: 
Orta okullara matematik, tabliye, fransızca, almanca ve lnglllzce 

!eraleri için ötretmen muavini olmak lstlyenle.r için İstanbulda: Yüksek 
ötretmen o~da, Ankarada; Gazi Terbiye Enstltilsünd 15 z,.ıaı 141 
:!e ba11Iamak ve 25 z,.ıaı 041 akşamı nihayet bulmak nzere bir imtihan 
açılacaktır. Lise ve:ya 6tretmen okUlu mezunlarından talip olanların bu
lunduklan mahallın Maartf tdarelertne müracaat ederek tmtlbanlara 
&irme prtlannı öğrendikten sonra 1 /IX/1941 tarihine lı:adar VekWJli· 
miz.e bcbtelt!rlni göndermeleri UAn olunur C3R62 - ısı t9l 

&.bil> ve Nesrivat mudürü: Emin Vzman. Gazetecilik ve .Neşrıyat 

'l'. L. Ş. fAN Matbaası 

.. 0,000 
16 .. " 16 

. 16 .• .. 15 
(196 - 5202) 

• • _Bebe~ kilosuna 155 kuru, tah-
mın edılen 70,000 kilo sade vaAı 
kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 21/7 /941 Pazar
tesi Jrilnü saat 16 da İzmirde Lv. 
Amirli~i saıın alma komisyOllun
da yapılacaktır. İlk ~tı 
6675 liradır. Taliplerin kalnint 
vesikalariyle teklif mektuplann1 
ihale saatinden bir saat evv~l ko
misyona vermeleri. (2162-3433) 

Beher kilosu bir kuruş 75 san
timden 105,000 kilo odun alına
caktır. Püarlıkla eksiltmesi 7 / 
7 /941 Pazartesi günü saat 15 de 
Çorluda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Kati temi-

natı 275 lira 83 kuruştur. Talip
lerin belli vakitte komisyona gel-
meleri.. ~2158 - 5429) 

ctörülür. <190 - 5156) 

* 2000 ton odun alınac:ıkhr. 
K11oalı zarfla E'ksi1tmesi 21 /7 / 
!l41 Pazartesi ~ünü ıııııat 16 da 
Hadımköv civannda Cilineirköv 
de askeri satın almı. komisvo
nunda vapıl::ıt!aktır. Tahmin fi -
vatı beher ldlosu iki knnıs. ilk 
teminat~ 3000 lirarhr. T::ıliplerin 
kanuni vesikalarivlP t.Pklif mek
tuplarım ihale saatinden bir sa
at evvel kom1svnmı vennPlP.l'i. 

(200 - 5206) 

Her kalemin ayn ayn ilk temlMtlRn. 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

W.321 2~ 83A~ 50 1935 1128 75 
806 25 4192 419! 

(172 - 5088) 

KA YIPi -t.fanbul 
idaresinden ~ 8811 n 
ralı şoförlük -~amenı 
araba muayene ~ı w 
pem ve sıhhi ciltdanım ka 
muşlardır. Yenilerini alaca 
dan hükümleri kalmamıitır. 

Alexandre Vl 

KAYIP: İstanbul 
idaresinden aldı;tun 2752 n 
ralı plAkayı kaybettim. Y 
alacalımdan eskisinin h · 
kalmam1$tır. A:vvansaray i 
sinden Salih oilu Muataf• 
turlu. 


