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Alman • Sovyet 
Harbinin 
Ekonomik 
ıTarafı 

Alman -~ harbiDln lktind! 
eeııhesl de ukerl aafhaıı kadar 
nıDlılmdir. lkCQnlcD fel'&lt altında 
Alznannnm ilPl edecell sahalar
dan biç olmezM bir ıaene istifade 
edemiyecell ulaplinaktadır. Fa
kat, buna re:lmen Ulcrayna ile 
Bakd petro11eriniıı zi)'81 da Sov-
7et Jlu.n için b~ M teıaflll 

,-----------------------------------...... 

Borsada Bir 
Çok Köyleri 
Seller Bastı 

l'!sanc:a Zayiat Yok, Fakat 
Mahsulün Tamamen Mahv 

~ bfr kıı11P o1m. 

M. zekerllla sEBTEL Olduğu Bildiriliyor 

.. 

Bursa, 8 (A. A.) - Devamlı 1 rakfakıh, Kazıkbpenayız ve Köp. süphe yok ki, Almanyayı surette yağan yağmurlardan hu- rübaşı köy ve çiftliklerindeki 
$ovyet Busyaya taarrua sule .ıelen sellerin bazı mamul- tarlalan istila etmi~ bulunmak- hJand8 ad-• .. j 11..1Ual- ta-L-clH vz'cude -tirilen mil d-188 '-~--tandan Ll- -=-n~'-

levkeden eD mühim sebeplerden )er ÜJJerinde tahribat yaptıtı bil- tadır - -· ~· nl&UI U a~ IU - DU' 5vna ... 

biri de ~elidir •. Almanya Av- dirilmektedir. Su°ıann bu köyler mahsulltı -----------------------------------~padaki kıtlıjı gidermek, uzun Ölrenildi4ine Jr(;re Gökdere, üzerinde ~k btiyük zararlar yap. -, 
ır harbe dayanabilecek kaynak- Deliçay, Balıklı ve Nilüfer sulan tı~ anlaşılmaktadır. SOVYET TEBliGi 

lva malik olmak için Ukraynaya bilhawa Hasköy, Cambazlar, İsa- Valimiz, ypında Jandarma ko. S 
~ BakU petrollerini elinde bu· bey vakfı, Aclable, Dikemcik mutanı-ve su işleri mWıencUsle- usya 
lllııdurmak ihtiyacmdadır. Papaqlu, ı~. Osmanlı, Ba~ a>evann: !ilL 5. SiL 1) 3 G •• 1 • d • 
~E.~1E;?:~ Mısır Stol<laıına 142~1Z~~i; ile Polonya ~:t~:~~:~ 
~~~~~ El · "onuıuuor Daha Ahndı Arasında <idcletlendi 
Bertin bu can sıkmtısmı, ışgal e- n 1 

• y 
deceği sahalardaki halkı aç bara- __.._ 

~~~~ı:.Y•Pı.tıteh- Bu Hususta Evvelce Verilen Karar, istihlak SO'fYel Kıtaatı An~pnayaYarmak Alman Kıtaları 
Alman - Sovyet harbinin bu e- 5 ı• H 1 l~ın -1.oncli ada ~ ~nomik aafiıasmı tetkik eden Mmtakaf arına da T eımil Edildi ta ın altına ~ Oıtrov vnünde 

4-<0ndrada münteşir "Economilt,, T y ...... 
lnecmtıaSI §U neticeyi çakarıyor: Ankara. 8 (TAN Muhabirin- c:tuıu Jr(;rülmilştür .. Bunun neti- Çek·ıımektedı·r em apayor Durduruldu 

"Almany• Sovyetlere htlcam den) - Mısır istihsal etmeyip ia. cesi istihlikltı tanzim ve mab 
•tınekle iktluden hiçbir teY ka- tih1lk eden mmtakalarda bulu- stok etmek _.yeeine d•yamn el 
ltalınuyacaktar. Almanlar bUtiln nan mı1ırların da bedeli mukı- koyma sistemJnin istihllk mıntL 
~vyet Avrupama itpl etseler bilinde toprak ofisi tarafından ~da tetmm anır! trörül- Bunlardan Pek Cüz'i 
uıle Ural ve Aay.dald AU)'i utm •lınmum• karar verilmit- mu.tür. • 
lllerkezleri tecavtbdea mMllD tir. Bu JD8kMtla tuızim edilen Yeni kararla el kayma karan- K l. ~-.L 
latacak ve ba merkeder -- koordinasyon karan yann n~- nm tepil edilditi viliyet ve ısmı IVIUllavemet 
bir harp için Sovyetleri bealemi- dilerek mer'iyete ~irecektir. kazalar şunlardır: 
)'e kafi ıelecektir.,, .Jlisan ayında mısıra da. arpa, Sam~n, Ordu, Gires~h.' Ttab: H~ttıhti V tlblltt11f tlt 
isa eden mtt : cı:.. 

~ .. .t\lmanl• 1918 ~ de A~ konutması ~in ır kar • sirid-merkdve , llıümnıi&. 
kiS&\m~üliim sahalar işp1 et- mit, fml bu tmrar y•bQtllti~- Büılıaniye, Sındll'JP, Gönen ve 
rnış, fakat o vakit de buralardm sal ~takuma inhisar ettiril- Suacırluk ile Kocaeli vili~tinin 
Pek •z buğday ve şeker alabil - ~L tıd. ay zadında yapılan tec- Kandıra, Hendek w 'karuu b
lntşlerdi Harple teşldlltı darma rübeler istihsal mıntakalan ka- zalan Ve Bursa villJ'flttinin mer-
'dagın olmuş bir memleket fazla dar bu kıemı is~ muıtakaJll- kez, İnejf()l, Karacabey, M. Ke- Berlin, 8 (A.A.) - "Abnan res 
istihsal yapamaz. Bugün de vazi- nnda da bol mikdarda mısır ol- malpaşa lıazalan. mi tebliği,. Şark cephesinde ha-
)et o vakitkinin aynadır. rekAt ı>lin daireainde devam et-

Ukrayna filvaki iştihayı çeke - mektıedır. 
tek kadar zengin bir ~leket
tır. Fakat Ukrayna Sovyetlerin 
en buyük zaldre anban delfidir. 
~et Rusyamn ekilmiş toprak
~ ancak "' 17 si Ukrayna -
~dır. Sovyefler zirai istihul u-
~ daha ziyade Asya içlerine 
llakletmi§ter ve Ukraynayı bir 
Baııayt merkezi ya~. Al
~ Ukraynayı işaaI et.eler 

1~da bu senenin mahau • 
ellerine bir ff!'! geçireml-

~. fabrikaları da harabe 
~de bulaeaklardır. 

·Bundan maada Almanya Sov • 
l~~ ~arbe girmekle, harbin 
:-~mdanberi bu memleket
ten almakta oldıılu ham madde 
~ lıda ımıddesini de kaybetınif
tır. iki -.,ıeıret arasında akte • 
CUı.iı tlearet mtıahedesi mucibia
ce ~a 1939-1940 senelerin:e Sovyei Rusy~ 2 milyon ton 

.. 

o 
--...

So~et Kıtaat. 

Bobruisk 'te Nehri 
Geçme Teıebbüsü 

Bir Netice Vermedi 

lzlanda'nın 
İşCJali Bir . 
Baılangıç 
Sayılıyor 

Garp Yarım 
Küresinin 

Emniyeti için •• -
Y eşilburun, Açores 

Ve Dakar'ın da 
lıaali Beklenebilir 

Amerikan bahrl)'Ml laarekb 
dalnü reill Amiral Stark 

V ..m.ton 8 (A.A..) - Vqinı
to..U. fzl•ııda'mn 1-alinin. 
Kıaox'wı, denizlll'f nal deninl
tı ve koraanlarmda kurtsmak 
iein Amel'ita do ' ' •• kul 
~Ut talebine w ......... 

Ub-t, yarım Ddlyon yağ ıohu
~ 100,000 ton pamuk, 900 
hin ton yağ, aynca mühim mik
tarda 1DBDpnez cevheri,- diler 
llıadenJc ve deri ahrdı. T arafınclan T arnamen 

'fa · Edildi 

Japon 
G 

Yazan: Refik Halid 
~ ltafladıktan sonra Alman 

h butün bunlardan mahrum kal 
dı. 

o o 
ı..~11'1Ca Sovyet Rusya, Ameri -
~ gelen baza ham maddele • 
tin de Almanyaya geçmesine ta
J'e8Saut ediyordu. Bu kap da harp N•--ıeoıı : 

birlikte Almanyaya kapanmq ..,... 
Bush Alman ordal8nuB ........ ,.. ...... 
~ 'tM9 .ttill yoNM ıittlllal, '"9e 4t ...... 
o Yaldt .. .._m kalan bu ip tmn ..... t*akla• 
mu söylilyorlar. 

Oldu. 
Alınan1a bir ay içbide Scwyet 

Oldu.unu mağlQp ederek UkraJ
~ işgal edeceğini ve Kafkas· Napoleon: 
~ kadar uzanacajını umuyor -
ctu. Halbuki Sovyet ordusunun 
föSterdiği ciddi mukavemet bü • 
~bu pllnları altüst ettL Eler 
...._.vyet mudalaasa böyle devam 
~er, ve yaz Almanlar için kat'i 

da vütiyle tndlı adaluml ~7• te"ı_. 
etmlt, o da l'hlıisa sahilleriade 1Hı Jt .icJ. ~ 
ltir doanma lairt.mltta. 

ır zafer temin etmeden geçer -
ae, kıta Almanya ve Avrtı~ 
:uıa büyük bir iktısadi sıkqıtıya 
u~ihıi tahmin guç değildir. 
qattl A1nwı taarruzu seri bir 
ın.8 UZafferiyetle neticelense bile, 

talinin imha ve tahrip ~ti, 
~anlara ifgal edecekleri aafıa
•- fazla bir şey barakmıyacak -
wı-• Bu da Alınanyanın iflal ede
aeti sahalardan biç o 

a sene istifade edemem 
'81.ı e<lece&ur • 

~arın (Devama: Sa. S, S 
daht, 

dsıı 
tarzda 

Napc;leon: da o vakit Mlllll lflale tefeltlttls etmlt" Mlild' 
çöllerinde aylarca ~ 

un hayatim okurken pyri ihtiJaıt tarihin bir te
kerrürden ibaıet oJduitı kanaatine varmaıuz. •· 
günün Mdileleıini bir tarih halinde okmDaik .... 
&eQiz '' Napoleon,, u okuyunuz. TAN pkaula im 
mühim eseri tefrika balin.te karilerine an.edeieeldir. 

Toplanmak 
Emrini Aldı 
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A MERJKADAlikmal Ku~.sları IJVıardininEn GüzetiŞeh.irTiyatrosu 

~ Ayın 14 unde lzmır Fuarına 
Adli 
Sicil 
TeJkilifa : B .. - .. k B. G - t Açllacak Kadın l sokakta Gidemiyor 

I UgU lr • QZe e Öğretmenler . Öl d ÜT Ü l d Ü Bu Seneki Temsiller 

f dare/ı.anesınde 24 Haftada ıs Saat için Hazırlıklar 
i S Ders Verecekler Cinayetin Sebebi, Kadının Kocasına B 1 yor 

işe Ait Kadro Bu 

1 
a at Nas il Geç' er ? Bu •Y•ft 14 ünde aç.Iacak o • iha neti Adamın Gururunu lzmir bel.:~.:i şehir tiyatrosu 

lan tatil kurslarında vazife ala- ve artistlerini fuarda temsil vermi-

Hazırlamyor 
Ankara, 8 (TAN Muhabirin -

den) - Adliye Vekaletinin sicil 
teşkiJatını kurmak maksadiyle bir 
müddettenberi başladığı faaliyet 
son safhaya intikal etmek üze -
redir. Vekalet şimdi bu ifin kad
rosunu hazırlamakta ve bu teşki
latın nerelerde ve ne şekilde fa· 
aliyete geçebileceğini tayin et -
mektedir. 

(............................. ' 
' 1 Yazı maki.neleri son süratle işliyor. Musahhihler kan f 
i ter içinde serlevha yazmıya uğraşıyor. Ortalıkta ı 

l:1'birlerin yazılarını top~_:' çocın::~:~:.::j 
Yazan : SEViM SERTEL 

-3-

Telgraf haberleri masasının 
arka taraftaki yazıha -

rıeler, sosyete kısmıdır. Burasını 
• kadınlar idare ediyor. Verilecek 

caylar, balolar. klüp eğlenceleri, 
sosyetenin bütün dedikodulan, 
evlenenleri, boşananlan hakkın
daki havadisleri burası toplayıp 
yazıyor. 

Bunlara bitişik ikinci bir ya
zıhaneler grupu maliye kısmıdır. 
Borsadan, bankalardan, sigorta 
irketlerinden ve sair makamlar

dan gelen mali havadisler bu
rada idare edilir. 

Daha arkadaki bölme oda spor 
kısmıdır. Bu kısmın müdürü 
mevsimine göre hangi spor iti
barda ise ona ait havadisleri top 
lar, hususi spor muhbirleri vası
tasiyle spor havadislerini topla -
tır. 
Şimdi saat dört. Merkezdeki 

dort masanın yanından geçiyo -
ruz. Kır saçlı umumi sekreter 
ıtmiş. Fakat diğer bir masada si 

'ah saçlı ~ündüz sekreteri otu
r 'ı or. Şehrin bin bir bucağına 

f{ılmış olan muhbirler birer 
bırer geliyorlar, ona bildikleri
m anlatıyorlar, tasvip işareti a
tınca oturup yazılarını yazıyor -
1 r. Artık salonun dört bir tara
fından merkeze akın var. Hava
disler burada toplanmağa başlı-
vor. 

Şimdi vazı makineleri son sü
ratıe islivor. Müsahhihler kan 
ter ıçınde serlevha yaztrıaia ui
r ıyorlar. Önlerinde bir sütun
luk yazıya kaç harflik, iki sütun 
yazıya kaç harflik serlevha ya
zabileceklerini gösteren cetvel
ler var. Aynca kelimelerin de 

c1rfleri sayılı olacak ... Neyse Al
lah onlara kolaylık versin ... 

Ortalıkta karınca gibi aşağı 
yukan koşan küçük çocuklar 
muhbirlerin bitirdikleri yazıları 
masalarından alıyorlar, müte -
harrik bir tel örgüsüne doldu
rup hususi bir tertibatla aşağıya 
mürettiphaneye yolluyorlar.Telg 
raf operatörleri habire havadis 
alıyor. Telefonlar çalıyor, yazı 
makineleri işliyor. Yarabbim bu 

e faaliyettir? Neredeyiz? Pas
tahanede mi? Matbaada mı, ya
rış meydanında mı? Süratten ba 
sım döndü. Simdi matbaadan 
gelen birinci tashihler ~ündüz 
ekreterinin önüne yığılıyor. 

Beri yanda ıründüz sekrete
rinin önüne boş ve beyaz, yal

sütun çizgileri çizilmiş ga
sayfalan getiriyorlar. O 

rr ut havadis, resim ve saire
' ehemmiyet ve şekline göre bu 
raya yerleştiriyor. (Tabii hep 
işaretlerle) bize Arap saçı ~ibi 
karışık görünen bu iş onun için 
bir sanattir. 

* * 
Simdi karşımızdaki duvar 

boyunca uzanan siyah tah 
talara, postayla uzaktaki muh -
bırlerden, diğer fotoğraf servis
lerinden, karanlık odalarda film 
leri devolepe eden mahalli fo 
tograf muhbirleı:t':den gelen re
simler raptiye ile iliştiriliyor. Fo 
toğraf sekreterleri bunların ara
sından ön, arka, iç sayfaların 
resimlerini yıldırım süratiyle se
çip gündüz sekreterine getiriyor 
lar. 

Artık birinci sayfanın tertibi 
bitmiştir. Karikatürler geliyor, 
çınkoğraflar klişeleri matbaaya 
volluyorlar. Öteki sayf alann ter 
tibi on dakikada bitiyor. Gün
düz sekreterinin işaretlerle dol -
durduğu beyaz kağıtların mat -
baaya gittiğinin üzerinden on 
dakika geçmeden sokaktan ses
ler geliyor: 

- Chicago Tribune, birinci 
tab'ı! 

Saate bakıyorum, tam beş! 
Biz pencereden ji!azeteci ço

cukları seyrediyoruz. Geri dön
düğümüz zaman gündüz sekrete
ri ve adamlarını gitmiş buluyo -
ruz. 

Şimdiye kadar boş duran dör 
düncü masada yeni bir adam var. 
Etrafta yeni simalar dolaşıyor. 
Arkadaşım: 

- Bu, gece sekreteridir, di
yor. O j?ece olacak vak~ları gece 
muhbirleri vasıtasrvle dakikası, 
dakikasına takip ede.r: 

Dikkat ediyorum, henüz ge
len gece sekreterinin onune yi
ne o; sütun çizgileri çizilmiş boş 
beyaz kağıtlardan getirdiler. Ar
kadaşım: 

- Birinci tab'ı çıkalı diyor, 
bir çok yeni havadi~er geldi. 
Gece sekreteri bunları birinci 
sayfaya yerleştiriyor, öteki ha
vadisleri arkaya atıyor. Biraz 
sonra çıkacak 8,10 nüshamızdan, 
10,10 geçe çıkan ücüncü tab'ı
mızdan hep o mes'uldür. Bizim 
son nüshamız yoktur. Havadis -
lerin çokluğuna _göre eğer is
terse gece sekreteri sabah saat 
üçte bir tab'ı daha çıkarır. 

Gece sekreteri son dakikada 
felel} çok mühim bazı resimleri a 
sakıya göndermek üzere olduğu 
birinci sayfaya yerleştirmeğe uğ 
raşıyor. Müsahhihler son tas
hihlerini yapıyorlar, foto_ğrafçı 
son rütuşlannı yapıyor. İkinci 
müsahhih emin olmak icin te
lefonla bir adresi son bir defa 
tekrar ettiriyor. Müsahhihler el 
lerinde kalemler mürettiphane
de dizilmiş yazılan son defa ~öz 
den geçirmek için koşuşuyorlar. 
Bu son dakikadır. 

•• 
G ecenin bilmem saat kaçın 

da Chicago Tribune ofi
sinden çıktığımız zaman ben de 
sıfırı tüketmişimdir. Evde yata 
~mın üzerine uzandığım zaman 
hala kulaklanmda yazı makine
lerinin gürültüleri çınlıyor, ko
suşan muhbirler ~özümün Öntin
den ~çiyor. Mahşeri _görmüş gi 
biyim ..• 

BiTri -

Taksim ve Ahırkapı 

için Yeni Proieler 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lutfi Kırdar Yalovadan şehrimi-
ze dönmüştür Dün sabah vila
yette şehircilik mütahassısı Prost 
ile imar işleri müdürünü kabul 
etmiş ve kendilerine Ahırkapıda
ki teneke evlerin istimlaki ile 
burasının yeşil saha haline üra
ğı hakkında izahat almıştır, 

Taksimde yapılmakta olan İ
nönü gezgisinin etrafında inşa 
edilec~k binalar için şehircilik 
mütahassısı bir proje hazırlamış
tır Bu projeye göre muhtelif yer 
lerde yapılacak yeni binaların 
katlan tahdit edilmektedir, Pro
ie yakında valiye bildirilecek
tir, 

Müeyyet ve Atıf birbirlerini ser
bestçe intihap etmiJlerdl ve 

bir müddettenberl nişanlı idiler. MU
eyyet babam ile yaıııyordu. Ona kl
tiplik ediyor, işlerine yardun ediyor
du. Karısı öldükten sonra tekrar ev
lenmiyen babası doktor Hüsnü ken
dini tamamiyle ilme vermişti. Fiziyo
lojlk keşi!lerl hakkında yazdığı ki
taplar ilim aleminde miihim bir mev
ki işgal ediyordu. otuz yaşmda olan 
Atr!a gelince· İyi bir operatör olmak 
için bütün kabiliyeti haiz idi. Şimdi
den elinin emniyeti, ameliyatlaTtl'lın 

cüretl ve teşhisindeki isabetle şöhret 
bulmuştu. 

İki genç, ilk defa, doktor Hüsnü
nün hususi ltıboratuvarmda blrbfrle
rine rasgelmlşlerdi. Çünkil her iki 
doktor milşterek araştırmalarda bu
lunacaklardı. Bu karşılaşmada, Miiey
yet Atı!ı evveke bir yerde hatırlar 
1tibi oldu. Nereden? Ne zaman? Bunu 
tasrih edemiyordu. Bilhassa çatık 

kaşları altında parlak ve mi.istehzl 
stözlerinl pek iyi tanımıştı. Buna mu
kabil siyah bıyığı onu biraz şaşırtı

yordu. Belki onu daha genç iken, bel
ki de çocuk iken görmüştü. Herhalde 
tesadlif bir defaya mahsus ve hayli 
zaman evvel olmasına ratmen. çok 
nazarı dikkati celbeden bir tarzda ol
malıydı kl, aradan bu kadar zaman 
l!eçtikten sonra o, yine hafızasında 

oıaklı kalmıştı. 

Müeyyet doğan askın heyecanı i
çinde bu ıarip intibaı unuttu. Atıf 
IAboratuvara muntazaman devam edi
yordu. MUeyyet de babasının araştır
malarına yakından alaka göstenn!yc 
başlamıştı. Kimbllir? Belki bu meşhur 
hıtrra genç kız lc,:fn sempatinin baş
langıcı olmuştu. Bu genç adamı tanı
riıi!mt wnnctmlşli. Çünkü o gizli ide
aline tekabiil ediyordu. Onu riıyasnda 

cak öğretmenleri tesbit etmek K M h ,. Ol 1 • ye davet etmiştir. Şehir tiyatrosu 
için yarın Maarif müdürlüğünde ıracak Kada r üste ZI uşu mış müdürlüğü, artistlerin Orta ve 
bir toplantı yapılacaktır. ViHlyet Şarki Anadoluda turnada bulun-
hudutları dışında bulunan bir kı- Mardin, (Hususi) - Burada nında bulunan karısı Hayriye duğunu nazarı dikkate alarak bu 
sım öğretmenlerin 14 temmuzda Hakkı adında Ôlr adam güzelliği anne ve babasını görmek için daveti kabul edemiyeceğini Izmir 
şehrimizde olamıyacakları bu öğ- dillere destan olan karısı Hayri - Şaklan'a gitmiş, bir daha koca5ı - belediyesine bildirmiştir. Şimdi 
retmenlerin gönderdikleri rapor - yeyi sokak ortasında tabanca ile nın yanına dönmemiş ve hatta bo Samsunda temsil vermekte olan 
lardan anlaşılmaktadır. Maarif vurarak öldürmiiştür. Cinayetuı şanmıya kadar gitmiştir. Hakkı Şehir Tiyatrosu artistleri Zon -
müdürlüğü bu vaziyeti vekalete sebebi sadece bir kıskançlık ve gu bunun üzerine bu işin · sebebini guldakta da temsil verdikten 
bildirecek ve süratle bir karar ve rur meselesidir. araştırmış ve karısı Hayriyenin sonra 20 temmuzda şehrimize ge
rilmesini istiyecektir. Hususi Oldürülen Hayriye 21 yaşla - aynı köyden Ibrahim oğlu Aziz leceklerdir. Bugüne kadar veri -
Türk okullarının da tatil kurs - rında bir kadındır. Görenlerın an adında evli ve çoluk çocııklu bir len temsillerden alınan neticeler 
ları açması mecburi tutulmakta- !attıklarına göre, bu köylü kadın, adamla sevişmekte olduğunu ve geçen senelerdeki turnalardan da 
dır. MüracAat eden her talebenin siyah kaşlı, siyah gözlü, ceylan onun yanına kaçmış bulunduğunu ha iyi olmuştur. Hasılatın mem -
kursa behemehal kabul edilmesi bakışlı, narin vücutlü ve emsal - i~itmiş, karısı hakkında zwa da - nuniyet verici bir şekilde oldu -
için alakadar okul direktörlerine siz bir güzelliğe malik bulunu - vası açmıştır. Mardine getirilen ğu anlaşılmaktadır. Artis~ler ~.eh 
emir verilmiştir. yormuş. ve mtiliaken.eJai mev1<u.cn ya- rimize geldikten sonra hır mud-

Açılacak tatil kursları 14 ağus- Hakkı Mardinlidir. Iki sene pılan Hayriye ile Aziz, ikıı;.?r bu- det dinlenecekler ve bir Ağus -
tosa kadar devam edecektir. evvel kendi köyü olan Şaklanda çuk aya mankiım edilmişlerdir. tostan itibaren de yeni tiyatro 
Kurslar üç seviye üzerine tertip bu kadını görmüş, binlerce lira Kadın dün gününü dold':1rarak mevsiminde temsil edilecek eser 
edilecektir. Birinci kur, birinci kıymetinde bulunan birçok ara- hapisaned~n tc&hliye edı mış, yol lerin provalarına başlıyacaklar -
sınıf talebesini ikinci kur, ikinci risini satarak Hayriyeyi nikahla da gelirken ~~<'<'ası Hakkı iıe kar- dır. Şehir tiyatrosu bu seneki rP.
ve üçüncü sınıf talebesini türkçe almış ve şehre getirmiştir. Hak- şılaşmış, kadın kocasını . görünce pertuarında yerli eserlere ehem -
ve aritmetik bakımından üçüncü k.ı, hali vakti yerinde, mülk ve yüzı.ine miiste}\zi bir şek"'de bak- miyet verecek ve geçen sene ha
kur da ikinci devre talebesini arazi sahibi bir adam olduğun _ mış. Hakk. {fa, bundan kızarak zırlandığı halde oynanamıyan 
türkçe, tabiat bilgisi, matematik dan kansına çok güzel bakm~ • tabancasını ce.ı.·miş ve Payriyeyi (Köroğlu) piyesi ile dram kısmı -
ve coğrafya bakımından yetişti - tır. öl\ti:.rmüşdır. Hakkı yakcıl:ınmış- nın provalarına başlıyacaktır. Ve 
recektir. Tatil kursları açılan her Bir seneye yakın Hakkının ya_ tır tahkikat yapılmaktadır. rilen malumata göre dram kısmın 
okulda bu üç kur'u bir öğretmen da bu sene de klasik İngiliz ve 
idare edecektir. Bu öğretmenler Rus ed!plerinin piyesleri göste -
her gün üç saat olmak üzere hnf PİYASADA.: /BELEDİYEDE~ rilecektir. 
tada 18 saat ders okutacaklardır. Şehir tiyatrosunun komedi ve 
Haftanın altı günü zarfında bi - o ··n de o M htek·ır Evkaf Belediye dram kısmı binalarının yangın teh 
rinci kur 5, ikinci kur 6, üci.ıncti U i U • likesine maruz olduğu tesbit edil 

kur 7 saat ders göreceklerdir. Adliyeye Verildi ihtilafı Hallediliyor ~;:1~;t~ ~:~ u;:~~:1~~;;:: 
ADLİYEDE ~ ya müsait binalarında yapılan tet 

Fiyatları mürakabe komisyonu Vakıflar umum müdürlüğü ile kikler müsbet bir netice verme-
Garden Cinayet inin yarınki toplantısında perakende müsakkafat ve mukatıa vergileri miştir. Bunun için tiyatrolar eski 

peynir tacirlerinin fiyatları hak· yüzünden çıkan ihtilaf üzerine binalarında kalacaklardır. Fakat 
kında malumat alacaktır, komis· belediye dahiliye vekaletine mü kabul edilen ıo bin rıralık bir 
yon da yağ meselesi de görüşüle- racaat etmiş ve bir hakem heye- tahsisatla gerek komedi, gerek 
cektir. Son günlerde Urfa, Diyar ti teşkil edilerek ihtilafın hal- dram kısmı binasında birçok ta
bakır yagları perakende olarak ledilmeslni istemişti. Dahiliye dilat yapılacak ve yangına karşı 
190 kuruşa yükselmiştir. Bu hu· Vekfileti belediyeye yazdııh bir emniyet tedbirleri alınacaktır. Ko 
susta fiyatları mürakabe bürosu· tezkere ile; vakıflar idaresinin medi kısmı binasının zemini be -
nun hazırladığı rapor, komisyon bele.diyeden istedi_ği mukatıa _ver tona tahvil edilecek, elektrik tesi
tarafından tetkik edilecektir. Ko- .gisi ve belediyenin vakıflar ıda- satı yenilenecektir. Belediye fen 
misyon fiyatların yükselişinde ih resinden istediği müsakkafat ver işleri müdürlüğü tiyatro binala -
tikar görmektedir. ~isi ihtilafının bertaraf edilmesi rında yapılacak tadilata göre ke· 

Muhakemesine 

Başlandı 
Beyoğlunda Garden dans sa

lonunda metresi Mükerremi ta
banca ile vurup öldüren sabıka
lı Salimin duruşmasına dün i
kinci a,ğır ceza mahkemesinde 
ha slanılmıstır. 

Mükerremden 9 yaşında Mübec 
cel isminde bir de kızı olan Salim 

Dün fiyatlan mürakabe bürosu için belediye hukuk işleri mü- şifnameler hazırlamaktadır. 
memurları muhtelif ihtikar vaka dürlüğünün bulduğu hal çarele
ları tesbit etmişlerdir. Balatta Ha rinin tesbit edilerek ~önderil
san Tahsin isminde biri 6 ku~a mesini bildirmiştir. hadisenin kıskançlık yüzün~ i

leri geldiğini, hapisten cıktıktan 
sonra 85 gün mütemadiyen Mü 
kerreme başka erkeklerle düşüp 
kalkmamasını rica ettiı?ini söyle 
miş ve 85 inci gün Mükerremi 
Garden dans salonunda yabancı 
erkeklerle görünce davanamayıp 
çağırdığını, fakat Mükerremin 
cağrılınca küfretti,ğini, bunun 
üzerine vurdu~unu söylemiştir. 

Dinlenen bir kısım sabitler Sa
limin bu ifadesini teyit etmisler
dir. Muhakeme diğer şahitlerin 
celbi için başka güne bırakılmış
tır. 

Satye Davası - Satye şirke
tine ait binanın alım satımında 
yolsuzluk oldu~u iddiasiyle a
çılan davaya dün birinci dır 
ceza mahkemesinde devam edil
mistir. 

satılması lazımgelen lamba şişe - Belediye hukuk işleri 40 bine 
sini 20 kuruşa satmıştır. yakın olan mukatıa ve müsak-

Tophanede de oduncu Hasan, kafat verı;?ilerinin ayrı ayn tes
pahalı odun satmıştır. Her üç muh biti için bir komisyon teşkil et
tekir de adliyeye verilmiştir. miş ve bulduğu hal çarelerini 

650 kuruşa satılması icap eden yazmıya başlamıştır. Rapor 
bir paket ipliği 12 lira 70 kuruşa yakında dahiliye vekaletine gön 
satan Şevket Dokor da adliyeye derilecektir. 
verilmiş ve ikinci asliye ceza mah Mısırçarşısı - Mısırçarşısı is
kemesinde 25 lira ağır para ceza timlikleri tamamlanmıştır. Ha
sı ile yedi gün hapse ve dükkftnı zırlanan projeye göre faaliyete 
nın yedi gün kapalı kalmasına, geçilmesi için lüzumlu muame
mevcut ipliklerin müsaderesine, lenin ikmaline av sonuna kadar 
kararın gazetelerle neşrine mah -1 devam edilecektir. 
kum olmuştur. Hal elektrik projesi de beledi-

Yeni gelen mallar - Son gün- ye riyasetine bildirilmiştir. 
lerde gerek Mısırdan ve gerekse Belediye Lokantası - Beled~
Basradan, piyasamızın muhtaç ol ve kooperatif lokantasının bır 
duğu mallar gelmiştir. Bunlann başka yere nakledilerek orasn.ıın 
arasında 20 balya manifatura eş- belediye fen müdürlüğ~ makı~e 
yası, 20 ton kalay, 10 ton çelik, ve sanayi şubesi işlen~e tahsıs 
mühim miktarda elektrik malze- edilmesi düsünülmektedır. 
mesi bulunmaktadır. 

Duruşmada maznunlar müda 
f aalarını yapmış ve beraetlerini 
istemişlerdir. laşe Umum MildilrlUğü - Mın 

için taka ticaret müdürü Sait Sarper, 
Ticaret Vekaleti iaşe umum mü-

Durusma karar tefhimi 
başka güne kalmıştır. 

dürlüğüne tayin edilmiştir. Yeni 
vazifesine başlamak üzere yarın 
akşam Ankaraya gidecektir . 

r ........ p HUILK ~;, ~ ~e·Ksıv·o·N·ü ........ ... 
1 ..................................... . 

da görmüş olabilirdi. 

* .. iki genç, mütekabil ve :kuvvetli 
aşklarından emin -zaten ltıbo

ratuvarın en gi.izcl kesri bu olmuştu
doktor Hüsnünün tam bir muvafaka
tiyle birbirlerinin olmayı yekdiğerinc 
vaadetmişlerdi. Bununla beraber, ni
şandan sonra, bazan bu sabit fikir 
tekrar Müeyyete anz oluyordu. 

Bir gün ona sordu: 
- Uzun uıman evvel birbirimize 

rasgelmedlğimize emin misiniz? 
O, gülerek. cevap verdi: 
- Herhalde, ben hatırlamıyorum 

ve buna teessüf ediyorum. Ç!inkü si
zi ufak bir kız iken ve her zaman ta
nrrmş olmak isterdim. 

O ısrar etmedi. Herhalde aldanmış
tı. Fakat, bir g~n lllf arasmda yolda 
rasgeldiği Cafetden rllahsederken Mü-

• 1 rı11."l T eyyet her seyi natırlamıştı. Evet, bu, 

Nakleden: S. O. •••••••••• 
yor, daha iyi görmek için önüne al
mak istiyordu. Birdenbire, onlardan 
birisi, kolleksiyonu kapmaya muvaf
fak olmuştu. Ve, hiç kimsenin ken
disiyle meşgul olmadığı bir anda, bir 
koltuğun arkasına gizlenerek, en na
dir pullan albümden çıkarmış ve 
ceplerine yerleştirmişti. Ve, on beş se
ne sonra, o, çatık kaşlar altmdnki 
parlak ve müstehzi gözleri tannnışlı. 
Evet, Atıf bir hırsız idi. 

Müeyyet ,gayet iyi biliyordu ki u
ı:un zaman evvel ve unutulmaz bir 
\•aziyt>tte onu tanımıştı. Atıf unutmuş 
olabilirdi. Fakat Müeyyelin onu hatır
laması için başka sebepler vardı ... 
Cilnkü pullan çalmıştı 

Fakat ahlAluız bir çoculc dürüst 
bir adam olamaz mıydı? Herhangi bir 
temayüle mukavemet edemez. haris 
ve hiylekar olarak mı kalırdı? Nihayet 
ona hayat arkadaşlıiı yapmalı mıy-

dı? • 

* * 

nazaran, insan yedisinde neyse, yet
mişinde de odur. Yüzün çizgileri na
sl yaş ile tebarüz ederse, karakterin 
hatları da öyle idi. Fakat her ikisi 
ete doğuştan ölüme kadar esas şek

lini muhafaza ediyordu. Hayat dalma 
kendine sadık kalırdı. Muhakkak ki 
<ıhlAkt bir ortopedi vardı. Burkulmuş 
"eya çarpılmış bir azayı naıııl yerine 
koymak kabil ise, hastalıklı bir ruhu 
da tedavi mümkündü. Fakat bu işe 
:ramanında başlamalı ve ehli olan el
lere bırakmalıydı. Kendi haline bı
rakılan bir insan tabiatine gör<' in
l(işaf ederdi. Nasıl tohum ai!acm ril
~eymini muhafaza ederse. 

Evvel~. sevki tab!t ile, Müeyyet bir 
tevkife kaTŞI isyan etti. Ne vardı? 
~oeukluk kabahati biltün bir hayat 

Yardım Sevenler 
~ 

Cemiyetinde 
Ankara, 8 (TAN) - Yardım 

sevenler cemiyetinin yurdun 
muhtelif yerlerinde açtı~ı şube
ler ellive baliP.: olmustur. Cem;
yet bir taraftan bütün kadınla-
ra yardım işini ~enisletmekte ve 
diğer taraftan da orduya sar_gy, 
sıhhi malzeme gibi şeyler ha
zırlamak hususunda büyük bir 
faı:ı livPt. ı?österme.i?e baslamıştır 

Bundan başka genç kızlara el 
işleri öğretmek üzere acılan a
telvenin de genişletilmesi karar
lastırı lm ıstır. 

Sirkecide Yangın 
Dün saat 10.40 da Sirkecide 

Demirkapıdaki lastik imalathane 
sinden yangın cıkmıstır. Binn, 
alt katı · yandıktan sonra söndü
rülmüştür. Fabrikanın sigortalı 
olduğu anlaşılmıştır. Tahkikat 
yapılmaktadır 

M üeyyet sırrını kimseye ifşa e
demediğinden bu ruht milca

dele onu harap ediyordu. Bazan Atıf 
ile her §eYİ açık açık konuşmak is
tiyordu. Fakat herhalde bu sahne o 
kadar tahammülü güç bir şey olacak
tı ki, o, her zaman, bunu geciktiri
yordu. Bununla beraber, bir defa, her 
'!CYİ gfü:e aldı: 

- Geçenlerde rasgeldiğiniz. çocuk
luk arkadaşınız, Caferi tekrar görfı
vor musunuz? 

O cevap verdi: 

- Hayır. Bununla beraber o çok 
iyi bir çocuktur. Çok sevişirdik. Ta
oıavvur edemezsiniz, onun bana iU
madr ne kadar büyilktür,· 

- Nasıl? 

- Bir giin aileı:I ziyafet veriyordu. 
Tablt ben de davetl! idim. Cafer o 
<?Ün biraz rahatsız olduğundan yatak
ta kalmıştı. Ziyafet esnasında ben o
nun odası ile salon arasmda mekik 
:iokuyor, salonda olup bitenleri onıı 

sınlatıyordum. Bir aralık, ona arka-
1aşlarımızın pul kolleksiyonunu ka
rıştırdığını söyledim. O, albümilnü 
çok iyi saklıyordu. Derhnl atıldı: "Şim 
dl onu ellerinden almak çok kabalık 
rılur. Fakat sen, bir sırasına getir de 
en kıymetlilerini alıver. Belkl arka
"laşlann hoşuna gider de .... Kıymetli 
'lllllarımn isimlerini söyledi, ben dC' 

Bu teşkilata ait tahsisat ayrıl· 
dıktan sonra derhal faaliyete ge· 
çilecektir. 

Adli sicil memurları her mın -
takanın göstereceği lüzuma göre 
ayrılacaktır. ilk iş olarak bütiin 
vilayetlerde Cümhuriyet müddei 
umumilerinin nezareti altında ka 
tiplerden biri tarafından bu 
vazifenin görülmesine çalışılacak 
tır. Bu katipler kendi villyetleri 
dahilinde vukubulan adli vaka -
yi ve bunların failleri hakkında 
fişler dolduracak, bunların bir su 
retini de vekalete takdim edecek 
tir. Bu fişlerin doldurulmasına 
başlandıktan sonradır ki, "teker· 
rür,, fiiline ait ceza kanununr ... 
ki maddenin daha esaslı bir !le .. 
kilde tatbikine imkan hasıl ola " 
caktır. 

Emniyet Amirleri 

Terfi Arasında 

Ve Nakiller 
.tll1kara, 8 (TAN) - Yüksek o

va ikinci sınıf emniyet Amiri Ca
hit Aytuğ Inegöl ikinci sınıf em
niyet amiri lrf an Yalçın lstanbul 
ikinci sınıf emniyet amiri Şevki 
Durak birinci sınıf emniyet amir 
liğine, emniyet umum müdürlü
ğü muamelat memuru Hüseyin 
Akdoğan Hatay ikinci sınıf em.ni 
yet amirliğine, umum müdürlük 
başkomiserlerinden Abdullah Ur· 
can Izmir Emniyet amirliğine, 
Edirne baş komiserlerinden Atıf 
Vural Niğde emniyet amirliğine 
lstanbul ba§konıiserlerinden En -
ver Yanıter lstanbul başkomiser 
lerinden Ahmet Şevki Selen ikin 
ci sınıf emniyet amirliğine, Ağn 
emniyet müdürü Kemal Alyanak 
Mardin emniyet müdürlüğüne, Iz 
mir emniyet amirlerinden Atıf 
Afyon emniyet amirliğine Bingöl 
emniyet amiri Ismet Başka An -
kara emniyet amirliğine, Ankara 
ikinci sınıf emniyet amirlerinden 
Omer Vardar Kastamonu emni
yet amirliğine, Istanbul ikinci Si 
nıf emniyet amirlerinden Salih 
Akdoğan Kayseri emniyet Amirli
ğine, Hatay ikinci sınıf emniye\ 
amirlerinden Necati Alpman Bin 
göl emniyet amirliğine, Adapa • 
zarı ikinci sınıf emniyet amiri Şe 
rif Kutluer Ankara emniyet amir 
liğine, Düzce emniyet amiri Ke
mal Yeşildağ Siverek emniyet a
mirliğine, Mardin emniyet amiri 
Ibrahim Palkut Ağrı emniyet a
mirliğine, Cizre emniyet amiri 
Ibrahim Göker Nuseybin emni -
yet amirliğine, Pirecik emniyet 
amiri Sadık Kısmetli Sivas em -
niyet amirliğine ve Söke emniyet 
amiri Nail Aza ta Adapazan em
niyet Amirliğine nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

Samsunda Bir Konferans 
Samsun, 8 (A.A.) - Mahmut 

Esat Bozkurt, Halkevinde, 'Tür-
kiyemizin bugünkü politikası,, 
ınevzulu ve muhitte derin bir a· 
laka uyandıran, samimi tezahüra 
ta vesile olan bir konferans ver
miştir. -------o------. 

Göztaşı ve Kükürt 
Satışları 

Ziraat Bankası çütci ve bai'!· 
~ılara göztaşı ve kükürt tevzii· 
ne başlamıştır. Satışlar her ı?Ün 
saat 9 dan 15,30 a kadar yapıl· 
maktadır. Kükürtün çuvalı 520 
kuruşa, göztaşınm kilosu da 
.22 kuruşa satılmaktadır. Bilhas 
sa bağcıların kendilerine lazım 

olan kükürt ve 2öztasın1 tedarik 
te acele etmeleri icabetti~ için 
bankı vaki müracaatları kolav 

0

1ıkla karşılamak, izdihama mey 
dan vermemek üzere icabeden 
l:ıiitün tedbirleri almıştır. 

het 1~~1i 'aydıtı'ıStııiı ...,~~' lttd1iıı'ebfnınr 
şimşek olmuştu! Bu isim bi.ltün hatı
ratını canlandırmaya kAfi idi. Müey
yet Caferin allestni doğrudan dotru
ya tanımıyordu. Ancak bir gün bir 
kız arkadaşı vasıtasiyle oraya davet 
edilmişti. On beş sene evvel olan bu 
hadiseyi bugün gayet iyi hatırlıyordu 
Yemekten sonra o odada bir kenar
-la oturuyordu. Erkek çocukların a
rasına girmemişti. Bu suretle kı.sa bir 
~ahnenin şahidi olmuştu. Onlar bllyilk 
bir tecessüs ve merakla Caferln pul 
albümüne bakıyorlardL Hepsi ~ekişi-

D iltün bu sualler kafasında yek-

•lzerine çökmeli miydi? Değersiz bir 
~Y çalmak hırsızlık delildi. Modern 
'ıir cemiyette hD'Sızlığm Adet oldu~ 
muhitler yok muydu? HatU Atıf za
vıf bile olsa onu tedaviye muvaffak 
rılamıyacak mıydı? Aşk onu değlştlre
'ıilirdi. diğerlnl takip ediyor ve onu 

uykusunda da rahat bırakmıyordu. Nl 
hayet, At.dm ismini ukretmeden, u- Sonra, tekrar korkmaya başlıyor-

itnat ettim. Fakat orada bulunan
lardan birisi beni pulları alırken gör- 1 Bir Araba Kazasr 

mumt olarak işi babasma açmayı mO- iu. İnsan artık takdir etmediği bir 
.,asip gördü. Müeyyet ba'basınm g6r0- lcimse:rl iyf sevemez. O, 'kendi mes
şündeki isabetten emin idi. 'Fiziyolo- 1eiinde azamJ derecede dürüst olmalı 
lik araştırmalan onu bayle mühim "di. Onun eline klSril körüne hayatlar 
meselelere haztrlanııştı. Nasıl bir suç- terkedfliyordu. O da kazanç fikriy
lu hükmü beklerse, o da babasmın le, ümitsiz ve zaruret olmadıın ame
ceva bmı bekliyordu. liyat yapanlardan mıydı? Ne ayıp 

Heyhat! O tereddüt etmedi. Ona cey? 

<ıeydi, herhalde hakkımda pek ağrr ' İbrahim isminde bir sürücü 
'ıilkümler verirdi! 1 nün idare etti~i 1237 numaralı 

Atıf, bu hatırayı naklettikten son- ~ vilk arabası Bebekten ı?ecerken ' 
ra, Mileyyetin niçin, sanki onu kny- Emin Akkaya isminde 85 vaşın# 
t,etmiş de tekrar bulmuş gibi gözyaş- ~a bir ihtivara carpmıştır 
ları içinde boynuna atıldığını ve ku- Emin Aklr :wıı ,,n,r ı;:ıırrottP v~
ftakladığını ancak nlsanlısı kenrlisinç ralanmış ve hastahaneye kaldırıl-
nc.- ~eyi itira! ettiği zaman anladı, mıştır 
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T Orklye Ecnebi 1 Turldye 
Adres deO s• ır. 1400 Kr, 1 sene 28öö7r. 400 Kr. 3 Ay 
"''" r2sı ııı:rs. 750 " 6 Ay 1500 .. 150 .. 1 Ay 

Ecnebi ---

Dünyanın· 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Amenkan kuvvetlerinin lz-
1 ndaya çıkarılması Amerikayı har 
be yaklaştıran yeni bir hadise o
larak telllkki cdılmek lazımdır. 
2 - Polonya başvekili. evvelce 
imzalanmış olan munhede]ere is
t naden, SovyeUer Birliğinin Po
lonya ile münasebetlerini iade et
me ıne intızar olunduğunu söyle
miştir. 

lzlanda Meselesi: 

Amerika deniz kuvvetleri
nin izlandaya çıkmaları, 

Amerikayı harbe yaklaştıran 
Yeni bir hadisedir. 

Roosevelt kongreye gönder· 
diği bir mesajda, İzlanda baş· 
Vekili ile yaptıiı bir anlaşma 
lnucibince Amerika kıtalarının 
İtlandaya vardıkların bildirmiş 
tir. 

Reisicümhur, bu hareketi lü· 
ıtlmlu gösteren mücbir sebeple. 
ti şu suretle izah etmiştir: 

"Garp yarım küresine karşı yapıl
lnası muhtemel bir hücumda sevkül
ceyş bakımından hava ve deniz üssü 
Olarak kullanılmaya müsait nokta
ların Almanya tarafından işgaline 
llıUsaade edılemez. Bu adalarm Al· 
l'nlınya tarafından işgali, İnglltereye 
~apıian la~ ve harp malzemesi sev
ldyatını haleldar eder.,, 

Reisicümhurun, bu tedbirle 
de iktifa etmiyerek, Atlantik 
denizinin serbestisini temin 
lnaksadh·le Amerikan donanma 
11ın1 har~kete ~eçirdiği şu SÖZ· 
lerinden anlaşılıyor: 

"İz.landa ile Amerika, Amerika i
le butan sevkulceyş! noktalar ara
&ndaki denlz münakale yollarmm 
<'tnnıyetinl temin için lazım gelen 
tedbirlenn alınmasını donanmaya 
~znrettim.,. 

Bu emir mucibince faaliyete 

800 Kr. 
300 .. 

,ıeçecek olan Amerika donan
masının. :ı:a1nn bir istikbalde 
Alman denizaltılariyle karşılaş
mamaları ve bu yüzden, Ameri
ka ile Almanya arasında fiili 
bir harp vaziyeti ihdas edecek 
\'ahim hadiselerin \'ukua gel
memesi mümkün görünmemek 
tedir. 

Roose\'elt'in, efkan umumi· 
;\'enin mu\'afakatini temin ve 
infirat(ıların itirazlarını önle
nıek nıaksadiyle, İngiltere;\'e 
yardım hususunda ''erdiği bü· 
tün kararlarda olduğu gibi bu 
son kararında da. esbabı miicİ· 
be olarak bizzat Amerikanın 
emniyeti tehdit altında olduğu
nu tebarüz ettirdiği göze çarp· 
maktadır. 

Roozeveıt. tlaha ev\'elki bir 
beyanatında Amerikanın emni
yet sahasının hududunu şu sn· 
l'etle tahdit etmişti: 

İz.landa ve Groenlnnd {islerinin 
Naziler tarafından işgali, harbi bl
:r.lm sahillerimize yaklaştıracaktır. 

Zira, bu lisler, Labrador yarım nd::ı
sma, Temöv'e, Yeni tskoçyayn, A
merikanın şimal dcvl<'Uerine \'e şi

mali şarki. sanayi merkezlerine doğ
nı birer basamak teşkil edecekler
dir. Asor ve Mader adalarının işga
li de, Alman dcniuıltılannm faali
yeti dolnyıslyle. İngiltercnln Atl:ın
tlkteki hfirrlyl'tinl \'<' bizzat bizim 
maddi emniyetimizi derhal tehlikeye 
koyacaktır. 

Kararın Ehemmiyeti : 

Alman denizaltılarının -Al
man kaynaklarının ''er· 

diği rakamlara göre- ayda 
700.000 ton İngiliz nakliye ge
misi batırmakta devam ettikle
ri ve bu suretle İngiltere için 
çok tehlikeli bir \'aziyeti endi
~ verici bir şekilde idame et
tikleri gözönünde tutulacak o
lursa. Amerikanın bu yeni ted
birinin bütün ehemmiyeti mey
dana çıkar. 

Amerika fabrikalarında imal 
edilen harp levazımının mühim 
bir kısmı denizin dibine ~itmek 
te devam edecek olursa bu yar· 
dımın kıymeti çok azalır ve A· 
merika sanayiinin tam randı
manla işlemesi dahi, yakın bir 
istikbald,. heklenen netirc>lrri 

(Arkası 4 iincü sayfadn) 

Amerikanın emniyet sahasını gösterir harita 

TAN 

iktisadi Bahisle·r M~!Miffl 
Çin Destan, 

Yazan: Sabiha SERTEL 

En Adiline Tevzi 1937 temmuzunda, Çini yüre 
ğinden vurdular. 400 mil 

yon Çinliyi Japon emperyalizmi 
nin istismar hudutlan içine al • 
mak için açılan bu harp, insanlık 
tarihine kanla yazılan bir facia 
idi. Çinin yüreğine sıkılan bu 
kurşun, dünya sulbünü temelle · 
rinden sarsmıştL Çinde bitarat 
mıntaka denen hudutlarda )'er -
le~n lngiliz, Fransız, Amerikan 
sermayesi, Japon emperyalizmi • 
"'Iİn tehdidi karşısında idi. Japon 

Usulü Ha~ gisidir? 
Vaktiyle çay ve kahve bir· 

liği, kahve tevzii icin şu 
usulü tatbik etmişti. Gelen kah 
veleri, her kahve istiven taci
re vermiyerek, doğrudan doğ· 
ruya değirmeni olan. ötedenbe· 
ri kurukahveciliği mutat san'at 
ittihaz eden kimselere tevzi et· 
mek... Şayet kahve, her iste· 
yene verilecek olsa:vdı, ortada 
bir gram çekirdek kahve kal
mıyacak, di~er taraftan el al -
tından gizli gizli pek fazla bir 
fiyatla satılacaktı. Halbuki ku· 
rukahvecilerı çekirdek kahve -
leri üğütüp halka vereceklerdi. 
Bu şekil kahve tevziatının do~· 
ru atılmış ilk adımıydı. Daha 
dojtrusu bir tecrübe mahiyetin
de idi. Fakat bu tecrübeden iyi 
bir netice hasıl olmadı.2ını iti
raf etmek lazım. Cünkü kuru· 
kahvecilerdeki kahveyi satın al 
mak müşkül olmuş, di~er ta
raftan kurukahvecilerin elleri -
ne geçirdikleri çekirdek kah -
veyi, çekilmiş kahve hJline ~e
tirdiklerinden şüphe edilmiştir. 

İlk kahve tevziatından alman 

Bugünkü §aı·tlar altında, kahve, basma gi.bi malları 
serbest piyasaya arzetmiyerek, adlldne bir surette tevzi 
etmek çareleri aramlmaktadır. Memkketimizde 60 bin 
çuval kdıve olduğu halde (bu miktar dokuz aylık ihtiya. 
ca küayet edebilir) kahve tevzii için, bir ıekU bulmak 
mecburiyeti hasıl olmuıtur. 
Bama llldl§lan da, bazı muhtekirlerin yüzünden kon
trol. altına alınmııtır. Çünkü, Yerli Mallar Pazanndan 
ucuz basma alarak, Mahmutpaf(l çar11111nda pahalıya 
eatan küçük esnafa çok tesadüf edllmiıtir. Hatta bun. 
lardan birkaç tanesi de Fiyatları Mürakabe Büroau me. 
merlan tarafından yakalannuflır. Acaba, gerek kahve 
ve gerekse basma tevzii.nde ıne gibi UBuUeri tatbik etme. 
li? Şimdiye kadar kahve tevziatında ne gibi maluurlam 
tesaılüf edildi? Bu hUBustaki mü,alıedelerimizi ve dü· 
ıüncelerimizl tıfağıya yazıyoruz. 

neticeye j(Öre, yeni bir kahve ========================== 
tevzi şekli düşünülmüştür. Ni-
tekim son şekil de, bugüne ka
dar tatbik edilen usuldü. Evle· 
re numara dağıtmak ... sonra bu 
numarayla bir kurukahveciden 
kahve almak.. Kurukahveciler
de çekirdek kahvenin çekilme
sini kontrol etmek ve saire ... A 
caba, bu~nkü tevzi usulünü 
de adilane bir tevzi usulü ola
rak kabul edebilir miyiz? Bu 
suale cevap vermek icin, muh 
telif temennileri tetkik etmek 
icabeder. Bu temenniler şöyle 
hülasa edilebilir: 

* * 
1 - Tevzi llsUlünde, ev ba• 

şına 250 ıtram kahve ve
rilmesi kabul edilmiştir. Hal
buki her evin nüfus adedini ~öz 
önünde tutmak lazımdır. Bazı 
evlerde müşterek oturan kala
balık aileler vardır ki, bu vazi
yette olanlara 250 ~ram kahve 
:nin kifayet etmiyeceaine şüp
he yoktur. Di~er taraftan da 1-

ki kisilik, üç kişilik aileler ol
duğunu ~öz önynde tutarsak, 
ortada haksızlık olduğuna hük
medebiliriz. 

2 - Bir taraftan evlere kahve 
veriliı;ken, diker atraftan da res 
mi ve yan resmi teşekküllerde 
çalışan memurlara da kahve ve 
rilmiştir. Öyle aileler vardır 
ki, içinde iki üç kişi bu ~ibi 
teşekküllerde çalışmış olabilir .. 
Bunu hesap edecek olursak. bu 
aileye pek fazla miktf rda kah
ve isabet etti~ini anlanz. 

3 - Kahve tevziatında, her 
vilayetin e miktar kahve is
fihlik etttırcte sr;ôzonünde tu
tulmamıştır. ltalbuki ltahve 
istihlaki her vilayette bir deail 
dir. Meseli Erzurum ve di~er 
Sark viliyetlerinde kahveden 
ziyade çay içilir... Nitekim 
çay sarfiyatımızın yandan faz
lası Erzurum ve havalisine ait
tir. Geriye kalan vilayetlerde 
çay pek az içilir. Buna mukabil 

Erzurum ce Sark vilivetıerinde 
de az kahve kullanılır. halbu
ki tevzi esasında. Erzurum ile 
istanbul Bursa ~ibi vilayetlerin 
kahve sarfiyatı arasında fazla 
bir fark ~özetilmemiştir. 

Demek oluyor ki birinci kah
ve tevziatında bir cok mahzur
lar RÖZe carptı.2ı ribi ikinci kah 
ve tevziatında da bir takım 
mahzurlar meydana çıkmııtır: 
Bütün bu tevzi usullerinden el
de edilen tecrübelere RÖre, da
ha adilane bir tevzi usulü bul 
mak lazımdır. .... 
• A caba bu ııbi ıevs:ı usuı-

lerinde Kızılay. Cocuk 
Esirgeme Derneki eihi havır 
müesseselerinin teskiMtından 
istifade edemez miyiz? Mesela: 
Kızılay teşkilatı, mahallelere 
ve köylere kadar dal budak sat
mıs en ıenis ve köklü bir tes
kilattır. Bu teskilit. evlere kah 
ve tevzi ederken, her ı:>aketin 

' Haftanın Şakası .1 

T·ebliğlere Dair 

ileri~e bir .~e pul ya~ıstırm.. , a, yeni bir cihan harbinin ilk 
suretıyle mükemmel bır suret- ı yangınmı Çinde tutuşturmuştu. 
te varidat temin etmis olabilir .. 
Yetmiş bir kurusa saulan bir 
paket kahveye, her aile, 5 - 10 
kuruştan ibaret olan Kızılay 
pulunu seve seve verebilir, bu 
gibi teşkilitın memurları. mın
takalannda oturan halle ile 
muhtelif vesilelerle temas et
tikleri için her evin nüfus ade
di hakkında da aşalı yukan bir 
malumat elde edebilirler. 

* * 
Basma tevzratma gelince, 

bunun ihtiyacını tesbit 
etmek daha jliiçtür. Çünkü bir 
paket kahve her zaman satın 
alınan, arttmlan ve sarfedilen 
bir maddedir. Basma ise her 
Jtiin satın alınan bir meta de
lildir. Şimdiye kadar fiyatları 
mürakabe komisyonu, bir kisi
nin bir defadan fazla basma al
mamasına karar vermiş, bu i
şin kontrolünü de yerli mallar 
pazarlanndaki muhtelif me -
murlara termetmişti.. Acaba, 
bu karar basma tevziatmdaki 
müşkülatı kökünden halletme
l'e kifi ~eldi mi? Cünkü bas
ma alacak olan küçük esnaf
tan biri, bu malı muhtelif a
damlar vasrtasiyle tedarik et -

Chamberlain'in siyasi kuman . 
dası altında yürüyen lngiliz em 
peryalizmi, Çindeki menfaatleri 
ni korumak için, müteca\'İz Ja. 
ponya ile anlaşmıya uğraşırken 
Çin bütün insaniyet aleminden 
yardım istedi. 

Milletler Cemiyetinde Çin 
m\messili Welington Koo'nun, 
Japonyanın mütecaviz dnlet o· 
larak ilinmı, Milletler Cemiyeti
nin tecavüze uinyan millete mii· 
tekabil yardımı vaadeden 16 -ncı 
maddesinin tatbikini istediii za • 
man, kendisine bu maddenin e -
listiki olduğunu söylediler. Yani 
bu madde sadece ve sadece bü • 
yük de,·letlerin menfaatleri taar-
ruza uğradığı zaman harekete 
g~ebilirdi. Milletler Cemiyeti 
kürsüsünden Sovyet mümessili 
Litvinov "sulh ga)Ti kabili tak • 
simdir. Tecavüze uğnyan millet
lere yardım etmezsek, yana bu 
yangın bütün dünyayı saracak • 
tır. Bundan sonra alacajunız ted· 
birler ret kalacaktır.,, decllii za
man, Milletler Cemiyetinbı safla· 
n arasında bir homurdanmadan 
başka ses duyulmadı. 

mekte hiç müşkülat çekmez. Yüreğinden vurulan Çin yat• 
~ nız yapyahuzdı Sovyetler Birli • 

Bizce, bunun da önüne ~ tinden baıka siyasi müttefik bu
mek için, yerli mallar pazarla-
rının tetkilit~ .reniıletmek li lanuyan Çinin dört yüz milyo
zımdır. Eier yerli mallar pa- nundan, yüreji hüuiyet ve istik 
zarlannın eehrin muhtelif yer lil ateşiyle yanan dört yüs mil • 
leıinde satış teşkilatı olsaydı, yonundan ve azminden, imanm• 
küçük esnaf yerli mallar pazar· dan, yürek mukavemetiadea bq· 
larında nucuz mal alarak kendi ka bir şey yoktu. Modern Ulihla. 
dükkanında satma~a imkan bu- nn karŞ111Dda zayıftı. lçiae sirmit 
lamazdı. düşmanlann bozpncu kuvvetle-

Butün bu hldlselerden anlı· rl k ....... • ~ Fakat •• 
yoruz ki, normal zamanların imanı, bu azmi tevk ve iiare eden 
cihazı olan büyük ve küçük ma Çan-Kay-Şek ıibi milli Jnanan
Jlazalarla dükkin ve mahalle danları, vardı. Çin Birllllni mey 
bakkallanna &diline bir ttwzi elana ıetiren bu birlepnenba dört 
usulünü tatbik etmde imkin senelik harp müddetinde meyda
yoktur. Ucuz mal aatmak için na geürdiii kahramanlık destanı, 
yerli mallar ı:>azarlannın adedi- hürriyet ve istiklllini bir pula 
ni artırmaktan başka çare RÖ satan milletlere ne .ıtzel bir ib-
remiyoruz. ret dersidir. 

O halde, Avrupada neye harp 
başladı? Ve neye harp devam edl
::ror? Eler milletlerin iradesine hür
met prenaJpJ :ı:allm İncflWerle, za
lim Bo]Jevfkler kabul etmiyorlarsa, 
hep blrl•sip, onlann üıerlerine aal
dırsak ;ya?,, 

Bence, muhterem Hüseyin 
Cahit Yalçın, - ~aliba ''Kari
katür,, mecmuasına konulmak 
üzere kaleme aldılt, ve yan-

Almanlar, geçen hafta, dört ~--- Yazan •. __ ............ Ayni zamanda, s0nnn birinde, lışlıkla ''Haber., refikimizin 
bin küsur tankı, üç bin , ' ArnavuUar da, Araplar da, Hll"Vat- "başmakale., sütununda neşret-

küsur tayyareyi imha ettikleri- ı 1 lar da İtalyan emperyalizmi tara- tili - bu yazısının "mizahi., ma 
ni, 40 bin de esir aldıkannı bu- Naci Sadullah :fından zaptedllmiı topıraklarmı is- hiyette olduğunu lutfen ilin 
na mukabil, kendi kayıplannın "'------------ tirdat için herhangi bir kı:ram ha- buyurmalıdır. Bunu yapmadı 
130 tayyareden ibaret olduğu- - reketinde bulunacak olurlarsa, bunu iı takdirde, makalesinin sonun-
nu bildirdiler. tasvip etmek ve alluşlarnak hakkı- cu cümlesini de ciddi telikki 

Bu teblikin intişar ettiii ana tibas ediyorum: nı, İtalyan radyosu bütün dünyaya edebilecek ıafiller, İn~iz müt 
'..---11-..ı~a..ı ... -..11..11~._.._!91___.L........ill-adar ·· · Ie~·--_.. __ ..t...ı-----ıı.---.-.-.A.ı....ıaJ......_~v~erm~i~ş~o~lm~ak~ta~d~~.~C~iln~k~ü~bö~y~l~e~b~l•~...ı.:~tiD:ıiııe...ııialc:lu:nıaınııızı .-1 

Çin ovalan milyonlarea Çbali78 
mezar oldu. Tauna tutulmut feli
ketzedeler ıibi yaqmdan, •tef • 
ten, baruttan kaçan milyonlarla 
mühacirin manzansı, Firavunla
nn esirlerine rahmet okutfu. 
Salgın hastalıklann, kıtbim Az· 
raile JH!tket çektiği milyonlar, 
Azraili öldürmekten utandmlı. 
Fakat Çin ydmadı, bıkmadı, kork 
mach, çolujiyle, çocuiuYle, gen • 
ciyle, ihtiyariyle tec:aviiztin kar • 
Ş151Da bir Çin seddi gibi durdu. 
Dört sene, Japon isülismm, Ja· 
pon kUl'fUJllannm, Japon tank • 
lannın kahredici kuvveti kaqa • 
anda &oyun eimecli, teslim ol
madı, yıpratabildiği kadar da yıp
ratb.. Çinin destanı yalnız bir ö
lüm destanı, mukavemet destanı, 
kahramanlık destanı değilc1lr. Çi· . . . 

Akşam gazetesinin "Ne De· 
~eli?,, çerçevesinin içinde de· 
:•klerini her gün tatlı tatlı oku- ı 
Uiuınuz · benim gibi adsız • mu 

h.,rir arkadaşımıza, bir kaç ltfin ! 
oluyor, okuyuculanndan biri i 
~ektup göndermiş, ahududunda 

1 dudunun yaşlı bayan demek 
01ınadığını, ahududunun, ahu-
11~n yediği dut demek oldui?unu 
hıldirıniş. Adsız muharrir arka· B 
d.aşıınız da okuyucusunun SÖ:lÜ i· e 
Çın, ihtimal doğrudur, diyor ... 
b' Ahududunun Surpik dudu ~ibi 
~r dudu olmadığı şüphesizdir. 

erestedyan efen dinin de m~
~tır lugat kitabında yazdığJ gibi 

1 
Udu yaşlı bayan demektir. Yaş

• hayan insana hürmet telkin e· 
der. halbuki ahududu kokusiyle 
:e, lezzetiyle de tazelik ifade e· 

er .... 
. l>udukuşu da, yine Keresteci • 1 an efendinin yazdığına Köre, 
ars dilindeki tuti'den türkcel~
kiş Papağan demekse de dudu· 
uşu ne demek olursa olsun Ke· 

~~ze .bir kuştur. Ahududu Kibi, 
ıç bır ~Y söylemeden sadet:e l(tl 

ıeUik ve lezzet ifade eden bir 
l"eınişin dudukuşiyle de ınüna· 
&e\eti olamaz zannediyorum . 

.Ahududunun ahusuna gelin -
~e ... .ı\hu, vakıa, giizel endamlı, 
;::ıı itin bakışlı zarif bir hayvan· 

r. Pakat aslen Afrikalı ' 'e sı· 
:'" illlm mahlukudur. Oralar· 

•n tutularak başka iklimlere 
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Memleket Röportaparı i _________________________ .. ./ 
rnda, toprak, fevkalade verimli • ı 
dir. Mahsulun, tabıi verim nis- p o 
beti Hire 30 dur. bire on netice al ıl 
mak. Hataylı ıçin, fıdeta bır kıt-i lıJlllillitllllalt;~iiiiii~~---~~Ei..iiiiiii~iiliii~iti:IlllJ1JlLıJ.lhl 
lıktır! Ukin, ne fayda ki, Amik • 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 
~ 3 ilncUde) BUGtmKÜ PROGRAM Eski Medeniyetin 

Beşiği O lan Bir 

kenarlannda zirai hayatı ilerlet- Ki ·u· p I erde k·ı Futbo I c ·u· mek kabil olamamaktadır. Halk, 
buralardan ısıtma korkusiyle bu
cak bucak kaçmaktadır. 

vcrcr. 7,30 Program 18,25 Konuşma 
Görüliiyor ki, yardım mese- 7,33 Muzik (PL) 18,45 Çocuk tı 

le i, harp mab:emc ini sürntle 7,45 Haberler 19,30 H herler 
ve çok mikdarda iınal mc ele İ 8,00 Müzik (Pl.) 19 45 ince saz 
olmaktan ziyade bu malzeme- 8,30 Evin snetl 20,15 Radyo Nafıa Vekaleti tarafından ha - Sa itan atın 1 su·· ratl e zırlanmış bulumın projeler tatbik 

mevkıine konduğu takdirde, 260 
bin dekarlık bir ziraat sahası elde 

nin nnklini emniyet altına al- * Gazetesi 
mak me elesidir. 112.so Program 20,45 Halk t\irkOsil 

Yer: H ATAY edilecektir. Bu suretle, vilAyet y 1 km ak LaA zı m d 1 r Bu me elenin ciddi bir suret- 12•33 Peşrev 21,00 Ziraat 
te halli ise, Groenland ve İz- 12,45 Haberler takvimi nüfusunun 150 bin kişi artması 

imkan dahiline girecek, ayni za -
manda Amik gölü civannclaki zi
raat işçisi yokluğu ortadan kalka 
caktır. Bunun n ticesi ise, koza
cıhk, zeytincilik, bademcilik gibi 
dunya pıyasasında daima aranan 
ve son yıllarda kıymetleri artan 
zirai sanntlnrın inkişaf.. olacak -
tır. 

Spor alemimizde büyük bir Ağustos ayı futbolün ölü mev 
kudret halınde hüküm süren fut simidır. Buna mukabil bu ayda 
bolcu saltanatından ne vakit su sporlan ve atletizm canlanır. 
kurtulaca~ız?. Bu, hüsnü niyet Bınaenaleyh .'!enel direktörlü
snhibi fakat aciz içinde yüzen ~un, bu sporlan yapanlar için 
bazı klüp idarecilerinin bugün - klüp değiştirme zamanmı kış 
!erde bedbin bir eda ile sorduk- mevsimine alması icabetmekte
ları sualdir. dir. Yoksa bütun sene, üstüne 

landadan ba ka A or Ye ilbu -113.oo Şarkılar 21,10 Milı.lk 
run adalarının,' Ka7.ablanka ve 13•15 Milzik (Pl,) 21.25 Müzik 

Dakar ii lcrinin i galini ve en Jf. 22,10 Şarkılar 

Hatay. Ayni 

Akdeniz 

Zamanda Ge~miş Asırlaraa 

Ticaret Yolunun Mahreci idi 

nihavet Amerika donanma ının 18,00 Program 22,30 Haberler 
fiili ~iştirnkini kap ettirmekte- 18,03 MCizik (Pl.) 22,45 Cazbent (Pl 
dir. 18,15 Konuşma 22,55 Kapan . 

Bu ü lere i<ıtinat eden deniz -------.......... __ _ 
ve hava kuvvetlerinin, kafile
lere refakat ederek. Alman de
nizaltı1annın tahribatını a~~ari-

1 ... 1f 

H atayda, kultur bakımından 
ilk atılan adım, biri Antak 

ya ve dığeri de Iskenderunda ol
mak üzere iki umumi kütuphane
nın açılmasıdır. Manda jdaresi 
zamanında, maarıf veçhesi, Arap 
harflermın gen karakteri ve müs 
temlekecılik mantığının muzır 
telkınlerı ıle çevrılı ıdi. Ilk ve or 
ta okullar ile lise programların -
dn yap-Jan t!ıdiller, yani Turk tah 
sıl muesseselerındeki sistemin tat 
bıkı ıle, bunun önüne geçilmiş -
tır. Bugun köylere kadar yayılan 
maarif makinesi, yarının büyük
lerini, Curnhurıyet rejiminin icap 
larına göre yetiştirmektedir. 

Futbolcu saltanatını, klüpler düşülüp ·etiştirilen bir sporcu. 
deki dısiplinsizlık, ~izli profesyo ya tam ra.ndıman vereceği sıra
nellik, klüp sev~isinin azalması, da klüp dei'.!iştirme fantazileri
nihayet spordaki ,gayemizin tam ni yapmak fırsatı ,gösterilmiş o
aksi şeklinde tezahür eden dere- lur. 
beyliktir. Futbol saltanatım yıkarken bu 

Muhtaç futbolcu ya yardım illetin başka sporlara siravetine 
seklinde başlıyan ve zaruri mas- de mani olmalıyız. Binaenaleyh 
raf ismi verilen bu dert, nihayet her şeyden önce derdı evvelden 
itidal diz~inlerini koparmış, a- onliyelim. 
matörlük hudutlarını aşmış ve Fün.ızap Tekil 
ı;!enc;liğe her cihetten zararlı olan. * 
Frenklerin ''Amatôrism marron.. At Yarıcları Bu 
dedikleri S3lgın illet haline gel- !f 

miştır. H f B 1 
Bugün topu iyi süren, isabetli a ta aş ıyor 

şut atan, ayağının bilmem nere- l 
siyle stop yapan bir takım gen~- Ynnş ve ıslah ehcümeni tara-
ler vardır ki, hastaların alkışları fmdan tertip edilmekte olan at 

Iskenderunun bugünkü umumi görünüş{ ile sarhoş bir halde öteye beriye varışlarının birincisi bu hafta 
=.. I _; lcrln, aristokr~t tabakanın ve zen Hatayda balıkçılık sanat! de karışmakta, idare işlerine bu- Veliefendi koşu yerinde yapı-

on sekiz yıllık bir aynlıktan ginlerın ıstırahat ve eğlence ma- inkişafa çok müsaittir. A· runlarını sokmaktadırlar. Onla- lacaktır. 
mik gölünde tatlı su balıklan · k h t ı O h fta su"recek olan bu m;. sonra anavatana kavuşan halli idi. rı, sayılıp bitirılemiyece a a a- n a ~-

c indirmeleri nıümkiin olacak. 
tır. 

Amen1umın bu karan, Sov
yet _ Alman harbinin neticesi
ni beklemeden almaın. davala
nnın muvaffakıyeti için elZem 
gö .. iiJmektedir. 

fzlandava Amerika askerle
rinin gönderllm~i. Amerika ef
kAn umnmfyesi tarafından i~·i 
karsılannvıı;tır. 

Matbuat, nmmntvet1e, Ame
rika hiikilmetinin hn karnnn
dnn cok memnundurlar. 

Nevyork Time! gazet~i: ''İ7.-
1anda. Avmpa ile simnll Ame· 
rlkn ara'1nda hlr köpriidiir. 8İ7. 
N a7.flerin hu köprliye a''tlk ha.'!. 
mnlarma mfisaade etmt •eceeiz. 
E~cr bunu ynpmavn tesebhil 
ederlerse, onlara ilanı harbe
deceğiz.,!...) 

N. Y. H. Tn1nme do: '"811 ted
biri hflttln Amerikn hnlkt tasvip 
edecektir .•• demektedir. 

Hataya yaklaşırken, gönlumdc Hatayın yıldızı, Selçuk Türk - kaynaşmaktadır. Bilhassa, bir se rından her hangi biri dolayisiyle, zcl ve a1iikah spor, bu sene hal
geruş bir sabırsızlık duyuyordum. leri zamanında da sönmemı ti.Bu nede lOO bın kilo miktarında yı- mülayim bir lisanla dahi olsa, kımızı daha fazla tatmin edecek 
Seyhan vilayetı hudutlarını nşan mıntaka O manb lmp ratorluğu lan balığı tutmak miımklindür. muvahaze etme.ite kalkacak ba- şekilde yapılacaktır. Bu cüm
lren, ycmyeşıl tepeler ıle çevrilı hudutları ıçıne girdikten sonra da Bundan başka, Almanyada fazla bayiğit idareci, muhatabını bir leden olmak üzere atların adedi Sikorsky'nin Nutku.: 
munbıt bır vadiden ilerliyor; nı- Halep, Şam ve hınterlandının tı- ragbet goren kara ve beyaz renk müddet sonra gu a kınlan izze- t?eçen senelerdekine nisbetle hay 

li balıklar da vardır. Eg-er, Amilt · t k b h · U ,.o.ıc.nlmıstır hayet Akdeniz kıyılarına ıniyor. carcı yolu olmuştu. ti nefsini tamır e me a anesıy ,.. ~ · B' . il'kl . poıonya Ba~veldli General 
Yer yer gözü çeken dağların ust- Manda idaresi ıse, Hatay için, gohmdeki bu servet bir sanayi le ~ittiği rakip klübün formasiy- Atletizm ınnc ı en 

şubesi hnline getirilir; gerek kon f Siko~ky dün. Sovyet -
}erindeki eski devirlerden kalma bir ıstırap kaynağından ba ka bır ilik 1 1 le görmeğe mahkumdur. Sporti İstanbul atletizm birincilikleri Alman harbı' ı'le al~kodnr ••c servec gerekse tuz ama işe - h 1. d k . ı· · 11 • sur harabeleri, duz ve aydınlık şey degıldi. Ancak, Cumhunyet 1 1 b' bir mesele a ın en cı ıp ıc; ımaı pazar günü başlıyacak iken ya- mı"ıhı'm kısımlarını asamya nak. rı başarı ır ıse, latay, yeni ır ind te h- d b ... 
t biat çizgileri arasında bır de - ıdaresınin teessusundcn sonra ihraç maddesıne kavuşmuş ola • bir dert şekl' e za ur e en u C:an şiddetli yaJtmur dolayisiyle lettiğimiz şayan dikkat bir ·nu-
gışiklik yapıyor. mahalli hizmetler, bugunun ıcap ak hareketlere futbolcu eantajı di • tehir edilmisti. Birincilikler, bu tuk söylemiştir. 

Ve işte lskenderun. !arına uygun bır şekilde tanzım c tır. Y(>ruz. cumartesi ve pazar ırünleri ol - .. Sovyetler Blrlliinln. btıg(lne ka-
Tarihe bir göz atarsak, bu şeh- olunmuş ve bunlardan musbet lskenderun ve Süveydiye kör- Bu gıöi tehditlere pabuç bı • mnk üzere iki günde bitirilecek- dar Almanların mntte!Url ve demok-

rin, eski medeniyetlerin beşiği randımanlar nlınmıya ba lanmı - fczlerinde de, tuzlu su balıkla - rakrnamak, yani memlekete te - tir. rnsllcre karşı hareket etmiş olmnsı
Akdenızin en işlek iskelesi oldu- tır. nnın en mükemmelleri bulun - miz ve asil amatörlü~ü iade et- İstanbul birlncili~ne klüpler na rağmen. bugQn ter~Vftze karş1 
gunu anlarız. Esasen, butun Ha· Hataym bütçesi yanm milyon maktadır. Lüfer, mercan, bar - mek için cezri çareler yok de- namına yalnız lisanslı olan at- mukavemeti, ilhaklan tanımayan ve 
tayda, MiJAt öncesi ve Milat son- lira tutmaktadır. Ltıkin, bu mik- bunyn, tekir gıbı... i?ildir. Biraz hüsnü niyet ~öste- leler iştirak edebiecektir. Li- beynelmneı taahhntıerl pnçavrn o
rası zamanlannın eserlerini bula- tara yine ynnm mılyon lıradan Fakat, garıp değil mi, Hatay- rip evvela derdin men e'ini J!Ör- sanslı olmıyanlar ](endi namları- ıarak teHlkki etmıyen ml1letlt'1" cep
c ğımıza şuphe yoktur. Fa.kat, va- eksilt olmıy n fevkalade butçede da uskumruyu ararsanız. bula - meliyiz ki, bu da klüplerin o- na yfıni ferdi olarak musabaka hesine iltihakı çok bayırlı bir hn-
kıt vakit Romalılann, Biznnslıla- iJAve olunarak masraflar kar ı - mazsınız!? Nedense, yctişmi - yuncu yeti$tirmekten vaz~eçip yapacaklardır. Bunlar ic;inde dlscdlr. 
rm isül lanna hedef olan Hata- !anmakta ve bu suretle Nafıa yor! Amma, buna mukabil, ısta- komşunun malına göz dikmeleri ecnebi tabiyetinde bulunanlar Polonyalılar, Sovyeller Blrll~nln 
ya, ilk tarih damgası vuran mil - Maarif, Ziraat ve Sıhhat ı lcrı koza benzıyen buyük ve çok lez- ve beden terbi esi ~enel direk- derece ve mükafat alacaklarsa evvelce hnzalamış olduğu muahçde-
let, Eti Türklerıdır Dört bin se- yuriıtulmcktcdır. zetli karıdcslcr o kadar bol ki •.. törhi~ünün klüp dcğiştirmı;lte ve da puvan tasnifine dahil ola- m tenld n Polonya n mnn.-
nelik bir maziye kök salan bu lf ... Süveydiye körfezine ve lskende- lev yalnız bir ay için.de dahi ol- mıyacaklardır. Cumartesi ı:rünü sebctlerlnt lnde etmesine intizar ey. 
hakikatı. Antakya, eski adı ile Tcare't ve tünzm bakımla - run limanına, yeryüzünün en zen sa boykotsuz cevaz vermek ihti- birinci kate_gorinin scc;meleri ile ıemektedlrler. 
Antiochc toprakları altında yatan rından, vilayetin can dn- gin karıdcs tarlasıdır, diyebiliriz. malidir. bazı ufak sınıfların finalleri ya- y tıne Adn sureti hal, stratejik 
hazineler isbat ediyor. marını teşkil eden yollara iyi ba- Bu denız mahsullerini, takas Bu gibi hallerin önüne gecmek pılacaktır. Birinci kate~orinin ihtiyaçlar bahanesiyle işgal edilen 

Hatay, geçmiş asırlarda Akde- kılmaktadır. Ayni zamanda, yeni yolu ile, Lübnana, Beyruta ve için büyük klüplerin blrbirler·n- 4X400, 10,000 ve 400 metreli nr.ı-zinln.· asker ve stvn harp e
nız ücaret yolunun mahreci idi. şebekelere olan ihtiyaçlar da tes- Halebe göndermek imkanı var - den sporcu almamağı taahhüt et manialı yarışları da o gün ya- strlcrlnln iadesidir. 
Esrarlı Çının, efsanevi Hindıs - bit edilmektedir. 150 kusur kılo- dır. O znman, ilhaktan sonra şi- meleri gayet güzel ve verinde bir pılacaktır. Diğer yarışlar pazar Hıtler, Amerika mildnhale etme
tanın butun masnunlnrı, butün metrelık asfnltın, 150 kusur ki- male, nnavatana dönen ticari mü hareket olacaktır. Fenerbahce- ,:?Ünü olacaktır. Klüplerde li- den evvel Rusyayı ezmek, Mosko
mamul maddelerı ve Irak ılc şı- lometrclik de şösenm mutemadi vazene, cenupta da bir mahreç nin yeni idare heyetinin Galata- sanslı atlet bulmak pek güc ol- vada ve Klcv'de kukla hOldimetler 
mali Sunyenin bütün mahsulle- tamırleıi yapılmıştır. Bılhassa, bulmuş olacaktır. sarayın eski bir teklifini bugün- cuğundan musabakaların puvan kurmak, İngiltereyi istllA lle tehdit 
n Iskendcrun ve Siıveydiye li - Kırıkhan - Gazıantep yolu baş - Çok merak ediyoruz; Iktısat Ve lerde mevzuubahs etmesi ile sız olması her halde bir cok ka- etmek ve AN:lo - Salcson demokrn
manlarından gnrp pazarlarına tan ba a ycnilenmistır. Aktepe, kfıleti, acaba ne zaman, balık sa- uıevzuubahs olmıya başlıyan bu rışıkhklann önünü alacak bir snerl~. Almanlar için krs:ı bir mü-
yollanıyordu. Bu iki sahil şehri, Hassa, Islnhıye mıntakalrındn ge- nayii ile yakından ilgılenmek yo usulün yakında klilpleri selame- c;aredir. tnrekcden bn ka bir $<'Y olmıyacak 
kervanlann hedefi ıdı. Nitekim çidi kolayla tırmak du uncc ıyle lunu tutacak? te cıkaracaJh müjdesini burnda Fenerbahçenin Tavzihi olan bir koapromi sulbü tcklllinl ü-
bu yuzd<!Il de lskenderun ve Su- 12 tane tn kap klı, 2 tane ah np Jzmit körfezinde olduğu gibi, verirken sevinç duymamak el- Fenerbahçe Gençlik klübünden al- mit edlyor. 
veydiyede bilhassa saraçlık sana- kapaklı menfezler mşa olunmu , Iskenderun ve Suveydiye sula - den ı?,elmiyor. dığımız. bir mektubu aynen ncşredl- Avnıpanm yeni nlıamı. Avnıpa::rı 
tı ve deve, merkep, at tıcaretı ın- bataklık sahal r kurutulmu tur. rında da büyük l,ır servet kay- 0 vakit futbolcülcrimiz, idare bir hidc>.matı şakke kampı haline 
kişaf ctmış ıdi. 940 hesap yı ı ı inde Ant k - nağı yatıyor. FPkat, biz, onlara ci ı·ıe .,lay eder "l"bı' "ben de öte yoruı: getirmeye muadildir. Halbuki mOt-"' ,. "Fencrbahçe Gençlik KlübünO tem-Mil ttan evvel, 320-321 sene - ya - Iskcndcrun ıı faltı t'Saslı su- clımizi u1ntmıyoruz! Yazık! tarafa "C"erı·m,, dı'yemiyecek ve teflkler bir hakik1 hOrri:vct ve em-

I k d .-. " ril mesuliyetlnin ancak heyeti idare- k · 1 p lerinde Anadolunun cenubunn rette tamir cdılmı tir. en e- • eski tatlı dı'sı'plı'n, ya"ni bu··yu·· _ niyet dOnyası kunna istıyor ıır. o-
T Y • S 'h A ""LI sine ait olduğunun muhterem gazete- . k et-sarkan Makedonyalı kumandan run - Payas - Dörtyol - oprak- azan· emı lr ~ün küçüğü sevmesi, küçü~ün de lerlnde neşrine musandclerint saygı- lonyanın filll bir surette 1 tırn 

S lcfkus, Sılif.kcden Hataya u- kale şo esi gidış geli e r.ıusnıt büyü~ü sayması usulü yeniden mek fstedlğl bu inşa raallyetinln ba-
znnmış, oglu Antioche'a izafeten bir hale konmu ; Suveydiye - Kar Çalışma Saatine Ait teessüs edebilecektir. Ancak, be lanmla rica ederim... z1 fktlsadf ve stratejik şartlara is-
Antakyav. kunnustur. Belde, kı- beyaz - Arsuz yolları tamamlan- b" · t d d b tinot etmesi JAzımdır. 

J' N' D .... tiril' di den ter ıyesı mevzua ın a a u HALKEVl..ERINDE: uuahedelerc hürmet etttrecek bQ-a bir zamanda inkişaf etmiş, ri- mıştır. ızanıname egış hususta isabetli karar istiyen m 

vayctlere nazaran bır buçuk mil- Nafıa makanizmasına tnallük Ankara, 8 (TAN)_ Günde an- bir nokta vardır: Ağustos ic;in- Beyollu Halkevlndcn. yük bir icra kuvvetlne fhUyaç var-
yonluk, yazılı eserlere nazaran dn eden bu çalı~malann bir de guzcl- cak sekiz saat veya daha az ça - de klüp değiştirme~e cevaz ve- 10-7-941 Perşembe gOnQ saat 17.30 dır.,, • 
)Celi yuz ellı bın kışılik bir şehır lik cephesi vardır: Yolların heri- lıştırılması icap eden işler hak - ren genel direktörlük bunun boy da Halkevimiıin Tepebnşındakl mer- Bir knç gün evvelki yazımız. 
olmuştur. ki tar fına a aç dikmek. kındaki nizamnamenin tadiline kotlu veya bovkotsuz o1duı?unu keı binasında Yardım Sevenler Ce- da. İnl!'ilterenin, hu harnte ıe· 

ÜSküdar Sulh Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: Üsküdar Atlama 
taşındn Atlas soka~da 40 No 
da sakin Mehmet Münür. 
Davacı Hasibe tarafından sı

zinle Mustafa aleyhine ikame 
eyledi~i Mustafaya kefaletiniz 
hasebiyle kiralamış olduğunu:t 
gayri menkulün tahliyesi davası. 
nm cari muhakemesinde, gönde
rilen tebligatta ikametgahınu 
meçhul olduğu posta tebliğ me
murluğu tarafından verilen şerh 
ten anlaşılmış oldujhından llfmen 
tebligat üasına ve muhakemenin 
16-7-941 Çarşamba ı:?iinü !aat 10 
a talikine karar verilmiş oldujhın 
dan mezkur _gün ve vakitte Üs
küdar sulh birinci hukuk mnhke. 
mesine gelmeniz lüzumu teblimı1 
makamına kaim olmak üzere ilA. 
nen tebliğ olunur. 

,,.meti ile mutabık kalarak müş
terek bir deklarasyon ynpmal( 
istiyeceğini ve bir çok noktalar, 
da Sovyetlerle mutabık kalaca• 
ğını, fakat Polonyanın bazı giiç. 
lükler çıkaracağını söylemi*' 
tik. 

General Sikorsky'nin bu be• 
yanatı, tahminimizi teyit et. 
mi tir. 

Sovyetler Birliği hfikQmeti, 
nin, bizzat İngiltere hliklımctl 
tnrafndan Sovyctlere aidiyeti 
tanınan ''e ahalisinin bilyük ek. 
seriycti beyaz Rus olan bu arazi 
hakkında General Sikorsk~ 'nin 
talebi hakkında nasıl bir karnı 
vereceğini bilmiyoruz. Ancak 
hi7.znt Sovyctler Rusynsırun vo 
hiitün be eriyctin '\'C medeniye
tin mukadderatının mevzuu 
hah olduJ:u hö~ le bir ıamnndn, 
Sov •etler Birliği hiikllmetinin, 
İngiltercnin ve Amerikanın fi-
ili v mil ir rdırnını temi 
etmek artiyle, bu mesele hak
kında uzla ıcı hir \'azi •et alma
sı ve hu suretle, mevzun bah
settiğimiz mfü:tcrck deklara -
yonun nesredilmcsi mümkün o
labilir. 

Sovyctlcr Birliğinin böyle bir 
hareketi, Amerika erkan umu
miye inde cok hiiyiik bir sem· 
pati ile knr ·ılnnacağı ve Amc
rikadnki h:ızı malınfilin Sovyet 
diismnnlığı propagnndnlnnna 
büviik bir dnrbe indireceği mu
hakkaktır. 

Son t?elcn haberlere göre; 
Sovyetfo1' Birliei ve Polonya 
miimcc: iJleri ilk defa olarak 
karsıl:ı nnslnrdır. Maiski ile 
General Sikorskv .. Sovyet - Po
lnnv:ı münnscbctlerini müzake. 
re etmek iizerc İngiltere hari
ch•e nezaretinde bulusmuşlnr. 
dır. 

Bu mÜ7.nkcrc1erde iki rnemlc• 
ket arn ındn anla maya temin e
decek her knııırın, İngiltere hü
kiımetini nck ziyarlc memnun 
f'rlcceğini Reuter bildirmekte· 
dir. 

JJJ. ANTEN Antakya, o devirlerde yalnız Frikat, Hatay ve Hataylılar i- ait nizamname Vekiller Heyetin- tasrih etmemiştir. Halbuki fut- mly ti İstanbul merkez heyeti ndına rek Almanların. gerek Sov:vet-
iktısadi harek tleri ile goze çnr - çin, hayati kıymet ve ehemmıye- ce tasdik edilmiştir. Bu nizamna- bolcu saltanatını yıkmak icin mlmnr Scdnt Çetlntaş tarafından lcrin isualleri altına J?iren mcm ================= 
pan bir yer değildi. Ayni za - ti olan me le sudur: me yann mer'iyet mevkiine gire- boykot en lüzumlu kuvvet ve "Tilrk mimarisi" mevzuunda konfe- leketlerin mukaddcrntlan hnk-
manda ..... iitun krı:ıllsırın nrP.nı; - _ Amık ovnc:ıJJııı .)CJırntnlm.P O- ... • · '· ı..· :ft ~ :e.k!ir Herkes ~clcblllr. lnnda So""'""tlı•r. Rirlii?'i hiikCı-

N.~ ... ,_,- u3~üu. ""a.r..o.11ı- u.Clucr1 T:f' .. .., ... --
L...~~~~~.t.---1~~~~~_.ı~tl~pli~·~k~ed~ly~o~r~, ~l~lerl~n~e:....ı.~ard~an~cd~!Y~or!!.:.-~-1..~~~~~---___c,..L.llllL~~a..ıı~--~--u.-..,.., 
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c Soldan saga: 1 - Fasıla verme 
n2 - lsımlcr 3 - Racanın yarısı-
.Fasıla - Isım 4 - Fa ıla - Bır bö

pcek 5 - '1 erkedilı 6 - Uzamak 
)itan fııl -Ters okunursa'ılletlı 7-
'2Ters okunursa emeller - Ilk hnr
• fi değı ıı se anar olur 8 - Elem 
< ler . Mabet 9 fers okunursa 

n 
E 

t Hucum - Afetler. 
1 Yukarıdan A ağı: 1 - Uyuştu- hu 
rucu 2 - A varızı olan 3 - Bır te• 

1 nota - Taharrı 4 - Musanm dey et 
~ neği - Tahnrrı etme 5 - Ters o
kunursa: Huki.ımdar 6 - Fnkat
Bursadadır 7 - Bir nota - Ters 
okunursa: Sırtn gıyilir 8 - T s-
fiye etme 9 - Ters okunurs : 
Yon ulmu ·necim ş. ~ı 

.ı Evv S ld taı 
ga. 1 ul.ı. ı c • 2 T r 3 te 
Ll - Laf - Al 4 - Ulu - Ulu 5- ~ 
Kalabalık 6 - Baku - Koni 7 -

11 
LAmi - Dama 8 - Ulad - Lfıle 
9 = Sike - Yıkr 
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GECE ~ELEN ·HABERLER 
kara denizi Takip Edecek 
t>ıan Şimal Tren Hattının 
nşası Hazırhğı İlerliyor 

SURiYE Cf PHESi 

Bütün Fransızlar 
Silah Altına 
Çağırlldı 

Efaziğ 

Kısmı 

Van 

da 

lran Hattının 4 .. uncu Demirkapı'nın Zaptile 
Münakasaya Çıkarıldı ihata Geniş Bir 

Hareketi Yapılacak 
. l Ankara, 8 (TAN Muhabirin -

en) - Karadenizde sahile mü
~ olarak yapılacak şimal demir 

.u hattının inşası etrafındaki 
a~tlere devam edilmekte ve bu 
n tın biran önce inşası için yapı-
Çalışmalara hız verilmektedir. 

aı arada Adapazarından başlıya
Boludan ~eçmek üzere Zon

a 1dak hattının ismet Paşa istas-
11 nu~da birleşecek olan bu hat· 
bınnci kısmı hakkındaki etüt 

r tarnamlanmış gibidir. 
t; Sonucak istasyonundan başlı · 
~arak Tosya ve Osmancıktan geç 
b~~ suretiyle Sam&un - Sivas hat 

ın Havza ile Amasya arasında 

lrıg i lterede de 

Sehre Şiddetli Bir 

Hücum Yapıld ı 
t lorıdra, 8 (A.A.) - Royter A-
~ının öğrendiğine göre Kolon 
a, Osnalruck, Münster, Frank -
~ve garbi Almanyanın diğer 
11 

ltleri dün gece uzun uzadı -
fııı. lngiliz hava kuvvetleri tara -

dan bombardıman edilmiştir. 

* londra, 8 (A.A.) 'Tebliğ,, A-
r bornbardıman tayyareleri av 

1

1~Yyarelerinin refakatinde ola 
. " Albert civarında Meaulte tay 

:t ~e fabrikasına ve Bethune ci -
'da elektrik fabrikasiyle 'kim 
~ a tabrikasına hücum etmişler -
tı~ Bu son iki hedefe yüksek in
r;ı~ kudretinde bombalarla bir

tıı ?"angın bombalan isabet et -
}·a%r. HarekAt esnasında avcı tay 
~ relerimiz 7 düşman tayyaresi 
~lltrnüşlerdir. Uç avcı tayyare
ilt. ~.kaybolmuşsa da pilotlardan 

!sı denizden kurtarılmıştır. 
~ nornbardıman tayarelerimiz, 
~landa sahilleri açıklarında hi

Ye altında 8 vapurdan mürek
ep bulunan düşman kafilesine 
~~d.etli bir hücum ya,pmış, ıalti va 
r ta bombalar isabet etmiştir. 
l ayYarelerimiz Calais açıkların -
~~ <liğer bir vapur kafilesine hü -
b l'r\ etmiş ve 2000 tonillltoluk 
b ır Vapur ve torpil ile mücehhez 
~r hücumbotu batırmışlardır. Uç 
~1 l'llbardıman tayyaresi ve diğer 
tı:. tayYare üslerine dönmemiş -

1 ngilterede bir şehre. 
şiddetli hücum 

tı·Londra, 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 
:la ub. gece, Ingiltercnin cenubun
!)\ ır şehre, mühim hasarlar 
~tıeYdana getiren şiddetli bir hü
"rıı ttı. :Yapılmıştır. Yangınlar çık -
tır §sa. da bunların önü alınmış -
" · l3ırkaç kişinin ölmüş olması-"a :r ~ 1 . 
11 agmen alınan rapor ar zayı -
t~~ Yiiksek olmadığını göstermek 
'"lr • 

Alman resmi tebliği 
liR~eriin 8 (A.A.) - Alman teb 

A.ı1llstiltereye karsı muharebede 
tu illan hava kuvvetlerine men
e 0: ll'ıÜhim teşekküller dün 2e

ı:y1 şartlar altında Stamton H
anındaki askeri hedefleri bom-

.alanıışlardır. Ai;r çapta infi
k Ve binlerce yangın bombala
n.kntrep0larda, doklarda ve iaşe 
lt ırnından ehemmiyetli fab-
1 aal'da Pek büvük hasarlar yap 
kalarda bir çok büyük ya~n

ar ?kmıştır. 
Oı~er hava taarruzlan Ports-

i Unt}ı v~ Magete limanları te
sa~ına tevcih edilmiştir. 
.. l3ır Remi kafilesine vaki iki 
~Yük ticaret vapuruna Ma~e -

t ın Şarkında bombalar isabet 
llıistir. 

Amerikan Donanması 
İçin Yeni Tahsisat 

Vaşington 8 (A.A.) - Bahriye 
CZareti harp gemisi inşaat prog
arnını genişletmek üzere kon~
eden 585,000,000 dolarlık mun
arn tahsisat istemiştir. Bu para-
ın 160,000.000 dolan tamir ha
.tızlarını ıslah için sarfedilccek
ır. 

bir noktasında birleşecek olan i· 
kinci kısmın da etütlerine yakın 
da başlanacaktır. 

Bu mıntakadan ayrılıp Kelkit 
vAdisini takiben Erzurum hattı -
na birleşecek olan üçüncü kısmın 
da tetkiklerine devam olunmak -
tadır. 

Diğer taraftan Elazığ - Van -
Iran hudut hattının 94 üncü kilo
metresiyle 114 üncü kilometresi 
arasındaki dördüncü kısım inşaat 
da münakasaya çıkarılmıştır. Bu 
20 kilometrelik hattın muham -
men bedeli dört buçuk milyon li
radır. 

Amerikadan 
Mısıra Gelen 

Malzeme 
Her Ay 20 25 
Vapur Orta Şa.rka 

Hareket Ediyor 

Kudüs, 8 (A.A.) - Müttefik 
kuvvetler sağ ve sol cenahların
da Beyrut ve Humus üzerine te
rakkilerini mütemadiyen ilerleti 
yorlar. 

Suriyenin şimali şarkisir niha
yetinde demir kapının zaptı, ge
niş bir ihata hareketine imkt\n 
vermektedir. Çünkü bu mevki 
Irak - Türk demiryolu ile Türk -
Suriye - Irak hududu arasında -
dır. 

Cczzine mıntakasında Raifiye -
nin şarkında keşif kolları arasın
da birçok çarpışmalar olduğu bil 
diriliyor. Müttefikler orada bir
çok mühim noktaları işgal etmiş 
lcrdir. 
Şam mıntakasında kıtalarımız 

Şam - Humus yolu üzerinde Ne
bük'ün şimalinde Bratia'ya var
mışlardır. 

Müttefik zırhlı kuvvetleri Hu
mus'un 25 kilometre şarkında 
Furklus'a varmıştır. 

Suriyedeki Fransızlar 
silah altına çağırıldı 

Londr-a, 8 (A.A.) - Paris rad -
yosu Suriye ve Lübnanda 19 ilft 
45 yaş arasındaki bütün Fransız-

Vaşington, 8 (A. A.) - Sala- lar hakkında seferberlik ilan e
hiyetli membalardım öğrenildi-. dildiğini bildirmektedir. 
~ine göre Mısıra gönderilen harp Suriyede hava faaliyeti 
mal~emesi halen ayda 20 ilfı 25 Kahire, 8 (A.A.) - "Tebliğ,, 
S?em! tutmaktadır. Harp malze- Dün gece, tayyarelerimiz Halep 
mesı bilhassa. tank, lbom~ardı- garına hücum etmiş ve atılan 
man tayyaresı. a:: tayyar~sı, t~p bombaların demiryollannın orta 
ve cephaneden mu~eptır. Gön sında binalarda infilaklar çıkar
derilen tanklar on uçer tonl~ dığını görmüşlerdir. Beyrutta 
hafif tanklardır. Bunlar ~7 mıl~- petrol depolarına tam isabetler 
metrelik topları~. ve mute.~ddıt kaydedilmiş ve büyük yangın-
namlulu mıtralyozlerle muceh-

1 
ıkm ştı 

hezdir. Bu tanklardan Penzghan. ar ç 1 r. t bl' ..... 
f b ik la ınd .aünde on tane Fraansrz e ıgı ya a r n r a ,., "T bl"ğ 

vapılmaktadır. .Yichy, 8 (A.A.)_ . - e ı .. " 
Toplar geçen harpten kalan Dun başlıyan Ingılız taarruzu u-

75 milim~trelik toplardır. Tayya- zerine Damur civarında şiddetli 
relerle beraber, kurulmaları için muharebeler olmuş ve bu muha
makinist heyetler~ de gönderil· rebeler sabaha kadar devam et -
miştir. miştir. 

, •• • Hava kuvvetlerimiz tayin edi-
Lyttelton un sozlerı len hedefleri bombalamış ve mit-

Kahire, 8 (A. A.} - Orta şark- ralyöz ateşine tutmuştur. 
ta Britanya harp kabinesinin mü_ • 
messili olan Oliver Lyttelton. 1 k d • 
yiiksek evsafta Amerikan mal- S en erıye 
lan ~etlren ~ernilerin Kızıldeni- ~ 
ze gelmelerinin orta şarktaki va. Limanına 
ziyetin en ziyade cesavret ve:.en 

i:1~~n<ian biri oldugunu soy- Hava Akını 
Kızıldenizin harp mıntakası 

olmaktan çıkması hadisesinin, 
Britanyanm büyük zaferlerinin 
müktı!atını teşkil ettiğini ilfıve 
etmiştir. 

Lyttelton. orta şarkta bulunu
şunun en mühim hedefinin, baş
kumandanı bir ~k işlerden kur
tarmak ve dünyanın bu kısmın
da harbi süratlendirmek olduğu
nu söylemiş ve harp devam ettiği 
müddetçe orta şarkta kalmayı 
düşündüğünü ilave etmiştir. 

Rusya ya Yapllacak 

Amerikan Yarchmı 
Vaşbıgton, 8 (A. A.) - Sum

ner Welles beyanatta bulunarak 
Amerika tarafından Sovyctler 
Birliğine yapılacak yardım planı 
nın süratle ve fiilen hazırlanmış 
bulunduğunu söylemiştir. 

* Londra, 8 (A.A.} - (B. B. C.) 
Üç Britanya zabiti ve iki. petrol 
mütehaSSlsı, İngiliz asken heye
tine iltihak etmek üzere Mosk<>
vaya vasıl olmuştur. 

K1hns'a 3 Hava Akını 
Yapıldı 

Lefkoşa, 8 {A,A,) - Pnzartesi 
sabahı Kıbrıs üzerine üç hava a
kını yapılmıştır. Birinci akında 
tayareler üç dalga halinde Lef -
koşa tayyare meydanını bomb~r
lamıştır. Hiçbir hasar ~ok:ur. Uç 
sivil yaralanmıştır. !kıncı akın 
esnasında da tayyareler ayni mey 
danı bombalamıştır. üçüncü akın 
hakkında henüz hiçbir tebliğ neş
redilmcmiştir. 

·cebelitarık'tan Bir Vapur 
Kafilesi Hareket Etti 

Lalinea, 8 (A.A.} - Bir c;ok 
ticaret vapurları kafile halinde 
ve müteaddit harp gemilerinin 
refakatinde olarak Cebelitarık'· 
tan hareket etmişlerdir, 

Limanda Bulunan Bir 

Tayyare G emisi 

Hasara Uğratıldı 
Berlin 8 (A.A.) - Alman tay

yare teşekkülleri 6 temmuzda 
tekrar İskenderiye limanına yap 
tıklan hücumda bir sahih havu
zu tahrip etmişlerdir. Bir Bri
tanya tayyare gemisine de isabet 
vaki olmuştur. 

D. N. B. nin bildirdiğine gö
re, şiddetli bir hava dafi ateşine 
rağmen Alman savaş tayyareleri, 
limanda yatan tayyare gemisine 
isabet kaydetmeğe muvaffak ol
muşlardır. Ağır çapta bir bom 
ba tayyare gemisinin teknesini 
parçalamış ve bir ikinci bomba 
geminin ön tarafına isabet et
miştir. Tayyare gemisi derhal 
yana yatmıştır. 
· Orta çapta başka bombalar sa
bih bir havuzu tahrip etmiştir. 
Depolarda, emtia garlarında ve 
İskenderiye şehrinin diğer bazı 
mahallerinde yangınlar müşa
hede edilmiştir. 
Alınan tayyareleri salimen üsle 

rine dönmüslerdir. 
JJlalta üzerinde 

Malta 8 (A.A.) - "Resmi teb
liğ., Evvelisi akşam Malta'da ~ç 
defa hava tehlike işareti verıl
miştir. Gecenin büyük bir kıs
mında düşman tayyareleri mün
feriden gelerek muhtelif yerlere 
bir çok bombalar atmıştır. Gayri 
askeri bazı hasar olmuştur. 
İnsanca zayiat azdır. 
Avcı tayyarelerimiz bir tay

yare düşürmüşlerdir. 

Rumen Başvekil Muavini 
Sefirimizle Görüştü 

Bükreş 8 (A.A.) - Romanya 
Başvekil muavini Mihael Anto -
ncscu. dün Türkiye, Portekiz ve 
Japon mümessillerini kabul et -
miştir 

TA~ 

lzlanda'nın işgali Bir 

Başlangıç Sayllıyor 
( Baş tarafı 1 incide ) 

den gemilerin ve müsellah kuv
vetlerin hareketlerinin ~izli tu
tulmasına dair harbiye nizamna
mesi mucibince, İilandapa çıka
rılan Amerikan kıtalrının mikta
rı hakkında hiç bir tafsilat veril-
memiştir. 

Keza İzlandada -ti Britanya 
kuvvetleri hakkında da hic bir 
malumat mevcut değildir. Fakat 
geçen eylulde Birleşik Ameri
kaya gelen yolculara nazaran İz
landadaki Britanya ve Kanadalı 
kuvvetlerin mevcudu 80.000 kişi 
dir. 

Alman - Sovyet 

Harbinin Ekonomik 
Tarafı 
( Baş tarafı 1 incide ) 

Onun içindir ki, Stalinin ordu· 
ya ve halka imha ve tahrip emri
ni vermesi Almanyanın canını 
sıkmıştır. 

* * Ukrayna ve Baku petrollerj 
Sovyet Rusya için de ayni 

derecede mühim iktısadi bir e· 
hemmiyeti haizdir. Sovyet Rusya 
nın kömür istihsalatının % 48, 7 
si, demir ve çelik istihsalatını~ % 
53 ü Ukraynaaan !;•kar. Büyük 
sanayiin mühim kısmı Ukrayna-

/ ngilterede akisler da tesis edilmiştir. ~r~ynanı~ 
işgali Sovyet Rusya ıçın iktısadı 

. ~ondra 8 (A:A:~ ~ ~.ngi~~z Ha-
1 

büyük bir darbe olacaktır. Filva
rıcıye Nez_:retı sozcusu, dun. ak- ki Sovyetler, istihsal sahalar~nı 
şam yaptıgı beyanatta Amerıkan tedricen Asya içlerine nakletmış
kuvvetlerinin fzlandaya vardığı. ıerdir ve oralardaki istihsalatı 
haberini, "Büyük ve iyi bir ha- Sovy~t Rusyayı uzun müddet mu 
her., ve "bir kaç zamandan beri kavemete müktedir kılabilirler. 
vukua ~elen hadiselerin en ehem Fakat ne de olsa Sovyet ekonomi
miyetlile~iı;~en ve en man~darla- si Ukraynanın kaybı ile hayli sar
rından bırısı, olarak tavsif. et- sıntıya maruz kalır. 
mis tir. . 

İngiliz sozcusu demiştir ki: . _Baku p~trolle~.ı ~e _Sovy~!~~ 
Bu, Groenland'ın işgalinde Re- ıçın fevkalade muh_ımdır. Ç . 

· · ·· h ·ı· tt·-· · ı· Sovyet Rusyada zıraat makıne ısıcum urun 1 an e ıgı sıyase ın ·ı ı z· .. t"h r temin 
mantıki bir neticesidir. Bu si- ~ 7 yapı ır. ıra~ ıs ı .sa ı . 
yaset ise, Amerika Birleşik Dev- ıçın zıraat makınelerıne b.en~ın 

· · k"" · · lazımdır. 1939 da Sovyet çıfüik-letıerını~ _ıtatı?. .yarım u~esm~ 1 . d 500 000 t kt""r 165 000 
himaye ıçın luzumlu tedbırlen erın .e • ra 0 ' •• .. • 
almak niyetinde oldujhıdur. Bu k?mbına, ve 211,000 motorlu ~a
iş_gal neticesinde, İngiliz kıtala- kıl ~asıt~sı kullanılırdı. Bu mik
rının izlandayı müdafaa etmek tar şımdı daha ~a artmıştır. Sov
taahhütleri kalkacak ve bu kıta- yetlerde mekanızasyon o dcrecye 

· b k'l k ileri gitmiştir ki, petrol kıtlıgı lar tedrıcen uradan çe ı ece - b 1 k t" k"'t·· .. 1 tirebi _ 
tir Şimdilik İzlandada hem İn- u mem e e 1 o urum eş . 
gillz hem de Amerikan kuvvet- lir. Filvaki Urallarda zengın ye-
leri 'bulunacaktır. ni petrol k~~ları açmışlardı:; 

• • - ,. • A fakat harp ıçınde bulunan bır 
~:.ısıcumhur Roo~~ve~t ~n ıl~!1 memleketi bu petroller idareye 

ettıgı ga~p ya~ın_ı kur~sının mu- kafi gelmiyebilir. 
dafa.ası sıyasetın~ takıbeden A- Onun için Ukraynanın ve Ba
merikalılar, _b~gun,_ bu ~arek~t- kıl petrollerinin ziyai Sovyet 
le, bu pre.nsıpı genışletmışlerdır: Rusya ~in büyük ve telafisi güç 
Bu •.. Am;rika_lıların da. d;mokra~ı bir kavıp olur. 
ler .uzer1.!1e çoken tehdıdı ve nazı- GörÜlüyor ki, Alman - Sovyet 
lerın dunyayı fethet~ek a~zusu harbinin iktisadi cephesi de, as -
nu ~n.~a~_ıklannın pr~t~ hır te keri safhası kadar mühimdir. 
zahurudur. Bunun lngıltere ba-
kunından tali mahiyette şu fay-
dası var.dır ki, o da. ga.rpte Al- s. Rusya ile Polonya 
man tecavüzünün İngiliz htiku
metine gittikçe fazlalaşan yeni 
mecburiyetler tahmil ettiği bir 
anda İngilterenin garp yarım kü 
resindeki bir taahhüdünden ibra 
edilmiş bulunmasıdır. 

Yürütülen tahmini.er 
Vaşington, 8 (A. A.} - Bazı 

kimseler İzlandanın işgal edil
mesiyle Büyük Britanyaya yapı
lan harp malzemesi sevkiyatının 
kolaylaşaca~nı tahmin etmekte
dirler. Filhakika müşahitler, va
purların İzlandaya kadar Ameri. 
kan harp gemileri tarafından hi
maye edileceğini ve bu adanın A
merikan tayyarelerinin keşif u
çuşları için bir üs olarak kulla
nı1abil<'ceğini ileri sürmektedir. 
ler. Bundan başka. bu tedbir, İn
giltereye, İzlandadaki İnı?iliz kı
talannı beslemek için kullanmak 
mecburiyetinde oldui'!u bir mik
dar gemiden başka yerlerde isti
fade etmek imkanını da vermiş 
olacaktır. Kezalik buradaki İngi. 
liz işgal kuvvetleri de başka yer
lerde daha favdalı bir surette kul 
lamla bilecektir. 

Japonyadaki kanaat 

Arasında 
( Ba~ tarafı 1 ineme 1 

ımı müsteşarı Alexander Cado
~an görüşmede hazır bulunmuş 
tur. 

İn,giliz siyasetinin hedefini, 
müşterek düşmana karsı mtitte
hit bir cephe kurmak teşkil et
tiği sarihtir. Aralarındaki anlaş 
mazlıkları bir hal suretine rap
tetmek ve teknik bakımdan iki 
memleket arasında halen mevcut 
bulunan harp haline bir nihayet 
vermek icin Rusların ve Polon
yalıların alacağı her tedbir. İn
l{iliz hükumetini ve müttefik hü 
kumetleri pek ziyade memnun e 
decektir. 

Polonyalı esirler meselesi 
Londra 8 (A.A.) - Rusya ve 

Polonya mürahhaslan. iki millet 
arasındaki ihtilafları halletmek 
ve hukukan mevcut harp hali
ne nihayet vermek maksadiyle 
yapmakta oldukları müzakerele
re devam için yeniden toplanmış 
lardır. 

Sovyet Tebliği 
( Baş tarafı 1 incide ) 

leme hareketi durdurulmuştur. 
Polotsk istikametinde, bir çok 

defa garbi Dvina'nın şimali kı
yısına mühim kuvvetler ihracı
na teşebbüs eden düşmanla 
şiddetli çaıınşmalar vukua ı?el
miştir. Kıtalanmız, mevzileri
ni sıkı ve anudane bir surette 
muhafaza etmektedir. 

Lepel mıntakasında şiddetli 
carpışmalar olmaktadır. 

Bobruisk istikametinde düş -
man bir cok defa Dnieper'i geç
meğc teşebbüs etmiş, fakat kı
talarımızm öldürücü ateşi altın
da büyük kayıplar vererek ilk 
mevzileri üzerine geri çekilmiş
tir. 

Novograd - Volinsk istikame 
tinde, anudane çarpışan kıtala
rımız, düşmanın mühim motör 
!ü kuvvetlerini durdunm.akta -
dır. 

Mogilev - Podolsk istikametin
de, kıtalarımız, düşmana şid
detli bir muharebe vermekte
dir. Bu rnıntalrada kıtalarımız, 
bir düşman taburunun ricat hat 
tını keserek bu taburu tamamiy 
le imha etmiştir. 

7 temmuz .ırünü, hava kuvvet 
!erimiz düşman motörlü cüzütam 
lanna mütemadi darbeler in
dirmiş ve düşman tayyare mey 
hanlarına !karşı muvaf:f akıyetli 
harekatta bulunmuştur. 

Öğleden sonraki tebliğ 
Moskova, 8 (A. A.) - Bugün öğ

leden sonra neşredilen Sovyct tebli
ğinde deniliyor ki: 

Biltün şimal cephesinde Ostrop'dan 
Ukrayna'ya kadar muharebe'Ier ge
celeyin devam etmiştir. 
Alınan flerl hareketi Ostrop tnmta

kasında durdurulmuştur. 

Barkoviç mmtakasında. Polotsk d
varmda büyük ve şiddetli muharebe
ler devam etmektedir. Dilşmanm Dni
epcr,I zorlamak hususundaki bütün 
teşebbilslcrl dQşman için ağır zayi
atla aklın bıraktırllmı~tır. Esirler a
lınmıştır. 

Novograd - Volinsk ,sh1ı:ametindo 

dGşmanın tanklanna, moU5r1Q ve ma
kineli kuvvetlerine karşı bQyük mu
harebeler devam etmektedir. Daha ce
nul?ta, kıtalarnmz dQşmana yandım ve 
genden azimli bir hareketle mukabfl 
taarruzda bulunmuşlar ve dilşmanın 
iki piyade alayını imha etmişlerdir. 

Ukrayna'da, Podolsk - Mogilef l.s
tikametl nde Dnlester'e doitru yanna
yn teşebbüs eden düşmana karşı kı
talarımız şiddetli harbetmektedir. Kı
talarnnız bu istikamette düşmanı 
grup grup imha etmiştir. 

7 Temmuzda tayyarelerimiz dilş

manm havada ve yerde 58 tayyaresi
ni tahrlp etmişlerdir. Bizim Pazartesi 
günkQ zayiatımız 5 tayyarcdir. 

Sovyet istihbarot ·bürosu 
reisinin sözleri 

Londra, 8 (A. A.) - Reuter ajan
sının Moskovadaki husus! muhabiri 
bildiriyor: 

Sovyet istilıbara~ bürosu reisi Lo
zovski, sorulan bir suale cevaben, 
Sovyet hükılmetlnln Alınanlara nefes 
nldmnak niyetinde olmadığını işaret 
ederek cephenin bir doğru hat üzerin
de bulunmadığını, zikzaklar teşkil et
tif,rini ve bu zikzaklar arasında seyyar 
kuvvetlerin harekdtta bulunduklarmı 
tebarüz ettlhniş ve dcmlıtir ki: 

Şanghay 8 (A.A.). - Bir Ame
rikan ~azete muhabirinin Ame
rikan kıtalarının İzlandaya ih
racı hakkında sorduitu sule Ja
pon askeri 'sö:ıo:cüsü cevap ola
rak demistir ki: 

"Amerika bu hareketiyle har
be doğru büyük bir adnn atmış
tır .. , 

"Bir .Alınan krlası durur durmaz 
Bu akşam Londrada söylendi- derhal taratımtzdan mukabil bir hü

;tine göre, Sovyet büyük elçisi cuma maruz kalınaktadır. Nitekim 
ile Polonya Başvekili arasında benzini bittiği için duran bir tank 
cereyan eden müzakereler ehem- kolu derhal sovyet kuvvetlerinin htl
miyetli bir hadise teşkil etmekte j cumuna uğramıştır. Sovyet kıtalan bu 
ve cesaret verici bir mahiyet ar- tanklardan bir çoğunu benzinle yak
zeylem~ktedir.. Bununla her~- mıştır. on beş gilndenbcrl devam e
ber iktıhamı ıcabeden daha bır den muharebe esnasında Almanların 
çok zorluklar vardır. daha evvel 22 ay içinde verdikleri 

Diplomatik muhabirlerden bi zayiattan fazla kayıplan olmuştur. 
rine .ı?Öre bu müzakerelerin en Sovyet _ Alınan harbi başlamadan 
mühim noktasını halen Rusların evvel Alınanlar insanca zayiatlarmm 
elinde esir bulunan Polonya as 300 bin olduğunu söylemişler, İngi
kerlerinin akıbeti teşkil etmek- lizler ise ıbu zayiatı 900 bin olarak 
tedir. Bu askerlerin serbest bı- tahmin etmişlerdi, Alınan zayiatını 
rakılarak yeniden teçhiz edilme 600 bin olarak kabul edersek. Sovyet 
si ve Polonya hükumetinin ku- ordularmm ı gUn içinde Alrruınlarn 
mandası altında, müşterek düş- 700 bin klşllik zayiat vcrdirdiklcrinc 
mana karşı tekrar harbe başla - ve muharebe şiddetlendikçe bu mik
ması teklü edilmiştir. darın her gün biraz daha drttığma 

Japonyanm Hollanda Hindis -
tanına bir ihrac hareketi yap -
mak niyetinde olup olmadılı su
aline de sözcü şu cevabı vermiş
tir: 

"Amerikan kıtalannın İzlan
daya ihracı üzerine Japonyada 
hasıl olan intiba, Jaoon kuvvet
lerinin HoU\ında Hindistanına 
bir ihraç hareketi karsısmda A 
merikada hasıl olması muhtemel 
bulunan intibaa benzememek
tedir.,, 

Bir vardım o1arak Amerikan 
kuvvetlerinin Vladivoştok'a ih
racına. Japonyanın ne icin mu
halelet ettii:!i de sözcüden sorul
muş ve böyle bir hadisenin Ja
oonyayı müskül bir vaziyete so
kacağı cevabı verilmiştir. 

Sözcüye göre Vladivoslok'n A
merikan harp malzemesi cıkanJ 
masının Jaoonvayı harbe karış
tırması ihtimali vardır. 

Peru - Ekuvatör İhtilafı 
Vaşington, 8 (A.A.) - Gazete -

eller konferansında beyanatta bu 
lunan Sumner Welles, ·Amerika 
Birleşik Devletlerinin ve diğer 
bütün Amerikan Cümhuriyetle -
rinin, Peru ile Equateur arasın -
daki muhasamatı durdurmaya 
yardım arzusunda bulundttklarm 
dan emin oldu~unu söylemiştir. 

* Santiago - Şili, 8 (A.A.} - Şili 
hükumeti, Peru ile Eauateur ara 
sındaki muhasemata bir nihayet 
verme'lr için tavassut teklifinde 
bulunmuştur, 

Eden salı akşamı Polonya ha na.uıran evvclkine nisbctle Sovyet
riciye Nazırı Zaleski'yi Harici- Alınan muharebesi esnasında Alman
ve Nezaretinde kabul etmiştir. ı~nn verdiği uıyintın ne kadar fnz
Mülakat esnasmda Rusya - Po- la olduğu anlaşillr. 
lonya münasebetleri meselesi de 
~örüşülmüştür. 

Çok Bursada Bir 

Köyleri Seller Bash 
( Baı tarah 1 incide ) 

rl olduğu halde dün sabah sula
r:ın istilasına maruz kalan bl.4 sa
halara giderek mahallinde tet
kiklerde bulunmu~tur. Suların 
tehdidine m'iruz Iç'ı\Utn köyleri 
kurtartnak IfW.0 to~11~hetenn 
tahribatını önlemek için buradan 
ve civar köylerden bu mahaalle
re kafi derecede amele gönderil
miştir. 

Diğer taraftan İngiliı.ler Almanla
rın 22 ay içinde 4500 tayyare ve 2000 
tank kaybetllkleTini tahmin ediyorlar. 
So\7et ordulnn sekiz gQn içinde 1500 
Alınan tayyaresi ve 2500 Alınan tan
kı tahrip etmişlerdir. · 

HIUerle Napolcon arasındaki fark 
şudur: Napolcon Moskova'ya kadar 
gelmiştir. Halbuki Hitler, Kremlin sa
rnyının yalnız fotoğrafını gö~eklc 
iktifa edecektir. Sovyet çetelen ta
rafından !hırpalanarak ve gittikçe 
şiddetli bir mukavemetle karşılaşarak, 
Alınan milleti, Hltlerin koendisine 
ifası mümkiln olmıynn bir vazife tah
mil etliğini anlıyncaktır.,, 

Almanyamn Sofya Elçisi 
İtimatnamesini Verdi İstilaya u~ayan bu köylerde · 

insanca ve hayvanca bir zayiat 
yok ise de mahsulün tamamen 
mahvolduğu bildirilmekte ve za. 
rarın tesbitine çalışılmaktadır. 

Sofya 8 (A.A.) - Kral üçüncü 
Boris yeni Alman elçisi 'Becker
le'yi kabut etmiştir. Elçi ~r~la 
itimatnamesini takdim etmıstır. 
~ıılrr.,r hariciye nazın Popof bu 
mülakatta hazır bulunmuştur. 

Yajtmur, mıntakamızda dün 
de bütün şiddetiyle devam ey
lemiştir. 

5 

Alman Tebliği 
( Baş tarafı l incide J 

.ı3olşeviklerin 25 santimlik top 
lariyle Alman taarruzunu dur
durmak teşebbüsleri Alman is 
tihkam kıtalarının mükemmel ta 
biyesi karşısında akim kalmış
tır. Bir kısım Alman kıtaları 
hücum toplariyle sıgınaklan dö
verken diğer Alman kıtaları sı
ğ'ınaklara ölü - zaviyeden yaklaş
mışlar ve el bombalariyle maz
t?allardan müdafileri imha etmiş
lerdir. 

Alı.nan Sovyet esirleri 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman kı

talan rıcat etmekte olan Sov
yetleri takip ederek 2 temmuz
dan 5 temmuza kadar 142,216 e
sir almışlardır. İ~tinam olunan 
pek büyük malzeme arastnda 584 
tank, müteaddit zırhlı trenler ve 
550 top vardır. 

Hat, şimalde de yanldı 
Berlin 8 (A.A.) - Alınan kı

taları, Sovyet müstahkem hat
larını dün şimal mıntakasında 
da yarmışlardır. 15 saat devam 
eden şiddetli muharebeler neti
cesinde bir çok esir alınmıştır. 
Bu esirler arasında bilhassa u
zun müddet mukavemet eden gü 
zide kıtalar vardır. 

Sovyet kıtaatı Stalin 
lıattına ~ekUiyoı 

Berlin 8 (A.A.) - Pripet ba
taklıklariyle Beskides arasında 
mağlup edimiş olan Sovyet kuv
veterinin mümkün olduğu kadar 
süratle Stalin hattına çekilmekte 
olduklarını Alman radyosu bil -
dimıektedir. Bu kuvveter müte 
madiyen Alman seri müfrezeler.i 
tarafından taciz edihnekte ve 
Stuka pike tayyareleri "tarafın
dan daimi hücumlara maruz kal 
maktadır. Rus askerlerinden pek 
cüz'i bir kısmı asıl mukavemet 
hattına varabilmişlerdir. Asri 
müdafaa mevzileri etrafında çok 
sert muharebeler vukua J:?elmek 
~dir. 154 Rus tankı tahrip e 
dilmiş ve muhtelü capta 100 Rus 
topu Almanların eline geçmiş ,.. 
tir. .. 11 ı 

Bir Sovyet istih"liamıma 
Berin 8 (A.A.) - D. N. B. a

jansının sal8.hiyetli bir menba -
dan öğrendiğine göre Stalin hat. 
tına karşı ileri hareketine devam 
eden bir Alman pjyade latası bir 
düşman istihkamını işgal ettii{i 
sırada bu istihkam müdafilerinin 
siyasi komiserleri tarafından 
kalenin içinde kilitlendikleri ye 
hunların kendilerini feda etme .. 
ğe mecbur edildikleri görülmüp
tür. Kısmen istihk§.muı yeraltı 

koridorlannda cereyan eden 
şiddetli çarpışmalardan sonra 
müdafilerden sağ kalan 20 kiş.i 
teslim olmuştur. Bilfilıare ye -
raltı dehlizlerinde 8 de kadın bu 
lunmuştur. Sovyet makamlan -
nın bu kadınlara silah vererek 
ordu ile birlikte muharebe et
meğe mecbur eyledikleri anla~l
mıştır. 

Besarabya cepli.esinde 
Berlin 8 (A.A.) - D. N. B. a

jansının bildirdiğine göre pazar 
günü Alman - Rumen kıtalan Be 
sarabya cephesinde Sovyet11erin 
şiddetli mukavemetini kırmış -
lardır. Düşmanın mukavemet 
merkezleri ve mevzileri şiddetli 
hareketler neticesinde ele geçi -
rilmiş ve Sovyetler Dneiester"e 
kadar atılmıştır. Esirlerin ve ga 
naimin miktarı pek büyüktür. 

Jf. 
Breslau, 8 (A.A.) _: D. N. B. 

ajansı Sovyet kumandanlığının 
yaralı Alman askerlerini koru 
madığını ve harp hukukuna ria
yet etmediğini bildirmekte ve 
iddiasını tevsik için birçok va -
kalar zikretmektedir. 

Fin resmi tebliğme göre 
Helsinki, 8 (A.A.) - Fin res· 

mi teblil?ine göre, Hangö'de düş 
man mevzilerine isabetli atışlar 
yapılmış. bir kaç Sovyet vapuru 
denizaltıları tarafından batırıl • 
mıştır. Tebliğde deniyor ki: 

"Birçok bölgelerde, kıtalanmız 
oldukça büyük bir derinlikte hu 
dutların ötesine girmiştir. Bir 
miktar düşman firarisi, bize ilti
hak etmiştir. 
Şark cephesinin bir noktasın

da, düşman hücuma kalkmış, 
fakat geri püskürtülmüştür. Yn 
pılan kısa bir çarpışmada. düş
man 400 ölü vermis ve birçok 
tank kaybetmiştir. Bizim kayıpla. 
rımız ehemmiyetsizdir.,, 

Şarki Asyayı Tanzim 
Birliği Kuruldu 

Ankara, 8 (Radyo Gazetesil
Tokyodan gelen haberlere göre, 
Japonyada bulunan ve Asyaya a
it muhtelü emeller takip etmek 
üzere muhtelif naınlarln kurul
muş bulunan cemiyetler, eski ba!': 
vekil ve harbiye nazırı Gen<'ral 
Mayani'nin başkanlığındn "$::ır
ki Asyayı tanzim birliği" adiyle 
birleşmişlerdir. 

Amiral Darlan Parise Git1i 
Vichv, 8 (A.A.) - Basw·l<il mu 

avini Amiral Darlan. Vil,,_ y'den 
P.ıris'c hareket etmistir. 
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MU_ WIROI PUU.U ICUTUl.All ISltAALA ISTnlNIZ 

Nafıa VekCiletinden: 
Eksiltmeye Konulan İş : 
1 - Manin Su işleri üçilndl ıube mQdQrlQfQ mmtakası dahllinde 

Menemen ovasmdaki eski seddin tamir, terfi ve ıslahiyle Menemen su
lama tebekesinden noksan kalan imallt ve inşaatın ikmali işleri muham
men keşif bedeli vahidi fıyat esası üzerinden (369,868)lira (74) kuruştur, 

2 - Eksiltme 30-7-1941 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 15 te 
Ankarada su işleri reislifl binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasmda kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 
pne.l prtnamesl, umuml su işleri fennl şartnamesiyle hususi ve fennt 
prtnameleri ve projeleri (18) Ura (49) kuruş mukabilinde su isleri rels
lil!nden alabllirlet: 

4 - Eksiltmeye ıfrebllmek için isteklı1erin (18544) lira. (74) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacalı günden en az üç 
l'iln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia 
VekAletlne mQracaat ederek bu ile mahsus obnalt üzere vesika almaları ve 
bu veslkayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulumnryanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - lsteJdflerfn teklif tnektuplanru fldnd maddede yazılı saatten bir 
1&at evveline kadar su tıleri relsliiine makbuz mukabilinde vermeleri 
thımdır. Postada olan pcilaneler kabul edilmez (4046-5530) 

OeıJlet Oemiryoiları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (5400) Ura olan 1500 kilo Yatb lt151ele 21/'l/941 

Pazartesi lilnil uat (15,30) on bet buçukta Haydarpqada Gar blnuı 
lahllindeki Koın.lqon tarafmdan kapalı zarf usullyle aatnı alınacaktır. 

Bu ile sfımelt lstfyenlerin (405) liralık muvakkat temınat, kanunun 
!ayin ettlli vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanm aJ'Dl S(1ıı saat (14, 
IO} on dört buçula kadar Komisyon Reisllllne vermeleri llmndır. 

Bu ı,e alt prtııameler KomiS)'ondan paruız olarak dafıtdmaktacbr. 
(5425) 

~· rORKI Y E C O M HU R I YETI 
ZiRAAT BANKASI 

Karalut Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Liraıı 
Şahe ve Ajans adedi : ZSS 

Zirai ve tieaıl her nevi hanb maamelelerl 

Para llrlktlrenlere 28,800 Lira 

i KRAM i YE YE Ri YOR 
zı,.at Bank..,.cla kunabarah ,,. lhb.,.. taurruf h ... pıarında en a IO 
llrall buluunlara •nede 4 defa t*llecek kur'a ile a,.Oıdakl pllna ıl• 

ı. lkraMI~• dalıblacaktw. • • 
4 .,u.-' 1.000 UraJg uoo \Va 
4 • 500 • :1.000 • 

" • uo • ı.ooo " 
40 • \00 • 4.000 " 
ıoo • 51 " s.ooo " 
120 .. 40 " 4.100 • 
HO il 20 • l.200 " 

DIKKAn ll.ap1umda1d paralar bir lll!De içinde so liradan ..... datml· 
"8l1ere lk:nm.l79 eıktı1ı takdirde ~ 20 fazlasb'le ftl'flecekUr. Kur'alar 
MDede t defa. 11 ~ıal. 11 Blrtnclklnwı. 11 Mart ft 11 11utraD 

tarihlerinde çekilecektir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
YekCiletinden : 

Pazarlıkla lnıaat Malzemesi Alınacak 

Malnmınlıı 
nev'i 

ICalıplık çırah 

~am kereste 

Cırah çam~ .. 

Mllctan 

280 m3 

Muhammen Muvaklcatte, 
bedeli mlnat mllruın ihale 

Lira Kl'f. Lira Krt. gUnD ------
ihale 
.. ati 

15880 00 1178 00 18.7.1941 15,00 
Çarpmba 

k .restesl 224,712 m3 12583 87 943 79 • 15,15 
Çivi 7625 Kg. 7625 00 571 88 • 15,30 
Tuğla 1.000,000 adet 26000 00 1950 00 " 15,45 

1 - Ankarada Hamamönilnde Tıp Fakültesi milştemilttmlan Doğum 
ve Nisaiye Kliniği binasında emaneten yapılacak tkmal inşaatı için yu
karıda nevllerl, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat 
miktarları yazılı 4 kalem inşaat malzemesi pazarlıkla almacaktır. 

2 - Eksiltme 18 Temmuz 1941 tarihinde Çarpmba lilnil ve her 
malzemenin hizumda ı&ıerilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve lcttmat 
Muavenet VekAletlnde teıkll olunacak hususi Komisyonca yapılacaktır. 

1 - İltiyenler bu ile alt 18rtnameleri Ankarada Sıhhat ve içtima! 
Muavenet VekAleU İçtima! Muavenet Dalreshıde ve lstanbulda Sıhhat ve 
lçtımat Muavenet MOdQrlUIQnde tetkik edebnlrler 

4 - Her birinin muvakkat teminat miktan ,.;ıkanda pterilmlıtfr. 
Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyonca ka

bul edılmlyecetl için bu kabil teminat vermek l tlyenlt'r daha evvel Ve
JrAlete mthıı~atla bunları alakalı Mal andıklarına yatırmalan ve Komla-
~ona makbuzlarmı tevdi etmeleri JAzandır. (5230) 

l 

TAN 

~OCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDiYE 

Çoc-ukAnsiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~ğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyonız ve çocuğunuza bir 
Çocuk AnsUdopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkil: Çocllk l\nsiklopedlll • Çünkü: Çocuk AnslkloPf>disl 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla· 
nektep dışında, hatta nna yılbaşı ve bay-
nektepten sonra muh ram hediyesi olarak 
taç olJuğu en kıy· en cok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Çüııtil: Her hediye kınlıp kay 
bolabllir veyahut u. 
:ıutulabllir. Fakat Ço
:uk Ansiklopedisi, ço-
ıuğun hayatı üzerinde 
;esir yapacak ve bÜ

!üıı hayatınca iz t-Yr 

E.acak bir eserdir. 

1 Çilnldl: Çoc1D A~ts~lopedist 
çocuğllnuza faydah ve 
bilgili bir arkadq va
zifesini görür Ona~ 

saatlerinde hocalık ve 
arkadaslık edeı: 

'T'AN Ne~ı·iyc.ıt l~-vi 
lsfanbui 

ÇMuk AnBildopedial Od 
.. ilttir. M ükenuMI fe/dltU 
tecUt edilmiş ol.arak iki cU. 
ti birden ('l) Uradır. 

'- Sabah, Öğle ve Akşam 
Her Y emekhn So•ra Mutlaka Günde 3 Defi 

Dlıleri Nltln Temlzle119ek Lazımdır? 

Ç ONKÜ i UNUTMAYI NI Z Kt 
Bakunsızlıktan çilril.ren dftle

rin difteri, bademcik, kızamık, 

enOoenza ve hattA zatürreeye .rol 
açtıkları, iltihap ;yapan dif eUe
rlyle köklerinde mide hummuı, 
apandisit, ne\Tastenl, sıtma V'9 

romatlzma yaptıfı fennen anla
ıılmıştır. Temiz alız ve satlam 
dişler umumi vücut sailıtmm en 
birinci sartı olınuıtur. "Binaena
leyh dişlerinizi her ıün kaijil ol
duiu kadar fazla - LAakal 3 de
fa , ( ı A N 1 N ) diş macunlr
le fırçalayarak sıhhatinizi ıarantl 
edeblllrsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek 
dfslerinizi korumus olursunuz.. 

DIŞ MACUNU 
Adres: lstanbulcla TAN Matbaa11 te~"f:at": ,~ li;:=:;;~ Bütün Tehlikelere Karıı Slhhatinizi Korur. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu 1 y • K•+ I 
kuk mahkemesinden: Pipina ve , eni 1 ap ar -----· 
Anesti ve İstelyani ve Eftad ve · 
Y~i ve D~tri ve Sofiya'nın D O M ı N ı K 1 
şayıan ve mustereken mutasar- • 
nf olduklan İstanbulda Mimar 
Hayrettin mahallesinde Gedik
paşa cadde ve sokaiında 221 a
da ve 16 parsel ve eski 7 ve yeni 
9 kapı nmnaralı ve 25 metre mu. 
rabbamda üstünde odayı müşte
mil 'klrgir dükkAnrn izalei 90-
yuu zımnında füruhtu takarrür 
ederek müzayedeye vazolunmu._ 
tur. Heyeti umumiyesinin kıy
meti muhammenesi (2500) iki 
bin beş yüz liradIT. Birinci a~ık 
arttırması 5-8-941 tarihine mü
sadif Salı «ünü saat on dörtten 
on altıya kadar icra olunacaktır. 
Kıymeti muhammenesinin vüz
de yetmiş besini buldulu takdir
de o ~ ihalei kat'l:vesi yapı
tacatıt. Bubnadıih tallilttal! l!ft 
son arttıranm taahhüdü baki kal 
mak Ü7.ere on cün müddetle 
temdit edilerek ikinci açık artbr
ması 15-8.$41 tarihine mmadif 
Cuma @nü saat on dörtten on 
altıya kadar icra kılınacak ve o 
~n en cok .rttırana ftıale edile
cektir. fnotek ~ahibi alacaklılarla 
diler allkadarlarm kbu «avri 
menkul üzerindeki hı.'klartnı hu. 
'"1trile faiz ve masarif~ dair olan 
iddialannı evrakı l"'iisbitelerivle 
on be$ Jriin icindP hildi""elerl lA
zınwhr. Abi haldi> h11'klan .talJU 
sicilivle sabit olmad11{ca satı~ 
bede1mm paylumasından haric 
kalacaktır. 

Müterakim bih1mum vel'l(ller 
hı.edarlara ve dellAliye ve va
kıflar kammu mucibince w:ril
mesi lizım S(elen virmi senelik 
taviz bedeli ve ihale l>Ulu ve ta
nu masraflan müşteriye aittir. 
Satı~ nesin ı>ara ile ve fA,,u kavdı 
mucibince ve icra kre if1a" h"n
nuna tevfikan icra edilecekt.ir. 
Arttırma ıartnamesi hıbu ilATı 
tan"lıinden itı"ba!'fl'n m11hlceme di
vantıan8ine talik kılınmıştır. 
Tallı> olanlann kıymeti muham
menesinin yüzde yedi bucutu 
niebetinde pey p\rcesini hamilen 
o jliin ve sa11t.te İstı.nbulda 8111-
tanahmette Taı:>u binasının alt 
'katında dairei mah'1J88.-ında Sul
tan11hmet ücüncü mJ1'l hu'knk 
mahkemesi bas ldtebetine 9411 
22 numa" n~ müracaattan illn 
olunur. (5884) 

İstanbul Asliye 1l'çunc6 Hu
kuk Hikimlilbıdftl: Hanifenin 
Tevfik aleyhine actııt teeelli a'kit 
davasının icra kılınan muhake
ınt!tlbıde: 

Birinci kocası olup 28 Tem
muz 330 tarihinde tahtı sillha 
alınarak askere sevkedilmif ve o 
tan"bten beri havat ve mematı 
hakkında bir malömat alınama
mış ve mumaileybin kavden 
berhayat R(>rübnesi hasebiyle a
hiren evlendi~ Tevfik ile akit
lerinin tesciline inikln basıl ol
mamakta bulunmue olduıundan 
mumaileyh Ruimln kaY11>hlma 
karar verilmal iltenilmie oldu
iundan kanunu medeninin 32 
nel ınaddatl mucnitnee mumai
leyh Rasimin avakibi hali hakkın 
d~ maliimatı olanlann mahkeme
vi haberdar etmeleri lüzumunun 
il!nı:na karar verilmis olmakla i
kinci defa olarak illm keyfiyet 
olunur. 15-5-941 

lahlp we Netri7&t mlcllrl Rmbı 

UZJIAN, Ouetecfft we N..,t79t 

T. L. S. TAM mat1laa 

!'ransız edeblyatmm en meşhur klAsiklerlnden ve şaheserlerinden 
biridir. Gayet edibane ve şairane yaulmq olan derin bir aşkın, e
llm bir liftlrabm hikAyesidır. Aık ve sevda ile tutuşmuş gönüllerin. 
samiınt sevıilerin uzun bir hlkAyesidir. Yazan meşhur Fransız 

muharrir ve ressamlarından Egene Fromentindlr. Trükçeye çe
viren Ali KAml AkyOzdür. Fiyatı yalnız bir ay için 75 kuruştur. 

POSTA YOL U: 
İnsan meddil cezri altında kıymetli muharrirlerimlzden Hilmi Zi

ya Ülken tarafından yazılan seriye dahil edebi, felsen ve içtımai 
miW bir romandır. Fiyatı 75 kuruştur. 

GRAMERiM iZ iÇiN: ------
Türk Dil Kurumu Gramer kolbaşısı Ahmet Ce\•at Emre'nln bu 

nam altmda çıkan delerlı yazılarını ıramerimizle alikası olan her
kese, hususiyle ö,fretmen~e. lü zumlu bir eser olarak tavsiye ederiz. 

Bu kitap, son tedris yılında gramerlmiz için tutulan hatalı yolları 
düzeltmek, muhtaç olduğumuz gramer metodunu göstermek için ya
pılmqtır. 

Fiyatı : 50 Kuruş 

HiLMi KiTABEVi 
__ , 

BAYILAHLAR.ÇARPINTlvESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DEN 20 DA ... LA ALINCA SıNıALEAı YATIŞU•. OEAHAL F'ERAHLARLAR. 

lstanbul Beycmffa Askeri T ... iye 

Okulu Müdürlüğünden : 
Askeri Tıbbiye okuluna bu yıl J{irmeye istekli okurlann 

İstanbul Beyazıt Askeri Tıbbiye okulu müdürlüğüne müracaat
lan ilin olunur. (301 - 5577) 

M. M. Vekciletinclen : 
1485 sayılı kanuna J[Öre bu sene harp maltllleriyle $ehit ye

timlerine isabet eden ikramiye miktarlan aşağıda stösterilmiştir. 
Patalann tevzi komisvonlannca dağıtılış müddeti (4) ay ol

du~dan maltll ve yetimlerin (Rapor. resmi senet ve ikramiye 
cüzdanlariyle birlikte) mensup olduktan ikramiye tevzi komis
vonlanna müracaatlan. 

Lin Kr. Lin Kr. 

1 nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 75 
2 " " " 238 95 2 " .. .. 106 20 
3 " .. " 185 85 3 .. .. " 79 65 
4 " " " 159 30 4 .. .. .. 53 10 
s " " " 132 75 5 .. " " 26 55 
8 " " " 106 20 6 .. .. .. 26 55 

(Beher eehit aileai de 29 lira 22 kuruş alacaklardır.) 
(5512) 

·yjrJÇ 
P! BllKll\ 
(!NKO 
LEVHA. 
MünüR 

KLiSElfR 

Sabah, Öğle ve Aliıam Her Yemekten Sonrcl 
Günde 3 Defa Dlılerlnlzl Ftrçalayınıa. 

Eczanelerde ve Büyük ltriyat Mağazalannda Bulunur. 

1 
Gösterilecek ~ş yere teslim Beher kilosuna 43 kunı' fial 

Qartiyle 2250 - 2800 - 3600 • 270 - tahn ıhı edilen aşa~da ilk teml-
1350 _ ceman 11 .370 ton meşe natluı yazılı sı~ etleri kapalı 
ııdunu kapalı zarfla ayn ayn ek- zarfla eksiltmeye konmuştur. f .. 
Qiltmeve konmuştur. İhalesi 10- haleleri 10-7-941 R\inü saat 11 d• 
7-941 Perşembe ~nü saat 15 te Tirilyedc; ukeri satın alma. kO" 
qulayirde askeri satın alma ko- misyonunda yapılacaktır. Talıple-
rnisyonunda yapılacaktır. Talip- rin kanuni !esikalari~le teki~ 
'tırin kanunl vesikalariyla ~klif melıtuplannı ıhale saatınden bit 

kt 1 ih ı . d ~· . ..-.ı ...el ..kom.,_. veırmeterf. 
rnc up annı a e saatıo en t>ır fi: 1af ve .. rtnamesi ABlrara t 
ı:;ı11t evvel komisyona vermeleri tanbul Lv Amirlikleri ve B~rsl 
'>250 tonun tsıhmin bedeli 40.500 askeri satı~ alma komisyonlarııı
tira 45 Kr. ilk teminatı 2037.50 ıia da ıörülür. 
lira. 3800 tonun tahmin bedeli Her kalemin ayn ayn flk tetntnatlafL 
iO !liOO lira 45 KT. tık teminatı Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira ıct. 
?037 .50 liradır. 3800 tonun tah- ; 
rnin bedeli 64.800 lira teminatı ~321 !il 8385 50 1935 1128 75 
1670 lira. 3700 tonun tahmin be- 808 25 4112 4192 
~,.Ji 66.600 lin ve ilk teminatı * (172 - 5088) 
• 580 lira.270 tonun tahmin bedeli ~ 
1860 lira tık temlnatı 364 lira ffıO Beher kilosu 7 kuru.tan üC 
lturus. 1350 tonun tahmin ~it Parti 400 tondan ceman 1200 toJt 
24.300 lira ve ilk temin11tl 1822 k1h'11 ot P8Z8l'lı:k1:a satın alınr 
lira 50 kuruştur '164 5080) ca'.ktır. Her -partmm tutan 28,oot 

· • lira ilk teminatı 2100 liradıt 
• Taliplerin 25-7-941 R\inü saat ti 

1000 adet kücük semer ve 100 
ıdet büyük semer iskeleti ve 
?OOO cift saka mahfesi alınacak
tır. Semer iskeletinin tahmin fi-
vatı 325 kunıs. saka mahfesinin 
~.ahmin fiyatı cifti 450 kurustur. 
'\00 adetten asa~ olmamak üze
"e avrı avn taliplere dt! ihale 
0 dilebilir. İhalesi 11/7 /941 Cu
"Tla vünü saat 10 da Ankarada 
Lv. Amirli~ satın alma komis
vonunda yapılacaktır. 

(286 - 5544) 

te Geliboluda eski şube binasıJV 
da askeri satın alma komisyO" 
nunda bulunmalan. 296-5572) 

* 30 Ton sade yalı evsaf ve se-
raiti dahilinde pazarlıkla satıll 
alınacaktır. İhalesi 12-7-941 CU" 
martesi J(iinil saat 10 da Diyar
bakırda askeri satın alma komis" 
yonunda yapılacaktır. TaJımirt 
bedeli 43,500 lira kat'I teminatı 
8526 liradır. Taliplerin bem va" 
kitte komisyona J[elmelerf. 

(300 - 5578) 

Nafıa Yekiletinden ~ 
1 - Irmak - Ftl7oıı hatta llııerfndeltl Somucak latu70D1l De OlmD

cık kazuı araımda yapılacak takriben 145 kilometrelik dem1rJQ1u etOt 
ameliyatı kc&palı zarf usµliJ'le ekailtmeye kanulınuıtur. 

2 - Eksiltme 21/'l/941 tarihine teadoı eden pazartesi ıDn4 ..t cıa 
altıda VekAlettmiz dembyollar lnpat ~~ eJcaPtme ~ 
od&1ında yapdacaktır. • 

3 - Bu ilin muhammen bedell 32000 ve muvakkat teminatı 2fOO Jl• 
radır. 

4 - Mukavele projesi. eblltme prtnamni, baymdırbk ll1erl IJDel 
prtnamesl, gOzerıAh haritası. etüt umwnt fenni ,utnameslyle dllW ffV• 
raktan mürekkep bir takım münaJau. eıvrakı yüz altm11 laırul makao
bllinde demiryollar inpat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakaaaya ıirmek iltlyenler referans ve dller veslkala
nnı bir fstldaya ballıyarak milnakaaanm ;rapllacalı tarihten en as Oç 
ıün evvel VekAlete vermek suret~le 'tN it için ehll,et veslkuı latl7e
cekler ve bu vesikayı teklif zarfma ko:racaklardır. 

Münakasa tarihinden en az i1ç S(1ıı evvel ;yapıtmamıı olan mira• 
caaUar nazan dikkate almmıyacaldır • 

8 - Teklif verecek olanlar teklif artıannı Ud bin d6rt ,.az dobaD 
numaralı kanunun ve ekalltme pr1Damellnin tarifatı dairesinde halrh• 
yarak mQnakasanm yapılacatı saatwa bir saat evvellne kadar numaralı 
makbuz mukabllinde demfrYOllu .._ da.lrell arttırma. eksiltme ft 1• 
hale komisyonu bqkanııtma v~. (8910-IHM) 

Ankara Vcii19nclen : 
1 - Ankara • Cubuk 701unun 7 + fOO - 41 + 'fOO el1 ıon.. 1erl 

arasında esaslı surette fOH tamiratı lfi lT.7.1941 tarlhlne rutlıyan per• 
eembe ıünQ saat ıe da Villyet Daimi Encilmenlnde 7apılmak Ozere ka• 
palı zarf usullyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ketlf bedeli (181417) Ura (19) kurul ft lmlvakkat teminatı 
(8071) Ura (90) kunııtur. 

S - lsteklllerin muvakkat teminat mektup ftJ8 maldJuz1anm. Ti• 
caret Odam veslkasmı ve ihale ~Gnden en a (S) ıan evvel ~ 
malwnma bir btlda De mOncaat -.- bu il lclD alacaktan ı....a eh• 
U;yet Yellkalarmı blmDen; 

2'90 ıayılı kanumm htlldhnJerlne tınmam hazlrh:racaldan telt1lf 
mektuplarmı yukanda adı ..een pde uat (11) • kadar Daimi Encll• 
men relslilf ne tevıdl etmeı.-L • 

4 - Bu ffe alt ketft ve ~ her ıftft Ankara VTilyet Nafia 
Mildürlfltünde ıöreblleceklerl. (S803) (5244) 


