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GUNLUK SIYAST HALK GAZETESJ 

Bu Büyük Sinema Ve Tiyatro 

Mecmuasının '.Ağustos Sayısı Zengin Yazılar 
Ve Resimlerle Çıktı 

• 

Ceza Kanununda Geniş 
r 
! 
! 
! 

Tadilit Yapılıyor-·, 
• 
! ~dliye VekGıletinde Kurulan 

Bu Hususta Tetkiklere 
Bir Komisyon 
Başladı 

Jtnkara, 31 (TAN Muhabiri bUdiri. yaç ve zaruretleri karşılamış olacak ve 
ı Yor) - Adliye Vekaleti, Türk Ceza Ka. her fırsatta bir maddesini daha değiştir. 
! nununda geni§ ölçüde ttidUiit yapan yeni meğe lüzum kalmıyacaktır. Vekiilette bu 
! bir kanun lôgihası hazırlamaktadır. Son maksatla teşekkül eden komisyon yapı-
l zamanlarda sık sık değiştirilmekte olan lacak tadllatın nelerden ibaret olacağını j 
! Ceza Kanu.nu bu tadlliitla bugünkü ihti· tayin etmekle meşgul bulunmaktadır. İ 
"' ---•nıııı ..... •-•••-•ınıııııııııııııııııııııııııııııııu.I 
SOVYET 
POLONYA 
Anlaşması 

Polonya ile Sov:ret Rusya arasında 
imzalandığı bildirilen anlaıma, 
harpten evvel ve harp içinde i'k.i 
devletin yaptığı haWarm tamirine 
doğru atılmış bir adımdır" Çünkü 
bu anlaşma hem Polonyanın men
faatine ve hakiki istiklil kaygusuna 
hem de tabiati eşyaya ve Sovyet
lerin maksatlarına uy&undur. Pak
tın diğer bir manası da müstakbel 
Avrupanın alacağı ıckil hakkında 
bir ip ucu vermes.i.dir. 

JJI. Zekeriya SERTEL 

Polonya, tarihin, coğrafi va
ziyetinin ve nihayet devlet 

adamlarının gadrine uğramış bir 
llıemlekettir. 
Uğradığı son gadir de, 1939 da 

l>arçalanıp haritadan silinmesi ol 
?Juştur.Fakat artık milli şuurunu 
ır' k etmiş bir mllleti yer yüzün 
1 ı kaldırmak imkanı olmad1ğ.ı 
ıçın, Polonyanın haritadan silin -
llıesi onun yok olmasını temine 
~afi gelmemiştir. Polonyalılar ve 

olonya devlet adamları hala 
llıemlekctlerinin istiklali için 
llliıcadelede devam ediyorlar. 

Po!onyanm bu defa uğradığı 
acı akibet, devlet adamlarının ha 
taları yüzünden olmuştur. Polon 
Yalılar geçen yirmi sene içinde 
daima Sovyet Rusyayı kendileri
ne düşman, Almanyayı dost say • 
lllışlar, ve memleketin müdafaası 
lçin bütün siyasi ve askeri ted • 
birleri bu noktai nazara göre al
lllışlardır. Alman hududunda hiç 
bir tahşidat yapmamışlar, buna 
lllukabil Sovyet hududunu aza
illi derecede tahkime çalışmışlar
dır. Fransa ile ittifakı Almanya
d8.il ziyade Sovyet Rusyaya karşı 
ldi. Küçük antanttan beklediği 
Yardım Alman istiJ.B.sını değil, 
Sovyet taarruzunu önlemek için· 
di. Hatta Polonya ricalinin haya
li, Almanya ile anlaşıp Sovyet 
ll.usyayı beraberce paylaşmaktı. 
Bu dar görüş, bu sakat hayal Po
lonyayı bir milletin uğrayabile -
ceği en büyük felakete maruz bı
raktı. 

Sovyetler de Almanların Polon 
:Vayı ortadan kaldırmasına yar • 
dını etmekle belki stratejik bazı 
avantajlar temin etmiş, fakat mu
hakkak ki, tarihi bir hata işlemiş
lerdi. 

Fakat hB.diseler yürüyor, ve 
diplomatların hatalarını zaman 
~anıir ediyor. işte bugün Polonya 
lle Sovyet Rusya arasında imza
landığı bildirilen anlaşma, harp
ten evvel ve harp içinde iki dev
letin yaptığı hataların tamirine 
doğru atılmış bir adımdır. Çünkü 
bu anlaşma hem Polonyanm men
faatine ve hakiki istiklB.l kaygu
suna, hem de tabiati eşyaya ve 
Sovyetlerin maksatlarına uygun
dur. 

Polonya - Sovyet anlaşmasının 
diğer bir manası da müstakbel 
/\.vrupanm alacağı şekil hakkın
da bize bir ipucu vermesidir. Bu 
Vesile ile Ingiliz Hariciye N azırr, 
lngilterenin Avrupada harpten 
evvelki hudutlarda hiçbir tadilatı 
kabule mütemayil olmadığını söy
lemiştir. Demek ki, harp sonrası 
/\.vrupasında lngilizler tekrar es
ki milletleri eski hudutları ile ih
Ya etmek gayesini takip etmek • 
tedir. 

Sovyet • Polonya anlaşmasının 
bir maddesine göre iki memleket 
müşterek düşmanları Almanyaya 
karşı elbirliği yapacaklardır. 
Bu maksatla Sovyet Rusyada bu
lunan harp esiri PolonY.a ar Sov 
Yet başkumandanJı · al-

. -

Polonya Başvekili Sikorsky lngi ıiz Generali Sir Brooke ile birln<
te Ingilteredeki Polonya krta atım teftiş ediyor 

Japonyada S. Rusyada 
Harp İçin 
Fevkalade 
Tedbirler 

T ailand Hükumeti, 
Kendisini Bir Tehdide 
Maruz Addetmiyor 
Tokyo, 31 (A.A.) - imparator 

luk umumi karargahı aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Fransız Hindiçinisinin müşte -
rek müdafaasına mütedair Fran
sız - Japon anlaşmasının ahka -
mı mucibince Hindicini kuvvet
leriyle işbirliği yapan yeni Japon 
teşekkülleri 29 temuzdan itibaren 
Saygon'a ve civarma çıkarılmı 
ya başlamıştır. Bu mıntakadaki 
Japon kuvvetlerine general Soi
vaid kumanda etmektedir ... 

)f. 

Tokyo, 31 (A.A.) - Domei A
jansın~ haber verdiğine göre, 
cenubi Hindiçinideki Japon kuv· 
vetleri başkumandanı general I
da, dün sabah Saygon'a muvasa· 
la t etmiştir. 

Tailand kendini taarruza 
maruz hissetmiyor 

Bangkok, 31 (A.A.) - Tailand 
üzerinde Japon tazyiki şayiaları 
münasebetiyle Bangkok'ta neşre
dilen bir tebliğ, Tailand'ın tarihi 
siyasetini teyit etmiş ve Tailand
ın herhangi bir devlet tarafından 
askeri veya iktısadi bir tazyike 
maruz olmadığı ve herhangi bir 
memleket tarafından yapılacak 
herhangi bir askeri tecavüz ihti -
malinden endişe etmediğini bil -
dirmiştir. 

Japonya harp gayreti11i 
takviye ediyor 

Tokyo, 31 (A.A.) - 110fi" Japon
yanuı harp gayreti, dün Prens Kono
ye'nin riyaseti altında toplanmış olan 
"Milll umum! seferberlik meclisi,. 
tara.tından ne:ıredilen İmparatorun 
iki mühim emirname projesinin tas· 
vib! ile yeniden takviye edilmiştir. 

Sınat cemiyetler hakkındaki birin
ci emirname, mandin sanayii, gıda, 
eczacılık, mihanik, kimya, demir, de
ğirmencilik, çimento nakliyat ve in
;,aat sanayii gibi mühim sanayiin her 
biri içJn merkezi kontrol ofisleri ih· 
dasını derplJ etmektedir. 

600,oooleh 
Serbest 

Bırakılıyor 

Bunlardan Mühim Bir 
Kısmının Gönüllü 

Yazılacağı Anlaşılıyor 
Londra, 31 (A.A.) Reuter ajan

sının diplomatik muharriri, Po
lonya • Sovyet anlaşmasına mün
cer olan müzakerelerin çetin ol
duğunu yazmakta, fakat her iki 
hükumetin de karşılıklı bir uzlaş 
ma zihniyeti göstermiş oldukları 
ru ilave ırtmektedir. 

Sovyetler Birliğindeki Polonya 
lılara umumi af bahşeden hüküm 
lerden takriben 500,000 sivil ile 
100.000 kadar asker istifade ede
cektir. Bunlardan büyük bir kıs
mının Almanlara karşı harp et -
mek için derhal gönüllü yazıla -
cakları tahmin olunmaktadır. 

Anlaşma, Almanya ile Sovyet
ler Birliği arasındaki hududu, baş 
ka bir hat üzerinden tesbit etmiş 
bulunan Alınan - Sovyet muka -
velesini feshetmektedir. Sovyet -
!er birliği ile Polonya arasında bu 
lunan bu hal sureti, Nazi boyun
duruğu altında inliyen Polonya -
lılara yeni bir ümit ve cesaret ve
recektir. Bundan başka, mezkur 

(Sonu; Sa: 2; SU: 5) 

Simal Buz , 
Denizinde 

-
Petsamo'yc 
Hava Akınl 

Yapıldı 

lngilizler Kirkenes' dE 
Alman Gemilerini 

de Bombaladı 

Akına 40 Tayyare 
iştirak Etti 

Londra, 31 (A.A.) Bahriye Ne 
zaretinin tebliği: 

Donanmaya mensup tayyare 

-- -

!er şimali Iskandinavya'daki Kir . . 
kenes ve Petsamo limanlarında lngiliz tayyareleri tarafından bo mbardıman edılen Fınlandanın Petsamo limanından bir ırllrfinü, 

btılunan Alm~n gemilerine dün 

1 
hucum etmış.erdır. Petsamo li -
mamnda az miktarda gemi bu • 
lunduğu için liman tesisatı hü -
cumların hedefini teşkil etmiştir. 
Tayyarelerimız düşman hava da
fi topları ve avcılarının ateşi :le 
karşılaşmışlarsa da rıhtımlara 
tam isabetler kaydedilebilmiştir. 
Bir petrol deposu ve diğer bir de
po alevler içinde görülmüştür. 
Umumiyet itibarıyle liman tesisa
tında büyük hasar ika edilmiştir. 

Kirkcnes'e yapılan hücum esna 
sında han>ten evvel mektep ge
misi olarak kullanılıp büyük bir 
sürat kabiliyetine malik ve 87 mi 
limetrelik altı hava dafi topu ile 
mücehhez bulunan 1,460 tonluk 
Brelst harp gemisine iki tam isa
bet kaydedilmiştir . 
Düşmanın şiddetli mukaveme

ti yüzünden bu hücumun netice
leri tesbit edilememiştir. En az 
4 düşman iaşe gemisine tam isa
betler kaydedilmiştir. Harekat 
esnasında Messerschmitt 109 ti -
pinde üç Alman av tayyaresi ve 
Yunkers 87 tipinde diğer bir tay 
yare düşürülmüştür. 16 Ingiliz 
tayyaresi zayi olmuştur. 

Almmı tebliğine göre 
Berlin, 31 (A.A.) - Takriben 

40 Ingiliz tayyaresi, şimal buz de 
nizinde seyrüsefer eden bir tayya 
re gemisinden hareket ederek 
Kirkens limanına hücum etmek 
teşebbüsünde bulunmuşsa da bu 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

r. ·----······-······-·-· ........ , 

Mısır Kabinesi 
İstifa Etti 

Hükumete Saadistler 
de İştirak Edecek 

Kahire, 31 (A.A.) - Sırrı 
Paşa kabinesi, bu sabah istifa 
etmiştir. Sırrı Paşa, yeni ka • 
bineyi eski Başvekilin karde· 
şi ve büyük bir Ingiliz dostu 
olan Ahmet Mahir Paşanın ri· 
yaset ettiği Saadist Partisi 
mensuplarının iştirakiyle ku· 
racaktır. Tahmin edildiğine 
göre yeni kabine beş liberal, 

• beş Saadist ve be~ müstakil a· 
zadan müteşekkil olacaktır. 
Saadist Partisi Mısırın harbe 
daha fiili bir surette iştiraki 
lehinde olduğundan dolayı bu 
güne kadar kabineye girmek
ten imtina etınişti. 

................................................. 

• 

ALMAN TEBLiGi 
(''"'""''""""'"' ......... "''"'"' 

. SOVYET TEBLiGi 
i Roosevelt j 

Rus Kıtaatı ! Almanlara 
Ukraynada i Staline Bir Aijır Zayiat 
Takip Ediliyor Mesai Verdiriliyor 

Burada Sovyet 
Ricat Hattına 
Girilmiştir 

Estonya'da Sovyet 
Kıtaatı Şimale 

Doğru Püskürtüldü 

Moskovada Askeri 
HedeflerBombalandı 

Berlin, 31 (A.A;) - Alman or
duları başkumandanlığının tebli
ği: Alman teşekküHeri, Ukrayna· 
da mağlUp edilen Rus ordularını 
takip ederek derin bir sahada düş 
manın ricat hatla!"ının içerisine 
girmişlerdir. Smolensk'in şal"kın
da, düşmanı ihata etmiş olan Al
man çemberi gittikçe daralmak
tadır. 
Estonyada harp teŞekküllerimiz, 
düşmanı şimale doğru püskürt -
müşlerdir. 

Dün gece Alman savaş tayya -
releri Moskovadaki askeri hedef 
!eri ve üre! demiryolu Münaka -
lf<t merkezini müessir bir surette 
bombardıman etmişlerdir. 

Alma11lar Smole11sk'i nasıl 
zaptetmşti? 

Stokholm, 31 ( A.A.) - "Ofi,, Sov
yet cephesinden bildirildiğine göre, 
muhariplerin anlatmakta oldukları 
şeyler, vaktiyle Smolensk'in Alman
la:- tarafından zaptı hlkAyesinin ne -
den ibat-et olduğu hakkında bir fikir 
vermektedir, Saat 10 da ı,ıehir muta
arrızlarm elindeydi. 'Oç saat sokak 
muharebeleri sona ermemişti, Şehrin 

şimalinde Sovyet kitaları, . Köprüleri 
berhava etmiş oldukları Bdieper neh
ri kenarlarında tabasstin etmiJlerdi. 
Alınan tayyare dafi bataryaları, 

saat 12 ye doğru ı,ıirnalden şehre gir
mişlerdir. Alınan bataryaları, Rusla-

l rın ağır toplarının endahtları arasın-, (Sonu; Sa: 2; Sü: 6) 

--Gönderdi ı Motörlü Bir 
l ! . 1 Piyade Alay• 

ıHopkcnsSovyetlerel İmha Edildi 
1 Her Yardımın __ 

jY apllacağınıSöyledi1 Smolensk veJitomirdE 

Sovyet Komiserler Heyeti Reisi 
STALIN 

Moskova, 31 (A.A.) - Roose -
velt'in hususi mümessili Harry 
Hopkins, 30 temmuzda Stalin ta
rafından kabul edilmiştir. iki sa
at süren bu mülB.katta Hariciye 
Komiseri Molotof ile Amerikanın 
Moskova büyük elçisi Steinhardh 

(Sonu; S•: 2; SU: 4) 

Şiddetli Muharebeleı 
Devam Etmektedir 

Baltıkta 

Kafilesi 
Bir Gemi 
Dağıtıldı 

Moskova, 31 (A.A.) - Sovye 
istihbarat dairesinin tebliği: 31 
temmuzda Sovyet kuvvetleri No 
gojev, Nevel ve bilhassa Smo 
lensk ve Jitomir istikametlerindı 
muannidane bir surette döğüş 
miye devam etmişlerdir. Cephe 
nin diğer istikamet ve bölgeleriı 
de mühim harekat vukubulma 
mıştır. Sovyet tayyareleri düşm . 
nın tank ciizütamları ve piya • 
kuvvetleri ile yerde duran tay 
yarelerine hücum etmişlerdir. 

Ploesti ve Sulina bombardı 
man edilerek yangınlar çıkarıl 
mıştır. 9 Alman tayyaresi düşü 
r~müştür. 5 Sovyet tayyaresi za 
yi olmuştur. 

Smolensk istikametinde hare 
katta bulunan Alman kuvvetler 
insan ve malzemece çok büyı.... 

zayiat vermektedirler. Birka 

(Sonu; Sa: 2; 90: 8) 

FIY AT K ONTROLU 
Mürakahe Bürolar~ 
Arasında lşbirliğ~ 

Sıklaştırılıyor 

(S .•. (Sonu; So: 2; Sa: 8) Ballıkta Alman gemi kafilelerine hücumlarda buluna n Sovjet denizaltılan 

Ankara, 31 (TAN) - Istanbul 1 yarı toptancı ve toptancı taciri< 
ve Ankara fiyat mürakabe kurs- nezdine gitmek suretiyle münh 
!arını bitiren kontrolörlerin pey- sıran fatura bakımından kontr• 
derpey tayinlerine başlanmıştır. yapılacaktır. Bu faturalar sadeı 
Bu gençler bütün istihsal mınta- bir taraflı tetkik olunmıyacak b 
kalarına ve 35 kadar vilayet mer mahaldeki tacirin mali aldığı vı 
kezine gönderilmektedir. Kon - ya sattığı diğer mahaldeki tacir 
trolörler kendilerine verilen tali- lere suçu isnat etmesi beklene 
mat mucibince derhal vazifeleri- bileceğınden mürakabe bürola 
ne başhyacaklardır. Fiyat müra- arasında daha sıkı bir işbirlıı 
kabe teşkilatının kurulduğu gün yapılacaktır. Satıcının fatura vı 
denberi takip edilmekte olan u - mesi ve alıcının da bunu muh; 
sul ve kaideler bundan böyle da- faza etmesi mükellefiyetine r 
ha esaslı bir şekilde ve daha faz- ayet edip etmedikl~ri bilhası 
la hassasiyetle icra olunacaktır. araştırma mevzuunu teşkil ed• 
Bu cümleden olarak perakendeci cektir. 
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İstimlCik 
Muameleleri 

, lstanbulve A nkara Birlikler 
•• Sa lCihiyet 

fefrika Nn. 20 

Dört Seferde de Napoleon'a Yenilmiş 

Olan Viyana, Artık Sulhe Can Atıyordu 

H ızlandırıhyor Hukuk F akultelerz istiyorlar Bizde Ço-Euk · 
Terbiyesi 

Fl o ryada Yen i 
Tesisat Yapılacak 

Şehrimizde 
Toplantı 

Dün Bir 
Yapıldı 

Y azan: Naci Sa'ilullaTı 
ıskender Fahrcttin Sertelli: "tocuk· 

~oruUiyor ld Na~oleonun mektupları~ ı derin ve bariz blr sıkıntı içindedir. İstimlAk işlerinin silratle yapılması 
a, yeniden derın bir vefkat teccllı İmparator onlara, kendlsine bir varis için bir komisyon vücude getirilmiş
dıyor: Denilebilir ki, vefasız Joze- temin etmek hususunda'ki iradesini a- lir. Bu komisyon Şehremini mınta
.nin, vaktiyle, Milinoda, tannan bir ı;ıyor, ve şu sözleri Hive ediyor: kasındaki lstimlı'ık muamelelerini 
Jrkestra tarafından terennüm edilmiş "- Şayet ben. yalnız şahsi duygu- tetkik etmiştir. 
olan aşk ve ihtiras, buı;ün Tuilöri'nin larıma kapılsaydım, Frnnsanın yi- B •kt • 
cnha salonlarınd3, hazin makamlı hir ğitlerinin kızlarından birini kendi- eşı U§l a lll§aat 

Bu iki Fakülte Talimatnamesinin Birleştirilmesi 
İçi n Üniversitede Bir Komisyon Kuruldu 
Ankarn ve İstanbul Hukuk Fakül

telerinin tallmntnamelcrini birlr.ştır
mek için Rektör Cemil Bilsclin riya
setinde bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyon dünkü toplantısında iki 
Fakültenin ders talimatnamelcrlnin 
birbirine zıt maddelerini birleştirmek 
ve ilssü mizan ile asgari sınıf geç -
me numaralarını tcsbit etmek, ihtl -
yari ders cetvelleri arasında ahenk 
vücude getirmek gibi meseleler üze
rinde meşgul olmuştur. 

dc\·am etmiştir. Muhtelif FakUltclcr
de kullanılan terimler arasında bir 
birlik ve ahenk temini için yeni ka
rarlar alınmıştrr. 

Ziya Gü.n tesis /ıcycfi 

İzmir ve Mersin ithaU\t ve ihracat !ara Adabı muaşeret dersi,, baş· 
birlikleri umumt kAtipleri şehrimiz_ lıkh bir k.itap neşretti. Aralannda bi• 
deki ithal!'ıt ve ihracat birliklerinde ı mckt:plinın hocası~ ka~.şı takınmak
dün bir toplantı yapmışlardır. Bu I~ ~u~.ellcf b~lund?,gu hurı::et ve .~ev· 
toplantıda her üç şehirdeki birlikler gıyı gosteremıyen Tarzan lar, Bo~ 
arasında daha sıkı işbirliği yııpılması stJI" ler. de bulunan, ve aral~nnda ar· 

birl'kl dah 1 alfıht t go cdebıyatını, kıraat dersennden da· 

11ıyolenselde ağlıyor. me refika intihap eder, ve Fran- f Belediye Beşiktaş semtinde yapıla- Servetini Üniversiteye bırakan mcr 
hum Ziya Gün'ün vasiyetnamesi mu
cibince tesis heyeti teşl:til edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi Dekanı Ali Fuat 
Başgil, Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Hamit Ongunsu ve Profesör Muzaf
fer Esat Göçh:ın ile Ziraat Bankası 
milraklplerinlen Salahattin ve Emni
yet Sandığı mildilru Reşitten teşekkill 
eden heyet, Rektörün riyr ' tinde ilk 
içtimmrıı pazartesi cfınti yapacaktır. 

\'~ ı ere a gen ~ s ye ve- ha dikkatle belleyenler de bulunar 
rılm~i hususunda Tıcaret VekAle.u ı;ocuklarmuzın, böyle: bir kitaba karş 
nc~ınde müştereken teşt;bbüslere gı- duydukları ihtiyaç, mini mini boyla· 
rlşılmesin~ k~rar verllı;ııştlr. 1.stene- rından çok büyüktür. Bunun içindiı 
ce:C sall'ıhıyetı tcsblt içın de bır ko- ki, lskcnder Fahrettinin eseri, sittikçc 
~ısyon k~rulmuştur •. Komisyon bir- daha aşikar bir hale giren bu lbtiya· 
hklerin ~amn~elerıni tc_:klk e~e - ca cevap vermek emelinden doğmuş· 
rek, bugunkü ihtıyaçlara gore tadıllıt tur: Temenni edelim ki, üstadın say 
yııpılması hususunda Ticaret Vekli - me§kilr ve müsbct şekilde müessir ol· 

* * sızlara lmp3ratoriçe olarak da, has-1 cak yeni inşaat için bazı kararlar 
}'eni izdivaç meselest let ve faziletleri bir tahta en liyik 

1 
vermiştir. Abbasağa parkı karşısın -

olan kızı seçerdim. Fakat insan, daki belediyeye ait arsa on parçaya 

Bir kaç gün sonra, maskeli bir ba-
loda, yeşil bir domino, Viyana

ıın, Paris sarayındakl eski sefiresi 
"renses Mettemih'i kolundan sürük -
uyor. Kadın Napoleonu tanıyor. Çün 

.cu maskesiz Napoleonu, iyiden iyiye 
ııç kimse tanıyamasa da, kılığını 
~ıyafetinl değiıttinniş Napoleonu, bir 
;c;:ıç latifeden sonra, o kadından, bir 
ı şiduşeş'in, kendisi ile evlenmiye 
niıtemayil olup olamıyacağını ıoru-

kendi asrındaki ldaba, öteki dev- ayrılmıştır. Her parça 375 ve 400 
!etlerin lidetlerine, ve bahusus si- metre murabbalık araziyi ihtiva et
yasetin birer vazife haline koydu- mektedir. Bu arsa üzerine yapılacak 
ğu terbiye li.dabına uymak. ve tes- ve nezareti .Asıklar sokağına olacak 
limlyet göstermek mecburiyetinde- dört bina üçer kaUı olacak ve önle
dir. Hükümda~lar, benim yakın ak- ı rinde bahçeler vücude getirilecektir. 
rabam ile sıhrıyet peydahlamak is- Salname sokağına bakan binalar 1-
tediler, Şimdi benim de, içlerinden kişcr katlı olacak ve bahçeler arka
birine, şahsi sıhriyetimi emniyetle larında bulunacaktır. Belediye bu 
teklif cdcmiyeceğirn hiç bir kimse mıntakadakl arsaları yakında satışa 
yoktur zannediyorum. Saltanat sü- çıkaracaktır 

Terim heyeti 
Onlvers!tc Terim Koordinasyon He

yeti dün sabah Maari! Vekilinin ri
yasetinde toplanmış ve çalışmalarına 

!etine bir rapor verecektir. sun ... 
Bir istifa 

MÜTEFERRİK : PİYASADA: 

Demir ve maden! eşya birliği umu
.mı katip muavini Naci istifa etmiş
tir. Yerine tütik birliği umuml kfı
tip muavini tayin edilecektir. 

Fakat ben, çoc·.ık ahlakının, yalnız 
kitaplarla düzeltieceğinc inananlardar 
değilim. Ve bana sorarsanız, biz, on· 
!arın körpe karakterlerine dilediğimi2 
düzgünlüfü vermeye, içinde yaşadıkla· 
n muhitleri ıslah ile başlamak mec· 
buriyetlndeyiz: Çünkü bunu yapma· 
mak, ve istediğimiz neticeyi yalnız ki· 
taplarla temine çalışmak, toprağına su 
toprağına gübre, toprağına kükürt ve· 
rilmeyen bir ağacın illetini, yaprakla· 
rına serpilen ilaçlarla tedaviye uğraş· 
maktan farksızdır. 

ren iıç hanedan, Fransaya bir İm- Fl · d t • t Çay geldi 
or, Aldığı cevap şudur: 
"- Orasını bilmem Sirl 

"- Siz kend nlz bir arşidüşe!'j 
olsaydınız, benim desti izdivacımı 
kabul eder miydiniz' 
Viyanalı kadın gülüyor: 

paratoriçe verebilir: Avusturya ha- orya a esısa 
nedanı, Rusya hanedanı, ve Saks Floryada yeni çeşmeler vUcudc gc-
hanedanı... Bu hususta, sizler ne tlrllmcsine, lüks kabinelerin çoğaltıl
duşümiyorsunuz?,. masına, Florya gazinosunun şimale 

Acaba, bu sözleri söyleyen Napo- bakan kısmının çam ağaçlariylc süs
lcon, sevdiği Mari Valevska'yı niçin letilmcslne karar verilmiştir. Florya
alamıyor? Niçin, kendilerine krallıklar daki seyyar satıcılar için de mınta -
İhsan ettiği kahraman Fransızlardcln kalar ayrılmıştır. 

Yeniden Dört ihtikar Ayakkab ı Fi ya tı 
Vak ası T esbit Edildi Yenide n Tesbit Edildi 
Sultanhamamında Stok mağazası 

Enhibi Kenan Araç yüksek fiyaUa i
pek kumaş sattığından, Balıkpazarm
da Tahmis· sokağında 11 numaralı 
dükkfında kuru kahveci Sukyas kah
ve ihtlk5rı yaptığından asliye ikinci 
cezamahkemesi tıırafından tevkif e
dilmiştir. 

Fiyat Mürakabe Komisyonunda dün 
muhtelif meseleler görüşülmüştOr. 
Dişçilerin istedikleri kauçukların ve
rilmesi için her dışçlnin dişçiler ce
miyetinden birer ihtiyaç vesikası ge
tirmesi muvafık görülmilstür. Çuval
cıların çuval fiyaUarmı arttırmak hu
susundaki talepleri kabul olunma
mıştır. tskendcrun yollyle getirtilen 
200 kamyon ldsti.ğinln :fiyatı tetkik 

Çay ve kahve birliği tıırafından 
Bağdatta kalan çayların memleketi
mize nal:li temin edilmiştir. Son gün
lerde Bağdattan getirilen 200 sandık 
çay piyasaya verilmiştir. 

••- Muhakkak onu reddederdim. 
"- Çok gaddarsınız: Kocanıza 

bir mektup yazın d:ı, ondan bu 
hususta ne düşündüğünü sorun. 
"- Sir. madem ki, elçi şimdi benim 

kocam değil, Prenses Şvartcenberg'
:lır, siz bu meseleyi onunla görüşün ... 

Bu yeni irtical ile, kendisinde ih
tiliilcilık zamanından kalan bu açık gö 
üllühikledır ki, Napoleon yenı ız-

1 vaç meselesine girişiyor. Ayni ak
am. temennisini ertesi sabah elçiye 
bıldirmeye de Öjen'i memur ediyor. 
İmparatorca, bu derece tabii olan bu 
ade ve çabuk hareket tarzından Habs 

burglar hiç bir şey anlıyamıyorlar. 
Car. rahat durmuş, sakin kalmıştı. 

* 1 ·eni bir meşveret 

oort seferde de yenilmiş olan Vi-
yana, sulha can atıyordu. Bun

dın daha iyi bir hal sureti buluna
b lır miydi? Gecikmeden maksada er
d recek vasıtalara baş vurulmayacak 
o duktan sonra, bu boşanma, neye 
yuaıdı? 

Napoleon. -ki, bir harp ortasında 
b le hemen hiç meşveret akdetmezdi
karısını boşarken yaptıiı gibi, yeni
d~n evlenme tasavvurlan hakkında da 
r kirlerini almak üzere yine bütün ta-

birinin kıziyle evlenmiyor? -----...----
Dünyayı altüst et, başına iki taç giy, 

hakiki krallan huzuruna kabul etmez
den önce, yan odalarda yarımşar saat 
beklet, onlardan birini tahtından atıp, 
yerine bir hancının, bir meyhanecinin 
oğlunu oturt, ııonra da, çok sevdiğin 
bir can yoldaşından ayrıl da, her biri
ni birer yarım ilah gibi kendi elinle 
yıkıp devirdiğin "zamane iidabı" na 
boyun eY ..• Niçin? 

Fakat ne yazıktır ki, onun sualine 
muhatap olanların içinde, hiç kimse, 
sarayı hümayunun soğuk haşmeti i
çinde, Napoleon'a bir Fransız kııını 
seçip almasını tclkln etmek cesaretini 
bulamaz. 

Nitekim Öjen ile Taleyran Avustur
ya için rey veriyorlar Müra ise. bu
nun aleyhinde bulunuyor. Ona göre, 
Mari Antuvanet, Frnnsaya felSket ge
tJrmiştir, Mecliste hazır bulunanlardan 
bir kısmı da Saks'a taraftardırlar. Ve 
İmparator. bunların hepsini dinliyor. 
Celseyi kapatıyor. Ve tıpkı, her zaman 
yaptığı gibi, kendi verdiği karan tat
bik ediyor: Hemen, daha o akşam, 
Viyanaya bir vekil cöııdcriyor. 

* * işin içyiizü 

Beylerbeyinde Tahsil 
Şubesi 

Beylerbeyinde yeni bir belediye 
tahsil ı,.-ubesi açılacaktır. Şube için 
yeni bir bina sutın alınacaktır. 

Heybelide Balo 
Kızılay Cemiyeti Heybeliada şubesi 

2 .Agu:.tos cumartesi aksamı Heybcli
ada pliıj gazinasunda mukellef bir 
balo verecektir. Balonun parlak ol
ması için bütün tedbirler aluunışhr. 

Yeni l\'lahsul Patates 
Karacabey ve Bursadan piyasamıza 

muhtelif kalitede yeni yıl mahsulü 
patates getirılmlştir. Toptan Iiyatlar 
7,5 - 14 kuruş arasındadır, 

Samsun Tiitiin Rekoltesi 
Samsun, (TAN) - Yeni tUtlln nkoltui ha 

vaların çok kurak citmesinc bınacn u, !akıt 
ndistlr. Umumiyet itibariyle mahıııl kemal 
devresine cclmıı ve kırıma baılanmışıır. 

Tamir Edilen Hamam 

Asmaaltında çivici Yordan yerli 
kundura çivisini 40 kuru,ş yerine 300 
kuruşa ve Bakırköyde bakkal Ali 
Rıza yerli naftalini 200 kuruşa sattı
ğından dolayı mahkemeye verilmiştir, 
AŞİYAN - Şair Tevfik Fikretln 

(Aşiyan) mın "Fikret Milzcsl,, ha
line ifrağı için 2500 lira harcanacak
tır. 
HALİÇ VAPURLARI - Denizyol-

lnrına geçen Haliç \'apurlarının ba -
calarındaki farstan dün değiştirilmiş 
\'C Dcnizyolları forsu takılmıştır. 

Beyoğlu Halkevinin İlk 
l\leydan Konseri 

Beyoğ1'J Halkevinin 60 kişilik ko -
rosu ilk meydan konserini. dün ak
şam Taksim belediye bahçesinde ver
miştir, Konsere İstikllıl mnrşiyle bofj
lanmış Ye bunu müteakıp beş yerli 
ve dört yabancı müntahap eser din
lenmiştir. Halk tarafından takdir o
lunan gençler çok alkışlanmı5tır. 

lukatını topladı. 
Altı hafta evvel olduğu gibi, işte O toplantıda, yalnız bir tclç napr, 
mdi de hepsi, yumurta biçimindeki işin içyüzünü doğru görcbilmişi. Ve 

masanın etrafına toplanmış bulunuyor. bunun içindir ki o. Rusya lehinde 
Buyük rical de bu toplantının daveill- fevkalade musir davrandı. Fakat dü
lcn meyanındadır. içlerinden birinin şüncesi.nln esaslarını, pek mahrem o
batıratınd3 naklettiğine göre, 0 gün- 1 !arak şoyle anlattı: 

Edtrnc, (TAN) - Bundan birkaç ay evvel 
bir kaza neticesinde yanan tarıhl "Muit bey,, 
hamamının tamıri için plln ve hıifelrl Y•· 
tıılmııtır. Bu hamamın tamiri tarıhl krymctı 
bakımından oldul!u kadar halkın ıhtlyacını kar 
1•l•ma5l bakımından da cok anemhdır. 

Y iik Tarifeleri 
Yeniden Yapılacak 

ku toplantıda bulı:.nanların hepsi del (Arkası var) 

ikinci Murat dcvnnln kıymetli kumandan· 
lanndan ve Efllk fatihlerinden obn Mczit be· 
:rin Edırnenln Kırı,hane mahallesinde ( Y cıilce 
camii) namiycl bir de camiıi vardır. 

Hamalların yük taşnna ücretleriyle 
motörsuz. nakil vasıtalarının wrirc
lerinin yeni bastan ve yeni esaslarla 
ha1.ırlanmasına karar verilmistlr. 

Şimal Buz Denizinde 
(Baş tarafı ı incide) (Baş taralı 1 incidcı 

\"C Hopkins'in refakatindeki zevat 
teşebbüs akim kalmıştır. Bu hi.i- ta hazır bulunmuşlardır. 

f~E.iE',,;;,c; Et E'N ·. HABHUER i 
f..~~ .... _ -: .... : . ...SZ. r~ !İ,# : -. • -~ ;• n· • . .::.~~- - . - , . , ·', , • ., -.. '"' 

Roosevelt 

~' ' . merikan 
opçekeri 

Bombalandı 

Amerika Bu Yüzden 
Japonyayı Şiddetle 

Protesto Etti 
Vaşington, 31 (A.A.) - Bahriye 

Nez:ıretl, Tutila adındaki Amerika 
topçekerlnln Çunking limanına Ja -
ponların yaptı~ı bir hava akını esn:ı-
ında Japon bombalariyle hasara uğ
ramıs olduğunu bildirmiştir. 
Amcrıkan gemisinde insanca za

yı t olmamıştır. Japon tayyareleri 
topçekerin üzerine müteaddit bomba
! r atmışlarsa d::ı geminin yalııız ar
ka cfıvertesi hafifçe hasara uğramış
tır. Bombalar Tutlla'nm motörlil bir 
s ndalını tahrip ettiği gibi, güverte 
ı zerindeki bazı Aletleri de tahrip ct
mı tir. 

Tutila gemisi Yangçe nehrinin em
n 'yct mmtakası diye ayrılan sahasın
da demirlemiş bulunmakla beraber, 
bombaların kaza eseri olarak isabet 
ettığl zn."lncdilnıektedlr, Bununla be
raber Amerika hCikOmetf, Japon hü
kUmetine şiddetli bir protesto notası 
tcvdı etmiştir. 

Yakalwıarı gemiler 
Vaşington, 31 (A. A.) - .. Ofi": Ha

z.ine nezaretinin bir raporu. 28 Şubat 
1940 tarihi ile 3 Mayıs 1941 arasın
da alakadar memurların Hawai sula
rında 19 Japon balıkçı gemisini yaka
lamııt otduklannı bildirmektedir. 

Bu gemiler Amerikan bayrağı çek
mişlerdi, halbuki rapora göre J apon 
malıdır. 

Raporda deniliyor ki: Bu gemiler, 
radyo ilctlcrl ile tcchiz edilmiıti ve 
her birinde Japon ihtiyat bahriye z:a
bıtleıinden en az bir kiti bulunmakta 
idi. Rapor, netice olarak, resmi ma
hafilde bunların casusluk yapmakta 
olduğu mütalcasının hliküm sürmekte 
olduğunu beyan etmektedir. 

Almanlar Akdcnizdeki 
Hava Kuvvetlerini 

Çekiyormuş! 

Catan.IQ Ve i cum esnasında düşman 23 tayya- Oğrenildiğine göre, Harry Hop-
.1 re kaybetmiştir. kins Stalinc Roosevclt'in bir me-

l
• • H n·· J Ut 1: ·ı sajını tevdi etmiştir. 
lnnazıye GVG un gece ng ere ayyare H ı. · ,. .. l . 

':J 1 meydanlarına hava taarruzları oprırns ın 80Z erı . 

H 
•• yapılmıştır. Ingiliz tayyareleri _Ankara, 31 (Radyo gazctcsı) -
UCUmları garp Almanyasındaki bazı yerle- Halen Moskova~a bulun~akta o-

. . • lan Harry Hopkıns, ecnebı gazete 
re ınfılak ve yangın bombtıları ve ajans muhabirlerini kabul c-
atmışlardır. derek beyanatta bulunmuş ve ez
TANı Klrlccnu, tlmal buz denizi aalılllnde cümle demiştir ki: 

Şimali Afrikada Harp 
Devriye Faaliyetine 
İnhisar Etmektedir 

.Norvrçe alt bir limandır. Ve Pet .. mo'nun "Moskovaya Roosevclt'in şahsi . ::~~~de Fınlanda • Norveç hududu dvarın· mümessili sıfatiylc geldim. Sta -
lın ve Molotof ile ıkonuştum. Sta
lin ile birkaç defa daha konuşa -
cağım. Staline, R oosevclt'in bir 
mesajını getirdim. 

Kahire, 31 (A,A.) - "Tebliğ., A
ğır bombardıman tayyarelerimiz 28/ 
29 Temmuz gecesi Bingaz.i üzerine 
yeni bir akın yapmışlardır. Rıhtım -
lara ve vapurlara takrıbcn 10 ton ka
dar bomba atılmış ve müteaddit yan
sınlar çıkarılmıştır. 

J(iel'e hücum 

I...ondra, 31 (A.A.) - Ingiliz do 
nanmasına mensu p ıtayyareler 
dün Kiel limanında b u lunan düş-

man gemilerini bombardıman et
mişlerdir. 

Bir Alman şehrine taklit 
et vesikaları atıldı 

Zürih, 31 (A.A.) - Die Tat gaze
tesinin Berlin muhabirinin bildirdiğine 

"Amerika S ovyetlerin N aziz
me karşı açılan mücadeledeki mü 
him rolünü iakdir ediyor ve ona 
gör e hareket ediyor. Esasen A -
merika, Hitlere karşı mücadele 
eden her k uvvete ve her devlete 
yardım ctmiye k arar vermişti. 
F akat Rusyanın bu mücadelede
ki mühim r olü de gözonünde tu
tularak kend isine elimizden gc -
len yardımı yapacağız. Moskova
da ikametim esnasında Sovyet ri

Slcilyadaki düşman tayyare mey -
danları üzerinde yapılan keşi! uçuş -
ları, dilnkü tebliğde mevzuu bıihse -
dilen akının, .:vvelct: zannedildiğin
den daha büyük bir muvaffakıyetle 
yapılmış olduğunu göstermlştır. Cıı -
tania'da 6 a\cı tayyaresinin tahrip e
dildiği anlaşılmıştır. Catnni:ı ve Bo
rizion'da ciddi surette hasara uğra
tılmış olan 1üşman tayyarelerinin a
dedi de C\'\'Clcc blldirlldığinden daha 
yüksektir. 

göre İngiliz tayyareleri, Munster şeh
ri üzerinde dıin sabah erkenden uça-
rak et vesı"kaları atmııslardır. Bu vesi- caliyle bu yardım meselesi etra -
kaları o saatte sokakta bulanlar top- fında da konuşacağız ve konuşu

Bu harekôtttan 2 tnyyaremiz dön
mcmi§tır. 

Tobruk mwtakasmda 

lamışlardır. Bundan evvel Almanyanın 
dığer bazı şehirlerine atılan benzin ve 
sikalarını toplayarak bunlarla benzin 
almaya muvaffak olan bir çok kimse
ler tevkif edilmiştir. Şimdi benzin tev-

Kahire, 31 (A.A.) - Orta şarktaki zii, gayet sıkı bir kontrole tabi tutul
İngiliz karargahının tebliği: Tobruk 'maktadır. 
müd:ıfaa hattının şark bölgesinde kuv- M h bi · bildirdfw• .. b r b' ı ili hü d . • h u a rın eme gore, u ve-
vet ı ır n! z. cum evrıyesı at- sikalar o kadar güzel taklit edilmiıttir 
lanmızdan uç kilometre mesafede kuv 1 k' h k t f d h k'k" 'k 1 . . ı ı, er es ara ın an a ı ı vesı a ar-
veUı bır talyan grupuna hucum ede- dan kolay kolay tefrik edilmesine im-
rek duşmanı kaçmaya mecbur etmiş kA kt 
ve ağır zayiat verdirmiştir. Bir topla an yo ur. 
20 tüfek iğtinam edilmiljtir. Batırılan J 11gUiz gemileri 

Cenup fstilcametinde diğer devriye
lerimiz derin bir sahada düşman mev
zllerinin içerisine girmişlerse de düş
manla temasa geçmiye muvaffak ola
mamışlardır. 

Hudut mıntakasında :ı:ırhlı devriye
lerlmizdcn biri b.ir düşman tayyare 
meydanında bulunan çok büyük bir 
tayyare benzin stokunu tahrip etmiştir. 

Berlin, 31 (A.A.)- Alman dcnlzal
tılan, Atlantikte 24 bin tonluk beş İn
giliz ticaret gemisi batınnıılardır. 

De 
Bir 

Gaulle 
Nutuk 

Şam da 
Söyledi 

yoruz. 
" Buraya yalnız gelmedim. Jki 

Amerikalı general bana refakat 
e tmektedir .,, ------
Efganistana Glden 
Almanların Miktarı 

da Artıyor 
Londra, 31, (A.A.) - Timcs'in dip

lomatik muhabiri yazıyor : Irana ol
duğu gibi Efcanistana da Almanların 
çok büyük mikdarda geldikleri muGa
hcde cdilmcktedlr. Büyük Britanyıının 
Kibildekl E lçisi Sir William Craper, 
Efganlstana akın eden Alman teknis
yen ve mütehassıslarının teşkil ettik
leri tehlike hakkında Efgan hülri'lmcti
n in dikkatini celbetmiştir. 

lran hükiimeti /rıgiliz 
notasına cevap verdi 

Tehcir Edilen Norveçliler 
Şam, 31 (A.A,) - "Afi,, General Londra, 31 (A.A.) - I randa Nari ajanla· 

de Gaulle bir nutuk söyllyerck müt- nnın bulunmakta olması dolaYlıl:vlc Iariltc· 
tcliklcrln ' Surlyedeki siyasetlerin! re tarafından Tahran hllkllmeti nezdinde :vı · 
tarif ctm'..+ir Gen ral f "Üte hü ı tıılmıı olan teıebbQıo hQkQmct tarafından ce· 

...,. · e ' n.. re - vap verilmlıtlrı 
kiımetinin Suriyede siyasi emelleri Rcııter ajansının diplomatik muhabirinin 6f 
olmadığı şeklindeki beyanatını hatır- rcnditiııc clire, vaziyette cmmnunlyeıe ıa:ran 
tatmıştır. bir tebeddül 7oktur. Iranın cevabı incili• ve· 

edilmiştir. Bir dış lastik için 178,5 
Ura fiyat konmuştur. Ayakkabı fi
yatları yeniden tcsbit olunmuştur. 

Çivili kunduralar, terlikler, llistik 
çizme ve şosonlarda kfır nisbeti % 
25, dikişli erkek 'ile kadın ayakkap
larında % 30 ve piyanta yapıştırma 
ve altı llistik kadın nyakkaplarında 
% 35 kabul edilmiştir. 

Ayakkabılar için kabul edilen bu 
fiyatlar müstchlike kadar kaç elden 
geçerse geçsin, değişmiycocktlr. A
yakkabılar üzerinde maliyet fiyatını 
gösteren etiket de bulundurulacaktır. 

S0MERBANK M0DÜRÜ - Sü
mcrbnnk Umum Müdürü Burhan Sa
nus, dun şehrimize gelmiştir. Burhan 
Sanus buradan Karabüke gidecek, çe
lik ve demir .fabrikal:ırında tetkikat 
yaptıktan sonra şehrimize dpnerek, 
yünlü ve pamuklu sanayi gruplarının 
toplantısına riyaset edecektir. 

Toplantıda :Cabrikala.rm geçen se -
nckl istihsal vaziyetleri ve önUmüz
deki iş yılı için kapasitelerin arttı -
rılmnsı imkanları gozde;ı. geçlrılerek 
yeni bir çalışma progrnmı hazırlana
caktır. 

Sovyet Rusyada 
(Bnş tarafı 1 incide) 

anlnşma harpten sonra yapıla ~ 
cak olan işbirliğıne dogru yeni 
bir adım teşkil etmekte olduğu gi 
bi müttefiklerin zaferine karşı 
beslenen itimadı da göstermekte 
dir. 

Bu anlaşmanın tahakkuku için 
çok gayret sarfetmiş olan lngiliz 
Hariciye Nazın Eden'i de takdir 
,.e hürmetle yfıdetmek lazımdır. 

Pakta ehemmiyet veriliyor 
Londra, 31 {A.A.) - Pat ajansın

dan: Londradaki siyasi mahafildc Po
lonya - Rusya itilfı!ma buyUk bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Bu ma
hafil, Sovyet Rusyonın Almnnya ile 
Polonya arazisinin işgaline mUteallik 
olnrak akdetmiş olduğu itilfıfları fr.s
hetmcsi, Polonya - Rusya münascba
tını 1920 den sonra imza <'dilmiş olan 
muahedename ile bu harpten evvelki 
arazi statiisüniın te:ikil etmekte ol -
duklnrı eski konunu esasa irca et
mektedir. 

Polonya - Rusya diplomasi müna
sebetlerinin derhal iadesi, Polonyn 
harp esirleri ile siyasi mevkufüırın 
sercst bırakılması, Rusyada hakimi
yetine sahip bir Polonya ordusu vU
cude getirilmesi, bütün bunlar iki 
memleket arasındaki münasebetlerin 
silraUc normalleşmesine medar ola -
caktır. 

Fransa da 
Sıkıntısı 

Yiyecek 
Artıyor 

Beyrut, 31 (A, A.) - "Afi": Vi
chy'nin askerlerine ait bir karugah
ta ekserisi aşağı Pfrenelerde bulunan 
aileleri tarafından efrada gönderilip 
unutulmuş bir çok mektuplar bulun
muştur. Mektupların tarihi. Mayıs 
başlangıcıdır. Hepsi de Fransada yi
yecek yüzünden çekilmekte olan se
faletten bahsetmektedirler, Bu mek
tuplardan birinde şöyle denilmektedir: 

.. Ellerimizde vesikalarımız olduğu 
halde bir aydanberi bir defa olsun 
çorba pişirip içemedik ... 

Bütün mektuplarda patatesten bah
sedilmektedir. Bir mektupta da şöyle 
denilmektedir: 

"Kahve bulup bulamadığımızı soru
yorsun, iki aydanberi kahvenin ancak 
r engini gördük, çünkü şimdiki kahve
miz kavrulmuş arpadır, Herşey vesi
kaya t abidir. Ayda bir klo patates a
labiliyoruz.,. ------
Londrada Bir Müttefikler 
Konferansı Toplanacak 

Ankara, 31 (Radyo gazetesi) 
i\hı.ınlc:rm Akdeniz.deki hava kuv -
vc•ı~rlnl geri çckmiye karar verdiği 
ha .kında b '- şayia vardır. Bu, ta
hakkuk ederse, İtalyan hava kuvvet
lerı bır defa daha İngiliz hava kuv
ve~ıer•ylc: ba ba a knlacııktır ki bu, 
İtalyanı rın aleyhincdır. 

Londra, 31 (A.A.) - Norvrc telırraf a -
!ansı bildiriyor: Norvcç'ln carp nahl:vclcrln • 
.teki Norveçlilerin ani 'f'C clıll olarak tahliye 
rdilmelerl buzat "Klsllnr.. !erin protesto et· 
"'iye baılamıı oldukları bir dch~ct ve karra· 
plrk tevlit etmlıtlr. 

Eu Yabılcesine tehcirler, l11:allerl altında 

buluıun unlı topraklarda tayyare meydan• 
lan Ye aair askeri mDcsıueler vUcude ıtctlr

melı: isti:ven Almanlann takip etmekte oldııkla· 
rı ıl:vueıin nrtiteleridlr. 

General, Surlycnln hükümranlık 
ve İstikllıl şartlarını tesblt ve sami
mi bir ittifakın abkllmını tayin et 
mek zamanının hiılül etmiş olduğu
nu söylemiştir. 

u:vuına lı:arıı tam bir cevap tellkkl edılemu. 
Bu cevapla bur Alman eıb111 husuıi)'cainln 
vaziyetlerinden ve onların Iranda nr r;ibl ah· 
vat ve ocrait dolayısi,Ylc bulunmakta oldukla· 
nndan bahıedilmclttr ve (aaliyctlcrl hakkında 
tahkikat yaııılmakta oldufu lllvc cdilmcktcdır 

Londra, 31 (A.A.) - Avam Kama
rasında kendisine bir sual sorulan 
Eden. vcrdi~i cevapta, müttefik dev
lt"tler hiikl'ımetlcrinln yakında umurnt 
bir içtima aktedeceklcrinl ve bu içti
mada harp sonrnsı me"t"lelcrlııln mli
zakercsine b:ı:ilıın:ıcagını limit ctt.si
ni röylcmiştir 

POLlSTE: 

Bir Adam Minareden 
Düştü, Öldü 

Fatihte Şair Cem sokağında oturan 
25 yaşında Abdülhakim, Üskildarda 
Yenicaml minaresinin 6erefeleri ara
sındaki otları temizlerken dtismüş ve 
parçalanmıştır. 
BİR ÇOCUK BULUNDU - Yeni

bahçedc Gureba hastanesi arkasında
ki çayırda kundağa sarılmış ve üstü 
otlarla örtülmüş beş aylık bir kız ço
cuğu bı.:lunmuştur. Kı:za Güneş ismi 
konulmuş ve çocuk Kreşe kaldırıl
mıştır. 

·- RA-DVO · 
tHHaJNKU t•K.OH R A , 

7,30 Proıram ıl,30 Muhtelif 
7,33 MQdk (Pi.) ıı,40 Orkestra 
7,45 Haberler ıg,IS Orkest ra 
8,00 MQzik (Pi.) 19,30 Haberler 
1,30 Evin aaatl 19,45 fjarkıla r ... 20,ıs Rad. Gaı 

12,30 Proıram 20.45 MO&ik (Pi.) 
12.u TOrkço (Pi.) 
12,45 Haberler 2ı,OD Zir. Ta. 
U,00 Tilrkçe (Pi.) 21,1 0 Su 
13,ıS MQdJı: (Pl.) 2ı,30 Konıııma 

* 
22,30 Haberler 

18,0D Procnm 22,45 Cu (Pi') 
18103 Orkestra 22,SS Kapanrı 

Sovyet Tebliği 
(Baş tarafı ·l incide) 

giin evvel Kızılordu kıtalan düş
manın "Büyük A lmanya,, ism ini 
taşıyan motörlü piyade alayını 
tamamen ezmişlerdir. Kızılordu -
ya karşı yapılan mücadele esna
sında Alman hücum kıtalarına 
mensup bir alay ölü ve yaralı ola 
rak iki binden fazla asker ve su 
bay kaybetmiştir. Yiizlerce esir 
alınmış 300 hafif mitralyöz, 12 
mitralyöz, muhtelif çapta 11 top 
ve 14 tank dafi topu iğtinam edil 
miştir . 

30 temmuz günü düşman tay -
yareleri, üç defa Leningr ada akın 
yapmak teşebbüsünde bulunmuş 
lar ise de tayyare d afi b ataryala 
rımızla avcı t ayyarelerim iz tara -
fından püskürlülmüşlerdir. 

Ballıkta gemilere taarruz 
Moskova, 31 (A.A .) - Tass A

jansına göre, Baltıkta muhrip ve 
torpido gemilerinin himayesi a l -
tında seyreden b ir düşman gemi 
kafilesi dört S ovyet m uhribi tara 
fından bozguna uğratılmışt ır. 

Tank ve piyade askerleriyle 
yüklü büyük bir mavna batırıl -
mıştır. Müsademe esnasında bir 
Sovyct gemisi hasara uğramışsa 
da iissüne avdet edebilmiştir. 

JJI oskovayn bir akırı 
Moskova, 31 {A.A.) - "Of!,. 30/31 

Temmuz gecesi onl:ırca Alman tayya
resi, yeniden Moskovaya hücum te
şebbüsünde bulunmuşlarsa da, hücum 
eden bütün tayyareler tayyare dafi 
bataryaları ile avcı tayyareleri tara
fından payitahta yaklaşmalarına mey
dan verilmeden dağıtılmışlardır. Hiç
bir düşman tayyaresi Moskova {!ze
rinde uçmamıştır. 

Alman Tebliği 
Ba~ tarafı l incide) 

Kaldı ki. bir çok büyilğün"idlbı mu• 
aşeret., dersine olan ihtiyaçtan, ço· 
cuklarımızın ayni bilgiye karıı duy· 
dukları ihtiyaçtan küçük değil, bilakiı 
alabildiğine büyüktür: Çünkü, sade u· 
mumi yerlerde oturmanın, konuşma· 
nın, sade bir konser dinlemenin, bi( 
konferans dinlemenir., bir tiyatro sey• 
rctmenin, medeni bir insan ta· 
rafından bilinmesi farzolan tidabmı 
değil, el sıkmanın, sokakta yürümeniz 
tramvaya binmenin. hatta bir kieedcı 
bilet almanın, hatta bir lokantada ye· 
mck yemenin basit usullerine bile va· 
kıf olmıyan büyükler, maalesef, ikidı 
birde terbiyelerinin kıtlığından den 
vurduğumuz küçiı1derden az değildir. 

Bunun içindfr ki, lskcnder Fahrct• 
t inin mektepler ve mektepliler içiı 
yazdığı ders kitabının, büyükler içiı 
kaleme alınmış bir başka nüshasını 
bazan vapurlarda, bazan tramvaylarda 
hazan gazinolarda, sinemalarda, tiyat• 
rolarda, hatta sokaklarda bağıra bağı· 
ra okusak, ve okutsak yeridir. 
Eğer bu acı hakikate inanarak dav

ranmazsak, muaşeret ad3bına karşı 

:ı:aten pek azalmııt bulunan vukufumu· 
.zu çocuklarımızdan fazla kay)>edeceği
miz için, günün birinde, babalarına 
analarına terbiye dersi vermek hizu· 
munu duyacak çocuklar türemesindcı 
bile korkabiliriz! 

Trakyada :Mahsul 
Edirne, (TAN) Trakya draat blSlıı:eslne al 

olmak üzere 15 Harman (Battlı) :nalclnu 
harmanların kaldırılmasında çalııtınlmakıa ı 

Bıı ıenc Trakya blSlceılndc ltııhlt ve :ra hl 
mahsul çok iyidır. 

JAPONY DA 
(Baş tnrafı 1 incide 

İkinci proje demir, çelik, bakır, pi 
rinç, bronz ve sanayide mc\ eut dı 
ğer bnkır halitaları miktarının, ma 
ğazaların ve depoların hükt'.tmet tarn 
!ınd:ın mutalebe edilebileceği vey 
satın alınabileceğinı derpiş ttmel,te 
dir. 

Hukümelin sözcüsü, bu tedbiri 
hedefi, demir, çelik ve bakır kıth 
ğına m1'ıni olmak olduğunu beyan el 
mili ve demiştir ki: 

"Cebri müsadere usulü tatbik edil 
miyecektir. Fakat hükiimet, ellerind 
bulunan demir, çeik, bakır, pirinı; v 
diğer bakır halitalanndan ihtiyari te 
berrülerde buunmak için halkın vatan 
severlik hislerine müracaat edecektiı 
Maamafih bu ianeler, sınai ve ticnı 
müesseselerin bu ihtiyaçları veya iııle 
ıneleri için zaruri olan demir, çelil 
ve bakır maddelere şamil olmıyacako 
tır. 

Bundan baı;ka "milli umumi scferı 
berlik meclisi,, bugün de diğer iki pro
je kabul etıWştir. Bunlardan brisi de 
niz nakliyatına ait bir kontrol ihda 
etmekte diğeri de elektrik kudret 
tevziatını kontrol altına vazetmckt~ 
dir. 

lJlüşküUil başladı 
Tokyo, 31 (A. A.) - "Ofi'': Güm 

riık idaresinin Japonya, Mançuko v 
Çinin Japonlar tarafından işgal celil 
mili olan mıntakalarından bauka yer 
lere gidecek olan bir çok esaslı mal 
!arın ihracını menetmesi üzerine bl 
çok ecnebi cemilen Japon limanların 
da kalmışlardır. Amerikan ihracat ta 
cirlcri ile seyriscfain kumpanyalar 
çok müşkül bir vaziyette bulunmakta 
dırlar. 

Pamuk ve pamuklu yüklü olduğ 
halde 28 Temmuzda hareket ctmış ola 
2,727 ton hacmindeki ve Hunan adın 
daki İngiliz vapuru, hamulesinl tahlı)I 
etmek mecburiyetinde kalmı{itır. 

Sovyet • Polo ya 
Anlaşması 

da şehrin harap olmuş tanklarla, öl- (Baş tnrııfı 1 incidt 
müli beyglrlerle dolu olan ve iki ta- tında cepheye sevkedilcceklcrdi: 
rafında tabancalarının ve mitralyöz- Sovyet Rusyada 600,000 sivil m 
!erinin son kurşunlarını atan Rus as- h acir ve 200,000 harp esiri var 
keı·lcl'i bulunan coddelcrinden geç - d ır. Ingiliz ordusuna iltihak ede 
mlşlerdir. Pazar yerinde bataryalar, Polonyalı tayyareci ve askerleri 
ikiye ayrılmışlar ve Rus mevzilerini çok büyük blr fc<lakürlıkln çnh: 
bombardıman etmek üzere vnziyet tıkları görü!ınüştiır. Burada d 
almışlardır. Bu esnada piyadeler, m ü h im bir k uvvet teşkil cdecel 
DniP<'r üzerindeki köprüler! tamir !erine şüphe yoktur. 
etmiye uğra:ııyorlardı. Alman piyade- H erh alde harp içinde imza ed 
lcri, lil.stıktcn sandallara aUıyarak ge- l S t p ı l en ovyc - o.onya an aşma. 
ce hillül et~lği sıralarda düşmanın tarih i b ir chcmr.fr·eti hai;:dır P 
mukavemetınl kırınıya muvaffak ol- k'b' 'b •. "d ; ... ·1,.. • muşlardır. Dnieper köpriileri, tamir 

1 

va .ı ı ı t.ı .. rı.: ~e o.,uı ... bı. cq 
edilmiş ve Alman !ırkaları oehre gir- n~tıcelc~ı ş.ımdıden t.ilimın mun 
mişlcrdir. kun değıldır. 
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IMehmetçiğİ; 
L.: Gözü ile ...-
"Onu, Ben Bilirim!, 

1400 Kr. 1 •ne 2800 Kr. 
750 • 1 Ay 1500 " 

Bir Davanın Halli için Yazan: 
Kendisini yazmıyacaiım... Ç~ 

de olduğu gibi buradaki bayat fBbaiyetini, "filn kumm fıll 

=.. ~_::: .. ~.. ilk Müsbet Teşebbüs 
Amerikalılar ve 

Rus - Alınan Harbi 

.,,,...+lan da herkesçe malumdur. köyündendir, dotmııu ve adı ıuduı 
~ w • • 1 r A tarzında bir izahın ıııldandınmyacai 

Şimdi hikayemıze ge e ım, v- mahalı.'lrat... Ona eıkiden "nefer" eli 
rupanın her tarafında süren aç - yorduk, bııcün "er" eliyoruz; ba da 
Jık yoksulluk ve sefalet herkesçe kadar miibim delil .. A111 mühim ola 
UU:lümdur. Fakat Fransanın ilk bu adlarla anılan ve onun kendine ba 

I~ @lr~~ 1 Gazet~lerimizden. bazılarında neı--~J~_SL.l.J _ _ redılen kısa bır haber, belki, 
çotumuzun dikkatini bile celbetmedi. 

Yazan: 
namı altında sporcu tedarik ve spor 
takımları teıkil etmeye başlamışlar
dır. 

Amerikanın meşhur Gallup 
Enstitüsünün geçen ay A

merikada yaptığı bir ankette §U işgali sıralarında orada bulunan olan meziyetleridir, • 
Amerikalı bir muhabir bu şartla- Kendisiyle siyasi, iktisadi, ahl1k 
n gazetesine aynen yazmak için hukuki her cins hadiseden konqabt 
şöyle bir hileye başvurmuştur. i~siniz .•• Bet tmııtluk zıı;::.= 

ı-. 

' 
suali sormuştur: 

c Almanya ile Rusya arasında 
cereyan etmekte olan harbi bu iki 
devletten hangisinin kazanmasını 

1 
BAYDAR! S vyet • Leh Bu, 0 nevi haberlerdendir ki ehem-0 miyetleri ilk anda yalnız yakın ala

kalılar ve fakat izah olununca, her-AnlacmGS I kes tarafından takdir ve teslim olunur: 

1 Nasuhi 
• 
! .......... ------- ..... 1 ... 1 

Bu müesseselere tevdi olunan vazi
feni; yanlıı anlaşılmasından baıka bir 
suretle tefsir edilemez. Miiesseseler, 
memur ve igçilerinin bedenlerini ter
biye ile mükelleftirler; onların daha 
çok keyif ve heveslerine taallilk eden 
spor arnlannı is'afla değil ... Mües
seseleri beden terbiyesi gayesine eriı
tirecek olan hareketler de, filvaki, 
Mecburi Hareketler tabiri altında ni
zamnamenin aaydıiı aletli ve iletsiz 
fimnaıtik, atletizm, hendbol, voleybol, 
baalaetbol, yüzme, izcilik (yürüyüı ve 
arazi bilgisi ve yurt müdafaası talim
leri), atıcılık, müsait iklimde dağcı
lık ve kayakçılık ve sahillerde deniz
cilikten ibarettir. 

istersiniz?,, 
Kendilerine bu sual sorulan1a

nn yüzde 72 si "Rusya" yüzde 4 
dü uAlmanya" cevabını vermiştir. 
Yüzde 17 si her ikisinin bir oldu
ğunu söylemiş, geri kalanı. ~ 
kat'i bir fikir beyan edememıştır. 

Gazete müdürüne arkadaşça ~~~r!:11,:~
81S:uın bir aeliı 

yazdığı bir mektubun arasına şu akd, onun hiir batını hiç ~darsamı 
paragrafı sıkıştırmıştır- • yan ve ıaurla doduran bir a1alla bütll 

Jıil S' Geçenlerde, "Bir içtimai dava karıı-

lir ariua fazla bir zaınandanberi 
Sovyctler Birllii hükimeti ile, 

A k1a ıelir ki lstanbulda ve İstan-
"'Eminim ki halkın buradaki bu mevzularda sizi tatmin, battl a.. 

yapyış tarzı hakkında birçok kö eder ... 
tü şeyler duymuşsunu:zdur. Seni ltte burada 00;u, onun ~e. olup :ı 
temin ederim ki Pariste hayat olmadıfuıı, her cün tendi dilmden tı 

.' Yi k h yu1nnq sözlerle anlatının. onan ta 
şartlan çok iyidır. ~~e . e'!° dilli ve temiz sohbetlerinden birini an 

lldrada General Sikoraky tarafından 
~ edilen Polonya hiildUııeti "ara
lıııda yapılmakta olan müzakereler 
llıiiabet bir surette neticelenerek bir 
'1ıla111ıa imza edilmiıtlr. . . • 

smdayız,, baılıiiyle bu sütunlarda 
detmeye çalıımıı oldutumuz "Sporchı 
amatörlük ve profesyonellik,, derdin
den. bu haber vesilesiyle, tekrar bah
setmek istiyoruz. Haber şudur: Istan
bulun on büyük klübü birbirinden aza 
almamak hususunda anlaımıılar ve an
lapnanın müeyyideei olarak da be
den terbiyesi nizamnamesinin yedinci 
maddesine atfen beden terbiyesi umum 
müdürlüiünün hakemlliini ıimdiden 
kabul etmiılerdir. Şayet, taraflardan 
biri anlaımaya riayetsizlik edecek o
lana hakkında, diierinin müracaat ve 
ıitbeti üzerine, umum müdürlük ce
za heyetleri yedincl maddenin B fık
rasında yuıh olan inzlbati muamele

bul dııında mevcut diier yüz
lerce ldüp, anlatmaya dahil bulunma
malanndan istifade ederek, aylıklı 
sporculan kendi kadroları içine alma
ya kalkı111nlar. Bu imklnın kapısı da 
onlara kapanmııtır: Anlqmayı hazır
layan ldüpler bütün memlekete fBIDİI 
bir tescil talimatnamesi projesi hazır
layarak beden terbiyesi umum mlidür
lüiünün tasvibine arzetmiılerdir. Bu 
proje teıkilitın mal<kmatı tahtında ve 
onun laanbul mıntakaaı müdürliiiü i
le müıtereken tertip edilmiı olduiu 
için pek yakında kabul olunup tatbik 
edilmeye baılanacaktır. Bu talimatna
menin ana hatlan da sporcu ahı ve
riıine mani olmak için ıimdiye kadar 
neler tasavvur 'edilmiı, ne sibi tedbir
ler alınmıı, hanıi nevi tatbik kabili
yetsizlilderi ile tareıla11lmıpa, yani 
uzun yıllarda ne kadar tecrübe edinil
miı ise bunların heyeti umıımiyesin
den mülhem olarak çizilmiıtlr. Bu i
tibarla, iddia edilebilir ti anlqmanın 
iıması tarihi olan 25 Temmuzdan i
tibaren memle'kette sizli profesyonel
lik ıeçmiıe intikal etınlıtir. 

Niçin Rusyanm kazanmasını is
tiyorsunuz? Sualine ekseriyetin 
verdiği cevaplar şudur: 

gayet bol ve hem ~-ı~ı ci~ıstır. mıya çalıpcaiız •• 
Her şeyin fiyatı tabııdir. G~de- * * 
lik hareketlerimize hiç ~ Bir sün dünya halinden konqu,or 
kanpnıyor istediğimiz zaman ıs - dıık; töyle dedi: 8u anlapna~ ıöre: Sovyetler Bırlı

li hilkllmeti, Polon~da arui deii
~leri hakkında Almanya ile .1939 
4a nptıiı ıımahedenin iptal edilmlı 
~iunu kabul etmekte, Polonya hü
~i de hiç bir devletle Sovyetler 
lirliii aleyhine milteveccih bir anlaı
.._ ile bailı olmadıiını beyan etmek
~. Bundan baıka Sov:yetler Birllii 
~eti, Rusyada esir balunan Po
~ askerlerden. bir Polonyalı ka
~ emri altında ve Sovyet .ba~ 
~danlıfma tlbi bir ordu tqlrilinı 
'e llaayada esir vaziyetinde ya,ıyan 
~ Polonyalıların serbest bırakıl
~ kabul etmektedir. 

Müesseselere, nizamnamenin İhtiyari 
Hareketler tabiri altında sıraladığı 
fabol, ıüret ve boks, bisiklet ve mo
tosiklet, tenis, eskrim, yelken ve kü
rek, aiır lletli jimnaatik, siklet kal
dırma nevinden hareketler menedile
cek olursa hem kendilerinden beklenen 
vazifeden inhiraf etmemeleri ve hem 
de ıehir klüplerine rakip olmamaları 
temin edilmlı olur, 

- Çünkü Almanya emperya -
list bir devlettir, halbuki Sovyet 
Rusyanın yayılmak gayesi yok -
tur. Ve eğer harbi Sovyetler ka
zanırsa onlar Amerikayı istilaya 
kalkı~ıyacaklardır. Halbuki Al
manyadan ergeç bu bekl~nilir •• 

Verilen cevapları, zengın, fakır 
ve orta sınıfın verdiği cevaplar 
diye tasnü ettikleri zaman elde 

tediğimiz yere gidebiliyoruz. - Bundan evvel, Çanakkale harbin 
Doğrusunu istersen buradaki de babam ~e çaiınlmıt •• Ben. ~ 

ız bana Amerikanın en yaımda imiıım o saman._ Babam sı 
yaşayışım teli s· derken anneme: 
muazzam ve meşhur o ıng- .. _ Sehit olursam bu çocaia b 
Sing'deki hayatı hatırlatmakta • bak, banan için serekirae nl•I ... c1e 
dır.,, · mit •• Allah seni inandırsın .• Ben d 

Mektup sansürden gayet ko - ilç yaıında bıraktım oilumu ve ayn 
leri tatbik edecektir. layhkla geçmiştir. nasihati verdim anasına •• 

• Uzun, llZ11D tek bir noktaya baktık· 
========-======== tan 90nra dolan sözlerini cislemek i· 

Vaktiyle, nakdi tazminat müeyyide
siyle noter huzurunda aktedilmiı olan 
bu sibi mukavelcJer hükümsüz kal
maktan bir türlü kurtarılamamıı ol
duia halde bu seferki çok ıtımullü 
anlaımada eau tutulan yedinci mad

3 - Teıkillttan istenen para ve 
malzeme yardımına ıelince; bu o de
rece tabiidir ki izahına lüzum bile yok-

Yüksek geliri olan sınıfın yüz- ~ ~ f 8rt edilen netice §udur: \ Aslerlı"L 1 l · \ 
de 72 si Rusyanın yüzde üçü Al- ______ ,.... ___ _. 

çin baımı çevirdi ve illve etti: 
- Allahm kaderi iae... Bentmıd el• 

yetim kalan •• 
Bu aöri al>yledilrtea sonra.. Snrb 

ve isyanaıa bir tevekkWle nata,, Sil 
kttu, diyecefinin bitmiı olmaamdaı 
delildi. Bunu •ezince, ben ildnd defa 

8g antapnanın metni, Sovyetler Bir
!lii hlildlmetinin. Polonyanm Beyu 
"•larla me*b olan ve 1939 anlaı
!'lllı Ill1lciblnce Sovyetler tarafından 
~ edilen kısmı üzerindeki baklana
~ tamamiyle 'H matlak bir surette 
"llıeçtiiini sl>sterecek derecede va
ıaıa deiildir. Kabildir ki bu mesele 
~da müıterek düımana kartı 
tucr 1raz'anı1dıttaıı sonra, meaell ple
~t 10lu ile, tam Te kat'i bir anlat
ibln vantmaaı kararlqtınlmıı olSQD, 

denin metni de budur: tur. 
manyanm k~~ is~~yor, Şubeye Davet 
geri kalanı da kat'ı bır şey soyle- •• 7 .. Beden terbiyesi t.,ıcııatı tarafın· 

dan kurulmak veya beden terblyeal 
kanununa intibak etmek suretiyle bu 
tefklllta dahil olan klUp mensuplan· 
nın klUp aahalan ve teslaatı içinde 
ve her tUrlU beden terblyeal ve apor 
çalatmalan ve karplaımalan eana • 
anda yapacakları dlalpllne ve aport· 

Bu bid'atin bir daha verilmemesini 
temenni edelim. 

* * 
Şimdi, hadiselere yalnız tendi dar 

zaviyelerinden batıp hükümle
rini ona ıöre veren bazı spor idare
cileriyle bazı spor muharrirlerinden 
biı de sualler sorabiliriz: 

a.,, 11 Yerli Aakerlllı l111M1ladeıı: ., • 
y~miyor. ~rta halliler ~rupun~ doı-İıaı:rıa ba doP.Jaıuıa m-ı." tl· 
yu:zde 73 u Rusyanın yuzde 4 U· bi diler dot-ıuıama ı Tcmmu 141 tafi. 
de Almanyanın ve fakir sınıfın da lılııdea :rotalmalarma den• '4llmcktccllr. 
yüzde 72 si Sovyetlerin yüzde 3 Ü Yoklama &llnled tılırar aıal1>'a ,.uııau .. 

o bahse dlSndüm. 
- otlanan yetim bJmep111 bn 

cibi razı olacak, biç bir IC7 7QIDIJ&• 
cak mıUD 1 .• 

menllte mupaylr hareketler beden 
terbiyesi genel dlrektlSrlUIU merkez 
latltare heyetince, kanun ve nizam • 
nameler ve beynelmilel taamUller da
hilinde tanzim edilecek ceza talimat· 

* * yirmi pnliik çalıımalariyle mem-
leket sporculuia namına ıüzel 

bir eser vücude setirmiı olan on bü
yük ldübün -eeerin tekemmül etmesi 
bakımından- bazı dilekleri olduiunu 
da biliyoruz: 

- Spor yalnız futbol müdür ti mü
nakaıalarınızı hep bu mevzu etrafında 
teksif edip tazminat veya zaruri mas
raf verilmezse sporculuiumuzun mah
volacaiını iddia ediyorsunuz? 

Almanyanın zaferini istiyor. .. tır~ - Yoklama c-artesl aGnlerl lıarlc Ol· 
Neticeleri dini gruplara gore anaıc tıaın .,... tek &llnterın•• ,..pıımatıta· 

tasnü edince elde edilen netice dır. 

- Ona allabla ben bilirim .. 
Sonra.. Ba, tann7la tul arumdaki 

um bana da açmakta beis s&rme&: 
- Babamm kannu ben aJmac1an til

mem elbet •• Kaderim klStü ise .. Oilum 
da benim &:llmtl abr .• 

d ur a - Yoklamama aırat1: 
ŞU ; il T.- t41 ıtall • Be"lla llerlw 

Protestanların yüzde 74 Ü Rus- Nahl)'esl: Taksim: Galata: Kaaımpaıa aahi· 
Zahiren ehemmiyetals bir diploma

lilt hareket cibi ıl>rünen bu anlatma· 
11lll, haddi zatında çok büyük bir e
~yeti vardır. 

Zahmet edip seçen Pazar cünü Fe
nerbabçe stadına gelseydiniz ıl>rürdü
nüz ti beden terbiyesi mükellefi yüz
lerce ıenç kız ve delikanlı futbolden 
baıka spor hareketleriyle saatlerce 
metcul olmaJlar ve binlerce seyirciyi 
disiplinli, yani terbiyeli bal ve tavır
larına hayran etmiılerdir. 

yanın yüzde üçü Almanyanın ka- ,..lcrladca celmeyealer. 
zanmasmı, katoliklerin ise yüzde ı ,..__ta• ' .,.._ Uür • Buk6J' 
65 i Sovyetleri, yüzde altısı ise aahi11sL ı J.lustoatan ıs afaatoaa lıadar • 

Büyüt bir hayranhkla 7alm 7Bzil 
ve kara sözlerine daldım. Bmılarda 

ltaıaaatımise söre ba anlaımanın e
beQınıiyeti: Sovyetlerin, büyük küçük 
biittbı milletlerin iatikWlerinl tanıyan, 
tııı11cryauat sayeler cütmeyen, umaml 
lıarppbk ve sefaletten istifade ede
telı: Avnıpada bir kominist ihtilili çı
~ya çalıımayan bir devlet olduta 
1111 iabat etmesi itibariyle lnsilis ve 
bıUıaua Amerika eflrln amamiyesi ü
terfnde yapacafı tesir clolayısiyle bll
tlilı:tiir 

namealne glSre: 
A - Fertler için ihtar, tevbih, mD· 

1 - 18 yqını ikmal etmiı mektep
lilerin İhtiyari Spor Hareketleri ya
pabilmek üzere tehir sençlit tlliple
rine devamına müsaade olunması; 

al• .. ek ist' lltll aa'lıbesL ıe J.luatosıaa 22 atustoaa lıa 
Almanyayı g ıp gorm ıyor- dar • Jtemerbursaıı: nah'7eaL 22 •tas-tan 
lardı. 39 alu•- kadar Bc7ojha: Taksim: O.lata: 

Her ıe,.den enel ceaar bir kendifte 
İDBIUllD alevi parlıyordu. Yine ditbt 
ettim ki ba ceaaret, onun bmcmdıl' 
selml70r, sadece mevcut cesaretini hl 
hınç kaml:J)J70rda, 

aabakadan men; * * Xaaımpap: HaalıilJ' n ICemabv&U aaJabo•· a - KIDpler için ihtar, mDaabaka· 
dan men, beden terbiyesi teıkllltın· 
dan ihraç ve kanunun (beden terbi· 
yeal kanununun) 18 Uncu maddealnln 
hUkUmlerl dahilinde klUbUn feshi gl· 
bl inzibati JftUamelelerle cezalandın• 

2 - Müeasese kliplerinde yalnıı 
Mecburi Spor Hareketlerine izin veril
mesi; 

Sing .. Siog Oteli. sinde• cctme:renler. *OZ), 
* * 

~oo~eveltin phat mllme81ill Hop
ltins'in Moskovayı ziyareti ba anlaı
llıaııın vcrdiii ilk müsbet neticeler
en biri olank tellldd edilebilir. 

Mühim Bir Başlangıç 
L ondra radyosu bu sabah çok mü-

him bir havadis vermiıtir: Inıil
ltrc derus kuvvetleri dün, Finli.ndanın 
8ıaz denizinde donmayan limanı olan 
l>etsamo'yu bombardıman cmtitler, iıç 
°l'la mucehhez bir harp ıemlai ile iki 
~lıye gemisini batırmıılardır. Lon
dr, mahfilleri ba barc'kete büyük bir 
tbeınmiyet vermektedirler. 

Alman batkumandanbiı c1a: D6n .•!-
11\al buz denizınde bulunan bir lnsılız 
l<l11are semisinden uçurulan bir çok 
lıiıiliz torpil tayyarelerinin, Norveçin 
• inal limanlarından birine brp taar
tııılarda bulandatlarını bildirmiıtir. 

lır,,. 
Madde metnindeki •cisipllne ve 

sportmenliie musayir hareketler,, tl
birinin altını çizdik. Hakikaten. ldüp
lerin birbirinden aza kandırıp alma
ları da, azanın menıup odakları klü
bü diierine ıeçmelde tehdit etmeleri 
de disipline ve ıportmenlife mupyir 
hareketlerdir. İtte, en basit misalleri: 

- Klübünüz size otuz lira veriyor. 
Biz kırk vereceiU. 

Yahut: 
- Bana yirmi lira veriyorsumız. 

Bunu otuza çdtarmaıaanııı mlleueae
nizde kalamam. Bu nevi pazarlıklar 
müsabaka baglamak üzere oldutu ve
ya .-mpi70nluk ıibi sporcu için en 
ıerefli vaziyetler bahis mevzuu bulun
dutu demlerde dahi yapılmııtır: 

- ödec:Utiniz para beni tatmin et
miyor .Busün ıa kadar liraya daha ihti 
yacım var. lateiimi yerine setirmedi
iiııiz takdirde maça iıtirakte mazu
rum. 

Hiç bir ıeyi izam ve tqmlle taraf-
tar deiiliz, fakat. böyle muhaverelerin 
sensin denilen Jdüpler uaaiyle ida
recileri arasında zaman zaman cere
~n etmiı olduiunu temin edebiliriz. 

3 - Şehir sençlit klüplerine tqki
lltm para veya malzeme yardımında 
bulunması, sibl •• 

Bu dilekler izaha muhtaç mevzular
dır: 

1 - Maarif Veklleti, lise tahsilini 
tamamlamamıı talebenin ıehir ldüp
lerine girmesini yasak etmişti. Veki
letin bu husustaki endieeaini anlama
mak kabil deiildir. Gizli profesyo
nellipn dahi cari oldutu müesseseler
de, tahsil çaiındaki ıençlerin, bir ter
biye vasıtaaını hayat ıayesi sanarak, 
ana ve babanınkinden baıka ellerden 
para almaya alıımalanna cevaz ver
miyeceti ıibi onlan sayri meaul kim
seler idaresindeki bu müesseselerde 
yaıdaıları olmı~nlarla sıkı temasla
nna da, ıtadın -ne yazık!- alkıtlı, &ii
rültülü, vakit valı:it tezyifkir ve ekse
riya husumet ve dürüıtlütle dola 
havası içinde seli,melerine de muva-
fakat edemezdi. Ancak, senelerce ev
vel verilınlı olan bu karann niabeten 
tadili sebepleri bucün artık mevcat 
sayılabilir, fikrindeyiz. Beden terbiye
si teıkilltı devlet tqkilitı haline sel
miı ve &ehir ldüpleri de beden terbi-
1esi kanunana intibak ederek bu teı
ldlitın mürakabesi altına clrmiıir. Son 
anlaıma, ıüphe•iz, bu vaziyetin tabii 
bir neticesi, on sekiz yaı ise rüıüd 
yaııdır. 

- Futbolün cazibesidir ki klüplere 
para temin edip onlan ~ptır, öyle 
mil 

Fakat, isterseniz hesaba oturalım. O 
zaman sörürsünüz ki en zenıin klüp 
dahi, aylıklı sporculara para yetiıtire
yim, derken ifliaa doiru sitmketedlr. 
Futbolcü kazanacak, futbolcü yiyecek 
-ve fazlasiyle yiyecek- ise Türk spor
culuiunu ba flait daire içinden çıkar
mak biç bir zaman kabil olamıyacat
tır. 

- Llkin, bazılarınız "bizde spor 
denilince alda yalnız futbol selir,, mü
taleasındasınız, delil mi? 

Da1llet içinde oldutunazu biliniz. 
Bizde de spor denilince alda ancak 
spor ıelir. Eier sizler bu fikirde de
illseniz kusur iclrakinizdedir. Onu 
tashihe çalı,mız. Bucünün hakikatini 
göremiyor veya sörmek istemiyorsu
nuz. Bugüniln hakikati, beden terbiye
si ve ıporu umumi terbiye meflmma 
içinde dikkate almayı emretmektedir. 
Realitenin bu zaruretini ihmal edenler 
hatalannı erıeç anlıyacaklardır. 

Temennimiz o dur ki bu itler icin 
bilir bilmez ve fakat senelerce çalıı
mıı olan bu ıibi idarecilerle muhar
rirler hatalannı seç deiil, er anlasın
lar ve memleketin ehemmiyetli bir 
davasının kat'i surette halline bir an 
evvel iıtirak etsinler. 

Bir kaç sun evvel ayni sütunda, 1n
lılterede adanın müdafaası için yapıl
dıtı soylenen manevraların. daha aiya
llc Avrupannı herhansi bir yerine J&
l>ılıııau tasarlanan bir ihraç manevra
•ına benzediiinl yuauıtık. Eier Pet
"nıo'nan bombardımanı hakikaten 
bö11e bir ihraç hareketinin baflansıcı 
ae, çok miibim baciaelere intizar edi
lebilir 
lnciİizlerln Petsamo'~ asker çıkar

llıalan, Murmanak'a kartı taarruz eden 
4.lınan kuvvetlerini arkadan vuracak 
bir vasiyet ihdas edebilcliii sibi, ba 
tol ile tqilterenin Sovyetlere daha 
C.buk yardım etmeleri de imtln da
biline cfrmlı olacaktır. 

Bu defa, on klüp, büyük bir iyi ni
yet eseri ıl>stererek, esasen tlbi bu
lundukları ninmnamenin (ba nisam
name Devlet S4raaiyle Velrlller He
yetinden seçip Reisicümbur tarafmdan 
da imzalanarak merfyet mevlriine ko
nulmuı bir nizamnamedir) disipline ve 
aportmenlife muıayir hareketlerden 
bahseden maddesini, aniaımalarma 
sl>nül rizuiyle müeyyide ittihaz et
miıler ve yukarda en tipik bir kaç 
miaallnl ka,.dettiiimiz muhaverelerin 
tekerrürüne set çekmiılerdir. 

2 - Mlieuese klüpleri, yani memur 
ve iıçi sa71sı 500 den fazla olan ve 
500 den az olup da ı:nilnferit mahalde 
bulunan müesseselerin kendi içlerinde 
kurman kanunen mecbur oldukları 
küpler veya cruplar, ıehlr sençlik 
ldüplerini taklit ederek ihtiyari spor 
hareketlerine mecburi spor hareket
lerinden futa ehemmiyet vermeye ve 
enelce de bahaettilimiz sibi blitçe
lerlnin ve teadül kanunlarının imtın
lanndan istifade ile memar ven iıçi 

Finızağada 1 Ev ve 1 
Klübe Yandı 

Dtla alıf&ID aut l,IO da Plruraada Kec ao· 
kafında bckcl lbrahlme alt ahıap lnılUbcde 
,.aacın cılımııtır. Ateı lııılObenln )'anındaki 

Necmi Be7oiluna alt llıl katlı abıap eve de 
slr~ etmiı ore bir llılal de :raadılıtan soma 
ltfalJ'e tarafından silndOrOlmOıınr. Yncının 
belıcl Ibrablmin ,.aktılı mancal4an 'ılıtılı an
la ~ı lmııtır. 

BISyle bir teıebbüsün, Alman talep-
leri karpsında laveçin mukavemeti~ Kimaeden de bir bayır yoktu. Valiye 
''hdelettirmesi muhtemel oldaia cı- &itUk, kumandana gittik, herkese bq 
bf: Almaıılann Iaveçi,. Norveç !'ibl vurduk; hiçıbirinden beı; para alama
~yle ifple tqebbüs etmelerı de dık Çerkeste hAia biraz para vardı, 
-..~-ıw._...,,_ . 
U'6lll&Ull~. 

1 bunun çotunu lstanbula gönderdiği-
zak Şarkta: ' 1 

miz telçaflar için sar!ettik. Oradan 
sJa hiçl>ir para ıelmedi. Saatlerimizi, 

' J Hi dl • t ·1 ikffa et- elbiselerimizi, varımızı, yoğumuzu 
apo117anm ın çın 1 e 1 satmı;ya mecbur olduk, Hatti bir gün 

miyerek, pek JU:ında Tahi~d'- iki pencereyi bile sattık - Hani bi
~ll da ilaler isteyeceli T~ !f indiçiniyl lirsiniz, gemilerin küçük, )'Uvarlak Yazan: H. G. Dwlglıt Çeviren ; M. ABAI 

Sing-Sing Amerikanın en meş FATiH ASKERLiK 1U9UINDl.Nı 
bur hapishanelerinden bi- Yd. 'nl». Yab. o.-a ırem <HMI) aıa 

ridir Ve diğer bütün ceza evlerin- eolı acele ıubeJ'I mUracaata Ula oı-. 

J(•lH&G!Rlll 
Ş 1 Ş M-A N L 1 G 1 N Z A R ARLAR 1 
Si•.,,anlılhn ıüzellile halel. verip Bereket venin ld tifmanlıpn ba 

r.. •· t-'di Ba Aradan fipnanlarm bepeinÜ liSrül-
vermi•eceii bir zevk mese.,.. r. - -•--•·-, rd daha eti mu Bilbaua soydan ıipnan u.....-a ... 
ulan ıiımanlan zayıfla an - -~ _._,.. hafif oldaia cibi. çok 79-
zel bularlar Eski saman kadınlan da _ ... ~uu..-
"bir clirh_; ~i bin ayıp örter,, de- mekteıı IİfllWl olanlar cibi, oturduk
diltleri vakit ıüpheaia bu fitirdelerdi. lan yerde uykun dalmlZlar. Uykuda 

Fakat ıifID&Dhiın vücuda zararları horuldamak da her ıipnanm pnı c1e-
olduiu da inkir edilemez. lildir ... 

Bir tere yürümekte cüçlük verme- Şitmanlıim bir zaran da çok defa, 
si ... Pek hafif hareketli, hatti kolayca arkaamdan ıeker hastahfım ptlrme
dans eden ıifmanlar varsa da, ıipan- sidir Fakat ıeker hastahpnın selece
ların çotu harekette cüçliik çektilde- li vn, ılpnanlıktaıı soma selmeat. 
rinden hareket etmeyi sevmezler, bir bakmıdan. hop pdecek bir IQ'dir, 

basıla tardalda- Çtinktl t*er baatablmm daha fena 
Şipnanlardan rmm o. d ıekll zayıf vücuda selınesidir. Seter 

n :ı:r~e ~~~~~~1~maf::s::'~~= haltalıtımn bir tesiri de insanı n~f-
yul Y 1 dan b·ın" dir Böyle .... latmak oldutundan, ıekerli hasta ııı-
ın zarar arın ... ,,.. daha ..a 

buk uykuya bir de horuldamak kan- man olarsa ~ seç ve ... ç ~a
prsa, 0 zaman kendisi rahatuz olma- 71flar •.• Onun lçın ıitmanlıim bu tür-
18 bile, yakmmda bulunanlar ıitman- lü. tesiri zarar mıdır, fa;,da mıdır, ı>A 

Çepnec!en sa içerken ona ralacbm. 
Boya ıa..ca idi .... tı'lmuca ric:ac1u
na raimen. çnik adaleleri etbl•· 
nin üstünden biS1ediliJordll. Canlı, 
sıhhatli, mert bir dellkanhych. Ktpdi
siyle konuıurken bir ikisi daba toplan
dı etrafımıza... "Nerelisin. ~ miaiD.. 
sibi mutat nallerden sonra "'kaç ..
cuian TU',. eledim.. "İki ollmm TU',. 
dedi Yannnuda daran ve o AllUlll9 
ta~ konuf!Da7aD sanpn, ldabetea 
•&7ri birisi daha kanttı lllbe .. 

- Benim c1e ild lmmı TU',, 
Hemen Qak O.tünde, ba Ud Giftl 

birbirlerine nipnladım.. Bir lçilncil· 
ailne sordum: 

- Senin nerede çocuklarm1 •• 
- Ben •• Erceaim daha •• (Ersen. bft.. 

tir deme'ktir). 
Hiddctleamit ıl>rilDcliim: 
- Demek bu kadar aeneclir Mil bo• 

ıana 7&fBIDlt, &mtinii barmua sibi 
savannıı18111l. Yahut .. Belki ele ltık
am aea •• YavÜldUDll batka. seasbı bi· 
rine verdiler •• Sen de evlenmlJOnan.. 
Gülclii: 

- O cBnlcr eekidenmiı.. Keremin 
Aslıya lpk obnuı sibf, bir 7Ulll .._ 
fasını yıllarca tutarlarmıı.. Şimdi ne .. 
rede?.. • 

- Peki sence •• Banan banıW m1 .. 
Baıiinkii cihi hemen llDlltmak mı. es· 
kiler cibi 71llarca cijniil vermek mi 1. 

- Elbette eskiler sibi ~ tatmak 
• daha iyidir,. • 

- O halde •• Buciln niçin öyle yapa-

lıktan ço'k ıikiyet ederler. iyı ayırt edllemu. 

Tefrika No. 4 

diler. Kaptan Beyruta pdemtyecetlnl 
söyledi. Emir tstanbula gitmek içindi. 
Beyrutta ne yapacaklardı? 

"Askerler söz dinlemiyorlar, dur
madan "biz Beyruta gitmek isteriz" 
diyorlardı. 

mıyoııas dersin?.. Niçin eakiler sibi 
vefa sl>stermiyonız acaba? .. 

Biru dqündiikten 'lonra .. cevabı 
verdi: 

- Efendim, dvurlarla clilte blkl 
onlar bizim ahlikımızı bozamtlar. 
Ylra vefa söstermeyi bize 91Uttar· 

matlar ••• 

"'· .. Yannkf milli Tllrlr unatklnm. T&n 
filozofuna belld 711larca d6ıiu4iiraw: 
si ihtimali olan bir mevzaa, bir eoluktiı 
hallediveren bu yüce ve doialtan se
len kültüre •• Bu cevaba .• Ve ba ce
vapta]ıd milli evet ıuarana hayra-
nım. 

Şükrü Krırosn 

Zeytinbumunda Bir 
Kahve Yandı 

''~al ioln lrullandıit taktiii T~l~and pencereleri vardır ya, iı;te onlardan 
Çin de tatbik edeceti •annedihyor, 
llnıcliki htlldlmetin Japon taraftan ol- ikiainl. 
d • h .. '-" eti "SiJınan bir Arap aldı, evine taka-llh. fakat memlekette hır uaum cakm N bilirdik kl' Ölecek 

ledi, 'sonunda o tehlikeli Çerkesi kol
lamasmı tenbih etti. Tehlikeli Çer -
kes de oradaydı, herkes gibi o da bu 
nutku dinledi, zaten vali en çok o
nunla konuıtu, bizden ziyade ondan 
h<>1lanmqtı, çüDkil Çerkes "büyük 
adam,, dı, saraydakileri tanıyordu. 
Vali de neydi sanki, hani o zavallı 
da bir süıııünden daha halli değildi 

Nihayet Beyruta gittiler. Kap -
tan ne yapabilirdi ki? Bin kişi idiler, 
sllAhları vardı; biz ise kırk elli kiıi 
idik; askerler çok da öfkeli idiler ha. 
Arabistandan aylıklaruu almadan ay
rddıldan için aptallık ettiklerini, ar
tık vaaUerden bıkıp usandıklarını söy 
lüyorlardL 

madı, Dı, ne de olsa aylardanberi mest için sıkrştn'ddar. Artık lAf anla
beraber yaşamqlar, beraber sıkmtı mıyorlardıl Nihayet kumandan uslu 
çekmltlerdi, artık yakm dost olmuş- durmazlar da, eler daha ilerisine gi
lardı. Çerketı de iyi adamdı hani, derlerse, onları Yemende baakıp Pe- "İtte böylece Beyruta &ittik, Asker
iyi oldutu için de, göreceksiniz ya, lengi Derya'yı İstanbula gönderece - ler kaptana kendi işlerine k&l'JIDla-

Enellıl pa uat 1,45 te Zqılalımaım41 
Demirhane caddesinde llemlı u,.anıta alt 119 
mımarah kahvede :ransnı cıkmıt. bina ı~.ı 
eva ıı. beraber ~- )'aamııur. Yaap 
ma elektrik koatalıadaa calıtıla aalap]mıp. 

clc-lirecek kadar bnetli 1ncilis ta- il. e yapa · . 
taftarlarmm da balunduia al>yleniyor- detfldik ya? Giden pencerelerin '!9n
du Dün Baqkok radycmumn bu me- ne koyacak bqkaları yoktu, delik~eri 
'el~ hakknıclalri netri~tı. ba tahmin- içeriden dışarıdan gaz tenekelerıy~e 
lerı hic olmazsa ımavakkateıı teyit e- kapadık. Tuhaf bir &eY oldular, kör 
der' mahiyettedir. gözüne bemıediler. Bu pencerel~ va-

Radyo .ıszcüsil, Tahilancl'a lncllizle- punın baş tarafındakilerdi, biri bir 
l'iıı taarnıs edecekleri haldandaki Al- tarafta, öteki öbür tarafta,., 
"-n iddiası münuebetiyle ıunlan Yanımdaki, sanki Pelengi Derya'-
'ö1lemiıtir: nın &özlerini düşünüyormuş gibi, 

"laallten U. mhaM1Mtlmls bir aaamakla- fi)yle bir durakladı. Sonra bir sigara 
dea daha normaWr. l..Uteraiıa bbe taar· daha sardL Ben de ancak o zaman 
1'11& etmeal lcla hlcblr •beP ,olııv. lnsllte· Yerıicami minarelerinin tamamiyle 
re, kendi -nb9tl lcln aldıtı askeri ıedblr· d q oldutunu farkettim; mina• 
Jerden bbl delma haberdar etmlttfr. In&llte- onanın b ka 
re ile aramuda bir ademi ıecaria paktı nr· relerin arasında, karanlıkta, ili 
llır. lnslltere, hıualadılt maabelleı.ri bo- 11ıklar da bellrmiye başlamqtı, 
•a11 devletlerden delildir.,ı "Nihayet bizi Basradan kurtaran 
Londra radyosu. ba beyanatın J~- yine Cerkeı oldu, Elinde kalan son 

.JOnyamn uılaz idclial~n_na ~1 ~u- parayı kaptana verdi; sultan Hamide 
•cı bir cevap tqlril ettıiini aoyl~- tel8raf çekmesini, eğer bize hem.en 
tir. Tahiland'ı buıun i~e .•~en. aı- beş )'ÜZ lira &öndermeue, Avnıpaya 
~l ve askerlerin eakenyet ıtıbarıyle &ideceiimizi ve Çerkesi serbest bıra
ıapon~da tahsil ıiSnn~t veya Japon kacajımw bildirmesini llÖyledi, Kö
llııfuzu altında kalmıı 1~11B;ftlar ol~- mürümilz olmadıiı için istesek bile 
larına ve Japonyanm Hındıçinl ihttll- A "d . ----"'-'-' Sultan f di~ dıma W'Up&ya gı emıy""'""uııu.ı 
tnda kendıleme soster •• .!_~ l Hamit nereden bilecekti? Ertesi ,Un 
tııimen, Japon"nın boyunda...... a - vali vapura geldi kaptana beş yüz 
~na ıirmek isteyecekleri tah~~ :a- altm verdi kend{ eliyle g61ırüne bir 
llarnaz. Çunkli T~hiland'da ço dıv- d nişan bktı, uzun bir nutuk söy
~tli bir nasyonahım cereyanı var r. e 

ya •• 

"Uzatinıyalım, nihayet Cidde yolu
nu tuttuk, artık ceplerimizde para, 
dolaplarımmla ekmek, kazanlanmız
da kömilr vardı. Kaptan sattılı pen
cerelerin bulundutu yere bol kömür 
doldurdu, böylece teneke kapakların 
arkalarını pekleştirdl, Bu seferki yol
culuğumuz çok iyi geçti. Kırk beş 
ıünde Ciddeye vardık. Limana gir -
meden, kaptan Çerkese, isterse vali
ye kendi yerine askerlerden birini 
teslim ederek, kendisini Mısıra ıötü
rüp serbest bırakma71 teklif etti, 
Amma Çerkes razı olmadı. Kendi ye
rine bafkasınm ceza çekmesi doğru 
oimıyacaiını, hem 110nra İstanbulda 
iı anlaşılınca kaptanın da, valinin de 
ceza göreceklerini, başları belaya uğ
rıyacağını söyledi. Kaptan çok 181-
vardı, ağlıya agbya Çerkesin ayak
larına kapandı, amma o yine razı ol-

Allah ona müklfatını verdi.,. lini bildirdi. masnı söylediler: Kafalarına bir te1 
Yanımdaki böyle dedi amma, Çer- "Cerkesi Ciddede bıraktılmma çok koymuşlar, onu yapacaklardı. Kaptan, 

kesin nasıl müklfata erdi.tini anlıya- · onlar dönüp hareket emri verinceye 
madım, çünkü yine sözünü kesti, dur- adc~ık, ammad oradan! harekedik et :•:e kadar, beklt'ecekti. Askerin yansı ge 
du. Tekrar söze başla)'IP anlattıktan ogrusu, az a sev nm • a 

1 
mide kaldı. Bu kalanlar, gemi aavu-

hani peygamber topratı amma, val- mıp &itmesin diye bekllyeceklerdi. ö-sonra ise, bu esrarengiz Cerkesin ha- k is b" 1 k tı v-
xa.. edim lahi dojrusu ço p ır mem e e . teki yansı be k........ -"tı, hOkdmet 

yatma alt hiçbir şey ~eneli) • Mısn'a oldukça çabuk seldik. Ondan _ _,,, ~ U tü b 

•Basradan aldıtnnız askerleri, hani sonra Pelengl Derya'mn hm düş - ::~parça ~tı ~~erı: hUıci
yedi sene Arabistanda kalan, tek bir tükçe düı;tü •. C~il tatlı su yapan met konatuıa gidifi caddelerde her
maaı bile almıyan askerleri söylemiş- makine delindi.iı için tam ta~ kesi pıırtm11. aballden bir ço1u da 
tim 78. iste onlar, Basradan ayrıl - su yapamıyorduk. Tuzlu su da gemı- artalarma takılm11 Askeri• korıata 
dıklarma öyle sevindiler ki, artık nin makinesini bozuyordu. Ama yine • 'Rademeden 
maaş, para dırıldanm8:™"ı azaldı; ku- yolumuza devam ediyo~. Hamdol- ~~n~ u':ı~Y~r~dr::... •te-
mandan aylıklaruıı Cidde'de alacak- sun ki Mısırda telgraf fılln da alma- ~ .. ~ k• demif}er· b.t_ yüz 
tarını kendilerine söylemlıti. Llkin dık. Tekrar Akdenlze kavufUDca JÜ- • ~ YD 'd gemi de ~ 
Çer kesin Sultan Hamide telçat çe - reklerimize bir hafiflik indi. Yemen- klşlyiz, oı! ~ ~ Bunun o~ 
kerek blze para getirttiğini işidince den soma Akdeniz bize serin ıeldl. nu:!e kendilerine biraz beklemeleri, 
kızddar· neden kendileri için de para "Kaptan, artık bafka telgraflarla zer nerede ise aeleceli blldlrllm1s. 
istemedi, ayıp delil mi? Yedi yıldan- kartılqmamak icin Canakkaleye ka· v~ elmil Şehirde kepazelik çık
beri beş para alamaml§lar, günah de- dar hiç bir yere utramıyacalmı söy- va : 1 1torkmu11 olacak Bir tarat
ın mi? diye söylenmlye başladılar. Uiyordu. Ama çilelerimiz daha dol- :~a ~endi emrinde pe°k az asker 
Hele Cidde kumandanı aylıklarını İs- mamıştı, Yine askerler sebep oldu. O kO LObnanda harp olu
tanbulda alacaklarını bildirince, bUs- MemlekeUerinin havasına kavuşup varml$. ç ~erin çolu oralara glnde
bUUln azıttılar. Kuınandanda para ol- her gün ekmek de yiyince bunlara. bi~ ~=uta~! 
madığına inanmıyorlardı, Çerkesi ya- hal oldu. Bir ı~bah kap~ıma gittiler. il • 
kaladılar, Sultan Hamide telgraf çek- "Biz Beyruta gıtmek istiyoruz!,. de-

1.Arba var) 
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Guzet 
Sağlam 

Ve lştahh ! 

ÇÜNKÜ 
, _ 

Biti 
Kullanıyor ! /---···._ .................... _., 

~cuklanmzı ki.içükten SA
NIN diş macununu kullan
mıya , SANİN' diş macunu 
ile günde üç defa dişlerini 
fırçalamaya alıştırınız. Giir
biiz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

'-- .1 
ı Eczanelerle, büyük ıtriyat 
ır mağazalarında bulunur. 

T A N 1 - 8 - 941 .. .. . ,,, ..•....•...... 
EN BUYUK iSPAT 

YARIN '.AKŞ'AM•, ....... - .... --.. 

HASAN 
OZLU 
Müstahzır1 Eczacı 

HASAN HASSAN'ın 

Torunu Turgut Hassan 

ve 
Oğlu Nevin Hassan 

I 

Terkf.Jfndekl bol miktarda vltrunlnl ve kalorlsinin zenginliği, kuv
ve! gn:laiyesinin yilksekliği, tazelik ve tabiiliği sebebiyle dünyanın en 
mükemmel çocuk maması olduğu kabul olunmuli ve bu hususta en 
büyük mevkii kazanmış ve diploma donorla tasdik olunmuştur. Muk
tedir çocuk mütehnssıslan doktorlar tnra!mdan hararet ve takdirle 
tavsiye olunan Yulnf, Mercimek, Pirinç, İrmik, Pntates, Bezelye, Tilr
Ul, Nişasta, Mısır, Çavdar ve Buğday Özlil Unları yavruların tombul 
tombul, sıhhatli, ncş'cli, gürbilz yaşamalannn, çabuk yürilmeslerine, 
çabuk diş çıkarmalarına ve çok ömü.rlU olmalarına ve hiç hasta ol
mamalnrma sebep olur. 

H A S A N marka11na ve ismine dikkat ediniz. 

......... 1 ........................ , 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
Tayyare Ve Otomobil Benzini Altnacak 

1 - İdaremiz için 150 bin litre tayyare ve 20 bin litre otomobil ben
zini kapalı znrt usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Tayyare benzinin muhammen 'kıymeti ( 48,000) lira olup mu
vakkat teminatı (3600) lira. Otomobil benzinin muhammen bedeli (5840) 
lira olup, muvakkat teminatı (438) liradır. 

3 - Eksiltme 15/8/941 tarihine mUsadi! cuma günü saat 11 de An
karada tayyare meydanında kftin devlet hava yolları umum müdiırlilğil 
binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu ise ait fennl 3artname, eksiltme prtnamesi, mukavele pro
jesi devlet hava yollarından temin edilebilir. 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESiNDE 
Beyoğlu Çocuk Esirgeme 3 kadar devam 
Kurumu menfaatine saat e etmek üzere MEVSiMiN EN BÜYÜK MÜSAMERESi 

SA· Fi YE Ve 

BAKİRLER A YiNi 12 TABLO 
Saat 12,30 da 
Halk San'atkfırı 

NAŞIT Tekmil Varyete pro
gramiyle birlikte 

Arkadaşları 

BÜYÜK 
KILIBIK 

REVÜ 
3 perdelik 

büyük komedi 

ALAFRANGA KISMI: GARDEN BAHÇESi 
Saat 3 e kadar CAZ • ORKESTRA • ZENGi N VARYETE • DA NS ve SÜRPR iZLER 

I ' -------------------------• Tcle!on : 42690 1 

ı,_ BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimiz"in Nazarı Dikkatine •• 

Pırlan talı ve e lmıııslı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R 8 A A T 1 de mektir. ÇUnkO: 
Pırlantalı ve elınnslı saaUcrin bütün lıakikt evı:afı meşhuru Alem olan s 1 N G E R saatlerinde top

lanmı~tır. Bunun için: Saat alacağıııız :ıaman. tereddüt.c;üz 8 1 N G E R saati alınahsınız ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin &dreslne dikkat etmeniz lAwndır. 

Modayı takip eden her asrı kadın için kıymeUi taslariyle ve nefis işlemesiyle hakikaten naz.an dik
kati celbeden böyle bir harlkulAde S 1 N G E R saatine sahip olınak Adeta bir saadet tir. 

Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel SİNGER SAATİ HEDiYELiKTiR 

ANTIMAGNETIK 

SAAT 1 ..-..------·· , Yeni Çıktı 
G ünün en mühim eseri 

DEGIŞEN DüNY A 
A. Hamdi Baıar. 

• 
Buhran ve intikal devreleri -
Kapitalizmin doğuşu ve batışı -
Yeni nizamın ana prensipleri. 

r evzi yeri: ü n iver site K itabevi 

,_ Fiyatı: 80 Kuruş , ___ _ 
Büyük dere 

YARIN 
Beyaz 

AKŞAM 

Park da -FOTO MAGAZiN~ 
BAYAN LA R SAZ HEYETi 

SE Mi HA ARS EV ER KONSERi 
Büyük art ist ALI RIZA KARA YILD IZ'ın 

,, 
~ , . . , 
'.· ... •, 

34 üncü SAYISI ÇIKT~ 
Moda koyunda pupa yelken dalgalan yaran engin 

(Nefis b ir kapak t ablosu) 
içindekiler: Lozanr anarken: Mehmetçiğin tablosu - Gezinti tahas
süsleri: Yahya K emalin - Turneden dönenlerle başbasa - Mwıta!a 
Kemalin huzurunda ilk miting: K andemirln - Arayan bulur: Enfes 

bir hlkAye - Hnrp resimleri - Fenni harp makaleleri -Istanbul Levazım Amirli
ğinden Verilen : 

5 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarmı alını satım komisyonu reisliğine tevdi etmeleri ilfm olunur. 

1 (6474) (4942) 

ÜÇ AY ~~~~~~·~·'''~~~ÜSÜ ~-~-
Hedlyell 941 Danı Müeabakan 24 Sayfa· Her Yerde 10 Kuruı 

Harici Askeri Kıtaatı 
iıanian 

i ,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifil\~ İstanbul ve civar köylere otobüs servisleri temin olurunu~tur. 
En Çok Sevilen, En Çok Okunan, , ____ ............ ___ ........ _, 

Beher k ilosu 35 kuruştan 60 1 
ton şehriye pazarlıkla satın alı
nacaktır. İlk teminatı 1575 lira-ı 
dır. Taliplerin 5/8/941 Salı gü
nü saat 15 de Geliboluda eski 
şube binasında askeri satın alına 
komisyomuıda bulunmaları. 

(388 - 5994) 
)#.. 

f 100 : ı20 ton hııkik! vazelin almn-
taktır. · azarlıkla. eksiltmesi 6/8/941 
Çarşamba günü saat 15 de Ankara
dn M.M. V. Satın alına komisyonun
da yapılacaktır. Beher kilosunun tah 
mln bedeli 180 kuruş, teminatı 24100 
liradır. Şartnamesi 12 liraya komis
yondan alırur. Taliplerin belli vakitte 
ko·.ıisyona gelmeleri. (760 - 6356) 

' 1900 ton benzln * alınacaktır Pn-1 
znrlıkla eksiltmesi 4 /8 /941 Pazartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Hava Satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedcll 723,900 lira, 
kati teminatı 65,412 liradır. Taliple
rin belli vakitte komisyona gelmele
ri. Şartnamesi 3620 kuruşa komis-
yondan alınır. (758 - 6354) 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
ıtrı. 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 400 
3 ,, " ,, 150 
' ,, ,, ,, 50 ·------· • .Hogazı Geçme Müsabakası 

1 BEYOGLU HALKEVINDEN: 
l - Evimiz ıı>0r ıubcsl, a Afustoa !141 

Puar rinll aaat 13 de baılamak llzcre Bo· 
fuı ceı;me mllaabalıası tertip etmiıtir. 

2 - Mllıabalr:aya iıtlralı: ctmelı: iatlycn a· 
matllr l'ilzDclllcriıı mezlı:Qr etin ıaat IZ,30 da 
llcbelı:tc Galatnaray lı:ulGbO Dcnlzcililı: 1ube· 
alnde buluımıalan rica olunur. 

Fenerbah'e Gcn,Uk Kt .. bllndcn: Fcncrbahce 
Gençlllı: KIQbllnlln umumi heyet ı,tlmilııun Q. 

,eııca celsesi, s Afuıtos 1941 Pazar rinU &a· 

at 1 O da 7apılacafındau azanm tcıriflert 

B U L M A c A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan Sala: 1 - Bir mu tar edatı • Bir 
memleket ı - Haylıırıı • Bir clcek 3 - Ge· 
lir • Vl.dc 4 - htanbulda bir semt • Bir 
nota 5 - Bir hayvan· Nota· Ten okunursa: 
Gök 6 - Tarik • Şehır 7 - Erkek iıml • Sa· 
ııat 8 - Gucıenın bir :vıızn 9 - Nota • Ll.hze 

YLıkandan Aıağı : ı - Son • Tarihi bir 
harp 3 - Bir cöl • Tersi : Aıll, lıibar 4 -

:Mukadderat • 'Şan edatı 5 - Teni: Yama 
6 - Bil&iye ait • Erkek adı 7 - Ra:reden • 

taarap 8 - Farika 9 - Neticesi olmı:ran, 

En Güzel, En Şık MECMUA 

YAZ SAYISI 
Fevkalade nefis bir şekilde 

BUGÜN Ç 1 KTI 
Dört renkli n cfls bir kapak içinde baştanbn:ıa renkli sahüeler 

Bu sayıda Türkiyenln en meş:lıur karikatilrisUerlnin en güzel karika
tü.rleri - Neşeli hlkAyeler, hlkfıyeciklcr - Claudettc Colbert'in büyük 
Aşkı - Sinemada yeni yıldızlar - Spencer Tracy, Kay Francis ve 
John Howarda alt Uç enteresan yazı - Schir Tiyatrosundan Nezihe 
Beceriklinin hayatı - Roosevclt'in oğlu Sinemacı oldu - Büyük yıl
dızların meşhur oğullan - Filın romanı ve hlkl'ıyesl - Dcrtortağı v .s. , __ 

Sayısı Her Yerde 15 Kuruıtur ....... , 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli aşağıda yıızılı 2 liste muhteviyatı kalorıfer tesi

satı malzemesi 16.9.1941 Salı günü saat 15 den iUbaren sıras.iyle ve ka
palı zarf usulil ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır 

t Bu işe girmek istiycnlerin liste hizalarına yazılı muvakkat temina 
ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 d e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler ( 100) kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 

Liste No. 

J 
j 

Muha mmen bedet 

1. 

57298,5 
68900 ' 

* *~ 1.9.941 tarihinden itibaren: 

Muvakkat t eminat 

4114,93 lira 
4695 

(6498) 

1 - Kendi mesafesine münhasır olınak Ozcre Avrupa hattında ve 
"Erzurum - hudut hallan hnriç,, biltiln şebeke üzerindeki istasyonların 
herhangi birinden en tok 100 kilometrelik bir kısan dahilinde mektep 
bulunan diğerine ayni günde gidip dönecek talebeye mahsus D. D./100 
No. lu aylık abonman kartları tarl!esl, 

o 2 - Sınat, zirai ve ticari müesseselerin daiııiı işçilerinin en çok 3 
kilometrelik kısnn dahilinde yapacaktan aylık seyahatlerine mahsus D 
D./114 No. lu tarife, 
ihdns edilınişUr. 

İşçi kartlan şimdilik Kırıkkale ve İzmir istasyonl:ırmdan satılacak-
tır. 

MezkOr tarihten itibaren D. D./76 No. lu ve 1.12.935 tarihli D 
D./109 No. lu tarifeler lliğvedilmiştir. Fnzla ta!silAt için istasyonlara 
müracaat edilınesi. (4974 - 6501) 

Devlet Havayollan Umum Müdürlüğünden: 
4.8.941 pazartesi günilnden itibaren Ankara - İstanbul arasında yol -

cu, posta, bağaj ve gazete nakliyatına başlanacaktır. 
Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlerde hareket ve muvasalat ede

ceklerdir. 
Pazarda,. ıınaada her gün 

Ankaradan hareket l ıta nbu la muvaea lat 
Saat Dakik• _. Saat Dakika 

15 25 17 25 
l ııtanbu l dan hareket Ankaraya muvaa;ılat 

Saat Dakika Saat Dakika 

8 40 10 40 
An ka rada 
Tayyare yolcuları merkez P. T. T. binası önünden saat 15.00 de ha

reket edecek otobüsle. 
lıtanbulda : 
Sirkeci garmdan saat 7,40 da hareket e~ecek trenle meydanlara gi

deceklerdir. 
Yeşllköyde istasyonla meydan arasında ayrıca otobüs servisi vardır 

(5004 - 6502) 

Hava Gedikli Namzedlerine: 
Gedikli namzetlerinden 336 ve 335 doğumlulardan evraklarını ta

mamla~ olanlar 2.8.941 Cumartesi günü saat 8 sekizde Kurumda bu-
lunmalan ilAn olunur. (6483) 

• 

Kayseri Maarif Müdürlüğünden: 
1 - Pazarören köy enstltüsil ve buna bnğlt eğitmen kursu için aşa

ğıda mlkdarı yazılı ekmeğin 18.VII.041 tarihinde yııpılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından yeniden ihalesi 6 Ağustos 041 Çfrııamba günil saat 
11 de Kayseri Manrlf müdilrlUğU bin nSlnda kapalı zar! usuliyle yapıla
caktır. 

2 - İstekliler bu işe alt şartnameyi manrif mOdUrlüğünde görebl
llrlar. 

3 - İhale için tlcıı,.et odası vesikası talep edilecektir. Kapalı zarf
lar en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar maarif dairesindeki a-
lım satan komisyonuna verilmelidir. (6162) 
Cinsi Mikdan Beher kilosu Teminatı Yekün 

Kilo ku nış Lira Lira 

Ekmek 280,000 12 2520 

Yazı 4 Ieri ve İstatistik Memuru Aranıyor 
Zonguldak Amele Birliğinden : 

33 000 

Amele Birliğine 3659 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince haiz 
bulunduğu dereceye göre 140 liraya kadar ücret verilmek üzere bir yazı 
işleri ve istatistik memuru a~macakttr. 

Bu evsafı haiz ve yazı işlerine müstakillen tedvir ve idareye kalibl
liyetli bulunan taliplerin tahsil ve şimdiye kadar gördükleri vazifeye da
ir evrakı miisbitclcriyle 7.8.941 tarihine kadar amele birllği başkanlığı-
na müracaatlan. (6312) 

Yüksek Mühendis :Mektebi Alım ve 
Satım Komisyonundan : 

"Soba, boru, kl'ığıt, saç, bakır vesaire gibi,, 110 kalem ve 2809 lira 
5 kur.:; muharrmen bedelli köhne eşyalar 11.8.941 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat 10 da açık arttırma ı.:suliy1e satılacaktır. 

Teminat mlktan 210 lira 5 kuruştur. Talipleri.1 mezkflr eşyayı gör
mek üzere pazartesi ve perşembe gilnleri sac>t 10 dan 16 ya kadar mek-
tep ayniyat muhasipliğine müracaatları. (6249) , ........................................... , 
Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk 

Tramvayları T. A. Şirketinden: 
1 - 1927 modeli ŞcvrtJle Kapitol marka 4 silindirli 1,5 tonluk kam

yon şasisiyle 1927 modeli strapontenli 6 silindirli Studebaker bi
nek otomobili açık arttırma ile satılı/;a çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 15 Ağustos 19H cuma günü saat 14 de Şirketin Bağ
larbaşındaki merk~ binasında yapılacaktır. Mezkılr 3asi ve oto
mobili görmek istlyenlerin, tatil giınleri hariç olınnk üzere her 
gün saat ondan on altıya kadar Şirketin Levazım MildUrlilğüne 
müracaaUarı ilan olunur. 

,._ .............. 1m1 ... m .... -..-..... # 
Babeski Belediyesinden: 

Trakyanm keklik kokulu çayırlan, yemyeşil ve genls meraları, tcr
temf7. ve iyi sulariyle her yerden üstün bollukta Ve! güzellikte hayvan 
yetiştiren bir yer olduf,'Umı biitün dünya bilir. 

12 Ağustos 1941 de açılacak ve dört gün sürecek olan Babaeski hay
van ve emtia panaym bu güzellii{in biricik meşheridir. 

Babaeski paııayrrmda her keseye uygun fiyatta cm~h ve her işe ya
rar hayvan bulınıık mf.!mkiindilr. 

Tüccarlarnnıza, celeplerimize, cambazlanmıza ve esnaflarımıza bu 
panayıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. (6158) 

Ayvalık Bağyüzü K<>y l\f uhtarlığından : 
Ayvalığın BağyfüU köyt\rıde tahminen 7000 metre 2 pusluk 3000 metre 

1,5 pusluk, ve bnk:ıyesl 1 ve 3 çeyrek pusluk olınak üzere 2500 ile 3000 
pusluk ki ~eluan 12500 illi 13000 metre arasmd:ı eski su tesisatına alt müs
tamel demir bonılar kaplı zarf usullyle 18-7-941 tarihinden itibaren 21 
giln müddeilc müzayedeye konmustur. 

Borular Bağyüzn köyünde teslim edilecektir. 
Tallpler tar!mdan ver!lecek fiyat boruların cinsine g5re beher metre 

uzunluğuna hesap edilecektir. 
% 7,5 hesabiyle pey akçesi 938 liradır. 

Taliplerin 6 Ağustos 941 Çarşamba gün\l saat 16 ya kadar pey akçelerl 
veya teminat ile birlikte teklif mektuplarını Bağyüzü köy muhtarlığına 

vermeleri llAn olunur. (6116) 

.:>ahlp ve .N e~rıyat muduru: Emin Uzman. Gazetecıla ve .Neşrıya1 

1'. L. Ş. fAN Matb1l85' 

Bu eşsiz mecmuadan tedarik etmelerini k arilerimize hararetle 
\. • tavsiye ederiz. 

Türk Hava Kurumu Genel Merke-L Başkanlığından : 
337 doğumlu gedikli namzetler sevkediliyor. 
25 Temmuz 941 tarihinden itibaren hava gedikli hazırlama 1'Jvası

na kaydolunan namzetlerden 337 doğumlular f nönü kampına 9evkcdile
ccklerdir, Bu yastaki namzetlerin kaydolunduklan Hava Kurumu ~be-
lerfne milracaat etmeleri UAn olunur. (6368) 

Sıhhat ve lçtimai Mü"'avenet Vekciletinden 
Leyli Tıtı talebe yurdunun tJV •e ecna lrntmlanna talebe olarak ka

bul edilmek üzer : müracaat edenler ihtiyaçtan pek tazın olduğu cihetle 
bundan aonra Veklletimize mliracaat edilmemesi illn olunur 

(6286} 

Devlet Deniz Yolları l_şletme 
idaresi ilanları 

Bartin Yolu Cumartesi Postası 
İstanbuldan Cumartesi günleri kalkan Bartın yolu postalan 2 A 

ğustostan itibaren muvakkaten l:igvedilmiştir. Çarşamba günleri kal
kan postalar gidis ve dönüşte ilaveten Akçakocaya uğrıyacaklardır. 

(6147) 

~ ................ -! .............. , 
Bakırköy Mal Müdürlüğünden~ 

Yeşilköy Şenlik mahallesinde köy içinde romlardan met.rılk 115 -
117 numaralı ve 40 lira muhammen kıymeW arsa üzerine Yusuf oğlu 
Mehmet tnrafmdan izinsiz olarak hane Irısa edildiğinden bu yer b llmü
zayede sdılacaktır. 

Talip olanların % 7,5 teminat bedeline ait makbuz veya ı\ektubiyle 
ihale günü olan 18/8/941 pa_zartesi günil saat 14 de maliyede müteşek-
kil komisyona müracaatları U:in olunur. (6449) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhteli! cins pirinç malzeme mektupla teklif istemek suretiyle 
satın almacakttr. 

2 - Muvakkat teminat 643 liradır. 
3 - Tekliflerin levaznndan parasız. tedarik edilecek sartnamesinde

ki tarifata uygun olarak 7.8.941 per3embe günil saat 17 ye kadar Metro 
hanının 4 üncil katındaki levaznn müdürlüğüne imza mukablll verilmiş 
olması l:izandır. (6117) 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden~ 
Ciheti askeriyeye ait olup Safra köyünde mevcut 600 ve ;Yeıllk~yde 

613 ki, ceman 1213 adet boş benzin tenekesi bllmilzayede satılacaktır. 
Tali;> olıınlann muhammen bedeli olan 612 lira 56 kuruşun % 7,5 te· 

minat bedeli olan 45 lira 94 kuruşluk makbu z veya mektubiyle ihale gü
nil olan 18/8/941 pazartesi günü saat 14 de Bakırköy malınüdü.rlilğünde 
milt<'şekkil komisyona müracaatları il6n olunur. (6448) 

Eakl,.hlr A•liF• H. Mahkemealnclen ı 
Hoınudiye mahalluinden Ne,.ire n klli an 

kat Ismail Hakkı Bilae ve Ahmet Nuri Pile 
taraflanndan Iatanbul Beyofhı BQyilk P ar· 
makkapı Hoca zade eokak l2 numarada ika· 
met etmekte iken mahalli ikameti meçhul ka· 
lan JlulQıi oflu Nami aleyhine açılı.n boı•n· 
ma dava11nın Eıkltehlr Aali:ve Hukuk ilah • 

ZA Yl V ESi KA - Kocaeli aalı:erllt 111be 
sinden aımıı otdufum •ulkamı za:rl e ttim 
Yen!ılnl alacaıfımdan eakblnln bQlımll kal 
mamııtır. l zmlt Selimin kö,,Unden a20 clo 
fuml11 l brablm oflu Tevfik Dal 

KAYIP: 21.7.1141 t arihinde, 41/ 111/504/41 
No. lu Polonya puaponumu Plor:ra :roltı (l 

kemcslnde yapılan tahkika t ve duruımaaı 'O • ıerlnde kaybettim. 
nunda: Ta uflar araaındaki ıiddetli ıeçim,lzJI. 

Ycnlılnl, Iatanbul lıonsoloılulundan cılı:ard ı 
fln indelmuhakcme aUbutuna binaen boıanma· fımdan eaklalnln hOkmll lıalmamııur. 
Janna. davı.lının bir ıene mllddetle evlenememe 
aine, taktir edilen 20 lira Ucretl nklehle ma· 
urUl muhakemenin temyld kabil olmalı llze· 

re U/6/ı1141 tarlhln4e 297 sayı ne nrar ..... 
rilmiı oldufundan davalı Namlnln illn tart • 

hinden itiba ren 15 ciln ı,tnde ba hllkilm alı:r• 
hinde kanun 701lanııa mQraeaat atmaclifl talı 
dirde karan meakQruıı keabl kat'lnet atmlı 

addedilecefini bllmeal ilin auretl tebllll ma· 
kamına kalın olmak ibere il1A olunur. 

KAYIP : Akıehir aıkcrllk ıubeainden aldı· 

fım terhia tulıcreml kaybettim. Yenisin! a la· 
cağımdan eskisinin bllltmO yokt ur. Konıraıtıın 

Clbenbeyll kazaaıDlll Retadlye ( Böirüclallk) 
, kö,.W.clen H alim Cara otı. ıaıe .,_lu 
Rahmetııllala Scrı 

Aclreaı latanbul Nlt antat Tet vUd,.. Cadde• 
No. 13 1/ll Silo apartunan. Hltold Voır Blaıı 

KAYIPı Emlnllııll bcled'7e ıubeılndeıı ıou• 

cllıdaıı •• U H :rarclım defteri ııamaralı cllı 

danla alıııakta oıdufum maaaa a lt tatbik mil 
bOrilmQ ka:rbettim. Yeıılılnl 7apuracaftmdu 
hQkmQ lı:almamııtır. Muhibe CeylAa 

HALKEVLERİNDE 

OSKODAR HALKEVINDEN r 
2.8.941 cumartcal cilnO UıltOdar tifte t.:a 

7alar bal lı: plljında ıpor kolu tara(ından :yOı• 
me t•ı•lk mOsabalı:alan t en.ip f'C!ilmlıtir. Mil• 
aabalı:alara aaat 16 ela baııanacalr.tır. -


