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GUNLUK SiYASi HALK G~ZETESI 

Müstahsil Lehine 
Bir Karar-----------,ı 

Yeni Mahsulü~ü Hüklimete Bir An Önce Teslim 1 

~~~~!!~::ı ~!~k~.~.!~!ı: ~~rı ~~!~~.~~~s!.~!.~~!~ 1 
ıniş~ır. Müs!811sılı elın.dekı mahsullen vaktınde namedeki fiyatlar verilecek yani kilo baıı ı 
teslıme teşvik maksadıyle 28 mayıs 1941 tarih na yapılan bir kuruş zam kaldınlaeaktır 
Ve 2/15888 sayılı kararnamede yazılı. buğday ~ilo başına bir kuruş fark toprak mahsulleri 
ı•vdar, arpa, yulaf ve ~~h.~Qt al~. fıyatlanna ofısi tarafından şimdiye kadar mübayaa edilmiş 1 
b/ Ağust~s/1941 cuma gununden ıtıbaren kilo olan yen i setle hububat mahsullerine de ıamil- ı 

8§11la bır kuruş zam yapılmıştır. Bu zamJar dir. Bunlan teslim etmis olanlara fiyat farkı to 
31/İlldeşrin/1941 tarih ine kadar muteberdir . rak mahsulleri ofisi ta~afından ödenecektir. p-

------..... ·----··• ---···el 

Japonyaya 
Son ihtar 

Siyama Karşı 
Herhangi Bir 
Harekete Göz 
Yumulmıyacak 1 

lngiliz Hariciye 
Nazırı Diyor ki: 

r ' Çocutunuza verebilecejiniz en kıymetli .hediye 
~ A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. ÇünkD bDtiln hediyeler unutulabilir. Fakat 

• ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocutun bütün bayatın· 
da izini bırakır. 

FtYATl tfn URAOIR 

Harp Asyaya 
ltlamak 
Üzeredir 

Japonya 
Hazırlığı 

Arttırdı 

"Bövle Bir Hareketi J 

Singapura Karıı 

Tehdit Sayacağm., Alman - Sovyet harbinin başlaması üzer ine cepheye sevk edilen Sovyet tanklan 

!fapon1&111n Tahiland hududuna aa
lı:er tahıit etmesi üzerine Amerika 
•e İn&iltere Tokyo hiiktbnetine ye
ni ihtarlarda bulunmqlardır. Bu 
ilıtarlann Japon7ayı 7olundan dön
dürüp döndiimıiyecetl maltlm ol
mamakla beraber Japonyanm ken
dlalne tahaia edilen ba18t aabasım 
ele seçirmek için bqünkü lmkln
lardan istifade etmek iltemeai çok 
nnıbtemeldir. 

M. Zekerl11a SERTEL 

Harp Avrupada başladı. ikin-
n_ ci senesi Afrikaya sıçradı, Amerika Ciimhurreisi Rooıevelt 
~üncü yılma girmek üzere iken 

::r~ya atlamak istidadını gös M ti h im Bir 
Filhakika Japonyanm Fransız 

~in!ainl igal ~tmesi üzerine ~ ~ u· • ı aA kat blsıl olan vaziyet, ve lngiltere • IVI 
ilin komfWnuz Irana yaptığı ih -
tar, harbin bu sahalara da sira
)et etmek üere bulunduğunu 
lösteriyor. Roosevelt 

Churchill 
ile Buluştu 

J'aponyanm Fransız Hindiçini
lbıi işgali Amerika ve Ingiltereyi 
harekete getirmiye kati gelmedi. 
llatta Amerika ve Holanda şark 
llindistam Japonyaya karşı bir 
dereceye kadar müsait bir vazi
l'et almaktan bile çekinmediler. 
Japonyaya karp tatbikine karar Mülakatm Vukua 
\?erdikleri ıtmbargoda bazı de -
likıer bıraktılar. Ve Japonyaya Geldiği yer Hala 
bir miktar petrol akmasına göz • 
)Ummıya karar verdiler. Bu mü- Gızli Tutuluyor 
lamahakir hareket hattı, harpten 
evvel lngilterenin Almanyaya Vat~~n! 7 (A.A.) - Beu ter 
karp tatbik ettiği yatıştırma si- ajansı bıldiriyor: 

Londra, 7 (A.A.) - "B. B. C.,, 
Dün Avam Kamarasında Eden, 
Uzak Şark vaziyeti hakkında çok 
enteresan beyanatta bulunmuş ve 
ezcümle şöyle demiftir: 

"Japonyanın Siyam'a karşı H in 
diçininin işgalini takiben yapaca-
ğı her türlü hareket, Büyük Bri-

ALMAN TEBLiGi 

s • D v tanya ile Japonya arasında çok 
ıyama ogru ciddi bir vaziyet ihdas edecektir. 

Son zamanlarda Japonyada Si-
yam'm Ingiltere tarafından teh-

Leningrad 
Cephesinde 

Sevkiyal dit edilmekte olduğu suretinde Ç k 
bir şayia çıkanlmııtır. Bu şayia, O 
tamamiyle asılsızdır ve niçin or -Devam Ediyor taya atılmış olduğunu da biliyo -
ruz. Tokyodaki lnglliz sefiri, S ir 
Robert Craigie, J apon Hariciye 

Şiddetli 

Muharebeler 

Tokyo Radyosu Her 
An Harp Çıkabileceği 

Mütaleasmdadır 
SinJtaı>ur, 7 (A.A.) - İstihba

rat Nezaretinin Singapur bürosu 
bildiriyor: 

Birmanya ve Cenubi Çin<ie 
Birmanya yolunu kesmek veya
hut Jilarp istikametinde daha faz
la ilerlemek için Japonya tara
fından yapılacak. her teşebbüsü 
akiın bıraktıracak bütün tedbir
ler alınmış bulunmaktadır. 

flonu: Sa: 2: SD: 5) 

Nazın Amiral Toyoda ne görüı - Devam Edı·yor 
müştür. Sefir, Nazıra ortada dola-
şan bu haberlerin asıl ve esastan 
irl olduğunu söy1emif, lngiltere 
ile S iyam arasmdaki dostluğun 
asırlarca evvel teessüs etmiş ol
duğunu hatırlatmıştır. Ingiliz se-

Smolensk Harbinde 
Almanlarıo Uğradığı 

firi. İn~iltere hük~meti. ~mıJ?&ı 
::;ftY8:ı~yi:rm ba1::e~= Zayiat Mutedildir 
böyle bir hareketi bilhassa Sin- Berlin, 7 (A.A.) - Alman or-
gapur'u tehdide matuf telilli ~ duları bıaşkumancianhğuwı teb -
decek olan lngiltd tifa?m&n illi: 
derhal. t~birler alınm~sını intaç Fevkalade tebliğlerde bildiril -
edeceğmı beyan etmiştır. ,, miş olduğu üzere Mareşal 
~.n. sözler~~ nihayet verir - Von Buch ordulan grubu, Mare -

ke~ şo~le de~ıştır: .. . . şal Kesserling'in bava filosu ile 
lngilterenın b~. ~zlerıl!!..n he- işbirliği yaparak Smolensk büyük 

saba katılacağını umıt ederım.,, meydan muharebesini kazanmış -

==r~;;;;;;~;;;;;;;=;;;;==========,:::=== tır. 
manın uğradığı zayiat ise fevka -

" 
A S K E R -1 y AZ ı y ET .-/ Alman zayiatı mutedildir. Düş-

iade yüksektir . Takriben 310 bin 

A 
esir, 3203 tank, 3120 top ve sayı-1 

l R H b • sız Sovyet harp malzemesi Alman man - as ar l kuvvetlerinin eline geçmiştir. 
Sovyet hava kuvvetleri, 1098 tay 
yare kaybetmişlerdir. 

Bulan Zayiat Karıısında iki l'asetinin bir tekrarından başka VBfingto~da söylen~iiine s öre, 
bir py dejildi. Japonyanın Fran- ~~lt ile. Churchill arasm~ Milyonları 
ısız hindiçinisine inmekteki gaye- ~ır S?rüşmen~ vukubulması ih

(lonu; Sa: 2; SU: 6) 

~ burasını zaptetmek değil, yeni timalı artık bır sır oı~ak~.çı.k- Tarafın da Bütün ihtiyatlarını Kullanmağa 
istililar için atlama tahtası olarak ~ bulunuyor. Umumıyet ıtıba -
kullanm8ktı. Bunu Amerika ve nyle sannedild~jine söre, iki Mecbur Kalacakları Anlaıılıyor 
Ingiltere de biliyor, fakat belki devlet ad~.halihuırda ~raber-
auyuna akmak suretiyle Japon_ dirler . Bancıye Nesaretinm bu ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 
Jayı bir müddet oyalayabilecek - mülikattan h iç haberi olmadığı- Führer'in kararslhından 12 Tem- Yalnız ba teblitler ıimalde ve ce
leıini sanıyorlardı na ve bunu ancak üç kitinin yani muzdanberi prk cephesindeki muha- nuptald harekatın inld1&fından babae-

J' aponya, tıpkı Almanyanm A _ ~~~it! Churchill ve Ho~kin- rebenin ıafahatı hakkında verilen ma- d.erken ~nan tehirlerin ilİmleri de 
\'usturyayı aldıktan sonra Çekos- sın bddiiıne dela let eden bırçok Ubnat ba'ldnnda dün kınca miitallanu- akredildiii halde Smolensk cephesi i-
lovakyayı istilAya teşebbüs etme sebepler vardır. zı bil~.irmekle iktifa etmi•tik. çin müphem bir lisan kul1anı1or. Smo-
ai gı'bı," Fransız Hind' inis' · al- Nerede bulm•tular Bu~un ~iman efkln ~1!1umi".~int lenak Almanlarm elinde midir. 7oba 
..ıı.~ . ıç ın~ . ~ tatmın ihti1aciyle verlldiii bildmlen blll RualarA -itcall altınc!a mıdır 
'üA'~an sonra eski Sıyam (Şımdi Vllflngton, 7 (A.A.) - B alk, bu dört tebliiden çıkan mana üzerin- . . · 
Tahiland) hududuna asker tahşi- Boosevelt ile Churchill arasında de bir mikdar daha tevakkuf edebiliriz. ::u;_::ıwı::ıı!": b~ n~t :_:k
eline başladı. Bir taraftan da, yi- m ülikatm vukubulduiUna kani- . Bu ~ebliiler bize 1imdi1e kadar bil- unda bit~İtnt ve ba modaen;lO mı: 'r 
ne tıpkı Berlinin takip ettiği 1 dir. Umumi kanaate l[öre Roose- diklenm~zde~ fazla bir ıey öiretmiyor. ahndıjmı Qreni:ron: Fakat b ::s r 
taktiği kullanarak, Ingiltere ve velt t ayyareye binmediji~den bir Bu tebliil!n okuduktan ~nra cep-1 harbin bittiii bildirildifi baJA· :S.ün~ 
Anı rik Tahilandı istili h . . . 1 • . hedeki vazıyet hakkında baciine kadar d d'" L-•-- ~· e anın . . . ~a ve . arp semw ı e .satmış, Churchill ,,6ildiklerimizde tadillt 1apmı,. ibti- e upnaıı ........ 1811 Alman ordusunun 
b~ada Fransız Hmdiçinisını teh.. ıse bir tayyare ıle selerek kendi- ,.ç sörmüyoruz ca . aa· a· au· 7 dıde hazırlandığını iddia ettiği sine miilild olmuştur. ~ · onu, • • • > 
görüldü : , _ 

Bunun üzerine Amerika ve ln- f Norve~in Garp 
Sahilerinde 

Fransa 

Amerikaya 
Teminat 

Verdi 
Berlin Son Taleplere 
1 O Ağustosa Kadar 
Cevap Bekliyormuıl 

Vichy, 7 (A.A.) - "Ofi,. Sali.,. 
h iyettar bir membadan öğrenil -
diğine J;lÖre, Fransa hülnımeti 
tarafından Amiral Leahy'ye blr 
muhtıra tevdi edilmiştir. Bu 
muhtıra, Amerika Sefirinin 1 A
tustosta Amiral Darlan da hazır 
oldu~u halde Mareşal Petain'den 
izahat talebi için vaki müracaa
tına cevap teskil etmektedir. 

giltere Japonyaya karşı daha sert 
'\'<: daha kat'i bir vaziyet almıya 
rnecbur oldular. Ingiliz Hariciye 
Nazın Mister Eden Avam Kama
rasınde Japonyaya hitaben açık 
bir ihtarda bulundu. Japonya Ta
hiland'm istikl81 ve tamamiyetine 
halel veren herhangi bir hareket 
te bulunduğu takdirde Iniltere -
nin bunu ehemmiyetle nazan 
dikkate alacağını bildirdL Ame
rika Hariciye Nazın Mister Cor
dell Hull de Ingiliz Harciiye Na
zırını takiben ayni ihtan tekrar 
ettı ve Japonya Pasifikte her -
hangi yeni bir teşebbüste bulun
duğu takdirde Amerikanın bunu 
emniyetini ihlil eder bir hareket 
sayarak ona göre vaziyet alaca

Londra, 7 (A.A.) - Norveç is- Sefirin talebi. Fransız lmoara-
tihbarat ajansının "Svenska torluAunun müdafaası keyfiyeti
Dagbladet,, gazetesine atfen bil- nin ortaya atmış olduAu mesele
dirdiğine göre, Büyük Britanya- tere müteallik idi. Fransa hükQ
lılar Norveçi istila etmiye karar metinin cevabı. Sumner Welles 
~erdikleri takdirde en ziyade teh t~afından Amerik~. ıazetecile
likeye maruz addedilen Norveç rıne 3 AAustos tarihınde yapıl -
sahilinin bazı kısımlannda AI _ mış olan beyanatı da tavzih et-

Bir lngiliz T eıebbüsüne 
Karıı Müdafaa 

Hazırlığı Yapılıyor 

ğını bildirdL 
Bu ihtarlan Ingilizlerin Singa

purdaki generalleri de daha şid
detle tekit etti. 

Japonya bu ihtarlardan korka
rak duracak mıdır, yoksa Ameri
ka, Ingiltere ve Sovyetlerle harbi 
göze alarak istili programını tat 
bike devam edecek ilini - Amerika CUmhmrelsl ile huluştufu. haber verilen Xr. Charcldll 

fljiımlt: ftD ,; Jnsilterede bombardnnana maraz kalan bir phri siyareı ederken 
~ 

' 

manlar bü~ mikyasta manev- mektedir. Cevap, umumi plan 
ralar yapmışl&rdtr. Bu manevra dahilinde kalmakta ve Surive 
lar son bir kaç gün zarfında Kar- "tAd isesl ile Hindicinl hadisesi a
moy, Bocen ve cenubu garbi sahi rasında sarih bir fark SlÖzettikten 
linin bazı yerlerinde cereyan et- ~nra Maresal Petain. Amiral 
miştir. Darlan ve General Weyl{and ta-

Binlerce Norveçli sahil mmta- "afından tarif edilmiş olan Fran 
kasını terketmlye mecbur edil - "ız siyasetinin esas prensiplerini 
mit ve telsiz makineleri müsa - izah ve ~"°ih etmektedir. 
dere edilmiştir (Sonu; aa: 1; aa: 1) 

SOVYET TEBLiGi 

FinlCinda 
Sahillerinde 

Finlere Ait 
iki Ada 

lıgal Edildi 

Cephede Muharebe 
c:ac~.==::ı:.:=~~;:r· Bütün Şiddeti ile 

Budenni O Et Lı. d -~-- evam mene ir • =ı LOndra, 7 (A.A.) - Bu abala 

lır Alman 1nırec1::.:vy:n:b~ 
Kexholm, Smolensk ve Bialaya 

Gazetesinin Çerkof ~t~am~tı~ düpnana 
karşı buyük bır şıddetle dölüe-

1 dd
• müşlerdir. Sair istikamet ve cep 
ıası henin dı,ier kısımlarında mühim 

askeri harekat olmamıştır. 
Hava kuvvetlerimiz düşman 

zırhlı ve motörlü cüzütamlanna 
Times'in Makalesi, ve cephenin muhtelif bö}J{elerin

de topçusuna darbeler indirmit-

1 n gi iter enin Ruslara tir. 
5 AAustos günü, 14 Alman 

Boğazları Vadettig .. i tayyaresi tahrip edilmiştir. Yedi 
tavvaremiz kayıptır. 

Hissini Veriyotmuşl R angö civarında iki Fin 
Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B. bil aJuı ifgal. edildi 

diriyor: Berliner Boersen Zei - Moskova, 7 (A. A.) - Bir ek 
tung'un diplomatik muharriri Sovyet tebli~inde Ruslar tarafın
doktor Megerle, Sovyetlerin harp dan zaptedildiği bildirilen Od 
ten sonraki yeni A vrupada oynıya Fin adasının Han~ö Sovyet üssu 
caklan rol hakkında Tiınes'in if- vakınlarında bulunan adalar ol
patı ve Ingiliz Bolşevik komplo- du~u şimdi ifşa edilmektedir. Bu 
sunun yakın prk memleketleri adalan Balttk Sovyet filosu it
için teşkil ettiği tehlike hakkında ııal etmiştir. Mezkur adalar Sov· 
"Stokholm Tidnigen,, gazetesinin vet harp J;lemilerinin harekltını 
bir haberi ile meşgul olmaktadır. kontrol etmek için birer tarassut 

Doktor Megerle'ye nazaran Is- mevkii olarak kullanılıyordu. 
(Sonu: Sa: 2; 80: 1) (Sonu: 8a: 2: ID: 4) 

Bir Vatandaşımızı11 
Mülıim 1 eberruu 

Sait Kozoğlu. Yılda 18 Bin Lira Getiren Emlakint 
Üniversite ile Diğer Kültür Müesseselerine 

T erkeden Bir Tesis Vücude Getirdi 
Kızıltoprakta Bağdat caddesin· 

de 220 numaralı köşkte oturan 
erkanıharp kaymakamlığından 
mütekait Divrikli Mehmet Sait 
Kozoğlu, yılda 18 bin lira irat ge
tiren emlikini Universite ile di
ğer kültür müesseselerine .terke.; 
den bir tesis vücude getirmiştir. 
Tesisname dün Beyoğlu altıncı 
noterliğinde imza edilmiştir. Bu· 
hayırsever vatandaşın ilme tahsis 
ettiği servet meyanında Beyoğ -
lundaki Avrupa pasajı ile Ayvan
saraydaki N urkalem fabrikası bi
nası da vardır. Mehmet Sait Ko
zoğlu Nurkalem fabrikasındaki 
sermayesinin yü7.de 16 smı da bu 
tesise tahsis etmiştir. 

Bu emlikin varidatının yüzde 
25 i her sene teşis sahibinin ka
nuni varislerine tevzi edilecek, 
geri kalanı ile "Mehmet Salt Ko • 
zojlu tepik mükifatı,, ilimli bir 

(Sonu: aa: 1: ıa: 7) Mehmet Salt Kosolla 

1 



NAPOLEON 
Napoleon, Uç 

Filcp lnıa11 

Tefrika No. 27-

Dör+ Büyük 
Emir Verdi 

Yılda 
için 

r······-···········-·-·-·-···········, 
IFrancala Satışı i 
SerbestB.rakılması 1 

: 
Düşünülüyor i 

Yeni tip ekmek dünden itiba- 1 
i
l ren şehr"n muhtelıf semtlerinde ı 

satışa çık nlm1Ştu-. Ellcrınde he
! nuz e kı un bulunduran fırınlar-

dan maadası yeni undan ekmek • 

l AN 

Dün 23 llıtikir 
Davasına Bakıldı 
Karlmanm 
Şeflerinden 

8 ihtikar 

Umumi Müdürü ile Kısım 
Biri Tevkif Edildi, Yeniden 
Hadisesi Adliyeye Verildi 

FiatKomisyonu 
-o 

Dün Et Fiatların1 

Tekrar T esbit Etti 
Fena Değil! 

Yazan: Ntl« Sadullah 
B ilmem, bu iki kelime, dünyanın 

bawb bansi lisanında. biziıa-
kindeld kadar fula kullanıbd 
Soranınız: 

oz ed len imparator, kendı halıı ı 
um olan ba telkini .Papanın 
e dondürmek için bütün çare-

batwru7or, ve zekiıının icat e
ti bütün hılele,rı kullanı7or. 
edilın ı Holandada, rahiplerı 
edi7or, ve protestanların haıu

bir sefer yapmak iızere birleıecek
ler. Ve duıman Jrruvazorlerinden 
olunarak ıerek Sdrınam'a, ıerek 
Martinik'e 60 bınden 80,000 e kadar 
aıker taııyacaklardır !,. 

yapmışlardır. Maamafih bir fırı- ı Dün asliye ikinci ceza mahkeme
nm ekmegı dıgerlne uymamakta- sinde 23 ıhtlkar davasına b kılmış -
dır. Dun yapılan teftişlerde tır. Bu meyanda Karlm;m mağazası-

şılmıştır Bu muhakeme tahkikatın 

genı let lmesı 11;ın ba ka gilne bıra -
kılmış ve u nu 1 m ıdü ıle şef ve 
ba'\Oul tuccarı d 1 le\ k.f olunmuş
lardır. 

Fiyat Murakabe Komisyonu 
dUn et fıyaUarını yeniden tesbit 
etmiştir. Komisyon celepleri ve 
toptancı kasaplarla perakendeci
leri d!nlemiştır. Neticede et nar
hını dejiştirmiştir. Bugünden i
tibaren canlı karaman koyunu 
kilosu 27, kesilmiı toptan kilosu 
48 ve perakendesi 55 kuruştan 
satılacaktır. Dağlıç, canlı toptan 
kilosu 28, kesılmlı toptan kilosu 
53 ve perakendesi 60 kuruştan 
satdacaktır. Kuzu kalmadığı ve 
kıvırcık pıyasamıza gelmediği i
çın bunlara narh konulmamıştır. 

"- Filin piyesi naul buldıan. 
Cevap •erirler: 
"- Fena deiill,. 
Soraraınu:: 
"- Falan fıhni naııl buldmıl 
Cevap verirler: Gorulayor ki, devlet adamının urih 

ve vazih muşahede ve mulihazatan, 
fat.ihln efnneli tanvvurlarına karıı
maktadır. O devirde. ilk ve ıon defa 
olmak Uzere, NaPoleon'un ıevket ve 
kudreti, hubası ile bır oluyor. 

bazı fırıncıların noksan ve ha- nm umumi milduril ile kısım ene -

Artoveklere ıu sözleri ıoylu-
]nur ekmek çıkardıkları tesbit e- rınden biri ve bir b:nulcu, bir de "- Fena detıl 1 
dılmış, Halil ısmınde iki fırıncı- yalancı ahit mııhkemede tevkıf e- Dlin :ıdlıyPyP yen den birkaç ihti

kar vaka ı vcrılmıştır. Bu meyanda 
ııncırleme •htiltAr yaparak, manıal 
komünini.ı 8,5 kuru satan İsmail 
Kaptan, Ibrah ım ve Huseyın ı min
de üç k• ı ile ı ı 20 kuru a satıl
ması icap eden birayı 22 kuruşa sa
tan Galatada dilkkAncı Ali Ekber, 
Küçukpazarda dukkAncı Nuri Bostan 
ve Taksimde dilkkancı Ojen Malat
yan ı mınde dijer üç kişi vardD". 

Sorarsınu:: 

Suler. Yedinci Greıuar'ın di
mısini.ı? Ben, o dinden deii-

nm t>eeer çuval unu musadere dilmi lerdlr. Davalardan on birine "- Sehrin pllrunı nasıl baldan? 
"- Fena delil! edilmiştir. Francala satışlarının ogle tati!ınden evvel, mutebakisine 

da serbc t bırakılması dü unUl- ,. de oğle tabiinden onra bakılmış ve 
Ben: ıca,.ere aıt olanı, Kaysere 

1 diyen İalnın dimnden m. Ve 
701 ıncile itaat ederek, Allaha 

m Al ha veri7onam. Ben, hii
darhk lamı Allahtan alıyorum. 

Napoleon soruyor: 
"- Nere7e sıtmek iıtediiiml.zi 

bilmek mi istı1orıunuz?,, 

mektedir. muhakemelere gece saat 'ınnı bire 
• : kad r Jevam edılmıştir. --······-··--·····-···-·---··· ... 

"- Belediyenin yeni kararlan iyı 
mi? 

dtin7a lalıcsmı, hukümdarllk i
damani kılıcı ulla71p aavanı

Ve onu kallaıunaımı çok iyı 
Tahtları Allah kurar, benim 

c1a ben kendim almıı deiılim. 
o tahtı da Allah verdi. Sizler de 

savallılar, bana kartı mı koy
iatı7or1111UU? Romllı bir papaz 

dan afaroz edildi di7e, hükiim
ctaa etmemek mi iati7onamız? 

er acaba benim, Papanm katı-
opecetimi mi aamyoraunuz? Siz 
er bana lncilinizle iıbat edin ki, 

J'QZiinde kendini tenwl etıin di7e, 
)'I lal naıp ve ta)'in etmııtlr. 
apa da bir hukumdann hu'kulnany 

etmek h kkına aahıptir. Şayet 
ıyı b rer •atandaş olursanız, 
· himaye ede im. Sımdi sizden 

orda)'I (1) imzalamanızı iıtiyo-

* * onun l/enİ. emirleri 

bi7e auınna: 
- Bana bildirin, niçin Straz
tarafında tuzun hbruınm fi7a
metel k daha artmıı?,, diyo so-

• a)'llf sinde, deniz nuırma ela: 
- Onümllzdeki ile )'il sarfında 

Ve cevap verı7or: 
"- Avrupa ile ıtimizi bitirecetizr 

Sonra da, bizden daha ceaur hıraız
lann 6ıtlerine hırsızlar sibi atılıp, 
blkimi balundaklan Hindistanı on
lardan zaptedeceiız. lskender, Gan
Ja varmak İÇlll, Moskova kadar u
zak bir yerden ıitmiıti. Ben, tl 
"Akkl" danberı, kendime hep bana 
so7ler dururum. Benim de busfin, 
Avrupanm bir ucundan, yani ten 
tarafından A17ayı almaldıtım İcap 
ediyor. Ta ki tnııltereye orada u
lı .. :rım. Farzedıniz ki Moııkova a
hnmıı. Ruıya )'enilmlt, Çar, ya u
laııp banımıı, yahut da herhanıi 
bir nray ıuıkaıdinden olup ıitmiı. 
Belki de yeni ve b ze tabi diler bir 
taht kurulmuı. Soyleyin bana, o za
man Tıflisten kalkıp giden Fransız 
ve muavinler ordusunun Ganja ka
dar ıirmesi imkanı var mıdır. yok 
mudur? Bir Fransız kıhncının şöy
le bir deimesi, butun Hintteki o 
ticari menfaat azametinin topunu 
bırden yıkmaya kiri selir mi, sel
mez mi? Bunu yapmakla Franıa. 
bir cırpıda, hem ıarbin i•üklilini 
hem de denizlerin ıerbestliıini fet
hetmiı olur mu. olmaz mı?" 

Bır plut nakleder kı, bu a6zlerl aö7-
lerken, Napoleon'an sözleri, sar p bir 
ferle parlar. ve o anlarda o, ıebep ve 
imilleri üatUate 71farak ıüçlukleri ça
releri, vautalan. tali ihtimallerini öl
çup biceı* soze devam edermiı. 

48,000 Çuval 
Kahve Geldi 
Dıı Memleketlerden 

Mühim Miktarda 
Mal Gelmektedir 

Diln Mısırdan Menine 48 bin çuval 
kahve ıelmlştir. Ticaret Ofisine ait 
olan bu kahveler, Tıcaret VekAletl 
tarafından hazD"lanan talimat daire
sinde vılAyetlere tevzi edilecek, ve 
serbest pıyasaya verılecektır. 

Paziırtesi gününden itıbaren şeh -
rimizde kahvenın ~erbest olarak sa
tışına ba lanacaktır. Serbest satls 125 
gramlık paketler içinde olacaktır. 

LAstik fabrikaları da muhtelif mem 
leketlere ham kauçuk sıpariş etm -
!erdi. Bunlı:rdan ilk parti olan 30 ton 
kauçuk gelmıştır. 

Basra yolundan da otomobil lastl
gi, çay ve kakao beklenmektedir. 
Bunlardan is•nbul çıkolata fabrıka
larına alt 50 ton kakao yo~çıkarıl
mıştır. Ayrıca Mısırdan da 25 ton 
kakao •ıpariş edilml§lır. Bundan baş
ka Bura yolundan 50 ton kadar ka
lay beklenmektedir. 

(Arka• var) 

MAARİFTE· 

d :tt•tl•l 1 Asker .. Kamptan 
fU ı:.ll~KU PIU)f"!11 A •• ı Yuk ek tahsil talebesinden kampa 

7 ıo Prolram ıı JO Muhtelıf tfıbı ol nl r 20 Aiu tosta askerlik 
7,u 1ı1cı.11ı (Pl.) 11,40 Orlıcatra kampına çıkacaklardır. Üniversite ta-
7 4S H•berlcr 19,00 Konuım• tim taburundaki kız talebeye bu sene 
1,00 Mllzık (Pl) 19 ıs Orkuır 1 d rl 

'f bü71k filo inta edilam Biri Ok
tJ'lunııata dolqrp kol seamek icin, 

12 30 
Akdeniz için, bi i lrlandan 12 u 

biri de Slcaba va Mıura kat- 12 45 

Iapann iıleri yoluna cirer cır-ı u.oo 
... ;;;....;;r.n=ıl;;.;;ar, 1112 de, Umit burnuna u,u 

ı,ıo JMa ıutl ' a ilk defa olarak atış ders eri e ve -
19 30 Haberler tecek ve b:.ı dersler kamplarla bera-

Koıılıorda Concordat Papa ile bir bil· 
arumda din ltı.ri bakkuMla papdaa il 00 

11,0J 

• Proınıa 
Şarkılar 

Haberler 
Şukılar 

Kll&ik (Pl) 

* Proıram 
T rlı ler 

lf U Fasıl 1 la · ber ha lıyacaktır. K p do yısıyle, 
20 15 .Radyo Guctnı J Üni~er ite ikmal imtihanlarının tehl-
20 45 Şukılar ri dil ilnillmektedir. 
21,00 Zırut ıakvlml 1 
21110 Temsil İLKMEKTEPLERDE Vil4yet 
22 oo Orkestra ilk tedrisat meclisi pazartesi ıünü 
22,JCI Habtrter topl n.ıcak, llkokulların imtihan gün-
22 45 Orkutra lerini ve açılın.ı. tarihim tesbit ede-
u,oo K•paaıı. cektır. 

en'in lran ve M. Atlee Hava 
BukJaristana ve Deniz 

Alman Gazetesinin 
ldclası 
(Battarafı 1 incide) 

air Beyanatı 

veç gazetesinin bu haberi, harbin 
zaferle neticelendiği takdirde In
gilterenin Sovyetlere, itıtüakm 
çerçevesi içinde, Istanbul ve Ça -
nakkale boğazlannı vadettiği his-

H b• • A 1 ff ı sıni vermektedir. ar lftl ft a 1 Meıerle soziıne devam ederek di7or 

ulgarlarınHareketini Bir Ayda 
la Unutmıyacağız11 Hücumu 

146 Hava 
Yapıldı 

.....,11n1r 7 (A.A.) - "B.B,C.": E
Avam Kamarumda lran haklnn

beyanatta bulunmuıtur: 
!randa bir çok Alman Yar

Bir çok memleketlerde ba müte
tmiat Almanların •en bansi 

altında olana olaun Almuların 
lillaııaatınun,, bulundukları memleke

tildili icın bii7iilı: bir tehlike ol
tecrübe bize söstermiıtir. De

ıtbi bu huauı hakkında lran 
ciddiyetle nazan dikka

celbettik Iran hiikilmetiain bu doa 
ibtan nazarı ıtibara almakta ku-

etmi7eceii ve vuıyete kartı ko7-
lcln icap eden tedbirleri alacatmr 

e ilmit edi7crum.,, 
Bulıariıtanclan da ıu ıekildt 
ttir: 

dilinden baıb tab rlerle bah1e
lfiter bir orta prlıı memelke-

nbr. O da Bıılcariıtam:lır. Bulsa
ltaı:va ve Alman7anm Yana
ve YusOllav7aya hakuz hilcu
anettitl fırsattan iltifade ede-

ıemı Yunan ve YusOllav toprak
ns'ıyed etmiıur. Bunu nP
Balcarlıtan Balkan komıalan

brıı bumaııe bir vaıı,.et almıı 
tiin Ballı:an ittihadı mefhumuna 
ımıaru oldutuna iıbat etmiıtir. 
ııtan, bakaız elde adilen bu ka

rdan h .. p aoaaa4a miiltefit o
catma emin olabilır. Heaep sü

eldici saman Balprıstaıua hare
ne biz, de de milttefildertam a-

( 8albnıfı 1 lnolda) 
'ın bir luıberlne göte 

llıtolıkot'L 'I (A.A.) - Tul aJamr
Berne'nira i)'f haber alan mabfll-

6Jrenditlne sllre Ahaaan, 
yaptıiı taleplere Vicb7 hüktmeti
aiba7ft 10 Atastosa kadar cnap 
esini iıtemiıtir. Franudald vul-
)'f bilen p)ul)'etler Vicb7 bllkt
ın Alman talepleri karpamda bir 
daha bo711D etaceiini tabmln et
edirler Sö)'lendiiine söre Alman 

Dakarclan .useçtiklerl takdirde 
Darlan Cuatr ve Kuablanka 

n Almanlara Yerılmeaine ma
t edecektfr Fakat Almanlann 
k meydan -.11.rehesı bakımm

ellemmiYet ha olan Dakardan 
~7ecekle llllqılmıttır. 

Londra, 7 (A.A.) Dün Avam 
Kaınaraıı mllzakereleri esnaıında 
Mııter Atlee azun bir nutulıı soyliye
ı ek ezcümle demiıtir ki: "Hava taar
rw:lanmız, fasılasız devam etmekte ve 
seceler uadıkça derinleımektedir. 
Temımazda Almann üzerine 70. iısal 
altındaki aban da 76 hücum npılnuı 
tır. Bu darbalere devam edilecelı:
tir. Orta ıarktaki muhtelif mıntalrala
ra 7aptıtımız hava taarruzlarında 285 
tanrare ka7bettik. Buna mukabil dut
manm 410 tanaresinl tahrip ettik. 
Artık düıman topraklan üzerine se
ce silnda taarruzlar npmak 11ruı 
bize selmiıtir ... 

Mister Atlee, Rmyaya her ttlrltl filll 
nrdımm 7apılacatını söyledikten 90n
n Atlantlk harbinden bahaederek de
mlttir ki: "Son bir kaç ay zarfında 
ıulanmızda viicade setlrdifimlz terti
bat dola711iyle dü,man bu deniz har
bini çolı: uzaklara, Amerika yakınlanna 
sötGnneye mecbur oldu. Atlantik har
bini bzandıtımızı idd a edemeyiz. Fa 
bt ithalitımız normal haddinde de
nm etmektedir ... -----
Orf1 idare 

Tadjl 
Kanunu 

E•llyor 
Ankara, 7 (TAN) - Hük1lmet, Örfi 

İdare Kanununun bazı maddelerini 
tadil eden yeni bir lAy:ihayı Meclbe 
vermlıUr. Yeni 14yiha ile örtt idare 
bükümleri yeni icap ve zaruretlere 
ıöre tevsi v• tekemmül ettirilmek -
tedir. 

Asker Ailelerine Yadnm 
Layihası 

Anka!'&, 7 (TAN) - Asker ailele
rine yardım projesi Meclis Muhtelit 
Encümeninde müzakere ve bazı ufak 
tadli!tla kabul edilmlştır. Llylha pa
u.rteslye Meclia umwnl heyetinde 
r.ıUzakere ed lecektlr. 

Su İşleri için 50 
Milyonluk '.tahsisat 

Anlıara, 7 (TAN) - Yenide• papılecak n 
lıl riııa il ..U,.On lira tahılı edllıııaıl bak· 
k•IHl•kl lıaııaı\lara ek kanun ıı,.ıu11 mecllıl 
umUMf ıı.ı.tlfta ıınlıoulnmuıtıır. LIS'lba e
ıulu111a ıln, -ıce nrllmlt olan 10 mı . 
)'OD Jlrahlı talı lata 11.,.etn urfcdılrnelı 

ere daha 50 m )'On Ura wlf!lccektır. 

ki: 
"Bolular Çarlık Rusnnnın da 

harp hedeflerine dahil bulunu7ordu. 
Y almz umumi harpte kaybedilmiı 
mmtakaları deiil, Bolıevik rejiminde 
de unutulmamıı olan eski hedefleri de 
elde etmek niyetinde otan Stalin, Bo
tazlar meaeleainde bir muvaffakıyet 
kazanmak emelinden •azseçmemek 
kararmdadır. İnsiltere muhtaç oldutu 
yardımın tazyiki altında Molotova 
Berlin ziyaretinde reddedilen ıey hak
kında anlanı söatermittir. 

Insillz - Bolwevik ittifakı nhuz 
Türkiye için deiil. lnıilterenln Bolşe
vik milttefıki ile içinde askeri temas 
tesis etmek iıtedfli btltl1n :nlan tark 
memleketleri için de tehlikeli bir kom
binezon teşkil etmektedir 

İngilt.erenin bazı tahrlk JUValarmı 
Ye bilhaan Ermeni Ye AaarOeri 
tahrike utraıtrima clalr mütead
dit emare vardD". inıillzler, Büyük 
Harpte oldutu libl, bu memleketleri 
mOstak l birer devlet haline ıetirlp 
Sovyetler ikr arzu edilen teması te
min için meşru bir 111tette Kafkasla
ra kadar uzanmak istiyorlar.,, 

Doktor Megerle'ye söre, bütün bu 
projeler hususiyle Moskova fle milş
tereken hazırlanınca ancak Türkiye, 
İran ve irak'm aleyhine olarak ta
hakkuk ettirilebilir. 

Meıerle, sözlerini ş6yle bltirmlftir: 
"Bu memlekeiler kendilerini teh -

dit eden tehlikenin farkma varmıt
Jardır. Bu memleketler, her ikisi de 
Avrupayı istihdaf eden Bolfevik ve 
İngiliz hUcumlan arasmdaki bu teh
likell balın viisatinl uzun müddet 
idrak etmek iıtememlılerae de, Ti
mes'in makalesi ve Stokholm Tldnln
ıen'in haberi nep-edilditindenberi 
İngiliz. - Bolşevik komplosunun vil8a
tinl anlamışlardır.,. 

Almanyaya lngillz 
Hava Hücumlan 

Londra.. 7 (A.A.) - İmparatorluk 
hava kuvvetlerinin dün seceld bathca 
hedeflerini telı:rar Frankfurt, Mann
heim ve Karl1rııhe tehirleri tetkil et
mittir. Ba tehirlerin her birinin &ze
rine adeta birer bomba :vaimW"ll nt
dınhmttır. 

Berlin, 7 (A.A.) - "D. N. B": ln
siliz bombardıman tanareleri. At
man:nnın sarbma ve cenaba sarblsine 
tahrip n nnsm bombalan atmı,ıar 
•e ehemml7tfaız hasara 1ebeblyet .er
mlılerd r Hallı: arauncla 5lü Ye pralı 
lar vardır 

Balattaki iplık fabrikasına 16 bin 
liralık yapatıyı 19 bin kil ur liraya 
atmaktan suçlu Zeki ve İhsan Sarı 
Bekır isminde ıkl kardeşle ortakları 
Yorgl Karasakalm mevkufen devam 
eden muhakemelerinde şahit olarak 
dınlenen lbrahım isminde bır yapagı 
tacirinin m3hkemede verdıgi ırade, 
evvelce verdığl ifadeyi nakzettıği i
çın, bu adamın yalancı hitlık yap -
tığı anlaşılmış ve derhal tevkif olun
mu tur. 
Karıman mağazasmm umumi mil

diırü Amerika tebaalı Bojos ile kısun 
şeflerınden Yuıoslav tebaalı Noverik 
ve bavul tuccarı Yunan tebaalı lste
mat Çapi'nin dün ba§lıyan duru1tna
larrnda da b vullara zincirleme su -
retiyle yuzde yirmiden yuzde ku-ka 
kad..ar fiıhiş fiyat ilave etlikleri anla-

Toptancı kasaplardan Süleyman 
Tatan 45 kuruşa satılması icap eden 
etı 54 kuru§a sattığı için, Galatada 
Nalbur Kar.,ik 150 kurup satdması 
icap eden çjvlyı beş yuz kuruşa, O's
kudard nalbur Sempat 12 buı;uk 
kuru luk boyayı 17 buçuk kurup 
sattıkları içın adliyeye verllmi:ıler -
dır. 
Beyoğlunda Majestlk pastahanesi 

sahibi de Koordınasyon Heyeti kara
rına muhalıf olarak pastalık undan 
ekmek yapmak ve çok yuksek fiyat
la satmak suretiyle ihtikAr yaptılı i
çin adliyeye sevkedılmiştir. • · 

Piyango Çekildi 
. 

Büyük ikramiye 306429 
Numarall Bilete isabet Effi 

.._,ili Piyanıo diln Taksim meyda -ı bilet 
nında saat 17 d:? çekilmiştir. Bu çe- 50 LiRA KAZANAN No. lar 
kılişte kazanan numaraları aıağıya Son ü; rakamı •2& ile biten 400 
yazıyoruz: bilet 

Z0.000 LiRA KAZANAN No. 10 LiRA KAZANAN No. lar 
306129 Son ıki rakamı 20 ile biten •OOO 

bilet 
10.000 LiRA KAZANAN No. lar 2 LiRA KAZANAN No. lar 

013371 399213 Son bir rakamı 7 ve 9 ile biten 
5.000 LiRA KAZANAN No. lar kırkar hın bilet 

011876 168611203360286956 20 000 lir~~ll~~I bıanan 
Z.000 LiRA KAZANAN No. lar 

Son clört rakamı 6339 ile biten 40 
bılet 
1.000 L iRA KAZANAN No. lar 

Son dört rakamı 8209 lle biten •O 
b let 

500 LiRA KAZANAN No. lar 
Son dört rakamı 4312 ve 5990 ile 

biten kırkar bilet 
100 LiRA KAZANAN No. lar 
Son Qç rakamı 277 ile bit.en 400 

Harp Asyaya 
Atlamak Uzereclir 

bilet latanlıul, 10.000 liralık ikrami)'elerl b· 
ıanaa biletler P. T. T. iducal tarafından, 
5,000 er bin liralık lkrami)'cleri kuanan bi· 
&etler X•nerl. Siverek, Yo•sat. '" ldllrde 
utılmııur. 2.000 liralık ikraJPi)'e kazan.o bi· 
letlcrin ı parcaaı htaabul, 4 parc .. ı An· 
lıara. lkitcr parcaar Sına, Tarıua, Adana, E
mlrd•f, Hendek. Elhıf, birer parc•11 da 
Bıır•a, Havza, Tokat, Çorlu. Birecik Er.urum, 
Cebelibereket, Af)'on. llardln. Slwanıı. DQ,ar
bıkır, Puinlerde Htılmııtır. 
Dıfer ikramiye bunan biletler de )'llrdun 

mahtcllf ,.erlerinde Htılmııtır. 

Japonya Hazu-lığı 

Art+.rdt 
(Battarafı 1 incide) (Battarafı 1 incide) 

yoruz. Fakat görünen şudur ki, "Her an harJ çıkabilir,, 
Uzak Şarktaki hidiselerin inki - Sinjfapur, 7 (A. A.) _ Tokyo 
şaf seyri, harpten evvel Avrupa-
daki hadiselerin inkişaf tarzına radyosuna göre, "Her an harp 
pek benzemektedir. Almanya gi- çkabilir,. . • 
hl, Japonyanın da Uzak Şarkta, Tokyo rady~un.un spı~en~ 
kendisine tahsis edilen hayat sa - s<?n J{unlerde daU:-' ~urette ılerı 
hasını almak için bu fırsatı ka - sürmekte ol~u~ ~~dıasını tekrar 
çırmak istememesi ihtimali çok- ederek demışt~r kı. . . • 
tur "Malayadakı İngılız takvıye · * * kıtaatı, İnJ{ilterenin Uzak Şark-

Bu arada diltkate şayan olan ta hasmane em~ller beslemekte 
d·- b' kta d M" t olduiunu ve Sıyamda hareket 

,. ıger ır no ~ ıs er üsleri işgal etmek tasavvurunda 
F.den ın Iran hakkındakı beyana- bulundu~unu JeÖSterir. Eier 
tıdır • harp patlak verecek olursa ka-

Ingiliz Hariciye Nazın orta bah ı' t ·1 · d' 
kta tah .t ed"l b. ük" k a nın terenın ır ... 

şar fl 1 en uy uv - s· h •• .1 •• .1 • • - .I 
vetlerin taarruz hareketlerine ıyam uuucHuıua 
geçmeleri zamanının yaklaştığını, Londra, 7 (A.A.) - "B.B.C.,. 
orta şark memleketlerinin bunu İtimada şayan bir membadan a
nazan dikkate almalan lizımgel- lınan haberlere ıöre. Jap0n kı -
diğini söylemif, ve Iranda Al- taatının Hindicini ile Siyam a -
manlarm mevcudiyetinden şika- rasındaki hududa doiru ıeniş 
yet etmiştir. mikyastaki hareketleri devam et-

l'!ıgillz kaynaklanndan gelen mektedir. Siyam da hudutta as -
bazı haberlere göre de Iranda ker ve bilha~ tank kollan tah-
bulunan lngiliz tebaası memleke- şit et.,..,.ktedır • 
ti terke baiılamıflardır. Saggondan 1evldgat 

Görülüyor ki, harp Asyaya Sayıon. 7 (A.A.) - Japonlar, Say-
sıçramak üzeredir • ıon limanına büyük mJkyasta asker 

Sovyet TebRği 
(Battarafı 1 incide) 

M oakovaga hava akını 

ihracına devam ediyorlar. Uzun kam
yon kafileleri ıarba doiru bir .el 
halinde akıp .lfbnektedir. Çıkarılan 
kıtaat ve malzeme Saygondan Azami 
ıdlratle göUirülmektedir. Japonlar 
mavna ve sandalları da mQsadere et
mI.slerdlr. Bu suretle b(lyük miktar
da malzeme nehir 7olu ile sevkedil
mektedir. 

MuısolWllln ikinci 
Oğlu Bir Tayyare 

Kazasmcla Oldü 

Vali Vaziyeti 
izah Ediyor 
Yıkılan Evler lr.in 
Daha Evvel lh~ar 
Yapılmamıştır 

Galatadakl inhidam tahkikatı ile 
dün de meHUl olunmuştur. Tehlikeli 
vazl7ette bulunan apartananm yıkıl
ması işi henüz bitmedlti ve tehlike 
tamamen izale edilmemiş olduğu i
çin tramvaylarla diler nakil vasıta
lannm bu caddeden pçmelerine diln 
de mOaaade edilmeıllıtlr. Buıün cad
denin nakil vasıtalanna açdmuı 
muhtemeldir, 
İnhiclamdan birkaç l(ln evvel Be

lediyeye tehlikenin haber verildlll 
şeklindeki netrb"at aaılsızdır. DOnkO 
nüshamızda yazdılımız libi müracaat 
inhidam vukubuldulu esnada 7apıl
mıştır. Beledl)'e de bu ciheti teyit et
mektedir. Bu hususta Vali dün ıaze
tcmlze şu mektubu ıöndenniştir: 

"Galatada Necatlbey caddealnde 
207, 209 ve 27 numaralar tahtındaki 
yekdilerlne bitiflk blnalarm inhidam 
gününe kadar haricen lnhidama de
IAlet edecek hiçbir alAmet pterme -
den yıkılmalarma alt mablmat ıaze
tecilere verilirken; kazanın wkuun
dan birkaç ıün evvel kiracılar vep 
mal sahipleri tarafından Belediyemi
ze ihbarda bulunuldulu hakkmdakl 
rivayetler katiyetle tekzip edilmiı -
ken, dün çıkan ıazetelerden bazda -
rmda kaza gününden evvel Beledi -
yeye ihbar edildili halde kırtasiyeci
lik yüzünden zamanmda müdahale 
yapılmadılt tarzında hakikate katiyen 
uynuyan iddia ve mütalhlara hay -
retle tesadüf edilmlıtlr • 

Bu sebeple, yıkılan binalara ait hA

"- Fena deiill 
"- Ankarada siyasi hava)'I nasıl 

buldunl 
"- Fena delill 
"-Su ıe,en kadına bak? Güzel de

lil mi? 
"- Fena deill 1 
Bu misalleri çolaltma71 lüzumlu 

sörmezıiniz nnmm: Çünkiı bu ıki ke
limen çok kullandıtımız, isbat olun
ması bti7ük bir pyrete lüzum söıter 
mi7CCek kadar iıiklr bir haln"bttir. 

Zaten benim mabadım da. itiraza 
utraymutım hiç aanmadıtım bu bakı 
katin ifade ettiii ıayanı dikkat mana
lar üzerinde durmaktır: Bu liri kelime
)'i çok kullamyoru: 

Çflnkti çotamaz, bilmedilhnfsl iti· 
raf etmekten. ve herhanp bir mevzu
da aydınlatılmak istemekten Adeta hi
cap dunrız. Çilnkil çotumuz, herhan
Iİ bir ıual karıısında, hakiki kanaa· 
timizi, kaçamaklı bir cevap içlrıde ıiz· 
)emek itiyadındayızdır. 

Çünkü çoiumuz, "fena" olmınm 
"i7i" sayacak kadar mutevekkillzdir 
Bunun içindir ki, mutlaka "i)'i• )'i a
ramanz. Ve "iyi" olmanıı "bir lcaaar. 
addetmeyiz. Bazan hakikaten "i7i,, o
lan ıey kartmncla da: "- Fena de
lil ı.. hülmıilnil veı-memizln bir batkı 
sebebi de, beiendliimizi slzlemek hu· 
suunclaki eseH itiyadımızdır: Bir ıe· 
)'i güzel bulma71, hayranlık. hayranı~ 
tı da sörsü lı:ıtlıfmdan dolma hl
capiver bir safiyet aa7&Dlanmu aa 
delildir. Ve fıte: 
"- Fena detiır,, kelimeleri, irisin: 

biitlln bu zaaflanmuı slale:rea bir maı 
kedir. 

Acaba bu tahlilimde nnıbyor mu
yum? Ba sualın cevabmı bulmak lcfn 
-ekıeri7a 7aptıtım sibi- bu fıkramır. 
mevz:uunu da. zekilma kı7111et verd • 
tim bir dostuma anlattım Ye fikrini 
sordum: 
"- Nasıl bala7onan?,, 
Dudaklarında, bütün manalarfyle be· 

ni teyit eden bir tebeulim belfren doı· 
tum cevap verdi: "- Fena cfeilll 

d:aenln tam vukubuldulu zamanda lerle beraber bu )'&lllt9 haberleri o. 
yapılan (binanın tamiri için millaa- kumuş bulunan vatandqJanmızaı 
de talebi şeklindeki) müracaattan tenviri için muhterem ıazetenfzde 
pyri hiçbir veçhile müracaat vlkl tekrar bildlrilmealnl aayadanmla di· 
olmadıtmr, hAd18e hakkmda tam ft leriın." 
sahih malılmat edinmeden yazı 7a- latanbul Van ve Belaclfye Rel• 
zan ve mOtalAa yürüten muh~r - LQtfl KIRDAR 

Alman Teblğl 
(Battarafı 1 incide) 

Sov~t kıtalarrnda. harp 

Bir Yatandaııtnmn 
Mühim Teberrüü 

kabiliyeti halUIİl/or .. caattarafı 1 incide) 
. .. mükAfat ihdas olunacak ve hı 

~r.lın, 7 (~.A.) - D. N. B.,, mükifat her sene 111 ~ilde tevz 
bildırıyor- Iyı mal\l.mat alan as - edilece~ir 
keri mahfillerde beyan olunduğu • 
na göre Sovyet kıtalamtm muha- flmt kıymeti haiz bir ileri torkçe
rebe kabiliyetinin gitgide zayıfla ~ tercilıne edecek olan zata 70zd• 
dıjı müphede edilmektedir. Bir beşi, beferl.•ete nAfi ve 1lm1 ~etı 
çok tetekküllere subay noksanı haiz bir ke,lf ve ihtlrada bulunu 
yüzünden erbaşlar kumanda et- Müslüman bir Türke 7lne yüzde be-

ktedir 11, Harp Akademisini, DarQnafaka • 
me • • yı, Yüksek Mühendis ve GQzel Sa· 

lhtıyat kuvvetler asker ol - natıer mektebinin mimari fQbeslDl 
sun, subay olsun ya pek az, yahut Tıp Fakillteaini bl.riııc:Wkle blttrecek
da hiç talim görmemiftir. Hattl 1ere yüzde onu, Tıp, l'en, YübH 
ihtiyatlar muharebeye kısmen ıi Milhenc:IJ•, Güzel Sanatlerlrı mimarı 
vil elbise ile sevkedilmektedir. klllllı ve DarflHatakaya devam edel 
Muharebeye sevkedilen yeni te - talebeden ça}Jlkan ve dUrüst .eci7e
fekküller bilhassa topçu ve alır lb'le temqilz eden, rkan TOrk olaı 
makineli tüfek noksanı kendini birer talebeye 70zde 7lrmJ beti. fa. 

h;_....,.ti kted' M""teaddit zırh sllet ve ferqatle çalıpn k6J' flko
~~ rme ır. u kul öiretmenlerine yüzde 7frmJsl. ça. 

lı fırkalar tanksız, piyade olarak bpanlıtı ve lyi ahlAkı ile tem&7(lz .. 
harp etmektedir. Hava ile nakle- den Kız Muallim Mektebl nıezunum 
dilmek için yetiştirilmif kıtalar cihaz parur olarak )'(lzde onu. Div
yeniden husust tefekküllerde pi- rik ilk ve ortaokul talebellrıJn muh· 
yade gibi harbe sevkedilmekte - taç taıebealne 7'1zd• 11 1 vwUecek· 

dır· t1r Tufaln idare b.,..u, ttn!ftnlte 
Taarruzıın dlrdlbıel Reld6ril ite Untventt.e heıJetlnfra Oc 

aaf ha& lıllniiz netkelendl 8enecle bir Dekan ve Profel6rlerder 
teçecell Od ldfiden ve YObek MO· 

Berlin, 7 <A.A.> - Hwııut muha- bendia mektebi mQdOrll De oom 
birimiz bllc:lhVor. Sanat1er A'laldemlai ve M..nt mn-

Üç haftalık bir .okdnetten 10nra d'.lrlerinden mQtetekkll olacaktır. 
Alman kurmayının fevkal4de teblil- Tesis heyeti, ıermayeyi te,ld1 edeı: 
imi Alman mllletlnlrı maneviyatını mallann idare ve muhafaraıım de. 
takviye etmiştir. Fakat BerllndeJd bl- ruhte edecetl lfbl, yardan ve mW· 
taraf mo,aiıltlere nazaran teblltler tatlan da teYd edecektir. 
hiçbir ;,eni hidJle bDdJrmemekte, SaU Kozoğl11111111 mıılıarri-
ya1ms Rua ordusunun kunetln1 ve .. 
hiç beklenmedik mukavemetini re1- rlmlze IOl/kdikleri 
men teyit etmektedir. "Mehmet Salt Kozollu, Sınsm 

Divrlk kazasında dolmu,tur. Orduda 
hizmet ettikten IODl'8 erklndıarp b1 
makamı olarak tıekaQt edllmle, oıı 
bet senedenberi de demll')"Olu tnpa. 

Alman ukmi mahflllerl, Ruaların 
ul1am ve tam bir cephe tefldl et -
toıı.rtnl kabul etmek ı.temb'orlar. 
Ve llmdl harbeden ordularm 7enll -
mlf, Jhtlyatlarla takvi1e edllmit ve 
mncatlan ebik onlalar olclalana tında müteahhiilik yapmrttr. Salt 
a6)"lemektedirler Tebllllerde 11 bin Kozotıu, kendillyt. ıörUtıen bir mu
tanlan za7I oidwiıu bllciırddflbıe na- h~lze demlstfr ki: 

Moskova, 7 (A.A.) - "B.B.C.,, 
Alınan tayyareleri, dün akşam 
Moskovaya karşı bir taarruz yap 
mışlardır. Bu tayyrelerin çoi\ı 
dafi bataryalanmızla avcı tay
yarelerimiz tarafından tardedil
mlştir. Yalnız bir veya iki tay
yare müdafaa hattını ~iye ve 
vanJem bombalariyle yüksek in -
fililklı bombalar atmıya muvaf -
fak olmuşlardır. Bu bombalann 
bir kısmı evlere isabet etmiştir. 
Birkaç kişi öhnüştür. 6 Alman 
tayyaresi düşürülmüş, bir Rus 
tayyaresi de zavi olmu~ur. 

Baltıldald vazlget 

uran 1tQa1ann bafb motarlD Ulmen- - Ben H'l"Vetiml uzun 711*' ee-
Roma, 7 (A.A.) - Rellllflll bilc11rll- len mllUk olabilecelr1«t tmvwr e- mlyete hizmet etmek ~lunda yapb-

6iine sllre Dacenfa Udncl otla ytıs. dflema. lım lfleırle kazandan. Pek tabtldfr kl, 
bqı Brilno Ma1101lnl ha •bala uat Alman ukert mütıu.t, RUI or _ bu )'olda kazanılan bir .ervetl )'ine 
10 ela Plza taini dftrmda lılr tecrilbe dwımmn taarrm kablU;Jwtfn1n tama- cemJyet.e vermek tlzmıdı. Ben de bu
ucuıu eaumda lbıllttlr. m171e lmddıtuu w Klllloldumm ar- nu ,..ptmı. Buda b1I arzumu 78rln• 

Briino Muuolbli 1111 de llillnoda tık Alman ordulu lcba bir tehlike ıetlrmil olmakla dUJ'dutum NVbıç 

Londra, 7 (A.A.) - "Afi": Alman
lar tarafmdan lcraaı mutasavver b\l7ük 
taammuı henüs uzak prilnmekte ol
dutu ba 11ralarda Alman membelan, 
ltıtoaya uhillerinde •e biJhuaa bu 
aahilla sarbindelı:i Dqoe •e Oael ada
lanncla SoYyetterin mlldafaa tertlbab
na malik pek kuvvetli mevzileri ba
landuiunc!an bahsetmektedirler. Sim
di askeri Alman mabaftllnln itirafları
na söre, bu adalar, ancak Tallin mm
takaıınm Almanların ellerine seı:meal 
talı:dirlnde lısal edilebilecektir. Butiin 
bu itiraflar, bqiin pek ziyade allka u-

doimuıtur. tetld1 edemlyecellnl nam be7an ~~i alın teri ne kazandıtmı 
. etmektedir!• 

yandırmakta Yt nlhuet Almanlaria ~ cterdOncG ..ı için mQmkiln oldutu kadar mattan 
Finliada körfalncleld buı muvaffala-~ kati ııurette netleelemn_: çekindim. Fakat icap ettfll zaman d 
7etıizliklerini iaab etmektedir. Bir Al mflUr SmoJen•k mmtUumda safer 7Udım etmekten prt kalmamıya ça
man deais mtltellauna PlnlWa ald- • hltmı BQton zevkim kendilerine pr 
llndeki Hansoe U. 1ılrlikte EltOQa elde~~~ drm 9tml7e ~klarmım bu mem
hareket üılerinln Jl'lnllnc1a WSrfeslncla- ve --- Ietet mm " trtanrna :rapecalıclan 
iri Rualan mf1 .. fr evette hlma71 et- 79 daılr'" yapda 1'DI taamı& benOz blzmetl dQfllmnet ve bu ~lda 7flr1l-
mekte olduldannı .a7leml•tir bltmemlttlr. l'üat AlmanJar bu ta• dWderlnf ıörm•ktlr 

Mii .. hitlerin Estonyaclalı:i vad)'etten arruzlann da muvaffakıyetle netice- •" 
çıkarmakta oldaklan nettc:e, ba mm- lenecellne emlrı bulunU70l'lar. 
takanın Alman ordusu için ayrıca ca- Lenlnlrad cephesinde muharebe ~ bir tlddetle devam etmekte-
tin bir mesele teıkll etmekte olduta- karanrzdır. Buradaki mubarebeter • BOeum w mukabD hücumlar 
dur. Smolensk muharebesindeklnden daha irini takip etmektedir 
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kurui$tU?'. 

an· Sovyet 
Cephesinde 
bnan bqkumandanhtmm dün 
lleşrettiii fevkalAde tebliJin 

en ziyade bu tebliğin rtJ-
laik olarak sÖStercilli sebepler 
1l1anı dikkattir, 

başkwnandanblı, kendi za
hakkmda hiç malfunat vermi -

ft\.katlde teblilin bu esbabı mu-
lasmmda ıunlan ıöylemektedlr. 

et batkumandanlıOı, kendi or· 
nın muhtelif oephılerdekl vazı. 
1 hakkında tarih bir g8rll .. 
dellldlr. Alman baıkumandan· 

lhndlye kadar vln'dlOI tebllOlerdı 
dotruyu alylımek prentlblnı 
laılmakla beraber, dUpnana 

lı olaoak malOmat vermemek 
le. cephelerdeki vaziyeti M• 

Mr auntte bUdlrmemıkteydl. Al· 
lftllletlnln harekat hakkıtıda 110· 
nanı luhat almak huauaundakl 
arzaau ve aakerl harekatın in· 
hakkıtıda yanllf bir fikir edin• 
ayftl umanda yabancı memlı· 
n de bu huıu.ta yanlıt fikir· 

Baplanmalan tehllkelerl de g8ze 
•ak bu prenalbe ballı kalınmıttı. 

kat flnldl, yeni harekltın lnkl • 
hallnde bulundulu bll' zamanda, 

hattının yarılmQlyle baflıyan 

m mGcadelınln netlc11I hak • 
izahat vermek zamanı ,aelmlı· 

eııl>atiı 1111ıclbe bize, bir ay ev-
ı.ıoskova ve Leilin8fad'm zapte

a.re o1dula kendisine mllj -
Alman milletinin, Alman or

hill Smo1-k 6nünde bu
!llll!IAnrullm dola,-1 d117du1U endi-

teskin etmek ma1caadl.yle tertip 
i h.Uıshıl vermektedir. 
umı ~ Sovyet ordusu
ınukavemetlnln ıittikçe arttığı 

t.lerinden uzaklqan, insan ve 
alca bO:yUk zayiat veren 
ordularınm gittikçe ziyadele -

IÜçlOklerle ku1ılaıtrklan anlqıl
dır, 

ve Amerllwım maddt ve 
n~m cı-. Sovyette-

1nukavemet ~ arttırdıtı 
kkaktır. 

gelen habe?'lere göre, İngiltere 
ansk yolu fJe So91etlere :yar -
ve Arnerikadan kendine ait ol
ibere &Gnderilen tank ve tay -

Sovnt llus:ya:ya göndermiye 

T • -: 

Bugünkü Jalıon donanmasmm toplu bir halde göriinti§ti 

aponyanın Deniz 
K uvveti Nedir?· 

~~.Oıs-. b ~ -~ 

M•z:m;f;~ 
Avrupadald 
Huzunuzluk 

Yazan: Sabiha SERf'EL 
Yugoslavya Kraliçesi Mari l siyle ~uyabilmekt~ Harbbı blltlbı ıl4detlyle 4efam et-

. * * tiii Amıpac!a, dahili lmnt'ınu-
Film Çe . ..:...Jı. Ba A"" Ge • • luklar, halk kütlelerinin hürri78t, sulh 
____ v_u_w §1 gnyan mıcı ve iıtikW hareketleri dn4en dne-

son birkaç ay içinde birçok B undan tam 50 sene evvel ıs- artmaktadır, Son selen tncilis matbu-
sıkmttlarla karşılaşan Yu- koçyalı Drumond, dokuz :::e:r~~~tle:.:.= 

goslavya Kraliçesi Mari şimdi yaşındayken düşmüş ve beyni fe- dır, Norveçte bir çok trediQODl.ar 
Londra civannda bir sayfiyede na halde zedelenmiştir. O zaman Quialiıı kavvetlerine itaat etmbecek .. 
basit bir hayat geçirmektedir. danberi sık sık ağır baş ağrıları lerini blldirmJtlerdlr. Hallan bll Hut
•Bir müddettenberi rahatsız olan çekmektedir. 1914 de bahriyeye tlsQine ~ ~ "Nal 1lalk 
Kraliçe ansızın büyük bir arzuya alınmış tam dört sene birçok ya- mahkemesi 1~ JdtiJi Jlbaaetle 
tutulmuştur. Ve ojlu Peter ile rarlıklar göst~, -~lyalar mp.1::.:f'::· edilen mmtalrala '2 
konuşmalıdır. kazanmış, fakat bır tUl'lu mahut beledi7e r•l, 30 mBlld idued. tOI 

Kraliçenin bu arzusunu yerine kurtul edat nmw 
getirmenin de çaresi bulunmu,, _ baş ağrılarından amamıştır elen fula memur vuifel 

tur. Zl·ra ana Kraliçenin küçük 1939 harbinde yine bahriyeye Jiirinelen tnpf ~· Talon'da ev-
ve bu sefer sadece ilıtiyat olarak lerJe npılan taharri78t aeltebble iki 

köy evinde bir film çevirmişler- z· 59 ft..n.A lan :yüZ"den fasla halka mensup fertler te9 
djr, Kraliçe uzun kumral saçlan- yazılmıştır. ıra . y~a 0 kif eclilmiıtir, Citroen'cle cahtan blr 
nı örgüler halinde başuun il2l8 • Drumond'da mes~yetli b~ va- çok amele km1ana db:iJmfttir. Manil
rinde top1 ........... ...;;.tümsiyer@k•e- zife vennemtşlerdır. O gemiler - nda liman amelesi aıuuuıa bqlann 
~ ...... d den birinde yerleşmiş ve orada crev hareketine karp vı~ hllktmeti 

vinin balkonunda oturmakta ~ herkes her hususta yardıma ba§- ukeri tedbirler almak lfiz1aımlna hiı-
Sanki yanı başında imi§ gi6ı lam•..+ır ıetmiıtir. 

oğluna cesaret vermekte, ona yi· .._.. • Dan!markac!a. Kopenbqta so,ooo tı-
ne hür olacaklan günün gelece - 3 haziran günü geminin güver- el aobklarda niimaJ'iı nparak DaııJ 
ğini milletini bırakmamasmı söy tesinde dolaşırken Drumond'un marka Nazi ~Wdlm~ itaat etml:re
lemekte, genç Kralı kahramanlı - ayağı kaymış~ adamcağız düşmÜf ceklerlnl bildirmitterdir. Ba1la: ucak 
ğa teşvik etmektedir. Son sözü şu ve yine başını f~. halde .. vur • :::• ~~::7.!:.ıa::!:::-11*.~n 
olmuştur: mU§tur. işte acayıp ış, o gunden- da hapilıbanelere sevkedilmitdr Ha 

- Evlidım, eğer sıhhatim ye- beri Drumon~·~ baş_ ~~.ta- denleben'cle halk ile Pola uİamck 
rinde olsaydı benim de vazifem mamen geçmıştır. Bırmcı duş - çarpıtmalar olmqtıar. 350 kiti b7a 
senin yanı başındaydı. Fakat bu- menin hakkından ancak bir ikin- clirmi7le mablı:eme:re MTkeclllmittir. 

Uzak prktaki hadiselerin, oralar- ~- y • ===-·......._ na balii olan ve hepsi de modem 8~ na imkan yok, kendini göster, is- cisi gelmiştir. Avustm7Rcla, Vi7anumı lçtincil 111;1 
da1d sulbii ve statilko711 boza- , azan • ' gemileri vardır. BUDlamı 10 t8Deaı . t ilıe hürmet ve sevgi ile takaamda pda ~didatma kartı nu 

cak b . mahi t ldı~ ,._, d 1 ı 2000 tonluk ve hali inpdadır mın. ar ma:yifler " tctimalar npdmqtu ır ye a ~ ıu c"'"er .e • 4, s veya 6 pr tane olarak ıab1:ve eclilmlı keçsın Peter! VOLEYBOL TlJBNUVASI Reich'm :reni komileri Baldar Von 
Japon donanması tetkıke deler bır A. A T 1 L A y 1 12.7 lik, a makineli t\tfek ,· v•~a •• , lft•nıda Şimdiki- sayfiyesinde Kraliçe - ·-- Hal'---'-.. --•• ' '""'••t08 1141 tarl· Schirach vaso.n ildl, eri .tarafmc!an fe-
mevzu olmuıtur. torpido tapan ba semllerin basılan ma:riıı 1 '""'..... ~ .... talık .1:ı-ı. B harelr 

Japonya, İnciltere ve Amerikadan _ = • , , 5 almak lı;bı raylarla di. mUcebhesdir. nin yanında 13 yaşındaki oğ U hinde baılamak ve U; hafta devam etmelr na halde lr euuuuvtil:. a et-
d•ı- bil_,, .. b hrt d 1 Jııt Jııt Prens Tomislov ve 11 yaQmdaki üzere kuunısa baib R. Kavalı Yenbııahalle, )ere kartı mahalli hfild\met tarafaı-aonra uu)'&IUn en ,.... 8 ev e- ı a l!L d f" t u 14050 to -r -r :r ..,_ "'··- T b dan ci ... M t ıtJ Ier ,___ St. . . t1 uh b emi i tane ..... e ı tunre opu pr. il· ~ı Pr And j rdır Sanyer, BGyUkdere, ~ .. ı;uun•lll ara J'a. uw euuı.r a ... LllloU ...... 

tidir. Kuvve eri, m are e C 8 ve hık Notoro'11un r.Uratl 12 mil ve toplan 2 HAFİF DESTROYERLER: (Nito OaŞ~ d~nsKrali rı: va bü• ük a YenlltOF, bthın; Bmirda ve R. Hlnrındald Pölten ve Amıtetten müblmmat fab-
aiır kruvazör .itibari7le. .~erlkadan taae 12 nı. 2 ta•• a ilk defi tanare ile 16 Kutilnakan) - TonaJları 755 ile un ı çenm en Y r- ıeaı;ler araıınıda apor 111bemls tarahndan bir rikalarmda makineli tifelder tlma· 
zayıfsa da- bafıf kruvuöru daba fu- tlJ)'&reai vardır. 820 arasında tehalüf eden ba aımfın zusu oğlu Peterin sesini ayni şe- voteylıol t11rauvası tenip edllmiıtir. btinn- miyle tahrip ecHhnfttit. V"IJIJW1ati 
~~.=tA:=e~u!'::d:t=. • 'I' sür26attale!!_~5 a 0:~~1:ıe 

12 
ilk topa a ma· kilde çevrilmiş bir film vasıta • leria evimin mltracaatlaTL Jltt& fabrikaınnm aatabatm Abotaf 

A
CIR KRUVAZÖRLER: (İtto -· ciirmi7lo tevkif eclilmiı, amele balla 

dıırmalı: zararetindedi~ ZJ1111YOkan) - Japonlann 12 ltlnell tUfeii 4 der tana su IUk torpido ko- r J mukabil fuliyetinl tatil etmtttlr. 
.. 'T' vam mevcuttur. Geri kalan Uı;ll aJDI toplan lk e d~ Hı ft __ .__ :-- ,,_ __ ._...._1 

MUHAREBE GEMİLER! (Japon- tane aiır kruvuörii vardır. Bunlann fakat 6 pr taae torpido kOTaıu taıır. tısa ı a a t~clali..:.-dat=::::_ ... .:"'.!'.::.=~ 
cau: Senkaa) _ Japonlann ha- Hacuro, Aıicara, Nati, Myoko adında ._ .._ c:U&U _., .-y~y---'-auu 

len g tane muharebe 1remiıi vardır. olan dördü 927 ile 928 de yapılmıı o- ~RPIDOBOTLAR: (Suiraltei)- ~eket..!..m::,...~ ~;::..": 
• nar bin tonluk 83 asil ıtiratinde knı- UillU -- -- -• -ıı 

Bunların hepsi de seçen harbin içinde vazörlerdir. Bu unıf da cenwı 6868 ton o- 1 lu lle91_..__&t_:_ hilk8meti ~ciddi tedbirler a-
ve 80111Ulda yapılmıt. fakat sonradan Ba ııemiler, 10 tane z.o.s 1tk ana lıatal'J'a lup 12 semiden ibarettir, Mersin ve ıkenderun Yo • ~TlllllA. lımm tır 
(35 - 37) seneleri zarfında. modern a tane 12 ın: defi tanarc toPlariJ'le makineli 527 ile 595 ton araunda tı une ıa ilk ~ • ttiaatmm aJanalarm .. 
icaplara söre tadil edilmiı'tir. Bunlar- tüfekleri. dllrdiislll srup laaltaıı. • tane torpf. topu bir makineli dlfefi s torpido kovanı olan Yiyecek Maddeleri Fiyattan mealcle ver17ttı bir ço ·:...bedel', &tahıl 
dan Kutu ile Nocato 32,720 ıer ton- do kovanı 2 katapolt n 4 derıls tayYareai bu semiler. 2 ıer tane de au bonıbaaı toP11 ta· .A.vnqıada 
luk ve 23 mil ııüratinde cemilerdir taıırlar. T:rokai. Kaı-a, Ataso, Takeo adın- ~lar bepaı de us ile 937 araunda ,..pılmıı A vrupa yolu kapalı olduiu için, du Bu sene Urfa yailanmn ba fl-==~ e4on ha• 
Her biri IUtane 40 6 hk 20 tane 14 daki difu dllrdtl HO ve tal MDtlerlnd• fnp oaln ve baıka mUlette eıl•ri ohıııJ'aıı bu se· -ta 1&tılmumdaki sebep neydi1 Bmı-
.. . . • ' . edilmiı ıuo ııcr tonluk sa mll .aratlndedir. mllerln 1.10·2 metre l1l ı;ektilfne bakılacak ti.cari faaliyet Menin ve laken- ,. ctiıelerclit. Harbin tevlit ettiii acJı .. 

lüle, 8• 12•7 lik ikiz namlulu defı topu, Bunların eillblan :rukarıkllerden aıral olapı olaraaı Cla barbi i;ln ve bllhHaa nehirlerde derun limanlarına inhisar etmektedir, dan bir bç cin evvel tal&lTllf bono- im, A91'11pada ~ttılı ft dnamt 
altı tane sualtı torpido kovanı ile bir ıratıuz defi unare topu 4 tanedir. kııtlaııılmak ıızere ırapıtdıklan antaıdmaktadır. Son aylarda bu limaııların faall)teti lan baklanda nzdıimuz bir makaleele müddetince 78fttac:alı bıı haaırnklulc 
katapolt ve 3 ~~ tayyaresi taıır, 1125-926 da inıa edilen Aoba, Klaqaıa, ... '1- arttJiı için, :Münakale Veklleti de bu bunun sebeplerini u~ undı7a izah lan, iktiaacll habnalan lıeaba D• 

Bu sınıf ce~ı~el'll!' içinde en kuvvetli Barataka, x:ako 7100 wuluk .,. ~, aa mil DENİZ.ALTI KRUVAZÖRLERİ: Hmanlarm ıslahına büyük bir .ehemmi- etmfıtik. Kısaca tekrar etmek ikan tanall, harp nibQet balu dahi. A•• 
zırhı olan bu dııiıidır. Bordaımdaki ıu r.Uratinde semllenlir. Bunlann • tane 20.1 lllk (t Senauikan 900 1950 7et vermektedir. Son ıtlnlerde bu li- celine, mesele tundan ibaretti: Urfa, napamn ~ mlt1dlllll'l taı... 
hattında S30 il& 100 milimetre kalua· topu, 4 tane u ilk tanare defi toPU mald- tto . ) - 1 - :t:-d- S . le olan Dinrbakır, Siverek'te bulanan ban m1a ecle1ıUhis 
hjmda arbı •arclır neli tüfekleri. 12 tane "" U•ttlndın etılan tor· ton bVWdükte ve cilt toplu olup ba· muılann F.-....u ve 1UJ.J'e7 . zencin tacirler. mahalli ı~. • 

Geçen harbin içi~de yapılmıı olan pido kovanı bir katapoltf-.. 2 denls tanami nlan da tanare ta117aıı bu ceınilere QJflnatebetleri artmııtır. Malimdur ki aerma:relerini emtiaya kapatarak Jr&r Tananlerla. harp vudatumm • 
Hyuga ile tıe 29,990 tonluk eş gemi- vardır. denizaltı luuvuörii denme~edir, ~uri7e hadiıelerinin tufi7esinden IOD- 11 lardı B Dik terakkiai lraıpsmda llarMb t.,., 
1 dir B nl 

.. . d 
23 

.
1 

f k Jııt w. ı semi olaa barılann aUratleru ıu Uıtürıde ra, Suriye, lrak, Filistin araıındaki etmek JO anm arq~ı ... u clalı olcluiunu idc!ia e&ml•, .. tall-
er • u arın ıurati e mı a at, -r -r u " w altında 11 mildir. Yalaıs ikir.iaia bi- .ikti9aclf ariinuebetler tekrar teada ._. ~. bütün aerm&7elc- rip ......ım llıı Jsı• wr•• 

toplan 12 tane 35,e hk ana batar:ra 11 CE:P KRUVAZÖRLER! IV'...Sbo rer tue 12.7 ilk top .. 2 .. r makineli tafejl etmİI ve bu üç memleket tekrar itti- rmı 1'I üzerine kapatımtlardır. Pek mlbonlarta a~ bir bnlta ~ 
tane 14 lüle vasat batarya ve 8 tane : ,_ - vuta da biria1a bir de ta"are•I vardır. D(. .1 dir tabii olara1ı: bu 7iizden 7&i fintıan talar bile Avra-- ı-=-..._.. 1"I a-
12, 7 lik defi tayyare topu olarak da- kan) - Bunlar Ruı - Japon terleri 2 ter 14 lllk top ve 2 makiııeli ttıfek udi bir vahdet tetkil etmi_.er • birdenbire .. ın .... elmittir. ,_... L __ ,,_; • ._ L-~-~·-- ..-f .. 

harb. · tir" k tmi tir' B--• dan I Son cünlerde Mıtırdan, Menin ve ,.... ..., _......, ~ .. nu•1&& u1111n111uın 
ha zayıftır, Bundan başka 4 ıu altı me ış a e 1 • llUlar - taprlar n beP8lai• dördll baıta 2 el kıcta tıkendenana mühim mikdarda cuval, Urfa ve Di;rarbalmda bulanan ft7at- Giıu1e barbiıt Jr&r Mnoaine ae ..... 
kovanı, bir katapoltu ve 3 deniz tay- dumo o harpte Amiral Kamimura'nm olmak a.er. 6 pr torpido kovanı vardır. d lan mtlrakabe komi87onlan 7&1 lbti- .___..bilecelderdtrP 
:yaren taıırlar bulunduğa sancak cemili idi, Halen • • kahve, kalay, kauçuk pöi ithallt ma - kinm önlemek i..i... derhal tedbirler ...,.. 

• J 1 ç· f"l L----dan deleri celmiıtir. Baıra 70111 normal ti- ,,_ Yamasiro ile Huso i1ri et semidir. apo.n.ann ın 1 otunun ... 111111111 BUYUK DENİZ.ALTU.All: (ltto ittibu e-:.ıer, 781 fiJ'&tlanDI lSO ~ di carete 7eni açıldıiı için, bu 7olun ıe- ...._ ~ Aile f 
29,330 ton ma7r mabrecinde 22.5 mil cemoısı rı. 1200 .. _ _ .... lif bo Sensuilran) - 1400 tonla 1800 mer"'·ı· benii· "'"rillmemı'ıtt"r. kul'llttan teabit etmitlerclir. .. karar • er Ydyet 
üratind ki b .1 ri 12 35 6 70 ton a ton ara11111- m...... F· """ - .v "' f tlan 1 .. 5 170 L--

s e u cemı e n tan~ • da olan ba semller beı tanedir. Sllntleri, ldu- ton araamda tehalüf eden bu ıremfler- Maamafib ilk parti olarak bu 7olc1an üzerine, ya_. iya u - .. ,. ... ,,_ ~ 
hk ana bataryası. 16 tane 15,2 lık va- mo'nua 20 7 Kaausanın 20 4fterledııin (Ada- den 28 tane vardır 200 sandık C-7 celmiıtir. Ziraat Vekl- tan 130 - 135 lmnıta kadar diitmiiı- ' 
tat batarya ve 8 tane 12,7 lik ikizli illa Yaknr:ıo lvate) 11 111' mil4fr. Xatupda Hepılnde birer 10,2° VfFa 12 ilk top fklıer letine ait muhtelif ziraat makiJlt VC a-1 tlir":' • (laftlraft :l .....,., 
hava defi topu, 2 ıualtı torpido kovam, bir' tane 25.~ lUk 2 tanı 20.s lük 4 tane u.2 maklaell tllfek ı pr da torpido kovanı vardır. !etleri de yola Gıkanlmııtır, Bundan ~7a~ada pirinç fbatlarmda da 71lk· ilerledltlne dair& Mı' lraı'da ~ 
bir katapoltu, 3 tayyaresi mevcuttur. lik ve 4 tane 7.CI bk top 1 tane ı ilk dıfl topu Sa Oatt allratleri 17·20 mil arHıDda, ıa •I· bqka İıt8Dbul Iİftemalanna ait Ame- 1el11 cöze prpmaktaydı, Son uman- etmiyonuı. Bllllda din l&blllld ~ 

Mutu ve Napto'dan aonra en Jcav- 4 tane 45.6 lık au üatU torpido kovaıu vardır. tında bepal 9 mildir. rikadan ıipariı edilmlı filmler 'de, al- tarda iyi kalitedeki pirincler 60 - 65 yet tobliii n mmtalıacla bubia Jllll 
vetli zırh ba iki aemidedir, Geri ka- Diler semilerin hepsinde 4 taııe 20.1 lllk ı • '1- tı a,._laeri Baaracla bekli:yordu, Tam kanal& bdar aablmalrta~. Fakat devam ett1llni bBlll.rbor. 
lan üç cemi. Hanına, Kirisima, Kon- tane u.2 lik 4 tane 7.1 hk top ı tane ı tik t(OÇUK DENlZ.ALTILAll: (Nito filmler "1a çıkacaiJ urada, İrak ha• eberi7etle fi7Qt artlfl, P17UQ& ~u- Alman tebliiJ,ednla abiwa ..srw 
ao adında 29,330 zar tonluk Ve hep- defi topa 4 tane au alU torpido kovanı 2 "'--··•'---) - clitelerf bq CÖStermfş Ve 7ollar Jra. la ~~.mal • aelmealne aebebi70t h"'1cmda Verclili mılftmıt - bJ.rl:ıl-
sinden fula olarak 26 mil süratinde o- Une de .. ta\,11 kovaaı vanlır. Sllratlıri u llwılar~~ ... varıbr. 700.HI toa ara- pammftl'; llmcti fılmlerin 7ola çıka- venr. Çünkii elletınde stok mal bahan- rinl tutma:ror. Dört namara1ı teb1fl 
lup en aon deniz tlbiyesine söre 'Oktuiu icin modem 1ıruvu1rı.rı. boıo ııoaıe- nl-'·~ .. '.a.. ... n.....ı .. tir darm baa kimloler. daima fbat artı- 11 T-·..1-L......: -•-- --=- .............. _ 
1d)....Hı ,...,

11 
L----..1- lmlelerı" VO eti- mbrecek o1aa bn semtıer, aah1le atkır llıra· ıwıda olaa ba 1ıotlar ltlrtt 1 lilı: top birer _. "'••- 62 ___ ed l Fi ........ a. -_-ıı - - --

., ........ u &11111ı:wua cnıd ıuccar - 11eri tonovilerinü ı1 • .._ makfaell ttlfet ve dlrder torııido tatirlar. Ek· • k Ma. ddel • Ml1& inu..-- er er. nt -·- sa- nmn .too bini baldalmm ~ 
rekleri tadil eclilmfıtir. Fakat, atirat- rebı:r~~ .._, ... ~ tovaııJar ltaı taıafta ,..., lı;llade Yıyece en awı ümitlerine kavulUl'lar. derhal el- Halbuki bir numaralı teblii tima1....: 
leıinin fulahlma mukabil toplan da- ' ... ll> ı IU' tona olduta IG\a :ı al lıı .. hlmıar 'Yl71Cek maddelerinden bdaederbl\ lerindeki mallan ~ ~ P7a· be.uule 35,000, iki mimaralı te1ııUi Ki-
ha udır. 1 tane 35Ji hk, 16 tane 15.2 iki taaHl 4e ade41 1tluamlna .Ql'a aı- ha te:relen evvel 7lli fintlan il:ıerin- U78 qtarlar, Nıtekim pirinçte de ef mmtakaamcla 150,000 ile _.-
Jik ve 8 tane 12,7 lik defi tayyare top- H AF1F KRUVAZÖRLER: (Nito -ktadıt. ele tevakkuf etmek ıınm selir. Çiiıı- bö7le olm111tur. Piyuada pirinç paha- teblil Smolenü mmtabamdıa 310.-
lan vardır. AJ""ca, ötekilerde oldııiu Z7UD)'Okall) _ Japonlarm ce- • JI. ki :yi7ecek maddeleri aramıda her n- hhtuu aCSren atokçular derhal ellerin- .ar abndıimı bilcliriyor 811 halde a-
sibi. dörder torpido kovuı, birer ka- man 141,255 ton ma71 mabreclncle 25 J •ponlann deDi:ı lmvvetlerlncl l>i• man birinci plbda selen .,aldır Yal deki mallan pi7U&71 vermftler bu :ytl:ı 1muı esir mikdarmm 5ÔI 1ıiD o1mut 
tapoltla iicre de tanare taıımaktadır, tane bafü 'kruvuörü vardır. Bunlarm tün bunlardan bqka, a tane acazladıiı vakit, et ve dlier 717.cek elen pirinç fiyatları da uld. harareti· lkım aelir. 

Bittin muharebe cemilorinde, ta7- hepsi de geçen harpten ıonra :yapılmıı lriiciik mayın cemiti, 11 tane mum maddelerinde de bir diltldinliUı: bat ni kaYbetmittir. • Bundan maacla 11 Temmuclma 7 A• 
1Ue7e kartı kullanılan bir çok maki- modem cemilerdir. tarama c«ımili, (ikili baU iqa,da) ıs cöaterir, nt .,abatd~ttıiı aıracla. bil- Mevsim mlinaaebeti7le ,ı:ruva :re- tustou kada,r .ciinltik AJmu reaıai 
neli tilfek de •arclır ki bunlann sayı- SUratım aa mil olaa lıu ıremll•rlıı toplan tane elenizaltı avlama cemal, 2 pnı. ttiD 7.f7ecek maddeleri de )'ltkıeUr. Son nl ae~e mabııalilnden mercimek, no- tebllilerinde 12 Temmuda 824,000, 2 
11 if1& •dilmcmfttir. 14 lUk ile ıu ilk amıııdadır. asoo tonluk· bot. 9 tane nehir canbotu, üç elenizat- saa'Ul'ftlarda 7&1. fintlaniıcla anormal but cıbi mallar selme1rtedir. Bu Jilz- Aiuıtoıta 35,000, 5 Atutoeta 10,000 

Bunlardan bqka, hali mıada 42,500 lana dlrdUnde 4 der taae v, llH llltlerde lH tı ana cemiai ve iki tane (eledlz~tılar bir inld,.f c6rlilmekteJNI. Meseli: den ba mallarm da fi:yatlarmda ucu- 'titr almdıjı bildirilmekteclir. 0 J1a14e 
tonlak 8 •en 9 Dl' tane 40,6 hk top birer taae ı1e tanan vantır. için') mayi mabruk ııınlai, 9 tane 7ai 'Urfa piyauamda lıir kilo N 175 im- luk bat CÖ•termlttir. ba rabmlarm banaiai c1oinuhr •• 
tQıncat iki muharebe aemiıi daha * * cemiıl. 3 tane donanma ersak cemili, rup kadar Yiibelmitti. Halbaıd Urfa Ucululdardan bahteclerktn, tUa- hakikatte alınan esir miWan ...ur, 
vardır. lııl w D ESTROYERLER: (Itto Kutiku- bir mektep cemiıi, bir ele tamir atöı .. :ralları seçen aene İataabal ol7U&· lıhktan bahsetmemek bti7ilk bir nok- bana anlamak mtlmk8n deifldlır • 

.,.. -r kan) - Bu nmftaıı. 118,933 to- 7ed ıemia1 vardır. ll1lda 135 - 1401mııqa kadar •tıb7or· tanlık ol'tır, Son hafta icblc!e • si- Maamaflh 11 Temınuclapberl ~ 
f AYY&RE GB!ıdLERt: (Japon- nele pahaldapn mal aabaa,clal'. Son. cepbeaiDcle Cere)'l.D ede........._ 

cm: Kokabolran) - Bu cemi- dnlerele 65 kanqa kaclu '1lbelmit- rin llcl4ethıe bakarak ua tarafm alla-
ler balm altı tanedir, BUDlardan tir. Allkadarlar buna aebep olarak kilrateD 'mtlballialı ac1ıledDelıi1ecek 
37 - 31 aene1ednde hizmete Cirmiı o- zeytin 781 fintlarmm artmaaım ileri mlkclarcla sa:ylat vercllderilli ve bll sa-
lan HirJ'a, Sor:ru admdakilor 10050 ıer airmektedirler. :piatm ml17on1an balctiliana bbal et• 
tonluk ve 30 mil ıilratinde, 40 tane de Bizaln A11nl mekte bata ,oldar. &ama c1a 11111ltma-
tanare ta11nbilen ceınilerdir ki. ken- malsdır ki, aakerlikte daima taanuda 
dllerini mildafaa icin 12 tane 12. 7 lik olan kuvvetler daha futa SQ1at n-
defi topt,.ıe bir 'ok makineli titfeii Acı Bi.r lJliiln rirler. 
havidir, Ri:yuyo ile, 931 de 7apılmı1, 
7100 Dl_,_ 25 mil · "' %oııpl4ak vapıırcalalı ve Uaıtlrc11H1k Tilr1ı 

to - ve ıiiratindo bir -...a....:ıL.._ Llmleed tlrketf mtldlldl B.,. Kunlfer Pehll 
semidir, 24 tanare ile 12 tane 12,7 lik rcızcıa: H. G. Dwlgllf - Çeviren; M. AIAC .lmDIUI No. 11 
clefi topa, makineli tüfekleri vardır. 11' vu eti ve Alaph •ll'afıııdaa DeMJ BalU 

Akact.; 925 de ırapılmıı 26900 tonhılı 21,S Bunun ardı sıra. n-ı naak bae1arm- Harema»ası '"'dince n-<une·. vakılmca ..... ..ı-1- --'•M •erahla Bq lun LU 
mıı ıuratindedlr. 60 tayırareıı il• bir de kata· U>.J -..- il" ~ •• """' "· ' ..., ............... ........... ,., • Bn. Kevser Kiibra Peuuva 
poltl olan bu .. mlala mlldafaa ıiltblan da da, çiçeJdi ipek kum.atlarla örtülü "Neden olmasm?,. dedi, "Biz de paşa akıl ve IUUl"UD ~ huzur ve- kıta bir iaiıitaıabli mOteUip pel& pq P.flD• 
JmnetlWr, 10 taae ıo,ı 11llı top. 12 ._. 12 tablalar taşıyor, bir delikanlı da bü- yastıklara otururuz,,, ren nuruna yeriideıı Jta~ libl da baJ'ata sııa1erlııl bp-•tır. 
ilk deS topu" maldaeli ttlfekleri vardır. Dl- )'Uk bir sepet ıeür1Yordu. Uıaklar oldu. Ceu.nal buatıakl C1lml dal Topbuıe Bo, 
ltrlubıdea fatkh olarak kuınlunıda hem pap ile madamanm bulundutu oda- Pqa tekrarladı: "Neden obnuın?.. H~e ile sancbluı Jld tarafına ıe- tukeMade PelıliYea apertnııa ..... ıld 4afntbı. 
ldlmtır !tem •• muot nlımaktadır. 121 de ya geldller, selim verdiler. Zevcesinin mfidatıalealn:e minnettar ol çlp karlı karpya oturunca pqa, ıo- 4n Mat 11 4e lıaldırılaralı; •- aaman 
F&PÜllUI oıaa Kasada 21100 tonluk fakat 21 Fenerli adam sordu: makta beraber, BB!ıı'Jn lnı tadda .bir lflmsjyerek: "ÇGcuklulumda hep ::.:= ~~ =.ı:::. 
mil r.tlndııdeılU. Jıll~afae .Ulblan Alı:acl'nla "Sofrayı nereye kuralım?" piknik so~ma otumu,ya razı olmama böyle 7emek yerdik,, dedi, "Yalnız o Cualtı Bak aUealae ve doetıanma ctlmleal· 
aJ'lll, fakat tatınbllclitl ta"ar• IO ta1N41lr. F trafı a--'·tm oda _... ımı, için için, !ttemitti. Bu sebeple ?Jınmakl sofram.iZ pmdtıd kadar ,.ok- ne aaltn cemil llıaaa ~ 
.A,111 _.. >'•Pılmıt Hovo. 7470 tolllak, as ener e ...,.......... ca • .....,.. U§&k1ara sandıiz odamn ortaama. çek-
mil aaratlude blr semidir 20 tanare ı•lllf•· için, her vakttld munla mamaraaını melerlııi Adeta iateml7e Jatemt:ye em- atık olmazdı, Yüksekllm bir karıp 

1""..:..._... ile hlnntll bir harp bDea bil awmt 4 tane 14 ıak,. 2 tane a ilk tekrar almqtL Zevcesine c16ndd, ISzOr retti. Fenerin kararalZ lfliı albnda e- gÇnezdi,,, • 
-- defi tQ7aft tCIP1I '" malıfne ttlfıklerl• mu- diler gibi bir tavırla: elanın manzarası hQ'alilefi7or tb'at- Karısı cevap verdi: 'TEŞEK K Ü R 

Bta bfl:rflk AJiat Orta7a lhtint kıw• 
•etler meaeleainl çılranr. Haqi ~ 
ihti;rat kuvveti fula ite ve hatlarda 
buaulo ıelen botbtklatı banciat daha 
çabuk cloldurabiltne, harbin mubdde 
ratı onun leblne dönmek mecbari1e
tincledir. Alman ubd 7Jlhlmm ver 
ditl ma1tmata care Sov:retlerlll bue
ri kuvvetleri 2 milJ'Oll, mullee ilati
:rat kanetleri 12 ml1Foac1ar. AlmanJa.. 
mı bu harp içinde ilılt . altına .... 
lan kanet mikdan iae 1 mibonclltt 
81mc1i A1manlanıı 17 J'8llDc1a blll 
senelerle 41-50 )'afmdalri lhtl7S 
da aillb altma alchtı ~ 
Blllaeaale7h iki taraf ela prk cephe
sinde bfltiln fhtbatlanm lmUenman emıekte ve her r-7 haıbe IÖ- eeblıesdtr. Jlaalanlaa batlı• bali Uııada lJd uy~ buno-a ı&ıdermelerinl ro aahnesJne benzi,)'ordu. SandılJn "Ne 7azık ki, bfltan bu lcletlerl 

1=.,4:'~~ J'apoD71- _,,.,. ....W ..dalıa vardır. eö:ylemı,tim,, dedi "Coktanberl bura- hafif olmacblı belliydi. Servi atacın- boan\llUZ. ==- ıJ;.tn: 
harpten korkmadllı ve tek bqı- ll> ll> )'& 1elmel!l1Smtz 1cin mfAYI unut- dan :yapılmıı olan bu aandılı, oama- =a üzerine bir alq ponelm ve 
~ dlıbl Puttlle ait p1lnlarmı T AYYARB ANA GEM!LERI: tum. Galiba k6tkte )'emek muan ıır, elbise koymak t• dalma yazın maden :vılnıakla daha mı meaut ol-

ettlrecelıc kudrette oldulu- (Japonca11: S11i:ı7oldbdlwı' - yok.,, kullanırlardı. Dıp kahve renıl clll • duk? Her halde eskiler yapmasını 
~ a&ylemekte ve ,.amıaldadırlar. Yukarda adı ve evaafı yanlan tanate Bap eline clqalt, aec1irde oturan lıı'dı, her yüzünde keııarlan 4a1p. b1liyorlarmıa _ Böyle bir oda ta-

!Stb'flk bir cdmlala ıtrmiı olan ve cemilerinln he~ıi de kara tanareai ta• Helh.e: koyu kahve ve krem renkierlnde uvvur eden kimseler elbette yap -
~ - kııanm•k yahut her ..,.ı pmaktadır, Halbuki, Japonlarda bun- ''Ha)'ır,, dedi. kakma aularla gevrilmlt, kapalınııı mumı bilirlerdi (Ark .. var) 

Zevı'" ....... 
NISIM S. KOllEN 

la - -aafmbı4e 1ıanr ltalaaaa ft ma 
ttmlalM itdrak edft bltllll akraba '" doat· 
1armma un un tetekldlr etmek lmklqq 

oldutandaıı. •&71• aueteals nutatlJ'lf u .. k. 
kUrlerfmi.lla ibJ&inu rica vlerls. 
CENAZE SDVlll ıc.Mrdlde Alı. 
llOSKOVIC 

~Jbet'mek mevkllnde bulunan Ja- lardan bqka, tanare ana ıemiai a4ı İlk •6:rledlti ~elime bu tdl. Llk!n ortaaı ela 1ine a:ynl reııtte kakma - • 
~ batladJJr hareketten geri veril~ ve tiiccar cemitiııden :vabut bu tek icelime bile, fenedn aönük >- 1ardan girift aekfilerle a08lemnlıti. ~liİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
~ iJnkOnnz1ılı. diler cihetten harp ceırpi npıhrken tadil edilmiı Pil gibi, paf871 ferablaııdımuya kiti Pqanm batırmcla kal4rlma sOre, sen-
~ w AnMırtkamn b&)ie bir bet pad daha 'ftl'dır ki. bunlar di- idi. dık pliba aımestnınctı Upklar un-
~etln tnlıd'*""' tillhlf vurmak ler~. farklı olarak~eııi:ı tana- SilmbGl ala Wa karqb: dılm üzerine örtOyf1 ,.Qmc. pap. a-
~buriyetlerf, ıQrl ınuntazır hAcli- t~ ~-Klnlto, TIJ'Oda. Titoae adın· "Sandık var Y•... erkça, ferahlık cıu,.cıu. ~ 6rtihılln Mevshnln en C(lzel iki filmi birden 
~er ortqa caıcmacı• takdirde, Uzak .... ile ..... 900 er tonluk Ye 20 mil sora· u~ ıeliıl içeridekileri, bir yalnız sandılı delil. sfStlelbi:ye dili- 1 • IC E c ' F ALA r 1 2 . CAFAdoA DONOŞ 
'.l"ll'kta barbbı pek 7Skmda patıı;raca- tbıılefllrler· Bualarnı kacar U)'J'are tallJ'abll- an ıçın, 0'81anuttı. Llkln bu s6z il- nin varamıyacatı claha blı'çok se7leri 'l:O'D'DQL ..:! 'VT>.n.T - ,,,.,. TUT... y 

kanaatini vermektedir. 4ikJetl ....... maltmat ,olıtar. 121 de zerine paşa başını çevirip ö:yle bir örtmüş oldutunu hissediyordu, Hele aDA &'.MUU'O .......... v ~ 

M AN'l'BN n1'11aa uooo tonluk ve lS mil aııratlndelri bakışla baktı ki, •cl hemen selAm sofranm üzerine ve duvarlardaki llm•••d•e•HA••VILLAND••••••lliıiıı••••••iıll••••• .. 
• Kama ._ H tu7an. :ı tane l4 lllk top lJd verip aavuım~ mecbur oldu. hücrelere llQlldanlar konup, mumlar 

Butün LALE 

mecbar kalac:Vlar elemektir. 
Fflbrw brardbmm tebllilerfnc1eD 

öireadliimis tiler noktalar tulardw 
• 8ovret 1ma1arı mamn•c1an• ma

ka•emet etmekte ve harpler çok pel
detli olmaktadır. 

• Yollar bozaktar. Slmalcle n ce
nupta Alman orclun feı:ıa haY&,, arat 
tartları ile de micaclele:ro mecbllr oı. 
muttur. 

• Cenapta c!Btman bnıetleıl aclet
çe ilatllncl8r. 

• Alman toıkillt Jmc1reti. or4an 
hiç bir aamaa maısmıem bsrakma
auıtır. 

• Harp llltmemf" lov)ret orclaa 
imha eclf1ememitt1r. 

• Harp 7Cni bir c.-epn ~ 
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. ... .. ~ . -·- .. , . 

Güzel 
Sağlam 
• 

Ve lştahh ! 

ÇÜN KÜ 

Kullanıyor ! 
r -·· ... ---

=:.·::::. Çocuklarınızı küçükten SAJliİN diş macunu~u kullan· 
rnıya, SANİN diş macunu 
ile günde üç defa dişlerini 

• fırçalamaya alıştırıntz. Gür
!, büz yeti~melerini temin et-
i miş olursunuz. 

'-··------
Eczanelerle, büyük ıtriyat 

' mağazalarında bulunur. 

FLÖRYA 
PLAJ GAZİNOSUNDA 
Kızılay Bakırköy ~ubeslnin mehtap 

eğlenceleri 9 Ağustos cumartesi ak
~blnıdır, 

). J,,u NJ;;;Jtıl'AT: 

YARIM AY 
l3u •ile •e ıenclilr. mecmua11run Aiustoı 

1a7tt1 Jntiıar ccmiıcir. Jılebn.ıre Samltıin, Ca
hit Ucukurı, Rebia Şalı.irin, Niyui Acunun, 
Ekrem Sabitirı, Gavıi Oıanaoyun, Rahmi R'~
racanın, Enver Nacinin, Vahdet Oilltcltinin, 
Bı&•P Şevkinin yarılan vardır. 

SONEN tŞlK - Tanınmıı lnıilLı muhar· 
Tirlerindcn Ru~yard KipHnı'in en mc~bur bir 
eıeridir. 

Remzi X.itabcvlnln ne,rctmtktt oldafu, 
•'Dilnya muharrirltrindtn tcrclimclcr •crisI..nin 
49 uncu kitabım tc1llil ctmclltc olan "Sönen 
l•tlı:,, , Sabiha Oz.oy tarafından çolt &ilzcl 
bir tercüme ile dilimize çevrilmittir. 

Askerlik İş l eri \ 
ŞUBEYE DAVET 

Beyojlu Yerli A•k•rlilı; Şubeılnden: 

Yedek tabip Yüzbı$r Ahmet of. AH 1310 
dolumlu memleketi Nablis Sicil No. (38:Z06) 

Yedek Piyade Tefmcn Zcynclibidin of. Ce· 
'rat Pcrzin memleketi 11tarıbul dofumu 1312 

Emekli topçu binbatı Muuafa of. Lltif 
Ci61ı:çır:n memleketi. lllanbul dotumu 1303 ıi· 

cil No. (S23·19) 
Yır:dck tabip yQzbaıı M. LOtfl ot. Ali Sami 

:memleketi Kahire dotumu 1104 ıidl No. 
(36147) 

Yedek tabip 7[1.zbatt Foti of. Eleltcri mcm 
Tclı:tti SercA doiumu 130.S lıtanbul, diploma 
No. 2101 

Yedek Piyade Tcfmen Saİlih of. lımail Hak 
kt Kaınnpa1ab ıkjl No. 247!:Z 

Yukarıda illn edi1ır:n yedek ve emekli ıubay 
]arın aıkerl durumları tesbit edilmek üzere 
(ÇOK ACELE) ıubeye müracaat etmeleri 
il.in olunur. (7395) 

337 doğumluların yoklaması 
Fatih A•kerllk Şubcıinden: 
:Sl7 dofumlubrın aon yolıJ.ıtıma müddeti colı: 

aıalau1ur. 337 dofumlular ve bu dofumlu • 
Jarla muameleye tibi obnlann nahiye •ırasıı:ıa 
bıkmadan ceıalanmamalı: uzcre acele ıubcye 

müracaatları illn olunur. 

KAYIP: Foça nu(ua memurlufuııdan aldt
irm nüfuı lı:ltıd1 ile Iıtanbı.ıl •Cyrü,efcr ida
rtıinden aldriım 936S numaralı toHSr ehliyet· 
name.mi kaybettim. Yenilerini alacıı{ımdan 

lıılkilmleri yoktur. Ali Otlu Haıan Oı.ırnuu: 

KAYIP: Aıaç aıkerlik ıube8ine tcıcll euir• 
difim terhis tezkeremi :rayi ettim. Yenisini &· 

Ja,afımdan eskisinin hülcmQ yolı.tur. 

Araçın l dir -biyeıi A,.jıkUrna kO)'Ünde:n 
lbra.hJm pa,. ojlı.ı Şaban CUle:ryija 318 doj. 

BULMACA 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -Fl 2 
3 --- --. --4---.---. -5 - - •• --

~ , •• =ı = 1 

:r.F•----~ı 
Soldan Sata: t - Bir burun 2 - Bir k ta 

.s - Bir cöl • Bir kıza 4 - U,.e - U1t defıl 
5 - Futbol tabiri • Terıi murada ennlı 6 

Anaızın olın • Olçü 7 - Gdkte bulunur 
Teni amel 8 - Bir ııayr • Meydanda olan 
9 - PJ.lnın bDyüfü - Bir zamir. 

Yıılı:.1rıd.1n A~afı: 1 - S.1rab1 me1hurdur • 
Bir zamir ı - Bir nehir • Dir harfi de:l:itir· 
•c· Slı 3 - :rcrd: Dofut 4 - Tersi: Oraıı· 
Sanat S -. Kaza merkezi • Paray.1 milteatıilı: 

6 Aı'ık 7 - Sı.z - Pes delil Siz 8 Bir 
:ram • rersl. Yaymalı. t - K.ııza merkezi. 
B r ıamlr. 

:..tnıp ve Nqny.H rnuouı u cmın 

U ZMAN, Gazıetıecililt •e Neşriyat 
T. L. Ş. T AN matbau 

TAN ,, ........................................................... ... 
Yarın Akşam - 3 e Kadar 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 

s A F İ y E VE ARKADAŞLAR! 
BAKiRELER 12 REVÜ Tabloluk AYiNi 
Yazan: Ziya Şakir, M Uzik: Şefik GUrmerlç, Rejisör: Ali Rıza. 

8 • 8 - 941 -~ 
~ .......................................................... , 
BASMA SATISLARI HAKKINDA 
SÜMER BANK YERLİ 

MÜESSESESİ 

MALLAR PAZARLARI 
MÜDÜRİYETiNDEN: 

SANATKAR NA Ş I D VE ARKADAŞLAR! Istanbul !Bahçekapı), Beyoğlu ve Kadıköy mağazalarımızdan Basma salın almak üzere müra· 
caat edecek müşterilerin NUFUS HÜVIYET CÜZDANLARI ibraz etmelerine lüzum görülmüştür. 

iÇİMİZDE AKiLLi KİM?) Kahkahalı büyük komedi. Telefon: 42690 Mübayaa için vaki olacak müracaatlarda her ferdin NUFUS CUZDANINI birlikte getirmesi 

YARIN AKŞAM ~s•a•yı•n .. h•a•lk• a .. il•a•n• o• l•u•n•u•r• . .................... ., .................................. ~ 
TEPEBAŞI BELED İYE BAHÇESİ r t~ıannııl Levazım l\rnirlıi!inden Verilen: Harici Askeri Kıtaat i tanlan 

, ________________________________________ _, 
ALAFRANGA KISl\UNDA: SAAT 3 e KADAR Aşağıda yazılı kömürler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 5000 çüt gedikli dahili fotin ~; 

MÜNİR N UREDDİN 
1 

!halesi 12 '8/941 günü saat 10 da Çankırıda askeri satınalma ko- lınacaktır. Pazarlıkla eksiJtıne.>· 
misyonunda yapılacaktır Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 11/8/941 pazartesi günü saat 11 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. de A\lkarada M. M. V. Hava sat•· 

VE " ARKADAŞLAR! 
, Zengin varyete, caz, orkestra, sürprizler • 

Cinsi. Miktan ' Tutan " Teminatı nalıniı komisyonunda yapılacak' 
Ton Lira Lira kr. tır. Şartnamesi 215 kuruşa koın~1 -- ----ı yondan alınır. Tahmin bede 

" 
Duhuliye serbesttir. Fiyatlarda zam yoktur. - Tel : 42690 Lavemarin köıp.ürü 

Kok kömürü. 
552 

75 
35 

13,800 
1,875 
1,750 

2070 
281 25 
262 50 

A-6216) 

42,500 lira kat'i teminatı 6375 lı· 
radır. Taliplerin belli vakitte kO· 
misyona gelmeleri. Meşe kömürü, 

(716-6167) 

··~ ! ' .ıJ'"'"" ,,··.; ...... ~ :; • . ~ . -~ı,------, K 1 z 1 L A y j TAN Gazetesi 

1 * * Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarmda yazılı 
gün, saatlerde Adapazarmda askerl satm alma kolJlisyonunda yapılacak-

' 
... Aşağıda yazılı mevadm açık eksilt .. 
mesi 15-8-941 günü hizalarında yatı" 
lı saatlerde Çorluda askert satm :11 .. 
ma komi~yonunda yapılacakttr. Ta.' 
tiplerin belli vakitte komfayona gel· 
meleri, 

tır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. · 
lhıle Temi natı 

Hemşireler Okulu İICin Fiyatla~: 
Cinsi 

Saman 
Saman 
Saman 
Kuru ot 

Miktarı 

Kilo 

960,000 
1,000,000 
2,500,000 
1,366,000 

Tutarı 

Li ra 

33,600 
35,000 
87,500 
88,970 

· Lira ~ 

2520 
2625 
4375 
4440 

gü n ve saati 

14/8/941 15 
16 " ,, 11 
18 " " 15 

Cinsi Mikdarı Tutan Teminatı fbal< 
Kilo Lira Lira saati 

Direktörlüğünden: 
Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına başlamıştır. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR·· 
Tahsil müddeti üç yıldır. 
Kabul şartları: 
1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsil ve hizmete mlini has-

talık ve kusuru olmamak. 
3 - Yaşı 18 den a5ağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - iffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta tahsilini bitirmiş olmak. 
Kaydolmak , ·eya daha fazla izahat almak için lstanbulda 

A~sarayda Haseki caddesindeki Okul Direktörliiğiine müra
caat edilmeTIQir. izahat almak için )·azı ile da müracaat edi
lebilir. 

-~ 
Kütahya Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden : 

KüLhyadaki balıklı hamamının esaslı tamiratı kapalı zar! usuliyle 
eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Yapılacak işin bedeli keşfi 10263 lira 24 kuruştur, 
2 - Muvakkat teminat 769 lira 74 kuruştur. 

3 - Münakasa 28 Ağustos 941 perşembe günü saat 15 de Kütahya
da hükümet caddesindeki vakıflar idaresinde müt('ljCkkil komisyon hu-
2urunda yapılac::ıkta:. 

4 - Bu işe talip olanl.tırm 2490 sayılı JhalAt kanununun kapalı zart 
usuliyle eksiltmeye milteallik 32 inci maddesi ahkAmma tevfikan tanzim 
edecekleri teklif mektuplarının dış zarfları içine: • ~ 

a - 1\'fu'ı:akkat teminat makbuz veya banka mektubu, 
b - Müteahhitlik ehliyet vesikası. 
c - Ticaret Odası vesikası, 
ç - Bu iş gibi işlerden H\aka.1 10.000 Hrnlık bir inşanh yapmış ol

duğuna dair bonservisi koyarak ağzını iyice kapatıldrktan sonra ihale 
günü saat 14 de kadar vakıflar idaresine makbuz mukabilinde teslim et
mesi §.Clrttır. Bu saatten sonra teklif mektubu kabul edilmiyeceği gibi, 
postada v&ki gecikmelere de .itibar edilmiyecektir. " 

İhal~ edilecek tamirnta ait evrak :iUnlardır; 
1 - Plfın, 
2 - Keşi!narne, 
3 - Umumi, husus?, fennl şartnameler, 
4 - Mukavele projesi, 
Talipler bu evrakı ve dosyayı her gün Kütahya vakıfiar idaresin-

~e_ g~rebilirler. lıan olunur. __________ (6772) _____ _ 

~ ............................................... ı .. .... 

T. İş Bankası 
Küçük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
• e<,jideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus
lS, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
'>ıhr. 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Liralık 
s • 1000 • 
2 • 750 • 
4 • 500 • 
8 • 250 • 

35 • 100 • 
80 .. 50 • 

soo .. 20 .. 

=2000.-Llr. 
=3000- • 
=1500.- -
= 2000.
= 2000. 
= 3500.
= 4000.
=6000.-

1 

....... , ........................................ , 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci say( a santimi 500 

15 " " 15 
(768 - 64Z7) Süt 7000 

):oğurt 7000 
1120 
1400 

--- -
84 18 

105 16.30 

2 

3 

,, ,, ,, 400 

150 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
(766 - 5401) 

Jf.. 92 numaralı ilfin: ,, ,, ,, İstanbul vil&.ycti dahilinde balye halinde birinci nevi kuru otun ge- Beher kilosu 40 kuruştan SO,OOI 
kilo sığ.ı.r eti paz!ll'lıkla satm aıına • 
caktır. bıalesi 14/8/941 Pe"enıb• 
günü saat 16 da Çorluda askeri satıl 
alma komisyonunda yapılacaktır. TU· 
tarı 12,000 lira, kati teminatı 1800 U· 
radır. Evsaf ve ~artnamesi komlsyooıı 

50 rek vagonda ve kayıkta Azami satış fiyatı 5,5 kuruştur. (6786) 

" " " 
Cümhuriyet Halle Partisi Genel Sekreterliğinden : 

KAYIP: lnanbul mıntaka liman reislij:in
dcn almı.t oldutum denir ışoförü ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan e~klsinin 

Gaziı.r.tep ve El3zığ halkevlerinln bando $efiiği yapacak müzik öğret
menliği münhaldJr. Talip olanların şeraıti öğrenmek üzere bilgi ve tec
rübeleri hakkında lAzun gelen tafsilAtı ihtiva e<!ecek bir mektupla C. 
H. P. Gene: Sekreterliğine müracaatları ilan olunur. (4895) (6418) 

/ •-ü-km~U-yo-kt_u_'·----~Ş-ük_rü_'_G_u_ı'_'-------------------~--------~---------------~---
da &örülür. (752 - 6309) 

, , - _, ,_............ Boya ve Sair ............... , .. 

TUR~ TICARr;T-E:?ANJ(ASf A.~ 
ı<UPONLU VADt:LI MtVDUAT 

"A_RAN 1 BUR_ADA _{ıLET 
~ . 61 

~\ 

Fg6ti'ZiN 

Deniz 

l 

mehtaba tesadüf eden 9 Ağustos 941 Curn~rtesi akşamı saat 22 de ve
r.ilmesl kararlaştırılan baloyu teşrif edecek daveUiler meyanında" se
hirde ve Adalarda ikamet edenlerin avdetlerini temin etmek üzere 
muayyen saatlerde Modadan hareket edecek motörlil vesait tedarik 

~ ....... ••••••• edilml,tir.••••••••••••' 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
1'-luhammen bedeli 28050 (Yirmi sekiz bin elli) lira olan 10.000 metre 

dekovil rayı 5000 adet dekovil traversi, 2000 adet dekovil cebiresi tift 
ve takribe:ı 1000 Kg. cebire travers civatasiyle 100 adet vagonet 19 Ey
lül 1941 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın almacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2103,75 (İki bin yüz üç lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanununun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reislilne vermeleri 
lAznndı:r. 

Şartnameler 100 kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (6588) 

* *· 
Muhıı.mme!l. bedeli aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı kalorifer tesi-

satı malzemesi 16.9.1941 Sah günü saat 15 den itibaren sırasiyle ve ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarına yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ett:ği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermclC"rl lfızundır. 

Şartnamcle:- {100) kuruşa Ankaıa ve llaydarpaşa veznelerinde sa
ttlmaktadll'. 

Liste No, 

1 
2 

Muhammen bedel 

57298,5 
S8900 

Muva kkat t eminat 

4114,93 lira 
4695 

" 
-~--------~-------(6498) 

1 - Şartname ve keşif mucibince Mal:epe barut deposu yol tamiri 
açık ek ;ıtmeyc konmuştur. 

2 - Keşi! bedeli (4989,97) liradll'. Muvakkat teminatı (374,25) li
radır . 

3 - Eksiltme 19/8/941 salı günil saat 9.~0 da Kabataıta levazım ~u
b ... mizdeki alım komisyonunda yapılacnkta. 

4 - Şartname ve keşfi söz.ü geçen şubeden parasız almabillı 
(6554) 

" , 

Eşyayı Tüccariye Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Tuekesine mahkemece el konulan ölil 'Karabet Duhteryana alt İs
tanbul Çiçekpazar Fmdıklıyan hanında bulunan ve mahkemece tesbit 
edilen eşyalar açtk ar\tll'ma suretiyle 16/6/941 Cumartesi saat 14 de 
satılacaktır İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde 
hazır bul~aları il&.n olunur. 941/45 -.. 

Nadide ve Kıymettar:-

,EŞYA SAT l Ş I 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 932/ 38 
Terekesine mahkemece el konulan Kara Osman zadelerden ölü 

Zahideye ait ve Şişli (Bulgar çarşısı) Abideihlirriyet caddesi 112 nu
maralı evde bulunan eşyalar mahkememiz tarafından açık arttırma 

suretiyle 12/8/941 sah ve 14/8/941 perşembe günleri saat 14 de sa
tılacaktır. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde 

'haz.ır bulunmaları UAn olunur. (6173) 

Türkiye Cümhuriyeti .. 

ZİRAAT BANKASI 
.Kuruluş T arihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T ürk Lirası. Şube Ye 

'f Ajans ad edi : 265 ,.,. -

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. • 
l'ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı , 

r 

• Ziraat Bankasında kumbaralr ve ihbarsız t asarruf besap1armd"ı en 
az 50 lirası bulunanla ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki pll .. 
na cöre ikramiye dairtılacaktır: 

4 adet l.000 Liralık 4,000 L ira ., . 
4 • 500 • 2,000 .. 
4 • 250 • 1,000 • 

40 ~ 100 • 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 • 
20 .. 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki pa ra1ar bir ıene içinde 50 liradan ııaiı 
dilşmiyenlerc ikramiye çıktııiı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kura18.J' senede 4 defa 11 Ey IUI, 11 Birincikimun, 11 Mart ve 
11 ..... .,7' iran tar·· ·~rintf.., çekilecektir. ,, ........................................... .. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
12.8.941 Salı günü saat 15 te İstanbulda Nafia mlldürlilğll eksiltme 

komi>yonu odasında (372607.24) lira keşif bedelli Yüksek mühendis 
mektebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı kapalı zarf usullyle eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennl sartna
meleri, proje keşif bül5.sasiyle buna müteferri diğer evrak (18) lira (63) 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Mu·1akkat teminat (18654) lira (29) kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve yüksek mühendis veya Yilk~ek mi

mar olduğuna veyahut bu gibilerle teşriki mesai ettiğine dair noterlikten 
musaddak belge ve en az bir teahhüt te ( 150.000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış ol duğu vesikalara istinaden İstanbul 

vilAyetine müracaatla eksiltme tarih inden tatil ıünleri hariç 3 gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 y ılma ait T icaret Odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 12.8.941 Sah günü saat 14 e kadar Nafia müdürlüğüne verme

leri. (6029) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Çocuk hastalıkları ve baknnı kliniğinde iki asl.:;tanlık milnh:ıldir Ta

lip olanların tarihi ilAndan itibaren y irmi gün zar!ında lisan imtih~nlan 
yapılmak üzere dekanlığa müracaatları, (6669) 


