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Hakikatle 
Propagandayı 
Nasll Avırt 
Etmeli? 

Herhangi bir haberi okudutwıuz 
zaman kendi kendinize daima ıu 
IUalleri 90runuz: Bu haber nere -
den geliyor? Hangi ajana veri-
7or? Havadisi veren ajans itima
da l.Ayılt mıdır? Bu haberi veren 
merkezin böyle bir haber ~rin
de menfaati nedir? Gazete okur
ken bu suallerin cevaplarını arq
tınr ve haberi kendi kendinize 
tahlil ederseniz, bir derece:re ka
dar kendiııizl propagandadan kur
tarabil.irsinlz. 

M. Zekeriya SERTEL 

Harp ilerledikçe propaganda 
da şiddetini arttınyor ve 

hakilratle propaJ{andayı birbirin
den ayırdetmek J{iicleşiyor. Hal· 
butı herhanJ(i bir hadise haldan
cla llıhhatli bir fikir edinebilmek 
için propaıandanm tesirinden 
kurtulmamız lizımdır. 

Bugün biz gazetecilerin en bü
~ vazifemiz. propaganda ile 
balrikati birbirinden tefrik etmek 
~ okuyucuya mümkün olduju 
kadar haberin dotrusunu vermi· 
:ye c;a1ıamaktir.. Fakat bu vazife
lllizi tam bir şuurla yapabilc:Uii· 
nıizi :ldılia etmek biraz safdillik 
olur. Gazeıed, her taraftan aelen 
biııbir woP&«ancianın içinde ya
tar. .bi gar.et.eci bu propaganda
larm. i(jnden hakikati bulup çı
lrarrmktm az çok mümarese sa
lıibidm Bana ı:almen onun da 
b--. ~ hakikatten 
B):ld;.~ll rik.idir. 
BIAıawd•m b1rakb11mJzı ta. 

... h•woolaJnem, ~ omm ela 

............ haJdJratl birbiriD
dewvı•ıııppmlJıfhnesi JAmndır. 

flellte• le" amht;elff' ka7na]dar
-._.,,. Bahaberlerin bir kıs-
--.~ dojruya devlet-
ler.ID -·i· uda :iaeaıeUerlM ~'Wdı:. Ahnanyanın 
ı-•*i+111..ond•ajansı D.N.B.; 
Sot:fEt BusJaum Tass, İtaıyanm 
Btetanf. 1ngf1tetenin Reuter. Ja
l>CmyamDDcımei. Vichy hüktime. 
tinin Q. .F. L cUr. Resmi t.eblil
ler harjeinde bu ajanslarm ver
dill haberleri ihtiyatla teJlldri 
etmek..JBmD aeUr- Çünkü bunlar 
ancak mensup olduklan 'PMı>a
Randa aezaret1erinin kontrolle
riMen aecen haberleri verirler. 
~anda ııezaretıeri de ancak 

102 

5 1( u 

Birmingham 
SHih Fabrikası 
Bombalandı 

1 • ~ 

:tı"::=:1!~':eha~~: lngilizler de Alman 
le& Binaenaleyh pzetede bir ha-

=-«ud~~ ::nıı-: Sanayi Tesisatına 
::mı.~1::~;f!:; Ağır Hücumlar Y aph 
•labileeeiini gıözönünde bulun- . 
lurmayı anutmayuıız. Londra, 9 (A.A.) - "Teblil,, 

Banlann haricinde devletlerin Dün ~ Alınan bava faaliy~ti 
QOk genış ve son zamanlardakın

Droı>annda vasıtası 0 !81'-k kul- den daha büyük bir mikyasta ol
land>ldan Jrayri ı:sm1 ajanslar muştur. Hücum bilhassa Mid
tadlr. Meseli son «ünlerde, Stok- land' -ıev .a. bUl.unmakla 
holmden. ve Vichy'den Alman • a mu . ecc.u& . 
Q-t harbine 't bir takım ha- beraber, İnl{ilterenın cenup ya
~,.,.. aı nsmda ve İskoçyada bazı yer -
~ıer alı~oruz. AhnanlJr D. N. lere de bombalar atılmıştır. İn-
8. vuıtasiyle neşretmekte mah- ~1t · k d L • _...._ 'rd 
tur J(Ördükleri haberleri b ka- ~ .... erenm şar: ~. a vır ;;ıocul e 
11 

u . bazı evler ve dükk8nlar yıkıl· 
~ ortay~ ya~!1 tircih mış, ,:tece aSRari 5 dlşman tay

C.CUwıuaa vuebllecetlnia en kıymeuı aıedıye 
~ A L M 1 ı 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. ~ bittin hedJ,eler anatulabilir. Fakat 
ÇOCVK AMStıa.o•mıst Çoeatan bütilD hayatm• 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
da lsbd bnkır. 

"1l'ATI fil LlltADOt 

ailmlı is1ı"K6m"fliri ı.ı.-.~ 

~ SftJ/in haHı ' ' ' ' 

ALMAN TEBLiGi 

İkinci ve 
Yeni Safha 
Başlıyor 

Yeni Tedbirler 
Allndığı 

Haber Yeriliyor 

BafaJltl<le, .ıL. "'... "• • .. ~ 
•Aa 

SOVYET TEBUGi 

Armanlar 
Lepel'den 
Çekiliyor 

Motörlü iki 
Alman Alayı 
imha Edildi 

Besarabyada Sovyet Besarabya'da Alman 

Taarruzları Zayiatla ve Rumenler Prut'un 

Geri Püskürtüldü Gerisine Ahldı 

SURiV E CEPHE Si 

GnJ. Dentz 
Mütareke 
Talep Etti . -
lngiltere ile 
Müzakerelere 

Baılandı 

Netice Alınıncaya 

Kadar Askeri Harekat 

Devam Edecektir 
Suriyede ilerliyen lngiliz motöriae kuvvetleri. 

~----·--=•rrıııa-•••••'\ 

Bir Sovyet Churchill 
Heyeti I Diyor ki: 

Londrada ı "Kıtaatnn1Z lzlanclc 

iki Taraf Arasındaki 

lıbirliği Yeni Bir 

Safhaya Giriyor 

Rusya. Am .... aya 

Y..ı Slparft Yer• 
Sarlyedeld l'nmlS Jnanetıerl 
INıfkumudam Gd'enl Denta LonclN, 9 CA. A.) - in~~ 

reye bir Rus- heyetinin ae!Jnesi, 
Londra, 9 (A. A.) - Suril'.e- İngiliz - Rus işbirli~e hız ve

de muhasamata nihayet verecek recek yeni bir safha tellkki edil-_....... . .................. 
ral Dentz'in kat't bir talepte bu- :raal. maD ve iktıaadl sahalarda 
tundu~ Londrada resmen teyit kendini pterecektir. 
olunırıu11tur. Sovyet heyetinin baslıca iki a-

y iclıg'nJn 1canın zası kızılordu aenelkurmay ikin-
. ci ba•anı General Golkof ile 

Vıc~y, 9 (A.A.) -: ~~iyet- Sovnt donanması .ıenelkurma
tar bır membadan bildırıliyor: ymdan Amiral Karmalofiur He-
Ş~taki ~ıtalanmız, Fransa· yetin diler dört hası lse ~ 

nın hımayesı~e bırakılmış olan hava kuvvetleri ile teknik ser -
topraklan mudafaa et1?1~k ~u • vislerini t.email etmektedir. 
susundaki Fransız azmını ıos • • .. . 
tennek maksadiyle bir aydanbe- Stalin, GripJM ile •oriifliJ 

ela Kalacaktr, 

"Bu Vaziyet, lngiliz 

Ve Amerikan Filoları 

Arasında lıbirliğine 

imkan Verecektir .. 

ri ~ şiddetli muharebel~~ Moskova, 9 (A. A.) - "Tass a
katlanmaktadırlar. Fransız hu • jansı bildiriyor: lo-ryetler Bir
kfuneti, bütün ıayretlerine i'&J- Uıi halk kom~Ie; heyeti reisi 
men, bu kital~a, mücadeleye Stalin 8 Temmuzda · İDRiltere 
devam etmelerini temin edecek BüyÜ Elçisi Cripps'İ kabul et
miktarda takviye kıtaati ıön&;r- nıiştir. Görüeme bir saatten faz. Jacills Baf•eJdli Mister Claue • 
miye muvaffak olamamştır. Gün la sürmüştür 
den ıtüne daha ziyade ıavri mü- S lk ·_. _ _,L-. .- . ~ndra, 9 (A.A.) - Churchill. 
sav.i bir vazivete Jriren bu mu - ovge r ranw;• _.,. ilen& bugun Avam Kamarumdaki be 
harebelerde daha fazla kan dö- alparlf verl110rlar yanatmda .. Izlandaya Ameıikaa 

(Devamı: SL $, l!itl. 6) V .. ,_........ 9 (AA) So t ~uvvetlen ihracı hakkıiı~ c:lemif 
aq.u•KIND, ' ' - vye tır ki• 

büyük elçisi Umans1d hariciye ~danın Amerika Bir19§ik 
müsıe.an Swnner Welles'le gö- Devletleri kuvvetleri tarafın 

(Denma: Sa. S, SiL 5) (De'nllU: SL 1. ~ti. 3) Antalya önünde 

Batırllan ~I 
ranslZ Vapuru 

edıyorlar. Cünkü .~er ikı mlrkez yaresi tahrip edilmistir. 
de Alman kontrolu altındadır. ~u . ... , A t w· .. , . Berlin, 9 (A.A.) - "Resmi teb- Moskov 9 (A A ) - So t 
blerkezlerden Alman kontrolun. n man reımı e ıg mı. B"tün R t 8 • • • vye 
den geçmiyen haberlerin cıkmuı- B lin 9 (A A ) - "Alın n "&n u us cephesinde hare- stihbarat Bürosu tarafından bu 

TiRYAKi 
Fransa da lngiltereyi Yazan: Refik Halic' 

ııa imk8n yoktur. Yine bu kabil- tebll~ .. Büyük. Brltanyaya k.;- ~~uvaffakıyetle devam etmek j1>8h emen saa~l~rd' neşredi - Protesto Etti 
den olarak devletlerin kullan- şı mücadelede, Alman hava kuv- en Sovyet teb1iR~: .. .. . 
dık1arı nim resmi ajanslar var- vetleri dün ııece Birmin.l{ham' - Yeni safhaya luızırlık t 8 T;nf'~ :utwı RUn, ~s- Vichy, 9 (A.A.) - D.N.B. Res-
dır ki. bunların vazifesi sırf pro- daki si.16h fabrikalannı, Ply- Londra 9 (A. A.) _ Alman 1!'°vk, 0 0Bal"~: bö~lvol~d- 'do- men bildirildiğine göre Fransa -

, ıns ve 11111 J{e erın e eı - V · dak. b"yük 1 · · 
<Devmu: Sa. S, Sü. IJ <Denmr. Sa. S, Sö. lı Başkumandanlığı tarafından Sov detli carpısmalar devam etm~ - nmH aşHıngtotıC!..: Dıidi. u . . eaç: 

yet harbi hakkında neşredilen tir. Kıtalanmız, tanklarımızırı enry ~ye, .-:>U. er ısmın e 
••••••••••••••••••••• kısa tebli~ müıtasebetiyle Bertin ve tayyareterimizin müzahe~ti Fr~ız ticaret vapurunun Antal

resmi mahfilleri önümüzdeki bir ile bazı noktalarda düşmanın i- ya lımanında boml>alanarak ba~ 
kac gün icinde resmi tebliilerin len hareketini du~uran kuv- nlm~_nı prot.esto n~tasmı ı~
şark harekatı hakkında hiçbir vetll mukabil hücumlar yap- tere h~fune~e ye~ek ~sıy 
tafsiJit vermiyeceklerini ve bil- mıatır. · le .Amerikan hükumetine tevdi et 

Yeni 1elriltamız · 

. NAPOLEON 
Napoleon, günün en aktüel şahşiyetlerinden biri s.-yılabilir. 

Çünkü bugün bütün dünyayı meuul eden meselelerin hep
'lni Napoleon da halle çabfmıştır. Ve bucün devlet adamlan da on· 
ıLua bahsetmektedir. Onun için 

NAPOlEON 
un hayatını okurken pyri ihtiyari talihin bir teJE'lhiınten ibaret 
Dldutu kanaatine vannmız.. Bupnün hadiselerini bir tuih halinde 
0~~mak isterseniz "Na~eoa,, u okuyuıua. T A N yakında bu 
.. ubinı eseri tefrika haliacte Hrilerine al'Hdecektir. 

hassa hi~bir mahal ismi tayin Ostrov istikametinde, bu sa- DU§tir. 
etrniyeceklerini beyan etmişler- bah şiddetli bir muharebe ol
dir. Buna sebep olarak Stalin mustur. Bu muharebe esnasında, 
hattına karsı Alinan kuvvetleri kıtalanmız bircok mukabil hü -
tarafından ne şekilde hücum e - cumlarda bulunmUŞ ve dü~ 
dildi~ hakkında düsmana bir i-
pucu vermemektir. Berlinde söy- a>e•amr. SL S. SG. 'il 
lendiğine ,ıöre, şarkta harekatın ...,...... .. ....._........, 
ikinci safhasına· başlamak için 
yeni tedbirler alınmış bulun -
maktadır. · 

Alman taarruzu ağırltqtı 
Alman • Ras 

Harbi Zürih, 9 (A.A.) - "Afi,, B .. 
ler Nachriclıten fa&etesinb). Bei'· • -- • 
lin muhabirin~ F.e, Alman~ Bır Yaldır.ım Harbı 
fillerinde Alman taamızmtun 

~U:::1::#1::!r8~i Olmaltan Çıkıyor 
tedir. Ruslar baskmlar, çet.e mu
harebeleri ve P,mdiye kadar ta- &.kert mütelıatnslDlızm makalesi 
mamiyle meçltıil k*1ıiu§ UIUJ.letle blida ..,._nttl sayf8iniıdadtr. 

Sovyet Rusyaclaki 
FranslZ Menfaatleri 

Ankara, 9 (A.A.) - Fransız hü 
kariıeti, Sovyetler Birliğindeki 
Fransız menfaatlerinin Türkiye 
hükılmeti tarafından himaye edil 
mesini rica etmiş, Türk hükiımeti 
de bu talebi kabul etmiştir. 

Cebelitank'ta Bir Alman 

~-- Batmldı 
Maclrit, 9 (A.A.)-Lalinea'dan 

............................ d>eftllll: SL s.sa." t 2 =-• ~ 

alman bit habere ~re dün sabah 
İntriliz 8onanmasına mensup tay. 
yareler Cebelitank aeıklannda 
bir Alınan denizaltısını batır
lll1$lardır • 

Kahve tevziatmclald sorlaklardan fİliyet edenler ftl'. BatW 
yerlerdeldnl bilmem, bidm mahallede bu it ıayet inti· 

~. aksamadan ve ldilfete mahal bırakmadan yapıldı: Kapa ça• 
imdi; bekçi ismimis, kahve satlewmm adı ve müracaat güa8 yazılf 
bir pula uzattı; birini ıönderdik; çarçabuk aldı, ıeldi. İtte ba ka-' 
dar! Demek oluyor ki, kendilerine verilen vazifeyi hakld1le ifa 
eden nahiyeler yok delikti. Bu nahiyelerill tahkik edilerek _.. 
terdikleri muvaffaluyetten dola11 takdir ıörmeleri lhmıdır. Batta 
mesele takdirle de bitmez; o muvaffakıyetin s1rr1 da anlaplmah ve 
dJier nahiyelere örnek tetkil etmelidir. Zira, ko1D§118a babmdatu
mm harp ifeti dolayıaiyle iqe tefldlltmuı mükemmel suıette İf
leyip ltlemedJiini •&ltermek için kahve tevzii ilk tecrübe mahiye
tbai habdi; i§in ehemmiyeti bu noktadandır. Yoksa bir aileıe ZSI 
ıranı kahve vermenin ciddi bir mAnası yoktur; bu, biraz pka, bi· 
ru da deneme ve llllalDaclan ibaret olabilir. 

Zaten, benim fikrimce dibaya tam minuiyle altüst olarkea 
artık, bundan IODl'a tiyle kahve slbi, çay ıibi, karabiber, himdi9 
ceviai, vanilya veya hardal pbi mükeyyifat ve çepıi çeres kaW 
linden ithalatla uinfmak ve onlara avuç dolusu paıa hare 
dojru dejildir. Evveli, ZSO pam kalaveyi yetmiı bir kurup alma• 
nm her keseye elverifll ol.....,... •eslkalaruu ıatanlan s6renk 
anladık; saniyea, ba miktar kahve Uç libalük, kaç aylıkta'? .air 
daha verilecek midir? Verilmi,eeekle 10n tadunbimdan ne Çlbr? 
(Vatan) pi,_mdeki Abdallab PV11f Mi olsa7dı bu hal ~ 
fiyle deldi: ''Kah•• lçmelek kıyma.et mi bpu.f,, Tiryaldlilia ,. .. 
tiry•kHlkte m ml'UI dellJ. Tiryaki b~ hismet bana 
böyle bir IPeniAmede fala bir fimartml*. l......._ ltir pma-ı 
~ w pek ince bir waket pbi lkbtl7oı'· 

Kahve yerine, pyet ihtiyaç fflla, hastalanma için S: 
ampulleri ıetJrtmek ve himmetlmbd o küll ururl • hayati 
halita hasretmek ıUphesis ki, samanm cidtliyetbae daha uyıundt 
Anama tiryakilerin kafası atu'lmf... B!i -1ca k17amette kafa 
nm patlam...,_ ıaıetaiDler! 



MERİKADA 
iLANCILIK 

erikai Postasile, 
yyaresile Hül&sa 

ctlıkta Seferber 

Radyosile, T elefonile, 
Bütün Varile Y okile 
Olmuı Vaziyettedir 

Yazan : SEViM SERTEL 

1 A N 

Francala ikinci Parti Piyasada Ucuzluk 
Kahve Tevziatı Tevziatı 

Bugün Baıhyor Nebali Yag Ve Şikayetler 
8u Seferki Tevziat f( s b Fırıncıların Keyfi Hitler"\ 

1 U,u e Z e Yazan: Noel 8alulla1i 
Daha tinah Hareketine Müsaade A iman oı..tularuun SoYyetle. 

Bu --'--~~~11t1ı·~~enak"-=-~t- Fiaıı~rı Düsu··ıor Editmiyecek ~~::t= 
-u•mau ..,.., J.IUllÇ ,... U Evvelce franoalacılara veril • mıyan hemen 'biittin medeni mem 

ti kahveleria tevsilne bqlaneeak mekte olan 226 çuval un miktarı leketlerde ortaya çıkan mbaka· 
tar. llk olarak adalara 20 çuval, otuz çuvala indirilince ve franca- şa tudur. 
~~. ~ ~.1!!!8!..~ Pirinç Fiyatlarının da Düımesi Bekleniyor, y ag"' la yalnız hastalal'di hastanele - ,._ Bitler de NapoNoll'a --
y~~ ........ U& .t-A~ _ .... ,, re tahsis edilince belediye yalnız siyeeek mi?" 
kazıunna 15 çuval kahve verilmiş V p • f" ti y "d T b"t Ed"I k ellerinde rapor bulunanlara fran Bwulan tamızı sene ene1kl 
ve bu miktar balkın ihtiyacms e eynır ıya arı eni en es 1 1 ece ca1a verilmesi usulünü kabul et- ha4liselerle 'bugtin)dl ha4J9eler .. 

mtsaftrperverlill " 91z1m 111ku7a oldu olanlar; tamamen karplayamayacalı içla . nrl§ti. Fakat raporlarda kaydedi· ruuıdald nıiieabehetlerin eok ta-
bhraınanlıtl7Je; Ameri- abah ul*ı bu kadar Din her aileye yjizer gram Ozerfaden Piyasada .zeytinyağ, su~, ~ leri dinledikten sonr~ bu hUIWI- len günlük. ihüyilcm toprak ofl • bit olarak hatıra aeıirdill '8 •· 

dm, 1"8ldAm ve ilbcılıktaJd J'8tillr. Barl biraz kahvaltı ede- çekilmiş kahve ~vıl edilmiştir. suaanı ya~:=:zeıerın fı- ta bir karar verecektır. ain verdiji unla karşılanamadılı ale bir cevap aramak nl7etintle 
ltart!4ivle JDl9)ıurdur OuetecL ytm. Diyor ve Nfra baeuıa ıce- Bugün verilecek ıa çuval kahve ~atları uc · B~dan Bugünkü toplantı~a peraken- görülmüş, bu yüzden belediye delilim. Ç8nkii bu malin eeva
..ıdeblndekl ilk nanaı der- dyor, bir yandan atJftınyor, bir ile bütün ailele. 180 ter gram ild hatta evvel -.;tfnyaf fiyat - d~ ~ir satan tacırlerın de fi. birçok şiklyetlere muhatap olmuş hını herkes, kendi bnaatbıe '" 
JtatlrJanm. o llDllD isminin yandan Straua'un Viyana valsi- daha kahve daiJlllacak bu suret- l~ toptan 85-90 kuruştu. Son kırlen sorulacaktır. Geçen seneki tur. Vlki şiklyetlere g6re birçok kendi anusuna eöre vermlt 'bu· 
1Mına .alp ıe1dW bu sımfta nl cliliJlyorum. Bereket venin le ~k:J...kuUmda oturanla • günlerde zeytinyajı 75-80 kuru- top}antı.d~ ~optan beyaz peynir fıruıcalar hasatlara raporda kayı1 lunuyor. Almanlara soranaıwı:, 

:ılllYnraııun ne m.Ghim ve da'ln IfeQork radyom abah aktam ff. ırn ihtiya k•l•nmı• olacak fil, swıam yalı 48 kuruştan 37 ~cırl~n ıstihsal . mıntak~la~a h francala miktarmm yarisini ver bu ha"l de kuanacaklardır. 
'blhta oJdulunu hocanm IU Uyot. Az bir uman keyifle~ tar. Evvelce adalCll' kazasılıa veri· kuruşa, kuru bakla 11 kUl'Uftan sut ~ıyatlarınm bırkaç muıli yük miye başlamışlardır. Ancak bazı Sovyetlere soranams: 

dinledikten IOIL ftltı ediyorum. Derken müzik len kahve ile ~ut ailelerin an 8 kuruşa düpnüştür. Diğer ta - ııeldı~i iddia etmişlerdi. fiyat - raporlulara istihkaklarınm ta • "- Bitlerle Napoleon .....,. 
lrkıRm.iltiı!D. Adamnlıs vul- keailiyor: tl7akoıma bir llY bq. ~ 600 .üne ~t yapıl!lbilmiş- raftan pirinç fiyatları iki hafta 1an muraka!>e bür~u tarafından mam olarak verildiji ve raporu da bir fark var. NapoJ.eoa, ıı.-
'67Je tll!b etmifti: hyor: tır. Yem tevziat ile sayfiyeye çı evvelkine nazaran pahahlaşmı~ yapılan ~tkiklere göre, bu iddi - olımyan eski möşterilertn de a- kovaya kadar eelebilmlşti. Fakat 
- llbat. illmat cle7i1> aecmt- Bir telefon calıyor. Bir erkek kanların da ve. ~ve alma fişi al tır .. Maamafih yeni aene pirinç alann mub~.llgah olduju tabak - ÇJktan francala aldıkl~ görül • Bitler Kremlin saray,ıma kendi· 
Bana kalla re1dlm ve ilAnm cocut ...ı: mıyanlanıı da ihüyaçlarının kai'Ja mahsulü elde edilclikten sonra kuk. etmi§tır. _ .. mektedlrM Bu arada bazı fırıncı· lhı1 delil, ancak fototraflamu 
kanleti rulıiyattır. :llmt ma- - Anne, 1en kalkma, ben ce- !anmasına çalışılacaktır. Bü~ün pirinç fiyatları ucuz111aeaktır. Fiy~tl~ m~h!, ~~r~su ve ların raporlulann müracaatam ta ıörehileeek!'' diyorJar. 

"reklAm ve ilin" halkın vap veririm, diyor. Simdi onun mem~lara kahve dajıta!dığı p . ... b:eledıye iktısat mu~nrlu~ yağ mamen reddettiit fakat o sırada Şimdilik, hanai tarafm Ukb 
bm bflmek; onun ayd toıı~u Jeitiyoruz. belediye kooperatifine yeniden PtflllU" ve "il lll/fllllın fıyatları hakkmd:ıki tetkiklerine gelen bua phıslara francala Ver pldaiunu, hle kimsenin ltiru e-

!talııııftftl bulup onu baradm - Alo, kimi istiyorsunuz. e- kahve verilmiyec:ek, yalnız kuru .. . devam~~· ~apılaa tet • mekten ekinmedikleri vlkt §l· demiyeeeii kadar kat'iyetle bil .. 
11V1amakıır.,, vet, benim Öyle mi? Vah, vah, kahvecilele muanen miktarda Fiyat!-rı .. murakabe komısyo • kikler neticesmde pıyasada Trab kAyetler ~eyanmdacbr. Bu fikA. direbilecek bir tek hikim var-

loeiımn 'ba IÖZllrl badn hl- ne yapabm, ıe.etkür ederim. kahve c:lajdllacaktlr. nu bugun oğleden sonra toplana· zon ~ağlarmdan ziyade Urfa yal yetler üzerine belediye kayma .. dır: Zaman! ... 
nw .. Dda cmıar. Dftr' Ame- AJlaba maarladık. Yaplan tetkiklere ıare Cihan· rak kasaplarla celepler arasında- lan üzerine ih~ yapıl~I• an- kamlara, sdıhat müdürlültıne, Yalms, beh, evvelki sh, Na-

• balrikaten bu itte tilki Bir kadın. Mil._ Ke oldu ol- gir, Fatih, Eminönü,_ Adalar ve ki ihtilA.Uan tetkik edec.oektir. Ka la)ılmaktadır. Fıyatları mül'aka· emniyet 6 ncı ~be müdürlüğiine poleon'un hayatına mtiteallik e
. Beklim o kadar dD1lk hun; renJdn upsarı oldu. Kim· Balatla Kumbpda kahve tev - saplar, celepl~ ~azla komla • be komiayonu ~rfa, Diyarbakır, ve belediye mületti§lerme bir ta serlerden birisini brqtmrken, 
bir ll8l"CUI Jd. h8Dld ele- ctir ne istiyor? ziata 171 1apl•m•m1f ve bu Y6z. yon aldıklarını ıddia etmettedlr· Kars yajları içm yent blr fiyat 0 umanki Fransanua anma ile 

1cineDiz. ondan kurtulmak Brkek -1 _Bir '8Y deiil an. den mevcut ailelerin ekleıisl kah ler. Komisyon kasaplar ve celep. teabit etmiye karar venrıi§tir. ~D~ermi§ ve ::l:.?:!;:": bugünkü AlmanyaDID pyesl ara. 
ye>k. Bizde ıuet.eıer. at- ne. Ama ~ böyle o1acaıuu sez. ve !11•mamıftıl'. Bu mınt.akalarda ... h~ ' ~poru :::a asla franca~ sında da bir benzeyiş ıcirdtlm ki, 
ve Mkak livhaları bu 1Diftim. JliDl clüıı 

111 
iti alabil- verilen kahvelerin bir kımuıun ADı..ax~E: MCTEFEKBtK: la tevziatı pılmaması ra rla- bu müşabehet, -Bitlerle Napol9-

R6rilr dlJecek~ntz. Re mek iQia ~t ~ ya.. bileli, bir kımnmm da 280 aram· da tayin e!Jen istihkakm iama- oa arasındaki mü~b~ete nis· 
t efendim, -1in llzlnJe Ama taç dndur vücudümde bir dan DOiman oldulu anlaphmpr. Ha•an Üzerini Eski N•el Paralar men vem.esinin temin olunması beten- çok daha barizdir. 

bir bo .at aeeüellm. lankhk hfllediyordum. Dün tam Belediye bu mmtakalalda bbw latenmekteclir Napoleon,"Faucher" ye yudılı 
flAn ve ildz bıdesl rek- aatayJa m.ıiJAkat yapacalım mra- tevziatmm dllC J9l'leıde oldu. ı• le •• · bir mektupta, mabaclmı aynen .,.111 bir bmıa ıtı>t evinizin da üatame bir tumnıt aeldi tr- 1u gibi ı,i bir tekikle yap1m• r ten Admn Teclaviilclen Ka•ıyor ror •ı&::'tn eu cumıeıerıe hülisa ediycm 

köleleriU 8Dkulu- zerinde i7i *1r yapmwm•t olaca- tç1ıı tedbirler allıcaktlr. Geçen . , ......, : "- Bize, bütünAvhQ>aya sa- • 
ima: iti alamMnn, itte. tevziatta ~ailenin i1ç bet pe Ali Rıza ve Abd~.lah lsminda Maliye Vekileti eai nikel 5, mil bir kod, bütün. AV1'U1>8Y• ..-

\' • Kadın leli_ Ollum, nlJe der. ket kahft alabtldlll, ı.amm dlı Od tayfa eğlenmek ıçin Flol'Jll)'a 10 ve 20 paralıkların tedavülden Bir Mahalle Bek.l•I mil bır teJnyiz divanı, beryerde 
cllnl annenden laldulm. ...; 

0 
..ne,ı ~ ee!ep\lırJa lll1lbt.- gltmif)er, f~at bu ~:'11atleri es kaldırılmasına karar vermiftlr. ~,. ım>i bir pıra, ayni öleekler, ay-

.. Zır .. Zır .. Ziri IÖY~ una bir ti-La -., Uf m1:1111t1IKde p•um&n nasmda ganp ve müDalebetliz Bu karara aare; eski nikel para- m- K d y lach nl bnunlar lizundır. Lhımdır ,...-...:•taiJmda ~ "1 wriı'dfm bir te71a kalmazdı Beri aeldlll t.lblt l4ilmlftir. Bu bir iş yapmqlardsr. Ali Rıza, lar 31.6.942 tarihinden sonra te- ...- G Jm ara ki, ben bütün Avnıpa Jnilletlerl· 
~~d 1ri y.., BE _La miim Jaapt Jıafiftlr mf defa hu 1ibf. hAdt8eJere meydan htren deyolcularını hem pldüren, davülden ~~jık ve 1 tem- Ş'•H mahalleleri '-'-ileri'ndle nl btr tek millet yapayım!n 

,.._ ....... AUUIO _JL ... Jbimdlr, ._ ~ vGcat veri~ ~ em tiksindiren bir hareketle muz 942 tarırıuıacm itibaren teda .,... . ~ NapolMn'un kurmak lltedlit 
• Sekiz.. Telefon cal- Jmddlldarma, mide, barsak hu.. • trenden, tat.yon refüjüne ifemi· vül etmiyecek, bu tarihten itiba· Ali, Şahinde. isminde bir kadınla bu "Eski nizam" la, Nazi Alman· 

~~-edlyoQ.ir.e fatemlyelime tahkllnna "8aire vesaire deva- BEi wnfym• .. Y,• baflamlf, ~ tren bek· ren ancak biJ' sene müddetle yal M~tir~iy~öJilnD·~~ş!.~~ gifı.; yasının tesisine ~ahıttıiı "Yeni 
e ......... ,or. yt e cm -~ ·.r,, • liyen birkaç Jdtiıi de .ıatnutta. DiZ mal sandıkları ile Cümhuriyet DUŞ • ~ "UUA- .. .uuue nizam" arasmdald bemerllk. hah 

TaUı ve J'UılllUlak bir Ke.urebildiniz mi, Stra , Kendiainl bu haretetiaden dolayı Merku Banka11 "'ŞUbelert ve kavıa etmif ve kadını ustura ile olunmaktan mastaini alrilleeek 
aeai:. vaWnden IOIU'8 nıc1,.;u Bit~ r:!: Y entltatanclci lnıaaf muahue etmeli icap eden arka- Cümhuriyet Merkez bankası ol - muhtelif .Yerlerinden yaralamış - derecede işlkhchr, lwutatbule-

eerl!Jer JIQlr o1ami. mÜIÜl IJAcmm lllnuu yapıyortar. dap Abdullah da- bi]Qja tetytk - mıyan yerlerde Ziraat Bankası tır. Bekçı Ali ya~alanm'f, Şahin- ylm.Bwıua ieindir ki hen, bu da. 
Sertel, yeni tqmclrlmn s.ı o1aun btzim. ilüa~· ·hOcUI. y aafa •uyacak kar bir vulyet aJmattar. şubeleri tarafından kabul edile- de Beyotlu belediye hastaDeslne ,·ayı ıtlden Almany..._ aJaeaiı ._ ~iniz•= ~ ~- Jd.:.t ....- ;.;.::;. ~~ Dün bu Dü kafadarm ildll~ cektir. ~ .~ bldiseyl inkAr netleeler .etrafında tahminin )'il-
,,_..at-..uu .-; Y1IL. 'RfeDaWr sarayi yldın!ikf l>a elert ~ ;All1lı atta llflBfi - 1tborimiasyon ~ - • -•• ' , , n "-raı-

i -=:aamlJle atlL "il.ık taklide menaldlr: _. aa btrMJmn Y*fırılarak yeniden za sı sün ııap.e, 31 lira .-..r pa- heyetinin kira ihtikArına mAnl ol kendisi olmadığını ıMSylemektedir. karak, söyliyebilirim ki, Nui ~ 
ola ~~ ~ ~ aördQ.One, nıdJOiurda mp.. ~ b'ua analar ilzerlnde ra cezuma mahktlm olmut w mak için verdiği bir karar dün Tahkikat yapılmaktadır. ibnlnln Aft11paö ~....,. ~ 

• s-_ .Ya{..-~ kM köribıe fnan'ır. Jtni tnpat ya91lmam için befedi. derhal tevkif edilmiftir. Abdul· belediyeye teblii edilmiftir. Bu Hawa De amtmı Arasmc1a :g. tıiı allteme "Yeni.~" adım 
~ ~ = Satmak lltedlllnfz malın wtını yeden miilaade iitenmlftir. Bele lah da 35 ~- par,a cea11na mab karara göre evvelce mobilya ile sildi - Tophanede oturan Rece-~ •o~ ·~~~ 

! haıtJn dtUne taıumya, tmlalma diye "8iml encümeni, YerebataD ktiın edil1ldttir • kiralanan evlden bqka hiçbir bin 12 ~ki ojlu Mahmut 1 ona • ' : 
nklt bınkmadlll 

9 
eo1rınıya ınU'Vlffak oldmıuz mu. urayı JDllltüumın tarihi kayme Yedi _.. 8- ..,.. Yata· evin mobilya ile kiraya verllereıt Kemal dün Tophanede rıhtımda nllmı ~; ~=~• 

..,_.. mesele blm•z.., tini ~ tutarak bu yeni eak - Uüüdarda kira ile otur • aylık veya senelik kira bedelinin OJDU'ken bir mavna ile rıhtımın ~mirastır • .. 
~--- • ~ Jllll Derdi. lnlaata nııliücle edilmlyecelfnJ duiU evbı sahibi 80 yquadald Ay arttarılmamasma çabfılacaktır. aramda hJmll, kalçasına kadar Uf'• • 

• 1f. Jt. aıibdatlara bildirmlftlr. pniıı elini kolunu batlaJIP 800 BJma19 Edllea NeWer - ezilmif, hastaneye kakhrdmiftır. ---====--===----
::.~ 1ii sukut1i hayale ulnmıt ola- Topkapda Takkeci ufelt )'O • lirasını ·~ ~uatafa Aksaçln mu Maarif müdürU\ğu bu sene muh- D dan DUtttl ~ ...... igiDd MalOI ve Yetlnderln 

~--lll'larmm • rak racb07U bpatıyoram. lunun aenlfletllmeılbıe karar v• hakemem 4lün neticeleıımiftir. taç taleMden 3300 ünü heme.. ,....,..8!" banda 1 -~otur e 
Artık uykudan 8ınicli keamlı. yı- rilıniş ve eak1 Topkapı mezarhlm Mustafe AlsAç ,.eli MM 8 ay mu.yeneye tabi tutmU§tUr Mua 'ıı'UAUA n-, an T••t•• 8 • 

1 :riDe .::-...:u- bnQıo.t. ,.aylalylr, o dil ölleden dan on metre genişlilinde ve 500 hapse mahk6m ~- yene neticesinde 103 talebe pre Karhanm. oi~U 6 ı~~ Sert u un .,.,. ve 
...._!!_ _,__..'; sonnikl iktisat lmtibanmı .tein metre uzımlujWıda bir yol payı Ditlrlr'"• Ka,.tdlteü - Bwel vantoryuma gönderilmiftir. hanm dam;: 

81!+ UflllU§, ağır u I 
,,.......,......... ........ ...... calıemlft bqhyorwn. J[apltalilt alumuftlr.. ce kalay '.lhttiıllldan 2 Mile IÜ1' rette yara.nm..,war. krcllnlyelerl 
~~ ıı:: ve Marbfl& fellefe1erln "paramn Cihanctı* G6netU IOkala na· ,on., 508 lira da para cemına dün bitmJştir. llıfehbme Marke> Kolu Kmlcb - Kurtuluşta otu 
j;; 1ardJma hamdır. ~l ~ m.lln•kıta Zil" yeni bir çocuk bahçt1l yap1. çarpılımş olan Marko Parlo nip Parlonun 25 Ura para cezua ver· ran dö§emeci Antuanın otlu Istel Her yıl oldutu gibi iN w 
.... elime eWtla..; im' na tam :=a-ulım - -~· Bu blh • dır ihtilıirı r yokaloıı ~. dükkllnmm 7 gün ~- ya tnmvayla pıerkm _. • de harp ..,.- ile ııeJı1t JM1m 

aariP bir hllle yerine bPI çalınıyor. meehur ~ W tç1ıı lstimWd Jbun. ll)Jf. bt.ı saç doJqa qtleat tıliD•na ve mevcut nipdarlart • den çıkardığı kolu yoldan geçeD !erine tütün beyiye ve llr:ramtJıe-•am. Ku~"Mh DAnat bo bir Ddil"a& , ~ seıe.ı armım atm ahmnua iti muhakeme abnmıftı. nm da müsaderesine tarar ver • kamyona çarpmıf ve Janlnuttır. lertnbı tevziille bu ay tçtnde ..... 
..ı ombYor: bel IQfltda> buglnkrie ikmal edilecektir. Marko Par~ muhabmeli miftir. Iatelya hastaneye kaldırılmıştır. la~ ıntldarı ~ ,.n.a 

otlu uydmumı aever. - ntsbetle daha faıladlr. Olraıdlll 
lilmllllD fbmdan kendi aduD y11 Amma JGd, btltOD &nrGn0 Bir rm• D!~..-1- *• - Borc bal BCJl'V bal Çabuk l071e mDe &6ft ikramlya mtJr.tarlm 111 

• ~ verildillnt blnbll' mepJrkatle o.inde •• • • • • • • •• ~ ~.J~ •• • • • ••• ••••• ••• ••••• • • • •• •• • •• • • • • • • • ne kadar? Ne kadar? f81rilde tıeablt edi1miftir. 
ona -.ı:- bir zevk ve- Nrdlil deni& llbl kanpk ve buru- - Yirmi dolar Birinci 8IDlf harp lnalGHl m • 

fU)darta dolınuftu. Yirmi MU evvel y u A N A N 1 N ş E R E F 1 - Yirml doı •• : baylara 261 Ura &O kurat, erWI 
Jd, eamc MJls hcumı kqbetmlf. Uç olhuıu a. * i. 131 lira 75 kurut 1Jdncl ... /::: = ..U,.°': = ıanan verndPI. &on w ... y u Ana töziliıü bltlremecll. BeJ· harp maıru.u ınıbayiara 388 Un 8D 

~- J'I .,.:.kl;Ok olla u. cıpa 7M'dllll •••••u•••••••••••••••n••••••n••,•••· Çeolren: "/l. IJIBSON .......... nı' durmuıtu. Yirml doları .. ~ =h= :io: = * * r.le Jtml ~ Ser1111nln, AJWu, •babtan aJrpm• kadar dl- lara 181 lira 85 k:U1'al; ... 'il 
-.ak -•-L . mek r18MP'ta ~ l'üaı 11u1aa nl• 80JU'& allarmi attdar. Bir Ud aut 1 Fek ıazeı dm911ezse de. hiç olmazsa - Olul, karını ııen kendin seçmek dlnM1tr bu paraJ'1 ~ lira 6G kuruf, dlSrdlncf1 ..nt .,. 

,... ___ ~ men Yu .baba IOO ollunun illeti- zarfında b7ılm ~ NDkil bir *9k boatllb cltlil. Hem ,,,._ ~i ister m17d1n? Teaeke Jrutlld*l Jlrml dolan birik- ba lara lM lira 30 kurut, erı.. 
~Je ll'aAa kalJtı!'O- ne tltrb"or, oma kendi c:amndan çok Jdlme haaıl oldu. bJr alla 7elken beil 1etırecek, Taliin - Eter biraz daha ıevezellk ed•- tlrebiln\ek için lraO Qdlr Ulnfnultl. sSylira 15 kU1'UI b='=' _..r m 

aokak kapısmın al- ..vi7ordu. u. A1'bk = ı..ı.- varm1t olul Mil denizin dibini boYlı7ac:allZ Teneke kutu.. Yu Ana blrdenbtre ' ....,...... 
.tulu bir kAIJıda iJ.1t1- ... 1f. llPlll. Bu JaP~ delllUdl. Denizde Ufuk ~ lfcldetll bir rGzıtr Artık Yu Anaıwı f(lphed bJma • 1'?'lnden fırladı, KA7lim bir kllte- ~~ ~a:.: ~ ~ 

alıJ'orum. Tek bir mec bndilerlDdm bir ~ ,.ıtenli c;11mı-. Yellenll. bir kırllnlıC lfbl mıttı. Kalbi derin bir acı ile IS1a • linde lakladılr t.eneke Jrutunun b- nra' 2Q karat, iel'I ayfuı büyükli1Jüncle olan Yarın 79ft1 1lla ~ almamJltl. lbnana dolr1l ~ YU Ana dı. Bu seneri ollunu kencll ıerefl lra- palım eıı.t ttrb'sek acta. ıtuta =y~ 5~'!... .• ~ 
ID'.kln UAmnm ~ bil· Hem& Kona llmanmm bbıler· - Ana 7'1Jnur ~ akJer1n1 olluıMl9I 61uaattant: dar ~. oman ..,.., olmaeım 19- bomboftu. Zanllı kadın: a ..... .., --:11.-L. 
"7ah ctz«ilerle aynlmıf on ce 7e1kenll ıernillrıclen Jıe6*a he- - Aldlnna. • - Topal 'ho ~ ıtın bima. n. tlJordu. Fakat kisın ailesine de ıık - Ne yapbn olul? ebe tnli7eNk B~ ~ ~ ~ 

hba var. Her blrfnin tein- men hepli demir abn.., htıt• • - AJlarmı bir ar. llha MJılar. Xa· ~ blll -...s,. JmJarıa toredtll- vennfttl. Ne yapacaldı flmdl? oldulu 7&re ~. LI« ne .... .., 
4'f"hda aatdan bir em bJle ahı verile cıkınıltı. Yalım bit 711m lclndeki nnkU kem. bin& da- nt. bükcı aencıerıe dOfOp Jcalkbl&m - Ne J&pQDD, 41'9 ha7kırdı. ur. 
" fiyatı.. Blıinct hane: ~ Od 791kenll, blrka~ kunq daha b- ha ka~ ll07'idl. dolrU mu' Birdenbire irklldl. OllU oha her Xlmseden bore bulamadım. Ben bu Harp maldlft ft ~ ~ 99 aeııte. tıdncl: tra. zanmaJr Omfdl7le ora:J'8 bun7a 701- _Ana. ta7fun ıeleeek _ Zvet, ne ola~' 1t7i 96ylememlftl, Yu Ana hı.terin- ur:m ıeod7lm. BtltDL SOln ilk Ur 9!'1~~~~bu ~ 
il 18nt. Böylece Jd,dtyor. ea ve ,.ot tqv-ordu. Endf.. dolu _ Aldırma. • · de aldamnazdı, ....... Lle'nln anann· ~ OstondOr. d115ı~ • ay uısv.ıaa • 

' eldlvenler, neler de ne. tBızl• bep utuklan arqtlrQ'ordu, Allar bir bN daha denlsln cUbl- - s.n de tanQ'Or m\111111 bu kız.. dan saklamak iat.ecHli rq ndece Anası hiçbir 191' tfl1ml7or, adece cektıı. 
ftrkcecte bot bir tlbtr var- COnktl bqlOJi bir taJftın olacalı ha- ııe dolru tndL BOJid bir ... ı da- ları'l kendi kansını INICIDek anusu olaa7· bu akpJh ~ meca oldulu ......, __ .,._ __ _ 
tertan dilrttft, derler.bte bu her verDmttU. ı.a •• Nlhqet Yu Ana ıazı.rınt - Bir oo tanesi ne tan11tun. c1ı, a&:ıerini bu kadar açarmaz, mcı-~ kızın ananım verdtll ıı&- BUvıHk l..___L.aul 
.tıakm de hepsi ıayet canlı Yalml bir tek lta1*cl ıemfal en- l'8Dk11 klmeDbı OllerPle tnkle ıea- - Togal Tao. zaman• pnclerinlD temadiJen mevzuu dellltlrmek iate- d dOfQnOyordu. Birclellltlre dolnl • ,. IU ...... , ... y 

cektlren ctnatnden. Onlaft llnJere 4o1ra ~ Bu. Yu A- cUnınk: 1aımz qtıan balueWklslni IÖJ'lil- mudi. Jla7u', çok diba mflbim bir 1araJr Jıqatta kalan Jedne olluna K 
IODl'8 iDlam Adeta faY- nanın kQlll kB. 9f1ttln m•etirıl 7or. lt7 olacalctL kanlı ~ 1MılinU1a -.WS. l)d;. ---

1Gı1b>r.. nyat, V8 telefon ..WWlz tımeb Jaituda Jkml do- ..;-~ 4ed1. ~a~ - Çok k~ ana, hava bozu- - Bu imlan ne kadar tanv'anUDt pJar llttikce ~' rlhıidr .... 'U'IDI laııi 
mlWll kllıdm G&erlnde. Bfl- lar ftl'dl. aa ... .ut • ikiden dllBn ifa · 7«. Ll• blrdebire wa dandO: ~ ..,,.,,,... ~ 

it telefona sanlılt evftl bCltla baltlnmı Memell 1l • ::.U. t1f -:::t;;. :ı, de bol lao'I Yu Ana lfHmanll ll\>l devam etti: - Bir tawı De wlemnek llUJo • - Ana GddJldm '-"llllit Dabıe 1-Jı- ~O -tmı Uruma 
Zaten realmlerln aımdı. Ba fakir, fakat aamm1U w Lie bqlm abGr _..,. ~erek: - Aşk nedir, cilu1f ram. Ana! 8lmdl aııM \> ...... Ytlteal balda tdr .._,~"-- -.w..ııı- ,_. 

ayı. ybıJ'or: dW kadma JmlrM W ldtr, ,,,... _ Senin 'bir Ptllm bl ve - Ne Wl9.rlm -._ - Bu bdar mı? idare et. _,... .. ,,.-...-
._.,.,_, ""n ı,. IUL .....,_ mal wrlrdl. Tu Ana, ne sa- d ana, ,. rq - Bu qk dedikleri ~ ımuu 7&- - Tab1l iN Juıdlır. Yu Ana. birden eanlanuak llUftak • 

• dMı• V .... llCİI•· .............. 1ı1r11ra 1NırtJanm ba ~ ldlcBk ws....ldaıt 1marak Jaınmt, Seal de 7akt1 mı blct Topml Tao oaa OOk ll1ler anlat - kenln ipini eline aldı. ıtanh ıe.t... ~~~~ s: 
..... .,. ........ _.. • ... __._ lk ftftldltL Bu olbma 'baJrtL U. tıpkı bablıma - lla7Jr. mP. Kalbl oarperak: hl1l ollumm thıerfncl8'4L B= at-6~ n: 

1* ülla • ---1;. Jinn1 do1arın an bir do1lıft. m-k, bemeıdl. b.ttf.atmm bir tek~ Topal Tao lllDD. ....... tQrlO - Bu mGnuebC ne c11nceJ9 ka• fiddetli bir nJnak l9l'lfn de oı:: ~ ~~da~. 1::-
bnapenin berlne ko- toeeell ,.. alltı, tıılnatı 1MftW '1 • o1abDiıdf: Sut çdcml•klar 7&»'K.w.a "'71070rdu- dar Derledi? ~ IOl'du, re carptı. Kayık 7&Da dolru elfldl. yan _ 1!_... yfi aamı git • 

ku1alanda ilbat bocme dlcBtL a.178 do"'1s dtdar llalQocır- • lf. 1f. Adet ve anane'I.,. 1rarp 1ell7.orlar, - Ona bir hedi7e aJdml. Lie. bolmnı ~ !!!:!!:n aw-ı ve sa yeye .. 
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TAN ABONE BEDELi 

Türkiye ~ 1 Turklye 
ıı.e1rı1 deOıstır. 1400 Kr. 1 eene 2800 Kr. 400 Kr. 3 Ay 
...... '25) Krs. 750 - 6 Ay '500 - 1!50 - , Ay 

!Cfttbl 

800 Kr. 
300 .. 

ZOO Milyon nüfusu olan, 70 milleti içine alan, . dünya pe+rolerlnin yüzde 
J7 sine. demir madeninin yüzde 58 ine sahi_p bulunan bir memleket M•!iMiU~ 

besttsini ve emniyetini garanti 
altına almak azminin bİI' ifadesi 
olmakla berabfr, yakın bir is
tikbalde inkişah muhtemel di
ğer mühim hareketlerin mukad
demesi olarak telakki edilebi
lir. 

'O O O lngHizler 

Sovyetlerle 
Anlaı+.lar 7 

Ni!;in 

iinyanın 
e A 

ıyası Şark Harbi: 

Sovyetler Birliği Yazan: Sabiha SERTEL 

lncllizlerin, Amerikalalann 
Sovyetlerle niçin anlaştı -

,anzarası 
1 - İ ı da ad na Amerikan 
ltuvvetı rlnin çıkarılması hll.dlse
at, en b şta Amerl a olduğu hal
de b tün dilny ef An umumlye-

1 ddetle alakadar etmektedir. 
2 - Muhtelif kaynaklar, Alınan
ların bu ün Balk nlard ki ve 
P'r daki askerlerini geri çek -
t lerını ve bunl rm Sovyet cep
hesıne göndenldığini bildirmek • 

tec1 r 

lıla~da Meselesi : -. 

lzlancla adasına Amerikan 
kuvvetlerinin çıkanlması 

'-disesi, en başta Amerika ol
~ halde bütün dünya efki
tı Qınumiyesini şiddetle alaka
~ etmektedir. 
. \r aşi~n mahafilince bu ha

fiee. Albay Knox'un Atlantiği 
~n denizaltılanndan ve kor
llıılanndan kurtarmak için A
~ donanmasının kullanıl
-... lüzmnu hakkındaki beya
~tı ile yakından alakalı gör
~ktedirler. 

Ayni mahafU, ha işgali çok 
'6na111ıü ve Asor, Yeşilburun a
~~lamım ve Dakar'ın işgalinin 
~!' nnıkaddimesi olarak telik
"' etmekte; bu tedbir neticesin. 
- Almanlar İzlanda ile Ame
tiJta al'asmclaki yolu kesmiye te
tehbüs eyledikleri takdirde A
"ıerika donanmasının müdahale 
~~eği kanaatini izhar etmek
~irler. 

Ayan azasından Poper bu ha. 
di e münasebetiyle yaptıiı lte
)•natta: 

ltcisicürnhut'da Asor, Mader, 
l'tşilbunın adalannın Almanlar 
tı.rnfından işgal edileceği kana
•ti varsa, bu adalann bizim ta
taf ınuzdan işgal edilmelerine ha 
llr olmalıyız., demiştir. 
. Yıne Va ington mahafili: Bu 

al saye inde harp levazımı 
kt·y tın1n İzlandaya kadar 

.\rn rika harp gemilerinin hi
t'Sinde yapılacağını ve bu

~ daki f ngiliz kuvvetlerinin ve 
~lln rı beslemek için kullanı
'lln n kliye gemilerinden ha ka 
ı ı,rde i ffade etmrk imkanı o

a •nı Öl lemektedirler. 
ı, ..\rner·ka matbuatının bülük 
ır ek eril eti, bu tedbiri (Ok 

• ~İnde bulmaktadırlar. Bu 
oqıbir İngilterede büyük bir 
ltıenınunil etle kar$ılanmışttr. 
1._!n2iliz matbuatı, Amerikanın 
-~ melzemesini yan yola ka
dar salimen getirmiye karar 
!'ırdikleri bir sırada İzlamJanm 
1'Ralinin bu işi çok kolaylaştı
~ağını yazmaktadırlar. 

İngiliz gazeteleri, Pasifilrte 
bırginliğin artbğı bir sırada A
l!ıeribnm böyle bir kfilfeti yük 
~esini büsbütün şayanı dik

Almanyanın Sovyet harbini 
bir yıldınm süratiyle ne. 

ticelendirmek maksadiyle işgali 
altmda bulunan memleketler
deki kuvvetlerini asgariye in
dirdikleri malllmdur. 

İngiliz kaynaklanna göre, Al
manya bütiin Balkanlarda as
kerlerini tamamen c;ekmiştir. 
Yugoslavyada jandarmalık vazi. 
fesini Macarlara gördürmekte
dir. 

Geçen akşam Moskova radyo
su, Fransadaki Alman işgal or
dusunun hemen kamilen sark 
cephesine gönderildiğini bildir
miştir. 

Bu vaziyet karşısmda, İnıriJ
terenin, müsait bir zamanda, 
belki Amerikan donanmasının 
iştirakiyle Norveçe yahut Fran
saya asker ihracı mevzuu bah
solabilir. 

Adada 3 milyonluk muntazam 
bir ordusu olduğu söylenen İn
gilterenin, Alman ordusunun 
şark cephesinde daha ziyade yıp 
ranmadan ve bilhassa tayyare 
bakımınd~n daha büyük zayiat 
vermeden, böyle bir teşebbüse 
geçeceği tahmin edilemez. 

Şimdiki halde biitiin ağırlık 
Sovyetlerin üzerine yüklenmek. 
tedir ve epeyce bir miiddet böy
le kalacak gibi görünüyor. 

Fakat şu mühim noktayı da 
gözönünde bulundurmak lazım
dır: 

Sovyet ce,.hesinde harbin a
ğıTlaşması, denizaltı harbinin 
şiddetini azaltamaz. Amerika
dan İngiltereye harp levazımı 
ve iaşe maddeleri taşıyan nakli. 
ye gemilerini torpilleyen Alman 
denizaltılan ve korsan gemileri 
billıassa Norveç, Holanda ve 
Fransadaki üslerden hareket et
melde ve bu üsler vasıtasiyle 
beslenmektedirler. 

Norveçin yahut Fransa sahil· 
}erinin işgali, İngilterenin At
lantik haTbini kazanmasında en 
büvük bir amil olabilir . 

Norveçin işgali, İsveçi Alman 
nüfuzundan kmtaraeaiı .ribi 
Sovyetlerle ittisali temine de 
hizmet edebilir. 

İzlandaya Amerikan kavvet
lerinin çıkanlması hadisesinin, 
Alman mahafilinde endişe ve 
memnuniyetsizlik uyandırdığı 
hissedilmektedir. 

Alman radyolan ve matbuab, 
bu hadisenin Roosevelt'in Av
rupa işlerine müdahalesini a
çıkça meydana çıkardıiını, A
merikanın tehlikede olduiu id
diasının tamamiyle asılsız bu
lunduiuna ve Amerikanın Al
manya tarafından hiç bir uman 
tehdit edilmediğini ve edilmiye
ceifni söylemekte ve yazmak
tadırlar 

M.ANTEN 

B u jeiiiŞ anmde dillen, dtn
leri, milliyetleri, hatta 

ırklan başka 200 milyon insan 
bulunur: Avrupa Rusyasında ve 
Volga nehrinin iki tarafında 
lisanlannı muhafaza eden müs
takil bir A1man Cümhuriveti. 
Tatarlar, Kırgızlar ve muhtelif 
soydan insanlar vardır . 
VolJ{anın ttarbmda 

Kalmuklar, Monızollar ya$8r. 
Daha ileride Yakutlar, Boryan
lar. Taygalar vesaire bulunur. 

Carlar bütün bu muhtelif ırk 
ve milletleri Ruslaştmnak Mte -
diler, muvaffak olamadılar. Sov
vetler her birinin kültür ve mil-

ltat görmekte ve bu hadisenin,],.-----------

1'1aitıkte vahim hadiselerin çık- ı TOPLANTILAR : .-.yyarelerde çalıpn ~~~z-

Tayyare Telsizcileri 

Nasıl Yetiştirilir? 

S ovyet Ruııyada her sene 
2.000,000 kisi sil~ altı

na alınır. Sovyet Rusyanın en 
büyük askeri kudreti. nihayetsiz 
insan kayndına malik olu$Un -
dan ileri ıeltr. 

Sovyetler wam müddet bu bü
yük kütlenin ancak kücük bir 
kısmından orduda istifade et -
mişlerdir. 1938 tarihine kadar 
senede ancak 260.000 kişi aske
re alınırdı. Geri kalanı asker -
tikten muaf tutulur, yahut ba~ 

..... ı muhtemel olan bir zaQlan- 1 cı"ler bu '--- te buyük .. _ AJD--=L- Ati t"k-'- ··d TDrklyı Prt. ıı<ezaeılar Cemiyetin· uou.. "" 

.._ ıc.n.-Yı an ı ıı.ıc mu a- ' bı"r rol oynam-'-tadırlar. uzer- • 'h 1 · ı:.· • Al den: Birliğimizin senelik umumi top- -
a eden menetmıyece~ını ven- lan.tısı ı2n1941 cumartesi akşamı lerine sayısız mes'uliyetler dü- Yazan: Sevim ıı.erikanın hic; bir tehdit ve ta~ saat 22 de Eminönll Halkevlnde ya- şecek olan bu adamlar İnıilte-

)ikten korkmadılını isbat ettı- rede evvela bir çok doktorlar 
k; zmak"'"'dı 1 l' pılacaktır. Saym meslekdaşlarnnmn '"ILl ya ... r a · tarafından muayene edilirler. 
Amerikanın emniyet sahasını i5tiraklnl dUerlz. Kongrede asker o- Sıhh""tlerinin Sll:r.lamlıitı kat'I 

lııandaya kadar uzatması ve bu lan banm ailevi vaziyetleri konuşu- .. ldtk"'ta b. 
•41a...,, 1·caa) lüzumunu hissetme- lacak ve meslekl aerbest munakaşa - surette anlaşı n ~nraeni .~r 
• .,... "'f',.. .. __,. .. ,, "41J - encum o-

li, şimali Atlantik yolunun ser- ; 3 _ Bundan böyle Fransada tir. 

r- 1?Lr l -- . 
. ·~ -~·· .. , .. 

~, a i1 ~ r ! ~E- di%:~:.~~~ ~~~ı e'!ı~~!~f i Bir kıaım hava aubayları r, ' .,;: . meselelerden bahsetmiş v~ mil- silah altına çağırıldı 
'\ • " 'ıs li inkılaptan doğacak yenı dev- Nevyork, 9 (A.A.) - Assocl-

~~~~~~~mı~~~~!l!!ll!i letin otoriter ve silsile! meratibi ated Press'in VaşinRt;ondan öi .. 

1( O LA Ç LAM- o~an .. bir ~ev~et haline J{eleceği- rendiğine ~ore, sivil hayatta ıôr-
is nı soylemıştır. dükleri vazifeler daha ehemmi-

~
. yetti olmıyan bütiın ihtiyat hava 

"SuYtln iç~~de haJ'!k~tsiz kalıp, 0 BerDn Sefirimiz Bir subayları ı Aıtustosa kadar silah 
f licıadün muvazenesını de muha- altına çağırılmış bulunacaklar-
d"-a etmiye alışınca hareket e- ir Zi f t Ve d•ı dır. 
d erek yüzmive ha lamak . tabii- ra ıya e r 1 

1
r. Suyun içinde hareketsız dur le- Almanya le ltalya 

lttaya ah mak da zaten pek uzun ~ıl Berlin, 9 (A.A.) - Türk - Al-
1lltınemelidir. LA- man dostluk paktının 111usaddak Arasında Yeni Bir 
. 'tüzmcnin türlü türlü şekille-if1 nüshalarının teatisi merasimi mil 

!'i \'ardır. Sporculann her biri o sa nasebetiyle Türkiye Buyıik Elçisi 
s.JI_ 'h d Hüsrev Gerede ile refikası bir öğ Hudut Anlatması f 1'illerden birini tercı e er.ıya 

1.•~a.t spoTcu olma.dan sadec~ key le ziyafeti vermişlerdir. Bu ziya 
1 •çın l iizmek ıııteyenlerın er fette Başvekalet müsteşarı Meiss-

t'>lu kulaçlama usulii ile yıizern ner ile Hariciye Müsteşarı Weis-
er ... Buna en İli u ul denilcmez:i zaker, Türkiye Hariciye Vekaleti 
~er uııuhin taraftarları vardır umumi kltip muavini Cevat Açı-
flUnunla brraber er çok görfüt"J kaim müsteşar Woerman ve refi 
l ll:trne usulü budur :>se- kala~ hazır bulundukları gibi Al 

:ı.. manyanın sabık Ankara büyük el 
ltuJaçlama yfi:r.mel usulü tah un çisi Nadolny, Berlin askeri ku -

lit edilirse, ba langı\ vaziyetin•rta mandana General Von Haasenve 
den sonra dö ıziyete ayrılır: {,~: orta elçi Schowoerbel de hazır 

• Başlangıc; ' ~ti: El~er ~ene. te- bulunmuşlardır. • ı r ~ 
~il altında ve J ı de hır hızadaor:üz ... Baş suyun hizasından yu-i:ı.k 
arı, çene sulun hizasında, dir . ~ 
ek ter vitcude b · ik ..• Bacakla ~ 

d 1 n · n di 1 r birb · e-
l'htt1en n' rıl ı , u klnr su~ u :ma 
lııza ında l aln z t bnnl r hirhıd -
tine biti ik fok.'lt il<l Dl ak birh\i!~ 

Yunan Kralı Cenubi 
Afrikaya Gitti 

Berlin, 9 (A.A.) - Yu~oılav 
devletinin ortadan kalkması do
layısiyle dün Almanya ile İtalya 
arasındaki memleketin yeni ve 
müşterek hudutlannı tayin eden 
bir muahede imzalanmıştır. 

ıhtılllci •ufmı da haizdir. Ba muha
rebede en çok haneti mucip olan nolr 
u, Rua aalrerlnln cesareti ile miidafa
ada göıterdıii maharet olmuıtur. Hal
buki Finlinda harbi Raa orduıunun 
sUratle fnhilll edeceti intibaınr ver• 
mitti. Alman harelrltını lrola:rlaıtıran 
amiller ıunlardır: 

ı - Alman askerinin muharebede-
ki tecrübeei: 

2 - Baskın halinde 7apılan hUca
man temin ettlti tefevvuk. 

3 - Alman hava kuvvetlerinin. 
daha iyi pilotlara ve daha süratll 
tayyarelere malik olmaktan müte
vellit bariz üsti1nllllll, 

4 - Alman tanklarınm, daha mQ
kemmel bir surette imal edilmif ol
malarmdan dotan teknik falkiyeti, 

5 - Rus ordusunun Polonyada i
leri hatlarda yerleşmlı olmasmdan 
mütevellit tAbtyeıvt vaziyeti. 

Fakat Alman tefevvukunu temin 
eden hAkim unsur, Sovyet Genelkur
maymın falklyetslzlill ile Rus su
baylarının ıevkulcen Alemine alt 
bilgilerinin noksanhlı olmuştur. Rus 
ordulan merkezden çok uzakta ve 
hasmı halle ile meskCın mmtakalarda 
bulunuyordu. Mesafe büyüklillll ile 
arazi ıenlıllli Almanlarm lflne 7a
ram11 ve Almanlar lenit ihata ma
newalan 'J'8pm&k için ba .....S uha
lardan istifade ebnlşlerdir. Alman i
leri yQrOyilşil Fransa muharebesi es
nasındaki ,.Orüyüıten daha ırilratll 
olmuştur. 

Alman askeri mahf llerf muhare
benin netice t hakkmda katı bir iti

yayıa nr.a bazlrlammıs kuvvet -
lerdir. 

Avnıı>e Jmmmdeki ordu da -
ha ziyade Ukranyada ve hudut 
üzerindeki sahalarda yerleştiril -
mi$tir. Bu ordu da, her türlü teç
hizat ile ötekinden tamamen 
müstakildir. 

* " idare Teşkil8tı 

ğma hayret edenler var. Hayrete 
düşenlerin mütalaasma ıöre bu 
harp rejimler arasında bi~ ha?.- -
tir. Harbin sonunda hangı reıım 
galip .ıelirse, bütün dünya • re -
jime ~recektir. Almanlarla Sov
yetler '81"8sında açılan harpte Al
manlar, Japonlar galip Flirse 
bütün dünya Nazi olacak veya 
Avrupa, Asya, Afrika kıtal an.Na 
ziı:m rejimine girecek, hariçte 
lııgiltere ve Amerika diye bir 
demokrasi alemi kalacaktır. Sov
yetler galip ıelirse, bütün A vnı
pa ve Asya komiinist olacaktır. 
Bu düşünüş esasında yanlq ol .. 
duğu içindir ki, Jngilizlerin Sov· 
yellerle anlaşmasını tahlil eden • 
ler hayrete düşüyorlar. 

Demokrasilerin Nazizme olda
iu kadar komünizme düşman ol· 
duldan da malumdur. ChambeT
lain Jngilteresinin Faşizmi tuta • 
r ak, dörtler paktı yaparak, Sov • 
yetleri ortadan kaldırmak iste.• 
mesi komünizmin yayılma tehh
kesi~den korktuiu içindi. Fakat 
harbin yalnıs Sovyetlere karp 
değil demokrasilere karp da ha
zırl~dığını, bu harbin bir em • 
peryalist harbi olduğunu, dünya
yı taksim için açıldığını anladık • 
tan sonradır ki, lngiltere harici 
siyasetini değiştirdi, Almanlarla 
harbe ~rdi. Japonyanın da Çin • 
d e, Asyada Passific'de kuvvetli 
bir devlet olarak ortaya çıkman 
Amerikan menfaatlerini sarsbğl 
içindir ki Amerika da ba harbe 
girmek lllı:umunu duydu. Harbin 
bir rejim harbi olmadığı kunın~ 
vustadaki ehli salip muharebelen 
gibi din yaymak için yapılmadığı, 
fııiiliz ve Amerikan siyasıleri, fi. 
kir adanılan tarafından anlaşıl • 
DUf bir meseledir. Rejim Wardı
lan, hakiki gayeyi gizlemek için 
öne sürillmiif propaganda vasıta• 
landır. . 
Eğer bu harp bir ehM salıp 

kavgası, Sovyetler birliğinde yer 
lepn komünizmi yıkmak için a
çdmlf bir harp olsaydı, Jngiltet"e 
ve Amerika gibi büyük kapitalıst 
devletlerin vazifesi hi~ ,uphe 
yok ki, Almanya ve Japonya ile 
ayni safta harbetmek, Sov~etle
ri ve komünizmi yıkmak l~n sa
vaşmak olurdu. Fakat harbin ıa 
yesi, dünyayı yeni baştan yine 
kapitalist devletler arasında pay· 
laşmak olduiu içindir ki, lngi! • 
tere ve Amerika Sovyetlerle bır· 
leşmek, rakiplerini ortadan kal • 
cbrmak lüzumunu bilsettilft'. 
Harbin 10nunda Jngiliz ve Ame· 
n"kalılann Sovyetlerle ne tekilde 
anlaşacaldannı, dünyanın alacalı 
şekli henüz bugün tayin edeme • 
:viz. Fakat şimdilik muhakkak o
İan bir şey varsa, lngiltere ve A· 
merikanm Sovyetlerle anlaşmasa, 
müşterek bir cephe almaktan iba 
rettir. Bunda da hayret edecek 
bir teY yoktur. saatlik ileri ucue esnamda rüz

drm istikameti delttmie ola
bilir. Bu pilotun hesabında ya 
nılıı» yanlq yola ~tmesini tev
lit edebilir. Böyle tehlikeli bir 
ihtimali önlemek i~in telsizci 
isaret verir ve bava üssünden , 
!taret abr. 

General TalcitOgan 
Diyarbakırda 

Vefat Etti 
Meydandan onlara mütemadi • . 

1Urette verilen tearetleri takip General ."Falat. Oganın kmi bıı 
ederek biç zahmetsizce ıeriyel hastalığı muteakıp 4 Temm~ 941 
d.. le tarihinde Istanbula gelmek uz re 

oner r. bulunduğu Diyarbakırda vefa1 
C. Bu avdet her zaman o k@darl -·:v:-l.+poc:c:iirlP- ö2rendik. 

• ~ • ., " - · ~ ... ı. vlı(ıt~aen sonra duşmanın mda gece müh m muharebeler o • 
ner Welles. bueun beyanatta bu- Manche sahiline ve Alman ko - amıştD" Tayyarelerimiz Ostrov. Le 
lunlU'ak. Amerika konsolos_u~l!n yuna karşı yaptı~ taarruz te- ;el ve Vollnsk _ Novograd mm 
~urivede bir mütareke akdı ıc.ın sebbüslerinde Alman avcılan 11 lannda dllşmanm zırhlı ve motlS 
tneilizlerle Fran11zlar arannda ır. tn~liz av tayyaresini dilşürmüş- unsurlarına ve dilşman hava me • 
tibatı temin maksa~ivle.~v~.~t- ler, buna mukabil tek bir tay- danlarmdakl tayyarelere taarruz e 
+A ı-•. ı .... ...,o~., tPlrlıf ,.t+•~'"' c:ov- yare kaybetmislerdlr. m erd r. 

Surigme BOn vaziyet ~en ı;(ece İn~iliz savaş tay - Gece Lepel'den Bobnılsk'a kad 
K h. 9 ( A A ) _ "Tebli~"· vareleri Garbi Amanyanın muh- uz.anan mmtakalarda dQIJTlaft cere 

Suri~~r:· kltala~mıztn Humu~ telif yerlerine infılAk v~ rangın yan eden hava muharebelerinde 
H 1 ' · tikametinde ilerleme- bombalan at~~~ardır. Sıvıl halk verde 69 tayyare k ybetmi tir. 

ve a eı> ıs . . bi tarz arasnda bazı olu ve yaralı var - tayyaremlz kayıptır 
~ridmemnu:::ıv~\ev;"ci r - dır. Alman ıtece avcılan ve ha- En sar h rakamla;a nazaran 7 - t 

" evam e e ır. va dafi bataryalan taarruz <:<1.el"! Temmuzda 102 d şm n tayy 
tn~iliz tayyarelerinden sekızını tahrip :!dilm t r. 9 av tayyar 

him Sovyet 'kuvvetleri Lemberl ve 
Besarabya cephelerinde knnıldana -
maz bir hale ıetırilmiş bulunurken, 
diler taraftan büyük Alman taamı
m Sovyet sana)'ilnln hayat! merkez
lerini ihtiva eden Leningrat ve Mos
kova mmta1talarma dotnı inkişaf et
mektedir. Bu son blSlgede Stalin hattı 
4 Temmuzdanberl yarılmıı bulun
maktadD'. Şimdi Alman kdalan Smo
lensk mmtakaamda yakmda muvaf
fakıyetli ve bOy{lk bir çevirme ha -
reketinl tahakkuk ettirmek için gay
ret sarfetmektedlrler. MotörlQ pişdar 
kuvvetleri Moskovadan 400 kilomet
re mesafede bulunmaktadır. Lenin -
(1'at mmtakuında vaziyet o kadar 
sarih delildir. Fakat burada Alman 
ihata harelı:eUnln ftç istikamette ln-
lpf ettitf anlasılmaktadD'. Minık 

Riıa ve Finlanda. 
Alman Genelkurmayı dilşmandan 

daha çabuk davranarak Sovyet or -
dusunu en k11& bir zamanda imha 
etmek kararını vermiş bulunmakta -

düşürmüş1erdir. kayıptır. 

Alman t1tUU1yi tuitalına Rumen petrol. merkaleri 
fitldetli hücumlar tahrip edildi 

Londra, 9 (A.A.) - lnd}iz Londra, 9 (A.A.) - Mosk.ova 
bombardıman .~avvare~eri dün tte. radyosu. Romanya pet"?llerini:' 
ce Alman enduıtrt tesısabna kar- Almanya için ne kadar büyük bu 
sı aitır ve mütemerkiz bir taar- ehemmiyeti haiz olduğunu teba 
ruzla hücumlanna devam etmiş- rüz ettirdikten sonra Ploesti K 
terdir. ' tence petrol merkezlerinin şimd 

Hamm sehrl ile demiryolu de- Sovyet tayyareleri tarafından 
oolarına, Münster'deki hedeflere. tahrip edilmiş oldujUnu sôyle • 
'Bielfeld şehrinde münakale yol- rr··•.ir. 
larma muvaff akıvetle hilcum e- ----------
dilmiştir. Bütün bu yeTlerde bü- Kastamonu HaDr 
vük yanıınlar cıkanlmıs ve pek Sandığı Açıldı 
cok hasarlar yapılml$tır. " _ Kastamonu, 9 (TAN) - K 

Baska bir taYVare tesekkulu. 
tiarbelerlni Almanvanın ta iceri- tamonu halJı sandıitı ajansı 
lerine kadar ıötüerrek Leiozi~·~.n rün Vali ve Banka U~mn m 
bir kac kilometre rarblnde mu- durilnOn huzurivle ve mer 
hım bir sun't petrol fabrikasm~ le acıldı tktısadl sah d m 

Alı vardımlan dokunac k ol n b 
taarruzda bulunmuştur. r şubenin işe ba lam ı bur 
bombalarla bi~ok tam isabet - memnuniyet uyandırdı. 

Pretoria 9 (A.A.) - Yunan 
Kralı Jorj Cenubi Afrlkava ~el
mq, Yunan ve Brıtanya bayrak
lan ile süslü bulunan Prctoria'
da tezahüratla karşılanmıştır. 

Yeni İtalyan - Alman hududu, 
eski Alman - İtalyan ve Yu20~
lav hudutlannın telaki ettikleri 
noktadan başlıyarak Ziri'nin ce
nubunda bir noktaya kadar eski 
İtalyan Yuıoslav hududunu ta
kip etmekte ve oradan Alman. İ
talyan ve Hırvat hudutlannın il
tisak noktasına kadar ritmekte
dir. Hudut hattının kat'i olarak 
tesbiti kin bir Alman - İtalyan 
hudut komisyonu teşkil edilmiş 
olup bu komisyon yakında mesa. 
isine bnslıvacaktır. m t besleme t«!d r. Bir taraftan mil- dır ler elde edilmiştir 



( ASKERi VAZIYET) 

ALMAN . RUS HARBi 
Bir Ylldırım Harbi Olmaktan 
Çıkarak Bir Cephe Harbi 

Halini Almak istidadındadır 
Bir kaç gündenheri Alman rad-ı mukabil taarr07:Jar yapmaktadır. 

3 o ve matbuatında bir ağız dcği- Dört günden beri de bu dört nok
ş kligi müsahede ediliyor. Biri tada mühim muharebeler olmak
hafta evvel başlıyan bu dcği me, tadır. Almanlar taarruzlarını art. 
J::tln geçtikçe daha bariz bir şe-ı tırmış, So\ :retlerin Stalin hat
kil alıyor. tında yerleşmelerine mani olmak 

İlk hafta Alman radyo \'e mat- için miitemndi J?,'avret ., rfediyor. 
buatı Sov~et cephesinin yar ldı- lar. Kızıl ordu da, Stalin hattına 
S:J.D.dan, kızılordunun paıı:alanıp çek~iği. ~uv\etl .... rin )crJcşmesiııi 
imJıa edildi.,.iden balısetttlcr. Şun temın ı~ın nıukaveuıctlcrınde de
oı malı' olüuğu iddia edilen bu '\'am edıyorl r. 

Geliboluda 
Bir ihtifal 

'l' A l'f 

Ameril<ada 
ilineılık 

(Bq tarafı 2 ncide) ı 
kaşıya kaıJYa kapıya 1ridivorum. 
Şimdi karşımda, üstü başı düz- 1 

jtÜD. uzunca boylu bir adam var. 
Elinde bir süni elektrik alet ve 
edevatı ... Hiç de tanıdıitım birisi
ne benzetemiyorum. O gayet na
zik bir sesle: 

- Hayırlı sabahlar olsun, kü
çük bayan, diyor. 

Selamına, izahat isteyen bir 
tavırla mukabele ediyorum. O, 
~nde yüz bilmem kaç kere tek
rarladı~ı şu kelimeleri b\f' defa 
daha söylüyor: 

- Ben, dıyor, General Motors 
lıumpanvasının adamıyım. Si7.e, 
•!f(er isterseniz, elektrik alat ve 
edevatımızın ne kadar elverişli 
ve kullanışlı oldu4unu ıostermi
ve ıeldim. Müsaade ederseniz, eu 
eletrik süpürıesiyle halınızı te
mizlivevim. Bana bir şey Qı:leye

lir, resminizi c:eker ve ıınnra 
yine hazır fotoirafı elinize gc. 
tiririz. Size diisen hüfün zah
met bize telefon etmekten i
barettir. Fiyatlarımız şunlar
dır • ., 
Arkadaşım bana, ben ona bakı-

voruz. 
- Bizim J?Öğ'sümüzde yafta mı 

var. allah Askına, diyor, nereden 
biliyor bunlar? 

Kul~ğımda ilanat hocasının se
si çınlıyor. 

"Halk sizi bulmaz. Siz onu bu. 
lun. Her şahsın vaziyetini. ihti
yaçlarını tetkik edin ve sonra 
her bırine, ona uyan lısanı kul
lanın!.,, 

* * 

MünakalAt Vekaleti Denizyol
ları vapurlannda muayyen mesa 
felcr için hesaplanan kömürden 
daha az kömür sarfeden makinist 
ve kaptanlara tasarruf olunan kö 
mı.irün 'o 50 si n,isbetinde pı ım 
vermeyi kabul etmiş ve bu ka -
rarın tatbikine başlamıştır. 

Vekftlet çok iyi neticeıer veren 
bu usulü genişletmiye karar ver
miştir. 

Oğ:ımdiğimize göre ayni prim, 
demiryollarında da kömurden ta 
sarruf eden lokomotif atcşçilerine 
verilecektir. 

Vekalet bundan başka Devlet 
demiryolları, devlet limanları, 
devlet Denizyolları. fabrika ve a
telyclcrınde, telgraf ve posta iş
ler4ıde yeni bir buluşla temayüz 
eden elemanlarını para mükafatı 
ve maaşlarına zam yapmak sure
tiyle terfi ettirmek kararını ver
miştir. 

BUG(JNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 18.40 İnce -
7,33 Milzık (Pl.) 19.00 Konuşma 
7.45 H berlet 19.15 Orkestra 
8.00 Müzik (PL) 19.30 H herler 
8.30 Evın saaU 19.45 Muzik 

Jfı. 20.15 Radyo P. 

12.30 Program 
12.33 Fasıl sau 
12.45 Hnberler 
13 00 Müı.ik 

13.15 Müzik (Pl) 

* 18.00 Program 
18,03 Orkestra 
18,30 Konusma 

z tesi 
20.45 Müzik 
21.00 Zir t tB 

vimi 
21.10 Müzik 
21.25 Konuşma 
21 40 MUzık 
22,30 H berler 
2".45 D ns mil 
22 55 Kapan11 

Askerlik işleri 
337 Doğumlulann 

lUuayencleri 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şu 

den: Bu s;ne Tıp fakültesi ve v 
riner fakültes nden eczacı ve diş 

bibi okulları ile Üniversite fen fa ordunun muannidane nıukave. Bugüne kadar elde edilen ncti
mcti mevzuu hahsolu:ror ve Al- cclcre göre, harp bir yıldırım 
man gazeteleri ordun;m )R\aş i· harbi olmaktan çıkarak bir c~p
erlı yişini izaha çal ısvorlar. Se- he harbi halini almak istidadını 
bep olarak da So\l et ~rin miiCrit göstermektedir. Çfüık'i Alman 
hır inat ile mukavemet ct1iklcri· orduları Sovl et kuv\ et erinin 
ni, 'il cipriı eri yıkıp yolları tahrip dör~ günden beri göster.JiJ.leri mu 
ettıklcrini, şimendifer hatlarının a?nıdane. mu.ka.' emetı kırsalar 
azlığını \'esaireyi gösteriyorlar. bıle Stalın hattıylc kar ılaşacak 

ltaptanı Derya Sinan Paşamn cek de,Rilsiniz. Yalnız bu Aletle 
Geliboludaki türbesi temizli~in ne kadar kolav oldu

Hakikaten Amerikalı, posta
sivle, radyosı:vle. telı!rıı

fi'vlc, el iliınlarivh~. tayynresivle. 
msivle husivle hiWis:ı biıtün va
rivle, yokiyle seferber olmus i
lan ediyor. Bir siirü nazariyat 
icinde vüzen elimdeki iktisat ki
tabının yazıctlsırmı, bir de ameli 
bir surette bütiin zekasın1 bir 
noktaya, i18n E>dehilmek kabili
vetine dikerek malım s~tan is a· 
damı alelade Amerikalıvı diisi)
nüvorum. Gavri ihtivariJ nazari
vatla dolu iktisat kit>bını kapa
tıyor, hayattan öi!rendi~im ilanın 
iktiS"adivatı üzerinde diı.şünmeye 
başlıyorum. 

HALK EVLERiNDE: - teıs! kimya fUbesinden ne~t ed 
terin Temmuzun ilk yarısında 

yoklamaları yapılacattı ve askerli 
karar verilenlerin tababeti ask 
kliniği, veteriner kliniğinde Ağu 

sun birinde bulunacak veçhfle se 
dlleceklerl il~n Cl'""ıll'. (8984') 

Almanlar 19 gün evvel ltarbe v~ ~ur:ıda yeniden çetin harple.re 
başladıklan zaman kendileri le- J!ırı nııye mecbur olacaklardır. 
hinde olan vaziyetlerden istifade Stalin hattı dcriııliginc son sis
ederek ilk günlerde siiratle ilerle tem kazmanlarla teçhiz edilmiş 
meye muvaffak elmu lardı Sov- çok müshtakem bir hatt :r. Sov
~eılerler, siyasi mülahazayı as- yetle~. on be~ gün~~beri bu hat
keri endişeye üstün tutarak se- ta .mu~emadı) en ıhtıl at kuvve.t
ferberlik ıJan etmemiş, mevcut lerı yıgmaktadır. Alı~ıanl:ınn Fm 
kuvvetlerini hududa kadar sok- ve Rumen c:ephelerındcn hattın 
maDUşlardı. Taarruz zaman ve ~rka~ına geçme tcscblıiisler.i . de 
mekanını Almanlar tayin etmiş- şımd~YC: ka~a_r ~alıakkuk et~ırıle
ler ve bu suretle teşebbüsü elleri- ?1~mıştır. Bıl ıkıs So\'letlcrı~ bu 
n.e almışlardı. Sonra on iki nok- ıkı cephede de pek kuvvetlı ol
tadan birden hücum ederek düş- dukları anla ılm~k.tadı.r. Alman
manı şaşırtmıya çalışmış, düş- lar. d.a' şar~ harbn~ın hır kaç haf
man ordularının mukavemetleri- ta ıçınde hıteeek hır yıldırım har. 
ni bir iki noktaya teksif etmele- bi olmadığını itirafa başlanuşlar
rine mani olmuslardı. Bu miisait 1 dır •. 
vaziyetlerden istifade eden Al- ı Bı~a~nal~~ h, Alman - Sovy~t 
man ordusu, ilk hafta huduttaki harbmın hır kaç hafta!. e, b~~ 
müstahkem mevkileri zaptetml- harp olmadığı ve uzun su.rece&ı 
ye ve giınde 20 kilometreye ya- anl~l~aktadır. • 
kın bir süratle ilerlemeye muvaf. ..Sı~dı en m~hı~ !"esel~ 19 
fak olmuştur. Buna rağmen, ne gunlük harp~k~ milhım zayıatla
c:epheyi yarmıva, ne de Sovyet rına nazaran ıkı tarafın ~a tank. 
nrdularıru dağıtıp imhaya muvaf t~yyare ve to~ ~akımından ell.e
fak olantadılar. Hatta Sovyetlere rı~de mevcut 1~~·y~t Akuv,•etler:ı'! 
karşı tank ve tayyare üstünlüğü. mıkdandır. Bu uç sılahta hangısı 

ü a hl t i d d"I daha c:abuk yıpranır ve iistün-
n a em n e eme ı er. lüğünü kaybederse, harp onun a.. 

Ba ani taarruz karşısında Sov~ ı h' d 'nki f · t"d d ·· te 
•• •d ı 'dd tl' b" k ey ın e ı şa ıs ı a ını gos -
J u an ısı e ı ır mu a- recekt"r 
vemet göstererek düşmana hayli 

1 
• 

zayiat verdirmiye muvaffak ol- tktısa_t_V_e_kil~.~1.-~-~'L-..:•...._ __ :._. de 
dwl&T. Mukavemet edemedikleri ~ıu-mUL 
yerlerde de Alman hatlannın ar- Iktısat Vekili Hüsnü Çakır, An 
ka."lına ~eçerek veya kendi hatla- karadan şehrimize gelmiştir. Ve
Tı arasına giren diişman motörize kıl bugün Sumerbankta muhte -
kuvvetlerini çevirerek diişmanın lif mevzular etrafında tetkikler 
ileri hareketini miişkülleştirdi- yapacaktır. 

Gelibolu, (TAN) - Denizcilik 
bayramı münasebetiyle Gelibolu 
da Kaptanı derya Sinan Pa-.f' -
nın türbesinde merasim ve ihti
fal yapılmış, Ulu denizcinin me -
zarına muhtelif teşekküller ta -
arfından çelenkler konulmuş ve 
bugünün denizcıleri dunkü kah
raman üstatlarını selamlamışlar
dır. 

Liman reisi, bu büyük Türk 
denizcisinin hizmetlerinden ve 
k hramanlıklarından \>ahsetm~, 
bir. askeri müfreze tara[ından da 
havaya üç el silah atılmıştır. 

Gcliboluda denizcilik bayramı 
co kun tczahuratla kutlul~
tır. 

Trakya Umumi Müfettişliği 
Edirne, (TAN> - General Ka

zım Diriğin vefatı üzerine açık 
kalan Trakya umumi müfettişli
ğme baş müşavir ' Sabri Oney 
ve.klleten tayin edilmiştir • 

Sabri Oney uzun yıllar valilik 
!erde, mahalll idareler umum mü 
diırJüğünde ve baş müşavirlikte 
vazife almış ve 6 seneye yakın 
bir zamandanberi Trakya umumi 
müfetti§liği başmüşavirliğini de 
muvaffakıyetle 'ifa etmiştir • 

Sabri Oneye yeni vazifesinde 
başarılar dileriz. 

Arjantin Kançılari Öldü 
Arjantinin, IstanbuJ, başkooao

losluğu kançıları ve ticaret ataşesi 
Alberto Robles ölmüştür. 

Alberto Roblesin cenazesi M~ 
dadan kaldırılmış, Pangaltıda 
Scnt Espri kilisesinde bir ayin 
yapıldıktan sonra defnedilmiştir. 

Jer. Bu sayede Almanlann ileri 
hareketini yavaı,latmıya, kendile. 
ri de daha jleride hazn"lanmış 
meV"&ilere tedricen, fakat mun
tazaman çekilmeye muvaffak ol- 1 

.... Çankırı Biçki ve Dikiş Yurdu Mezunları 

dular. 
Aşağı yukan bir haftadan, he-

le ilç JtÜDdenberi Sovyetler bu 
yeni mevzilerinde, tekrar tecem. 
:nmıerini tamamladıktan mevzi
lerde tutunuyor, hatta bazı nok
talarda mukabil taarnnlara dahi 
~iyorlar. Şimdi artık Alman ta-
arruza dört noktaya teksif edil
mi$tir. Bunlardan biri şimalde 
Baltık devletlerinden geçerek 
Dvina nehri üzerinden Lenirıgrat 
i tikametlnde ilerlemek isteyen 
kuvvetlerin bnlunduiu sahadır, 
ikinci taarrm cephesi Minsk d
vandır. 'Oc:üncü cephe Novograt. 
tan Kiev!e sarkmıya çalışan ko
lua harbettiii mıntakadır. Dör- Çankıri, (TAN) = Cankıri biç den mürelie,, gilzel bir sergi de 
düncü hücum sahası da Besarab- ki ve dikiş yurdu yeni sene me- vücude getirilmiştir. Yukarıdaki 
yadır. zunlarını vermiştir. Bu miinase - resimde yurdun yeni mezunları 

~nu RÖrdükten sonra onu o ka
dar beaeneceksiniz ki. ilk fırsat
ta gidip bir General Motors halı 
süpürıresi alacaksınız. 

Bir ıüpür~esine imtihan v.e
çirtmek için benden izin isteven 
bu adama, bir de henüz bilmem 
ne kadar sayfasını okumam icap 
eden elimdeki iktisat kitabına ba
kıyorum. Nezaketle yanlış kapı
ya aeldiğini. burada ev eşyası a
lacak adam olmadıkını anlatı
vor. kapıyı kapatıyorum. 

tlanat hocasının sesi kuldım
da çınhvor: 

"Halka mahnm tanıtıpız.. Bir 
kere ahbap oldular mı. artık mu
hakkak o fabrikanın malını arar
lar. Onlara. arada bir akrabalık 
var, gibi ıelir . ., 

Nitekim, şimdi ben General 
Motors halı süpürj!esine ta evime 
kadar aelmis bir misafır nazarıy
le bakıyorum. 

* * içeri dondüğüm zaman, şim-
diye kadar uyuyan mektep 

arkadaşımı kalkmı$ buluvorum. 

(VEDAT ÜRFİ> Yaz Temsilleri 
Taksim Altıntcpe Aile 

Tivatrn4'undq 
BU AKŞAM 

KAN!! .. 
~omedl Dramatik 3 Perde 

Bisiklet ;y anşı 
Bakırk~y H11lkevtnden: Evlmh ta

rafından 13.7 .941 Pazar g(lnü kazamız 
dahilinde bir bisiklet yarışı tcrt.ip e
dılmiştir. Bu ynrışlarda derece alan
lara mükfıfat verilecektir. İsteklile -
rln Halkevine müracaattan. 

* Sarıyer H:alkevlnden: Spor sube -
miz 12 Temmuz 1941 cmnartesi gü
nü saatl4,30 da Bilyilkdere Beyaz 
Park yüzme havuzunda balarmuz 
ırrasmda seçme müsabakaları yapıla
caktır. lstirak edecek llzalarrmızın en 
geç cumartesi günü saat 12 ye kadar 
müracaattan. 

Evimlr.de mandolhı ve keman ders
leri verilecektir. lstiyenlerln lshnle
rinl yazdrnna1an. 

İtfaiye deniz motörü için kaptan, makinıst ve yağcı almacaktll'. 
Yaşı 25 - 45 arasında olan talipler'n mevcut vesaik ile İtfaıye Mü-
düriyetine müracaat etmeleri il!ın olunur. (5558) 

- Aşk olsun, diyor. Bu saate Tahmin beden ine teminat 
kadar uyudum da sesini çıkar-
madın. Simdi bu iktisat imtihanı 
ne olacak?. 

- Sus, diyonım. ben erken 
kalktım da sanki bir şey mi öi?
rendim. Hadi aç kitabını. hemen 
çalışmıya başlıyalım, 

Bir yarım saat kadar bu arzu-
muzu yerine ~etirebiliyoruz. Der 
ken, aıalı kapının zili ~lınıvor. 
Posta<ll1lın işareti.. Herşeyi Ribi, 
Nevyorkun mektup tevzi mesele. 
si de tuhaf. Postacı mektubunu
zu kapınıza kadar Retirmiyor: A· 
şaJtıda, ~partımanın avlusunda 
duvara ı?ömülmüs. demir kapaklı 
küçük kutular var. Her daireye 
bir kutu düşüyor. Sizin isminizi 
üstüne yazıyor, elinir.e anahtannı 
veriyorlar. Müvezzi ~nde üç 
defa eeliyor. Kimi aı>artımanlu. 
da sadece havaleyi kutuya bıra
kıp gidiyor, kiminde ise pasta 
kutusu üzerindeki zile basıp vu
kanya haber veriyor. İşte sim
di bizimki çal:rndı. 

Ben Rivinmis oldulum icin, 
aşaltı kosuyor ve elimde ikimize 
de birer mektupb dönüyorum. 
İkisi de hiç işitmedllimlz ve bil
mediğimiz Artono fototrafhane
sinden f(eliyor, ve muhteviyatı 
şu: 

''KO(tlk Bayan; 
Mektebinizden meran olmak 1. 
~in yapmakta olduğdnuz ha· 
zırbklar, hayatmmn bu (Ok 

mühim ııünilnü size hatırlata
cak 'bir resmi de hesaba kat

2612,.24 

t370,00 

1741,80 

2460,00 

1375,00 
1050,00 

972,00 

.. 

195,92 Haseki, CPrrahpaşa, B(')'oğlu ve ZOhnrv1 has
talıklar hastahaneleriyle Zeynepkl'lmll do
ğum evinin yılllk ihtiyacı için alınacak 6 
kalem kuru erzak. 

177,25 Haseki, Cerrahpaşa, Be:rotlu ve ZOhrevt has
tahklırr hastahanelerl,yle ZeynepkAmil do -
ğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1580 
kilo tereyağ. 

130,85 • Karaaiaç milesseısatr buz fabrikası ve soğuk 
hwa mah enleri lhtfyaçlan tçln almaeak '1 
kalem boya levazmu vesaire. 

184,50 Motörlü vesait için alınacak 19 adet bt1yQk, 
11 adet orta ve 7 adet küçük yağ filltre c!hazJ 

103,12 Temizlik İ!ileri için alınacak 2,5 ton kn-ezil. 
78, 75 Cerrahpaş:-ı ve Beyoğlu hastahaneleriyle Zey-, 

nepkAmil doğum evt için alınacak 1400 kilo 
birinci nevi Adana pamuğu, 

'12,90 Belediye hastahaneleriyle Sıhhi milessesat i
çin alınacak 16700 kilo mangal kömüril. 

Tahmin bedeTierl ne ilk temlna~ mlktarlan yukarıda yazılı işler 
ayn ayn temdiden eksilbneye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
amelAt Mildilrlilğil kaleminde görül •bilir. İhale 2117/941 Pazartesi g(l
nü saat 14 de Daimi EncOmende yapılacaktır. Taliplerin ilk temniat 
makbuz veya mektuplariyle ihale günü muayyen saatte Dniml Encü-
mende bulunmaları. (5641) 

Devlet Oemiryolları : ve limantan iştetme.3daresi ~lanJan 
Muhammen bedeli 29.000 lira olan dört kalem çinko levha 2517/ 

1941 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ne ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklifierini ayn! gün saat H de kadar 
komisyon Reisliğine vermeleri 11\zımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dalnısinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefiiğınden dağıtılacaktır. (5617) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

*' 
Beyo~lu Yerli Askerlik Şubes'fna 
1 - 337 doğumhılar ve bu do 

lularla muameleye tAbi di!er do 
lularm ron yoltlamalarma (1 T 
muz 941 den 1 EylOl 941 tarfhbıe 
dırr devam edilecektir.) 

2 - Yoklama ayın tele IC!ı:ıleıl'll'l 

de sabahleyin saat sekiz 
13 e kadar devam edecektir. 
teıı, Pazar günleri hariç. 

3 - Yoklama aşağıda 
üzere nahiye nahiye yapılacaktır. 

A) 1 - 7 Temmuz 941 de Bey 
lu nahiyesi; 

B) 8 - 15 Temmuz 941 de T 
1'Rhiyesl; 

C) 16 - 22 Temmuz 941 de G 
ta nahiyesi; 
·n) 23 - 31 Temmuz 941 de 

ımnpaşa na'tılyesi; 

E) 1 - 7 Afustos 941 de 
nahiyesi: 

F) 8 - 15 Ağustos 941 de 
nahiyesi; 

G) 18 - 22 Ağustos 941 de 
merburgaz nahiyesi; 

H) 21 - 31 Ağulrtos 941 de K 
h 'zmetlı1erin yoklaması. 

Bu llfın davetiye mahiyetfnd~ 
Temmuz ve Ağustos aylan içinde b 
mazeret yoklamasını yaptırmayanlB" 
nn 85 inci maddeye t!lbi tutukıc 
llAn olunur, (9702) • Eminanil Yerli Askerlik etıbesW 
den: 1 - Yd. Top, Tğm. Odan 
lu Abdurrahman Mescloğlu (48242 
2 - Yd. P, Atğın. Ali oğlu Ral1 
Güder (37969), 3 - Yd. Top. :rğn) 
Hüseyin oğlu Abdülbald Tan (41979) 
4 - Yd. Lv. Tğm. Y. Cemal o 
Nilıat Cemal Akçlt (39118). Acele iU 
bemlze müracantlan iltın olllllur. 

Şubeye Davet 
Fatih Aıkerllk Şubulnden: Yd. pi"' 

yade Ttm. Hüseyin Hümil oğlu Mub"' 
lis Eroğlu GOmü!jane (41823) 3 
çok acele şubeye gelmesi ilAn olu 
nur. 

Yorll EmlnlSnD Aakerflk 9'1tiesl"' 
den:• .Aşağıda adlan yazılı yedek BU"' 
bayların kayıtlan tetkik edilmek ~ 
zere niltus cüzdanlarlyle ve ~ 
deki vesikalarla şubeye müracaatlarlt 

Diş tabibi Ttm. Abdtımluf ojJıl 
Abdülgani 321 Adana (4159'l), PiY8'" 
de Tim- H. Hasirn oğlu İsmail Naci 
323 Eminönü (41652), Piyade Tğ?ıi. 
M. Abdülhayır oğlu M. Münir 32' 
Eminönü {41730), Piyade T,lm. :rL 
A~f oğlu M. Cevdet 323 ~ 
(419011). 

Sovyetler bu dört cePJıede de betle yurtta talebenin eserlerin- görülmektedir. 
"' "' Lle )'1rmt )'lllmaayuı. '·"··~ 

.-pür ak t x. girmek :valancının biriydi. Fakat buna ral- sonra allannı attılar. Bir iki saat 
zarfında kayığın içinde renkli bir 
küme hasıl oldu. 

madıkea tamam olamaz. Milsa fktncl iç hastalıktan klin.ifinde btr u1stanldt mQnhAlı:Ur. Arm edea KAYIP: fstanbul seyrQsefet 
ade edin., 'bu meselede si:1:1e taliplerin ilAn tarihinden itı"baren on beş ~ içinde tıp fakültesi dekan- idaresinden aldığım 3871 nuın8"' 
yardım edelim. Biz evinize ge- lığına müracaat etmeleri. <5618> ' .ı.cuca ralı kamyonet plAkamı kaybet .. 

Pek gilzet denemezse de, hiç olmazsa - vau•ı ıc acıı kendin seçmek dinseler bu parayı Odi;vernezlerdi. lira fü tim Yenisini alacaltımdan lrllk • 
Çiçek bozuıı..• degll, Hem bize yeni ister miydin? Teneke kutudıld yirmi dolan birik- b 1ar ktu R h 1 iiıar_ ~c ya 86a men Yu Ana bu aon otıunun üzeri-

~.~dıyle aya2a kalluyo- ne titriyor, onu kendi canından çok 
Gözum sokak k81lısımn al- seviyordu 

sokulu bir ki~a itiei- • 
, Gidip alıyorum. Tek bir mec 

ua sayfası büyüklü~nde olan 
dükkan ilinının üzerinde bü

siyah çi.zıilerle aynlmıs on 
murabba var. Her birinin için
o djikkanda satılan bir eşya 

· ve fiyatı .. Birinci hane: 1-
. çorap, 99 sente. İkinci: kra.. 

t, 55 sent. Böylece ~diyor. 
talar, eldivenler, neler de ne. 

• Türkçede hoş bir tabir var
: Şeytan dürttü, derler.İşte bu 
imlerin de hepsi ıayet canh 
can çektiren cinsinden. Onlara 
tıktan sonra insanı adeta~

dürtüyor. Fiyat, ve telefon 
mnJl'Ul kUıdın üzerinde. Bil-

yapılacak iş telefona sanlıp 
arlamak. Zaten :resimlerin 
ında öyle ylzıyor: 
"Ne duruyorsun; lhlseye sur. 
bp ınnarlasana. Vakit tee(İ7or. 
•t1şt1nmeye değmes. Böyle 11-

eazluk 'bir daha ele ı~mez!" 
Kibdı kanapenin üzerine ko
ken kulalunda illnat bocaaı
sesi ~ıvor: 

"Halk çok zaman kördür. Gö
önünde duran şeyleri onu tah
edecek bir surette teshir ede

lirseniz, :malınızı bdendirdi
ve sattınız demektir.,, 

Kurnaz dükkincmın murab-
icfndelrt en• resimlui bu 

eyi ne iyi görüyor 

y arm yeni yıla giriyorlardı. 

Hon& Konı limanmm binler
ce yelkenli gemisinden hemen he
men hepsi demir atmış, herkes sa -
hile atıs verişe çıkmıth. Yalnız bir 
iki yelkenli, birkaç kuruş daha ka -
zanmak ümidiyle oraya buraya yol
cu ve yük taşıyordu. Endişe dolu 
gözler hep ufukları araetn-ıyordu. 

ÇUnkU bugün bir tayfun olacağı ha
ber verilmişti. 

Yalnız bir tek balıkçı gemisi en
ılnlere dofru açılıyordu. Bu, Yu A
nanm kaYtfı idi. Bütün servetini 
saktadıfı teneke kutuda yirmi do
lar vardı. Bu ıece saat on ikiden 
evvel bQti1n borçlarmı Memesi 11 -
zımdı. Bu fakir, fakat namuslu ve 
dQrilst kadma herkes ttlınat eder, ve
resiye mal verirdi. Yu Ana, ne za
mandanberl biriken borçlarmı bu 
gece ~ IGz verm{Jti. Bu 
yirmi doların on bir dolan ylyecek, 
içecek ve alltı, edevatı borcuna ıt -
decektt. Geriye dokuz dolar kab7or
du. Fakat Yu Ana üç cün sonra ot
lunu evlendirecekti, Bu münasebetle 
ona iki kaı 19J1i elbise alnuttı. Sim
di bir buçuk dolar açıjı vardı, İşte 
Yu Ana, bu tehlikeli havada biraz 
daha balık tutarak bu açılı kapa -
mak ve diılün masrafmı çıkarmak 
istiyordu. 

Nihayet klft derecede ıçddıktan 

Lie artık ıabınızlanmıya başla

mıştı. Bu yapbklan delilikti. Denizde 
kendilerinden ba~a bir tek yelkenli 
kalmam11tı. .. 

- Ana yafmur yatacak. 
- Aldırma. 
Allarmı bir kere daha attılar. Ka

yıtın içindeki renkli küme biraz da
ha kabardı, 

- Ana, ta:vtun gelecek, 
- Aldırma. 
Allar bir kere daha denizin dibi

ne dofru indi. Böylece bir saat da
ha geçti. Nihayet Yu Ana ıröz.lerinl 

renkli kümenin üzerinde zevkle gez
direrek: 

- Arbk yeter, dedi. YQzOmüziln 
akı ile borçlarımızı ödiyebillrlz. Se
nin düJ(ln murafm içbı de bol bot 
artacak. t::vt etmedim mi? 

Lie başını öbür tarafa çevirerek: 
- Senin her yaptJtm teY lyl ve 

dotrudur ana, dedi. 
Yu Ana kilçük ıözlerint k11arak 

otluna baktı. Lle tıpkı babaama 
benzerdi. İltifatımn bir tek mlnası 
olabilirdi: Suç, ,,. ,,,. 
A llarmı toplamışlar, Umana dol-

ru yol ııhyorlardı. Yu Ana -
nm basit. fakat hf~blr zaman 7anıl
mıyan aklı, bu iltifatm aebeblni a• 
raftınyordu. 

- Bak, dedi, ıana wrdiifm s6zde 
dU!'dum. Yeni yılın QçOncü günil ıeni 
evlendirl1oıwn. Kızı sen de ıördün. 

... tirebllınek için kaç aydır uğrapn11tı. ay mil vo r. ev an ? 
bir ağla yelken bezi getirecek, Taliın - Eğer biraz daha gevezelik eder- Teneke kutu.. Yu .Ana birdenbire 53 lira .a 
varmış olul. sen denizin dibini baylıyacağız, bayları8 U L M A C ,. 

Ufuk kararrnıf, tiddetli bir rüzgAr Artık Yu Ananın şüphesi kalma. yerinden fn-ladı, Kayıim bir kö,e - 21 lira t 2 3 4 5 8 '1 8 9 
çıkm11tı. Yelı.tnlf, bir kn-lıngıç gibi mıştı, Kalbi derin bir acı ile sızla • sinde sakladığı teneke kutunun ka· baylal' 
Umana doiru süztllilyordu. Yu Ana dı. Bu serseri oğlunu kendi şerefi ka- pafını elleri tftrlyerek açtı. Kutu 20 lira 

leri il d k dar seviyor, onun mesut olmasını is- bomboştu. Zavallı kadm: göz ni o un an ayırmıyara : _ Ne yaptın olul? diye tnliyerek Bun 
_ Topal Tao geçen giln bana. U - tfyordu. Fakat kızm ailesine de söz ne de . 

manda bazı "asri,. kızların tilrediğl- vermişti. Ne yapacaktı şimdi? oldutuN;er;a:;!:; 1:~e haykn-dı. tir. ıı--1---ı,--·-_ --ı--ı--1 
ni, balıkçı gençlerle dUşUp kalktığını Harı 1 Birdenbire irkildi. Oğlu ona her Kimseden borç bulamadan. Ben bu 
s6yledl, dolru mu? şeyi söylememişti, Yu Ana hislerin- asrm genciyim, Bizim için alk her verilec - 1 • 

- Evet, ne olacak? de aldanmazdı. Eler Lie'nin anaam- ıeyden Ustilndilr. dağıtılı ı -
- Sen de tanıyor musun bu kı% • dan saklamak istediği şey sadece Anası hiçbir şey işitmiyor, sadece ceklii · - - .--ı-.1--1 

lan? kendi karrsmı seçmek arzusu olsay- bu akşam ödeınlye mecbur oldulu _ _ ·F -
- Bir iki tanesi ile tanıştım. dı, gözlerini bu kadar kaçn·maz, mn- borçlarmı, kır.m anasına verdiği sö- BÜ} 
- Topal Tao, zamane ıençlerinln temadi.yen mevzuu değiştirmek iste- zil düşünüyordu. Birdenbire dolru-

yalnız aşktan bahsettiklerini aöylü- mezdi. Hayır, çok daha mühim bir tarak hayatta kalan :reıAne ofluna K ---·--"" 
yor, şey olacaktı. kanlı ıözlerle bakmıya batladı. Dal- t Soldan Sağa: 1 - Bir körfez .. 

- Çok konuşma ana, hava bozu- - Bu kızlan ne kadar tanıyorsun? ıalar ıtttıkçe ri)tseliyor, ıihdr u- Milll ır hayvan 2 - Ters okunursa 
yor. Lie birdenbire anaıma d6ndü: tulduyordu. sinde b lıvermek - Bir uzvumuz 3 -

Yu Ana işitmemiş ıibi devam etti: - Bir tanesi ile evlenmek lstıyo - - Ana çddırdın mı? Denize bak- bin lira ·kek _ icar 4 - Ters okunursa: 
- Aşk nedir, otul'~ ruın. sana! Şimdi kapaklanacalız, Yelkeni bulda ljlnınış _Bir millet 5 - 11~ e 6-
- Ne bileyim ben. - Bu kadar mı? idare et. mıştık • •rs okunursa: Siıriyededir • 
- Bu aşk dedikleri şey insanı :va- - Tabll bu kadar. Yu Ana, birden canlanarak yel- Bu taüslümanlara farzdır 7 - Bit 

karm"' Seni de yaktı mı hiç? Topal Tao ona çok teJ"ler anlat • kerıln ipini eline aldı. Kanlı g!Szleri apartımkek ismi _ Bir erkek ismi 8 -
- Hayır. mıştı, Kalbi çarparak: hAlA oğlunun ilzerfndeydl. Birdenbire de oturj.ken - Aranmaktan emır 9 -
Topal Tao qkın. pnçlere türlü - Bu münasebet ne dereceye ka- şiddetli bir salnak gergin yelkenle- yan HiJ körfez - Bir h yvan • 

çqmlıklar yaptlrdıtmı mö:vlüyordu. dar ilerledi? diye sordu. re çarptı. Kayık yana doğru eğildi. mamen Yukarıdan Aşağı: 1 - Atılgan.. 
Adet ve ananelere karıı ıeUyorlar, - Ona bir hediye aldun, Lie, boğazını yırtarcasına: mış· tir. kambilde renk 2 - Çocuğa b 
anatannm. b&balarmın kalblerinl la- - Ne? - Yelken! indir, diye haykll"dı. ir _ T rs ot.un r a: B' I an 
nyorlarm11. Sakm Lle de,,. Fakat Lle, ıözlerf ıururla parlıyarak: P'akat Yu Ana J'9rlnden kunıldama- :-· ümdan 3 - N irır 
hayr, hayır, olamazdı. - İpekli bit kumq,. dedi. dı. Lfe, dümeni bırakarak yerinden Buguir kaza merkezı 4 B ... ib det 

_ Otut _ fpe'kll bir kumaş ha! Sen? Bir fırladı. Fakat çok geç kalmıştı. İkin- ir millet 5 _ Bır mevsım G _ 
- Yelkeni pv§et, rü7.14r şiddet- balıkçı? Parayı nereden buldun? el bir sağnak kayığı devlnniye kAfl Ankatbada yanar - Tecessüs 7 -

leni.yor. Lfe cevap vermedi. ıeldi. Dalgalara gömülmeden evvel, k D f 8 R nk B' l 
l .. l i bl Adliye, ıyru - e a - e - ır er 

Yu Ana elinde Sıkı ııkı tuttu:ı..· _ Sana soruyorum, parayı nerede Lfe'nin dehşetle açı an goz er r k 
... ıldı. ri bu a- Büyütmek - Ters o unursa: 

yelken ipini ıev§eterek tekrar otlu- buldun? saniye anasının yüzüne tak 
na döndll: - Borç aldım. Yu Ana lillilmsüyordu. etmişleta?, 

s 
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GECE GELEN HABERLER 
1 

Churchlll Diyor ki: mr Sovyet Heyeti Hakikatle Sovyet Teb&ğı 
( Baş tarafı 1 incide ı ( Baş tanlı 1 lndde ) L clracla p ela N 1 ( Bat tarafı 1 lndde ) 

isıaı ,siyasi ve sevkulceyş ba· Almanlarm ilerlemesine mani ol- on POpCllCln JI GSI t".opçumuzun ve hava kuvvetleri-
kımından birinci derecede ehem- maktadırlar. (Bat tarafı ı incide) A ? miziıı bombardımanı ve tank ci-
miyetli bir hAdisedir. Bu, harbin Almanlann karfllaltıl& rüşmüftür. Sovyetler Birliii ta· Jlrl Etme& zütam.1anmızın mukabil hucu. 
bidayeündenberi vukua ıelen giirlısı.ı- rafından Amerikaya yeni sinnriş. ( •·· tarafı 1 incide) mmuı . .,.ı!lre.ticesinde a~ zayiat ver• çok mühim hldiselerden birini ~· KMC"ı- - --, q• 

teşkil etmektedir. Bu işğal, garp Lo~dra, 9 (A.A.) - "Afi,, B~ ler verlmesi ihtima$nin bahis paJ(anda haberleri netretmektir. Polot.U istikametinde Bolko-
yarım küresini Nazi tehdidinden haftak ilk d-:- ol~~ Alm~lar s~ ~=.'!ı.~~i~a:r == ~~~~ OscExclıan.J( ajansi ile viçi civannda Gari>i Dvtna.._ 
himaye etmek hususundaki ta- per 8Zlil;& ~ ~e muracaa zin beyanatta bulunarak nihayet an~.ı:n ean adlı ajansı şimal sahili uzerınde kuvveU.. 

fikan yapılmıştır. len malumata gore, Dvına c;ephe Yalnız Amerikan ajanslan az talanna karşı şiddetli çarpışma 

Kızılag Cemigeti 
H esabatındaki 

l lıtilô.s Davası ı 
mamiyle Amerikan siyasetine tev etmişler~. Fil~~ı b~aya ge - müsbet ve ameli teklifler karsı- bu vazifeyi ıorür. miye t.eşebbüs eden düşman kı-

Ordumuzu 1zlandada tutmak s~~de durd~rul8:n ~lmanlar köp- sında bulunuldulunu söy'J.emiş. çok bitaraf çalışırlar ve hakikatj lar devam etmektedir. 

rek Amerikan kuvvetlerinin he- taarruzlanna mukavemet etmek _,.,,. " ler. Bunlardan bilhassa iki tane- tinde kıtalanmız, miıhim düş. 

1 
:fikrindeyiz ve gerek Ingiliz ge • ru başı tesıs edıncıye kadar Rus tir. P-'--··a ik S. Bua"a olduğu Jlıbi vermiye jfayret eder. NOVOj!l'Bd • Volinsk istilwne-

defi ayni, yani İzlandayı müdafaa için siper kazrruya başl~ışlardır. araauula1d müzakereler si Associated Press ve United man tank cüztitamlannın bir ta 
Su~luların l Juhakemesine Du""n Baclandı olduğundan Hitlerin bu adaya a- Esasen cephenin heyetı umumi - Londra, 9 CA.A.) _ lngiliz ma Press beynelmilel şohretıerine arruzunu anudane bir tanıda Jle-

"S iYi '3' yak basmak hususundaki bütün yesintle Alman taz~ 'd zayıflamış kamları, Polonya _ Rusya müza- halel ~etirmemek için verecek- ri püskiirtmektedir. 
teşebbüslerine mukavemet için tır · kerelerinin aldıjı seyirden sarih leri haberlerin dobu olmasına Beltsi civannda, kıt6nmız 

Ankara, 9 (TAN Muhabirin
} - Kızılay cemiyeti hesa -

tından 45573 lira 81 kuru11 ih. !~ yaptıklan iddiasiyle bun -
~ bir müddet evvel tevkif e
~iş olan Kızılay veznedan 

liI Sorul, vezne katiplerin
Sami Tipal ve muhasebe 

nıurlanndan $emsettin Kara
llıızrak •hakkındaki davaya bu -
~ Ankara aıtr ceza mahkeme
(!IQQe başlandı. 
,_ysule ait bazı müzakereler· 
"en. ve maznunlann ifadeleri bl
~ birer 'Okunduktan sonra ı~
ların isticvabına başlandı. Bu 

Usustaki ~ ve cevaplarla 
"iltalialann dinlenmesi tam 5 

t sürdü. 
,_~vvell veznedar CelAUn ffa
~ı okundu. Burada Kımay te
'"'Ye fişlerinden bir kısmının 

1
_zne kAtı'bl Sami tarafından 

...,ldurulmakta olduıunu, bu ie
ıL. üzerinde tahrifat yal)ıldılın
...n haberdar bulunmadılmt, 
.. ~disinln bu Werle hi~bir alA
"-11 bulunmadılım söylüyordu. 
.A!leis, cemiyetin mutemet ve 
~ildarlan oldulu halde para -
"'il bir kısmmm neden memur 
~ettin vasıtasiyle yatınldı -
:UU· buna neden lüzum .ıörül -
ıoiilünü sordu. 

V ez:nectar, tahsfldarlarm dal -
dairede bulunmacbklannı, 

ielerle de meşgul bulun -
1tlClarmı, daireden herhanıt bir 

urun da bu fşi yapabilecek 
r halde olduitunu, kendisinin 
bir zaman $emıslyi çaiınp da 

eu parayı dedıal ~ötürüp ya -
ız,, diye bir talepte bulun -

~dıitmı ve kendisine ıelen 
akbuzlarda tahrifat yırpıld2,b-

Türk Gam 
l<omisyonunun 
·Çalıımaları 

llil Tasnifi Meselesi 
Hakkındaki Rapor 
Dün Kabul Edildi 

nın farkına varmadılını söyledi. 
Müteakıben diğer suçlu Sami 

Tipal'in ifadesi okundu. Sami bu 
ifadesinde kendisinin veznedar 
olmadıAuıı, ancak vezne katibi 
sıfatiyle bir hesabın kaydı gibi 
basit işlerle meW{lll oldu~u, 
l>8l'8 alıp vermek ıibi işlerle hiç
bir alikası bulunmadı~m ve 
kendisine isnat edilmek isteni -
len iŞlerle bir münasebeti olma
dıiuu ve böyle bir şey yapma -
dıAım beyan ediyordu. 

Reis, 11u cevaplan klfl RQr -
miyerek Samiyi sorguya çekti. 

Son olarak $emsettinin kendi
sinin masum olduıtınu iddia e
den ifadesi okundu. 

Şemsettin reisin sordun bir 
sual hakkında verdilti izahatta 
zaman zaman kltip Saminin 
kendisine Relerek tedive emirle
rini imza ettinliıinı, fakat buna 
mukabil bir yerden bir ı>ara al
mamıuıı, tarafından bankaya ve 
maliyeye yatınlan ı>aralarm 
makbuzlarmm tamamen ~tiril
miş ve veznedara teslim edilmiş 
oldulunu söyledi. 

Mahkeme reisi, meskôk kalan 
birka~ noktayı aydınlatmak 
maksadiyle sorRUsuna devam et
ti. Ve bilhassa a1madııı bir pa
ra için aldım. diye imza atması
nın aebeplerini araştırdı. $em -
settfn kendisinin acemi bir me
mur oldu~u iddia ettikten 
sonra sözlerine şöyle nihayet 
verdi: 

- Bendeki kanaat, bu para -
lann yatınlmış oldufu merke -
zindeydi. 

Vakit ~fktiiinden muhake -
me yann (bURiln) saat 9,30 a 
tAlfk edfldf. 

Fransada Yeni 
Kanunu Esasi 
Hazırlanıyor 

Kurulacak Olan 
Yeni Devlet T eıkilah 

Otoriter Olacak 

bu kuvvetlerin filli işbirliğinde Eksperlere göre Almanlar tah surette memnun ltizükmektedfr. fevkalade itina ederler. Bu ajans- düşman piyade ve tankJarın 
bulunmaları pek muhtemel gö. min ettiklerinden daha büyük Müşterek diipnana karp tek cep 1ar Amerikan hükftmetinin kon- karem. yeniden şiddetli Dlltıare-
zükmektedir. güçlüklerle karşılaştıkları için he kuııdmUJna vannü için her trolüne tibi değildirler. Dünya- beler vermektedir . 

şimdi alelAcele tamirat ve değişik iki taraftan gösterilen bariz hüa- nın her tarafında kuvvetli istih- Falciu civarında kıtalarmm 
tikler yapmak mecburiyetinde nüniyet, yetıiden barlpna için barat teşkilitı vardır. Her haberi Rumen - Alman kıtalarma kaqı İzlandanın işgalini intaç eden 

Amerikan siyasetinin ikinci pren 
sipinin, Roosevelt ile konırentn 
ve Amerikan milletinin, Büyük 
Britanyaya sadece mümkün olan 
mühimmat ve melzeme yardımın 
da bulunmakla iktifa edilmiyerek 
bu mühimmat ve melzemenin İn
~iltereye varmasını temin etmek 
arzusu olduğu malumdur. Bu 
J(aye Amerika Birleşik devlette
n reisi ile konıre ve Amerikan 
milleti tarafından sarih olarak i
lin edilmiştir. Bu, yeni bir h3re
ket hattıdır. Bunun bütün mesu
liyetini Amerikanın yüklenmesi 
lizundır. Bu nokta bir tarafa bı
rakıldıktan sonra Reriye kalan 
mesele, İzlandadaki Amerikan 
kuvvetlerine deniz tarikiyle za
man zaman yiyecek ve malzeme 
J{Öndermekten ibaret kalır. Ame. 
rikan menfaatlerini korumak 
maksadiyle denizaşırı hizmetler
de bulunan Amerikan kuvvetleri
ne ıönderilecek bu malzemenin 
cok tehlikeli sulardan ~esi ~ 
zım gelecektir. Bizim de ayni de. 
nizlerden mütemadiyen J(eçeD 
vapurlanmız bulunduju cihetle 
alakadar iki memleket harp Re
milerinin birbirlerine münasip 
şekilde k&r$llıklı yardımda bulun 
malan hiç $1.İphe yok ki elverişli 
olacaktır.,. 

kalmışlardır. çok büyük bir engel tefkU eden kaynağından tahkike çalışırlar. müteaddit mukabil hücumlarda 
. '1- birçok güçlüklerin, suitefehhüm Bu aianslann muhabirleri dob'u- bulunmu.şlardır. Bu mukabil h 

Ber~, 9 (A.A.) - A~ kı- lerin ve meşru ıiklyetlerin orta- lutuna kani olmadıklan haber- cumlar neticesinde, düşman, in
tal~ .F~landiya cephesınde k~y dan kaldı,dmallnı mümkün kıl • leri vermekten imtina ederler. tizamsız bir halde ve siWı v 
vetlı ıst~mlar tarafından mu- nuştar. Polonya_ Rusya barışma- Cünkü verdiii haberin bir iki teçhizatını bırakarak Prut'un 
~a~ edilme~te o~n Salla şeh- sının Polonya _ Çek barışma11 defa tekzip edildi~ aören mu· ötesine püskürtülmüştür. 
rını ışgal etmışlerdır. kadar geniş bir mahiyet alınası habir, isini kaybetmek tehlikesi- Munnanak, Kandala$ka ve 

uht el bul ktadır F ne maruzdur. Ukta istikametlerinde, kıtalan 
16 bin lapangol g~iiUüaü ~t ı:::llz ~;: mahfill:: Bununla beraber, bu ajanslar- mız, arazimize J(irmiş olan mün 

BerUne gittı rinin fikrine söre, esas mesele, da da muhabirlerin sahsiyetleri, ferit düşman J{!'Uplariyle muha 
Beme, 9 (A.A.) - "Afi,, Neue Polonya ile SOvyetler Birliği ara bulunduklan memleket hakkm. rebeye tutuşmuşlardır. 

Züricher Zeitung gazetesinin Ber sında mevcut muhasamat vaziye daki ıörüşleri, temu ettikleri Gündiız tayyarelerimtz, tayya 
lin muhabirine göre, Rus cqhe - tinin derhal nihayete ermesidir. muhitlerin mahiyeti mühim rol re meydanlannda düşman tay 
sine hareket etmif olan 16 bin Ve çok şükür ld, böyle bir imkin oynar. Muhabir cok defa farkma yarelerine muvaffakıyetli h 
Is 1 Un l ..x-n'-- ...-ı. varmaksızın propaıandaya ilet cumlar yapmış ve düşmanın mo-

panyo gönüllüsü Ber e ge - evll'iUAllle .. ~. ı o i . b kab'l bitaraf tö' l" hlı - .. tamı 
mi§tir. Bunlara General Munoz Polonya Jiariciye nazırı Zaleıdd 0 ur. nun ç~ . V. • ı r u ve zır c~zu anna b 
Grande kumanda etınektedfr. dün 6jleden sonra Eden'l ziyaret ajans haberlermı dahı ~ir defa seri darbe fndırm~. BU«W> 

Beaarabgada Sovgetler ederek Ingiliz hariciyesinin tavas mihenk tQma vurmak lazımdır. S6 Alman tayyaresı tahril> edil 
.. • .. ıutu üzerine Ma&ki ile baflıyan '1- '1- mittir. Bizim 4 tayyaremtz b-

müJUın ku'DfJetler one ve o zamandanberi 1&1Dimi bir ha ikinci propaganda ıillhı da Yll>~. 
::-.ı::ı_ · inde er_ lan Şimal ftto.u harp ıemfteri. ba-

8..,-glllC',- va ıç cereyan etme-.ac 0 radyolardır. Filvaki Türk va ve hırva kuvvetleriyle lfblr-
Berlin, 8 (A.A.) - Dün Besa- gö~elerin ~i§afından Ingiliz matbuatı yabancı radyolarm pro- liii halinde muvaffakıyetli bir 

rabyada Alman kıtalannın ıürat- h8;1'1ciye nezaretine malılmat ver. pqandalarından masun bulun- ihrac harehti ışt 
li ilerleyifine mAn1 olmak üzere miftlr • maktadır. Fakat Türk dinleyici Hanj(ö mmıJ~ ırclıziıtem 
Sovyetler mühim Zll'Tıh kuvvef - Surl C phe • yabancı radyoların tesiri altında- 1armuza hücuma tetebbtll eden 
leri ileri sürmil§lerdir. Şiddetli J• e Si dır. Radyo haberlerinde ise pro- ild düeman bölütü ~uzun-
dölüşlerden sonra Sovyetler ıe- ( •·· , __ ._ 

1 
in ld ,,.anda ile hakikati tefrik etmek ve havan top~ ateftyle 

riletilmiştir. ..., ~..... c • > da!ta Rilçtür. Yalnız radyolar için imha edilmı.tlr 
Alman ve Rumen tepkkülleri, Jrillmelini istemfyen ve harbin söylenebilecek söz şudur: Tuna filotmhma mensup tay. 

Sovyet artçılarına hücum etmiş- Suriye ve Lübnan hallma tah - Her memleket muhtelif diller. yareler Tuna üzerinde d6'ma 
ler ve çok arazi kazanmıflardır. ~ ettW ~plan azal~ de ve bu meyanda Türkçe neşri- nakllyabnı bombardıman et.mit 

Cephenin bu mmtakalllıda Sov ıstıyen ve sıWılann terefinin vat yapmaktadır. Bir yabancı !erdir. V ç nakliye va1'llnmdl 
yetler, hiçbir zaman yerine kona kurtanlınq ol~~~ bulu- radyonun Türkce neşriyat !aı>- infilAklar ve yanj(Ullar ~ 
mıyacak nakil vasıtaları kaybet- nan Fransız hükıimetı General muı ancak, J>l'OPAAanda ibtıyaCJ de olumrmstur. 

Booaevelfln aözkrl mişlerdir. Bundan başka Alman- Dentz'e muhasamatın deriıal ta- ile ifade edilebilir. Binaenaleyh 'Almanlar garp 
Vaşi.DJ[ton, 9 (A. A.) _ Roose- lar. siWı, cephan"!, teçhizat ve tilfni talep etmek saWıiyetini yabancı radyolardan dinlediımtz ldfluımetinde rioıt ..,,_ 

velt, buJ(iln, filiyatta, Amerika büyiik miktarda mitralyöz ve bir vermeyJ kararla~ır. Bu Türkce neıriyatın dörtte ücü hi
Birleşik devletlerinin müdafaaaı kaç bin esir almışlardır. maksatta dün Beyruttaki Ame- tap edilen memleket etkAn umu- Moskova, 9 (A.A.) - N~ 
harekitmın ICU'P yarım küresine Şark cephesinin §imal mırıta - rib B~onsolosu va11taslyle bir mfyeıdni mhirlemek maksadiyle len bir Rus tebliifnde blldirll • 
inhisan hakkmda her türlü kay- kumda Alman istihklm k•taları ıe.et>bus yapıJmıe bulunmakta - hazlrbmmıs l>l'OP&Jtandad.ır. Din- dJJine 2iSre, •'Lepet,, muıtaka-
clı ortadan kaldırmıftır. Roose- bataklık arazide yol yapmışlar - dır. • leyicilerin bu yabancı radyolara ımda Almanlar R8rP isttlwne • 
velt, gazeteciler konferansında dır. Biraz sonra da A~ kı~ Clıurclılll'ln aözkri Dek ehemmiyet ve~emeleri, din tinde ricat etmektedirler. 
demiştir ki: şarka doğru ilerliyebilmişlerdir. l~leri haberlere manmamalan Geffld luınk& 

Sovyetlerim tayyare kaybı Londra, 9 (A.A.) - Churchill, tavsıyeye şayandır. 
"Bu veya öteki Okyanusta mü. Berlin 9 (A.A.) Q~-~u "'- Avam Kamarasında beyanatta Çazetele.rdeki haherlarde ele Jı1G1kova, 9 <A. A.) - 9 'l'laalna 

dafaa için ehemmiyetli olmıyan • - ~ye - bulunarak, General Dentz'fn haJdbtle pro~yı ayırde.. ~ -.re41Jm So97et remi ~ 
noktalar vardır. Fakat diier ta- dar ahnan malıimata gore 8 tem mütareke eartlan talep ettilint debllmek tein okuyucunun uya- Ullnde bllham tG>'le ~ 
raftan Raıı> yanın küresinin sı- muzda Sovyet hava ku~etleri teyit ederek demi.tir ki: nık buJumn•n ve tendi kendine Gece o.trov, Lepe1 ve 1'~ 
nırlannm biraz ötesinde kain cok l28 tayyare .kaybetmişlerdir. 'Bu .. Fransız FevkalAde Komiseri daiına su sualleri sorarak haberi Volinak mmtakalannda mtDlllft m1k 
mühim olabilecek başka nokta- yekdnd.an 79 .~~i h~v~. muha- Gi!neral Dentz, miltarekeyi in- kontrol etmesi llzundır: Bu ha- hanı~ler cereyan etmlstlr. 
lar da mevcuttur. Muhayyel bir rebelermde duşurulmii§tur. • taç edecek şartlann müzakeresi berin men9ei nedir? Havadisi ve- o.trov mmtakasmda ıat.ı.rmua 
hat çizmek ve bu hattm üzerine 7 Temmuzda Sovyetler 201 tay için bize resmen müracaat etmiş. ren han,d ajanstır? Havadis ve- ıece :rmf kuvvetler abnqlar, 
ışamandıralar dikmek bittabi im- yare kaybetmişlerdir. tir. Kraliyet hükUmeti için bu - rilmeainde ne JP'bi bir mtftıfaat )'8Ddm da bib'l11t ıece ketifler1 ,..,.. 
kansızdır.,. Harekitın lllllllllli bir nun. ne kadar memnuniyet veri- takip ~ektedir? Havadisi ve. mlf).ardıt. , 

İzlandaya Amerikan kuvvetle- • el olduiunu aöylemiye lüzum ren merkez itimada liyik mıdır? Sebeç mintaJaımda ıntlhfın 
Ankara, 9 (A.A.) - Türk gra- Vichy 9 (AA) _Devlet Ş1i \l'İ gönderilmesi bahsinde yapılan bil~u voktur. Bu suretle bizi müıee. Bu sualleri yukarda verilen 1- klt lnkiıaf etmektedir. J)Ofmaftllf 
eri komisyonunun dünkü celse k ' · i d iresi d.. v: bir münakaşa esnasında Roose- Bertin, 9 CA.A.) - Huasl maba- sh- eden bir ilıtiWa nilıawt ve - zahat ile ka~. )tendi- urbh unsurlan ne piyade 1r111r...ı~ 

verilen karar mucibince dil ~:'dean~uesıo8;ıan:.mı ;~ velt, Alınan veya diler bir mem- birimiz bildiri70r: rilmq olacaktır. Bu ihtilif esna- nizi az cok proJ>81(andanın tesi- rl sark istikametinde Derlemek 
tamıfini ltil'UfeCek komite ve Fransız devletinin yeni ka- leket kuvvetlerinin İzlandayı ii- 16 stinliilc Alman - Ras harbinden sında, Fransayı müdafaa etmek rinden kurtarmıya muvaffr,_ o- b07Qk ~er sarfetmektedir1er. 

:U sabah saat dokuzda Türk Dil nunuesasls' 't esas prensip ıal etmek üzere bulunduklanna sonra Alman askeri mahfilleriniıı mii- maksadivle orduya .rönüllü ola labilirsiniz. Muharebeler denın etmektedir. 
urumunda toplanarak komis • ı · .. .. 11?~ t"aı • dair sarih malumat alıp almadıtı talaalariyle alman haberlere ve cep- ,. .. ,. •"''"1""" 1 000 i1A 1!;nrı ~vuı- ]toJoaJı: mmtablmda l9C!9 UDi 

onca istenen layihayı hazır.lamı§ en J{Oruşmuş ur. hakkında sorulan bir suale bil- heye Japtıtım M1&hat emumda sör- tralyalı, Ingiliz ve Hintli, Fran mnnı....1..- Barkovtç etrafında mOhtm ~ 
Mareeal Petaln ceiseye riya - vasıta bir c vap vermiştir. Roo- dtiklerime istinaden amam! bir bi- ~ız kursunlan aitmda ölmil~ ve- •-...nunı beler eel'e7&D etmtaUr. 

Komitenin ittifakla verdiği bu set etmiş ve wsmı bir nutuk söy- sevelt demiştir ki: ıtnco Japılabilir bnaatlnde)'im, Ba va yaralanmıştır. Bitlerin zafer- Kıtaıarmuz birkaç kere 1ma fabl 
arda iltilaklı ve tasrifli ayrı- liyerek yeni .kanunuesasinin a - "Filhakika bu hususta sarih su- mabarebe :repJ&Di bir mahiyet arset- leri dilnvanın b~k kısımlann- sa FabrltGSI ddeW mukabil turruz1arda ballDı 

nlsbl oldulu ve Türk di • na hatlannı şu suretle izah et - rette cevap verebileceiimizi san. mekte olap bandan enrellıd muharebe- da bl1"0k masum insanı böyle mu,ıardr. 
iltisaklı manzara gbstemıe- mittir: mıyorum. Fakat, harp zamanında terle hiç bir veçhlle mabyeae edile- feci br«asalıldar lclne atmıstır. lolllllalandl Lepe! ınıntakumc!a lntl!ardnll 

onda tasrlllilik vasfı bulundu- 1 - Milleti teşkil eden iç_ti- insan kendisini hasmın y8Gne mes, Filbakib Alman orctua ba 'IJfnaenaleyh bu müzakere tekli- dQpnanm iki mot6rUl alayım 
haJrilratinl kaldırmayacağı mat unsurlann kalkınması ~zö- koyar ve hasmın ne yapacaiuu harpte, ilk defa olarak ltasnda si- finf ivi bir "kilde kareıladlk. ( Bllt tanlı ı bMWe ) v• d6rt batuya ile birçok tak top. 

bit ecli1m1'Ur • nünde bulundurularak yeni bir tesbi~ çalışır. İnsan bazan ma- Jlbça mllterekld bir cHlfl'!!anJa kartı- c:;nratle bit" neticeye nraealmu- mouth lfmanuıdaJd ia" testatı- lan tahrip etmlflerdir. 
Terim komitesi de ölleden ev devlet teşldlitı yapılacaktır. lumat alır, bazan alamaz.,, Japıak mecbariJ'etfnde Jııallluttır. Ba u ümit ~rm . m ve YaJ'.1DOUth ve Aberdeen Volinsk - Ncwoırad m 
ı Türk Dil Kurumunda, öiJe- 2 F.sk. kan uesasin · Bir ıazeteci, hasmın Asor ve- de.Jet modem harbin >'eni uallerbie Hertıan"1 seklide resmi bır an- limanlarındaki mühim hedefleri muharebeler pce durmadan 
n sonra uat OD altıya kadar f nsi - ı l' ~iz siya~ vahut Ye$ilburun adalannı işJ(a- kartı lrart178 selmiye huırlanmıı ba- lasmava varıl.mcı~a kadar. aske- bombardıman eyiemislerdir Bir etmlstlr. Dflpnamn mot6rltl "ss 

ve tarih • Coğrafya fakülU:- b~y!uJ:n ı::~~i':tte ddişik le teşebbüs etmesinin muhtemel lanclula cibi motörUi fırkalara da ... rt h~!! ~~!kt~l~ ~ çok büyük yaDJ(l!llar, bu ~ar _ birlikleri eark istikametinde ~------
toplammt ve müzakerelen- yeni bir siyasi bünye teşkil ve olup olmadı~ını sormll$tur. Roo- bip bulanmaktadır. den Ammkanul t idi.fi nız1aruı muvaffakıyetine delil - tan fiddetll taarruzlara raım-

devam etmiftir. Komisyon u- tarif edilecektir. sevelt, bu s~le "tahminlerde bu- Sovyet cıırdaaa bir cok babnlardan e dir. pils1dlrtOlmGt1ercllr. tmntab1a 
uml heyeti qleden sonra aat lunamam,, dıye cevap vermiş- Alman orctuea bemedifi cibi, ayni va~meton. 9 (A.A.) - Sum- Dün öJleden IOnZ"a dü911Wllft Cephenin diler bO:' be1tır ol 

alt.da dil ve tıarifi _ coğrafya . 3 -: Bundan böy~e Fransac;fa tir. ibtilllci vufmı da haiadir. Ba maha- ner Welles. buıriin beyanatta bu- Manche sahiline ve Alman ko _ rmda ıece mQhlm m are ı.e
ültelinde Maarif Vekili Hasan dini .~ır akide teessüs edecekt~. Bir kıaıın hava subayları rebede en cc* ha,...U lnllCip olan ııok lunarak. Amerika konsolosunun yuna karsı yaptııt taarruz te- mamqbr, Tayyarelerimiz ~tro111ıaı.,ıt1' ıJra.!J 

· Yücelin reillilfnde toplana. Muteakıben M&re$al muhte~ıf :uL ta, Ru ukerlaln cesareti ile mtldafa- ~urivede bil' mütareke akdi lcin aebbüslerlnde Alman avcılan 11 pel ve Vollnak • Novoıra 
lk dil tamtfl meselesine ait tali meselelerden bahsetml11 ve mıl- BKUR altma çağırıldı ada söıtercliti maharet olmattar. Hal- fnfllizlerle FrannzlAr arasmda ir. ~ av tayyaresini dilsilnnüş- lannda dillmanm zırhlı ıı:. m 
mitenbı hamladajı liyihayı tas 1i !Dkıliıptan doAac~ yeni dev- Nevyork, 9 (A.A.) - A.ssocl- baki F'mllnda harbi Ru orduantUl tlbatı temin mabadivle tavaaut- ter buna mukabil tek bir tay. unaurlanna ve dtltm:e taarTuz. 1M7 
p etmlfYr· 1etin otoriter ve sl~ılel meratlbi ated Press'in Vaşin.l{tondan öf. süratle lnhiW ecleceli intibamı ver· +,. ,..,., ............ t'"1rlif ,.++;~ .. ; ıııöv- ya~ kaybetmislerdir. dan1armdak1 tanve 
Sonra tlnettk bahsiılin müza. - !tla:C, b~:tf:t haline gelece~ • n:!1di~e R~re. sivil hayatta J((Sr- mi•ti. Alman harekltım kolaylaıtıraa Surlgeü aon oozl11et Geçen ıece İllJliliz savaş tay - m=:1~t'den Bobnıllk'a ~ 

e &qlanmış ve bu bahil Y 1.9 • d~erı vazifele! .. daha. ehemmi- &miller ıanJardır: Kahire, 9 (A.A.) _ •ureblilt": yareleri Garbt ~~yanın mulı- uzanan mmtakalarda dtıtman cere 
afmda kOmlsyon lzamnın ileri yetlı olmıyan butun ihtıyat hava 1 - Alman askerinin malıarebede- S rivede kıtalanmızın Humus telif yederine infilik ve yallJ(l.ll ed hava muharebelerinde 

ürdükleri muhtelif meseleler ko Berin Sefirimiz Bir subayları 1 Aiustosa kadar silih 1d tecrtil>Mi; u H 1_: istikametinde ilerleme- bombalan atmıılaıdır. Sivil halk ~ e:s ta"are ka1'betmlltlr. 
Ufularak eua1ı birçok noktalar altına çağınlmış bulunacaklar- 2 - Baalıan halinde npılan hilca- ;:,. ~nuniTt't verici bir tarz- arunda bazı ölü ve :varalı var - ;.~iz kayıptır. 

ar altına alUUIUfhr. Kalan bir Ziyafet Ver• dır. man temin ettill tefevvuk. fi dev etmektedir dır. Ahnan «ece avcılan ve ha- En sarih rakamlara nazaran '1 
mesele konU§Ulmak ve sonra 1 3 - Alınan han kuvvetlerinin, R am • va dafi bataryalan taarruz eden T uzda 102 düşman hrronN-1 

rfolojl bahsine geçHmek üze- Almanya le ltalya daha iyi pilotlara Ye daha .Oratli tnRillz tayyarelerinden sekizini = milmiştlr 9 av tanarenm 
yarın saat OD bu~~ toplanıl Berlln, 9 (A.A.) - Türk· Al- tayyarelere malik olmaktan milte- htm So9)'et kuvvet1erl Lemberl ve düş(irmileterdir. k-2. .. -. • 

ve terim Jtomıtesinin de sa- == ı::rı:err:su::~= Ara1111da yeni Bir veWt bariz QstQnllJl(l. Besarabya eephelerbıde 1nmıldana - Alınan 8tlllagi t.ı.tuuı ..,...,_ ,_,.,., 
ı~qlili='W .. _ saat dokuzda çalışmaları nasebetiyle Türkiye Büyük Elçisi 4 - Alman ~ daha mQ- maz bir bale ptirllmJf bulunurken, Rumen petrol. ~ 

başlamUJ kararlaştırılarak sa Hüsr~ Gerede ile refikası bir öj Hudut .& -L-ması kemmeı bir tmette inıal edilmlt ot- ~~~~~in hAima-ttanm~ez: flddetll lıikrunlar ta1trip edil4l 
lt yirmi kırk beşte toplantıya . llUl••ı malarmdaıı dolan teknik falld19U. ... ._ .. ;, .... ~...... ,,_ ım-... Lcmdra 9 (AA.) tn~11 Moskovl 
llon verilınfftir le ziyafeti vemıişlerdir. Bu ziya 5 - Rus ordusunun Poıo117ada f- terinl fht:lva eden Lenfnsrat ve Moa- • • - ~ z Londra, 9 (A.A.) -

• fette Bqvekllet müsteprı Meiu- Berlin, 9 (A.A.) - Yuplav lert hatlarda ıerlepnlf olmaımdan kova mmtablarma dotru fn1dpf et- bombardıman tayyareleri dün ıe. radyosu. Romanya pe1rollerim&; 
"Churchill Amerikadan ner ile Hariciye Müsteşarı Weis- devletinin ortadan kalkması do- mütevellit tlbl7e'Yl vaziyeti. meldedlr. Bu son b61aede staUıa hattı ce Alman endilltrl teailıatıtıa kar- Almanya için ne kadar bo,tlk bil 
v _1__ ' M 1. • zaker Türkiye Hariciye Ve~leti layıaiyle dün Almanya ile İtalya Fakat Alman tefevvukunu temin 4 Teımnmdanberl yardmıf bulun- sı alır ve miltemerkiz bir taar- ehemmiyeti haiz olduğunu t 
.ı.aaııu Harp dl8DeSl um~ kltip muavini Cevat ~çı- arasındaki memleketin yeni ve eden hAldın unsur, Sov7et Genellcur- maktadır. Simdi Alman kıtaları Smo- nazla hücumlanna devam etmle- ri1z ettirdikten sonra Pıoe.tl D 

İsteıniftir" kalın milltefar Woemıan ve l'efi müşterek hudutlarını tayin eden mayaun faild1et8izlill De Rua IU· lemk mmtakasmda yakmda muvaf- terdir. ' tence petrol merkezlerintD 
Nevyort. 9 (A A ) _ Roose- kaıafı hazır bulunduklan gibi Al bir muahede im7.alamınıtır. baylarmırı aevkulcen l1embıe att ta'kı1etll '" b07flk bir eevtrme ha - Hamm tehrl De demtryolu de- Sovyet tayyareleri ta1•ne11• 

-.elt'in tb t klt'bi Early dün manyanın sabık Ankara büyük el Yeni İtalyan_ Alınan hududu, bilgilerinin nokAnblı olmu,tur. Rus reketlnl tahakkuk ettirmek için P.Y- oolarma, Münster'deki hedeflere. tahrip ecfümig oldul1Jnu IÖTle 
ku ıaze't:cn:: top~tısında,' orta çisi Nedolny, Berlin askeri ku • eski Alman • İtalyan ve Yueoa- ordulan merkezden çok uzakta ve ret eartetmekt.edlrter. Mot6rlil p~ar 'Bielfeld 91hrlnde m6nakale yol- v:·+Jr. 
earktaki İnJd1iz kuvvetlerinin ye. mandaru General Von Haasenve lav hudutlannın teliki ettikleri hasmı halk ne tn•kan mmtakalarda 1a1netıer1 Moskovadan 400 kllomet- larma muvaffalayetle hilcum e- -K--

8
-.--m-on_n_Ba& __ 

lli bas kumandanı General Au- orta elçi Schowoerbel de hazır noktadan bqlıyarak Ziri'nin ce- bu1UDU7Ql'du. Meufe b07UkJOIQ ne re mesafede bulunmaktadır. Lenin- dilml$tlr. Bütün bu yerlerde bil-
chfn Leck tara.tından zaferin te- bulunmuşlardır.• 1 • ı l9lllrı nubunda bir noktaya kadar eül arut ıenillfll Almanların itine J'•• erat mmtakuında vuf7et o kadar vük nıı-::rtar ~ve p8k Sandılı Apldı 
:ıtıini için mutlaka Amerikan or- İtalyan Yuaoslav hududunu ta- ram11 ve AJmanlar ,_.. ihata ma- sarih deltldfr. Paket burada Alman co~bir ~~ ~ü. Kutamcmu. 9 (TAN)_ 
dwıunım yardımı icap ettiıt hak.. Yunan Kralı Cenubi kil> etmekte ve oradan Alnwı. t. nemalan ,ıa,..u için 1ıa .,... aüa- ihata hareketlnln tl~ istikamette tn- ~arbelerlnl Atmanvamn tA teeri- tamonu ~ ~ ajana 
kındaki beyamtına ait kendisine Afrikaya Gitti talyan ve Hırvat hudutlannın il- 1'rdan istifade •tmlflerdlr. Alınan ı- 1cl1&f ettflt anlaşılmaldachr. Mluk 1erlne kadar ı6tilerrek Leiı>zfı'in eün Vali ve Banka ~mn 
sorulan bir suale cevap olarak de- Pretoria, 9 (A.A.) - Yunan ~~:.k H1:ı~~~s:!~~ar.ıt1:: =~ ~ı:ı m:-1 ~ ll1:.9ımV:n n:mayı c!Qemandan bir kae kilometre rarblnde mil- dilrftnOn hmurfvle ve m 
ın stır ki: ,. bl a '-',_ 1 tesbı'ti i,.ı·n bır' Alman • İtalyan olm•· .... -. daha ... buk davranarak ~ or - hfm bir sun, petrol f abrikasma le aeıJdJ İlr:t1Sadl sahad General Auchtn Leck ın ma- Kralı Jorj Cenu .nu-aya J(e - ... ,..,,_ - ha ., ___ • ...ı_ bulunmustur. Alır vaft1mı1an dokunacak 
fevki ohm Clıurchlll Ameritaduı m1'. Yunan ve Bntanya bayrak- hudut komisyonu tef)dl edilıDiş Alman a.ıwt mahfilleri muhare- dmunu en k.. bir zamanda im =~ blıwk tam isabet • ,,uı,entn qe baslam 
yalnız harp mabemesi yardmıı lan ile süslü bulunan Pretoria'- olup bu komisyon yakında mesa.. benin neticesi hakkında katı bir ltl- etmek kararmı vermlt bu1uninakta • ler elde edilmiltir memnunly t uyan.dırdı. 
Satem1$tir cfa tezahüratla karşılanmıstır. isine baslıvacaktır. m t be&lemekted r. Bir taraftan mG- dır 
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T. iş Bankası 
Kü~ük Tasarruf 
Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Kcşidelcr 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus
os, 3 lkincitC:irin tanhlcrindc ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
s .. 1000 
2 • 750 
4 • 500 
8 • 250 

35 • 100 
80 .. 50 

300 .. 20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

~ ................................... ı 
Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden : 

l - İnönü - Kfitahyn yolunun O + 000 ve 6 + 350 kilometreleri 
ara ındak.l şo c tamiratı csa iyesi ve imalAtı smniye inşaatı 3/7/941 tari
h nd n itibaren 20 sun muddctle kapalı zart usuliylc cksillmeye konul
mu tur. İhale 23/7/941 Çarşamba sünu saat 15 de VilAyet Dalm1 Encü
men topl nma salonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedelı 15371 lira 26 kuruş olup, muvakkat teminat 1152 
lira 84 kuruştur, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve lhnle kanunu mu
c bince ibrazına mecbur oldukları teklif mcktuplaruu teminat mektup 
veya makbuzlariyle Ticaret Odası vesikalarını ve i in devamı milddetin
ce iş başında bulunacağına dair mühendis veya Fen memurundan alın
mış taahhutname müteahhiWk vesikaslyle bu iş için tatil günleri hariç 
olmak üzere en az üç gun evvel müracaatla vilayetten alınmış fenni eh
l yet vesıkalariyle birlikte &aat 15 c kadar Encümene vermiş olmaları 
l.Amndır. 

l - Bu ise alt kesif evrakı Nafia mildilrlOğilndcn gllrülcbillr. 

Cinsi Mikdan Eksiltme şekli 

Hrrd vat levaznnı 8 Kalem Pazarlı1 
Şerit destcre 45 mim 200 Metre • 
S lcfon kAğıdı 60.000 Tabaka • 
Vagonet yatağı komple 00 Adet " 
Vagonet bilyası 1.000 " ., • 
:Vagonet bllyası 6.000 " " 

(3961) (5492} 

Günü saati 

11-7-941 10,30 
11-7-941 11 
22-7-941 9,30 

22-7-941 10 

l - Nilmunclerl mucibince yukarda cins ve mlkdarlan yazılı (4) 
kalem malzeme p:ı.zarlıkla &atın alınacaktır. • 

Il - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saaUerde Kabataııta Leva
zım Şubcmizdck.l alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Nümuneler sözü gecen şubeden görülebilir. 
IV - İsteklilerin paz.ırlık için tayin olunan gün ve ı;naUerde tek 

lif edecekleri fiyat ilzcrinden % 7,5 güveıune paralariyle birlikte mezk6r 
"'komslyona mtlracaaUan. (5320) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanhğından : 
o;:...-
' l - Gencl merkez fiıtiyacı ftln nilmunclerine uygun yaptırılacak 
2000 bronz. 1000 gümus madalya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muııtur. Muhammen bedeli 5250, muvakkat teminatı 393 Ura 75 kuruıı-
tur. . 

2 - Eksiltme 11 Temmuz 941 Cuma günü ı;aat 15 de Türk Hava Ku
rumu Genel Merkez binasında yapılacaktır, Şartnamesi merkez ve İstan
bul şubesinde parasız verilir. Nı.imuneler gostcrillr. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 iincil maddelerinde yazılı vesika 
vt tcıninaUarmı havi usulilne göre hazırlanmış mühürlü ve kapalı zarf
larını saat 14 de kadar teslim etmelcrl. Postada vukubuli:ıcak gecikme-
lerin dikkate almmıyacağı mın olunur. (5105) 

M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre bu sene harp malulleriyle şehit ye

t imlerine isabet eden ikramiye miktarlan aşağıda gösterilmiştir. 
P aralann tevzi komisyonlarınca dağıtılış müddeti (4) ay ol

duğundan malul ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikramiye 
cüzdanlariyle birlikte) mensup oldukları ikramiye tevzi komis
yonlarına müracaatları. 

Lira K~ Lira Kr. 

1 ncl der ece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 75 
2 " ,. " 238 95 2 ,, ,., .. 106 20 
3 ,; ;; .. 185 85 3 ,; ,, " 79 65 
4 ;; 99 ~ 159 3 0 4 ,; / ~ H ;3 10 
5 .: ,; ~ 132 75 5 " " " ı 26 55 
6 " .. •• 106 20 6 " " .. 26 55 

(Beher şehit ailesi de 29 lira 22 kuruş alacaklardır.) 
(5512) 

Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Pazarören köy cnstltiisil ve bu cnstitilye bağlı eğitmen kursu 

itin a~ağıda miktarı yazılı ekmek ile &ade yağı 18 Temmuz 1941 cuma 
gilnü saat 15 de ekmek, saat 16 tıda yağın ayrı ayrı ibalcsl Kayseri Ma
arif Müdürlüğü binasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait ~artnameyl Maarif MUdilrlOğQnde göreblllr
l cr. 

3 - İhale için Ticaret Odası vesikası talep edilecektir. Kapalı zarf
ı r en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Maarif da1rcsindck.l 
alım satım komisyonuna verilmelidir. (5482) 
Cinsi Mlktan Beher klloau Teminatı K . YekOn 

Ekmek 
5adc yağ 

280 000 
13,000 

12 Kr. 
150 Kr. 

2520 L. 33,600 L, 
1462 L. 50 19,500 L, 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çoc-uf( Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye ebnenizi tavsiye ediyonız 

Cünkü: Çocuk l'\.nsiklopt>dıı; 
çocuğun mekteptt: 
ınektep dışında. hatta 
~ektepten sonra muh 
taç oUuğu en kıy
metli eserdir. 

Jı. Cüııkü: Çocuk Ansiklop!'disi 

Çünkü: He r hedıye kırılıp kay .,..'ünkü· 
bolabilı1· veyı;hut u. 
n utu labilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopedisi, ço-
::uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
t ün hayatınca iz t-rrı. 
kacak bir eserdir. 'T 

bütun dünya çocukla· 
nna yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çocu~ A.ls:k1opedisi 
çocugunuza faydııh ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini ı;?ôriır Ona 'ıoş 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder, 

TAN Neşriyat ·~v'i· 
Çorul~ Ansiklopedi.tJi ikı 

ılitir. hlükemmel şekilde 
eclit edilmiş olarak iki cil
li birden (7) liradır. lstanbul · .' :· 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

fenzilôtl1 (6 ) lira11a ueriUr. 

Aşağıda yazılı mevadın eksıltmelerı hızaıarında yazılı gun. saat. şckıl ve mahallerdeki askeri 
satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni 
vesikalarla teklif mektuplarının ait oldugu komisyona verilmesı. Pazarlık için belli saatlerde komis
yonlarda bulunulması. Evsaf ve şartnameleri Ist. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda görülür. 
Cinsi 'Iiktarı Tutarı Teminatı i hale gün Saati Şekli ve mahalli 

Kilo L ira 

Saman 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Saman 
Saman 
Saman 
Sığır etı 
.Muhtelif nakliyat 
İnşaat 
K uru ot 
K uru ot 
Sade yağı 
Zey tin yağı 

Meşe odunu 

Meşe od unu 

Sığır eti 
Koyun etı 
Yoğurt 
S ut 

960,000 
1.366,000 
1,272,000 

.4,300,000 
240,0"0 
230,000 
240,000 
325,000 
960,000 

2,500,000 
1,000,000 

40,000 
12,300 

1,200,000 
600,000 
35,000 
30,000 

1 ,515,000 

1,085,000 

15,000 
35,000 
30,000 
3_9,000 

33,600 
88.790 
82,680 

279,500 
91.200 
87,400 
91 ,200 

123,500 
33,600 
87,500 
35,000 
14.000 
ton 
24.098 
90,000 
36,000 
42,000 
18,000 

30,300 

21,700 

6,000 , 
21,000 } 
8,250 l 
3,300 ) 

"' ... 

2520 
443!J.50 
4134 

11180 
4560 
4370 
4560 
6175 
2520 
4375 
2625 
1050 
1356 
1807,35 
5750 
2700 
3150 
2700 

2273 

1628 

17/ 7 941 
23/ 7 941 
15/ 7/ 941 
26/7 941 
18/ 7/ 941 
24/ 7/ 941 
1917/941 
21 / 7/941 
1617/ 941 
25 7/941 
22/7/ 941 
21/7/ 941 
17/ 7 941 
17 7 941 
17/ 71941 
18/7/ 941 
18/ 7/ 941 
17/7/ 941 

25/7/ 941 

24/ 7/ 941 

21 7 941 

15 
15 
15 
11 
15 
15 
11 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
9 

11 
11 
10 
11 

16 

16 

10 

K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf. Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Adapazar 
K. zarf Bandırma 
K. zarf Kütahya 
K. zarf Diyarbakır 
K. zarf Trabzon 
K. zarf Trabzon 
K. zarf Siirt 
Pazarlık Gelibalu 

A. Posta 310 
Pazarlık Gelibolu 
eski şube binasında 
Pazarlık Gelibolu 
eski şube binasında 

K. zarr ) 
K. zarf ) 
K. zarf ) 
Açık eksilt. )Bilecik 

f222) (5297) 

Aşağıda yazılı mcvadın kapalı zarfla cksiltmeleri hizal arındı yazılı E?Ün. saat ve mahaller
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılaeakt1r. Talipkrın kanuni veı::ıkalariylc teklif mek
tuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsa( ve şartnamelc 
ri İst. Ankara Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da ı:örülı.ir. 

l\Tiktan Tutan Teminatı İhale gıi n, saat \ 'C ınahaW 
Cim Kilo J, ira L ira 

Sığır eti 
Saman 
K uru ot 
Patlıcan 
P atates 
Domates 
Sı_ğır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 

545,000 
1,992 000 
2,988,000 

62.000 
62 000 
25,000 

193,000 
175,000 
340 000 
120,000 
187,000 
70,000 

250,000 

207, 100 
59,760 

179,280 
15.500 
9,300 
5,000 

86,850 
78,750 

149,600 
51.600 
80,410 
31.500 
55,000 

** 

11.605 
4,238 

10.214 
1,162,50 ) 

697.50 ) 
375 ) 

5592,50 
5187,5Cl 
8730 
3830 
5270 
2362,50 
4000 

25 7/ 941 
25 ,, " 
25 ,, " 
22 .. " 
" .. '~ 

... ,, " 
31 " " 
" ,. " 
" " " 
118/ " 
tt " ,. 

" ,, " 
'3 7/ .. 

Aşağıda miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla ek!;iltme
ye konmuştur. İhaleleri 11/7 / 941 günü hizalarında •azılı saat
lerde Babaeskide askeri satın alma komigyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatin
den b ir saat evvel ~nmisyona vermeleri. 

İhnlc 
na t i 

Miktarı İlk teminatı K ilo fiyah 
Kilo Lira Kr. Kuruş 

I 

132,000 
253,000 
132,000 

77,000 
77,000 
55.000 
33,000 

JI.. 

3890 
5677 50 
3758 
2194 50 
2 194 50 
1567 50 

866 25 

2000 t on kuru ot alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 17 / 7/ 941 
Perşembe günü saat 15 de Ba -
lıkesirde askeri satın alma k o
misyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 106 000 lira. kati te
minatı 13.100 lirarlır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona ~elme -
leri (304 - 5624) 

401 
35 
38 
38 
38 
38 
35 

10 
t1 
11,30 
15 
l!l.30 
16 
17 

(174 - 5108) 

11--
K esif bedeli 30,205 lira 77 ku

rııc; ol:ın Ank:ırıırla l--i .. ili>v"'i ""'· 
şif yaptırılacaktır. Bu inşaatın 
oazarlıkla eksiltmesi 11 /7 /94 1 
Cum:ı Piinü saat 15 dl! Ankara· 
ria M. M. V. Sııtın alm:ı komis. 
vonunda v:ınılacaktır. 'T'Prnin:ıtı 
1530 lira R7 kuruştur. Kesir ev
r;ıkı 152 kurUSR Jcnmj5yonnım a-
lınır, (288 - 5546) 

15 Susurluk 
10 Susurluk 
16 Susurluk 
11 ' 
14 • 
l 6 ) Bolavir civarında 700 Sa. 
15 Kırklareli .Mrk. K. binası 

16 " " " .. 
17 " " " " 
15 " " .. .. 
16 
17 
15 

" " " .. " " Erzincan 
(274 - 5507) 

• 
.. 

1000 adet kiiçük semer ve 100 
rıdet biiviik scml'r iskeleti ve 
?OOO cift saka mahfesi alınacak
tır. SPmPr iskeletinin tahmin fi
vat1 32li kurus. c;;ık:l m:ıhfc-:inin 
•nhmin fivatı C'ifti 450 kıırustur 
100 adetten a-::ıifı olmamak iize· 
re avrı avl'"l f :ı 1 inlere dP ihale 
"'dilehilir. İhalc.c:i 11/7 194 l Cu
rn" piinü ıı::ı:\t 10 da Ank:ır:ıd~ 
rJv. ı\nıirlii!i s:ıtın alma komis
vonunda yııpılac:ı khr. 

1?8R - 5544) • 
Karter Piller marka bir adet 

traktör yedek parcalariyle bir -
likte kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 25 ' 7/941 Cu
ma günü saat 16 da fzmir Lv. 
Amirliği satın alma komisyo
nunda vapılacaktır. Sartnamesi 
komisyıonda ~öriilür. Taliplerin 
teklif edecekleri fiyat üzerinden 
ilk teminat verecC'klerdir. Talin-
1erin kanuni veslkalnrivlc teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komiıı:vona Vl"rmPlcri. 

(308 - 5G28) 

10 - 7 - 941 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
. Her yeınc~ten sonnı ründe ü'ç dt'la munl&Zama•' 

dışlt'rinizi hrçalayıruz 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİR A AT BANKASI 

Kurtıluş Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Liras1 

Şube ve Ajans adedi : 26!i 
Zirai \'e ticari her n evi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhb81'11Z tasarruf heaapfarı•da en 8Z 511 
lirası bulunanlara aenede 4 defa çeklleeek kur'a ile aıaiiıdakl pllna giS• 

r.e ikramiye daliıtılaeakt ır. • • 
4 ~det 1.000 J,,iralılr 4.000 L ira 
4 • 'iOO • 2 .0()1) • 
4 ,. ıso • ı.ooo " 

40 • ()0 • 4.000 • 
100 • 50 • S.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 " 20 • S.200 • 

o 1 K KAT: Hesaplarmdakf paralar bir sene tçlnde ~O liradan aşağı dOsml• • 
yenlere lkrıımlye tıktığı takdirde 3 20 fazlaslyle verilecektir. .Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylQl, 11 Blrinclk~nun, 11 Mart ve 11 Ha&ira.D 

tarihlerinde çekilecektiİ-. ~ _ ...... 

, - ' 
12 Temmuz Cumartesi 8 Ü Y Ü K DERE Caz. Dans 
akşamı saaf 10 da BEY AZ p ARK' da Eğlenceleri 

MÜNiR NUREDDiN 
Ve Arkada§larının ilk Yaz Konslıeri 

Gece t tanbula ve civar kdylere otobüs serı:islerl temin edilml~. 

DİKKAT : Pazar Günü Öğleden Sonra MUALLA, 
' Kemani SADİ ve Arkadaşları 4m1 __ _. 

J<ilosu 7 kuruştan 30 ton ku- ı 
ru so(?an, 7 kuruştan 32 ton ka
bak, 7 kuru ·tan 18 ton hiyar, 10 
kuruş 10 ton türbe eriği pazar
lıkl;ı satın alınacaktır. Taliplerin 
12 7 941 ~ünii saat 15 de Ha -
dımkcivdc eski komutanlık bah
resinde satın alma komisyonun
da bulunmaları. (302 -1. ·5622) 

* Beherine tahmin edilen fiyatı 
135 kuru olan 300,000 adet yün 
kuşak pazarlıkla münakasaya 
konınuı-:lur. 50.000 adetten aşa
gı olmamak üzere ayn ayrı tek
liflcır de kabul edilir. İhalesi 
15/ 7/ 941 Salı günü saat 14 de 
Ankarada M . ivl. V. Satın alma 
komisyonunda vapılacaktır. Ta
liplerin teklif edecekleri miktar 
üzerinden kati teminatlnriyle 
belli vakitte komisvona e:elme-
leri. (298 - 5574) 

* 5000 çift er fotini pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
~5 .000 lira, kııti teminatı 5250 
liradır. İhalesi 14/ 7 / 941 P azar
tesi günii saat 11 de Ankarada 
;\f. M:. V. Hava satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve sartnaml'si 175 kuruşa ko -
misyondan alınır. Taliplerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

<180 - 5114) • Beher çiftine tahmin edilen 
rivatı 920 kunış olan 20.000 çift 
rıkur kundurası pazarlıkla satın 
<ılınacaktır. İhalesi 12/7 / 941 Cu
martesi eünii saat 11 de Ankara
da l\1. M. V. Satın alma komis
''onunda v:ınılacaktır. Kati te -
minatı 20.900 liradır. Evsaf ve 
c:art.namesi !l20 kurusa kom is -
vondan alınır. Talinlc-ı-in belli 
vakitte komisyona gelmPlPri. 

('16 - 5509) 

• 200.000 kilo sığır eti alın;ıcak-
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/ 
7 / 941 Salı günü saat 16 da İz
mir Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsi -
niı;ı tahmin bedeli 64.000 lira. ille 
teminatı 4450 liradır. Evsaf ve 
ıı:artnamesi komisyonda ı:ı:örülür. 
Ta !iplerin kanuni vesika larivlC' 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evYı-1 komisvona 
vermeleri. (278 - 5511) 

Dr. İHSAN SAl\Iİ • 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtOAtlanna 
karşı pek tesirli ve taze 8'1(1ır. 
Dlva nyolu Sulta nmahm ut tU r • 

' beal No, 113 4-

f · T- r.t 

, ' . c 

lt..:1 

Fen ni Sünnetçi 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş Eriı: 

Apartmanı, Tcle!on 

44305 - Evi : Suadiye 
istasyon yanı. 

, MUSEVi LiSESi ' 
15 Temmuzdan itıbaren bil-

tünlemeyc kalmış talebcmize 
mahsus bazı m1..'Ccant kurslar a
çılacağından buna dair progra
mı öğrerunck üzere alllkadarla
rın bu aym 14 ünde mektebe 
t?elmeleri rica olunur. M üdlrlyet 

Kadıköy Sulh İcra D airesin -
den: Bir bordan dolayı tahtı 
hacze alınan 95 liralık beheri ibe-
er liradan iki adet kanape ve 

beheri onar liradan iki koltuk 
ve 15 lira kıvmetinde yine bir 
kanape ile 50 lira kıymetinde 
yaldızlı snlon aynasının satılma 
sına karar verilmiştir. Satış gü 
nü olarak 16/7/ 941 çarşamb· 
~ünü saat 12 - 13 tayin ~dil 
miştir. Mezkur gün ve santtr 
Kadıköy pazar yerinde alen 
müzayede suretiyle satlaca.lh v< 
resmi delliıliyesirun alıcıya ni t 
oldu~u ilan olunu• . 

Sah ip ve Neşriyat müdürü Emıo 
UZM A N Gazetecilik "c Nesnyaı 

T . L. S. TAN matbaası 


