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Çocuiunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 
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Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çilnkil bütün hediyeler unutulabilir. Fakltt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün bayatın· 

da izini bırakır. 
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TEMMUZ 
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GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi FİYATI (6) LiRADIR. 

Japonyanın 

liindiçini'yi 
Almasından 

Doğabilecek 
Neticeler 

Fransız Hindiçinlsi, stratejik ba
kımdan fevkalAde ehemmlyeü 
haiz bir me\•kidlr. Japonyanın 

burasını işgal etmek istemesi, daha 
ileri istllAlar için bir aUama tah
tası olarak kullanmak gayesi ile 
alllkadardU'. Bu itibarla, bu hare
ketin yeni yeni ihtiltıllara, hattA 
harpl~e meydan ~ermesi ihtimali 
çoktur. 

M. Zekeriya SERTEL 

Uzak Şarkta. Japonya ha -
rekete geçıyor. 

Japon kabinesinde husule ge
len tebeddülden sonra başlıyan 
hazırlığın hedefi bugün az çok 
'taayyün etmiş bulunuyor. 

r ... -.... .... ._.. Yurtta 
Lozan Günü 

-·--........... , 
1 

1 . . 
: 

Halkevlerinde ve Odalarında 

IYapllan Toplantılar, Coşkun 
Tezahürata Vesile Oldu 

Ankara, 25 (A.A.) - Lozan sul 
hünün 18 inci yıldönümü dün bü 
tün yurt içinde Hnlkevlerinde ve 
odalarında yapılan törenlerle en 
içten ve coşkun tezahürana kut -
lanmıştır. Bu toplantılarda söz al
mış olan bütün hatipler Lozan sul 
hünün büyük değerini tehariız et
tirmişler ve dahiyane sevk ve ida 
resi altında Türk ulusunu mil -
li kurtuluş savaşında zafere ulaş
tıran ve tam ve mutlak istiklali
nin hücceti olan bu sulh muahe
desini tahtim eden Ebedi Şef A -
tatürk ile Milli Şel Inönüye kar
şı bütün milletçe duyulan ebedi 
mmnet ve şükran duygularına 
terceman olmuşlardır. 

Hatipler bugün dünyanın geçir 
mekte olduğu bu buhranlı devre
de Türk milletıniıı dahilde aldu
ğu kadar beynelmilel münase -
betlerinde de müstakar bir 
milli emniyet ve banş siya -
setine bağlı kaldı~ını ışaret ettik 
ten sonra Türk ulusunun varlığı 
na ve istiklalin-e tevcih edilecek 
her hareketi, onu zaferden, zafe
re ulaştıran ve Lozanı temin eden 
Milli Şef Inönünün emri ve ku
mandası altında dün alduğu gtbi 
bugün de karşılamıya hazır bu -
lunduğunu belırtmişler ve milli 
orduya karşı Türk ulusunun sar
sılmaz inancını hır defa daha te
yit etmişlerdir. 

Hindiçini'de --
Japony·a 
Üsleri lş9ale 
Başladı 

--
Fransa, lngiltereye 
Karşı Japonyadan 
Yardım Talep Etti 

Japonya, Vichy'nin muvafa -
katiyle Fransız Hindiçinsinde 
kanıran koyuna yerleşerek kuv
\retli bir deniz ve hava üssü vü - --===-=-==~==-=====---================-======= 

Japon Başveki i Prens Konoye 

cude getirmiye, Hindiçininin di - Japonyaya 
ğer kısımlarında da aynca üsler 
tesisine hazırlanıyor. 

Hanoi, 25 (A.A.) - Gayri res
mi bir membadan öğrenildiğine 
göre, Japonlar Hindiçinideki ha -
va ve deniz üslerini işgal etmek
te ve garnizonlar kurmaktadırlar. 
Muhtemel olarak işgal fiilen 29 

Fransız Hindiçinisini işgal için Mu k a be 1 e 
lakip edilen taktik de, mihver 
devletlerinin şimdiye kadar tat -
hik ettikleri usulün aynidir. Ja
Ponyanın gayesi Asyada sulh ve 
nizamı temindir. Halbuki Ingiliz 
\re Amerikalılar Uzak Şarkta bu 
sulh ve nizamı bozacak tedbirler 
almışlardır. Hattı lngiltere ve A
merikanın Fransız Hindiçinisini 
işgale hazırlandıkları görülmek -
tedir. 

Japonya gibi Vichy hükfun~t~ 
tie buna kanidir. Binaenaleyh ıkı 
memleket, Ingiliz ve Amerikan 
teşebbüsünü önlemek için anlap
rak Hindiçininin müdafaasını te
nıin zımnında J aponyanın bura -
IAnı işgal etmesinde mutabak kal
nuşmrdır. 

Fransız Hindiçinisi stratejik 
bakımdan fevkalade ehemmiyetli 
bir mevkidir. Orta Şarkta Suriye 
ne ise, Uzak Şarkta da Fransız 
liindiçinisi ayni derecede ehem -
miyeti haizdir. Japonyanın bura
sını işgal etmek istemesi, Asya -
da sulh ve nizamı tesis için de -
ğil, daha ileri istilalar için bir at
lama tahtası olarak kullanmak 
gayesiyle alikadardır. 

Japonya Fransız Hindiçinisin -
lie deniz ve hava üsleri tesis et
tikten sonra Siyamı işgal edebi
lir. Ingiliz ve Amerikalıların Çi -
ne yardım göndermek içil\ kullan 
dıklan Birmanya yolunu kapı -
yabilir. Singapuru tehdit edebi -
lir. Hatıl Hindistana ve Fele -
menk şark Hindistanına uzana
bilir. 

Binaenaleyh Japonyamn Fran
sız Hindiçinisine yerleşmesi, da
ha geniş istilA hareketinin bir 
mukaddemesi olarak telakki edi
lebilir. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere 
\1e Amerikanın alacaklan vaziyet 
merakı davet etmektedir. Çünkü 
Japonya buraya yerleşmekle ayni 
zamanda Uzak Şarktaki lngiliz 
\1e Amerikan üslerini de tehdıt e
den vaziyete girmektedir . 

Amerika Japonyanın bu hare -
ketini garp hemisferindeki emni
yet ve menfaatlerini tehdit eder 
mahiyette görmektedir. Hariciye 
müsteşarı Sumner Welles bunu 
açıktan açığa Japonyanın Vaşing 
ton sefirine tebliğ de etmiştir. 
-Ingilterf! de Fransız Hindiçinisi 
:nin Japon işgali altına girmesi 
karşısında lAkayıt değildir . 

Fakat iki hükUınet de şimdilik 
bu işgale karşı askeri bir rnüda -
haleye mütemayıl görünmüyor -
lar. Şimdilik düşünülen mukabil 
tedbir, Japonyayı iktısaden taz -
yik etmekten ibarettir. Yani A -
merika, Ingiltere ve Holanda Hin 
distam Japonyaya mal gönder -
mekten vazgeçecek ve bu suret
le Japonyaya karşı bir nevi ildı
sadi ambargo tatbik edecekler -
dir. 

Japonya petrol ve pamuğunu, 
harp sanayiinin muhtaç olduğu 
ham maddenin mühim kısmını 
Amerika, Ingiltere ve J:Iolanda 
Şark Hindistanından temın eder. 
Amerika ve Ingiltere ciddi suret
te Japonyaya kartı ambargo u
sulü tatbik ederlerse Japon sa -
nayii işliyemez ve Japon h~ 
makinesi yürüyemez. Onun iç!n 
Japonyanın şimdilik Fransız Hın 
diçinisinde bazı üsler işgal et -
mekle iktifa ederek Amerika ve 

(Devamı: SL 5, SiL 2) 

• 

temmuzda yapılacaktır. 

lngiltere, Alakadar Müzakereler devam ediyor 

Devletlerle istişareler 
Y apmıya Başladı 

Malezya'da Yeni 
Tecltirler. Almclt 

Vichy, 25 (A.A.) - Iyi haber 
alan mahfiller, Hindiçini hak -
kındaki Fransız - Japon görüşme
lerinin dostane bir surette devam 
ettiğini söylemişlerdir. Ingiltere
nin bu mıntakadaki harekat ve 
tahşidatı kal"§ISında Vichy hüku
meti, Japonyadan bir takım yar
dımlar talebinde bulunmuştur. 
Fransa, müstemlekelerini müda-

Londra, .25 (~.~.) - Uzak Şark faa etmek için icabeden tedbir -
nakkındakı Ingılız, Avustralya ve leri alacaktır 
Amerika müzakereleri hakkında · • • ,. • . • 

Uzak Şark vaziyeti hakkında be- henüz malfunat yoksa da tedbir- Japonya Hındıçını ışlerıne 
1.uaatt. ltahmaa Mr. EDEM !erde kusur edilmediği muhak - kimseyi karı~tırmıyacak - • fl kaktır. Filhakika Japonya Vichy: Tokyo, 25 (A.A.) _ Reuter A-

Akdenlzdekl ~en muvafakat ~lmıştır. Fakat .dı jansından: Beynelmilel gerginlik 
ger taraftan lngılt~re ve Amerı - ve kararsızlığın hükümran oldu -

S H k" t kaya d.?ğrudan do~ruya çatmaya ğu bu saatlerde kabine, bugün on are a tereddut etm~.ktedır . hariciye nazırının dünyadaki va -

Bir Kafileyi Himaye 
Eden lngiliz Kuvvetleri 

Taarruza Uğradı 
Londra, 25 (A.A.) - Ingiliz a

mirallik dairesinin tebliği: Akde
nizden bir kafilenin geçmesi için 
bazı deniz harekitı vukubulmuş
tur. Bu harekAt esnasında kuvvet 
lerimiz bir sıra şiddetli hava ta
arruzlarına maruz kalm,ış ve bir 
miktar düşman tayyaresi düşü-
rülmüştür. . 

ilk raporlara göre bir tek tıca
ret vapurunun hasara uğradığı ve 
bunun kendi vesaitiyle seyahate 
devama muvaffak olduğu anlaşıl 
mıştır. Bu harekat esnasında bir 
torpito muhribimizin battığı bil -
dirilmektedir. 

Roma, 25 (A.A.) - "Tebliğ,, 
18 vapurdan ve bunlara refakat 
eden harp gemilerinden mürek -

(Devamı: Sa. 5, Sil. ti) 

Eden ın beyanatı ziyetin inkişafları ve maliye na -
Londra, 25 (A.A.) - Bugün A- zınnın iktisadi vaziyet hakkında 

vam Kamarasında beyanatta ~u- ki beyanatlarını dinlemek üzere 
lunan Eden, ezcümle şöyle demiş bir toplantı yapmıştır. 
tir: "Japon hükumeti, Vichy'ye Zannolunduğuna göre Maliye Na
mi.ıracaat ederek Hindiçininin ce zırı, Amerika ile İngnterenin Japon 
nubunda bir takım deniz ve hava kredilerini "tahmin edildiği veçhile., 
üslerini işgal etmek talebinde mü~ade_re etmeleri halinde !•p~nyanın 
b l t B h t J vazıyetı ne olacagı vazlyetını ı:r.ah ve 

u ':'nmu.ş ur. u usus ~ a.P?~- teşrih etmiştir. 
ya ıle Vıch~ arası~da bır . ıtılaf Gazeteler, Hindiçlni üzerindeki İn
husule gelmış olduguna daır I"?s- giliz, Amerikan ve Çin tehditlerini 
mi hiçbir haber yoktur. Bununla münaka~aya devam etmekte ve Hin -

(Devamı: Sa. 5. Sü. 6) (Devamı: Sa. 5, Sü. 4) --·..,._, 
Dördüncü Sayfada 

UzakŞarkHaritası 
Japonyanın Hindiçiniye taarruz edeceği hakkındaki haberler 

dolayısiyle Uzak Şark vaziyeti ilk plana geçmiştir. Hidisele'l'i da
ha iyi takip edebilmek için dördüncü sayfamızdaki renkli harita
ya bakınız. 

_........ ............... ._ ......... 

Surigede mulaaaamatın tatUi hakkındaki mütarekename lnglliz ve Fransız 
müralıluulan taraf uul, GR imza edilirken 

Cenubi Çin sahillerine ihraç ~dilen Japon kıtalannaan bir görü nü~ 

ALMAN TEBLiGi 

Esir Adedi 
Çoğalıyor 

Harekat Ağır 
lnkişafta 

Devam Ederse 

Moskovaya EylCılden 

Önce Girilemiyecek 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman baş 

kumandanlığının tebliği: Bütün 
şark cephesi boyunca ha
rekat devam etmektedır. Her gün 
mühim miktarda esir alınmakta 
ve harp malzemesi iğtinam olun
maktadır. Dün gece münferit tay 
yarelerimiz Moskovayı bombardı 
man etmişlerdir. 
Ağustos sonundan önce 
M oskovaya varılamıyacak 
Stokholm, 25 (A.A.) - Ham -

delstidning gazetesi diyor ki: 
"Almanlar, son yirmi gün için 

deki ileri hareketlerinin ilk on 
gün zarfındaki süratlerine naza -
ran yarıyarıya aşağı olduğunu ve 
şayet hareket böyle ağırlaşırsa a
ğustos sonundan evvel Moskova
ya varamıyacaklarını kabul edi -
yorlar. 

Sovyet vapurlarına bir 
hücum yapıldı 

Berlin, 25 (A.A.) - "D. N. B.,, 
23 temmuzda Dniester mansabın
da asker yüklü ve harp gemilerı 
tarafından himaye edilen Sovyet 
vapurlariyle Rumen tayyareleri 
arasında bir muharebe olmuştur. 
Bu çarpışma sonunda Sovyet va
purlarından birkaçı batmış ve bir 
kısmı da hasara uğramıştır. Ru -
men tayyareleri zayiat vermemış 
}erdir. (ll.evamı: Sa. 5, SU. 7) 

50 Sene Evvelki 

İstanbul 
Geceleri 
Çevire11: M. ABAŞ 

e Birkaç güne kadar yeni bir 
tefrikaya başlıyoruz. Bu tef
rikada okuyucularımıza, bir 
roman değil, bazısı uzun, ba
zısı kısa, bir takım hikayel~r 
takdim edeceğiz. Bunlan, il. 
ci Abdülhamit devrinde, uzun 
müddet Istanbulda yaşamış o
laı. bir Amerikalı, H. G. 
Pwiarht, yazmış ve. muhtelif 
Amerikan ve lngiliz mecmu
alannda neşrettikten sonra, 
1921 de "S t a m b o u 1 
N i r b t s,, unvaniyle kitap 
şeklinde ortaya çıkarmıştır. 

e Yanm asır evvelki İstanbul 
hliyatının bazı safhalarına ait 
olan bu hikayeleri okuyucu -
lanmızın merak ve alaka ile 
takip edeceklerine §Üphe et -
miyoruz. 

Bir Kac Güne Kadar 
ınnnnnnnnnnnn 

r·-· ··-··-·· ................ -., 
! Askeri Vaziyet 1 

1 
Harp Hızım 
Kaybetti 

Ruslar, Derinleme 
Müdafaa Sistemi 

Tatbik E•yor 
(Askeri 1Wütehas515ımız yazıyor) 

Şark cephesinde Alman taarru
zunun gevşemiye başladıgı haber 
veriliyor. Buradaki harbin bir 
yıldınm harbi olmaktan çıkarak 
bir yıpratma harbine inkılap et
mekte oldu&runu gösteren emare 
ler de vardır. 
Almanlar, mütemadi taartuzları 

ile Sovyctlerin getirebilecekleri 
bütün ihtiyat kuvvetleri cepheye 
sürmelerıni temin ederek ve bu
rada birer birer bu kuvvetleri 
yıpratma planını takip eder gö
rünüyorlar. Ileri giden motörize 
kuvvetler, Fransada olduğu gibi, 
hatlar arkasında yelpaze şeklinde 
açıl .. rak düşmanın arkalarını çe
viremeyince mütemadi harplerle 
düşmanın ıhtiyat kuvvetlerini 
yorma usulunü tatbike başlamış
lardır. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

SOVYET TEBLiGi 

Smolen.sk 
Civarında 

1 Alman Piyade 
Fırkası Daha 
imha Olundu 

Şiddetli Muharebeler 
Devam Etmektedir 
Moskova, 25 (A.A.) - Dün ak• 

şamki Sovyet tebliği: 24 temmuz 
günu Porkof, Smolensk ve Zito
mir istikametlerinde çok şiddetli 
muharebeler olmuştur. Cephenın 
diğer mıntakalannda ve istika • 
metlerde hiçbir büyuk muharebe 
kaydedilmemiştir. 

Smolensk istikametinde mü • 
him düşman kuvvetlerinin taarru 
zuna mukavemet eden kıtalarımız 
cepheye yeni gelen besinci Al .. 
man piyade fırkasını tamamiyle 
imha etmişlerdir. 

Gündüzden, kara kuvvetleri • 
mizle işbirliği yapan hava kuv • 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) 

• 4 :. _ _ _ - .-.- _-___ ----~ ~ 

lliifu?#:~I 
''Porsiyon,, ve''Tadımlık,, 

Yazan: Refik Halid 

Son. senelerde lisanımıza geçip sağlamca yerleşen ecnebi ke· 
lımeler arasında bir de "porsiyon,, var. Porsiyon, büyük 

hacimde hazırlanmış yemekten, bir insanın, memleket teamülüne 
göre yiyeceği miktarda, ayn tabağa konmuş, bölünmüş kısmına 
denir. Memleket teamiilii, dedik; zira Türkiyede bir porsiyon ek
mek, diğer birçok garp memleketlerindekinden muhakkak surette 
fazladır; ete gelince, lokanta göreneği mucibince bizim diyarda 
(itekilerden azdır. Eskiden bu kelimeyi kullanmazdık, sadece "pey
nir Hr!,, yahut "Bir salata getir!., suretinde fikrimizi daha milp 
hem ifade ederdik. Şimdi, istediklerimizin başına, çok defa, "por
ı;i) on,, kelimesini koyuyoruz. 

Buna nazaran "porsiyon,, bir ölçü olsa gerektir. Fakat öyle 
bir ölçü ki, mahiyetini ne vuen, ne alan, ne belediye, ne polis 
hatta ne de ilim ve fen adam1an biliyor. Malum olan tek cihet 
"porsiyon,, un listedeki fiyat.dır. Meseli, börek ... Bir içkili kahve
de iseniz okuyorsunuz: 30 kuruş. Bu otuz kuruş mukabilinde önü
nüze konacak böreğin kaçar gramlık ve kaç adet olacağını fen veya 
hiikümet tayin etmemiştir. Fakat gazinocular arasında yerleşen bir 
teamüle göre 30 kuruşluk bir porsiyon börek, muska bü;rüklüğün· 
de, birer lokmalık beş parçadan ibarettir. Ben, henüz altılısına ve 
biraz daha iricesine rastlamadım. Geçen giin ısmarladığım bir por 
:.iyon beyaz peynir karsısında ise, peynirden evvel hayretimden 
kiiçiik dilimi yutacaktım: Biçak sırtı eninde ve kibrit kutusu bo 
yunda, sanki talaş gibi doğramacı rendesiyle sıynlmış bir yonga ... 
B<."yaz tabağın içinde ancak sezilebiliyor. Garson bile bakınca 
utandı da geri götürdü ve yanma gül yaprağı kadar Ha\ esiyle tek· 
rar getirdi! 

Dünyanın hiçbir yerinde, hatta bu harp ve kıtlık devrinde Av 
rupada bile, o hacimde ve o sikletteki nesneler "porsiyon,, kelime
siyle ifade edilemez. Manasını tamamiyle değiştirdibriıniz, lu~ me
tinden düşürdüğümüz bir sürü ecnebi kelime arasında 'porsi) on 
başta geliyor. Bence hem kendimize, hem elileme karşı gülünç d 
mamak için "porsiyon,, yerine yine ecnebi kaynaktan "~nt:y 
~·on,, , yahut en iyisi; öz türkçe ''tadımlık,, kelimesini kullanmalı 
yız. Örneğini ve tadını beğenen, bilhassa kesesine ıüvcncn - naza
ra uğramaktan korkmazsa - sonradan, on misli liyatl:ı bir de "por
siyon,, ısmarlayabilir. "Gazinolardan halk neşesiz dağılıyor!,, deni
liyor. Kendimden ölçü biçiyorum, birçok sebeplf'r arasında o me
selede şu "porsiyon,, un, 7ani ud mioasiyle ''ihtikar,, ın da par • 
mağı olsa rerektir! 
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Eden 

Piyasaya Pirinç 
Vermemişler! Liyik Görülen 

Adliyec;ıerimiz 
Devam Editecek Hangisi Kazanabilir? 

ngiltere ve Türkiye Bunlar Hakkında Adli 

Takibat Yapılacak 

Al+. Koşu için de 
l vusturya Yeni Bir Harbe Hazırlanıyordu 

Bahsi Müşterek Var 
"-: Şüphey~ dü~tüıe: mi, kendi\Avusturya harekete geçiyor 

kendılerine boyle bir musaade ver-
diler .~i hıyane.t .başlamış demek- Aleksandr, Viyana, Londra, Ber-

Fiyatları mürakabe bürosu me 
murları, pirinç fiyatları hakkında 
tetkiklere başlamıştır. Yapılan 

250 Kişilik Bir Liste Hazırland At ;ıı:arışlarına yarı.n Veli.efendi ko-
• şu yerınde devam edılecektır. Bu haf-

sa tır. Şupheden, fıkır ve duygu ayrı- lin tarafından yatıştırılmış o-
lıklarma kadar gldin~e, bu hıyanet lan o mutat kararsızlığı içindedir. Fa
tamamlanmış demektir!,, kat henüz onların tarafına geçmemek

araştırmalar neticesinde, bazı tüc Ankar~, 25 (TAN) - Adliye 
carların ellerindeki pirinçleriısak Vekaleti, şubat 1941 tarihine ka
ladıkları ve piyasaya veremedikle dar iki sene müddeti bilfiil ikmal 
ri anlıaşılmaktadır. Bu gibi tacir- eden hakim ve müddeiumumiler 
ler hakkında takibat yapılacaktır. den tercihan terfie layık olanlar-

ı taki koşulara saat 15,30 da başlana
~kçuoğlu. Rız:c ceza hakimi Nizamet- caktır. 

T Evet, nföayet Napoleon, tiran
• fı bu dereceye kadar vardırmıştrı. 

rl Butun Faris, iki mücrimin ortadan 
.ıldınlacağıru, veya hiç olmazsa, hap

'ta e atılacağını sanıyor. Bunu bekliyor. 
· y ı, lbuki, ne biri kovuluyor, ne de ö

t<'ki. Fuııe yerinde kalıyor. Zira İm
yo arator, ayni zamanda her yerde ha
m ır ve nazır olmasını bilen, böyle 
g ır adamın yerine, başka birini nere
ıaş en bulup da koyacaki' Taleyran da, 

ıakamlanndan birini muhafaza etfl!.ği 
m .ın. yine hep o gülümsemesi ile sa-

ayda ortaya çıkıp görünüyor. Ken
a ıni öyle bir vaziyete sokuyor ki, im

arator onu görüyor. Ve İmparatorun, 
nındaki adama sorduiu suallere 

aleyran cevap veriyor. Hattfi bu yüz
en "Lan,, Taleyranla alay ederek di
or ki: 

"- Şayet o sizinle konuşurken, ar
. ra asına bir tekme yese, siması size bu
~k a dair hiç bir ıey ifşa etmez 1,, 
na Az zaman sonra onun, yeniden, 

'uileri şenliklerinde, balolarda, efen
isınin ardı sıra topallaya topallaya 
ıkıp, onun çalışma odasına gittiği gö 

11" uluyor. Zira İmparator diyor ki: 
ıti Kendisiyle konuşabildiğim yegane a
a lam budur!,, 

liI'. Münakaşa edilecek meseleler mü
•d ı mdir. Dalcın uykusundan uyanan 

\!manya, lrnnıldanıyor. Ayaklanıyor. 
1d ~utun na.;arlar, Avusturyaya doğru 
·c evrılmiştlr. Prusya kralı, yine her 

akitki gibi tereddüt i&indedir. Frayer 
i ·on $tayer de, Madritten tarihi ve 
t mzası atılan bir emir neticesinde, 
i~ >rusyadan dışarı sürülmüştür. İspan

, gibi, Tirol de kanşıklık ve isyan 
? çındedır. İngntere ve Türkiye ile it
a ıfak etmiş bulunan Avusturya, be
s ıncı bir harbe hazırlanmaktadır. O 
a ıalde Napaleonun kahramanca bir 

'f rpışmadan sonra. Saragonu zaptet
n n ş olmasının ne ehemmiyeti vardır? 
rt \u isyancılar ,memleketinden bir kıta 
d ker devşirmeye bile imkan yoktur. 
es )stehk 250,000 kişil•k bir ordu. ora
d la tutulmuş kalmıııtır. Avusturya bu 

a,dyetten istifade etmez olur mu? 
lr Onu bu kötü yoldan sadece Rusya 
lil ekıp çıkarabilir. Imarator, Rus se

ıri Romanzefe bol bol, hediye üstü
e hediye yolluyor. Çar, Avrupaya, 
elameti mucip bir yılgınlık ilham et-

k nek üzere, İmparatorla bağdaştıkları
l ~ u alenen ilan etmeye riza gösterir
;e e, kendisinin de buna karşılık Rusya

'ı tahliye edeceğinden ve Çan her şe
:ilde hoşnut tutacağından dem vuru-

le beraber, Napoleondan nefret eden 
Alman prenslerinin tehditlerine ram 
olmaktadır. Buna raimen, kız karde
ş_ini bir Arşidüke isteyen Viyana ka
binesinin talebini de kabul etmiyor. 
Bitaraf kalıyor. 

Bu vefa eksikliği, Napoleonu zan
nedildiiinden fazla müteessir ediyor. 
Izzetl nefsi yaralanmış, itimadı ha
karetle ayak altına alınmış, zahmet 
heder olmuştur. Artık elinde, toprak
tan ordular yaratıp çıkarmaktan baş
ka bir çare kalmamıştır: Bir yıl son
ra askerlik yapacak delikanlıları silah 
altına çağırıyor. Her membadan pa
ra topluyor. Ve bunun neticesi olarak, 
ispanya işinin akabinde esham, alabil
diğine düşüyor. Halbuki Avusturya, 
İmparatorun öncede!) hesapladığından 
çok daha çabuk hazır olmuştur. Hat
ti Nisan ayında bir telgraf Avustur
ya ordusunun harekete gec;ti(ini bil
diriyor • 

Napoleon bu haberi aldığı zaman, 
saat akşamın onudur, O, telgrafı okur 
okumaz, kıtalarının gece yansı yola 
çıkmalarını emrediyor. Fakat büyük 
ordusunun, dört saatten az bir zaman
da harekete geçirilemiyeceğini duyun
ca, öfkesinden kendisini kaybediyor. 

Fakat Bavyeraya varıp da. düşman 
ordusu tarafrıdan işlenilmiş hataları 
öğrenince sükunet bularak: "- Ben 
onlara gösteririm!" diye bağırıyor. 
Sevincinin hudutsuzluğu, pırıl pırıl 
parlayan gözlerinden bellidir: 

"- Mahvelmuşlardır .. Diyor. Ben, 
bir ay sonra Viyanadayıml" 

O bunu söylerken haksız değildir. 
Bir ayda değil, üç hafta ic;inde orada 
bulunacaktır. Nitekim, (O saat içinde 
kıtalarına 100 kllômetreden fazla yol 
yürütüyor. Ve düşmanını, birbiri ar
dınca tam beş muharebede yeniyor. 

Sonraları, kendisi de der kl: 
"- En ı:lizel manevraları o harp
lerde çevirdim!" 

Bu muharebelerin en sonuncusun
da. bir kurşun onu ayağından yara
lıyor. 

Napoleon bir şeyfa,rı mıdır? 
Napoleon, Almanyada ceveUinınn 

devam ediyor. Görünüşü ıayet 
sade olan arabasının ic;i pek rahattır. 
Kendisi. arabası içinde uyku uyuyabi
liyor. Ve o arabanın içinde, sanki Tu
ilori'de, veya çadırınd:ı imiş gibi sal
tanat sürüyor. Vakıa şimdiki kadar 
çabuk seyahat edemiyor. Fakat kendi
sinden evvel hiç kimsenin becereme
d:ği kadar süratle mesafe katediyor. 

(Arkası var) 

NOHUT, MERCiMEK la, terfie layık olanları tesbit ede 
Yeni sene mahsulü olan nohut rek takriben 250 kişilik bir Jis

mercimek piyasaya gelmektedir. te hazırlamıştır. Bu listeye göre 

tın Aç~r, Sıvas reisi .Mehmet Kıcı- Birinci koşu, üç ve daha yukarı yaş
man, lzmir hukuk hakimi Servet takl yarım kan İngiUz at ve kısrakla
Tan, Diyarbakır reisi Ramiz Alpay - rına mahsustur. Mesafesi 1600 metre, 
dm, budur hiıkimi Kiızım Tokmak. ikrllmiyesi 620 liradıı· Bu yarışa üç 
:\Iersiıı hakimi Şc\'ki Kuyulu, Tokat at iştirak edecek~ir ki. bunlar ic;!nde 
cezu hakimi Fazlı Özoral, Tuncelı en çok ümit veren E.lhandır. 
hukuk hfıkih1i Nasuh Etgü. İkinci koşu. iıç yaşında safkan arap 

B 
beşinci derece hakimlerden terci- ISTAN'BULDAN TERFJE 

.u yüzden piyasada nohut, mer- h f. A ••• •• • _ LAYIK GORULE'TLER 
cımek fiyatları ucuzlamaktadır. an ter ıe layık goıulenleı şun - "" 
Alakadar tacirlere gelen haberle-1 lardır: İstanbul ııdliyesine mensup hfiklm 
re göre bu sene Mersin, Antalya 1 ~nka~a tic~ret mahkemesi reisi ve müddelumumilerdcn de birinci 
Sivas Kastamonu taraflarınd<ı Alı Ylgıt. Mugla hukuk hakimi Et- nğır ceza azası Salim Başol, icra ha
merci'mek mahsulü her senekin _ hem Kaymak, Ankara ağır ceza reisi kim muavini CeHil Türkgcldl ve Nail 
d f l d Sabri Yoldaş, birinci sınıf adliye mil- Tokuz, Çataka hukuk hakimi Sabri 

en az a ır. fettişi Bahattin Arıkan. Seze!, Şile hfikimi Muhlis Şen, Fatih 
PEYNiR FiYATLARI Beşinci derece Mklmlerdcn terric birinci rulh hakimi Rahime Öke. Ga-

Beyaz peynir fiyatlarının yüksel - ltıyık görülenler ~unlardır: lata sulh hlikimi Nusret Bilgi, Pendik 
mesl üzerine Fiyat Mürakabe Komls- Samsu!l hukuk hAkiıni Sakıp Esen, sulh hakimi Zeki Ernar, Adalar .sulh 
yonu vaziyeti tetkike başlamıştır. Adapazarı hukuk hakimi Kemalettin hakimi .Niyazi Kanıknzan. asliye 0 -

Peynir milstahsilleri sütü 12 kuruşa Gilranlı, Çorum reisi Celalettin Üs -ı nuncu hukuk hakimi Kazım Sevda 
aldıklarını, 75 kuruşa satış fiyatının ter, birinci smıt. adliye ~~-!ettişl Ce- a~li!e ~.edincI huk~k hfıkimi Nail in.' 
normal olduğunu bildirmşllerdir. mil Ayata, temyız raportoru Rıza Yar 

1 

cı, Üskudar salfıhıyetli müddelumu-
Halbuki sütün 8 kuruşa kontrata dım, Ko:~eli hukuk haki?1i. Sabri Tü- mi muavin! Şevket Teoman bir dere• 

bağlandığı tesbit edilmiljtir. Peynirin zer, Mersın hukuk hlUtimı Mazhar re terfi hakkı kazanmışlardır. 
60 kuruşa satılması lfizun gelmekte -
dir. 

ÇAY GELDi 
Son günlerde Basra yolundan pi

yasaya 150 sandık çay gelmiştir. Blr
kaç gUne kadar Basra yolundan 350 
sandık çay daha beklenmektedir. Bas 
radan memleketimize gelecek çayla -
rm miktarı 11 bin sandığı bulacaktır. 
Piyasaya çay gelmesi üzerine, fiyat
larda duşkünlük başlam~tır. Son gün 
!ere kadar bir kilo çay el altından 
850 kuruşa kadar satılmaktaydı. 

Tren Altında Öldü 
Evvelki gün Pendik istikametinden 

gelen banliyö katarı. Haydarpaşa ma
kine deposu önüne geldiği zaman de
po ameles4nden Vahap Topluya ç_arrı
mıştır. Vahap Toplu tekerlekler arası
na girmiş ve parçalanarak ölmü:ştür. 

----<> 
Pasif Korunma Denemesi 
Şehirde yapılacak yeni ve umumi 

pasif korunnıa tecrübesinin hazırlıkla
rı bitmiştir. Vali tatbikat planının ha
zırlanmasını emretmiştir. Bu defa bü
tün sanayi müesseselerinde de teknik 
mahiyette denemeler yaptırılacaktır, 

YAPAGI IUUBAYAATI 
Edime, (TAN) - Sümerbank Edir

ne ve Kır\ı.larelinc göndcrdlii bir me
murla köylü ve müstahsil elindeki ya
pağıları satın almaya başlamıştır. Ya
pağının mahallindeki fiyatı 77 kuruş 
olarak kabul edilmiştir. 

Alpullu Fabrikasında 
istihsalclıta Başlandı 
Alpullu şeker fabrikası, birkaç 

gündenberi şeker istihsalfıtma başla
mıştır. Bir iki gün sonra Esklljehir, 
Uşak fabrikaları da ife başlıyacak
tır, Bu sene pancar mahsulil her se
nekinden fazladır. 

Mısırdan •Mersine 5000 ton şeker 
daha gelmiştir. Yerli fabrikalarımız
la dışarıdan gelen şeker miktarı ih
tiyacnnızı tamamiyle temin etmiye 
kiıCidir. Bir firma da, Sovyet Rusya
dan şeker gctirmiye te~ebbüs etmiş -
tir. 

Ticaret Ofisinin getirttiği ııekerler 
piyasaya çıkarılmıştır. 

AVRUPA YOLU - İstanbul - E
dirne - Kapıkale - Sivillngrat yoliy
le ticari nakliyat başlamıştır. Ancak 
bu yolla kiloda 7 - 8 kuruş masra
fa muhtemel mallar ı;evkedilmekte -
dir. İlk parU olarak Slovakyaya tuz
lu barsak gönderilmiştir. 
İHTİKAR YAPANLAR - Haçopu

lo hanında terzi levazımı satan Na -
polyon Za!iryadis 140 kuruşluk telayı 
200 kuruşa sattığından adliyeye ve -
rilm~ir. 

Orozdibak ticarethane~i. piyasadan 
topladığı bavullara fazla kAr ilAve e
derek sattığı için mahkemeye veril -
miştir. 

Kclımil Akdik Dün 
Defnedildi 

Güzel Sanatlar Akademisi Türk tez
yinat profesörü Reisülhattatin Kamil 
A:;dik'in cenazesi dün merasimle kal
dırılmıştır. Cenaze. merasiminde mer-
humun akraba ve dostları ile akademi 
profesörleri, Mısır konsoloshanesi er-
kan ve memurini, talebesi bulunmuş, 
tabut Fatihe kadar el üzerinde taşın-
mış ve orada cenaze arabasına kon
muştur. Cenaze namazı Eyüpte kılın
dıktan sonra cenaze evvelce ihzar edi
len makbereye defnedilmiştir. 

YENİ KAHVE TEVZİATI - A
ğustostan itibaren yeni kahve tevzi
atına başlanacaktır. Memleketimizde 
kafi mikdarda kabve bulunduğu ic;in 
tevziat fişlerle yapılmıyacak, evvelce 
olduğu gibi kuru kahveciler serbest o
larak kahve satacaklardır. İsteyenler 
bir kiloya kadar kahve alabilecekler-
~~ ~ 

KAPATILAN KIRAATHANE -
Şehzadebaşında tarife haricinde kahve 
ve çay satışı yapan İhsanın kıraatha
nesi üc; giin müddetle kapatılmııştır. 
TAKSİLER - Sehrimlzdal.ti bütün 

taksiler numaralarının tek veya çift 
oldukl.-n na>'.=ır• ..ı · ı,ı,.,.,_ "''""'"lr~·~·
hep birden bugiinden itibaren çalışa
caklardır. 

erkek ve dişi taylara mahsustur. İkra
miyesi 190 lira. mesafesı 1400 metre
dir. 

Üçüncü koşu, üç ve daha yukarı 
yaştaki safkan İngiliz at ve kısrakla
rına mahsus centilmen koşusudur. Me
safesi 2000 metre. ikramiyesi 310 li
radır. 

Dördüncü koşu, dört ve daha yuka
rı yaştaki safkan arnp at ve kısrakla
rına mahsustur. Mesafesi 1800 metre, 
ikramiyesi 300 liradır. Sekiz hayvanın 
iştirak edeceği bu yarış haftanın sür
prizine vesile olacaktır. 

Beşinci koşu, üç ve daha yukarı yaş
taki safkan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsustur. Mesafesi 1800 metre, ikra
miyesi 390 liradır, Bu yarışa altı hay
van iştirak edecektir. Dandy koşonun 
favorisidir. 

Altıncı koşu, iki yaşındaki yerli 
safkan İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsustur. Mesafesi 1000 metre, ikra
miyesi 500 lifadır. 

!kili bahis iki. dört ve altıncı, çifte 
bahis iki, üc;. dört ve beşinci yarış
larda, üçlü bahis dört. be§ ve altıncı 
yarışta olacaktır . 

BUGONKO PROGRAM 

7.30 
7.33 
7,45 
8,00 
8.30 

Program 118.30 Memleket 
.Müzik (Pl.) postası 

Haberler 118.40 Orkestra 
Müzik (Pi.) 19 00 Konu~ma 
E\'in saati rn:ı5 Orkestra 

* 
13.30 Program 
13.33 Şarkılar 
13.45 Haberler 
14.00 RiyaseticUın 

. hur bandosu 
14. 45 Şarkılar 
15.00 Dans müziği 

* 
18.00 Program 
18.03 Şarkılar 

19.30 Haberler 
19.45 Çifte fasıl 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat tak-

vimi 
21.10 İstekler 
21.40 
21,55 
22,30 
22.45 
22.55 

Konuıımn 

Orkestra 
Haberler 
Orkestra 
Kapanış 

G.ECE .. GELEN HABERLER 
Askeri Vaziyet ... ·-

(Baş tarafı 1 incide) 
Sovyet kumandanlığı da mu -

kavemeti arttırarak Alınan taar
ruzunun hızını kırmak, ve bu su
retle tedricen Alman kuvvetleri-

Hindiçini' de 
(Baş tarafı 1 incide) 

diçininin emniyetinin Japonyaya el -
zem olduğunu ve Japonyanm Hindi -
çini işlerine herhangi bir ecnebi de\'
letin müdahalede bulunmasına mü -
saade edemiycccğini yazmaktadırlar. 

Sovyet Tebliiji 
(Baş tarafı 1 incide! 

vetlerimiz düşmanın makineli 
birliklerine ve piyadesine darbe 
ler indirmiş ve tayyare meydan
larına düşman tayyarelerine kar 
şı hareketlerde bulunmuştur • 

Japonya ya 
Mukabele - ( 

.m 
a Amerikada 
n Kongrenin Fevkalade 

~hval Vaziyetini 
ilanı İsteniyor 

ı 

iı 

Vaıington, 25 (A.A.) - Fevkalade 
lhva J.için kongrenin kabul edeceği 
ni.ıddet zarfında seçme sınıflara ay
ılmış milli muhafızlar ve ihtiyatların 

1 zmette kalmalarına mUteallik kanun 
1rojesi ban meclisi harbiye encüme-
1ine verllmek üzere harbiye nezareti 
tarafından hazırlanmıştır. 

n Harbiye nezareti, projede, beyne!
.,. nilel vaziyetin milli menfaatleri ve 

Amerikanın huzurunu vahim surette 
ehlikede bulundurduğunun kongrece 
lan edilmesini teklif etmektedir. 
sıyasi mahfillere göre kongre, hü

d umete haricl siyasetinde serbest ha
l ·eket etmesinı temin edecek olan 
ı ·fevkalfıde ahvali,, ilan etmeyi kabul 

ını:cektir 

* Vaıington, 25 (A. A.) - Cenubi A
f mcrikadaki kansıklıklarla uzak ıarkta 

Japonyanın hareket tarzı, "Amerika
~ da "fevkalade milli ahval" in ilanına 

başlıca sebe pteııkil edecektir. 

Fransanın Moskova 
Elçisi Geliyor 

Vichy, 25 (A.A.) - İyl malümat a
lan mahfillerden öğrenildiğine göre, 

r Fransanın Moskovadaki büyük elçiıi 
Bergery büyük elçilik memurları ile 

t birlıkte bugun Sovyet - Türk hudu
duna varmış bulunacaktır. 

Söylendiğine göre Sovyetler! Blrllfi 
hi.ıkiimetinln Vichy'deki büyük elçisi 
Buganolof da hemen hemen ayni za
manda Türkiyeye gelmiş olacaktır. 

•uçan Kaleler .. 
Hizmete Girdi 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Neza
reti İstihbarat Servisi, diln Gneise
n::ıu ve Sharnhorst gemllerine yapı -
lan taarruzu, İngiliz tayyareleri tara
fından hnrbin ba;ılangıcındanberi en 
n ır gündüz taarruzu olarak tavsif 
etmektedir. Bu taarruz ilk defa A
merikan Uç'ln Kaleleri tarafından ya
pılmıştı.·. Harekltta bunlardan başka 
Hampden ve Wellington tayyareleri 
ı....! i tırak etmiştir. İng!Uz bombardı
man tayyarelcrini önlemiye teşebbüs 
eden Alman ::.vcıları, hücumların şid
dctıni wıtm.ık ın.!-'fınıru bulamumış-
1 rdır, 

Hava Harbi 
• M a nc u·· zer"ındek"ı B"ır ni yıpratmak planını takip etmek 

3' tedir. Bunun için de Sovyet ordu 

Ç d 
· .

1
. sunun kabul ettiği taktik derin - Tokyo, 25 (A.A.) - Reuter ajan- Şimdi tamamlanan haberlere 

göre, 23 temmuzda Sovyct hava 
kuvvetleri hava muharebelerin
de ve yerde 58 düşman tayyaresi 
tahrip etmişlerdir. Bizim zayia -
tımız 19 tayyaredir. 

arpışma a 33 lngı iZ lig~ine müdafaa yapmaktır. Bu tak sından: Bu sabah ecnebi gazetelı:!r 
muhabirlerine beyanatta bulunan res-

T . 0 .... ··ıd·• tik düşmanın başını ve gövdesini mi sözcü, Japanyanm De Gaulle taayyareSI uşuru u müdafaa hatları içine sokmasına raftarlarmm Hlndiçintdeki f;ıaliyetle-

B 1. 25 (AA ) _ Al a t bl" _ 1 müsaade etmek, sonra yanlardan rinden gayri memnun olduğunu söy-
er m, . . m n e ı 1 k d b k . .. t ' i l 

ği: Hava filolarımız İngilterenln doğu v~ ar a an u uvvetı mu e~a: lem şt r. 
ıılmallnc!eki limanlarına hücum et -1 dıy~~ .hırpalamaktı~. Rusya ~ıbı 
mişlcrdir. İnglllz hava kuvvetleri de motorıze kuvvetlerın hareketıne 
Mans sahili üzerinde ağır bir mağ - pek müsait olan bir memlekette 
lôbiyete uğramıslardır. 33 tayyare dU- bu taktiğin muvaffak olması, düş 
şü~ülmüştiır. manın tank seline karşı ayni nis-

Ingiliz tayyareleri, batı şimal Al - bette tanklarla mukabele etmek 
manyasınm sahil mıntakasma akın 1 kudretine bağlıdır. Kızılordunun 
yapmışlardır. tank ve tayyare bakımından Al

J apolllara göre 
23/24 geceki Alman hava akı -

nında beş düşman tayyaresi düşü 
rülmiiştür. Tokyo, 25 (A.A.) --= "O!i,, Alınan 

haberl~re göre, İngiltere ve Ameri -
kanın Uzak Şarkta aldıkları tedbir - !J-f OSkovaya akın feşebbilsÜ 
!ere biitün kabine erkiını büyük e
hemmiyet vermektedirler. Bu hare -
klt, tedbir alınmadığı takdirde Ja -
ponyanın ihatası olabileceği kanaati 
vardır. İngiltere ve Amerika Japon 
siyasetini tehlikeye düşilrüyorlar. İş
ler öyle bir raddeye gelmiştir ki, bu 
vaziyet Alman - Rus harbi neticesin
de Rus mağlubiyetinin Uzak Şarkta
ki akislerinin ortaya çıkarabileceği 
mesele de dahil olmak üzere Japon
yanm karşılaşması muhtemel diğer 
bütün meseleler derecesinde mübrem 
bir mahiyet almıştır. Maama!ih Ja -
ponya müsllhane bir siyaset takip 
etmek arzusundadır Alınan tedbirler 
İngiliz ve Amerik~n men!aatlerine 

Moskova. 25 (A.A.) - Dün gece de 
Alman hava kuvvetleri Mo6kova üzeri
ne bir akın teşebbüsünde bulunmuş
tur Bu akın hakkında aşağıdaki Sov
yet tebliği neşredilmiştir: Almanya ii.zerinde 

Londra, 25 (A.A.) - Geçen gece 
İngiliz tayyarelerinin Almanyaya 
karfı yapmış oldukları hücumlar, bil
hassa Kicl ve Emden Usleri üzerinde 
temerküz etmiştir. 

Öğrenildiğine gClreı dün vukua ge
len müteaddit hava muharebeleri es
nasında, İngiliz bombardunan tayya
releri, düşmanın 18 avcı tayyaresini 
düşürmilşlerdlr. Dlğer taraftan İngiliz 
avcı tayyareleri de diln ccman 12 
tayyare dilıiürmilslerdlr. Şu halde 
Almanlar dilnkü taarruz esnasında 
ceman 30 avcı tayyaresi kaybetmili -
!erdir. 

(BAŞMAKALEDEN MABAT) ------------
Japonya ve Hindiçini 
Ingiltercyi bir müddet idare et
mek istiyeceği tahmin edilebilir. 
Fakat Amerika ve Ingiltere Ja -
ponyanın bu oyununa kanmayıp 
da ambargoyu şiddetle tatbike ge 
çerlerse, bu tedbirin Uzak 
şarkta yeni ihtilatlara yol açması
nı beklemek lazımdır. 

Almanya, Japonyanın Uzak 
Şarkta kendisine düşen vazüeyi 
yapması için Tokyo üzerinde taz
yikine devam etmektedir. Alman 
yanın menfaati J aponyanın harbe 
girerek Amerikanın Avrupaya 
yardım etmesine mani olmak, 
Vladivostok limanını kapatarak 
Sovyetlerin Amerikadan yardım 
görmesinin önüne geçmektir • 

Onun için Uzak Şarkta Fransız 
Hindiçinisinin Japonlar tarafın -
dan işgali ile başlıyan hareketin 
yeni yeni ihtilatlara hatta harple
re meydan vermesi ihtimali çok
tur. 

manlar derecesinde kuvvetli olu
şu, Sovyet kumandanlığının bu 
taktiği çok yerlerde muvaffakı -
yetle tatbik etmesine imkAn ver -
miştir. Bu sayede Almanların yıl
dırım harbini durdurmıya, yer 
yer mukabil taarruzlarda bu1un
mıya, ileri giden motörize kuv
vetlerın çoğunu imhaya muvaf -
fak olmuştur. 

dokunmıyacaktır. 
Nlhayet Japon mahfillerinde beyan 

olunduğuna göre "Japonyanm gayesi 
Şarkt Asyadaki nAzun devlet mevki
ini muhafaza etmektir. Bu mevkii, 

"Düşman tayyareleri iki dalga ha
linde Moskovaya yaklaşmaya teşebbüs 
etmiştir. Fakat hava dafi bataryaları 
ve Sovyet avcıları düşmanı daiıtmış 
ve garp istikametinde kovmuştur. İki 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Geceleyin Moskovada iki alarm ve
rilmiştir. Biri bir buçuk saat ve ikin
cisi de iki saat sürmüştür. 

Almanların karşılaştıkları 

mühim güçlükler 
Londra, 25 (A.A.) - Tlmes gaze

tesinin Alman hududunda bulunan 
muhabiri bildiriyor: 

Derinliğine müdnfaanm mahzurları 
da az değildir. Motörize kuvvetlerin 
hızı kırılamaz ve arkadan gelen ku
vayi külliye ile irtibatı kesilmezse. 
ileri giden dü§man kuvvetler müda
faa ordusunu ihata edip imha edebi
lir. Biyalistok mmtakasında Sovyet 
ordusu böyle bir tehlikeli vaziyete 
düşmüş, ve Almanların iddiasına gö
re 400,000 esir vermi:ştlr. 

Fakat Sovyet ordusu bu acı tecrü
beden sonra blr daha bu hataya dü§
meıniştir. 

Hindlçini ve Siam da dahil olmak il- Bitaraf sa!Ahlyetli mütehassıslar, 
zere müsterek refah sahasındaki mem Almanların, başlıca cephesi olan Le
leketler tanr.nış bulunmaktadır. Bu nlngrad, Moskova ve Kief cephele
milletlerin mezkUr müşter~k sahanın rinde hasımlarını kati bir hezimete 
müdafaasında Japonya ile birleşme- uğratamadıkları takdirde yaptıkları 
leri lAzundır, muazzam malzeme sarfiyatını idame 

Amerikaya gitmekte olan edemiyeceklerl fikrindedirler. Sov -
Şimdi Sovyet orduları mOdaraa ile yellerin çekildikleri her yerde her 

taarruzu birleştiren bu derinleme mü Japon gemileri şey tahrip etme usulü Alman mü-
dafaa sistemini muvaffakıyetle tat - Sanfranclsco, 25 (A.A.) _ Japon _ nakale yollarında sebebiyet verdiği 
bika başlamış görünüyorlar. ÇilnkU ya Hindiçinlye hücum ettiği takdir- gerginliği gitlkçe arttırmakta ve i
Stalin hattmı yararak şimalde, mer- de, mütecaviz addedileceği hakkında lerl hareketine devam edildikçe harp 
kezde ve cenupta ilerliyen motörlze M. Summer Welles tarafmdan yapı- malzemesinin istimal kabiliyeti azal
kuvvetleri on gündenberl oldukları lan beyanat üzerine Amerikaya gel- maktadır. Seri ateşli topların birkaç 
yerde kalıp düşmanın arkasını çevl- mekte olan 40 tan fazla Japon vapu- dakika içinde yaktığı obüsleri nak -
rememlş, Sovyet kuvayi killliyesini ru sahillerin açıklarında durmuşlar_ letmek !çln saatler lAzundır. Bazı 
dağrtamamıstır. Bil~kis bu ileri giden d::r. yerlerde tankların benzin ihtiyacını 
kuvvetler arkalarından geride kalan karşılamak üzere bir bidon benzin 
Sovyet kuvvetleri tarafından müte - - getirmek için ayni miktarda benzin 
madiyen tazyik edilmiljlerdlr. harp bu şekilde hayli uzayabilir. Fa- istihlak etmek lAznn gelmektedir. 

Yine harbin bu hususiyetinden do- kat Almanlarm Sovyet harbini katı Diğer taraftan rfcat etmekte olan 
!ayıdır ki Almanlar, Mogilev'de 10,000 bir zaferle bitirmeleri için önlerinde Sovyet kuvvetleri bu gibi müşkülAtla 
esir aldıklarını söylerken, ayni hat- ancak bir aylık bir müddet kalmıştır. karliılaşmamakta, bilakis eeri çekil -
tm ilerisinde Smolensk'de SovyeUer Çünkü Eylül iptidasında Sovyet Rus- dikçe iaşe üslerine yaklaşın~ bulun
bir Alman piyade fırkasmı imha et- yada mev~im defl.şmiye ve yatmur- maktadırlar, 
tiklerini iddia etmektedir. İki taraf lar ya~ıya ba~lar. Harp sahası olan 
kuvvetleri de birbirinin arkasını tch- yer düz araziden ibaret olduğu için 
dit eder va~lyet aldıkları icln yıldı - yağmurlarda:1 sonra burası bir çamur 
rım harbi inkişaf edememektedir. deryası haline dönecektir. Çamurlu 
Şark cephesindeki muharebe yıl - sahada ise motörize kuvvetlerin bü -

dırım harbi mahiyetini kaybedip yıp- yilk faaliyet sar!etmesi mümkün ol
ratma harbi şekline inkılfıp ederse. 1 mıvacaktır. 

Koordinasyon Karan 
Ankara. 25 (TAN) - Ticaret Ofisi 

teşkilat kadrosuna bazı Hlveler yapıl
masına d:ılr koordinasyon kararı neş
redildi. 

(Baş tarafı ı incide) 
beraber. bu hareket üslerinin iş -
galinin kuvvei karibeye gelmiş ol 
duğu aşikardır. Bu da Japonya -
nm evvelden tasmim edilmiş olan 
Yelli bir taarruzudur. Geçenler -
de Büyük Brıtanyanın Hindiçiui
ye hücum etmek tasavvurunc.la 
bulunduğuna dair olan bazı iddi -
aJardan bahsetmiştim. Bu iddia -
lar, hiçbir esasa istinat etmiyor -
du. Bu ahval ve serait dahilinde 
hiikı1metimiz, Amerlka, Holanda 
ve bittabi dominyonlar hükumet
lel'; ile temasa geçmiştir. Ameri· 
kanın hattı hareketi Amerika hc.
riciye nazırının açık beyanatı sa
yesinde bütün cihanca malı'.ım ol
muştur. Kamaranın hale muva -
1ık ve selamet bahiş beyanatı tas 
vip edeceğinden eminim. Vaziye
tin inkişaflarına kar~ı lngiltere 
tarafından alınan tedbirlerden bu 
gun bahsetmiyeceğim Bunları i
leride söyliyeceğim. Yalnız Malez 
yada müdafaa mevzilerinin tat -
bik mevkiine kQnduğurıu söyliye
b·l;rım. Zira Japonya bu har<'ke
tı~.-Je o topraklar i~in tehlikeli ol
muştur.,, 

Roosevelt'in beyanatı 
Vaşington. 25 (A.A.) - Roosevelt, 

bir toplantıda, Japonyaya, petrol ihra
cının neden menedilmediğini şöyle i
zah etmiştir: 
"Maksadımız, şimdiki harbin Büyük 

Okyanusa sirayet etmesine mani ol
mak idi, Eğer Japonyaya yapılan sev
kiyatın arkasını kesmiş olsaydık, Ja
ponya, bundan bir sene evvel Fele
menk Hindistanında petrol araştırma
ya kalkacak ve orada harp açacaktı.,, 

Akdenizdeki Son 
Harekat 

(Baş tarafı l incide) 
kep bir düşman kafilesi tayyare
lerimizin mükerrer hücumlarına 
uğramıştır. Kafile, fena hava şart 
!arından istifade ederek dağılmı
ya teşebbüs etmiştir. Uç nakliye 
gemisi batırılmıştır. Cebelitarığa 
dönmek istiyen bir kruvazör de 
tayyarelerimiz tarafından torpil -
lenmiştir. 

23 temmuz günü bir tayyare 
gemisi tayyarelerimiz tarafından 
hasara uğratılmıştır. Düşman se
kiz tayyare kaybetmiştir. Bizim 
kaybımız üç tayyaredir. 

l\1cclis Reisi Ankarada 
Ankara, 25 (TAN) - Meclis Reisi 

bugün fstanbuld;ın döndü. 

Yazan: Naci Sadullah 
Dün, cevabını vermeye çalışmalı 

vaadinde bulunduğum sual §UY· 

du: 
"- Sovyet - Alman h::ırbini hangı 

taraf kazanabilir?,, 
Bu sualin cevabını, iki tarafın şans

ları arasında yapılacak bir mukayese 
içinde aramak mümkiindür. 

Evvela, harbi Almanyanın kazanma
sını mümkün kılabilecek sebepleri göz 
den geçirelim: 

1 - Almanya, askerlik sanatının 
fevkalade tekemmül ettiği memleket
tir. Alman erkanı harbiyesi, elindek: 
kuvvetleri en müessir şekilde kullana
cak ehliyettedir. 

2 - Alman ordusu, modern sillihla
rı, muhtelif cehelerde muvaffakıyetk 
kullanarak. bu hususta dünyanın her 
ordusundan fazla tecrübe sahibi ol
muştur. 

3 - Alman harp sanayii teknisyen
liii, malzemenin fevkalade mühim rol 
oynadıiı modern harpte. Almanyanın 
zafer şansını besliyebilecek derecede 
mütekamOdlr. 

4 - Alman askeri, cesur, itaatkar, 
imanlı, tecrübeli ve mütehammildir. 

5 - Mütearrız mevkide bulunduğu 
için, inisyativ henüz, Alman erkanı 
harbiyesinin elindedir. 

6 - Alman ordusunda, müteaddit 
zaferlerin takviye ettiği nefse itimat, 
fevkalfide köklüdür. 

7 - Almanya yalnız değildir: Ro
manya, Macaristan, Ffolinda, İtalya, 
onun zaferine fiilen ve resmen hizmet 
etmektedir. Ayrıca. İspanya ve Fransa 
gibi muhtelif memleketler de gönüllü 
yollamak suretiyle, ayni dava uğrunda 
çalışmaktadır. 

8 - Yakındn, Japonyanın da, Sov
yetlere taarruz ederek Alman ordu
sunun vazifesini kolaylaştırmaya ı:a• 
lışması muhtemeldir. 

$imdi, buna mukabil, bir de, Sov
yetlerin zafer şanslarını ~özden geçl
reli'll: 

1 - Sovyet ordusunun. malzeme ve 
insan menabii, Alman ordusunun m:ı.1-
zeme ve insan menablinden zengindir. 
Sovyetler, icabında. 18 milyonluk bir 
orduyu, modern slahlarla mücehhez 
olarak seferber edeblTirler 

2 - Alman ordusunun °kendi üsle
rinden uzaklaşmasına mukabil, Sovyet 
ordıısu, kendi vatanında. ve yardım 
membalarının ıfalma mümkün mertebe 
yakınında dövüşmektedir. 

3 - Sovyet Askerleri de, Kazaklar, 
Ruslar, Türkler, Azeriler. Mongollar, 
Tatarlar gibi, dünyanın en cesur mil
letlerinden müteşekkildir. 

4 - Bu harp, Sovyet sevk ve idare
sinin, iddia olunduğu gibi zayıf bulun• 
madığını isbat etmiştir. Bilakis, 2400 
kilometrelik muazzam bir cephe üze• 
rinde. ricnt hareketi, askerlik mütc• 
haMıslarının da teslim ettikleri gibi, 
mcharctle idare olunmuştur. 

~ - Sovyetler. İngiliz ve Ameril:a
ıılarla birlikte, onların harbe f.iilen iş
tirak etmiş olan müttefiklerinden de 
müzaheret görmektedir. 

6 - Tecrübeli Sovyet pilotlarının ve 
paraşütçülerinin mikdan, bir çok ye
tişmiş gençlerini bundan evvelk harp
lerde harcamış bulunan Almanyadan 
mebzuldür. 

7 - Alman ordusunun tecrübesine 
mukabil, talimli Sovyet ordusu rakibi 
gibi yorulmuş. ve nisbeten yıpranmı~ 
değildir. 

8 - Sovyet ordusunun, senelerden .. 
bert hazırlanmış. müteaddit müstah· 
kem hatları vardır. 

I!tte, yeryüzünün en muazzam kav
ga~ında çarpışmakta olan belli başlı 
ıjansların bir kısrrJ bunlardır Fnkaf 
ba şanslan tartmak, hangi tara"rın ka· 
zanacağını katiyetle kestirmeye elbet
te ki kafi değildir. Tabiatın iki taraf
tan birinin hesaplarını altüst edebile• 
cek cilveler yapabileceğini de unutma .. 
mak, ve "talii harp" in hangi tarafa 
güleceğini kimsenin kestiremiyeceğini 
düşünmek lazımdır. Bunun içindir ki 
bu yazıma mevzu edindiğim sualin ce• 
vabını vermekte daha ileriye gitmek, 
bu modern harbi, Balkan harbinde11 
eski vukuflariyle tetkik ve tahlil eden 
bizlm bazı cesur askeri muharrirleri
miıdn bile elinde değildir, 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

Ladoga cephesinde 
Stokholm, 25 (A.A,) - Rus muka· 

vemeti 21 ve 22 Temmuzda Ladoga 
gölünde kırılmıştır. Fakat vaziyet he
nüz tamamiyle tavazzuh etmemıPtir 
Cünkü Ruslar güç girilebilir orman· 
!arda bulunuyorlar. 

Fin taarruzu şimalden cenuba doğ
ru, Tolotpaervi'den tevcih edilmi:ı ve 
Ladoga gölünün ııimalinde Sovyet mü
dafaa hatlarına girilmiştir. İleri yürü
yüşü Ladoga gölünün şimalinden Olo· 
netz istikametinde devam etmektedir 
Suomosalmi mıntakasında Knittiparoi 
işgal olunmuştur. Finler, Murmansk'~ " 
giden yolun Kem'e kadar olan kısmı-
nı iııeal ediyorlar. Bu mevki meıkQı 
yolun üçte birisidir. 

Şimali Afrikada 
Kahire, 25 (A.A.) - Orta şark teb· 

lifi: Tobrukta müfrezelerimiz 23-24 
Temmuz gecesi düşman mevzilerint 
girerek el bombalariyle çok kuvvetli 
bir noktaya hücum etmi&lerdir. Düıı
man ağır zayfat vermiştir. Tayyarele
rimiz bu harekta müzaheret etmişler
dir. 

Bir Alman 
Kafilesine 

Gemi 
Hücum 

Londra, 25 (A. A.) - Amlraım 
dairesinin tebliği: 23-24 Temmuz ge· 
cesi Pas - De - Calaıs'de harekattı 
bulunan hafif kuvvetlerimiz, çok kuv· 
vetli himaye altında bir düşman ka· 
filesine tesadüf etmiştir. Vukubulaı 
muharebede bir düşman devriye gcmf. 
ti bıtırılmış ve diğer bazı gemiler a· 
ğır hasara uğratılmıştır. Kuvvetleri .. 
miz hiç bir zayiat vermem"ştfr. 
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Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksfümeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
askeri satınalma komisyonlarında yapılacalttır. Taliplerin ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplannı ait olduğu komisyona vermeleri evsaf ve şartnameleri ait olduğu 
komisyonlarda görülür. 
Cinsi Miktan 

Kilo 
Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 
ihale ~ ü saati ve mahalli.. 

IIl.füt~·,. lt~:: ı Baltıktaki Sovyet 
[~j!.@ro~ Filosu Ne Olacak? 

Sığır eti 
Sade yağı 
Bulgw 
Sabun. 
Şeker. 

200,000 
22,000 
60,000 
10,000 
10.000 

3750 
2400 . 

540 
413 
450 
900 

4/8/941 8) 
4/8/941 10) • 1 

4/8/941 14 ) 
4/8/941 16) 

Buğday, arpa kirmasi. 
Ot. 
Odun. 
Sığır eti. 

5/8/941 
5/8/941 
5/8/941 
5/8/941 

8 ) 
14) 
16) 
10). Jüriiç{ 

fi• de A •ıd 
ın il! ını e Aı s t h b. k f ·· t v. • ·h t B 1 3' man - ovye ar ı a - y • şa gos erecegını ve nı aye a -

S rada bütün şiddeti ile de- ~............ azan • _.. •: tık kıyısından, Rusların çekilmek 
on Vaziyet vam ederken, - hareket sahası : =.= mecburiyetinde kalacağını düşü-

Sade yağı 
Sığıl' eti. 
Kuru ot 

900,000 
230,000 

1,466,000 
81,000 
48,000 

300,000 
1,400,000 
1,000,000 

22,680 
72,000 

l50,000 

1932 
1350 
1701) 
5400) 
8750 
4950) 
3375) 

31/7/941 
5/8/941 

10 Adana. ı.: 

11 Çanakkale; 

Saman 7/8/941 16 . Bahkesir. . 
C35~0IU --' dar olmasına rağmen , - Sovyet 5 A. ATILAY .! nürsek, filonun akibeti vahimdir. 

Uzak Şarkta : denizaltılarının Baltıkda faaliyet • Bu takdirde Rus gemilerinin ya 
te bulunduğu ve Finlanda cephe E. .............................................. J bütün kuvvetleriyle birlikte son . ~ --

Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 30/7 /941 
günü saat 14 de Hadnnköy civarında 
Akçaburgaz çiftliğinde askert satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

*'il 
~~ağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeler! hizalarmda :razıt1 

gün, saat ve mahallerdeki askerl satm alma komisyonlarında yapıla
caktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarmı iltale saatle
rinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vıv~eleri. Evsaf ve şartna$ark cephesinde askeri hare-

katın bit tevakkuf devresi 
~eçirmcsi dolayısiyle bütün dik· 
at ve alaka Uzak Şark üzerinde 
teınerküz etmistir. 

Çunking mahfilleri; Pasifikte 
f ııponya tarafından yakında yapı 
ilcak hareketlere Ingiltere ve A
ltıerikanın çok e]ıemmiyet ver · 
~eleri lfızımgeldiği, çiinkü Hlndi
~ninin İ§galinden sonra Japon or 
llusUnun Siyam ve Birmanyaya 
doğru ilcrliyeceği, Singapuru ar
kadan vurmak istiyeceği Mosko -
"a Almanlar tarafından işgal edil 
fiği takdirde Japonyanm Sovyet
.ere de hücum edeceği kanaatini 
1~har etmektedir. 

:Ueuterin askeri muharriri, Ja
Jıonyanın llindiçiniyi işgali, lngil· 
1!!re ve Amerikanın harp ilan et • 
lııesine sebep olacağı mütalaasın
dadar, 
. llür Fransiz mahafili, Suriye 
için harp eden Vichy hükfımetini, 
lliııdiçiniyi Japonyaya teslim et
lılekJe ittiham eyfomekteclir. 

1 
Japon mahafili ise şu mütalaa

arı yiiriltmektedirler: 
, Uzak Şarkta vukua gelen de -
R~şikliklcrdcn Japonya değil, In
lrıltere, Amerika ve Sovyetler me 
~tıldi.ir. Ciinkii. bu devletler Japon 
~<tyı çeı.;her altına almak maksa
<liyle ona karsı tam bir iktısadi 
a111bargo koyn;ak istiyorlar. 

Buna rağmen Japonya musli -
hane bir siyaset takip etmekte ve 
~·aJnız tedafüi mahiyette tedbirler 
11lnıaktadır. Japonyanın Ucak 
Şarktaki lngiliz ve Amerikan 
lııenfaat sahalarına tecavüze ni -
l·eti yoktur. Japonya, Uzak Şark
ta nazım devlet mevkiini muha
faza etmeyi ve Hindiçini ile Siya
lııın da kendisi ile beraber çahş
l'l1nsını istiyor. 

Dün bu mesele hakkında Avam 
l<nmarasında beyanatta bulunan 
l<":dcn: Japonya ve Vichy hii.kfımet 
ll'ti arasmda bir anlasmamn im · 
zat andığı hakkında bf r haber gel 
•ııeınekle beraber bu i~galin pek 
~·akın olduğunu bu vaziyet kar -
~ısında Amerika ve dominyon -
larıa temasa geçildiğini fakat a • 
lınacak yeni tedbirleri bugii.n ü
§a cdenıiyeceğini söylemiştir. 

Par is radyosu Hindiçininin J a 
l>onya ile beraber miidafaa edile
ceğini söylemiştir: 

Roosevclt, bu mesele hakkında 
ki Amerikanın kat'i karanna ya
tın bildireceğini beyan etmiştir. 

Wellcs de böyle bir hareket kar 
§ısında, Japonyanın mütecaviz 
sayılacağım söylemiş ve bunun 
lizerine 40 Japon nakliye gemisi 
limanlara girmekten nzgeçmiş -
lerdir. 

Fransa Vaziyeti: 

Sovyet Kaynakları: Puchen'· 
in bir hafta kadar evvel 

anıiral Darlanın yerine Dahiliye 
~ czaretine tayini hadisesi miina
Sehetiyle, Vichy'nin bir türlii, Al
ınanyayı tamamiyle tatmin ede -
Cek mahiyette müstakar bir hü -
kumet tesis edemediğini ve Pu -
then'in, l<'ransız endiistrisini Al -
ınan endiistrisinin emri altına ko 
:Yan adam olması itibariyle bu de
ğişikliğin mahiyetini tebarüz et· 
tirdikten sonra, Vichy adamlan
lıın Fransız endüstrisini Alman 
harp makinesi hesabına işlettikle 
tini. §ark cephesinde Almanla -
l'tn Renaud kaınyonlan kullan • 
dıklarını, Fransız fabrikalarında 
tamir edilen 20 Alman tayyare -
sinden üçüniin tecrübeler esna -
ısında diişmesi üzerine Alınan ma 
kanılarının bu tecriihelerin Fran
sız makamlan tarafından yapıl -
lnasma karar yerdiklerini bildir
ınektcdir. 

Bundan baska, basta Deat ol
duğu halde, Paris gazetelerinin, 
Suriyeyi miidafaa etmediği için, 
\richy hüki'ametine :'l'aptıklan şid 
dem hücumları mevzuu bahset -
bıiştir. 

11. ANTEN 

lıtanbul Be§lnei lera Memurlu-
~Undan: Bir borçtan dolayı satışma 
karar verilen 2 o.det Mldves marka 
lnüceddet 7 IAmbalı bataryalI radyo 
ile bir adet 11 laınbah ayni marka 
<:creyanla çalışır radyo 28/ 7 / 941 Pa
~.artesi günü saat 14 de Sandal Be -
<lc;,teninrle ıkinci arttırması yapılmak 
lilı.ı.etiyle satılacağı Utln olunur. 

si için takviye götüren Alman dan hücum eden kuvvetler ara _ defa Alman kuvvetlerine taar • 
konvaylarına muvaffakıyetle ta - ruz ederek onları muharebeye 
arruz ettiği bildiriliyor. sında irtibat temini için uğraşı - mecbur etmeleri - ki, bu bir nevi 

Sovyetlerin Baltıkta, iki mu • yorlar. Çünkü Baltık sahilini ge- intihara teşebbüs etmektir - ya -
riden vurmak ve bütün Sovyet h d ld b ı 1 

harebe gemisi, iki ağır kruvazör, üslerinin ana vatanla alakasını ut a e e u unan 50 den faza 
bir hafif kruvazör, bir mayin kesmek ancak bu suretle mürn _ denizaltı gemisini muhtelif pusu 
kruvazörü, iki filotilla lideri sı- kün olabilecektir. noktalarına taksim ederek, malze 
nıfından destroyer ve bir ikisi şi- mesi bitinciye kadar denizde do-
mali buz denizinde olan 9 tane Leningrat üzerine hücum eden laştırmalan şekli hatıra gelebilir. 
son sistem destroyerleri vardır. kuvvetler, şiddetli bir mukave - Bu gemilerin sonunda da bitaraf 
Lider sınıfı destroyerlerden 6 ta- metle karşılaşmışlardır. Şayet bu !sveç limanlarına gidip kendile -
ne daha yapılmaktadır ki, bunla- müdafaa zayıflarsa Rusların Bal- rini enterne ettirmiye mecbur ka
rın şimdi kaçı hizmete girdi bil- tık filosu müşkül vaziyete düşer. lacakları muhakkaktır. 
miyoruz. El'an 9 tane de eski sis- Deniz kuvvetleri için üsten 
tem destroyer mevcut olup bun- mahrum olarak hayatım idame 
ların çoğu geçen harbin içinde ya- etmek kolay değildir. Çünkü, 

harp zamanında üs denilince yal 
pılmıştır. nız rüzgar ve fırtınalardan ma -
Almanların şimal deniziyle sun ve yiyecek alınabilecek birli 

Baltıktaki gemileri, biri Amiral man akla gelmemelidir. Mahfuz 
Von Tirpiç. diğerleri de Brest li- cephanelikleri, yedek malzeme ve 
manından haltı çıkamıyan Gneyz- erzak ambarları , mahrukat depo
nav ile Şarnhorst olmak üzere üç ları, gemilerin denizde dolaştığı 
muharebe gemisi ve hali hazır va müddet zarfında çıkmış olabilen 
ziyetleri bilinmiyen amiral Şer ile bilumum arız.alarmı ve aldığı ha
Deutschland cep kruvazörü, sarları izale ve tamir edebilecek 
Prens Öjen ve Hiper adındaki a- kifayette atelyeleri, gemilerin ik
ğır kruvazörler ve bir tane tle ha- mal yaptığı müddet zarfında da 
fif kruvazörden ibarettir. onları muhafaza edebilecek müda 

Almanlar, şimdiye kadar bir faa tertibatı olan bir yer akla gel
muharebe gemisi, bir cep kruva- melidir. 
zörü, bir ağır kruvazör 4 tane de Halbuki Ruslar, Leningrad ve 
hafif kruvazör olmak üzere bü - Kronştaddan başka, mükemmel 
yük kuvetlerinin yüzde 50 sini denebilecek bir Baltık üssüne ma 
kaybetmiş bulunmaktadırlar. lik değildirler. Küçük Baltık dev * * !etlerinin limanları da ancak er -

Denizaltı gemilerinin saklan -
ması kolay olduğundan Almanlar 
Baltıkta dolaşan bu kuvvetleri a
ramıya kalkarlarsa, muvaffak ol
salar bile herhalde bu hareket on 
lara çok pahalıya mal olabilir. 

Ancak Isveçin bu gemileri en
terne edip etmiyeceğini veya et
se bile Almanlara teslim edip et
miyeceğini kestirmek güçtür. 
Diğer bir ihtimal olarak, Sov -

yetlerin bu gemileri Almanlann 
eline bırakmamak için bulunduk 
!arı limanlarda tamamen batırma 
Iarı şekli de hatıra elebilir. 

Fakat Rus filosu halen Baltığa 
hakimdir. Ve Alman münakalesi 
her gün bu yüzden zarar görmek 
tedir.Nitekim, Finlandaya yardım 
için Isveçten kara yoluyla sevki
yat yapmak mecbul"iyeti hasıl ol
muştur. A janslardan anlaşıldığı gibi zak ve mahrukat tedarikine yarı-

Baltık harekatı büyük cü- yabilir. Rus mukavemeti, bukünkü va-
zütam1arın çarpı~masından ziya • Sovyetler Baltık memleket - ziyetinde daha bir müddet de -
de denizaltıların, tayyarelerin, !erini işgal edeliberi o kadar u- vam ettiği takdirde Sovyet deniz 
hücumbotlarının ve az mikyasta zun bir zaman geçmediği için bu- kuvvetlerine Alman sahillerinde 
da destroyerlerin faaliyetine ralarda deniz kuvvetlerini bes - mühim vazüeler düşecektir. 
münhasır kalmaktadır. Alman - leyici birer üs tesis imkanını bu - Rusların bu kuvvetlere hUen 
ya büyük masraflara mal olan e- lamamışlardır. O halde, kuvvetli mühim bir vazife vermeleri, va
lindeki mütebaki kruvazörler i de askeri garnizonlara malik olmı • ziyetin inkişafını beklediklerine 
saklamak mecburiyetindedir. Ya yan ve ayni 7.amanda Alman ha- ve onları belki de son koz olarak 
ım Rusyada harekat bittiği tak - va kuvvetlerinin de tehdidi altın- sakladıklarına delil olabileceği 
dirde, kıta harbine hazırlık başlı- da bulunan bu limanlardan şim- gibi kifayetlerinden şüphe ede -
yacaktır. Ve bu gemilere o zaman dilik esaslı bir istüade edilemez. rek, Almanların zaferi ile netice
şiddetle ihtiyaç hissedilecektir. * * lenebilecek bir harekat için öne 
Bu bakımdan Baltıkta büyük de- Kara harekatının, Almanya - sürmekten çekindikleri manasına 
niz harekatına girişilmemekte - nın lehine süratli bir inki- da gelebilir. 

Cinai. 

Ayııekadm ,,,._ 
sulye 
Patlıcan 

Domates 

_, 

Miktan Fiyatı Temi· 

Kilo 
nalı 

Kuruı Lira 

12,000 11 
12,000 11 
4,000 8 222 

(742 - 6264) 

* Aşağıda miktarları yazılı etler pa
zarlıkla satm alınacaktır. Taliplerin 
kati teminaUariyle 4/8/941 Pazartesi 
günü saat 16 da Babaeskide askeri 
satın alma komisyonuna ıelmeleri, 

Kilo Clnıl 

20,000 
12,000 
12,000 
10,000 
10,000 
5,000 
5,000 

"'ığır eti, .. , . .. •• .. .. .. .. ... .. ' .. " 
(738 - 6269) • Beher metresine 310 kuruş fiyat 

tahmin edilen 100,000 metre kışlık 
elbiselik kumıi$ pazarlıkla satın ah • 
nacaktrr. İhalesi 29/7/941 Sah ~nü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

50,000 metreden a§ağı olmamak ü
zere ayrı ayrı tekliflerde kabul edi
lir. Evsaf ve ı,ıartnamesi 1550 kuru~a 
komisyondan alınır. Taliplerin vere
cekleri miktar üzerinden kanuni kati 
tcminatlariyle belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (730 - 6212) • Müteahhid nam ve hesabına 
180,000 kilo Arpa açık eksiltme 
suretiyle satm alınacaktır. !ha
lesi 31/7 /941 Perşenbe günü saat 
16 da Ağrıda askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 18,000 lira ilk temina 
tı 1350 liradır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(326 • 5743) 

· * 

meleri komisyonlarmda görülür. 
·M lktan Tutarı Tem in atı ihale aun ve •11tl 

Cinai 

Koyun eti 
Sığır eti 
Saman 

Kilo Lira 

20,000 
420,000 

1,500,000 

11,000 
105,000 
56,250 

Lira 

825 
6500 
4062 

1 

Afyon !?1/8/941 15 
Diyarbakır 13/8/941 U 
lzm.it Akçako-
ca ilkokulu 11/1/941 ıs 

(73& - 6251) 

* * Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla satın alınacaktD'. Taliplerin 30/"I/ 
941 Çarşamba günil hizalarında yazılı saatlerde Bolayirde asker! sat.m al-
ma komisyonuna gelmeleri. ı 

· Miktarı Tutarı Teminat ' .... .,. 
Clnıl • Kilo Ura Lira • 811t1 

Patlıcan 
Yazlık patate!. 
Domates 

62,000 
62,000 
25,000 

15,000 
9,300 
5,000 

2332 H 
1395 15 
750 18 

(7U - 6268) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ıia nla.· i 
Bir sene zarfında Bilecik deposuna gelecek olan tahminen 10.000 tor 

maden kömürtlnilD vagonlardan yere ve aynr miktar kömnrlln ;rerdeı; 
makinelere talunil ve tahliye işi açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 
1.8.1941 tarihine rasfüyan Cuma gUn\l saat 11 de Haydarpqada birineı 
l§letme komisyonunda yapılacaktD', Muhammen bedel tahliyenin beher 
tonu için I5 ve tahmilln beher tonu içlıı de 25 kurustur. Muvakkat te
minat SOO liradır. Daha fazla malO.mat ve şartname almak isti.yenlerin 
Bilecik istasyonu ile işletme kalemine milracaatıan. - '5889) 

* * l.B.1941 tarihinden itibaren Mudanya ve Bursa, Samsun - Çarpmba 
hatları hariç ve Avrupa hattı dahil olmak üzere ve her hattın kendi ta
rifesine göre ücret ahzı suretiyle Devlet Demiryolları ana febekeai1le, 
Erzurum - Sarıkamış - Kars hattı istasyonlarına ve mütakabllen: 

a - Dökme halde olan veya tam vagon hamulesine tlbi tutulan em-
tia ve eşya, · 

b - Canlı hayvanlar: 
c - D. D./222 numaralı tarüeye dahil para ve kıymetli mevat: 
d - Kzymeti nakil ücretinin üç katmdan az olan değersiz e,1a. 
e - PaUayıcı, ateş alıcı maddeler, 
1. - Çabuk bozulmıya müsait mevat, · •, 
g - İşletme nizamnamesi mucibince aleldmum: trenlere kabul o... 

lunmıyan veya kabulü bazı şartlara menut bulunan mevat, 
h - Beher parçası 200 kiloyu mütecaviz bulunan emtia ve ef1'• 

dan gayri ve beher mer.sulenin sıkleti 2500 kiloyu tecavüz etmemek: 18?'• 
tiyle yalnız doğru seyri hafif perakende eşya kabul ve bir tek nakil w• 
rakı ile sevkedilccektir. 

Bu nakliyata ait ücretler münhasıran ana hat istasyonlannda tahsil 
edilecektir. Fazla tafsllit için istasyonlara müracaat edilmetıL 

(4651) (824'1) 

dir. Esasen Alman deniz kuvvet- =·p;-~p;;p:m~rTTijiiir:~ilrw~r;;~~;:~~ Aşağıda miktarları yazılı sa-

~di~~~~:~;t~}~!~~;}.t~ (!-OD &·ffiEfifij~ ~~~i~~Jl:lı§~~!~1 ne1~::i~:'Ge::roo~:k~::~'.!~::~~ac• 
lerl·ne baskın verebilecek büyük 1 - -= ~ A§ağıdakJ ııartıan haiz olanlar deniz lisesi Ue ıedlkll erbaı mektl-

1 
yapılacaktır. Taliplerin kapalı bine talebe olarak almacaktır. · 

muharebe gemisi fazla değildir. R E N K L ı• T E R zarflar için ihale saatinden bir Denlz llaeılne girecek tallplerln> 1.. 
Esasen Sovyet üslerinin Finlanda ı • • • saat evvel kanuni vesikalariyle ı - Y~lan birinci sınıf lçln 15 - 18 
körfezi gibi dar ve mayinlerle ko- Terlemenin renklisi de olur .. En zi- da, vücudün bir tarafında, yüzde, kol- teklif mektuplannı komisyona 2 - " ikinci " " 18 - l9 olaca~ 
!ayca kapatılabilen bir körfezin yade kırmızI tuğla renginde ve koltuk tarda veya bacakla.da, göiüste renk- vermeleri. Açık eksiltmeler için 3 - Bu :va:ılardan altı 81 bllyük veya küçük oıMıar aa ıtı'Sul •· 
nihayetinde olması da buna ma - altında .. Böyle renkli ter, gömleğin li ter çıktığı da olur. Kimisinde kır- belli saatte komisyona gelmele - leeekUr. 
nidir. yahut elbisenin koltuk altına ıelen mızı, kimisinde mavi. kimisinde sbarık.. ri. birln~l-s·-~dabl?,~almıkıta,~~~p drnezunlanaln •• Ja_:macaJı fibl lillnln 

Sovyetlerin vaziyeti, şimdilik yerini boyar, Terin kırmızı olduğunu Bir insanın vücudünün başka aş a miktarı tutarı temina. eksiltme .. ....,. !ALiı e •~ Ouuuar a ac ..... .....-. 
tecavüze '.karşı müdafaa yapmak- görünce, bu rengi veren §ey acaba kan yerlerinde öyle başka başka renkte Deniz aedlkll erbaı hızırlımı okuluna alrmlye tallplerlıt 

mıdir? diye merak etmeye mahal yok- ter çıksaydı, vücut üzerinde eleğim kilo lira tı lira şekli 1 - Yaoları 11 - 17 olacaktır. 
tan ibarettir. Deniz kuvveti ise 2 B kt b llkm kte alın a. ibl, orta-'-·'' -'" tur. Tuğla gibi kırmızI renk kandan sağma çıkmış gibi güzel bir manzara - u me e e e P mezunu aca., ıı ınoıuun !ll...ı• 
müdafaa silahı değildir. Bundan değil, mikroplardan gelir .. Bu da an- olurdu. Fakat ayni vücut üzerinde baş- 132,000 5280 396 kapalı zarf telif smıtlannda ikmale kalm11 olanlar da almacaktır, 
dolayı faaliyetlerini duymadığı - latır ki kırmizı ter vücudü temiz tut- ka başka renkte te• görülmemiştir. 55,000 2200 165 açık eksilt. S - Tahsilini yalnız bir sene zayi etmıs ol.anlar da alınıcaktir. 
mız büyük cüzütamların daha mamanm neticesidir, .. Koltuk altlan- Renkli ter bir insanın vücudündc da- 264,000 10,560 792 kapalı zarf. Bu eartıarı haiz olup deniz lile31 ile deniz gedikli erbaf l:uwrlaJM 
sonraki harekata saklanmaları m temiz tutanların kirmızı ter çıkar- ima ayni yerden ve daima ayni renkte 88,000 3520 294 açık eksilt. okuluna girmek istlyen taliplerin 15 Aiustos 941 tarlhlne kadar İ.t.n· 
muhtemeldir. maları mümkün değildir. çıkar 616 OOO 2 1 bulda bulunanlarm Kasımpaşada deniz komutanlığma, hariçte bulunan-

! Yal b k · 1 · 1 1 1 Ter"e' renk veren şeyler. tab"ıı·, vü- ' 4•640 848 kapalı zarf. lamı da mahaW askerlik •mbel-lne m"-acaatlan. ( .. '1-) Diğer taraftan !ngili:zlerin - nız, a ır ış erıy e meşgu o an- cuttan terle bı·rtı"-te rıkan renklı· mad- 319,000 12, 760 957 kapalı zarf #-----------";,..... __ .,. ___ = ___ ....;.....;. ___ _. .. _u..;..o __ · Alm 1 !ardan bazıları öyle kırmızıya benzer ,. .., 
talyanlara yaptığı gibi, an a- bir renkte ter çıkarırlar, daha ı;oiu delerdir. Bu maddeler cildin arasmdan 220,000 8800 660 kapalı zarf. Nafıa VekGıletinden t 
rın Rus limanlarına gittikleri ve- yeşil renkte ... o vakit renkli ter in- cıka. çikmaz cildin üzerine yapişır ka- 331,000 13,240 993 kapalı zarf. l 
ya denizden ihraç harekatına te- sanın kendi mesleiinin neticesidir. lrrlar Sonra oradan yalnız su ile çıkar- • (354 - 5873) 
şebbüs ettikleri de görülmüyor. Terin kanla karışarak kırmızı renk- mak güç olur .. Hem sık sık yıkamak . Jil. 
Buna Sovyet hava kuvvetlerinin te olduğu da vardır. O türlüsü alt göz hem de keselemek lizımdır ... Renkli 
ve bilhassa denizaltılariyle, sayı- kapaklarının arasmdan çıktığı için ter çıkarınca, böbreklerin sağlamhğı
sız mayin tarlalarının mani olabil kanlı göz yaşları derler. Zaten pek, na delalet etmediği için. bir müddet 

pek nadir olan böyle kanlı ter. yahut yalnız sütle beslenmek de fena ol-
diği anlaşılmaktadır. kanlı göz yaşlan, 11rıcak bayanların o 
Şark cephesindeki harekata ba· günleri kesildiği vakit meydana çıka

kılırsa, Almanlar Prusyadan şi- bilir ... 
male giden kuvvetlerle Finlanda- Böyle göz kapaklarından başkaca 

maz ... 
Sarı renkte terlemek. urenin böb

reklerden çtkmadığrna almet olduğu i
çin hiç de iyi bir şey sayrlmaz .. 

-------- ---· 

JDUDUST ADAM 
Yazan: EDGAR WALLACE Tefrika No. 29 

Bütün odalarda polisler vardı. Her 
kapı ardma kadar açıktı. Maksat her 
odadaki polis kümesinin öteki odayı 
görebilmesi ve icabında imdadına ko
şabilmesi idi. 

Falmouth polis müdürünün kulağı
na eğiterek: 
"- Dörtler bu tertibata karşı ne 

yapabilirler. Birşey yapabileceklerini 
akhm almıyor. Fakat insanın gönlü 
başka türlü bir havadis veriyor. Bu 
Dörtler vaitlerini nasıl tutabilirler. 
İmkanı mı var . ., diye fısıldadı. 

Polis müdürü: 

"- Bence mesele vaitlerini tutup 
tutmamaları değildir. Acaba muvaffak 
olamadiklannı anladıkları zaman sui
kastten vazgeçecekler mi, geçmiyecek
ler mi diye düşünüyorum. Muhakkak 
bir şey varsa şudur, Sir Philip diri ve 
sapa sağlam olarak atlatabilirse layi
ha hiç muhalefete uğramadan kanun 
olur!,, dedi. 

Ve saatine baktı, İçini çekerek: 

"- Daha be& dakika var,, diye Uilve 
etti. 

iki müdür Sir Philip'in kapısının ö
nüne doğru yürüdüler ve içerisini din
lediler, Polis müdürü: 
"- Ben hiç bir §ey duymuyorum., 

dedi · 
A;adan yava:ı yavaş beş dakika da

ha geçti.. 

dı, On on beş kişi birden kapıya o
muz verdiler. Kapı büyük bir güriiltü 
ile sökülerek devrildi. Falmouthla po
lis müdürü içeri daldılar. Falmouth'un 
yüzünde dehşet vardı, "Hey allahıml" 
diye gerHedi. Hariciye nazırı masanın 
üzerine yığılmıştı. Masanın üzerinde 
bulunan eşyanın çoğu yere düşmüştü. 
Polis müdürü serili gövdeyi kaldırıp 
döndürdü 
Harhar~h bir fısıltı ile "Öldü!'' de

di, Etrafına bakındı. Odada ölüyle 
yeni giren polislerden başka lı:imıe 

dediler. Çanı yoktu, 

Falmouth: "Tam saatindeyiz. Güya 
bu dakikada ... , derken kilisenin çanın[ 
duydular. 

İkisi birden "Saati" 
s~yıyorlardı, 

- Biri 
- iki! 
- Üçl Dört! Beş! diye sayan Fal-

mouth "Bu ne?" diye batırarak ka
pıya fıdadı, Başını anahtar deliğine 
dayadI. 

Odadan bir c;ığhk çınladı. Onu mü
teakip blr cismin dü5tliğü duyuldu. 
Onu müteakip sükiit. 

Falmouth koşun buraya diye baiır-

Netice 
Polis müdürü şu mektubu almıştı: 
"Bu mektubu aldığınız zaman biz
ler dünyanın dört bucaiına datıl
ı:ntş olacağız, bulunup tutulmamız 
gayri mümkün gibidir Yapılmasını 
kendimize vazffe edindiğimizi yap
tıirmızı -gurur duymadan- iddia 
ettiğimiz ıibi, böyle bir vazifeyi de 

(Arkası var) 

Bir tamirat ya,:ıtırılacaktır. Ka 
palı zarfla eksiltmesi 218/941 
Cumartesi günü saat 11 de Kon
yada askeri satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
16,190 liradır. İlk teminatı 1214 
lira 25 kuruştur. Keşif ve şart
namesi İst. Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda görülür. Ta
liplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona verme
leri. (338 - 5831) 

* 
40,000 kilo sığır eti kapalı zarf 

la eksiltmeye konmuştur. İhale
si 31/7/941 Çarşanba ~ü sut 
15 de Çorluda askeri satın alına 
komisyonunda yaplacaktır. İlk 
teminatı 1200 liralır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek· 
tul)larını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(346 - 5866) 

4500 ton kuru ot alınacakttr. Pa
zarlıkla eksiltmesi 7 /8/941 Perşembe 
ıünü saat 11 de Babaeskide askert 
satm alma komisyonunda yapılacak ~ 
tır. Balye için kullanılacak tel ciheti 
askeriyeden verilmek şartiyle balyeli 
kilosu 3,5 kuruş balyesiz döküm ha
linde kilosu 3 kurustur. Taliplerin 
belli vakitte komieyona ıelmeleri, 

(740 - 6262) 

Sahip •• Neıriyat mtıc!Urü Emin 
UZMAN, Gazetecilik •e Ne,riyat 

T. L. S. TAN matbaan 

. 

Eksiltmeye Konulan İş : 
1 - Manisa Su işleri Qçüncil ıube fnüdilrlaiü mm.takası Ctah!lai!e 

MenJ!Ynen ovasmdakl eski sedd!n tamir, terfi ve mlah!yle Menemen w
lama şebekesinden noksan kalan imallt ve in:ıaabn ikmali i:ılerl muham
men keşi! bedeli vahidi fiyat esası üzerinden (369.868) lira (47) kuruftur. 

2 - Eksiltme 30-7-1941 tarihine raslıyan Çarşamba günil saat 15 tf' 
Ankarada ı;u işleri relsUği binası Jçinde toplanan su eksiltme komt910nu 
odasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme :şartnamesi, mukavele projesi l>ayı.ndırhk !f1erj 
genel şartna1tıesi, umumt ru işleri fenni şartnamesiyle husus! ve fenn7 
sartnaınelerl ve projeleri (18) lira (49) kunıD mukabilinde su i~lerl reil
liğinden alabilirler. 

4 - Ek!iltmeye girebilmek için isteklilerin (18544.) lira (7•) lmruf
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en u tı~ 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia 
Vck~letine müracaat ederek bu ise mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye J~ 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif ınektuplarmı flıtlncf maddede yazıh saatten. bir 
saat evveline kadar su işleri relsllline makbuz mukabilinde vermeleri 
lb.ımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez (4046-5530) 

Gümrük l\luhafaza Satın AJma Komisyonundan : 
9 Ağustos 941 cumartesi günü saat 11 de 46.000 lira muhammen be

delle 5000 çift er kundurası kapalı zarf usullyle almacaktır. 
İlk teminab 3450 liradır. Şartname ve nürnunesi komisyonda her 

gün görülebilir. İsteklilerin kapalı zarflarım eksiltme saatinden niha
yet bir saat evveline kadar İstanbulda Galatada Mumhane caddesinde 
52 numaralı binadaki satın alma komisyonuna vermeleri. (:5859) 

5000 çüt er fotini alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 4/8/941 Pa
zartesi günü saat 11 de Ankara
da M. M. V. Hava satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Şartna 
mesi iki liraya komisyondan a
lınır. Tahmin bedeli 40,000 li-

Pamuk ve yün karışık 100,00ı 
çift çorap satm alınacaktır. Tah 
min bedeli 36 kuruş 75 santimdir 
Pazarlığı 3117/941 perşembe ati· 
nü saat 11 de Ankarada M. M. V 
Satmalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 25,000 den aşağı olmamak 
üzere ayrı ayn tekliflerde kabul 
edilir. Isteklilerin kanuni kat'i 
teminatlariyle belli vakitte komis 
yona gelmeleri. (724.61711) 

ra kat'i teminatı 6000 liradır. Ta 
!iplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 

(370 w 5939) 
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