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Japonya · 
Harbe Girmek 
Üzeredir 

lapcmyanm harbe &.irmesi, euphe
lfz Sovyet Rusyayı iki ates ara
llnda bırakacalt için hayli müı -
klll vaziyete dilfürür ve AJmanya
llnı l&l"k cephesindeki vaziyetini 
kolayl.aştınr. Fakat Japonyanın 
harbe müdahalesi o kadar büyük 
ihtilltlar doturacaktır ki, o vakit 
dünya tam mlnaıiyle korkunç bir 
harp sahnesi olacaktır. 

5 IC U R U 1 
GUNLO-K SfYASI HALK GAZETESi rtY Ti ff\ IJltAQIR. 

ASKERİ VAZIYET ) 

Stalin Müdafaa 
Hattı önünde .. 

Türkiyenin 
Vaziyeti 

Temps Gazetesi Bir 

Makale Neırettl 

uhasara 
dilen R~s 
Kıtaatı 

Sovyetlerin 
Uç Mukabil 

Taarruzu 

9 ltalyan Generali 
Daha Teslim Oldu 
Katll,re, 8 (A.A.) - Habetis -

tanda yeniden 9 ıeneral teslim 
oJmuttur. 

ltaı,,.. re...ı tebllll 

SURıV E <EPHES~ 

Mütareke 
İmzası 
ki eniyor 

Müaakerelere 
Şimdiden . 

lanmııtır 

Müttefik Kuvvetlerin 
Beyruta 15 Kilome 
Y •klaıhğı Bilcliriliyo 

Bir ~ tefi a..nı 
DE GAULLB 

Londra, 6 C4 A.) - Mftstakll 
:Franaız ajansının Ankaradan al· 
dW bir habere RÖre mileahitler 
bir haftaya kadar Suriyede bir 
mütareke imza edilirse bumı hay. 
retle kU1J.l•mamak icap edeceil 
mütaleasmda bulunuyorlar. 

M·ınsk •• ın Garp Alman Pı·yadeı·ı Romaild, e,. <A.A.> - "Tebuı .. sı- Daha ıazı. kan dökülmeslne maU Afrfkada, Tobruk'da topçu- mani olmak icin Suriyede ve da· 
muz dlQDWl bataryaamı tah· ha başka yerlerde noktai nazar 

Kısmında 52000 Ostrov'da Ağır r::ı:n~:.:~!4:!· ::~~u- ıeatuerı 0~ır. 

Es·ır Alındı Z •at V dl sartt Afrikada kahramanlar- Kudüs. e CA.A.> - Mfltteftk· ayı er dan mürekkep küçük bir 11'111> ler, Beyrutun 15 kilomeke ce-

Stalin Hattında Harp 
Oluyor, 15 Günde 

300 Bin Esir Ahndı 

Divina 'yı Geçmek 
Teıebbüsü T amamile 

Akim Bırakıldı 
Berlin, 6 (A.A.) - "Resmi Moskova 6 (A.A.) - Sovyet 

O>evama: Sa. 1, SL ZJ (Devam: S.. 1, Si. 7) 

- - - - - - -

~· 
CENNET iLE DUNY A 

r Beşiktaş S~mp~qon Oldu 
tebli~": Şark cephesinde muha- istihbarat bürosu tarafından bu 

1 

rebeler Stalin hattında devam et- sabah neşredilen Sovyet tebli -
mektedir. 22 Hazirandan 5 Tem- ji: 
muza kadar düsmandan 300.000 5 Temmuz günü, kıtalarımız, 
eajr alınmıştır. Os 

Hava kuvvetlftimiz kıt.atımı- trov, Bori8ov, Bobnıiak ve 
zın harekatına mühim surette Novograd bölgelerinde, kuvvetli 

Yazan: Refik Halid 

müzaheret etmekte olU1> attıld'3- düşman motörlü cüzütamları te
n bombalarla ~00 kamvon, 18 şekküllerine karşı şiddetli mu\ıa-
tren ve bir cok iltisak noktalan- rebeler vermişlerdir. 

(Devamı: SL 5, SU. 3) (Devamı: Sa. S. CSIL 5) 

._.... ... ·········--- ························-·---
Bugün Avrupayı altüst e· 
den hidiselerin hi('hiri 
yeni delildir. Napoleon 
da vaktiyle Mıınn lgale 
te119bbiil etmiıti? 

o 

o 
Napeleon da vütiyle Rm
yaya htieum edell!lk Mos • 
kovaya kadar .... lm-. • 
tu! Napoleon bsilte-
reyi istiliyı .. UştU? 

NAPOLEON da, Avrupa birliğini~ ettirmiye 
çalışmıştı. Onun içindir ki. 

NAP01EON 
un hayatı, buıtlnldl Mdiaeler içinde en ziyade 

merakla okQJabllecetlniz eeerlerden biridir. 

o (TAN) 111r Od abe War NollO
leoa 'an bayatnu, bltb lmrilatl 
ona tetkike hasreden lnr mite • 
hanwn aimadan nakledecektir. 



z 

AMERİKA DA I Yardımsevenlerl 
Cemiyetinin 

B .. ..k B . G Çahşmaları uyu ır azete 
ld lı • J 

24 
Asker Çocukların1n 

QTe anesznue Okuma Masrafları 

Saat Nasıl Geçer? y:~:;:.n:~:~::~t~ek•I 

- 1 - ı deridir. Giındtiz sekreteri ise. o-

l çine girdıgımiz 20 metre •ge- ~un sak elı .. Bırincisi her işi yo
ni$hAinde ve 40 metre u- 1':1na koyar, esaslı ~afsilatı biri

zunluğundaki bu salon Ameri _ ~ı~den ayırır: yanı makineleri 
k nın en tanınmış ııaz~telerin • ışlıyece~ bır h.ale ~oyar. Günduz 
d n bıri olan ChicaJ{o Tribun ga- sekreter_ı ~ld.ı mı, onun onune 
z tesinin "havadıs odası,, dır. İn- her şeyın ozlu tarafı gelır. . • 
an kapıdan girer gırmez karşı- ~rkadaşım bana bu ta~sılatı 
na çıkan yüzlerce masa ve a- verırken, odanın merkezınden 

d m arasında gayri ihtiyari ser- uzakla~ıştık. $ımdı gırdı,gımız 
semlıyor. Benı; gazetesinı gezdır- camekanlı odada yuzlerle çelik 

k ıçin getiren arkadaş: dosva dolabı var Re.hberım: . 
Eğer hakıkatcn bu gazete_ - Burası. dıvor, gazetcnın 

ın nasıl çıktıgını ogrenmek is_ morgudur. Doktorlar nasıl ~
t yorsanız, beni takip edıniz, di- ~an zaman. morııa kaldırılan f?· 
yor B~ok masalann yanından lulerden ıstıfade ederlerse, bı~ 
il çerek odanın merkezine geli _ de b~rada ~akladıA-ımız vaktı 
yoruz. Burada yüzleri birbirine '{eçmı.ş ~avadısler?en zaman za
donuk dort tane yazıhane var. man ~tıfade edcrız. Bu dolapla
Arkad8$1m: rın ıçın~e ~avadıs ve makaleler-

- İşte burası J{azetenin kalbi- de her ısmı geçen şahıs, hayvan 
d r diyor. Şu karşımıı.daki ma. ve nebatın S!aye~ ~unt~zam bir 

da oturan 'kır saçlı adam tehır tarzda tasnıf edılmış bırer dos -
l riyle (havadıslerıyle) meşgUl vası vardır.. . .. . . 

olan umumi sekreterdir. Henüz Odanın dı~er bı~ ko~sındekı 
olan di~er üç masa da R\in _ d?sya dol~plarında ıse. vıne tas

duz sekreteri, J{ece sekreteri ve ~ıf edilmış dosya kArtlan var. 
seh r sekreterine aittir. Burada İstıkbal kartları,. dıy~ .~nıl~n 
d nyanm her tarafından ıelen bu k.artıann her. birinın uzerın

vadialer bu ctart adamın elin. de bır ~nun tarıhı ve o l(Un o
d uzıeçten ....- ve ~ yarı_ laca~ı evvelden haber verıl n 

anlar kullanılır. hadıseler vazılı. Arkadası.m: 
Arkadasım benim kaşlarımı - Mesela, dıyor: b1;1stun avın 

catmış oldu~umu ıormiış olacak onu. Bakalım 10 T~!;l'tnıc~elde 
k hafif bir tebessümle: neler olacak. Sıra 1 l~ dızi~m.iş 

_ Durun, diyor; aize d8'ha va- kartlar arasında on bır. Teşrın.ı • 
zıh hır fikir vermlye çalışayım. evvel kartını bulup çekıyor. Bır-
B k h ad 1 liktc okuyoruz: 

r ere muayyen av • ıs er. ı - Mediate biltçe milzakereleri 
muayyen mıntakalan alikadar 1 ki 

M 1 
. yapı aca 

eder. ese i Nevyorkta işlenen 
buyük bir cinayet Chlc&J{o halkı- 2 - Alkupon'un muhakmte inin 
nı mahalli bir fırtınadan daha az son celsesı.. Saat üçte. 
-tıı.ı.ad ed 1 t b d' t 3 - fzdlerin meraıalml,. Oetıtrat 
iUaA ar er. ş e u or ma-
--..:ıak· d-rt d h d' l meydanında saat 11 de, _. ı o a am, ava ıs ere, " B R lt 1 • k d 1 1... tl · l ., - ayan ooseve çı a ın ar 
IUyme erıne gore verı ec:ek e-
h t . J... d t kd' ed ceml)'etl konıreslnde aaat beıte ko -

1 
mmıye ı ""ura a a ır er - nuşacak. 

rU. 1 l N k 5 - B~y Goodmen on iki ekspre-
zun yazı mış o an evyor -

t k 
· t h d' i · · t siyle Nevyorktan Kallfornlyaya hare-

ı cınaye ava ıs nı uç sa ır-
1 h l.ı. ed 1 beri d ket etU. Tren Chkago ısta yonuna 
a u ıısa er er; yan a 
eh 'daki f t k 'k saat 4,15 de v racak, Burada yarnn 

ıcll](O ır ınayı en uçu saat duracak. 
tafsılatına kadar verırler. Sonra 
b r vaka -"iınün muayyen bir sa
atınde patlar ve akşama kadar 
tek"mmi.ıl eder. 

Ben: 
- MeselA. dıyordum: farzede-

1 m kı Chıcaıo'nun ücra bir ko
inde bu sabah bir cinayet ol

du Sızin J{azete bu havadisi na
ııl alır ve halka nasıl verir? 

- Evet, farzedelim ki. bu sa
bah bir cinayet oldu. Ölle vakti 
b r sabıkalı zan altına alındı, ak

ma dolnı ikinci bir şüphli şa-
h tevkıf olundu. Bu esnada or
talıkta bir sürü rivayetler dola-

yor Derken J{azetenin matbaa
ya verilmesine bırkaç dakika ka-
la bu mevkuflardan biri cürmü-

•• B u ~ada bizim kır saçlı 
sekreter yanında birkac 

ctencle beraber icerive ıurıyor. 
Ufak bir itizarla kartı hi1im Pli
mizden alıyor. onu tetkik edi -
vor, sonra yanındaki asistanları
na emirler vermive başlıyor: 

- Sen Mak. ııtasyon muhbi
ri Bil'i saat dörtte istasvona vol-
1ıyacaksın. Orkestra sefi C'..ood -
mPtı ile bir ronrirtai vaı>Sın' 

Sen de Al fotonafcı .Tohn'a 
.. öv1e Goodman'ın muhtelıf ooz
larda resimlerini iı;terim. Tren -
den inerken muhbir Bıll ile ko-

(Sonu Sa. 4, Sil. 7) 

liyet unsurlar arasında açlığı şu 
belerle de faalıyetıne hız ver
miştir. ilk olarak ele alınan has 
tabakıcılar kursu ve onu takip e
den sosyal konferanslar serısine 
muvaffakıyetle devam etmekte -
dir. Yardım sevenler cemiyetı 
peksimet torbaları dikme işim 
akşam kız san'at okula mudur ve 
talebesine vcrmış bu sahada da 
orduya gerı cephelerde hizmet 
etmiştir. Şimdı cemıyet halkev 
!erinin köyculuk kollariyle teş
riki mesai etmekte ve faaliyetim 
civar köylere kadar genişletmek 
tedir. Ccmıyet son toplantısında 
ilk kongreden sonra geçen az bir 
müddet içinde ba5;arılan işler 
hakkında Ankaradaki merkez ı-
dare heyetine bır rapor gönder 
meğe karar vermiştir. Rapor tan 
zım cdıldikten sonra merkezden 
yeni bir çalışma programı istene
cek ve bılhassa son günlerde a 
çılan çocuk kamplarına cemiye
tın daha geniş mikyasta iştırak 
edememesı sebeplerı bildirilecek 
Azadan toplanan aidatla ilk ola 
rak neler yapılması sorulacaktır. 

Oğrendigimize göre cemiyet 
bugünlerde faaliyetini babaları 
askere gitmiş ve anneleri çalış
mak mecburiyetinde kalmış ço 
cukları tesbit etmek sahasında 
toplıyacak ve bu çocukların önu 
miızdeki ders yılında ilk okullara 
alınması ve kitap ihtiyaçları et
rafından hazırlıklara başlıyacak 
tır. 

Ankaraya rapor gönderildik
ten ve yeni bir faalıyet progra
mı çızıldikten sonra cemiyet bü 
tun şı1belerinin heyeti idare Aza 
sının iştirakiyle muhim bir top
lantı yapacaktır. 
Yarın Taksimde beden terbiye 

si bölgesi binasında yapılacak ih 
zaıri toplantıda bütun şubelerin 
faaliyeti hakkında izahat alina
cak, konferanslardan halkın da 
ha çok istifadesini temin ve diğer 
sosyal sahalardaki f aalıyetini art 
tırmak için ılk kararlar alınacak
tır. T~lantrya cemiyetin biıtun 
çalışma kollanndan mumessiller 
de iştirak edecektir. 

Elbistanda Zirai Tetkikat 
Elbistan, (TAN) - Yuksek zi

raat enstitüsu asistanlarından 
Hakkı Aysoyun riyasetinde ensti
tü talebesinden bir grup bu
radaki köylerde zirai tekiklerdc 
bulunmaktadırlar. Şimdiye ka -
dar 130 köyde tetkikat yapılmış
tır. 

Muşta Bir Kaza 
Muş, (TAN) - Kızılalaç kö

yünden Mustafa oğlu irfanın ka
rısı 17 yaşında Muhubet annesi
nin bulunduğu Kırtakam köyüne 
giderken köpeklerin hücumuna 
uğramış, bindigi at i.ırkmüş ve 
kadını kayalıklar üzerine atmış -
tır. Muhubet hurdahaş bir va
ziyete gelmiş ve ölmüştür. 

1'ürkiye Atletizm 
Şampiyonası 

1 Çocuk Bahçe 
·Ve Kampları 
Teftiş Edilecek 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 

Yapılacak Müsabakalar içi~, Bir~ 

Talimatname Hazırladı 
Beden terbiyesi genel direk -

törhiğu Ankara, Içel, Istanbul, 
Trabzon bölgelerı atletizm ta -
kımları arasında yapılacak olan 
Türkiye atletızm şampıyonası i -
çin bir talimatname hazırlıyarak 
altikalılara gondermiştir. Bu ta-

limatnameyi aynen dercediyo -
ruz. 

Atletizm grup birinclliğıni ka
zanmış olan Ankara, Içel, Istan
bul, Izmir, Trabzon bölgclerı at 
letizm takımları arasında (Tiırki
yc bölgeler arası atletizm şam 
pıyonası) bu yıl 20 temmuz 1941 
pazar gunu Ankarada yapılacak
tır. 

Musabaka mahalline bölgeler 
20 atlet ve bir ıdareci ıle gele
ceklerdir. (Bölgede varsa, bu ıda 
reci Egitmen olacaktır. Aksı 
halde tercihan atletızm aJanı ve 
ya atletızm işlerinden anlıyan bir 
zat gdnderılecektir.) 

Fazla atlet ile iştirak arzusun 
da bulunan bölgeler masraf far
kını kendi bölgelerinin atletizm 
tahsısatından karşılıyacaklardır. 

Bir atlet bayrak yarışı hariç, 
üçten fazla musabakaya giremi· 
yecektır. (Yalnız Balkan bayrak 
yarışına bölgeler dilediklerı ka
dar takım ithalinde serbesttir
ler.) 

Program sırası hiç bir suretle 
değıştırılemiyeceğmden alaka -
darlar takımlarını teşkıl ederken 
bu hususa dıkkat edeceklerdir. 

Musabakalarda en çok sayı a
lan takım Türkiye bölgeler arası 
atletizm şampiyonu sayılacaktır. 
Sayılar şu şekilde verilecektir 

de: 100 metre - Cırit - Uç a
dım, saat 11,00 de 400 metre -
Çckıç - Sırıkla yüksek. 

Ogleden sonra yapılacak final 
lcr programı şudur: 

Saat: 15,30 da Geçit resmı, 
saat 15,45 de 110 mania - Giıl
le - Yuksek, saat 15,55 de 100 
metre - Uzun atlama, saat 16,15 
de 800 metre - Disk, saat 16,40 
da 200 metre - Uç adım, saat 
17,10 da 1500 metre - Cirit -
Sırıkla yüksek, saat 17,25 de 400 
metre, saat 17,35 de 5000 metre 
- Çekiç atma. 

Buttin bu musabakalar tamam 
landıktan sonra Balkan bayrak 
yarısı finali yapılacaktır. 

Kafıleler grup merkezlerine 
sporcu için mevzu tenzilatlı tari
feden istifade ederek ikınci mev 
ki nakil vasıtaları ile gelecekler
dir. Munferiden seyyahat eden 
lerle ekspres farkı ve mevki iıc
reti ödeyenlere ayrıca para ve 
rılmiyecektır. 

Kafileye dahil olanlardan ida
recilere vekiller heyetinden alı
nacak karar. dahilinde yevmiye 
verilecektir. Bilahare bu karar 
dahilinde muamele yapılmak ü
zere idarecilere 300, sporculara 
260 kuruş uzerinden yevmiyeleri 
avans olarak hesap edılecektir. 

Idareci ve sporculara ödene -
cek yevmiye adedi kafilelerin 19 
temmuz 1941 cumartesi günü 
Ankarada bulunabilmek üzere 

Bu Münasebetle 

Bir Teftiş Kadrosu 

Vücude Getirildi 
Maarif müdürlüğü haziranın 

23 ünde 12 yerde çocuk bahçesi 
ve 30 unda da 5 yerde çocuk 
kampları açmı tı. Maarıf mudur 
lugu gerek bahçelerden, gerek
se kamplardan çocukların istifa 
de cdıp etmediğini tetkık için bir 
teftiş kadrosu vücude getırmiş
tir. Teftiş heyetı çocuk kampla 
rının ve bahçelerin tedris, terbi
ye, idare ve sağlık bakımından 
kontrollerini yapacak, tetkık ne 
ticelerinı Maarif müdurliıgünc 
bir raporla bildirecektir. Maarif 
Mtidürlügü teftişlerden iyi neti
celer alınabilmesi için teftış sa
halarına göre müfettişler ayırmış 
tır. 

Çocuk bahçelerinin, idare, ted 
ris ve terbiye bakımından tefti
şin: ilk tedrisat müfettişi Şefik 
Bağman ve Ismail Hakkı Erkmen 
yapacaktır. Bahçelerin sağlık iş 
leri hakkında doktor Fevzi 0-
ğet, Neriman Tevfik, Faik Sanal 
rapor tanzim etmeğe memur e
dilmiştir. Çocuk kamplarının ter 
biye ve tedris işlerinin teftişini 
ise Mansur Tekin idare edecek
tir. Hesap ve idare işleri maa
rif müdür muavini Faik Oz ve 
Tevfik Gürel tarafından incele -
necektir. 

Maarif mtidürlüğü bü ayın 14 
ünde de tatil kursları açacak ve 
talebeyi engel imtihanlarına ve 
yeni ders yılı kitaplarına hazır
lıyacaktır. Bu kurslar için de 
yapılmakta olan program ve fa 
aliyet ikmal edilmiştir. 

ADLİYEDE: 

Bir Muhtekir Dün 

7 - 7 - 941 

Refah Yolculan 
Yazan: Naci Sadullah 

YntakJannda siingülenen 1' 
mart kurbanlannın unu -

tulınaz akıbetleriyle, U)kulann· D. 
da bogulan ''Refah., ~ olcu1annan 
taze hatıralan arasında ne acı bir s· 
müşahebet var? Şimdi, yedideD 1 
~etmişe kadar, biıtiin \8tandaş· 
lar, rastladığı her denizci ünüor• M 
masınrn hatırlattığı bu facia kar• 
asında, meçhul bir düşmana ııı· 

cır gıcır diş bili~or. 
Kimbilir, belki de, "Refah,, fa 

ciasmm 'ukuunda, kendimizdeıı 
ha ka hiç kimsenin sun'u taksiri 
yokhJr. Ve "Refah,, vapurunu 
mahveden silahı, sinsi, şuurlu, al· 
çak bir düşman değil, bısafsaı 
ve serseri bir tesadüf kullanmış· 
tar. Fakat diişmanımız, eöze gö
riinrnez bir tesadlif de olsa, bu 
fac;..nın müthiş mahi)eti, döğü· 
şcmcdcn ölen delikanlılarımızı a· 
rar gibi Akdeniz ufuklanm tara• 
yarak ıslanan gözlerimizi doldu· 
ran hedefi meçhul nefreti, ve 
muhatabı meçhul kini asla sile • 
mez. Çünkü cümlemizin içinde, -.. 
dalgalardan, ve rüzgarlardan bi· Ro 
le hesap sornıak hırsı ,·ar. 
Unutulmasın ki, bir kazaya mı, 

yoksa bir suikasle mi kurban ıit 
tiklerini henüz kat'iyetle tesbH 
edemediğimiz "Refah,, kurôan• 
lan, Türk milletinin, Akdeniz
den çok daha derin olan hafıza· 
sına gömülmüştür. Ve ba derin 
hafızanın en yıkılmaz, en yüksek 
kaideleri üstünde onlar, bize 
daima, daha büyük dikkat, daha 
büyük ihtiyat kumandası veren 
canla birer he~ kel gibi 7aşaya• 
caklardar. 

Yine unutulmasın ki, "Refah,, 
~ olculannın ömürlerine hayasızca 
kıyan facia, onlan masum bir U1 
kunun eafleti içinde avlaml§tar. 
Onlar, batırıldılar, veya battılar. 
Fakat asla batmayacak, veya ba
tınlamıyacak olan bir şey vardır 
ki o, kendisini hiç bir kazanın, 
ve hiç bir suikastin hiç bir zaman 
uykuda bulamıyacağı Türk mil• 
lctiüirl 

-

1 inci: 5, 2 inci: 4, 3 üncü: 3, 
4 üncü: 2, 5 inci: 1, 6 ncı:O. 

Bayrak yarışlarında bu sayı -
lar iki misli olarak hesaplana 

mahallerinden hareketleri gü
nunden musabakanın ertesi gü
nü (21/6/941 pazartesi) Ankara
dan ayrılmak şartı ile bölgeleri
ne muvasalatları gününe kadar 
hesaplanacaktır. 

Grup birinciliğini kazanmış o
lan bölgeler (l'ürkiye bölgeler a
rası atletizm şampiyonası) na iş
tirak etmek mecburiyetinde ol
madıklarından ve bu hususun 

Mahkemeye Verileli POLİSTE : 

caktır. 

Türkiye bölgeler arası atletizm 
şampiyonasında ve daha evvel 
grup birinciliklerinde iyi dere
celer alan veya istidat ve kabm 
yetleri ile dikkat çeken atletler, 
24 agustosta lstanbulda yapıla -
cak (Türkiye Atletizm Birinci -
liklerine) şahsen davet edilecek 
lerdır. 

Grup birinciliklerinde yapıla
cak musabakalar şunlardır: 

100, 200, 400, 800, 1500 metre 
düz koşular, 110 metre manialı 
Balkan bayrak yarışı (800X400X 
200Xl00), Gülle, Disk, Çekiç, 
Cirit atmaları, Yüksek, Uzun, 
Uç adım, Sırıkla atlamalar. 

Musabaka seçmeleri pazar gü
nü sabahı yapılacaktır. 800, 1500, 
500 metre haricinde bütün ko
şularda ancak altışar kifl öğle
den sonra yapılacak finallere 
bırakılacaktır. 

Seçme programı şu suretle tat 
bik olunacaktır: 

bölge atletizminin menfaatine 
uygun bir §ekilde halli bölgele
rin takdirine bırakıldığından, at
letizm ajanları talimatın vürudu 
ile beraber, şampiyonaya işti
rak edip etmiyeceklerini, edecek 
lerse hareket gününü telgrafla 
Federasyona bildireceklerdir. 

1/7 /941 cumartesi gündne ka 
dar iş bu talimata göre, cevap 
alınamıyan bölgelerin musabaka
lara iştirak etmiyecekleri anlaşı
lacaktır. 

Kafileler Ankaraya kadar böl
gelerinden verilecek avansla ge
lecek ve istihkakları Federasyon 
mümessili tarafından ödendikten 
sonra, aldıkları miktarları bölge
lerine iade edeceklerdir. 

Musabaka programını tanzim 
ve diğer hususlarda intizamı te
min için bölgeler Ankaraya gön -
derecekleri idareci ve atletlerin 
isim ve soyadları ile beraber gi 

Saat 9,30 da 200 metre - gül recekleri musabaka nevılerini gös 
le - Yüksek, - 110 mania - terir listeyi 12/7 941 tarihine ka 
Disk - Uzun atlama, saat 10.15 

1 
dar postaya vermiş olacaklardır. 

Çemberlitaşta kahveci Eşrefe 
kilosunun 50 kuruşa satılması i- Bir Adam 
cabeden kesme şekeri 55 kuruş
tan satan ayni yerdeki bakkal A 
gop, kasadar V arminika çırak 
Nlf9n llCIHyeye ..mlmiştir. Du
ruşmaya dün nöbetçi bulunan as 
liye ikinci ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. Dükkan sahibi A
gop suçu inkar etmiş ve müda
faa şahidi olduğunu söylemiş -
tir. 

Evinin 
Pençeresinden 

Düıerek Öldü 

Muhakeme şahitlerin celbi i
çin başka güne bırakılmış ve A
gop, Varminika ve Nişan tevkü 
edilmiştir. 

15 Yaşında Bir Sahtekar - 15 
yaşında Ali ismindeki bir çocuk 
sokakta bulduğu bir tramvay pa 
sosuna kendi resmini yapıştırmış 
ve kullanırken yakalanmıştır. 

Ali adliyeye verilmiştir. 

Bergamalı Talebenin Sergisi 
Bergama orta okulu resim öğ

retmeni ismet Toprak ve talebe 
leri tarafından Eminönü Hal
kevinde bir resim sergisi açılmış 
tar. Sergiye okulun bütün sınıf
larının talebesi iştirak etmiştir. 

LAielide Ordu caddesinde yeni 
yapılan hır apartımanan üst katı 
nın penceresine çıkan Mehmel 
düşmüş ve ölmüştür. 

Hadiseye müddeiumuml mua• 
vinlerinden Orhan el koymuştur. 
Yapılan tahkikattan, MehmediD 
bir hafta evvel akıl hastahanesın
den çıktığı anlaşılmıştır. 

Bir Sarhoşun Yaptıklan - Be 
şiktaşta, Şenlikdede mahallesin
de oturan Rıza adında bir adam, 
hayli içtikten sonra kendini bil 
mez bir halde evine gitmiştir. 
Gece yarısında, kapının biru geç 
açılmasından sintrlenen Rıza, ka
rısına küfretmeğe başlamış, bo 
da yetişmiyormuş gibi zavallı ka 
dıncağızı bıçakla ağır surette ya• 
ralamıştır. 

Karısının feryadına yetişen za.. 
bıta memurları Rızayı karakola 
ve karısıJll da hastahaneye gö • 
türmüşlerdir. 

nu itiraf ediyor. Bütün bu inki
$811ar 24 saatte 24 deli~e giren 
zabıta muhbirlerimiz tarafından 
bıze bildirilmistir. Son 20 daki
ka içinde de butün szün zarfın
da zaman zaman toplanan hava
dısler yine burada sırava konur, 

S edadın defterinden: 
"Geçenlerde bl7.lm Tarıtın nl

pnma ılttım. Epey kal balık vardı. 

Muzik, dana, ıilrilltO, kıyamet. Bir 
aralık bu kalabalıfm içinde ıözürne 
Sabiha illpnez mi? İkı hafta evvelki 
kavıamı~ biltiln teferrüatfyle 16zilm
de canlandı. Üstel k Sabiha da beni 
görilnce nlsbet yapar gıbl dansettijl 
çocuğa lüzumundan fazla mUlteflt 
davranmıya başladı. Fena halde si
nirlendim ve yorıunlutumu bahane 
ederek gltmlye kar:ır verd m Allaha 
11marladık, demek için Tıırıkla nl-

•••••••••• HiKAYE . .................................. .... yı kabul etmiş glSrllndürn. Hep bu 
siyaseti takip ederek kotraya da an
cak on ,On sonra blnmlye razı ol -
dum. Bu sureUe nihayet hasreUnl 
çektiğim ltotra gezintiler[ başladL 

Vaka hakkında tahkikat yapıl 
maktadır. 

Asidle Yandı - Zeyrekte li .. 
mal Hamdi; çiçek pazarmdakf 
ash dolu bir damacanayı sırtına 
alırken damacana kınln:uftir. 

luzumsuz kısımlan cıkanlır ve 
yazı en son inkişaflan en başta 
veren bir tekilde matbaaya gi -
d r. Böylece kanlerimize hava
disi hem dokru, Mm de mufas -
salan veririz. 

- Desenize diyorum, adeta 
ıı zetenizin hususi polis teşkiliıtı 
var. 

Gulüsüvoruz. 
- Bütün iş, diyor: bu dört 

masadaki dört adamdadır. Bun -
1ar ıazetenin beyinidirler. Bun
lar dusünür. emreder ve maki -
neyi isletirler. Her birinin bu is
te aSAıı yukan 20 - 25 senelik 
tecrübesi vardır. Söziın kısası. 
bır ıazeteye ılrecek bir havadis 
muhbirin elinde başlar. bu dört 
sekretenn elinde 10n ıpekline ~i-
~r. 

* * M asa bapndaki kır saçlı a-
dama fimdi dikkatle ba

kıyorum. O, etrafa emirler veri
yor, telefon ediyor, yazıyor, dü
eunuyor. Bizim yanm saatten -
beri orada onu seyretmekte ol -
dulumuzun farkında bile delil! 

Ondan emir alan sayısız muh
bırler, uıstanlar, büyük enerji
leriyle ~alışıyorlar. Arkadaşım: 

- Hepsının bır J(ayesi var, di
yor, SAat ikide j[elecek olan ıün
duz şehir havadisleri sekreterine 
.. zırlık yapmak .. 

Umumi sekreter Chica-"o'da 
havadis toplama faalıyetınin 1i -

şanlı.smı ararken baktım, ikisi de Sa
bıha ile aramızdaki kavgaya sebep 
olan sarı saçh kız ile konu~uyorlar. 

Yanlarma gidince beni takdim etti
ler. İsmi Suzanmıı. HJç de fena kız 
değil. Biraz safça bakışlı, iri kurşuni 
ıözterl var. Fakat saçları hakikaten 
çok ıazeı. Öyle taUı bir rengi. ense
sine dotru öyle yumupk dal&ıılar ve 
kıvnmlarla dU.UşO var kil Her sa -
bah onu denu:de ıördülilm zaman. 
ben onun saçlarma, o da bana ba
kardı. 

Bir ıiln Sabiha bunu farkettl. Ben 
de kwn saçlarını çok belendlllml a
çıkça söyledim. Vay efendim vay! 
Kıyamet koptu, Darıldık. O akşam, 
yani nişan akıamı bu kızla birbiri
mize takdim olununca ben eve git
mekten vazıeçtim ve S.blhayı Suzan 
ile hakikaten kıskandmnıya karar 
verdim ve tabll derhal dansa kaktD'
dım. 

Ailesi Esklşehlrde lmlı. Kendisi 
yazı geçirmek için f stanbula Moda
da oturan teyzesine ıelmlf. İki ay 
onra tekrar E kltehlre dönecekmiı. 

Bu havadiııe çok .evind m. Demek 
l, bu kızl bir maceraya glri em 

b mı bela ol ıy cak, i i y onra 

ZAVALLI MAHLOKLAR 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Yazan: B. BIRSOlV •••••••••• 

onun gitmesi ile mesele Jcendlllflnden 
nihayete erecekti, Binaenaleyh kork
madan komplimanlara başladun: 

- Suzan hanun ne kadar gilzel 
saçlarınız var! .. 

Suzan hafifçe kızardı. Elinin kil -
çilk bir hareketiyle saclarmı geriye 
iterek, "bılıyorum,. der gibi gUldU 
ve başını obur tarafa çevirdi. Belli 
ki, çok mahçup ve tccrilbe!lz bir kız-
catrz. Böyle kızlar kompliman ve kur 
yapmakla delll, ancak aşktan bahset
mekle elde edilir. Onun için sesime 
en elemli ve dokunaklı ahengi vere
rek: 

- Suzan hanımı dedim. Bugün si
zinle ilk defa ılSrtıştUk, fakat birbi
rimizi ilk defa 1örmU7oruz detıl mi? 
Amma klmblllr, belki ben sizin için 
her sabah, yanmda bir kızla kotr d 
f(e&en alclAde bir adamdım. Halbuki 
siz benim için her sabah denizde rast 
geldığlm llalettayin bir krz delildl
nlz, Suzan hanım, Ne demek istedl
llml anladınız değil mi? Belki bana 
inanmıyacaJcsmız. "Ya beraber gezdi
ğiniz kız?., diyeceksiniz. Suzan ha
nım, o kız burada, fakat onu bir da
ha kotramda glSremtyecekıdnlz. Çun
kil, o da artık her şeyi blllyor.,. 

Velhasıl söyledim, slSvledlm ve ta
bii kızcağız hep ine inandı, Bt'lll kl. 
çok ıaf teY. Za'\ llıcık Adeta mlttees

r oldu ve erte i s b h bulu mak i-
ç n ôz "erdi. Be on on da 

kotraya blnml7e razı oldu. Artık he
men hemen her ıfln bulUJUyoruz. 
Sabiha bl:zl ıordUkçc Suuına yiyecek 
gibi bakıyor. 

Fakat şu kadmlar neye bu kadar 
budala oluyorlar, bilmem. BugOn Su
zana yine kendisini ne kadar sevdl-

iml yana yakıla söylerken, tözlerin
den yaşlar boıanarak. kendisinin de 
beni sevdiğini söylemez mi? Bu goz 
vaşları da bir ay sonra gltrnlye mec
bur olduğu içinmiş, Tabii evvelA çok 
ı1evinmlş görilndilm. Sonra onu tesel
li etrnlye çalıştım. HattA, kalma ma 
imkan olmadığını bildiğim için, Es
ki ehire gitmemesi için yalvardım 

T bii, "olmazı .. dedi. 
Diyeceğim şu; kızlar çok zavallı 

mahlılklarl Kendilerine "seni seviyo
rum!,, dly~ her erkelin sözilne kan
dıkları yetmiyormuş gibi. Ostellk he
men de Aşık olurlar. Onu kotramda 
ne maksatla ıezdirdlJlmi bilse, aklı 

bqma gelir amma, bunu kendlllğin
den akıl edemiyecelc: kadar saf. Her 
ne ise, ben iyi vakit ıeçlrlyorum 

ya!,.,. * ., 
C uzanın defterinden. 

.. Bundan bir müddet eV\ el Ma
ride ıle Tarığın nlsanma gitm'ştlm. 
Bir de ne göreyim" Her gabah ya
nmdn bir kızla kotrada gezen çocuk 
or da değ'l mi? Kend 1 o it d r g -
zcl de il :ımm:ı, kot :ı m:ı b:ıyı1rvo-

rum. Yazı geçirmek için kaç keredir 
fstanbula geliyorum, bir tilrlil kot -
raya binemedim. 
Bır aralık ben yeni nlşanlılarla ko

nuşurken, hemen yanımo:a geldi. Za
ten her sabah bana baktığının far -
kında idim. Hic tanışmak için böyle 
bir fırsatı kaçrrrr mı? Ne ise birbi
rimize takdim olunduk. İsmi SedRt 
imiş. Beni hemen dansa kaldırdı 

Dikkat etmiştim. Her sabah kotrada 
beraber gezdikleri krz da orada oldu
~u halde, konutmuyorlın-dı. Kendi 
kendime "bunda bir ıı var, kendini 
cöster Suuın!., dedim. "Bu yaz bu 
çocuğun kotrasına binip de ıezemes
!en yazıklar olsun ııanal,, 

Fakat benim kurnazlık etmeme lil
zum kalmadı. Dansederken Sedat be
ni se\•dlğinl söylemez mi? Meler o 
kızla da benim yQzOmden ayrılm1$1ar 
ZavaUı çocukcatrza acıdım amma, 
memnun da olmadım dersem yalan 
olur. Fakat tabii sevincimi hiç belli 
etmedim, Hattl milteesslr olmuı ılbl 
c6rilnd0m. Ertesi sabah bulupnak i
çin randevu istediği zaman, az kal
sın sevincimden zıplıyacaktnn. Hal -
buki mahçup, mahçup başımı önüme 
•idim. Zira. ıı;even erkekler hoppa . 
e her erkeğin da\ etini memnuniyet

le kabul eden krzlıırdıın ho lıınmaz -
1 r Scd:ıdm OT.erinde df' iyi bir te lr 
ır kmnlt l zımdı. Bu davet' gOya o

kın:ı ol n hu metımdf'n dola-

Hamdi başından ve omuzun • 
dan tehlikeli surette yanmıştır 
Hamdi sıhhi imdat otomobili ile 
Cerrahpaşa hastahanesine kal• 
dırılrnıştır. 

Benim yllzilmden ayrıldrklan kwn 
ismi Sabiha imiş, Bizi glSrdQkçe öyle 
fena bakyor ki, koltuklarım kaban
vor. Fakat işin asıl gülünecek tarafı 

bu,On cereyan ettL Sedat bermutat 
bana aşkından bahsediyordu, Bütün 
bunlara karşılık ona bir 19Y]er ııöyle- Sinemada Yangm - JatltW 
mek icap ediyordu. CilnkQ bunları caddesındekl Zafer sinemasında 
çok tabii karıdamak fena tesir ya - filmlerin tutuşması yüsündeıı 
oar. Kızmak ve ıflcenmekse bir da- yangın çıkmıştır. 
ha kotraya binmemeyi icap ettirir. Vaka yerine hemen yetifen ft 
Mademki kısıı bir zaman sonra Eski- faiye yangını, etrafa sirayet et
qehlre dönecektim, kendi kendime. meden söndürmüştür. 
"ben de onu sevlyormuıs gibi g!Szük- . 
~m ne olur sanki?, dedim Mektep- Bozulan Motar - Soral acfin. 
tekl müsamerelerde.' allam~k icap e- ıda zahire yüklü bir motör düıı 
ifen bir rol oldu mu hemen beni se- Burgu açıklarında ansızın bozul 
"erlerdi. Cilnkü istedlllm zaman al- muş ve akıntıya sürüklenmek teh 
'•vablllrdlm. Buıriln de 1ıszamden eı- likeslne ma~uz bulundulu bir 
"ır $rpır yaşlar dökerek Sedad1 sev- sırada Denızyollarınm ~ 
rtlltlml ve bir an sonra Esklşehlre vapuru tarafından yedeğe aım.. 
1önmem icap ettltı için afladrtımı rak Burga7. adasına götürülmill" 
~öyledlm. Tabii çak sevindi, bent u- tür. 
7.tln uzun teselll etmlye çalıştL Hat- t 
•A İstanbulda kalmam t~ln ~ok yal - ı 
vardı, tabii lmkln olmadıtmı ı1Syle-
11m. Cocukcalızm ııszteri dolu dolu 
'>ldu. Şimdi aklıma ıeldlkçe ıülmek
•en katılıyorum. 
Şu erkekler çok zavalh mah1Qklar1 

Kendilerine bir iki kere bakan bir 
kıza Asık olduklan yetmlyormuıs ıı
bi. "seni seviyorum .. deyince de. he
men inanıveriyorlar. Aptal şeyler 

e elAm. Sedat kotrasmda ne mak 
atla gezdlflmi bilse. aklı başına gel r 
mma. bunu dil Onemlyecelt kad r 

IAzrm. ben e~lenlyorum 

yn' .... , 

Bursada Feci Bir 
Kaza Oldu 

Bursa, 6 (TAN) - Merinos fab 
rikasının tarak kısmında çalışan 
Ahmet Sezen makine kayışını ta 
karken kolunu makineye kap • 
tırmış ve so1 bileği kopmuşfur. 

Ahmede yardıma koşan Fer
hat Demir de ayni makinenin kıa 
vışına takılarak yere düşmüş ve 
ağırc11 yaralanmıstır. 

Yaralılar hastahaneye k ldı • 
rılmı tır 
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TAN ABONE BEDEL.f 

T ürkiy e Ec nebi 1 T u rlci ye 

Adr'es deQ,.:rr . 1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 400 Kr. 3 Ay 
meı. 125) l<r•. 750 ,. 6 Ay 1500 ,. 150 " 1 Ay 

Ecnebi 

800 Kr. 
300 .. 
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~: Dünyan~ın 
~~Siyasi · 
f t-1anzarası 

dımı hakkında İngiliz hükUıne
tine izahat vermek üzere tay -
yare ile Londraya gideceği ri
vayet edilmektedir. 
İtalyan kaynakları bu seyaha

ti başka seheplel'le izah etmek
te, İngiliz hükumetinin Bolşe. 
viklerlc işbirliği yapmasının 
biiyiik bir psikolojik hata oldu· 
ğunu ve hu hadisenin Amerika
da, hatta Wall Street'de çok 
fena bir tesir yaptığını söyle
mektedirler. 

K.adınlardan 
Yol Parası 

Alınmalı mı? 

Çölde Dolaşan 
' ~Hacı Vılyaıiıs,, 

Kimdir? 

Uzlaşma Sulhii 

Niçin Yapllamaz? 
Yazan: Sabilıa SERTEL 

Dünyanın inhisar ve temcr· 
kii.ze doğru gittiği, binae

naleyh bütiin dünya devletleri
nin kuvvetli tek bir devletin ha
kimiyeti altında birleştirilmesi 
fikrinde Profesör Toynbee yal
nız değildir. Kari Kautsky '\'C 

nasyonal sosyalizm ideologları 
da hu fikirdedirler. Kautsky'ye 
göre, serbest pazar yavaş ~·avaş 
!nrızi;\·e ait bir şey olmaktadır. 
1nhisarcı sendikalar ve tröstler 
günden giine bunları ellerine al
makta. serbest rekabeti ortadan 
kaldırmaktadır~ar. Pazarların 
muhtelif sanayi de\•letleri arasın
da rekabet mevzuu olması harp~ 
leri ve zıddiyeteri ·arttırmadadır. 
Bu seheı>le bir tek kuv,·etli dev
letin hütiin pazarlara hakim ol
ması, bütiin milletleri bir tek ik
tisadi planla organize etmesi bu 
zıddi:Yetleri ortadan kaldıracak
tır. l\fadem ki dünya inhisar ve 
temerkiize doğru gidiyor, bir 
Ultra lmperialisme devrinden 
J,recmesi zaruridir. 

r,a 1 - Mister Roosevelt, son nut 
i!:Unda beşeri hurriyetin tehdit al
!ında bulunduğunu, t ehlikenin A
ınerıkaya yaklaştığını söylemiş, 

daha fazla bir gayretle silahlan -
rrıak zarur eti üzerinde durmuştur. 
2 - Mister Eden'in, h arp gayret
leri hakkındnki beyanatı İngilte
re ile Almanya arasında bir t a -
knn müzak ereler cereyan ettiğine 
dair olan şayial arın katiye tle tek
zibi mahiyetindedir , 

Eden'in Beyanata : Yazan: Şükufe NiHAL 
ıı 

3 - Son ik i gün içerisinde Al
:rnan - Sovyet cephesinde büyük 
b ir değişiklik olmamıştır. 

Nutku: 

Bir kaç gün evvelki gaze-

D ün ~listcr Eden'in ı!mın~1i telerde, bir mebusumuz 
hır toplantıda: Jngilız tarafından (calısan kadınlardan 

hükumetinin hichir zaman, hiç- yol vergisi alınması) gibi bir fi. 
bir mevzu etrafında ve her- kir ortaya atıldığını gördüm.Bu 
lıangi bir sebeple Hitlcrlc mii • fikri müdafaa etmek için, kadı
zakere;l'e girmiycceı?ini, HitJer nın, erkeğin e:irebHeceği herye. 
ve Nazizm imha cdilinciye ka • re girdiği, her işi yaptığı, en 
dar harp gayretlerinin arttırı · yüksek mevkilere kabul edHdi
lacağ"ım, Sovyetler Birliğine ve ği binaenaleyh erkeğin omuzu
Hitlerle mücadele edeceklerin na yükletilen her ağırlığı onun 
hepsine yardım etmek için her da ayni nisbette cekmesi lazım 
seyin yapılacağını cok kati hir geldiıii ileri sürülüyordu. 
lisanla söylemesi. İn!{iltere ile Do,ğru!.. 
Almanya arasında Sovyetlerin Kadını evden cıkarıp dısarda 
zararına olarak bir takım an1aş- çalışmaya mecbur eden sebeple
ma mi.izakerelcri cere;\·an ettiği r in ne olduğunu burada müna-

M ister Rooseyelt, istiklal hakkındaki saviaları tekzip <' - kasa edecek değilim. Bu. artık 
bayramı mi.inasehetiyle der mahiyette. olması itibariyle modası gecmiş, cok söylenmis 

radyo ile Amerikan milletine mi.ihimdir. bir mevzudur. Sebebi ne olursa 
• ~'aptığı hitabede: Beşeri hürri • Gerek Mister Churchill'in, olsun bugün kadın calısıyor; 
• 'Yetin tehdit altında bulunduğu- gerek Mister Eden'in bu sözle- çalısacaktır: cünkü hayat bunu 
• ııu, tehlikenin Aınerikaya yak· rinin fiili olarak teyidi de bek- istiyor; cünkü hakikat bunu is

laştığını, etraftaki milletler hiir lenehilir. tiyor. Bir ideal yolunda, bir 
l'iyetlerini kaybettikleri zaman Fi1hakika, Alman:vanın sark prensip veya zevk icin calısan 
Anıerikanın hiirriyetini muha - cephesinde bilhassa hava kttv · küçük bir zümrenin dışinda, ka
faza edemi~·cceğini söyledikten vet]erinin hiiyi.ik bir kısmı ile dm, bugün, dışarda calısm'3.V. a 
s 1 ı cok cetin bir ·harbe nirmesi ne· onra, daha faz a bir gayret c ... mecbur olduğu icin çalıstyor. 
Silahlanmak zarureti iizerinde ticesi hava hakimiyetini mu- "Kadın evde otursun, yalnız 
ı~ · t' hakkak s•ırette almıs olması i-->l'ar etmıs ır. "' evinin sahibi olsun,, demek, ha-

Roosevelt'in mevzun bahset- cap eden İngiltere hava kuv • yat realitelerini tanımadan na
ti~i tehlike, şiiphesiz, İnııiıtere vetleri, Sovyet - Alman harbi zari olarak ortaya atılan Iaflar-
adasının istilnsı , .e Atlas Ok~·a- başladığmdanbcri, Almanya ii- dır. ~ 
llusunun serbestisini kaybetme- zerinde heniiz kayda değer bir Kadın calısınca, kafasının, 
~i. ayni zamanda Japon tehdidi- muvaffakıyet ka7.anmamışlar- kültürünün, dei!erinin ölcüsüne 

olabilirı bu para ile ona da ba
kacak.. çocuklarının bakımına, 
beslenmesine hep bu küçük pa
radan ayrılacak 

Yük, çok ağı~ değil mi? 
Kazancı az kadın memurları 

mesela ilk mektep muallimleri~ 
ni düşünelim; vaziyeti yine ay
nidir. Her J?Ün sabahtan aks.a
ma kadar sınıfında bulunan 60 
70 cocuğun tahsil ve terbiyesin~ 
den, sıhhatinden mesul olan. bu 
na karşılık eline 50, 60 lira J?e
cen öğretmenin ihtiyaclarını 
düşünecek olursak, onlardan da 
bir şey ummaktan vaz,geceriz. 

Kendi zevki. arzusu icin ca
lısan kücUk bir zümreyi bir va
na bırakacak olursak. b ir cok 
öğretmenlerin : basında büyi.ik 
ıı;aileler, omuzlarında "ağır yük
ler vardır. Tıpkı yukarıda ,ııör
düğümüz işçi kadın ıı;ibi... Üs
telik öğretmenin ictimai mevki
ine ,göre daha iyi J;(iyinmesi, o
kumak icin kitap alması, her 
münevver insan ıı:ibi bazı icti
mai münasebetleri icin p-ara 
harcaması, calısan bir kafayı 
dinlendirmek icin ara sıra eğ
lenmesi, seyahat etmesi lazım
dır. 

Az kazananlardan kesece~i
miz verıı;i parasını başka verler
den bularak telafi etmeliyiz. 

* * dir. dı~abildir ki, İngiltere hüki.i - göre elbette her mcvkie J?ece-
Fakat, hemen biitiin Alman cek, her isi görecektir; yalnız, çaı 

kuv,·etlerinin Sovyetlere karşı meti, bugün kati neticeler ver - bö:vle olmakla kadının basına ışmıyan, hiç çalışma-
Cok cetin bir mlicadeleve .,.ir • ıniyecek münferit akınfar yap - d 1 1 . Yan, hatta evine, çocu-
d'kl · · b ·· ·k · t. 'd·k mayı muvafık bulmıyarak, Al- ev et kusu konmus dei?i dır; ğuna bile bakmıyan; babadan, 

Yazan: Hamza 
Son Arabistan seyahatimiz. 

de "Lawrence" y.ıradılı
şında ve "Hacı Ali Vilyams" is
minde bir Avrupalının sekiz on 
senedenberi bir çöl adamı gibi 
kabileler arasında vasatlığı ve 
bu adamın en vahşi sahra bede
vileriyle son derece kaynaştığı 
kulağıma calınmıs ve bu esra
rengiz adam hakkında bazı hi
kayeler de işitmiştim . Sehir ve 
kasabalara hiç u~ramayan bu 
adamın sayanı dikkat havatını 
merak ettim ve bu hususta bü
tün ravretlerime rağmen maa· 
lesef çok az malumat toplaya
bildim. Basrada ı:?Öriistüğüm sa
lahiyetli bazı Avrupalı zevat 
bir mecnun olduğ'u tahmin edi
len "Hacı Vilyams" isminde 
bir adamm senelerdenberi cöl
lerin en ücra ve ıssız kısımla
rında yaşamakta olduğunu işit
tiklerini söylediler ve fazlaca 
malumat vermediler. Çöllere 
ve cöldeki bedevilelin ahvali ru
h iyesine bu derece nüiuz etmiş 
"Lawrence" ayarında bir ada~ 
mm daha bulunduğunu Arabis· 
tanda bile bilen pek azdır. Kum 
ve cöl rüz~arına asık ıtörünen 
bu adam kimdir, Hakiki mak
sat ve j:!avesi nedir? Bunu bi
hakkın bilen yoktur. Yalnız i
vice bilinen bir sey varsa, o da 
bu yabancının cöl adamları ta
rafından çok sevilmiş olması
dır. · 

* * l ı erı ' 'e uyiı zayıa ver ı - 1 k 1 . S tl calısan kadının omuzlarında er. kocadan, ecdattan ,.elme bı'r 
eri bir zamanda :Mister Roose • man ıava uvvet erı ovye er kekten daha büyük bir aihrlrk para ile rahat rahat"' aecı·nen, Hacı Vilyams hakkında 

ı\'e]t'in tehlikenin daha çok yak- ceı>hesinde daha hiiyiik zayiat vardır. Çünkü kadıntn dısarrla bol bol harcıyan, he"'r tu" rlu·· edindi.Erim bazı mallıma-
., t ~ ı · eo t verdikten ve henziıı stokları a-
k .. s ıgını sör emesı, .,ovye mu- üzerine aldı~ı isle beraber de zevkini, e?rlencesı·nı· ı·stedı' "'ı· tı asağıda veriyorum: 
ıt\·eınctine fazla itimat etme - zaldıktan sonra, Almanva üze • evi, yuvası var.dır, erkek, karı- "' "" "Hacı Ali Vilyams" yüksek 

digi ,.e Almanların hu cephede rine kesif hava taarrıt7.ları ;\·ap· sının dısardaki yorırunlu{!unu, J?ibi tatmin eden ve buna karşı- tahsilini Hindistan ve İranda 
d~ ~alrnk bir galihiyct kazana - mak planını tatbika karar ver· vaktinin kalmamasına hic aldır- lık kendisini hiç bir şeye borc- ikmal etmiş .. Farisi. Hindista-
hılecekll'rini diisiindüğü hissini mis olsun. rnadan her aksam evindeki in- lu sayrmyan bir kadın zümresi ni. Nubi ve Arabi dillerini pek 
\ ı·naı"ltere hı"ı"kuAmetinin, v. akın vardır kı' "alışmad1C.ı kendı· a 
·ermektedir. .., tizamı, bakımı ister. '" "' · - ı:ıüzel tekellüm edermiş.Amman, 
Gıda maddeleri ve harp le\·a. istikbalde Avrupa mukaddera. Çünkü kadın anadır. dünva- lın teriyle kazanmadığı için bu Yemen, Hatramut ve Hicazı do-

"ınt itiharivfo miişkiil vazi ette tına hakim olacak bir galibiyet kadmı böyle b ir vergiden affet- la.,..,.,ıs ve bı·ıa· hare (I.slaAm ) dı·-
huıunan in'ı?ilterm.·e daha c~buk kazanmalarına mani olmak mak va cocuk e:etirmenin. bir cocuk mek. cok ı?Üfünc olur. :'·:·k b 1 d k .h "d t . 

sadiyle Sovyetlere ö1c;ülü bir büyütmenin mesulivetini üzeri. Çalışan kadın, umumiyetle. nını a u e ere ı tı a e mış .. 
\·e genis mikyasta bir yardımı ne almanın ne demek olduğu- Aslen Hindistanda doi?'muş bir 
temin edecek tedbirlerden hah- J'ardırnda bulunmak ve kendi nu ancak anne olanlar bilir. ihtiyacı olan, yorulan, zahmet İn,giliz imiş ... Diğer bir rivaye-
setıniycn hu nutkun, İngiliz ef. hava kuvvetlerini yıpratmamak çeken, sıkıntıda olan kadındır. t 1 k• istemesi de imkan dahilindedir. * * Çalışmayan kadın, e<>er ı'htivar. e göre ise Cavarla yer esmiş 
arı umumiyesini tatmin etmi - "' zen,.in bir Holandalının tek er-,. ~ ı l Bövle bir taktik, Sov,, •et kuv- hasta fı'la' de"'ı"lse "ht· ı "' .. ecegi tahmin edi ehi ir. · B n "' • 1 ıyacı 0 - kek evladı imiş .. Ücüncü bir ri-
Fazla ihtiyath olan bu nutukt vetlerinin muhakkak galibiy<'t- u bahsi de geçelim. Mak- rnıyan, rahat yaşryan, yer:vüzün 

.ı\ Ieri takdirinde, İngiltcrenin sadım "Calısan kadından de tufeyli yaşıyan. bedava t'le- vayete ~öre de babası Hintli, 
lllerika Babrive Nazırı J\.listel' · 1 ,, d "" annesi bir İnniliz asılzadesi i-){h , ,.1. t w·ık· , · menfaatlerine uygun g-elehilir. ver_gı a ınmasın emek değil- "inen kadındır. Halbukı· bu top "' oxun ve ıT ıs er ı ıcnın, " · F k t d ··k At• 

11. ı Fakat bunun, Sovyetlerin dir.Calışan kadının kazanc de- raoı yaşatmak, yu··kseltrnek 1·çı·n mış.. a a son erece su u 1 
~nıerika donanmasının der ha "' k t A b' d ı H 
"'' mukavemetini azaltacak ve Al- recesine bakarak ona nöre ka- herkesı'n kudretı'ne no"re ona ve e um ır a am 0 an acı ·•.•lidahalcsini istiyen a~ık ve ... "' v·ı ' . . h k'k' 
şıddctli he~·anat1arının yanında manyanın galihivct ihtimalini zancı gayet az olan bazılarını kendi emeğinden bir hisse kat- ı yams ın rnenşeını ve a ı ı 
~hük kalmaktadır. coğaltacak bir taktik o1duğu ve korumaktır, hatta bu korumada ması, onun üzerinde yasamıya ismini kimse öğrenememistir. 

Mister Roosevelt'in bu nut- Sovyet mukavemeti kırıl dı~ı yalnız kadım değil, erkeği bi- hak kazanması lazımdır. İnsan- Çöllerin esrarenıriz adamını 
kunda, Sovyetlere yardımdan takdirde, İne:ilterenin maruz le düsünürüm. lığımız, milli. vatani duygumuz, fevkalade bir tesadüf eseri ola
sarahatle hahsetmemesi de sa. kalacab tehlikenin eskisinden Avda vasati olarak eline 25- izzeti nefsimiz, şerefimiz bize rak ,görebilen birisi bana aynen 
:Yanı dikkat göriilmektedir. · daha büyük olacağı da şüphe - 30 lira kaza.nan bir isci kadını bunu emreder. şunları sövledE 

Mister Roose\ elt'in Albay ~1zdir. ele alalım. Bu kadının kocası Bana göre, (çalışıyor, vergi "Hacı Vilyams" senelerden-
~nox ve l\fü;ter Wilkie'nin nu- Sovyet C ephesinde: varsa, belki biraz daha geniş versin!) _gibi bir şekil düşünüle- beri Küveyt, İrak ve Necit ara-
tuklarının Amerika efkarı u- bir Recim durumu ofabilir. Ko- ceği yerde, daha fazla para ka- zisi arasındaki, sahipsiz kum 
nt.Uıniyesinde uyandıracağı a- cası yoksa, üstelik. iki üc, beş zanabilen öğretmen, memur, çöllerinde yaşamaktadır. Pek az 
k 1 S on iki gün i<;inde 2500 ki- de v (b k d b k d d b d • . ak b t - b h ı· ıs eri ög•rendikten sonra, daha - çocugu varsa, u ::ı ın ca- me us a ın an ve parası çok e evının ay as ıgı u a ı 
1_ lomctrelik Sovyet - Al - J .., k ) d 1 1 d k' 1 k d " tı.ati bir Jisanla konusacağı ve · .. rvor, azancı var ive 25- o duğu için hic calısmıvan ka- yer er. e ı macera arını en ı-
d h man cephesinde esaslı değişik- 30 ı· · d k · k d d b · · b' t·· ı·· ·· l t d " a a cezri tedbirler alacağı tah· ıranın neresın en esıp ırp ın an u verı:ııyi almak daha sıne ır uru sov e eme ım ... 
ttıin edilmektedir. lik olmamıştır. malıdır?. uygun, daha insaflı bir karar o- Az konusuyor, sözü başka mev-
~orrl ffalifax'ın Amerika :'\'sn'- (Devamı: Sa. 4, Sü. 7 de} Onun da binbir ihtivacı var- 1ur. , zulara ıı;ötürüyordu. Yegane me 

- --- dır. Bir dam altın<la oturac':.!tk. Böyle bir karar verilecek o- rakı kumların altında ltÖmülü 

l 
... ~ .. 11111]r"l~,.1.,,.-Cr~'P,!!""IrlE ... i~rı~~~R"'if'iTl!E'fflli!il bir at€s v;ıkacak bir tı>ncere lursa, mecliste bulunan mebus- kalmış ve unutulmuş eski bel-• .., ' . ! · - kavnatacak, yaza, kı~ıı l?Öre hir ların, bilhassa kadın mebus ar- delerin izlerini meydana cıkar-

·-- ~' _ •_ 'J . sevler ~iyinecek. vüriivemı>oii:!i kadaşlann hemcinslerini koru- mak olan bu adam kum deniz-
- ~ - -- - - -- • - - - ··----- - yollarda yol parası verecektir. mak icin bu fikri müdafaa et- lerine ve rüzgarına asık oldu-

1-L K ,- N KOR 1.1 • • .A il .. a .. ıı ----- e naŞa~akı7Ni~IC h~erkh2~.frua~-as~ .• ~.7!~ri~!3~~~r~~·-· ~unu v~ hUJ;1dan ~-~h.vı hP.ı- c:r-
l en bir muharebeye giriştikten man tayyaresi imha edilmiştir. 1 _ Al 1 r bu ce hede mü- techız~tınuı modernhgını, Sov-

s .. . .. v • l ıra askeri şereflerini muhafa - z · t 11 t . mana l> • yet mudafaasının sarsılmaz sert- ı 
Uda yuzmeyı ogrenmek ıste- ederek kuvvetlerı· dı"ttı'kre ar- ayıa ım.rz ayyaredır. him mikdarda tank kayJ.u!tmıs- 1. ~. . . .. ı··gu-· · d layı· • 

.. ~nl k ,.., .. 52 b · ~ t k . . 1 v d ld k . ıgı ve arazının guç u o - i d ere, bazıları deniz enarına n düşmana teslim olmak mec _ ın üOVye as erı l~rdır. Bu boş u~u o urma . ı· siyle çok şiddetli muharebeler 
d~~ıa gitmeden ön~e, evin b~r ~- riyetinde kalmışlardır. Gondar teslim oldu çın arkadan yemden tank getır- vukua geldiğini söylemektedir. 
~ nda arkasız hır sandaha u- d k 1 h b meye mecbur olmuşlardır. .. .. .. 

~erihde oturarak kollarla y.iizıne ·va~e~=~:e~:rda mu are e Berlin. 6 <A. A.) - Alman or- 2 - Almanlar ~ark cephesin.- Paraşutçulerle mucadele 
dareketıerini yapmayı tavsive e- Al A t bl" .... . duları başkumandanlığı asağıda- de güzide fırkalarını zayıflatan Moskova 6 (A.A.) _ Izvestia 
erı · · ·k ma.n resmı e ıgı k. hususi tebli«· t kt a· ı k ı ı ç·· er ..• Bunun manası yo tur. ı ,..,ı neşre me e ır: mııkavemetler e arşı a~mıs ar- gazetesi, "paraşütçülere karşı ilk 

,.:tıkü denize girince kollarını Berlin, 6 (A.A.) - "Tebliğ,. Minsk'in garbindeki kızılorduya dır. Bu açığı kapatmak icin de mücadele tecrübeleri,, başlığı al· 
i hacaklannı hareket ettirmek mali Afrikada bir İn~iliz tank mensup 52.000 Sovyet askeri arkadan yeni km•vetler getirme- tında yazdığı bir makalede di - ı' 
nsa .. · · t b"A h' t l ıcumu topcularımiz tarafindan Alman çemberinin tazyiki altın- b k ı Iard ·• ıçın a ıı ır zarurc o ur. ye mec ur a mıı, ır. yor ki: ı 

t:. rdedilmiştir. Pike tayyareleri- da olarak Aln;ıanlar tarfına geç- t d · il Al j 
llıaQ.~rkesin ;\'Üzme öğrenmesine iz Tobruk limanını bom bardı- mistir. 3 - Sovye 11 emdıryo arı . . "Muhasamat esnasında düş -
ri ~11 olan sey yiizme hareketle- an etmişlerdir. Savaş tayyare- Finler bazı adaları aldılar man demiryo arın an ayrr bır manın indirdiği paraşütçüler hiç 
ten' hHmemek değil, suya girmek ·i Kıbrıs adasını bombardıman tarzda insa edilmistir. Bu sebep- bir yerde tek bir hedefi bile ta~ 
d ll korkmaktır. insan bu korku. nişlPrdir. Stokholm 6 (A. A.) - Fin kı- le Almanlar b u yollardan. m üna- arruzla işgale muvafak olama -
ı-:ll kurtulmayınca, yiizme ha- Kıbrısla hasar yok talarımn Hangö etrafındaki bazı kale hususunda kafi derecede is- mışlar ve hiç bir yerde kıtaları-
k ketıerini sandulya iizerinde ne adaları iş.li(al ettikleri bildirilmek tifade edememişlerdir. mızla açıkça muharebeyi yani 
:\.'

1dar iyi öğrenmiş olsa da. su- Lefkoşe. 6 (A. A.) - Kıbns tedir. İsveç gazetelerine ~öre bu 4 - Kızılordu ricat ederken boy ölçüşmeği kabul etmemişler 
ta Ririııce onların hepsini unu- 'ası dün gece yeniden bombar- isgal şiddetli çarpışmalardan son her şeyi tahrip etmekte ve Al- dir. Alman paraşütçülerinin bü 
ttr. nan edilmiştir. T..efkoşc üzeri- ra vukua jlelmistir. Maamafih nıanlara bir şey bırakmamakta- tün mücadele usulleri eşkiyalık 
İrıs . d .. ..v • iki dizi bomba düşmüştür. Han,gö etrafındaki muharebe he- dır. Almanlar ordunun ihtiyaçla. ve casususluk şeklini almıştır. 

rtıi" an evın c. )'tızme ogrenıne ~er bombalar deniz acıklarına nüz kati safhaya varmamış bu- b b I · d t" · n·· ··t ·· "f 1 
la 'ntaresesi ~·apabilir. Fakat kol llmıstır. Ne hasar, ne de insan- nnı era er erın e ge ırmıye uşman paraşu çu mu reze e 

tıtı h • k d ~ ·1 lunmaktadır. mecbur kalnııslardır. Bu da ileri rinin büyük bir kısmı yalnız ya-~.. ı areket ettırrre · egı ... ı · t ı st "f t;
1
Ya girmek korkm ·nılan kur- zayıa 0 mu ur. Macaristanda pası hareketinin süratini kesmiştir. kalanmış ve tamamiyle fmlıa e-

1.0rtnak icin,.. DcniL.' girmeden müdafaa hali kaldırıldı .... Şimdi Alman orduları Sovyet dilmiştr. Paraşütçüler n ihayet 
I{ 'k d ?"n davetine bir cevap teşkil "ümdar kuvvetlerinin muknve- mu·· ctafaa muharebelerini kabul cvd u an kurtulmak isterseniz, 0 e b" d · · · 'ın birçok sabotaj vakaları bil- Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar metini kırmakla meşgulken, Sta- ediyorlar ve ekseriyetle selameti 
s .. ıl ltyiicek bir ba ) ·nın ıçıne M·11· M'"d f N t" · · l" h tt d b 1 " old · lmektedir. T a s s 1 n bir ı ı u a aa ezare ının emrıy m a ın a as ıvacak biiyük kaçmakta buluyorlar. Eğer kaıı çj... urtaraI 1 şınızı suyun ı- 1 3 

.. e s k · · · •tt'k 1)erine nöre, Skoda fabrikala- le bugün öğleden itibaren Buda- ıarp için de arkadan yen i kuv- magv a veya gizlenmegv e muvaffak daı. o ar ve esınızı gı ı çe ,., 
•ıa.. t . da 'birçok top kullanılmaz bir peşte ile civarında tehlike ve pa- vetler getir mek tedir. Sov:vet or - olamazlarsa ellerini havaya kal 

Iı~1... ~ıun bir ı. Jdet tu ma)·a a- l ii d 1 • •v ., •st... k dk e sokulmuştur. Holanda va - s' müdafaa hali kaldırılmıştır. u arnın tahrıp ettıe:i sah alarda dırıp teslim oluyorlar.,, 

Osman ERKAN 
yini bırakıp buralara bağlandı
ğını ve müslümanlığı hristiyan. 
lığa tercih ettiğini, Mekkeye de 
,giderek "Hacı" olduğunu söyle
di. O ,gün cölde bir nevi kum 
fırtınası esiyordu. tahammül e
dilmez bir sıcak ortalığı kapla
mıştı. "Hacı Ali Vilyams" ne
şeli bir eda ile bana: "Bu hakiki 
kum ve çöl havasını pek seve
rim.,, diyordu. Bu Avrupalı a
dam hakikaten bu yapışkan . 
terletici ve cehennemi havayı 
seviyor muydu, sözlerinde ne 
dereceye kadar samimiydi, bu
nu bilemem ... Ve bu muamma
ya da cevap verecek vaziyette 
değildim. Yalnız şunu kat' ivetm 
ifade edebilirim ki, bu adam be
nimle o kadar özlü ve cana ya
kın konuştu ki. üzerimde bırak
tığı kuvvetli ve iyi tesir hala 
zail olmamıştır. Su da muhak
kaktır ki, Hacı Vilyams'ta meç
hule, keşfe, muammaya karşı 
giderilmez bir susuzluk vardır. 
Çadır altında ve kızı:ıın ,günes 
altında geçirdiği seneler, kervan 
hayatı, açlık, susuzluk ve iş
kenceler onu yıldırmamıştır.,, 

İşte, Arabistana aşık ı?örünen 
esrarengiz mühtedi yarı Hintli 
yarı Avrupalı "Hacı Ali Vil
yams" bir türlü teskin edeme
diği macern hırsını en nihayet 
Arabistanın bu ıssız çölünde 
esrarı keşfe çıkarak tatmine 
çalışmaktadır • 

General Kazım Dirik 

lzmirde Merasimle 
\ 

Defnolundu 
Izmir 6 (A.A.) - T.rakya umu

mi müfettişi ve eski lzmir valisi 
General Kazım Diriki'n cenaze 
merasimi dün büyük bir halk 
kütlesinin iştirakiyle yapılmıştır. 

ı Cenaze merasiminde Başveki -
!imiz Dr. Refik Saydam ile Cüm 
huriyet Halk Partisi genel sek
reterliği, Dahiliye Vekili Faik 
Oztrak Edirne, Istanbul ve Ma
nisa vilayetleri tarafından gön-
derilen çelenkler göze çarpıyor

du. Cenaze, halkın elleri üzerin 
de taşınmış ve namazı kemeraltı 
camiinde kılındıktan sonra Al -
tındağ mezarlığına defnedilmiş

tir. Merasimde vali muavini, 
komutanlar, belediye reisi me -
buslar, parti ve Halkevi başkan 

ve azaları, şehrim.izdeki konso -
loslar ile binlerce halk bulun -
muştur. 

l\luğlada Şiddetli Yer 
Sarsıntısı 

Muğla 6 (A.A.) - Dün öğle
den sonra saat 17,45 te burada 
çok şiddetli bir yer sarsıntısı ol-

mÔrS HM AkN L 1 

Bu noktai nazara göre iktisadi 
tckamiil kuvvetli bir temerküz 
ve inhisara, tröstlerin hakimh·e
tine \'armıştır. o halde bi.itiin 
diinyayı bir tek tröstün eline \'er 
nıek zaruridir. 

Bu iddiaya şu cevap verilebilir: 
Teknik tekamül gıda madde1eri
nin laboratuvarlarda istihsaline 
varmıştır, O halde bir Uhra-zi· 
raat devrine geçmek zaruridir. 
Bu iddialar tekamiiliin se;\·rine 
uygun iddialar değildir. Tekamiil 
bütiin milletleri bir tek de·\'lt'tin 
esaretine sokacak bir seyir takip 
etmediği gibi, iktisadi tekamii
lün daha kuvvetli bir inhisar ,.e 
temerkiizii de milletler arasında
ki ıniicadeleleri halle kafi değil
dir. Bilakis zıddiyetleri ~oğalta
cak bir amildir. 

Sanayi itihari)ie ilerlemiyen, 
büyük sanayi de·vletlerinin, tröst 
ferinin karşısında ezilıniye mah
kı'.'tm olan kfü:iik nıi1letlerln , böy. 
le Ultra - lmperialist bir siyaset
le hakimiyetlerinden vaz geçe
rek methu de,•letler haline gel. 
mesi nazariye itibariyle bir ahs
traction olduğu gibi, rea1ite de 
tekamiil kanunlarına uyı?tın de
ğildir. Bugünkü tekamül inhisat 
ve temerküze varmıştır, fakat 
bu inhisar ve temerküz rakip 
devletler arasındaki mücadele
leri, harpleri arttırmıştır. Daha 
kuvvetli bir inhisar ve temerkiiz 
mücadeleleri ve harpleri daha 
cok arttıracaktır. Cebir ve kuv
vetle milletleri esaret altında tut. 
mak ancak muayyen bir zaman 
icin mümkilndiir. Fakat inkisafın 
seyrinde esaret altına giren eii
zülerin mevcut sistemi parcala· 
mak icin mücadele~·e girişmeleri 
daha kuvyetli bir zarurettir. Te· 
kami.ili.in se)·ri milletleri esaret 
altına alan bu inhisar ve temer
kiizi.i kuvvetlendirmeye doğru 
de~il, parc:alamaya doğru yi.iri.i
~·or. 

Şimdİ)'C kadu biitiin tarihte 
esaret altına giren milletlerin, 
bu esaret zincirlerini koparmak 
i~in ihtilalci mücade]e]ere. milli 
kurtuluş miicadelelerine girisıne 
leri tarihi bir "'akıadır. Bilakis 
milletler eski derehe;dik de,·lcti
nin esaretinden kurtulup daha 
hiir bir ceıni~·ete geçmek i~in 
kanlı miicadeleler yapmıslardır. 
Yarın bir Ultra - lmperialisme 
devrinde muhakkak olan şey de 

'A';N1("~ ~~va " ·in 

TfiRK ANONİM SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

Stat01erf ve Tilrklye Cilmhuriyetl ile münakit ınu1Cavelen8.ftlesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilm!~tır. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
İhtiyat Akçesi: 1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
MISm, KIBRİS, YUNANİSTAN, İRAN, mAK, FİLİS. 

TİN ve MA VERAYİ ERDÜN'de 
Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RO:MANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, Lf.tBNAN. 
Filyalleri ve bü tün Diinvııda Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka l\1uameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat hesaplan kiişadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. • 
Esh am ve tahvilit. nltın ve emtaa ilzerınc avans • .:r.~ • 
Sencdat tahsilatı ''" •mire 

~~~~~ 
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so.. ...ız. Başı sudan çı ar ı tan t b' 
«ta b· 11 .. .. ·ı k :ıperverleri, Holandada bir Al- Bu suretle evlerde yapılmakta da ır şey bulamadıih İçin ordu- Murman .. k dföımedı'· 

)"'U t ' ır e e yuzu sı ere su- an kimyevi maddeler fabrika - olan pasii müdafaa devamlı ol- n un erzağını v e levazımını Al- '""" ~ 
lese enıizlemek isi de hir miima- p.da yanmn çıkarmıştır. Polon- mıvacaktır. Maamafih hava mü- man ;vadan ıtetirmeye baslanustır. Stokholm 6 (A.A.) - Mur · 
'\·e e ~hır. Daha sonra isterseniz ~lılar yolların kenarlarına giz- dafaası memleketin her tarafın- Onun icin Alman ordusunun mansk'ın düştüğü hakkındaki ha 
du t' c e hanl·onuz \'arsa, onu dol. n~rek Roman:vadan Almanyaya da ipka edilmiştir. Ve karatma sark cephesinde siiratle kRt'i hir herler mevsimsiz gibi gözlikmek 
'-'ii r tıp, ha ımzla beraber. hiitiin nzin nakleden kamyonları nizamnamesi de tatbik edilecek- netice elde edebilecefü süuheli- tedir. Filhakika, Stok~1m -
tarcııdu su içinde bir müddet tu- unla delmektedir tir dı"r Tidningen gazetesinin muhabiri, 

En yüksek emniyet şartlarını haiz ldralılr 

1 Kasalar Servisi vardır. 
Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı 

kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 
veya 

Si hız. 
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1 Hava Kurumuna 
iTeberrüler 

M·ıı/\ K·· M 1 D.. k .. jArtıyor 
1 1 ume aç arı Un U l Kurum-. V-aridatını 

Müsabakalarla Sona Erdi Arttırmak için 
Tedbirler Alıyor 

Dün, Fenarbahçe Stadında Yapılan 

Neticesinde Beıiktatm Şampiyonluğu, 

Son Müsabakalar 

ikinciliği ve ·Fenerbahc.;enin Üçüncülüğü 

Galat asar ayın 

Tahakkuk Etti 

Türk Hava Kurumu namına ya 
pılan teberrülere ve asli, yar • 
<lımcı aza kaydına devam olun 
maktadır. Türk Hava Kurumu 
lstanbul şubesinden aldıtımıı ma 
lUmatta, Istanbul halkının hava 
kuvvetlerimize karşı gösterdikle 
ri alakalardan, vatani hislerle 

Mılll kümenin son maelan dun ... Milli Küme Puvan Cetveli • yaptıkları teberrulerden memnu-
Fenerbahce stadında. kaç g;undur niyetle şükranla bahsedilmekte 
vdan yatmura rdmen. az bir Maç G. B. M. A . Y. P. dir. 
Eevircf kalabalı~ onunde vaınl- Besıktas ı Q ı 4 4 51 21 50 Teberrülerle lza taahhütleri, 

§ SiNEMA D~Y ARINDA § 
Amerikada Çok Sevilen, 
Bizde Az Tanılan Artist: 
KATEIİN HEPBURN 

BUGl NKO PROGRAM 
7.30 Program 19.15 Köy hava-
7.33 Milzlk (Pl.) lan 
7 .45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.45 Fud sau 
8.30 Evin saati 20.15 Radyo ga• 

'* zetea a 
12,30 Program 20.45 Halk tür • 
l 2.33 Şarkılar kilıil 

12.45 Haberler 21.00 Zıraat tak-* viml 
13.00 Şarkılar 
13.15 Muzık (Pl.) 
18.00 Program 
18.03 Cazbant 

(Pl.) 
18.30 Konuşma 
18 40 Milzlk 
19 00 Konu ma 

21.1 O Şarkılar 
21.25 Konuıma 

(Hotbet) 
21.45 Ork..tra 
22.30 Ha•ıer 
22.45 Dana milzl#l 

(Pl.) 
22.55 Kapuış 

KCizım Dirik Ailesinin 
Teıekkürü 

mtstır. Sahanın cok kay2an bır JGalatasaraJ l8 12 4 2 45 20 46 idare heyetlerine dahil zevattaq 
halde bulunması -'uzel futbol sev Fenerbahçe 11'1 13 2 3 51 24 46 teşekkül etmiş heyetlerin mijrll Eşim ve babamız Trakya Umum 
redılmesine manı olmussa da Harbiye 18 6- 4 8 33 34 34 caatlariyle temin ediliyor. Böy- Müfettişi General Kazım Dirik'in 
maçlar cok Jtevecanlı ve seri ce- Altay 18 7 ı 10 29 37 33 lece teberrü ve taahhütlerin ay- üfulü dolayisiyle bizzat cenaze 
revan etmiştir. İıtanbulspo.r 18 5 3 10 34 50 31 ni zamanda masrafsız, daha merasimıne iştirak ederek mer-

Maçlann heyecanlı olmasında Altınordu ıs 5 3 10 32 56 31 fazla miktarda olması imklnları Katerin Hepburn'un güzel bir poıu huma son saygı ve teveccühleri· 
ba lıca amil Fenerbahce ve Ga- Demirspoı 18 4 4 10 29 39 30 husule gelmektedir. ni izhar buyuran Ordu Müfet-
latasaravın avnl mıkdarda puana Maskespor 18 2 8 8 32 4~ 30 940 yılında Istanbul VilAyeti s inema diyarında iki turlu si icabı hayatlarının m~lm bir tişi Fahreddin Altay, Orft idare 
mal k olmaları idi. Bu ihbarla Gençlerbırliii 18 5 1 12 26 36 29 Parti binasında Turk Hava Ku- artist vardır. Bir kısmı kısmı trende onlara verılen hu • Kumandanı General Ali Raza Ar 
Galataııaravın MaskesJ>Ora takıl- rumu Başkanı ve Erzurum me- kumpanyalariyle kontrat yapar - susi bir vaeonda eeçmektedir. tunkal'a Istanbul valisi Lutfi 
m 51 Fenerli1er tarafından arzu busu Şiıkrü Koçak'la Parti baş ken ~lr senede muayyen bırdmık Muhtelif seyahatler esnasında miı Kırdar•a

1 

lstanbul Komutanı Ge 
edılmekte oldutu •ıbi rakiolerı- bine, dıier taraftan da taraftar- İkinci devreve Fenerbahce nis k li Lötfl K rd , huzur- tar fılm yapmayı deruhde e er - hendısin trende hazır bulunması neral ishak Avniye Istanbul Mın 
nı cok zor ma~lup eden San _ larına hld derecede heyecan ver. beten aiır basladı ve on dakıka anı, va 1 arın ak e ler. Oteki kısımlar ıse kumpan - ıcap etmektedir. taka Komutanı G~neral Ziyaya, 
kırmızılılar da Fenerin takılma· dı. MaskesJ)Orda vor~unluk ala- kadar netıcesiz hucum etti. Bu larıyl~ bır. kongre toplanar yaya bir sene onlar nAmına çalı - Bu seyahatlerden biri e1na • Istanbul Merkez Komutanı Ge
sını, ıalıp ıelse bıle, averajı le- metlerı ıorulmıve baslandıiı bir arada Naımın yakından cektill hemmıyeth karar lar ve~llmisti. şacaklarını vaadederler. Artık bir sında yarı yolda amele arasında neral Fevzı Akıncılara, inzibat h 
hıne cevirecek kadar ıol atma- sırada idi ki mavili ve saTı kırını. sıkı bir şütü Harbive kalecisinin Bu karar lar arasında Turk Ha- senede kaç film çevirecekleri bir isyan çıkar. Treni ıssız bucak- kıtası komutanına ve merhumun a 
masını ve eol yemesini temenni zılı bir kalabalıkla bırlıkte top kurtarışı cok alkışlandı. Fener- v_a Kurumunun muhasebe, tah kumpanya müdurlerının insafına sız bır ovada durdururlar. Halk hastalığı esnasında yüksek ıhti-
etmekt•vdiler. Maskesı><>r kalesine 19 uncu da- bahce savı adedini rol vemeden sıldarlık vesalr ser~lslerinde ça· kalmış bir iştir. birbirine gırer. Amele ovada ça- marn ve alAkalariyle bizleri med 

"' kik d B · ı d ıı. lışanlara verilen ücretlerle za- . . GJl~taaarayın ı•lebesinderı son a a u en ın ava111:ınd3n cı- beşe cıkaracak bir ıavreti neden- ruri masraflann kırtasiyenin u Jsmı buralarda pek nadır du - dırlar kurar orada yerleşir. Ge - yun ve minnettar eden Dr. pro-
ra Jınerbahce ümıt edilmedik kan IOl bir darbe ile rırdl. se 10stermivor, buna mukabil mumi tahıiaatta~ tediyesi aidat yuJan fakat Amerikada Kin de • ceyi orada ıeçirirler. Halle tren~ fesör Abdülkadir Noyanla Gül• 
.ekilde ik rol cıbrdr ve ,.yıla. Bundan ıorıra Maakeıpor mil· Harbiveliler acılmıva baslıvor. veya yüzde usulünün katlyyen rece süksesi olan bir artilt de de kalır. Neden IOJU'a gelen po • hane hastahanesi ve Istanbul Em 
l'llll ~ cıkanp ıol vnd\'CCtli tevekkil bir hal alırken Galata· lardı. İki üc dakika fastlaıız vaı>- menolumnası dahi vardı 94C) yı Katertn Hepburn'dur. Bu genç Us iayaneılar üzerine •tef açma- niyet müdürlüğü, lltanbul Bele
Jıiuini verdi; fakat Harbiye MI saray da emnivetli ve daha suur. tıklan bir akında Ankaralılar h bü~inde bu uydılı~•• mu- ve eeviınU artistin kontratları yu ya mecbur kalırlar. Katertn po- diyesi, Devlet Deniz, ~U... 

illia fkhtcl devrede crkaıoclılı .ıol lu oynamıya baeladı ve yakaladı- beklenmedik •ollerini 14 üncü raflar ve ücretler umumi tahll kar.dıl bahtettUdertıoiıin hiç bi- Usle amele aruma girer ve orada rı ve Liman idaresi erklnma ve 
lıu bayall tahükıık ettirmedi " lı bir cok fınatlardan istifade d.ıtikada sövle cıkardılar: Ömer. lltın ancak yüzde yedili flbi °' rine bememeı. ZU'a, onun kont - polise bir nutuk verir: Edimeden itillflfen lstanbula b 

ilU Kumt üe t.tanbul klubu· edemiverek ve karsı taraftan da den ani olarak •eri bir oaı alan ehemmiyetsiz bir miktar ayrıla· ratlan fU tarzdadır. Kumpanya Amerika devletleri dahilinde dar olan hat güzeraatımda teee-
niln, mas yle BeşiJıtq. Galata· eiddl &ir mukabele ~rmeden o- kaleci Cihat elinden kavan tol)U rak temin olunmuftur. ~v~ınek niyetinde olduğu her 1')'an etmek hakkı oldulu polilin ıiırlerinl iıhar eden sa~ vatan 
llnY " Fenerbabeenin ilk uc wnu l.O kaaandı. Hakeııı Adnan tutamadı. zamanmda vetieen Har Türk Hava Kurwnu ı.tanbuJ fılmm leQUy0$UDU ona ıostere- ateş açamıyacağuu ltiyler. Djjer daflaruruza ve ıanıizon komutana 
.evkil iUal ebneliyle nllıuet-- Akın ehemmiyetli olan ı,u macı biye sal ici, Jl'enerin ikincilik Ü· villyeti tubell müdüril Yumf cektir. amelelerle beraber Katennde tev ıubay ve erlertne ve gerek ce
lentli. idare ederken, yalnız ild defa t.. mitlerini kıran arolü attı. Rıza Oran tarafından verileni- Katerin bunlardan hangialni kıf edilır. Onun müdiınin ima naze merasiminde bulunmak ve 

O a ... - l v-ı---O reddüt izhar eUL Bundan llOllra Fenerbahee za. ıahatta idare heyetlerinin mü beienine onda bat rolü oynaya· olduju anlqılınca if karıpr. ICı· çelenk göndeJ'IJ\ek suretiyle a&1I 
• DtU•~ • ,.,,....~J'U& Sa~~~ı:.S::Y&a~~tr8e vıf ümitlerle de olsa cok •ol cı- racaatl~yle teben'ü ve taahhüt c~tır. Yok hiç birini bejenme • zı derhal serbest bırakırlar. J'a. eşim ve muhterem bahPuml 

İlk macı Mu-.Orla Galata· baros, Mustafa, Bulent, Esfak, karabılmek icin calgtı. fakat dor ler temin eylemek meaaitine, diy.e. kimse ona bu filmleri çe • kat 0 boykot yapar. Baba tayan yüksek hatırasına bqbhklaıım 
llnY yaptı. Sabahki a\lltılam Mthll.et Alt. düncü rolunü ancak 37 inci daki- tacirlerimiıden bir kısmmın dı vimııye mecbur edemez. Onun eden amelenin maaflDl arttarıp izhar buyuran akrabş, ahbep ft 
aillabakalannı t.ehlr tttinoek Maskesr>or: Refet, Melih, Nec- kada Kücük J'ilrretln korner atı- lftirak eylenıelerbıe, t4ıahhilt ve istediji tarzda bqka filmlerin ae- anluı serbest t>ıraktırmadıkça ha dosUarınııza g~erdiklerl yükte 
ıs.dar ıslaJE ve uyıaa olan ..ısa. det Canan, Reeat. İbrahim. Ö- sına kaleci Bedri ile Naimln aıc- teberrülerini arzularfyle, vatanı naryoaıuıtı bulmak kumpanyaya pısten çıkmaz. Neticede buna mu a~'\ ve teeuürden dolayı tea!k-4 ..... 
da her iki taıum 41a toı> kcmtro-. ıner, Celll, Mehmet, Ahmet, Ke. raması neticeıi kazandı ve oyun ldılerlnin lcabatı teWtki ederek düpr. Bu tarzda kontratı havi o- vaffak olur. kürl"1!nizi arzederiz. 

,!! =.m;:t:,:: = =~~ ııan. ;:ıa;:~~v:!~:ı'::'tt~c ela 4-1 =:::~ :::~ıı~~:~e:; =t~!'he o~·~:n.:: =n re~: ..::~ eJ:.~~ 
~ pyretiyle cenyaza ttmq. Fenerbahçe 4 . Harbiye ı Hakem Sellmi Akal ma~ı d· ıntretle te~ ettlrilnUştir. aöriyle evli bulunan yine Ameri- TAN Gazetesi Tuna Dlrlk, on .. ., ..... 
tir ı.el idare etmiftlr. Büyük ve dajuuk ticaret mer ~ en. m-,hur arülUerinden 

Bir tüun rener taratclarJan.. bdaei !Mel Fenerbahce ne Fenerbabee: Cihat. Muammer, tezi olan Jstanbulda. AJUl ta· ı.o,~ ~er ~..:._A_ ... b f .. _ I Dünyanın Siyasi 
nın ikincilik 6mltllri De taoi et- RarblYe yap\&.. Bir li&D IVX91 Murat. Aydın. Ali ııııa, ömer .. cirlembıe ve delerll. huoi,.W .. - ..... ııtrawa& .. ,~ u ev--
Ulderl MuktlDOl'lular, bir ıua Galaıasaraya karaı clbrdıiı d· K. l'ilaet. Kadri. Naim. Nacl. Be. vatandaf.._ QDl samandt llclelikten d«t~aywdır ~· bu Ud ar-- M ~sı 
9"81kl ile kıyu edi1em•:neek .ı OYUDU ile Harbiye Fenerin r- bıt. münlcaata imkln bulunaauyor. tiaı p.t az film çevırırler. Bu --

1111 
... 

Wu Itri, kombini ve binMtiet kincilik Omıtlerinl zayıflatacak Harblye: Bıedrl, Hayri, MO· Auml ıanetıo, 11ra ve ~ sebep• ınemlekctlıniıc1e pek aı !!!. (8- ı thldltW 
-1f hir OY1lft tut\ulıdular. bir kudret halinde aahaya cıktı. r.ür, Suphi, Abdi, Nahit, Kemal, UIWüne 16re uıürıçaaı mecburi· ~1!!.'!'!.iıır1 rl filınl d I ,,_,.I mn1rtıı ttltrrt • ,.r, Oa ... ıttnlllk ltt. .. rptea 

\uanYlll da ayni eüraU. OY· Ancak. Fenerbahce topu kon· S•babattuı, Ertub'ul. Muzaffer 1etinde k•lm•ktafıa ve bu vı :: ........ k~ k~ KA':ee· :' I ı. MI/la lflllllnd Mlll aeua Abnaalarm, Kmle~ua 
.....,. ._ eok oabuk Jwüet. trolu •:Yat l.vi olan üstelık ıüzel Alt. ' tan borcuııu.. ödeaıe1' preflııdea rusu Y~ ~ ~· nn m 1

1 
" • • I00
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Mı hale IOktu. .Ot atan Kadriyi Ku(ük Fibetin Filnuan f'EKIL hiç bir vataııdap m.ırtunı barak· en IOll çevirdiP,! filınlerden birı • .• "• •.. 1""1 So tlftl tlüfaa hat 
MaamafU.. lnanbul Wsım1ada •uunda sal iç OYl\atmakla bü- maınak için aon pnlerde radi- Ten"i expresı dlr. Burada .. nç ~ ı~ .U: ... T~n, iki tara: 

Aclnan'ın yoklulu ad•malallı idi- vak ıs.bet ~•termişti Ovun ba~ kal, ıwnullü ıedblrler ele a1ııuf al1itt Anıerik• tren ameleler~ın "~" .,,.,,,_n.,Jffle .. 511 fua •• btl)'tlk zaJlat v•Nlll ... ,..,, • .ı 
aıı.ıeıı. Salhnta ""ve tatı~ 1ar başlamaz saıtanak halinde bir Yelken Yanşlan bulwıınatıadır. n•1•.tuu gösteren bir mm çevır - • 1a .. 1mütaill'. 

cmanu M..u.or tamaı bre valmur da batladı ve Jl'enerbah- ~ ~ır.d.isf k Öıoft Diler elhetten Od tanfm ta1' 
• lüsumlu icUYlt de, Adftaa ıibl ee ikinci akınında Kadrinin mü· Su sporlan aJlnlılı tarafından Aklı'-· 6 (A A ) TOft hava .aı-:'arnn:ı!'ı:z. o':rı ny;:~dn Vedat 'l'ttm•Ulul 78ftlenain ltUyllk '9hlrlnl .... l .... 
tlnn -·-- 1tlr laüi 1'!.-1-•···-· kenunel bir puıyle ve Naimin .. tert ·ı . ,_-& • • - uın:ı wn u e BU AKIJAM _. L le-'-1 11- ..1 -~ ~ ~-.... val!Yle ilk ıolwıü attı. ikinci da. ıp ec:h en yelken muaabakala. kurumuna yWuek yardımı.da bir Hyahat ""a11nda genç bir 'I Temmuz Pazartesi all .. mı :~~bm:r;~.,;f. ~.:;:.;: 

a:..:-ci .. _....:. her n.ı &-_..,_ 1:u1.ad -·'-- b _ 1 u-..ı..· li n dün öileden aonna Moda k~ bulunan 3'7 vatandap madal1a makine mühendiliyle tanışır ve K A M 1 rl L- ..,_ 

.. ~-le .,,:=~"--'-• ~~~ :'..! '"~~:-te• -·~~ .. ~:~Y!e-· vunda, havanın '1ddetle muhale-- verllme.ı münMebetiJl• db onunla evlenir. Kocuanm vazife v.-t Orft ltlaat Ne NlH man Mememe e • uva aune.-~-:. .. .-.- _..,_-.- ......... ~0 -~~ ___ .,.._._ ur.._ • fet etmesine raitmen yaı»lmııtır. halktvinde bir tören yapım,.. lennln .ımdillk lth muvaw 

.,.._.. topu bir t~lü ~ • ııer bir daha hfieum etti ve bunu ttc ınil uzerinde yapılan varıela- tar. Heyecanlı vataueverllk te. ulln•• Hlu•ataa• l'-t. • 
--UlllUI Mu..i aoJaijl bitıt. taklit eden fa11la11.Z akmludan ra yedi ""9İ ve bir vole fftlrak ıahOl"Jerine ..... olan bu toplan lıtanLul Defterdarlıg·ından •• me~. 

Devre tonunda GalatuarQ blriJMla Kadri cak ..-ı Itır tüt• et-'_.ir N,..,_.. i'___. G 11 tıd lıld ... .-~ .ukbt .. • 
btkiaia llukelsaor ao1 iciDe le ~ bir dakika IOQft Rebil ıa~"'")i!ı:: -~ d:: tada ııuru:,ua tak~ kadar ba Acık oıaa teltlll m9"'urluklm tein u.. " orta ••ktep m-.ıu ._ ıeJmehMUr: 
~ 'iııisi ~ suılmar. da· ftcuneu Jolü attılar (Qkjka 8). kib ile birinci ayni klil1tten Sa- pıdıla lfl anılmıftd'. Jaa eııllekl• uuınc1a (Tahaile deyam edenlefle 18 )'allllÜll lıUoWı ..,. Abnanlana ... H aJtma ... 

evvel top dıüli1rkea yaptılı Bu uç «e>~en IOlll'a Harbiye ta- ınun 41 M dakika ile ikinci ~e ıa ,.apııdan bQ7Uk olanlar kabul edllm•ler) 21/T/INl taı'ibiu .a..d1f ~ Ulte• ile Bip ....... 
be faul olmuaJdı bil' saenal· kum buyük bir ıayret ıarfetti Gala~aydan Btlrhan sı:u i- lefleri ara11ndaki bislket :m\iaa. puaı1tll dnü saat H de latanbul Ontveralte bahoesinchki Hukuk l'a- mah•m 1ralan Sovfet ~de. 
•beı> ollıcaktı. Verilen fri· ve bunun neticesidir kt ovun ya- le Qeüncfl olmuslardır bakalı dün 1abab yaAJnuf}u bif kQlteaintn aamflnda müsabaka imUhanı 7apılacaktır. ..:rle, 11o.,..tlerla l"lnlaaüda 

!':llW••m Aüara taJama ı.uı.- o. vas yavas mutevuin Wr 9ekil al- Yole "'arısında Haİim 1.318 havada MeddiYtköy ile H.cı o.. tmUhana etrmek 1stınn1..- •tada :razab veeıutan hAmıten bir 11- •olarak Jmllaatlıklan Bud 
cfıktan 10nra, bir aralık Ankara- .r • • : man bayın arasında icra edllaıl-. tlda ile 18/7/941 cuma ~ü aaat 17 1e kadar Defterdarlık ıicll kalemi- yanmaclasındald lnn'Tetlerla 

inci 41evre bel1ar bM1aınu lıların hikiılllJeti altına bıle ıir- 1aat lle rakıpıiz olarak bınnci tir. 31 Kilometre üzerinde YM>I· ne bbut müracaat ederek fotoıraflı kabul kartı almalan Uln ohmur. ırulyetlen hükıncla ıa .. a. ... 
Qalatuaray muhac:lm ve hafla- eli. J'abt aetiee vermiyın bu bi- ıelmi~~r. .. 1uı bu müsabakada: Klınll (A• 1 _ Tahlil ftdkan. (M0

3
> IOnuıt aı .. amanuttlr. 

le rakip blevl eember loine kııniyetl Harbiyeliler Fenerlile- Bı111det Muabablan lemdar) 41 dakikada birinci. Nu· 1 - Nüfus teııkmtll, Vaktin.. ıeri ~ 
.Wı,,. müteınadlYen dh suurlu re cabuk kaptm:lılar ve ı.tanbul rettiu (Alemdar) ikinci ve Meh· ı - HüanOhll kllulı ) llu Od vesika tmtlhanı kaıananJudaıa w. mfl11tldla tiltl ,rilrllnea ita lsn• 
ıeUı taadüft yapılan bürik •e a- talmnı ... on dakilıaTt •lır bir Bisiklet aJanhlı tarafında ter met (Feabane) üçüncü ohaUfo' ' - Sıhbat nponı } Wtare alınacaktwr ntlerba. - Tobru1s'da oldab 
lır bir tazyikle bir ıar.ftaD rakl· tazyik yaı>Oü GYudı. tiI edilen latanbul bölı81i mükel. lardır. O - f x ı ebadmda 1k1 (o\osraf · ılltl - Alman " Pin lnwfttle. 

lelDde de b8tGn ıOn zarfm- - ·--..... --.. - • &a. • l'lal rbl ....._ uman -.ıanan bava-o aıabk ba b'tbahlm içinde dzlme .. r. • A ..... iVii i 1 1 • U *'•jlıllft i çektilim Jııotra ıedntilerl baf1acb. t.~k :tme:n- "1 

yine bunda maya lDonm' S.lillla m.a- mi' iki hafta ""1ki ,, O·"" Benlın )'tldmden ~ Jmm Jnlmq olmalan ih 
•-• kı•mlan edranhr ~ tav..-. bata.. 1ıtferrOat171e ı&ıOm- ••••••••n•••••••••••••u••••••••••••uuu•Yamn: B. BiBB n.......... llınl SabDıa tmlt. Bizi 18rd0kte e,.ıe • illdil'. Ba kavveıl 

• 80ll lnJrl"flan m batta de .._....,,,, 0.e.ıtk lablba ela beni fena baQor ki, toltuklanm kaban· J donall8'uı tanafı1l 
Wr tMlkle matbuya .ı _ llh'Once nJlbet JaP111' llbl damettlll omm lltmeal de m...ıe b!Mlflllfnden 1mtrQa btnml7e rw oldu. Artık be- rum. Yazı pelnnek lçJn be --.cur "°"· Fakat llln ud ıtllOnecek tarafı < .. ra?Cbm edllehll1_..I; ~ -_,Jeae karderbnim hava_ eocula ~ fala moıtıeflt ~ ....-u. B~ kork- men hemm 1ırer aan bu1ufu7orus. htanbula ıeJl7orum, bir tOrUl kot- bulQn cere)'an etti. Sedat bermutat c te ılre balan .,....,._ ,pat 

ı.m. dolru. bela de mufM • davranın~ ~ baJde at- madaıı komplJmanlara bef11dn: a.blU ıms IDrdOkee au.na ,.,._ ra,.a blnemedlm. bana qkmdaD ~dil. BGtaD tahllre ebnek lmUahn •n • 
ft1ir1s. nlrllndlm ~ k verdim = -&mm banan ne kadar ıazeı llbl balQyor. Bir aralık ben 19ftl ntpn1ıJarJa ko- bunlara brwal* ana bir -ll1'1m' .-ı.- eut obıl>llecell ldiaatbd ftl' • 

_ Deten.ize 41Jwum, Adeta tldenk lltm e arar •çlanım var!.. l'akat fU kadmJar De>'• bu kadar nuturken, hemen 781l1Dl118 ıetcll. Za· mek icap edb'orda. Clnldl bunları ~ ıaekWlr 
.. ieıdlla· Jıuaual polia teeJd)Atı -.narladdıc, demek ıctn Tadda nt- Sullln hafifçe Juurdı, SliD1n kQ. budala o1U3'0rlar, bilmem, BulOn 9'1· ten her sabah bana b9Jdılmm far. - tabU karplamak feM t.fıo ,. • • •• AN'f'llN 

(llUlbaau ararken bakbm, lldal ele Sa- cDJı bir hareketl7le aaelarmı pri7e una 7ine kendisini ne kadar sevdi· .. d ... ,_ Bi'" tan alı: ı...ı- .... ._ '*'· Kuınak ,,. ............ bir da- ~ 
blha Oe aramızdaki k•Vfll78 tebep l~ "blU,.orum, der llbi l(lldil ilmi )'ana ,.akıla 8Dflerken, d&lerin- ;:,1 :rrsa"u;'k.~ mı"f' 1'e ;" birbi: ha kotra)'a blnm..,S icap ettirir. " AM ERi IADA 

- B6tln "' c1i7or; bu cl6rt olan ....... lUI n. ko~lar • .,. bquu 6b0r tarafa onlrdi. Belli den )'aflar bopnarak, kenclblnln de rimlze takdim olunduk. t1mı Sedat lladtlnld kıla 'bir aman ... llakl· t 
•ldalll cllrt admutadır. Bun· YU!larma lldlnce beni takdim etti· ki. eok ınabcup ve tecrGblllz bir krz· beni MVdllln1 .e,.1ema mlT Bu ıöz lmlf. a-1 hemen dama lra1dndı •bire d&ıecektbn. -.U bndlme, J Ol tarafl 1 _. .. , 

jOetenln beylnidlrler. Bun- m. hml •mnmıı. Biç de fena im eal& BIJ1e lallar kompliman ve kur vqlarr da bir ~ aonra ıttrnJJe mec- Dikkat etrnlltbn. Her ~ k...S. "ben de onu NVb«mut llbl lkOk- q 
d6tinür emreder ve maki· dell1. Bira 11"8 Mlaflı. iri ~ )'aJllDÜ)a .. ...., ancak •• w.- bahset- bur oldulu lıdmnlt. Tabi! eneli çok -.anr•-- wm ne olur aanld?., el.um. Mektep- nutuıten. Ulh.. Anladın naı? 
~. Her blrtntn "11 ti- llldlrl var. hlrat aaclu'I hakikaten melde elde dır ~--· Nllme ııevlnmlt 16rilnd0m. Sonra onu teael- beraber _._.., Jm ela orada oldu- tUl mQaamereı.de. allamak laap e- Ark.clatım: 

..ıı 7llkan 20 - 21 emeltk 9* &iMi. ~Je tatlı '* Nftll. _... en elemli ft ~ldı ~ U etmı,.e çalrwtun. Battl, kalmaama ta halde. konQfnlU7orı.rdı. Kmdl ıten bir rol o1da ma ....._ beni .. - Bu lk1 ~ diyor, fotolnf •r.m• Yanbr S6dn kmm. llm *1iru 6'1e JqmQlalı: dıla•1ar w ret: vere- lmkln olmadliml blldillm 1~ z.. lrfftCllJM "'bunda bir it ftl', bndlnl ...-.U. CQnkO lltedlllm 111111D al· VI Jlav-"la mabbJrlerbıin baela-
.....,. pHek btr haftdta lmrmJarla dalOID ftL" kil &r • - Suzan hamın ldfehlre ıttmemeel lctn ,.atvanbm cWer Suun!., dedim. -Bu ~ bu •wyablUrdlm, Bulln ele l8du'iclln 11- ndır Bunlar her muhblrla han· 

!lR!lldtla eUncle -.ı- bu dört Mil oma denlıde llrdQIOm uman, - t dedim. Buıtın il- Tabii, "olmaz!,. dedi. qocutun kotraaıa binip de ı-m•· ~ ...,... yqJar cllSbnk WldJ .... iti 16~ nereye Rldeceıtnl ta• 
1ı1aı-.m elinde IGll .la -1- bm onan llClanna, o ela baM ba- zin1e ilk defa lllrlltllr. fakat blrbl· Dı,.ecetim IUi kızlar eok uvalh ten 7mldar olaun mat,. dlllml " 'bir an ..,. Mllehlft ktp ederler. Zira burada her sa-

bırdı. rimlzi ilk defa l&mlıwuz delil mi? Fakat blDlm kurnashk .em.. 10· 1&ımem lap ettlll lcln alkcblırm d batL yani bir ll'UP 1- •lir· * * Bir ltla Mlba buma farbttl Ben Amma ldmblllr, beUd ben lllln lctn mablOktart ltenclllarlne ".mi MriJo- ıwn kalınldr. DaDlldertm Wat be- ııe,.lldtrn. Tabii eot .m.u. beni a- Böylece Hkiz aat idnd• MJds 
.. 11 • 1elgi kır uç1ı a- de Jmm aclanm cok bllı Alahnl a- h• sabah, 78nmda bir kızla kotrada ram!., 4l78ft her el'blln lkOne kan· ııl ae\1CUllnl .a,.lem• mi? lltla" o um usun ta.Dl .tmı,. caJqb. a.t. ayrı ırap ite bqlar, 1'te hu a• 
dama~ dikbtı. ba. cdıcca .a,.ledlm. Vq efmdim "87! ttae11 alelActe bir ldamcbm Halbuki ~,.~;: il~:-:!:: kızla da benim J1ldnMlen qnbmf1a tt tatan1ndcla kabuın lctn colı ,ı1.. ~lltanlar bunlann bevsintn tal 

~rııPWın. 0 etnıfa emirler veri- 'KIJIJMt topta. ~. o ıkpm, m 'benfnl lclD h• aaMb clenlllle l'llt abatla -4lldlllml ı.u... akl Zavallı eocutaı- aaıbm amma, vardı, tabii bnJrb • .,...., llJl9- ünrlncledlr. Ani bir hldile vu • 
teltfı ' ediJw dü ,.nı n1pn alı:pmı bu 1mJa birbiri· l9ldttbn JWettaJJn blr 1a1 dliDdl- 111 m 1 memnan da olmadım denim )'alan ıflm CocukOalmn 1kJer1 dotu dolD ltuunda hanRI muhbirlel'ln ne• 

• on • 7Ul:::tten · mı. td4lill olummea ben .,,. ıtt- ntz. Suzan bamın. •• demek latıedl- M1ma ae1lr amm-. 1"mu kmdDll!n· olur. l'alcat tabii IWlndınl hfc belli ~ llnıdt aklıma 191dlkp ıDJnıek· rede oldutuııu. her birinin en ıt-
~ S: ~ ol: fMktım • ..-. " ~ 1usan ilmi antadmu delf1 mi? Belk1 bana den alal edeml79eek kadar Af. Her etmedim. Hatta miltMlllr olmut llbl •.- btd.,..um. vade ne hu1U1ta elveriıU oldu • 

Nı•a.ım farkında wı. delil' o. Uldbtla ~ ı.ar ~. -Ya beraber ...U- • ise, ben 171 •aldt llClrtıorwn t&ilndlnı. ..._. -.. 1ııalalm•k ı- la .wı. tok zna11ı mablGkJarl ınu sekreterler bu notlar aav .. 
emir alan sa~ ~ ftl'ClllD " taldl dlrlaal ..... kalıllf- lfıdz kız?" dl7tcekalnl&. 8ulall ha· ,..ı,.,. * ., eln randevu latadill uman. u kal- Kendilerine bir Ud keN bakan bir nde hilirler TasaVV\D' edin ki 

!J.-~ 'b6yilk ..rtl- tan. nup, o kız burada, fakat onu bir da- m levlncfmden apb)oacalı:bm. Hal. ka it* o1dukJan 7*DIJ'orllnll il· I! müh m bir vakaya en lMıee-
~~. Ark"'8'111l~ An.I Z*lrblrde lınlf. Kenclllf ha kotramcla ainm~ Çün- uzanın defterlndeıt. bukf ~p, matıeuP bapmı 6nQme b1. "'MDl l8Vborum.. cleJ'lnce de, be- ·iltriJub mul\bir tanderl1ınlt. 
B• •ntn bir pyesi var, eli- JUt ıet:lımek '- fatanbula, Moda• ktı. o da artdıc h• 1111 b~... "Bundan Mr mOddet enet llıfa. -idim. Zira, aeven ll'kekter hoppa. men tnanrverf70tlar. Aptal ...,.ıer ıtri ~ fM.ı.: bMltwm.I 

• 1111 Ddcle •lecek olan dn- da cıluran _.... l8lmlf. iki 87 Velhasıl a671edlm, .e,tedlm ve ta- ~ de ile Tanlm nttanma ıttmiftlm ve her erU1in davettnı memnuniyet.. ...ılın Sedat kotraamda ne mak ~ ~·1tv ıiltr~ 
.... uftdillm Mlaeterlne 90llll'a lllkl'lr Slkilebln d6neoekmi1 bil kuclıflz hepetne inandı. Belli ki, Bir de ne ı&reJfm? Her ubah 78· le kabul eden 'k1Zlardan hoşlanmaz· utla ıezd ilmi bllle, aklr bqllll .. ı r f-gt llJderht 6n0ne ~_._nue., 

•arn& ftpmak. Bil lulwıdi8I tok aevlndlm. Dmaek cok ..ı 197. Zanlhcık Adeta mtltlıll- nmda bir kızla kotrada .-en eoeuk tar. Sedadm ttzertnde de 171 hlr tellr mma. bunu dtlşftnem~ bela rl L flldacl •~ .... 
uml l8laettt Chicaıc>'da ld, bu imla bir lftllC9n)'a llrlpenı r oldu ve ertesi uhah buluımak I· or drı d~ mi? Kendisi o tacftr *'1· btnakmdk IAmndL Bu daveti ,a,.. o- ~ Neme lAzrm. ben ellenlJOl'Ulft 1MI 7UIDJ 

IGplıma faaliyetinin li • bqmıa belA olml)'at'llk, iki 87 mnra çin s6z verdi. Bes on lfln sonra da zel deiıl amma, kotrasma ba7Jlryo- nun kına olan bQnnetimden dola- yal..... n 
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Türldyenln Vaziyeti Japonya Harlle 
Girmek Üzeredir 

Sovyet Tebllği Roosevelt 

lstiıareler 
Yapıyor .. 

Suriye Harbi 
( Bat tarafı 1 incide ı 

.... idateliY ağmurlar 
Montreux mukavelesi hüküm

lerinin çabucak unutulmuş ol -
masına hayret etmek lAzımdır. 
Bu mukavelenin 20 inci madde
sine göre, Türkiye muharip ol -
duğu takdirde harp gemilerinin 
boğazlardan R~mesini münha· 
sıran Türkiye tayin edecektir. 

ga• 

ınr· asat Mevsimi Baıladığı 
Yeni Mahsulün ·Zarar 

için 
tak-

öreceğinden 
uraa 6 (A.A.) - Uç günden
"ilayetin her tarafında f&SJ

e Yağan yağmur dun gece
~"·ıı:>..l'i şiddetli bir surette yağ-

~ başlamış ve sokaklarda sel 
asıl olmuştur. Kanlardan 

haberlere göre yajmu
•Yni şiddetle oralarda da de 
t ettiği anlaşılm1ştar. Yeni 
ınevsiminin başladığı bu-

Endiıe Ediliyor 
günlerde bu sürekli ve şiddetli 
yağmurlann yağmasından mah
sul zarar görmektedir. 

Aklıiaarda sevin~ 
Akhisar 6 (A.A.) - Aylardan 

beri devam eden ve bilhassa tü
tün mahsulünü tehdit eden ku
raklık, dün yajan bol yağmur 
ile bertaraf olunmuştur. Zürra 
sevinç içindedir. 

vyet • Alman 1 

Muharebesi 
Etrafında •• 

ALMANYA 
ÜZERiNDE 

Bazı Yerlere Bombalar 

Atıldı, 7 lngiliz e- lrnanlar, Cepheye 

u~ ahminlerden Fazla 
ti-

ed l<ıtaat Sevketti ro-
llra, 6 (A. A.) - Rus ve Al

n orduları arasında muharebe
baelıyalı iki hafta olmuştur. 

kıtalan, bu müddet zar 
a, kati zaferi almış oldukla
iddia edemezler. Bilakis. Al
ırtotörhi unsurlarının hücu

n a karsı koymak icin Rusların 

1
ik etti.ti ıerilla usulü ivi ne
~verir aibi aözükmektedir. 
b n tarafından, milletine, 

Ur kahndıiı ta)cdirde bu
n dUklan mahalli terketmeden 

'1 her sevi tahrip etmek hak
dalı:i talimatı, Alman mahfil
i e btiyuk bir hiddet tevlit 

• '~ibidir. 
U Usulün Almanlan ziyadesiy 
:uşkülata soktu.tunu aöster
. ~ir. Bizzat Alman aazete-
1;...~';1slar tarafmdan tamamiy. 
... '"P edilmif olan köyler hak 

birQok yazılar yazmakta· 
~r taraftan Rusyada hasat 

ıüratle yapılmakta ve en 
SUrette nakliyat i~in hattA 
•reler kullanılmaktadır. Bir 
0rınanlık mıntakalarda. bil

Luck mıntakasında yanıın
ll devam ettili bıldirilmekte-

• frpe~ek oluyor ki Stalin'in 
• lt eri sadakatle tatbik olun

tadır ve hatta bizzat kendi 
eketıerinin zanJ{inliklerini 

llıd hakkındaki emirlerin tat
e et e bütün milletin kendi şe
• 1ı:afında bu birliii. Rus mille
• ea&rete boyun e~mektense 

Yapmıya sarsılmaz azmi-
·~termek\edir. 

• ııı._ıınes" R&Zetesinin Stokholm 
-:!_biri, Fransanın mailiibiye-

• .. Q aonra bir Alman Generali-
eı..~~iıt bazı .Ozlerl bildir
=--~. Bu General, Alman or. 

·-, ... ..-~ ınotörlii ve Z11'hlı unsur-
cu""1!_8Ptııt fevkalade şiddetli 
1~n o zaman bir hafta 

eı b'Jni '1ddetle idame ettirile
ı.irık: UlUftdulunu itiraf etmiştir. 
n te il ~ zaman motörlü vasıtala
~ l!lizlenmeai ve bir mikdar 
lQılk icap etmektedir. Öyle sa
r haf tadır ki, eler Rus ordusu 
r ta daha dayanırsa, Alman-
tt:'0törtn vasıtalarının tamire 
u-...~ ~li bir vaziyete 
·~~~. Bu da mütecavizin 
\la~ tiddeti azaltacaktır. 
~ -"4UU'UW1 mükemmel ma
~e Fransa ve Polon:r.a 

tifad; en ah.nan derslerden 
llı .,_~erek iki hafta düşma
•llı -:-qı baslıvan hücumlanna 
Uk ~~_!lkta Jl(isterdikleri so
ıra.,~ nazarı dikkate ah
a ıı lllukavemetln ıtttikce da
e)t ~~-fazlalaşaca~ını düşün
l.f 9'CU olur. 
hı ~~ınet hissi Rus mileti -

-.uz erkelerinde tecelli 
a ce...~: , fakat Rus kadınlan 
~~ çarpıemaktadır. Al
. n :bı••L :Yol «uetesinin Ber
u c "41lablri. Rus kadınlannın 
eın~~hıi övmekte ve şöyle 
iye~: "Bazı kalelerde, şim 
~ bir bir imanda J{örülme

afa. ecttiddet ve tehevvürle mü
ın1lrı b:j ve çarpışan Rus ka • 
}h._ ~ .. ~ wıu:yordu ... 
.. ~ baeka Deuteche .All,(e
~ ~ıı~. "beldenmiyen bir 
Ua~ den bahletmekte ve 
~tbıbı A~~idane mukave • 
~;.:__~ daim! surette 
k taıJ....:n ilk tahminlerinden 
ek ınlktanıa asker sevket-
lduRuıı~bUriyetinde bırakmış 
N'Uıa \l kabul eylemektedir. 

akku Yet Stalin, nutkunda ta -
e buı rn altındaki memleketler -

prıı:rn...ı1\Uıan: amelenin Rusyanm 
ta ~eri olduiunu söylerken 

e eıninır. Her halde Sta-

Tayyaresi Düıürüldü 
Berlin, 6 (A. A.) - "D.N.B . ., 

İnRiliz hava kuvvetleri, cumar
t~siyi pazara ba~lıyan J(ece, Gar
bı Almanyada birkaç mahalle 
Y~ ve infilak bombaları at -
mıştır. Birçok sivil ölü ve yara
lı vardır. Halkla meskun ·ma -
hallelerde bazı evler yıkılmış ve
ya hasara uiram1'tır. Harp eko
nomisine yapılan zararlar pek 
azdır. Gece avcı tayyareleri, mü
tecaviz tayyarelerden yedisini 
düşürmüştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 6 (A. A.) -.- "Resmi 

tebli~.. Atlantikte denizaltılan -
mız 33,800 tonluk 6 ıemi batır· 
mışlardır. Hava kuvvetlerimiz 
de aynca 11 bin tonluk vapur 
batırmışlardır. Tayyarelerimiz 
zayiata utr&mabızm Man.ş üze
rinde 4 ~iliz av tayyaresi dü
şiirmü$lerdir. Dün J{ece İnJ{iliz 
tayyareleri Garbi Almanyaya in
filAk ve yansıın bombaları atmıs
lardtT. Sivillerden ölü ve yarab 
vardır. Alman ~ece avcılan ln
sıiliz '*ayyarelerindea birisini elif. 
şürmüşlerdir. 

Fransız 

Meclisi 

Ncmrlar 
Toplandı 

Vichy, 8 (A. A.) -Franıtz na
zırlar heyeti dün akşam bir top. 
Jantı yapmıştır. Toplantıdan son 
ra neeredilen tebllfe ıöre, dev
let sekreteri Benoist - Mechin, 
Ankarayı ziyareti hakkında ma
lftmat vermiştir. Amiral Darlan, 
dahiliye nazın sıfatiyle, umumi 
idarelerde komünist tahrikAtı ile 
mücadele icin alınan tedbirleri 
anlatmıt ve bundan batka 14 
Temmuz milli bavrammın tut
lanmuı hakkında ittihaz olunan 
tedbirleri bildirmiştir. 

Habeıistanda 
( Bat tarafı 1 incide ) 

haline ~elen Galla - Sidoma'daki 
kıtalanmız yiyeceksiz ve cepha· 
nesiz kaldıklan icin, im.kan nis
betinde çarpıştıktan ve daha dün 
Gore civannda düşmanlara pek 
mahsüa zayiat vermesiyle netice
lenen bir muharebeye J(irittikten 
IOJlra ukerl şerefierini mutıafa • 
za ederek kuvvetleri ıtttikçe ar
tan di.i9mana teslim olmak mec -
buriyetinde kalmışlardır. Gondar 
ve di~er mıntakalarda muharebe 
devam etmektedir. 

Alman resmi teblllf 
Berlin, 6 (A.A.) - "Teblii,, 

Şlmall Afrikada bir f nılliz tank 
hücumu topçularımiz tarafindan 
tardedilmiştir. Pike tayyareleri
miz Tobruk limanını bombardı
man etmişlerdir. Savat tayyare
leri Kıbns adasını bombardıman 
etmişJPrdir. 

Kıbnata 1ıaMır yok 
Lefkoşe, 6 (A. A.) - Kıbrıs 

adası dün Rece yeniden bombar
dıman edilmiştir. Lefkoşe üzeri
ne iki dizi bomba düşmüştür. 
Diler bombalar deniz acıklanna 
atılmıştır. Ne hasar, ne de insan
ca zayiat olmuştur. 

lin~ davetine blr cevap teekil 
edeln birçok sabotaj vakaları bil
dirİlmektedir. T a ı ı ı n bir 
haberine f(Öre, Skoda fabrikala
rında b~k top kullanılmaz bir 
hale sokulmuştur. Holanda va • 
t&nperverlerl, Holandada bir Al
man kimyevi maddeler fabrika -
sında yanjfln çıkarmıştır. Polon
vahlar yolların kenarlanna ~z
lenerek Romanyadan Almanyaya 
benzin nakleden kamyonları 
kurşunla delmektedir 

Yine ayni muahedenin 21 in
ci maddesine j((;re de, e~er Tür -
kiye kendini tehdit altında ıö -
rürse 20 inci madde hükümleri
ni tatbik edebilecektir. 

Buaünkü şartların Türkiyenin 
21 inci madde hükümlerini ileri 
sürmesine müsait olduğu inkar 
~ötürmez. Maamafih bu, Türki
ye tarafından ittihaz olunan va
ziyeti tutmak kolay bir şey de
itildir. 

Suriyeye İngiliz kıtalannın 
l{irişi, esasen muhasamatı Türki
yenin cenup hudutlarına yaklaş
tırmıştı. Alman - Rus muhasa -
matı Türkiyenin Karadeniz ve 
Kafkasyadaki vaziyetini bir kat 
daha sıkıntılı bir hale koydu.,. 

Bundan birkaç gün evvel Mos
kovadan gelen bir haberde, Ba
tum limanını müdafaa için alı -
nan bir takm tedbirler zikredili
yordu. Malum oldu~u üzere Ha
zar denizini Karadenize bdlıyan 
ve Baku petrollerini nakleden 
Pipelin Batuma münteıhi olmak
tadır. 

1921 de Kars muahedesiyle 
Türkiye Batum sehrini ve lima
nını Gürcistan& terketmiıti. Gür
cistanın Sovyetler Birliğine ilti
hakı üzerine Türkiyenin Gürcis
tan lehine yaptılı fedakarlıklar
dan istifade eyledi. Ancak, Tür
kiye bir şartla Batumu Gilrcis
tana terketmi'1i: Türkiye Batum 
limanını hiçbir verJ{i ve resim 
vermeksizin kendi ticari ihtiyaç
ları için kullanacaktı. Demek ki, 
Batum bir nevi Türk limanı ola
rak kalıyordu. 

Bilahare A n k a r a hü -
kiimeti Musulun Iraka yani İn
"iltereve aidiyetini tanıdıktan 
sonra Kerkük petrolerinden mah 
rum kaldı ve Batuma akan pet
rolden kendine hisse çıkarmayı 
araştırdı. 

Kafkasya, Rus - Türk menfa
atlerinin karmakarışık oldu~ 
bir yerdir ve bu esasen ıirift o
lan vaziyeti hi~ de kolaylaftıra
cak mahiyette delildir ... 

Afganistan Bitaraf 
Kalmak Azminde 
Kabil, 8 (A. A.) - Afpnfstan 

kralı Zahir Han, parlamentonun 
dördüncü teşrü devresinin ikinci 
içtima yılını açarken söylediği nu 
tukta, Af ıanistanın, bu ha?1)te 
tamamiy le bitaraf kamak azmini 
tebarüz ettirmiştir. 

Kral ezcümle demiştir ki: 
"AfcanUtan, kendi hukukunu 

ve menfaatlerini sıyanet ederek, 
muharip devletlerle dostane si-
yasi ve ekonomik münasebetleri
ni idame ettirmek arzusundadır. 
Afaanistan. daima milli hukuk 
ve menfaatleri korumak ve di~r 
millletlerle işbirliii yaparak dün 
va sulhünf 1 tesisine yardım et
mek arzusundan mülhem müata· 
kil bir siyaset takip etmiştir. 

Kral, nutkunu, kendisini Jl6s
terebilecek her türlü ihtimallere 
karşı koymak üzere tedbirleri aL 
mak bahsinde millel vekillerini 
birlik olmaya davet ederek bi
tirmi$tir. 

Alman Tebllğl 
( Bat tarafı 1 lndde ) 

ııı tahrip etmişlerdir. Dün yerde 
ve havada olmak üzere 281 düş
man tayyaresi imha edilmiştir. 
Zayiatımız 11 tayyaredir. 

52 bln Sovgd ,,.kerl 
tealim ol.tlu 

Berlin, 6 (A. A.) - Alman or
duları başkumandanhiı asabda
ki hususi teblili nesretmektedir: 
Minsk'in aarbindeki kızılorduya 
mensup 52.000 Sovyet askeri 
Alman cemberinin tazyiki altın. 
da olarak A~anlar tarfına J{ec
mistir. 
Finler ban adalan aUılar 

Stokholm 6 (A. A.) - Fin Ju. 
talannın Hanıö etrafındaki bazı 
adaları i$ıal ettikleri bildirilmek 
tedir. İsveç aazetelerine ıöre bu 
iımal şiddetli çarpışmalardan son 
ra vukua aelmiıtir. Maamafih 
H~ö etrafındaki muharebe he
nüz katt safhaya varmamıe bu
lunmaktadır. 

Maeariatanda JJUil 
miitlalaa hali kaldırıldı 

MilllB!"fMapeşte, 6 (A.A.) - Macar 
üdafaa Mezaretinin emriy 

le bU«Un ö;tleden itibaren Buda· 
~ ile civarında tehlike ve ı>a
sif müdafaa hali kaldınlmıştır. 
Bu suretle evlerde yapılmakta 
olan pasif müdafaa devamh ol· 
mıvacaktır. Maamafih hava mil· 
dafaası memleketin her tarafm-
da ipka edilmiştir. Ve karatma 
nizamnamesi de tatbik edilecek
tir 

( Bat tarafı 1 incide ) 

Bu sabah kıtalanm1z Ostrov 
( Baı tarafı 1 bacide ) bölgesinde taarruza geçmiş ve 

Japon kabinesinin iki ıiln ev
velki son içtimaında takip edile
cek hareket hattının tesbit edil
miş olması, donanmadan bir kıs
mının cenup sahillerine J{önderiL 
mesi, Amerikaya Jdtmekte bulu
nan Japon J;?emilerfne derhal üs
lerine dönmek kin emirler ve
rilmesi. Japonyanın harbe -ıir
mek üzere bulundu,itunu J{österir 
işaretlerdir. 

Yine en son hal "'"tere J?Öre Ja
ponyada birinci cc an aalebe 
çalmıştır. Japonya Sovyet Rus
yaya karşı Sibiryada harekete ıe. 
çecektir. • 

Japonyanın harbe girmesi kar
sısında Amerika, bu~nkü vazi
yetini muhafaza edemez. Cünkü 
Japonya ve Almanya, Sovyet 
Rusyayı mai!l\ıp edip Avrupa ve 
Asyayı kendi aralarında payla
şırlarsa, Amerika kin yaşama im 
kanlan azalır, dünya pazarları 
kapanır, ve Amerikanın korktu
~u nazizm dünyaya hakim olur. 
Binaenaleyh, Ja,,onya harbe J{ir
diii takdirde onu Amerikanın ta. 
kip etmesi mukadderdir. 

düşmanı bu şehirden tardetmiş
lerdir. Yüzlerce düşman tankı 
ve büyük miktarda düşman mo
törlü piyadesi imha edilmiştir. 

Polotsk bölgesinde, düşman 
garbi Dvina'yı geçmeğe teşeb
bU. etmiştir. Enerjik bir muka
bil hücum neticesinde, kıtaları -
mız, düşmanı bu nehrin cenup 
sahiline atmıştır. 

Lepel bölgesinde kıtalanm1z 
hattın her noktasını muannidane 
müdafaa etmekte ve mühim düş 
man motörlü fırkalarının tazyi
kine dayanmaktadır. 

Borisov b<ngesinde pddetli mu 
harebeler olmaktadır. Kıtaları
mız burada mukabil hücuma geç 
miştir. Topçumuz, tanklarımız 
ve hava kuvvetlerimiz düşmana 
ağır zayiat verdirmektedir. 

Bobruisk bölgesinde, kıtalan • 
mız, bütün hücumlan muvaffa
kıyetle tardetmişlerdir. Bu böl
gede, 50 düşman tankı tahrip e
dilmiştir. Bu bölgede düşmana 
verdirilen zayiat, düpnanın faa 
liyetini azaltmı§tır. 

Tarnopol bölgesinde, kıtalan
mız şiddetli muharebelere de -
vam etmektedir. Kıtalarımız, mü 

( ea, tarah 1 incide ) 
lunmuştur. Roosevelt, ezcümle 
hariciye nazır muavini Sumner 
Welles'i, harbiye nazın Stimson'
u, bahriye nazır muavini For
restal'i, ordu genelkurmay baş
kanı General Marsliall'i ve bah 
riye harekAt dairesi reis mua
vini Amiral Ingersoll'u kabul et
miştir. 

KtNUJOl,OBl.uk memurları 
yakında mübadele edllecek 
Vaşington 6 (A.A.) - Oğrenil 

diğine göre, Amerika Birleşik 
Devletlerinden çıkarılacak olan 
Alman ve ltalyan konısolosluk
ları memurları, 15 temmuzda A
merika transatlantiği ile Liz -
bon'a hareket edeceklerdir. A
merikaya dönüşte, ~a.nya, 1 
talya ve işgal altındaki memle
ketlerdeki Amerikan konsolos
luklarının 86 memurunu Ame
rikaya getirecektir. Amerika va 
puru halen griye boyanmış ve 
ismi Westpoint'a değiştirilmiş
bulunmaktadır. 

Japonya harbe airdiii takdir
de, Sovyet Rusyanın derhal Can
Kay-Şek hükumetiyle ittifak ~k
tederek Japonlara karsı milfte. 
rek bir cephe tetkil edeceline 
muhakkak nazariyle bakılabilir. 
Sovyet Rusyanın uzak tarktald 
ordusu -ıamamen avrı ve müsta
kil teşkilata tabidir. Bu ordu 
Cin ordulan ile birlikte hareket 
ettiği takdirde Japonya Şibirva 
ve Cin ovalannda aenelerce ui
rasabilir. 

him düşman motörm cüzütam- Fransada Bir Gönüllü 
larının hücumlarllllD önüne geç-

Japonyanın harbe ıirmesf, SÜ1J 
hesiz Sovvet Rusyayı iki ateş a
rasında bırakaca~ için havli 
müşkül vaziyete düşürür ve Al
manyanın sark cephesindeki va
ziyetini kolaylaştırır. Fakat Ja
oonyanın harbe Jririşi o kadar 
büyük ihtilitlar doiuracaktır ki, 
o vakit dünya tam manasiyle kor 
kunç bir harp sahası olacaktır. 

ml§lerdir. 5 Temmuz sabahı di.ış 
man, Novograd, Volensk istika
metinde, motörlü cüzütamlariy
le hücumlarına yeniden bqlBmJ§ 
tır. Novograd Volensk istikame 
tinde muharebeler devam etmek 
tedir. 

Gündüz hava kuvvetlerimiz, 
düıman tanklanna ve motörlü 
kollanna muvaffakıyetle hü -
cumlar yapllll§ ve Köatence, Su
lina ve Plöşti Rumen şehirleri
ni bombardıman etmiştir. 

Sovyetler Divina lıathnı 
aağlam tut1111or 

Moskova, 6 (A.A.) - Beş tem· 
muz gecesi Ostrov, Polotak ve 
Borisov ve NovOl(rad istikame • 
tinde ve Besarabya mmtaka11nda 
muharebeler bütün şiddetiyle de 

A k f V-t f vam etmiştir. 
S er UA1Je Diğer istikametlerde ve cephe 

( Baıı tarafı ı incide ) nin dijer kısımlarında mevzii e-
hemmiyeti haiz muharebeler ve 

K.+'a Kuruluyor 
Paris, 6 (A. A.) - Afi ajansı

nın bildirdiiine sıöre dört Fran
sız partisi, Faşist Fransız birli~i, 
Fransız halk ve milli birlik par
tileri komünistliğe karşı Avrupa 
mücadelesine iştirak etmek üze
re bir RÖnüllü kıtası teşkiline ka. 
rar vermişlerdir. Bu kıta, SovYet. 
ler aleyhindeki cephede F ... ~nsa
vı temsil edecek ve Avrupa me
deniyetinin müdafaasına hiz
met edecektir. Gönüllü kaydı 
bu dört partinin bütün şubelerin 
de ve Pariste açılacak olan husu. 
si bir büroda YP"lılacaktır. 

* Paris, 6 (A.A.) - Polis ıenis 
bir propaJ{anda merkezini basmış 
ve 31 komünisti tevkif etmiştir. 

Belgratta 13 Komünist 
KUl'ŞUD8 Dizildi den ge(er ve buradan tlmale dö- gece keşifleri olmuştur. Ostrov 

n.erek Dinyeper nehrine u}Qır. istikametinde gece cereyan eden Belgrad 8 (A.A.) - SaWıiyet
Sonra Dbıyeper meeruıaı takip şiddetli muharebeler bu aabah ll kaynaklardan 61!'enildijine 
ederek Vitellsk köprfisflnden «e- da devam etmektedir. Polotsk is göre, zorbalık ve sabotaj hare • 
çer ve şimalde Pleakova'dan Pe- tikametinde Dvina hattıni sağ- ketleri hazırhyan 13 komünist ve 
İf.us gölüne uzanır. Bu gölUn lamca ellerinde tutarak düşma Y.~ud.i cu~artesi günü kurşuna 
şarkından geçerek Narvay'a doi· nın bütün taarruzlarını tardet - dwlmışlerdır. 
ra wmr " FtalilMia körf.in. uıiilerdir. -Nehir civarında Al- ----=-------
de nihayet bulur. manlar binlerce c.et, bir çok 

• harap olmuş tank ve tayyare bı-
Sovyetler bu hattı ınta için ZOO ralmuşlardır. 5 Temmuz akşamı 

bin işet çalıştırarak ile aene ui· Borisov istikametinde kıtalanmız 
raşmışlardır. TahJdmatm çok ıntl ıiddetll muharebeler yapmışlar
kem!"el ve ç~k _modern olduiu, dır ve mukabil taarruzlarda bu
Magmot ve Zıgfrid hatlanna ben lunmuşlardır. Muharebe devam 
zemedill siiylenlr. etmektedir. 
Kızdordu bu hatta eeklldikten Besarabya mıntakasanda suva-

cumartesi iünil, Alman pike bom 
bardıman tayyarelerinin Mur -
mansk demiryoluna hücum et
tiğini ve bir çok noktada hattın 
kesilmiş olduğunu bildirmekte
dir. Bu haber, Munnansk'm d"uş 
mediği fikrini vermektedir. Zi· 
ra, aksi takdirde, demiryolunun 
bombardımanı lüzumsuz bir şey 
olurdu. 

Lozovıkı.,nin beyanatı 

sonra uzun bir müdafaa devresi ri, piyade ve zırhlı kuvvetlerden 
~irebillr ve b~ sayede Sovyet. mürekkep mühim bir dil§man 
lenn seferberlili '!'mamlayıp, grupu taarruz teşebbüsünde bu 
cepheye arkadan yenı kuvvetler lunmuştur Taarruz akamete uğ Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 
getinnelerini temin eder. rablllll§tır.' İstihbarat Bürosu Reis Muavini 

Almanlar tark cepheaintle tah. 4 Temmuzda düpnanın düşü- Lozovski, Rusların Alman hatla-
minlerinden. fasla mukavemet rilldüfü bildirilen 43 tayyaresi _ nnın ıeriainde süratle çete har-
görmliş, ve ıtimdiye kadar hiç blt nin 61 olduğu tesbit edilmiştir. bini Ol'Jtanize etmekte oldukla -
yerde utramadıklan ayiata ma· Bizim zayiatımız 29 tayyaredir. ruu teyit etmiştir. Lomvski ar-
rm: kalmıslardır. So.,.etler ba Stalln L-u. •• :ı..J- nca demiştir ki: 
zayiatın 708,000 alu ve yanlı ol· ,...... Oll .. RK "Muvakkat ve kısmt muvaffa-
duhnu idd" ediyorlarsa da, ba Bern, 6 (A.A.) _ Buler Nah- kıyetler, ~ütün dünyanın N~i -
rakamda ~ballla oldutuna ıttlp richten gazetesinin Berfin muha- lik aleyhmde oldulunu J(izliy~ 
he yoktar. rinin bildiı'diğine göre mühim mez ve demokrat memleketlerin 

Fakat Almanlann bu rephede Rus kıtalan Alınan 'hatlannın müttehit cephesi kınlamaz. ltal
btiytik ayiata uiradıklan. bir arkasında 'faaliyette bulunmak yanlar ve Rumenler de dahil ol
(ok müskiillerle karıtılaştıkları ta berdev'amciir Alman askeri mak üzere tahakküm altındaki 
ve arkadan taae kavvetler ıetir- mütahassıslan, · Stalin hattını bütün milletler Naziliiin çuku -
meye mecbur olduldan muhak- matetmek i~ çetin muharebe 11;1nu kazınıya yardım etmekte -

( Bat tarafı 1 incide ) 

nubunda Damur ırmatmı Jleemft 
!erdir. Tudmürden ıelen mutte. 
fık kolu, hiç bir mukavemet gör
meden, petrol borusunun 4 numa 
ralı istasyonunu iş2al etmiştir. 
Müttefikler, Şam ile sahil •rasın
da Cezzine'nin 10 kilometre ka
dar şimali Rarbisinde Rarifi de iş.. 
2al etmişlerdir. 

Fransız tebliğine göre 
Vichy, 6 (A. A.) - "Teblijt": 

Şarktan J{elen ve kıtalarımız ta
rafından karşılanan İngiliz kuv. 
vetleri, Cuma Jliinli ve Cumartesi 
sabahı ancak pek az terakki kay. 
dedebilmişlerdir. Tüdmürl işgal 
etmiş olan motörlü kollar, Hums 
istikametinde takriben 30 kilo
metre kadar arazi kazanabilmiş· 
lerdir. 

Dirizor'u muhasara eden kol, 
şimali J;?arbiye doğru birkaç ha· 
fif cüzütamlar aöndermiştlr. 

Mercayun böl«esinde karşılık· 
lı topçu faaliyeti olmuştur. İn
Rilizlerin Cezzine'ye yaptı~ hü. 
cum, «eri püskürtülmüştür. Top. 
cumuz, mütecavize ağır kayıplar 
verdirmiştir. 

Beyrut dün ıece şiddetli bir 
hava hücumuna maruz kalmış
tır. Trablus Şam'da bombardı
man edilmiştir. Hava kuvvetleri. 
miz durmadan, dü$1Ilan zırhlı kol 
larını ve Tüdmür civarındaki düs 
man askeri tahaşşütlerini bom 
bardıman etmiştir. İki İnRiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. 

/nglliz harp gemileri 
ıteı Qflı 

Beyrut, 6 (A. A.) - Tndmür. 
de, ~!izler bazı mıntakaları 
işgal etmişler ve 4 numaralı Pi-
1)e).in postası istikametinde keıif 
müfrezeleri .ıtöndennişlerdir. Fı· 
rat boyunca ilerliyen düşman mo 
törlli kolu bazı unsurlarını Rak· 
kas istikametinde ileri sftrmüş
tür. Di4'er bir düşman kolu, Mer. 
cayun mıntakasında Tellehalo'• 
dan ilerlemiştir. Sut mıntakpın. 
da, düşman unsurlan şiddetli top 
cu atesimizle kar$1laşmıstır. 

Damur mmtakasmda İnıtiliz 
harp 1ıemileri mevzilerimizi bom
bardıman etmişlerdir. 

Nevyorkta Bir Alman 
Konsolosluk Memuru 

İntihar Etti 
Nevyork 6 (A.A.) - Nnyork· 

taki Alınan konsolosluk memur 
lamadan Ju.liua Otto, cumarten 
günu banyo odasında uah olarak 
bulunmuştur. 

Doktora göre, Julius ona; 
Avusturyaya dönmek hususunda 
isteksizlik gösteriyordu. Hatır • 
!ardadır ki V aşingtondaki Al • 
man büyük elçiliği memurQran 
dan Mestiz de ge~ salı günü 
bir tabanca kurşuniyle intihat 
etmi§ü. 

kaktır. ler vermek icabedeceğini tah· dır.,, 
Ecnebi askeri miltehau•lar. min eylemektedir.=~==============-==---=---===-====----

Alman taarrmmaua zayıflamuı- Prut nehrinin geçil.işinden bah .. 
nı .nyJe izah ediyorlar: seden Alman gazeteleri, Sovyet O S M A N L I 
~ techizatınan modernlljini, Sov-

1 - Almanlar bu ceıahede mU
:1.ı·m ınikdarda ... __ ._ kay"' ... tmi•· yet müdafaaımın IAl'lllmaz sert
.. &aa& ,,... ~ UM ve erazinin güçlüfü dolayi -

BANKASI 
lerdir. Bu ltotlalu doldarmak 1- ıP 1 
(in arkadan yeniden tank aetlr- siyle çok ıiddetli muharebeler 
meye mecbur olmuşlardır. vukua geldiğini söylemektedir. 

Z - Almanlar şark cepheııin- PaNlfiitçiilerle mücadele 
de l{ibide fırkalanm zayıflatan Moskova 6 (A.A.) _ Izvestia 
mukavemetlerle karşılaşmışlar- gazetesi, "paraşütçülere karşı ilk 
dır. Bu a(ıtı kapatmak idn de mücadele tecrübeleri,, bqlığı al
arkadan yeni kuvvetler l{etirme- tında yazdığı bir makalede di - ı 
ye mecbur kalmışlardır. yor ki: 

3 - Sovyet demiryollan Al- "Muhasamat esnasında düş -1 
ma demiryollannclaa ayn bir manın tudirdiji parqütçüler hiç 
tanda insa edilmistir. Bu sebep- bir erde tek bir hedefi bile ta 
le Almanlar ba yollardan. mtlna- y -
kale hususunda kafi derecede is- arruzla i§gale muvafak olama • IDl§lar ve hiç bir yerde kıtaıarı-
tifade edememişlerdir. mızı. açıkça muharebeyi yani 

C - Kmlordu rirat ederken boy ölçüpneği kabul etmemi§ler 
her şeyi tahrip etmekte ve Al· dir. Alınan pBl'llfiltçillet'inin bü 
manlara bir ıteY bırakmamakta- tiln mücadele UIUlleri eşldyalık 
dır. Almanlar ordunun ihtiya(la. ve cuusualuk şeklinl almıştır. 
ruu beraberlerinde ptirmiye Düpnan par8§iltçü müfrezele 
mecbur kalmıslardır. Bu da ileri rinin büyük bir kısmı yalnız ya
hareketinin stlratini kesmı.tir. kalanmıt ve tamamlyle fıiiha e-

. Şimdi Alman or~alan Snvyet dilmi.str. Parafiitçüler nihayet 
dümdar kuvvetlerınin mukave- müdafaa muharebelerini kabul 
metini kırmakla mqplken, Sta- ediyorlar ve ekseriyetle selimeti 
lln hattmda hathvacak bUyilk kaçmakta buluyorlar. Eler kaç 
haııt için de arkadan veni kuv- mala veya gizlenmele muvaffak 
vetler ptirmektedlr. Sovyet or· olamazlana ellerini havaya kal 
dulanun tahrip ettlii sahalarda danp teslim oluyorlar.,, 
da bir '9Y ltulamadıiı i~in ordu- M lD"lllGlllk d'"·--'' 
nan enaiım ve levuımım Al- ..,.,_. 
manyadan ~rmeye baılamıştır Stokholm 8 (A.A.) - Mur -
Onun fein Alman ordusmtun mansk'm düftülü hakkındaki hal 
sark cephesinde silratle kat'I hiT herler mevsimsiz gibi gözükmek 
netice elde edebileceil ıflDheJi- teclir. Filhakika, Stokm>hn -
dir Tidnlngen gazetesinin muhabiri, 

c;ıaunett '" TOrldye COmbmlYetl o. mOnaldt 
2292 Numaralı 10/8/1931 tarihli kanunla tudDc ~. 

(2•/8/1933 tarihli 2'35 Numaralı llemıl Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat Akçesi: 

10.000.000 tngi1iz Lirası 
1.250.000 İngiliz Liram 

Türkiyenin Ba§lıca Şehirlerinde 
PARtS, MARSIL YA ve NİS'de 

LONDRA w MANCESTER'de 
KIBRts, YUNANİSTAN, İRAN, IltıUt, Fttts. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDUN'de 

Merkez ve Suhelerl 
YUGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANİSTAN, smd'YE, LthftırAN. 

Fflyalleri ve bQtnn OOnvada Acenta ve Muhabirleri varcbr. 

Her nevi Banka Maamelelerl 18PH 
Hesabı eari ve mevduat ht1118Plan ldlpcb. 
Ticari krediler ve vesalkll kredUer ldlşadı • 
Tllrldye ve Ecnebi memlebU. 1bıeriDe kefide senedat 
lıkontosa. 
Bona emirleri. 
Esham ve tahvlllt. •Hm " emtaa Gzerlne avans. ....
Senedat tahailAh .,.. ..ı,.. ..-. 

----~ En y(lksek emniyet '8rtlaruu haiz Jdralıt 
Kasalar Servisi vardır. 

l'il/aaanın en mllaalt farllarile (kıunbanılı Nlll 

kıan6aruı.ı) """'""' lıaaplan """" 



TAN 

Aptada yazdı mevadın kapalı zal'f1a eksiltmeleri hizalarında 
)'amh IÜD ve 1&atlerde fzmttte kara askeri satınalma komisyonun
da yçdacaktar. Evsaf ve prtnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amir
likleri aatmalma komisyonlarında da görülür. Taliplerin kanuni 
vesiblariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 
konUaıona vermeleri. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINİZ 
EN &UZEL HEDiYE 

o.' Mildan Tutan Teminat. ihale 
Kilo Lira Lira Gün Saati 

Çocuk Ansiklopedisi 
Sade yatı. 85,000 
8!J!!n 1,500,000 

97,500 
H,250 

~ * 

8125 
4062,SO 
(136) 

9/7/941 15,30 
10/7 /941 16,30 
(4945) 

Her Çocuk babam, ~fana kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden lmrtanyoruz ve çoculunuza biı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

ANıda 701b mevadın pazarhkla eksiltmeleri hizalannda 
J'U1h 'IÜJl ve uatlerde Eıskişehi rde askeri satın alına komisyo
Dunda yapilacaktir. Taliplerin belli vakitt.e komisyona gelınele
ri. 

50,000 
I0,000 

500.000 

Tutan Teminatı İhale 
Lira Lira Gtin Saati 

7500 
10,000 

562,50 
750 

2437,50 

9/ 7/ 941 16 
9 7/ " 16,30 
8/ 7/ " 16 

(280 - 5513) . ,,. 
Aiil1da mJktarlan yazıb seb- 1844 ton kuru ot, balyeli veya 

Çünki: Çocuk Ansiklopedlsı • ÇWıkO: ÇocUk Ansiklopedisi 
ÇoQUl'aD mektepte ~ütün dünya çocukla· 
mektep dqında, batti rma ~lbql ve bay· 
mektepten sonra mub· ram hedlyest olarak 
lllÇ oUutu en lı:ıy- en çok verilen eeerdir. 
metli merdlr. 

ÇGnkfl: Her h~ kırılıp kay
bolabWr. veyahut u. 
nutulablllr. l'akat ~ 
cuk Analkloped1al, ~ 
CUiUD bayatı Clzerlnde 
ıe.tr yapacak ve bti
tün hayatmca iz b'"-
kacak bir eserdir. y 

Cllntil: f)>cuk A.'lr.klopedlsi 
çocutunuza faydah ve 
bilgili bir arkadq va
zifesini görfir.Ona 'M>ş 

saatlerinde hocalık v• 
arkadqbt eder. 

ziteıa bı>ab zarfla eksiltmeye teli ciheti askeriyeden verilmek 
lröamattur. thaletf 11/'1 /941 Cu- suretiyle veya döküm halinde 
m. «iinü saat 18 da Hadımköy teslim eadiyle kapalı zarfla ek· 
el,Yarmda Samlar köyünde uke- mtmeye konmustur. Tahmin be
ri aatm alma komlsyoııunda ya- deli balyeli 110,640 lira teli ci
•lacakbr. Tutan 19,005 lira. ilk beti ukeriveden verildiiine ffÖT• 
teminatı 1425 lira IO kurQtur l:>alyeli 92,200 lira, döküm halin 
SiftNnııMI komiqarıda görü - -le oı.tuıuna .cöııe 73/16& liradır 
lftr. Talip1erfn kanuni vesikala- fbalesj 22-7-941 Sah «iinü saat 1 J 
riyle teklif mektaplarmi ihale de Corluda askeri satın alma ko
Matbiden bir mt evvel ..komis- ~nanda yapılacaktır. istek. 

"T'AN Ne~ı·i~,"'c_ıt J::='-'"İ 
lstanbui 

Conıi Aulklopedld iki 
cilttir. Miilte,,.,,.., teldltlt 
tedlt edUınif oltıralc Ud dl· 
"' ,..,. (?) liı'flllır. 

Adres: ls+.-.1c1a TAN Malllaasl Talebe N ınallimlen 
tendltltlı (6) Uraua Nrllir. 

yona vermeleri. lilel'in belli ıün ve saatten biT 
Jllktan a-1 saat evvel kanuni ilk teminat Vf 

~Kilo teklif mektrmlannı komisyonf-
vermeleri. (224 - 5328'' 

'12,000 Pathcan 
'12;000 Anebdın fuulye * 
22,000 Domatec Beher çiftine tahmin edilen fi- Şubeye Davet 
12,000 Biber yatı 580 kU1114 olan 10,000 : 
12,000 Bam~ 15,000 c;ift H. tipi kundura pa - ~atih 3;;'~e:!~1Sularubeainden: C120 = 4894) zarhkla müıiakasaya konmuştur. - va••u.u ve bu dolum-

v ..__ - '_ -i 10/7/n.a 1 p be .. ·· lularla muayenqe tabi kıaa hlmıetll-
T lD81ell - erşem ıunu lerin ve sıhhi hallerinden do1-7ı er-

Be1ier Jıci1owna 8 Jmrut 25 san- saat 10,30 da Aııkarada M. M. V. tesı seneye bırakılmq diler dolum
tlm fiat tahmin edilen 800,000 Satın alma komisyonunda yapı - lularm son 7oklam•11JD11 ı Temmuz 
ldJo kuru ot kapalı zarfla eksilt· lacaktlr. Katl temnlatı 11,200 li- Hl de bqlaDDlJltır ve aı Aluatoa Hl 
ıqeye komnQftUI'. Dıalesl 'l.'1.Ml raıclır. Evaaf ve eartnameai 435 tarihinde hitam bulacaktır. 
puartesi günil uat 18 da hmir lmnqa komisyondan ahmr. Ta· 2 - Yoklama qaplald tekilde 
Lv. Amirlill utmelma ~yo- tiplerin belli vakitte komisvona ve nabfye nahiye mükelleflerin aıa. 
nuııda yap).llCaktır. Tutan 3'1,BOO ~lmelert (258 - 5427) caklan numara •ıraal7le 7apılacaktır. 
lira ilk teminatı 2813 liradır. A - 1 : 7 Temmuz Ml l'atlh mer-
Sartnameat kamisyonda ,artilür * kez nahiyesi, 
Tali leıin kanuni vesikalariyl~ Muhtelif nakliyat Yaı>tınlacak- B - ~ : 15 Temmuz Ml Xarqüm. 
tetJİ mettapJmm ihale tin • tır. Açık eksiltmesi 18/7 /941 cu· rük nahiyesi. 
den bir uat evvel ı...--:8-.. ma Jeiinü saat 14,30 da Ca- C - 18 : 22 Temmuz Ml Şebremi

...,_JV•- nakkalede 8*eri satın alma ni nabfyeal. 
vermeleri. (1IO~ (SOOO) konıJQonunda yapılacaktır. Tah- ~23: aı Temmuz Ml SamaQ"a 

Beher kil._. tahJnln e4Uen illin bedeli 6000 lira ilk te- E - 1 : 7 Aluatoa Ml Fener na
fiyatı 358 kurut oJan 8 t.on w. ııunatı 480 Unıdır. TaUderhı hftesL 
ftta bpah zarfla eblltmeye belli vakitte komlsJQna "9lmele- F - 1 : 15 Atultos Ml ~p kaza-

konm~. İh•Jesl 141'1/Mt Pm- ~ Sartnamesl komisy: ~4 11 ~~8 ~~ Hl Rami na-
.n.l dnil uat 11 de Ankara- • biyeıdyle Burıaz, Bo7alık, .Araavut-
da il. il. V. Saba alma 1Dcmm - Jf. köy, .A7azma, ButJuca köyleri. 

• 
HOLANTSE BANK -UNI N. v. 

. ISTA.NBUL euaES~ 

JALATA: KARAK6Y PALA9 
AJANSI ı MEVDANCll<. ALALEMCI HAN 

BUTON BANKA MUAME°LELERf 
KASA ICARt .... 

MBıuraztı ICÜllASA~· 
tu•ILSlll 1 AMSNllDAM • 110TT•1tDAll - 8UlllOS at"a ... 

UIACA&. • MA"ACAl80 - HAll'A - WIL.LaMSTAD • O ......... UTAD 
IHO D• .1611 ..... • Mll'IOS • UO PAUU 

J'IDUDda ~. ilk temi- Tahmin bedeli 50 400 Ura olan B - 23 : 31 Atuatol Ml bütün k11a 
IJ'lltı 1575 liradır. Ewaf ve tut· muhtelif ebatta 940' metre miki- hizmetlilerle ertesi aen17e terklerin 
limnesi komisyonda Jl6rtlltr. T• bı kereste kapalı zarfla eksilt - :roklaması. 

Dı>lerln kanuni YellbJuiyle tek- meye konmuştur. thaıesi 22/7/ 3-~ bitinniı ve daha 7Wuek o- ••••••••••••••••••••-lif mektuplarını ihale ...tinden Hl Salı giinü saat 15 de Anka· kullara lirmiı okurlar da son 70kla- , 
bir aat evvel komitJona wıme- rada 14. M. V Satm alma komis- ınalarmı zamanında 7aptıracaklardır. 
ı.t. (17R _ 5818) -..:1- -='---~- ttt.. temi Billhare aeneai içinde daha 7ilklek o-_. J'Oll- ~.,_.. ..... .u.a; - kula lirerek vesika ıetirlrlene idare 

T natı 3'180 liraclır. Taliplerin ka- heyeti karaıVle ertesi MD87e b&rakJ. 
Seher metn.ine Wun1n edi • nunl W9ikalariyle teklif mek • Jacaldardır 

len fiyat 31 ~ 90 lll!ltim o- tuplannı ihale saatinden bir sa- ' - ~ bir okula devam eden o-
1'n 4,150,000 metN eama.,rbk at evvel komisyona vermeleri. kurlar da totoira& ve pulsuz mek-

IREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 
UMUM HODCJu,tl'Q'ONDEN r 

Evvelce almacalı ilin olunan 

180.0H KİLO SADE YAÖI tçtN bez ı>Ual'hkla aatm •lnuıcaktır. (284 - 5517) tep Veslkalarmı beraber •eUrmeleri 
lOOMO 'metreden _.. olma- IAzmıdJr. •-
IDU ..nb'le ~ ayn taU1)]ere Jf. 5 _ BOUlnleme,re kalan okurlarm npsJan tek1ffler luıddl ll7danda bahmmadllmdın puarbk MIMl1• 
ete verllebWr. thpJest 91'1/Ml 220,000 kilo sığa eti ~cak: lmtilıanlarımı bu iki 81 içinde ikmal = ~..::nnm::.Pa:=:rı~m,.:.C::.~ 
f;ar_.,. tdiD6 saat 11 de An - tar. Kapalı zarfla eksiltmesı ederek geçecekleri anıta ıöre mek- dakl mUdann temam- tubhat ecleu7tP lalmen taahbflt edeblle-
iuada il. JI. V. Satın alma ko- 10.7.941 peqembe günü saat 17 !: vesikaları letirmelerl müreccah- cekler dabl puarJJll lirebWrler. tnr teminat rizde yedi bucuktur 

:mla""'°tmda JllPIWlldlr Evsaf de Ezinede askeri aatmalma ko- i Ahvali ._·•••••••••••••••••••••ır. _ _.____. 18 ,,,_ • Jıcomis mlQonunda yapdacaktlr. Tutan - mbb1"llrl dola7ıaJ7le .... 
ve ~- ...... ,.. - 88 000 lir ilk teminatı 5850 lira- erteai ııenQe lı:alınJar ~ mB-

=ıe::•':ftw. ~!t1! ~. Talip~ kanuni vesikalı - :~·=::rı:ı:e c:= 
1nm1 kati temmatlariJle belli riyle teklif mektuplarım iha}e sa· ıetireceklerdJr. 
vakitte koınfsJGDa ...ıme1er1. atinden bir uat evvel komısyo - 7 - Yoklama Cumartesi l(lıilerl 

t'>AA ıırA"'"' na vermeleri. '152) <5002) hariç olmak üzere her ıün ıabah 1&· 

SiZi DE TAKDiR 
E 1 1 l&INIZ ÜZERE 

~- mo-...... arafat ve lnoellllne lalmam eden 
...... tenll.,.. ma......._ lcachna da IOllflll• matuf .. yanı 
ltayNt bir beden ten..ObD arzecloP. 

l'alcat yb ve 01tun ltututu IOVeacllrlor. Eler bu nok• 
t111a llalM 10lett ihtimam lhtOPllm-. 101toler bu hat• 
lara baflatlanna pek pl:ıuk fırk ettlrlrlor. au, ılaln bir 
eırPlna.,. ki. ufak bir dlkkatalzllk veya ihmal notloeal N• 

klbotoPl1'1aln dikkat nuarından uaık kalama. itte Hn•I•• 
Pin (l:ıllha- nutk ve 11-. olltloro 111uullat olın o tall • 
Plpklr .. ,..ıorf1t) olldlnllo 91antolcto oldulu ve bini•"• (bl• 
dayotte pyrl 111allella) lnoo tlzlll.,.. llt11tılklr lcahnayınıa. 

Za111a1tla olldlnlal aolduraoak olan ve eld pek tok dofı vakltllla it• -
rap ...... l:ıu ......... alcpllt ve •bah KRIM PIRTIV'I• yapau-
...... ufak bir _ .... .refedhtls. KRIM PIRTIV'lft bu 11tuolaeln• 
ylls blnloroo lto1110IM1nla .. , olz do ltayrot ve mo111nunlyetle talllt 
olaoaac-ız. GINMIC8lnla ki llma..., oltedf 10ftfllll1tlal herk ... mat· 
rurano elyllyeooktlr. 

KRIM PIRTSV'11t torldltllldeld faal a ...... on derl1t 91qflorl l:ılle 

lalede ıoolkmlyoooktlr. auıD•don ltlbal'Oft ılz do bir tip K R 1 M 
P 1 R T 1 V'I tuvalet ......,...... lnılundurunuz. O, ayni aama1td• 
eort rbglt'la"n ve kuvvetll tDnotln en iyi mullafıatchP 

C. H. P. im ve Erkek Talebe 
YmtlcwıM~: 

at 8,30 dan 12,30 a kadar devam ede
cektir. 

8 - Yoklama 7erl FatlJl.:. M1Uıt4ik 
tubed 1Jlnaaıbr. 

8 - &lmdb'e tadar blrlnd )'Oldl
masmı npt1rmam111 olanların iki 70k-
1amuı bir arada 7apı)acatuıdan iki 
adet zarf ve dört fototraf letiı'ecek· 
lerdir. 

10 - Temmuz ve AIUito8 81ların
da bilt maeiet 70ldamalarmı nP
tırmıyanlann ve mauretlerlnl mute
ber vesikalarla ıamantnü blldlnni
)'elllerln 1111 numarah kanunun 15 
inci maddesine tAbl ıutullcülan iJtn 
olunr. 

* BeyoOlu Yeril Aıkorllk ful:ı..ında1t: 
Yedek pinde Astetmeıı Ze7nelibi -
din ol1u 813 lıtanbul dolumlu Cevat J 
(lMIO), Topcu Binbatı MUltaıa ollu 
303 dqjUm1u letanbuı Utlf Gökçen 
(323 - 11), M1"ıırl ı. aımı muamele 
memuru iM ı.t.buı dolumlu İb -
rahim Ethem ollu Mehmet Hilmi 
(322 - 87), Yedek tabip Yilzbap M. 
Lıltfi ojlu Ali Sami iM Kahire do -
tumıu (38174), Yedek tabip YQz\)qı 

1 

Ahmet otlu Ali Nablla 110 dotumlu 
(38208), İatihklm Astelmen Mehmet 
otlu 318 İstanbul dotumıu l'alui 
(30580). 
Yukarıda illn edilen 1Uba1' vft u

kerl memurlarm ukerllk durwnlan
nm teablt edilmek üzere (çok .-.) 
IQbemlze müracaat etmeleri DAn o
lun1U'. (T311) 

ZAYi: llue vilb'etl ~ez 
birinci ilkokuldan 1938 -r= 
ders yılnda a1mıt oldu~ 
kul '8hadetnameml zayi -e • 
Yenisini alacaıtmdan esktslnfn 
hükmü k#llmadılı ilAn Olunq.t'. • 

Orll8Jı Sler 

M. M. Yekalettnclen : 
1485 sayllı kanuna j(Sre bu sene harp mal\alleriyle şehU ye

timlerine isabet eden !kr,.mlye miktarlan ae&ııda .rösterilmf•tir. 
Paralarm teni komJaJOnlarmca daıttılıe müddeti ( 4) ay ol
d~ matai ve yettmıeiin (Rapor, resmt senet ve ikramiye 
~le MtlDcte) mensuı» olduldan ikraıiıiye teni koıms
~ laanıeaatları. 

Un Kr. Un Kr. -
1 nci derece subaya 285 50 ı nci derece en 132 75 
2 " " " 238 95 2 " " " 106 20 
3 " .. .. 181 85 3 " " " 79 65 
4 " " " 159 30 4 " " " 53 10 
5 ff " " 132 75 5 tt " " 26 55 
8 .. ,. " 106 ıo 8 .. " .. 28 55 

(Beher '91ıit ailesi de 29 Ura 22 kunıııı alacaklardır.) 
(5512) 

Ginrilder Muhafaza Sahn 

lomlsyonunclan ~ 

Alına 

Muhanunm tık teminata 
bedeli Ura Ura Kr. 

. 
25,IOO ı,no oo 

2,000 takım q1ık eJblle 21,000 1, 100 80 

1,400 ıdet er kaputu 17,HO 1,311 llO 

n Temmuz 8'1 Sah 
•at 11 de 

22 Temmuz Mt Sah 
· nat ıs te 

il Temmuz Ml Car
pmba ... t 11 • 

Yukarda nalı tıç kalem metbuaat bizaJarinda yazdı liln ve saatler
de Jtne ~da bulu.nan muham trıaıı becleUerıe' ve 1\'P8li urf U1Uli7-
le aJıaank'lr. Sartnamelert komlqonda her itin &lrflleblUr. hteklllerin 
eJulltme uatlnden nlbQ'et bir ... , evveline kadar tapü ıarf1lrau 
tnanbul -a.ıata- Mumbaae eadd8ll ·tbrahim Rtfat hwmM!lakl •tm aJ. 

"'• """"'nmnnt• verm .. 1er1 tınm 

, 

T • 7 - Hl 

T0RI< TfCAR'T SANl<A~I A.$ 
J(UPONLU VAf>a.f Mt;VDUAT 

PARAH I BURADA ULE 
~ 

NAZARI DİKKATE 
Deri Tüccarları ve Fabrllratörler _ 

-- NAFTALIN NAFTIL 
yerine kullanılır. 

'l:ahlil edilerek Naftalin ayarınd,_ olduiu tesbit edilmlstir. 
Umumi satış deposu: İstanbul Tahtak-ale Caddesi No. 88/ 88 
Tel: 22269. Ankara Satış Deposu : Yeni ~lda No. 1/ 59 

~ı•-•• ka.-tıtçı Mahmut Nedim. Tel : 2ı46 ---••• 

Kayseri Mcıal'if Miclürli .... n ~ 
1 - Pazarören köy ensUtOaO ve bu enstlt.ftye ballı elltmen 

için aptıda miktan 7azılı ~k ile sade yatı 18 Temmuz 18'1 
S(inü eaat 15. de -ekmek, eaat 18 t'ıda yatın a71"r ayrı lhnlesi Ka,....ı Ma 
arif MüdürlOtü blnasinda kapalı zarf usullyte :yapdacaktlr. 

2 - İstekliler bu ite ait prtnameyi Maa'rif MlkllldQlflnde ~ııbDIMm 
ler. · 

3 - İhale için Tlearet Odası ve.ıkaar talep edlJecekttr. Kapalı arf 
Jar en ıeç ihale saatinden bir saıt evveline kadar Maarif dıalıtllnd 
abm aatrrn. komlay9nuna verilmelidir. (1482) 
Clllll Mllctan B"9•• klloeu Temlnıta K. Yekin 

Blcinek 
Sade 78t 

Hırdavat levazmn 8 Kalem p.ourl•"' 
Şerit de9tere Unw'm 100 Adet • 
Selefon kltrdı 10.000 ';ı'a\>&ka • 
V$Mt 78üil kemple 100 ~ " 
Vaıonet bi17in 1,000 ,. " • 
Vqonet billaa l.'000 " " 

11-7-Nl 10.IO 
11-T-Ml H 
D-7-Ml 8,80 

23-7-Ml 10 

1 - N&muneleri muclbfnee yu.lurda clnı ve- mlkclarlan 791h (4 
kelem mıdzeme pazarlıkla satın ahnacaktrr. , 

il - Pazarldc bizalannda 7aatb l(ln ve saatlerde Xabatalta WY~ 
ıam 8ubeı,nizdeld abm komlatonuiıda yapılacaktır. 

m - Nilmuneler ıılSzO ıeçetı 911beden ıth'Oleblllr. 
IV - !ateklllerln pazarlık ic:in. tayin olunan ilin ve Altıercte tek 

lif edecekleri ftJ'at Ozerfnden ır. '1.1 .Ovenme oaralariYle birlikte --~· 
kornal7ona mOracaatıan. (ISllO) 

1288;80 81.IO Haaekl, Cerrahpqa, Be7ollu ft Zilbre 
haatalıklar butabaneleri71e Zqnepklmll d 
tumevinib 71llık lhtb'acı için aımıclk 171 
kilo ze)'ll111al ve 320 kilo zeytin tanell. 

1530,00 114'.7~ Haseki, Cerrahpqa, BeY.ollu ve 
baatahklar baatahanelerlyle f:e7ı*p~ d 
tumevinln ydlık lhtlyaq ICln ıhNrotJI 17 
kilo kuru kQlll. 

Tahmin bedelleri ne Dk teminat rıUktarlan :rukarıda Judı 
sııdl)'e •tın alııunlk Ozere vn 11fl aeık ekalltme,e ko~. 
nlmelerl Zabıt ve Muameıtt 111Cld0rlOIO kalem•nde ~~ 
14/T/Hl Pazartesi lilnO ııaat H de Paiml BncOmende ~pdaC4tr. Ta• 
llplerin Dk teminat mık'bm vqa mektuplan ve Hl j$u alt ~ 
dall v-11raıar~ıe ihale ıünG manenaaatte Dalml ~ lıulllll"'• 
nmlan. (5170) 

lstanltul Günrilderl lapnidliirliiilllllelelll 

Sahı Micliirliiiiiftde Ka,.h Zwf 
Uauljle lfya Sahllyot 

thıle lilnil: ff/1iM1 
Miktarı 

No. K11o Gr. =~~~l~L -- __....... ------ ~ - ,... 
N.K.N. Marka 

IT35 AMC 41'1' J) 10IT opo 

AUNO 1/5 

3082 AHT 35'8 -IO 

Yukarıda evsafı yazdı ev• 24/1/MJ 
pdlye caddesi Hah antrepoeu blUn 
Jllı unun mUclbtnce ve 2400 blı 
zarf ulUIO n. 1&tdacaktlr. 

ıneıcuı.rın Pl1 akçelerlDi 
lan ft tekU1 mektuplan n. bir 
2480 eqr1ı kanunda ~ vellllallınm 
IGM- ••meJeıi lAmnfJ• .. 

eartnameı. uıian ~ ..... wrDlr. 
TelefolJ : mtt (1481J 

:Waıp ve .Nepi)'aı müdOlil: ._.. U-.. ~ ve Jtetr 

T. L. f. fb'.Ma .... 


