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Alman • Sovyet 
Harbinde 
lngilterenin 
Vaziyeti 

Almanyanm Sovyetlerle meşgul 
olmasından istifade eden İngiltere 
bugün geniş bir nefes alıyor. Hal
buki yarm Sovyet Rusya mağllıp 
olursa Almanyanın biltün kuvve
tiyle İngiltereye yilkleneceği an -
}aşılmaktadır. İngilizlerden blrço
Su bu fıkrl ileri sürerek Alman -
yaya yapılan hava taarruzlarmm 
şiddetlendirilmesini ve bu fırsat
tan tamamiyle fstı!ade etmek lA
ızım geldiğini iddia etmektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

A lman - Sovyet harbi baş-
1 

ladıktan sonra bir çokları 
Ingiltere ile Alman.,~a arasında 
bir anlaşma sulhüne do,i!ru J;?idil
ınekte olduğu kanaatine zahip ol .... 
dular. Hatta, Almanların İngilte. 
reyi bırakarak Sovvetlere saldır
Jnasını, 1n11:iltereyc kacan Hess'in 
bir muvaffakıveti sandılar. 

Fakat, hadiseler bu zehabıu 
~anlışlığını çabuk isbat etti. İn
~iliz Başvekili Alman taarruzu 
başladıktan 24 saat sonra Avam 
kamarasında fn~il terenin hare
ket hattını şu cümlelerle ifade et-
ti: • 
·~izim tııarsılmaz bir rayemb 

\!'ardır: Bitleri mahvet mek ve 
~azi rejimini yıkmak. Hic bir şey 
hizi bu gayem izden döndürf'mez. 
lliç bir zaman Bitlerle veya arka
daşlariyle konuşmıyacaiı7., ve 
lhüzakereye girismiyecdiz. Yer. 
l'Üzünden Nazi .rölgesini knldırın. 
'•n ve bo:runduruğu altındaki 
lhilletleri ku r t anncaya kadar. 
denizlerde. havalarda. kanda o
llunla harbedeceğiz. B itlerle be
l'aber olan herkes ve her devlet 
bizim dU~manımız, Nazizme kar · 
it harbeden her fert ''C devlet bi
J!im dostumuzdur. Bi&im siyase
t imiz budur.,, 

Bu beyanatı müteakip de fnıtil
tere derhal Moskovaya askeri ve 
ekonomik bir heyet 11:önderdi ve 
Sovyet Rusyaya her suretle yar
dıma hazır bulundu~unu bildir
di. Artık İn11:ilterenin Alman -
Sovyet harbi karsısındaki vaziye
tinde tereddüt ve şüpheye mahal 
kalmıyordu. 

Alman radyo ve ııazeteJeri de, 
Alman - Sovyet harbi üzerine. 
İn~iltereye karşı şu lisanı kullan. 
dılar: 

''Bizim hakiki düşmanımız ln
Riltered ir. İn«iliz imparatorlulu
!ltt mahvetmedikçe harbe nihayet 
~ermek miimkiln değildir. Al man 
llarp makinesi Sovyetlerin işin· 
Rördükten sonra tekrar bütün 
kuvvetiyle lnıiltereye dönecek
t ir.,. 

Bunu Alınan ricali de tekrar 
ettiler. 

Binaenalevh Almanların naza
l'lnda Sovyet harbi. İn11:iltereve 
karşı acıhın umumi harbin bir 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 5) 

Antalıa Dnünde 
Bir Fransız Vapuru 
Ingiliz Tayyareleri 
Tarafından Batırıldı 
Tayyarelerden Atllan 

liman Tesisatı da 
Torpillerle Antalya 
Hasara Uğradı 

HADİSE 
PROTESTO 
EDİLDİ 

260 kişi Kurtarıldı, 

Bunlardan 5 i Öldü, 

15 i de Yaralıdır 
Ankara, 7 (A.A.) - Haber al

dığımıza ~öre, ~ecen cumartesi 
Liman tesisatının hasara uğradı it bildirilen Antalyadan .rörünil' ~ü Fransız bandırası altında 

HAVA HARPLERi 
1 
seyretmekte olan Saint - Didicr 

cinde İngiliz tayyarelePinin hü-1 
(

• ,, .. _ ....... _ .. __ ~ vapuru. Türk karasulatı bari -

A • L 1 cumlarına maruz kalmış ve An -
merı11a talya limanının önüne J;?eldiiti va-

Almanyaya 1 
k~t tayyarelerde~ a~ıl~n iki tor-

• pılle berhava edılmıştır. 

1 1 1 d ı ı Bu vapurda 205 i er. 34 il er-

T a a rruzl ar ı·,= z an a ya :ri~~~::ı~b!i:r~ 1~cu~·~~~ 
D lunan 280 kitiden 260 ı kurtarı-

ş •ı d de ti en d •ı onanma larak sahile ~ı.~ar~~m!.S ve ~akat 
bunlardan 5 ı olmuştur. 15 ı va-

G • • d d • ralı olarak hastaneye kaldırıl -on er 1 mıştır. 

Ş• ı• f d d Tayyarelerden atılan torpil -
ıma 1 ransa a a lerle Antalya limanı tesisatında 

. 8 K ti il "d bazı hasar vukua ı?elmis ise de 
2 Fabrika ile Brest u uvve er erı e nür':!sca z~yi~t 01!"amıştır. 

1 Turk hukumetı. karasuların-

ossu•• B b 1 d ngiliz Kuvvetlerinin da vukubulan bu hadiseden do -om a an 1 1 layı inJ;?iltere hükumetini protes-

yer.ın·ı Alacak =.· to ('tmistir. 
Londra, 7 (A. A.) - İngiliz I===========~ 

hava kuvvetlerine mensup bir 1 

çok tayyarelerden mürekkep bir Vaşington, 7 (A. A.) - Ameri. ~ 
~rup Pazar 11:ünü Almanvanın şi- kan deniz kuvvetleri İzbndaya Askeri Vaziyet 
mali J(arbi kısmına bir çok bom- gelmişlerdir. 
balar atmıştır. Roosevelt, Amerikan deniz 

kuvvetlerinin İzlandava muva-

Şark Harbinin 
Yeni Safhası 

Münsterde bazı hedeflere ye- salatlarını ve bu kuvvetlerin ile
niden şiddetle taarruz edilmiş ve ride İn.lliliz deniz kuvvetlerinin 
pek büyük yan.l(tnlar çıktıi!ı sa- verine ikame edileceklerini bil
rahatle ~örülmüştür. Ruhr ve dirmis ve Amerikanın Atlantik 
Rhin endüstri mıntakalarına cok sevkulceyş ileri karakoll::ı.rının 
mikdarda yan~ın bomb'lları ve Amerikaya karşı hava ve deniz 
yüksek infilak kabiliyetli bomba_ üssü olarak kullanılmasına müsa- Askeri muharririmizin yazısı bu
lar atılmıştır .. Düsseldorf. Kolon- ade edeıniyecdini ilave etmiştir. gün dördüncü sayfamızdadır. 

(Devamı: Sa. 5. Sil. 31 (Devamı: Sa. 5, Sil. 4) 1 ~..-...-..... 

ehit Düşen Denizciler 
~'Re/ ah,, Kurban/arı için 
.'-/azin Bir ihtifal Yapıldı 

dl:;&li!Dl:ırcıJl
0

1JİISUtanlıflnda -yapılan merasim, Z - Denize ~Jenkler •ınra1tilırken •• 
' (Dünkü ilıtif ale ait tafaUat beşinci tJagfafiız"dadır.) 

Taarrııı i'sıı'".:1,.,~fleri • • 

Sfa/.n haltı " " ' " 
D ll.t'11ı~ 
uaJ.a/dl/<fs,. .!. A • • ~ 

.ııı. ~ .. 

Dün geceki tebliflere ıJSte son luıTP vaziyetlal ıihhtft aama 
r:._·-·· .. ·--.. ·-·-.. ··--
S on eller 

Müstahkem 8lıligi 
Mevzilere 

ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGı 

Almanlar 
Dinyeper'i 
Geçemedi Hava Akını 

Alman Kıtaatı 
Çernoviç'i 
işgal EHi 

Stalin 

Çok 

Hattının Bir 

Noktalardan 

Delindiği Bildiriliyor 
Berlin. 7 (A. A.) - Alman or

duları baskumandanhğının tebli
ği: Besarabyada Alman ve Ru
men kıtaları düsmanın mukabil 
taarruzlarını tardettikten sonra 
ilerlemeye devam etmektedirler. 

Bukovina mmtakasında Ru
men kıtaları ve bu mıntakanın şi
mali J;?arbisinde Macar kıtaforı 
Dinyester nehrinin yukarı mec· 
rasına varmışlardır. Çcrnoviç iş
gal edilmiştir. 

Galiçyada Sereth'in ilerisinde. 
ki cephede düşmanın takibine 
devam edilmektedir. Pripet ba
taklıklarının sim3linde Alman or 
dusunun birlikleri ilerlemekte 
Dinyeper ve Dvinanın vukan 
mecrası istikametinde uzanan 
cephede çaroısmaktadırlar. 

Alman _ Finlanda kıtalarının 
harekatı plan mucibince devam 
etmektedir. 

Alm:ın tavyareleri Pazar J,!Ünü 
diişmanın bir cok tanklarını. zırh 
la kamyonlarını imha etmisler 
Sovvet batarvalarını ise varamı
vacak bir hale stetfrmlıder. bir 
cok trenleri. volları. ceohırne de
polarını tahrip etmişlerdir. 

Bundan başka Ukranyada rlcat 
"1en kıtaata ve düsmanın müs-

0tahkem mevzilerine karsı da ha
va taarruzları yapılmıştır. 

DiRer birlikler Smolensk mm
takasında ve Peipur J;?öhinün şar_ 
kında diisman kıtalannı bombar
dıman etmişlerdir. 

(Denmı: Sa. 5, Sil. 4) 

Japonyanın Kat'i 

Vaziyet Almasını 

'stedi 

Japon imparatoru 
Baıvekille Görüıtü 
Moskova, 7 (A. A.) - Sovyet 

hükumetı, Japonyaya bir nota 
1 vererek Alm3n - Sovyet ihtila
fındaki vaziyetini kat'i surette 
tasrih etmiye dııvet etmiştir. 

* Tokyo. 7 (A. A.) - Bu sabah 
bahriye ve harbiye nazırlarının 
İmparalor tarafından ayn avrı 
kabulünü müteakip basvekil ö~
leden sonra saraya ~iderek İm
oaratora bir cok siyasi meseleler 
hakkında izahat vermistir. Bas
vekilin İmparatorla mülakatı iki 
<;a::ı.t siirmüı;tür. 

M atsuoka Tokgo'da 
Tokşon. 7 (A. A.) - Haricive 

Nazırı Matsuokantn varın Tok -
voya dönmesi mukarrer iken 
Golomba'daki sayfiyesinden bu
..,iin dönmüstür. 

Bobruisk'te 
Alman Zayiatı 

Çok Ağır 
Ostrov Mıntakasındı 

Sovyet Taarruzları 

inkişaf Halindedir 
Moskova, 7 (A. A.) - Sovye 

ıstihbarat bürosu tarafından bı 
~bah ilk saatlerde n~diler 
Sovyet tebliği: 

6 Temmuz 2ünü. motörlü cü 
zütamlar arasında muharebe Os 
trov, Lepel ve Novo11:rad-Volinsl 
böl11:elerinde büyük bir şiddetlf 
devam etmistir. 

Ostrov böl2esinde, dftşman • 
karşı yapılan enerj ik mukabil hl 
cumlar düşmana ağır zayiat ver· 
dirmiştir. 

Rlevamı: Sa. 5. Sfl. 1 

GRAMER KONGRESi 
Maarif Vekilinin Bir Nutku ile 

Açlldı ve Dünden itibaren 
Çahımalarına Başladı 

Ankara. 7 (TAN Muhabirin -
den) - Okullarımızda yapılan 
qramer tedrisatını tanzim etmek 
iizere dil mütehauıslarımızla 
•ürkçe ve edebiyat öh'e.tmenle
rinden mürekkep komisvon bu
criin saat o.n birde Dil. Tarih Coi!
rarva Fakültesinde toplanaralc 
":ı lıı;malarına basladı. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
bir nutuk söyliyerek. Türk diU -
nin taöi ôtdui!u kaitielerf tayin 

ve tesbit etmek üzere komisyo • 
nun toplandıfını, docent Tahsır 
Banko~lu tarafından yazılan "a· 
nahatlarivle Türk Gramm .. adi 
'"serin mahiyetfvle ne sekflde ha· 
zırlandılını anlattı ve trrameı 
kaidelerinin tayin ve teshitinden 
.aiıra. bütün mektenlerde avni 
esaslar dahilinde bir eramt>r o
kutmanın mümkün olacaitlm 
'iöyledi. Vekil. bu mevzu üzPr n 

(De"amı: Sa. 5. ~il. 1, 



• 

DA Belediyenin 
Yaptıracağı 

8 .. ..k B . G Şark Kahvesi 
U§U l'f! . azef e Bunlardan Biri 

l dareharre~inde 24 
Saat Nasil Geçer? 

_.. ...... -.... .._, 
Gazete için en mühim mesele sürattir. Her havadisi ilk ı 
ve doğru öğrenmeliyiz. Şehir haricinde mühim bir şey 
olursa o zaman en işimize yanyan vasıta tayyaredir. ! 

... ···-·······-·· .. ···----... ··--··-.. ···-····-----·-.................. _,./ 
Yazan: SEViM SERTEL 

- 2 - ı mıyan bu gazete idarehanesinde; 

Dostum bana bu izahati ve- ka.l~?iz ve hi.ı;~iz, bir makineden 
i k ·· d.. k te . mı o,ftrenecektım. Bu ne tuhaf 

r r. en .~un uz se re rı ve acı bir tesadüf ... 
e muhbırlerı çokta!1 _ ortadan Benim sarardığımı gören arka. 

r k olmuş~ardır. Bu1uk salo~a daşun, derhal beni oracıkta at 
ndugumuz ~a.m~n. burasını bır nalı şeklinde bir masanın önünde 
ı kovanı gı~ı ışlıxor buluyo- boş duran bir iakemleye oturtu

rum. Yazı makınelen vızlıy?r, te- yor. Bu masanın iç tarafında. kır 
onl~ çalıyor. Te~r~r şehır s~~ mızı suratlı bir adam var. "Te
erının masası onune S?el?ı~ı- letyp" den çıkardıkları kağıtları 
z zaman artık rnorgtan ve ist~k onun önüne yığıyorlar. Bu bunla. 
l dosyalanndan topl~na.n malu. ra j?ÖZ -atıp masanın dış tarafın
t alınmış: tasnıf e.dıl.~ış, ?1uh- da oturan muhlfirlere da2ıtıyor. 
lere ':azıf~leri bıldırilmış v~ Biraz evvel ortadan kaybolan 

r çoğu ışlerıne yollan~ı~tır. Bu arkadaşım, elinde iki fincan kah
n bunlar yarım saat ıçınde ol- ve, birer de sandoviçle yanımda 
ustur. . . beliriyor. 
Der~en te~efon çalı:ro~. Bu ı$!- - Yemek vakti, diyor. Şunları 
bıtıre.n hır. rnuhbırd~r: ~h~r yiyiverelim. Zira lokantaya Rit

kreterı verıle~ havadısı dınlı- meye vaktimiz yok. 
or, sonra muh~ıre- .. . Hakikaten bakıyorum. burada 
- Bu havadı~ ~~zel, dıyor. herkes oğle yemeğini masalan 
mdı .s~na Jack ı verıyoru1!1· Sen başlarnda yedikleri birer sando-

dısı ona ver sonra se.nın bu- viı;le .ıeçiriyor' Şimdi bu at 
dugun yerden on, da~ika me- nalı masanın etrafında çalışanla
edekı ~rand Otel.~ gıt. Orada nn kim olduj:?unu öireni:vorum: 
rsonl~ ısyan etmış. . - Bunlar, diyor, arkadasım, 
$ mdı telefonu ~kn~z. bır. de- musahhihlerdir. Bunlar tashih-
anlı ~lıyor. Ö~kılerının sovle- leri yaptıkları J{ibi, serlivhalan 
klerını not edıyor. Arkadnşım yazarlar, verilen isimlerin, hava
vaş sesle: .. . . ,, dislerin, adreslerin, dob'u olup 
- Bunlara ikıncı yazıcı der. olmadı~ını tetkik ederler. Bunla-
' diyor. Bunlar sayesinde hem nn ufak bir hataları bir çok be
ra, hem vakit kazanıyoruz, lalara sebep olabilir. 

Beyazıt+a 1 Diğeri 

Çamlıcada Olacak 
Belediye Beyazıt ve Çamlıcada 

birer şark kahvesi vücudc getır
miye karar vermiştir. Beyazıttn 
yapılacak kahve inkılap muzesi 
köşesmdc istimlak edilen sahada, 
diğeri de Çamlıca tepesinde Istan 
bulu Marmara ve Boğaziçini ku
caklı~·an bir yerde yapılacaktır. 
Beyazıttaki kahvenin ayni zaman 
da bır de lokanta kısmını ihtiva 
etmesi esas itibariyle muvafık gö 
rülmüş ve bu esase göre maket'i 
hazırlanmıştır. Bu kahvenin stil 
bakımından beyazıt civarının mi -
mari havasını bozmıyacak ve ora
deki tarihi binalarla ahenkli be
raberlik teşkil edecek üslupta ol
masına ehemmiyet verilecektir. 

Çamlıcada yapılması kararlaştı 
rılan kahvenin inşaatında ise ta
mamen eski Türk kahvesinin ih
yasına çalışılacaktır. 

Beyazıt meydanı ve Koska cad 
desinin tanzimi ile tretuar inşa.sa 
dün 32 bin liraya ihale edilmiştir. 
inşaat ve faaliyete yakında ı>aş
lanacaktır. 

İlk Parti 
Kahve Tevziatı 
Sona Erdi. 

Vilayet emrine verilen 130~ çu 
val kahvenin ilk 500 çuvalının 
kavrulup çekilerek halka tevzii 
dün sona ermiştir. Oniımüzdeki 
günlerde 400 çuval kahve <;\aha 
tevzi edilecektir. Bu tevzıatta 
kupon alamamış ailelerin ihtiyaç 
ları karşılanacak ve memurların 
hem evlere dağıtılan kuponlardan 
hem de memurlara yapılan tevzi
attan ayrı ayrı istifade etmeme -
leri için tertibat alınacaktır. 

dı. b_ir düşünün; telef~n e~en Geçenlerde Washin~ton 12 3d. 
uhbırın bulundu~u yerın cıva- resinde oturan Jon Hall isminde Belediye müfettişleri ve kay -
da dijter bir hadise \ta.r: Oraya bir kalpazan yakaladılar. Muhbir ma__kamlar kendi mıntakalarında 
kesten evvel o varabılır. Hal- adresi 12 yerine 72 numar.a diye dagıtılrnıŞ kahvelerden birç?k 
· onun vermekte _ol.d~ bi- alıyor. Muuhhih de buna tasıiiJı n~muı\eler ~Imışla~ ve ~ledıre 

cı havadisi bur~ ildncı yazı. etmiyor. Havadis ıazetecle 71; kım,y.ahanesı~e .gondermışlerdır. 
aı: wıdan teferruat ve vakayı .numarada Jon Hall diye cıkıyor. Tahlıller netıcesınde k~hvel:_r ka 

nıp de yazınca. bu mUhbirin. Tesadüfen bu adreste de birdok. ıi çıkarsa .o k~veyı. dagıt~n 
burav! ~elmesine ihtiyaç k~l- tor Jon Hali varmıe. Bütün ta- kuru kahvecı teczıye edılccektır. 

az. Göruvorsunuz ya, hance nıdıkları tabiatiyle yakalananın 
den muh~irler, tele~on telleriy. 0 olduğunu sanıyorlar. Gayet aca
yıne ~h~.r sek~te~ne baı1tdır ip bir vaziyet oluyor. Doktor ıa- Çanakkaledeki 

Gümüşlü Al+.n ve butun dırektifler ondan zete aleyhine dava açtı. Muha
br. . . . . . . kemeyi kaybedersek tam 1000 
Önumdekı ışın azametını ılk dolar tazminat vermemiz icap e-
fa hissediyorum. Hakikaten decek. Madeni 
übarckler ör~mcek gibi şehrin Ufak bir hataları için mahke-

işletilecek 
tarafında d kurmuşlar. melere düşen Amerikan musah-

0 devam ediy?r: " hihlere dikkatle bakıyorum. Hep-

TAN zr==s e 

IBasra Yolu 
Nakliyata 

1Açddı 

Refah vapurunda şehit dii en d nizci ve havacı Türk çocukları 
için dün yapılan iht ifalden bir görüniiş 

r 
İhtif alin sonunda, denize çelenkler bırakılıyor. 

Milli Piyango 

Dünkü Çekilişte Birinci 
İkramiyeyi 161619 

Numaralı Bilet Kazandı 
Milli Pi~ngonun 6 ncı tertip 

3 üncü keşıdesi dün Eskişehir 
stadyomunda saat 17 ,30 da çekil 
miştir. 

Bu çekilişte kazanan numara -
ları aşağıya yazıyoruz: 

10.000 Lira kazanan No. lar 
161619 

10.000 Lira kazanan No. lar 
5369, 119691,Z!1469,Z49939 

5.000 Lira kazanan No. lar 
9262, 30783, 72346. 103660 

1598&1, 192831, 208511, Z64999 
2.()()() Lira kazanan No. lar 

Sonu 6674 ve 7655 ile biten o
tuzar bilet. 

J.000 Lira kazanan No. lar 
Sonu 1727, 9228, 9202 ve 9678 

ile biten otuzar bilet. 

'Kazanan talüüer 

40,000 liranın bir parçası AOa
na, bir parçası IStanbulda satıl -
mıştır. 10,000 liralar Mardin, 
Kahta Düzce ve Istanbuld,a satıl
mıştır: Ve Kayseride satıTm~ştır. 

İlk Olara~ 

Ziraat ,AJetlera 

Getirtiliyor 
Basra yolunda normal nakliyat 

başlamıştır. Ilk olarak Basrada bu 
lunan ve Ziraat Vekaletine ait o
lan ziraat makinelerinin sevkine 
bağlanmıştır. Bundnn sonra tüc
cara ait malların nakline bnşlnna 
caktır. Memleketimize sevkedil -
mek üzere Basra ve Bağdatta bu 
lunan malların yekunu 4000 ton
dur. Bunların arasında 300 ton 
ham deri, 11 bin sandık çay bu -
lunmaktadır. 

Basra yolunun tekrar açılma -
sı, Amerikayla aramızdaki ticari 
münasebetlerin inkişafını da te -
min edecektir. Amerikan vapur -
ları haftada iki defa Basraya sefer 
yaptığı için Amerikaya siparişler 
yapmak ta kabil olacaktır. Nitc -
kim piyasada birçok ithalat tacir
leri, yolun açılması münasebetiy
le Amerikaya siparişler vermişler 
dir. 
Bağdat ticaret afa§emizin 

temashır.. 
Bağdat ticaret ataşemtz Baha, 

dün mıntaka ticaret müdürlüğü
nü ve ticaret odasını ziyaret et -
miş, bu arada Basrayla yapılan 
nakliyat hakkında ticaret odasın
dan izahat almıştır. Ticaret ata -
şemiz dün Ankaraya hareket et -
miştir. Oradan da Irana gidecek, 
Iranla aramızdaki ticari müna -
sebetlerin inkişafına çalışacak'tır. 

Asker Aileleri 
için Kanun 
Hazırlanıyor 

Dahiliye Vekaleti muhtaç as -
ker ailelerine yardım için yeni 
bir kanun layihası hazırlamakta
dır. Bu Iayiha kanuniyet kesbe -
dinciye kadar belediye muhtaç 
asker ailelerinin temmuz ve ağus 
tos aylıklarını ödemek için sarfı 
icabeden parayı yine eski usulle 
zengin vatandaşlara mükellefi -
yet tahmili suretiyle temin ede-
cektir. 
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Mide Fesadı. 

Ve Vichy Suyu! 

Yazan: Naci Sadullah 

Anadolu Ajansı, dün, Lyon 
mahreçli bir telgraf neş • 

retti. Ajansımızın neşrettiği hu 
telgraf, "l\laurice Pernot,, nun 
"Le Tcmps,, gıtızctesine 1azdığı 
makalenin hülasasıdır. Bu 1naka
Ic, şu cümlcl le sona ermellteclir: 

"- Kafkasya, Rus - Türk men 
faatlerinin karma karışık olduğu 
bir yerdir. Ve bu kanşıklık, esa
sen girift olan '\'aziyeti hiç te ko
laylaştıracak malıh·ctte ddil .. 
dir!,, 

Durup dunırken, Türkiyeyi bu 
harbe kanştırabilecek sebepler i
cadına çalıştığı aşikar olan bu sa
tırlar, hele, "Maurice Pernot,, im 
zasını da taşırsa, suiniyeti üzeri
ne biriken şüphelerimizin (oğal
maması miimkün değildir. 

Elindeki sabıkalı kalemi, hay
laz ve sinsi bir çocuk çomağı gi
bi kullanarak suyu bulandırnu .. 
ya yeltenen bu ".l\taurlce Per " 
not,, kimdir? Diyeceksini~ 

Bunun içindir ki, ben mütare
ke yıllannın acı hatıralan ara .. 
sından bu mukadder sualin ce
vabını çıkarmaYı bir vazife bili .. 
yonım. 

Dünkü gazetelerde terciimesl • 
ni okuduğum makalesinde, 1916 
yılında bir "Ankara hükumeti,, 
nin mevcudiyetinden bahsedecek 
derecede muazzam bir tarihi da .. 
lalet içinde sayıklıyan "Maurice 
Pernot,, rniitareke yıllannda Is .. 
tanbula da gelmişti. O saman, 
''La revue de deux mondes,, mcc 
muası hesabına bir şark seyahati 
yaptığını söyliyen bu zatın haki
ki vazifesi, Türkiyede mevcut iki 
likleri, Türk milleti aleyhine tak 
viyeye çabalamakta. Nitekim. bu 
maksatla becerdiği ilk marifet, 
Dariilfiinunun Anadolu hareki • 
tma muhalif profesörlerini etn
fına toplamak, ve onlarla mUüı • 
katlar yapmak oldu. 

~alannda ermeni vatandaşlar 
da bulunan o maruf profesörler
den birisi, Tiirk diişmam .. llau .. 
rice ı•.erno1,, ya söylediği 8izlere, 
şu cevheri yumurtlamakla başlı
yordu: 

"- Türkler. kubhei medeniye 
te, bir habbci nıcdenh·et ilive 
etmemiştir' 

Eğer bu cümle, Türk gençliği.' 
nin hissiyatında korkunç bir şah 
)anış yaratmasaydı, "Maurice 
Pernot,, , Türkiyedeki hainane 
maksatlanna belki daha bir hay
li zaman hizmet edebilecekti. Fa-- Bazan hadıse o kadar mu- sinin önünde bizim Anadolu a

imdir k_i, bir düzi.ne foto~fçı iansına mukabil olan bee ajans
muhbır hep aynı yere ıonde- lanndan ve hususi muhbirlerin

ır. Tabii şebi~ dahilinde olan den ıeJen ka~ıtlar yıiılmıs. Gidi. 
kalan otomobılle ko~z. So!1 vorlar, 2eliyorlar. telefon ediyor. 

Çanakkalenin Kartalkaya ve 
Ortacaköyü mevkilerinde bulu -
nan ve bundan otuz sene evvel 
Padişah beşinci Mehmet tarafın
dan işletme imtiyazı iki ecnebiye 
verilmiş olan simli alt.an madeni
nin imtiyazlan feshedilecektir. 

500 Lira kazanan No. lar 
Sonu 0589, 5337, 1911, 9778 ve 

3892 ile biten otuzar bilet. 

20,000 liralar 13 tanesi Anka
ra, 13 tanesi Istanbul1 ~ tanesi Iz 
mir

1 
4 tanesi. Ada~a, 5. tanesi Me~ 

sin, 2 tanesı Eskışehır, 2 tanesı 
Gaziantep, 2 tanesi Akhisar ve 
birer paçası da Ordu, Akçaabat, 
Tarsus, Kayseri, Artvin, Edirne, 
Iskenderun, Kastamoni, Bartın, 
Muğla, Çanakkale, Nigde, Antak 
ya, Havza, Demirci; lzmir Pınar 
başı Milas, Samsun, MalkaraJ!.Saf 
ranbolu, Kangal, CebelibeHket, 
Trabzon, Malatyada satılm.ştır. 
Diğer ikramiye kazanan biletler 
de yurdun muhtelif yerlerlnde 
satılmıştır. 

Belediye asker ailelerine yar -
dım masrafını temin için nakil va 
sıtalarının birinci mevkilerine ve 
duhuliye ile girilen yerlerdeki bi 
letlere birer kuruş zam yapmayı 
kararlaştırmış ve hazırlıklara baş 
lamıştı. Bu karara itirazlar ya
pılmış ve bunun üzerinedir ki, 
Dahiliye VekAl~ti yeni kanun la -
yihasını hazırlamıya karar vermiş 
tir. Fakat belediye nakil vasıtala 
rına birer kuruş zam kabul eden 
kararının taS<!ik edileceğini um -
dulu için muhtaç asker aile!eri- kat ba~lannda, şimdiki Maarif 

• nin son aylıklarını ödemek mak _ Vekilimiz Hasan Ali Yücelin, ta-
sarfedlen Hububat için "h . E . Al" . H ı·ı v sadiyle tramvay idaresinden 200 rı çı • mın ınm, ve a ı e • 

sakacı bır tavırla ilave edı- tar, Iü~atlere hakıvor}Jr 

r: * * • lktısat Vekileti imtiyazlann fes 
hi ve o zamandanberi işletilme -
miş olan bu iki madenin Ellbank 
tarafından işletilmesi için Baş -
vekalete müracaat etmiştir. Her 
iki madenin de zengin bir cev -
here malik olduğu anlaşılmakta

250 Lira kazanaın No. lar 
Sonu 0525, 6803, 3192, 7852 

6505 ve 8575 ile biten otuzar bilet 

Bir İstatistik bin lira avans almış ve mükellef dadın da bulunduğunu hatırladı
Ankara · 7 (TAN)-Yaptlan bir lerden yaptığı 500 bin lira tah - ğım Darülfünun gençleri, buna 

- Amerikalı muhbir için, aya-
yere basmaz diyebilirsiniz. Zi
bizim için en mühim mesele 

1
""• .. -

1-a,ttir. Her havadisi ilk ve do~
ojtrenme liyiz. 
Şehir haricinde mühim bir fl!Y 
ursa o zaman en işimize yan
n vasıta tayyaredir. Mubabir

nmizi tayyare ile derhal vaka 
ahalline uçururuz. Gazetruni

tam 300 tane muhbiri vardır. 
Bu muazzam müessesenin mu

teşkilatı hakkında veri-
n malümatı hayretle dinlerken, 
yazı bir adam bana hızla çar

p ~iyor. 
Arkadaşım onun namına özür 
liyor: 
- Bu karanlık odada filimle
i devolope etmiye koşan bir 

toırafçıdır, diyr. Filimleri tes
etmek vakti yaklastıh için 

ele ediyor. 

* * Simdi kendi kendine işleyen 
bir yazı makinesinin önün 

yiz. "Teletyp" denilen bu ma
meve tel~raf telleri bdlıdır. 

len nokta ve çizıileri bir tel
af operatörü ka~t üzerine işa
t edecdine bu makine doi{ru

doğruya yazıyor. Londradan, 
rlınden, Moskovadan, Tahran

an dünyanın her bir buca~dan 
ana havadislerini veriyor. 
Müteharrik bir silindir üzerine 
onmuş olan kalıt bir yıldınm 

tiyle akıyor. Temiz gelen ki.. 
t üzerine yine harfier dökülü

or, cümleler mevdana çıkıyor. 
irden İsfanbul kelimesi 2özüme 
ıyor. Arkasını merakla bekli-

rum. Kelimeler birer birer di
yor, okuyorum: 
'Türkiye Cilmhurreisl Musta
fa Kemal Atatürk bu sahalı 
.. kuzu on ıeçe fffat etmiş
Ur.,. 

Birden avaklarunm altlndan 
r kesılır ıibi oluyor. Memleke

bu en ac:ıklı haberini bin 
ecnebiyle dolu, an ıibi isli
bu salonda, havadisin hava
.a..ktan ba3ka Juymeü ol-

Benim biraz toplandığımı gö
ren arkad8$11D: 

- Saat üç oldu, diyor, biraz 
başka yerlere ~itsek! 

Şimdi ikinci bir at nalı masa
nın önündeyiz. İç tarafta oturan 
ve önü dünyanın dört bir buca
~ndaki hususi muhabirelri tara
fından ıelen şifreli tel~aflarb 
dolu olan bu adam harici hava
disler sekreteridir. Bu kağıtlara 

dır. 

100 Lira kazanan N o. lar 
Sonu 484 ve 554 ile biten üç

yüzer bilet. 
50 Lira kazanan N o. lar 

... ~; .. mrztrYA'G n;1 1 
1 

•• sonu .155 ve 453 ile biten üç 
... yuzer bılet. 

ankete gö're, 1938 yılında orta A- silatla beraber. bu p~rayı ~rfa baş imkin bırakmayarak ayaklandı • 
nadoluda adam başına 285,5 kilo larruştır. Tasdik edılecekı umu - lar. ve ''Maurlce Pernot,, nun lia
hububat sarfedilmistir. Bu mik- lan karar itiraza uğrayınca bele- ince maksatlarına alet olan pro • 
dar Eıe mıntakasında bundan 1.7 ~iye tramvay idaresine 200 bin fesörle:rin derslerine giı'emiye • 
~am,K-aradeniz havalisinde 2,71 lıralık avansıv kapatmak, hem de ceklcrini bildirdiler. Bu hare&ct, 
kilo ve Akdeniz havzasında ise temmuz ve agustos aylarında sar Edebiyat Fakültesinden Hukuk, 
4,60 kilo fazladır. Trakya ve ~ı. lazım .gelen .parayı karşılamak Fen, ve Tıp Fakültelerine kadar, 
Marmarada 328,80 kilo sarfedil- ıçın yenı tedbırler almaktadır. . milli bir heyecan dalgası cibi der 

Muglada Zelzel ı 10 Lira kazanan No. lar mek üzere en _c~ .hububat bu . 1 hal yayıldı. V c Anadolu hareketi 
mıntakada yenilmıştır. ikdam Kapatıldı ı lehinde geniş bir tezahürat ma -

Bu mikdarlar, di~er yabancı lkdam refikimiz bugünden iti- hiyetini aldı. O kadar ki, "Hür • 
Mu~la, 7 (A. A.) - Dün ö~- Sonu 59 ile biten 3000 bilet 

l«:d~n .sonra. burada ~~isi h~fif ve 1 Li a kazanan No. lar 
hırı şıddetıı olmak uzere uç yer r memleketlerde sarfedilen hubu- haren Heyeti Vekile karariylel riyet \"e itilaf,, polisi olanca cay· 

bat mikdarndan yüksektir. muvakkaten tatil edilmiştir. retine rağmen bu hareketi bas-

-----------------.--!!OP.-----=;;;...-------....... ------------------~- taramadı. Neticede, Darülfiinu • 
nun, Yahya Kemal gibi, Baltacı 

tArkaa 4 üncü savf•da) sarsıntısı olmuştur. Sonu 5 ile biten 30,000 bilet. 

1 hUyar kadın, tömlnenln yanma H 1 K A y E . - - Sonu yok Beyefendi. 

bir şezlongun üzerine ~zan- ı .......... K. u· M LA R 1 N·····u···z····E···R···i··N····D··.·E· .. r .. w.-..---ı Ertesi giınü, ordan g~iğim zaman, 
yordu. O, misafir kabul etmesini o Un sonu idi. Guethary'yl terketmls 
mış, torununun misafirlerini bekli- l yüzfiğil aradım, orada değildi. Tatl-

kadar severdi ki.. Eskıden meşhur f olmalı. Yuzüifunil de beraber mi ıö-
kabul salonunda ne perestişklrları Uirmüştü? Bilmiyorum. Gclen geçen-
vardı. Çok nfi!uz sahibiydi. Hatırla- o ....................... yazan: Jean Rameau Nakleden: Tunun·-··..... den biri mi aldı? Bunu da bllmlyo-
dıalı maarif nazırları, generaller, ve - rum ve asla bllmiyeceğlm. 
killer sefirlerden pek nankör olmı-, 

1 

· - J . - ~· -- . . 1 " 'ık· - dU 
0 

lht" b ba "Q n beş, on altı yaşlarında koklayıp ceplerine avuç a\-UÇ doldur- mıyecegınc cmı nolarak yuvarlak nı- J3unu soyledikten sonra tekrar yan ı uç z ne ıyar, azı :u . . " 
hiilA hfi ti i 

1 
tleş _ Gu~thary'dc denize giriyor- mı,ya bSfladı. Bu benım çok hoşuma şana dudaklarını yııklaştırıp öptü. mendilinı yüımndc gezdirdi, bu sefer 

1 11 l
rmke er n sdundmıkyla, ~Ir ö dum. Tasdik edelim ki, zarlftlm. Bir gitmişti. Sevgisini bu tarzda söyle - Tabii banyo dairesinin arkasında 1 belki terini sJlmek için değildi .• 

m ş e n , unımus u a arı ı c P- . . . kt D h kl ld b"lm' d H ... 
1 r 1 rdi gün yapyalnız plAja yatmı11 hayal mele, sahıcı, çekıngen aş· ı.. a o sa ı o ugumu ı ıyor u. a1.uanı * * 

m ye ge ~re " . . Jnınıyorı bir elimle de kumları a- sonı".S öğrendim ki, en büyük aşklar yerimde sıçrarken her halde gürultll 
Saat dort1e ilk uyaretçıler ıelmış. vuçlayıp pormaklıırnnın arasından en çekingen 8$klardrr. Bundan çok ettim. O, başını eğip bir hırsız gibi 

saat :edide kırk kadarı erkek olan kaymasını hissederek eğlenıyordum. gurur, çok saadet duyuyordum. "Afı kaçtı. "Bu kütük beni seviyor., diye 
mlsafırler yOzCi bulmuştu. Herkes IÜ- Parmakların arasından kumların ellerimi mi sevıyor? diye düşünü - bağırmak istedım. Evet, çfinkil ben 
lCiyor, konuşuyordu. Konuşanlardan kayması çok hoştur Sanki avuçları- yor, bekle blraz onun kadar sevece- de onu sevmiye başlamıştnn .. Bu ka-
hiri bir plAJ ismi söyledi: Guethary · 1 d d dly M 

B i i d d ihu.. k · nıza ufak buseler yağdırlldılını zan- ğin başka ~y er e var ır or - dar ince bir illnı aşk, şüphesiz bfitun u sm uyar uymaz. ..,ar a- .. · k 1" 
d d rin bl i kt.• nedersiniz. Bunu ben çok se,·iyor - dwn... dünya şıırlerınden güzeldi. Bir e ı-

m e r ç çe ı. .1 ...+ N lA 
_, Ah Guethary dum. Kwnlarm kaymasından tattığmı Bakın sonra ne yaptım ... Yanakla- mesinl bı e duymam~.ım: e zım 
_ Hannnefend.l~İİım orasını bili_ bu zevki bütün kolumdn hissetmek randa hilA biraz kan olsa, yine kı- gelir? Bu küçüğun ismini bile bilml-

7or musunuz- diye yanıbaşında olu- için elim! kıµwral;ılldfğl.nı kadar kal- zarırım, Biliyor musunuz on altı ya- yordum? Ne zaran var? Mademki o
ran ihti,yar d~ünceli bir tavırla sor- dınyordum. O ~~ l;ıu el beyazla- şmda insan şimdikinden çok daha deli ııu taparcasına seviyordwn . .-

Dunu anlattığının ertesi gilnü, 
1 ihtiyar kadm postadan mavi 

klıgıda sarılı ufak bir kutu aldı. Bu 
küçük kutunun içinde dört yonca 
yaprafının üzerinde dört sahte inci
siyle gümüş yüzUğCi buldu. 

Gu~thery'deki yüzCiğünCi tannnışb: 
"Klm yolluyor acaba? diye düşündü. 
O-zerinde ne bir kart, ne bir isim 
varı,, 

oğlu lsınail Hakkı gibi ileri telak 
kili profesörlerinin delaleti, ve 
Darülfünun divanının karariyle, 
"Maurice Pernot,, ya Türk mede 
niyeti aleyhinde be~·anat veren 
hocalar, kiirsülerinden kovuldu -
lar. Bu suretle de "Maurice .ter
not,, ile yerli iıletlerinin sinsi 
başlan üzerinde, şurulu Türk 
gençliğinin ezici şaman tam za • 
manında şaklamış oldu. 

işte şimdi, kalemini, Türk va -
tanının hudutlan üzerinde müp
hem niyetlerle dolaştmr cibi-
r Unen kıdemli Türk dütnıanı/ 
"Maurice Pemot,, budur. 

( Ve ltunun içindir ki, onun kale 
nünden çıkan, herhangi bir pkil
de Türk vatanmdan. Türk mil • 
lc•ünden, Türk slyasetindea bah-
1t?Clen satırlara karşı şüpheyle 
bakmamak. asla elimizden 2ele· 

du! .• llYOr, (HfEW~'1· ~Ç}Y}ft ~~ - oluyor! .• Ertesi gUnil uyınnak baha- Ayni gece plAJ tenhalaşmca, eöl-
• rum ıkı, güzel ellerım varclı, ben- de nesiyle, yapyalnız deniz ken:ırında, silmün ~klinl muhafaza eden oyuğa 

İhtiyar kadm torununu calırıp mez.. 
- Pek tabıt, orada ilk dem sevdim. 1 ra ihtimam -.o•yordum 1 k on a ........ • bütun izleri muhafaza eden ıs a ynklnstım. HAlA çukurluk bozulma-

Buna sevgiden ziyade sevglcik diye- ö• ·· fi Ailemin yanma gitmek için kalk- kumların üzerine uzandım. G gsum mıştı. Dört yapraklı bir yoncanın 
celim. t·ıı...... zaman kar"nnda, hemen hemen vücudumun bütün alırlığiylc kum - üzerinde dört sahte inci bulunan, bir Ve itte bu parlak, bu güzel keli - 16"" v ı k 
me, kutu dudaklanndan fkl tahta ayni yaşta bir çapkının durduıtunun ların üzerine bastım. Orada yuvar ~ tanecik yüzüğümü alıp; kumu kaza -
Yo~UI )'Uvarlan17or gib~ din1iyen- farkma vardım. Tuhaf nazarlarla ba- bir çukurluk hasıl olmuş, golsilmun rak çukurun dibine ııakladnn. Benim 
Jertn Uz.etinde tudaf blr tesir husule kıyor, önfinde açık duran mektep ki- mükemmel bir kalıbı çıkmıştı. hayalimde yüzük adi gümüş yüzük 
getiriyordu. tabmı okuyor hissini vermek istiyor- Sonra, ayağa kalkmış, eteklerimi delil. altın bir halka olan nikah yü-

- Sizin ilk atkınl7. mı" diye sor - du ... Her halde tatil vaz.Jfelerinl ha- silkeleyip banyo dairelerinin birinin züğüm 11:dü. Ertesi günü yUzUğu bu-
duk. Anlatmaz Allah a~kma... zn·lıyan bir liseliydi, fakat hakikatte arkasına girerek onu gozetlcmck SU· Jncak ve onunla evlenmek istedlğimı 

1ht17ar kadm fazla nazlanmadan kitabını delil, beni okuyordu. Ben retlyle pusu kurmuştum. şCiphe iz anlıyacaktı. Ah, benim ilk 
anhttı. Yaş Det'ledlkoe mevcudiye - uzaklaştıktan sonra ne yaptı bmr Evvclden tahmJn ettiğim grbt, sev- cvgilim! .. 
tini Ltbat efmek için, gen(lıklerinden misiniz'! Elimle kan tırdığım kum gillm meydana çıkmakta gccikmMti. - Eh, sonu? diye dinliycnlcrdcn 
bth=tmek. lnsaa.a ö7le z.eıvk verir kl •• ~ 7aıuDa y:ıklapp lflb'alLla YaUıirm, 7ere y tıp, kimsenin gZSr • biri sordu. 

sordu: r · Yalnız onun yazısına karşı duy 
- Küçüğüm, diin buraya kimlerin dtı~umuz şüph!'min içinde, ~nd~

seldiğinl söyler misin? Bana kabul şe•nın asla yerı yoktur: Çunkil 
ettiğimiz ihtiyar beylerin ismini söy- "lWaurice Pcrnot,, , Cümhurlyet 
le, yalnız ihtiyarların... u'niversitesinde, tahriklerine ve-

Küçilk kız, isten çekilmiş, otuzua Y.\ı tclkin~~rine kapılacak te~ ga
yakm eski sefirler, eski valiler, eski fı l profesor, ve ~c~ gaftı dehknn
generaller saydı.. Fakat bu kadar i- h bulamaz: Bu ıtıbarla. ona tav-
sim arasından ihtiyar kadın mazide
ki sC'vglli ini keı::fcdemedi. M dernkl 
dün geC'c onl:ırn geldi ve bu kfü;ftk 
hlktıycyl duydu, demek ki hAlfı e-
viyor. 

s\ye ederim: Sakat midesinden 
k ındar başına vuran hu e ki 'e 
z.ırarlı fesadı temiz.,.m<'k isti -
~orsa, bir bardak halis Visi uvıı 
yuvarlasaa' 
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TAN ABONE BEDELi 

Tilrlıtlye Ecnebi 1 Turkl,ye Ecnebi - --
...... ae~ı5tır· 1400 Kr. 1 aene 2800 ı<r. 400 Kr. 3 Ay 
"''"' r25l K••. 750 " 6 Ay 1500 " 150 •• t Ay 

800 Kr • 
300 .. 

1 - Gelen haberler ve mevcut 
hAdıseler, şımdıye kadar harbe 
1ıılen iştirak etmlyen Japonya ve 
Amerıkanm mühım kararlar ver
tnek arifesinde olduğu hissini ver
nıektedir. 
2 - Japonyanın yeni bir cephe a
çabilmesi için, hiç olmazsa Ame
rikanın kendi aleyhlerine fiili 
rnüdahalede bulunmıyacağından e
ınin olması Uizımdır. 

3 - Eden'in son nutku, Alman -
Yanm İngıltereye bir sulh teklifi 
Yapmış olduğunu, yahut yakında 
Yapması muhtemel bulunduğunu 
ve lngılterenln dıçbir Nazi tekli
fıni kabule Amlıdc olmndıgmı bil
dırmesı bakımından çok muhim -
dır, 

Uzak Şarkta: 

Uzak Şark ve Japonyanm, 
Amerikanın, Sovyetler 

lirlitiııin vaziyetleri hakkında 
ıu haberler verilmektedir: 

e Roosevelt beyaz sarayda 
llM.lli müdafaa ve harici siyaseti 
İdare eden yüksek şahsiyetleriy 
le müşaverede bulunmuştur. 

• Sovyet hükUmeti Japon· 
Yaya bir nota vererek, Japon ·a
lllft Sovyet - Alman harbi kar
lllandaki vaziyetini açık olarak 
bildirmesini istemiştir. 

e Japonyanan, Hindiçini, Fe 
lenıenk Hindistanı, Singapur is
tikametinde ani bir taarruzun • 
dan endişe edilmektedir. 

• Inciliz kaynaklan da, Ja • 
Ponyanm Çine taarruzunun be -
linci yıldönilmü münasebetiyle 
bu harpte Japonyanm askeri ve 
iktısadi bakımlardan müthit bir 
•Ul"ette yıpraııdaimı, bir milyon
dan fazla asker kaybettiğini, 
1'ınkin kukla hükumetini kur • 
IDaktan bqka müabet bir b -
ıançlan olmadağmı bildirmekte· 
4irler. 

Bütün bu haberler ve diğer 
birçok hadiseler, şimdiye ka • 
dar harbe fiilen iştirak etmiyen 
ba iki büyük devletin mühim ka 
l'arlar vermek arifesinde oldu -
iu hissini hisd etvıektedir. 

Japonyamn Sovyet - Alman 
harbine Almanyamn lehine nla

sa. Japonlann da, bö)·le gayri 
müsait şartlar içinde, a~·ni za
manda iki cephede muharebe et 
meyi göze almaları şüpheli gö
rülmektedir. 

Amerika ve Japonya: 

Japonyanın bu yeni cepheyi 
açabilmesi için, hiç olmuz 

sa Amerikanın kendi aleyhleri -
ne fiili müdahalede bulunmıya· 
cağından emin olmalan icap e
der. 

Nazizmi imha etmek için in -
giltereye olduğu gibi Sovyet -
lere de yardım etmiye karaı; ve
ren Amerikanın, A'\·rupada Na
zizmi ve Uzak Şarkta Japon 
emperyalizmini kuvvetlendire • 
cek hareketlerde bulunması gay 
ri mantıki görülmektedir. 

Şüphesiz Amerikanın, Çinden 
çekilmek ve cenubi Pasifikteki 
emellerinden vazgeçmek şar -
tiyle - hem Bolse\·izmin hem de 
Nipon emperyalizminin zayıf
laması için - Japon - So,•yet har· 
binde bitaraf kalması ihtimali 
düşünülebilir. 

Fakat Japonyanın be~ senelik 
fedakarlıklar ,.e azim zaviat pa 
hasına çinde elde ettiği kazanç
lardan ~azgeçtteği zannedile -
mez. 

Ancak Japon ricalinin, bir 
taraftan Amerika henüz hazır
lığını tamamladığı için, diğer ci 
betten Amerika efkan umumi -
yesinin Bolteviklere yardım 
maksadiyle harbe girmeyi tas • 
vip etmiyeceğini düşünerek, 
Sovyetlere kar§ı harp ilin et • 
meleri ihtimali de menuttur. 

Diğer cihetten, Amerika, bir 
senedenberi kara, deniz ve hava 
kuvvetlerini hiimmah bir faali
yetle çoğalt .. akta ve Pasifikte 
lngilizlerle müştereken mevcut 
üsleri takviye etmekte ve yeni 
üsler tesis eylemektedir. 

Bu vaziyete göre, düşünülebi
lir ki; Japonya bugün harekete 
g~mek yahut emperya~ist e· 
mellerine hatta mevcut kazanç
lanna veda etmek mecburiyetin 
dedir. 

Bütün bu ihtimaller mevcut 
olmakla beraber zannediyoruz 
ki, Japonyanın hareketi, büyük 
mikyasta Sovyet - Alman harbi
nin seyrine batllilli'. Hatta iki 
gündenberi başlıyan Sovyet mu 
kabil taarruzu, muvaiilk oldu
ğu takdirde, Japonyanın mih -
verden çıkarak, Amerika ve ln
giltere ile. tabii yine Sovyetle • 
rin aranna olarak, bir anlaşma 
~nuya temayül etmesi de 
nribnkündür. 

Eden'in Nutku: 
?ak müdahale etmek için Sov • ------------
Yet ordulannın bozıuna uğra -
baaaam beklediii tahmin edili • 
Yordu • 

Bu takdirde dahi Japonyanm 
Çin seferi devam ederken Sov
Yet)ere karşı ikinci bir cephe aç
..... mantıki ıörülmemekteclir. 

Eden'in dün mevzuu bah -
setiğibaiz mühim nutku 

hakkında yeni tafsilit ıehniş -
tir; 

Şiipbesiz böyle bir vaziyet, 
Sovyetleri iki ate§ araamda bı
l'akarak müşkül bir duruma so
kabilir. Ancak Sov.yetlerin U • 
~Şarkta Japon taarruzwuı 
Gallyecek müttakil bir ordulan 
ol«uğu ve Amerika tehdidi gö • 
IÖnüncle bulundurulacak olur -

Ingiltere Haridye Nazan dün 
bildirdiğimiz sözlere ilaveten şu 
mühim noktalara da temas et • 
miştir: 

"Hess'in lııciltereye gelmesi, 
Almanlar arumda siyasi ihti -
liflar olduğunu göstermekte 
ve istikbalde daha mühim şeyle 
rin vukua ıeleceiini tahmin et -
tirmektedir. Bitler. şimdi hris • 

Sada yüzmeyi öğrenmek, yüz
~en korkuyu kaybetmemek 
~~iıı en tabii usul, suya girmek- a •.r... Plijda soyunup mayyoyu 
:•Ydikten sonra, suyun içinde ve 

'-llllar üzerinde yürümekten, 
şii.Phesiz, kimse korkmaz ... Suyun 
Yiikaeldiii kendi boywuı geçin· 
ceye, ıuyun içinde yürümek bir 
"'eaeıe detildir. Hatti arada sı· 
~~ (Ömelerek nefesini tutup 
-.ı da suyun içine sokmak in
S.1tı korkutmaz ..• 
811ta1an yaptıktan sonra hiç kork 

lllıYacajına kanaat ıetinnek de 
• Pek kolay olur. Suyun i(inde bi· 

l'1q derince, fakat boyunuzun u
~~Uiunclan daha derin olmayan n 
k lr Yere ıelince, ayaklarınıza 'l 

11rnlann üzerinden kaldırarak 
kollarınızı iki tarafa doiru a(ar 
::ıu kendinizi, arka üstü suya bı
lt rsınaz .. Bunu yapmaktan hiç 

1 °rkınayıblz. Ayak1annızla kum a 
barın üzerine tekrar basarsanız, 
•şı1ıız büsbütün suyun yukarı. e 
~da kalacaktır. ı 

Bi( korkmayıp da, bacaktan- k 
:-: birbirine bitişik, kollannız ıa 
.,, tarafa açalmııt halde ve bütün ı v 

~~Udibıiiz dümdüz olarak kendi
~ bırütıtınıa vakit, yüzünüz 
~ hUl'llunuzla atzınız, suyun l- · 
~de değil, uyun yüzünde ser
f t kal9catınclan rahat nhat ne- n 
ea alaltilirsiniz. O vakit iyice ka- ıı 

-.rt ıetirirsiniz ki, insan suyun. t' 
:...ıtlnde hiç bir hareket yapma- t 

l1ly1ID i(ine batma ... Bu va- e 

(Arkası 4 üncü sayf adn) 
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r Basvekili Dinlerk_en_,) 
'~ . 

.eyrettik. ne de diplomasi mü-ı 
nasebetlerini açık kalpli ve n~
fiz ıörüşlü olmaktan baika bır 
şekilde anladık. 

Halbuki Büyük Hal'1> sonrası 
dünyası içinde siyasi faaliyetle. 
ri, dünyanın ıidiş şartlanpı bu 
kadar vuzuhla 2ören devlet a
damlarına, tesadüf mümkün de

@•!W'Ji'li 
ile Propaganda 

Yapdan Efkarı 
~ildir. Sivasetim izin ,. ,. Umumiye 

H
arp sonrası dünyasının 

Ana Prensipleri 
siyasi faaliyeti kücük ve Yazan: Sabiha SERTEL 

büyük devletler için ayni mik-
yasta koskocam'3n hataların te- H er memlekette efkin 1;1-
kerrüründen ibaret olmuştur. mumiye denen, fakat hı( 

Han2i bir şeyi saymalı. Ver- bir yerde umumi olmıyan efkar, 
sailles, Lloid Georıe'un bir in- muayyen zümrelerin, m1111yyen 
tihap davasını kazanması için menfaatlerin propa.randalariyle 
dema2oji yapmasına imkan bı- hazırlanır. Siyasi fırkalar mevcut 
rakm'3k, ihtiyar Clemenceau'ya olan memleketletde her fırka, 
hiddetini teskin çaresini bulmak kendi emellf'rini tahakkuk ettir· 
için ortaya çıkarılmıştı. mek için, miitene,·vi propqanda Büyük Millet Meclisinin bir 

aylık bir tatil devresine 
karar vermesi münasebetiyle 
Başvekil muhterem Refik Say
dam, devletin iç ve dış duru
mu hakkında uzunca izahat ver
di. Millet Meclisi kürsüsünden 
bütün cihana hitap eden devlet 
adamı, bu nutku ile tezatla ve 
tenakuzla dolu dünyanın icinde 
ve~iıne tezatsız ve tenakuzsuz 
bir siyaset takip eden Cümhu· 
riyet Türkiyesinin profilini res 
metti. 

Başvekil, bundan altı av k; 
dar evvel yine Mıllet Mecli: 
kürsüsünden millete hitap e 
mişti. Bu Jlecen altı av zarfn 
da dünya hadiseleri en büvü. 
hamlelerini yapmış ve tarihe a
sırlarca üzerinde • konusulacak 
eserler bırakmıştır. Balkanlar 
harbi başlamış, bitmiş, frak ha
diseleri olup tükenmiş, Suriy~-
de fevkalade hareketler cereyan 
etmiş, Akdenizin ortasında ve 
'adalarda tarihin sürprizleri kav. 
dolunmuş, nihayet dünyanın en 
muazzam iki kuvveti, Sovyet -
Alman mücadelesi başlamıştır. 
F"akat bu müthiş ve bir tanesi 
bütün idrak mekanizmasını boz 
maya, hesaplan altüst etmive 
kafi· olan hadiseler üstünde 
Türkiye, siyasi rotasını bozma-
mış, hadiseleri olduiu ıibi ıör
mekte devam etmiştir. 

Nitekim Muhterem Basvekil 
nutkunda, Türkiyenin hadisele
ri tam hakikat hissiyle evvel
den karşıladılına mütevazi bir 
kaç cümlenin kadrosu i~inde an
lattı: 

''Bu muazzam inkif'lllar 
önÜllfk T;;,.kige, ei,,..tin
deki ÜJlikrar ve hmel birli
ğini isbat etmek irin geçen 
kanunusanide size vtiki o
la.rı maruzatımı, kelimeai. 
kelimeıine tekrar et.em bu
günün icapl.anna olan mu. 
tabakala il4ve vega ta1111ede 

ı······· · · · ···· ·· ·· · ·· · · · ·· · ·············ı 
• Yazan : Sadri ERTEM • 1919 muahedelerinin ebedi- vasıtalariyle efkarı umumiye de

leşmesini arzu edenler Milletler nen kalabalıian ancak bir kısmı
Cemiyetini "'aliplerin hukuku- nın fikirlerine bakim olur. Bun· 
nu müdafaa için silih telakki e- lardan çoiu hakikati ıizleyerek, 
diyorlardı. Fakat, '1uazzam Ce- bir takım abstret iddialarla, ya
nevre sarayında, bir odada mu- lanlarla, tahriflerle bu fikirleri 
ahedelerin ebediyeti bahsi ko- istedikleri istikamete çevirirler. 
nuşulurken, yanındaki odada Fakat hakikat abstret ddi1 
İnıiliz diplomatları Fransızları. (Concret) müşahhastır. Propa
Fransız diplomatları İnıilizleri gandalarla zehirlenen efkirı u
ı;ayıflatmak için ~areler '3rıyor- mumiye bir ıün hakikatin ta 
tardı. Cenevre sarayı bir yan- kendisiyle karşı karşıya ıelir. 
dan kollektif emniyet davasını Propagandanın en çok hakim 
ileri sürüyor, beri yandan sank. olduğu devir, harp devirleridir. 
siyonlan ortadan kaldmyordu. Harp, ani dolan bir afet delildir. 
Avrupanın bütün salt cenah Muayyen ıruplar, devletler,-ken

i ......................................... i 
--

,.. partileri, Büyük Harpten son- eli menfaatlerine zat devletlere 
·, ra ~len sulh devresini yıkmak karşı çok daha evvelden hazırla· 
· kin ne llzımsa hepsini yapıyor. nırlar. Bu h·ıurhtı yaparken. 
lar, fakat ıelen yeni harbe kar- askeri faaliyetlerin dışın•• bir de 
şı, ne fikirle, ne teknikle, ne de efkarı umumiyenin hazarlanma
siyasi tedbirlerle karşı koymayı sı keyfiyeti gelir. Bu hazırlık i
dÜşünmüyorlardı. dn de bütün içtimai teşekküller 

Başvekilimiz, Mttlisin Cuma günü yaptaiı toplantıda beyanatta 
bulunurken 

fnıiltere bir tahmin hatasiy- faaliyete le(erler. Hakikatlerin 
le İspanyayı Faşizme verdi. Bir üzerine bir perde örterek, fikir
tahmin hatasiyle Münich'te Av- )eri istedikleri istikamete ~vire
rupanın mukadderatı, demokra- cek bir takım bot ve1timler, 
silerin elinden cıktı. Bir tahmin hakikate taban tabana nt id
hatasiyle 24 Aıustos 1939 ade- dialarla ortaya çıkarlar. z .. 
mi tecavüz paktı, yeni harbi valh efkin umumiye, hadiselerin 
patlattı. Bir tahmin hatasiyle içyüzünü bilmediği için, bu pro
Fransa, M~ot'nun arkasında paıanda clalıası içinde tamamea 
eair düştü. Bir tahmin hatasiy- zıt istikametlere sevkeclillr. 

cek hiç bir cihet olmadığı 
tebarüz eder,, 

* * ..-Urll Cümhuriyetinin isa-
l betli kararları, hakikaL 

teri evvelden ~örme kudretidir 
ki, bize bu2ün Millet Meclisi
nin istirahate çekilmesi imka
nını bahşettiği ıibi, memleketL 
miz de ye2ane sulh ve saadet 
ülkesi olarak emsalsiz bir kıy
met kazanmaktadır. 

Türkiye Cümhuriyetinin ha
rici siyasetinin eserini dost düş
'Tlan bütün dünya sevjli ve hay
ranlıkla karşılamaktadır. 

"Tarih bir gün bu muaz. 
zam mücadele esna.uula 
Türkiyenin rolünün ne ka
dar intlani, ne derecelerde 
hil8nü niyetle meşbu oldu. 
ğunu kagdedecektir. 

Fakat daha bugünden, 
ha11at mücadelesi bütün 
tidd.etiü devam ederken 

sarf ettiğimiz meaai, doat
luklarımıza ve taahhütleri. 
mize vermi§ olduğumuz kı11 
met, sözümüze olan tJGdaka • 
timiz, medeni11et dün11a• 
önüne açık alınla çıkmamı. 

zı temin etmif bul.unu11or,, 

le bu~nkü sark hudutlan mu-
harebeleri bQ}adı. Doiru bir hüküm verebilme• 

Dikkat edilirse, hl.l1> sonrası için, bikim her şeyden ene1 ve. 
dünyası içinde hatalar hatayı sika arar. Bu vesikanan sahte ol

Cümhuriyet Türkiyesinin ku- takip etmis ve nihayet bu~nkü mamasma, hakikate ve adalete 
rulduğu .ıündenberi berrak, V3- dünya haritası meydana çıkmış. yaJdaflllak içla nsikaların sıh 
zih, hic bir tarafı bulanık oluıı- tır. Bütün bu hatalar ~inde haUne ltilyük bir itina gösterir. 
yan bir siyaseti vardır. Bu si- Türkiye Cümhuriyetidir ki, Çünkti sahte vesiJul arla edine
vasetin temeli tecrübelerden, ve kendini ve dilnyarun realitesi- ceji kanaatin ye vereceii hilk· 
Türkiyenin realitesinden alın- ni oldulu J{ibi ıörmüetür. mün hakikate Ve a•alete uypn 
mış prensiplere istinat etmesi- Dünyanın hatadan hataya sü- olmadıtuu bilir. Fakat efkAn • 
dir. rüklendiği zamanda Cümhuri- mumlyenin, bu iddialan tenik 

Cümhuriyet Türkivesi h~ bir y.t Türkiyeai ana .battı ula .edecek eliJMle 1'K 'bir kudret 10k. 
2ün siyasetinde kendini hayale kaybolmıyan lstikW tamamh- tur. O, Jqm4ilae •ttn. aördtliü, i• 
kaptırmadı. Realiteyi bir insan IJ, toprak bütünlüiü politikası- timat -e\titi şahısların veya mea
nabzı tutar ıibi tuttu. Türkiye- nı tahakkuk ettirmek için çalış. sup olduiu fırkanın sözden i'ba· 
nin realitesinden dobn siyaset mıitır. ret olan beyanatı ve neşriyatı i· 
Türkiyenin hacmi, eb'adı, id~ Bu ıörüşün neticesidir ki. le hazırlanır, kendisine verilen 
alleri, hayat iştiyakları ile ayni Cümhuriyet Türkiyesi kuvv~ sahte vesikalarla yanlıs muba· 
seviyede idi. Kuvvetimiz, bu re. tinden emindir. Cümhuriyet kemelere saplanır, yanlış hüküm 
aliteyi idrakten ileri ıelmekte- Türkiyesi yüzde yüz inandılt. lere vanr. hakikati tam ten tara. 
dir. Ne romantik bir siyaset ar- isabetli .kararlarını istiklal har- fından ıörür. Sonra kendisine 
kasından koştuk, ne de dünya- bindenberi tecrübe ettiıi Milli öiretilene zat bir hakikatle kar
vı faraziyelerin penceresinden Şef' in emrindedir. tılaştıiı zaman, ''bu bir sürpriz 

---..... ----------------------------------------------------------------------------------------------- oldu" der. Propagandayı yapan-r 
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BAHiSLER ı 

MUKAVELELER 
Mukavele veya akdin vücut yazan . ......... , ikinci yam idip ve ahlik, iietin-

bulması İ(in iki tarafın r . CÜ yanı intizamı imme, dördün-
karşdıkh ve birbirine uypn su- ı .a k + E + .& v 1 cü yanı da hukuku tahsiyedir. 
rette rizalarım beyan etmeleri "YU a mce llllglf Şimdi her birini birer birer lsah 
kafidir. Kanun bu beyanın ba- edelim: 
-.:an yazı ile olmasını emretmiş- Kanunda yazılı hukuk kaidele-
tir. Mesela, miras taksiin mu· .enede raptedilmedikçe muteber rine mugayir bir tarzda tanzim 
kavelesi, hayvan alım satımında 4eiildir. r.dilmiş mukavele muteber ola
satanın kefaleti, alacaiın başka- Mukavelenin bir hududu yok maz. Faraza, kanun faizin kısa 
f;ına temliki, tahriri şekilde ya- mudur? Herkes istediii muka· zamanlarda aıaa sermayeye ilive 
palmazsa muteber olmaz, hie bir veleyi yapabilir mi? Bu suallerin edilerek mecmuu üzerinden tek
~~,.?'. if~!_.~~~=--~r bazı ~vahı 11udur: .!~lıtir~:Stinurıı:ncıır~ ~i 

· nı 

nın deiietirilmesine dair muka· 
veleler, kaait veya ihmal halinde 
•demi mesuliyet eartuu havi a· 
kitler tamamiyle hükilmsilzdflr. 

Çer(eVenin ikinci yanım teekil 
eden idlp ve ahlik kaideleri hü
kümlerine mupyir huma ihti
va eden mukavelelerin de mute
ber olmıyacalı lelklrdır. Meseli, 
su bar para makabilliHle ÜS· 
tünda hie elbise olmadan sokap 
eıkmayı taahhüt eden tahun iıll· 
zaladıfl mukavele keenlemye
kt.ndur. Şartlann zamanın tellk. 
kilerine ıöre ne derece ahllk ve 
ld'ba uygun olduiu hakkında 
hAkimlere aeniş hakkı takdir ve
rilmiştir. 

Mukavele serbesliiinde üçün
cü hu•at olan intizamı imme ka. 
vaidine ıelince; ba bideler hu-
tıP.l.ıet!.9'!.. ~cinde. ~ 

lar da yaptıktan yalan propqan. 
daya o kadar inanırlar ki, haki· 
katle kartı karşıya geldikleri za• 
man sürprizden bahsederler. 

Hakikatlerin İ( yilzilntl bilen, 
hakikate mütahhas, reel vesika
larla yalda.-nlar i(ia stlrprb 
yoktur. Ancak, tabii bir lfetin 
(meseli bir zelzelenin bir şehri 
yıkması gibi) hesap edilemiyn 
bir afetin ta$1rtması vardır. Fa· 
kat efkin umumiyeler, yalan ve 
sahte vesikalarla hazırlandıklan 
İ(in, her hakikatin kartasında bir 
defa ıreriler, buna apriory bir ıa
kım izahlar bulmaya çab$1rlar. 
~uurlarından ziyade hislerinin iJ. 
hamlanna kapalarak hakikati is
tedikleri ıibi görmiye ve izaha 
calışırlar. Bütün bunlar beyhutle 
salımetlerdir. Hakikat. ne bir ba
lon, ne bir sabun köpüi6, ne •e __ , ... .. . . .. ·- .... 
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r ASKERi VAZIYET) 

Şark Harbini 
Ye i ·Safh 

t.4ukabil Tacarruzlar, Kızllordu Kuvayi 

Külliyesenin Stalin Hattında Mevzi 

Almasını Kolaylaştırmıya Matuftur 

.ASKERi MÜTAHASSISil\UZ YAZIYOR 

ADLİYEDE: 

Adliyeye Yeniden 

iki ihtikar Davası 

PİYASADA· AMERiKADA Kanuni Baitisler 
l»eynir Fiyatları (Baş tar•rı z ncidc1 (Başı 3 tındıtte> 

Tetk.ık · bir göz atıp masanın dış tarafın-! l~mumiyesldir. Bu ~atdelcr i~a-Y eniden daki ~damlara veriyor. rı kanunlarda, Teıjkılfıtı Esasıye 
Bizim yanında durduğumuz a- kanununda, ce7.a ''e usul kanunla. 

Verildi Ediliyor , dama şöyle bir telı:!raI düştü: ':'~.da yazılıdır. Bunlar.ın va?.et-
1 • 1 1 , . . . . t~gı şar~lar:ı aykırı mahıyette t~n 

Kalay ihfikarından adliyeye ve Fiyatları mürakabe bürosu dün '1\.1ussolını 12 Lavrentıev, Cı- ?.:1111 edılmıs olan ınukavelelerın 
rılen Marko Parlonun duruşma • kü toplantısında peynir fiyatları ano, nokta. ittifak muhtemel, hiç bir kn·!net~ hukukiyesi yok
sına dun asliye ikinci ceza mah • hakkında tetkikler apmış, bu a- nokta .. P~pa ateş nokta.,, .. .. tur. Mesela, hır şahıs mevrut 
kemesınde başlanmıştil·. jddia rada toptan peynir ~atnn tacirle- B.u ıkı sa~~rlık telı?rafı onum- mahk~melerd~n bnska a~·rı<"a teş. 
makamı Marko Parlonun cezalan ri de dinlemiştir. Peynir tacirle- de~: adam şoyle. açıyor: . . . kil cdılecek hır mnhkeme tarnfın
dırılmnsını istemiştir. Muhakeme, r· . r· ti ! l Roma hususı ınuhnbırımız- dan muhakeme edilip ce:1.a ı:ek-

ı, peynır ıya arının norma o - d . .· k h 1 d h" ,A b" 
karar tefhimi içın başka güne bı- duğunu iddia etmişler, ve bu id- en. meH a u .e er ma 

1 
·ett.e ı~ 

rakılmı tır. dialarını da tetkik etmek için 1e- Bugiin saat on ikide l\lusc:o- mukavele ·e ımza ını koysa dahı 
Fiyatları mürnkabe komisyonu neke, lehim, süt fıyatlarının art- !ini Rusyanaın Bulgaristan sc. hu '!1uk~vele batıld~r. 

dun çclık tel ihtikarı yapan üç tığını ileri silrmüşlerdir. firi Lavrentie,"i kabul etmi • Şımdı ccr~evenın dC>rdlincii 
kışıyi, kok kömürü ihtikarından Fivatları miirakabe komisvo - tir. l\lus olinin damadı ve ha- kenarına gelelım: 
bir ki ıyi adliyeye tevdi etmiştir. nu peynir istihsal edilP.n mu;-ta • ricive na7.ırı olan kont Cinno Salısi haklnr. Umumh·et itiba-

Sahte Memur - Memur olma- kalardaki sı.it fivatl~mnı tetkik da hu miiliikatta hazır bulun- riyle hu hakları haska~ına dcv-
dığı halde kendisine memur süsü etmiye karar vermi~tir. Komis - mu~ttır. Alakadnr mtıhnfilin retınek veyn hunları tahdit et-
vcrcrek tene:ızüh yerlerinde bazı yon perşembe gunkü toplantısın tahminlerine göre hu İtalvn mek kabil değildir. Hi<" kimse 
kimseleri ltizumsuz yere karako- da da perakende peynir satan ile Rus.va arac:ında bir ittifak medeni haklarından ve onları is-

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 19.00 Konuşma 
7.33 Milzik (Pl.) 19.15 Orkestra 
7.45 .Haberler 19.30 Hnbcrler 
8.00 Müzik (Pl.) 19.45 Fasıl sazı 
8.30 F.vin saaU 20.15 Radyo g-* zetest 

12.30 Program 20.45 Muz.ik (PL 
12.33 Şarkılar 21.00 Ziraat tak 
12,45 Haberler vım.I 

13 00 Şarkılar 21.10 Şarkılar 
13.15 l\Iuzık (Pl.) 21.30 Konuşma 

...,.. 21.45 tnceşaz 
18.00 Program 22.30 Hnberler 
18.03 Orkestra 22.45 Cazbant 
18,30 Konuşma (Pl.) 
111.40 Orkestrn 22.55 Kapanış 
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Istanbul Belediyesi Veterine Ba l .. d ... E s ıca 
mu uru sat Evsenin oğlu gen ~l olı 

" Alman • Sovyct harbi ikinci j rizc kollardır. Harp saha 1 lıeniiz 
afha ına ı;:irmek üzcTedir. hu nehire 'armamı tır. l\1auma-

la göturmiye kalk-.•1 20 yaşında tacirleri dinliyecektir. hazırlığıdır. Halk ga:\Ct heye- timalden kısmen olsun, mukave-
Mehmct ısminde bır genç dün Çivi Tevziatı - Vilayet emri- canlıdır. Diker tarnftnn haber le yaparak va7.f!eçemcz. Kendi 
asliye sekizınci ceza muhkeme - ne verilen çivilerın ve çimento - alındığına görC', Papa hövlc bir hürriyetini bağlayamaz. l\lesela 

hukukçularımızdan Hasan Fikre Unlard· 
Evsen ile Metea Denek Kampı. Arka; 
emini Salih Kuldaşın kızı Mu· ve div 
kadder Kuldaşın nikahı 4/7 /941 apta b 
günü mümtaz bir zümrenin hu· aska. 
z~ru ve muhterem valimiz Lut ilde YE 
fı Kırdar, Ordinaryüs profe~:."! Yeti b t 
Ebülüla Mardini, Avukat Necati ızı ica 
Yalım ve Elektrik, Tramvay, Tıi Dil ı 
nel idaresi umum müdürü Mus· de bir 
tafa Hulki Eremin sehadetleriylelaktadu 
Beyoğlu evlenme dairesinde ak·Dtet mE 
tedilmiştir. lele nıeı 

Biitiin rephe boyunca So\ yet fih burada da'- Almnn motörize 
U\ 'etleri Sta!in miidaCaa hattı- kll\ 'etlerinin. ha' adan bombar

,a varmışlardır. Kızılordu, bu dıman edilmelerine raj!mrn. hayt "cati temin için iki giindenbcri li cesurane ilcrlevi lıarel eti 'np. 
titiin cephede Alman ku\\ etle- tıı.;ına üphe l oktur. nn kolun 
ne kar ı mukabil taarruza ı:ec;- hedefi Smolinsk iizel"indf'n l\10 -

nişl('rdir. Sov;)et tebliğine J:!Örc ko\'aya oı:nrlmrnk ol lu•u ıc;ın. 
u mukabil taarru7. şimalde Os- So\') etler hıı kolu da durdıırınak 
rov cephe inde İ) i netice '·er- ic:in ellcrinc1cn geldiği ka<' r g.ıv
ni , merkezde 'c cenupta Alman ıet sarCctıncktcdirlcr. 'itekim 

> .leri hareketi durmamı tır. l>u kolda ilk haftacln 100 - ı :>0 

sınde ıkı av on beş gün hapse ları.1 ihtiyacı olanlara tevzi ine ittifakın tamamen ale~ hinde· hir insan mukn,·ele ile birisinin 
mahl:üm olmuş ve derhal "tevkif başlanmıştır. Kimlerin ihtiyaçla - dir. Vesaire .. ,. esiri olmayı kabul edemez. Hatta 
edilmı tır. rı olduğu belediye heyeti fenni - kanunumuza göre 10 seneden 

ıy .... -ız H" t • T k · d ı · · ı_ ' · d"l O, bu havadisin serlevhasını >.ıa., ızme çı - a sım e o- ye erı vasıtasıy.l.C' tesi.lıt e ı mek- fazla bir müddet için '· ·antığı hiz. 
turan Dr Sef tt. · 1700 ı · t d" vazmaları ve tashihlerini vapma-. ae ının ırası- e U" met mukavelesinden bile l O "ene 
nı çal p k h" t · · F th" ları icin tel~rafı musahhihlerine ı açan ızme çısı e ıye sonra her zaman vazitet"ehilir. 
" ... kal dli ·1 · verirken ben de arkadaşıma: "'.... anmış ve a yeye verı mış- MU'"TEFERRİK .. Kaldı ki, 10 ~ene icinde kanun-
tı. Duru ma dun birinci sulh ceza - Pire deve doğurdu, diye bu. da yazılı bir <"Ok sebepler dolayı. 
mahkemesinde yapılmıştır. Fct - 1 na derler, diyorum. siyle mukn\'elevi her zaman fes-
hıye tevkif olunmuştur. Darülaceze çin yeni - Hiç sormayın. diyor, bu sü- hedchilmck hakkına maliktir. 

So\) et kll\ \•etleri muknhil kilometre ilerlivcn Alman kuv- POLİSTE : 
'ınrruzlarma dün de devam et- 'etlerinin ~ iirih ii ii. ikinci hnf
ni lerdir. Bu mukabil taarruzlar ta dikkati ceJ,ecek derC<"f'de za

reli telıırafların bile hazan tane
Gelir Kaynakları si 200 Türk lirası tutar. Sofya Vedat Orfi Temsilleri 

'uzı'ordu ktı\'ayi külli) esinin \ ıflanu . hntiii bazı ) erlerde gün- e:r Çocuk Tramvay DarülAcezenin gelirini arttır -
talin miidnfaa hattında meo:i terce durmuştur. mak ve hizmet saha~ını genişlet-

~ lmasını kola,Ja tırmakta oldu- Bileft!İSİnİ Yaraladı mek için kurulan "DarüHiceze-

Taksim - Altıntepe tiyatrosunda 
1 1 +,. .... nnuz perşembe aksamı 

KAN 

toied . : •••••••••••••••••••••••••••••• .. ···--··•••ı tin e ı 
İ lstanbul Borsası i nd: 1 

l .... " .. :;.~:.:!.1 ... ~!.~.~~!!.~~ ...... J laa~lakm ca tı 
Agılıı olaraı 

1 ,.u için, nım•akkat de olsa .Sov- Yük.-;:k pnrnınğı isfkametin- 3' ye yardım cemiyeti., yakında fa-
~ etler için fa~dalıdır. l\1aaınaCih deki kol, Luck iizerindcn No,o- Kurtuluşta Şahin sokağında 18 aliyete geçecek ve yeni gelir kay Vedat Orfi bizzat baş rolde Londra ı Sternn 
on h~ ıcünliik hir harpten on- aad'a dof:ru ilerl('miştir. Bu kol numaralı evde oturan Nurinin 13 nakları bulmıya çalışacaktır. Ce- Nevyork 100 Dolar 

dan Chika,go'ya ı?azetecilerden 
kelime başına 50 Türk kurusu a
lırlar. Demek şu vukardaki 10 
kelimelik telı.rraf bize beş lira
va çıkmıştır. Fakat bir de 1000 
kelimelik telıv-afiarı düşünün! - ar tet 

5,24 ndan ! 
lS0.0250 rarına 

tır. ra kızılordunun iki ı?iin deum e. ilk hafta çok bii\ ük muka' cmct- ya ındakı oğlu Kemal, Adil İ!\ • miyet varidat kaynağı olarak şu 
den bir mukabil bir taarruza erer- le kar ılac;mı daho cenupta J cm . d b" 1 • sahaları etüt etmPktedir: Rozet Parls 100 F. Frano .. .. h k h" 

1 
ft 

1 
mın e ır tramvay bi etçisinı a- MflAno 100 LlrP.t 

mesi, değil yalnı7. miidafaa kahi- erg an<"a ır ıa a sonrn a ına- gır surette yaralamıştır. tevzii, balo, müsamere, konser, Cenevre 100 İsviçre F1' el 'tnE 

•i:retini kal•hetmediğine, fakat hilrııi tir. Bu kol simrli Novograd. Hadisenin sebebi, biletçi Adi • ve tenezzüh, hususi pul dağıtma. Amı:terdam ıoo Florl.ıı eselee 
•aarruz kabili~etini haİ7. olduğu- V0Ji.11sk önlcrincle huhınnıRkta- lin, Kemali tramvaya almak i~te Şehrin ileri gelenleri araların- Tahmin bedeli ilk teminat Berlin 100 Jc. Mark l"l'liye1 
"la delalet eder. Bu mukabil ta- dır. l~ızılordu burada da muka- mcmcsıdir. 13 yaşındaki Kemal, da yaptıkları bir toplantı neti - Brüksel 100 Belga ette b 

rruz Alman kuvvetlerinin hangi bil taarruza geçmis 'c Alman i- bıletçi Adılin bu muamelesine cesinde cemiyetin idare heyetini 38578,50 2894,06 "Vemınpa,a, znıseıa, 1'eyogıu ve mnrevJ nas- AUna 100 Drahmi esi itı 
rephede l ıpranmıya he tadığını leri hareketini durdurmu.;tur. h 1 k şu şekilde tesbit etmiştir. talıklar hastaneleriyle, Zeynepklımil do#um Scıfya 100 Leva alrnatı 

d ık k 1 b
. Kiiçük parmağın tem i1 ettiği ırs anmış, a şam üzeri Adılin evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 144500 lit- Pra0 100 Cek kronu 

• a me) ana ç araca o an ır yolunu beklemiş ve Adil işinden M'th t N r H · ı H.. • 1-2."37' U\'dur > te('Tt'ı"bedı'r. cenup cephesi i c, Besarnhl adan k . d k b ı a em ı, ayrı par, u- re ı;lğ siit, 38000 litre pastörize silt ve 750 Madrft 100 Peçeta _.. i kat"Ş 
. çı ıp cvıne gi er en irdenbire · s br' T"'te H · Ar bo- kil Cephedeki umumi vaziveti on- Kıev'e doğru hareket eden Ru- k 

1 
b kl . seyın a ı u n, ayrı a g .- r- o yoğurt Var~ova 100 ZloU dı·~ .... r 

Al l\ı k t 
ar ı ayıp ıça a göğsunden ya- lu, Cevat Nizami Düzenıı·. 1200!U5 !150.39 Cerrahpaşn, Haseki Beyo"'lu ve Zilhre"ı has- B d •te 100 P "O .. ..... 

' mak kin sol elinizi açınız ve men · man 'e acar un c • ralamı tır. 6 

• u ape., ~n.. ~ de~ı· 
T • • h t• lerinin 'iicude (!etirdiği kolu tc - Valinin ziyafeti - Vali ve be- tahklar hastaneleriyle Zeynepktımll doğum Bükreş 100 Ley "' salıdaki vereeeiimız ıza a ı e- kil eder. Burada Alman _ Rumen Adıl hastaneye kaldırılmış, kü evinin yıllık ihtıyac.r için nlınccak 76373 kilo Belgrat 100 Yen 11,1379 ir şel 

.inizde takip ediniz. çük Kemal yakalanmı•, hakkın • lcdiye reisi Dr. Lütfi Kırdar §eh beyaz. karaman eti. t •1.oosı •- t orduları ancak dört o-iin e\ 'el ~ rimizdeki komutanlara ve yu··ksek r h y b ~ n \ Yokohama 100 sveç ~r. " .... 
Avucunuz, Alman kuv,·etleri- ,.. da kanuni takibata başlanmış • a m n eae erı ne ilk teminat miktarları yukanda yaz.ılı işler ııy- Stokholm 100 Dinar rıun · 

rin hareket noktalarını toplayan Prut nehrini gcçmi e 'c Bcc;n- tır. Adılin yaraları ağırcadır. rütbeli subaylar şerefine dün Ya " a;rrı kapalı zarf usuhylc eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt UHAM ve TAHViLAT lele 
merkezdir. Alman motörize kuv- rabya ile Buko\İnada ilcrlcme1c Tara~adan IJiiştii _ Beşiktaş- lovada bir ziyafet vermiştir. ve Muamel4t Müdilrlu!U kalemınde gorillebilir. ihaleleri 15/7/941 sah taki , 
• etleri bu merke·..aen dört isti- mll\affak olmu lar~ır. So\ \Ct ta Yenımnhalledc oturan Mardi. Terfi Eden Belediye MildOrle- ıünU saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat Muamele olmamıştır. ek 14 

,,,.. ord b d ı k · · · Beled' k t .. makbuz veya mektuplan 941 yılma alt Ticaret Odası vesikaları ve kn- l 
kamette (vani dört parma~ın1z usu ura 8 ıarp '\erme ~ızın rosun 12 yaşındaki og~lu Frı"ç evı·- rı - ıye onserva uvar mu o 11rt "' .. t t ··k 1 1 1 k"I d'" ·· y f z · nuncn ibrazı lflzım gelen diğer vesaik He 2490 numaralı kanunun tnri- ·r 

k 
tikametinde) ileri harek ... t"ın• s ra eJı se ıep ere çc ı mt'''e ru'n taraçasında oynarken du"'ı:: • uru usu iya Demırcioğlu, :f t 1 d h 1 Beyoğlu IstiklAl caddesinde b Vel " "' b 

1 
'"'' ır It! a ı çcvres n e azrr ryncakları tcklıf mektuplarını ihale günü saat 14 e teşebblls etml~lerdir. Şahadet mec ur o muştur. Çiinkü J.;ovo- muştur. aiye müdürü Ihsan, Muamelat kadar Dalmt Encümene vermeleri lfızandır. (:>128) Fransız tiyatrosunda mukim ve . lldirE 

c. narmağını temsil eden kol Battık o-ad ve Tnnopol i!ltikametinde Ağırca yaralanan Friç Şişli, ço- müdürü Zühtü Çubukçuoğlu ve mezktir mahalde sinemaca iken tincü 
, evletJeri topnklannda .faaliyet. ilerli~ en iiciinr.ü kol bu ceohenin cuk hastanesine kaldırılmıştır. muhasebe mudur muavini birer h!ılen ikame\gahı meçhul Vasili• eseıes 

"C tedir. Burada Almanlar hareket arkasını tehdit etmd<1edır. Kı- Bir Yaralama _ Tophanede derece terfı etmışlerdir. C O S E ı N ş A A T ,. kl Papadoploya: nun 
ı slerinden 200 kilometre kadar L zılordu bu tehlike i bertaTaf et- Kadılar yokuşunda oturan ve ka Yeni Halk Hamamlan _ Be _ ~ Ist. 3 üncü icra memurluğun• l\edir, 
reri ~irmişlerdir. D'Vina nehrini ınek icin Besarahyndan cc:ki Rus ra Mustafapaşada dü1.-mecilik ya dan: fllhıdE ... 

1 
d d 0 . t .. . 6 .. , tediye yeniden iir halk hamamı Nafıa Veka"let• d hazı yerlerden gererek I.eton- ıu u una ve ınv~ er uzcrmc pan Mehmet Diler·, Galatada Ke- -'.7 in en ~ .Beyoğlu birinci noterinden 10 Şava 

u " k"l · t "h t · t" açmıya karar vermi~tir. Kasım -
.r • ada ileri hareketlerine devam çe ı mevı ercı e mı ır. meraltındaki kadınlardan Ahmet .. temmuz 930 tarih ve 9928 nu • -

O h .. 1 ""k h b • paşada açılan halk hamamının gör - S1 f'tmck istemişler ,.e burada Sov- n .- gun 11 mu nrc cyı kızı Şerifeyi bı,..akla sol koltuk 1 - lrt vilAyetl dahilindeki Kurtalan - Siirt - Haydar kl5prüsil maralı re'sen tanzim edilmış' no-.. ı h"'l' d b"l" • :s düğü rağbet belediyeyi bu kara- 1 d • et mukavemeti ile, hatta ev,•el- şo~ e u asa e c 1 ınz: altından ağırca yaralamıc:.tır. yo unun maka am şose inşaatı ile karglr, Kurudere ve Haydar k6pr01erl ter senediyle Doktor Isak Kara • ra sevketmiştir. Yeni hamamla - inşaatı 380.000 lira keşi! bedeli uzerindcn kapalı zar! usuliyle eksiltmeye 
l i giindenberi kı7.ılordunun mu- Almnn orduları eski Polonva Şerüc Beyoğlu hastanesine kal rın şehrin muhtelif yerlerinde ol çıkarılmıştır. konun zimmetinizde alacağı olan 

abil taarru7.u ile kar~ı1a mış- topraklsmnı ve Baltık devletle- dırılmış ve Mehmet bıçağı ile ya- masına dikkat edilecektir. 2 - Eksiltme 1817/941 tarihine milsııdif cuma gOnO saat 15 de Na- 1350 liranın maa masarif ve faiz 
)ardır. Sovyet tehlif:i kmlordu- rindcn Litvanyayı i rrnlc mu\ nf- knlanmıştır. fla VekAleti şose ve "köprüler reisliği eksilune ve ı.rttınna komisyonun- ücreti vekAlet tediyesi hakkında 

r nun ha mukabil taarru7.dn mu- fak olmuslardır. Faknt her taraf- Sivrisinek Milcadelesl - Vila- da yapılacaktır. ıJtinderilen icra emri ikametglhı-
C • nffok olarak Dvina nehrinin 15 ia tnhminJerinin re, k;'lrle miithi.; Dünyanın Siyasi yet sıhhat müdürlüğü, vil~yetin 3 - Eksiltme şartname~ı ve buna mnteferrf diğer evrak Nana v~ nızın meçhuliyeti hasebiyle teb • 

Bir 
Gc 

' ' ilometre iJerisindr Ostrov"u da- muka,•cmetlerle kar ıln.;mı.;. mli. muhtelli kazalarındaki sıtma mü kAletl şose ve köprüler relı:liğindc görOlebllcceğl gibi, 19 lira mukabi- Tiğ edilmemiş ve mercice bir ny 
ı j Ş?eri aldıtını idôia etmektedir him za' iat , ermi-; , e hn~ Ji ycp- • A cadele ekiplerini tak,· iyeye karar llnde ıiOse ve köprüler reisliğinden alınııbilecekUr. muddetle ilanen tebliğine karar 
Jlu kol l..eningrada doğru !!İtmek- rnnmı lardır. Nitekim on h<'o; rvıanzaraSI vermiştir. Hazırlamm sıtma mü - • - Eksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin eksiltme tarihinden en verilmiştir. ilan tarihinden bir ay r. ~ 
te <\'du!u ''C Raltık sahillerini cadele programı ile sıtma yapan ıız üç gtin eve\l bir istida ile Nafia Vekaletine muracaat ederek bu gibi frinde yukanda gösterilen borcu 

IC ,_ w • i S ti h ı:iinliik çetin bir harpten 'e 150- <Ba$1 3 iinclide) i . · k ··r1 1 . tam . işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikaları almaları Hiz.ımdır " ı. d B 
.. apayaca~ı ıç n, • o''''C er u 

200 
kı"lometre n'cattcn .. 

0 
.. ~n d .... 

111
• t" 1 ... '"d 1.. k .1 k s vrısıne su e en amen ım- t · birriza ödemeniz ıazım ır. u " ,, • .. ıyan ıgm mu a ıı csı me te - 5 - steklilerin Ticaret Odası vesikası ile 18950 liralık muvakkat 

repheye hüyiik km•,•etler getir- So\'yet ordusunun muknhil tnar- <lir. Harp yakında çok şiddetle- ha edilecektir. Villyet sıhhat mü tcmlnatlarmı havi olarak 2490 sayılı kıınunun t:ırifatı dalrcs"nde hazırlı- müddet içinde borcu ödemedigi• 
mislerdir \"e bu 8ayede buradaki ruza geçebilmesi, Alman ordu u- ncccktir. Ruslar kahramanca dürlügü bu iş için 5 bin lira tah- yacakları kapalı zarrıan ikinci maddede yazılı sııattcn bir S3Dt evveline niz ve tetkik merciinden veys 
mukavemeti muknhil taarruza nun az çok yorulduw'una. So' vct hnrhetmektc<lirlcr. lngilterenin sisat ayırmıştır. kadar komisyon reislığine mllkbuz. mukabilinde vermeleri muktazi olup, temyiz mahkemesinden veyahut . ziy 
ı evirmeye muvaffak olmuc;lar- ordsuntm taarrm: kııhiliHtini mu hedefi başladığı işi bitirm.-k, Al - posta ile gönderildiği takdirde pos~da olacak gecikmeler ve milhilrsilz iadei muhakeme yoliyle alt ol • 
tlır. Sovyetlerin huadaki mukabil hafazn ettiğ'İne delülct eder. Al- mnnyanın magliibi)etini intaç Memleketimizde At ve zarflar kabul edilme; (3767 - 5242) duğu mahkemeden icranın geri A._, 
taarruza dc,•am etmektedir. bırakılması hakkında bir karar J 

k 
manlar hic bir 'erde, Fransa ,e etmektir.,, A Ç "'aldı 

Orta panna hiusındn J!İden Balkanlarda olduj!u gibi. cepheli Eden'in bu nutku, Almanya • ygır og getirmczsseniz cebri icra yapila· 
Almnn ku\'vetleri Minsk'in ileri- k • . Ankara, 7 (TAN) - Yapılan Darphane ve Damga Matbaası ca"'ı ve yine bu müddet içindi 

1 • d B , ..ı • varmıya ve at'ı bir netice almı- nın Ingıltcreyc bir sulh teklifi 
6 

d b 1 ıun e resına suyunu oa f!e~mıo;- ya muvaffak olamamı )ardır. yapmış olduğunu yahut yakıntla bir ütatistiğe ~re, Cümhuriyet- mal beyanın a u unmazsanız a• 
)erdir. Fakat Sov,·Pt tehli2ine J!Ö- yapma 

1 
muhtemel huluııduğu _ ten önce :vurdumuzda 480 bin M"" .ıı•• ı·· v •• d lacaklının talebi üzerine hapsen 

re bunda harp. finsk'in !!iİmnli Şimdi bir taraftan ~o,·vt.t mu- nu ~e lngiltcrcnin hiçbir Na- baş al ile 15 aygır mevcuttu. Bu U~Ur UCJUn en ~ tazyik ve tecziye olunacağınız ve 

l 
'-&rkisinde Roric:of ile Polak ,.e kahil taarruzu, diğer taraftan zı" teklı"fı"nı· kabtıle a~nıade olm."- mikdar Cumhuri.vetten sonra ted hilafı hakikat beyanda bulunur-• • d h ı S ı· t ı .. Taah'hnt ıetlsl 24679 kilo matbaa kırpıntı kt\ğıdı ıı Temmuz 1941 eu-
renuha $arlusın e Dohro,·isk ii- arb n . ta ın hat ı ön erinde ha . d w 1 "ld" · · ricen arttınlmı-+rr. Halen at mik. sanız hapisle cezalandırılacagıw nız ıgını ıı ırmcsı itibarıyle çok q• tml gUnQ saat on beşte açık arttırma ile satılacaktır. Muvakkat temlnaa 
7.erinde ccrernn etmektedir. Bi- laması, Alman - So\ yet harbinin muhim ve ~al anı dikkattir. dan 2,5 misli .fa:Uasiy)e l,150,000 18,51 liradır. Şartname muhasebemiz.den verilir. isteklilerin ayni gUn ve 941/369 numaralı icra emrinin 
naenaleyh Bresina'\'ı gnen kll\"· veni bır safhaya girmesi demek- fff-ANTEN e balijt olmuş ve a~ır mikdarı saatte idarem.izde müteşekkil ko:nt.s,onda hazır bulunmalı:ırı ıtmmdrr. tebliği makamına knim olmak Ü• 

1 'etler Hdece rnütef'errik motö- \tir. ' R7 misli artunlmı.ştır. (5122) zere ilin olunur • 
..................... u....au.<LWL..J.l:a..uA...ı~~ıll...lo·:!!!..1 ·:..L~~-------------------------------:...._----...:_-------------------===:=.~====---~-~-===~un=======================-::a:=• 
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Soldan sağa. 1 - Kutlu 2 -
VTaramağa yarar 3 - Bir nota -
• ılakırdı - bir renk • - Büyük -

e 'lbuyuk 5 - TenhP değil 6 - Ters 
tir.okunursa: Kaf asyada b1r şe

ehir - kanaat r tırmiş 7 - Bir 
akıerkek ismi - 1 .rs okunursa: oyun 

- Son har değişirse: bir soy -
y

1
bir çiçek 9 - Son harfi değişirse: 

w sıkılmış - t ts ekunursa: yıkamak 
ugt. . . tan emır. 
nıı d M Yuka1 an a~ağı: 1 - Ters o-
.8\mn rf Çirıgenc mahallesi 2 -

nıv'\1 k <: olan - 3 - 'Bu· çalgı - bir 
.n t1.eş irı c 4 - j ' ı r de bir şe
ı I P ır - anıt 5 - B r nakıJ va ıtası 

bta - üstüne öteben '"konur - pa 
\ye •nuk cinsi 7 - IlAve • hayvanın 
ındçıkardığı ses 8 Alınmaktan siyJ?a 
.ıra9 - Ters okunursa: btanbulda 
ors bir semt. 
uv 
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g ER KONGRESi 
\~ arif Vekilinin Bir Nutku ile 

qlldı ve Dünden itibaren 
Calısmalarına Baıladı 
( Baı tarafı 1 incide) onun kuruluŞUna kadar (A) sın

lanan anketlere gelen dan (Z) sine kadar bunun bir 
ı----.. a,. ve bu hususta yapılan şemasını çizmek lazımdır. 

r etrafında da izahat ve- Komisyonun mesaisi şu arzet-
nlan ilave etti: ti~ meselelere inhisar etmek-

Başlıca üç mesele üzerin- tedir. Bunlara mütedair mesele-
1 olmamız lazım ~eli - ler takdim ettiiimiz di~er bro

re tınlardan biri imla mese- şiirlerde mevcuttur. Bu brosür
mpı Arkadaşlar şikayet edi - lere bir nevi program 2ibi bak

u· Ye diyorlar ki. bir kelime mak ve ona JlÖre calışmak lazım 
941 apta başka, diier bir ki - ~elir. İşin bu tarafı hallolunduk
hu . aska, J{aıetelerde ise baş- tan sonra, yapılan dilekler de 
t'.'lt ılde yazılmaktadır. Tedris tesbit olunur ve bu suretle J{!'a-

!:::. Yeti bu işi bir esasa ba~ - mer tedrisatı da yoluna Jlirmiş 
cati 121 icap ettirmektedir. olur ... 
T"" Dil Cemiyeti bu mesele Maarif Vekili bundan SQnra 
us e bir bucuk senedenberi yapılacak münakaşalarda jlayet 
yle aktadır. Diier taraftan yi- objektif olarak hareket etmek 
ak• et mahiyetinde bir proje lazım Jlelece~ini, vaktin çok dar 

e mevcut bulunmaktadır. olmasına raimen işlerin haddi 
. Jede imlAva esas olan JlÖ- zatında ehemmiyetli olduğunu i

ne olduiu sorulmakta - fade ederek komisvona mesai
an sonra bunlan bir e- sinde muvaffakıyetler diledi. 
~ak ve tutmak müm- Azadan Hakkı Tarik Us, mem 
laCaktır. tmıa projesini bir leket hesabına çok faydalı bir iş 

'" 0larak so~ruz. Gelen olan bu komisyonu topladıiın -
r tetkik ve tasnif oluna - dan dolayı Maarü Vekiline te -

4
2

,.
0 

lldarı sonra bunu bir pren- sekkür etti. 
" t!'arıııa ballamak mümkün 

ır. ~-· Komlagonun toplantılan 

cı mesele, ıramer terim -
eteledir. Bunun üzerinde 
ın.lyeti ve Maarif Vekaleti 

ette bulunmaktadır. Terim 
esı inJlilizce ve fransızca 
'1ınancadan türlreeye bir 

37' 11\?durmak veya her keli -
karıısına JSttlah mahiye -
die~r bir kelime kovmak 
dePildir. Bu mesele en 

ir şekild~ bir kaideye ve 
tabi tutulmalıdır. Ko-

un baslıca ~1 olaca
lelerden birisi budur. Bu 
ki calısmal11r neticesinde 

ek kararlar Dil Cemiyeti-
. ol11:rıı:ır.llk ve ondan sonra 
f ırekllett bunlan mekteı>
Üdirecektir. 

iirıca mesele. dilimizin insa
selesidir. Dilimiz nuıl t»r 
un içindedir. Bunun iske-

• lledfr, şema11 nedir, kelime 
?tıinden. tutunuz da terkip 

10 Şa'\Pa klidar. vani cümle ve 

ao-. Bir Fransız an 

Gazetesini11 
Makalesi 

r. Refik Saydam'ın 

Türkiyenin 
. tiyetini T amamile 

Aydınlatmııttr .. 
. °:' 'I (A.A.) - Le Tempe ıaze

klltırıakalestnde diyor ki: 
t tor Refik Saydamm Büy(lk 

1 11.!ecu.ı huzurundaki beyanatı, 
nrenbı vaziyetini tam surette 

.. 
8ltnaktadır Benoist Mechin'ln • l'lld • 

k 8 Fransız menfaatleri içln 

1 ebntnıiyette bir vazife ifa et-
\dufu fU dakikada, Türkiyerıin 
1 
at'eketınde ve bilhassa Benoist 

tı'bı n Ji'....._ \'azlfest dolaymfyle Türki-
1-• llJllan, ıösterdili dostluk te-
1 etiı\e ~ Pransız - Türk mua
e llbı J!\erfntte bulundutunu te
•-ltareı dikkatli bulumnaklılmuz 
... bilclJ.r. 
rk: 8qy 
hüı.-... ekllinln 96zlerinden, An-

-""11ethıin fmzaladılı muhte
n~~ler araamda hiçbir tezat 
-·oCQıtı nılnaa çıkmaktadır. Mu 

llles~ltte Tnrklyenln harbe m6-
llnı nl düıUnenler, Tilrk zimam
I n hakiki niyetlerini iyi bil
P~ ve bu suretle bunların siyası 
ki l'I Yllnlq çıkmıştır. Çilnkil 

8 ~-~UU arazisi dotrudan dot-
-"1!la Uiramadılı takdirde, 

ll'llf ~ıya kati surette az -
"'"'UftU)'ordu. 

ll~Jr: • tncnız muahedesi, Türk -
k oatluk ve bitaraflık muahedesi, 
n ·ı:bnan dostluk muahedesi, 
)' ti diplornaUk vesikalar Türk 

e nin tevkil ettiti esas prensip 
~ından nazarı dikkate almmah-

• Ve~ halde eu cihet mAnldar ki. 
d Almanya lle olan paktın 

rn;n i bö;vle Ankara hü~metinin 
kU 8 Ya1etinln eı.aalı bir unsurunu 
n ettı11n1 tebarQz ettirmiş ve Ai
T • Sovyet anlapnazhlı k81'11Sm -

tirki)-e, derhal Berlln ve :Mosko
~ bitarathtını blldirmlıtlr. 

surette harbin bütün huduttan 
~trıda htıkOm sürdilltl bir zaman

•hl, Tilrktn Cümhuriyetinin 
d1'Jnda kalmak azmi. yilksek 

\ancıa te)'it edllmiı bulunmakta-

Bundan sonra müzakerelerin 
nasıl cereyan edeceği etrafında 
münakaşalara başlandı. Maarif 
Vekili akademik münakaşanın 
burada yeri olmıyacaiını, yalnız 
okul tedrisatını alikadar eden 
meseleler üurinde durmak 18 -
zım «eldijtini, birka~ senedenbe'
ri bu yiizden mekteplerimizde 
smmıer olrutulamdıimı ve der 
münakualar uzun sürerse. bu i
ıdn ~inden ~ı:kmanm mümkün 
olamıyacaiun beyan etti. 
~nt Tabiin Bank~lu ha

zırladılı Jdtaı> hakkmda uzun u
zadıya izahat verdi. Bu hazırla
ma ·i.finde karşılastıiı müskülit 
ile hanJ(i yollardan yürüdüiüne 
dair kitabında mevcut esaslara 
ait ~rüslerini anlattı. 

KomJSyon öltleden ll01\!'a Bdn
ci bir celse daha yaparak, nasıl 
çahşacdını tesbit etti. 

Cahsmalara yarın devam edi
lecektir. 

Bir ltalyan 
Kruvazörü 
Batırlldı 

lngiliz Tayyareleri, 
Palermo Limanını 

Bombardıman Etti 
Londra, 7 (A.A.) - Aıniralli

iin teb!W: 
İn«iliz donanması 90ll ,Riinler -

de Akdeniı.de birQok muvaffa -
Juyetler kazanmıştır. 29 Haziran
da "Goritzia.. adındaki 10. b~ 
tonluk İtalyan kruvazörü ton>il
lenerek batınlmıştır. İtalyan do
nanmaauıda bu tipten 4 kruva -
zör olup, diıer ~ Mat.ban bur
nu muharebesinde batınlm~ı. 

Bundan baska 9 bin tonluk 
müselWı bir İtalyan ticaret kru· 
va:r.örü, 6 bin tonluk bir İtalyan 
iaşe ıem.isi ve Ka«liyari üssüne 
erzak nakleden 1500 tonluk bir 
İtalyan t(elllisi ve aynca 8 bin 
tonluk bir iaee Jlemisi daha batı
ntm1~1r. 

CebelUank'ta luızırlık 
Lalinea. 7 (A.A.) - Pek ya -

kında kafile halinde hareket e
decek olan 32 ticaret _..msi, Ce
belitank koyunda demir atmı. 
vaziyette bulunmaktadır. Bu va
purlann ekserisinde hafif toplar 
ve hava dafi bataryalan vardır. 
Ark - Royal tayyare ıemisi, 
Lrenown zırhlısı, 5 destroyer ve 
3 denizaltı, dün yeniden askeri 
limanın muhtelif mendirekleri 
civarı,.Aı:ı demir atıııuılqrdır. 

paJ,ermo'ga hiieum 
Kaıhire, 7 (A.A.) - "Tebli~ .. 

Sicilyada. tneiliz bombard~ 
tay,-areleri dün Palermo lıma
nmda düsman vapurlarını mu -
vaffakıvetle bombalamışlardır. 
Müteadrlit vapurlar hasara ujlra
mıştır. Tayyarelerimiz, sehirden 
altı kilometre uzaklastıktan son
ra havuzlar civ~nndR infiliklar 
olduiunu ~örmüslerdir. 

lskenderiye'ye Taarruz 
Kahire, 7 (A. A.) - Dün ıece 

İıkenderiye mıntıdcaıına karşı 
düeman tarafından va'Pılan hava 
ekını esnasında 2 kişi ölmüş ve 
14 kifi yaralanmıştır. 

Mısır dahilive nezaretinin teb
liiine .röre maddi hasar azdır. 

Hava Harpleri 
( Baş tarafı 1 incide ) 

ya, Emden limanı ve Rotterdam 
doklarına da nisbeten hafif ta
arruzlar yapılmıştır. 

Fransanın şimali ı;ı:arbi mınta
kasında Brest deniz üssü başlıca 
hedef ittihaz edilmiştir. Alman 
harp jlemilerinin bulunduğu dok
lar şiddetle bombardıman edil
miştir. Brest limanı da ağır su
rette hasara URramıştır. 

Di~er bir hücumda Lille met:ı
lürji fabrikasına şiddetle infilak 
kudretinde bir seri bomba isabet 
etmiştir. Civardaki demirvolu is
tasyonlanna da bombalar atıl
mıştır. Hedeflerden büyük du
man sütunları yükselmiştir. Av
cılarımız. 11 düşman avcı tayya
resi düşürmüstiir. 

Dün sabahki hücumlar 
Londra, 7 (A. A.) - Bu sabah 

şimali Fransa üzerinde yapılan 
taarruzi harekat esnasında, İn.ıı?i
liz bombardıman tayyareleri, :ıv
cı tayyarelerinin refakatinde ola. 
rak Albert civannda Mealte'de 
bir tayyare fabrikasına hücum et 
mişlerdir. Bir binaya aiır bir 
bomba isabet etmiş ve atılan yan 
Jl)n bombalarından müteaddit 
van~nlar cıkmıştır. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 7 (A. A.) - "Tebliğ": 

Büyük Britanyaya karşı muhare. 
bede, Alman hava kuvvetleri 
Saint _ George kanalında ceman 
90.000 tonluk ticaret vapuru ba
tırmışladır. 

Alman savaş tayyareleri dün 
~ece merkezi İııf(ilterede tayyare 
meydanlannı ve cenup ve cenu
bu şarki sahillerinde liman tesi
satını bombardıman etmişlerdir. 
Taarruzlara devam edlliyor 

Londra, 7 (A.A.) - lngiliz ha
va kuvvetlerinin düşman işgali 
altında bulunan topraklara karşı 
yaptıkları fasılasız faaliyetine bu 
gün de deva medilmiştir. 

Londra, 7 (A.A.) - Bugün B. 
B.C. lngiliz radyosunun bir mü
messili Alman dinleyicilerine hi
tap ederek Ingiliz tayyarelerinin 
sistematik bir şekilde Almanyayı 
ve işgal altındaki toprakları şid
detli bombari:tıınanlara tAbi tuttu
ğunu ehemmiyetle beyan etmiş -
tir. Alınan hava kuvvetlerinin 
prkta mütemadiyen faliyette bu 
lunmak mecburiyetinde oldduk -
larını hatırlatan müfessir Alman 
hava kuvvetlerinin Ingiliz tayya 
relerinin Almanya üzerine yaptık 
lan ezici akin1ara mukavemet e
decek vazfyette bulunmadıktan -
nı söylemiş ve şöyle devam et -
miştir:. 

"Alman müdafaa silAhlarına 
rağmen akınlar nahoş tesiriyle 
devam etmekte ve bundan hemen 
hemen munhasıran sivil ahali 
muztarip olmaktadır.,, 

lngilzler Suriyede 

Hums'a Yaklaıtı 
Kahire, 7 (A.A.) - Reuter A

jansının verdiği malt1mata göre 
müttefik kuvvetler Humsa 40 ki
lometre mesafede bir noktaya gel 
mişlerdir. Ayni ajansa göre bü
yük Ingiliz kuvvetleri sahil mın 
takasında seri terakkiler kaydet -
mektedir. 

Pazar günü akşamı Ingiliz tay 
yareleri Beyrut mıntakasındaki 
petrol depolan ile askeri tahşida
tı bombardıman etmişlerdir. lki 
Vichy tayyaresi düşürülmüştür. 

Kahire, 7 (A.A.) - "Tebliğ,, in 
giliz hava kuvvetleri, Halep tay
yare meydanını bombardıman 
etmiştir. · 

Dün gece Beyruta da hücum 
edilmiş ve atılan bombaların kış
lalar ve garaj yolları civarina 
düştüğü görülmüştür. Damur ır
maiı civanndakl müteaddit he
deflere de hücum edilm.iş bir köp 
rü ile bir topçu mevziine bomba 
isabeti kaydedilmiştir. 

l11CJD+erenln lran'a 
Dair Niyetleri 

!Bertin, 7 (A.A.) - Yan res
mi membadan bildiriliyor: 
~ilterenin İrana ait bazı ni

yetleri hakkında ecnebi memle
ketlerde yayılan haberin büyük 
bir alaka· il~ karşılandığı Alman 
Hariciye Nezaretinde teyit edil
mektedir. 

Hariciye Nezareti mahfillerin
den bildirildijtine j[(;re, İngilte
renin Orta Şarka ait emelleri 
hakkında diğer birçok haberler 
ıelmektedir. 

Berlin siyasi mahfillerinin ka
naatine 2öre. bu haberlerin mü
ebbet vakıalara istinat edip et -
medi~i hakkında henüz bir şey 
söylemek kabil değildir. Harici
ye Nezaretinde İn2iliz propa -
gandasının lbazı siyasi serı?üzest 
lere teşebbüş etmeden evvel ya
lan haberler yaYtnak itivadında 
olduiu tebarüz ettirilmekte ve 
bu vesile ile' Surivede Alman 
seyyahları bulunduihına dair 
cıkanlmış olan haberler hatır -
latılmaktadır. MalUm oldultu 
üzere bu haberlerin fnt?iUz mem 
balarından işae edildiği isbat e
dilıniş bt'1.unmaktadır. 

TAN 

AMERiKA Sovyet Tebliği Şehit Düşen 

Denizciler 

Alman • Sovyet j 
c Baş tarafı ı incide> Harbinde <Bat tarafı ı incide) 

Roosevelt'in mesajı r Bütün Jliin, Visna bölgesinde 
Nevyork, 7 (A. A.) - Roose- lngilterenin Vaziyeti çok .şi~det~~ carpışmalar cerey~!1 

velt kongreye bir mesai göndere- etmıştır. Ögleden sonra tank hu- Akdenizde batan Refah vapn -
rek İzlanda başvekili ile yaptığı (Baş tarafı 1 incide) cumlarına maruz kalan düşman runda şehit düşen denizcilerımiz 
b. ı ·b· A e ·k t- ı·· k t ı t d f .. • · için dün, biri Kasımpaşada de-ır an asma mucı ınce m rı an par"asıdır. İnrrilterey_ e daha kuv- mo or u ı a arı, e a uı vazıye-
k t l b ·· ı· ı d u " " t rre ·ye e b b kıl tı niz komutanlıg-ında, dig-eı·i Sarı· ı :a arının u~un zan aya m - vetle taaı:ruz edebilmek için Av- e ,., çmı. m c Ul' ıra mış r. 
vasalat ettiklerini bildirmiştir. rupada tehlike teşkil edecek bir Borisov bölgesinde, kıtalanmız yerde olmak üzere iki ihtifal ya-
Amerikan deniz silahendaz kıta- düşman bırakmamak ve Sovyet- düşman motörlü cüzütamlarına pılmıştır. 
lan İn~iliz kuvvetlerini tamamlı- lerin zenı;(in kaynaklarına sahip karşı taarruza ~eçmiştir. Öğleden Şehit denizcilerimizin içimize 
vacak veya bunların yerine ika- olmak ihtiyacından doğmuştur. sonra bu bölgede şiddetli çarpış- gömdüğümüz aziz hatıralarını an 
me edileceklerdir. Roosevelt ıön- Bu maksat temin edilir edilmez, malar ceeyan etmiştir. mak maksadıyle yap1lan bu ihti 
derdiği mesajda diyor ki: Alman harp makinesi derhal tek- Dobruisk böljtesinde, kıtalan- faller için saat 10 buçukta deniz 

"Garp yarım küresine karşı ya-1 rar İngiltereye çevrilecektir. mız, düşmanın Dinyeper'i ıeç- komutanlığı bahçesinde toplanıl -
pılması muhtemel bir hücumda * * mek için yaptığı bir çok teşeb- mıştır. Pek hazin olan meruimde 
sevkul~eY§ b.~kımından hava ve- yaziyet bu kadar sarih olun- büsleri tardetmiştir. Düşman, Istanbul kara, deniz ve merkez. 
va de~ız .ussu olarak kullanılma- ca, İngiltereye düşen va- bu bötıede vukua ~elen muhare- komutanlariyle, Amiral Hüsnü 
va musaıt !1°ktata:m ~l.manya zife bu fırsattan istifade ederek belerde ağır kayıplara uğramış.. Gökdeniz, emniyet müdürü Sa -
t~rafından ış2al edılmesı~ı AJ"f1e- ~eniş bir nefes almak ddil, Al- t lahattin Aslan Kurkut, 7\iksek 
rık~ kabul edemez. Amerık~. ş~!ll- manyaya bütün kuvvetiyle yük- ır. rütbeli, kara, deniz ve hava su -
dikı ~alde bu t.<>?r~klann huku1!1 len~ek olmak icap eder. Novograd - Volinsk böl~esinde bayları ve büyük faciada şehit dü 
ran~ıgında -~eli.ışiklik yapmak nı- Almanyanın harp planı artık düşman motörlü cüzütamlan hü- şenlerin aileleri hazır buluıımuş
vetınde degıldır. B~ ad~lann. Al- kimseye meçhul değildir. Alman cumlarda bulunmuştur. Anudane !ardır. 
manya tarafı~dan ışgalı fn~ılte- erkanİ harbiyesi ayni zamanda i- mukavemet eden kıtalarımız düs- Komutanlar evveli deniz kıta-
rev~ yapıl~n ıaşe ve harp malze- ki cephede birden harbi kabul et- marn durdurmuştur. sını teftiş etmişlerdir. Bundan 
mesı sev.kıvatı~ı halel~~r e~ecek miyor. Garpte rahat harbede- C sonra deniz bandosunun çaldıg-ı 
b · h et g t b l B n e- ephenin Besarabya bölgesin-
ır ma ıy os ere ı ır. ı a bilmek için Sovyetlerle anlaşmış- de, kıtalarımız, Beltzi istikame- istiklAI marşiyle merasime başlan 

nale:v.h ordunun . başkum~danı tı. Moskova bütün Avrupanın bL t mıştır. Istiklfil marşını denizaltı 
ıf t 1 İ la d l Am k e inde hücum eden düşman piya-s a ıy. e z .n. a ı e erı a v rer birer Nazi eline ..re,.işini sev- gedikli erbaşı F'azıl Ermanın söv-

A k b lu e k 1 evş "' " desi ve cüzütamları ile şiddetle J 
merı a ı mu~ s "! u ~ · rederken, nihayet bir Jliin kendi- carpışmaktadır. !ediği nutuk takip etmiştir. Erbaş 

noktaları arasındakı. de~ı~ mun~- sine de sıra Jleleceğini biliyor, fa. Fazıl Erman, büyük bir heyecan 
kale ~o~l~rın.m emnıyetını t~m~ kat bitaraf kalmayı tercih edi- Cephenin diğer bölge ve mm- içinde iradettiği nutkunda hüli -
etmesı ıçın lazım .ıı?elen tedbır~erı yordu. Sonunda ne oldu? Alman. taka1arında, ıkıtalarunıızın vazi- saten şunları söylemiştir: 
almasını donan~aya .. emret.tı!11. va ~arpte ve Avrupada işini biti- veti değişmemiş olarak kalmak- "-Arkadaşlar; bugün burada 
İ~landa b.~şve~ilmeik2ondke~d~tim rince Sovyet Rusyaya döndü. tadır. niçin, ne maksatla toplandığımız 
bır mesaJ a . mer ~I'! .1 a ~n- Bu~n de Almanyanın Sovyet. hepimiz için malUın bulunmak -
nın ~emleketın .. dahılı ışle~ıne terle me~ul olmasından bilisti- Hava kuvvetlerimiz, faaliyeti- tadır. Bugün diyorum; zira bu-
hiç bı~ ~urette mudahale etmı:ve- fade İngiltere Jleıiiş nefes alıyor ni düşman motörlü cüzütaınlan gün 18 milyon Türkün kalbinde 
ceklerını ve buhran . ~r .re~- ve rahat ediyor. Halbuki yarın üzerinde temerküz ettirmiş ve bu açılan ve tedavisi imkAnsız büyük 
~ez bu kıtalar.ı~ gerı ç~ılec~ğı- Sovyet Rusya mağlup olursa. Al- suretle kıtalanmızm harekatma yaranın tam on dördüncü günü-
-!lı İzlanda .. a~alıs11:1e .~~t ettı~. manyanın bütün kuvvetiyle İn.ril müzaheret etmiştir. İlk raporlara dür. 1 

Izlanda hükumetı h.ukumranlıgı tereye yükleneceği anlaşılıyor. !löre 5 Temmuzda hava kuvvet- Arkadaşlar!. Türk donanması· 
nı muhafaza ede~ektı~... Bu sebeple fnıilterenin bir ta- terimiz 28 düşman tayyaresi tah- na iltihak etmek üzere Ingiltere-

Rooseve~t.' muteakıben tzlan- raftan süratle kuvvetlenirken, rip etmiştir. Bizim kayıbımız 8 den getirilmesi mukarrer bulu· 
da başvekılı~den 1 Temf!lu~a bir taraftan da bütün kuvvetiyle tayyaredir. nan gemilerimizi almak için 23 
b? husustakı m~tabakatı bı~ı~ır Almanyayı yoracak ve yıprata- MeşJlUl Sovyet mıntakalann- haziranda Mersinden yola çıka -
bır n;ıe.ktup aldı~ını v~ . aynı J:(un cak taarruzlara Jlecmesi bekle- da, Alınan kıtalan köylülerden, rak Iskenderiyeye gitmekte olan 
ken~ıs~ne cevap verdı~ını beyan nirdi. Filhakika f np:iliz hava kuv hasat mahsullerini, bütün bu~ - Refah vapuru cesur ve asil mille
etmıştır. vetleri yirmi ı;(iindenberi jleceli day, patates ve et ihtiyaçlarını tim.izin güzide deniz ve hava su-

2ündüzlü Fransız sahUerini ve almaktadır. baylarını, talebelerini, erbaşial'l • 
garbi Alman liman ve şehirlerini Me$Rlll mmtakalar köylüleri, nı, erlerini himil bulunuyordu. 
bombardıman etmekte ve hayli düşmanın kendi mahsullerinden Fakat henüz Mersinden 45 mil 
tahribat yapmaktadır. Fakat bu en küçük bir kısmı bile alması- yol alarak gecenin zulmeü içinde 
bombardımanlar Almanyayı. yıl- na mini olmak için mümkün o- yol\llla devam eden vapurun saat 
dırmıya ve yıpratmıya kifı de- lan bütün tedbirleri ittihaz et - 23 raddelerinde mahiyeti meçhulı 

Alman Tebriği 
( Baş t..ta 1 tnehle ' 

Bombardıman tayyareleri ile 
pike bombardıman tayyareleri 
Finlinda _ Sovyet hududu civa
rında balıkçılar yarım adasında 
kara ordusunun ilerlemesine yar
dım etmieler ve muhtelif eapta 
bombalada düşmanın müstah
kem mevzilerini dövmüşlerdir. 

Dün Sovyetler 204 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bunlardan altısı 
hava muharebel,~ri esnasında, 
kırk biri yerde ve ücü mayın ge
mlleri tarafından tahrip edilmis
tir. 10 Alınan tayyaresi kayıptır. 

Baltık denizinin şark kısmın
da Alman mayın Jlemileri dört 
Sovyet muhribine tesadüf etmiş
ler ve bir saat devam edet\ mu
harebe neticesinde atılan top 
mermileriyle muhriplerden biri
nin hasara uğraması üzerine düs
man çekilmiştir. 

Ayni Alman mayın gemileri 
düşmanın yedi bombardıman hii
cumunu geri püskürterek üç Sov 
yet tayyaresi düşürmüşlerdir. 
20 beton sığınak iıgal edUıli 

Berlin, 7 (A.A.) - D.N.B. nin 
öğrendiğine göre Alman zırhlı 
kuvvetleri mağlup Bolşevik ba -
kayasının tuttuğu müdafaa hattı
nı delmiye dün de devam etmiş
lerdir. Çok harplerden sonra en 
son sistem 20 beton sığınak işgal 
edilmiştir. 

Bu Alman ilerleyişinde 154 sa
vaş ve keşif tankı ile ağır ve orta 
çapta 100 top iğtinalrı eailmiştir. 

Stalin hattına doğru 
Berlin, 7 (A.A.) - Beskit ile 

Prsbet arasında mağlup edilen 
Bolşevikler de Stalin hattına 
doğru aleJAcele çekilmiye çall§l -
yorlar .. 

D.N.B. nin öğrendiğine göre Al 
man kıtalannın tazyikine ve Al -
man hava kuvvetlerinin müte
madi taarruzlarına binaen bu 
Sovyet kıtalarının ancak az ehem 
miyetli kısımlan müstehkem hat
ta varabileceitir . 

Müdafaa hattı delindi 
Berlin, 7 (A.A.) - Volini'den 

çekilen Bolşevikler, yeni müda
faa hattına, Stalin hattının mo -
dern istihkAmlarına varmağa te
şebbüs ediyorlar. 

D.N.B. nin öğrendiğine göre 
Alman kuvvetleri Dümdar hatla
rını yardıktan sonra bu istffiklm
lar sistemine karşı mücadeleye 
başlamışlardır. Çok kuvvetli ınü 
dafaa silAhları ile mücehhez bir
kaç kalenin alınmasını müteakip 
hat müteaddit noktada delinmiş
tir. Alınan kıtalarının ileri hare -
keti devam etmektedir . 

Tahrip edilen tanklar 
Bertin, 7 (A. A.) - D. N. B. 

nin bildirdiitine JlÖre, 4 Temmuz 
akşamı, şark cephesinin cenup 
bölgesinde düşman kollarına kar
şı harekatta bulunan bir kaç Al
man savaş tayyaresi, bir yol il
tisak noktasında 15 tank ve 20 
kamyon tahrip etmiş ve büyük 
mikdarda daha bir çok arabayı 
hasara uiratmıstır. 

Leni.ngrat'a doğru 
Stokholm, 7 (A. A. l - Stok

holm Tidnin~en ~azetesinin bil
dirdiğine ~öre Alman kıtalan 
Leningrada 147 kilometrelik bir 
mesafede bulunmaktadırlar. Fin-

~ildir. Nitekim İnJli}izlerden bir mektedir. bir infilik neticesinde battığı ve 
ço;:{u da bu fikri ileri sürmekte _ .. talihin bir cilvesi olarak da bu 
ve bu fırsattan istifade etmesini Koyluler, saman YI~ denizci ve havacı kardeşlerimiz .. 
bilmek 187.lm .l(eldilini iddia et- yakmak~. ~~ zerzevat an den ekserisinin hayata ebediyen 
mektedirler. İn.riltere ve Ameri- ve .yemişlen tahrit> etme~de ve gözlerini kapadddarma teemıür ve 
ka So"!Y~t R?syanın mdlup . ol: şehırlere ateş vermektedir. gözyaşlariyle öğrenmi§ bulunu .. 
ma~ı ı~tımali karşısında s~y~ı Kızılordu ile j(eri cekilm1ye yoruz. Hangi vicdansız ve namen 
vazıyetı alır ve beklen;ıek!e iktı~a muvafak olamıyan köylüler, çe- elin yaptığı malUm. o~ bu 
ederl~rs~, . yann aynı flkıbetın telere iltihak etmektedir. Bütün caniyane hareketten Cfolaıı bi
kendılerını de beklemekte oldu- bunlar iaşe üsleriyle irtibatı ke- tün Türk milleti büyük mateme 
Rurıa şiipbe etmemek lazım ae- silm1' 'Alnımı kıtalan içine bü- biiı1innttiftUr. Kebbece, ~ 
lir. yük. j(iiçlükler teşkil eylemekte- işlenilen bw cinayetten •emtert 

dir. Türk milleti asla yılmıyacaktırı 

Ç·ın • Japon Harb·ı R ·11~· Sovy tl r Bır-" Bu kıymetli ve asil arkadaşları. 
. ~. umen mı ıı::c.ı, e e . mw kaybetmekle Türk denizci ~ 
lı~ıne karşı !harp ya~ ıste. - !erinin duyduğu ıstırabın büyük, Becinc:i Y ıhncla mıyor. Romanyanın Faşist zı- r ~ ·· ·· huzurun da anlat 

S mamdarlarmın bir beyanatma u~u uz mıya 
J h .. _..n_,_ette k""tl ha kelune bulamıyorum. 

Tokyo, 7 (A.A.) - aponya u nazaran, men~• u e 7 z· k bımız k büyüktüa 
kumeti, Çin-Japon harbinin be - linde askeroen kaçma hareketı T ırürüm.8 • ar, d taçob .• dir ki, b 

. . b 1 k ..nilraak .. ~-ı.....ı edi1..:b:1--·kted" Bra ess uz e ıı 1l 
şinc.ı senesı aş ar e1?: J.-- -~ mu~e . u: J.llIIC ~~·. ~ nisbette büyük olacaktır. AramıJ 
kerı makamlarda mühım degı - ~· ~nmı~ ve . . 2ll1 dan ayrıldıklarına bili inanama , 
şiklikl.~r yapmışı~. . . • bö~lerınd~ bınlerce kışı, sefer- dığımız temiz ve cesur Türk de• 

Ezcümle cenubı Çındekı sefen berlik emrinden kaçmışlardı.r. nizcilerini milletimiz daima kal"4 
kuvvetler başkum~! ~eneral 1~ Temmuzdan eıvve~ or.duy~ ~- binde yaşatacaktır. 
Uşiroku general Itagakı nın ye - tıhak edecek olan fıranler ıçm Şehit yiğitlerimizin ailelerit'lf 
rine Çin :ıe~eri kuY"etedile~il kiştur. - bumumıted.birafde~anlt. ~k· lmıFaktırat Türk denizcilerinin büyük ve bu
may reislığine tayın m ır. u ne ıcesız .a ' . lunmaz teessurlerini tiziyetlerı
General ltagaki ise, yüksek aske- Firariler. ormanlarda Jtızlenmek ni de burada bildirm~k isterim. 
ri şUra izalığına tay~n edilen ge- te ve Alm~n .- Rumen kıta~- Yegine tesellimiz bu TürX ço. 
neral Nakamura yerıne Kore or- na kuıvvetli hır mukavemet ıos- ··'-larının t ~ da -~• 

danhx...... tirilm" · kted" Cı.&A va an ugrun vcu.ue-
dusu kuman &.._ ge ış - terme ır. !erini yaparken -hit düşmfü: oı. 
tir L-L:-r- .. :r- -s-

y• :~L-k ask rt ...-.. has dan Askeri munuuuıcre gore malarıdır.,, 
UAlK: e 11..u.a • m Bundan sonra deniz üstteğm• 

general Ok~ur~ mezkür fiira A- Londra, 7 (A. A.) - Askeri ni Sermet Kiper, aziz şehitleriıı 
~jına ta~ ~l~ ~al Ta- muhabirler Ruslann büyük bir adlarını hürmetle anmış ve oradz 
da !1'n yerme şımali Çındeki se - cephede on beş gün süren şiddet- bulunanları bir dakika sükt1ta di 
fen k~vvetler bqkumandanhğı - 1i muharebelerden sonra hala mü vet etmiştir. Bunu, bandonun çai 
na tayın olunmuştur. kemmel surette dövüştüklerini dığı matem havası takip etmiştir 

'1- . kaydetmektedirler. Bu muhabir- Müteakiben kıtaat yavaş yav~ 
~ok~o, 7 CA: ~.) -::- J~po~ mıl- lere .2Öre, Alman demiryollan i- deniz kenarına ilerlemiştir. Bu 

l~~ı .. Cı~ ~arbın:~ dordu!1Cu yıl- le Rus demiryollanndaki sıeniş- rada hava ve deniz subayları 
donumunu bu2Un merasimle ha- lik farkı Alman ileri hareketini iki büyük çelengi denize bırakmıı 
tırlatmıs ve bu suretle Asya kı- hissedilecek derecede yavaşlata- tardır. Bu esnada bir deniz müf. 
tasındaki harbe sonuna kadar de- caktır. Almanlar münakalAtı yaL rezemiz havaya üç el silAh at . 
vam etmek hususun~i karannı nız motörlü vasıtalarla temin e- mıştır. ' 
tekrarlamıştır. 80 mılyon Japon debildikleri takdirde böyle bir Dün saat 10 30 da Sarıyerde m 
ökleyin yerilen ~t ~zerine bas vaziyetin önüne J:(eçebilirler. ayni şekilde bir ihtüal yapılmış 
1~ egerek hır dakika hu$U i- tır. Bu merasimde de nutuklaı 
çinde Çind~ Japon askerl mu- Almanlar Kadın kıyafetinde söylenerek Jcahraman şehitleri . 
vaffakıyetlennin devamı ve uzak partıfÜlçü indiriyor mizin hatırası anılmıştır. 
şarkta yeni nizamın tesisi ulrun
da ölen 109 bin Japon askerinin 
ruhu için dua etmişlerdir. 

Pem - Ekuatör Hududunda 
Çarpışmalar Oldu 

Lima, 7 (A. A.) - Pazar Jliinü 
Peru _ Ekuatör hududunda cere
van eden hadise hakkında Peru 
hüktimeti tarafından neeredilen 
tebliide hadisenin mesuliyeti E
kuatöre yükletilınektedir. 

Teblilde fl()yle denilmektedir: 
6 Temmuzda Fıkuatör hudu

dunda müsademeler olmuştur. E
kuatör kıtaları hudut karakolla
rımıza taarruz et.rnWtm:Ur. Peru 
kıtalan bu ~Mrdl,t111işler
dir. CeJM1111sadeıtJmHln!~~b 
cesinde bir Perulu ölmüş. di~er 
iiçü yaralanmıştır. 16 Ekuatörlü 
ölmüetür. 

* Quito, 7 (A. A.) - Neeredilen 
bir tebliide 4 Peru tayyaresinin 
üç Ekuatör şehri üzerine akınlar 
vaptıit bildirilmektedir. Bir kli
se, askeri barakalar ve bir ev ha
~n nlmnctnr. 

Alman kuvvetleri M urmansk is
tikametinde yürüyüşlerini tacil 
etmişlerdir. 

Moskova, 7 (A. A.) - Sovyet :-=========--=== 
hatlarının arkasında, bir taraf- sının resmen ilinı üzerine tan 
tan bozguncu Nazi paraşütçüleri itimatlarmı izhar etmektedir 
ve diier taraftan Sovyet asker- "Pravda" gazetesi diyor ki: 
leri, sivil müdafaa teşkilatı ve "Nefret edilen Nazizmi tahrh: 
nihayet sivil halk arasında müte. etmek ve insaniyeti Faşizmiı 
madi bir mücadele cereY<lJl et- tehdidinden kurtarmak tarihi va 
mektedir. Vazifeleri, münakala- zifesi Sovyet milletine düşmil$ 
tı bozmak, benzin depolannı tür.,. 
berhava etmek ve Alman bom
bardıman tayyarelerine işaretler 
vererek bunları hedeflerine var
dırmak olan Alman paraşütçüleri 
ekseriya küçük Jll"Uplar halinde 
inmektedir. Bu paraşütçülerin ba 
zıları kadın elbiseleri, bazıları da 
kızılordu üniformaları Jliymekte 
ve hemen hepsi Rusça konuşmak
tadır. 

Sovget proteatoaıı 
Moskova, 7 (A. A.) - Moske> 

\1a radyosuna «öre Sovyetıer Bir 
li~inin kızılhaç ve kızılay teşek 
külleri Cenevrede beynelınile 
kwlha~ komitesi nezdinde teseb 
büste bulunarak Sovyetler Bir 
liiini i$Ral etmiş olan Alman kı 
talannın sistematik bir şekildt 
hastahaneleri bombardıman et İzvestyia 11?3zetesi, paraşütçüle. 

. So t 1 . . kızıl melerini protesto etmiştir. 
rın vyet ayyare ennın -
yıldız işaretini taşıyan nakliye _.•••••••••• 
tayyareleri tarafından yere atıl- ,,- ·~-..... 
dı~ını. fakat sürat~ zaarsız hale Doktor Hafiz Cemal 
S(etirildiiini yazmaktadır. Dahili MUt h 

P _ _,_, ··-- ye ~88S1SI TGVGll nın il--
Puanlan hasb ~ Pi'l1t 4'••f 

Moskova, 7 (A. A.) - Pazar 
,.ünü eıkan Sovyet ıazeteleri. '2 - 1) ya '•-'u t .. • .. w""' 

Dfn .. ..,.n1" Nn 1ft4 
Sovyet mukabil hücumlannırı .,,.,. ••••• 
başlamasının ve mühim bazı nok- •11111•••••••111!1••11 
talarda Alman tazyikinin azalma-
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İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı şekillerde ve taritMeMe Hadunköy 
C"IVannda İmrahor köyünde askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar için i
hale saatlerinden bir saat evvel kanuni vesikalar ve teklif mcktup'8rı komisyona verilmiş bu
lunacaktır. Açık eksiltmeler için taliplerin belli vakitlerde komi~ ı. ' o wML Ewaf ve 
~rtnameleri komisyonda ~örülür. 

Miktan Tutarı 
Cinsi Kilo Lira 

Teminatı 
Lira Kr. 

Patlıcan 
Ayşekadın fasulye \ 
Sakız kabağı 
Dolmalık büber. 
Sivri büber 
Domates 

50,000 
50,000 
50,000 
18,000 
18,000 
18,000 

7750 
7750 
2250 
3150 
3150 
2160 
1166,53 
8311} 

571 25 
571 25 
168 75 
236 25 
236 25 
162 

14/7/941 
14 " .. 
14 " " 
14 •• " 
14 .. .. 
14 •• .. 

15.30 
17,30 
10 
10,30 
11 
11,30 
10 
11,30 

Kapalı zarf 
... tt 

Açık eksiltme • 
" .. 
.. .. 1 

{ Süt 
Yo2.urt 

7,526 
33.240 

87 
623 

{206) 

*"' 

50 15 •• .. .. .. 
25 15 " ,. 

(5256) 
Kapalı zar1 

- Aşalıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller
deki askeri satın alına komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatler!nden bir saat evvel ait oldu~u komisyona vermeleri. Evsaf ve şartname -
leri Ankara, İst. Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da görülür. 

Cinsi Miktarı Tutarı eminatı 

Koyun eti 
Koyun eU 
Sı~ır P-ti 

Kilo Lira J,ira 

80,000 
20,000 

200.000 

40,000 
ı l,00-0 
50.0°' 

3000 
825 

1750 

ihale günü saati ve mahalli 

21/7/941 
21 .. " 
23 " .. 

15 Kayseri 
15 Afyon ~ l 
15 Afyon { 

(2164 - 5435) ' 

• 
Aşa,lıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı sekillerde ve tarihlerde ait olduğu 

:omisyonlarda eksiltmeleri yapılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatinden bir saat evvel ka
ıuni vesikalariylc teklif mektuplarının komisyonlara verilmesi açık eksiltmeler için belli _saat
erde ait oldu,lu komisyonlara müracaatları. Evsaf ve s.artnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amir
ikleri satın alma komisyonlarında da ı:?Örülür. 
..,. Tutarı Teminatı ihale günü saat şekli ve mahalli 
Cinsı Miktan LiraKr. Lira Kr. 

Nakliyat 
Nakliyat 
Patates 
Kuru sobn 
Buğday 

4000 ton 
2000 .. 
388 .. 
288 " 

kırdırılması 3600 : 
Odun 2315 .. 
Süt 80 ., 
Yoğurt 80 " 
Saman 750 .. 
K. Üzfurı 77 .. 
Saman 3410 .. 
:<'.. ot 5126 .. 
Jdun 6750 " 
Gaz yalı 145 .. 
Sabun ._Uo 82,500 
roz şektı., 66 ton 
Sığır eti 819 ,., 
faze kabak 15 ,.. 
raze f asulyıe 45 .. 
Domates 25 .. 
Patlıcan ~ " 
Bamye 4 .; 
Dolll).a~ büber 4 u 
Kabak. 35,000 kile 
Fasulye 40.000 .. 
Patlıcan 40,000 .. 
Damat~ 15.000 ..; 
Bamye 

1 
10.000 .; 

Biber 10.000 ..; 
Kabak 20.000 ..: 
~asulye 22,000 ,., 
Patlıcan 22.000 .. 
Domat.e61 :ı 0,000 ..; 
Bamye ö.000 ... 
'Büber 6 000 .. 
Kabak ? .000 ,: 

--
179,200 

85,020 
~ilosu .. 

36,000 
~7.040 
17,600 
21,200 
24,375 
28,490 

187,550 
358,820 
135,000 
46,250 
40,425 
33,660 

343,980 
825 

7,200 
4,000 
],280 
1,680 
l,280 
1,400 
3,600 
9,000 
2,250 
4,350 
2,000 
1,100 
2,255 
5,170 
l,625 
2,700 
1,275 

280 
800 

10 
12 

13,400 
6,377 
2,910 
2,592 

3,330 
2,778,38 
l,320) 
1,590) 
l,82~ 1.3 
4,273.50) 

28,132,50) 
53.823 
20.250 
6,937,50 
6,063,75 
5,049 

51,597 
I23,I5 

1,080 
600 
192 
252 
192 
105 
270 
675 
168.75 
326,25 
150 

82,50 
169.12 
387,75 
121,87 
202.50 

95,62 
21 
60 

25/7/941 
25 " •• 
24 .. .. 
24 .... 

23 " .. 
28 .. .. 
24 .. ,, 

4181 " 
2917/ .. 

... " tt 

,, .... '' 
,, " " 
tt tt " 

,, " ,, 
,, " tt .. ,. "' 

28 " •• 
" .. ,., 
,, " " 
" .. " ,, ,, ,.. 

" " " ' a;• " 
7 " .. 
7 " " 
7.. .. 

7 " " 
7 .. .. 
5 .. ."' 
5 " 
5 .. 
5 .. 
5 .. 

5 " 
4 .. 

.. 
" 
" •• ,, .. 

"'asulye 8 000 .. 
Patltcan 8.000 .. 
Domates 3.000 ~ 
Samve 2.000 _: 
Biber_ 21000 .;. 

t,800 
487.50 
900 
450 

1~5 
36.56 
67.50 
33,75 

4 .. 
4 .. 
4 .. 
:ı .. 
4 .. 

" .. .. .. 
~ 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmeleri hizalarında 
razılı günlerde Merzi!onda askeri satın alma ;komisyonunda ya
ınlacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

"liktan Tutarı Teminatı ihale 
Cinsi Kilo Lira Lira gün, saati 

5ade ya~ı 14,400 
~uru -0t _ l,440,000 

21.600 
97,200 

1620 
6110 

30/7/941 16 
31 " •• 10 

(290 - 5548) 

A$8lıda yazılı mevadın ka~alı zarfla ek~iltmcleri hizalaı:n-
1a yazılı gün ve saatlerde Erzıncanda askerı satın alma komıs
ronunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif 
nektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme
leri. Evsaf ve şartnamesi komisvonda görülür. 
::insi "\liktarı Tutan Teminatı 

Kilo Lira Lira 

'uru ot 
Odun 
5ade ya~ 

1.000,000 50,000 
1 ,000.000 20,000 
- 20.000 - .28.000 

* ;· 

3750 
1500 
2100 

İhale 
.tün, saati 

14/7/941 15 
16 .. " 16 
ı 6 .. " 15 
'196 - 5202) 

Asalıda yazılı sebzeler alınacaktır. İhaleleri 18/7/941 Cuma 
ılilnü hizalarında yazılı saatlerde ve şekillerde yapılacaktır. Ta
liplerin kapalı zarf ile olan icin ihale saatinden bir saat e~el ka
nuni vesikalariyle teklif mektuplı.rını komisyona verroelerı. Açık 
~ksiltme için ihale saatinde komisyonda bulunmaları. Evsaf ve 
$8rtnamesi Ezinede askeri satın alma komisyonunda ı;?örülür. Ta
liplerin Ezinede askeri satın alma komisyonuna müracaatları. 
Cinsi. , Miktarı Tutarı Teminatı thale şe~li 

Çalı fa5ulye. 
Ayşekadın fasulve. 
Patlıcan. 
Domates 
Yeşil bibeı. 
Bam va. 
Calı fasulve. 
Avsekadın fasulye. 
Patlıcan. 
Domates. 

Kilo Lira Lira Kr _ve saatı 

22,000 2200 
9,000 1350 

15.000 1500 
6,000 600 
4,000 600 
4.000 800 

40 000 4000 
20 000 3000 
19.000 1900 
\1.000 1100 

165 
101 25 
ll2 50 
45 
45 
60 

300 
22~ 
142 50 

82 50 
90 

A. Eksiltme ı 7 

11,30 K. 
ıs 

" 

Zarf Erzurum 
.., Erzurum 

15) 
16) .. .. Sarıkamış 

15 
16 ... 

... .. Kars 
Bursa 

16 ,, .. Adapazar 
16 ,.. ,, Sıvas 
10 .. ) 
l 0,30 •• ,. ) Geliboluda 
11 ,, .. ) askeri posta. 
11,30 •• .. ) 890, 
12 " ,, ) 
15 " .. ) 
15,30 " " ) 
16 .. " ) 
15 A. Eksiltme.) 
15,30 • ) 
16 ) 
16,30 .. ) 
17 • " ) 
17,30 fl ) 

1!5 h ... arf Kırklareli 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

... .. .. 

... .. 

.,, .. 
" .. 
" 

-... .. .. .. .. 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. 

15 .. " .. 
15 A. Eksiltme ., 
15 
15 
15 
15 
15 

.. .. .. 

.. 
" .. 

" .. .. ... 
(294 - 5552) 

** Beher çiftine tahmin edilen 
fiyatı 920 kuruş olan 20,000 çift 
okur kundurası pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 12/7/941 Cu
martesi günü saat 11 de Ankara
da M. M. V. Satın alma komis-
•onunda yapılacaktır. Kati te
minatı 20,900 liradır. Evsal ve 
şartnamesi 920 kuruşa komis -
yondan alınır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(276 - 5509) • Aşağıda yazılı mevat bir ay 
zarfında pazarlıkla satın alına -
caktır. Taliplerin l/7/941 ve 
1/8/941 gününe kadar İzmitte 
Akarcada ilk okulda bulunan 
askeri satın alına komisyonuna 
gelmeleri. 

2556 ton odun. 
56,160 kilo sabun. 

(270 - 5475) 

* 972,000 kilo ekmek alınacak -
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 14/ 
7 /941 Pazartesi vünü saat 16 
da İzmir Lv. Amirli~i satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tu -
tan 133.650 lira. ilk teminatı 
7933 liradır. Evsaf ve şartname
si komisyonda eörülür. Taliple -
rin kanuni vesikalariyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermeleri. 

•198 - 5204) • Beher kilosu bır k\ll'Ustan 3180 
ton odun kap&İı zartla eksiltme
ve konmustur. İhalesi 18/7/941 
Cuma .t!Ünü s:ıat 15 de Yalovad'3 
Tan otelinde askeri satın alma 

Yesil biber , 
Bamvı 

8.000. 1200 
R nnn ı20n san Kapalı zarf 

237 ~ 5366 

komisvonunda yapılacaktır. ttk 
teminatı 2585 liradır. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa-

18 at evvel· komisyona vermeleri. 
Evsaf ve şartnamesi Ankara. 

TAN 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

Çil, ergenlik, ıivil~, yağ, kir ve 
lekeleri kat'iyyen iuıle eder. Geceler 
yatarken bir pamuğu bu losyonla ıs

htarak yuzunüzu ve kirli mahaller 
siliniz. Pamuğun üzerinde husule ge
len plsliklerj göreceksiniz, bu siı.c 

tamamlyle isbat eder ki, şedaldl ha -
vaiyeden, sıcaktan, terden, ruj ve ııl 

hklardan çehrenlz ne kadar kirlidir?. 

1 
Butlın bunlar güzel yüzünuzde bir çl 
ve leke tabakası husule getirmiştir 

İşte HASAN LOSYONU çehrenb~

deki boya, ruj, kir, ter ve her türh 
toz ve siyahlıklarla çirkinlikleri ,., 
yanıkları izale eder. Leke ve çıllc 

yavaş yavaş zail olur. Cilt uz.erındc 
tcnc>f!us noktalarını açıır ve bu ... 
yede çehre guzelleşir ve ~e!fa!ıyct '• 
letafet kcsbroer. 

HASAN ÇiL LOSYONU 
Fennin ve tckAmülün bir harikası

dır. Bütuc. kadınların hayat ariraı:l;ış • 

olabilir. 
Traştan !'Ollr8 erkekler için prk 

ince bir zevk teşkil eder. Şişeı;i 50 
2 misli 75. 4 misli büylik şişe 12: Dislere Hayat Verir. 
kuruştur. HASAN Depoıu ve şube 

,.. A N C A K : ~ lerlyle rtriyat.çılar ve ec:uınclerde :ı· 

Her sabah, öğle ve ak. rnyınız. 

şam, her gemekterı son. 
ra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu usulü faş. 

madan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
difl.eri mikroplardan, 
hastalıklardan muhal a
za edllmif olur, paslan. 
maktan ve çürümekten 
kurtulur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
olarak kalır. 

~r'i ~l;·O= 
Ue Btıbah, öğle ve akfam 

her yemekten sonra . 
,_günde 3 defa -

Eczanelerle büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 
td<S~ 

1200 ton kuru ot alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 29/7 I 
941 Salı günü saat 15 de A
d9')azannda askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tab -
mi~ bedeli 78,000 lira ilk temi: 
nah 3900 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teklif mektup
lannı ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

236 - 5370 • 
Aşağıda yazılı sebzeler kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
thalesi 23/7/941 Çarşamba ~ü -
nü saat l 1 de Siirtte askeri sa -
tın alına komisyonunda yapıla -
caktır. İlk teminatı 398 liradır. 
Taliplerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona 

-------
Ehven fiyatla acele 

Satılık Çiftlik 
Yalova civarında 500 dönüm 

münbit ve sulak arazi ile 2000 
metre uzunluğunda sahili mev -
cut olup kum ve çakılöan büyük 
istifade temin edilir. 23609 tele -
fon numarasına müracaat. 

\_A_sk_e_rl_ik_lş_le_r_i _ 
Davet 

EmlnönO Yeril Aakerllk Şubeıin -
den: Aşağıda adları yaz.ılı yedek su -
bayların kayıtları tetkik edilmek u
zere nufus ci.ızdanlariyle ellerindeki 
vesikalarla 3467 numara ile şubeye 

müracaaUarı. 

İstihkfım Tğm. Niyaz.! oğlu Nuret
tin 331 Eminönü (42213), Levazım 

Tğm. İbrahim oğlu İrfan 323 Ordu 
(42274), Levaz.ım Tğm. Hakkı oğlu 
Renat 325 Bursa (43587), Levazım 

Tğm, Ekrem oğlu Renat 321 EminönU 
(43588). 

2000 ton odun alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 21/7 I 
941 Pazartesi günü saat 16 da 
Hadımköy civarında Çilingirköy 
de askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin fi -
:1•atı beher kilosu iki kuruş, ilk 
teminatı 3000 liradır. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(200 - 5206) ... 
4800 ton kuru ot alınacaktır. 

vermeleri. 
Cinsi 

Kapalı zarfla eksiltmesi 21/7 / 
941 Pazartesi günü saat 18 de 
Ezim~e askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 288,000 lira, ilk teminatı 
15,270 liradır .. Taliolerin kanu
ni vesikalariyle teklif mektup -
larını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Ev-

Kilo fiyatı Miktan saf ve şartnamesi komisvonda 

8 - 7 - 9U 

Ç i L 
LOSYONU 

Daha Kim Gene; 
Görünmek istiyor? 

"BU YENi" KEŞ iF BENi müssıhha bir genç kız cildindeki bO-
Liın tabii ve zengin unsurlarma n1il 

10 YAŞ DAHA 

G~LEŞTiRD1 .. 

&abihtir. . 
ViyRna tinlversltesi Profesftrlerııt 
~ Dok or «-jskııl tararmclmı keŞ 
iedümiiUı'. Genç hayvanlann cilt it 
ceyrclerinden kemali itina ile scçıl 
ve cBİOCEL" tfıbir edilen bu ce' bt 

aKendirm• ! ftllpce gençle~m(ye cılt sıdası olan pembe renkteki -rO 
muvnfCak nJclQfumdaıı dolayı gayet KALON kremi terkibinde vardır. 
mc>sudum• •iye Bayan Belkıs yazı- Her akşam yatmazdan evvel oıı 
yor: sUrilnüz. Uykunuz esnasında cildiıı 

Bu çirkin ve esmer tenden kurtul- bu kıymetli unsuru masseder. Dıt 
dum, on beş gün evvel yuzUmd~ bu- açık, daha taze ve nermin ve DAt4 
lunan b~ıtun çizgilerle siyııh noktala- GENÇ \'C tatlı bir dltle uyanacak 
rım kayboldu. Bug\{n açık, tatlı \e 1 nız. Gündüzler için de (Yağsız be) 
.. az.ip olan cildim, butün arkadn$ları- renkteki) TOKALON kremini kull 
mm gıpta nnzarlarmı çekmektedir. nınız. 

İlk defa olarak, meşhur bir dokto- NETiCESi GARANTiLiDiR 
run cildi gençleştiren yeni bir unsu- Bu basit tedavi usulı.i sayesinde h 
run keşfi hakkındaki makaleyi oku- kadın on yaş daha gençleşebilir. t1 
dugum znman kenfümc bu derece şa • genç kızın gıpta nazariyle bakı:ıcıJ 
yıını hayret milsmit bir tesir gorecc- nermln bir cilt ve yumuşak bir t 
ğimi diı:iünmemlstim.• temin edebilir. Cnt unsuru olan TO 
siz DE AYNEN YAPABlLIRSINIZ kalon kremlerinin müessir neticcl 

Kuruş Kilo J?iirülür. (190 - 5156) 
--~~--- . 
Domates 5 25,000 50.000 kilo sade yağı ahnacak-

Cilt huceyrelcrindcı;ı istihraç edl - garnntilıdir. Memnun kalmazs;ı 
len ~u yeni ve kıymetli hülAsa, ta - paranız iade edilir. 

Patlıcan j 30.000 tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/ 
Biber 5 2~.·~~~ 7/941 Perşembe günü saat 11 de 
Taze fasulye 5 lO.OOO Konyada askeri satın alma ko -
Bamye 7 misyonunda yapılacaktır. Tah-
Kabak d

86 
ı 5.ooo min bedeli 76.500 lira, ilk temi-

• 5152) natı 7510 liradır. Evsaf ve şart
namesi komisyonda görülür. Ta-

Beher kilosuna 155 kuruş tah- !iplerin kanuni vcsikalariylc tek
min edilen 70,000 kilo sade yağı lif mektuplarını ihale saatinden 
kapalı zarfla eksiltmeve kon- bir saat evvel komisyona ver-
muştur. İhalesi 21/7 /941 Pazar- meleri. (148 - 4998) 
tesi ~nü saat 16 da İzmirde Lv. * 
Amirliği satın alma komisvonun- Muhtelif deniz naklivatı yaptı-
da yapılacaktır. İlk teminatı rılacaktır. Kapalı zarfla eksilt-
6675 liradır. Taliplerin kanuni mesi 18/7 /941 Cuma ı;?Ünii saat 
vesikalarivle teklif mektuplarını 15 de Canakkalede askeri satın 
ihitle saatinden bir saat evvel ko- :ılma komisyonunda vapılacaktır. 
misyona vermel,,ri. (2162-5433) Tahmin bedeli 6000 lira ilk temi-* natı 450 liradır. Tatiolerin kanu-

22 baş hayvan satılacaktır. Ta. ni vesikalariyle teklif mektup
liplerin l 817 /941 Cuma günü farını ihale saatinden bir saat ev
saat 9 da Üsküdarda Kısıklıda 

1

..-cl komisvona vermeleri. 
at pazarında satış heyetine mii- ~ 228 - 5362 ı 
racaatları. (272 - 5477) 11-

11-

SINGER 
TELEMETR 

KRONOGRAF 

Hassas - Sağlam - Zarif v• 
15 sene garantllidir. 
ÇELiKTEN 

Flatı 55 Lira 

ALTIN 18 AYAR 
Flatı 135 Lira 

Al TIN 18 AYA .. 
Fantazl 155 Lira 

SINGER SAATLERi 
Mağazası İstanbul 

Eminönü Cad. No. 8 

M. M. Vekaletinden ~ 
1485 sayılı kanuna göre bu sene harp ma!iılleri!lc $~hf~ -y_c

timierine isabet ed!'n ikramive miktarları aşagı~a g~terılmıştıf: 
Paraların tevzi kom.isyonlannca dağıtıhs !"uddetı (~) ay .o 

1 duğundan malul ve yetirnle!"in (Rapor, re~mı se!1et ve ~ramıy 
cüzdanlariyle birlikte) mensup oldukları ikramıye tevzı komi.t 
vonlarına müracaatları. 

Lira Kri Lira Kr· -
Muhtelü esya t.::ıhmil ve tahli

vesi acık eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 18·7-941 cuma rzünü saat 
14 de Canakkalede askeri r.:ıtın 
alma komisyonunda vapılacak -
tır. Tahmin bedeli 3330 lira ilk 
teminatı 250 liradır. Sarlnamesı 

Tavla. hela. ı:!araj binaları 
vaohrılacaktır. Kaoaiı zarfla ck
c;iltmeleri 2517 /941 Cuma j:!iinü I 
saat 11 de Konyada askeri satın l nC'İ derece subaya 
nlnıa komisyonunda vapılacak -ı 2 

nl ~ ,, " " 
tır. Kesif ve n13nları A cara. 3 

265 M 1 nci derece ere 132 75 
23B 95 2 ,.. ,. " 106 20 
185 85 3 .. " " 79 65 

komisyonda görülür. 
244 - 5388 • 

Beher kilosu 7,5 kuruştan 600-

tstanbul Lv. !Amirlikleri satın 4° " " " 
" " .. :\ima komisyonlarında d:ı (Zoru - 5 

159 30 4 " " .. !53 l o 
] 32 75 5 • ,. •• 26 55 

liir. Talinlrrin kanuni vcsikala - r, 
rivlc teklif mektuplarını ihal" 1 

<:aatinden bir saat evvel komis -1 

" " .. . ' 26 55 
.. ,. •• l 06 20 6 " " " • 
<Behc>r şehit ailesi de 29 lira 22 kuruş alacaklardır 

(5512) 

vona vermeleri. KP~if bedeli -----------~----~---------" 
'IR 02R lirsı 4 kurus. ilk teminatı bl 
1952 lira 80 kurustur. 1000 adet küçük semer ve 100 KAYIP: Ankara: Gd. li Er 

12~2 _ 55!10) adet biiviik st?mer iskeleti ve okulundan almış olduğu~ şe~Tıı 
11- 2000 cift saka mahf<:>si alınacak- detnamemi zayi. ~tt~m. .. e~ıs tJ 

tır. Semer iskeletinin tahmin fi- alacağımdan eskısının hukmu "f I 
vatı 325 kurus. saka mahfesinin tur. Beykoz Yabk~y No. 154 
•ahmin fiyatı c;ifti 450 kurus.~ur. Remzı Koramaz 
:;oo adetten asağı olınamak uıe- . .. 
re ayn ayrı taliplere de ihale lCA YIP: Emnıyet umum ınil 
d·ı b·ı· · İh,,lesi 11/71941 Cu- (lürlüğünden aldığım 4272 saf r ı e ı ır. ,. - . ·ı 1 t ı k' 

Slah1n .,. NP~nvsıt müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve ..Nesrıvat 
T. L. Ş. fAN MatbaaSJ 

İzmit nbul Lv. Amirlikleri s:ıtın 
alma komisyonlarında da ,Eöril
lür 234 - 5368 

400-400-450-400-220-900 ton ku
ru ot ayrı ayrı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 25/ 
7/941 Cuma günü saat 10 da Ti
,.ilyede askeri satın alma komis
vonunda yapılacaktır. Taliplerin 
ltanuni vesikalariyle teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Ev
saf ve şartnamesi Ankara. İstan
bul Lv. Amirlikleri ve Konya. 
Burı>a. Afvonkarahisar. Balıke -
sir. Bandırma. Mudanya askeri 
satın alına komisyonlarında gö-
rülür (156 - 5047) 

Kesif bedeli 30,205 lira 77 ku
- .. c ol~n A nkP'l"IH~P ı..; .. ;u,,,,., "" 
şif yaptırılaca~tır. Bu inşaatın 
nazarlık la eksiltmesi 11 /7 /941 
Cuma ııi.inü sııat 15 de Ankara
tia M. M. V. Satın alm1' komis -
vonunda vnoılacaktır. T<'mimıtı 
45~0 lira 87 kurustur. Kesif ev
rakı 152 kuruşa komisyondan a-
lınır. (288 - 5546' 

mıı viinü saat ıo da An karada 

1 

ve l88i.>9 sıcı . sayı ı n.n~ '?a · 
Lv. A.mirlii!i satın alma komis- ~emi zayi .. ettı.!'11. Yenısını .~ 
.,-onunda yapılacaktır. , 5tımdan hükmu kalm:'lmıı:;t'a 

(286 - 5544) KazımJa 


