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Cu111 Ağustos 1941 
r 

Zekdgı bilıi ile terbiye etmek, 
011a11 arn 11e ihtigaç u/ııklarını 

ı•niıl•tmelc d•mektir. Lowell 

(Şerhi 2 acl aabifemildo} 24 büyük sahife - 35 nefis re im • l O 
kuruş. 

---------~--~~~~-_) Telg. Tasviriefkir, İstanbul '----------------------_) 

Fevkalade hal dolayısile 

Memurlar bu yıl 
terfi etmiyecek 

Bu kanuna gelecek seneler için memurların 
hukukunu telafi edecek hükümler kondu 

Uzakşarkta 

-mühim bir 

hadise 
Japon tayyareleri 

bir Amerikan 
top çeke rini 
bombaladılar 

Amerika hülcfi•eti 
Japongagı ıidtletl• 

orot•sto etti 

Ankara 31 temmuz memurların diğer terfi aenclcrinde de mutazarrır Va~ngton 31 temmuz 
(Hususi nıuhabirinıizden) - Yalnız bu sene• olmamalarını temin makaadilc )ayihaya hükümler . (;\.A.) _ Bahriye Neza~eü. 

Ye mahsus olmak \i:tere ve bütçede ta.aarruf yap- konmaktadır. Bu hükümlere nazaran ilk seneleri f utıla adındaki Amerika topçe
rnak maksadilc müddeti dolmuş olan devlet me· kaybolan memurlar diğer senelerde bu müddeti te kerinin Çunking limanına Japon-
rnurları terfi ettı.rilmiyeccktir. Bu hususta l\lüva- !arın yaptıgw b. · h k nı esna 1 lifi edecekler ve telcaütl ül.: zamanlarında da terfi 1 ıı ava a 1 

• 

- ..._ zenci umumiye kanununun bir maddesini tadı ) d ı_ • • • • .11ında Japon bombalarile ha.ara 
eden yeni bir kanun Jityihası bazırlanmaktadn. ırnaaşı a ama .. ııı.ları bu ~c ne, t~rf~ cdılmıf addoııı- )uğramıtı olduğunu bildırmi~tir. 

~~~Y~a~ln~ı;z~b~u~s~en~e~~~i~n~t~c~rf~i ~m~a~a~ş~i ~a~la~m~ı~y:a~ca:k~=o~la:n~=n=a=ra:k~o:n=a~g=o=u~m~ua~n=1=e~le~y:e=t:a:b:ı:t:u:tu:l=a~ca:k:l:a:rd:ı~r.~J Amerikan gemi inde ~sanca 
- I zayi~ı olmnını~tır. Jap?n ta~~a· 

Al•aa •ecmualarıadaa aldıfımaı ba r .. ı. Al••• •otoalldetçfterlala Prlpet ba'talı1a1darıacla 
kart1latbldar1 zorlukları rattermektedlr 

Almanye rlne 
eulh teeebbUaUnd• 

bulunecak mı ? 

A imanların, Rusyada açmtf ol
duktan harbi bitirdikten son

ra ~-- .ulh tefebbüsünde daha 
bulunacakları söyleniyor. Şimdi
lik rivayet halinde dolaJ&n bu 
haberi, arasıra uçurulması mu
tad olan balonlardan biri gibi te
lakki etmek doğru değildir. Al· 
rnaoların çok muazzam bir İf o· 
lan Rus seferini müteakıp, lüzu· 
mundan fazla uzamıt olan bu çok 
kanlı ve çok feci maceraya bir 
nihayet vermeyi dütünmeleri ih· 
timali kuvvetlidir. Zaten 1939 
da Lehistan harbini, bildiğim.iz 
veçhile, bir ayda bitir~ikten ao~
ra M. Hitler, o ıenenın 23 te,n
nievvelinde Danzic'te irad ettiği 
bir nutukta, ingiltere ve Fransa 
ile bir dav ı olmadığım, Lehis· 
tan meselesi baneaildikten sonra 
bir Avrupa ıulhüne eneel kalma· 
dığını söylcmiıti . Fakat Alman ~ 
Devlet Reisinin bu sözlerine o J! 
zaman kafi derecede ehemmiyet 
verilmedi. 

Bunda lneiltere ve Fransa-
11m belki bir dereceye kadar hak
ları da vardı, Çünkü o tarihten 
bir sene evvel mabut ( Südet) ler 
lneaeleai de Almanyanın tam ar
zusu dairesinde halledildikten 
sonra, yine aynı tan.da teminat 
verilmifti. Pek yakın olan bu mi· 
ıali gö:ıönünde tutan ıarbın iki 
demokrat devle fa ( Danziı) te 
IHr kürsü üzerinden verilen yeni 
vaade inanmak istemedileı· ve 
harpte devam ettiler. 

Bu harpte devam karannda 
en ziyade Franıanın hala etliğini, 
dokuz ay sonra 1 O mayıa taarr~ 
zu hatladığı vakit Franıanın ken
disi dehtetlerle, onunla beraber 
laütün dünya da büyijk hayretler• 
le öğrenrnİf oldu. 

• -

Stalln 

relen topçekerın üzerıne mute· --- - -- ·- --- --· -
Alman tebliği 

- - ---- - -

tddit bombalar atmı larsa da ge
minin yalnız arka güğertesi hafif
çe hasara uğramıştır. Bombalar 
Tutila'nın ınotörlü bir sandalını U k d 

Hopkins 
Stalinle 
gOrUştU 

tahrip ettiği gibi gövertc üzerin- r a n y a a 
ı de.ki bazı aletleri de ıahrip eı- M ğlQ d·ı 
miştir. • a p • 1 en 

Hopkins, Staline 
Roozeveltin 

Amerika hükumeti. Japon hii· d •• 
kumetine şiddetli bir prolt>sto no u ş m a n 
tası tev;e~lfe7':=irbeyanalı takip ediliyor 

bir mesajını getirdi 
--·-----

Hopkiasiı Beyaıatı 

Vaşinğton, 31 temmuz 

ı 
(A.A.). - \Vellcs, mntbııatn ! 

olan beyanatında Tutuila gambo Smolenskte ihata 
hı ile Japon bombalarının isnbet b • . .k 
etmi şolduğu Amerikan sefaret- Çem eri gıttl Ç8 

MOSKO\' A. 31 'fı•nımıız 
(A.A.) - Ofi: 1 
Dün Amerikanın Mo kova Sefir! j 

Stunhardt. ile Harp Levazımı ekspctt 
General Monomy ve tayyare mUla· 
zımı A1isoıı Ja hazır bulunduğu hul
de Hopkins fle Stıılln arasındn iki 
aaat süren bir mnıakat yapılmıştır. 

JDct'(Lrtn sahi{ 31 thın de) 

lngiltereden 
Ef ganistana 
da bir ihtar 

Britanyanın Kabil 
Elçisi Efgan 

hükumetinin nazarı 
dikkatini çekti 

lra11ın v•rtliii c•wıp 
t11tminkar ıöriilm~di 

LO~DRA, 81 Temmuz 
(A.A.) - Times'in diplomatik mu.. 

ha biri yazıyor: 
İrana olduğu gibi J:;fganüıtanıı da 

( D•vımı 11yfa 3, ıütun 3 d•) 

hanes~~in. Yangtse nehri anhil n· daralmaktadır 
de kaııı f chung Kiııg ınıntaka-

(Dct•aı>n salıi/D 8, Bttfım 1 de) 

Leylei Re gaip 
Dün camiler ibadet 

edenlerle dolu idi 

Estongada düşman ıimale 
doğru siirülmektedir 

BERLİN, 31 Tcmnıuz 
(J •. A.) - Alman tebliği: 
Alman te ckkiillerJ t:krn) n. da 

maflüp cdılen lhıs ordularını tııldp 

l 
rıcııt hatlannm içeı lsh.ıo g.lrıuış ı -
dlr. Smolcıı kın şarkında dllşmanı i
hata etmiş olan Alman çemberi git
t.fkçe daralmııktadır 1-: tonyad:ı to
şekkullcrimız duşnıanı şımııl do •ru 
püskürtmüşlerdir. Dün gece Alnııın 
ıınvn tayyareleri Moskovndııki ns • 
kcı1 hedefleri ve Ül"cl demiıyolu miı
naknlat nıerkt>zlerini mile ir bir su
rette bombardımnn etmişlerdir. 

Smolenık Almanlarda 
STOKHOLl\f, 31 Trmmuz 

{A.A.) - Ofi: 
Sovyet cephesinden bildlı11dlğine 

göre, muhariplerin anlatmakta olduk 
lan şeyler, ,·ııktlle Smolen k'n Al -
manlar tarafından zaptı hiki}c ınin 
neden ibaıct olduğu hakkında bir 
fikir vermektedir. Snnt 10 d~ ııchfr, 

( Devam ı uyfa 8, ıütun 4 de) 

Japonyada 
Umumi seferberlik 

meselesi mühim 
kararlar verdi 

Polonra Baş.ekili General 

Skoreld 

Sovyet-Leh 
anlaşması 

Bligük bir Polonga ordusu 
vücuda getirilecek 

Eden'iı beyanatı 
LONDHA. 31 Temmuz 

( o\.A.) nculcı njaıısının dıplo 
nıntık muharrıri, l'oloıwıı - Sovy t 
anla nı. sıııa muncc>r olan muzakE'rc

(Devamı 1ayfa a, ıDtun 4 d•) 

. - - - -

Sovyet tebliği . 
-- - -~ --- - ---- - - - l 

Düşmanın 
"Büyük Almanya,, 

motörlü alayı 
imha edildi 

Düıman malzeme 
ve İn•anca müh m 

zayiat veriyor 

ı Baltıkta bir düşman 
lcafilesi bozğuna uiratıldı 

--
Moskova 31 temmu?' 

So,. yet istihbarat Daire•inia 
tcbli"i: 

30 tcmm zda Sovyet U\ "c -
leıi No' ozc', euel ve bilhcu a 
Smolcnsk \ c Zilumır istıkaınro 
tinde muannidnnc bir surette dö
ğüşıniye devam etmı !erdir C't'p
henin diğer i t"kamet 'e bcilgele 
rinde mühim harekat vuku bul
nıamı~tır. Sovyet tan rl"len düt 
maııııı tank üzütumları, piyade 
kuvvetleri ve yerde duran tayya
relerine hücum etmişlerdir, Pio
csti ''c Sul:nay"j bombardıman c 
derek yangınlar çıkarmışlardır. 

(De a ı scılıif~ :J, siltun :: de} 

-------------------------------

At yarışları 
Bu hafta kazanması muhtemel 

olan hayvanların isimlerini 
bu yazımızda bildiriyoruz. 10 mayıa taarruzu Fransanın 

laaınunı hiç tetkik etmemit bu
lunduğunu, kendi.sinin hazırlıkla· 
t'lnın da çok eksik olduğunu ıös· 
termifti. O vakit Fransa bu aczi
hi anlayıp da ifi tatlıya bağlama
yı tercih etmit olsaydı , kimbilir 
belki dünya timdi ucu bucağl gÖ· 
rünmiyen bu müthit haile içine 

ÜNİVERSİTEDE TOPLANTI 

Ankara ve lstanbul Hukuk 

Leylei Regaip olduğu için dun 
her seneki gibi müminlr.r birbir
lerinin kandilini tebrikle cami
lerde toplanmış, ibadet eylr.miş· 
indir. Biiıün minareler kl\ndil
lerle süıılcnmiştir. Bu nıÜn«S<'lJCt
lc sehrin belli başlı ) ~~ıerinde 
birÇok lıayır sahipleri tarnlındnn 

Harp sa11agiin• garagan 
ham maddeler kontrol 
altına •lındı 

i
l Al koşularının dördlincü ha~İ- Birinci kotu: (Satı, kofuau) 
t~ yarı l.ırı, pıızar giinii \·diden- Yerli Bıtfkan Arap ati ırına 
dı koşu verınde yapılacaktır. Her mahsu olan bu koşunun me af 
hnftn daha hcyeçanlı b r ~ekle s.i 2000 metre, ikrnın.ye i 190 J~ 

dütmemİf olurdu. 
Almanyanın yeniden ıulh tek

lif etmek ihtimaline gelince bu 
teklifin de evvelkiıinden ziyade 
büınü telakki edileceğini zannet· 
miyoruz. Bahusus Lehistan har
bindenberi öyle müthit vakalar 
cereyan etmif, harp öyle dalbu
dak salmıftU', '•i böyle bir vui
yette muhıı•· .,lann sulh müza· 
keresi için bir maıa etrafında 
kartı kar,ıya oturabileceklerini 
akıl kolay kolay kabul etmemek
tedir. 

Zaten İngiliz ricalinin sarası 
(tü,tükçe irad ettikleri nutuklarda 
ısrarla tekrarladıktan sözler de 
tiındilik sulh için bir ümit olma· 
dıitnı göstennektedir. 

Fakültelerinin tedrisat 
ı sebiller kurulmuştu. Resmimiz 
1 Eyüp Sultanda vccd içinde Jua
ya dalmış olanlardan bir sah•1cyi 
tesbit etmektedir. .............................. _.. ............................... ____ 

Programları tevhid ediliyor N!ısı~kabine.si 
ıstıfa ettı 

Dün Maarif Vekilinin riyasetinde Terim l • 
Koordinasyon heyeti toDfantı 11aptı Yeni kabınegi gine 

Sırrı Paşa kuracak 
KAHİRE, 81 Temmuz 

(A.A.) - Sıırı Pıışn kabin 1 bu 
sabah istlfıı etmiştir. 

Sırrı Paşa yeni kabineyi eski Baş
vekilin knıdeşi ve büyük bir inglllz 
dostu olıııı Ahmet Mahir Pnşanın ri
ya et ettiği Sa'dist paı tisi ntc•n up
larının iştlrnkile kuracaktır. Tahmin 
edildiğine göre yeni kabine beş libe
ral, beş Sa'di t ve beş 1n(Jstnkil Aza
dan ınOtcşckkil olacaktır. 

Sa'ad partisi Mısırın harbe daha 
filli bir suretu iştiraki lehinde ol
dutundan dolayı bu güne kadar ka
bineye ı.ıirmckten imtina ctmtşU. 

Filhakika lnıilizler, Lehistan 
laarbindenberi ortaya attaldan da 
•ada bucüne kadar, kendilerine 
ftıabsuı olan fikr'i aebat ve inat ile 
devam etmektedirler. İnailizlerin 
.... iddialan malümdur. Onlar, 
İtral edilmit, utiklalleri ve hak
lan ellerinden aJınmıf büyük ve 
"iiçi& devletler eski hallerine irca 
edilmedikçe Almanlarla, daha 
doiruıu Hitletizm ile sulh yap· 
~k değil , hatti sulh müzakere-
llbe bile giritmiyecelderini söyle- lk. ·' ı t hid ı .. ı 1 h Dıektedirler. Almanlara gelince 1 Hukuk Fakillteılaln prorram arar.a H' ..... ça •ı•n eye. 

o.ııann da, rivayet olunduğu üze-

TASVtRf EFKAR 
Dil Terim Koordinasyon He- Yücel toplanhya riyaset etmiş· 

yeti, dün Oniveraitede toplan- f r. Konuşmalar aabahtan öileye 

TOKYO, 31 Temmuz 
(A.A.) - Ofi: 
Japonyanın hıırp gııyretı, • un 

1 Prms Kono~ cnııı il) a tJ ultıııtl. 
toplanmış olan cMilli Umumi Sdu. 
bcrlık Meclis.• tarafından n şı<>dılen 
lnııııırııtorun iki mühim cmiı nrııııc 
projesinin tnsvilıllt! )'eniden takviye 
cdllmiştır. 

Sınat <-nnıı~ ctlcı hnkkındııki bırin
cf emirname, mnadin snııııyif, ırtdn, 
l'CZncılık, ın hanık, kinıyıı, demir, 
de •lrmencilik, çimento, nııklıynt ve 
inşnnt sana~li gibi mühim snna:riln 
hcrbıri itin merk• zi kont.rol ofisleri 
lhdnstııı d<'rple etmcktffiıı. 1 

İkinci pı·oje, deınir, çelik, bakır, 
bronz \' sanayide nıe\•cut digcı bn-ı 
kır hnlltnlıırı miktarının, mıığnznln
rın V<' dcpolnrın hukumct t:ıı ııfından 
mutalebc edileblleccJ:ri vc;ı:a at n nlı
tınbılcceğinl dcrpış ctıncktediı 

Hükumetin sozcüsü, bu tedbirin 
hcdcfı, demir, çelik ve bakır kıUığı
nn müııl olmak olduğunu beyan et -
miştır. 
Mumnilc~lı demiştir ki: 
Cebri mü adere usulü tatbik cdll

mlyccektir. Fakat hükümet, ellerin
de bulunnn demir, çelik, b:ıkır,. pi
rinç 'li c diğer bakır halitalnrındnn 
ihtiyari tebcrrulurda bulanmak ıcln 
halkın ntnııseveılık bfsforine milra
caat edecektir. Mnaınafıh bu inııcl r, 
Sınat ve ticari mOes...cıcsclerin bu ıh
tiy clnrı \eya f~lem lcri iç"n zaruri 
olan d<'m·r, çelik ve hakıı mnddı>lere 
~iımll olnııyncnktır. 

Bundan ba ka c Mi 1i 
M b, b 

giren ) arı hır. büyük bir kalııba· radır. ı 
lık celhetmcktedir. Bu hnft:ıki 1 - Ancz.e ( H. Mutlu) sık 
ko,ulnr da oldukça mühımdir. J (Devamı sayfa 3, ıütun 8 de) ............................................. ··························· ················ ..... ... 
=====Bakışlar-----

İngUterenin 
istilası 

A iman • .Sovyet harbinden 
evvel, lngilterenin istilası 

hah inde muhaırırlerimizin ıah 
mmleri ik ye bölünüyordu: As
ker ve mıitehaasıs oldukları ı· 
çın, hükümlerinde ihtiyatın pa· 
) ı kifayet dozunda bulunan bn.._ 
zı muharrirlerimiz bu teşcbbii· 
sü ımkunsız görmüyorlardı; fa
k t buı başıbozuk nrkada2'ilar 
da, kestirme bir hüküm!e Al
mnnyanın bu istila davasından 
vazgeçtiğini iddia edip duru
yorlardı. 

Benim salahiyetiınin dışında 
kalan bu teknik bahsi miinaka· 
şa edecek değilim. istilanın ola
Lileccğine ve olamıyacağına 
dair şimdiye kadar h:çbir iddi
ada bulunmadım \'C bulun
mam. Bazılarımızın Alınan -
Sovyct harb ndcn c' vel bil ım 
kansız gördükleri istıla teşeb
büsü, bugün artık busbutün a-
kim proJeleriQ doaya ILM 

Fakat «Akşam» gnzetesinirt 
diink\i ha makalesinde okuyo
ruz: «M. Churchill' e göre lngil
tereyi istila teşebbüsü muh,k
kaktır. Hatta bu hareketin ey
lülde olması muhtemeldir.» 

Alman ordusunun fngihere· 
yi ı tila teşebbüsü şu iki halde 
mümkün olmak lazım: 

1. Alınan ordusu, bir )'arı lan 
Sovyctlerlc harp ederken bu 
c~phe~c taarruzdan vazg~çse 
bılc hıç olmaz:sa müdafaad k 
1 k .. 1 a a 
ara • ote yandan ngiltere a-

ddalannı da istilaya teşebbüs c
er. 

~· - ~lmanya, Sovyct cı-p
h_esındekı taarruzunu zaierle bi 
tırmeden evvel İngiltere ada
larını istilaya teşt'bbüs etmez. 

Birinci halin mümkıın oldu
ğuna inanan mütehauııılara gö· 
re, Almanyanın lngilıereyi isti
laya teşebbüs edecek ha"a ve 
kara ordulara tamam le arrıdı~. 
Nitekim Sovyet harbı. lngılız 
adalannın havadan b'>mbardı
manına mini olmuyir. 

A ıcak ıltincı halin mü l.ün 
olduiuna ın nanlara nre Al

or•llUcllU Rus topr k rında 



Sevişenlerden ardiye alan memur 

B eya.zıt kwesine bir genç nifanluile çıkıyor. Ya yo lda d ara· 
cık merd iven lerin mahremiyetind e, yahut t e p ed e ıenİJ 

Ye ,airane bir manzaranın kar,ısında aşka ıelerek ni,anlısım 

öpmİye kalkıyor. 
Herkeıin kolayca görebileceği bir yerd e bu n e v :d e n b ir 

kabahnt iflemek m ünaseb e tai.z!.:,Jc ••• Nitekim gencin bazı d erd e de 
uğruyor; yakalanıyor, ken disinin ismi, nişanlısının ism i gaze tele re 
ceç.İyor... Artık bu gençler evle nseler de, tekulede öpü,enler:ıt 
aıfabm ömürlerinin ıonuna kadar Ü.Ze rlerinden ııymunazlar. 
Tıpla namaz kılc:lanrken b ir k abahat ifljyen imamın bu hareketi, 
bulunduiu köyd e bir tarih ba?ı o lman cıöi ••• 

Bu İfİn komik tarafı. Birin ci p e rde iniyor.. . Bir polis me
muru, c•) zabıt ta nzim e~mive kalkıyor. Sonra nedense birden · 
bire devletin lı:endisinc ünifo rm a ile beraber verdiği v azifeyi unu· 
t uyor, beJ buçuk liraya bu zabb tanzim etmekten v a zgeçiy o r : 
genç üzerind eki üç lirayı v eriyor, iki buçuk liraya kal'fılık d a ıa
a tini emanet bırakıyor. Ertesi günü ili buçuk lirayı v erip saati 
kurtarırken bir cürmü m efbu t tertip ediliyor, polis memuru d a 
bütün mazısını çiğniyerek ad aletin pençesine dü§iiyor. Bu 
hadiıede, ikinci perde , p olis m emurun un istikbalinin üzerine 
iniyor. 

Her meslekte fena in san, irad esiz insan, .zayıf insan vardır. 
Binbir mahrumiyet içinde yurtta emniyeti korumak için. d idinen 
e m niyet unsurlarımı%m fedakarlıklarını b u arad a övmeyi bir v a
zife biliriz. 

, Aynı zaaf altında o muhterem insanlara takarrüp eden ve 
sevişen çiftlerden ardiye almak kabiliyetind e olan bu havsalası 
genİf zatın timdiye kadar kendisine mevdu vazifeyi layıkile yap
mıf olduğuna kani olmadı~ım için, hakkındaki tahkı°kahn geni~
letilm esini tavsiye etmek belki batka haraç vakalannın meydan a 
çıkmanna vesil verebilir. 

Cihad BABAN 
('t-) Me_murun .adı Şiikrüdiir. Kötü yola sapmı~ bir bedbah

tın ismini teşhir etmek istemiyeeektim. Fakat ne yapalım ki 
matbuat kanununun 30 uncu maddesi beni buna mecbur etmek· 
t edir. Bu notla, l;anunun l,u maddesinin tenltitten azad~ olamı
yacağını da kaydetmek istiyorum. 
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SiYASi VAZIYET 

· Japonya, 

Ba &eNJetin nasıl kullanılacağını tesbit 
edecek Ziya Gün te&is heyeti toplandı 

Merhum Dr. 7"ya G ünün Üni- ı at Başgil, Edebıyat Fakültesi D e
versiteye bna k lı;tı servetin ne kanı H a.nit O ngunsu, Ziraat Ban 
fekild e jdare ve kullanılaca~ı et· kası murakıplarından v e Zıya 
rafında d ün Ü n iversitede Z iya G ü nü n yegeni Salahaddin, Frır( . 
G ün tes~ h eyeti fe v k alade o la· yet Sandığı Müdürü bulunmalı:
rak toplanmıştır. tadır. H eyet. dün lll)terlikt!'n 

H afi reyle iki d elcan ııeçilerek yolla n an Z iya G ün tf!sİa senetle· 
Z iya G ü n tesis h eyeti teşkil olun· rini tctk :k etmitıtir. Tesis h eyeti
mu~tur. T esia h eyetinde R e ktör, nin ilk içtimaı pazarteıi günii va-
Hukuk F a kültesi Dekana A li f u- pılacak.tır. -

Alman -Rus harbinin garptaki -
hava harekatına tesiri 

Efganistan ve lraıı 

H arp atqi en uzak memle k et• 
Jerin aaçaklarım tutıqturacak 

bir ıurette genit lemek istidadını 
göstermektedir. Buna dair b irçok 
emareler ve d eliller belirmiş bu
lunuyor. Mesela farkta bem ıi· 
male, h e m d e cenuba doğru ia· 

Kıymetli ha1Jacılık mütehassısımız bu gazısile çok yılacak harp ihtimali kuvvet bul· 
maktadır. 

mühim bir m•selenin bügük bir flakufla münaka. Şöye ICi Japon parlimentoga. 

şasını gapmaktadır. Aşağıdaki makalede Garp nun seferb erlik encümeninde be· 
cephesi hava harplerinin içy üzünü öğreneceksiniz y a n a tta bulunan Ba,vekil Pre ru 

19 Konoye, Alman - Rm barbiniııa 
ı nglltcre adalanna karşı grçl'n l yapılan ba,·ıı faaliyeti eski ş"lddctini yeni bir safhaya girdiğini ve Ja· 

senl'nin mayısında başlayıp git- ka.\ betmiş ve havıı bombardımunlıı- 1 ponyanın vaziyeti üzerinde ga· 
Maarifte 

1 
AdJiyedea tikçe şiddetini arttıran Alnıan gün- rınııı temposu z.ayıflamış ''c h ıuıt yet ciddi aksi t esirler yaptığına 

, düı. ha' a hucumları eyliil :•40 tla son \ bombardımanlar dıı çok seyTı klcş· şüphe olmadığını söylem~ ve her 
T 1 b e· 1·... Küpe çalan haddini bulmuş. devamlı ı:ıgıı· hu-' mişur. . j türlü ihtimaıe karfı ko ymak için 

a e e ır ıgı cunılar hazan küt- . ~~a mukal>ıl J:ıponyadaki umum ihtiyat kuv• 
faaliyete geçiyor bir genç kız lı• hücumları nıa- Emek il Albay İngılız ana\•atnn ı vetlerinin aeferber edilmesi için 

hıyetinl almak is- bava kuvveL1€rınhı .. k.. 1 h db" . I d 
Üniversite gençliğinin Talebe Bir- 17 saşlaı1n<la Nadide adında Lir tiılııılırıı gösterıni- rı ecit SAK AR teşebbüsü ele ı;c-ı~um un o an e~ ~e ırın a ın ı-

lib'İ nizamnamesi tasdikten gelmiş· grnç kız, ev\·clki gün Hatice adında ye buşlnnııştı. Gün ı;irdiğl av himaye· gına ha~er ~ermı~_rar. 
tir. Nizamname üzerinde konuşulmak hir arkudaşilc lıl'raber l\apalıı;ıırşıdı:ı ıliiz yapılan hava • sinde hafif bom· luı Bu sozlerın m~ası, Rusyaya 
Cizcre dün Rektör Cemli B!lsclin ri- kuyumcu Ycı·varıtm u(ikkunın:ı git_ 1.ıombaı dımanlannın csns hedefini lınrdımnn tayyarclcrile gündüz hu· 

1 
r!ı Japonya. h~r .~.rİfer~k aa• 

yasetinde Fakülte mümessilleri bir nıiş, Hatice nlean yüzügunü satar. Lorıdra şehri teşkil etmekle heraber cumlnrına ba~ladığı ve bunları k• ı:ı kerı kuvvetlerının muhım hır kıa· 
toplantı yapmışlardır. Dünkil top- kcn Nadide de fırsattan istıfndc ile d,•arınd:ıkl Kent, Susse.x ve E~sex mesafeli mıntakalardaki hedeflere mını Siberyaya ve hatta Ural Te 
lantıda Fakülte mümessilleri olaı-ak tezgah üzerinde duran bir ı;ift kıy- kontlukları da ha,•n hücumlarından tevcıh ettiğini ve Almanl:ırın da tc.11"ürkistan üzerine sevketmiye 
Prof. Esat Arscbuk, Prof. Nüzhet, nıctli küpeyi çalmıştır. ma un kalıımamışlardı. dafüi nv tayyare devrıyelerllc mCidn- timdidcn hazırlanma~ demektir. 
Prof. Sadri .Maksudi, Hukuk Fakül· Nadide küpeleri Terllkçl sokağın- En şiddetli hücumlar 9 ve 15 ı.;yliıl faadn bulundukları görülıoekte ve Diğer tnraftan Amerika ve İn· 
tc.ııl Dekanı Ali Fuat, Prof. Sıddık da bir kaldırım taşı altına saklamış, 940 gunlcrindc yapılmış ve bu nyda buı.un tabii bir netice)·! ol:ırnk dıı gili.z İmparatorluğu Japonyaya 
Sami Onar, rof. Tahir Taner hazır fakat bilühaı e işin farkına varan Alman t.an nrc zayiatı ekserisi bom- arns. da hnva muharcbclcı i v~ku petrolü kestiklerindenberi Japon 
bulunmuşlardır. Önümüzdeki hafta kuyumcunun pollsc şikayeti üzerine bardıman ve pike bombıııdıman tııy- bulmnkt:ı ve 5-JO tayyare znyıatı ifa H int Felemuıgi adalarmdan 
yapılacak içtimada talebe mümessil- yakalanarak küpeler bulunmuş Nn- yarcsi olmak üzere (950) tayyareye ~emen .her gün iki tarafın avcıları yini Sumatra, Cava ve Borneo~ 
!eri de hazır bulunacaklar ve lazım· dide de AdliyC'ye vcıilmlşllr. ' çıkmış 'H! İngilızlcrln insı:ıncıı uğrıı.- ~aydc•dılıncktedlr. d tr I almakt id. 1 il 
gelen esaslar tesbit edildikten sonra ı Birinci Sulh Ceza rnnhkcmcs! Nn- ılıklı:ırı en ~ok za};at dahı yine bu Halbuki seri ve kati bir hava us- . an pe ~ a '· ng tere 
Talebe Birliği çalıumıyıı Lnşlıyacnk· dlde_yl evvclii 6 ay hapse mahkum a) da olarak G954 ölü ve 10615 yaralı tünlüğü elde etmek için şark cephe- ı)e :4menka, Japon paralanna 
tır. etmış, ancak yaşı küçük olduğundan kaydedilmişti. sinde av kuvvetlerine ihtiyaç olduğu /!mcız vazederek bu me!111e~eil~ 

ttzasını 20 güne indirmiştir. Av himayesine lüzum gömıiyerek ve bu kuvvet ne k!1dar _fıızla olursa ıle J apony.a "!'8sında tıatn mu-
Denlzlerdeı + TEVKİP ED]LE."ı\' ılfVIITE- gundiıziin, büyük mikrasta ve tayya. olsım o kadar serı netıce nlınac:ığı badeleye ımkan bırakmamı'·'·~· 

KiRLER Sultanhamamııırlakl re zayiatına ehemmiyet verHmcden nşikfirdır. ıd!: Anglo-S~~n devletl"'nnın 
Mudanya vapur cStok> kumao mağazası snhilıi Kc- dalga halinde yapılan bu hücumlar Alman av kuvvetlerlnd~n bir kıı;-ınufuz ve t~sır~ altında bulunan 

Seferleri• haftada nan diln Asliye İkinci Ceza mahke. seri ve yalcın bir netice almak iı:ln 1 mıını Jn~iltereye karşı baglamak su- Felemenk Hindıstanı da a ym ted 
mesi tarafınılan ihtlkii.ı· suçundan yapılan hazırlıklar hissini veri~'<ıı-clu. rctlle Büyük Britanya Ruslara kaı - biri almışt.ı.r. 

ÜÇ güne İndirildi t<·vklf olunmuştur. nu neticede maneviyatı kırmak, pa· şı ynpabllcceği en umumi ve seri Bu suretle meikW- ada lardan 
İddiaya göre Kenan baloluk kadın nik tevlit etmek 'le 5 inci kolun te- yardım lmkünını hulmuotur. Japonyaya petrol aevkolunann-

Görülen lüzum üzerine her gün kumaşlannda :fahiş fiyatla ihtikar slrler1n1 ba htl.cumlarla elde etmek B_ir Nevyork telgrafı ~l~anl~rın yacaktır. J aponya, Fransız Hin-
yapılmakta olan İstanbul • :Mudanya yapmıştır. ve akabinde fngı1tere adalannın is- en ıyi av. filolarından b~ını İngıl~e- d içinisinden ahiren aldıiı bahri 
vapur seferleri muvakkaten haftad:ı Bundan başka Balıkpaznmıdn tiliisına teşebbüs etmek olabilirdi. re cephesınde bıraktıklnrını blldır. ..51 d cak " .ı~ d 
üç güne indirilmiştir. Tahmis soknğında kuru kahvecilik Bu maksadın tahakkukuna muvaffak mcktedir. Almanlar havacılığın hu- u ~e aya na ~.e- onan 

Yazan: KANDEMiR + llAL/Ç VAPURLARINA DE· Y!'~an Sükya~ da kahve üzerinde ih· olunamamış, İngııiz av tayyarecile- susfyctlni ihliü etmemek için tayya· masıle.Felemenk Hinclis~ı •• ada· 
_................................... . . N IZYOLLARI FORSU KONUYOR tıkar yapmak suçundan ııynl mah - . i · ıt ·i k rt ştır re alaylarınıı kara ordusu birlikle- larmı lfgal ederek pe t rolun u te· 

1 
k t k"f ı 1 rı ngı ere~ u arnn . • t • 1- -11. cakt a·· 1 Enver Pa,anın yaver He sonu gelmez. - Haliç npurlarının Denizyolları- emece. e~ ı o ~nm.uşt_uı:. Bu muvaffakiyetslzlikten ~onra rinde kullanılan alay -rigiment na· ~ın e mıye aoıaıp ır. o y e 

bl Un kaşa t t t k na geçtiğini yazmıştık. Vapurların + lA.h'.Al.Al\Aı\ ~l-~~ARBAZ- gündüz hücumlıınnda tııtbik olunan mını vermiyerck Gesehwadar. filo bır b~~~te Anglo-Saks~n d ev· 
UZUn r m a ya U U,mUf U bacalarına Denizyollımnın forsu ta- LAR - .Araba siirücullıgu . >:nı>?n usul terkcdlle)'('k bunun yerine çok demektedirler. 6 filo takriben 600 letlerı mum~naat et.mek ıaterle~· 

kılmaktadır. M:hmei ıle Fethi .ı:ıdınd~ ıkı kışl miktarda av tayyareleri himayesiıı- tııyyrelik bir kuvvet olup bütün Al· &e J aponya ile harbı kabul etnnf 
Jla) ır .•. Fakat bu tarzda l-o- &fü:lerinl dlnliyerek, vicdan ile başba- 1 dun araba vapuru ıskelc.•undc zarlıı de mahdut miktarda hafif bombardı- mnn av kuvvetinin üçte biri demek- olacaklardır. 

k . . • • d k k ld • - k . k' kbut haberleri ı kumar oynarken yakalanmııılnrdır ti o:ı:. ft.a har o nuşıırım , ışı!'I •Çın cn çı amayız. LIB a ıgı zaman, gorece ısın ı mem- fk' k b B' . . S lh C · man tnyyıırelerile yııpılnn akuılar ve r. '6er tara n p , rta As• 
Meseleyi fazla deşmeden, ke tirme lekctJn b.ir koşesincle kardeş kanı 1hkumar az ııınc.ı u. e~a çok yüksekten gl"çen münf._>ıİt keşif İngniz anavatıın hava kuvvetleri yaya v e bütün O rta tarka sirayet 

ld 'd JI l' p d-k bil k b" b-" i k h Su"•merba k u u ma ·eme.si tarafından bırer "'Un . ' hfi J - -t "il" • • )'O ıın gı C m. ~O\'eı· n~nnın Vll· O e CCC Jr ar uuen n il ramnnı n m m h b' Jl b tayyarclcrıle yapılan Uçuslal' kalın gece cum arım JnUCS::ur mcnzı 1 etmek tshd adnu da gÖdermeJıte-
t.anına, canını feda edecek deıecede olmak istemiyı>ccktir. Tiirk mllleti Mu."du""ru·· geldı• aJlSı>, ırer ra para cezasına rnııh- ·bo b d · ı ı yani devamlı b" surette bonıbardı küm edilmişlerdir. olmı~a ve gece m ar ımıın arı < a- • k" ır f d h"I' d - dir. 
iişık oldui:"Unda, uphen \"ar nıı? bir tıusunıct dünyasına karşı ayak-

0 1 
hn zıync!c şldcletlcnmiye başlamıştı. mana ım un veren mesa e a ı ın e- So ti s · r-· il l ngi]t 

- Ha~ ır... lanmış, kndınile çocuğilc boğu~ur, Bir rnüddettenberi izınit kGğıt • ı:ada bu unnn kumar. . parası Bu minval üıere nkııılar ve bom- ki hedeflere tevcih etmekte, İngıltere Alın vye er ~ ıgı .~tt fik ·re, 
- Onun, herhangi blı- şekilde eC'- cenk ederken, onun bu eşsiz müca- fııbrikalarında tetkiklerde buluıınn G0>0 ku~uş musadcre edilınıştır. b d 1 · ·· d"' i ) deki şehlrlrin vıaruz kaldıkları bom- anyaya fi mu e 1 tır er. 

il . k 1 . * lllT]YARJN PARAT,ARTXI lar ıkmadn ar gceeed' "e gdun uzk a ı asız bftrdımanlftrn «ı"mdı· Rur hnv~ftsın Fakat kendi aralarında dünyanın 
11 bi r kuvvı te .ılct olab mcsı a - re l'sını zaııfo uğrataeı:ık her hare· Süıneı·bank Umum 1\ludCiril Burhan ÇA l [)/ Ah t d el bl h o ar:ı · cvam ıp urur ·en gece .. .. • v • .... • - h•çb• ta aI d okf 
hnn grlcbilir mi? , ket menfurdur. Enver Pa~a. dediğim Zihni Sanus dün şchı1mize gclmlıı· - . me a ın a. r sa 1 

• hücumlarında birdenbire yakıcı ve daki sanayi şehirlerile, deniz sahi- 1 ır • r ın 8 temas ~ • ur. 
Hayır... 1 ~ ı, bu hakıkatl Sl'Zdil:rJ dakikada tir. U~um Müdür, Sum<'rbnnkın kah. dün Küçukpnzarda bır knh\•ede ölı ürucü diğer bir şiddeUi u ulün llndckl büyük Alman Hmıınlnrı uğ- Karadenız ve Baltık Denızı "•· 
!\inci m ki bö)ledir. Onun ~n•.a- vntnıı hudutlıınudan uzakıqacnktır. I iecllsi Jdare toplantısında hazır bu- ydatıbp" kailhkt~n 72 yn7~nd1 .a Şükril aldın. tntbikıne geçildiğini işittik. Bu usul rama'ktadır. pıtlıdır. Şimal Okyanusu ve Bah· 

k . . ., t .__ ı l' k dl · ı ıı ır ıyarın " ırasırıı ça nııo, n 1 d Al ... • . Eb 'l Atı __ Ok 
1 ını kurtarma ıçın sıa.ct ı •ı mc a- gurcec .... ın. unmu~ ve ·en sı e göı u~cn bir mu- dil k 1 k A m 11 1 de b ıyük lıi:r anayl §C'hrı Uz rJn, un ar nrasın a man • ıavn ~ev- rı yaz ı e .n13 yanuıu ara-
ıyc cd çel<mhe, cng 1 olmı)a ı;alış· 1\Iuhlıldin blınz siııiıli, biraz ıılay- harririmize şunları söylemıştlı: tfrn Ayha atnntarka.f 

1
' ycyet ver m o· bfitün ·kuvvetle Yüklenmek ve ç'lk kllütında bir1ncı hava ordu unıın &ındaki muvasala da mahôu( bir 

• 1 d d ki 1 b ld fk • mc ev ı 0 unmuş uı-. • · h b 1 d l k · • ••_L _ -mnk do rru mudun ı, u a aı ım bükerek: <- stan u a i gün knlııcab"lın. mıktarda yangın bombalnrı kulla.ıa- arp aşamaz an evve mcr ezı o- mevsıme munruuıırdır. 
_ Do tum ... dedim. Em.-er Pıışa. Acaba? ••• d iye ) üzuınc Lakı. Bu müddet zarfında Sümcrbank mil- F b rak şehri yalı:mak ve infilfık bonıb:ı- lan fon ster ile Aix-la-Chapclle en V lad ivostok yolu d ahi b uraya 

nın bur.{in vatnnınn y pabıleceği en )Ol". es eselerinde tetkiklerde bulunacn- eci İr kaza l;ırUe de } ıkmııktı. Havad n gı>lcn ağır bombardımanlara lıedef olmU!J• gid~ yollann geçtiklt:ri boğazl•-
lıu)Ck lyiUk, bır kenarda çoluk ço- Şüphe etme!. .. diyorum, şiiphc ğım. Sümcrbankın yünlü ve :pamuklu bu ntı.>şc ile uı?rılan .şehri Kuvcntry !ardır. n n h e p si de Japonların e lin-rle bu-
cuğilc es 12 sadas z otarmaktır. etme!. .. Zira bu, Eııvcr Puşanııı va. müesseselerinin fnaliyetile fabrlka • olılu. Bunu müt.c:ıkip Blmılngh:ı.m: Getcn senedenberi Alman bomba- lunduğundan her an kapatılabi-

- O~le mi zanıwdt}on;un? 1 tanper,·erliğindcn şuphe etmek ohır lann istihsal var.iyetlcrl tetkikleri- Bir usta minareden Suthıımpton, llrıstol YC 1..ondru gıbı la ı ile açılan kin ve intikam çukuru- lir. Yegane t emas imkanı O rta 
_ Butun memleket bu kanaatte, ki. .. Ne senin. ne beninı .•• Hiı:biri· min mevzuu dahilindedir. Burnrlan dUferek parçalandı bıiyıik şehirler de ayni şidıl.,Ue far- nıı biraz daha derinleştirmek sırası Aıyadır. Hindistaıun demiryo l· 

bu arzudndır. ınizin bô}le bır şüııheycı düşnıiyc Karabüke gitmckliğiın ınuhtemcldir.> lıf'ltte mıu·uz k:ıldılı:ır. ofnıcli 1ngiJidere ıı:clmiş gorllnmekt:e- ) H ' l • •
1 

• ka 
_ Alunnıyoı·sun! hrıkkımız yok! + KAMYO.V f,AS1101 GBLDİ Dün sabah Üsküdarda feci bir ii. Rıı usul de nihayet teık,.clllıııiş ve dir. Havacılık bakımından Almanla- daan ı mt t ay.~nın ıçerı enne • 
_ Hakkın vıır: J:u kııdıır znman· l\lıJhatabım, bu t:ırz.da kurıu,mnnın - İngll!A?re nıilstenılekclerindcn is -ı lüm hadisesi vukubulnıuş, dikkatsiz )'erine eski mutad gece hücuınlaı ı rın iki cepheli bir ha rp yaptıklarını r uza 1 mıtur: • 

dıı Emer Pnşarıın yanında çalıilı~•ın u7.ayıp gideceğini nnlayınca: kenderuna 200 iç ve 200 ele dış kan\. ve acenıi blr ustn 40 metre yüks(·k· kaim olmu~lu. Kihayet. bugün bir ay t:ııkbı taarıu1j ve garpte tedafüi Sovyet d t!ru•ryolla n da P~nu· 
\çın onun tcsir1 \'e telkini altında - Ne ise ... dedi, bütOn bunlar, yon lastiği ge]miştir. Bu lilstikler Uğindcki minareden duşerek parç:ı . olu\·or ki Alman ha\"a hücumları hareket ctüklerini zannettirecek re kadar uzatılmıpar. Aradakı te-
l\ 1 amak, başkn türlfı duşüneb;l- onun kendi blleceği işler. Yapar, Ticaret Vckiıletlnln kabul ettiği tev. lanmıştır. J!'C~!:'l'ıniş ve eski şiddet ve tlc,·nmını emnreJer mevcuttur . maaa mimi olan y egane enıel 
m k senin ıçln mümkün dcğılclır. 1 yapmaz; yürür, yDrilmez, bu başka zt esasların~ göre dağıtılacakllr. Sıı- _üslcüdnrda. Cedid . Valide camlı kaybetmiş görünmektedir. Almanlann İngfltereye kartı de- Şarki Türlci:;tan ile Efıan Türkis
Uın:ıenalcyh bu nolttada anlıışııbll· bahis... tışlar eski Ingillz menşeli Jüstiklcrc mınııreslndc.ki ~erefenın alt kısmın. Bir ı;eııeyc y~kın hir ı.ıımanranbt'l'i vamh ve şiddetli bava h6cumlan ya- tanı arasındaki ohu kilometre ar 
ırıem'z çok zor, belki de inıknıısız - Doğt"u ... Sen asıl maksada gel konulan iızami satış fiyatlarına yüz- da hu u_lc ı:elen nebatlan ~enılzlemek 

1 
gccell vr. gündüz.ili fa ılaısız olarak pabilecek kablliyette bir hava kuv- zınclalri koridordur. Bu korido

&ılar. Fak:ıt ne dersen de, ben, Enver hele! de 5 il.ive•;:: yapılacaktır. Buna gü.. m:ıksııdıle ıskele ?trnn. 1 ahya ~"U. l ııefcs nlılırmııtlıın devam e<lcıı bu \·etini gıırptc bıraktıltlanm kabul ru", Raalar, yahut İnailizler tara
Pnşanın yanında buluıınn bugünkü Muhlddln iyi çocuktur. Kalender, re dış wtiklerin beheri 178,5 lirnya fle arkııdaşı Abdulhakım, üzemıde devre şu fecj bllanı;o ile kapııııclı: e:tmelc muvafık olur. Mister '..:hur- h dan laer • Jj bt l 
ıırkadn•larının senin gibi düu6nnıe- babacan, boe meşrep bir gençti. aulacıı.ktır. çalıştıkJarı iskeleyi i)·i ve sağlam bir 11., .. Jlter~e 41 "00 ki i iildü ve 62 178 ehin de son nutkunda bu noktaya bol nd ____ ..J.an Elf&&f . tmu .,:~ " + AYAKKART KAR HADU:Rl ta d b -ı d ki f .., ' u u Ug\lDUan ganıı an •· di'klcıiııde ,.c (Pasa) ya nihayet Şimdi, mecbur olarak bı:ıklayı ağ· rz a ag ama ı an çın, iskele lı:hl yaralandı. Aladdi hasar şüphcPiz i~aret etmiştir. Ve bunun ııebcbiııl • birk •• el b. afi il 
doğru yolu gosterecckleılnden eml- :undan çıkarırken, ne tl!Ur ııe olmaz, - Fiyat ll.urakahe iKomi yonu dün sallanmış ve ustalardan Abdülhakiın daha ııı'.":ırdır Bfü·ük şehirh•rin mu· kati olarak izah etmemekle beraber me~- ~ sun eVT ltar 

1 
• 

uim. işı ş.ıknya büriimek istivordu. Votka toplanarak ayakkabı satışlarmda pe muvazenı.-.sini kaybederek yere dQ,. hlm bir kıs~ı h~rabeye dönmü~ ve belki ımılzemcrle tasarruf fikri hıi· nı ilin eUı. • 
- Pntıa kararım vermiıtir! kllllchinl bir dahıı dolı'l~rurken: rakendecilerin alacaktan kir hadle- nıü§tür. Parkelere çarpa n zavallı a· bir daha verine k.onulınaıııı mümkün kim ol abllcceğini ' 'e her a n hücum· Muharrem F e!21 TOGAY 

, .1 l "h nl~·eti _ Sahih, dedi, sen ne gün gidi- rinl tesbit etnıi~lr. \ 'erilen kuara damın kafası patlaını,, ve bütün vıi 1 · "h k ti" "b" I 1 ! arın şiddetli' tekra r başlı yabilecc. ( Devamı .. yfa 3, sütun 11 de) 
- "lanı ··• ntı ara mı " göre lastik, çl7.ml' ve eo.oıılarılan cudü paı·••nlanarak ölmü,...u" r. • 0 nııyıml takı·ı_1' hvel' ıy?'ek 

1
1
• a 11 

t' _er g~ıııi knydctını"atı"r. ••••• ••••• 00
• • •••••

00
• ••••••• • •• • ••••••••••• • ••• 

, 111 ? yıırsuıı, onu soyle şimdi bana .•• Evet ... ..~ u n n ap "tmı• .. f 
_ Yatanlarına sevenler, onu i~ti. ne g[in? yfizde 25, Triyamlofara kadın ve ~r- Hadiseılcıı haberdar edilen zrıbıta ; .e eser er a 

1 
e 

1 1 
" v· Hu iht;nı:ıl kuvYetlc varittir. Jler Tasviri E kl.r 

1 1 Ben de kadchinıi doldmu,·orunı ve kek ayakkabılarından yüzıfo 30, Pi. ve müılc:lciuınumilik tahkikata <•I ır. , 11. . 1 iki cephede t:ım kuvvP.tle gö~terile· N h (S) K 
yor ar. J .vanta ve kauruklu kadın ve erkek L 1 d Fakat lng ız manevıvatı kırı 11111- üı a11 urr ttar 

ıj• ı..- ll b ldı dcrebe'" tas suratımı nsmıız, eevııp vermiyordııın. '" .AO\'mıış ar ır. b ı ık· t. · cck nzami faaliyet ynlnız hava mu· 
• uç ""''il e ıça J. • - v a~·akkabılnı·ın.:ınn )'Üzıle 35 k:Oı· alı· + lTFA ı· ... ·"'··· • RA ,,a··zr1·· 7'/'·l "/· mış. unı an cvve ı c R) yıll"e ı. m.a· ' 1 Türki11e Hıırİ" lağı ıle balıkçı ve kııyıkı;ıy::ı. kapılıp Muhiddin tekrar et.ti: -· 11 

A 
1

,, n r. - ,, " ili k 1 d k <l ğ lmrebelerincleki tayyare zııyi:ıtını Abo Ş "t i • 
Y b

. nacaktır. l' A }' A C:ARl'Tl - Evvelki gece sa- .: b ynnşı> nı:ı a em .~ ·a)' cttı ım rog"altmakla knlma7., fazla uruşlı:ırla rıe eraı için irin 
da velev 6ç beş gün sürecr.lt bir ha· - arın ır '\"apur var ... Trnb.ıo- * FENj PAT.A.TES JlfAJJSUI.iJ at 3 ul:ırındn Galatııda KC>mernl- uzere Uıyynre snnayıınln hasılndsı ~ .. Senelı"k J•ooKr. 2~,00"'"T. ıekete geçere t~nver Pap tarihe, na ... Onunla mı? n K b t k d b" d"·k - • ııznln1nn11ş, artmış, Tcnunuz ny1n a tayyare ve motiirJcr yıpranır ve nıu. .•.......... • .n 
t. al bi k d . k s"" ka d ~ .. " d - ursa ıırac.:ı ey mın a asın ILO tıııdıı 11" hııdavatçt u kanında ÇI• d l 1 hCi 1 r ay~·en birkar "ÜZ saatlik U"U~tan Altı aylık ••.•••...•.• 760 > 1450 > 
.aUi i.,.emlş r uınan :ın oıma · ..., çı ı ma lgınu goruncc evam bu senenin taze patates mahsulü İ s- kıı ld "tf _ -ı nv me~ an arına yııpı nn <"Um n J ... -' ,,. v il 
ı:legil, fakat bu sefer hiç de isteme- etti: b 1 1 1 t• uı t k n ya_!lk21~na bı:rl en 1 aıyc aıazoru luwa UsUlnlüğ(inü temine yarıyacak sonrn ihtiyaç görülecek -revision· ve aylık •..••••....• 400 > ROO > 

Et f 1 an u pıyasa ına gem !I ır. ı· ya - ·um ytı . u r tramvay Vaj!'OllUOD • . . lı k bı'J tamir devreleri sıklaşır Alnuınlımr. mr a:rlık •••.•..••••• 160 , yoktur. 
diği ve istemediğimiz bir başka nam. - ra ını armış o an sarı .. açlı. laı· .. , ;. 12 5 kuruş nr" 10 .:ıadır k h t b b' . bır netıcc vermemış. unn mu :ı • ' DİKKAT.· 

mavi gözlu dilberlerden nasıl avnla- ,v - .~ ~ "' • çnrpnra asara. :ı se c ll'<'t vcı mış. 1 bo b l ı· ı"lı"tlcrle .-•iman- sunt benzin imaldtı ihtiyaczı kafi 
la geçer. Hırsına ne kııdar knpı ?rsa J * AnLİ'ı"f:Yf.' VERİl.E 'JllfTJl. tir. 1n anca zayıat )Oktur. 1 ntı an nı a ar, ng ~ - . . ~ . . • ·I Dcreolunmıyan evrak iade olunmnz. 
kapılsın, ne derl'cc heyec nh ve acul cağını mı dCişilnflyorsun! lloş ... Uu- Tf.'Kİlll,ER _ Murakab" KomiB''O· •. tar arasında senelerce unutulınıya. ı olm:ldıgı gıhı tabıı benzın kn}nal. 0 • 

olursa olsun, En,•er Pn"anın da rnda bizim ııeşim1zi kovalamııktan u d ik" h•~k· 1 d h Adli ., k--lr- }' A 'r.IN - F ııduzağ~dı:ı Seb.11 cn'k k:ıpan:nı~acak ve daim kana- j rındaıı istifa releri de )'alnız: Hunıen "Ik _ ~ 
1 

b n un ı mu "" ır a a \t've scı ağında 2:1 ntırl'nrn a kurgir bır . • lCi 1 h" tml be . fıt&Mmuo11111muıu111u111uuummw1B11uu! 
lıöyle lıir gaflete düşnılyccc~ınl zaıı· ' . goz ogn vnnn ile merhaba di· \'l'rmi~tir. Bunlard.ıın Asnıaı:ıltınıln evden v:ını:"tn çıkmı,tır. E•wanın P"k yııcak tok derin ve korkunç blı· kin l ipletro tine n ısar. e k' '1·e nzın ~!-~ Vecı"zeJerı·n Şerhı· =·-==l -
rıcdiyorum. Hntta bundan eminim de yecck vakıt bulnmarığını dün söyle· y wd ın 40 kuruşluk yerlı ayakkabı 117. biı: k1;>1111 kurtııı ılmıştıı"-. Ev kii- ı ve intikam çuh-unı açmıştır. . ıtıyıı ıırının )'e~ın: onu ıımama.~ı 'E 

dı:ı;l'bllirim. Enver Paşa acele ,Je d.ler... çh ısini ~00 kurusa satnıııktnıı, Ba. ı milı n \·annı•etır. İnsanca znvlat ol - Bu bııh"i hovlece kapatt!k'nıı son- ıhtinıalıne ~arşı. ıhtıyatlı hareket lu· ....,,, .... .,,..,,..,,. ........... uı11111ııınıuıunı111r 
~ rdiği karardnn, sotrukkanlı düşü· Başımı kaldırdım ve demindenbc- kırkö) ünde Ali R;zn y<.'rli naftalini mam~lır. Yangın civıırdakl br.kı:i ı a lıu Cf'phedrkl bu.ı.:üııkü havıı fun., zumu ela hıssedılınlş ı°lııblllr. 
ncrek, hele arkadaşlnrının makul rl sôyledik1erinl hiç ititmenıişlııı 200 kuruşa satarak lhtikiir ~aııııınk· klüh<'ıılndcn ı:ıkmı•tır. lırctinc intikal L-dcrsek ilk hatıra re. Almanları~ nede~ . ngıltere~e k~r: 

gibi: tan suçluduı-lar. Hııllıuki en blı iııri 1 ıeıı nokta General Wııvell'in şu ıı ızu ~1 hava foalı~·etlerını ~cv?ettıklerı~ı 

Bakışlar .................... 
lngllterenin 
istilası 

Pegami SAFA ·························· 
mutlak neticeyi almadan eı;vel 
lngiltereyi jstilaya teşebbüs et
mez. lki cephede harp etmek 
istemiyen Almanyanın birbirin
den daha çetin iki sava~ bir
den atılması ihtimali yoktu r. 

- Beni Enver Paşa ile "°Öl"İiştii- Avrupa ııııftnliııiniıı fiyatı 120 ku- J,!ı· knı:ır \'cıiln·İ tir. Bu karara go- olaeııktır: . ı ızııh eden hu ıh~lmalc hır ıklncl ıhtı-
rüı mil un? dedim.• rııştan ziynılc ıfofdldir rı> hıı nc\•ı kauı:uklnrn lhtl)nrı ıılıın 1 Alrnanlaıın Ru slara tanrıı.ı:r.ıı in · mal d:ıha tlcvcsı mümkfi~d-Cir. Bu da 

\.lddi soyleyip S<ıylcmcdıj~ıml iyiee * DİŞ /MA T,A 7'1 • n,t Kf" Ll.A. d şçıler dıığrudan doğruya I>lşçıll'r giltc.rc)"C ılcrln bir ııefes aldırmıştır. uçucu . eşhas 1le yer teşkılatında Cll· 
anlamak lstiyen bir tecessüsle bakış- Nll,AN l\AUÇUKI.ıtlll'N TEl'Zlf Biıllğlne müracaat edeı·ek ihtiyaçla. Alm, n hav:ı kuv\'etlcrinden mühim lışan msanların yıpranmasını ve YO· 
l:ınnı gözlerime dıkti ve: - Takma diş imaliıtındn kull:ıııılan rını bndircceklcrdfr. Bunlara, ihtl-1 hlr kı,.mı şarka l{us cephesine gec- rulmasını mucip olae:ık derecede va. 

(Devamı 11ar) knuçuklnnn tevziatı hakkında yeni yaca gore tevziat yııınlacaktır. nıiş ilıulunduğuııclnn l nôltereye karşı ( De.,ımı ıayfa 3, sütun 5 de) 

Edebi roman: 13 .................... .......... 

Kemal Bil başar ················ ................... . 
lltibak etm1yc cahşacağıııı sö~ llycrek l ıısile konuşmak gfıçluğündeıı kur
özi.ir ~Ilcdi. Bu da ben1 pek. nliilrndar tulnıak maksndile dışarı çıktıklarına 
etmodı. dikkııt etmişimdir. 

Ertesi gün onları nlmıyıı gittiğim Muuıffer de bu gruplardan biri· 
eııman bir imtihan heyecanı içinde ıindeydi. llizl sadece başilc sclrımlıı
ldim. E crlmi bilhassa .Medihnnın dL '6Iurat efendiye rıı. tl.ıdık. I·.llcri· 
ııasıl bulacağın• korkıı kO}ka l·cndi· tnizi 81ktı: 
rnc EOru~ oıdum. - Buruya hep1m1z (İtiraf) için 

Halkev1 pek kalabalıktı. geldik gııliba ... Bııkı:ılım kaç b bayi· 
Erlten gelenlerden bnzılnıı met- ğıt dilinin altındaki bakla) ı çıkanı. 

hnlde, korldorlnrdıı, si ara salonun- cnk. . di:re l!itifc rtti. 
dn üç beş kiell•k y,nıplar halinde Gülüştük... Uzaktan Halk \1 re· 
toplanmı~lardı. Bunlardan bazılan· fsint görduğli lçin bızden müsaad 

rcslml<.'rini buroyn sokmama inıkun girdiler. Bunların Nnranlar olduğu · ren bir ]akaydı ile localara göz gez· 
kalmaz, dedi ve ayı·ıldı. rıu tahmin ettim. BütCin loc.alıırdaki fürdl. İltifatını bckliycn birçok genç. 

Bize tahsis cdılen loc.a>·a gfrdlği· kadın ve erkek nazıırlnrı bu defa adam harareUe kendi ini seliimlııdı-
miz zaman, beklcmckt<'n 'U anmış, J'<rarla oray:ı tcııcccüh etti. Genç ve l~r. f! belli b~lndz bir ~aş har:~ 

1 oyalanmak istiyen sıkıntılı bakışlar gOzcl kadının bu bakışlardan h~z~r· tılc hır tcbessumle bu selamlara -
1 ,.e 01 itı>ces.o;is göıder bize çe>vr.ldi suzlok duymadığını, bunu kendhınC 1 kabele etti. 1 

Yerlerimize otururken bu rınuırlaıın gostı>ı itmesi lilzırn gelen bır argı Sonra ib:ıkışları bızim locaya te.1 
buzun;uzluğunu yenmek içm aş ;:tıy:ı 1 \'e percstlş telfıkl..i ettiğini emin ve veccüh etti. Ölçülü bir hayret je ti-
baktım. liıknyıt uıvrıııdan anladım. nl müteakip Nimet hanımı ve Mcdi-

1
,. k ta .. ,,

1 1 ta llı Mediha \'e annesi de onları gör- hayı avrı ayrı selamladı. Be.nim üze. 
>ll'ÇO nıuı.- ar uzu< n e ın . • • 

, •
1 1 ' .. ._

1 1 . ılliler. rımde bıran durda, mütereddit bir , cı yor ar ve eoonı a >ırw ı cı ın<.' 

iğilerck .kuvvetle lnhmin l 1 •t.nı ki Zlyn hnnınıJarın y rleşmesinc h "ır· baş lıarC>.ketlnden soma keıı.d'siııe 
b:zlm locndııkiler hn'kkında, l'lr şq·· mcUe yaıdım etti. S nı:ı Naran hn· pek lı!'n7.ıycn yaşlı hanınıcfcn~ıye ve 
ler konuşuyorlnı dı. ?llcdlhn ve Nimet ııım Ziyaya bir ŞCl lcr sol lcd• ve .asil :nvırl_ı odama donerek bır fCY· 
hanım da kıyafetler ve J.nlabalık Ziya dı ilrı çıktı. l~r soylcdı. Onlar d.~ !ocamızı ı.e-
hnkkmda kfiçük. firnrl mütalc::ı.lar•n Med'ha: lamladıl:ır. Telrr~r but.un localardıı-
ealonu krltik ediyor ve o~ alan lor- - B zi h nüz örmediler .. Naran 1 ki bakışlar fizerımize toplandı. 
laadı. lı:ınım ne kadar guzelleşmiş ... dl)e Nimet hanım, Edrcmidin Afıfe 

Bu esnad:ı karşımıza 1 abt't eden 
b~ loc nın k pısı açıldı. Oncl' yaşlı 
b r rıınıml'!cndi, sonı n muht,, l'm 
gc-nr; bir kadın, dnhıı sonra yıt 1lı \ c 

flkı im sô.} ledi. hanımefendiye pek yarnmış olduğu· 

Annesi sesini ı;ıknrmndı. 

İngiliz B şvekilinin nam! dü
~ündüğünü bilmiyoruz; fakat 
onun isı.ila tehlikesinden bu ka
dar emn:yctle bahsetmesi, yal-
11ız, lngilizlerin enerjisini en ger 
gin halinde bulundurmak gibi 
psikolojik b

0

'r tedbirden ibaret 
olamaz. Bay Churchill, clb ... tte 
bfrvcyler biliyor. Bu ~k zeki 
devlet ndnnu.. umacı tehdidiic 
yaramaz çocukla:rını korkutan 
bir baba değ.ildir. Yokan olgun 
lng~iz milleti onun sözlerine 
inanmazdı. 

nın rf (l'knbıı ) lamlamak şerefı i tedi. 
1 için, bnzılannın birlik te gddlğı ka. 

ıı 1 !'.lmıılı ı ' 10 ;v:ışl:ırında 
- Scl!im ' 'ermez m b n·ırı camı , k ıı; ık lıl k yet Z l iç 1 

Ben Nnmn hanımın hareketlerini 
lrıkip cdı)oıdum. Gözlerini ltı.rı k.a
pı~at::ı.k " ba ını hııaz ı rl ntarak, 
1.<'tkık t lrrn · ı-· ini ' n k 1 t ml 

nu, :Mediha bıliilds Ncrıın lıammı 
biraz znrıf bulduğunu 8Ö)ledıler. 
Sonra Mediha onlar hakkında bnnn 
bazı izn hat verdi: 

(Dcı-am' 'llM) 

Zelcliyr bilgi il• tn'biy• 
etmek, on un cır.za 11e ihtiy aç 
ufuk!orıru geniıletmelr de· 
mektir. LOW AELL 

Lowaell'in bu sözü ne kadar 
doğru. Ze.kii, bılgl ile ıroilihlandı 
mı elbet an:u ve ihti) a~ ufakları 
genişler. 

Zeki ve bilgi blr araya «eldi 
mi, bir lş başarmak, bir e CT ya· 
ratmak, bir hedefe v.armak, bir 
ulkilyü gcrçekleştJrmck ister. 
Bunları yapmak için bilttin im· 
kunlnn arayıp bulmıy:ı ~'Taeır. 
Bulamazsa, her çareye bıış vu
ı ur, her cngcl ile snva;,ır ve nl· 
hayet muvaffak olar. 

eki lle bilgi, kanaatk r olamaz, 
hoınut olamaz. ÇOnk6 bu iki 
kudret yürümek, ilerlemek, jtl'ntl 
ufuklar içinde kanat açank ıruık
.snda vıırınak dilerler. 

Zeki lle bilgiden mahrum olan. 
lar, kanaatkar olııbfllrler, hallu
rindcn memnun olabillrler. Fak.at 
Zekii ile bilgiyi ancak dilediğini 
yarntmıık, tiahikndan şahilia> o 
yükselmek bir lubzn iç n b-:>şmıt 

edcl>llir. 
insanlı~ı ileri Göturcn rn bii· 

yQk limll bu bo~nutsuzluktur. 



ı ' AGUSTOS TASVİRiEFKAR 

1 Dünya harbiil 
[ ;70Uac•ıtınl Hopklns Stalinle l 

görüttU lngilizlerin 
Sovyet. Leh 
anlaşması 

lnglllz tebllll 
KAHİRE, 31 Temmuz 

(A.A.) - İngiUz umumi karargil
hının tcbliii: 

Llbyada, Tobruk mmtakasında 
düşman dün öğleden eonra Tobrukun 
bııtı-cenup müdn!aa hattının dıoında 
bulunan bir Ueri tarassut mevziiml· 
ze hücum etmlttlr. Dilıman, topçu -
mııs tarafından püakürtOlmOı ve 
yaralı bir düoman askeri esir alın. 
ınıştır. Gece esnasında devriyeleri· 
mJz faaliyetlerine devam etmiDlerse 
de düşmanla temasa gcçmiye muvaf
fak olamamıo1ardır. 

Hudut mıntAkasında bir ltalyan av 
tayyare.si mecburi bir iniş yapmıŞ
tır. Tayyarenlıı pllotu askerlerimize 
te!lim olmuştur. 

Suriyede, Vichy kuv·vetleri bütün 
sahra toplarını Ye ııabit toplarını 
miiltciik kuvvetlere teslim etmiş bu
lunuyorlar. 

Alman tebllAI 
BERLİN, 31 Temmuz 

(A .. A.) - Alman tebliği: 
Alınan clenizaltılnrı Atlantikte 24 

bin tonluk 5 ticaret ı:tınlsi batırmış
lardır. 

Takriben 40 İngiliz. tayyar<!si şi
mal buz denizinde seyrüsefer eden 
bir tayyare gemisinden hareket ede
rek Kirkens limanına hücum etmek 
teşebbüsünde bulunmuşlarsa dn bu 
teşebbüs akim kalmıştır. Bu hucum 
esnasında dii man 23 tayyare kay
betmiştir. Dün gece İngiliz tayyare
leri garp Almanynsındnki bnzı yer
lere infilak vt yangın bombaları at
mışlardır. 

ltalyan tebllDI 
RO:\iA, 31 Temmuz 

(A.A.) - İtalynn ordulaıı umu
mi knrarguhının 422 numaralı teb
llği: 

~imali Afrikada Tobruk cephc<.in
de müselliı.h tanklaıla takvi~·c edıl • 
miş olan dilşm:ın müfıczcleri, firara 
icbar edilmişlerdir. Alman batal'l'a
lıırı, milstahkem mevkideki tesisatı 
bombardıman etmiştir. 

Şarki Afrikad:ı Gondnr mıntaka -
sında siyah gomlckliler rnüfrezcleri
le milstcmlcke kıtaatı, cürctkarane 
hir huruç h:ırcketl ynparnk t!uema
nın, mevzilerine girmişlerdir. Diiş
man, mukavemet etmek istemişse de 
firara icbar edilmiş ve gerek insan, 
gerek malzeme itil.ınrıle buyUk zayi
ata ugrnınıştır. Bu son günlerde 
Gonılaıın mahalldcrl bir takım hava 
akınlarına maruz kalmı tır. Telefat 
yoktur. İnırlliz tayyareleri, dun oğle
dcn sonra Gagllnı iye hUc\ım etmiş
lcrdır. Tayyare dafii bataıyalarımız, 
avcı tuy) nrclcriııin yaı·dımilc süratle 
duşmaııın teşebbu unun akim bırnk
mışlaı dır. Yalnız bir askerimiz telef 
olmuştur. 

Günün qazısı 
••• 1 •••••••• •••••• •••••• 

Almanya yine 

sulh tesebbUsUnde 
bulunacak mı ? 

'(Sat~""' clnOM) 

re, bir sulh teklifinde bulunurlar
ıa, bu su1hü hangi esaslara isti
nat ettirmek istiyecekleri kat'İy· 
yen malüm değildir. İhtimal ki 
Rus cephesi harbinden sonra Al
manlar eski iddialannı biraz tah· 
fif etmek yoluna giderler. Böyle 
yapacak olurlarsa belki karfı ta
rafla müzakereye ııirifmek için 
bir zemin bulunabilir. Fakat Al
manlar, iki senedir döktükleri ka
nı, verdikleri zayiatı ileri iÜrerek, 
bütün fedakarlıim semerelerini 
almadıkça sulh yapmıyacaklarını 
tekrarlarsa • ki böyle yapmalan 
ihtimali çok kuvvetlidir - ıulhe 
timdilik daha uzun müddetle.- i· 
çin •eda etmek lazımdır. 

Herhalde Ruı cephesi vukua u 
~iındiki gibi çok kızgın tekilde 
devam ettikçe dünya efkarı bir 
aulhten ziyade bu vukuatın muh
temel nelicelerile mefgul bulun· 
maktadır. Bu neticeler ancak her 
hangi bir ıekilde kat'iyyet kes· 
bettikten aonradır ki, Almanla
rın, Lehistan harbini müteakıp 
yaptıktan gibi, yeniden sulh tek
lifinde bulunmaları mümkündür. 

T ASV1Rt EFKAR .............. .. ............................... . 
Üniversitede 

toplantı 
(1 inci ıahif eden devtı111) 

kadar devam etmiştir. 
Diğer taraftan Ankar~. ve l_~

tanbul Hukuk fakültelerının muf 
h.d. ·ı 

redat pTogramlarının tev ı ı ı.e 
tedrisat şekillerinin birbirine UY' 
gun olarak tanzim edilmesi için 
her iki Fnkültenin alakadar pro· 
fesörlcrinin iştirakile dün Üni· 
\rersitede bir toplantı yapılmış· 
tır. fçıimaa öğleden sonra baş· 
lanmış ve mi.ızakereler akş:ıma 
kadaT devam etmiştir. 

Uzakşarkta 
mühim bir hadise 

(1 inci &akil edım deı·am) 
sıda bulundukl nnı söylemiştir. 
Hinacnnlcyh Japon bombardı
ınnn tayyarelerinin hata etmiş 
olmalan ihtimali varit olsa bile 
bu hata, içtinabı gayrikabil de· 
iildi. 

(1 inci .a.Jılf ıdQ dıvam) 
Müllıkatta Sovyet Haric1ye Komi· 

seri ?tlolotof da bulunmu~tur. Hop· 
kinıı, Staline Reiaicumhurun mesajı
nı tevdi etmiştir. 

HopkiN'in 'beyanatı 
(Radyo ınzereıü) - Sovyet radyo

ıunun bildirdiğine göre Rooseveltln 
l}ahst mümesııill Hopkins, dün ecnebi 
gazeteciler toplantısında ıu beyanat
ta bulunmuştur: 

c- 1\foskovaya Cümburreisl Roo
seveltin mümesslll sıfatfle geldim. 
Stalln ve Molotofla görll~tfim. Sta
line Roouvelt!n lı!r mesajını getir
dim. Struinlc iki Qç defi\ daha görli
~~m. Bu gcirllşmeler Amerikanın 
Sovyeilere yapacağı yardım hakkın
dadır. Amerlka, Hitlerizmle mficade
le eılcc<'k her memlekete >·ardım ede
cektir. Yardımın miktar ve mahiyeti 
hakkında şimdilik bir şey söyliyc
mem. Fakat Amerlk:ı, llitlerlznıle 
mücadelenin ıuıUcc ve eheınnıfyctini 
müdriktir . .Mo~kovnyn yalnız gelme
dim. Yanıınıla iki General de var- l 
dtr.> j 

SOVYET 
tebliği 

(1 inci ıa.hiftden dı11cım) 
9 Alman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. 5 Sovyet tayayresi zayı ol· 
muştur. Smolensk istikametinde 
harekatta bulunan Alman kuv
vetleri insan ve rnalzemece c;ok 
büyük zayiat vermektedirler .. Bir 
kaç gün evvel Kmlordu kıtaları 
dfüıTQanın (Büyük Alnı11nya} İs· 
mi~i taşıyan motörlü piyade ala· 
yını tamamen ezmişlerdir. Kızıl
orduya karşı yapılan mücadele 
esnasında Alman hücum kıtaları
na mensup bir alay ölü ve yaralı 
olarak 2000 den fazla askeı ve 
subay kaybetmiştir. Yüzlerce e· 
sir alınmış ve 30 hafif mitralyöz, 
12 mitralyöz. muhtelif çapta 11 
top ve 14 tank dafi topu iğtinam 
edilmiştir. 

Moskovaya hücum akim kaldı 
Moskova, 31 temmuz 

(A.A.) - Ofi: 
30/3 1 temmuz gecesi Alman 

tayyareleri, yeniden Moskovaya 
hücum te~ebbüsünde bulunmus
larsa da hücum eden bütün tay
yareler tayyare dııfi bataryalari
le avcı tayyareleri tarafından pa
yitahta yakla~~malannn meydan 
verilmeden, <lğıtılmı lardı::. 

Resmi tebliğ ilave ediyor: 
Hiçbir düşman tayyaresi, pa 

yitaht üzerinde uçmamıştır. 

Leningrada hava hücumlan 
akim kaldı 
Moskova 3 1 temmuz 

'(AA.) - 30 temmuz günü 
düşman tayyareleri, iiç defa Le· 
ningrada akın yapmak teşebbü
sünde bulunmutılar i e de tana
re dafi batarya lanmızla avcı 
tayyarelerimiz tarafından püskür 
tülmü~lerdir. 

Baltıkta bir Alman münakalesi 
bozguna uira tılc!ı 

Moıkova, 3 l temmuz 

mühim bir 

hava akını 
Buz denizinde 
Petsamo, Krikens 

bombalan~ı 
LONDRA, 31 Temmua 

(A.A.) - Bahriye Nezıırethı1n 
tebliği: 

Doıı:ınmaya mensup tayynrclcr 
şimali iııkandlnavyııdaki Kirkcruı 
ve Pet.samo limanlnnııda bulunan 
Alman genıllcı·lnc dün hücum et
mlşlel'dir. 

Kirkense yapılan hücum esna
sında haı·pten ev,·el mektep g • 
ml"i olnrak kullnııılıp büyük biı· 
sürat kabiliyetine malik ve 87 mi. 
llmetrelik altı hnvn dnfi topu ile 
milcehhez bulunan 1 . .CG-0 tinhık 
Brclst hnrp genılsinc ıki tam isa
bet kaydedllınişt!ı-. 
Düşmanın cıiddcUl mulmvenıetl 

) üzün den bu hücumun neticeleri 
tesbit. edilememiştir. En z 4 düş. 
m:ın iaşe gcmMne tam isabetler 
ka)·dedflnıiştlr. Harekat e nasın. 
da Mes rschmldt 109 tipinde üç 
Alman av tayyaresi ve Yunkcrs 
87 tipinde diğer bir tayyare dü
şürülnıüştur. 16 İngllız tnyyaresi 
zayi olmuştur. 

Kiel bombalandı 
LONDRA, 31 'femmuz 

(A.A.) - İngiliz donannll\sına 
rnensup tayyareler Kici liırınnın· 
da bulunan clü§man gemlleJ'ini 
boıııhardıınan etnıMerdir. 

lnglltereden 
.Efganistana da 

bir ihtar 
(1 nıcı sahi/eden deı:a.nı) 

Almanlann çok büyük ıniktnrda gcl
dikleıi müşahede edilmektedir. ırn. 
yük Brıtanyanın Kabildeki Elçisi 
Sir Wllliam Pra rtytl r Efgnnlstnna 
akın eden Alnıan tekni ye.n ve müte
hassıslarının teşkil ettikleri tehlike 
hakkında Efgan hükOmetınin dikka
tini <:eknııştlr. 

ıranın cevabı 

(Bİtilwf Mili.._ detı .. ) 
lerln çetin oldutunu yaznıa'kta. fa • 
k~t her iki ıhükfımeUn de karşılıklı 
bır uilaşma 2.lhniyeı.i göııtermiı ol
duklarını ilave etmektedir. 

Sovyı:tler Bırliğindeki Polonyalıla
ra umumi af bahşeden hükümlerden 
takriben 600.000 ııivil ile 100.000 ka
dar asker iıUfade edecektir. Bunlar
dan büyük bir kısmının Almanlara 
.knrşı barbetmek için derhal g<Snüllü 
yazıla~klan tahmin olunmaktadır. 

Polonya ordusu 
LONDRA, 31 Temmuz 

(A.A.) - Pat ajanı<ından: 
Londradakl siyası mahafilde Po

lonya • Rusya itilafına bilyfik bir e. 
hemmlyet atfedilmektedir. 

Polonya - Rusya diplomasi nıiına
sebeUerlnin derhal 1adcsi, Polonya 
harp esirlerile siyast mevkufların 
ııcrbest bırakılması, Rusyada haki -
m:yctlne sahip bir Polonya ordusu 
vucude getlrflmesi, blltan bunlar iki 
memleket arasındaki milnruıebctlerln 
sOı n lle normalleşmesine medar ola. 
caktır. 

Edeaia nutka 
LON'DRA, 31 Temmuz 

(A.A.) - Hariciye Nazın Eden, 
dün Avam Kamarasında, alkışlar ve 
) aşa sesleri arasında Polonyn-Sovyet 
anlaşmasının imuılandığını hfldirmlg 
ve bu mOnnseb tle bir nutuk irad 
ederek ezcümle şö)lc demi tir: 

Bu taıiht hlidfse, milştcrek düşnuı. 
na kaı şı yapılan harpte Polonya ile 
Sovyctltr arasıı;ıdaki müstııkbel iş -
b:rliğine sağlam temeller atmakta· 
dır. Bu itıbarla, milstcrck dava uğu
runda kıymetli bir kazanç teşkil e -
den anlagnıa, bütiln dost memleket.. 
!erde ve bilha sa 1nglllz fmparıüor
luku meınleketlerinde hararetle kar
ı,ıılanacaktır. 

ALMAN 
tebliği 
(J bet ıaht/u/.en d11vctm) 

rnutaarrızlann elindeydi. tiç aat 
sokak muharebeleri sona ermişti. 
Şehrln şimalinde Sov~·et kıtnlnn, 
köprilleri berhava etmlo oldukll\rı 
Dniepcr nehri kenarlarında tahas • 
sün etmişlerdi, 

Alman tayyare dafl bataryaları, 
saat 12 ye doğru şimalden echre gir-

LONDRA, 31 Teınmuz nıişlenlir. Alman battıryalan, Rus· 
(A,A.) - handa Nazi ajanlarının !arın nf;ır toplarının endnhtları ara. 

bulunmakta olması dolayısilc İngil- sında şehrin harap olmuş tanklarla, 
tere tarafından Tahran hlikumeti ölmUş beygir1er1e dolu olan \"e iki 
nezdinde yapılmış olan teşebbü e tarafın ela tabancalarının ve mitral
mezkur hükumet taı afından cevap yozlerinin son kur~unlarını atan Rus 
verilml~tir: a kcrlerl bulunan caddelerinden geç-

Reutcr ajanı:ıının diplomasi muhn- mlşlerdlr. Pazar yerinde bataryalar, 
birinin öğrendiğine gorc vaziyette lkh e aynlmışlar v Rus mevıilerfoi 
memnuniyete şayan bir tebeddül yok- bombardıman etmek uzere vaziyet 
tur. İranın cevabı İngiliz va ayasına almı !ardır. Bu e nndn Pİl ndeler, 
kar~ı tam bir cevap telakki edile- Dniept!l' fizerlndeki köpri11crf tamir 
mcz. Bu ccvaptn bazı Alman eşha ı etmi~c ugraıııyoıılardı. Alman plyıı. 
hususiycsinin vaziyeUel'inden ve on- del rl, ınsUkten sandal11\ra oUıyarak 
!arın Iıaııda ne gıbl ahvnl ve şerait. gcce hulul ettiği sıralarda duşmaııın 
dolayı~ile bulunmakta olduklarından mukavemetini kırmıya muvaffak ol
bahsedilmekte ve faallyetleri hıık-ı mu lıırılır. Dnicper köprOleı I, tamir 
kında tahkikat yapılmakla olclugu edllnıi• ve Alman :fırkıılan şehre 
ilave edilmektedir. girmişlerdir. ................................................................................ -·····~·-

At yarışları 
(A.A.) - Tau ajansınn göre 

Baltık muhrip ve torpido gemile
rinin himaye j altında f'yrü•ef er 
eden bir dü!!man gemi kaf.l~si 
dört Sovyet muhribi tarafından 
bozguna uii;ratılmıştır. Tank 'e 
piyade askerlerile yüklü büyük 
bir mavna batırılmıştır. Müııad~
me esnasında bir Sovyet gemi~i 
hasara uğramı~sa da üssüne av· 
det edebilmiştir. 

let 64. 
1 - Komİ•ari (Dr. Seferof} 

ııikld 62. 

Şark cephesimle ıiper harbine 
doğru 

Londra 31 temmuz 
( A.A.) Rus cepht sıııden 

gelen haberlere göre, vıldııım 
harbi muharebe hattının büyük 
bir kısmı boyunca yerini siper 
harbine terketmektedir. 

Daily E.xpreas'in Moııkovadaki 
hususi muhııbirine göre, Snıo· 
lensk nııntaknsı bir istisna teşkil 
etmektedir. Bu mıııtakada mün
ferit tank birliklerı bazı yerlerde 
ilerliyebilnıekıe. fakat derhal bun 
ların irtibatları ke ilmekte \'e bu 
birlikler mahvcdilmektedir. Baş· 
langıçta bu gibi: birlikler. iaşe nok 
aanı yiizündcn ı:aafa uğramazdan 
önce takviye editebilmekte idi. 
Fakat timdi, Kı7.ılordıınun mahi
rane taktiği sayesinde bu gıbi te
'ebbüııler hemen her zaman aka
mete uğratılmaktadır. Şımdi böy 
le bir sergüzeşte atılan birl ıkler 
hakiki bir intihar teıcbbusünde 
bulunuyor demektir. 

Perlzad Daverle 
Zafir Metyanın 

dUOUnlerl 
İstanbul .Mebu u Bay Abidin Da

veıin keriınesi Peı iz.ad Da veri o N us
ret l\fetyanın o~lu Zafir Metynnın 
düğünleri yarınki cumarte 1 gü~G 
S.'lat d5rtten sekize kadar, Taksım 
Belediye gazinosu salonlnrında lc~n 
edilecektir. Genç ~vlilcre mesut hır 
hayat tcmt:'nnl ederiz. 

kBorsı harici altm 'fiY811 
Re4adlye 
ICalıa Betlblrllk 
ICUJç• altıa ıramı 

25 Ura 90 Kt· 
112 • 50 • 

J" 38 ,, 

2 - Budak (A. E.rturhan) 
siklet 58. 

3- Kısmet (T. Muzııffer) 
siklet 58. 

4 - Tarzan (A. AynaiÖz) 
ııiklet 54.5, 

5 - Basra (M. Çelebı) sik
let 52. 

Bu koşudaki favorimiz cBu
dak> tır .. 

İkinci kotu: ( Çambca kotusu) 
Yerli yarımkan lngiliz <ıt ve 

kısraklarına mahsustur. Mesafesi 
2400 metre, ikramiyesi 5 1 O lira· 
dır. 

1 - Olga (M. Çelebi) siklet 
62. 

2 - Cesur (A. Akan) ~iklet 
58. 

3 - Cemile (A. Gümüş) sik
let 54,S 

4 - Neriman (M. Kuru) sik 
let 54,S. 

Bu koşudaki favorimiz •Ül· 
ga> dır. 

Üçüncü ko,u (Göksu kof usu) 
İkf yaşında yerli haliskan ln

giliz erkek ve dişi taylara mah· 
ııustur. Mesafesi 1200 metre, ik
ramiyesi 850 liradır. 

1 - Karabiber (A. Atman) 
siklet 56. 

2 - Çobankızi (Salih Tc· 
mel) siklet 54.5 

3 - Demet (F. Simsaroğlu) 
4 - Buket (F. Simsaroğlu) 
Bu koşudaki favorimiz Kara· 

biber olmakla beraber, Çobankı
zı Karabiber ile çekişiıken De
metten ıürpriz beklenebilir. 

Dördüncü kotu: (Boğaziçi ko 
fUSU) 

Safkan lngiliz atlarına mahous 
tur. Mesafesi 2400 metre, ikra
miyc!<İ 850 liradır. 

2 - Dandy (H. Alıt.kuş) sik
let 62. 

3 - Karanfil (A. Atman) 
ıiklet 56. 

4- Romans (P. Halim) s k · 
let 54,5. 

5 - Ahim pur ö (P. 1 lalim) 
siklet 54. 

6 - Gonca (A. Atman) s•k· 
let 52.5. 

7 - Mis (Fikret Atlı) siklet 
52.5 

Haftanın en mühim koşuların· 
dnn biri olan bu yarışta birincilik 
Romans, Dandy ve Karanfil ara
mdadır. 

Beşinci kotu: (Handikap) 

Safkan Arap atlarına meh us
tur. Mesafesi 2400 metre ıkra· 
miyesi 300 liradır. ' 

1 - Bora (R. Bay al) iklet 
66. 

2 - Bozkurt (N. Kurtay) 
ııiklet 64. 

3 - Mihrican (L. Aksun) 
siklet 60. 

4 - Karakut (H. Mu4lu) sik 
!et 5 1. 

5 - Işık (N. Temizer) siklet 
50. 

6 - Simri (F. Küçük) siklet 
49. 

7 - Sevim (M. Turgut) sik
let 48. 

8 - Çağlar (A. Erturhan) 
aıklet 46. 

Bu koşudaki favorimiz cMıhri
can• dır. 

ikili bahis J. 3 ve 5 inci koşu
l ardadır .. 

Çift bahis 2 • 3 ve 4 • 5 ınci 
kosulıırdııdır. 

Üçlü bahis 3 ~ 4 ve 5 inci ko· 
şulardadır. 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
Balurköy barut fabrikalarına makinist alınacaktır. 
İstekliler makini t şahadetname ve bonservislerile berabe b • 

rut fabrikııhm müdürliiğünc m üracaat etıinler. c:6244> 
1 

a 

Sahife! 3 m -

1 
Haflacılık balıiıl~. 'Mustafa F~I P~da"_: Fethi Okyar:_ _ 

Aiman-Ruk~ hharbırun = f:}~o., Jl~f4~~ 
garpta ı ava = -= ~...... · ~ =- • § 

harekahna tesiri :- .;: S· "' . . . ~· 
<BCJftlJ.ra.fs • tıe1 aaAifemizdeJ • --~ ıyasi fırka reıslerının hayata 

zltenin eok ağırla§tırılmaması kay-

~:u!:~ı:il~i~~!?a~!.!;:,~~r:; 1' etrlka: 2& .!.~~~~ .. : .... ~~~~····'--~.~~! 
zatında ibilnye ve bilhassa aeap tize
rinde çok kuvvetli te!irler yapruı 
alır bir nztfedir. Günde bir 11d tı· 
kıı yapan uçucuların iatlrabate ih· 

Hemen klğıdı kapta ve, okumıya IUzum 
görmeden, derhal odadan dıfarı hrladı 

tıyaçları varrır. 

Bu 'rahat mllddetleri azaltıla- - Haun Pqa, uh 
irndelerile, mevkuftur. 

nhanenin bize tevdi edll~ olan defterdck1 
rak veya büsbiltfin kaldırılarak \azi
fe daha ziyade zor bir şekle eokulur
aa yıpranma mılhakkaktır ve bunun 
ncUceBJ olarak da tayyare zayiatı 
fazlalaetığı gibi nçucuların dinamık 
kuvveUeri de sanıılabillr. Bu nokta 
havacılıkta eok mühimdir. Yer t~ 
kil tında çalıean ~hasın dahi her 
iki cephede tam bir faaliyet g&t r
ntiye kifayet etmemesi ve fazla va
zife ile yorulması meseletıl de varit
tir. 

Her ne kadar Almanlar bava kuv
veUerinc tam bir hareket kabili>'"tf 
ve ele tlkiyet vermek için uçucu 
blrlikleriıı! yer teşkilatından ayınnı!I 
lar ve dört cephede Luftgau dedik: 
leri c!aimi yer teşkilitı kunn~lar
dır. Şüphcslzc1ir ki faaliyette bulu. 
nan cephelerdeki yer te k 1 tının 
kadrolarını faaliyet olmıyıın "ie~a aı 
olan cephelerden takviye etmek hem 
iktısat ve hem de !az.in lhtlyııç do· 
layısile .taı uridlr. 

Almanların bava kuvvetlerini had. 
dinden !azla zorlamamak ve r h:ı ın 
enerjisini ve neşesini tnketmcnıek 
m:ıksadı dahi belki fnglltercye karşı 
hücumlannı gevşetmlye saik olmu~
tur diycb11iriz. 

Bu mülahazalardan çıkardığımıız 
nctict! şudur ki: Alman - Rllti harbi 
İngiltere adalarına karşı hıtVn fn. 
Rliyctlerinin azalmasına ,.e hava 
bombardımanlarının gevşlyerek t •m. 
polannın şicldetiııin znyJflanuısına 
"Ve buna mukabil İngiliz hava kuv
vetlerinin teşebbüsü ele nlarnk gıin
dfiz ve gece hücumlarile taarruzi 
harekita ~miş olmalanna l!ebcbi

Hasan Paşa, p ırdı ... Niçin tev. 
klf edill)ordu. O, vulf~den hat
ka bir 1e7 ı-apmalJU§tı. Hatta, .1.'a· 
d~nhıo taht ve tacını kurtıırmıljtı. 
Du hhmetin mükü!atı, bu mu ola
calı;tı! ••• 

Fıık t vaziyet o kadar nıWk idi 
ki, Ha n Pqa hlçbir itirazda bu
lunmadı. Ancak, o ıında yerındcn 
kalktı: 

- Ag kaJsın, unutuyordum. 
Dı~ e, mınldandıktan conra cal:e

ttnln cebinden bir cüzdan çıkardı. 
Açtı. Bu cıızdanda, bir tek ınavim
trak kugıt vındı. 

Dam:ıt l\lahınut Paşn, merak etti: 
- O nedir? •.. 
Dedi. Ha n Paıa, kağıdı açıp göz. 

gezdirdi. Kendiai, okunınk, ynzmak 
bilmedı n !çın, üzerinde bırkaç satır 
~azı bulun n kağıtla cüzdanı, uzak
tan Damat Mahmut Paşaya göster
dı. \·e şu izah tı verdi; 

- Ba ına BGpayı indirdı •ım adam 
~eıe duşerken, bu cüzdan onun ce. 
binden fırladı. ÔnOme yuv:ırlandı. 
ikinci adamı da sopadan geçirdikten 
sonrn 1 ildim aldım. Mühim bır ey 
o)nıa'k lbtim tine binaen ceb!me at.
tını. 

Dedi. 
Knt'ldı görlir görmez, büyük bir 

teltıo ve ıı1iıka gusteren Damat Mah
mut Paea: 

- llnkayım. 
Diye, hemen kağıdı kaptı. Ve, o

kumı~a lüzum bllt:' gormeden, derhal 
odadan thşa1·1 fırladı. Ha an Pa a, 
onun ar· ndan bakakaldı. 

Damat :Mahmut Paşanın, odadan yet vermf~tir. 
J.JECIT SAKMAR çıktıktan sonra, o kuğıdı ne yaptığı-

................................................. na d:tir blçbir malilmat yok .. ı\ncak 

Siyasi flaziget beş on dnklkılaonra, rayın her ta-
....................... rafına yıldınm eOratile ~ havadis 

Japonya, Efganistan yayıldı:etcr saınya hücum eden mu. 

V C ı r a D hachlerl (Ali Sunvi) teşvik ederek 
oraya getirmiş ... Hasan Paş:ının so

(Baf}tarafı f nci Balıif emizde) paslle bir anda yere yıkılp can ve-
Bu Efgan koridonından sonra ıen de, ta kendisi imiş. 

İngilizler ile Ruslar arasında an· HasRn Paşa, kendi söyleyip ~·az· 
cak İran arazisi üzerinden temas dırdığı hatıra d(lfterine, bu hadiseyi 
yapılabilir. İran hük\ımeti timdi- ka)dettirmemişUr. Ancak, kendisinin 
ye kadar bitarafhğını sıkı bir su· en )akını olan bazı zevatın rivayet;.. 
rette muhafaza etmittir. Lakin terine nazaran: 
evvel~:i gün İngiliz Hariciy .. Na· - Ne vana, o kağıt parçasınd:ı 
:ıırı Eden, parli.rnentoda beya- \ardı. O kiiğ'ıt, hl şüphe ·z ki, büyük 
natta bulunarak handa birçok bir ad~m taıafı~dan (Ali S~nvi) )~ 
Almanın bulunmasından dola)'! veı lmış olan bır senetti. )'.azık ki 
ıran hu .. k- et' • d d onu elimden kaptırdım... Ah, ceha-
• • um mm • son • erece e 1 t ••• 

cıddıyetle nazan dikkatmi celbet D' d ı deri tee üf izhar • Jd ğu .. I ıye, er n n 
mıt o u. nu v~. bu yuzden ra· edermış. 
ntn kendı menafo de tehdide ma- i ,,. •• 
ruz bu~.u~dağunu ıöylemİf ve bu Hasan Paşanın btı mahrem lfeantı 
letebbusun Sovyetler Birliğilc ı mllhimdir. Fakat. on gfinlcrde e.11-
bera~e~ce . y~~ıldığını da gizle- mize geÇ'{n (tariht • hatıralar) def
memı,tır. lngilız ve Ruı kuvvet· terınln ahifderinde kaydedllmle o
lerinin birlesmesi için şimdidf'n lan bir fıkra, Hasan Pa~anın ıfşaa· 
siyasi hazırlıklann yapıldığı his- tından daha mOhimdir... Son mc· 
ıedilmcktedir. j muri)eU, -imparatorluk dovrinde

Muharrem Feyzi TOCA y Harbf>:e Neza~t1 m~hnseb~t dalrelll 

Japon yada 
mühtm kararlar 

3 uncu şubesı nıumeyyızlerlnden 
(Ahmet Nazif bey) tarafından yazıl
mış ,.e mllteknit süvari Mirnlayı 

Bahaeddin Kılıçer bey tarafından 

:tıkra, aynen f'D satıdan ihtiva et· 
mdı:tedir: 

Apeıı: 

[AH Suavi merhumun 
•ebebl katll) 

(Abdülhamit Han, se!efi Sultnn 
urad Ham Himiııi idam (1) 

eylemek için kıblc1 şer'ıden fet
va talep eylem i Qzerıne, hak:ı~ 

nınbluun idamını müstelzim bir ha
dıse zuhura gelmedikçe, yani onun 
yüzOnd n hur<ıcu alessultan mımı 

altmda bir lhtfüil ve l yan vak1 ol
madıkça, itlufııın katlyen mesnğı 
~ r'i olmadığı cevabı verıldiğuıd n, 
Ali Sua'lil vnknsını blzznt tertip et
tirmiş ve Suavı) b n altın ve ceıııc
deccj':i kcsani elde edebilmcsı ıç n de 
beş bın altın, enişte 1 daıııad Meh· 
mut Celal ddln Paşn ye l.:ı v rd r
miş ve Çhagan sara:p v a ı zuhu
r:ı gelmio olduğundan (ışte hurucu 
nl ultan ~ i oldu. Artık lu t 
Hnnın itlüfınn fetva 1 terim) dem ş 
lsc de olvnk1Lki ş yhtilisı-m r a 
Halil efendi (hurfıcu ıılcs ultan d -
mek, ehli kıynmın nahlarının :ucu, 
vechi ıabanclerlne taknrrüp ctm 1 
demektır. Yoksa, zatı şahaneleri 
Yıldız sarnyındıı kemali rahat "e 
emniyette bulunup, sahilde bir Mrn
yın dahılindc, hemen basbrılnn l lr 
kac mütocaslrin teşebbüsntı değildir. 
Binaenaleyh, iki aya,b"lm çuktırda 
bulunduı:;"ll halde, huzuru hakka, 
cani kkesile gitnıek f temem. B n • 
enaleyh, kntlyen f tva veremcnl ) 
deme ile, derhal m lhattan az) t
miıtl). 

Kulağı delile bir znt olduğuna ka· 
tiyt'tl şilphe olmıyan bu defter a. 
hibinin, bir h~tisı vardır. O da, bu 
mfihlm tanht (sır) n, kimden l it
tiğini yazmama ıdır. 

1337 sen ! mart ayıntn 3 ilnctı 
günu bu deftere ynzılmış olduğu an
laşılan yukarıdaki :fıkıayı tnm bir 
(hnkikııt) olarak knbul etmek ıtln, 
biraz dUşfinm k l zım gellr. Her şey. 
den evvel şu haklkntf kabul etmek 
Hizımdır ki, Sultan Hnnıit. hafıf 
rncşıepli ve düşundüklerini her 
k e aöyliyen bir lıukümrar det.,ldl. 
Bahusus (tarih) ten son der e 
korktuğu için, kendisini itham ed • 
cek barekeUerd n ve bilhassa kendı 
aleyhinde dedikodu mevzuu tqk 1 
edecek sllz eoylcme'kten ı!'On derecede 
ihtiraz ederdi... Ilu ifb:ırla Sul n 
Hamidın, (ben, knıd imi öld rm 
1 tlyorum. Bana f tva verin) dıre 
ŞeyhüllsUlmn muracaat tme 1, kolay 
kolay inanılır bir keyfi et d fldlr. 
Bahu us (Karn Hal l efendi) Şev· 
hlilisllm dP.ğil, (fetvn emini) d r. 
O devrin Şeyhüll lamı, (Hayı ull h 
efendi) dlr. Sultan Hamit, hem am
casının ve hem de blrndeı1nin (hal)f
ne fetn verdi~ için, Hayrullnh 
efendiyi (Taif) kaleııine nefyctmi~

tlr. 

(1) Buradaki 
(katl) olacaktır. 

idam.dan rnurad, 

(Dct:a11U var) 

( 1 inci aalıiftdtn dem11) ==============:::;::=-::;;;;:;::=========== 
iki proje kabul etmlttir. Bunlardan T k M 1 • d ki 
birisi deniz nakli.yatına ait hır kon- op apı a tepesın e 
troı ihdas etmekte, dıten de eıektrik Satınalma Komı·ayonundan ı 
kndret1 tevziatını kontrol altına va-
zetmektedir. L - 1 O adet yazı rnakineai ne 29 / 7 / 941 tarihinde talip ÇJK-

Uzaktarkta. ~vyet ve Ja~n madığından yenid«-.n ihaleye kon ulmu,tur. 
kuvvetlermm mukayeaesı 2. - HUS"Uai ~artnamemiz T opkapı Malıep inde Aıkeri Sa-

Londra, 31 temmuz.

1 
tınalma Komisyonunda görülcbil ir. 

A
(A.A:k) - B. B. C.: 3. - Bir şahııa ihale edilebileceği gibr ayrı ayn şahıslara da 

. men a makamları ~arki Sı- ihale edilebilir. 
fıryada Sovyet. ordularının Japon 1 4. - ihale 7 /8/941 per em be günü saat 1 O da yapılacaktır. 
a.ra adetc;_e faız olduklarını bil· Kati teminat takarrür edecek fiyat üzerinden alınacaktır. c6467> 
dırmektedır. Bu sebeple Japon· 
lar Hindiçiniden bir harekete YUk k MUh kalkışırlarsa muazzam güçlükler- ae endls Mektebi MUdUrlU§Unden: 
le karşılaşacaklardır. Japon) anın 1940-1941 d ra yılı harlc, evvelki senelerden kamp e'kııiği olan t.alc-
fozln knra ve hava kuvveti olm • benın bu noliaanlarını tamamlamak üııer Üniversite Talim Taburu Ko· 
dığındn münasip bir fırant bekle. mutanlıgına mllracaatları ilan olunur. c6379> 

miye mecbur olacağı tahmin edi
liyor. 

Sibiryada Rusların 40 fırka as 
keri ,·ardır. Japonyanın :se Man· 
çuri ve Kore' de 14 fıkası mevcut 
tur. Japonların umum tayyarelc
rj yekunu 3600 dür. Bunların da 
bı..iylik bir kısmı eııkr modeldir • 
Sovyetlerin ise Uzakşarkta 2400 
tay) aresi vardır. Sovyet tay) n· 
relerinin Vladivostoktan 700 nıil 
katederek Japonyayı bombala
maeı mümkündür. Fakat hu ol
dukça güç bir iştir. 

Son haberlere göre, Japonlar 
Tiyenç·nden ~imale doğru sker 
tahş:it ediyorlar. Müdafaa i lerin
de çalıştırılmak üzere 50 bin Çin 
i çisi z;eferber edilmiştir. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan ı 

l. - 7000 adet kadana ve 28000 adet yerli hayvanat için ip 
yular ha lıftı ve aapı alınacaktır. Tutarı 28140 liradır. 

2. - Şarntame, evsaf ve nü muneleri Topkııpı - Maltepe Aı· 
keri Satınalma Komisyinunda gö rülcbilir. 

3. - ihale· 18/8/f 941 pe.zartc i günü saat 11 de Komisyon 
binasında yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı .zarf us ulile yapılacaktır. 
5. - Muvakkat teminat 21 l O lira 50 kuru tur. 
6. - Teklif mektuplan 18 8 /941 pazartesi günü saat 1 O aka

dar Satınalma Komisyonuna veri imi olacaktır. Geç kalan mek. 
tuplar kabul ed:lmez. 

7. - Şartnamenin 4 üncü m addcsinde yazılı 
vakkat teminatıq konduğu zarf İçerisine konulmu 

"csikalar mu· 
olacaktır. 

c6469> 
Japonlar Sovyetlele bir h :-be 

giişti-;i takdirde bu cepheye an· /" 
c k verebilecekleri kuvvetlerin 
yekunu 66 tümenden ibarettir. 

Yarın Akşam 

TEPEHASI BELEDiYE BftHCESI DE 
(A.A.) 

karargahı 
miştiı: 

Japon tebliği 
TOKYO, 31 Temmuz 

- İmparatoıluk unıumt 
aeağıdaki tebli •I ııeşr t. 

Vı, n ız Hındiç n sinin 
ınOdaf a ınn 

D!'~·oğlu Çocuk Esiı •eme Kuru mu menfaati 
vııın etmek iızere MEVSİMİN EN -.,·Hyn ne4~saat 8 • kndar dc

.ou uK MuSAMERESİ 

S A F 1 Y E ve arkadaşları 
BAKI ELER A Yf Nİ 

s 

A fı 
C\Z 

12 tablo B Ü Y 0 K R E V 0 
1" "O da halk sanatkurı ( NAŞİT) tckm var> tc prograı:nile 

b r k (KILIBIK) 3 per 1 k b k k d • 
k nı: (GARDEN"ii'.Aii"ii;\liÇ'"st) saat 3 e kadar 

ZENGİN 'AlffETE DANS ve SÜRPRİZLER. 
T r n: 42690 -



f 

.: 

• 

Sahile: 4 TASVİRİEFKAR 

Asipirol Necati Ağrı, 

Ağrıları dindirir! 4 

5 

ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrdan ile soiuk 
algınlıjından ileri ı:elen vücut K IRIKLIGI, NEZLE ve GRİP 
baat&lıklan D E R M A N k&felerile derhal ı;eçer, icabında pn• 
de 1 • 3 kate alınır, her eczanede bulunur. , 

Solda.:n. aa.ğ(I ııe 'JIUkarula aşoJjı: 

Milli PiY ANGO 
1 - Gazete çıkaran. 2 - Yer al

tında bulunan servet. 3 - İsim -
Göğüsteki fişkin et - Bir harfin oku
nuşu. 4 - Birisinin aleyhinde bu
lunma - Hararetli. 5 - Zeybek oy
nıyan - Arka değil - Bir iti yapma. 
6 - Sporda ctakım> • Nefy edatı· 
Siz değil. 7 - Genişlib~ .. Vücudü
nun bir izası. 8 - Harf · .. Hediye 
etmek - Bir nida. 9 - İnsan sürüsü. 
10 - Farzetmo. 

Yedinci Tertip Planı 
BiRiNCİ ÇEKiLiŞ 

1 
2 
4 

40 
40 
80 

400 
400 

4.000 
80.000 

84.967 

Ağusto, 1941 
lkra m iı• lkrartıiv• 
~Jtkttr.n Tutarı 

Lir& Lira 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 

2 

Yekun 

20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 
40.000 

160.000 

480.000 

iKlNCI ÇEKiLiŞ 

Eyh11 1941 
lkra:m.i11e ikrtımi:~• 
Miktıın Tut<>n 

Lira. Lira, 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

80.000 3 240.000 
~~~~~~~~~~~ 

86.249 Yekun 720.000 

ÜÇÜNCÜ ÇEKiLiŞ 

7 1 lnciteırln 
lkra.miyo lkrı>miv• 

Adedi Miktarı 
Lira. 

1 30.000 
4 10.000 
6 5.000 

40 2.000 
120 1.000 
160 500 

1.200 100 
1.200 50 
8.000 10 

160.000 2 

1941 
lkram>v• 
Tuta.rı 
Lira 

30.000 
40.000 
30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 

320.000 
~~~~~~~~~~ 

170.731 Yekun 

Dilnkil b•lmaeaftıa lıalledll•lt 
teldi 

1234567~ 

DALAVERE 
2AL CENAP M 
sLfRETiSIMA 

ACELECi.AR 
VETERiNER 
EN CiM.FiT 

7RASf N.CEZP 
Bt:°Pl•EFEM•B 
, •• MARiZ.Mi 

iMAR TABj..E_ 

Yüz !illette 21,2' Bilet 1 Yüz Bilette 21,56 Bllet 1 Yüz Biletı. 42,68 Bilet 
KAZANACAK KAZANACAK KAZANACAK 

Tam Bi~t 2; Yarım Bilet l T ... ira Tanı Bilet 3; Yarım Bilet ı.~ Lira T<tm Bilet 4; 'Yarım Bllet 2 Lira 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Her üç çekilişte satış hasılatının X 60 ı ikramiyedir 7,30 Progran1 1 7,33 l\.tüzlk, 7,45 
Haberler, 8,00 l\.1üzik, 8,a0/8,45 Evin 
saati. 

Çekilişi 

Ağustosta TAKSİM 
Bu Planın Birinci 

7 
Meydanında 

12,30 Prottran1, 12,33 Karışık şar-

1 
kılar, 12,45 Haberler, ıa.oo K:ınşık 
şarkılar, J3,16/J4,00 ?ı-1üzik. 

J 18,30 Program, 18,0~l .Fa~ıl hey<.>· 
ti, 18,~0 Serbe•t 10 dakika, 18,40 
~Jüıik. 19,00 Konu~ma, Jtl,15 l\Iüzik, 
t!l,:lO Tlal>E"l'ler, 19,45 KarılJık qarkı
laı·, 20,15 Radyo g·az,•tesi, 20,45 Mü
tik. 21.00 Ziraat Takvimi ve Top
r-'k l1ahsullt·ri Ror!ta~ı. 21,10 Tcn1-
si1. :!2,00 Salon urkeıı.tı·ası, 22,::0 
Hab{·rler, 2~,45 8~1lon orkt'stra'\1, 
22,5!> ':!:LOO Yannki program ve ka-

Yapılacaktır 

Devlet Demiry .olları; · fıanlari · 
Muhammen bedeli (3~91) lira (40) kuruı ola11 807 kUo 850 gram 

11.o ,-..Je taahhüdünü ifa edemiyen mü teahhlt nt.m ve h'~abına (11/8/941) 
paz.arteai günü saat {10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada gar binası da
bilindt:ki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile ı.atın alınacaktır. 

Bu tıe gırmek i.Uyenlerin (269) lira (36) kuruıluk muvakkat \e· 
nııııat ve kaaunu• tayin ettiği vesai kle birlikte ekailtme ıünü saatine 
tadsr Komi!'yona müracaatları lh ımdır, 

Bıı tıe ait: oartnameler Komisyondan. paruıı olarak dağıtılmakta~ 
&ır. (6161) 

!..•.! 

Muhammen bedeli ( 11600) lira olan muhtelıf eb'atta 8000 kilo kat. 
Tanıı ve katransız kenevir halatlar (18/8/1941) pazartesi günü saat (16). 
oo beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından ka• 
palı zar( u.sulile satın alınacaktır. 

Bu işe ıclrmek istlyenlerin (870) ltralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği •esikalarla. tekliflerini muht;(!vi zarflarını ayni gün saatı 
( 14) on dörde kadar Komisyon Reisllğine vermeleri lüzımdır. 

Bu ite ait tartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak~ 
dır. (6480) 

• • • 
1 /9/941 tarihinden itibaren: 
1. - Kendi nıesafesine milnhaıır olmak: üzere Avrupa hattında ve 

cErzurum - Hudut hatları hariç> bütün ıebeke üzerindeki istasyonların 
fterbanci birinden en çok 100 k.tlometrelik bir kısım dahilinde mektep 
bulunan d.Jgcrlne ayni günde gidip dönecek talebeye mahsus D. D./109 
.No. la aylık abonman kartları tarifesi, 

2. - Sınat, zirat ve ticari müe!ıaeselerinin daimt işçilerinin en • çok 
30 kilometrelik kısım dah11inde yapacakları aylık ıaeyabatlerine nıahsus 
D. D./114 No. Ju tarif•, 
ilıda• edilmlıtir. 

i~l kartları fimdilik Kırıkkale "• İzmir iıtasyonlarındao satıla ... 
caktır. 

Mezkur tarihten itibaren D. D./6 No. lu ve 1112/1935 tarihli 
D. D./109 No. lu tarifeler Jiğvedllmiştir. Fazla tafsi!ilt için lstaoyonlara 
nıüıacaat edilmesi. (497'-6501) 

1 Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü İlanları 
•• A~lık 
ktrast StJrı~R 

L. K. 
JfoM.11.,i 

Sokaii• s. C!tt.ti 

8 00 Botaziçi, Paşabahç• Tepe camii 6 Ev 
~ 00 Boğatiçi, Beylerbeyl Çamlıca 1 İskele 
3 00 Üsküdar, İcadlye Hacı Bakkal 77 Ev 
3 00 Üsküdar, Selimi Gülhon 31 Ev 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/942 ıonuna kadar 
nnid~tle kiraya verllmek tizere 29/7 /941 tarihinden itibaren pazarlığa 
bırak1lmııtır. İ$tek1ilerin rttüdürliik Akarat Kalemine müracaattan. 

(6509) 

Topkapı Maltepe•indeki 
Satınalma Komisyonundan : 

ı. - 50 ton pirine sabununa 28 / 7/ 941 tarihinde talip çılcma· 
dtğından yeniden ihaleye koıwlmuştur. 

2. - Evsaf ve hususi tartlar Topkapi Maltepe.inde Askeri 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

3. - ihale 6i8/ 1941 çarfamba günü saat 1 S te Komis· 
' '" Lir"'8İnda yapılacaktır. 

1 - isteklilerin mezkur cün ve saatte teminatı kafiyyelerile 
L nıii•acaatlan. c6468 t 

Hava Gedikli Namzetlerine: 
Ge·{' ·il namıeılerlnden 336 ve 335 dotumlulardan evraklannı ta. 

nııunl.'.\nu4 olanların 2/8/941 cumıl'telii cünü ıaat (8) sekizde Kurumda 
bulunmaları ilan olaııor. (64~3) 

1 panış. 

.. . . . . . ' 

lstanb,ul _; Be~ediyesi llan'"lar 
Ktşıf Btd. lUr tenıi11 .. 

2500,00 187,F;O Tahin1 Cümhurtyet ibide~inin izole ve tat. 
hiri işi, 

1357.00 101,71 Unkapaııı ~ecar'i. tasfiyebanc~inde yaptu··la. 

1 
cak bakraç ve tra8por muhafaza tertibatı. 

Keşif b<>deIIerlle ilk teminat nıiktarları yukarıda. yazılı işler aytı 
ayrı açık ek!<illtmeye konu1mu~tur. Ke$if ve şartnanıe Zabıt ve !\luamelıit 
?tfüdürlüğü kaleminde ~örülebilir. ihale 18/ 81941 pazartesi günü saat 
ı• de Daimi Eneiln1t'1ıde yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz 
veya mektuplan, ihale tar.hinden sekiz gün ev~I Belediye Fen İ$1eri 
).fiidürlüğüM müracaatla alacaktan !enni ehliyet ve 941 yılına ait Ti· 
caret Ocla~ı Vt'!-llkalarile ihale günW nı.uayyen saattP Daiıni F.ncünıende 
bulunmaları. (6505) 

ist. ·Deniz i.v. Satınalma Komisyonu ilanları 
Marmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Tahmini fiatı T utaTı Kat'i teminatı 
Cinai Kilosu Kuruş Sn. Lira Kr~ Llra Kr,. 

~----~~--~-----'--- ~~ 
Toz feker 109.989 48 19 53003 70 7950 56 

• • 50.000 48 19 24095 00 3614 25 
1 - Yukarıda cins ve nıiktan yazılı toz ~ker ayrı .,,yrı pazc:lr 

lıkla aatınalınacaktır. 

2 - Pazarlıkları 4 A!iustos 94 1 pazartesı günü saat 15 ve 
15.30 da lzmitte Tersane karfısındalı:i komisyon binasında yapı· 
lacaktır. 

3 - Pazaılığa i,tirak edecek taliplerin bu işlerle ilgili ol
duk.larına dair ticaret ves1ka]a1ile birlikte yukarda hizalarında göı. 
terilen teminatlarını belJi gün ve saatte komisyon başkanlığına ver· 
meleri ilan olunur. (6333) 

ist. Komutanlığı · Satınalina · Komisyonu İlanları 
' . 

25 ton sığır eti 1 8 941 Cuma günü saat 15,30 da paz•rlıkla 
aatın aJınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. is
tekliler in belli gün ve saatle teklif edecekle ri fiyata göre kat"i te· 
minatlarile biTlikte Fındıklıda Satınalma komisyonuna ı:emeleri. 

(6446) 

* * * 
28/7 941 günü yapılan ehiltmesine talip çıkmıyan 6000 ta-

vuk 6/8 941 çarfamba günü saat 1 5 te pazarlıkla eatın alına
caktır. 

Muhammen bedeli 4800 lira olup kati teminatı 720 liradır. ı,. 
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Satınalma Korrusyonuna 
gelmeleri. «64 5 6t 

M.M. Deniz merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bed~li 42.000 lira olan hır adet 250 • 
300 beygir kuvvetinde dizel motörü alınacaktır. Pazarlık eksılt· 
meai 4 8. 941 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat 11 de vekalet 
binaaındaki komiayonumuzda icra qdilec.cktir. 

2 - 21 O kuruş bedel ile ,artnamesini almak istiyenlerin 
her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de 315 O liralık ilk le· 
minatı ve kanuni vesikalarile komisyona müracaatları. 

(4796. 6369) 

Sahihi: Z. T. EBtlZZIY A 
?-rieşriyilt MUdtirü: C BABA:-.l', Basıldıgı yer: t.tatha:d ERl;ZZİYA 

1 AGUSTOS :e,..,.. 

Bahçekapı; Salih Necati 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
J.IA• yııaıkta ııonra sinde l!ç d.ta mwıı-......,, 

diolerinlzl fırtala:rum. 

Okulu~ Eğitim Enstitüsü 

Tutari 

-~=-.,.....---------...:.:K~f·:...:;:S.;.· _ Lira Ko. 
1 Ekmek 346600 adet 11 - 38126 00 
2 Sebze yağ 37180 Kg. 170 - 63206 -
3 Kuru aoğan 44400 > 15 - 6660 -

İnce tuz 12400 > 10 - 1240 -
Pastırma 520 > 80 - 416 -
Salça ~600 • 35 - 1260 -
Kuru fa•ulye 16976 > 23 - 3904 48 
Patates 454ô0 > 15 - 6819 -
Ihlamur 28 > 150 - 42 -
Çay 824 > 850 - 2754 -
Nohut 8362 > 2( - 2006 88 
Barbunya fasulye 9106 > 23 - 2276 50 
Bulgur '1050 > 22 - 1551 -
Vaz!lya 591 pak. 15 - 88 65 
Kuru saı-mısak 770 Kg. 80 - 616 -
Karablbeı• 69 > 200 - 138 -
Kırmızı biber 45 , 50 - 22 50 
K.ara mercfmc.k 371.0 • 20 - 748 -
Kırmızı mercimek 1520 , 25 - 380 -
Kimyon 16 > 180 - 26 8' 
Kon!<erve sebze ::J!l7ll , 60 - 2022 -
Kuru bamya 528 > 150 - 792 -
Börülce 1500 > 30 - 450 -
Şeftali konserve 
komposto 
Sorla 
Kuı·u bez<"lye 

11(19 > 
20200 • 

650 > 

85 -
15 -
50 -

935 -
3037 60 

325 -- -38513 31 
41180 > 48 19776 40 

Muvakkat 
tt11ıinat 
Ltra {(. 

2869 45 
4740 (5 

2888 50 

4 Toz şt.·ker 
Kesme şeker 16~00 > 52 6424 - 2l14 28 

28100 40 
5 Kok kömürü 

Krible kö1nür 

6 Bt'yaz pE>yrıir 

Kaşttr peynir 

7 Pirinç 
8 Sabun 
9 Çaın fıı;ıtığı 

Ku~ ü.züın 
Knru kay~i 

Cevh~ içi 
Barleın ici 
Fındık ici 
Kuru 07.ünı 
Kuı·u torik 
Kuru incit 
Ral 
Rt•çel 
Bu.ı{day 

10 l\fukarna 
Keııııne nıakarna 
Killlliç 
Arpa şehriye 

Tel ş<>hriye 
irmik 

Ku~kU!\ 

Pirinç unu 
Nişasta 

Hara1·ot 
Tarhana 

11 Zeytin yağ 
12 Gaz ya~ 

Benzin 

13 Koyun C'İğer 
Koyun iışkembe 
Koyun be)•ni 
Paça 
Sığı ı· iş; kem be 

14 Ya,."1 kadayıf 
Eknı.ek kadayıf 
Tel kadayıf 

15 Taban heln 
Tahin 
Pekmez 

16 Arpa 
Saınan 

Kuru ot 
Kepek 

4"/47 Ton 3050 - 14476:: 50 
42ö > 2200 - 9360 - 11560 02 --154133 50 

J 2~~0 Kg. 65 - 7943 -
4050 > t20 4860 - 96·) 23 

12803 -
.';71jlj(.~ , 

2:1150 > 
11:; > 
400 > 
16~0 > 
lt1:H• > 

~!tO > 
.;."ı;o > 
2rı:;o .. 
ı:~ııo > 
21;0 , 

l:lOıl > 
l2~S > 

45 -
60 

140 -
48 -

160 
70 -

18J -

•,s 
60 

50 -
150 -
80 -
24 -

7iit-:n , 5:i -
~;!()fi • 55 -
57fı , 140 -
, .: ıo , 65 -
50fi ~ 60 -

2280 > 50 -

ıooo • 
90~ • 

1140 • 
l4{\ , 

6/8 > 

55 -
55 -
50 -

100 -
80 

16947 
138ll0 -

665 -
192 -

2688 -
1141 

5Rf> -
3!\0 

2818 80 
l6Ui -

6!)0 -
:rnıı 

1520 -
:ıos 40 

l 28(ili 20 
4224 -
1210 -
8oı; -
495 -
303-

)140 -

550 -
495 -
570 -
140 -
542 40 

10474 40 
14'i40 > 90 13356 -

120 Te. 422 K,. 50 507 
lO!!tJ > 5~2 > 50 64:l1 50 

59!18 50 
6G50 lt ı. 

1~00 > 
2::00 , 

13800 • 
800 > 

1250 > 
,oo çift 
;;oo Kg . 

3050 • 
l'iOO > 
1700 • 

28 -
12 50 
18 -
3-

50 -

35 -
40 -
40-

80 
70 -
40 

6000 • 7,50 
3500 .. 3 
2500 • 7.~ 
3200 > 5,2!) 

1862 
150 -
414 -
414 -
400 -

3240::-
437 50 
320-
500 -

1257 50 
2-140 -
1050 
680 -

4170 
450 
105 
187 50 
168 

910 50 

1271 03 
ıon 75 

785 58 

1001 70 

445 39 

2H -

91 32 

Jl! 75 

GS 29 

ihale gün 11< aaatl 

11/8/941 9,-
11/8/941 9,30 

U/8/9Cl l,~ 

ll/8/9U 

11/8/941 

11/ / 8/941 

1218/941 
12/8/941 

12/8/941 

12/8/941 

1218/94[ 

13/8/941 

1~/8/941 

13/81941 

13/8/~H 

13/8/941 

11,-. 

ll,4i 

9,30 
10,-

ıı.~o 

11.45 

9,-

10,-

10,30 

11,-

J - Yukarıda adları yazılı yiye k ve yakacak ihtiyaç miktarı ek~iltnı e şartnanıe.sine göre konıüıyonuınuz• 
bağh Okul1ar namına parti parti kapalı zarf ve açık ekr;;tltme suretile mil nakasaya konulmu~ ve Jıer partin•• 
teminat n1ikta1·lle ihale tarih ve !'aa tleri karşılarına yazılmıştı.,., 

2 - ?ıtuhamnıen bedt>li bC'~ bin Uradan aşab"l olan partiler açık eksi ltn1e Ruretile ihale edilPeektir. 
3 - İ8tekliler partiyi te~kll eden en.akın her biı·ine ayr ıayrı fiyat teklif edeeelderdir. Heyeti nmuınJ• 

yesi üzerinden yapılacak tenıiliıtlı teklifler kabul edllmiyecektir. 
4 - Her madde için tekili C'dil ecek fiyat behemehal muhamnıen bedelden aıağı olacaktır. 
5 - Ebiltme Aııkarad'\ bölge Sanat okulunda toplanacak komi~yo n huzurunda belli gün ve saatlerde 

yapılacaktır 
6 - Ek~iltmiye girecckl<•,-in 19 41 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü maddelerine 

göre e11erinde bulunan belgelerle, ticarethane adına iı;e gireceklerin işbu kanunda yazılı oartlar icinde No
terlikten alınan vekiletmane ile kom isyana başvurmaları. 

7 Kapalı zarf eksi1tmeler1nde hıteklilerln yukarıda adı yazılı kanuna uyg"Un olmak üzere kap;ıh 
zarf mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplannı koymak ıuretile 
mühür mumu He kapamak şartile ve zaı·fların üzerine tekliflerinin hangi i~e alt olduğunu ve kanuni tkamet
gihlartnl yazarak belli gün ve saatlerden önce makbuz mukabiltnde komisyon Başkanlığına vermeleri IS · 
zımdır. Belli gün ve saatten srını·akl teklifler kabul ellilemez. 'T'eıninatl arın eksiltme tı:aatlerinden daha ön· 
ce Ankara Okullar MuhaP-eheciliı!lne yatırıln1ası li..zın1dır. 

8 - Eksiltme ıartnamelertni ı;!'Ö rmelt istiyenlcr Ankarada Okullar M uhaaebKili~inde Koınisyon kif.tihirıa 

başvurabilirler. (6281) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - dOt ton «zeytinyağı> pazarlıkla satın alınucaktır. Mu· 
hammen bedeli 27.000 liradır. 

1 
ZA YI - 9 uncu depo alayın· 

dan almıf olduğum terhis tezke
remi zayi ett.im. Yen isini alaca
ğımdan eskisinin hükmü }oktur. 

Petrurke Makü köyü~den 
Ali oğlu H ao•n 31 > 2 - Hususi şartlar ve evsaf Topkapı - Maltepe Askeri Sa· 

tınalma komisyonunda görülcbiJ ir. İTİZAR - Yazımızın fazlahı::ııı .. 
dan (Büyük Casus) roman1m17-1 LıJ 
giln dercedenıedlk. Okuyucul:ın.ınız. 

me1kUr lcomis· • Llıın Ö?:iir dileriz. 

3 - Pazarlık 4 8; 941 Pazartesi günü saat 1 O da mezkur 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - lsteklılcrin kat"i '.rm,inatlarile birlikte 
( 63 19) 1 ~~;;;;;;;~;;;;;;----yona mi.iracaat1arı. 

• 

Otuz OçOncü 

ç 1 t 
Haftalık Fil 

9 Atuotoı L __ _ 

Önü~ 
v~ 

ek~ 
Yenim 
kalkıg~ 

AN 
llabeı- aldığı 

eltn1ek işi hak 
karar vermiştir 
şiındiye kadar 
ve rnütebakisi 
darla karışık o 
ekmekler, yine 
men yani yüz 
yapılacaktır. An 
r-i yine e~mcr 

~lalüm oldu* 
evvel yediğiıniz 
yüz buğday oluı 
m"vcut rılan h 
bui:-da;yın üstüıı 

Bttarafları 

vaziyeti 

B ugünkü harb • 
lan lngiliz a , 

İfi ba,.rılamayın 
uyacaiım ve kar 
artacağını tahmin 
hiç de yanJmadık 
ı:ün, maatteeuüf ~ 
eylemif oluyor. 

BugÜn Rus c 
hunrizane çarpı 

Balkanlar seferin 
lı a tarikile i•t' 
•İmdi plıidi old 
,üınullü ve vüsa t 
Rus harbi çıkaca • 
ihtimal verilmem 
böyle bir ihtimali~ 
iundan bahsedeni 
iildi. Fakat har~ 
beri Almanlar her ı 
1enme devri geçir( 
rı muhtemel olan 
hakkında her tara~ 
tenevvi ve çok fa 
tülmek adet olm 
telif tahminler a 
lann iıter istemez 
ruz edecekleri h 
lar da, herhangi d" 
bi o kadar dikka 
memekte idi. 

Kolay kolay iht 
bu taarruz:, nihay 
Şimdi iki taraf da 
rine takını, old 
neticeyi istihsal içi 
lannda bol bol ka 

Fakat dava ve 
Ruı harbine inhi 
bin böyle uzamaı 
den bazı mesele! 
tidadını gösteriycı 
en yeni olanlarını 
I.u defa lran ve 
racaat ederek Alm 
lif nam ve kisv 
memlekete fazla 
den tikiyet eyle 
der. 

Asıl Avrupada 
ne Avrupada bit 
bu harple fu y 
olmıyan mahdut 
ten ikisi de fÜpheı 
ı:anlstandır. lr~n, 1 
rayetli bükünfdan 
Hanın himmetile 
tanzimi, dahilde hı 
ıalahat İcrası gil 
nıetııuldür. Aynı 
I.uiretli ve tedbir · 
Hazretleri, harici 
nın hukuku hükü 
Çok tittz ve kıska 
beraber, aynı za 
olan devlet ve m · 
çİnmiye de itina e 
rici siyasetinde dl 
dine umde ittihaz 
devletin ba buhran 
le bile lroll'fulannı 
•el.etlere nza ııöst 
ıid değildir. Fakat 
lrıubarip devlei'!er 
bayat ve memat 
'İfınİf oldukları 
meselelerde bile 
artını, bir vaziyet! 
olırlar. Onım için 

TASV 


