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Türkiye Fransamn Rusyadaki 
menfaatini himaye edecek 1 

.\ııı.ara. 9 kcııneu S (A.A.) - Fransız hU. I tarafından hlmayc edilmesini rica et. 
~ ınenr ovyetıer Birliğindeki Fran. ıniş, Tilrk hükumeti de bu talebi ka 

aatıerlnln TUrkiye hUkOmeU bul etmiştir. . 

Avrupa harbi cihan 
~bi olmağa 

Do ru gidiyor 
Yazan: ASIM US 

ı 
\Uı!ı \ı~ gün e\'\el Mosl\o\a lıü 
t., , e Tokyo hUkfunetlnc bir no
~el'ere.k Japon3a3, Alınan -
~harbi kal'§J mda \"BZIJetinl 
le bire da\et etmi ti. :Fakat b<iy. 
' diplomatik tı1.·ı;ebbü"ü icap 
~ &ebep aııla.5ılwnıunı tı. D ın 
le,. 8ir haberlere bakmc fıo''Y"t
' llğinı Japonyaya ·arsı .Üp
"lsy diren sebebin mahl3 eti anla-

4. or. 

~lıfhnanya Sovyetlcr Bir1Jği a
n.; ~ harp fıan edince İngiltere 
lıtttİtt erfkanm bu mem1ekctlc iş. 
ltdJt,. Y&ımıak yoluna girdil,'1 'e 
llııetrı~r de' Jetleri Ue harbeden her 
btrıJ~kete oJdul,'11 gibi $0\ yeti er 
l'tldJ- e de yardım ir;.ln karar •e
lıı A.gı rnaıumdur. Şu kadar var 
lb.e nıertkalılann So,-yct r Birli
~ )'ardım için gönderecekleri 
lett lJ llıalzemelerl Amerika g<.'mi· 
~el< e Pasifik OkJ ıuıusundnn ge
~ Vladh'ost-Okta gelecektir. 
~kı .. Japonya bu yardımı nasıl 

Oy .... eder? 
lrfıın ~ görülüyor ki Amerika hü. 
)'arıı:n Uzak • arktruı Ru lara 
e' ''"el hareketine girlşmczclen 
flltrtrııbi·~-kere Toklo hükfımcttnin 
Ja...,. ogrenmek lsteınl!il ,.e fakat 

.-va har.icı fi bit ye nezaretinden men-
hııkfun CC\'ap almılj. lştc l\l~kO\'a 
va hın etJni Tokyo3 a karşı hiddet 
'"e So a.le SeYkeden sebep budur 
~ "Yetıer hariciye komiserlli:rf 
~~erine .Japon haricll esine 
~ bildiMlkle nota) ı nr-

~ laponlar Aı..ıeriknhlarm 
~OStok yo1u ile Ruslara harp 
~ g esi göndermelerini niçin 
hr.f...:l"bıöyorlar! Bu r;ekilde bir 
"it Alnıanlann ale3 hinde oıa-
11., iti ~bı Ö~Jü pakt mucibince bu
lcıaııı. -:-ıetet etmcği kendbl hak. 
de.. nıl? r \ 'a.Zife telakki ettiğin-

'-~ vaziyet bu tarzda mUta
taGrı~le~ilir. Fakat ı in hakikati "'•ta A~Jdlr. Çilnkü Japon hUkfı
lı &le hl anyanm $o\'yetlcr Blrli
l)e ~ ne açtığı harbi de cndiŞe 
Pot ~l&rrıı§tır. Hatta ban Ja
~teıer1 Alınan ordusu Ural 
I~ A geçtıf,1 surette Japonya 
-~dan8Yada btiyiık bir tehlike 
•-.a iç : ~ıkacağını yaznu~br. Bu
)"'na 1 olan mana..-.ı ise Japon
cbir il ınlh\'er de' letleri ile im1.ala· 
~.. e. Üçler palctma, ne de !fos
~ biikfıınetı ne nkteWbri bita.
ı..tı1 :ı11ahedeslne cl<ldi urettc 

lf.t~ adığıdır. 
i(o~ lardadır ki Mat!'>uoka Mos. 
ı.Ja.ı:". hitararıık muahedesini im
bt~ sonra ayrılırken Stalin 
••Pon iılt.asyona kadar gltrni ,.e 
ıöıllııu hariciye nazınnın ylizünü 
1lS'ıu·ı..-~Pnıek sureille 1'endl<;hıi 
..._ bı-.tı. Bu hidlse Mosko\"a-

Fransanın 
Yeni kanunu 

A • esas ısı 
Mareşal Petenin 

reisliğinde toplanan 
Devlet Sorası 

Ana hatları 
teshil etti 

Mareşal Peten 
vı,ı, 9 (A.A.) - Devlet Ştlraııı ka,. 

nunu coast dairesi dUn Vi~lde ilk top.. 
lantuını yapmış \'e Fransız öevletinln 
yeni Jtıınunu esastsinc alt eııaa pren. 
&plerl görUşmU~tUr. 
Mım:pl Peten ceıaen riyuıet et.. 
~ ımm bl: :nutuk llÖl'lilı•rak 
nl kanunu esa.slnln ana h&Uarmı fU 
surcUe izah ctml,ştlr: 

ı - Milleti teşkil eden içtıma1 un. 
surlann kalkınması göz bnUnde bu
lundurulıırak yeni bir dev~t tetkllAb 
yapılacaktır. 

2 - Eski kanunuesastslnln fren.sili 
ve me:.ullyctsiz slya81 bUnyesinden 
katı s-.. rett<ı de~ik yeni bir siyaıd 
bUnye teşkil ve tarif edllecekttr. 

3 - Bundan böyle Fransada dlnl 
bir akldc teesslls edecektir. 

Müteakiben Marepl muhtelif me. 
selelcrdcn bahsetmi;, ve mlllt lnkılAp. 
tan doğacak yeni devletin otoriter ve 
silaileimeratlbl olan bir devlet haline 
geleccğ!nl söylemiştir. 

Romen cephesinde 
A ntonesko 
kıta/arı 

Eski Romen hudutla
rına ulaştılar 

Sovyetler 
Geriledi ve mühim 
malzeme kaybettiler 

·~;-"..~ - Rus harbinde 
l:ııi bij-....... beklediği bif:araflı
bt,. bl Uiıı llWıa&ı ile hayırhahaııe le L " ~Od} olduğunu gösterme- Berlln, 9 (A.A.) - General Ant0-
" - I' ncskonun kumandam altmdaki AJ. 
°'lok • Amcri'kahlann Vladl- man _ Romen müttefik kuvvetleri 7 

Temmuz gUnU aşağı Dnıeııter'dekl 

Sovyet hatlarına kar§ı lleıleml§ler ve 
cereyan eden şlddeth muharebeler 
esnasında dUşmanı evvelce Sovyetıe. 
re terkedilen Besambyanm gerlaine 
çekllmcğe mecbur etmişlerdir. A§ağı 

~ ~Yolu ile So'yetler Blrliği-
1stea.ıy ~esı göndermelerin~ 
~ eo, böyle bir te ebbU iı 
bı,. ı~l addcdcce~inl bi1dircn 
~Yanın bu \&7Jyetl ise ha
~ olmak şöyle dursun, 
~ So bltarafJık bile değildir; 
~ h "Ycıtler Birliğine karıtı bir 

;ı aswınetttr 
~hya, A.\TU~ Alman ordu. 
et.. ~e:ZYlld altmda hudutların. 
.... k lZJ) ere doğru çeldhnektc o
~ ~rdunnn Uzak Şarktan 
Yot 1"akat ·eu almasını istenıi
~ lııan Ameıfka deniz ku\'Yct· 
~ clly dayı işgal etm<'lcrinl 
.... cliaı de alarak Uzak Şarkta 
9-hl e~e Dolanda Hlmllstanmı 
Ur.11111 ek; aynı zamanda Kızıl 

(DevamA Sa. 4 sü. 4 de) 

16 bin 
ispanvol 

Rus cephesine 
gitmek üzere 

Berline geldi 'adan U:., lnh.Uili takdirinde Slbir
~thıın ~ Sovyetler mcm-
._ klBllıın l'al daflanna kadar o- Reme, 9 (A.A.) - Ofl: 
ı.q altına ı kendi lıUkUm \ 'e nüfu- Neue ZUrlcher Zeltung gazetealnln 
1ot f 8ö 

1 
•lına.t< meyilleri gösteri- Berlln muhabirine göre, Rwı cephe. 

"- hll' Y ellkl Anupa harbi ya- mıe hareket etmlıJ olan 16 bin lapan
bUYtlk hl zaıtıa.nda bütün mruıasile yol gönUJlUsU Berllne gelmiştir. Bw. 
ru Ol .!_cihan harbi olamP, doğ- lara General Munoz Graı)Cip kumanda -...°"" ' etmelr.tedk. 

- ... -
' 

, -5Ha-z-ır_an_d_aı:ı_t_tl_ba_r_en_t_op-l-wı-a-c-a-K-k-u.--,---, 

ponıa:-m ber 25 adedine mukabil 3 S 
,.VAKiT OKUYUOULARI KUTCP 

RAN~t .. aerlalnden AŞK UGRU!'llDA 

Romar.ınm 3 bUyUk forması hediye edllecekUr. 

--~~~~~~~~~--_J 

izlandanın 
işgali ve Suriye 

mütarekesi 
hakkında 

Corçil in 
bev nalı 
Londra, 9 (A.A.) - Çörçll, Avam 

kamı;.rasında beyanatta bulunarak. 
General Dentz'in mütareke §artları 

talep ettiğini ve lzlandada İn.glUz ıuı. 
kcrlcrlıJin ldamesinc kııra.r verildiğini 

tıeyit ctm~ ve bu iki nokta Uzerinıde 
mUh\m tefsirlerde bulWlmU tur. 

Çörçil demiştir ki: 
- lzlandanm Amerika Birleflk 

devlctı~ri kll""·ctıeri tarafından :işga.. 

llle, si~11Si ve sc\•knıceyş bakımmdan 
birinci derecede ehemmlyeUi bir J:ıA. 

(Devamı Sa. 4 mi. 1 de ) 

Rus ordlusunun Kremlin önı'ind.e büyük bir geçit resmi ••• 

Alman 
tebliği 
Harekat 

devam ediyor 
Finlandiya 
cephesinde 

Birçok muvaffakıyetler 
kazanıldı. Yeni .1_ehirler 

İşgal edildi 
Berlln, 9 ( A.A.) - Alman ordula.. 

n b&§kumandanlığmm tebllgt: 

Anadolu Ajansı 
muhabiri 

Alman-Sov
yet harp 

cephesini 
gezdi 

iki ordunun mukayesesi 
ve 

manlarm Ustun vasıfları BütUn prk cepbealndo muharebe. 
ler bllyUk blr :muva!faklyetle devam 
ctmektcdır. Berlln, 9 (A.A.) - Huııust muha. 

BUyUk Brit.nyayıı. kal'§t m\icadele. birlınlz bildiriyen: 
dil, Alman bava lalvvetlerl db gece 18 &1lnltlk Alman - Rua harbinde:ı:ı 
"llh'Wnıttııaııı ~~ftıtııl'Ulllds'I": ........ ~ Alm&ü '& ~ :nU. 
Plymout.h ıımanmdlkl l&§e teat .. tmı taleal&ri)'te alman haberl•N ve cep. 
ve Yarmouth ve Aberd en llD1anl&- heye yaptığmı ııeyahat esnumda g ör 
rmdaki harp eden mühim hedefleri dUklerime istinaden umumi bir bilA.n
bombardıman eylemt,lerdlr. Bir çok ço yapabilir kanaatindeyim. Bu mu. 
bUyük yangınlar, bu taarruzların mu. harebe yepyeni bir mahiyet anıet. 
vatf&kiyetlne delildir. mekt.e olup bundan evvelki muhare-

İngilterenln cenubu prktıılnde tay. belerle hiç bir veÇhlle mukayese edi. 
yare meydanlanna kar'§I yaprlan ha.. lemez. Filhakika Alman ordwru bu 
va taarruzlarında havalanmakta olan harpte, ilk defa olaıak Ruayada slllb,. 
tayyarelerin rıım tm tıı"'betıer mUga. ça nıUterakkl bir f.Uşmanla karşıl&§-
hede edilmiştir. mak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 

(Devamı Sa. 4 SÜ. ~ de devlet modem harbin yeni usulleri u. 
ka!'lı karşıya gelmeğe hazırlanmı~ 

Londranın 
kanaatine göre 

bulunduğu gibi motörlU fırkalara da 
sahip bulunmaktadır. 

Sovyet 
tebliği 

--o-

Bugün Sovget 
kıta/arı 

Şiddetli bir 
General Dcntz 

taa'::~~=~~çti Suriyede 
ıtf0.~1rova, 9 (A.AJ - Sovyet mQtareke 

istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah erken saatlerde neşredilen L ----o--

So~~~~ ooıün gün. 0s _ ondra haberi res-
trov, Novpgrat • Volinsk ve balt t ·ı 1 • 1. si böl lerinOO şiddetli ~arpışma en evı e mış ır 
lar devam etmiftir. Kıtalarım.ı1 1 
tanklarnnızın ve tayyarelerimi. 
zin müzahereti ile bazı noktalar
la, düşmanın ileri hareketini dur 
duran kuvvetli mukabil hüeum 
lar yaµmı.ştır. -

Ostrov istikametınde. bu sa
bah şiddetli birmuhare ... e olmuş. 
tur. B·ı muharebe esnasında, kr. 

(Devamı Sa. 4 sil. 2 de) 

~ 

Amerika konsolosu 
iki taraf arasında 

irtibatı temin edecek 
Londra, 8 (A.A.) - Suriyede nm

hase.mata. nihayet verecek §&rtlalım 

müzakeresi }Çin General Dcntz'ln k&U 
blr talepte bulunduğu Londrada ~ 
men tcyid olunmuştur. 

Londra, 9 (A.A.) - Ofi: 
tstlbbarat nazırı Duff Cooper SU. 

riycde mütarekeden bahlederek de. 
mlştir kl: 

(Devamı Sa. 4 aM. 5 ~ 

Günlerin Peşinden: Rusya 
Polon va 
barışması 

M .. h. . u ım 
neticeler 

hasıl edecek 

Sovyet ordwru bir çok bakımlardan 
Alınan ordusuna ben:z:edlğt gibi ayni 1 
ihtıl6.lcl vaatau da haizdir. Bu muhı. 
rebede en çok hayreti mucip olan 
nokta, Rus askerinin cesaret! lle mU. 
dafaada. gBsterdiğl maharet olmuştur. 
Halbuki Finlandiya harbi Rus ordu.. 
sunun sUraUe inbilA.l edeceği lntlbaı. 
nı verml.§tl. Alman harek!tını kolay. 
ıaştlran Amiller §Ulllardır: 

(Deııamı Sc. 4 sü. 6 da) STALiN 
Türk-Alman İngiliz büyük elçisi 

dostluk ile görüştü 

At var, 
meydan yak! 
Sovyetıcr Birliği Almanya ile 

harbe tutuştuğu ilk gilnlerde A,. 
merika CurnhWTeisi Ruzvelt bir 
nutuk söylemişti. Bu nutukta 
Sovyeiler Birliğine yardan etmek 
arzusunu giistermekle berebr bu
günkü slla.h istil:ısalinin harp mal
zemesi göndermeğe mtLsait olma
dığmr, şlındilik :kundura ve çorap 
gibi şeyler veriloblleceğini anla.t
mr.ştı. Vaziyet buru:lan il>aret old~ 
ğuna göre A::nerikanm J apoo.ya 
nezdinde teşebbüste bulunarak 
Vladivost.ok yolu ile Kızı:l orduya 
.sil8.h gönde rilmesi hak}rmda ne 
düşündüğü.nü 'bugünden öğrenmek 
isbemesi biraz garip ve mevsim
siz görünür. 

Silrorski 

J.mıdra, 9 ( A.A ) - Ş. A. lıı.. 
giliz ma}camlan, Polanya . R us.. 
ya mür.akerelerinin aklığı seyir. 
den l!fCU'İh surette meınnun gözük 
mektedir. Müşterek düşmana 
karşı tek cephe ı k uru.Imasma 
varın:& i ç i n h e r iki ta 
raftan gösterilen barit büsnüni. 
yet, yeniden barışmak için çok 
büyük lbir engel teşkil eden bir 

(~ &J. ıl do • c*'J. 

paktının 
T CJ8dikli nüshalmı 

Berlinde mera.imle 
teati edildi 

Berlin sefirimiz 
Y iiluıek Alman ricalinin 
İftirôk ettiği bir ziyafet 

verdi 
Bf'nin, 9 (A.A.) - Türk. Alman 

dosUult paktının muııaddak nuaııaıa
nnm teat.ıal mera.simi mUnaMbeUl• 
Türkiye büyük elçisi Hüsrev Gerede 
~ refikaaı blr öğle ziyafet! vermi§. 
lerdlr. Bu .ziyafette BaşvekAlet müs
tetarı lılolamıer ile Hariciye mUate. 
,an Vei.szaker, Tilrklye Hariciye ve
kAleU mnuml ltAUp muavini O,vat 
Açdtalm, mllatepr voennan ve reti.
lt&lan huır bulundukları glbi Al· 
manyanm sabık Ankara bUyUk elçlsi 
NadolDşıte Berlln aakeıi kumandanı 
Gaeral Von Baue.n ve orta elçi 

BehovOerbel de haZır bulumın'flardır, 
Bunlardan 'befka Alma.D Hariciye ne. 
zareti erkAnmdan diğer bazı zevatla 
aakeı1 bazı phalyetleır ele: Jliı:yaıfctt.0 
bulanm14h=dlr. 

Mosk0'\"3, 9 (A.A.) - Tasa AjaDBl 
bildiriyor: 

Sovye tler Blrllğt Halk komlaerler 
heyeti relsl Stalln, 8 Temmuzda, İn. 
gilterc bUyük elçisi Crlppa'S kabul et.. 
mtıtır. Görü~ıne ~r saatten fazla 
sUıu1l1ştUr. 

Yugoslavya 
Almanya ve İtalya a ra· 

aında taksim edildi 
Bertin, 9 (A.A.) - Yugoslavya 

uevletinin ortadan kıılkması dolayuıı. 

le dUn Almanya ile İtalya arıuımdaki 
memleketin yenl ve mU§terek hudut. 
larmı tayin eden bir muahede ıiınza.. 
lanmıştır. 

Yeni İtalyan . Alman hududu, eski 
Alman • İtalyan ve Yugoslav hudut
larmm tela.ki ettikleri noktadan ba&ı. 
Iıya.rak Ziri'nin cenubunda bir nokta
ya kad&r eakl İtalyan • Yugoslav hu. 
dudun•ı takip etmekte ve oradan Al
man, İtalyan Te Hırvat hudutıarmm 
Ut.ıaa.k noktasına kadar gitmektedb'. 
Hudut hattınm katl olarak tllllbW. t;tn 
blr A'.man • İtalyan hudat ll'omıl8yoau 
tefkll edllml§ olup bu koaıtıırJııon 3111-
kmda ıp..ıımıe .. beılllJ'8Clllltrr. 

Aca.ha Amerikanın henüz veri
lecek. ki.fi miktarda sl.Wıı ve eair 
harp malzemesi yokken Tokyoda 
teşebbüsatta bulunması Sovyetler 
Birıtği heea.lıma yapılacak sipartt
leri fa.brikalara ve~bilmelt ve ..,_ 
yet bu yoldan aiWı göndermek 
mtiınkün olmayacaksa Ameriun 
silAh fa.brikalannı beyhude yere 
çalıştmnıŞ olmamak için midir! 
Eğer bu tahmin doğru ise Japon.. 
yanm verdiği menfi cevaptan &>
layı Amıeriikalılarm memnun olma· 
sma lıtlmal verilebilir. Zira. Ame
ri1tal.de.r yardmı etmek amısunu 
..zbar etmekle beraber Sovyetlere 
lııarşr iyi niyetlerini g68tem}jş okı
yorlar, failııat Japoolarm mubü8 • 
fetleri yüıllınden bu iyi niyet.leR
ni fiiliyıı.t sah88ma tahakkuk .... 
rememjo~! 

1lılıMD- liWiiiiOlfl 
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Y&UT'l8 
Amerika 

Sovyetlere 
Harp 

malzemesi 

Suriye hava cephesi-l(l!yıj 
nin hareketsizliği =~-==~ Pototsk 

'I t.enmuaz tariblıi ~ haırp 
Alman ~tlerlaia o. 

ve Polıotsk istikametlerinde 
~ •ldc:ıne!k •teııliğiDi ve bu ,,,_u,. 

fiıddıet.li ~- o6ılaıla
.tıMdinnektedir. 

gönderecek mek~~~-v........., ı <A. A.) - &wyet i:mpuatorluğunun Smi,.,,t _. 
bü·~ .. 1..ı..ı UmaneJrt hariciye kerl iegaline aJmaar ve deniMiği 
s-~ gibi itgalin aoounda Sw~ 

mbteean Sumner VeWe gör0e . istiklAI wri1mesi ms....,. 
mGltlr. ~ BlrHğt t&ratm.. harekete geçen lngitz ..... ud:ko. 
dan Amerlbya yıeDl ~ " n· _,. ..,.,._ ol--1- a. • ....w.- w-; _ 
rihnelıi 1tt1me1infn ı.hiB DlftSU1l ~ -s• ~ UU& ~~ ·~-

BovJııatlıll' Blrlftl t:uaflDda .A.merl-
ır.,. )'9111 ~ .......... lbtl. 
ballahı bahla meftllU olduCU 11&1ıer 
alıluqbr. 

Omwld tafall&ta rtz'lpaehl!da 111. 
Jaaa::ta. bulunarak na.,.t mtlllıe& 
" amell tekUflar u,...a 1ıaJqMa. 
tuna .OJlead§tlr)'. Qatnw Sovyet Ruaya Ye~ 

bududu ilzerlnde bir ~ 
huduttan ancak yirmi J'8di 
~ mak olan ba §ebir Ri-

• Leniograd demiryobrÖlledlt-

oktafu habel' a•nwn.ur. lerine, doPa ilerlıemektedirer. 
Unwwlrt tat'Bll&ta Prilmekaillia ~ Alman ~ 

ıbe~ bahmarü nlıayet JDb. nm Satiyecle lbir mu1mvemet 
;pet ve amel! telclltler bı..-nda hattı :k~ tasarlaımuıttı. Bu.. 

'ILJr'c*ıak ise~ - )ı(oD.. ~wnddıaiuna e6ylemiftlr. na eebep olarak da Irak hAdiee 

lngiliz tagga
relerinin 

Tayyareciliğin eert hareketle. 
rin inkişa.fmdaki teeirlerlıri dL 
jet" bftt'ün cephelea- (berinde az 
çok görmüıt bulunuyoruz. Vakıa. 
Suriye ~ iqfn !ngıltereye 
tehlikeli olaıcak bir vaziyette de
ğiklir, ve bu işin yavaş yavaş 
halledilmesi de mtlmkündilr. Fa. 
kat, bu Suriye ili uzadrkça yar. 
dım gömıeai ve mukawmetinin 
de artmaer imki.nlan yok değil· 
dir. 

• Londn.. • (A.A.) - Jıılll1l ... 
tuarruı koaılt.Mt rel.a LoN lfottl9' 
tane, BOD batta 1ÇiDde harp ......,, 
na 896.000.000 lııgills UraJık U,.S 
muamelaıl yapddJIDu ..,. lıa _.....,_ 
120.000.000 lnglltz Urumm Lanclm. 
lılar taratmdan temin ~ ... 
dlrmtıttr. 

demiry<ıMı tızerlndedlr. l>t'tna v........, ı (A. A.) - Sam. leri mwnda s.iye tayyare 
yimı1 bir bin mın.ıu o18Nk ner Vela 8or)ııeder BirUtJae YaJ>J- meydan18l'llldaıı Almanyantn is. 

'8aehmm orıta yerinden ceçer. lacak. AmeriJraıı ~ h•klrmda tifade etmmine m.(lsaade eden 
2812 senesinde Napolyon IDS9- gaetedlere beyanatta buhııua.ıü, Vişi hükOımıetinin kararla.rıydı. 

Jloekova seferinden d&ıer - :&ıvyet büyUk elçili tJmaıwldnin Ha:kikaten Irak ~ SurL 
DviDa nehri Polıoallık baaba- gerek kendiı!ıiy)e geıft:lıe muavl- yenin Hayfa, Rayak. Şam ft 

•armdan gec;meğe ~ nl Deu. AcheeoGla Sovyetler Bir. Beynıt tayyare meyda.nla.nm 
ve burada Rmtlarla ya.pıbğı lltl tarat'mdan Amerika.ya verile.. 1 kullaımıak suretiyle Almanya

bilyilk zayiata ağramııft.t. eek 81ıparitler bakktnda ~rilftll .. nm elli tayyaresiJJi geçjrdiii 
bıı za.ferein bl.tıraa o- ğUnl1 ve mli•lrıerelerin meeeleain teabit edilmigti. Lazki)ıedıe gene 

feiı.rin bQya1t meydamna teferrllatma glrielleeek kadar i • Ahnan bavacılarmm büyük bir 
de dlrtitlerJ heykel ~ lerlediğtni elSyl.....,..... hava &.il t.eşkiline çahştıtdarr 

._.scuttur. Vela, gametecller taratmıdan ao. da taıbmin edili~. 
cıvar bir ıııoktada Ayaeal. 

tepesi 1ize'rinde on birinci asır-
7lll>Ibml. Bitr.an8 1l&ltbmda A· 

nalan bir suale oewp olarak ela Radoatan kalkan baZl tayya.. 
demJftjr ki: relerin Kıbrmnı çok yükseklerjn.. 

JtWa.i vardır. Bu. JdUle 
1820 Lelı - Rw lıııuW 

... iade 1tblilıel' bnlJDıJm ... 
lallllıl!llMllıt~,... ..... 

Japonyanm VUidivoetok yolunu den..$uıiyeye doğnı g~ekte 
baecek leki1de Japon adalan et.. oldukları da, Alman havacdan
rafmda bir emniyet mmtalraer tıe- ~m V.işi hük:Qmetine Suriyede 
8İ8 edeceğinden Amerika res. tiavadan yardımda bulunacağı 
men haberdar edilmllJ değjld1r. kanaatlerini takviye etmiye baş.. 

~mım eıtraflllda ıem aene
a.ya Çan .müthll 1ftll ta-

18-Pllllnlf eQrlar ftl'dlr. 
.... 1812 lılaılmıva lefeıtlD
.... ız-toppNm11 ba imle dD-

~miw - bcaadlııu ...,.... UıleriDe et+'etJ6 .. 

NAN KRALI 
Cenubi 
frikada 

Lmdra, 9 <A. A.) - ıow harp 
ı-mıf kuDltdi reMl loM Mot. 
t:istone, 8011 hafta jçlndıe harp iıB • 
türazma 396.000.000 inglliz lira • 
lJk byrt muamelelll yq>ddJlmı ve 
ba meıblllm 120 milyon lııgWz 1i.. 
.nunnnı Looılraldar taralmdan teo 
.... olllDduiuım bl1dirmi!ıtir . 

Amerikada hara
reUi hazırllklar 

........... (A..\..) - lJi .111&16. 
mat ... mall1Dlerde dcıl8f8D .. ,, .. 
lara gflre .Rus9elt yaJmıda koqreden 
1 lldlJar doladık munzam tahlllat 
'8t:IJ'eoektlr. aa paranm 1ı1r nm.ı 
•dimim bir lamu da dne4nm8Jlım 

uıttmlm&alDa llU'fedileoektlr. lngtl. 
-.,,. ~ (QID de toptan bir meıı_ 

ıq- talllllll ~-
Bahrtye eiıcibnenı rel.8! Vinaon 
~ neareti taratmdan yemaeD 
arfBla meıııunı,..t ı.tenilen 685 mil
J'Clll dolarbk t&Ulatm kabulll lehiDde 
bir lı:anun projNI. tekl!t etmiftlr. 

İngiliz kllaları 
izlandadan 

ayrllmıyacak 
....... • (AA.) - Lamdra<laki iyi 

blr m~ ötnnlldlgtne göre Brt. 
naı_.u"Jeı. tauya kıtalan İsl&Ddada kalacalı:lar

dlr. İJJıSBISler 'H Amerlkaluann, Al
'8 lıflmar Secat Çetln.tllf ta.. manl&rm muhtemel bir !8tB le§eb.. 

ftri1ecell enekıe Din du. I baatln• brfl koymalı: 1lD!re. ltblrlill 
Mdww Wdr' ecfllmtltlr. yapacaklan zaımedllmektedlr. 

lamıştı. 
Bu ufaık ip.retler, İngiltere 

ordularnun Suriye işine başlar. 
ken havadan da. kuvvetli llNkın
ması ~ hatıriatı. 
}'Onlu . 

Hür Fr&nS1Z ve İngiliz mütte. 
fik kuvvetleri kartmma; Suri
ye repheeinin ilk açddığı gün. 
ler zarfında:ki Alman ibavacıla. 
nndan bazı btrlPklerin Vişi Fran 
sasrnın krtalariyle berat.er Çlk~ 
ğı da an1Mplmlfl. Bu gün ar. 
tik bu işaret ve kanaat kahna
makla beraber, Vişi Fransası ha
va kuvvetlerinin faaliyette bu. 
hmduklan aşiıkardır. Bu havacı. 
larm Şam üzerine eon defa at
tJkları ibomhalar araamda tunç 
bomba ~armm buMtUIJU, 
.Alman ıma.Mtr olan bom. 
balarm kullandmakta oldu. 
ğıunu göstermektedir . . Bu 
llltimal dahilinde olabilir. ~ri
yede evvelce mevcut Alman ha. 
\1a.cılarmm getimıJ§ olduklan 
malzeımeyi, buradan ayrrlırken 
beraberlerinde götilmıiıyerek br
rakırut olmalan kabildir. F'aıkat 
bugün için Suri~ bir Alman 
hava kuvvetinin bulunduğu da 
iddia edilemez. Çünkü Almanya_ 
nm Suriye işinde tcmıamiyle li.. 
kayt kalacağmı gösteren hidi:
seler <',ereyan etmiş buhmmakta.. 
dır. 

Suriyede müttefrk ordulara 
karşı mukavemet eden, ve büyWt 
Britanya imparatorluk kuvvet.. 
!erini t.urş.larda işgal eden bir 
Vişi Fransası vardır. Bu cephe
nin en zayıf tarah da, büyük bir 
kısmının İngilizlere iltihak etti. 
ğini bildiğimiz hMl.ıLcılrldarıdrr .. 
Zaman zaman İngiltere i§gali al. 

Almanya üze
rine akınları 
l.cııDclm. 1 (AA.) - lngillz bom,. 

b&rdDnaD tanrareıert dan sece Al
man ondtllltri te.ıatma ka!JI atır ve 
mUtemerkJs bir taamısla bUcumJano. 
na devam etmlflerdır. 

H&mm plart ile demiryolu ~ 
rma flddeW taarruslar yaıpllnuıtır. 

Kea, Kuuterdeld Juıdetıere yentdıell 
mtuıim miktarda tnftllk '"' yangın 
bambalan atdmll ve diler bir tqek.. 
k1ll B!elfeld endüstri gehrinde mtına
kale yollarına nıuıratfaklyetıe bUcum 
eylemi§Ur. Btlton bu yerlerde büyük 

yangmlar ~ " pek çok ha. 
Arlar yapdımftır. 

Bqka bir tanrare tefekktllll. dar
belerini A.lm&Dyanm ta. içerilerine ka. 

dar götilreNk Letpatg"bı bir kaç ki. 
ıometre garblnde mOlıim Ltlna llUDl 
petrol fabr1b.Bma taarruad& wıua. 

mllfbır. Alır bambıt.la.rla 1ııir çok tam 
ile.betler elde edllmlt'····· 

Sahil muhataa tanareıert geoelıe
ybı Hanpsund Umaıunmı ve J"ranms 
ahille:rinla §imalinde ·ve prblnde gl. 
den gemllert bombardıman etmfller
dir. 

Taarruz ciıeftbelert yapan ınsruz 
.... tanareıert pmau l"rauada bir 
tayyare me,.s&ftm& taarNs eylem~ 
lerdlr. 

Btl harekeUenle T bombardlmall 
t&yyarul k&ybolmuftur. 

DQn poe tncnteıe bu'lndeld dili. 
man akmmd& 5 Alman bomba tana. 
reel dllf1lrillmQftOr. 

Almanların 
ingiltereye şiddetli 

bir hücumu 
Londra. 8 (A.A.) - Hava ve dahi. 

il em:ıiyet neaareUerhılrı teblltl: 
Dün gece Aıma.n hava faallyetf çok 

geni§ ve aon zamanlaroaklnden daha 
bUytlk bir mikyaeta olnuqtur. 

HUcum b1Nıua llldlanda müte. 
veccih bulwımalı:la beraber, İngiltere • 
nln cenup yanamda ve İ•koçyada ba.. 
zı yerlere d• bombalar atılllllftır. 

lnglltereııln §arkmda bir şehirde 
bazı evler ve dllkklnlar yıkdmlf, ge. 
ce aagaı1 4 dllfllıan tayyarelt tahrip 
edilmiştir. 

Suriye eeplıeeindıe aerl bir ka. 
ra ordU9ll ilerieyjşi ve llgal al. 
tma girerek müttefik orduları
na karşı iyi bir hilanü kabul gös.. 
terdiii bildirilen Suriye balkı. 
nm ikinci bir tehlikeye maruz 
kalmamasmı temin edebilmek 
maıkBadiyle bu cephe iDerinde 
hava hlk:inıı,ıet:ini kumıa.k ve 
reıısmi tebliflerle. ajans ha.berltır 
rinde eeaeiı bir faaliyetleri geme 
çarprmyan Britanyalr havacıla. 
rm takviyeleri icabedecektir. 
Yoka bu SuriJe cephem daha 
bir zaman devam edecek ve bu. 
radaJd mntteliılt orduyu i'1til et
mekten geri~-

Suriye hava ceılıesinin hare. 
ketaizlifinf m•J.me noılmanm. 
dan dolayı bir medlıuriyet ha
linde g&mek imklnsmbr. Cün
kil: Amerikan yanhmmdan da 
bir kısnmm. kml deniz VUJta. 
siyle M:mra ~ de ma
l1Dndur. 

Bundan Suriye ~ dol 
ru bir hava yardım kafileel gen. 
demek pek de güç deifldir. 

Balladıılt gtlnien bugftııe ka
dar ufak ilerleyişler kaydeden, 
ve daha ziyade BÜ'kQnetle ve müt 
teftk bir devletin haklarmı da 
konlmak gayesiyle yapılan bu 
harekAta biraz daha ehemmiyet 
?_ermek zamanı ya.ldqmaktadır. 
ısurada toplanacak miltearnz 
~ tMafüt ~ nw 
kuvveti, Suriye işinin çok daha 
çabuk sona erdirlimesinde bıif 
olacaktır.. Ve bu suretle Suriye 
hava ~eainiıı hareketaizliği 
canlanarak netice imerine tesir 
edecektir. 

T. A. 

General Vavel 
Iralan müdafaaamı da 

deruhte edecek 
Loadra, 9 (A.A.) - Reemen 

btl4trllcUğine göre lra.k'm mUda • 
faası Hindistan başkuma.rıdanlılt
na devredil~ktir. Bu suretle 
Hindistan kuvvetleri bqkuman -
danlığma tayin edilen general Ve
vel Irak'm ela müdafaa'5lm denıh
te etaıiı!I bulunacaktır. 

• Budapefte, • (AA.) - x..
re.mıl teblftt: 

Tam hlzla Deri bareketlertne a.ıo 
ftm eden motorlil kıtalanmJs S..
nehrinl geçmifler'dfr. K.tıflf mtlfJueM. 
r1m1a Zbrwm nebriDe ft1"1lllllaJ'dl· 
Şimdl79 kadar aylatsmJS bQyD -. 
todlr. 

• \fqtnst.on. • <A.A.~ - ........ 
Veı. guetıecller.. taplantmmda. ,..., 
rika Bu18flk dnleUel'I. .A$Dtm 
Brezilya htıktUnetıerbdn, Peru tll 
Equateur arumdalü lbtolla biı' 11-1 
çarem bulmak o..... taaı bir 
noktat nazar teaU etmekte oldukta"' 
Dl blldirmlfllr. 

• atokholm, 9 (A.A.) - Attoa 
det guetMl, t.Jrancttna~da bir 
mtmtlt tedhif f&&U.7eU mewwt 
llakkmda yapılan ltfaat mana.be 
komantat partl.elnln !rteçtekl faal~ 
tine D\bayet wrilmemnt !neçba 
U '" harici ıdya.-tt tıe.Jrımmdan 
melttedlr. 

• lladrtt, • (A.A.) - IAlbuJa• 
ahnan bir habere gGrre dGı; abab 
gWs dcaanmuma mmnp tanıınlitl'I 
Cebe!Uttank a.çıkJaraıda bir 
denls&ltıauu batJnmalardll'. 

BiR RUS ASKERi 
HEYETi 

ingiltere 
ve gitti 

Loadra. ı (AA.) - hguteren 
a.... heyetınJn P.JDe8l tncna • 
lfhirdtlM im veNOek ,.. titr 
teJA.kkl edilmektedir. 

Bu ifblrugı ukert. ~ui. malt 
tku.adl Mhaıard& kendin! ~tenne)lj 

tlr. &ov,.t beyetiDbl ..... Od 
Jozdordu ıeneJJwrma7 tldDcl b&f 
ceneraı Bort8ol ile ıso.y.t dollıamıa8'1 
genelkurmaymdan amJnl Kaınncıdıl 
tur. Dtger c:RJrt azası ille Sovyet ha 
kuvveuerile dit'er kunetlert 
etmek~dtr. 

ButaeyeUerin ne gibi 1t1erte ta 
edllmlf olduklarını alellel' 9Öyl 

fimdlden mUmkOn dellJdir. Jl'a 
Sovyet llderlertn.lD Londraya dil<_.. 
meainde l&Jk olan fe)', ........._ 
zakete ve Btyu teamtue rt&J8l 
mUll.tıaaalardan çok farklı lılr 
cedlr. 

- Herkes aıdwnızı haritaC1an dıprı, ba
•maı. çekilmez bir yer annediyor gali

- Hal>uki görecıebiniz burada hayat pek 

Ede bi 
roman üMRALD ' REFi~ ~~Mi:J 

SEVENGIL -, 

mesini ileriye sürdüğü zaman ne yapmak 
istiyordu? 

Ahmet Dündar, cezaevi müdürü ile ge· 
çen afaki bir sohbet arasında parça parça 
dinlediği sözleri hazmetmeie çalıfırken far 
kına vardı ki artık kendisi yirmi dört saat 
e\ velki Ahmet Dündar değildir. Gerçi Jm· 
ralıda henüz hiç bir şey görmedi ve hiç bir 
mahkumla faciasının tarihi hakkında konuı· 
madı, fakat işte daha İfe ba§lamadan anla# 
yor ki cezaevi hekimliğini kabul ettiğine 
pek iyi etmiftir; Marmara ortasındaki boş 
adaya toplanın~ olan yedi yüz mahküm, a· 
laka ve heyecanla Üzerlerine eğilmek ve ko
runmak lazım gelen yedi yüz bicare ruhtur 
ve hekim bir insanlık misvoneric:lir. 

---Ddır; h. halde ~iZi 

. . . . 
~ kaıydıkh otunnU§lardı. Ce
• müdürü ancak kırk YBtmda görünü

Külot pantalon, dizkapak]arma ka· 
imha spor çoraplan, avcı biçimi ceket 

llmİ!
0

1tİ
0

; yum'Qfllk yW, pk boyunbaji Vf" 

ll'Blıetindeki umumi &iıenkle ilk lıabtta 
leVimli gelen bir hali vardı. Yüzü gü

~m, rüzgardan, açık havada )'afalllak-
yaDIDJI, sertletrnif pÔi idi; çchresınin 
manzarası gözlerindeki awn 'ft imek 

llJIDiiSDu tamamlıyordu. 
Saçlarmm munt&Zam ve dalgr •· tara 

•Ddıw· pan'ia ile no~tab boyurhftımclftki 
U)18Uftluğ.ı birden insana kibar bir sa 

efendisi ile karfdattıjı hiuini veriyor 
fabt spor kıhiı ve hareketlerindeki 
• ft çelikleşmiş eda, gözlerinin emre· 
haJi ba intibaı siliyor, onun evvelce bir 
b1abah\ kıtalara kumanda etmif bir 
t oldujunu imana zannettiriyordu; 
iki Ahmet Dündar eonra öğrendi ki ce

• müdürü ne vahi zevkler pefinde dola
bir monden efendidir. ne de ordudan 

llJifmif" eski bir askerdir; lstanbulda Hukuk 
ltesini bitirdikten sonra frenk memle 
• adliyesinde staj görmüş, vatana dön

en sonra da bir zaman Anadoluda ha
lk. miıddeiumumilik filan etmis ve ni 
t lmralı fırsatı çıkınca A vrupada tatkik 

ve tetebbü icin dirsek çürüttüğü yeni ceza 
nazariyelerini tatbik etmek davuı ile kal
kıp buraya gebniştir. 

Ahmet Dündar, ötcdenberi devam edip 
gelen kulak dolgunluğunun tesirile olmalı, 
hapisane müdürü denilince sert. allm, da
yakçı, mahkumlara elinden gelen ve gebni
yen her türlü işkenceyi tatbik etmek için 
hiç bir fırsatı kaçırmaz eli kamçılı bir tip 
tasavvur ederdi; lmralıda kal'fllaf bğı bu ki~ 
bar, terbiyeli, zarif genç adamla memuriye
tinin ahfılrruş olan havası ve töfueti ara· 
sındaki tezada bilhassa dikkat etti. 

Cezaevi müdürü uzun boylu izahat ver 
di. hapisanelerin ıslahı davaamm ne suret· 
le ortaya çıktığını. lmralı müesessesinin ne 
maksatla nasıl kurulduğunu ve ne yapıl
mak istenildiğini anlattı; eiizlerini: 

- Bir kaç yıllık çalışmalardan ne neti· 
celer alındığını gözlerinizle göreceksiniz! 
Yapmak istediğimizin henüz yamını bqar
mıt değiliz, fakat tecrübe zannederim aksa· 
maclan yürüyor ! 

Diye bitirdi. Ahmet Dündar ötedenbe-
ri biliyor ki hapisaneler sıhhat, ahlak ve ka
rakter için birer mezbahadır ve bu dünya· 
nm her yerinde 1'öyledir. Cemiyet, kendini· 
zamlanna aykırı hareket ettiğine hiikmet· 
tıği kim11eleri kaim ve karanlık duvarların 
arasına kapatır, onları konuşturmaz, en fe-

na şekilde besler, yahut yan aç bırakır, kö
tü bir can sıkmtısma mahkum eder ve böy
lece nizamlarına aykırı hareket ettiğine hük
mettiği kimseden intikam almıt olur. Dün
yanın pek çok yerinde görülmüıtür ki ha
pisaneye giren adam oraya omuzlarında yal
nız tek bir suçun ayıbmı ta§Iyarak girmiş· 
ti, hapisaneden çıkan i.e çok defa bir çok 
yeni fenalıklar öğrenmit plarak, morali bo· 
zuk bir halde ve cemiyete kartı hmç besli
yerek çıkmiftlr. 

Bu kadar yıl dünya hapisanelerini dol
durup botalan kimeelerden kaç tanesi hapi
sanedcn çıktıktan eonra cemiyete faydalı. 
hiç değilee zararsız olarak yeni bir hayata 
sahip olabildiler} 

Bu netice ile karıılatıhnasındaki se· 
hep Ahmet Dündarm ötedenberi düıüntlü
ğü gibi suç ifleyen imanların yaradıl1.ı.iln
daki fenalık mı, yoksa şimli cezaevi tiidü
rünü dinlerken gözüne çarpar gibi olan es
ki hapisaneler sistemindeki kötülük mü) . 

On sekizinci asır lngilteresinin methur 
filozofu Bt-ntham, mahkumlann çalıştınl
malannı, hapisaneden çıktıklan zaman ge
cinmelerine imkan verebilmek üzere kendi
lerine bir p.nat öğretilmesini. ahlaki redaet· 
lerinirı ddecelerine şröre kürük gruplara ay
rrlmalıtnnı, hapi88neden çıktıktan sonra ken
dilerine i' hulunmak suretile yardım edil-

Bu lngiliz filozofu adliye tarihiRde bir 
.meş·ale sayılmah. Suçluyu cezasını bitirdik
ten sonra tekrar cemiyet icine girebilecek 
hale getirmek davası, ondan gelen !Sıkla ay
dınlanıp kuvvetlenmiş ve yeni buluşlara, 
yeni dü9üncelere ve dünyanın dört bir tara· 
fında bu yolda tatbikata anne olmustur. 

Tiirk inkılabının en hüvük kıymeti 
0 iuani'" olusunda değil midir) Halk kütl~
t11inln büvük bir deier olarak almmast. lıal· 
lal\ maddi v~ manevi kalkmmasmı temin et
mel: &iannm ortava atılmsı bundAn baeka 
neyi ifade eder) lnkılAp zihniyeti elbette er 
ki tertip zindanlann demir kan•larma tfa ır~ 
lip carı>acak ve bunları yıkarak suc iıolemek 
h~bahtlığına uğramıf insanlan merl-ı,.me 
t1n Vf'! in•Anhöm ai;neıtin~ r'lc:aracpl•h. c .... ,.. 
evi müdiirünün ··.,annederim aksamadan 
viiriiyor,, dediii "'fmralr tecrübesi,, işte bu
dur. 
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~aponya maliyeti 
B 0kk ucuz fütuhat 

Girip dlfllldlkçe: 

M alıvolan ekinler 
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5 E~~rR RAB9ERCE.Ri 
........................ lliiiııılllllllilıiiiliiiiıliililllii 

e liyor 
r;::on3·a. StaHn hattının otra.
~t~hıp hlteiı harp hidiselerinl 
lıQ ~takip cdi~ or. Japonyanm 
~ ~ gözlc~işi ile Alma.nya.!llll 
~ili IJ:ıda Polon;) aya doğnı ytt. 
ltJııı Olaıı8lrada. Sovyet Busyda hi\· 
)llal tef kanaate benzeyen bir ı;i-

BiR BEKÇi METRESiNi USTU-1 ihtiyar kadının 
RA ilE AGIR YARALADI parM~~ı:.:ıan . 

Bun<lan evvelki Temmuzlarda hava nasıldı? Belki nihayet 
g~~n yıhnkini bilirız. Senelerce evvelini sıra ile hatrrla.mak eli· 
mıroen gelmez. Fakat hiç ştiphıesiz, rasat merkezlerinde ziraat 
enstitülerinde sağlam istatistikler tutulmuştur. Onlara '.bakarak 
bugünlerdeki havayr, düşen yağmuru sıcaklık derecesini öğrc. 
ıı.ebfüriz. ' 

Parmaklarının salata dog'J rarken kesildı" -ı ıY edi sene Üç ay hapse 
mahkôm oldu 

ğini, vakadan haberi olmadığını söyledi 

- Buna ne lüzum var? 
Diyeceksiniz. 
Lüzum var. Çünkü bu sene en 'dalgınların !bile se"1iiği bir ha. 

va aeaipliği karş•smdayız. Yazın en kızgın günlerinde, bu yıl, 
k~!' mahsus süreklı bir kapamklık hüküm sürüyor. ' ekkür benzerliği vardır. Bu 

. ~lt.e~eıncz bir halnbttir. 
"111. Sovyet - Alman h:ır. s nıı: .. haftasında Japon~·:ı.nm 

~ &ag cenah gazetelerinden bi
li~ neşrettiği makale (llkkate 
~2lf· nu nıa.kalede Japon mu
.. ~ ı:ıu fikri Ucri sünnektc idi. 

Evvelki gün akşam üzeri Meci· Bekçi ile Şahinde burada. bir a-
diyeköytindeki duıt.luklarda. bir ya- ğaç altma çekilmi~le.r ve tabii A
ralama vakası olmuş, bir mahalle linin sözlel'ine de şiddetli bir kav· 
bekçisi kı:skaru;lık yüzünden sevgi. gaya giri,,<ımişlerdir. Kavga sonun
Hsi bir kadını keskin bir berber da Ali usturasmt ~ekerek Şahinde. 
usturası ile yüzilnıden ve vilcudu- nin üzerine atılmış, kendisini yü
nun muhtelif yerlerinden ağır su- zünden ve VÜ<'udunun muhtelif 
rette yaralamış, kendisinin de par yerlerinden doğrayarak Jca.nlar 
maklan doğranmı.ştn-. Yapılan tah içinde yere sermiştir. Mücadele ıSı
kikattan anla.~1ldığma göre hadiso rasmda Alinin de parmakları ke-

' Urallara dayandıktan 
&ı ~aponya. ile menfaatleri kar-
~ 'Ya gclece~r \ 'e Alma?Jya 
Sn doğru bu inkisafı yapınca. 
~ Yarını da garba doğru inldşe.. 
bL~bii görmek iktiza ~der. 

~Joına.tlk bir ağr•la yazdan 
~a ga.zeto Japonyayı B&rld 
l9a8 fütuhata da,·et ediyordu. 
~eylülünde Polonya.da harp 
~ iı zaman da SoYyct hare.. 
~ ~ Uerlemesint Jaır.ıılıya
~ uır nıunzene unsunı olarak 
'~ ediliyordu. Japonya. bugün 

şöyle cereyan etmL~tir: silmistir. 
Şişli semtinde bekçilik yapan Nihayet kadmın feryadına ye. 

Ali adm.da birisi uzun zamandan - t.işen dutçular Ali.}i yakalıyarak 
beri Şahinde adında bir adınla ta4 polise teslim etmh?lerdir. Ya.rala
nışarak sevişmiş, an!!ak son glin. rı hayli ağrı- olan aŞhinde Beyoğ
lerde kendisinden yüz <:evirmi..~ lu hastanesine kaldmlm.ıştrr. 
hulunan kadını müthiıı surette Bekçi tahkikat sırasında sorgu_ 
la!skanmağa başlamıştır. ya <;<'kildiği zaman vakadan hiç 

~ "5tıltt tasa.rlamalrtadı:r. 

Nihayet şüpheleri giltikçe kuv- haberi olmadığını, Şahindeyi de ta. 
vet~~~ bekçi dün akşam üzeri nnnadrğınr söylem.iş, parmaklarm.m 
kuluhesınden her vakit tıra.<~ oldu· kesikliğı için de: 

41) ~ bazı mtiı;kiillerln mevcn-
': Ja~yı daha ihtiyatlı ol-

ğu keskin usturasmı cebine yer - - Dün akşam sala.ta doğrar • 
leştirmiş ve Şahinde ile huluşarak ı ken kesildi! demiştir. 

• Sevketmektedir. 
~ '- Japonya Çinde senelerden

~guldür. İktisadi kudreti 

kendisini Mecidi:y·eköyündeki dut- Bekçı bu.gün adliyeye verile -
luJdara götürmüştür. cek tir. • 

~ büyük mikyasta 88.l'SI~ K h .. '~naıeyh Japonya mtişkına.. a Ve te VZI 1 
~ bir harp değil, Çin 

zararlannı telifi edecek 
'l.t. hııimet beklemektedir. 

- .Japonya.om Rus Asyasm
h.~ llareketler teknik se

rle ve arazinin genlşllği dola
oldnkı:a güçtür. Bu gtif;lük 

~ So'\-yet Rnsyanm Almanya 
"ıiieadelesinin şiddeti arttığı 
~ hafifler. Yani Sovyetler 

:akl hava kuvvet~ tank
' ve zırhlı kuvvetlerini çek. 

ve orada ha.rcadıktan son
ki .Japonyıı. içhı Rus AsYl'ıl'I 

lltl kabul eiilebtle('ek bir tez 
. alır. 

~ - Rus - Alman milftMle
~: hugtlnlerde Stalin hattı üze. 
~ tekisllf etmiş gibi görttn. 
it~. Bu harbhı i\.kıhf-tt bir 

Jlno netl~t '·erdiği takdirde 
anm Fransa.ya harp lliıı edi

~ benzer bir ınanzaraıım hasıl 
ı pek mümkündür. 

~l'iifüyor ki bu üç mütalea.ya 
cle .Japonya.um harekete g~
blr ta.lam şartlara bağlıdır. 

-..._ !Jartıann ta.Jıakluıkn hl.kdf.rlnde 
,-ı.Yanm. harbe girmesi emrlva· 
"'11nı alır. Bunun içindir td bo· 
lapooya Alman - Sovyet bu. 
'ııda. olan biten şeyleri dik

ı..:- gözlemektedir. 
.._.,bin on yedi gtinlük lnkL,af 

henüz notlce hakkında. kati 
~ vcrdlnneğe mtWLlt de· 
• Eğer müsa't olsa:\·dı ılapoo-

11 çoktan harp sahnesi için· 
titecektlk. Japonyaıım harbin 
.ı..berı müphem bir vaziyet 
~ olması da sırf hn ffeOOp· 

tlıı gehnekt.edir. 

800 çuval yakında 
geliyor 

Kahve tevziatında son za..'lıan • 
larda bazı aksaklıklar husule gel
diği yapıla nteftişler neticesind<e 
tesbit edilmiştir. Bu da tevziatm 
kazalara göre nüfus miktarına 
göre tevzi edHmediği ve bazı ka
zalarda halkın kahve alamadığı gö 
riilmüştiir. Vilayete yeniden 800 
çuval ka.hve verilmiştir. Bu kah
ve yakında tevzi edilmeğe başla.-. 
nacak.ta-. Bakzrköyilhde halka kal1-
ve 100 gram ola.ra.k OOvzi edilımjıJ 
olduğundan yeni gelen lmhveler • 
den 150 gram daıb.a. ve'ri.lceektir., 

Halk tipi 
ayakkabılar 
Maliyet fiyab 660 
kuruşu geçtiğinden 

yapılamıyor 
Halk tipi ayakkabılar Hııali ve 

bunların seri halinde piyasaya çı
karılarak halkın 6('>0 kuruş giıbi 

ueuz bir fiyatla ayakkabı alabil -
mesi için sarfedilen gayretler he
nüz müsbet neticelerini venne • 
miştlr. Şimdiye kadar yalnız ayak
kabıcılar cemiyeti, az miktarda 
halk tipi aya.kkahrsı imal etmiıJ -
tir. 

Verilen malümata göre halk ti
pi ayakkabılarmm böyle nedretle 
piyasaya çıkarı:bnasma sebep, Jro.. 
misyon tarafmda.n vaz.edilen 660 
kuruş fiyatın ayakkabıerları tat
min etmemekte olması iıddiaeıdir. 
Vaziyet yeniden tetkik edilecek -
tir. 

il gıın Japonl a tarihinin öyle 
~nde ~a.5ryor ki onun lhtl
"lbeccani ve yahut maliyeti 
~ ~ olan fütubattır. Bu an 
~ zaman sil&hmı patlatmak- 80 çocuk provantor· 

.........._ eddüt etıniyecektir. yoma yatırıldı 
.............._ SADRİ ERTEM lstanıbul vilAyeti ve yardım biı·-
.\ likleri hesabına ilk okullarda yar. 
~ ltı yaşında bir dmı gören 3220 çocuğun sıhiht mu-

C\lk altı metreden ayıenesı Maarif müdürlüğü sı:h.hat 
düştü işleri kurulu tarafında nyapılmış • 

~ içinde, Çukur halda 4 nu- trr . .MuayC'ne neticesinde bunlarm 
~oturan 6 yaşında Kara _ 103 nün provantormoyma 2511 nin 

<>tlu Serkis dUn Mercandaki • talebe kamplarına, 606 sınm çocuk 
1S haıınun damı üzerinde do- bah~eler!-11~ gönderilmesi lüzumu 
lta~ ... birdenbire muvazenesini bildirilmıştır. 
~ ~ yere düşmüştür Vilayet hesabına bunların ancak 
aı~ btiyük bir tesadüf · eseri 80 i provantoryoma yatırrlabiılmiş· 

al-'et 6 nıetreaen diıştüğU halde tir. Geriye kalan 23 çocuk yatırı
~ lıatır surete yaralanmış, te- lamamıştır. Buna seıbep de tahsi
aı~ almmıştir. Babıta. ço- satın bulunmaması \'C' provantor

ttı~ .. ~ gezmetıine mns'aa.de yom.da yers:zliktir. Ayrıca 380 
altı,.~ dolayı çocuğun ibaba.st çocuk kamplara gönderilmi.ştir, ge. r talaoa:ta. girişmiştir. riye kalan 1911 talebe kamJ>a gön 
~ "l . derilmemiş, ancak çocuk bahçesine 
~2 11 Halk Sıneması kaydedilebümiştir. 
l , ~~ 11 de, gece 8,SO da: 
ı...., Q:-"P4111L Türkço Sözlü. 
8 ' ~ lasan, gece Kurt. 
-~ Yavarlanctı. Komecll. 

it. *** 
'~Rıza Tiyatrom 

- 4'...__~ Baflarbap BAiede: 
~ - Komecll S perde 

~- Plekln T....aJeıoe ltCldk 

* * * :ıE:DAT ORFl 
~cız Temailleri 

1'1.ratr ~tepe Yar.bk Aile s;ca. Bu ftkpm bDylk Eller: 

,,oı........_A N ''' ._..,.....__ (i)"i.. 

Çocuk bakımı okuluna 
kayıt devam ediyor 

Temmuz sonuna kadar kız tale
be kaydma devam edilmektedir. 

Kabul şartları: 
1 - İlk mektep mezunu olmak. 

(Orta mektep mezunları tercih e
dilir). 

2 - Yaşı on sekizden aşağı ol-
mamak. 

3 - Stbhati bozuk ve sakat ol-
znamM. 

Bu şartla.rı ha.lz olan Bayanlarm 
1ltI krta fotoğraf, iyihal. ve Rıh. 
ut raporlarile Ankarada Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merke-

. ı.iııe ~t.ları. , 

Markopardo 
Kalay ihtikirmdan 

mahkUmoldu 
Balıkpa.zarmda Maik:ırudiye ha,. 

nında ticaretle meşgul ola.n Mar
ko Pardo, geçenl<!rde nişadır ihti
k8.n suçundan 2 sene siirgün beş 
yüz lira. para cezasına. mab.ltfım 

eo.l.lıniş v 0 ibu su~ sonra iş
lediği kalay :iihtiki.n dolayıs.ile de 
tekrar yak:ı.lana:rak aynı malıke

mece tevkifine karar verilmişti. 
Marko Pardonun Sivaslı tüecar 

Halime 420 kuru.cıa satması 13.znn 
gelen !kalayın 100 kilosunu 450 ku· 
ruştan sattığx sa.:bi:t görülmüş ve 
dUn mahkemece 25 lira. ağır para 
cezasına, bir !ha.t'ta müddetle de 
dültkanm.m kap:ı.trlmasma malı • 
1dRn ed.Hm.Jştir. 

Sanat okullarında 
ikmal kursları a,çılacak 

Maarif Vekilliği ikmale kalan 
talebeleri hazırlamak üreııe lise 
ve orta okullarda kurs açmağa. ka· 
rar verdiğini yazmıştık. I...ise ve 
orta okullarda. olduğu gibi meslek 
ve tekniık okullarında kurs ~.rl -
masnu dün lbir t.amimle biltün vi
layetlere tebliğ etmiştir. 

KunJlar 16 temmuzda başlıya • 
ca.k ve 23 ağustosta tamamlana. -
caktn-. 

Kurs açılaca.k sanat ve ıteknik 
okullan ticaret liseleri, ~k ter
zilik okulla.n, kız eııstiıtilleridir . 

Bu okullarda atelye tedıi!a.tı 
hariç olmak üzere bütün derslere 
kurs aç~. 

Kur.s açmak için her dem. 
ten en az beş talebenin ikmale 
kalmış olm.asI 18.zmı.dır. Beş tale
beden az Banali olan derslerden 
kurs açıl.nuya.ca.ktır. Kurslarda. va
zife alacak öğretmenler ayın 16 
smda vazi:f e başında bulunmuş o
lacaklardır. Demler sabah saat 
8,30 dan 13 e kadar ikmal edile
cdttir. 

400 sandık 
çay geljyor 

Yakında memleketim.ize mühim 
miktarda. çay gelecektir. Bu ha
ber, piyasada. memnuniyetle karşı· 
lannuştu·. Viyat murakaıbe teşki -
lat ', çay tevzii için eimdiden ted
birler almıştır. Piya~da çay sı
kıntısı yoksa da bazı kimselerin 
çay fiyatları ile oyrutdığı görül -
düğünden muraka:be t.ıeş§ilitI, çay· 
ların fiyatlarını çay ve '.ka.hvo it
halat birliğinden soracaktrr. 

Dün gelen bir ha.bere göre Mer 
sin yoluyla şehrimize pek ya.km.da 
400 sandık çay ge1e.celrtir. Bu 
çaylar, derhal tevzi edilecclı:tir. 

Cihangirde çocuk 
bahçesi 

Ciha.ııgir Güneşli sokağa na.zxr 
bir çocuk ~esinin yapılmam ~n 
belediye tetkiklere başlamıştır. 
Bahçeler m1it9hassısl bana ait bir 
pJ4n lıaZJi?'hyacaktır. 

Altın Fiyah 
Dün de bir altmm fjyatı 25 lira 

i~ -

B.i:r müddet evv~l, bir gece ya • 
ıım, Üsldidardaki evjnde kiracı 
o1ara oturouğu 80 yaşında Ayşe· 
nin odasına gireredı: kendisini yor
gana. bağladıktan sonra koynunda
ki 300 lirayı aşıran Mustafa Ak -
taş, dün ibirind ağır ceza mahke
mesinde bitirilen duruşması so • 
nunda 7 sene 3 ay müddetle hap
se mahltfı.m e !ilmiştir. 

istasyon binasına 
abdest bozan 

Hapse ve para cezasına 
mahkum oldu 

Geçen pazar günü Ali Rıza ve 
A!bdullah adında iki arkadaş 
Floryaya giderek buradaki ga. 
zinolardan biı;isinde içerek sar. 
hoş olduktan sonra tren belrler. 
]erken istasyon binasında filenen 
abdest bOZJm.u.şlaroır. Bu hali 
gören emniyet müdür vekili Se. 
lahattin kendilerini yakalattrr. 
ımıştır. Ancak iki kafadar kara. 
kola götürüldükleri 7.am.an da 
komisere !hakarette lbulurmıuşlar 
ve dün asliye altmcı ceza mah. 
kemesi ne verilmişlerdir. 
Duruşma sonunda Ali P..ıza, 

filenıenabü~tlbozmaktan30gün 
hapse, 30 lira. ağır para ceT..ası. 
na, komisere hakaretten ide bir 
gün hapse ve lbir lira para ceza.. 
sma ma.hkfun. ediJmiştir. Abdest 
bomuğu sabit olamıyan Abdul. 
la1ı ise sadece komisere hakaret. 
ten 35 lir~ ağrr para cezasına 
mahkfım edilmiştir. 

Genç kadınlara 
sataşan sarhoşlar 
Kadınların yanındaki 
erkeği yaraladılar 

Edirneli Halil ve Kastamonulu 
Haydar adında. ilci arkadaş, ev. 
velki gece Beyoğlunda muihtelif 
yerlerde içtikten sonra umumi 
ibir eve girmek istemişler, fakat 
vak.it geciktiğiOOen içeri gireme· 
mişlerdir. 

İki sarhoş arkadaş iblında.n 
ı;onra şarkı söyliye söyJiye Tar. 
lalba~ı caddesinden ~erlerken, 
yanlarında Niko oğlu Manol a· 
dmda !bir erkek bulunan ibirkaç 
genç kadına tesadüf etmişler ve 
kendilerine sarkrnt.Ilığa başla. 
m.ı:şlardıır. 

Manol evvela kendilerine ili. 
tarda ibulunmuş, bilft.h.ıra kara· 
kolaşi:ka:yet edeceğini söylemiş.. 
tir. 

Kafaları dllllla..'llı ve gözleri 
·oonnıüş bulunan iki arkadaş bu. 
na. kızmışlar ve ikisi birden cep
lerinden ta bancalannı cekerek 
Manolün üzerine atılm~'}lardxr. 
Bunlardan yalnız Haydar, ta. 
bancasmı ateşlemiş ve Manolü 
yaralamıştır. 

Yaralı baygın bir halde Bey. 
oğlu hastahanesine kaldırrlmış, 
suçlular yakalanarak tahkikata 
ibaşlanmıştır. 

Dilenen kadın 
mahkUm oldu 

Kasım.paşada oıt;tran Di~ber a. 
dında bir kadın An kucağında 
kü~ük çocuğu olduğu halde Sir. 
kecide dilenirken yakalanmış, 
birind sulh ceza mahkemesine 
verilerek 7 gün müddetle boğazı 
tokluğana Galrşmıya malıln1ı}:ı 
eclilm.i.ştir. ----o----

39 esnaf, 47 şoför 

Hararet derecesinde ise. serinliği geçen bir hal duyul· 
maktadır. 

Muazzam tabiat kronometresi, kendiliğinden asla şaşmaz. 
Takvimlere bakını:. Dikkattan başka hi<: bir vesikaya dayaımır. 
yan bu yapraklardaki k2.yıtlar, harfi harfine her yıl telrerrür e. 
der durur. 

~u hJ.lde bu yılki hava alahorasının da eLbette lbir sebeılıi ol
rn2k lazımgelir. 

1linı, mütevazıdIT. En küçük. en değersiz vesikalara da za. 
man ve emek ayırır. 

Bu sene, Temmuzu kışa döndüren, havayı kışın sürekli ka~ 
pamklrkları içinde tutan, bitmez. tükenmez yağmurlarla ortalığı 
sellere boğan Yakıanın da elbette bir müselJbiibi bulunmak 
gerektir. 

Bazıları, bunun. iki bin dört yil2;1tiioımetrelik bir cephede, 
iki muazzam ordunun, biriıbirinc savurduğu ateş ağrrlrğmdan ileri 
geldiğini söylüyorlar. 

Binlerce büyiı1: topun birden patla~aki ihtizaz kuvveti 
nedir? bilmiyorum. Fakat bu mütaleayı da gelişi güzel ıbir: 

- Hayır! 
llıe kapatmak elimden ge1mez. 

Hele ortada benim tarlal:armmı gördüğü zarar meymınday. 
ken. gözümüzü dört açmak, en umulmaz noktalan lı e::-.2tplama.k 
laz:-mırel<liğine, her günden çok inamyorum. 

Bursa<Ian fena ıhaberler geliyor. Yağmurlar ırmakları azdl"' 
rıp taşırmış. Ekinler su altında kalarak ımalı.volmuş. 

Bınsada, sık sık bu türlü afetler baş gösteriyor. Dağ ete.. 
ğinden sonra, dalgasız bir ova. su !hücumla.rma karşı güç konr 
nur. Fakat orada felaketi doğuran. ~ğmurd:an ziyade çay w 
ırmakların taşmasıdır. 

Bursa ovası gibi denize pek yallaıı :bir yerde su lbaskmı, ger. 
çekten acı bir şey. Bir tek ••kanal" la ba eski Türk payitalhtıru 
kurtarmak kabildir. 

Kanal. hem böyle azgın ıtaşlllan !boşaltan bir emniyet supa
pı. hem de kurağa karşı bir !baraj vazifesi görür. 

Bursa ;l)ereketi. zahiresi, meyvası ve i:peği ile ~ur zengin 
bir vilayettir. Ne pahasına olursa olsun büyük çapta bir kanal ve 
barajla hem suya. hem sı.ımr.duğa karşr sigortalanmalıdır. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

"Y eşilay" ın şerbet-
leri, neredesiniz ? 

B i:R mebusum "ra.k kaL mevzu etrafında başlıca alaka. 
:uz, 1 lı, içki dUşmanı cemiyet olarak 

dınlmalıdır" yolunda fi. tanmm'IŞ "Yeşilay" dır. 
kir ileri sürdü. Memleketteki "Yeşila.y" m mütalealarma., 
bütün içki taraflıları ve aleyh. daima. birinci planda. yer ver. 
tarları harekete geçtıler. Gaze. meyi itiyat edinmişizdir. Sötı 
teler, sütün sütun, bu mevzua. olarak, en doğru, en inandın. 
dair yazılarla doldu. Netice iti. cı nazariyeleri, 0 ileri sürer, fa. 
bariyle vardığrmız kanaat, içki kat iş 'bakınrından _ ne yalan 
mevzuunun nedense. pek has. ı..... bi """""' 
sas oldl4,öu yolundadır. Ve bu :~~!!;: d~~e raz "". 

SPOR 
........-----------------------Kürek teşvik yarışlan 
lstanl>ul S·u Sporları Ajanlı

ğından: 
1 - Bölgemiz .kürek teşvik 

yarışlarının birincisi'ı.3 temmuz 
pazar günü Kanlıca ile Bebek a. 
rasmda yapılacaktır. 

2 - Miisaıbakalara ta.ııı saat 
15 de başlanacaktır. 

3 - Toplantı mahalli olarak 
tesbit edilen Bebekte Gala.tasa. 
ray denizcilik ldkaliönünde .klüp
lerin mua~en saatten evve1 bu. 
lunmaları 18.zmıd.Jr. 

4 - Sporeu a.dEdini artırmak 
gayesiyle bu yarışlara klüpleri. 
mizin istedikleri kadar tekne ile 
igtirakleri seri>esıt bıra.lcrlmrştır. 

5 - Ha.kemler: Baş hakem 
Rıza Sueri - Hakem Bekir Ra. 
cur - Efdal Nöğan - Nedim 
Ulhatur - İsmail Dalyancı -
Bedri - Nedim Ozğen - Nuri 
Bosut - Arif Sporel . 

Saha komiseri: İbrahim Kei. 
le .. 

-0--

Bisiklet. Yarışı 

Yaz mevsimi gelmeden evvel, 
şehrimizin her tara.fnıda. nm.. 
vaffaloyetle içki aleyhtvı: pro.. 
paga.nda yapan, rakı yerine 
akide ~eri, şarap yerine lati
lokum, lira yerine ayintap fıL 
tığı ikram eden sevimli "'Yegit,, 
ty'' a7.8sınm h"r biri, Sir:ırec:nııt:ı 
bir 'r.üyük sebilin içıae ııerlıef' 
tiklerini ve bu sene, haDm 
"sarhoş edici içki" den oamba14 
ka meşruplara altŞtırmıya ah. 
detm.iş oldcldanr.ı ilan ediyoır
lardr. 

Dediklerine göre o seblUa. 
parmaklıkları arasından ıo.-~;r.ı 
ucuz fiyata soğu.hluklar iıkJe1n.i 
edecekler ve bu SUl'et.le. ~ 
ret dindirmek için, meseli l>Jn~ 
dan olsun V32lg~İr.mek ~ 
na başvuracaklar. 
Rakı ve şaraba töbe 

mek için, §ÜPb.eSİz daba !bi·~· '9i'8 
cezalar tertibi lizımgel.eceııımııı. 

Yaz ge1di zannederim. 
ne kadar havalarda F .IDlil~rJ 
sızlık göriilüyorsa da. aşağı 
karı temmuzun onu ..• Hanö. 
betler sebili?.. Hani "Yı 
ay'' ın "beyaz" ayranı ... 

Bu gidişle içki müptelaJ 
- velev uzak bir ihtimalle -
bilfiıl vazgeçirmiye 
etmek şöyle dursun, yeni ~ 

cezalandınldı Bakırköy Halkavinden: Evi. 
şen körpe istidatları bile, 
ba.smda. mantar gibi biten · 
hanelere alı:ştmmrya fırsat Wl'i miz tarafından l.3.7.941 pazar 

Son yirmi dört saat zarfında günü kazamızdahilinde bir bi. 
39 esnaf, 47 soför ve 10 hamal siklet yarışı tertip edilmiştir. 
cezalandırılm.Lştır. Yarışlarda derece alanlara mil. 

Şayanıdikkat olarak dün b;i. kMat verilecektir. lstekHlerin 
tün şehirde tramvaydan atlıyan halkevine müracaatları. 
yalnız bir kişi yakalanmış, 1 lira 1------------
para cezasına çarpılınıştır. 

miş olmuyor mnyuz? .• 
Ümit ederim ki mübaltlı,I 

etmedik ... 
HIKME'l' MtJNIB 

Yirmi yıl evvelki Vakı 1 1 sinema hakkında 
zabıt tutuldu 

Bir muallim vefat etti 
lstanbul ôğretmenleri l'ardını. 

C(,'11liyeti Reisliğinden: 
Belediyıe talimatnamesine aykı

n olarak çalışan sinemalar hak· 
kmda muhtelif zamanlarda tutu -
lan zaıbrt tanzim edilerek riya.set 
nıkamma tevdi edilmiştir. Ü si.
nema bakJmıi!e, 21 zabıt. tut~ 
tur .. 

Cemiyetimiz ii.zasmdan Ni. 
ganta:p 2nci kız orta okulu tUrk. 
çe öğretmeni Süreyya Odoğlu'yu 
aramızdan maalesef ~en. 
ke.}1bet.tik. Kederli ailesine ve sa. 
ym arlra.daşl;ıra ~tl~ 
sunarız. 



~ - \1AIHT I:) T.E."tlMUZ ıon 

ÇÖRÇiL'iN 
~YA~ ATI 

(Bas t ~rafı 1 incide) 
disedi-:. B.ı, harbin bidayettndenber:I 
vukua gelen çok mü~1m ha.diselerden 
bir..ni teşkil etmektedir. Bu işgal, 
garp yr,nm kürresln1 nazi tehdidinden 
himaye etmek hususundaki tamamile 
Anıeri.ka.n siyasetine tP.vfiltan yapıl. 
mıştır. Öyh sanıyorum ki, Amerikan 
teknik makamları, modern harp şe
raitinde, bilhassa hava harbi şerai. 
tinde, bir hamle ile Amerikan kıtasr
nm pek yakınlarına kadar varmuk 
imkAa.ım \'erebilecek arazin.in Hitler 
tarafından e!Je edilmesinin önüne 
geçmek üzere mevzile:i ilerletmeyi 
icap ettird ği fikrhıdedirler. Bu Aıne. 
rikan noktai nazarları hakkında mc. 
talealaıda bulunmak bana dtişmez. 
Maamafilı bunlar, olan bitPn!erle yB
kmdazı. aHlkadar olan herkes için ol. 
dukça .sarihtir. İzlandanm Hitıer ta~ 
rafından eld1! edilmesi, İngiltere ve 
Amerika. Birleşik devletleri üzerinde 
tazy:Lk yapabilmesi, çok faydalı ola
bilecektir. 

Izlandanm müclafaasr icin A
merika birleşik devletierinin bir 
plftnı olması muhtemel bulundu. 
ğu gibi Ingiliz kuvvetlerinin Dıı 
hususta diğ·er bir plana malik 
bulunmasr da pek taı'biidir. E~er 
her hangi bir prensip meselesi 

ı zuhur edecek ol ursa bu mesele-
nin halli tam bir emniyetle İngi. 
liz ve Amerilrnn hava, kara ve 
deniz makamlarına brraJulabilir. 
MezkU.r makamların biribirlerine 
karşı azami derecede hürmet ve 
riayet g&tereceklerine şüphe 
yoktur. 

Meseleyi bütün t.ephelerden 
tetkik ıettikten sonra Amerika 
birleş'~ devletlerinin ittihaz etti
ği karardan dolayr müteessir 01. 
nı.ak için hiç bir sebep göremiyo
rum. Es:ı.sen Ameri1 J., bugünkü 
şartlar içinde böyle ·bir karar al
mıya mecburdu. Bu itil!:ıarla 
biz mezkur karar; ancak hüsnü 
oolakki edebiliriz. ı 

'Almar'\}"ada da 'Duna 'benzer 
bir meımıuniyetin hissedilip edil. 
memesi ayrı bir iştir. 1.zlandanm 
işgalini intaç eden Amerikan si
yasetinin ikinci prensi'bin,in, B. 
Ruzvelt ile .kongrenin ve Ameri. 
kan milletinin, büyük Britanya
ya sadece mümkün olan müıhim
ma tve malzeme yartlmu:nda bu.. 
hmtnakla iktifa edilmiyerek bu 
mühimmat ve malzemenin !ngil
te.reye varmasını temin etmek 
arzu.su olduğu malfundur. Bu ga. 
~ Amerika. birleşik devletleri 
reisi ile kongre ve Amerikan mil
leti tarafından sarih olarak ilan 
edilıniştir. Bu, yeni bir lıa.r .!(et 
hattıdir. Bunun bütün mwu.li
yetini Amerikanın yüklenmesi 
lazmıdır. Bu nokt::ı. bir tarafa br. 
rakıldrktan sonr~ geriye kalan 
mesele, lzlandaMn.ki Amerikan 
kuvvetlerine deniz tarikiyle za
man zam.an yiyecek ve malzeme 
göndermekten iıbaret kalır. A. 
merikan menfaatlerini lmrumak 
ma.ksadiyle deniz aşırı hizmet
lerde bulunan .Aanerik.an kuvvet
lerine gönderilecek lbu malzeme. 
nin çok tehlikeli eulardan geç
rncsi Iiz.mı gelecektir. Bizim de 
aym denizlerden mütemadiyen 
geçen vapurlarmıız bulunduğu 
cihetle alakadar iiki memlc. 
:ket harp gemilerinin :biriıbirleri
ne münasip şekilde karş1lrklı 
ya.rdmıda bulunmaları hiç şüphe 
yok ki c lı olacaktır. 

B. Çörçil Suriye mese'esinc te. 
mas ederc..k ezci.ın:ıle şöyle demiş
tir: 

Fransrz fevkalade komiseri 
General Dentz, mütarekeyi intac; 
edecek şartların müzakeresi için 
bize remnen müracaat etmiştir. 
Kraliyet hükfuneti için bunı1n 
ne kadar memnuniyet verici ol. 
duğunu söylemiye hizum yoktur. 
Bu suretle bizi miiteess'r eden 
:>ir ihti'afa niha t veril i · ola
~'ktır. B" ihti i1.f esn:ısmtl:ı, 
i'ransayı müdafaa etzrck mak.ea. 
liyL orduya gönüllü olarak ya
:ılan 1000 ila 1500 Avustralyalı, 
ngiliz ve Hintli, Fransız kur"'tın. 
arı altında ölmüş \eya yaralar.· 
nI tır. 

Jlitlcrtn ?;c.fn.rlert dtinyasınm bir 
k kıs:mlarmda bir ço!c masum in.:ı:ını 

tiyle f-ccl ka.r a lıkla;- içi ne a tmrŞ-
r. Binaen leyh bu müzakere tekli. 
i iyi §eklJde kar§Ilatlık. SUra tle b.r 
Uceye varacağımızı Umit ediyoruz. 

Her hangi tekilde resmi bir anlaı;
aya varılıncaya kada.r, askert hare.. 
t, bittabi, hiç gevşemeden devam 

lecektir. 

Sovyat· 
ie liği 

(Bas tarafı 1 incide) 
talarrm:rz cir çol: mukabil hü • 
cumlarda bulunmuş ve düşman 
topçumuzvn ve hava kuvvetle
rimizin borba.rdımam ve tank 
cüzü'!:amlarrmızm hücumu netice 
sınde ağır zıyiat vermiştir. 

Polotks L<>tikametin<l.e Bol.kavi. 
çi civar:nda garbi Dvina'ın şi • 
mal sahili üzerinde kuvvetlenme 
ğe te~ebbüs eden düşman krta. 
larrna karşı şiddetli çarpışma • 
lar devam etmektedir. 

Novograd _ Volinsk istikame. 
tinde kıtala.rmı.rz. mühim düş • 
man tank cüzütamlannın bir ta. 
arruzunu anudane bir tarzda ge,. 
ri püskürtmektedir. 

Beltsi civarında, krtalarmnz 
düşman piyade ve tanklarına 
karşı yeniden şiddetli muharebe.. 
ler vermektedir. 

Faıciu civarında kıtalarımız Ru. 
men • Alman kıtalanna karı:ı mUte. 
addit mukabil :ıucumlarda bulunmuş. 
larc"!Il'. Bu ır.ukabil hücumlar netice. 

's'.nde, dli;ıman, intizamsız bir halde 
n $İliı.h ve tcchlzatmr bırakarak 

l, utun ötesine pUskUrtUlmtiştüT. 
MurJ!,ansk, Kandalaşlta ve Ukta 

istikametlerinde, kıtalarımrz:, arazi. 
nüze girmiş olan münferit dUşman 

gruplal'I ile ınuharobcye tutuşmuşla.t 
dır. 

aü'1<.1Uz tayyarelerimiZ, tayyare 
meydmlannda düşman tayyarelerine 
muvaffakiyetll hllcumlar yap~ ve 
dllşmanm motörlü ve zırhlı cüzütam. 
larma bir seri darbe indirmiştir. Bu. 
gün $ Alman tayyaresi tahrip edil. 
miştir. Bizim 4 tayyaremiz kayıp. 

tır. 
Şimal filosu harp gemileri, hava 

kuvvetıerile işbirliği halinde, Kızllor. 
du ile işbirliği yapmak uzere muvaf. 

'?akiyetli bir ihraç hareketi yapmıştır. 
Hangö mmtakaemda, cUzUtamıarı

ınıza hlicuma teşebbüs edf'..n iki dUş.. 
man bölUğU, topçumuzu ve havan top 
larıınrzın atcşlle imha edılmiştil'. 

Tuna filotillA.sma mensup tayyare.. 
ler, Tuna UZerinde dUşman nakllya. 
tmı bombardıman etmişlerdir. 

l\loııkova O (A.A.) - 9 temmuz sa. 
ba.bı: neşred.llen Sov;9et resmt t:Cl>lf~ 
de bilhassa. şöyle denllmektcdir: 

Gece Ostrov, Lepcl ve Novograd • 
Vollruılc mıntakalannda mühim mu. 
ha.rebaler cereyan etm:.ttir. 

Oatrov mıntakasında kıtalarmıız 

gece yeni kuvvetler almışlar, bir yan 
dan d& bUyUk gece keşifleri yapmış
lardır. 

Sebeç mıntakasında. mühim hare
k!.t ink.l§a.t etmektedir. Dtişmanm 

zırhlı ururu:rları Ue piyade kuvvetleri 
§ark istikametinde ilerlemek için bU.. 

yük gayretler sar/etmektedirler. Mu_ 

harebcler devam etmektedir. 
Polonslt mrn tıkasmda gece Ulla 

Barkovıc etrafmda mtihi:m muhare. 
belet cereyan etmiştir. 
Krtalarım1z birkaç kere kı!!a fo.ka.t 

~lddetli mukabil taarruzlarda bUluıı. 

muşlardır. 

Lcpal mıntıı.kasmda kıtaıanmız 

dU~anın tkl motör!U alayını imha 
ve dört batarya. ila bir çok. tank top. 
ları tahrip etmişletdlT. 

Volinsk,.Novograd mmtakıısında 

muharebeler gece durmadan devam 
etmiştir. Düşmanın motörlU. ve zırh. 
1ı blrltklcri şnrk istikaınctLnde yıı.pt.tlt 

ları ı}iddetli taarruzlara rağmeu geri 
pUskUrtUlm üşlerdlr. 

Cep!ıcn!:t dtğer bUlUn mmtakaıa. 
rında. gece mühim muharebeler olma. 
mı]ttr. Tayyarelerimiz Ostrov, Lepcl 
ve Voı!nsk.Novograd m!ntakalarında 
dllşmanm zr.rhlı ve mot!;uU unsurları 
na ve dUşman hava moyd.ınlarındakl 
tayyarelere taarruz etmlşlerdlr. 

Gece Lepelden Bobnı!ska kadar u.. 
zanan mmtakalarda dUşman cereyan 
eden hava muharebelerinde w yerde 
69 tayyare kaybetmiştir. 9 tayyare .. 
miz kayıptır. 

En sarih rakamlara nazaran, 7.<ı 
temmuzd;ı. 102 df.l~mnn tayyaresi tah.. 
r:p edilmi;itir. 9 av tayya remiz kayıp 

tır. 

Moskova, 9 (A.A.) - Ncşrcdi 
len bir Rus tebliğ nde bildirild"ği 
ne göre Lepcl mmtakasmda Al 
man.lıır garp :.stikamctinde ricat 
ctrr:cktE: lirler. 

Köstence 
Pe~rol mınt.aı~am 

tahrip edileli 
J,onclra., 9 (A.A.) - :Moe1•-ova 

radyosu, Ro:r arıya relrollerinin 
Almanya iç'n ne kadar l>u,1rılk bir 
eh;;nımiyı:. ti he iz olduğunu tcba -
rliz ettirdikten sonra Ploesti, Kös 
tcnce petrol merkezlerinin §imdi 
Sovyet tayyareleri tarafından tah 
il'~.P ~ olduğunu söylemiştir. 

Cörc; 
.» 

Ortaşarka f ayin 
edilen devlet nazırı 

hakkında 
izahat verdi 

Londra, 9 (A.A..) - Bugün Avam 
kamarasında başvekil Çörçil ''Orta 
Şarkta Devlet nazırı olarak t&.yi.ı L

dilen Lyttıeton'uıı vazifelerini izah 
etmiştir. . 

Bu izahata. nazaran, metkftr tayl. 
nin başlıca maksadı evvel~ başkuman 
danlığt, kumandanlık işleri dı~mdald 

vazifelerden uzakla§rak askeri hare
keti sevk ve idaresini ko!aylaştırınak 
ve sonra ana vatan ve dah!l1 işlere 

veya mahalli idareye ait işleri sürat. 
le halletmektir. Mühim siyası mesele. 
ıer hakkında icap ettikçe Lytteton 
Londraya müracaat edecektir. 

Bu tayin, kumandanlar, elçiler ve 
nezaretler arasmd&ki mUnasebctlert 
de goste~ktedir. Lyttıeton, harp 
kabineı::I Azası stfatlyle, askerl hare
kAta taallük etmiyen hu~usatta ku .. 
manda.nlarm ve elçilerin ~.mhi.dir, 

Alman tebliği 
(Bas tarafı 1 incide) 

İngiltere suıarrnda Alman savaş 

tayyarl'leri tam isabetlerle 3000 ton. 
luk bir ticaret gemisini batınnışlar 

ve diğer iki ticaret gemisini ciddi su.. 
rette hasara uğratmışlardır. 

7/8 Temmuz geces1. Alman savaıı 
tayyarelerinden mürekkep kuvvetli 
bir teşekktil Hayfadakl İngillZ donan. 
maemm twsUnde bir benzin deposun. 
da hangarları ve petrol tasfiyehanele.. 
rin1 ateşe v~rmişlerdir. 

Dün öğleden sonra. dilşmanm :Manş 
sahilliı.~ ve Alman koyuna karşr yap. 
tığı taarruz teşcbbUslerinde Alman 
avcıla.rı 11 İngiliz av tayyaresini dU.. 
şürmU'}ler, buna mulmbil tek bir tay
yare kaybetmişlerdir. 
~çen gece 1ngillz savaş tayyare

leri garbi Almanyamn mul:ıteli:f yer. 
lerine l.L:filfıl~ ve yangın bombaları at
mışlardır. Sivil halk arasında bazı ölU 
ve yaralı vardır. Alman gece avcıları 
ve hava defi batar-yalan: taarruz eden 
İngiliz tayyarelerinden sekizini dU. 
şürml.i§lerdir. ill. 

* * * 1 
lfclslıık.I, 9 (A.A.) - Fjn baş

kumandanlığı tarafından bu ak -
şam neşredilen tebliğ: 

Cenubu şarki hududunda bilha.s
sa ke.!if ve topçu iz'aç faaliyeti 
olmuştur. La.hdenpohda istika.me
tinde ilerlemekte o!an kJta.ıarunrz 
hududu aşarak ?O !kilometre de· 
rinliğmde bir saha işgal ve sekiz 
topla bir çoık mitralyöz ve silah 
iğtin:ım etmişlerdir. Sovyet mukl;l
lbil hücwnla:rı her tarafta. dU;.:-"""-ı.
na alır zayiat verdirerek pl.iskür
tillmüştür. 

8 temmuz akşamına. kadar 41 
diisman tankı tahrip cdilmi1]tir. 

Şark hududun.ela plan mucibince 
harekata devam edil.mc;ktedir. MU 
teadd"t düşman mevkileri ve bu 
meyanda. Repola, Vou.k!kiniemi, 
Konti.kk.i, Kostamcs ve Oulanka 
şehirleri i!)gal edilin.iştir. 

Den.iz k:uvveıt.lerim.lz son :;ünler 
içinde beş düşman gemisi ıhatır • 
;:.:•~la.rdlr. Bunlardan ilcisi büyük 
nakliye • .ıpuru, birl beş bb toııi

lAtoluk bir mayn tarayıcrsıdır. Di
ğer iki vapur da cıddi hasara uğ
ratTlmr~ tır. 

Sahil bataryala.rıım.IZ mü tema • 
diyen düşman dcvı-iye gemilerini 
ve diiŞıman istihkfunlarmı bombar
dınıan etnıi~ler ve 9 temmuz ge
c~l düşman kalesinde mühim bir 
ce.phane deposunu berhava etmi.ş
letd:r. 

Topçumuz durmadan Hanlro mm 
t akasını döverek d~man istihkam 
larmr, tankl:ırmı ve mühimmat 
depolar:ru tahrip etn14/tir. 

Hava kuvvetlerim"ze mensup 
mliteaddit ve mühim ha.va teşek
kUllcrimiz düc-m n tayyare mey -
danla:rmda, garların, nakliye tren
lerine hücnm ctm «·lerdir. 8 tem
muz akşamına. kadar tayya.re<!ilo
rimiz ve dafi batarya.lamnrz cem. 
an 73 düşman tayyaresi im.ha et
m b:ılerdir. 

Bu milddet zarfında yalnız 1 Fin 
tayyaresi üslerine dönmemiş ve 
bunJ::ırdan birinin pilotu p:ır:ışüt
le atlamak s'uretile kurtulmu.ştu°r, 

* * * 
Bcr.Gn: 9 CA.A.) - Alman kt

taları Finlandiya eephesindc k-uv 
,.~ ·· : · ··• - · -:•~~ tarafrndan mü -
d1ı...,a edilmekte olan S:::!Ia f;chrl
nl işgal etmişlerdir. 

Gramer kongresinirı 
dünkü müzakeresi 

An!{ara, () (A.A.) - Türk Grameri 
komisy()nunun Günkü celsesinde veri... 
len karar mucibince dillerin tasnifini 
görü~ecek komite bu sabft.h saat do. 
kuzda Türk dil kurumunda toplana., 
rak komisyonca istenen ıa.y!.hayr ha.. 

zırlamıştır. 

tam ııaa ton altıda dil ve tarih • coğ". 
rafya fakültesJıde maarı.t vekili Ha· 
san Ali Yücelin rei.9liğinde topla.na... 
rak dil tasnifi meselesine ait tali ko. 
mıtenin hazırladığı ıa.yihayr tasvip 
etmiştir. 

Komitenin ittifakla verdiği bu ka. 
rarda iltlsa.klı ve tasr'.fli ayrmımm 

nisbl ol duğıı ve Türk dilinin iltisaklı 
manzara göstermesi onda tasri!l.illk 
vastı bulunduğu hakikatini kaldrraım,, 

1 
yacağı tesbit edilmiştir. 

Sonra fonetik bahsinin mUZakeresı .. 
ne başlanm~ ve bu balıiS etrafında. 

komisyon lzasmm ileri s'lrdüklerl 
muhtelif meseleler konuşularak esas
lı bir çok noktaıaT karar altma alın,, 
mıştır. Kalan bir ild mesele konuşul. 
mak ve sonra. morfoloji bahsine ge.. 
çilmek üzere yarın saat on buçukta 
toplanı1ma91 ve terim komitesinin de 
sabahleyin saat dokuzda çalışmaları. 
na başla.m.a.sı kararlaştırılarak saat 
yirmi kırk beşte toplantıya son ve. 
rllmiştir. 

Terim komitesi de öğleden evvel 
Türk tül kurumunda., ôğleden sonra 
saat on altıya kadar dll va tarih -
coğrafya. fakültesinde toplanmış ve 
müza.kerelerine devam etmiştir. Ko. 
misyon tnnuml heyeti öğleden sonra 

Rusya - Polonya 
barışması 

(Baa tarafı 1 incide) 
çok güçlüklerin, suittefehhümle· 
rin ve meşru şikayetl~rin orta. 
dan kaldırılmasını mümkün 1aL. 
mrştır. Polonya • Rusya barış. 
masmın Polonya • Çek barışması 
kadar geniş bir mahiyet alması 
muhtemel bulunmamaktadır. Fa 
kat İngiliz sela.h.iyattar mahfil. 
lerinin fikrine göre, esas mese. 
le, Polbnya ile Sovyetler Birliği 
arasında mevcut muıhasamat va. 
ziyetinin derhal nihayete ermesi 
dir. Ve çok şükür ki böyle bir 
lı:nkan gözükmektedir. 

Polonya hariciye nazrrI Zales. 
ki, dün öğleden sonra Edeni zi .. 
yaret ~ederek Maiski ile İhgiliz 
hariciyesinin tavassutu ile başla 
varı ve o znmandanbeti iki tara 
Jında teba1·üz ettirdiği veçlıile sa 
mimi bir hava içinde.cereyan et. 
mekte olan görüşmelerin inkişa • 
frndan İngiliz hariciye nezareti. 
ne malfı.mat vermiştir. 

:tyi harber alan mahfillerden 
tebarüz ettirildiğine göre, Ameri 
kan diplomasisi, bu barrşmaya 
varılması için, İngiliz diplomasi 
si kadar faaliyet göstermiştir. 

Bu Rus _ Polonya barışması 

neticesi şu olacalktrr ki dört 
memlekeıt. arasındaki münasebet 
ler, evvelce gayri mevcut ve yi. 
hut gevşek bulunan sahalarda 
sıkılaşacak ve evvelce esasen st.. 
kı bulwıan sahalarda da ~ok da. 
ha ziyede sıkı bir mahiyet gös. 
terecektir. 

Bir kerre prensip anlaşması 
vücut bulunca. Polonya. Rusya 
iş birliğini pratik sahe:da tatbik 
keyfiyeti kalacaktır. Rus üsera 
kamplarında bulunan ve miktarı 
220 bin kadar ol::ı.n Polonyalı as 
kcrlerin bir Polonya ordusu teş. 
kili nispeten kolay olacaktır. Fa .. 
kat siyasi esirler Polonyadan Si 
ibiryaya nefycdilen fivil kütle. 
leri mesele.;inin halJi biraz daha 
güç olacak ve bu işte <'..Ok incelik 
göstermek icap edecektir. 

Hudutlar meselesi, mfü:tacel 
mak.iy~i olmadığı iqin, esaslı 
bir engel teşkil cyleyemiyecek • 
tir. Polonyalılar 1939 eylül anlaş 
masmın Rusya tarafından red.. 
dedilmcsinıi kil.fi görmektedirler. 

it· * * 
J.onclı'a, 9 (A. A.) - B. B. C: 
M:oskova radyosuna göre StaJin, 

İngiliz sefiri Crippsi kabul etmiş 
ve kendisiyle bir saatten fazla gö. 
rüşmüştür. 

Romen cephesinde 
(Bas tarafı 1 incide> 

Dnlester'e varan General Antonesko 
kıtaları Romanyanın eskı huılutlıı.rr.. 

na u1-ı~tşlardır. 
Iletlin, 9 (A.A.) - Dtir, Bc.sarab

yada .aıman kıtalarmm silrı:ıtli ilerle
ylşine ınanl olmak üzere $ovyetler 
mllhi.m zırhlı kuvvetleri ileri sürmilş., 
lerdir. Şiddetli doğUşlerden sonra. Sov 
yetler, geı·i!etilmlştir. 

Alman ve Romen teşckkilllerl, Sov
yet art.çilarma. hticwn etmişler ve çok 
arazı kazanm'§lardır. 

Cephenin bu mmtakasrnda Sovyet. 
ler, hiç bir zaman yerine konamıya.. 
cak nokil vasıtaları kaybdmişiercilT. 
Bundan baıika. AJmanıar, sllAh, cep. 
han0, tecl:ıizat va btiyük miktarda 
mitrı.lyöz ve bir kaç bin esir alml§
lardır. 

Şarlc cephesinin şimal mmtakasm. 
da. AlıLan istihkAm kıtaları bataklık 
arazid-" yol yapmışlardır. Biraz sonra 
da Alınan kıtaıım §arka doğru iler
leyebilmişlerdir, 

Fransa 
Antalyada batınlan . . vapur ıçın 

ingiltereyi 
protesto etti 
Vfşi, 9 (A.A.) - D.N.B. Res

men bildirildiğine göre Fra.nsanm 
Vaşingtondalü büyük elçisi Hen
-ry Haye, So. Didier ismindeki 
Fransız ticaret vapurunun Antal· 
ya Uıına.nrnifa. bombalanarak balı • 
rılmasma ait prot.ıesto notasını 
.hıgiltere hilldi.metine verilmeı'lt ri
casile Amerikan hük\imetine tev,-
di etmiştir. ,,. 

Jı 
iki günde 329 
Rus tayyar~si 
tahr{p edildi 
Bedin, 9 (A.A.) - Şimdiye kadar 

alınan ma.lümata göre 8 Temmuzda 
Sovyet ha.va kuwetıeri 128 tayyare 
kaybetmişlerdir. Bu yekündan 19 ta
nesi hav& muharebelerinde dü§'lirü1. 
müştUr. 

7 Temmuzda. Sovyetler 201 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

~ Suriyede 
) (Bas tarafı 1 incide) 

- V:lşi hilkfuı:ı.etinin emirlerine ita.. 
at etmiş olan F'ransızla.ra karı;ıı yan. 
lış hareket etmi§ olmalarma. rağmen 
fona bir niyet beslem.emekteyiz. Bu 
bedbaht htı.di.Senin bir an evvel unu.
tulıı.cağını ve istikbalde yalnız Fran. 
srzlaruı değil, Fransız hük'Ometinin de 
dostu cılacağımIZt Umit ediyoruzı. 

* * .;:. 
Sydney, 9 (A.A.) - AVwrtralya 

ha.-iciye nazırı, reeml mahfillerden, 
General Dentz'ln Su.riyede muhasema_ 
ta nihayet vermek teltliflerini tetki
ke Ama.de olduğunu bildiroıı bir rapor 
almış olduğunu beyan otmiştir. 

Vişi, 9 (A.A.) - Resmi Ajans, Su. 

rlyede mütareke tekliflerinde bulu. 
nulduğuna dair malfımat olmadrğllll 

bilıllrmektedlr. · 

* -:~ * 
Va,tngt.on, !) (A.A.) - B. Sum

ner V els bugün beyanatta. buluna 
rak Amerika konsolosunun Surf • 
yede bir mütareke akdi iGin !ngi. 
iizlerle Franstzlar arasında. irti -
batr temin ıma.ks:ıdile tavassutta 
bulunmayı teklif ettiğini söyle • 
mlş.tir. 

~*~ 
Vlşi, 9 (A.A.) - SalAhiyettar bir 

mcnbac!an bildirili.yor: 
Şa.rkta.kl kıtaıarunız, Fransanm hL 

mayesirıe bırakr!mış ola:ı toprakları 

mllda!aa etmek hususundaki Fra.nsrz 
azmini göstcr~k tn:ıksa.dile blr ay. 
danberl çok şiddetli muhar~belere kat 
ıarunaktadrrlar. Fransız hUkfımeti, 

bUtün gayretlerine rağmen, bu kıta .. 

lara, mUeadeleye devam ebneler1ni 
temin edecek miktarda takviye kıta... 
atı gör:dermeğe muvaffak olamamış. 
tır. Glinden gtıne daha zıyıı:de gayri 
nıüsavi bir vaziyete giren bu muh.a.. 
rebelerde daha fazla Iran dllki.llmesi... 
ni istemiyen ve harbin Suriye ve LUb~ 
nan balkma tahmil ettiği ıztırapları 
azaltmak J.stiyen ve siMhlarm şeren. 
nin kurtanlımş olduğu.na kant bulu.
nan Fransız hUkQmeti General Dentze 
nıiıbasematm derhar tatillni talep et. 
mek sa.llllı.iyetin! vermeği kararJaştxr. 
mıştır. Bu maksatla dün Beyruttakl 
Amerika baş konsolosu vasıta.siyle bir 
teşebbüs yapılmlş btılmımaktaclır. 

jSovyet asker 
ı heyeti 
1 

Londrada 
Londra, 9 (A.A.) - Sovyet aske 

heyeti bu sabah hariciye ve harbi:> 
nazırları tarafından kabul e~tı · 

Salı günü Lo.ndraya. gelmi§ ola 
heyet a.zası hariciye nazın Edeı: 

Malak tarafından takdim edilmlşle ~ ...... 
dlr. 

Eden, kısa bir "Hoı.ı geldinl.Z,, hiu 
besinde bulunmuştur. 

Mai.ski ve heyet reislerinden iki 
Edenle hU$\JSi bir görUşmede buluı 

muşlnrdtr. Daha sonra heyet harbi;. 
nazırı Marges.lo tarafrndan kabul cd 

miştir. 

Anadoiu Ajansı 
muhabiri 
(Bas tarafı 1 incide) 

1 - Alman askerlnin mUharebf 
deki tecTUbesi, 

2 - Ba.akm :halinde ya.pıla.D hUc\ 
mun U:min ettiği tefavvuk. 

S - Alman bava kuvvetlerinin, dı 
lı& iyi pilotlara ve daha ::ıUratli ta~ 

ya.relere malik olmaktan mUtevell 
bariz üstUnlUğU. 

4ı - Alman tanklarının, daha mi 
kexnmot bir surette imal edilmiş o 
malarmdan doğan teknik falkiyeti, 

5 - Rus ordusunun Polonyada. fü 
rl hatlarda. yerleşmiş oımasm~an m1 
tevellit ta.biyevt vaziyeti, 

Fa.kat Alman tefaV'!Ultunu t~m! 
eden hAklm unsur, Sovyet genel ku· 
mayuım ki!fayetslzllğl lle Rus ısuba.~ 
Iarmm sevkUlcey§ Memine alt btlg 
J.erinlıı noksanlığı olmu;jtur. RU!• o~ 

dula.rı: merkezden çok uzakta. ve h~ 
sım. halk ile meskün mmtakalard 
bulunuyordu. Uesa.fe bUyUklUğü f 
arazi genişltğl Almanların i§ine yan 
mııı ve Almanlar geniş ihata maneı 
ralarl yapmalt için bu vasi sahalnı 
dan istifade etmişlerdir. Alman ile: 
yürtiyüı;ü Fransa. muharebesi osnı 

sındakl yürUyiişten da.ha. .slira.tll o 
muştur. Filhaklka Almanla.r 16 gülı 

de, hattı mütıtahkeın Uzertnden, Orlt. 
BllS ile Tours'u geçen bir mesa.fey, 
vıı.rmışlardrr. Fakat bu muharebeui: 
a.sıl büyük farkı dö~Uşmedcki gidde1 
le ileri sürülen kuvvetlerin ehemml 
yetinde ve zayiatın yüksek nlsbeUe 
rinde gllr!llmektecllr. Cereyan etmeli 
te olan muharebe, vtısatçe, geçeı 

harpte verilmiş oian muhıırebeleriı 

hepsini geçmektedir. 
Alman askert mahfilleri muharebe 

nin neUcesı hakkmda katt blr itima. 
beslemektedir. Bir taraftan mUhin 
Sovyet ku.vvetıeri Lemberg ve Besa; 
rabya cephelerinde kımıldanamaz bi: 
hı\ıe getirilmiş bulunurken diğer ta 
raftan bUyUk Alma.n taarruzu Sovye1 
sanayiin.ln hayatı merkezle1'1ni ihtlvı 
eden Leningrad ve Moskova mmtake
lanna doğru inkişaf etmektedir. BL 
son bö~geoo Stalln hattı 4 Temmuz. 
danbe:ıi ya!'limış bulunmaktadır. Şlm. 

di Alman kıt.aları Smolenijk mıntaka.
sında yakında. muvaf!akiyetll Ye bU. 
yUk b!r çevirme hareketinl. tah[lklm~ 
ettirmek için g<ıyret sarı:cımı:: !ttedir. 

ıer. Motıırıu pişdar kuvvetlen Mos
kova.dan 400 kilomelTe mesafede bu. 
lunmaktadırlar. Leningrad mmtaka. 
BlJlde. vaziyet o kadar ııarib değildir, 
Fakat burada Alman ihata hareketi
nin üç istikamette inkişaf ettiği an.. 
laşllınaktadır. Ma.nsk, Riga ve Fin. 
Ianrliya. 

Alman genelkurmayı dflşman<hn 

daha çabuk davranarak Sovyet ordu
sunu en kısa bir zamanda imha el"" 
mek kı:.rannı vermiş bulunmal<taclır. 

( KAYIPLAR ) --------Ekmek nakline mahsus Tek Atlı 
ara.bamın 1562 plaka. numarası zayi 
olmuştur. MezkCı.r numaranın kaydını 

terkin ettirecc·ğimden hllkmll yolctur. 
B0JJi.ktaş Ortnbalıçe caddCblıldo 

~3 nıunnralı Ekmek .fabrikası sa
hibl AdU Glirel. 

(toS9S) 

* * * 
23.10.937 de ı ncl tümen ı nci top 

A. 1 nci Tb. 2 net BL. den a.J.dığnn as. 
kerllk tezkeremi ve n11fwı eüzdanı:mı 
zayi ett.iın. Yenisini alacağıınd~ es. 
kisinin hUk.~yoktur. 

S29 doğumlu Mwıta.fa o~lıı AH 
EroL (3H5U8) 

*** İstanbul tthalAt G1lmrtlğUnden 7762 
sayı ve 12.5.941 intaç g!lnlU boyanna.. 
meye ait gümrük irat mak~ 
zayt ettim. Yeniefni alacağımdan eır. 
klsl!ıin hükmü yoktur. 

!-. dres: liv.çapolu H.ın l8t2!ntJu]., 

t.;ak Dana. ,(36.>01>). 
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l~anbu Levazım 
L ı&arıcı aske 

iimır iğind~n veri ı;;;-ı 
Kıtaatı ııanıar. _ I 

20 adet bUyOk ve- 2:; adet .{U-;:tıt bakır kazan alnıacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi l~-7-D41 ı.az:ırte:il gUnU saat H de Çanakkalede ukeı1 satm 
alma komısyonundn y. pılncnkt.ı ·. 'hıhmin t.<:dell 4155 lira ilk t <'mlno.t.ı 312 
liradır. Evsa.! ve f brtr &mest kom~~onda gvrWUr. Taliplerin belU vakitte 
kcrutey6lna g ,..1 mele!:. ı !'87-554r.) 

c .:;. * 
eirkecid<':l Ka ra ~. t.r.ma Elgort:ılt takrib, n beher tonu 6 1ıradan 250 

ton arpa nn1'1cltlı11eceı• tir. İste.: !' erin 12-?-941 gUr.U saat 14 de Hadım· 
köyde esl;:ı komutaniık bahçeıı!ı>...ıc asken satın alma komtııyonunda ya· 
pılacaktır. Tıı lıplcrln bcı:ı vakıtte kom!syona gelme.eri. (2.>!9 5547) 

... .ıı: * 
A§ağıda yezılı oıc\ nd aıın-ıcahtır. Pazarh 

yazılı gUrı ve santltrde Hadıml>ö:,.c:e askeri ı.a. 

pıta.caktır. 1h:ıledeu srı11ra taka-nı~ edecek fiat 

eksiltmeler! hlzalannda 
ııma komisyonunda ya· 
ızertnden y1lzde 15 kaU 

te.ınlnat alınacaktır. 

Oln 

sut 
Yoğurt 

Süt 
1:oğurt 

sut 
Yoğurt 

Odun 
Salça 

liktar• 
Kilo 
1300 
1800 
1300 
1800 
1300 
1800 

300.000 
2000 

*** 

22 7/941 
22 .. 

22 " M 

16 
16 
15 

22 .. .. 15 

22 .. " 14 
22 " ., 14 
21 .. .. 14 
17 .. .. 1' 

(291 - 5549) 

Kmmen tca'hhUclUnJ yapam•ya.'l müteahhit &am ve hesabına USt inde 
yaz1lı ve her birinden .,o('ııcr takım rı'uıak Uz;ıre eczane ve kimya IAbora var 
AleUC'rlle sair mtıtcferrlk Aletler 12.S.941 sa:.ı gUnU saat 11 de Ankarada M . 
M. V. SatDı alma ı<~mJrıyonunda '!Çık eksiltme SU"Ctll!! satın alınacaktır. 1a. 
teklllerln lliro liralık ı:k teminıı ~arlle belli vakitte komisyona geımelerl 

Tahmin bedeli ı&,ovo l!radır. (171 - 5087) . ~. 
Apğıda )-azJJı m:ı...zemeler olll.'ı..ca.ktır. raııpıerir. nUmuneıerile Anka. 

rada Lv. Amlrllği satın aıma "•'mt:ıyonuna mUracaatları. Elb!selik kum.aş 
ciheti askeriyeden vcrl:< cek, ya.nı:: lmaliyesl ırUteabblde alt olacaktır. 

Kılını;, keı&er, ımmcı., battaniy~. 'll&tra, hurç, portatit karyoıa , manevra 
keme.rl. >nanevra aandıtı, elbiseli~ lnımaı ve imali, ı;:lzme, fotin kapuUulı: 
kuma~ ve lmalL (237 - 5371) 

• ~ * 
Be!ıer metrcsıne tatmin edl'{'r, f~ti 71 kuruş olan 300,000 metre yazlık 

elbiselik bez pnzarlıkla ııatın ıı.. ı ncı.-::.ıktır. 1haıeei 15-7-941 aalı gUnU aaat 
11 de Ankarada M . M . \., eatm elma komlayonunda yapılacaktır. 100,000 
metreden aşağı olmamak Uz.ere ayn ayrı teklifler de kabul edlllr. Taliple· 
rin teklif edecekleri nılktar ~m;.ılen kanuni katl teınlnatlar!le be111 va· 
kitte komisyona ~ime ert. Evn.f ve p.rt.na.mesi 1005 kurup. komisyondan 
almır. (269-M74j 

· ~* 
87.!lOO kilo Eade ya~ almar;:ık!~!'. Kapalı zarfla e~!Jtmesı 23-7-9•1 

çarşanba gtınU snnt le de. İzmir Lv. Cunlrllğf satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tabmin bedtli 135.31:5 lirs ilk teminatı 8016 liradır. Evsaf ve 
ıartnamcsi komısyonda g6rl11Ur. 'l'aliplerin kanunt vesikalariyle teklif mek
tupJarmı fh!IJ( aaatlndı>!l bir sag.: t<vvel koıniByona verme~rl. 

(277-5:510) 
~~~ 

200C tot: odun karm:.ı zarfla t:ks!lt.meye konmll§tur. İhalem 21.7.941 gUntl 
saat 16 • Karsta aekt"rl satın alLi& komisyonunda. yapılacaktrr. Tahm!n 
btcloll ..-ı 000 lira ilk teminat? 3')()0 liradrr. Taliplerin kanan! vestkalarile tek. 
lif mektuplnrmı ihale saatinden bi~ saa.t evvel komisyona vermeleri. Evsaf 
ve §ltl'tnamesl komis)'l"t.a:ı. g6rü!Ur. (207) (62:17) 

• -"' * 
Behcı kUO$U 40 ~uMl§tan ..,ı,o~o kilo aığtr eti pazarlıkliı. aatm aımacak. 

tır. tlılesl 14.7.941 P:ırartesı g1ı.:lı saat 16 da Çorluda Askeri Satm alma 
k c.I.l.isyonunda ynpılacskur. Katı teminatı 1920 liradır. Evsaf ve §artnameal 
Jromtsyonda görl11Ur. Tal!plerln °b"lt! vakitte kom1s30ona ~lmelerl. . ~ .. . 

(173 - 15107) 
Be!ıer kilosuna 30 kuruş tahı:ıln edilen H•.ooo ktıo sığır etl kapah zarfla 

cksntmeye koıımu§tur İhalesi 12 7.941 Cumartesi gıinU saat 11 de lzmlrde 
LY. Amirllğı sn.mı n!~a komisvo:ı.unda yapılacaktır. Tutan •3,200 Ura Dk 
teminat; 82·&\, liradır. Evsaf ve &arUlamesl konu.syonda görUlUr. TaUplerln 
kanuni ~slkalarUe r.ek.11 mektupla.um lha,e sa.atlnden bir saat evvcı komıa. 
yona ver:celerl. (177 - filll ) 

**• H epsine tahmin ! d,Jen fiyatı 2~.525 lira olan l.18teslnde cins ve mlkta?"" 
lım yazııı H kalem veteriner t1ç l~.7.941 Salı günU aaat 11 de Ankarada 
M. M. V. Satın alma lromlsyonunua paza.rllkla aatm almacaktır. latekUlertn 
8818 Ura 75 kuru~ kati teminatlıui)':c belli saatte komisyona gelmeleri. 

(169 - 5~) 

~·· Aşağıda yazılı lif'tze!er almısı-aktır. Pazarlıkla ekailtmesı 21.7.941 Pa,, 
sartesı günU saat H de ömerllct!l r.:skert satın .aıma kumfsyonunda yapıla. 
cs.ktrr. tık temfDat. 30': Uradrr. Evtaf ve §artnameai komisyonda görl11Ur. 
Taliplerin bcllı vakitte komlsyou gelmeleri. 

ctNst l\lllitan 

~kac..n fasulve. 
Kabak. 
Domates. 

• #(. * 

Kilo 
14,300 
14,300 

8,360 

(271 - 5476) 

Apğıda yazılr mevı:.dm kapıllt ıı.rfla eksntmeleri hlzalarındıı yazılı gUn, 
sas.t ve mnhnJıerıfukl ı;ııkerl satın ra ma komlsyonlarmda ynpılacaKtır. Evsat 
ve §artn•melert kom s,ı...ınlnrmda. ~öıt•ıur. Taliplerin kanunt vesil(ıılarile tek. 
Ut mektupıarmı ıh:ıle saatleıfo·1 '."l bir eaat evvel alt olduğu komisyona 
vermelerl. 

ctS'st ı\llktıın 

Arpa.. 
Buğday. 

Sad~ yağ: 

S·ğrr eU. 

m10 
1,300,000 
1300,000 

88,000 
220,000 

Tut.arı 

L ira 

104,000 
156,000 
154,000 
55,000 

J(. • ot 

Teminatı. 

Lira 
64!'>1) 

9050 
11,880 

4125 

İhale gün saat ve mah.<ılII 

2417/941 
25 .... 

25 " .. 
23 .... 

l•) Siirt. 
11 Siirt. 
ı& Gebzo 
10 SilrL 

t27S - 5478) 

A a~•(la ynz lı mevadm kaıı:ı•: 2ıırfla elcslltmclert hlzalnrıncı .. yazılı gün, 
saat ve mnhallerdelcl askeı1 satı:ı n..rr.a komlcyonlanncıa yapııncııktır. Talip
lerin lmnunl vrı:I ıııiarlle tekli! mek,uplnrını ihale saatlerinden btr saat ev. 
vcl komlsyon:ı vcrm-ıerl Ii:vsaf v .• şartna:nc:erl komlııyon•nrm:'a görU!llr. 
01NS1 l'ollktan Tut:ın Trmlnıı.tı lhule glln -ıat ,..e mahnlU. 

Irno f.lnı Lira Kr. 
l{oyun eU 50,000 27.500 2062 5C 30/7/ 941 16 Eskişehir 
Saman. • 100,000 S 000 225 30 ,, ,. 11,3(1 Eskiı;ehlr 
Tahmil, Tnhllye. 
ve Nnldlyat. 15,00!l 000 30 coo 2250 2S ,, ,, 17 Ez!ne. 
Odu'l. 1,200,000 24,000 ısoo 26 ,, " 11 Trabzon. 

(303 - 5623) 
.,. " . 

Mevcut nOmuneıılne göre l 10 ) c;l!t nakliye koşum takımı pazarlıkla 

satı:ı ı.lııı:ıcaktır B<hcr c;:lftln l'J.t . ifl Ura olup kot'! teminat 9500 liradır. 

00 de1 ıı•nğı olmamak şart1le nyr ~yrı t.aııplerc de ihale edllehllır. İbales~ 
15.7.tıU ııa: ı gUnu saat lb de Anlc ..ıda M. M v . Sı:ıtınnıma ~?misyonunda 
yapılacalct.ır. (281 • 5514) 

,,. t • 

2ö00 tı!ll kuru ot alınacaktı~. Y.apalı zarr.a ekstltmeal 14.7 941 Pazartesi 
gllnU sa'lt 18 1a. Çantıkkalede A~her! satın ıı · ma komisyonunda yapılacaktır 
Tel ciheti aııkerJyeye alt. olduğu takdirde tah.m1n bedell 168,000 llk temJna b 

1 Beyoğlu Vakıflar DirektOrlOğlinden 
SemU 

Ortaköy 
Tophane 
Galata 
Sütlüce 
İstin ye 
Galata 
Şişli 

Beşiktaş 
SUUüce 
Galata 
Kc.smıpaşa 
Galata 
Ka.sunpa.'.P 
Şişli 

Tophane 
Ni~antaşı 
Tophane 
Galata 
BeşMta.ş 
Şişli 
Galata 
Galta 
Ka.cırmpa...cra. 
']ala ta 
Bllyükucre 
Kasmıpasıa 
Kasmıpaşa 

Galata 
Kasım paşa 
P:ıngaltı 

Beyoğlu 
Pangaltı .. 
Beyoğlu 
Pangaltı 

Beyoğlu 

" Tophane 
Ortaköy 

Mahallesi 

F.eki bahçe 
Kara.baş 

Şa.hkulu 
Mahmut ağa 

Kürkçü başı 
K'€mankeş 

Meşrutiyet 
İbrahim ağa 
Mahmut ağa 

Yenlcami 
Bcdrettin 

Kemankeş 

G. H. paşa 
Meşrutiyet 

Pürlel!4J 
Muradiye 

Ekm eJtçl başı 
Yenicami 
Şenlik dede 

Meşrutiyet 

Keman.keş 

Şah kulu 
Bcdrettin 
ŞahkuJu 

Bedrettln 
Camii kebir 
Arap cami 

Sunıri 
Koca tıepe 

Hüseyin ağa 
Koca tepe .. 

Katip mustnfaçelebi 
Koca tepe 

Ka.me?"ha.tun .. 
Keınankeş 
Hae.r mimi 

Soka.ğı 

Kuyu çıkmazı 
Caddei kebir 
Hamam 
Çayır sokak 
6 mcı V a.kif han 
Ebe kız 
Çelebi sokak 
Kardağa~ 
M. Ali paşa han 
Orta 
6 mcı Va.Jı:tf han 
Havuz k&.p:sı 
Ebe kız 
Ne<:atıöey 
Galip dede 
Boğazkesen 

M. Alipa.şa han 
Yeniyol 
Ebe kız 
Şarap iskelesi 
Şah.kuyusu 

Havuz kapısı 
Galip dede 
ç ... yır başı 
Hıwuz kapısı 

Mektep 
Kalafat y<;ri 
Cami 
Cumhuriyet 
Zambak 
Cumhuriyet 
Elma.dağ 

Tel 
Elmadağ 
Dudu odala.rr 
Nevi vade 
Necatibey 
Neşet ağa 

No. 

6 
8, 10 

591/ 601 

12, 15, 16, 17 
23 

26, 28 
10 
22 

40/ 1 
170 
11 
41 

26, 28 
420, 422 

35/ 41 
134 
30 
2 

26, 28 
24 

22 / 1 
4 
40 
29 
8 
4 
113 
3 
63 
4. 
87 
1 
16 
3 
34 

12/ 4 
326 
5 

ans1 

Dilkkin 
Ev 
Dtikkan 
Çeşme hazinesi 
Dört kıta tarla 24/ 60 H. 
Oda 
Apartunan 3 üncü daire 
Ev 
Ev 
Yazıhane 

Kulübe 
Oda 
Arsa 
Apartrman 6 mcı dairesi 
lki dükk!n 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Ev 

Apartrrnan 5 inci dairesi 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 
Bostan 
Baraka 
Dükkan 
Baraka ve arsa 
Baraka ve arsa 
Dükkan 
Apartmıan 5 inci dairesi 
Apartı:man 8 inci dal.resi 
Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 

" Dükkan 
Ev . 

Aylığı 1 ( 
Ura 

1 
7 

27 
2 

50 
7 

23 
19 

7 
8 

10 
15 
25 
27 
ıo 

3 
5 

23 
13 
24 
30 
15 

7 
15 
5 
6 

20 
3 
3 
8 

45 
40 
25 
45 
27 
70 
8 

15 
10 

Kuru.5 
00 Mazbut 
00 
50 
00 
00 Seneliğj 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 Sürk Agop 
00 
00 
00 
00 
00 
oo Uc; Horan 
00 

00 MUlhak 
00 

Yukarıda yazılan gayrlmen kullcr 31 - 5 - 942 günü sonuna kadar kiraya verilecektir !hale lcrl 11 - 7 - 941 günü saat 14 dt 
yapılacaktır. 1s,itıklilerin Beyoğlu Vak.ıflar Müdürlüğü , Akarat kale mine müracaatları. (5300) 

~-------------------·~------~------------------------------------------------------------------------------..-/ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

, 

Lira AKTiF 

72.6()4,6111 102.124.20•.75 

Banknot • • , , • • • 20.294.740.-

Ufaklık • • • 518.197 20 122.937.141.95 

Dahlldeld lılu..laabtrler ı 

Tllrk Llru:ı . • • 4-02.660.6:!. •02.660.61 

Barioteld Habalılrler t -
A.ltDı : Satı KllO&T&JD 12.000,965 16.880.317..81 
Altma t&h...W lcabU aerbeat d& 

• izler . 45.49U75.19 62.373.792.150 
Diğer döTizler .,. borçlu Kllrinı 
baldyelert • • . • • , • 

Bulne I'UYID.t ı \ 
Deruhte edilen nrak.ı nakıH19 

Urpiıtı • 
Kanunun 8 • 8 maddelerine te"ffl· 
lt&D Hazine tara.tmd&D Yt.ld 

158.7,8.156.,.-

tedJyat. • • • 21.683.011.- :ı sT.065.552.-

. 8enectaı CbMa.J ı 
ncarı Senedat • • • • 267.<152 •• 21.05 267.852.421.~ . 

45.568.441.93 
... 

l'.abam " tabvll&t ctısd&m ı 
Deruhte edilen e'Y?'&kı nakdi· 
yenin k.at'f :l:ğl esham " 
tabY!l&t itibarı kıymetle 

Serbeaı !:abam "e TahYil&t ı 8.310.245.19 53.878.687.12 

""-"'arı 
A.ltnı Ye döriz 11.zertn• &Yana. • r 4.968.64 
Tah'ri!At üzerine an.na . • , 1 f.808.722.-
Hazineye kısa n d &YILil.I • • 
Hazineye 3850 No. kanuna gör• 
açılan llltDı Jcaroılıklı u&ıı.1 • • 167.684.926.75 1715.498.617.39 

HtMedar laz • ~ • • 4 .500.000.-

Muhtelli • • , , , , , 7.tW9.658.53 

Yektlıı 832.158.631.l 5 

1 Temmuz 1938 tarı.hindtn itibaren 

Devlet Demiryoltart ve Lima·nlart .. 
itletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bec.cıı 2S9.5:S5, 10 ı tk.ıytız seks('.n dokuz bin be~ yUz elli beş 
lirıı kırk kuruş) olan ~0.000 ton T mylt kömürtl 21'~7.941 Cuma gUnU saat 
1!'.i,30 dr. kap&lı zarı usulU Ue A".lh:ırada İdare binasında aatm aıınacaktır. 

Bu '§e g!rınck istıyeıılerin ı> 332,22 (Onbeş bin Uç yı.iz otuz iki Ura ylr. 
ı:u iki kuruııı liralık mı.vakkat t'::1tJlnat ile kanunun tayin ettlğ1 vesikaları 

ve tekliflerin" ayrı. giin aut H ,30 a kadar Komisyon Reisliğin,., vermeleri 
!Azımdır. 

Şartnameler <200) kurup IUi'itsra. ve Haydarpaşa veznelerinde satıı. 

mnktadır. 16599) 

9650 ııra t n• müteahhide ait olduğu takdirde tahmin bedeli 182,000 lira, llk 
tcmlnlitI ıo.J:lıJ liradır Evsaf ve ~ıırtname& n:omlsyonda ~örUIUr Taliplerin 
belh vaKittc kanU!ll vezolkaalriıe lelrll1 mektuplarını komısyona ihale s:ıa. 

tillder. bir saat e\·veı k0ıoisyoııa •r:melert. (167 - 50831 

ıt: * * 
Beher ki!osu ::;r: kuruştan 19,G~il kUo koyun eti &.lınacaktır Pazarııkla 

eksıltm~sı 18.7.!lH Cı.. na gUnU ;aat 11 de Çanakkalede aşkeri sa.tın alma 
kom!syonunda ~apıuı.cl!ktır. Evsa: ve şartnıımclil komisyonda görülür. Ta. 
liplcrin Sor; Um :SO kı;ru~ ilk t<lır.lr.at'arile b"lll vak.itte komisyon&. gelmeıeri. 

(305 - 5625) 

.. .y. * 
f,S ,000 l:!lo mğır fli alınacnktır. Pazarlıkla eksiltmesi E rzurumda as. 

kert satm alma koml.syonunct.ı ll.7 {)41 CUmr. gUnU saat 16 da yapılacaktır. 
rahmin bedeli 16,7:?0 lira, ilk te•et':ıa.tı 12v4 liradır. Evsaf ve şartnamesi ko. 
mısyonda g6rU1Ur. ·raJıplerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. (309-$29) 

• ... * 
üç adet pavyon yaptı:-ıl•ı 2J<tır. Pazarhkla cksiltmelerı birisinin 

14 - 7 - 941, lklnciflnln 15 ·- 7 - 941, UçUneUstınUn 16 - 7 - 941 
günler! saat 1~ <>' Alqıc'lttde aakert aa.tm alma komisyonun
da yapılacaktır. BebeımfD tabmlı:ı. fiyatı 31.488 Ura 78 kuruştur. l.luk. 
tezi Çivi bu fiyata ciah!i olmayıp elbet! ukı>.rlyeden verilecektir . Her pavyo_ 
nun l<al'l ternintıtı 47~3 hra 32 k•J -u§tur. K<!ş1f ve projeleri Ankarada M. M. 
V. Emı>kln f Ubesfndu VO lst. Lv. Amırllği satın alına komisyonlannda. da 
görü!Ur . r(27~fi508). 

1 

Bank as• 5 I 7 11941 "aziyeti 
P AS 1 F 

l!erınaye 

lhtiyo t akfNf ı 
-'dı Ye f ey k&1a.dıl • 

Hu.swl! • • 
• 
• 

• 
• 

• 
• • 

r deYWdek1 Banknotlar ı 

Deruhte edilen e'n'&kl nakdiye 
Kanunun 8 • IJ md ınaddelertn• 

terliY.an Hazin• tara.tından n kJ 
tediyat 
Deruhte edilen eTT&lo nakdiye 
t>akiyesı 

Ka.rf111fl tamamen .a.ltm olarak 
tıAnten tedavW• n.zeı1Jlen 

~kont mUkabill UAYeteD ted& 
t'&zed. 

Hazineye yap· -"· a'hn k&I'fılıkll 
&Yaruı mukabllıl 3902 No.lı kanun 

mucibince 
&edill"D 

M f;VD U A 'I ı 

1'n ~I< LlrMaı • 

.._ltDı 8&1l Kilogram 

• • • 

877,150 

S'l50 No Kanuna ört Hazıneye 
~ııan avans aıulcabW ltYdl olu

7 822.019.l t 
6 .000.000.-

15S. 7 48.563. -

21.683.011.-

137.0615.552.-

17.000.000 . 

2~.0J0.000. 

118.000.0CO.-

6i 9~5.925.4 

1.233.782.03 

L ira 

15.ooo.oao 

la.s22.oıt> 

522.06:1.561' 

69.219.iasf 

... , ııaıı aıtmıar: 

->atı Kilogram 55.541,930 ___ •_cı_1_2_4._ı_61_._9r 78.124.161 

Oövu faahhUclatı : 

A.ltına t.aıı't'111 kabl! dövizler • 
oıger dövizler 
rı.ag bakiyeleri 
M.unteı ı.t • 

Ye alacaklı KJJ. 

• • 
?9 252541.12 

YekQn 

_____ .../ 
inhi s arlar umurt1 

mü d ü r ı ü ğ ün d .e n: 
ı - Çivisi idaremiz tarııfıml!l'ı 'e rtımeı,; Uzere 10.000 adet bira sjllld 

şırtn11mı!s1 nıııcıbınce k:ıpalı Z!l· . tı'3ullyle s.:ıtm alınacaktır. 1ı 
2 - ıo 000 nd<'dlnln muhamm 0 r. bedeli •2 474 lira, % 7,5 muvakıc•t 

oılnatı 318~ Ernmr . ,f 
S - Eksil t me 22- 7- 941 4Jı gllnl.! ııaat l 1,30 da İslanbulda Kabat 

lPv&.zıır şubeın• zötki ı.h~n kom:.s:oııunda yapılacaktır. tf> 
4 -- Ş:ırtname sözO geçen -cubcd«-n ve tzmlr, Ankara b8.§mUdUrJUkl 

dtıı parasız a•ınablllr. ~ 

5 - Mllnakasaya glrecckl;ı: :tf,()0 veya llOOO adet için de tekıl!te ,6 
nabllt~ck!erin, göre .nU!\ilrlU tıulit mektuplarını kanuni vesaikl tekli! 11 
c?klerl mlkt.:.r tlzeriı:dcn % 7,5 b(lvenme parası makbuzu veyn ban1'' tl1 
cılnııt rn••ktuhıl'·,u lhliV'l edecek kap~lı zarfların ihale gUnU ekei•tme sııs ~ 
len bi. saa ~ e\ V< lln1) kr.dar mczl.(ır komisyur başkanlığına makbuz ıoıl 
bUınde1 \•crmc•erı IA:ı.ımcır. {lS39~ 

Topkapı Maitepesindeki Satın Alma Kofllil 
yon~ndan : -

,. 1 - :S.7.!.ı41 tarthın'(' lhal~l yapılan 4 tCll mazot Ue 50 kilo ince "e fi' 
kiıo k:ılın ınaıdn · yağının Clyatıarr gali görllldUğUnden tekrar pazarlı1'18 

tın alınaı·nl<tır ()' 
" - thalesı 15.7.P ıı Salı gılı•il saat ıo ela yapııncaktır. tst~klilerın 11 

muneleri ile bt•rabfor 11t""zkQr giln·ı~ Jıomlııyoo& mUracaatlarr. 
S - 'l'em.natı kat'ıyyesl tekı.nilr edecek fiyat üzerinden almacaktıı'· 

US6~ 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Kofllil 
yonundan: ~ 

1 - 7.7.911 tarllıinof' ihalesi 1aoılan 50 bin Uralık zeytin yağuıDl f11' 
gal! görüJılügO!ıdeD te l"..rıır pazar ık• .. satın almacaktır. . J 

: - lbalcsi H 7 PU Pazarte ıı [!linU saat 14.30 da yapılacaktır. şar"'r 
ınelerı komi:ı:yl•nda iıc'l' gün görıı•rt.!llr. 

3 - Teminat: kıü'iyyesl 75:>'1 Uındır. Mulıaınmen fiyatı 65 kuruıtur·1oı 
4 - lsteklllerln .r:ıezkQr gün ve eaat~ kom~ona mUracaatıan. >(56 


