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Nuruonnaniye Cadàeai • ayllk 600 

No: 54 3 ayllk 300 

Tel aJ: IKDA!t'I latanbul ..J GÜNLOK SIY AS1 

Mecliste Varin Konu 
•ulacak Lâyihalar 
Asker ailelerine yardrm lâyihasi 
encümende son §eklini aldr 

Maa§lan 50 liradan yukan olan memur ve müstahdemlerden yüz. 
de 1, bina sahipler inden vergiler mecmuunun yüzde 25 i nisbe
tinde ve tecil olunanlardan beher sene için 5 lira vergi ahnacak 

'"'04. ... .. . ,,, .., . 
Meclis gar1nJan 

daha tatil 
Y eni tasa vvurlar 
, 

HALK GAZETESI 

1 

1 
__ s_A.,....v_r :::_1_J_s :::_s_E_N_E_2_

11
1 F 1 A T 1 '"\ 

l lflUlAT T A K V t M Heryerde 
Gai.ct~ye Yd; 1941 - Ay; 8 Gün, 222 
gond<>rllcn 10 - Agustol) - P A Z A R 3 e\rak ceri Hicri : 1360 - TEMMUZ 28 
vertlrnez. Run1i· 1357 - Recep 16 

Son Telsraf Mat.,....acla Baa1lu. j Kuruttur 
~----------------..1!...----=---J 

• 

• 

1 Alman tebligi j 

i\orosten 
al1nd1 
-----

Geçilmesi 
or mania ri 

hklar1 

imkâns1z 
ve batak
a~t1 k 

------<>---

Ukraynada 25 
Sovyet tümeni 
imha edildi 

lçlerinde iki ordu 
kumandan1 ile beraber 

ag 
/ngiltere taralmàan Iran· 
ait olaralc e.liha ve mû· Ankara, 9 (ikdam muhabirin.
himmat geçirilmesi lcey- den) - _Bü~ük __ Millet Meclisinin 

sonra bir 
gapacak 

rine yüzde elliye kadar zam ya
p1lacak, smai müesseselerle tram
vay hariç dige1 yer lerde kullanI
lan elektrik sariiyatmm kilovatma 
1 kuru~, havagazma 20 para, Haliç 
vapurlan müsl€sna trenlerin ban
liyo k1sunlari ve diger vesaitÏ nak
liye biletlerine birer kuru§, sine
ma ve tiyatrolara yüzde on, müec
cel olanlardan beher müecceliyet 
senesi için be;er lira ve tüccar ve 

bina "'1hiplcrinden kazanç, bina. 
buhran ve müdafaa vergileri mec
muunun âzanû yüzde yirmi be§i 
nisbetinde, umum memur ve müs. 

~k cephet>Întleli Sovyri han tllfi bataryalar1 faaliyette 

103 bin esir, 317 

1 
tank, 5250 kam

y on al1nd1 
1. t" T h h"L~ -•" · pazartes1 günku toplantismda ko-
1ye a a ran u1<11m-1na 1 k .. b" k lâ "hal 

h
. à d k nu§U ma uzere rrço y1 ar 
IÇ e memnun e ece / ruznameye al1nm><\ B 1 · · • 

1.. J ·'là' B h .• ..., 1r. un ar 1çm 
oar unsur "lfl •r. a U• de müstaceli asker ailelerine ait 
sualci Almanya fimdiden olan làyihadrr. Mezkûr lây:hanm 
mulrabil bir nota vererelc son ~..,kline gore; bazarda veya 
lrandalri Almanlara do- seferde 45 günden fazla askerlik 
lrunulduiu talrdirde siya. yapanlann alelerine yard1m olu
ri müna•ebetlerini Ires· nacaktir. Yard1m miktar1 ise, o 
miye hazrr oldugunu bil- memleketin asgari rayiêine gore 
Ji miitir tayin edilir. Yap1lacak olan yar. 

r • d1mlara ka~11.tk olmak üzere §C-

Yasan: Prof. Siikrü Babaa bir ve kasabalarda tanzifat ve ten
Viriyeden ba§ka belediye resimle-

1E:3\ usya ile Almanya arasm
~ da harp ba~hyab tak.ri. 

heu elli 1ün oldo. Bu 
lllÜddet 2arf1nda . loskou, aglebi 
ibtimal, Bürük Britanyanm kendi· 
sine vàdctmi§ oldugu ) ardurun çok 
hüyük te,irlerini hi setmedi. Bir 
lnüddet Almanya ve mC§gul arazi 
iiueinde Ïngilil tayyarelerinhl a· 
kmlari biru stkla 1r gibi oldnysa 
da ~imdi havalarda da mntattan 
1~2la, )·âni Rusyanm barbe i§üra-
1.,ne tckaddüm eden devredekin
den ziyade, bir canWik géirülme
lnektedir. ~imal Buz denizinden ta 
~aradeniz sahillerine kadar geni~ 

•r crphede en çetin , .• tarihte em. 
&al; ohm)·an bir sava"" tu~mifs 
ol ~ • S •n Mo,kova herhalde Anglo-

akson âleminden, gerek Ïngilter< 
~·~ rerek Amerikadan, daha §iimul 
h~ n1uavenet beklemekte kendisin 
r"kh buhnaktadir. !\lister Rune! 
kn ~;ib,j dostu ve mutemedi Iloi 

1 
•.ns'i11 llloskovada Stalin ile ) a; 
tg, gürü~melerde (Kremlin)in h1 i \lü•lemlekelerin miidafaasm1 ko-
~as!, uokta üzerinde §îddetle 1sra.1 nupnak üzere Vi~iye gelen 
' 1tni~ oldugu muhakkakhr. Yine General Wey gand 
•çiktir ki, dün de temas ettigim V 1. • 
:~hi, Çorçil • Ruzvelt mülâkatmm ~ J N E 
Il! •sash hedefi Rusya! 1 omuzla. 
Ili atn~ çare ve §ekiUerini gorÜ§- y AP A CAK 
1 

ektir. Çünk.ü Kmlordunun gos-
trdi" h 1 d d·k gi as1m art tarafm an da tas-

Al ma nlar 

Afrika müstemleke-
lerinin müdafaas1n

/ Sovyet tebligi j t~ . · · 1 • • _ Cephelerde Vazlyet 
$ • d de t l 11 · · ·· · 
muharebe Sovyetler U~raynada 

(Dcvam1 4 üncü ~ayfada) 

Malûm Î§tikametler
d e devam ediyor 

14 Alman deni
zalt1s1 ha t1r1ld1 Japonya 

Londraya gore 

Mançuko hudu· Odesa istikametin 

duna 100 bin deki Alman hare
asker Il d ketl mühimdir go Q l Moskova, 9 (A.A.) - B.B.C: 

__ ..,.._ Sovyet ordulan umumî karargâ-

SovyetJerden talep- hmm tebligï: 
8 Agustos günü Kexhohn, Smo-

1er de buJunuJdugu !ensk, Korosten ve Bjala-Tserloov 

tek z i p e di li y 0 r ' istikametlerinde ve &itonya cep
hesi k1smmda muharebe~r devam 

Londra, 9 (A.A.) - $imdi salâ- etmi§tir. 
hiyettar memoalarda tesbit edildi- S<>vyet tayyareleri, kara kuvvet-
gine güre, Mançuko hududuna ale- (Devam1 4 üncU &ayfada) 
lâcele gonderilen Japon takviYe ~-,. ................................. ~--........................ ......,... 

k.It'alarmm miktan takriben 100 s tl B 
bin ki§iye balig olmaktad1r. Bu ovye Cl er-
k,t'alar, Japonlarm bir müddet. 
lenberi Mançuko hududuna yakm 1 i n e i k i h a V a 
garn!zonlarda bulJru:lurdu'.-,i-,n 
250.000 ki~iye inzimam etmektc-
dir. ak1n1 yapt1lar 

RUSYADAN TALEPLERDE 
BULUNULMA:MI~ 

Tokyo, 9 (A A.) - Resmî b'r 
membadan bildirildigine gèire Ja

(Devnm1 4 üncü sayfada) 

Yang1nve 
bombalar1 

infilâk 
atlld1 

nazik vaziyettedir 
Dinyeper üzerindeki kêiprüler Almanlar 
tara f1ndan tahrip edilmi~se b i r takviye 
ve ric'at "meliyesi de çok mÜ§kül olacakbr 
A Iman - S<rvyet cephesinde 

S•ln va:oiyet iki tarafm teb. 
lif:lerine ve muhtelif membalar -
dan gekn haberlere gore §Oyle hu
lâsa edilcbilir; 

Kief etraimdaki Alrnan zaieri 
ha.klnnda Moskova sükût etmek • 
tedir. lngilizler ise, bu muvafia • 
kiyet iddia edildigi kadar lbüyük 
olmamakla beraber, Almanlann 

Amerika Rariclye Na:un 
Cordeil Hull 

art1k Karadenze frunelerinin bir 
emrlvaki oldugunu blldirmekte ve 
bu cephede Sovyctlerln vazJyeti • 
nin mü~kül olduj!una ~aret et -
mektedirler. 

Cephelerdeki harekâta gelince, 
Fin cepbEsinden ahnan yen! ha • 
berlere gêire, burada tok §iddetli 
muharel>E'ler cereyan etmektedir. 
Bu muharebekr Kareli berzah1 • 

(Devam1 4 üncil •aytada) 

Ge neral Dentz 
Müttefik subaylar 
serbest b1rak1ld1g1 za
man tahliye edilecek 

VÎ§Î, 9 (A.A.) - (Ofi) Havas a
jans1 bildiriyor: 

General Dentz ve 35 Fra=z su
bayi Suriyedeki lngiliz makamlan 

(Devamt 4 üncü sayfada) 

----

Sovyetlere A
merikan yard1m1 

Londra!a gore Berlin japonya ken di-
g a f 1 l avlanm1~ • 

Moskova 9 (A.A.) - Tass aj~ .Dl ablukaya SO• 

n\ edilen muhte§em mukavemet 
~ ·~•! be§erî had , .• imkânlarla 
li:hd~ttur. l\Iakine, sanayi ve ima
ç hogu§mas1 mahi)·etinde olan bu 
~'Jl•~nada niifus ,.e kütle bak1-
li~nda11 nàmahdut ka)·naklara ma. 
lindolan Bol~H iklik malzeme dhe
da •n bitmez tiikeemez esaslara 
~)·anamaz. Bu harp müthq maki· 
l\i;~1•nk, mühimmat yutmaktad1.r. 
"' ru1 stoklar, ne kadar çok olur-

ol,11n · 1 . . ' 11 1 

da Î§ bi~emÎ§ V a§ingtondaki temas

Kabine, Veygand1n Jar müsbet netice verdi 
ittirakile to pland1 . Moskova .. 99 (A.A.) - Sovyet 

15!1hbarat ·burosunun müdür mu _ 

s1 bildiriyor: k } 
7/S Agustos gecesi bir Sovyet U m U ~ SaDJYOf 

• ayyare te§ekkülü Almanyada bir 
ke~if uçu~u yaparak Berlin bôlge
sindeki askeri hedefiere mütead _ 
!lit bombalar atmt§hr. Bombardt • 
man neticesinde yangmlar ç1khg1 
ve infilâklar vulrubuldugu gorül _ 

Amerika H. Naz1r1 
japon sefirile gôrü~tü 

tlla • ~·en 1 cri sur a e }·api · 
lai:'a ho~luk.lar nihayel dolduru
lan ~z hir mahiyct ahr. Büyiik Bri. 
l·kYa karlar .ana,·ilern1i• bir mem-
' •t l · 1 . . c " ' \e . 11 .'' 1k1 y1ld11 bu mühimmat 

llllalat ' J • d .. '·"d" 

Fakat karar henüz 
malûm degil 

Londra, 9 (A.A.) ._ B.B.C: 
General Weygand, 1''rans1z Afri-\eh" .. 1;,.1s1r 1~rn an mu~tca.1 1r 

ala • t'h tirai' . " 1 'alâlm1, mes'ul devlet kasinm mildafaa 1 hakkmda hükû. 
teltl nun ifad•lcrioe gürc, Alman 

Po•una .. k 1 . . lnet"k yu se temem1§br. A-
•tte:ti~i ~·a.~d.1.m1na Mister Çiirçilin 
lia 1 b buyuk k1yn1etio sarih mâ
i~ind ~ndau ibarrttir. Bu §artlar 
biltl.: t usya!a tayyare, tank, mil· 
htk ~ '. n11tralyiiz yeli§tirmek. 

. s1lt11d'1r1"n' ... 1 . b1Ji . 10 1y1 1§ emesi 1ste-
i . Yorsa k •· b" ""'-t . . • at 1 ir zarurettir. Fa .. 

\a21\et'1n .. •.··1 k lltokra O _ lllll~"'U DO ·ta. 1, de-
lt11 Ya er uakuumdan, §Udur ki 
~··r Ya •evkint ··ok mii kü"ld"" " uz d. • ' § ur. "•n11i e ilerrk bütün delikler h· 

met erkâm lie gorü§mek üzere Vi
~ye gelmi~ oldugu ogrenilmi§lir. 

Réiyter ajansma gelen haberlere 

gore birkaç zamandanberi Alman
yanm Frans1z Afrikasmm müda-

faasmda mesai birligi yapmasma 
müsaade etmesi için VÎ§i hükûme• 

nezdinde ~srar etmekte oldugur.; 
(Devamt 4 üncü sayfada} 

l 
BiR TASARRUF BONOSU 

ALIRSANIZ 

1 

avini M. Lozovski, matbuat kon _ 
feransmda sorulan bir suale cevap 
vererek aemi§tir ki: 

(Devaml 4 üncü sayfada} 

1 

mü§tür. 
Tayyarelerimiz zayiat vermeksi.. 

<in üslerine diinmÜ§lerdir. 
(DevamJ 4 üncü Eayfada) 

Siyamda vaziyet 
iyilefir gibi oldu 
Tokyo 9 (A.A.) - Japon hükû.. 

meti namma beyanatta bulunma.. 
ga mezun ~ahslyet demJ§tir ki: 

M.. Eden tatabndan Avam Ka • 
marasmda yapùan beyanatui h.ilâ. 
fma olarak, Amerika ve lngilte • 
renin, J aponyayi askerî, siyasî ve 
ik!tsadî bir 11bluka cemberine sok. 
tuklarm1 .Tapon hükûmeti beyan 
etmek meeburiyetindedir. M. E • 
denin beyanati Japonyada derin 
bir tet.kik mevzuu olacaktrr. Fa _ 
kat tngiliz büyük elçisinin Japon. 
yayi hiç bir suretle tehdit etmek 
arzusunda olmadtj!1 hakkmda kat'î 
beyanatta bulundugunu zannet • 
miyorum. 
JAPON SEF!Rt AMER!KA HA • , 
RtctYE NAZfRI !LE GÔRÜ~TÜ 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu. 
tan ba§kumandanhgmm bugünkü 
tebligi evvelâ hususi tebliglcrlc b:l
dirilen muvaffak1yetleri tekrar et
tikten sonra §U malûmah vermek. 
tedir: 

Pripet batakLklanmn ccnubu:-
da Alman k1t'alan. geçilme>i in
kâns:z orman \'e batakhklarda 
günlerce devam eden muharebe
lerden sonra müh.m b1r münaka
lât merkezi olan Korosten" zaptet-

(De\'am1 4 ünciJ fa) fad::i) 

Tas'1n tekzibi 

BOGAZLAR 
ÜZERÎNDE 
Bir Sovyet- lngiliz 
anla,mas1 yalar.dir 
Moskova 9 (A.A.) - Tas ajamt 
bildlrlyor: 

Stokholm T1dnln,en lsveç 11oz • 
tesi Ankara muhablrin 1n bilhai;sa 

Karadenfz ve Çanakkale Bo[;az • 
lar1 üzerinde bh· kontrol tesls et
rnek hususundaki Rus n-:Uddt•lya

hrun tarunmasllla mJ:tedait ola
rak SovyeUer Birll~i ,Je Buyuk 
Britanya aras1nda gizli btr anl;:i~
ma lin~a edlldili hakk1nda ·~1erditi 
blr haberi ne~retml§lir Stokholm 

Tidningen gazete.!nin erd•~ bu 
haberin Alman propagandatl 1"' .. 
ra!tndan tasnl edilmi$ oldugunu 
beyana Tas ajans1 mezund.ir 

) 

C:ana~ibr, Ba~hk y~lu kapahdir. 
l•tin 1 ~le Boi:az1 b1tara( bir dev
lrat. e •ndedir. Ba ra korfezi ve 
l 1 j\ lunda dii;er bitaraf bir dev· 
ti..'d k•ai vardir. "'imal Buz deni 

•
1 e • l' -s .. 1 ·•manlardan tek yollu hir 

<Uevam1 4 uncU. 1.3.Yî0iid•) 

Vatan1 saran 
mudafaa zincirine 
Siz de bir halka ilâve 

etmi1 olursunuz. 
1 j Mm•aifalayell1 uçu~lan dôncn bir Sovye. tanarcci;i arkada~ar1 

-- -·--------../ taraI1nd.in lebrik edili)'or 

Tok o 9 (AA.) - Ofi: Va~ing • : 
tondan hildiril i;i;:ne gore, Ame -1 

(De\'am1 4 üncü sayfada) 

§ark cepliesi harekatma ait reslm lerden: Alman koprilrü kit'alari 
Dlotiirlii kuvvetlerin i:esmesl için hir nebir üierine koprii kuruyor 

• 



• 

~.\YFA 

ti uhammet 
---VE---

f,SLÂI\f ORDULARININ MUHAREBELERI 

( Yazan: Z 1 Y A. ~-À K l _R_ 1 

j Bugünkü yan§la:r için 
ben i m tahminlerim ! 

At yari§lar1 için gazetcler her 
hafta birtaklm tahminlerde bulu. 
nur, sozde bu i~lerin erbab1 olan 

t KD AM 

Belediye ve hususî 
idare mütekaitleri 

Ekmek 
na r h 1 

Bu kadm1 Oldürmek i~ini, (Amir) aksine hareket ederseniz siz de muharrirler, ak1llan srra, yarl§ 
isminde bir âmâ dcruhte etli. Bu l (Bedir)deki Kurey§lilere • doner- meraklllarma birtaklm ak1llar og- Bu sabahtan itibaren 
adam, fesatç1 kadm ile ayni kabile- siniz. etir, ko~acak hayvanlardan favuri- Eytam 

-----------~ .... ------------~ 
ve Eramil de dahil olmak üzere 

dendi. Buna binaen bir gece, hiç I Dedi. ler gosterir, daha dogrusu, bëiyle- 30 para zammedildi 
kimseyi ~phelcndirmeden onun e. . Museviler, Resulü Ekrem Elen- likle halk1 §S§Irtlrlar. Bu mübarek maa§ yoklamas1 usulü kaldir1hyor 

1 

Toprak Mah ulleri Ofisi u-
vine girdi. Usmâ'y1, yatagwmda bas- dimizin bu sozler;n: alelâde bir ~ten oldukça biz de çakt1g•m1z Mülk• sk • ··t k ·t 

~.... i ve a en mu e a1 ' ey • dar belediye zat i§l"eri müdürlü • nun beher çuvalma 85 kuru§ 
hrd1. Gôgsüne saplad1g-i hançerin tehdit sand1lar. Kalelerinin kuvve- halde §imdiye kadar bu hususta tam ve cram.ilinde oldugu gibi be.. bir zam yapbgmdan ekmek 
ucunu, arka.s.ndan ç1kardL Boyle-' tine -re kendi cesaretlerine mag- bir ~ yazma!Dl§hk. Fakat bugün lediye ve idarei hususiye ·müte • güne müracaat ederek rnaa§ vazi • ve francala fiyatlanna da zam 
ce, ehli islâm ile Musevil.erin ara- rur oldilar. Münasebe~iz cevap. yap1lacak olan yari§lara dair ak- kai.t, eytam ve eramilinin de ma- yetlerini, nüfus cüzdanlanna kay- icrasi zarurl gorülmü~ür. 
smda müthi§ bir lutale sebep ola- larla mukabele etttHer: lmun erd.igi kadar, i§te ben de bir a§ yoklamalarmm kaldinlmast ka dettirecekl"erdir. Badema her ma.. Belediye Dai:mî Encümeni 
c k olan bu kadmm ai?n ebediyen - Biz, Kurey§lilere benzemeyiz. 11eyler yaziyorum: rarla§tmlmilïtir. 8.§ all§larmda da nüfus tezkerele _ dün toplanarak bu zammm 
lapand1. Bize taarruz cdecek herhangi bir Birinci yarl§ta Misin ka.zanma Bunlar Atustos nihayetine ka • rini ibraz etmek kâfi geleooktir. ekmegin beher kilosuna 30 * kuvvete kar§I koymasm1 biliriz. ihtimali çoksa da bu yar:§ta dok- para, francalada da 1 kuru§ 

Kaynuka • gazves• Diyerek ç1k1p gittiler. tor Seforof, kendi hayvam olan -------•------ miktarmda olmasim karar • 
Mu!*!vilerin bu hareketi, mak- Komisarja bir de yclken açacatti y Il • • • ' Tu'' nele ka y J ~ la.,tirmi.,tir. 

Med.ine §ehri ile civannda bulu. tl l t kâf Id • 0 a r 1ç1n yen1 " " ::a armi an a m1ya i ge i. La- için mesaf.esi 1400 olan bu yan§ta Yeni francala ve ek.mek 
nan Museviler, b~llca üç kabileye k' R i·· Ek Ef d' iz h be 

m esu u rem en 1m ar hele rüzgâr gündogwrusu, poyraz 1 t a h s 1· s a t . · 1· narh1 bu sabahtan itibaren ayr.lm1 lard1. Bunlara: b b" t k t · g et) r} tyor se e 1ye verme istemedi. hti- veya y1ldiz esecek olursa Komisari, ba~1 ·yacakt.ir. 1 - Beni Kariza b l ., ~ yath u unmakla beraber, harbe pupayelken. olarak birineiligi ala- • \-, ________ r ___ ., 
2 - Beni Nazir atllmaktan ihtiraz etti. Fakat Mu- cakhr. -
3 - Beni Kaynuka" sevilcr art1k kararlanm vermÎ§ olw ikinci yarl§ta Melike isimli al Belediye 400 bin K~yJ§lD b~r ayhk om- Aç1kta denize gi· 
Diyorlardi. duklar1 içln aradaki g rginhk bir. kisrak gozdedir. Fakat, Kun•" isim- lt"ra daha &V1fdl ru kald1m anlacdd1 l Bu kabîlelerden hemen hepsi de, k ·· rf d b" b''t- t --. .J • 6- Y 

aç gun za m a us u un ar a- li ata binecek olan Mecit, seyirci- ren ere Ceza Var 
Resulû Ekrem Efendimizle bircr rak nihayet harbe mecburiyet his- Beiediye Reisligi yol tamirat Amerikadan elektriX, tramvay 
muahede akdetmi Ier.. islâ.mlarla sedildi · lerin arasma kar>§hraca~ iki sey- ve in~aati için 40 bin lirahk mun.: ve tüne~. idaresine çekil~n oir teL 
hkiçbirbsulretle mütecaviza~1~ hare-1 Harp, hiç beklenilmiyen garip layar kan~krc1yka, yarl ~ ba§K lar ~~- zam bir tahsL<>at ayirm1strr. Bu pa grafla tonel kay1~mm b1_: kaç ,g!i. 

ette U unm1yacaklan g1b1, teca- bir vak'a il h.. .. 1_.. M .. 1.. maz, yu se ses e: • Uru§, Au- ranm 26 bin lirasile Fatihte Kâ _ ne kadar yola ç1kanlacag1 ve aza. 
Dünden itibaren birer 
lira ahnmaga ba§land1 .. d b l l ,. e .,"'i ëWI... us uman K k H . t 1 

vuz e u unan ara da kat iyyen kadmlarmdan biri K k . _ ~··· uru~, Uru§... amya ar- milpac:a, Dolap, Â"tklar, Kizt""'• mi 1-. 1,5_ &y _zarf_ mda burada olaca. 
d t · kl - d - t · ' aynu a çar t k i,,.,.,,.. K k ~ " ...,. · b ld lm var im c ·m11ydie:e erme air em1. §1s1na gitmi~. kmk bir bilezigini iyor, uru§ ~ "i'··· uru§, u- Dülger ~evket, ~ehid Kubilày H~ 1 g1 J m ist•r. Belediye Reisligi taraf.mdan kay 

nat vermI§ 7r . .•. tamir ettirmek için bir kuyumcu rU§!.. .. Mütemadiyen bag1rtacak ltctlar, Ocakll, Mutemed, Ka~ali • , . Dig~r taraftan idarenin rnühen. makamhklara giinderilen oir emir 
Fakat - b1raz evvel arzethgunlz. dükkân:ne girmi.,ti· D'' kk. ve kendi adma pek ah§kan olan mescit sokaklan yollari esash bir d1slen h€r sabah kayI§L muayene j üzerine açikta ve tehlikeli mmta-

·b· bu M ·1 d b' •-·- " . .. u an sa-g1 l w usevi er en ir ~m1 hiplerinden b M · k d Ku~ isimli hayvan, bu seslere 1>ekilde tamir olunacakhr. etmek:edirler. Dünkü muayenede kalarda denize '"'""nlerden 1 er islâ . r ' tfk -k 1 d. ll' usev1, a mm ~ 0 --

dî 
miye in ~1 1 çe ~udse i;_nkma k bilezi~ini yaparken digeri de ka- kar:"§l fevkalâde hmm art1ramk 10 bin lirasile de -Be~ikt~ daha bir ay dayanabilecegi anla • lira para cezas1 a:mmasma ba~la. 

ve rnaneV1 kuvretm en ur ere dmm eteklerini arkasmdan bir ye. otekileri vuracakt1r. llpor caddesi ve Hac1emin efendi §Ilmi~tir. mbni§hr. 
e.hitlerine vefa g0sterdikleri halde re bagladi. O suretle ki, kadm Üçüncü yari§ta ko~acak olan ye- ookagi tamlr olunacaktir. Müteba.. Evvelki gün de bu §ekilde Kum.. 
diger bir ktsmt da, müslümanlann i~_ini bitirip kalktigi zaman bir<H>n-1 di taym yedisi de hep iki ya§mda ki 4 bin lira ile de baz1 tretuvarlar Belediye müstahdemlerine kapt.da li ki§i yakalanara.k tecziye 
tera.kki ve in~allarma mâni olw bire mahrem yerleri aç1ld1. Bu çir- ve ~si de birbirinin âyari olduk- tamir olunacaklardir. yeni elhise olunmu lard1r. 
mak. için g.izlice harek:te gc-çmi§~ kin vaziyet orada bulunan Muse- tan için, bunlar, yan~ bitrne ye- Beled.iyedcki kap1c.i, odac1, gece 
lerd.1.. ~e bilhassa Beni Kaynuk~ vilcr tarafmdan kahkahalarta kar- tine hep beraber olarak gelecek.. Cokauda bir ,ark kahveai bekçisi, kaloriferci, postac1, hade • 
kabilesi mensuplan, bu hususta bu ~1Jand1 Tcsadüfen orada bulunan l f k Buk · · · · · yaptlacak me, muhaf1z, daireci gihi müstah.. b li il · ·t · 1 d. , • . .: er, a at et isunh atm JOkey1 

ay eri ~1 m1 er .i. • b1r mu~lüman, bu hale tahammül AbJullah, tam bu arahk koynun- Goksu deresine 2500 lira sarfile 1 demlere yeni :lbise verilrnesi ka. 

( 
B~ kab1l~, Medme c1~arm~ edemed1. K1hcm1 çekerek, bu reza- dan c1karacag1 ufak bir kabak çi- yeni bir ahsap koprü yapilmas1 rarl~tmlm1~h1. -
lire> ~emlen ~men dagllk ~1r j lete scbép olan çegi buketini ileriye firl'ltarak ya- kararla~hnl~i§hr. 1 Bunlara 237 ta~~m yl'ni ~!bise 

araz1de 1kamet ediyordu. Kabile 1 (Devam1 nr) (D4vami 4 üncli aayfada) Belediye Reisligi aynca burada yaptmhcakhr. Dun 68.37 ltraya 
halk1 da son derece cesur ve ekse- lhale ol t 

ki G .. k ·1 ,_ · · t · unmw~ ur. 
risi silâh~rdu. r-------------------------.... 1 es 0 u a etn11Crlnl anuren 1 --o--

Metm bir kal!-len· vard• Hafta- 1 & KE bir · ~ark kahvesi> de vücude ge. y d'kul l tl d '" .. ~ ELERDE ve POL STE 1 tïrecektir. e i e sur ari ça a ' 
da bir ,!!Ün orada pazar kuruyor- Yediki.:lc surlarmm trcnyolu k1s 

Iar, iiilâmlarla büyük mikyasta a../ ~·--------------------·-----J) 9 uncu f,letmenin bir karari mmdaki baz1 k1.S1mlarmm çatlad1. 
h~veri§te bulunuyorlardL Kalenin Pac:abahçed k d J Jd g1 gorühnü§tür. 
zengin b1r ça~lSl vard1.. Dernirci, ~ e a ID ara sa Iran. Devl:et Demiryollari 9 uncu i§. Belcdiye Reisligi ve müzeler i. 
k bl b letme müdürlügü verdigi bir e • . 

uyumcu ve Saire gi irtakun lar1n muhakemes1• ne b a C: 1 an d1 mirle ffi('mUr Ve müstahdemlerin daresi herhangi bir tchlikenin 0 • 
san'atkârlan, Medinenin san'at er- ~ nünü almak için muayene edecek.. 
bab1 ile rekabet ediyorlard1. Bu iti- mecc ni pasolannm yalmz gün - Ier, eger bir mahzur gorülürse bu 
ba:cla pazar kuruldugu günler ka.. Geçenlerde, Pa~abahçede yanla- olarak muhakemelcrine ba§lan- düzleri rnuayyen saatlerde geçe - lusimlan y1kacaklard1r. 
dm, erkek birçok Medincliler ora- nnda erkcklerle k1rda gezinen He- m1~tir. il egi1ü ve Pazar günleri ise hlç -~---
ya gidiyorlar.. bu çar~1ya avuç diye, Selune ve Meltha · admdaki Tecavüze ugnyan kadmlarla er- muteber olm1yacag1m bildirmi§ • Airi Meb'usu defnedildi 
dolulan paralar dëiküyorlardi. kadmlarm üzerine hücum eckrek kekler de mahkemeye §ahit olarak tir. Halbuk.i diger i§Ietmelerde 

Beni Kaynuka' halk1, islâmlarw bunlan kaç1ran ve içlerinden He. getirilmi§ti. Neticede suçlulardan boyle bir tcfrik 01Jnad1gmdan bu 
dan bu derece menfaat gormekle diyeyi ahkoyarak kendis.ine zorla Hediyeye zorla tasallûtta bulunur- emir hayretle kar~1Janm1~'.1r. 
beraber, istikbali d~ünerek hare. tasallfttta bulunan Avni, Mehmet ken cürmü m~hut h linde yakala-

Evvelki gün Ankarada kalp sek.. 
tesind-en vefat eden Aw1 meb'usu 
Îhsan Tav'm cenazesi dün sabah 

kete geçmlye ve islâmlara kat'î bir ô 
Güleryüz ve mer admdaki suçlu- nan Avni tevkif edilTY'li~ ve muha. darbe indirmiye karar vernli~ler- 1 1 ··-. 

di. Bunun için de gizliden gizliye arm dün kinci Ag1rcezada gizli keme ba~a bir güne b1rak!lmt§tlr. 

baurhldara giri§mi~lerdi. -----------------
Resulü Ekrem Efendimiz, bu ha-

1urhldan haber aldi. 1htiyatlt. dav. 
randi. Bu gizli dü§manlann ahva
lini inceden inceye tarassut ettir
miye ba~Jad1. Ve islâmiyet aleyhi. 
ne büyük bir suikast haz1rlandlg1-
n1 anlad1. 

Salacak aç1klar1nda bot bir 
aandal bulundu 

Evvelki gcce saat 24 s1ralarmda 
Salac1k aç1klarmda bo§ hit sandal 
bulunmu§tur. Yap1lan aramada i -
çinde bir erkek ceketi gorülmü§ _ 
tür. • 

«AJkî melânkoli» ye müptelâ 
katilin karar1 nakzedildi 

Fakir ve kimseaizlerin 
teçhiz ve tekfini 

Fakir vc kimsesizlerin cenaze -
lerinin ~fini için belediycce 2500 
lira aynbni§hr. Aynca bunlarm 
tekfini i\]n de 600 lira tefrik olun.. 
ffiU§lUr, 

~Tenle §ehrimi.ze getirilmi.5tir. 
Cenaze dün saat 17 de ikindi na. 

nlazm1 müt-eakip merasimle Be • 
yaz1t camiinden kaldmlm1§ ve E. 
dimekap1daki ~ehidlige defnolun.. 
tnll§tur. Cenaze mcrasiminde Va. 
li ve B"elediye Reisi Liitfi K1rdarla 
bir çok maruf zevat irnzir bulun • 

- Wï"---....iiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiii rn~tur. · 
Mes'ut bir evlenme . --.D---

Basin Birligi 
âzalar1na 

Mezarl1klar kontrol ediliyor 
Belediyc Reisligi §ehrimizdeki 

tekmil mezarliklart ycni ve e ash 
bir kontrolden gcçirtmektcdir. 
Bunlardan bir k1s.m1 kald.mlacak.. 
tir. Kalmalari rnünasip gorülecek 
olaniar du. tanzim olunacaklard1r. 

-~-

Florya banliyosünde ayakta 
aeya.hatten Vekâlete §ikâyet 

edildi 
S1rkec1 - Çekmece banliyosün • 

de oturan halktan bir çok kimse • 
1er trenlerde birinci mevki vagon. 
lardaki yerlerden fa:da bilet kesil. 
digini Vekâlete §ikàyet etmi§J.er • 
dir. $ikâyete gfüe ber katarda üç 
vagon oldugu ve her vagon yirmi 
birer kîlit ald1g1 hi.Ide bazan yüz. 
leree .ki~iye bilet kesilmckte ve 
bunlardan bir çogu ayakta seyahat 
etmekt-edir. Bu arada ikinci mev. 
ki yolcularm da daha tren kalk • 
madan birinci mevkie oturarak 
yerlcri kapatmalarmdan §ikâyet 
edilmi!llir. 

Aakerlik kanununda tadilât 
yap1hyor 

Askerlik kanununda yerù bir tâ.. 
dîlât yap1lmas1 için hazirlanan bir 
kanun lâ}ihas1 Büyük Millet Mec. 
lisine verilerck alâkadar encü -
menlerden geçini~tir. Buna naza • 
ran yok.11UJ1a llagmda bulunup da 
askcre g:tmeleri zamam gelme • 

FIKiRLER f 
Amerikan tereddüci ;j .. 
nün dogurdugu tehlike 

"."azan: Hâmid Nuri lrmalc 
1ngiltereye yapbg1 hudutsu~. yar

d1mlan Sovyet Rusyaya dahi ev
velkine nisbetle mahdut dahi olsa 
te~mil eyliyen Birle§ik Amerika 
hükûmeti, harbe fili müdahale hu· 
susunda mevcut tereddütlerini mu.. 
hafaza eylemektedir. Bunun sebep
lerini §U üç esasta ar.yabiliriz: 

1 - Anglo w Sakson irkma men 
llup $imalî Amerikadaki halkm 
ekseriyetindeki fili müdahale istek· 
lerine ragmen, Meksika, Bolivya, 
l;iili, Uruguvay, Paraguvay, Arjan. 
tin, Ekuator, Kûba gibi halkm .n 
ekseriyetini Lâtin 1rkmin te~kil ey. 
ledigi Cenubi Arnerikadaki umumî 
efkârdaki mübayenetler. 

2 - Mecburî askerlik usulünün 
tatbik olunmam1~ bulundugu Bir
le§ilc Amerikada kara harplerine 
geni~ ve müessir surette Î§tirak 
cdebilecek talim gormü§, zabitleri 
haz1rlanm!§ büyük bir ordunun bu. 
lunmamas1, yeti tirilmesinin . enc· 
lerce mesaiye bagh olmas1. 

3 - 1ngiliz donanmasmm muh· 
telif cüzütamlarmdan büyük k1sm1-
nm anavatan ile onun Atlantik de-
nizindeki yollar:n1 Almanyanm 
tayyarelerine, korsan gemilerine, 
tahtelbahirlerine ka~1, korumak 
ve ayni zamanda Akdenizde dahi 
ltalya deniz kuvvetleri, Afrika nak· 
liyah, Malta, K1br1s, Filistin, Suri. 
ye sahillerinin müdafaasile me§gul 
olmas1. 

Üçüncü scbep, Uzak $ark sula• 
tmda, Singapur müstahkem geçi· 
dinin, Çin, Hint denizlerinin mil· 
dafaasmda tngiltere bahriyesini 
Japonya donanmasma kar§1 zav f 
bulundurmaktad1r. Almanya ve i
talya, Atlantik denizile Akde:niz· 
deki bahrî hareketlerinde ingiltere 
donanmasmm büyük klsmm1 'Uzak 
$ark sularma gidememek mecbti. 
riyetinde b1rakhklarmdan, Japon· 
yamn yard1mc1S1 olmaktad1rlar. 
Hindiçinînin, Singapur üssünü teh• 
likeye dÜ§Ürecek, tecavüzü kolay· 
la§tlracak tarzda Japonya tarafin• 
dan i§galine ragmen, tngiltere ile 
Birle§ik Amerikanm filî mukabe-
leye te§ebbüs karanm verememe. 
lerinîn sebebinî daha ziyade bu ci· 
hette aramak lâz1mgelir, Siyarn 
Kraillg1 ile Japonya arasmda bil· 
kuvire mevcut anla§ma, filiyata, 
ilân ile tatbika müncer olursa, în· 
giltcre ile Birle§ik Arnerikadan yi· 
ne iktisadi tedbirlerden, nutuklar
dan, protcstdardan, §iddeth nc>~ri· 
yattan ba u fiiî mukabele gcirÜ• 
lemezse hayret etmemek lâzurge
lir. 

Hindiçinîde kara ve hava kuv-
vetlerini yerle§tiren Japonya ordu· 
su ba~kumandanligt, hükûmetilC 
Siyam Kralhg1 arasmdaki ikbsadi, 
fikrî, siyasî yakmhgi henüz ilân 
olunmam1§ askerî bir anla~ma ile 
tamamlam1~ olabilir. Bu takdirclc 

Bu esnada Bed!r zaferinin üze
rinden henüz bir ay gcçmi~ti. 1s. 
lâm muhariplerinin manevi kuv
vetleri, bu gizli dü§manlarla da 
harbedecck derecede yü~kti .•• 
Fakat Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
kadar s1k1 münasebette bulunduk
lar1 ko!Il§ularile birdenbire barbe 
girl§mek istemedi. Kabîlenin reis
lerini Medineye davet {. ::ï. Ehli is
Iàm al-eY.hindeki haz1rltklanru bun
Iann yüzlerine vurduktan sonra; 

Ceket ahibinin ne oldugu an • 
la 1lamam~hr. 

Üsküdar Cümhuriyet Müddciu _ 
mumiligi ehemmiyetle tahkikata 
ba~lam1~t 1r. 

Nitanh tnt yarahyanm 
muhakemesi 

Yüksekkaldirunda â§Ik (Jldugu 
16 ya~:nda Evgenya'y1 Oldüren A
nargiros admda 55 ya§indaki kati 
lin muhakemesi geçenlerde bitmü, 
ve 30 sene müd.detle hapse mah· 
kûm edilmi~ti. 

Temyiz Mahkemesi, vekili tara 
fmdan •S§kî melânkoli.ye müpte!i 
oldugu iddia edilen katil hakkm
daki karar1 lchine olmak üzere boz. 
mu~tur. 

M'uhakemeyé yakmda tekrar ba 
lanacakhr. 

Gazetemizin"" ve Son Telgraf re.. 
fikimizin i tihbarat §efi B. Halûk 
Cemalle polis komiserlcrinden 
merhum Vanh B. Mahmut Tanyu- Basin Birligi Istanbul Mmtaka 1 
rnn km Bayan Saimenin nikâh· Reisliginden: 
lar1 evvelki gün Büyükada Bcledi- Merkezde haz1rlanmakta olan 
yesindc kalabahk ve giizide bir muvakkat basin kartlarma yapI§
aile toplanhs1 onünde yapd~hr. tmlmak veya buna ilgili dosyalara 
'Jikâh1 Adalar kazast tahrirat ba - konulmak üzere âzam.iz1n dorder 
kâtibi B. Büseyin k1~ kayma-

mi~ olanlar seferbcrlil· zamanla •

1 

Marr!?~1 c;:ang-~~y~~k kumanda· 
"mda veva fevkalâde hallerde Mil- smdak1 <:'m m11h mucadele ordu• 
li Müdafaa Vekâletinin talebi, Ve- 1unun, Hindistamn Birmanya eya· 
killer Hcy'etinin kabulü ve Rei • leti vas1tasile 1ngiltereden temin 
sicümhurun tasdlkire askere alma. eyledigi silâh, malzeme, mühim· 
bilecekl?rdir. mat yolunu tamamen kesebi!eC'elc 

- Ben, ke>m§uluk: haklana tifayet 
edJyorum. Ve aranuzda ahitname
ler mucibince, sizden de ayni mua
nieleyi bekliyorum. Eger bunun 

B:X müddet evvel n~anhs1 Ni
meti Edirnekap1da bir arsa içinde 
vurup yarahyan Rahmi Koç adm
daki suçlunun mubakemesine dün 
1kincl Agircezada devam edilmi§ 
ve ~ahitler dinlenilm~tir. 

Yaralanan Nlmet mahkemeye 

aran 1klar1n Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN 

~------- Edebî Roman 31 
- Zannedersem bu evin hiz -

rnetçisi vard1, kap1yi a~ak zah. 
meti niçin size d~üyor! 

- Tesadüfen ben i~ttim de o • 
mm için Necnti Kenan bey. Ne is. 
Uyorsunuz? 

- Müekrrem beye haber ver • 
eeniz memnnn olurum. 

- Mükerrem beyin içeride i~ 
\rar. Soyliyeceginlz teYi ben de 
dinleyebilirim. 

Necmi asabil~i: 
- Soyliyecek ve dinletecek bir 

teY yok. Kendisini gormekJillm 
&bim. 

Kenamn ~lecegini pek iyi bill • 
yor w heyecanla bu aaati bekli • 
yordu. 

Zorla ~kedildigi bir n~arun 
boyle bir geceye rastlamas1 ne ka
dar fena idi. Babasm1 bu hususta 
da ikna edemiyecegini bildi~i i . 
çin, ni§an gününün de~~tirlmési 
teklüinde bulunmam1§t1. ISimdi, 
kap1 arkasmdan hàdisenin scyrini 
takip ederken, kalbi nerede ise 
duracak gibi, uzun fasilalarla go~ 
sünü dovüvordu. 

Necmi, bir defa daha soyledi: 
- Ne duruyorsunuz Nihat bey, 

O~la1:°: b~ muhaveresine, an •

1 

Mükerrem œyi çag1rmak için da. 
h\::run lk1nc1 kap1smdan bir b~ ha ne bekliyorsunuz? B"enim geL. 
kulak kabartm1~1. Bu, Vedia idi. digimi c;oyleyin kâfi.. 
Aym sekizi oldu~ için, bu gece Me:oelenin içyüzünü. bilmiyen 

tane vesika fotograf1 He son i§ 
' am B. ~evkct ile Biiyük Millet 

eelisi mutemedi B. Kaplan tara. ve ev adresîerine lüzûm vardir. 
gelmemi§ti. Kendisinin nerede ol •eyne §abitlik etmi~lerdir. Arka· Gonderilecek cetveli geciktirme
dugunu babas1 da bilmedigini soy la im1:zla C§ini tebrik eder, kur- mek üzere istanbulda ve d ~rdaki 
lemi1 ve muhakeme Nimetin ara luklan yeni yuvada saadet dile- âzam!Zln nihayet be§ güne kadar 
ruhp bulunmasi için ba§-ka bir gü fa. bunlari auntakaya tevdi etmeleri 
ne b: ra k1lm1§hr. • ~!SZ!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!'?"!!!!!!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!l1 rlca olunur. 

Bu takdirde bunlardan yokla - Japonya, Çin harekâtim tasfiyeye 
malan yapilanlar derhal k1t'alara ve i~gali tamamlamiya, mukave• 
sevkolunacaklard1r. Digerleri de meti kirmiya muvaffak olabilir. 
Askerlik 

1
Meclisler.i tarafmdan top Diger taraitan Siyam ile de as· 

larup lt1t alanna yollanacaklard.i_r. keri an~ma neticesi, Malaka y~· 
. B.unl~rm yapacaklar~ aske~ltk nmadasma da kuvvetlerini y1ga<'ai< 
1\er1deki muvazzaI hizmetlerme Japonya, Hind.içinînin cenup sahil· 
roahsup olunacaktir. 1 . d k' .. l d . tif d ·1 s1·0· 

Nihat, Kenan1n bu 11.Î.yaretine de 
hlç bir mânâ veremedi. Bilhassa 
bOyle bir n~an gecesinde, ne de 
olsa rak;bi sayilan ibir adamm, 
peJmürdc bir vaziyette e~ gel -
mesi Nihat için iyi bir §ey degil
di. Hele Vediarun b~ ~en hiç 
habcri olmamahydI. Bu dilllilnce 
ile, kap1y1 sert bir hareketle Nec. 
minin yüzüne dogru kaparken. bir 
dilenci kovar gibi, bagrrdI: 

- Gecenin bu saatinde Müker
rem beyi goremezsin. Allahtn gü
nü bitmedi ya be herif!!.. 

0 anda Necminin üstünde bir 
silâh bulunsayd1, muhakkak ka • 
til de olurdu. Âlemin iki paralt.k 
adam1, ne hakla bu sôzleri sôylü • 
yordu? 

Ezgin bir vaziyette, üçüncü k~ 
ta ç1kan merdivenlerin üzerine 
çêikerek ba~im elleri arasma alip 
o~~turmaga ve bu darbeyi onle -
mek ic;in çare aramaga b~Iad1. 

lçerid.? ise, Nihadm kap1dan u. 
zakla~1p salona dogru yürüdügü -
nü goren Vedi.a, nl§anltSmtn onü.. 

erin e l us er en lS a e 1 e 
--~--~~~~-~----~~---~~~--~~~~~~~~~~~-~----- gapur müstahkem mevkiini dah3 

ne çikarak, hiç bir §eyden habe. Hizmetçi, esasen kap1ya dogru dansda bulunmasmdan istif.ade e • 
ri yokmUlJ gibi, soruyordu: ilerledigi için, Nihadm emir ver • derek, h1ç kimseye belli etmeden 

- Birdenbire nereye kayboldu,. mesine lüzum kabnadI. deminki tarassut yerirre gitti. Ba. 
nuz Niho.t hey? Vedia, biraz evvelkinden daha bas1, merdivenlere bakan kapmm 

Ni~nlls1, onun sualine cevap v~- heyecanh bir ~kilde, vücudü ür • d!§ma çtkmtll Kenanla bir §eyler 
recegi yerde, yalvarircasma bar pererek, gazleri karararak bol 1 - konu§uyordu: 
teklifde bulundu: §1kli sakma girdi. - Artik ·b·u zahmetinizi fazla 

- Ba .... a yalmz ismimle hitap 1 Babas1, ibir ahbabt ile çene ya • buluyorum Kenan, diyordu. Bun. 
edemez misin Vedia. 1ki ni§anh bu fl§tmyordu. Kadmh, erkekli bir dan sonra emeginizin mahsulünü 
derece resmî olmamah degil mi? sürü misafirin gürültüleri, salonda kendinize sarfedin daha iyL 

Vedia, bu zavalli delikanhya a.. 'ugultular doguruyordu. Vedia sakland1gi yeroen Kena • 
eu• gibi baktl ve iç geçird.i: Kena • Ved.ia, hep babasm1 kolluyor, nm yüziine bakarak iç geçiriyor • 
run §U at1da kap1da beklediginî Biraz sonra hizmetçinln getirece • du. Delicesine sevdigi adam. nef • 
kat'î olarak biliyordu. Babasma gi haberi bekliyor. / retle babasm1 süzüy<>r vc '°yle d.L 
haber ver~si için, Nihadm dogru Ko~edeki radyo, ecnebi bir is • yordu: 
s0ylemes1 lâz1m geliyordu. Buna tasyonun güzel bir tangosunu nak. - Nasihat ~ge, tavsiye din 
bir çare ararken, kapmm zili tek. ledince, Nihat da, Vediamn çok lemege gelmedim beyfndi. Esasen 
rar uzun bir ~ilde antreyi çm • samimî bir arkad~e dansa kalk. 1 bunlara futiyac1m da yok. Fakat, 
latti. ti ve bunu bir kaç çift daha taki;p ben sizin çok muhtaç oldugunuz 

Vedia, kap1ya dogru ilerler.ken, etti. baz1 §eyleri soylemeden gidemiye.. 
Nihat mâni olmak istedi: Genç klz, hâlâ babasm1 gozet • cegim: Dünyada en acmaca.k adam 

- Birak carum, hizmelçi açive. liyor, hlzmetçi kaduun haber ge • lar, dogru dU§ündügünü Z'l!llllnede. 
rir. Haydi blz salona girelim. tirmesini bekliyor. rek, vicdaru üzerine ba~ lmrn 

Teklüinin kabul edibnemesinl Nlhayet, $erüe, uzaktan ipret zavalhlardll'. Bir hafta evvel, kim 
umdu~u için, bir yandan da hiz • ederek Mü.kerrem beyi çagmnca, bilir nas1l bir dü~nce tesirile. be. 
m~tçi kadma sesleniyordu: Voediarun da o anda içinden bir can ni ayaklanna kadar gotürme~e 

- ~erüe? daman kopar gibi oldu. Niha.dm (Devamt var) 

loolayca tehdit ve zapttedebilnlelc 
ôrsatlanru eline geçirir. Ayni z::t• 
manda ve Hindistanm BirmanY' 
eyaletinde askerî harekàta gir~ 
mekle, bu eyalete yakm buluna!l 
350 milyon nüfusun bannd1g1 Biil' 
distanm merkezi Kalküta'yi ve 
Bingale eyaletini de tehdide te~eb· 
bü f.rsatlan, Japonya ordusu ba~· 
kumandanhg1 için zuhur cdebilil'· 

Slngapuru ele geçirebildig1 ta~ 
dirde Japonya, lngiltere donant!l 11 

Sln1 Çin sularmdan ç1kararak, ait; 
le§ik Amerikanm Büyük OkyaP11 

donanmasile Hint ve Çin deniz!e' 
rindeki ingiltere bahrî kuvvet~ 
nnm irtibatlarmm sevkulce 1' 
hareket birliklerini meneyieJl1~e 
imkânlar1m da elde eyler. :H~r\e
filen m.üdaha\e hususunda ~i!de' 
§ik Amerilcadaki tereddütlerlfl ,.11, 
varru, Uzak $arion karalar1ncl 11, 

denlzlerinden sonra, Orta .t\S~ifl 
nm. mubarip büyük devlet~e;i 
çati~ma sahalarm1 te$kil eyle ... GJ 
tehlike ve ihtimallerini ~ 
getirmektedlr. 

! 
l 
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10 - ACUSTOS - 194; ---------- IKDAM ----------·--- ---------------------------------~Sf. VI'"' - , 
r BUGUN -"'\ (,.------------·--------~ 
1s1vAs~1 HAVACILIK BAHISLERÎ 1 

E Mühim bir nutuk t l. VAZIYET ' --------- ---------------' 8 n fin nutkU ngilizlere 9 0 re Almanlarla, Sovyctlcr arasmda-Uzak <:at kta inkicaf s t cephesinde Stalin hattmdan ç >k 

B B i
. ·1· M.. ~ y ki büyük çarpii;malar motorlü 0 V y e daha evvel yanld1g na hükmetmek 

u •gar gazetesi ir ng1 IZ us- ALMA N y A eden yeni vaziyt~t kuvvetler ve tanklar arasmda ol- ayriea mevcut ta~-yarell'rintn dôrt-
dugu kadar havalarda da büyük A 1 m a te bir miktanm da Uzak i}ark cep----- t d" k" Uzaksarkda vaziyet esash bir inki~aflar gostermektedir. Harbin n 

B k t ·1- . ec;:ar1 1yor 1: Sovyet lerle harbe §eki.lde degi~m~ b.ulunuyo·r·. Fil • 1 1 1 k' iki' hcsinde tutmak mecburiyetinde bu-u DUtU t Dgl tereDJD ~ • I bakika Japonya, blr kaç gunden • seyrinden oy e an a§l lj'Of l, lunduklan hesap edilmt'Jidir. Ja-

b d Id g 1rmek 1 e n e 1er taraf da ilkonce, hava cephesin! J-l h • d Jz ponyanm Sovyetl"r Birligine kari;1 
a~ Ü§man1m1z o u- "Kit'a1ar1m1z müttefik . beri kendisinin çcmbcrtenmekte yarm1ya ve birbirlerinin hava kuv. ar ln e a"•a "' k 8 y b 9tm1 c ? oldugund.~n bahsebmekledir. Ha • kü' t be . V alacag1 vaziyetin bu bak.mdan bü-
gUnU gosterir d i y or toprag"' ina çikinca bü- T . , tirlarda oldugu üzere, bu harbe ta- vetlerini müm n mer e =- yük bir ehemmiyeti vard1r. Bu• , 

. . Londra, 9 (A.A.) - !ktISadJ t baya niyet ctm~tir. Ancak bun- c e p h e s ,· dirde Sovyet havacthg1 daha büyük 
Sofya, 9 (A.A.) - Stefaru ai an- t •• J • 1· k J J • H N i 1 •- .. t kaddüm eden aylarda ngilrere dan sonrad1r k1', harbin bir buudu b 

lndan· l U D Dg 1 IZ a p er l 1 arp ezaret par amen .... mus e b~vekili Mister Çemberlayn Al • ir taksime ugriyacaktir. 
,. , ,. •'-· h lrln da .. • J k §ar1 Foot Avam Kamarasrnda de· et f d k' d 1 tl 1 ortadan kalkacak, ve harbin §&D.S- Fakat diger taraftan tayyarenin 
... uenm .. so.n. nu ..... a ". m_u- sev1nç e çarpaca tir, .. ~.1· t'· k1··. manya rama 1 eve ere an. ia i i kt Bir tarafta t ayyare latealar yuruten Zora gai:ctesi, ~y- § ~Alm 28 . ind i l~alar yaparak, onlara garan • lar1 daha ko y an a§l aca ;r. ana gidas1 olan petrolü ihmal et. 

le ..- Londr n (A.A) N f N <-- anya son ay 1ç e 1 _,_ Alma iki tarafm tebliglerine bakacak k t l d•"' m..mek lâzundtr. Eger, s0ylendigi 
yaziyor: a, ., . - a ia ezo tl B' 1 .•. d k-ll· tü 

1
. ti er vererna. nyayt çember. Ç O pe ro a z, 1ger .b. S 

Bu nutuk. ingilterenin B"'-·is- reti ""~lamento mÜSte§an Hick ,nikvyte daer __ ';_ ihgm enal u 'Y.e lemek istemi§ti. 4te o zamandan. olursak, harbin ilk haftalan zar- gi I, ovyet havac1hg1 Alman!ara 
t ....,.~ ..- " ar es...,.. arp m zemeSI ve ber' h 1 finda Almanlar da, Sovyetler de laraf la petrol r ok gôre çok dun vaziyette '•ft, b""a 
anin ba§ dl4maru oldugunu bir bugün yapi Î§çilerine hitaben bi · e d h b b t tr 1 k 1 !Jl§C ur o an çemberlemeyi T ~ ~· 

kere dahA isbat etmektedir JU 
1
m yan a U Uk a , pe O, ~: §imdi Japonya kendisine tevcih e. mühim hava kayiplarma ugraml§- t f e a Z mukabil Al man petrol membalan 

. • nutuk siiyliyerek de~tir ki: s e, ma_nganez, r~m ve pamu• dilm~ gèimnektedir. Filvaki Uzak.. lardir. A!man iddiasina nazaran a Y Y a da Sovyetlere gore çok mahduttur. 

Kanada ihtjyat 
teélbirleri al1yor 

lngiliz klt'alan §imdi Hitlerir 'hht
1
1 eedtm

1
t§lir. Bu

1
muikddet zba.rfm~1a §llrkda Japonya siyasl, iktisadî ve Sovyet kayiplan 5.000 e yakla§'- f y azan: ---- Sovyetler bunun için Almanlarm 

ayagmm altmda ezilen kahramat ' a 1 en petro m tan . ir nu· askeri bir çember içine almmak • maktadir. Sovyet iddialanna gO- uçurabilecekleri tayyareleri hesap 
muttefiklerimizden birinin topra /.:>~ tonu bulmaktadir. Makme yag 1 tad1r. Japonyamn fündiçiniyi ~ • re, Almanlarm 7.000 c yakm tay- 1 Mümtaz F aik F enik ettirebilmek çarelerine ba~vurmak-
gina ihraç edildikleri gün bütün lanle. tayyareie;e m~~s benzin 1 gal etmesi Si y ami ku~kulandirmt§ yaresi imha edilm~tir. Fakat bü- tad1rlar. Bunlann ba~mda senl'de 

bu m1ktara dahil de(:1ldir. ve tngiltereye meylettirmi•tir. tün bu rakamlar iki tarafm zayiati 6 mil}'IOn ton çr.karan Rumen pet-
tngiliz kalblcri sevinçle çarpacak. B d b 1 ' h d Id k .. h · · 1 d k li · · b b rd 1 1 un an 8§ka Sibirya de~ryo u 'i Londradan verilen bir habere gêi.. akkmda a o u ça mu 1m m. \·et er tayyarecilik sahasm a en- ro ermm om a man an ge. 

Müdafaa Nann be- t;r. Naziler taraf1ndan ezilen, mak· Almanyay1 Uzak :;Jarka bagltyan, re, Siya.Jr.in salâhiyetU bir §ahsi • balàgalar bu!unàujlu hissini ve. li icatlarmdan bir ~ey koymamL~- mektedir. Birkaç giin evvel gelen 
lûp edilmi§ bv.lunan ve aç birakt· yegàne yoldu. Son aylarda bu yoL. yeti, Siyamm tecavüze uj!radlgi mektedir. .ar, aynen Amerikan ve îngiliz tip- telgraflardan ogrendigirmze gôre, 

yanatla bulundu j 1an fakat sulhe ~ik bütün bu in· dan Almanyaya gelen mallar se- takdirde sonuna kadar harp edece. Vaziyeti normal mizanlara vura .erini kapya etmekle iktifa etm~- bu mmtakalar, bilhassa PluCJjti pet. 
Ottawa, 9 (A.A.) -Miidafaa Na- sanlann, y;gitlerimizi ne heyecanh nede yanm milyon tondan fazla gini sèiylem~tir. Holanda Hindis. rak tetkik etmiye çah§ahm: Sov erdir. Bu bak1mdan Sovyetlerin roi sahas1 s1k1 bir bombard1mana 

t1ri Albay Ral..t.on, Uzak ~.rktaki 'bir surette ve ne kadar minnetle idL Bu yoldan Almanyaya ithal tant için beliren tehlike 1se bu yetlerin tayyare mevcudu hakk1r. yeni tip tayyareleri Almanlara go· tâbi tutulmU§tur. Diger taraftan 
vaziyet dolayisile Kanadanm Pasi. edilen mallar arasmda bilhassa memlcketi ingilterenin .kollarma da elimizde kat'i malûmat yok- re çok azd1r. Sovyetler havac1hk- ingilizler de mütemadiyen Al
fik sahillerinde bütün ihtiyat ted- ~ihyacaklarmi tasavvur ediyor hayvani ve nebatî yaglar, kauçuk, atnu§tlr, denebilir. tur. Fakat baz1 rakamlar bunu" ta bilhassa par~tçülüge ehemml- man harp sanayii mmlakalarm1 ve 
birlcrinin ahndiglDl bildinn~tir. musunuz! balur, kalay ve tunsgten bulun- Uzak§arkda tebellüre bB.§ltyan 20.000 kadar oldugunu kaydetmek yet verm~ler, bunun için gençli. petrol tasfiyehanelerini oombardi-

Nazir, Kanada faalcrdusuna me. Î§gal altmda bulunan memlekct- makta idi. Almanlar tarafmdan Amerika, tngiltere, Rusya, Çin, tedir. Bu takdirdc, eger Almanla- gin havaeù1k balommdan talim ve man etmektedirler. Bütün bunla
IUp 6 nc1 tümenin halen ...eferber lerdeki Nazi askerlerinin kalbleri bilâtahrik Sovyet Rusyaya yapilan Siyam ve Holanda Hindistanmm nn iddiasi dogru ise, Sovyetlerir lerbiyesine büyük ehernmiyet at- rn hedefi, Alman tayyarelerinl 
hale konmak üzere oldugunu Hâve korkudan titremektedir. Bu korku tccavüzün ilk neticesi Sovyet Rus.. ~ birlijli karµsmda art1k Japon • §imdiye kadar mevcut tayyareieri. fetm~lerdir. Nihayet vaziyet o §ek- yerde kans1z bir ceset halindc b1-

l Y d do"-·d ... _. nin dortte birini kaybettikler:ne r 1 t ki 1 rd 14 CY. e1I14tir, iyi tcçhiz edilm~ bulunan !ngiliz a a~ 5•:' an uugruya veya yanm han~i cephede harekete ge. 1 1 a mt§ 1r , son zaman a a rakmiya matuftur. Eger Alman 
transit suretile gelen mallarin ke- l dak' ali bü·t·· hükmey emek icap eder. Fakat ya~ m bitiren gençler arasmda ha- il b' 

Ordusunun ve esaret altma aldlk- . . ·egi yo un 1 su n un e • 'likt 1 .. h · 1 • · erley~i sür'atli olmaz da, 1r a-

B •• M 1• • silmes1 olmll§tur, h~-'y•.·,1·n1· kaybettirmi•tir. Çün tayyarec1 c as1 mu im o an ci- vada uçn,1yan ve parll1!Ülle atla-
l b l l · •- k c•~•u " ' h t d t 'kt de" ·1 yak evvel, Sovyet petrol mmtaka. ru n 0 uso 1n1 anmn gaza a ge me eri iwr usu. Bu maddelerin halihazir ~lan kü Jap~nya bu devletlerden han - e sa e ayyare mi an gi ' U· masm1 bilmiyen kimse kalmam~-
d çurulabilen tayyarele-in adedidir. br denilebilir. lan ele geçirilmezse, o zaman Al· 

d •• d f d" J d" ur. altmda ise ~ka yerden teminine gisile barbe tutu,arsa hepsine kar K·.·z1'·rdu ha•~c1lt"ma dair yap1lan manya kara ablukasmm da büyük 
Un e ne 1 1 - · kân kt t h be · · la ktir ., ·• 6 Fakat bütün bunlar havac1hkta im yo ur.. ~1 top an ar g1rm1~ o ca · -uhtelif n<><ri~at gèisteriyor ki, . sikmtisuu derhal hissedeccktir. 

P l d * " ... , m~afm bir mikyas1 olabilir mi? Q onya t So t! bir harpte ancak 5 6 B Çünkü elinde bulunan petrol stok-

•

}d'oarnli:, 9 (A.A.) - Stefani ajan. a çe e. T R 1 y Es TE' DE '-1'nvytea~yerare uçurabilmektedirl~r. u cihet ayr1 bir meseledir. Çünkü lan. harbi çok daha uzun sürdür-
~· } } } ., , yalmz par~ütçüler, hava ordusu-

1 f 1. t t z e z e e e r "u-nk-u ta""~relere, uçu•lardan n _, ,_ 'd miye màni olacaktir. Çünkü sade 
B .. M li . . defn' el a a J y e e < ,, ' un n.,,er=ri ir. Ve bunlann e-runo usso runm 1 me • D • • k ·· d t~y."arclerin de~il, büïün me>tèirlü 

k k k ;onra dinlenmek, te rar goz en ge- hem.miyeti taarruzi bir harekette ' 6 

ra.s_imi bu sab. ah Forli yalnnmda 0 UZ l C:l UT• .1·r,·lmek tem·.·zlenmek için olan t As 1 vas1talann da kllill, cani petrol-k 1 )" S • ar ar. 1 mühim olan yüksek ka-
"'" Predapp10 mezarhgmda icra •• •• • • d . " J d . Kastamonu, in op, zamam, ayr1ca pilotlarm adedini biliyetli pilotlardir. Çünkü bunla- .dür. Gèirülü;or ki, So•-yet - Alman 

edilmi§tir. Otdurulen A 1 man ~un a l z l l Çank1r1' da 1 de hcsaba katmak lâz1mdir. Bu tak- rm hem taarruzî harekette, hem harbi, belki de ~imdiye kadar ya. 
~fe~asimde Duçe, ailesi erkân,, zabitinin gëg&Üne dirde eger Atmanlarm \"Crdikieri tedafüi vaziyette büyük rolleri p1lan muazzam çarp §malarm ne-

lllulk'. ve ask~rî memurlar, kordip- Diger bir tak1m e§has z e 1 z el el e: r 0 l du rakamlar dojlru !se, Sovyet tay. vard1r. Sovyetlerde bêiyle evsafta ticesini tayin hususunda büyük bir 
lometikten birçok zevat huu- bu- " L h S t J d . d h k A Ankar:i 9 (A.A.) _ AldiglmlZ yareciligi çok mühim kay1plara püot Almanlara nisbetle azdtr. rol oyn1yabilecek mahiyettedir. 
lunmu§lardir. ~ • ovye an a~- a 1 am a ma U m telgraflar, bugün bir kisim vilà _ ugrami§ ve A~m.an~ar, -~~rk ceph': Diger taraftan, Sovyetlerin mev- Her ~ Sovyetlerin mukavemet 

mas1 meriyete girdi,,ya Roma, 9 (A.A.) - Ofi; yetlerimizde müteaddit yer sar • sinde ~ava hak1m1yet1m tamam1- eut 20.000 tayyarcleri içinde bir derecesinde ve Alman iptidai mad-

Almanya 4 mil
yon asker daha 

ç1kara b il ir 

1 b • k A ... ·1· • .1 . !talyan gazetelerinin n~retmi§ smhlan kaydedildigini bildirmek.. j Ie ellerme alr!'l§ dcmekbr. harpte tam mânasile kullanabile. de kaynaklarma vuracaklan dar-
ZI 1 If agit 1 l§hr1 ml§ olduklan resrni bir tebligde dokuz tedir. Filhakika Sovyetler ~imdiye ka- cekleri tayyarelerin miktan 6.000 belere baghdir, 

Londra, 9 (A.A.) - Polonya çe- ki§inin Triyeste'de k:u~a dizil- Buna nazaran biri 10.0 5 ve di .1 dar havac:hk lçin mühim gayret- kadar tahmin edilmektedir. Fin- Hava harplerl nas1l kara ordula-
teleri Almanlara ka!§i harekete ~ olduklar1 bildirilmektedir. Bu J!erleri 1,11, t,17 ve 1.24, te olmak l Ier sarfetmi~lerdir. Bu gayretin Sovyet harbi esnasmda yap·lan nmn zaferini tamaml yorsa, kara 

tebligde Lioubliana eyaleti dahi. üzere Kastamonuda dort yer sar • ! mebdei 1924 senesidir. 0 tarihte n~riyata gore, bunlarm 700 ü bom- ordulanmn mukavemelleri de ha-
geçmiye ba§laml§tir. l'nde telefon hatlann1 tahr1·p et- d rd 700 ta b rd ta · 600 - h- h 1 · · d · · t hf.f a• srnt1S1 hissedilmi~tir. Sinop'da sa. So~tler 1~a an yyare a iman yyares1, u ucum va arp enmn ereœSim a 1 e. 

Son zamanlarda bu çetelerin itn.. mi~ olmakla itham edilen birtakuu at 24 te bir yer sarsmtun olm~ l alarak i§e bai;lam1~lar. Bundan son- tayyaresi, 1200 ü avm tayyaresi, debilecektir. 

Londrada y a p 1 lan 
tahminler bu yolda 

ha ettikleri bir Alman birliginin e~hasm !usa bir muhakcmeyi mü- ve bunu be§er saniye farkla iki ra bu modcllcr üzerinde. çah§abil<;- 1500 ü de rasat ve k~if tayyaresi- Hàdise §Udur: Bir tarafta tay. 
komutan1 da êildürülm~tür. Cese- tcakip ku'luna dizilmi§ olduklar1 zelzele daha takip eylem;§tir. cek birçok tayyare fabrikalan vu- dir. Digerlerinin de nakliyc tayya- yare çck, petrol az. Dïter larafta 
clin üzerinde ignelenmi~ §U ufak tasrih cdilmektedir. idam edilen lneboluda da 1.20 yi 4 saniye 1 cude getirmi~lerdir. Bu fabrikala- relcri oldu~ s0ylcnmektedir. E- tayyare az, fakat petrol çoktur. 
not bulunmu§tur: .Rus • Polonya c§hasm ikametgâhlarmda silàhlar devam eden iiiddetli bir sarsmti rm miktari 74 dür. Sovyctkr bu ger Sovyctler hakikaten bu harp- Bir tarafm tayyare zayiati, diger 

Londra, 9 (A.A.) - Moskova c&d.ro- anla~masi mer'iyete girmi~tir. ve mühimmat bulunmu§lur. Elle- olmu§tur. fabrikalarda kendi tayyar<:krini te Almanl:mn iddiasma gore 5.000 taraf1n petrol zayiatma tckabül 
~nun büdirdiiline clire Alman ihliyat- rinde infilâkh bombalar ve silàhlar Çankmda da 3.5 da §iddetli bir motèirleri de dahil olmak üzere biz. e yakm tayyare kaybctmi~lerse, ve ettigine gore, §ark cephesinin hava-
n:;re~~~";~.~=-iz~~":,W:~ Ba~ka kavgalar:n ayirm~ oldu- bulunan diger birtak:m e§has da iœlzele duyulmu§tur. Zayiat kay • zat kendilcri imal etmektedirler. bunlarm mühim bir kisrm da bu c:hk bak1mmdan tetklkindc tarn 
rt tnaksatlar için 7 mllyon ki~iyi hb:- gu klivvetler Almanlara lun;1 ~te idama mahkûm edilmi§lerdir. dolunmam1~tir. Fakat yinc soylendigine gore, Sov- faal tayyarelcrse, o zaman, hcmen mânasile bir tarafm lehine b'r a-
ltieto alabileceklerlnl gliotermektedir bu ~ek.ilde birl~irler. hemen Sovyet havac1hgmm, §ark vantaj bulmak imkânsizd1r. 
5
0 Yas1na kndar bütün erk•ltler bu rak Leh _ Rus anla§masi, nazirmin 

ltaina dahlldir. Alman:rada 11 ile 40 
l'a, arasinda ve ailab altm.a almabile- yok edilmesinin mû§terek menfa-
'"1' 4 milyon •rkek bulunclugu tahmin atleri icabmdan oldugunu an!tyan 
'<IOmet.:ted!r. Bu ha!, Hltltt'in ne için 
trb~ bir y1tdmm harbüe bibrmelt is- ve anlamakta gecikmiyecek olan 
h 1g1nl ve ne lçin Sovyet harbtnm ilk bütün diger memleketlerin yapa. 
"'1talarinda en iyi asl<erlerini ve.., i:ri caklan' ayni mevzuda anl••malara 

'»Gteha .. islann1 iililme oevkettll!nl 1- ""' 
~ etmoktedir. bir mukaddime te~kil etmektedir. 

--;..=~;:::::::::::::::::;;;:::::;::::::;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;-

ïlf! p o~• 
Yüzme birincilikleri-
nin finaline ba§land1 
4-100 bayra,kta Galatasaray 
birinci, Beykoz ikinci geldi 

t· l'liilge yüzme birinciliklerinin 
llla! tnüsabakalanna dün Moda ha 

"uzlarmda b~lanllllflir. 105 spor. 
~nun t~tirak ettigi bu yaeyar1 
~ k•tnmiyetli bir seyirci ka!abah!1 
a 1P etrn~lir. 
Ahnan teknik neticeler §unlM • 

di.r: 

loo serbest büyüldere: 

2 
1 - lbrahim tstiklâl l..isesi: 1,3,4, 

le;;: Mehmet G. Saray, 3 -Kema. 
1n G. Saray. 

lOO serbest kü~: 
lt 1 - Necd-et G. Saray 1,11,2', 2 -
s:;'al G. Saray, 3 - Kemal G. 

ay, 

~OO Kurbagalama büyükler: 
'l' - Yusuf G. Saray 3,7,2, 2 -
S e\lfik Sen Jozef, 3 - Hikmet G. 

aray, 

~OO Kurba(jalama kiiçükleT: 
- Yusuf G. Saray 1,31,4, 2 -

!!!~Plu '1. Saray, 3 - Ferhan G. 
ray. 
•o. aerb t b ·· i.ikler· 
1 

r uy • 
- Veda! Haydarpa§a 5,58,1, 

2 - Mehmet G. Saray, 3 - Tu4 • 
ru! Haydarp •. 

400 seTbeat küçilkler: 
l - Bedri Beykoz 5,56,1, 2 - La. 

zo Beykoz, 3 - Sadullah G. Saray, 
4Xl00 Bayrak büyültler: 
1 - G. Saray takuru 12,21, 2 -

Beykoz tak1m1. 
4X100 kiiçükler: 
1 - Beykoz takmu, 2 - G. Sa.. 

ray tak1m1. 
Tramplen bilyülcler. 
1 - Fahri Beykoz 104,80, 2 -

Sabri G. Saray, 3 - Mahir Bey • 
koz. 

Tra.mplen kûçükler: 
l - Sem.ih G, Saray 34,36, 2 -

Hariton Beykoz. 3 - Sabahattin 
G. Saray. 

Tramplm ba.yanlar: 
1 - B~yan Rone Beykoz 49,06. 
Son olarak yap1lan su topu inü. 

sabakasmda Beykoz ile G. Saray 
küçültleri 6.8 berabere kalm.1§lar • 
d1r, 

Müsabakalara bu&;ün de devam 
edilecektir. 

ES RARE N G 1 Z DAN SÔZ [ s~i;:;·klz~N~.!1.,2~~~0 
- Size bu hikâyeyi o anlatll Zabita Romam: 35 - Sllll... Rica ederim. .. 

degil mi? ... Yalan ... Beni yanm- - Niye yalan sèiylüyorS'Jn? 
da bulundurmak istiyordu ... :Fa- Türkçesi M. Feridun - Sen ya'«n sôylüyorsun .•. 
kat benim paraya ihtiyacun yok! Beni dinle Rene ... Kati!... 
Babam zengin! ... Ne kadar ister. maj!a vaktimiz bile olrnadi... - Ne diyorsun? 

B 1ân k d Delfos onüm sira gidiyordu Bir K t'l y ka! ..1. di sem verir ... up io ur u... - a 1.. a an'" ·yo. 
_ Demek siz mahzene ugra- :ki.brit çakti ... Ben cesedi iyi gêi.. rum ... 

madan bardan ç1ktmiz!... remedim bile ... Yalmz yerde bir Delfos komisere bakti. Heye • 
_ Evet... §eyin yathguu farkedebildim... canla sordu: 
_ Ve dosdogru eve gittinizT Hattâ sonra bana bir gozü açik 

E t 
oldugunu, agnnm. • - Neler sëylüyor bu? Kati! ... 

- ve · ·• - Gazeteleri okumuyor mu • 
- Fakat evvelâ midye ve pata· Delfos alay etti: 

kà h Id 1 aunuz?... SarhO§luktan vakit 
tes lazartmas1 yedin mi? - Ze na ayran o um. 

E t Z d
. o esnada Jan arkad&§mdan. Y<>k ki desenize ... ~imdi bana a 

- ve ... anne iyorum... gece c.,,.n • Degirmen• de bulu-
- Fakat arkad••1niz da yanl· be§ ya~ küçük ve pek çelimsiz v-...., d B · k nan ve ertesi gün sizi takip e • 

ruzda idi. Bunu garsondan ogren- gorünüyor u. u vaz1yet arli'-
dik! smda ne ~ünecegini bilemi • den adam1 tamyip tammad1guu.. 

· · ... . _ u sèiyliyeceksiniz ... 
Jan ellerini aaabiyctle ugu§tu· yordu. Kimsey1 man=am1ya • 

â · Id "'· hissedi Delfos alrundaki teri sildi ve ruyor ve yalvanr gib! arkada§i.. cagiru, ctz o U5unu · • 
na baloyordu. Fakat Delfos 1Srar yordu. • 
ediyordu. Delvin ildsinin de yüzüne ay. 

- Olabilir. Fakat benim hiç n ayn bak1yordu. 
bir kabahatim yok! - Anla§m, mutab1k kalm! ... 

- Ben kabahatiniz oldugunu Korkuè~n o kadar telâ§la çikti.. 
iddia etmedim. mz ki kap1y1 kapamag1 bile u • 

- 0 halde? nuttunuz ... Sonra gidip midye 
- 0 halde hiç bir ~y yok! ve patates k1zartmas1 yedmiz ... 
Delfos nefes ald1. Etrafma Birdenbire Delfos'un gozünün 

yan yan baktyordu. içine bakarak: 
- Mo.hzenden çikmak için '9 - Cesede dokundunuz mu?-

preti siz mi verdiniz? Cevap ~-crin! 
- Ne münasebet! - Ben mi? ... Hay1r ... 
- Herhalde siz onde yuru • - Civarda -bir has1r sandik 

yordunuz ve cesedi evvelâ sù: var m1 idi ! 
gèirdünüz... - Hayir ... Gormedim ... 

- Yalan! - Day1mzin kasasmdan kaç 
Jan sabredemiyerek: kere para çaldm1z? 
- Rene! diye bagircb. - Bunu size Jan m1 soyledi? 
Komiser onu yerine oturt • Yumruklarm1 Slkarak ilâve. 

mak için bir kcre daha müda • ctti: 
haleye mecbur oldu. Fakat bu - Pis musibet!... Küstah ... 
ihtara ragmen biraz sonra k:uv • Bunlarm hepsi uydurm.a ... Çün. 
vet.siz bir ses1e Jan yine soyle. kü o cküçük hesaplar• dan pa. 
niyordu: ra çahyordu... Açil!llll benim 

- Niçin yalan sôyledij!ini an.. verdigim para ile kapatiyordu .. 
lam1yorum ki. .. Biz kimscyi oL. Jan cllerini bit~tirerek yal • 
dürmedik... Hatti paray1 çal • vard.i: 

arkadll1!mm bulundugu ko~ye 
balana~a art1k cesaret edeme • 
di. Biti§ik odada zilin sesi ~itil
di. Yandaki odalann birinde 
bulunan Megrcyi çaj!1m1ai!a git 
tiler. Kap1 açùd1. Müfett~ Gi • 
rard'm refakatinde Megre iQe • 
ri girdi. 

- Biraz çabuk! ..• f}oyle 1~tk. 
da du11•11uz bakay1m. .. Soyle • 
yin Delfos bu adanu tanldlDIZ 
nu? ... 0 mu? 

- Evet o! 
- Evvelce tammaz tll.l id;niz? 
- Hayir! 
- Sizinle hiç konU§llladi m1? 
- Zannetmiyorum ... 
- ·~en • Deginnen .. den ç11t-

t1ll'1mz znman bu adam.m civar. 
da dola~mad1gmdan emin misi.. 
niz? lyi d~ünün... Hâfizaniz1 
iyice yoklaym ... 

- Durun bakayun... Evet ... 
Karanhk bir ko:iede bir adam 
cluruyol'du. Belki de bu idi ... 

- Bellti mi? 
- Hayll" ... Kat'iyen eminim .• 

(Devaau var) 

Mahmut Nedim p~. Bab1âll -
nin arka kap1smdan çikh. Korku 
!çinde arka sokaklardan geçerek 
Bebekdeki yalmna can ath. 
Vak1â Hasan Fchmi efendinin me.. 

§ihatten c;ekilmesinden evvelce ye. 
ni Osmanltlar ccmiyetinin haberi 
olmu~ ÎS<' de Gürcü ~erif efendi • 
nin ~eyhülislâm olacag1 cemiyet 
erbabm1 havaland1rm1§h. Çünkü 
$erif efendinin $eyliülislâm olma
sm1 kimse istemiyordu. 

Softalar ve halk, Mahmut Ne • 
dim pa~anm sadaretren azlolundu 
gunu haber a~lard1. Fekat pa -
di~ah larafmdan sadarete ve $e:v • 
hülislàmh~ k!min getirilecegini 
merak ire heyecanla bekliyorlar • 
d1. 

Sultan Azizin bôyle mü1kül bir 

Nihayet sabah oldu. Fakat bu • 
J:inkü kalabalJk daha fazla idi. On 
bmlerce softa ve halk sokaklari 
doldurmll§tu. 

Bilhassa, Sirkeci ve Bab1âli 
caddesi, adam alnuyordu. Gü.nler • 
den Cuma id!. Bu ha! boyle devam 
cderken ogl<?yc dogru sadaretin 
dordüncü defa olmak üzere Meh • 
met R~ü pa§&ya ve m!!§ihatin i -
kinci defa olarak Hasan Hayrullah 
efen.diye ve seraskerligin alelàce • 
le Bursadan getirilen Hüseyin Av. 
ni ~ya verildi#( anla§ild1. 

Serasker Abd! p~mn Serdan 
Ekremli.k llnvanile Bulgaristana 
memuriyetini havi hall! hiimayun 
ç1l.<t1. 

anda Mahmut Nedim p3§antn ye - .. Bununla beraber Midhat pa~a da 
rine sadarete getirebilecel!i adam \ ':'kelâ meclisine memur edi!mi~ -
ya, Midhat pa_<;a, yahut da Hüse - ti, Bu zevat hemen Babiâliye gel. 
yin Avni p~ olmah idi. diler. 

Cemiyet erbab1 daha ziyade Mid Softalar ve halle kütleleri yeni 
hat ~a§8nm sadarete getirilmesini vükelànin Bab1âliye gelmesi ve 
bekhyorlardt.. Softalar ve halk ek 1 hatt1 hümayunun okunmas1 üze • 
§l'mlara kadar caddelerde beklei • . d~" ..... 1 til 

rme ..,.,..,. ar .• 
er. 
Nihayet a~ama doj!ru ortahkta . Çiinkii, istedikleri olmu~u. Fa • 

bir takun §ayialar dol~ajta ha}- tihde ~e 1urada burada bulunan 
ld1. Her kafadan bir ses çikiyor • tal<!be1 ulûm da medreselcrine av. 
du. det etmi~lerdi. 

Kimi, sadarete Midhat p3§anm Sadrazam olan Mehmet Rü§lil 
getirildijtini kimi, Hüseyin Avni p~ askerî meslekten yel~e u • 
~m geleceltini soylüyorlardt. muru slyasiye ve sivil idarede d:i-

Ak§am oldu, sular karardi. Fa -
kat, ne gelen oldu, ne de giden.. hi vàsi malûmata sahip bir ~ahsi. 
Eger, pad~h taraf1ndan biri sad. yetti. . 
razam favin <•lunmu~ olsayd1, mu. Askerî Am1rler arasmda ecnebi 

>kkak Bab1lliye geleceltti. Ve lisanma â§ina kimse bulunmad1g1 
1 hatt1 hümayun okunacakti. 1 za_manlarà.a Frans1zcay1 tahsil et • 

Aksam ..unma kadar ldmse mi~ ve b1r çok askeri talimatna • 

lgelmediginden sab1rs1zhk artt1. meler vc nizamnameler • ûcude ge 
Softalar ve halk daltilmadi. Gece.. l1rmifU. 
yi sokaklarda ceçirdiler. (Devam1 var\ 



SAYFA- ~ 

Alman tebligi 
(Baa taraù 1 incl s.'lyfada) 

m1~lcrdir. 
ALl 1AN TEBLiGi 

Berlin 9 (A.A.) - Alman ba§ • 
kumandanhgmm tebligi: 

Son fevkalâde tebliglerde bildi
r1len Uhayna'dak1 yeni harekâ • 
tm neticclcri ~u ilk büyük muvaf
fakiyctlcrle tahakkuk elmi§ bu -
lunmaktadir. 
Feld.m&rc al Von Rundstedt'den 

ahnan rnalûrnata giire General 
Von Lochr'ün ha\'a filosunun yar
d1rnile 6 nci ,.e 12 nci Sovyet or -
dularile, 18 inci Sovyet ordusunun 
baz1 kmmlan yani tahrninen 25 
piyade, dag ve tank tümerù imha 
edilmi§tir. 

Içlerinae 6 nc1 ve 12 nci ol"du 
ba~kumandanlan da dahil oldugu 
halde 103000 ~sir ahnrn1§hr. 317 
tank, 833 top, külliyetli sair harp 
malzcmesi ve bu meyanda 5250 
kamyon "e yüklü trenler igtinam 
edilmi~ir. 
Dû~an kanli ve vahim zayiat 

vermi.,tir. Dii§rnan zayiati §irndi -
yc kadar 200 bin raddesinde tah -
mm cdihnektedir. 

Berlin 9 (A.A.) - D. N. B: Al • 
man tayyareleri 7 Agustosda Din,. 
ypeer'in mansabmda Uçakof li -
manma hücum ehni§lerdir. ~im • 
diye kadar alman malûmata naza
ran 3000 tonilatoluk bir !jilep ya -
1nlm1§ ve cem'an 15 bin tonilatoluk 
diger 4 vapur da bombalarla ha • 
rtara ugrahlm1lit1r. 

---.C4---
Sovyet tebligi 

(Ba§ tarafi 1 inci sayfada) 
1eri ile mesai birligi yaparak dii§
rnarun ma.kinelï cüzütarnlarma ve 
piyadc kuvvetlerine agir durbelcr 
lndirmÎ§lerdir. 

P embc günü Kmlordunun 14 
tayyaresi zayi olrnU§tur. Alman 
ta arelerinin zayiat1 21 dir. 

MARE$AL TiMOÇENKONUN 
BEYANNAMESi 

.Moskova, 9 (A.A.) - B.B.C: 
Merkez cephesindeki Sovyet or· 

clusu bél!ikumandam, Marc§al Ti
moçenko, dün Almanlann i§gali al
tmdaki Sovyet arazisi halkma hi
tap eden bir beyannarne ne§I'etmi§
tir. Bu beyannarnede ezcürnle ~ôy. 
ile denilrnektedir: 

Bütün cephelerde K!Zllordu kah
ramanca harbetmekte ve N azileri 
inhizamlara ve agir zayiata ugrat· 
maktadrr. 

~eto muharebeleri te§kilâtlarma 
giriniz, dü§maru hatlan gerisin
Ben iz'aç ediniz. Erzak ve mühim
mat ve benzin bidonlanm tahrip 
cdiniz. Bugdaylâruu ahp gotürü
nüz, dli§manm bunlan ele geçi:r. 
rnesine müsaade etmeyiniz. 

Ogullannm, karde~lerinizj mer
hametsizce êildüren dü!jmandan in
tikam almu. Nazileri i§gal etmek· 
te olduklan araziden kovunuz. Za· 
fer, yakmd1r. Dü§man1 imha etrnek 
içm bütün kuvvetlerinizi bir ara. 
ya getiriniz. 

Londra, 9 (A.A.) - B.B.C: 
Salâhiyettar mahafilde insanca 

ve malzemeee ~k bü iik iedakâr
llklar .iaplnl§ Almanlann Lenin
grad, Moskova ve Kiyefi .istihdaf 
ed n taarruzlarmm akamete ugra
masmdan sonra, §imdi Alman mil-

tinin kuvvei maneviyesini yük. 
i;eltmek maksadile Odesa istikame
tinde yeni bir hareket tecrübe et. 
mekte olduklan bey an edlmektedir 
Son saatlerde Alman ba§kuman
danbgi, fevkalâde bir teblig ne~re
derek Ukraynada bir muvaffak1-
yet kazarulrm§ oldugunu bildirmi§
tir. 

Londranm salâhiyettar mahafi
linde Odesa istikametindeki ileri 
:hareketm mühirn oldugu kabul e
d1lmektedir. 

ALMANLARIN HEDEFÎ 

Londra, 9 (A.A.) - Halen Al
manlaI'IJl en büyük gayretlerinin 
œnupta Mare§al Budyeni ordulan
r;a knr§1 rnasruf oldugu anla§1l
maktad1r. Fakat Alman hcdeflcri. 
mn Kiyef veya Ode adan hangisi· 
ne müte•·ecclh oldugu henüz ma
lûm deg-Jair. Almanlann Kiyefi 
tecrit ettikten sonra Odesaya kar§1 
hareket etmeleri de mûmkündür. 

Moskova,·9 (A.A.) - General 
Bohuszszyszko'nun riyaseti altmda 
bir Leh askerî hey'eti, dün buraya 
muvasalat etmi§tir. 

Miskova, 9 (A.A.) - •Kml de· 
11anma. mecmuasmda inti~ar e
den ve Tass ajans1 tarafmdan nak. 
redilen bir makalede, Alman do-
11anmasmm 22 Hazirandan 4 Agus-
1osa kadar olan 44 günluk harp 
muddctince 14 denizalti gemis1 ka 
bet•1gi yazilmaktad1r. Bu demzalti 
g rnilerinden dordü mayinlerc çar. 
parak, biri Karadenizde bir Bulg~r 
torpidosuna bindirmek surelile 
ibatm.~, digerleri de Sovyet deniz 
kuvvetleri tarafwdan batmlm1~
lardlr. 

Sovyst tayyareleri 
(Ba.$ tara!1 1 inci sayfada) 

Londra, 9 (A.A.) - B.B.C: 
Dün ak§am, M<>skova radyosu, 

bu akln etrafmdaki esrar perdesini 
y1rtm1§br. Bu radyo, Sovyet ke§if 
tayyarelerinin Berline kadar ilerli
ycrek orada askerî hedeflere yük
sck infilâklJ bornbalarla yangm 
bombalan atm1§ olduklanm bil • 
dirmi§lerdir. 

Londrada Sovyetlerin hava üs.. 
leri ile Berlin arasmdaki mesafe
nin takri en 1100 kilomctre oldu
gu ve Berlini bombard1man etrnek 
üzere ingiltercden havalanan tay
yarelerin 900 kilometrelik bir rne-

1 Bir habere gôre 1 

Almanya irana 
• nota vermem1~ 

Roma 9 (A.A.) - Ofi: Berlin • 
den gelen bir telgrafta bildirildi • 
gi.ne gore, irandaki Almanlann 
hudut harici edildikleri takdirde 
Almanyamn 1ran ile diplomasi 
münasebatm1 katedeccgine dair 
haberlerin as1ls1z oldugu salâhi -
yettar Alman makarnlari tarafm • 
dan tekzip edilmektedir. 

J KDAM 

1
1

cephelerde Vazlyetl 

Sovyetler Ukràynada 
nazik vaziyettedir 
(Ba§ taraf1 1 inci say:Cada) per üzerindeki koprüler Almanlar 

mn sag sahilinde cercyan ediyor. tarafmdan hava hücumlarile ta • 
ilmen gëlü cenup dogusundaki ma~n tahrip edilmi§Se ~imdi Sov 

harekâtm da inki§af etmekte ol • yet ordulannm sür'atle takviyesi 
dugu bildiriliyor. veya ric'ati hayli mü!ikül olacag1 

Smolensk ccphesine gclince, bu. tabiidir. 

AGUSTOS - 1941 

Bat, Dîf, Reale, Grip, Bomattnna 
Ncnalji, Kmk11k "° Biltlla AtnJarmm Oerbal Keeer 

...... lhd• I D'9 e1aal1Hlr. TAli.LITLERINDEN SAltlNINU. 
HU V&AO! PUU.l.J KUTIJt.ARI ISRARt.A ISTEYINIJ 

safe kat'etmeleri icap ettigï kayde-- y eni tasavvurlar 
dilmektedir. 

rada Alrnanlann ikinci bir büyük Sovyct tebligi ise malûm istika. 
harnle için haz1rbklara devam et. metlerdc muha:rebelerin cereyaru. i 
tiklcri bildiril.mektedir. , m bildirmekte, fakat barekât hak. 

Yüksek ycvmiye ile usta tesviycci 
ve motôrcülere ihtiyaç var 

ALMANLAR SAKLAMAK MI (Ba§makaleden devam) 
iSTÏYORMU~ §imendifer ile milyonluk bir ordu 

Londra 9 (A.A.) - Ballik üsle. besJenemez. Babnsus ki o yolun da 
rinden 1200 kilomctre katettikten Fin - AJman kuvvetleri tarafmdan 
sonra Per§embe gecesi Berlin ü _ yakmda kapanmas1 ihtimaJi babis 
zerine gelen K1z1lordunun muaz _ mevzuu oluyor. Binaenaleyh mil• 
zam hava kuvvetl-eri hiç §Üphe yonlarca insan kiitlesini akhyan 
yak ki Alman devlet rnerkezi bal. So\"~ ctleri takviye çin yegâne im
kmda büyük bir hayret tev lit et- kân Viladh·ostok ,.e Sibirya ~ oJu
mi§tir. Almanlarm an! bir bask1 - 1 dur k.i .o limandan ve yol~an isti
na ugrad1klan hiç bir dafi batar- fade içm Japonyanm musamaha 
yas111m ·bu taarruza mukabele et. ve muvafakati iptidaî §arttir. Ço~ 
rnemi§ olmasile sabittir. §Üpheli olan bu Tokyo muvafakab 

Denildigine g-Ore ber ne kadar eJde cdiJse bile o uzun Sibirya a~m 
gece muharebesi tayyareleri ha • bat yine muazzam bir ordunun ih
valanm1~iarsa da çok geç kalrru§ •. tiya!:larm1 nakletmiye kâfi gel
lar ve Sovyet bombard1man tay _ mez. ~u baJde Büyiik Britanya ve 
yerelerine bir §ey yapamarnl§lar • Amerika için mü§terek bir çare 
dir. dü§iinmek ,.e halli yok :ibi giirii· 

Berlin rnehafili Per~embe gece. nen bu dügiimü çozmek, günün hi· 
si hava hücumunu yapanlarm Sov rinde kasrrgamn yine Büyü~ Bri. 
yet tayyareleri oldugunu bildir. tanya adalarma donmcmesini te
mek istememektedir. min için, hayatî bir ebemmiyeti 

Deyli Telegrafm Stokholm mu- haizclir. 
habiri, Almanlann bu hakikati iran He ingiltere ara mda teati 
bildirmek istemiyecckler.ini, çün.. edilen notalar i te bu ihtiyaon 
kü bir ay evvel Kml ordu hava mabsulüdiir. Fakat transit olarak 
kuvvetlerinin tarnamen tahrip e • esliba ve mühimmat 1:eçirilmesi 
dilm~ oldugunu ilân etmi~ lbu • keyfi ·eti Tahran h .. ûmetini hiç 
lunmalarile bunun telüinin müm. de memnun edecek bir unsur de
kün olmad1gm1 yaz1yor. gi.Jdir. Bahus1lS ki Almanya §imd~-

den mukabil bir nota vererek 1-
randaki Almanlara dokunuldugu 

Ukraynaya gelince, Almanlar kmda daha etrafh malûmat ver -
burada büyük bir zafer kazand1k. mernektedir. 
larm1 bildirmektedirler. Dün ne§- Sovyet tayyareleri iki gece üs -
l'edilen fevkalâde Alman tebligi, tüste Berline akm yapmi§lar, in • 
6, 12 ve 18 inci Sovyet ordulan. filâk ve yangm bombalar1 atm!§ -
nm 25 piyadc, tank ve dag tüme. lard1r. Malûm oldugu üzere Sov • 
ninin imha edildigini, 6 ve 12 nci y~t tayyareleri §imdiye kadar he
ordu kumandanlan da dahil al • men sadtce kara ordulanna rnü • 
mak üzere 103 bin esir almd1g1m, zaheret J{inde ve bir ncvi pasif o-
307 tailk, 838 top, külliyetli mik • larak kullamlmaktad1r. Fakat bu. 
tarda harp malzernesi ve bu ara • gün Rus hava kuvvetl rinin kul -
da 5250 kamyonla bir tak1m yüklü lamh§ t<Jrz1 askerî bak1mdan kara 
trenlerin igtinam edildigini ve ordusilc Î§birligi çerçevcsinden 
Sovyct zayiatmm burada 200 bi • çi.kmi§ gorünmektedir. Almanla • , 
ne balig oldugunu bildirrnektedir. nn büyük muvaffakiyetlcr ilân 

Bu resmî teblig hukikati tam i. ettikleri bir Sll'ada Rus tayyarelc. 
fade ediyorsa, Mare§al Budyenni • rinin arka arkaya Berline hücurn. 
nin kumandasmdaki Sovyetlerin Jan Alman muvaffa~iyetlerine bir 
cenup ordusu, süratle takviyc edi.. cevap mahiyetinde telâkki edile • 
lemedigi takdirde daha büyük bir bilir. Ayni zamanda Rus hava kuv · 
maglûbiyete ugramas1 ihtimali var 'fetleri Al~n Moskova bom. 

dir. bard1mar.ma mislile mukabele et-
ALmanlarm Dinyepcr nehri üze. 

mi§ olmaktadir. Bu da gësteriyor 
ki Rus hava k'uv'vetleri hâlâ ayak. 

rindeki koprüleri bombard1man 
ettiklcrinl kaydederken bunun 
Sovyet -ordulanmn sür'atle tak • ta -durmakta ve müh.ùn darbeler 
VÎ)ll!Sine veya bir ric'ate mâni ol • indirebilP<.-ek vaziyette bulun -
mak ~in yap1lmas1 ihtimali bu • maktad1r, 
lundugunu kaydetmi§tik. Dinye • * 

Mec liste DAGARCIK 
Viti ne yapacak takdirde siyasi münasebetlerini (Ba~ tara.fi 1 inci sayfada) 

kesmiye hazrr oldugunu bildinni§- tahdemlerden (aybklan elli liraya 
tir. Biiylece Rus _ ingiliz birleî1J1C· kadar olanlar hariç) ita miktarlan 
sine mâni ve yol üzerinde bulunan üzerinden yüzde 1 vcrgi almacak-

(Ba§ taraf1 2 D<:i sayfada) 
fl§l yine Bukete kazandinru§ .ola
caktir. (Ba~ tarafl 1 inci say:{ada) 

dair birtak1m §ayialar deveran et
mektedir. 

NAZIRLAR MECLÎSÎ 
TOPLANDI 

V~i, 9 (A.A.) - Bugün ëgleden 
i;onra toplanmi§ olan naz1rlar mec
lisinin bilhassa Frans1z Afrikas1. 

. memleketler zor bir durumda kal. hr. Bu yard1mlar këylerde ayni
mi§hr dcnilebilir. I.ondra kaynak~ yat suretile olup tahsilâh belcdi
lari iran ve Irak te,.ebbüslerini yeler yapacaktir. 

Dërdüncü yan~ta Hümâ Hatuna 
binecek olan Davut, meydana ç1k
madan yüz"\inü, gëzünü, ellcrini 
pirincunu ve krernlè beyaza boya.. 
yacak, bôylelikle herkcs Hümâ 1 

Hatunun jokcyini yepyeni \'e kim- 1 

senin ta01mad1g1 acemi bir jokey 
sanarak, ona kimse bilct alm1ya
cak ve i~in içyüzünü bilen Duvu
dun arkada lan, Hürnâ Hatun bi
rinci gcliucc ellerindeki biletlerle 
be§ yüzer lira alacaklardir, 

run müdafaa:.'l meselesi ile i§tigal 
etm1~ oldugu zanncdilmcktedir. 

sathî bir surette babis mevzuu e- Bu paralar yaln z askcr ailelerine 
derken Almanlarm muhtemel bir tahsis edilecek vc ihtiyaç azald1k
Karadeniz harckctinden ve Bakû 

1 
ça mükelleflerden de vergi tenzil 

petrollerine gitmek te§ebbüsünden edilecektir. 

YENi BiR KANU:NU ESASÎ 
PROJESÎ HAZIRLANIYOR 

bahseylemekte ve bu i, için Tob- DÎÙER LA YÎHALAR 
ruk Ye Afrikadan Balkanlara asker 

Diger müzakere edilecek lâyihanaklettikleri iddia ve rinyet ohm-
lar meyamnda harp dolay1sile ka. maktad1r. Boylccc Runclt • Çorçil Vi~, 9 (A.A.) - Halen tctkik 

edilmekte olan yeni kanunu esasî 
hükümlerine gore Frans1z Devlei 
Reisi . ki §irndi Mare§al Petendir. -
ne Birle§ik Amerika rehiligine az 
çiok benzer salâhiyetler verilmesi 
mutasavverdir. Henüz kat'i §eklini 
almam1~ ve gizli tutulmakta olan 

radan, havadan, denizden memle-
gorii'ï111esinde bütün bu Yakm k t' . 1 k ··it il · 1• . . . d e 1m1ze ge ece mu ec enn a-
~ark 1)ennm "e Ru~~a~a yar im . .. .. . •. 

Be§inci yan~1 mutlaka Sava 
isimli h~'l\'an kazanacak ve hopar
lôr: 

keyfiyetinin muhteJif safhalar1 go.' bi .olacaklan hukumler, ~rf1 !dan: 
rii~iildüi;rü anla 1Jmaktadir. Kanununun rnahkemenm sureti 

te§kiline ait olan maddelerinin 

•Bu son yan§1 da Sava kazand1, 
ganyan 7500, plâse 2350 lira ala. 
cak! • diye bag1rmca seyircilerin 
arasmda bulunan Nev§ehirli bak
kal Savamn kans1 da: 

JAPONYA 
k:anunu esasî projesi iki büyük fik- (Da= tara!l 1 inri sayfada) 
ri ihtiva etrnektedir: rika hariciye nazm Cordel! Hull 

Birincisi devlet reisi salâhiyeti. Japonya büyük elçisi amiral Na. 
mura'y1 kabul etm1~tir. Mülâkat 

nin arttmlmasi, bir çeyrek saat sürmü~tûr. iki 
tkincisi de geni~ bir inhhap bak. devlet adam1 Amcrika ile Japon,. 

k1 ile tadil cdilmi§ intihabat siste-
yay1 alâkadar den meseleleri ve 

m.. zun bir müddet için inthap e. 
düecek ve tekrar intihab1 rnümkün beynelmilel vaziyeti konu§mus -

lard1r. 
bulunacak olan devlet reisi ayni za. Bangkok, 9 (A.A.) _ Rôyter: 
manda otomatik bir surette Basve. Siyasi mahafil Japon • füyam 
kil olacak ve naz1rlanm kendisi se- vaziyetin ~on saatlerde biraz 
çecektir. iyile~mi§> clrnakla ta\·sif ediyor-

Ofi • Havas ajansma gore, yeni 
kanunu esasinin tahriri ile me§gul la~u mahfillere gore Eden ile 
olan komisyon kadmlara da intihap Cordel! Hull'ün beyanatlarmm 
ha~kmm verilmesini tekHf etrnek. Siyamhlan te~i etrn~ oldugu, fa

ted1r. , kat karars1zbk havasmm devam 
Londra, 9 (A.A.) - Kazablanka kte b 1 d guv tahmin cdil-

h be l .. P t h .. etme u un u dan gelen a r ere gore, e en u. ktro' 
kûmetinin mihver devletlerine bil.. me rr. B B C· 
hassa japonya'ya kar~1 temayülün. $anghay, 9 (A.A.) - ·. · · 
den dolay1 bütün Frans1z Fas'mda Japon memurlan, Meiyo. ~dm-
endi§C t;ezayüd etmektedir. daki Amerikan. ~trol .gemls1m. Y~-

Bildirildigine gore Frans1z Hind. i kalam:§lar .. ve 1çmdek1. 2~ "\ anl 
çinisi tarafmdan go terilen tesli. petrolu musaderc etmi~lerd1r. J~
miyetin ilk tesiri, Kazablanka, Ra- pan memurlan, bu petr.oll:rm 
bat, Mekncz, Fas veMcrake~ hir. Yan~·Tse deltas:n~a harekât l~~~ 
terindcki FranSlz kolonisi arasmd.a etme1üe olan Çmh çetele-re go. 
bulunan De Gol taraftarhgim §id. derilmekte oldugunu beyan etm1~. 
detlendirmek olmu§tur. lerdir. 

Ve gene §U mütaleada bulunmak. Bangko, 9 (A.A.} - B.B.C: . 
tad1r ki Amiral Darlan tarafmdan Siyam hükûmeti erkârlmgan b1-
yap1lacak berbangi bir hareket, ri dün §U b€yanatla bulunmu§tur: 
Hür Farnsizlar lehine kat'i bir ha. Biz S!yamhlar, istiklâlimizi se. 
reketin teessüsünü tacil ehni§ ola- veriz, bizden istiklâliœili kopar1p 
cakhr. Mütareke komisyonu halen alrnak gayesinc matuf her harek~
Mihverin propaganda mer'kè.zin.i te mukaverret edeCi.'{\iz. 
te§kil etmektedir. r.: ·~ · ,. 

General Denz 
(Bas tarah 1 inci aayfada) 

tarafmdan enterne edilmi§lerdir. 
Britanya makamlari bunlaqn 
Frans1z k1t'alan taraf.ndan esir e. 
dilen müttefikler rnütareke huküm 
lcrine gore serbest b1rak1ldikta~ 
sonra tahliye edileceklerirù bildiri· 
yorlar. 

Bu hususta hiçbir teblig n~re· 
dilzr.emi§ olrnakla beraber salâhi
yetli Vi§i mahfilleri bu keyfî ha
reketten dolay1 hem hayret, hem 
de infial gëstermektcdirler. 

Hint muharririnin 
cesedi yakild1 

~angbay, 9 (A.A.) - K<!lküta
dan alman bir habere gêire, Hint 
muha~i Rabind Nath Tagore'un 
nâ§1 Hint âdctleri mucibince bü
yük bir halk' kütlesi huzurunda, 
Hoogby nehri k1yismda yakilnu§. 
br. 

Bu münasebetJe Kalkùta, Bom
bay, Madras ve diger §eh1rlerde 
hükûmet binalar1 kapannu§ \"E 

Bengol parlament.osu celselerini te
h1r etmi§tir. 

tadiline ve Ôrlî Îdare Kumandan-
hgma ait olup makam hizmetJc. 

rinde kullamlrnak iizere bir oto

mo bil tahsisine dair lâyihalar ile 

Înhisarlar idaresi mütedavil ser. 
mayesinin 36 buçuk milyon liraya 
iblâg1 lâyihalar1 ve Aske.rlik Ka. 

nununun bir maddesinin tadili lâ

yihas1 vardi:r. 

Meclis pazartesi günü bu lâyi

halarm müzakeresini bitirdikten 
sonra 11 Eylûle kadar devam ede
cek olan ikinc.i bir yaz tatiline ka

rar verecektir. 

Mançuku hududu 

- Gocam 2engin oldu hey gidi, 
a~asm N-cvf?ehirli bakkal Sava! 
Diye haykmp el ç1rparak Bak1r. 

koydeki en me§hur müesseseler. 
den birinin yolunu tutacakt:r! 

D•man Cemal K.A YG/LI 

Kaçak radyolar1 takip için 
bir büro kuruldu 

Posta Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlügu kaçak radyo kullanan. 

Jan takip için bir büro kurmu~tur. 
Yap1lan tetkiklerde kaçak radyo 
kullananlarm tahmindcn fazla ol. 
dugu gêirülmfü;?tür. Kaçakç1hk bil. 

hassa elden ele satilan radyolarda 
olrnaktad1r. Bunlar hakkmdaki ta. 
kipler ~iddetlendirileœktir. 

(Bas taraf1 1 inci say:{ada) 
ponyamn Moskovadan taleplerde 

bulundugu hakkmda dola§an §ayi

alar tarnarnile as1ls1zd1r. Japon hü
kûmetinin, Sovyet · Japon müna. 

sebetlerinin bitarafllk muahedesi 
imza edildigindenberi degi§rnedigi 
hakkmda 8 Agustosta M. LoZJOvski 
tanI:ndan yap1lan ~yanah teyit 10 AGU •. TO PAZAR 

edccegi ilâve olunmaktad1r. 8.30 Program, Saat ayan . 8.33 Hatif 
. program. 8.45 Ajans haberlcri. 9.00 Ha. 

A •k d f,! müzik ve marelar. 9.30 Evin Saatl. mer1 an yar 1m' I 12.30 Program saat ayan. 12.33 Oyun 
(~ tarafl 1 inci sayfada) hnvalan. 12.45 Ajans haberleri. 13.00 

. . . Kar1~1k enrkl ve türkùler. 13.30 (Dere-
•Amerika Hanc1ye Nazir _mua.. den-TC'pedcn) 13.45 Radyo salon orkes. 

vini M. Sumner Welles ile Va • tras1. 
~ngtondaki Sovyet büyük elçisi 18.00 P1.'ogram saat ayan. 18.03 Rad-

yo caz orkl!stras1. 19.00 Kans•k sark1-
lar. 19.30 Saat ayari. Ajans haberleri, 
19.45 Meshur violonsellsUer. 20.00 Ko. 
nu~ma. 20.15 Fas1l heyeti. 21.00 Ziraat 
takvimi 21.10 Solo §ark1lar. 21.40 Îstan 
bul at yari,Ian 21.50 Dans mtizîgi 22.30 

M. Umanski arasmda teati edilen 

notalar, Birle§ik Amerikarun Sov. 

yhller Birligine bugünkü mücade. 

lesind ikbsadî yard1mda bulun • 
maga katar vrmi~ olduguv nu gos • Saat ayan. Ajans haberleri. 22.45 Spor 

~ servisi. 22.55 Kapan1s. 
termektedir. Bu yard1m, ik~ mem 
leketin mü§terek gayelerinden, ya 
nî Hitlerizmi kat'î olarak tahrip 
gayelerinden dogmaktadlr. 

Sahibi: E. i Z Z E T. Nesriyat 
Direktorü: Cevdet Karabilgin 

Bas1ld1j!1 yer: •Son Telgrab 
MatbaaSJ 

Mimarî talebesine: 
Güzel san'atlar akademisi müdürlügünden 

Yüksek mimarhk subcsi bütün erkek ve k1z talebesinin kamp i~lerl için 
11/8/941 den 15/8/941 giinüne kadar Üniversitede tahm taburu komutanh-
1Pna müracaatlan ve mektep dahilindeki ilânlan taklp etrneleri. ( 6892) 

Türk 1rk1ndan birinci s10l( tcs 1•yeci ve mol0rcüle1·e ihtiyaç vard1r. 
3 gün zar!mda Galatada Kalafat yerinde Yelkencikr caddes1nde 149 

munnrada .o:IADENÎ SAN'ATKARLAR cemiyeti merkf'<ine n:üracaatlan. 

SÎZÎN DE T AKDÎR 
ETTiGiNiZ ÜZERE 

Asrimizm modasmm zaraCet ve lnceligine inzimam 1>den üstad 
terzilerin mah.areti, kadmda gençlige matuf §ayani hayrct bll' 
beden tenasübü arzeder. 
Fakat yüz ve onun hututu gevezedirler. Eger bu noktaya Jâz1m 
gelen ihtimam güsterilmezse, seneler bu t>atlari ba§kalarma pPk 
r:abuk !ark ettirirler. Bu, siz;n bir sirrm1zd1r l:i, ufak b1r dlkkat
sizlik veya ihmal neticesi rakibeleriniz.n diklcat nazarmdan 
uzak kalamaz. i~te senelerin ( bilhas~a nazik ve has,as ciltlerP 
mv,allat olan o tahripkâr se11elcrin) cildinize çizmekte oldugu 
on binlerœ (bidayette gayri mnl'•ûs) met• <:L":.gilere ihmalkâr 
kalmaymiz. 

Zamanla cildmizi solduracak olan \ e sizi p(·k çok de fa vakitsiz ha
rap eden bu àrizalan ak~Am \'e ~abah, KREM PERTE\"le yapacag1-
ruz u!ak bu· masajla re!ediniz. KREM PERTEV'in bu mucJzcslne y_u1. 
binlerce h1!D1.cinsiniz gibi ~ de bayret 'e memnuniyetle ~ah1t ola

caksmiz. GOreœksiniz ki simarm, ebed! gençliginizi herke. e mag
ru1-ane ~oyllyecektir. 
KREM PERTEV'in terkibinde i Iaal anasll' en derin çizglleri bit 
izalede gecikm:yec·ektlr. Bugünden itibaren slz de bir tup K R E M 
l'F.RTEV'i tuvalet ma.<aruzda b l ndurunuz o, ayni zamanda ert 

' rüzgârlarm ve lcuvvctli güne,in en iy1 m,1hcf1z1dir 

Trabzon Vilâyet S1hhat fçtimaî Muavenet 
Müd ürlügün ün Kapali Zarf Usulile 

Eksiltme ilân1dir 
1 - Eksiltmeye konulan i~ Trûb'on niirni;ne hastJhanesinin m;tfalt 

çama~1rhane ve etüv tesisahd1r. 
Bu 4e ait muhammen kc~if bedell (1236ï) lira (35) kt ru§tur. Kop.i!J 2r4 

usullle eksiltmeye konulmust.ir 
2 - Du i,:e ait §artnameler ve evmk ·unlardan 1barcthr. 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesl. 
G - Baylndirhk Î§leri genel t:artnaril'sl. 
D - Yap1 1 Ier! umumî !ennî §altnamesl. 
Slhhî tesL,ata ait umumi ve Cennî eartname: Hususl ~artname, kc~if c•· 

vell. isteyenler bu §artname ve evrak1 ('.!40) kùru~ mukabilinde Trabzon Na
fia Müdürlügiinden alabillrler. 

3 - Eksiltme 25/8/941 tarihinde Pazartesi gunü saat (15) de Trabzon 
~1hhat müdürlügünde toplanacak ek~iltme komi~yommda yapilacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isi .. klilerin (927) hra (55,5) kuru~Juk 
muvakkat temlnat verme:;i ve bundan b~ka 941 yilma ait t.caret odas1 k,,y1t 
vesikas1 ile ihale gününden en az sekiz gün evvel Trabzon Vilôyetine mü· 
racaat ederek v1lâyetten alacaklan bu ii;e ait ehliyet ves'kaslnl lbrn etn~e

leri mecburtdlr. 
5 - Tekhf mektuplar1 yukanda üçüncü maddede yaz11l saatten bir saal 

evveline kadar Trabzon Sthhat Müdür,ügüne gct.rilerek ek~iltme komisyonll 
rezsligine makbuz mukabilinde verllecektir. 

Posta ile gonderilecek mektuplarm nihayet üçüncü maddede yaz1ll saate 
kadar gelmi§ olmasl ve d~ zarfm mühür rnumu lie kapahlml§ olmas1 lâz11T1-
d1r. P tada vukubulaC'ak gecikmeler ·abul edllmez. (5185-6760) 

TÜRKIYE CUMHURIYETj 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. !iras1. 

$ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticuî ber nevi banka muamelderi 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbarah ve fhbamz tasarruf hesap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara eenede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a§a~daki plâna gore ikramiye da~tilacaktir. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L 11100 Adet 50 lirahk 5,000 L. 
4 > 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 > 1,000 • 

40 • 100 • 4,090 • 160 • 20 • 3,200 • 

D!KKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 60 lira. 
dan a§a~1 dü§rniyenJere ikramiye çiktig1 takdirde % 20 fazla. 
rtile verilecektir. 

Kur'alar 1enede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir· 


