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GÜNLOK SIY ASI HALK GAZETESI Son Telcral MatlNH1nda Baa1lu. 1 Kuru,tur 

Nc,hudun Âzamî Sati$ 
Fiatr Tesbit Edildi 

Alman tebligi /. 

KiYEF 
onünde 

Vi~i ne yopocok? 
Vi1i, Hindifiniyi müda
laa için japonya ile ifbir
liii yapmak lormüliinii dà 
hiyane bir bulu1 sanmlf" 
ta. Gorülüyor ki bu bulu1 
Frans~ müstemleke /m. 
Ptlratorluiunun çiniilÜfÜ 
lie tas#iyesi ifin halrikc.
ten Jâliiyane srlatUUJ lâ
yik olmak UtiJaJuulaJrr. 
Bakalun Vï,i, bu çok ph 
lie tehlikeli 11aziyetten na· 
ad nyra1acail7 

Y_, AbiJin DAVQ 

~ u harpie, büyük devlet. 
lQ} lerin taarnn: ve iDlri§af 

k" yollari W.tünde bulunan 

1
tNk milletler, iki büyük devle-

11 arasmda onlan birl~ekten 
~•Ya dovü~mekten meniçin kurul
lliu§ tampon devletler ve maglûp 
?l•rak iyi kiitü bir mütareke ile 
~lin içinden çikhg1ru sanan maglûp 
~letler, daimî bir tebdit, teblike 

~e tazyik alhndadirlar. 
li. llarbin ha§in ,.e zalim manhi,'1, 
•nd; ihliyaçlanndan ba§ka bir 
~y dii§ünmez. Danimarka, Norv~, 
•. 01anda, Belçika taartuz yollan 
Us.tünde bulunduklar1 için çignen
('§lir. Küçük Balbk devletleri, 
~lllpon olduklan için, ber tampon 
~hi ezilm~tir. Suriye ile Hindiçinî 
d •i:lûp Fransamn birtt parçast ol
k nt<1ar1 çin, son mareralara maruz 
\~ltn1§lard1r. §iimdi de e>.ki bir ta. 
••le nrnivi§li . iyah1, alnmm lia. 

;~ YlZISJ b<nüz bltmnnit olan m • 
Up Fransa tazyik edilmf'ktedir. 
\'i§i Fransas1, raliba. mücadele

~~ vu&'eçip &'&libin iinüne diz 
S•ktnekle ber türlü belâdan kurtu-
1•cag,,,1 sarum§hi fakat bu ümit 
le hesap doinJ çikmad1; Ïngiltere. 
11111 tnukavemeti üzerine harbin 
•~anu, onun kaza ve kadere boy· 
11~nu uzatma~1 dovfüpnekten daba 
!), Sinan mar~aller, generaller ve 
~.lltiralJerini, hergün ymi yeni güç
lili.lerle kar§1la~brd1. 

Ili \'i§i Fransas1, rejimini, dinini, 
"tbebini, siyasetini deghtirmesi

llt " k" .. tt fik" \' e yava§ yava§ es 1 mu e •· 
~Il dii§man1 vaziyetine girmi~ ol
lli •stna ragmm, tazyikten kurtul· 
la "t de(:ildir. Çünkü o da, mai:
)'P olup zayllladiktan sonra, hü
l'Ulc. devletlerin taarruz yollan us
~Uti~e bulunan küçük milletlerin 
d~Z•yetine ~Ü§mÜ§lür. Hâdiseler, 
~lllip dola§IP onu, tekrar, ya iki 
'-llharip zümreden birine iltiha. 
Ili.' Yahut çignenmiye mahkûm et-
1~.huJunuyor. 

~ Y• inin Suriyeyi müdafaa ettigi 

1' d.e. llindiçinî meselesinde giis-

h~d1ii uysalhk, bir suimisal, fena 
lt .. 

li .ornek olmu~tur. Almanya, 
'-llidi, Vi~iden kendi arzularma 
i. •ti da ayni uysalhj:t, ayni mu· 
V;V~a.li gostermesini istemektedir. 
lie ~nin ntar~alleri, amiralleri, ge
tl •aller;, na il Hincli~ininin An.. 
iç~ • Saksonlara kar~1 müdafaasi 

l
i 11 Japonlarla i birligi yaphlarsa, 
''•d· d ••hi· 1 e, Fran iz Afrikasmm ayni 

tlia 1kel·e kar~1 1niidafaas1 i~in, Al
A.t 11Ya ile i§birligi yapmahdirlar. 
ke t'llanlan1n i tekleri , .. e mant1gi, 
te ;di hesabina do~udur. llakikat
'ttu'•nsa, U\vetli Japonyanm ta-
11111 l Ve inki~f yolu üstünde bu. 
tet. a~ llindiçini~ i. müdafaa ede
"'" aide olmad1g1 için, Japonya-
1.a I.etnrine vermi~tir. Ayni Fran· 
~: i 11 ~\·etli Almanyanm taarruz 
~;Ill ~~·~al yolu fütünde bulunan 
"•i h 1 

Ve Garbi Afrikay1 da, yal
~•lt •§•na müdafaa edebilecek kud. 
~tllt~ ol111~d1(:1 it:in 1 Al~an)·nn1n 
til lri~:. \·crmeyi kabul et me li de
'118,. 1 

ir• Vi~i Fransa<1, kendi dü~
tri11u'111111 Almanya • italya degil, 
li(~ ~re ve imdi de Sovyetler Bir
~;,," dugunu kabul etmemi~ mi. 
lliij. 1 O halde, donanmas1ru dahi 
dï1~ ••ek dü manlaron maglûp e-

.• ,. 1 • • t 
~,.. 1 ~1n Almanya ile talya-
llti> ev~ri e nrmesi lâzimgelmez 

• 1 • 
l•, rans1z müstemleke im-

(Devam1 4 üncü ~ay!ad.a) 

Îstihsal 
ru~tan 

13 ku-m1ntakaJar1nda 
fazlaya sat1lm1yacak 

t 

Ticaret Vekill Mümtaz Ôkmen 

Bulgar or
d usu nda 
Büyük kuman
danlar aras1n
d a teheddülât 

Ankara 12 (A.A.) - Ticaret Ve. 
kâleliinden teblig edHmi§tir: 

29 say1h koordinasyon kararmm 
birinci maddesile Ticaret Vekâle • 
tine verilmï§ olan salâhiyete isti • 
naden memleket dahilinde nohu • 
dun âzamJ sati~ fiyatlari a~gida 
giisterilmi§ oldugu veehile tesbit 
ol~tur: 

1 - Ba§hca istihsal ve ihraç mm 
takalan olan Tokat, Diyarbakrr, 
Konya, Antalya, Bahkesir, Kütah. 

ya, Afyonkarahisar, Manisa, Kay • 
seri, Samsun, Çorum, Bursa, Elâ • 
zig, Malatya, Burdur, Îsparta, Mar 
din, Seyhan, Îçcl, Denizli, ile is • 
tihsali lêendi istihlâkine )"!ten di • 
ger vilâyetlerde ~nci f1krada 
eins ve evsab yaz1b nohudun bir 

(Devaml 4 üncil sayfad3) 

Îhata muharehe
leri niha yete erdi _ _, 

lki Rus ordusu 
imha edildi-

Bir ordu bir kolordu 
kumandan1 esir edildi 

Ruslar tarafmclan yalolarak tabliye ..tilen bir kasabaya Alman lat'alan girerlcen Baltikta 15 Sovyet 

Sovyet teblijjl 1 i C e p h e 1 e r d e V a z I Ve t F gemlsi batmld1 

Be r 11
• ne ~ · ~ Berlin, 12 (A.A.) - D N.B. bil-

l dir".yor: 

Uk h k 
A Uman mmtakasmda çenih1i~ o-

h U •• c u m rayna are ati ne Jan So.vyet k1t'ala:mrn mukave-
metlennm kmlmas1le nellcelenen 

• harekâtta altmc ,.e 12 ne• Sa\') <t 

Alman merke
z i yeniden 

bom baland1 
60 Alman 70 Fin 
tayyaresi dÜ§ÜrüJdü 

Çernovodi koprü
sü berhava edildi 
Moskova 12 (A.A.) - Sovyet 

tayyareleri dün gece Berlin civa • 
nndaki askerî hedefkre kar§J ye. 
ni bir akm yapmi§larrur. Yüksek 
imilâkli tahrip bombalar1 ile yan. 

n e t l C e Ve r e C e k ? ordularile 13 üncû s.ovyet n1;;anc1 
• kolordusu tamamen imha ed1lml§· 

tir. 

AJmanlann Kiyef cenubundan sür'atlc 
Odcsaya inmege çah§bklan anla§1hyor 

12 nci So\') et ordusu ba~ki.rn" ' • 
dam General Pawel PohJi n 11n 

13 üncü ni~anc1 koLordusu kumar 
dam Genera: Nikolav Kirillov csir 

A Iman • Sovyet cephesinde 

vaziyct, ik1 tarafm tcbliglc. 
rine w muhteLf mernbalardan ah-

te:iebbüs etmi§lerd,r. Londra rad- edilmi~lerdir. 
yosu Almanlann bu sahada Niko. General Pawcl, nrd 'gi ifad<' • 
Jayef'dcn ancak 50 kilometre me- de ezcümle demi§tl• ki· 
safede bulunduklanm bildirmi•- Daha 6 Agustos akï&m1 mukave-

nan haberlere gore §U §E-kilde hu- • 

1 

met imkânmm kalrnadig:m rad'O tir. J 

lâsa edilebilir: Malûm oldugu üzere birhç bm ile Mookovaya bildirdl'."1. ~foskov" . 
Almanlar cenup œphesind.. b,j. kilcmetre uzunlugunda olan Al- I bu k lgraf1m1 ahr almaz b1~ yarm.a 

yük bir hamle ya~lar ve Kara- man • Sovyet cepht•s ba§h a il harekeh yapmam1 em•cttti. Fak11t 
deniz sahillerine dogru inmiye (Devami 3 ün~û sayfada) < j bu yarma te§ebbü.<ü, Alman k1t"a-

larm:n çemberi ka1'§1smda kmlm:-

f M 1 ya mahkûm oldu. areca Soryl't~~~~~ha~ Y larm fasù.as1z nc'atuun Sovyet Genel Kurmay ea,
k an 1 da d eji,ti 
Sofya 12 (A.A.) - D. N.B: Kra. 

lm bir errurnamesi kendi arzusu i. 
le tekaüde sevke<lilen general Ha. 
ci Petko!'un yerine Bulgar ordu • 
su genelkurmay reislîj:ine general 
Konstantin Luk3§'i tayin etm4 • 
dir. 

1~ bombalan ahlm1 hr. ~rlinde 
büyük yangmlar ç1km1$ ve §id • 
dctli infilâkler vukubul<lujtu gô. 
rülmü~tür. 

P e t e n k1t'lan için son derece kanh ol
du~unu ilâve l't~tir. 

F rans1z milletine 
bir mesaj verdi 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman ordu
lar1 ba}lrnmandanhgmm teblit'i. 
~ark cephesinde harekât rn~\ af

fak1yetle devam etm<ktedir. 

Orduda mühîm tebeddüller yapan 
Bulgar Krah Majeste Üçüncü Boris 

~imdiye kadar Bulgar hava 1 ,.,.. • .._.,..,.,, • ..,_ • ..,.,..,, ... , ................................... _ ......... _...,., ............... . 

kuvvetleri kumandam olan gene • J •1• t 
rai Sil Bojdef, ordu kumandanh. ng1 IZ ayyare· 

Harekâta i!;tirak eden tayyare • 
lerimizin hepsi biri miistesna ol • 
mak üzere üslerine dônmü§!ür. 
Üssüne dêinmemi§ olan tayyare a. 
ranmaktadll'. 

ÇERNOVODlKÔPRÜSÜ 
YIKILDI 

Amiral Darlan 
Millt müdafaa 

Dün gece Alman sav~ tayyare
leri Moskovadaki askeri t('sisah 
ve dijter müteaddit mühim demir. 

(Devarnl 4 ünc:i ~yfada) 
..,. .. '",,,'" 
Uzak 'arkta 

jpna ve onun yerine de general } • • k J 
Ajranof tayin edilmi~Jerdir. er1n1n a ID ar1 

General ~fi~f. Stoyçef ve Ste • 
fanof ordu kumandam olmu§lar • 
d1r. 

Londra 12 (A.A.) - Dün ak§am 
la Sovyet tebliginde, Tunamn sag 

1 sahilindeki mmtakada bulunan 
Naz1r1 oldu 

Vi§i, 12 (A.A.) - Resmen bilcü
rildigine gore, B3§Vekil Muavini 

Bütün askerî salâhiyetler iahsmda ve Hariciye Nazm Amiral Darlan, 
HARP 

haz1rl1gP V AZiFEDEN AFFEDÎLEN 
SA!R ÜMERA 

Ankara 12 (Radyo Gazetesi) 
Alman bir habere gôre Bulgar or. 
dusunda mühim degi~iklikler ol • 
mu§tur. Genelkurmay ba§kanhg1. 
nm yeni b:r :ayin ile degi~mi§ ol. 
masile bt-ra ber aynca 2 nci ordu 

kumanrl&m Markof, 3 üncü ordu 
kumandi.nt Bur§Of ve 4 üncü ordu 
kumandanile 8 albay, 7 yarbay hiz 
metten ç1kanlm1§lardir. Bu me • 
yanda 19 albay da y, ~lan fazla ol. 
duklari ileri •ürülerek vazifeden 
affedilm. lcrdir. 

BULGARISTA1 'DA BÎR 
CASUSLUK VAK'ASI 

Sofya 12 (A.A.) - D. N. B: bil. 
diriyor: 

Sofya divamharb1 yeni bir ca • 
susluk vak'asm1 yakmda muhake.

1 meye ba~hyacaktrr. 
(Devam1 4 ilJ,efi saylsda) 

Yine bir kaç AJman 
~chri bombaland1 

Londra 12 (A.A.) - Hava neza. 
retinin tebligi: 

Gayrimüsait hava ~artlanna rag 
men, tngiliz bombarchman servi • 
sine mensup bir layyare te§ekkü • 
lü dün gt>ce garbî Almanyada Kre 

feld, Rheydt, Düsseldorf ve Münc. 
hen • Gladback §ehirlerine bücum 
etmi.§tir, 

Rotter<lam"daki doklar da bom • 
bard1man edilm!§tir. 

Dün gEœ lngiliz sava~ tayyare • 
!en §imalî Fransa ve Holandada 
bulunan dü~man tayyare meydan. 
lar1na taarruz e!mi§lerdir. Bu ha. 
rekâta i§hrak edcn bütiin tayya • 
relerim•z üskrint dèinmü9tür. 
BiR INGILIZ PETROL GEMÎSÎ 

BA'flRlLDI 
Berl•n 12 (A.A.) - D. N. B. U. 

(Dc\am l 4 ilncü i;aylada) 

Yüksek tahsil talebe 
kamplar1 aç1l1yor 
~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~ 

Maarif V ckâleti kamplann ba§lama ve bitme 
müddetlerile i~tirak edccek talebeyi tcsbit etti 

Ankara, 12 (A.A.) - Maari! Vekilli.. 
G'indcn tC'bl1" c,lunm"'tur: 

Butün yuk1't·k ta~l müesset:>elerin
dekl ta.lebt".nin tecll ed1lmi$ olan karop_ 
larl 20 Atustos • 30 l!:ylûl tarih.leri a
rrunnda ve 'Ylmîi $er gUnlük iki devrede 
apfldaki tertibe gOre yap1lacakhr: 

1 istanbul tiniversites.i Hukuk, 

hlne kadar kay1t için fsta.nbul ta1tm 
taburu komutanh{:lna müracaat etme ... 
leri lâzJmd1r. 

2 - Fen ve Tlp fakOlteJerinin asker. 
\'e sivil talebeleriyle Yuksek Mühen. 
dis Okulu ve Orman fakültesinin kam
pa tâbi talebeleri lkinci devreye da
hildirler. Bunlar1n da nihayet 8 Eyltll 
1941 tarihine kadar kay1t için istan
bul Talim Taburu Komutanhg1na mü
rac:iat etmelert ta=.-11nd1r. 

Çernovoài §imendiier koprüsünün 
tahrip edildiki bildirilmektedir. 

Bu §imendüer kôprüsünün bü • 
yük bir ('bemmiyeti vardn·. Çün • • • 
kü Bükre§le Kêistence arasmdaki 
~endifer hatb bu kèiprüden geç. 
mektedir. Kêiprü 1895 de yapll • 
mi§hr vc deniz sevi)~Sinden 54 
metre kadar yükseklcdir. Kèiprü 

toplanan Amiral Darlan Milli Müdafaa Naz1rhgrna tayin e
• • . . , - . . 

Siyam kendisini 
müdafaa edecek 

dilmi§tir. 
Vi§i 12 (A.A.) - Ha\'as. Ofi bil 

diriyor: 
Son üç günlük müzakerelerin 

netiœsi bu ak'i8fil belli olacakhr. 
Mutad olarak sabahleyin ç1kan res 
mî gazete bugûn ancak saat 18 de 
ç1kacak ve iyi malûmat alan meha 
fillerde <annedildigil' gôre dJn 

Japonyada harp 
ekonomisi 

kahul edildi 0 zaman 1.400.000 franka ~1km1~1t. 
130 TAYYARE DÜ$ÜRÜLDÜ 
Moskova, 12 (A.A.) - Dün ak

CDe"-a1111 4 ün~il sayfada) 

r 
Fransa 
Büyük Elçisi 

Atatürk 
Makheresine 
muhte~em bir 
çelenk koydu 
Batvekil ve 
Meclis Reisini 
ziyaret etti 
Ankara, 12 (A.A.) - Ycni 

Frans1z Biiyük Elçisi Jean 
lle!lcu bugûn saat 17 de Ata

türkün mu\·akkat kabrini zi

yaret ederek kabre muhle§em 

bir çelenk koymll§ n Ebcdî 
~ef'in manevi huzurunda egil
mi§lir. Bu zi~·aret esnasmda 
Büyük Elçiye elçi!ik erkâru 
refakat eylemekte idi. 

(Devam1 4 üncü sayfada) 

Ba§vekil 
boy le 

beyanabnda 
soylüyor 

haz1rlancn emirnameleri JC"§rede • Hindiçinîde l OO bin 
Singapur 12 (A.A.) - Royter: cektir. 

Bangkoi< radyosunun bildirrugine Bu emirnamelcr da"!li • yasd kÎ§Îlik Japon kuv-
gèire. S1yam ba§vekili dün Bang. meselelerine taal~ûk et'."ekte~:li.r. j Ve t j b U J U DU y 0 r 

1 
kok'da teyanatla bului:arak de • Bunlan,1 en muhunlcn amiral 

· k' Darlan'm salâhi,~tlerini artt1rma. j Tokyo,. 12 (A.A) - . Ofi. Sma. 
1 m•§llr 1: , f be 1 

Siyam hükiim>eti herhang:l bir ga, ku·;vetlendirmege ma ufdur. se er_ r. 1k ank"..t kom1syonu, B<Uj
Bütûn askerî s•!âhiyctler Amiral v'f.'k1lm 1kametga'1mda b1r toplanh 

ecnebiyi Siyamm Ïikrinc kan§hr. 1 B 
.. .. . Darlan'm •5.hsmda temerküz etti • I yaprnl§hr. u _içtill'a be , •aat de-

maktansa olmeg1 tcrc1h eder. riJm.,ktcrlir. mav etmi§ \'e Jmparator ~n Japon-
Soylendigine gore bajVekil Id • Diger bazi tedbrrler de bütün yay1 harp zama'lt ekonurn1si t a. 

dia edildigi gibi Ingiliz k1t'alan •
1 
Fl'ansiz n1'1lleCnin marc§alin etra. i si_na istinat eden \ ' 8il\ etc ko;.o.n 

nm Malezya hududu. na ,·eya S. 1 • fmda blrle~esini istihdaf eyle •

1

dort e .-rname in. tasvip ct"~'!r 
ya"'.a dogru bir harekette bulun - mektedir Bu cmirnamelcr, duhal mer'· e-
salar bile Siyar-m bun<ian rnüte • t~!e mare§al bu akwl"1 radyoda te girecektir. Enurnamcler §U me-
ess.;r olmtyaca i.=:1 i~âve etmiit1r. {Dcvnrnt 4 c ~i ~ayfada) (Devam1 4 {1r.eti sa.y: \ 

==:==ij GÜNÜN TENKÎTLERÏ 1i==~ 
Ber §eyi bükûmetten bekle. 

mek, ber i§te resmi makamlar· 
dan medet ummak dogru dcgil
dir; halk1n da hükûmde, resmî 
makamlara, icra kuvvetlerine 
yard1m etmesi gercktir. iki el 
bir ba~ için diinyasmdn da degi
Jiz arbk. Herkcs birbirini kol
larken topyekûn bükûmete de 
müzaheret belliba5h vazi!edir. 

Resmî makamlar ballon sava§ 
seferberlil!i ilân etmf'ini bekli. 
yorlar. Fiyat Mürakabe Komis
yonu Rebligi halkm ihtikàra 
müleallik )apacaklan ber tllrlü 

Ïhtikârla sava~ 
YAZANI 

SELÂ.Ml IZZET SEDES 

ihbar ve ~ikâyetlerini derhal tet
kik ve tatbika haZJr oldugunu 
.Oyhiyer ve ~ikâyet mcrcilerinin 
telefon numaralarm1 bildiriyor. 

Hallnn kenclisinden btenilen 
yardun1 esirgemiyttegi mubak
kakbr, çünkü bu kcndi lehine
dir. Ancak Fiyat Mürakabe K• 
misyonunun halktan aç1ktan a. 

ç1ga yardom istemesi de go~teri
yor ki, piyasada ha~·dutlarin sa
YISI çogalmakta. bu habi•lerle 
ugra~makla mükellcf te kilât bn 
Ï§i ba'iarm1ya art1k kâfi i:rlme
mektedir. 

Hal km yard1m1 fa~ da nr<rl'k 
midir? Hi~ ~üphc-.iz ki. s1k s1k 
vaki ola<ak ikil) et ve ihhnrla
r1n se1neresi gôriiletektir, dnha 
birkaç haydut - çünkii bu~ünkü 
durumda mubtekir bayduttan 
ba§ka bir ~ey degildir • ce,a go. 
ruektir; fakat bu eezalar hir ib· 

: ~' arr.1 4 ~....;.ïcü 1 ayfada) 

ilct!S'1d \"e Edeblyat Fakülteler)yle yük 
~k Ticaret Oku1u ,.e Gü7.el Sanatlat 
Akadem1sinin kamplara tâbi talebeleri 
blrinci devreye dahfl olduklarindan 
bunlann nlha7et li AJ1ustos 1941 tari. 

3 - Îklnci devreye dahil okullar ta- l 
{De\ :iml 4 ilncù i.;ay iadaJ '"'"""""'"""'""" __ ..,.,...=-----J 
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• z e u Kad1n1n dalg1nhg1 ! 
--- VE Küçücük dükkân .nda vesika re-

ÎSLÂfvJ ORDULARININ MUHAREBELERi 'simleri çe!;:en bir fotografç1ya, ace-

1

. le lâztm oldugu için ben de dort, 

r y azan : z 1 y À § A K i R 1 be§ tan~. re:im ç:k~iriyordur:1. Bir \. - J 1 arahk dukkamn onune, kucagmda. 

Bu ke if kollan, dii§ma.na te.sa- dugâha geldi. Eshab1 kir!.ml t()p-1 ki ~oc~·kla ~ir kadm .. dikildi. bir 1 
düf edem~e~ avdet et~~le:. Ve !h~·arak. vak'ayi nakletti. Sonra, · bem, b1r fotograf~1y1 s~zerek, .~?'" 
(Cebbar) 1smmde brr mu~1k Be- cumlesmin huzurunda: nundan ç1kard1g1 b1rkaç kuçuk 
devî yakal.yarak getirdiler. j _ Yâ Da'sur! .. Seni, serbest bi. resmi adama uzath: 

Re;ulû lah Efendimiz bu Bede. raklyorum. Fakat, islàmiyetten - Al bunlan geriye de b~ka-
\·îyi ~izzat isticva~ e~ti. Ekserisi i rücu et_miyecegine.: • ve bir .daha, lanm ~ek bakahm'. 
(Bem Selebe) kabilesme rnensup ehli islama ka~1 s1lah çekm1yece- Fo~g_rafç1 sordu. . . 
bir hayli ath ve piyadenin oralara gine yemin et... Eshab.m da, bu -N1çm, bunlann nes1 var sankr, 
kadar geldigi.. ve islâm ordusunu yemine §ahit olsunlar. bunlan be~enmedin mi! 
uzaktan gorür gormez, ka~rdaki Dedi. - Ben begendim am.ma, onlar 
daglann arkasma d-0gru kaçtp git- Da'sur, ba§m1 açarak ve ellerini begenmedi! 
tikleri ogrenildi. gogsünün üzerine day1yarak yemin - Onlar kim? 

Resulü Ekrem Eiendimiz, bu dü§- etti. Ve Resulûllah Efendimizin e- - Te bu resimleri benden isti-
man kuvvetinin derme çatma a- mirleri üzerinc serbest birak1larak, yenler! 
dam.larda.n ibare_t oldu.g1mu anla?1· I çekilip arkada§larmm yan.na gitti. - Kim istedi ·bu resimleri sen-
Takibe luzum gormed1. Orduya is-. Ve giderken, bütün kabilesini de den? 
tirahat emri verdi islâmiyetc da\'et edecegine dair sôz - Nüfus dairesi mi diyorlar, ne 

0 sirada, §iddetE bir yagmur yag verdi. diyorlar ona! 
m1ya b3§lad1. Herkes kendbini Artik yapilacak bir §CY kalma. - Demek sen vesika resmi isti-
yagmurdan muhafaza edecek bil er mi§h... islâm ordusu vak1à har- yorsun! 
yere kaç:p sak.1and1. Bu arada Re. 

1 
betmem1§ ise de, bu defa da ma· - Vesika resmi ya! 

sulü Ekrem Efend1miz de fena hal- nevî bir zafer kazanm:§tr. - Peki am.ma, once niçin sôyle-
de :slanm1~h. * medin bunu da oyle gel~igüzel 

Yagmur geçti. Herkcs yine ordu- Zeyd bin Hâris seriyyesi sandalyaya kuruldun? 
gâha geldi. 0 esnada Resulü. Ek-j Ebû Süfyan, son tC§ebbüsünde - Ne bileyim ben, bana git üç 
ren: Efendimiz de tcnha bir yere de muvaffak olamaymca fena haL tane resim getir dediler, ben de 
çek~lerek . isla~ çama§irlar m1 de- de hiddeUendi. Me'yusiyetin verdi.. gelfüm sana, te -Ou üç resmi çek-
gt§tirmek rsted1. gi iztrraptan, durup o uram1yacak tirdim. 
Mü~ik kuvvetlcrinin reisi olan bir hale geldi. Resimci gülümsiyerek resimleri 

Da'sur bu arahk büyük bir cür'et Gerek Resulü Ekrem Efendimize bana uzatti: 
goste.rn:Î§·· yanma birkaç ki~i a~a: ve gerek ehli islflma kaf<i l ber sui- - Bakm1z vesika resmi olarak 
rak islan: ~rdusunun ::-•.~ 1yeti~1 kast te~ebbüsündc büyl.i.k bir mu- çekilen :resimlere! 
a~lnmak iç1~ yerlerde .:rurune .s~- vaffaklyetsizlikle kar~ila~n·or.. 0 l Bir de resimlere bakmca ne gor· 
rune, ordugaha tekarrup etm1§11. kadar emekler ve fedakârhklar sem begenirsiniz? Kadmm kuea-

Da'sur, boy lece islâm ordusunun müslüman ordusuna zaferlcr k.a-'. gmda çocuk ve çocugun bir elinde 
ahvalini t~:nssut ederken .. b~rde?,- zandirmaktan b~ka hiçbir i~ ya- suda pismi§ bir m1s1r, oteki elinde 
blre Resulu .Ekrem Efenô1miz go- ramryordu. de küçük bir fmldak yok mu? 
züne ili§ti. On~ .~almz b~i~a ve (Devanu var) Osman Cemal KAYGILI 
ç1plak olarak goruncc, sevmcmden 
ç1ld1rarak hemen k1hcm1 çekti. 
Birdenbire Resulûllah Efendimi-
zin kar§isma dikilerek: l MAHKEMELERDE ve POLISTE 

- Yâ (Muhammet) ! .. ~u anda J 
seni, benim elimden kim kurtara-1 
bilir? .. 

Dedi. K1skançbk yüzünden 
• 

f KDA~ 

Haliç vapurlar1nda 1 

ücretler indirildi 1 

-----~ .. ---~~~ 
Denizyollan idaresinin yeni haz1rlad1g1 
tarife yüzde clli nisbetinde tenzilâthd1r 

Haliç \apurlan Devlet Deniz -1 Ayni mmtaka dahilinde veya 
yollan idaresine ~çtikten sonra kar§ihkh iskeleler arasmda birin
idare bu hat için halkm fevkalàde ci mevki 5, ikinci mevki 3 kur* 
lehinde olan yeni bir ücret tarife. tur. 

r 
Asker aile le-
rine yard1m i~i 
Belediye, nakil va
sitalanna yap1~b

nlmak üzere pul-
1 a r haz1rlad1 
Evvelki gün Büyük Millet 

Meclisinde kabul olunan as -
ker ailelerine yardim kanu -

si haz1rlatm~tir. 20 · Agustosdan i - Sübaylar bütün mmtakalarda 
t•b tb'k edil k l b nunun bir iki gün içinde 1 aren ta 1 ece 0 an u ta. 5 .kuru~a seyahat edeceklerdir. Er. resmî gazetede nC§ri ve ~eh. 
rüeye güre Koprü ile iskeleler a - 1er için de ikinci mevki 1 kurm: - • 
ras1 dort mmtakaya ayn.lmi~:h. ·-y rimiz belediyesine tebligi 

!Hassas noktalar 
Yazan: Prof. ~ükni Bab~ 
D 

0 
ki y1la yakm hir zamandan• 
bcri devam eden mücadel• 

esnasmda, vakit vakit muaY• 
yen noktalar büyük bir hassasiyet 
kesbetti ve dünya efkân hep 0 

merkezlcr etrafmda dü§ündü "' 
konu§tu. 

Bugünün siyasî endi§eleri is" 
Tahran, Vi§i ve Tokyo muhitleriJl• 
de tekâsüf eltni§tir. Îran hükûIJlO
ti Londra tarafmdan bazi te.klifle• 
re maruz kald1g1 gibi, Moskovan•O 
da ayni mealde ikazlarma hedef 
olmll§iur. Esasen muhtemeldir ~ 
lngiliz tC§ebbüsü dnha ziyade yeoi 

Kèiprù ile birinci mmtaka yani tur. 7 il~ . 1.0 J'.'a§ arasmdaki çocuk- bekl~nmektedir. 
yerni" ve Haliç iskeleleri arasm<la lardan. bmnc1 mevkide 5, ikinci Bu hususta evvelden icap müttefiki Rusyanm arzusuna bina-

" k d 3 k 1 en yapdm1.,trr. Bol.,evizm ile zarurî. 
birinci mevki 5 kuruco, ikinci mev. mev 1 e uru~ a macakhr. Ta - , edcn haz1rliklara ba§lam~ o- ., " " 1 b b . · · ittifak Londraya fevkalâde isteklt 
ki 3 kuru§, gidili _ donü§ birinci j c e, mnc1 me vkide 4. ikinci \ lan Belediye Reisligi kàfi 
mevki 10, ikinci mevki 6 kurulitur. mev_kide 2 kuru§a . seyahat edecek- 1 .miktarda pul bastirmaktadir. 1 olmnd1g1 baz1 hareket ve te§cbb~:: 
Koprü ile ikinci mmtaka yani Ka. ~ lerd1r. j Bu pullar vesaiti nakliye bi. 11erde bulunmay1 istilzam ettir-01g1 
sunpalia, Cibali, Ayakap1, Fener Denizyollan Îdarcsi Haliç va • letlerine ve elektrik, hava j de dü§üniilebilir ve buna Finlan· 
ve Balat iskeleleri arasm<la birin- purlan için aboneman karneleri j gaz1 faturalanna yap~tlilla • diya ile siyasî münascbctlcrin ke-
ci mevki 6. ikinci mevki 4 kuru!?, , de yapmiiitir. Her biri 10 yaprak 1 cakhr. Sili§ tarz1 bir misal olarak ahna· 
gidi§ - dc:inü birinci 11 ikinci 7 olan bu karneler birinci mmtaka. 

1 l, bilecegi gibi §imdi de iran ile nâhO~ 
kurulitur. da birinci mevki için 50 ikinci K k bir müzakereye giri§ilmi§ olmasl 
Ko~rü ile üçüncü mmtaka yani mevki için 30, ikinci ~takada Ir çe§me suyu da bu bak1mdan mütalca edilcbi~ir· 

Haskoy. AyYansaray, Hahcroglu, birinci n>ev'ki için 55, ikinci mev. , Tahrnn matbuatmdan anla§!h) or 
Defterd.ar, ~ütiüce . ve ~~Ü~ ara • ki 35, ü~~c.Ü mmtakada bir~.nci k e Si 1 e fi y e r le r I ki §ar~ kom.§umuz.da asabiyet \'~ 
smda bmnc1 mevk1 8, ikmc1 mev. mevki 7.J, ikmci mevki 55, dor • ~ hassas1yet z1yadedir. Bunu da an 
ki 6, gid:~ - dèinüli birinci mevki düncü mmtakada birinci mevki lamak \'e izah etmek çok güç de• 
15, ikin~1 mevki 11 kuru~tur. için 9o, !kinci mevki için 75 ku _ Hiç. bir musluk susuz gildir. çunku bu memleket esascll 

. Kop_rü ile dordüncü mmtaka ya- rw1tur. b I raki J ml y a Ca k tam otu.z dort sene evvel ayni iki 
m Kag1dhane iskelesi birinci mev. Devlet memurlan için yüzde 30 büyük memleket yâni Rusya ve 
k~. 10'. i~ in~i me.v~i 8, gidi§ ve do- tenzilâtli 50 yapraklt ai1'?neman Evvelki günden itibaren ~ksilen ingiltere arasmda' nüCuz mm ta ka· 
nu~ bmnc1 18, ikmci 15 kuru§tur. karneleri <le verilecektir. KlrkÇC§me sularmm yerine cami. larma taksim edilmi§ti. Çarlar §i· 

----------- lere de <§ehir suyu• verilerek hiç malî Îrana, ingilizler ise cenubî 
bir çe§hienin susuz b1rakilmama -

Almanya ile 
tic aretimiz 

s1 Belediye Reîsligince Sular Mü. Îrana yerle§mek emellerini besli· 
dürlügünf: bildirilmi§tir. yorlardt, Büyiik Britanya kendi 

Bu suretle Egrikap1, Edirnekapi, hissesine dfü~en parçada mühi.JJJ 
Topkap1 ve Balat, Eyüp semtle • petrol imtiyazlan elde ehniye 111t1• 

rinde susuz kalan camilere ·~ehir vaffak ol:tr.u§tu. Fakat UmuIJlÎ 
Bclediye dün ~ube- suyu • se\·ki için icap eden tesisat Harpten sonra Kaçar hanedantnl 

Y tnasraflanrun belediye ve evkaf dü§iirerek devletin idaresini kuv· 

Sogutma paras1 
al1nm1yacak 

Jere tebligat yapb idarelcri tarafmdan yan yanya èi- \•ctli eline alan Âlâ Hazreti ffÜ' 

Almanlarla istanbulda yakmda B'lh A 
1 

denmesi hususunda da her iki da. mayun R1za ~ah Pehlevî bütilll 1 assa da ar \'e Beyoglu ire ara.swda bir anla<m'la yap!l • memlekete yeni bir can verdi, me1ll 

Y eni müzakerelere 
Eylûlde ba§lanacak 

Yeni bir ticaret anla~mas1 im.zala~ semtlerindek' kse t"t" ·· ., ... ~ .. • l e . -~ u uncu, sucu 1 mi§hr. Diger taraftan 20 kadar hu- leketini en asrî cihazlarla destek· 
mak üzere müzakerelere bacolana. dukkanlarmda fr1J1de e ~ r v ya StC>- . susî ve 1 •smi müessesenin de su - I d. b 
cag1 ve ihzarî mahiyette gorü§me- - k · · d h f ed 1 k e 1 ve ugün her rüzgâra boyt11> 

g~ su IÇ~ c mu a aza 1 ere yu kcsilmi§tir. Bunlara da pey - cgmek mevkiinde bulunmn·nll 

Cesaret ve §ecaatte herlœse faik 
olan Re::.ulü Ekrem Efendimiz biI 
an sü kCt etti. Zerre kadar korku 
ve telà§ eseri gi:istermeden, tek bir 
kelime ile §U cevab1 verdi: 

-Allah! ... 
Fakat bu tek kelirneyi o kadar 

büyük bir kudret ve maharetle soy
lem~ti ki, bütün Hicaz muhitinde 
cür'etile m~hur olan Da'sur'un 
kalbine birdenbire bir korku girdi. 
Ve, ne yaptig1m ~irarak elinden 
la.hc1 d~verdi. 

lerin b~lad1g1 hakk:ndaki haber· b1ralarm §l§e ba§ma 2 kuru§ • SO· derpey «;iehir SU)'U• isale oluna _ · ' 

l 
ler yanli§tir. Alàkadarlarm verdi· gutma parasi. namile bir zamla cakhr. kuvvetli bir varhk olarak sah11C• 
gi malûmata gore Türk - Alinan pahah olarak sahldigi anl~ilmi§- --<r-- de hazird1r. Îngiliz kabin~i, ber 

. ticaret anla§mas1 müzakerelerine hr. Ayni suretle kapah §i~ raki B l d D l f tarafta Alman kuv,•etlerile çarp•· 
Bundan bir müddet evvel Gaz- 1 - Niye bu klzlarm p~mden Eylûl ortalarma dogru Ankaradii e e iye oktor an vazi e §3D Rus kuvvetlerine bir yarda•• 

Salihi çak: :!e yaral1yan Hasan 
hapse mahkûm oldu 

Resulûllah Efendimiz, çevik bir 
hareketle k1hc1 derhal yerden ald1. 
Mübarek ba§Imn üzerine kaldrra
rak: 

- Ya §imdi seni, benim elimden 
kim kurtarir? 

Diye, bag1rd1, 
Da'sur, bü!;bütùn §a§ird.1. Tiril 

tiril titriyerek: 
- Hiç kimse kurtaramaz. 
Diye, mmldand1. 
Resulü Ekrem Efendimiz, bir k1-

hç darbesile onu yere serebilirdi. 
Fakat silâhs1z bir dü§mana hücum 
etmeyi yüksek ~ercf ve mertligine 
yediremedi: 

- Beni kurtaran Allahm büyük
lügüne inan. Ona iman et. 

hçe§mede bir yaralama hâdisesi gidiyorsun?.. ba~lanacakt.r. Ticaret Vekâleti ve §&.raplara da 1 -2 kuru~ zam i$- 1;ordükleri kaza dahilinde yolu ve §ekli aramak ve bulma1' 
olm"" ibrahim ™'lu Hasan ismin- Diye ç1k1 m1cot1r. Salih ise: tendi(:i gôrülmü§tür. otura~ak me\'kiinde gorülüyor. Mosko,•:1 

için hayatî bir bogu~mamn en 111ii· 
him günleri gelip çathg1 baIJC 
müttcfiki ingiltere ve dostu Ame· 
rikadan filî vc kat'i bir yard1fl'I 
elde edememesi iyi tesirler husule 
getirmez. Unutmamah<i:r ki R11~· 

-.. -b "' Müste~ar1 Halit Nazmi §ehrimize B 1 d. R · i·- -
de bir genç garip bir sebeple Sa- - Haberlm yok. Ben kendi yo- bu defa hususî olarak gelmi§tir. e e iye eis igi dün kayma. Belediye doktorlarmm beheme-
lih admdaki bir genci omuzundan luma gidiyorum. Alman fabrikalarmm uzun müd kamhklara gonderdigi bir emirle hal çali§hklan daireye civar yer-

çakr ile yaralam1<=t1. Dün bu hâdi- Cevabmda bulunmuco ise de da- d tt b . hr' · b 1 .. gazino ve birahanelerdeki tasdikli lerde oturmalar1 ve tefti"e ç1khk-
':L "' e en en ~e 1m1zde u unan mu ~ ., 

seye müteallik dava Üçüncü Sulh ha s<izünü bitirmiye meydan kaL messilleri ile esasen <laimî i>ir te- tarifelerden ba§ka inhisar rnalla- lar1 zaman da gittikl-eri yeri haber 
Cezaya gelrni~ vc suçlu Hasan mu madan cebindeki çak1sm1 çeken mas mevcuttur. Evvelce Almanya rmm hiçbir bahane ile maktu fi- ! verrneleri lüzumu §Ubelere bildi· 
hakeme edilmi tir. Ibrahim oglu Hasan kolunu kal- ile irnzalanan 3.5 ve 10 milyon li. yatmdan fazlaya satilamiyacagmi rilmistir. Emre gore hiçbir beledi-

Mahkemedeki safahata gore bu d1rd1g1 gibi Salihin omuzuna çak1- rs.hk ticaret anla~rnalarile tesbit binaenaleyh bu hareketin ihtikâr e doktoru ba§ka kaza dahilinde 
yaralama vak'asmm sebebi ve sa- y1 saplay1vermi§ti'r. ed:len kar~1hk.11 mübadeleler he- say1lacagm1 bildirerck Müddeiu- ikamet edemiyecektir. yada barbin ba~lang1cinda hir ziill'I• 
iki ~udur. Dünkü durw:mada hâdise bêiyle ·i· 1 re ne babasma olursa olsun Bl'rlifl 

" -s nüz tamamen intaç edilememi§tir. mum1 1ge tes im olunrnalanm•em-
salih Kazh,..,stru!de ana caddede tesbit edilerek àdi c!irümden suç- M b · ile anla§mak ve muharehcyc J!ir· r. evzuu ahis gorü§meler bu i§e retml§tir. 

giderken biraz ilerisinde de birkaç lu olan Salihin mahkûmiyetine, dair temaslar:n bir devamidir. --<>---- miyerek rejimi hcrhangi bir :111ti· 
genç k1z gitmektc imi§. Bu ::.irada ancak sab1kas1 olmad1g1 ve ya~ 1 ::}chrimize gelmif? olan Ticaret Mektepler ve Belediye müesse- Fiyat Mürakabe Komisyonu dün hana maruz b1rakmamak mutalra· 
birdenbirc ibrahim -0glu Hasan ar- da küçûk bulun<lugu için 29 gün Müst~an Halit Nazmi bu mesele- aatmm komür ihtiyaçlan oglcden sonra toplanarak merci- smda bulunuyordu. Elli glindiir 
kasmdan gelerek: hapsine karar verilmi§tir. Ler hakklnda alâkadarlarla gfü-üco- mek fi'l.·atlar.ni tesbit etmi~tir. Ti- Rus ordular1n111 güstcrcl ;gi muhW ., $ehrimiz ilkmekteplerinde kulla. J ~ • 

• tükten •onra yakmda Ankarava caret Vekâleti evvelce bütün mem §Cm mukavcmet bu ziimrcnin 11
1
;
1. 

J mlaeak komürlerin daha ucuz ve 
Beyker müdürü kefaletle r donecektir. lekete ~amil olmak üzere mercimek talcasm1 haks1z ç1karacak klJ()r('I• 

iyi olmas1 için badema müteahhit- tcd· · '' tahliye edildi toptan fiyatlanm kararla~tmn:~h. ir. Bu kudreli daha zivade ta,.· 

t . lerden almm1yarak dogrudan dog. · · · · cl tTI 
Evvelid gün ikinci bir 1htikâr sv1çre ile ticaret müzakereleri Komisyon bu fiyatlan esas tuta- v1ye 1ç1n garptcn beklencn yar 1 

+ • ruya gazhanelerden temin olun- k k d f ' tl (17 5 20) k l - b li 
suçile ikinci defa tevkif edilen bir macorapa .vüzünden ev sahibi L>v1çre ile aym 31 inde biten ti- ra pera en e rya an , - seyrc o arak az1 Alman isgli 

~ 
1 

mas1 kararla§hnlm1!?hr. k l k · b·t t · t' 1 d k hd 
Bey

ker magv azas1 müdürü Sala • N ed k caret an acomasm:n "erine yeni bir urull o ara tes 1 e mtf? 1r. a h~ a i memleketlerin bom .. · 
ecati ve kar1S1 ile kavga ere ~ J af · mon Sere:ra dün ikinci bir para ticaret mukavelesi imzalamak ü. Diger tar tan Belediye merkez -- -o-- lanmasma ve §Îmalde Petsamo 11· 

hakarettP bulunmak suçile dün b 1 · · 1
•• l·'· ah k t 'h l k b 1' 

Mercimek fiyatlar1 teabit 
edildi 

Küçükpazarda oturan Zahide, 

kefaleti ile tahliye edilmil?tir. Ve- zere Ankarada müzakerelere b~ ve §U e ermm A.1§ !A m ru a 1 - Ra~muallim erin mes ~n e- manma taarruza inhisar etmemc 
Da'sur, klsa bir dfü~ünce geçirdi: rilen kefalet miktar1 200 liradrr. adliyeye verilmi~ ve üçüncü sulh land1g1 ogrenilmÎ§tir. tiyaçlannm liirndiden temin oluna. ' deli ve makam zamlar1 lâz1md1r. 
- Evet.. yan ç1plak ve silâhsiz _ _,_____ cezada muhakeme edilm.i~tir. Za- rak depolara k.onulmas1 tamim o- dr d li Va"ington ve Londra bo·· .. 1e bir 

Dedi. 

cldugun halde seni benim k1hc1mm Beyaztt Vilâyetimiz ka osun a ça §an .. J 
Karlmandaki ihtikâr davaat hidenin suçu sabit gorülerek 3 lunmu.§tur. ba.,muallimlerden 1938 y1lmdan- ihtimali de gozonünde tutmak nle\'• 

rlarbesinden kurtaran büyük ve • Çocuk Eairgeme Kurumunun " kadir bir (Allah) olduguna inam- ihtikâr suçu ile mahkemeye ve. gün hapisl-e 1 lira para cezasma beri mesken bedellerini ve ma. làindedirlcr. 1' 
rorum ... Sen.in de (Resul)ü oldu- rilen Karlman müessesesi sahibi. mahkûrniyetine karar verilmi~tir. Büyük Müaameresi Lise müdürleri topland1 kam zamlarm1 alam1yanlann bu Tokyo birinci plânda bulunr11a. 
guna iman getiriyorum. nin dün de muhakemes.ine mev - :::agaloglu Çifte Saraylar bahçsinde Lise ve orta rncktep müdürleri istihkaklarmm odenmesi için mü- §erefini bir ayt!1r hiç kaybetrned•· 

Diye, cevap verdi. 'lc.ufen devam edildi. Mürakabe Ko tikâr bulundugu ilerl sürülüyor - lG/VIII/1941 Cumartesi &ünil ak~ami dün Emlnonü Halkevinde toplan- nakale suretile tahsisat temin <>- Gitgide Japanlar1n Hinrlitinîdt
11 

Da'surun bêiylece islâmiyeti ka- m.isyonur1dan istenilen rapora ge - du. Duru§ma rnüddeiumumi mu - ~:;a~~ut~:dc~büllil Suzan $&- m1§lard1r. Bu toplanhda obür gün lunmas1 kararla§tinlml§br. Bu ~ sonra Siyama ve belki dah; otelt' 
bul etmesi üzerine, Resulü Ekrem len cevap okundu. Bu rapor mil - avinligince mütalea serdolurunak 1in, Necdet Revi Azeri hey'eti, Çin ba~llyaeak olan kayd ve kabul * $ehir Meclisinin bu devresinde ko- rine geçmek üzere haz1rhkJ:ir111.• 
Efend.imiz onu yaruna alarak or- essesenin aleyhine olup sat~a ih üzere ba§ka bir güne b1rak1ldl. ..iey'eti leri hakkmda go~ülm~tür. n~ulacaktir. devam ettikleri anla~1hyor. ingilil 

------------------------------- Vf' Amerikahlar hele Uzak ~ar1't~ 

Ad 
çin, üstiüste iki sigara çti, fakat hiç sokaga ç1k1verd.im. Her gordügünü büyük tasa dogrusu. Ben de evli - Üliüyen vücudü birdenbire 151 _ tam ittifak ve ~birligi halinde s•· 

K 1 ra llklarln 1 ml 
tesirleri olmadi. ayak takmnndan mi sarursm? yirn. Amma bak kafam krzmca na mverdi ve yoku§ ç1ktig1 halde, i. lâhlarmi kar!.§hrmt§ hulunuyorlar· 

Yazan : 1 R F A N D 0 G A N. l 
istiklàl caddesinden geçerken, - Sen de hcr gordügünü dalgm sil sokaga f1rladun. niyormu~ gibi kolaylik hissetti. Singapura Amerika tayyare ve d".' 

çirkin bir manzaraya hedef oldu: mi samrsm hamm k1z? - Benim kafam daha k1zmadi Vediay1 bu derece sevdigi için nanma parçalau gelmi§tir. An1cr~ 
Sarho~ bir kadm, kolundan yaka- Kadm bir kahkaha attr: çocugum. 1 vicdamndan utand1. Elde edilemi. ka balla istesin veya istemesin l''~ 
lami§, dü~memek için Necmiyi - _i:>algm degilsi~ de . ~esin a _- Tuzlayirn da ~okmiyasm. Ki- yecek b:r ~ye bagh olmak ka<iar s1fik davas1 münasebetile tngiltcr 

, ______________ Edebî Roman 34 ..J kendine destek yapmaga çall.§1 - b~beg1m .. baksana, krm bllir ~an. 'hgma b~kmadan kune naz yap1 - dünyada daha aci ne vardir? ile askeri ittüak ve i~birligi ol~ 
~ yordu. g1 meyhanede, paltonu unuttugu - yorsun oyle? Ôlüm derecesinde bir hasta k cakt1r ve Yeni Dünya da bu dall 

. . d ta dl 
0 

k B' •& 
0 

d M~k - Dalgm dalgm nereye boyle nun hàlâ farkmda degilsin. Man - Kadinm kolundan zorla kurtuL tulacagmi ummakta hakhd A ur i~tirak edec.ektir. 
K.~ki Niha r . nrmasar t:. 1~ . ~ _" d §~.Y ~ar: a u er. p~azadem? gal ba§mdan kap1 d1~an edilmi§ du, adunlarm1 lbiraz daha s1kla~ - dan dogm b. k.. .. .. i.~· :a- Boyle bir ibtimalin tabakkll~~ 

vak1t ~lk1 de Vlled1anm saal eb~l~ - re.N11: t· y1~ be k1 o U§U.b .. -1 N ' Kadmm vüzüne bakhg1 zaman, 1 kedi yavrulan gibi titri~rsun. hrd1. 0, hâlà .kendi kendine bir r1·nde go"zl~r1' n1rm· oruln, gunun .. 1 - ·çw çm gun'crce A aha ya vara 1 ir- e icey1 u arara ag iyan ec . - k .. d ç aç1 mas1 mum - takdirindc arbk Vi§i bükûmcti t ti 

d
i. 've n~te'k.i:m co.hndiye kadar 'l.'al. mi, daha oteye gitmek istcmedi. genzine keskin bir alkol kokusu - Palto, malto unuttugum yo . §eyler soylenerek oldugu yer e kündür Fakat karanhklann ada de kat'î bir durum takmmak s•'el 

.. J yayild1. Alh.k ve pudradan hakikî tan1m boyle gezmek istedi sana sendeliyordu. · • Va,..,.,,~·· da Fakat ne yank ki o · Belki de yanhco düc:iinu··yorum• m1mn Ved1·ay1 sevmekte devam çalm1" olacakhr. Fransiz hükil
1

J'I • 
. ......,,.... ·. ' ' - ~ r ~kli kaybolmu~. sarhQ.'? bir kadm ne? Unkapam koprüsüne kadar, bu .. ·ri' 

nun yah·armalarmm neticesinde, diye soylenerek, 'kafasmm i~leme çehresi .. gozlcr sabit, saçlan, man. Kadm biraz daha sokuldu: sarhos kadim tahlil ederek vakit etmesi çok gülünçtür. merkezinde ccrcyan ettigi bild• 1, 
Vediaya ancak Nihat gibi bir ada. hassasm1 durdurmak için, muhit • tosunun kalkik yakasi arasmda _ Kandrramazsm civamm. Ha_ geçirdi. Zeyrek y-0ku~unu çikar _ Fatih parklmn yamndan geçer. len müzakerelcr bütün bu ih~irll~, 
mm eli uzanmt§h. le oyalanmaga ba§ladi. darmadagm. Ayaklarmda bir çift di i!lin yoksa bera,ber gidel'im. Bir ken, tekrar aklma Vedia geldi ve ken, dinde tuttugu yüzüge bir da. lere kar§l hazirhktan ibarcthr:. ,. 

P1rlanta gibi bir kiz, hakkmr da. Vakit, gece yaris1ru geçiyordu. e;,ki ~son ve iplik kaç1gm1 siyah sigara versene.. elini gavriihtiyarî mendil cebine ha bakh. Biraz evvel optügü bu merikanm harbe girmesile n
111

' 'f 

ha b3§ka türlü elde etmeliydi. El. OrtaWcta bir tek adam yoktu. tire ile tutturdugu ten renkli ço _ - Sigarayi vereyim, fakat be - soktu. Parmaklarma soguk bir halka parçasi; §imdi, sokmaga ha- dcle bünyesi icab1 k1t'nlar ar~•.:~. 
ma;; bir yüzügü çamura ftrlatmak Bir iki saat evvelki eulu kar, raplar.. raber gelemem. maden parças1 temas etmi§ti. Bir nrlanmt!i bir yilamn çatalh dili mahiyet alacakhr. 0 zaman ' 11 
hangi akilh adamm yapacagi Î.§ • ycrini, tahammülsüz bir ayaza ter Necminin cevap verrnedigini go Kadm, sigarayi, kokmu:;i ciger elektrik lârnbas1 altmda bu ince gibi gozlerine deh§et veriyordu. pnmn garbinde bir nevi ~ 1";e, 
tir?. Mükerrem bey bunu da ya _ rünce, hüviyetini belli etti: parças1 gibi, kirli klZ11 dudaklan halkaya belki klp1rdamaksmn ·~ On dakika içinde bu kadar deX-i"- te§kil eden Fransa yn uzak f. t''' 

ketmi§ti. Evine gidebilmesi için, - Ne o begenemedin mi? Sana arasma ycrle~tirdi ve Necm.iye bir daJ.-.!ka bakti. 6
"" rikadan ve vahut vakm vc kl r 

piyor. Nihatta:n ne bekliyor? Km.. tr4WJlvay bek:lemesi gülün~ü. A • lâf att1k diye âdi bir §ey zannt:ttin çiandik ath: Bir yüzük bir hayat y1k1yor, di- mek n-e tuhaf. Zeyrek Y~.~§U~~: smdaki Al~anyada~ birini 
5~~-

m ona v·ermekle ne elde edecek? ra s1ra yanmdan geçen taksilere degil mi? Sen benim gozüme bak. _ Bekhyen birisi mi var? ye iç geçirdi. Onda Vedianm par. utanarak dudaklan-na goturdugu cektir. Hattâ 0 yaktn âtide fsP
11 

.,-

ÇXk meçhullü muadelelerin bile bakti. B;nmesine imkân yoktu. Fa sana. Beyrutlu Hac1 Hüsrev be - - Evet, evime gidecegim, evli • rnagmdaki harareti aradi, sonra yü2Jükten, Fatih<le korkmaga ba§ -1 ve Portekiz de aç1k bir ta~· 1! Jt'' 
tutulacak: bir tarafl vard1r. Fakat tihe kadar yürümek mecburiye • yin kmm cihan tamr tontonum. yim ben... bu küçücük halkay1 utana utana lam~ti. kmmak mevkiinde bultmab1l•r) 
bunun halledilecek hiç bir yolu 1 tinde ùii. Û§iiyen içini isttrnak i . Bu gece camm .111kildi da ~oyle bir - Oh beyim oh, evliymi~. Çok dudaklanna gotür~p optü. (DevalW var) (Deva.JW 3 üncü ill.Yf~d' 



Il' 

le 

y• 
el 

0 

•• 

Il' 

il•· 
en 
il<Î 

•• 
•• 
~i
bÎ 

li· 
dl 

ÏJll 

11· 

ne" 
et 
p•· 
un 

•• 

.~ 
dÎ· 
tO 

w 
.~· 
jlit 

kl' 
si· 
,r. 

cJI"' 
cf1" ,. .. 
~:~ 
",;' 

,p• 
j(jO 

l~j'. 
~.,. ,,, 
~c•' 

1 
bif 

,.tll' ,,.,,. 
,,, .. 
,!'•' 
c(,. 
.. \'' ,. .. 
. 1•· 
rl•1' ., 

13 - A<!USTOS - lht IKDAl\! 

Romanyada 
mil lî istikraz 

SAYFA-3 l ___ Y_U_R_D_D_A_N_P_O_R_T_R_E_L_E_R--1 

Î n g i 1 te r e M1-
s 1 rd an 

pamuk al1yor 
Mahsulün yanst Mistra 

b1rak1l1yor 

l-1 i 11 di stand a 
çekirge 

Almanyada tet- hücumu ba§lad1 
hi~ hareketleri . b l d Bir mil murabba1nda 

Gestapo. Ana Kraliçe yanm ve 
Kral 1 milyon verdiler 
Bükre~ 12 (A.A.) - Ofi: Dün 

ako;am naz1rlar meclisi reis vekl. 

li Michel Antonesko, millî istikra. 

za i§lirak etmeleri için Romanya • 
hlara hilaben siiylemi~ oldugu bir 
nutukda devlele riayet ettirilecek 

___________________________________________ J 

Sifa Kaynagi Gônen 
kaynar 
paras17 

su dan 
bir 

istif ade için 
çama§1rhane 

kapl1ca 
yapt1r1ld1 y1ne a§ a 1 24 milyon • c1var1na 

Kahire, 12 (A.A.) - Dün llj!leden 
•onra imza ~u.,,, bir an~ma muet- T emmuzda 500 ki§iyi 

dizdiler blnce Îngiliz ve ltt~tr hükilmetleri Mt

IU"1n pamuk mahsulünü 7an yar171 kur§una 
••tin Jlaca1tlardlr. Fi)'Btlar ceçeu sene- Moskova, lZ (A.A.) - Ofi: 
kiwn ayni . olacaktir. Geçen sene in. Tasa ajansllllll Bern'den otrendill
gil..izler hemen hemen bütün mahsu.. I ne eOre, Alznan7a'da Nazi aleyhtarhii 
lü sati,• almlljt1r. taaliyetlnin artmas1 yilzünden Gestapo 

Ba~vekll anla~ma hakkmda parlà- kiUe hallnde tevklfatta bulunmaktadar. 
rnentoda iznhat vererek geçen sene in- Sôylendiiine gOre, yilzlerce k~i mu
gi tercnin Mlsir'dan 25 milyon sterlln hakeme edilmeden kur~una dizilmek
kiymelinde 7.800.000 balya pamuk sa- tedir. Eyaletin Almanca itl~ar eden ga_ 
•111 alct1g101 ve kiralama ve Odünç ver- zeteleri, sabotaj hareketlerinde bulu

nic kanununa istinaden Îngilterenln nan veya fesad çtkaran kimselerin i
A.merlkadan diledigi kadar pamuk sa-1 c1âma mahk.ûm olduk.lanru bildirmek
ltn alabilcceiinc ve ~Wir'in ib-facat tedirler. Bu haberlerden anl~~_d1~a 
bak 11,,, d k Iaca. .. külllta gore, Tcmmuz ay1 lçlnde be, yuz kiii 

. n an maruz a g1 mus td edilm. t• 
1iaret ederek fiyatlarm yukseltilrnedig-L a.m -'~_ir_._n----
lti aOylemLjtir. 

Anlazma muclbince ingiliz bükùmeti 
l'nahS"ul Uz.crinden tahakkuk edecek kL 

tin ~- ans1n1 Ml.Sir hükûmeti de tama
trun1 zilrraa iade edeceklcrdir. 

M1s1r hiikûn1eli parlamentoya ayr1ca 
btr .<.anun proje;i tcvdl cderek gelecek 
Eene pamuk ekiminln yüzde yirmi bel 
nlsbetinde azalhlmas1n1 tekll! etmi~tir. 

Y unanistanda ki 
Ko münistler 

Bunlarin tecrit kamp-
1 a rina gonderilmeleri 

kararlast1r1ld1 

çekirge bulunmu~ 
Simla 12 (A.A.) - Hindistarun 

§imali garbisinde çekilltelerin teh 
didi artm~tir, , 

Mekron. Lasbella ve Sind sahil 
rruntakalannda §1mdiye kadar be. 
her mil murabbamda 24 milyon 
çckirge i<orülm~tür. 

yegâne tmil olan kuvvetli bir or • GOnen, (Husw;î) _ GOneni bil
dunun hattiharp gerisindekilei:in miyen hiç degilse ismini olsun Î.§it
tasarruflanm feda etmeleri saye - miyen hemen hemen yok gibidir. 
si• :le meydana gelebilecegini be • Çünkü: Merhum muharrir ômer 
yan et~tir. Seyfettin, dogdugu ve çocuklugu. 

Gener:.l Antonesko'nun hitabe • nun en güzel hatiralanm geçirdigi 

sini hatirlatan ve Kra] Michel'in bu §irin kasabadan mektep krraat
bir milyon V'! Valide Kraliçenin lerinde ve diger yaz1lannda daima 
500 bin yertni§ olduklarim haber bahsetmi§tir ... 

Kanadada gemi 1 ve_ren_ hatip, ~u siizleri ilâve et - Buras1 büyük edibin yazdig1 gibi . 
~tir: hakikaten güzel ve ~irin bir yer. • t tl feda t · Bilhassa bütün memlekette taru-JD ~aa l programJ Askerle~, haya an~1 . .eh. 

'r' 1er. Kendilerme ebed1 bir ml!lllet. nan kükürtlü kaplicalan cidden §Î. 

Gelecek 
kadar 100 

seneye 
ticaret 

fa .memba1, hergün yüzlerce dertli 
tarhk mcdyunuz. Onlara lâyi.k va. 

~";~~:~ ~~~;~~ :~~';~~ ~:e ~~~~!0~ o~:irv~~ 
d t . . t . tm . lâ ~. lediyenin buraya epey para sarfet-• • l k e im em1n e enuz z1muir. . .. . g e ml S 1 yap1 aca . .. t1gi muhakkak. Burasm1 belediye 

Lo d 
12 (A.A) ~rdum~zu yem ba§lahn vue::.~] g~ kiraya vermi~ ve üç senede (15) 

n ra . - Kanada tor 

1 

nnemtz, tamamile arap '.llll§ bin lira gibi mütevazi bir kira al. 
pido muhribi ~ma ve gelece.k ?lan Rumen. to~raklar1m yemden maktadir. 

sene bir milyon tonilatoluk tica • imar e~mei:mz lazund•~·-~!saraHb • I Banyolarm yakm1nda yine bele-
yada h1ç b1r 'iJCY ka1m~·~·"· er . • 

ret vaputu denize irulirilmesine a.. 'i}Cyi yeniden yapmak icap ediyor. d1ye tarafmdan yap1lm!§ asn bir 

~ilide müthi~ 
f1rt1nalar 

it bir proje haza.rlamaktadir. M. Bizden ya:rdlm bekleyen kan kar. çama§irhane var, bunun suyu da 
Makdonald, Kanada donanma ge. d~lerimizi !skân etmek için onla. yerden ç1k~°:.kaynar su~.ur.__Burada 
nelkunmay b•aru Kontramiral nn evlerini yeniden ~a etmemiz halk ve butün c1var kiiylule.r ça-

Roma 12 (A.A.) - Ofi: Nelles, bahriye n· .. ~ M. Ale'·--- icap ede:-. ma§1rlanm paras1z olarak yika. 
Atin>'dan Messagero gazetesine biJ.. ~· ........,_ maktadir. Masrafs1z çama§irhane ... 

dirildlglne gore, Yunan makamlan po- der ve bahriye nezareti erkâm bu b '-·l 
lisln teklifi üzerine komünistlerl bir A J Cidden iyi ir ·uu U§ .. 

28 kÏ§l oldÜ, 80 tecrld kampma •evketmei:e karar ver- hafta Londrada müttefik harp V u s t r a y a Belediyesinin varidati bu âyar-
ml$tir, gayretlerinin bu yeni inki~af1 üze da kasabalara nazaran oldukça ge- tl'stte: Giinerun modem J<apbca lan. Altta: Yeni yaptlan parasu: 

k i ~ i ka y1 p 1 - . rinde de gorü~ektedirler. Ba§ Ve k i 1 i ni§, senelik varidat (4-0) bin lira. 
1>ant1ago de Chili, 12 CA.A.) _ ot1: Mu.sohn1 Romaya M. Makdonald gazetecilere be _ dir. 
•. $itlnin cenup ve merketl mmtakala... d.. d"" yanatta bulunarak d~tir Ici, Londraya sür'atle ha- Her ser.e burada kurulan rne•hur 

' 0 daki yngmurlar ve fLrtinalar yüzün- On U B · hayvan panayin da (5) bin lira ha-

ÇDIIUl§irhanenin dahili 

hassa S1tma bulunan yerlerde ta-1 alâka gostennesinin Jaymetini bu· 
babetin ve belediyenin va:tifesini ralarda bulllllIDAyinca takdire im. 
hakkile yapmasl ve halka yakm kân )'Qktur. M. K. ?•n 28 ki~i olmü:;, 80 k~i kaybolm~ Roma 12 (A.A.) - Ôj!renildiltlne u 1.11~1tahn tahakkuku için icap k t karar verd1" 

Ur C l 1 '[ . eden teknik yard1m1n Îngili'z)er l re e e i;ila\ getiriyor. 
/\. · ogumbo eya et dah1 inde kâ.1n géirc, Mussollni Rimlnle'den tayyare · d be · B led 

'r.dnllazo kasabasmda Transko neh.rl ile Romaya dërunüstür. tarafmdan t.ernin edilecegini ümit Melbourne, 12 (A.A.) - Fevkalâde 1!)34 seneSl.1l en ri e iye 1.--...,jil1'"-':1. ib 14 
t"inrak k' k'·' · "l" .. be . ha! dolayisiyle toplanan naurlar mec- "eJS' lig·ini yapan Bay Haklu kaza- u,.;,.,. tar Î roman: 8 "'\ 
b' on se IZ .,min 0 umune se - ed1yorum. t~aat programmm tat lisinin itt:fakla ald1gl karar üzerine A.. ... s 1 N a·· 
'Yet \•ermi1tlr, Heyelan neticesinde H kt 1 da gëize çarpar yenilikler yap~. u tan Aziz as1l ldu··ru··1du·· ?. 

leki> amele toprak aIUnda kalnu•tir, assas no a ar bikine bu yaz b~Janlll.1§\tr. Î11§a vustralya ~veklli Menzles biran ev-ll • vel Londra'va bareket edecektlr. deneœk derecede rnülœmaneldir. ,.,.._____________ J 
l <lil{a blr kasabada da iki k~lnin te- (Ba• tara"- 2 nca· sayfada) edilmekte olan ilk gerni bu sene. f k lâd Yazan:M. Sami Karayel-
ef 01 eril ·~· • u r Kazada S1hhî vaziyet ev a e 

'11UJ oldugu haber V . mek~r. 1 y . 
0

.. .. d l . f k' nin SOnUndan evvel baztrlanmI§ 0 J 
-- em unyarun muca e eye •§ ira • 8 . b k . · 1 denecek deecede mükemmeldir. Mithat Pa~ hakkmda mir'ati l eri sürmesi ve buna da padi~hm 

M .. 1 
d b •• •• k insafs1~, ucsuz, bucaksn hubi ci- lacaktir. Gelecek sene yiiz kadar Ir gece 8 ÇISI hakikatin yazdi""ni kaydetmekle cesan!t edeme es beb"l 

- • Belediye ve hük.ûmet doktoru Bay 5 • m 1 se 1 e yeni Ug a a uyu 1 hall§Ümul bir kahba sokacaktir. licaret vapurunun denize indiril • Ï 5 t Ï y 0 r U z iktif aediyorum. Hatâ ve sevabt vükelâ yerlerinde kalnu§lardt, 

b 1 
Danzig ve Koridorda Almanyaya mi• olacag· 1 tahmin edilmektedir. Cemaleddin Aygen ile sihhiye me. mir'ah hakikat sahibine aittir. Hüse'"" Avni p••a, sarayd-i ne • .., Gazetemiz tdarebanesinde , _, ...., 

1 r Y a n g 1 n 
1 

bir rnümr haklu tanmm_as1 veya Gelecek sene bir milyon tonilato • muru Bay Hakln bu neticeyi yarat- $eyhülislâm Hasan Hayrullah E. olup ne bittigini günü günune ha. 
tanmmamasmdan _ha_~•) an k1v1l- luk vapur denize indirildigi za _ mak üzero bir gece bekçisine mak için ellerinden geleni yap~- fendiye gelince, Hasan Hayrullah ber almakta idi. Hâfiz Mehmet bey 

B
• } b• cam yava§ yava§ .butun Avrupaya, •man yerù plân tam verimi ile faa.. Jar ve yapiyorlar. Efendi de aslen Anadoluludur. ve Arzrniyaz ~alarma ber olan 

geceleri sabaha kadar çah§-1 

Ir Ote Ir CV Se- B lk 1 A( k As lüzum vudar. Taliplerin ga• ami da b b" , , a an ara, ri aya Ye yaya li t .. 1 . 1 kt V !nsan bôyle her m;;•külû venme. Sultan Azizin im 1gm · u. 1terù ye~tiriyorlanh. 
. d' d büt" d.. . et ye e geçm ml§ o aca ir. e o • zetemis •·tare Müdürlügüne ...., , A k · d ""kkân yandl 

1 

§lm 1 e un unyaya siray t k' ed ed d bu mil< sini bilen yaratici kabiliyette me- lunnna§tur. lim ve fadil bir zat. Yeni vükelâ mevkie gelir gel • 
IZ U yolundad1r. Bu ihtiras tufanma nu a •t> en S:n e :e " mür.acaatlar1 tir. Cür'etkar ve cesur bir §ahsL mez .. Mahmut Nedim pa§ll, V1hde 

à 
t.iugla, 12 (A.A.) - Dün gece saa_t dur kumandasam verecek cihanda tarm arttmlacagmda §Uphe yok - t, .1 murlan giirdükçe memleket nam1- vettir. Vàsi rnalûmata sahip naiiz S !ta l k ·1am 
~ J t • - "" iftihar duyuyor. Anadoluda bil. ' u na ge ere ag 1~ Ve stzfo • 

t' :1 buçukta koycci)iz ça111S1nda ~ir maddî ve manevî hiçbir kuvvct ur. _ ve, vakur bir adamdt. m1§h. 

~~~~;~v~·i:::~~:' .. :~b~ ::"~~~[ kalmadi ;u:eyin $ükrü BABAN - Es RA R E N G 1 z DA N s o·. z Pa~:)~~~0~v~bii!~1:'.~dk~y~~~ Pa§~uri::m.~y~:a0:a~r~h! Bu §C-
isteyen zevat hep scçillni§, ve er. rirler efendimiz,e bir ha\ ederler .. 

[

.... 1 bab1 namus ve ilrtidardan idiler. bu muhakkaktir. Bir an evvel ça. 

c_ • D,_h e 1 e If' (OI e V a z 1 V e 'li: . t§te Sultan Abdülâziz, Mehmet relerine bak.tlmak geroktir. 
_ 9ahsî bir d~mam mi var~ Fa- l di. Fakat bu hiç bir ~yi isbat Rü§dü ve Hüseyin Avni \'C Mithat Valide Sultan dayanamami§h. 

kat onun gibi bir banker oglu Zab1ta Romam: 38 
1 

etmez. 0 akiil!mki hâdiseleri bir Pa~lan mevkii iktidara getir. Mahmut Nedim pa§amn soyledik.. 

Ukrayna harekâti ne 
net i ce verecek? ' 

k (Ba~ tara!! 1 lnci sayfada) 
k•srna aynlmaktadir. $imal, mer
.;,z ve cenup cepheleri. ~imalde 
. "Yct ordulanna Mar~al Voro. 

tlof, m.erkezde MarC§al Timoçen· 
k ' linupta da Mar~! Budyem 

1 Utnanda etmektedir. Harbin b~
badig, Yedi haftadanberi Almanlar 
r:§lJca orta cephe ile me~gul ol
t ~§larcI1, Hedefleri Smolensk is
~ a~etir.den Moskovaya ilerle
h kt1. $imdi Almanlar cenup cep. 
b~•ne diinmüijlerdir. Bunun sebe
rn ~ AJmanlar §U §ekilde izah et
br, e. tedirler: •Smolensk: muhare
•. 81 kazan1lm1§t1r. Bunun içrn 
• 1tnd· ln . 1 cenupla m~gul olacag1z.• 

m1m bildirmekle iktifa etmekte
dir. Almanlarm Ukraynada gir~ 
tikleri yeni harekâti aydmlat:c1 
haberler gelmemi~tir. Berlin rad. 
yosu Ukrayna harekâti için .Büyük 
takip muharebesi okadar sür'atle 
ink~af ediyor ki müttefik ordula
r1 Karadeniz sahiline büyük bir 

luz!.a yakla§maktadir,. demi§tir. 
Londra radyœu ise Ukraynadaki 

Sovyet lut'alarmm Dinyeper nehri 
gerisine çekilip burada mevzi a
lacaklarmt haber verm.i§tir. Faloat 
bu mrntakadak.i Sovyet ordulan-
nm, büyük bir rnaglûbiyete ugra

tilmad1kça, boyle bir ric'at hare

ketini kabul edecegi samlamaz. in i•hzler ise bu Alman iddiasma 
ll.~~rn1yorlar. Cenup cephesinde 
du~t"Q m~kül vaziyett.e bulun- ~ _ 
J\Jrn arui1 kabu! etmekle beraber, 1 e~akkur 

* 
· aniann S 1 k uharebe-

~11!-l kaund mo ens m KlZ1mlz Nec!A Peksun'un beklenml
IM or• •klarmdan dolayt de. yen l!lilmü kaqmnda derin acunaza I~ 
rne'..i;kjda tr.ühim bir ~ey elde ede- tirak ederek cenazesine gelen ve mek-
1\t ennden œnuba dënduk.Jeri- tup , .• telgrafia bu derln ac1yt payla .. 
gèire soyte~ktedirler. 1ngilizlere pn yakln dostlaruna.za ayn ayn te;ek
tnuha,eger. !'-lmanlar Smolensk küre bugünkü halimlz m:l.ni olduitun
M,,_k ebes1n1 kazallIDl§ olsalardi dan gazotenitln tavassutunu derin say-

~~ ova 1 c1lanm1zla rica ederlz. 
derd; t Y~ unun açllmasi icap e- Annasi: Babas1: 
Vaz· · l\gihzler, cenup cephesinde Feyz!J'e Peksun Bursa Hastanesi Ser_ 

•Yctin Sovyetl · · · d -1 tab"1bi Doktor 
~or oldu • er açm z1ya esi e 

gun '· b l Cevat Tahsln Peksun nuni u "a u ediyorlar. Bu-
kaza~ beraber, Alrnanlarm burada 
llluk acaklan bir zaferin Sovyet 

VE l'- AT 
avernetin· '·· lrara 1 "'rmak neticesine Mara1 Mebusu •ntada1uniz Mansur 
~ tniyacag1n1 siiylüyorJ-r Bozdoganm refikaSI ~b.it Binba~ Ba,J 

k Phelcrde dünkü h Ut hak Fehml kerimesi ismet Bozdogan çek-
1 l.:.daki habe _are • mekte oldugu hastahktan kurtulaauya._ 
Ahligi h ~lere gelmce, Alman rak vefat etm!Jtir. Bir çok akraba vo 

itlt r arekatin müsalt surette1•rkada1larlllln l§tlraklle œnaze nama
n._ ~_:tmekte berdevam oldugu. z1 Hacibayram camlinde kùmdllclanl 
lt ' ~vyet tebliiti ise mal" 'st' sonra Cebeclde asr1 me>arliga defnedil 
" Ctle de muh bel . um ' 1

: mftllr. Kederll ailesine sabtt ve sayuÏ 
are erm deva- olilJ'e Taondan rnhmet dlleriz. 

~ 

boyle hir dü~mani tevkif ettire- Türkçe1i M. Feridun 1 kere gozden geçirelim. Grafo • mekle efkân umumiyeyi temin ve leri dogru idi. Hemen oglunun hu. 
bilecek vaziyettedi.r. -' teskin ve kendisine müntesib biri. zuruna girerek p&§amn siiyledik • 

• pulos •$en • Degirmen• e gitti · k "h k kl J · · t · 1· <Bu adam yaln;z Pariste degil ederim 1<1 n1ç bi.r fie)' amarna • ru ma ami me~1 ata ç1 arma a ertru arze m~ 1. 
trenin içinde, hattâ Liej'de de dun... ve ak;;amt orada dansiiz Adel softalarm beyecanm1 teskln ede. Fakat pad.i§ahm mahremi esra • 
korkuyordu ... Bundan da nala- - Grafopulos'un tipi, ~mar1k ile birlikte geçirdi. Dansiiz on. rim fikrinde bulunmu§tu. n olan hazinedan kap1 onünde no 
dam ki onu tchdit eden bir §ahtS bir aile çocu~u tipidir. t~i gücü dan aynldi ve sokakta bir müd- Yani, Sultan Aziz, Mithat pa§ala. bet bekliyordu. Kendisi nobet bek.. 
degil bir te~ekkül, hattâ beynel. yoktur. Seyahatlerinden biri es.. det bana refakat etti. Bara don. ri, Hüseyin Avni pa§alari, $eyhül- Jemese bI!e muhakkak kendi ben. 
mile! bir te§ekküldür. nasmda amator veya heyecan dügüm zaman patron ile Vik • islâmt, Rüoidü pa~alan istemiye is.. delerinden kalfalar nobet tutuyor. 

,zengin ioldugunu unutmiya- meraklJSI s1fatile herhangi bir torun yola çikllklarmi gordüm. ~miye b1zzarure mevkii ·iktidara lardi . 
hm. Parasmda gozü olan haydut- çeteye, gizli bir te§ekkül veya Barda zahiren kimse yoktu. getirani~ti. Bunlar, Valide Sultanla padio;ahm 
larm onu olümle tehdit etmeleri casus ~cbekesine giriyor ve .)Cf.. Ben Yunanlmm gittigini zan • Padi~ah, bu zevat1.11 kendisine neler kon~tu~na harfiyen vâk.tf 
için hiçbir sebep yoktur. Her- Jerine korü korüne itaat etroe. nedere'< onu 'i}Chrin diger ka • dü§l'lan olduklanna biliyordu. oluyorlardi, 
halde biiyle bir §ey oJsayd1 on- gi taahhüd ediyor. Günün bi • Hattà, pad~ah R~tü P8.§8Y1 s&. ist-e, bu haberler oldugu gibl 
Jar1 polise haber vermek suretile rinde cPa bir adam1 oldürmesi. barelerinde aradim... darete getirdif:i. zaman igbiranru Hûseyin Avnl PA""Ya naklolunu • 

1 cSabaha kar§• saat dortte o • sa.Ida k 1 .. le · t' ...,... 
tehlikeyi izale ederdi. Halbuki ni emrediyor ar... tele dondüm. Yatmadan evvel miyara ~un an soy ~ i: yordu. 
bu adam, polis pe•inde dol••1r- _ Ve o zaman da pol15e' mu··. - Sizi halk .istediginden ~mur Arzmiyaz kalfa ile Hü.seyin Av. 

• -. Yunanlmm odas1nda uyumak - tt" 1 
ken bile korkuyordu. Demek or- ra<:aat ed.iyor, oyle mi? e un. ni P8§1llllll arastnda münasebet 
tada bir tehlike var, oyle bir _ Beni iyice dinleyiniz! Me. ta olduguna kanaat getirmek Padi§alun, ye'!! sadi:·azanuna kar derindi. Ve husus! mahiyet~ idi. 
tehlike ki her yerde, her an mev- selâ ona burada, Liejde ibir a • istedirn. Kulagimt kapiya daya. ~ 6iiyledigi bu .<oz a~rdt. Yani, Sultan Aziz, güzel gôzdesini ba.. 
eut... dam• o!dürmesini emrediyor • d1m. Fakat içeride hiç bir nefes ben seni isti;erek getinnedim .. w zan tebdili kiyafet ettirerek sa • 

cGizli bir cerniy<>te giren ve 0 lar. Halbukl 0 Paristedir. Kim. i§itmedlm. Kap1)'1 yava§ça açm size itimadim yoktur. Fakat, halk raydan sabverirdi. Etrafta ne var 
cemiyetin su-rm1 if§a ettigi. için se ond~n §Üphelenmiyor. Fakat ca onun esvaplarile ve ba~1 bir ve S<Jftalar ayaklandl, ben de bil • ne yok anlamaga sevkedttdi. 
idama mahkûm edilen bir ada- bu emre itaat etmek istemed.gi sopa ile yanlm1~ oldugu halde 

1 

mecburiye halkm dileklerini yeri. Arzmiyaz, vü:kelâ ve rical ko • 
ma benzemiyor mu? Tamarni- için polise müracaat ederek ken karyolanm dibinde boylu bo • ne getinnek ve heyecant teskin naklarin1 dolll§lr günlerce malQ. • 
le! ... Bu gizli cemiyet ne olabi- disini takip ettiriyor. Sonra te. yunca yatttgm1 gordüm. etrrrek üzere sizi mevkii iktidara mat toplar, bunlan pad~a bil • 
lir?... Meselâ bir casus te~kilât1 lefonu açarak §eriklerine ken. •1§te mümkün oldugu kadar getirmege mcbur oldum. dm4\i. dirirdi. 
olamaz mt?... Casusluk servis- disine tahmil edilen i§i b~ara. muhtasar bir ~ekilde hareket Fakat, çok zeki ve rnüdebbir 0 • Hüseyin Avni Pa§a ile Arzmiya. 
lerinde birçok Yunanhlar var... ~ .. k"' 1. 1 lan Mehmet Rü§tü P~, padiiil!h& zm münasebata ilk scraskerli"i za. 
t 

m1yaca,,m1 çun u po ts erin pe. noktam1 &ize izah ettim. Cüzda. k · " 
kinci §Ube harp esnasmda Gra. •inde clola•:ig·mi sov)u"yor. Fa _ . d be . cevap verme te mùikülât çekme. rnanmdl olmu§tU. Bir gün sclâm. 

fopulos'un babasmm ne yapt1- • ' 0 m yoklu. Odanm için e m di. l!k resminde Hüseyin Avni Pa§R, 
- b' .. 1. bil. kat ~rikleri buna ehemmiyet tenv1r edebilecek ne bir vesika, ., .. 1 d' g1n& 1ze soy 1ye ir... 

1 
.,,oy e revap ver 1: askerlerinln ba§mda pa~ah1 kar. 

,,. vermiyor ar ve verilen emrin 'J"h b J b'l Ef d' cvyle farzedelim ki oglu giz. ne de bir si a veya iz u a 1 • - en tmiz halk bizi ne bilsin ~1lamak ve etraftaki nizam w in • 
li b . · t' "f yerine getirilmesinde 1srar edi. d' ;.+·b t.e üh" ... âh 1r cern1ye m s1rnm 1 §a et • !1ll... -.·1 an nammru: vecc a .. § a. tizam1 te.sis etmek üzere dola§i.r • 
t . h t t d b k ak '"Orlar ... Bu iklnci faraziye... K u 1 kd e ·z se 'dir 1, ya u a sa ece 1 ar ce • , omtSer , .. egre mes e 8§1 • n m meres1 . ken giiz!Pri, insam derinden çelœn 
rniyctten aynlmak istedi. Bu Ya bu ik.i faraziyeden biri dog. run cevabim beklemeden de • Lâkin padio;ah sôzlerinl tekrar bir çift iri elâ giizle kar§•la§mi§lt. 
f .k · · .. ,. · ··1.. 1 rudur, yahut ta bu adamm deli l · 1· s 1 rm1 o5 renmce onu o uro e vam etti: ey em~ 1: araydan selâml.tk resmini sey. 
tehdit ettilcr. !dam hükmünün oldugunu kabul etmek lâzundtr B'd li - Sizi halk istedi"inden memur tetrnek iiz-ere gelen Jnndon içinde 

kd . d 1 - 1 ayette size giz · lb.ir ce. 6 
er geç infaz edilecegini bildir • ki bu la ir e ii dürülmesi için . bir ettim. bulunan Arzmiyaz güze! gozlerint' 

d b . be m1yetten, · casus §ebekesin • 
diler. Bu vaziyet kar~tSmda te. orta a tr se P goremiyorum! Padi§ahmbu kat'î siizlerinden pa§aya dikerek hafif gülümscr bir 
lâ!lll d~erek bana müracaat Komiser Delvin bu fikre pek den, herhatde ikanaatime gore yeni vükelârun ve sadrazamm u - hal alm1~ti. 

ak .. t rt.e bu ~in esas1n& t.e§kil eden bey. mJ d b 1 etti. F at muracaa min e si de i§tirak etmemekle beraber: zun müddet maka ann a u u • Hüseyin Avni pa•a, iri vari mu.·· 
f d 1 nelmilel bir te'i}Ck.külden bah • 1 •• 1 di • , 

günü bunun ay as1 o am1yaca. - ~ayani hayrct! dedi. nam1yacaklar1 an~• ~ i . §ekkel v~ güzcl bir adam oldugun. 
g1.111 anhyarak korkudan deli gi. - Hulâsa Grafopulos burada settim. Cinayet büyük bir me • Filhakika birkaç gün sonra yine dan hazinedar ustan1.11 ho§una git. 
bi ne yaptigm1 bilmez bii; hale iilmek '1'Ya birini oldünnek i • lhareUe ' ika edi~tir. Cinayete taraf1 padi§ahiden Mahmud Nedim m~ti. 
geldi. Bunun aksi de mümkün. çin Parrsten yola çikti. âlet olan sopa ortada yoktur. pa~ya sadrazamlik teklif olundu.. Arzmiyaz, ya~ça biraz geçkin • 
dür... Ve Megre'nin piposu tütme • Tahkikata medar olabilecek en gu fakat onun Mehmet Rü~ü ve di. Otuz, oluz be§ ya§mda vardi. 

Bu sozleri dikkatle dmleyen ge devam ediyordu. Bu siizleri küçük bir iz bile bulmaga mu • Hü.seyin Avni ve Midhat pa§alar Fakat, on sekiz yirmi y~inda bir 
Delvin hayret etti: en tao_iî sesile siiylemi~ti. vaffak olamad1m... tstanbuldan sûrülmedikçe sada • genç k1z k•d;lr taraveldardi. 

- Aksi mi dedinlz?... 1tiraf - Neticede kendisi katledil. (Devam1 var) ret rnakamm1 kabul edemiyecekirù (Devama var) 



SAYFA-4 

Sovyet tebligi 
(Ba~ tara!1 1 in<'i saytada) 

§am ne~lunan Sovyet tebligi: 
11 Agustos günü, Soltsi, Smo

lensk, Bielaçerko! ve Uman istika
metlerinde k1t'alarim1z dü§m.anla 
muharebelere devam etmi§lerdir. 

Hava kuvvetlerimiz dü§man pi·· 
yade ve urhh k1t'alarma darbeler 
indirmiye devam eylemi~ler, tay. 
yare meydanlarmda tayyarelere 
taarruz ctmi§ler, Tuna üzerinde 
büyük Çernovodi §imendifer kop
rüsünü ve Kostenœde vapurlan 
oombalam1§lard1r. Koprü tahrlp 
edilmi§tir. 

10 Agustos günü 38 dü~man tay
yaresi tahrlp edilmi§tir. Biz, 25 
tayyare kaybettik. 

$imdi ahnan kat'î malûmata go
re, 10/11 Agustos gecesi Mœkovaya 
ka!'§l Alman1arm yaptig-i hava ta
arruzunda evvelce bildirildigi gibi 
tlû§mamn b~ degil, alti tay aresi 
dü~ürülrnü~ür. 

Geçen gün 60 ilâ 70 Alman ve 
Fin tayy.aresi Murmansk mmtaka
sma kütle halinde faarruz ~eb
büsünde bulunmu§lur. Dü~man 
tayyare müfrezeleri ::\·c1lanm1z ta
rafmdan onJenmi§ ve §iddetli hava 
muharebeleri olmWjtur. Daha ilk 
§Ïddetli taarruzda tayyarelerimiz 
dü§Jllan barp nizamm1 bozmu~ ve 
Alman - Fin tayyarelerinin idarcsi 
parçalanm~br. Dü§man tayyarele
ri küçük gruplara dag1hlm1§tlr. 
Dü§manm iki bombard1man tay. 
yaresi alevler içinde dü§ürülmÜ§ 
ve diger ikisi de ciddi hasara ug
ratrlmi§tir. 

MOSKOVA BOMBALANDI 
Mosko\a 12 (A.A.) - Ofi: Dün 

gcce AJman myyareleri tarafmdan 
yap1lan akm ncticcsinde birkaç 
v harap o1mu§ ve birkaç ki~i ôl.. 

mü tür. 
Ne§red1len resmî tebligde §Un -

lar ilâve edilmektedir· 
Dün gecc Moskova üzerine akm 

yapmak te§ebbüsünde bulunan Al 
man tayyareleri thedeflerine yar -
madan dagitilm1§lard1r. Ancak ba
Zl münferit tayyareler, hükûmet 
merkezinin üzerine infilâkh bom. 
balar atmaga muvaffak olmu§lar. 
d1r. Birkaç ev harap olmu tur. Hiç 
bir yangm ç1kmam1§br. Birkaç ki 
§i ôlm~tür .. Bir Alrnan tayyaresi 
dü~rülmü~tür. 

lngiliz tayyareleri 
(Ba, tara!J 1 inci scyfada) 

zun mesafeli bir Alman sava§ tay. 
yaresi di.m Atlantikde Cadiks'in 
WO kilometre kadar garbmda 8.000 
tonilatoluk bir 1ngiliz petrol gemi
i;i batirm~hr. Geminin beraberln. 
de seyrettigi kafile kuvvetli bir hi 
maye altmda bulunmakta idi 

SÜVEY$ BOMBALANDI 
Berlin J2 (A.A.) - D. N.B: Al. 
man sav&§ tayyareleri, dün gece 
Süvey§ l~manma hücum etmi§ ve 
10.000 tonilatoluk bir tkaret va • 
purunun, k1çma tam bir isaibetle 
ve 6.000 tonilato1uk diger bir ti • 
purunun, arkasma tam bir isabetle 
ciddî hasara ugratmi§hr. Süvey§ 
civannda bir benzin deposu, is • 
mailiye civannda projektOr mev • 
zileri ve ayni zamanda Port _ Sa • 
id limam bombard1man edil.miî • 
tir. 

Bir tayyare meydanmda, bara • 
ikalarda yangm ç1kar1lm1§hr. 

---o--

Alman tebligi 
(Ba, tarnf1 1 inri sayfada) 

yolu münakalât merkezlerini bom
bardiman etmi§lerdir. Derniryol
larmda büyük yangmlar ve ;iick 
èietli iniilâkler mîi§ahede edilmi}o 
tir. 
ÏHATA HARBi NETICELENDi 
Budap~tc, 12 (A.A.) - Macar 

telgraf ajans1 bildiriyor: 
Alman tebligi, Kiyefin cenubun. 

daki büyük lhc;.ta muharcbcsinin 
bittigini bildirmi§tir. Sovyet kuv
vetlerinin imhas1 ve silâhtan tec
ridi yapilml§'tlr. $imdi araz1 düT 
man kuvvetlerinin dôküntüsûnde:n 
kmizlenecektir. K1t'alaruruz bu 
hususta faal bir surettc çall§mak. 
ta vc harekâtm müstakbel safha
sma haz1rlanmaktad1r. 

Çevrilmiyen dÜ§man kuvve-tleri 
çamurlu bir arazide çekilmek için 
büyük gayretler sarfetmektedirler. 
Ba§ka yerlerde idaresiz ka}an ve 
çevrilm~ bulunan dü§man k1t'a
lan mukavemete devam etmekte
dir. 

Helsinki, 12 (A.A.) - D.N.B: 
Resmi Fin membalarindan bildi

riliyor: 
~imdiye kadar av tayyarelerimiz 

ve hava dâfi bataryalanm1z dü§
manm 262 tayyaresini dÜ§ÜrmÜ§
tür. Dû§man hava meydanlannm 
bombardimaru esnasmda hasara 
ugrat1lan vcya tahrip edilen dü§
man tayyare]eri bu rakama dahil 
degildir. 

Bahr!ye topçumuzun muhtelif si
lâhlari ile mayin, torpil, denizalt1 

Maretal Peten 
(Ba$ tarafl 1 inci saytada) 

Frans1z milletine yapacag1 beya -
natta bu tedbirlerin ne <>ldugunu 
bizzat kendisi bildirecektir. 

MESAJ 
Vi§i 12 (A.A.) - Mare§al Peten 

Frans1zlara hitaben radyo ile bu 
ak~11m saat 21 ve 23 de verilecek 
bir mesaj ne!lredecektir. 

VEYGAND TOPLANTIY A 
GÎRMED1 

Londra 12 (A.A.) - V~iden ha. 
ber ahnd1gma gore general Vey _ 
gand Fransiz kabinesinin dünkü 
toplant1s.na i§lirak etmem~tir. 

General Veygand bu içtimadan 
evvel Cezaire hareket etm~tir. 

Berlin 12 (A.A.) - Frans1z hü • 
kûmetinin niyetleri hakkmda ha. 
riçte ç1kanlan §ayialar ctecrübe 
balonu> suretinde tavsif ed:ilmek • 
tedir. 

Alman ve Frans1z hükûmetleri 
muhtelif meseleler hakkmda dai • 
mî temas halinde bulunmakta ve 
Berlinin siyasî mahfillerinde Vi~i 
hükûmetinin vaziyetine dair iha .
riçte yap1lan tefsirler sükûnetle 
takip cdilmektedir. 

Alman hariciye nezareti, zemi • 
ni yoklamag1 istihdaf eden bu §a
yialar hakkmda azami ibtiyatla 
hareket etmelerini gazetecilere 
tavsiye eylemi§tir. 

ÏNG!LiZ NOKTAÎ NAZARI 
Londra 12 (A.A.) - Amiral Dar 

lan'la generaJ Veygand ve mare • 
~al Peten arasmda cereyan eden 
gCirü§melerle Kazablanka Dakar 
ve Frans1z Afrikas1 lim'anlarma 
mütedatr olarak Almanlar tarafm
dan yapilan yeni tazyik kar§ism • 
da Fransarun alacag1 vaziyet hak. 
kmda henüz bir ey bilinmemek -
' edll'. Vi§i hükûmctinin i birligin. 
de Al::mnlann ümit ettigi ka'dar 
ileri g1tniek bususunda tereddüt 
gôstermeleri imkân dahilindedir. 
Çünkü ~:mdiden halkm teveccü -
hüne rnazhar olm1yan bu bükû _ 
m tin, ) eni bir i birliglne tevessül 
etmekle itibarm1 artt1ranuyacag1 
~phesizdir. Fakat bütün tehlike
lcri bilmckle beraber marc!?al Pe
ten'in §imdi mukavemet edemiye. 
cek kadar ileri sürüklenmi§ olma
s1 da muhtemeldir. 

Fransan1n 
' .... i 

yas1 program1 1 

Mal"e§éll Peten hükûmetln 
derhal tatbik edecegi s.iyasî 
hareket progranum a§a&l • 
daki 12 nokta halinde bildir. 
m~tir: 

1 - Gayri me§gul mmta • 
kada bütün partilerin ve si. 
yasî te~ekküllerin faaliyeti • 
ne nihayet verilmi§tir. 

2 - Parlâmento âzasma 
verilen tahsisat kaldmlnu§
hr. 

3 - Farmason memurlara 
kal'§I zecrî tedbirler almacak 
ve yi:ksel{ rütbeli masonlar 
umumî h izmetlerden ç1kar1 _ 
Jacakbr. 

4 - Lejyon, gayri mC§g'Ul 
mmtakada millî inkilâbm en 
iyi bir i§çisi olarak kalmkata, 
fakat hükûmete tâbi bulun • 
maktad1r. 

5 - Polisin faaliyet vas1 • 
talan bir misli arthnlacak • 
br. 

6 - 1darede kirtasiyecilik 
zihniyetini k1rmak ve gizli 
cemiyetlerin faaliyetinin o • 
nüne geçmek için komiser • 
1er tayin olunacaktir. 

7 - Prefelerin salâhiyet • 
leri takviy edilecektir. 

8 - Pek yakmda bir i~ ya. 
sasi ne§redilecektir. 

9 - Ekonomik t ilât mu 
,·a:kkat statüsü 1adll oluna • 
cakt•r. 

10 - ia~ t~ilât1 de~§ti. 
rilccektir. 

11 - Fclâketin mes'ulleri. 
nin muhakemesini sür'atle~
tirmek maksadile bir siyasi 
adalet konseyi kurulacak ve 
bu konsey, 15 1Jkte§rine ka. 
dar mare§ala tekliflerini bil
direcektir. 

12 - Bütün nazrrlar ve 
yüksek devlet memurlar1 
mare~al Petene sadakat ye ~ 
mini edecektir. 

bombalar1 ve saire ile 15 dü§man 
vapurunun batmld1g1 muhakkak
tir. Batan vapurl2r arasmda üç de
nizalb, iki küçük harp ve alti tane 
nakliye gemisi vard1r. 

F'inlandiya sahili aç1klannda 
daima gorülen tahta parçalan, kü. 
rekler ve cankurlaran yelekleri 
dogrudan dcgruya mü~ahede edi
len bu rakamlardan daha büyük 
miktarda dü§Tllan gemisi batml
d1g1 zannm1 vermektedir. 

Nohudun azami 
sat1'1 
(Ba fo ra'• l inc · ~ayfada) 

kilosunu!" top .an f:yat1 âzamî 13, 
•on üç • kuru~tur. 1941 Temmuw
hun son haftasmdaki fîlî vaziyete 
gore daha a~ag1 toptanc1 fiyah câ
Ii olan istihsal mmtakalannda ise. 
âzamî fiyat, aynen câri olan fiyat. 
lard1r. 

2 - DigEr bilûmum müstehlik 
veya istihsali lœndi istihlâkine yet 
miyen mmtakalardaki vilâvetler _ 
de nohudun toptan fiyatlar;. · , mu. 
lad surette o mahallin istihlâkini 
en çok temin eden istihsal mmta. 
kasmdan hakikî nakil ve anba -
lâj masraflarmm ilâvesi suretile 
bulunur. 

3 - Brrinci flkrada mevzuubahs 
l-Optan âzamî fiyat yüzde 5 nisbe • 
lind€ toplay1c1 ve toptanc1 kârm1 
ihtiva eylemekledir. 

4 - Nohudun bütün memleket 
dahilinde müstehlik fiyah toptan 
fiyatlara âzamî yüzde 15 nisbetin. 
de bir perakendeci kâr ilâvesi su
retile bu!unur. Bu perakendeci his 
sesi âzamî nisbet olup, mutad su. 
rette daha dûn bir kâr yüzdesile 
çali§an yerlerde yine ·bu eski nis. 
betlErin devam ettirilmesi matlûp 
tur. Yan toptanc1larm da faal bu
lundugu yerlerde, bunlarin bisse. 
si, toptanc1 ve perakendeci yüzde
leri meyanmda teamüle gore tef • 
rik edilecektir. 

Thtiyacm1 kendi mmtakasmdan 
1edarik eàen §ehirlerde müstehlik 
fiyatlari yalmz perakendeci kâr 
yüzdelermin ilâvesile taayyün e • 
der. Müstehlik mmtakalardaki §C

hlr.lerde müstehlik fiyatlar1 ayn _ 
ca toptanc1 hi~ile ikinci f1krada 
rnezkûr masraflann hesaba katil. 
masile t<:ayyün eder. 

Yukanàa esaslan vaz'olunan fi. 
\'atlar natürel temiz n<>hudun çu. 
rnls1z âzamî sah!j fiyatlar1 olup, 
nohudun diger neviler1 birinci fik 
radaki esas fiyatlar mütenasiben 
mutad !iyat f1kralanna gore tesbit 
lunur. 

6 - Hcr türlü nohudun müstah. 
il mllltakalarda müstahsil, top • 

faner ve perakendeci ve müstch • 
lik mmtakalarda toptanc1 ve pe • 
rakendeci âzamî sati§_ fiyatlar1 yu
'rnndaki f1kralar hükümlerine go • 
re mahallin fiyat mürakabe komis 
vonunca tesbit edilerek ticaret ve. 
'.<âletlne bildirecek ve ayni za • 
manda :Jân olunacakhr. 

7 - Perakendcci azamî sati~ fi. 
yatlarinm hesaplanmasmdan kü • 
surlarm 50 santime veya vahide 
yuvarlatilmas1 muvaf1ktrr. 

8 - Bu suretle ilân edilecek fi. 
yat hadlerinden herhangi bir su • 
retle fazla fiyat teminine gidenler 
hakkmda millî korunma kanunu. 
nun hükümlcrine tevfikan ceza • 
landmlmak üzere kanuni takibat 
yap1lacaktir. 

Yüksek ta h sil 
talebe kamplar1 

(Ba~ tarat1 1 inci sayfada) 
lebesinden ikmali olanlar kamplanm 
birinci devrede yapacaklardlr. 

4 - istanbuldaki kamp yatlh degil
dir. 

5 - Ankaradaki biltün Yüksek okul 
'arm kampa tâbi talebeleri kamplann~ 
' 0 - 30 Eyl\ll arasmdakl ikinci devrede 
çad1rh ordugâhta yatih olarak yapa
caklardlr. Bu gibilerln nihayet 8 Eylùl 
1941 tarih.ine kadar kay1t için Ankara 
Talim Taburu Komutanltgma müracaat 
etmeleri lâz1md1r. 

6 - Bütün Yüksek Okullarla K1z 

1 
talebe, ah~ vazlrelerini derslere ba~la
d1ktan ve nazarl olarak yetl§tirildlkten 
sonra yapacaklardir. 

Günün tenkitleri 
(Ba~ tarafl 1 1nci gaytada) 

ret tll§kil edecek midir? 
Meselenin ruhu yine Ceza 

Kanununa dayamyor. Filvaki 
meselcnin ruhu ticaret nanmsu, 
ticaret terbiycsi, ticaret erefi
dir; kanunlar bu namusu, bu ter
biycyi1 bu §Crefi ne verir, ne de 
idame edebilir; boylc olmakla 
berabcr muhtekirlcrc kar§I tat
bik edilen cezalann pek de agir 
bir ceza olmad1klan an1as1Jiyor. 

idam cezalan yeryîizü~de 
katli ka1dll'amam1§hr, . kaldll'a. 
mam1§ill' amma; 

- Eger ceza kamm1armda ka
tiUere agir hükümleri ihtiva e
den maddeler bulunmasayd1, 
katillerin sayi 1 ;yine de çoga1-
mazd.i! 

Diyebilir miyiz? idam katJi 
yok edememi§tir amma, cinayet 
sayISJm muhakkak ki azaltm•§
trr. 

Bizce ihtikâr1a sa\'a§ ~efer

berligi ceza kanunu maddclerin. 
de ilân edilmeli, muhtekirlere 
tatbik edilecck maddeler, idama 
kadar varan §iddetli bükümleri 
ihtiva etmelidir. 

---------- 13 - ACUSTOS- 1941 -------------- --·-IKDAM 

~~a~~af1~~~~y!ada) Îstanbul Deniz Komutanl1g1ndan 
• (Ba§makaleden devam) vad1 ihtiva etmektedir: Deniz Gedikli Okulu Müsabaka 

Vi~i ne yapacak? 

paratorlugunu her kime kar§I o- 1 - Fiyatlann kontrolü kanu- f 
Iursa oJsun müdafaa edecegini ba- nunun yeniden gôzden geçirilmesi, m tihanlar1 ilân1 
g1ra bagll'a .lioyledikten sonra, 2 - Dcniz nakliyati kontrolü ka- D 1 H" d' •z cedikll ortaokuluna ka:y1t edilen okurlann milsabaka imtihanla!1 
" ID içinîyi müdafaa için .Japonya nununun yeniden gozden geçiril. 18/8/941 Pazartesi sabah saat 9 da yap1Ia·:aktir. 
ile i~birligi . formülünii kabul et- mesi, Okurlar1n aynl gün ve saatte deniz komutanhgmdll bulunrnalarl ve 
mck1e bunun mantikî silsile halin- 3 _ Aksiyonlar piyasasimn tah- yanlannda kur~n ve mürekkepli ka!em ve lâ>tik bulundurmalan. (6743) 

de devamm1 da pC§in olarak kabuJ didi, 1 1 
etmi§ demektir. ~imdi Almanya da, 4 - Kooperatif kum.panyalar ak- fST ANBUL BELEDIYESI ÎLA"" NLARI 
.Japonya gibi, Tunustaki Bizert'in, siyoniarmm takdiri krymetine mü
Cezayirdeki Oran'm ve Garbî Af- teallik muvakkat tedbirler. 
rikadaki Kazablanka ile Dakar'm Fiyatlann kontrolüne müteallik 
Anglo - Sakson tehlikesine maruz olan emirname, hükûmetin lüzum 
bulundugunu soy1er '\'e berabercr gordügü müddetçe mcr'iyette ka
müdafaasm1 teklif eder e Vi§iyi lacaktrr. 
kendi manbl1i ile ilzam ve iskât Demz nakliyat1 .kontrolünc ait 
etmez mi? olan emirnoamenin devletin bütün 

Vi§i, Hindiçinîyi müdafaa için seyrisefain ~leri üzerindeki kon. 
Japonya ile i§birligi yapmak for. trolünü takviye etmektedir. 
miilünü dâhiyane bir bulu§ san- Kambiyo fiyatm1 tesbit edcn e
m1§h ve bunu bOyle tasvir edenl~r mirnamede hükûmetin müstakbcl 
de olmu§tu. Gorülüyor ki bu bulu§ bütün muamelelerin hudutlanm 
Frans1z müi;tcmleke Împaratorlu- tesbit edeœgi zannolunmaktad1r. 
gunun çozülü~ü ve tasfiyesi için Londra, 12 (A.A.) - Pasifikte 
hakikaten dâhiyane sûahna lây:ik vaziyet gerginligini o kadar ziya
olmak istidadmdadir. Çünkü harbi desile muhafaza etrnektedir ki, Ja
Almanya kazand1gi takdirde, bu ponya tarafmdan, Siyama, Birman
kiymetli müstemlekelerden Fran- yaya, Singapura veya Holanda Hin. 
saya pek az bir §ey birakilacag1 distanma kar§1 yap1lacak bir hare
gibi, Îngiltere kazand1gi takdirde ket muhakkak surette bu mmta
de, bütün mühim iislerini kendi kada bir hrarbe sebebiyet verecek-
nzasile ingiliz dü§manlanna tes1im tir. • • 
eden Fransaya Londra, elbette ~ Amn vahametini müdrik bulu
§Ükran ve menfaatlerini arzetmi- nan Avustralya devlct adamlan 
yëcektir. Ïngiltere, bir kart§ top. müdavelei efkârda bulunmak üzc. 
rak ilbak ctmiyecegini soyledigine re toplanmakta, Siyam hükûmeti 
gore, ~imalî Afrikaya muhtariyet de memleketin istiklâlini ve top-;. 
verilmesi, Garbî Afrika için de me- rak bütünlügünü muannidane mü
selâ eski Tanca gibi milletler aras1 dafaa edecegini ve Siyama girecek 
bir idare §ekli kabul edilmesi, ne; ' müstevlinin ka111smda bo ~luk ya
den \ltümkün olmasm? p1lacag1m ve muht.emel mütecavi-

Bugün için, ~imalî vc Garbî A{- zin kendini büyi.ik bir çOlde bula
rikadaki üslerin l\lih;:crin e.linc cagm1 be •an etmekledil'. 
geçmesi guck Akdeniz ve Libya- Times · gazetcsinin 'hongkong 
daki harbin, gerekse Atlantik mey. muhabirinin Î!iarct eltigi gibi, Ja
dan muharebesinin cereyam baln- ponlann Hindiçinî<le 40.000 i cc
mmdan büyük ehemmiyeti haiz- nupta. 10.000 i §Îmalde olmak üze. 
dir. Almanya, bu üslere ycrlc~igi re 50.000 ki§ilik bir kuvvetleri var
takdirde, mühim sevkulcey!jî isti- d1r. Siyam hariçten müzaherct gor. 
fadeler temin edecektir. Ve üste- medigi takdirde bOyle bir kuvvet
lik, bir de Frans1z donanmasmm le Siyama hücum etmek kâfidir. 
bakiyesini de ele geçirirse, ingilte.

1 
Fakat, Siyama kar§I tevcih cdile-

re için yeni -gaileler \'e tchlikeJer cek bir harbin aym zarnanda Siya
ba~gosterec:cktir. Vi!Zideki mare~aJ- mm dostlanna kar§I da bir harp 
Ier, amiraller, generaller, bu çok olacagm1 Japonya hesaba katarsa 
güç, vc çok tehlikeli vaziyetten, bu miktan kâfi gormiyecektir. 
bakahm, nasll s1ynlacaklar? Japonya endüstri seferberligi 

Abidin DAVER ilân etm.i§ ve deniz ticaretinin dev-
__ ...,~.,_ let kontrolü altma almmasma ka-

Bu lgar ordusunda rara vcrrni§tir. Bu ise Pasifikteki 
vaziyetin bir derece daha geriL 

(Bas taraf1 l inci sayfada) 
Dnevnik gazetesi bugün iddia • 

nameyi ne~etmi§tir. Bu iddiana • 
rneye nazaran eski Îngiliz atit§emi. 
l:iteri albay Ross bilhassa yahudi • 
lerin yal'dum ile siyasî, askerî ve 
ikhsadî haberler vermek için tir 
!?ebeke kurmu~r. Bundan ba§ka 
bu ajanlar sabotaj hareketlerinde 
bulunmakla tavzif edilmi~lerdir. 

Sekiz maznundan ye<lisi mev _ 
kuf bulunmaktadlr. DO Gol'ün 
Bulgaristandaki ba§ltca ajaru olan 
Frans1z - yahudisi isider kaçma • 
ya muvatfak olmu§-tur. 

EDEN'1N NUTKUNUN 
AKiSLER1 

Sofya 12 (A.A.) - Ofi: Avam 
Kamarasm<m Eden tarafmdan Bul 
garlar .aleyhinde yap1lan beyanat 
Bulgar1standa infialli tefsirlere 
yol açma~a devam etmektedir. 
Gazeteler, Îngiltere aleyhinde nu _ 
tuklar v~ makaleler ne~tmekte • 
dirler. 

. Asedovgrad'da tale be kongresi _ 
nm aç1h§mda dahiJ.iye nazrn Gab
:ovski tarafmdan soylenen nutuk 
Ingilterc aleyhine nümay~lere 
V<>l açm1§1.1r. 

Matbuat, dahiliye nazm tarafm. 
dan soylenen nullrun 1ngilterenin 
Bulgaristana kar~1 daima hasma • 
~e hareketlerde bulunduguna da. 
ir olan k1smmda ve Edenin tehdit. 
lerinde israt elmektedir. 

-·-~----

Fransa Elçisi 
(Ba§ tarau 1 inci sayfada) 

Ankara, 12 (A.A.) - Fransan:n 
yeni Ankara Büyük Elçisi Jean 
HellEu bugün Büyük Millet Mec. 
lisi Reisi Abdülhalik Renda'y1 Bü
yük Millet .Meclisinde ziyaret ey
Jemi~hr. 

Ba§vekilin kabulii 
Ankara, 12 (A.A.) - Ba§vekil 

Doktor Rc!ik Say<lam bugün saat 
11,30. da Ba§vekâlette Fransarun 
yeni Ankara Büyük Elçisi Mr. Je
an Hell:!u'yü kabul etmi§1.ir. 

LeyJî - Neharî 

mesine sebep <>lmu§tur. 
FRANSA JAPON CENAlIINI 

KAPATACAKMI~ 

V3§ington, 12 (A.A.) - Îyi haber 
alan Va~ingt<Jn, ma-hfillerine gore, 
Amerika Birle;Pk Devletleri ile Vi. 
~i arasmdaki münasebetler, sürat. 
le gerginiigin en son haddine yak
la§maktadlr. Ve yakm bir istikbaL 
de bu münasebetlerin ink1ta1 hiç te 
hayret uyandlnc1 bir mahiyet géis.. 
termiyecektir. 1ki hükûmet arasm
daki münasebetler, esasen bi.rkaç 
zamandanberi ÇQk kararsrz bulun. 
maktadtr ve pek muhtemel olarak 
Vll§ington, Bu münasebetleri bil
hassa Avrupada mühim bir miil~a
hede merkezini elinde tutmak mak 
sadile ayni zamanda Amerikan nü
fuzunun Vi§i üzerindeki Alman taz 
yikini az çok hafifletebilecegi ümi. 
di ile idame eylemekte idi. Fakat 
Vi§inin Berline gittikçc daha zi • 
yade ink1yadm1 gosteren haberler 
devam etmektedir. Bu y<>lda ah. 
nan en sen haberlere gore Frans1z. 
lar Çinlilere kari;1 !limali Hindiçinî 
de japon cenah1m himaye için Yun 
nan vc Kvangsi eyaletleri hudut. 
larma Frans1z k1talan gondermegi 
kabul etmi§Jerdir. 
-----·- -------

13 AGUSTO ÇAJl~ 
7.30 Program saat ayari. 7.33 Hafü 

parçalal'. 7.45 Ajans habcrleri. 8.00 Ha_ 
fü progrnm. 8.30 Evin .saati. 

12.30 Program. Saat ayar1. 12.33 So
lo ark1lar. 12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Solo ~arkilar. 13.15 Karl 1k program. 

18.00 Program •nat ayan. 18.03 Dans 
•nüzigi. 18.15 Serbest 10 dakika. 18.25 
Konu~ma. 18.45 Çocuk saati. 19.30 Saat 
•1yar1. Ajans haberlerl. 19.54 Kadmlar 
fash. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 Bir 
halk türki.isü ogreniyoruz. 21.00 Ziraat 
takvimi. 21.10 Solo ~ark1lar. 21.25 K11-
rt$1k program. 22.10 Bogaziçi sark1lan. 
22.30 Saat ayar1. Ajans baberleri. 22.45 
Cazband. 22.55 Kapanl~. 

K1z - Erkek -.._ 

$i~li T erakkî Lisesi 
1 - Yuva, Îlk, Orta ve Lise k1s1mlanna 15 Aguslostan itibaren 

talebe kaydedilir. Tatil hariç, hergün 9 dan 12 ye ve 14 den 
18 e kadar Okul idaresine müracaat olunabilir 

2 - E.5ki talcbe 5 Eylûle kadar velilerinin §ahsî müracaatiyle ka
y1tlarm1 yenilemelidirler. 

Tarifname gonderilir. Tel: 80547 

'Y11hk kiras1 ilk teminat1. ---
240,00 18,00 Büyilkadada Altlnordu caddesinde 601 metre mU• 

rabba1 saha h arsa. 
156,00 11,70 Rumelikavagmda Îskele caddesinde 4/1 numa• 

rah dükkân. 
Yilhk klra bedeli muhammenler1 ile ilk teminat màtatlarl yukanda ya

tih gayrlmenkuller birer sene müddet!e kiraya verllmek üzere ayrl ayn aç11C 
1r.ttlrma~.a . konulm~$tur. $artnameleri Zab1t ve Muamelât Müdürlügü kale
rnm.de gorulebllir. Ihale 20/8/941 Çar•amba günü saat 14 de Dairri Encumcn. 
fi~ yap1lacakt1r. Taliplerln ilk temlnat mnkhuz veya mektuplarl!e ibalc gil• 
nu muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan Jâz1md1r (6G45) 
~~~~~~~~~~-~------~~--~~~~~----

f s tan bu I C. M. U. liginden 
Cinsi Kilom 
--~-~-~--~-
Bîrù1ci nev'i Tosya pirinol 
Hor'lz :Casulyesi 
Nohut 
Urfa yagl 
Tuz 
Sabun 

3000 
80Qt. 
800 
400 
40.0 
250 

Îstanbul Ceza ve Tevk1f evi hasta~e>inin yukar1da cinsi ve mlktar1 ya· 
y121 erzak1 pa:iarh.k suretilc temin edPecegin~n ta~iplerin 19/8/941 Sah gü. 
nü saat 15 de istanbul ceza ve tevkit evi binasmtla toplanacak kombJona 
müra,•, ar1. (6957) 

T oprak Mahsulleri Ofisi Ïstanbul 
~ubesinden : 

100-120 lira ilcrctli iki de irn,en kontrnl 1~ c11 1..u• 1 ile A5 Jirn ücrctli ikl 
mu! :urip abna1·aktlr. 3656 ve 3659 say1 I k.~nu"llar $Umuliine d,1h1J 11.ue,~ese

lerde i;al~m!.$ memurlardan imllban$1Z olarnk ahnncagmd:m t::i111;l'er1,. b('T"" 

sen•is vc. sair lüzumlu v 'kalarlle Li n n hanmdaki iubt"m1r.e n11 r;1caa t1;ir1. 
(6!\91) 

fsta hui Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
95 No. lu ilr111: Ye~'I ~Ier cUT.l'gin tcm·z çuvals1z toptr !1 flzn1 i •nt1 fiy~h 

17.5 vc pcrnkc-nde iizamî sahs fiyah 20 kJru~·u r. (6990) 

o. Demir Yollan lsletme U. M. llânlan 
Muhammen bedell asng,dn yaz1h 3 liste muhteviyah Ankara hast«nesl 

s1hhl teslsat malzemesl 26/9/ 941 Cuma gunh E3at 15 den itib:trt•n s1ra ile kn
pall z~ usulü ile Ankara'da idare bi .1a~1nda satm ahnaca'kh:. 

Bu i~e girmek isteyenlerin liste hizalarmda yaz1h muvakknt tcmlnut 
ile kanunun tayin ett!gi ves:h.alari ve tekllflerlni ayni g(m saat 14 c kadar 
komisyon reisligine vermelcri 1Az1md11'. 

Sar!.nameler parasiz ot .rak Ankara'da Malzeme Da1resindcn. Haydarpa
§a'da Tesellüm ve sevk $elligindcn da~ttlacaktir. 

Muvakknl tem!nat Liste Muhammen Bedel 

1 19808 Lira 1485,GO Lira 
450 « 

685,50 c 
(6895) 

2 
3 

6000 

11140 c 

Trabzon Vilâyet S1hhat lçtimaî Muavenet 
Müd ürlügünün Kapah Zarf Usulile 

Eksiltme ilân1dir 
1 - Eksiltmeye konulan i~ Trabzon nümune bastahanesinin mut!alC 

çamasirhane ve etilv tesisat1d1r. 
Bu ise ait muhammen kesif bedell (12367) lira (35) kun.~tur. Kapah zarl 

usulile eksiltmeye konulmustur. 
2 - Bu 1$e ait §artnameler ve evrnk §unlardan ibarettir. 
A - Eksiltme §artnamesl. 
B - Mukavele projesi. 
G - Bay1ndJrhk i~leri genel ~rtnamesl. 
D - Yapl islerl umuml tennl §artnamesi. 
S?hhl teslsata ait umumi vc fennt 1artname: Hususi §artnamc, ke~f ce~ 

vell. lsteyenler bu ~ame ve evrak1 (240) kurtlll mukabilinde Trabzon Nn
fia Müdürlügünden alabillrler. 

3 - Eksiltmc 25/8/941 tarihinde Pa:t.arlcsi günü saat (15) de Trabzon 
§.tbhal müdürlügünde toplanacak eksiltrne komii:yonunda yap1lacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebllmek lçin isleklilerin (927) lira (55,5) kuru~Jul\'. 
muvakkat temlnat vermesi ve bundan ba~a 941 y11m.a ait ticaret odas1 kny1t 
vesikas1 ile ihale gününden en az 6ekiz giln evvcl Trabzon Vilâyetine mli· 
racaat ederck vilâyetten alacaklan bu ise ait ehliyet vesikas1n1 lbraz etmc• 
leri mccburldir. 

5 - Teklif mektuplan yukarida üçüncü maddede yaz1ll saatten bir saat 
evveline kadar Trabzon S1hhat Müdür1ügüne gctmlerek eksiltme komisyonll 
reisligine makbuz mukab!linde verile~cktir. 

Posta ile gonderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddeèe yaz11I sa~tc 
kadar gelm~ olmasl ve dis zarfm mühür mumu ile kapahlm1~ olma i 1âz1!ll-
dir. Postada vukubulacak geclkmeler 'kabul edllmez. (Sl85-G760) 

T. H. K. Genel Merkez Ba§kanhg1ndan: 

Benzin al1nacak 
1 - IIav c1hk dairesi motôrlü vaSJlala1:.n 1'enellk ihtiyac-1 için a7.l 50.000 

\;ogu 75.00Q litre dokme benzin, kapall zar:f usulilc eks11tmeye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 19650 muvakkat tem1n::.t1 1473 hrn 75 ln1rustur. 
3 - Ek<lltmesi 25/8/941 pazartesl günü s;iat 15 de Türk Hava Kuru:llll 

i:enel rnerkcz binasmda yap1Iacaktir. 
4 - istekliler Jüzum1u vesika ve tcminntlanm havi kapah ve mühûrlil 

zarflarm1 saat 14 de kadar komisyona vennelidirler. (6767) 

l (Cl ~ ~ s A 11 Üsküdar icra Hâkimllgindcn: 941/~41 

19 '=9 If"" Kartal kazasmm Soganhk caddes1n• 
de 55 numarada mukim Necatiye. 

iST. BORSASI 12/8/9U :rtF ATLAlll Îstanbul Belediyesine olan borcun\li-
dan dolayl tahti hacze ah.nan e~-yalll
nm1z üzerinde Kartal kazas1 Sogan !il' 5.20 1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Peçeta 

129.0325 ill\'.fl• caddesinde 55 numarada mukim s· 

100 isveç kr. 
ESHA.J\! VE TAH\'iLAT 

12.84 
30.77 

"111'.i'·et ye Ak~encr tara!lndan vakl mu , 

Îkra. %5 933 Ergani A.B.C, 

iddias1 aç1lan 1.>tihkak da vas1 doll1Y
1
' 

siy le lkametgâhmlza çlkanlan davetlY' 
20·25 lkamelglibm1z1n meçhuliyetinden dO' 

125·- lay1 bllâleblig iade edilml old•1i;J1' i:'l-1' 

9-
1

. 20 gün müddetle ilânen tebligat iî«
51

' 
f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! na karo.r ver il mi~ d uru~an m !tl u:i Jll\IC' 

l 
.. . J~ 

::vrerkez Bankas1 
Aslan çlmento 

Sah.ibi: E. i Z Z E T. Ne~riyat 
Direktorü: Cevdet Karabilgin 

Bas1ld1gx yer: cSon Telgraft 
J.b tbaa.sl 

bulundugu 3/9/Ml tarihincle ti<kll 
1 • r btJ• Icra Hf1kimliginde saat 10 da hnZ1 1C 

l lunmamz teblig uiakamma koim ol~~) 
üzcre Uâoen tehijt olunur. < 6

3 


