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GÜNLÜK Si Y A Si HALK 

....... 

Ba$ k u manda n l 1 k Îürkiyeye ve
M e y dan-Muharebesi !!~ilen teminat 

lngiliz ve Sov-
Za fer Y1ldonümü Büyük yetElçilerinin 

Merasimle Kutlanacak Notalari 
ri: •• • . 

Fransa'n1n yolu Dumlup1narda yapilacak merasi
Türkiye bir ta
arruza maruz 

kal1rsa 
Fran.a karar1111 llermÎf 
o. iatikameti Berline kat'i 
olaralt çe11ÎrmÏfe berW
yor· D.hilJe a o.ya sc>k 
Nœi tar:11111 anduan bir 
idare 11c bütün maMlle
metleri krrmak Î•tiyen bir 
1iJclet, hariçte Petenin hi
tabeainde kapalr bir tarz,. 
da ilaJe ettiii gibi cU:r:· 
latmlf krt'anrn laaliyetÎ· 
mize açabilecegi genÎf 
ulaklara dogra teoeccüh 
etmeyi bilelim• formülü 
hâkim olacaktu. 

Ya:w:an: Prof. Sükrü Baba. 

(El\ usya ile Almanyanm 
~ barbe tutu~tuklan tarih-

me 28 vilâyetten Ï§tirâk edilecek 

1 
lngiltere ve Sovyet 

"1 Rusya derhal yar- \ 
d 1 ma geçecekler , 

r 
Ankara 13 (A.A.) - Büyük Bri. 

tanya hükûmetinin Ankara büyük 
elçisi ile Sovyet Cümhuriyetleri 1 
Birligi Ankara büyük elçisi 10 A

~ gustosda Hariciye Vekilimize bi • I 
rer nota vercrek hükûmetlerinin 
Montra anla'ï'!las1 hükümlerine 
daima riaye.kâr bulunacaklarm1 
bildirml§ierdir. 

Britanya Büyük Elçisinin verdi. 
gi nota ;;yncn §Udur: 

Majeste Kralm emrile ve Hari. 
ciye Jl:azm tarafmdan verikn ta. 

• • limata te\"fikan müttcfik kralhk 
hükûmeti namma eksclans1ruza a. 
§ag1daki beyanat1 tebli~ memur 
bulunuyorum: 

Kab.raman süvarilerlmlz talwn kolu ile bi:r getit resminde Müttefik Krallik Hükûmeti 

GAZETESl 

GAYI - 740 - SENE 2 

'c· .. , 1 ... ', .. :.,~.T 1 T A K V J M 
._ '\·11· 1941 - A~ 8 Gun; 2~6 

~ <1erllen 14 - Atuslos - PER.SDIBF, 
c.. .. K &tr.1 JI1cr. 1360 - AGUSTOS 2 

_:-!'i!n"' t:Z . 1 RumL 1357 - Rttep 20 

Son Telsraf Matbu.a1nda Ba11hr. 1 

F 1AT1 
HEryerde 

3 
Kuru9tur 

.· 

tenberi, Fransanm duru· 
ltlu bütün dünyay1 ilgilendirmiye 
ba§laml§h. Bilhassa Va~ington ve 
Londra, Tokyo, Berlin ,.e Moskova 
gozlerini Vi~iye dikmi Ier, bu su 
tebrinde lbtiyar Matt§alin alaeag. 
lavr1 inrelemi)·e koyulmu§lard.i. 
l<omünizme kart• Cermenlik bar. 
bine bütün Avrupada mukaddes 
bir dbat man:raras1 veri!di. ispan· 
Yadan, Belçikadan, Ftansadan, 1-
lalyadan conüllültt Ku. rephesi. 
lie Jio~tular. Bu rereyan '"' bava
blJ> Fntnsanm kararlan üzerinde 
liiç tesir yapmamast kabil olabilir 
lttiydi? Japonya ile Hindiçini mü
dafaast perdesi alhnda yapilan uz. 
la~a Amerikayt ve lngiltereyi 
liiddctlendi:rdi. Suriyeyi müdafaa 
tttigi va.kit Va~ington ) ine dard· 

Ankara, 13 (A.A.) _ Al~llillZ mümeœillerden nirekkep ihey'et. Montra mukavelesine sadakatini 
malûmata gare Ba~lrumandanhk Ier Atyoo, Konya, !:mnir izcileri, teyid e<ler ve Bogazlar hakkmda 
meydan mu:harebœinin 19 uncu Ankara ve istanbul~üksek okul- biç bir lecavüzi niyet ve ne de 
y1ldiinllmüne tesadüf eden 30 A- Jarmi temsilen bir kisllln talet>e, metalibah bulunmad1guu Türk 

hükûmetine teyid eyler. Müttefik 
gustos günü DtJmlupmarda Meç- beclen terbiyesi gençlik klüpleri Kralhk Hükûmeti ve keza Sovyet 

Dünyanm çok bugday v erev biilgelerinden olup bugün A lmanyawn ileri harekâhna 
Sabne olan Ukraynamn mufassal bir ba ritaSJ 

lru.! A!!icer âbidesiinde yaptla.cak adma bir mü'kellef iot'asi, Kütah- h""k. . Tü" k" c.. h · t· Alman tebl1"g1" 1 · •t ·-~:.. l . .. u umet1 r iye um unye 1 • 
:::r~e ll program ,., .•• ,.. 

0 
un- ~!: ~:k~~7 i:a:!:;: nin .toprak bütünlügüne ihtimam. 

CümhŒiyet Hallk Pal'l.isi Genel bulunm~ olan mücahiiler ~irak 'la riayet etmege âmadedirler. Ukraynada Al-
S6kreterl:ig! tarafmdan haz.J>"!an- edeceklerdir. '. (De.-anu 3 l!ltr".l ra.."'t1d•) 

ml\! olan bu ~'."'grama g~re b~ me- Dumlupmaida yap1la.cak olan bu·I ; 1 man 1·1en· hareka"'. 
rasime 28 vilayetten gonder1Iecek tiirene saat 11.30 da at1lacak bir J 
ve Cümhuriyet Halk Partisi ile l topla ba~lanacak vc Büyük Millet ! d d• 
Halkevleri ve diger vilâyetlerden Meclisi, Bll§'Vek.âlet, Vekâl.etler. tJ evam e Jyor 
umumî meclisler adma seçilecek (Devam1 3 üncü sayfada) 

lttt§h. Bu defa Pcten müdafaa et· 1 Son h a be ri er 
lttemek ve teslim olmak yolunu 
liittu , lakat Yeni Dünyay1 daha "I 
tiyade •inirlendirdi. Çünkü Anglo- d 0 lay 1s1 e 
Sakson camias1 Vi§i politikasm1 
hakb olarak kendi mrnfaatleri za. 
Viyesindcn ve Almanya ve Japon
Yay1 maglûp etmek bak1m1ndan 

Oost Îran 
Matbuat1 

Uzak !jarkta 

Amerika· Îngil
t e re Japonya 

Moskova fiehri ye
niden bombaland1 

Demiryolu münakalât 
merkezlerine in fil â k 

lttütalea ediyorlar. 
Bu vaziyette Fransa Yeni Dün

hnin astk yüzile kar~1la~a".ta 
devam etti. Bitlabi polilikada bu 
kadar abus bir çehrenin devam1 
lkj memleket münasebrderi için 
tb Vl'rimli tarz degildir. Binaena. 
leyh Amerika ile Visinin aras1 
hayliden hayli aç1lm1~t;r. Hattâ bir 
\ra§ington tclgraf1na güre, gitgidc 
~lltlanyaya fazla yakla§aD Frama 
lie siyasî müna~ebetlerin kesil· 
llltsj bilf' bahis menuudur. Bu gi:Î§ Fransay1 Berlinin kurag1na da. 

a fazla ataeakhr. Vasington ve 
l.ondradan umduklarin; alam1yan 
1"ransa aeaba Berlinden çok bü)·ük 
faydalar koparabilir mi? Fransa-
11111 galipten istihsal edebill'<:cgi 
Ç<>k menfaatler vard1r. Bir küsur 

Türk gazetelerin
deki ne~riyab med 
hü sena ediyorlar 
Tahrar 13 (A A.) - D. N. B: 

iran oasm1. bir çok Türk ga. 
zctcleri tarafmdan Türkiye • 
nin 1ran hakkmdak! dostluk 
hisler;ni ifad<:> eden makale • 
lerin hulâ>alanm ,·ermekte 
ve s. k1 bir bitarafhk s1yase • 
t takip ederck Irai' , istik • 
lali- \"e sulhü !dame husu • 
sunda sarfedilcn gayretleri 
hararetle tasvip etmektedir. 

(Devam1 3 üncü ...::yfada) 

--o--

Hemen 48 saat zar
f 1 n da bar p ilân 
et meleri muhtemel 
Londra 13 (A.A.) - Ofi: Deyli 

Mey! gazetesi, Knoks, Stimson ve 
Cordeil Hull arasmda aktedilmi§ 
olan konferansm ehcmmiyelinden 
bah~derek bu kabil konferansla -
rm çok c ad:r oldugunu askerî ve 
siyasi i~b1rligi temininin bir mu • 
kaddernesini te§kil cttigini Î§aret 
ediyor. 
Va~inglon mahfilleri, Japonya 

ile ingiltercnin arasmdaki vazi -
yetin fe\'kalâde gergin oldugunu 
ve 48 saat içmdc daha fazla ger • 

, ginle§mege müsald olduguim tah. 
1min etmektedir. 
/ (Devaml 3 üncü sayfada) 

;,'ilyon esirin kurtulmasi. me~gul -------·------------------

bombalar1 a t 1 l d 1 

Berlin 13 (A.A.) - Alman or • 
- dulan ba§kumandanhgmm teb • 

li~: 

fitgiliz Büyük Elçisi 
Mister Hugessen 

"".,, .... • ,,, .... ........ 
Gene rai 
do Gol 

Ufukta 7afer 
• •• •• emares1 goruyor 

--o---

Ukraynada Alman piyade kuv. 

vetlerile Alman müttefik ordula -
ra mensup seri te§ekküller Kara • 
deniz limanma çekilen dÜi?JllanI 
takip etmektedir. Bu te~kküller 

anudane bir surette cereyan eden 
takip hareketleri esnasmda Sov -
yet dümdar kuvvetlerini muhare. 

beye mecbur ederek agir zayiat 
verdirmi§lerdir. 

$ark c.-epbesinin diger bëlgele • 
rinde Alman kuvvetleri dü§mana 

hücum edcrek yeni muvaffakiyet. 
Ier elde etm~lerdir. 

Alman sava~ tayyare te§ekkül • 
leri Moskovamn mühim demiryo
lu münakalât merkezlerine infi • 

(Devam1 3 ünc!I sayfada) 

Sovyet merkn ordulari Ba~
mandan1 General Timoçenko 

Sovyet tebligi 

Almanlarin 
68 inci f1rkas1 
imha edildi 

8alt1kta bir muhrip 
ile iki nakliye 

bat1rsld1 

Bir taarruzda Alman
lar 7500 maktul verdi 

Londra, 13 (A.A.) - Moskm'9. 
daki Sovyet istihlbarat dairesi bil-

., • • · diriyor: 
Petenin nutku, akisleri 68 inci Alman f1rkasi üç günlùk 

Amerika Fransa 
al ey hinde 

Frans1z müstemleke· 
lerine derhal el ahl-

bir muharebeden sonra iomha edil
mÎljtir. Ordularda istiomali §Îddetle 
menedilmi§ birtak:m münebbihle
rin tesiri altmda gayri~uurl hare
ket eden Nazi kit'alamdan 188 inci 
piyade alaymm ik1 oolügü kütle 
halinde SO'VYel mevzilerine yürü
mü§letdir. Bu harelœt, Rus kuvvet. 
kri üzerine hlçbl>r tesir ika elime· 

ma S 1 j St CD j y 0 r 1 ~· Ruslar Ahrranlarm mit•al-
. . A ) Harici. yoz ate~1 hathna yakla~asma mü 

Va§mgto~,d~3 ~A. ·a - saade et.mi~ler ve endaht 'l tesir 
ye Nezaret1 un 1§1 c cercyan e- çerçevesi içint> ginnce oate e na, la
den hâdiseler hakkmda rouhteriz mi§lardir. Yùzlerce A\ma:i Olü ve 
davrand1g1 h.>kkmda, âyan ve in«>- yarahs1 sahay1 kapla:m1§1Jr. Bu mn
usan meclisi âzas1 Birle~k A.meri- hareobe de\"am.:ua Altranl...- 7500 
kanm §Îddetli bir tedbir alllnasm1 ëlü ve yarah ve~lcr, 15 tank ve 

(Dcvarru 3 ün\;~ aytada) f')evnml 3 lh1cu s;iytada) 

ransanin hiç olmazsa sahil olnu- 1 
~an k1<1mlarmm tahliyesi, ia~e ba. 
i."nmdan çok darhk çeken memle-

ete el mahlma,1 ilk nimetler <i

raS!nda gclir. Fakat büyle iyi neti
~eler ahn•bilmek için muzaffer 
li evJet de sartlar ko~a~t~n hâli 
li ah~~1yacakhr. Almanya t(ID harp 

arif Vekâletin
e s1hhi te,kilât 

Halepte kar§1lay1c1-
lanna boyle 

beyanatta bulundu 
Beyrut, 13 (A.A.) - Reuter ajan 

smm hususi muhabiri bildiriyor: 

==~!GÜNÜN TENKÎTLERij----

•buz bitmemi§tir. Bilâlris en 
lttii~kül bir safhaya girmi tir. Rus H Maar1·f Müdürlu·· g"' u·· emrinde 
tephesinde beklenilmiyen §iddetli er 
~llka_.,,.met bau h~aplarm yeni- k"' f• •kt d kt b J k ~~~~~ t~t~ikini istilzam etmi~tir. a 1 m1 ar 0 or u un ac a 
1

•. •n, 1k1 ay evvel, Kmlorduyu Ankara 13 (Ïkdam muhabirin- I cak ve bu d.oktorlar da lwntrilieri 
11•'atl "lû d k J b" ' · bultla "

1 
md.~g P te ·~1" 

881 " den) - Ôgrendigianize gore Maanf altmdaki mekteplerde talebenin 
ra 1 usmana ng1 tereye em- k" l . '-"t'" kt 1 talebe lli~etl , · k d k k k Ve a eh "" un me ep er • sihh.at ~lerile daiani 1mrette m~ 

t1b t e \e"ahr adsm ~.n. or ma s1. lerinin s1hhi vaziyetleri ve slhhat gul olacaklo•~·r J.t e\'C'(CU e ecegiru ummu~tu. . . .. . """'"u.a • 
b oskovamn mukavemeti ~ark cep- 1§ler1le ~gul o~ak uz:e~e bir Diger taraftan Ma...-it Vekâleti 
t •si~; tâli bir unsurluktan ç1kara-' ~ihhat t~ati vucude gettrmek yeni ders senesi için kitap ihtiya-
1 ak ~deta esash bir hale ilrag et- içm tetkikatta bul~aktad1r. Bu Clll.l tesbit etmi.§ ve Jàtaplar §imdi.. 
1· Bn1aenaleyb tngiltereye dün- tetkikatm sonunda bir lâyiba tan- y ,11_ k 

li! L • • edil k b 1- 'h ·· den haz.ir.liaruru§ttr. alniz ,......,,e . 
e,. 1çin yeni yardimcilara ihtiyaç zlDl ece ve u ay1 aya gore 

~•td~. frikada üsler Fransan1n vilâyet m&3I1Ü müdürlûkleri cm· 
11onalUUa bakarasi hiç 'de begenil· ~de t~lebelerin kesafetine gëre 

10e,am1 3 üncO ••7ta~) kâfi nulrtar ~ ·bulundurula-

tep ikinci smrl k1oraat küablll.ln ba
Sllmas1 birkaç gün sonra' bitecek
tir. ! 

Haleb'de kendisini istikbal için 
irad edilen bir hitabeye cevap ve. 
ren general Do Go! de~tir ki: 

Bugün ufukta zafer emareleri go 
rüyoruz. tngiliz müttefiklerimiz 

hergün daha iyi silâhlanmakla ve 
daha azimkâr davranmaktadirlar. 
Rus ordulan dü1t'nana müthi~ za • 
yiat verdirmektedirler. Hulâsa ya. 
Jan ve cebir kahramanlarmm, ser. 
best milletler tarafmdan ezilme • 
lerine intizaren, yùanaga muvaf • 
fak olamadtklart bir duvara hü • 
cum ettiklerini gêirüyoruz. 
~neral Dêi Gol Beyrut ve i;iam. 

dan zipde heyecanla kar!µland1g1 
Ha!ebi z,yareti mumaileyhin Su • 

(Devam1 3 üncil ·ayrada) 

_ KeI'àisini bilfiil harpte te
Jâkki ettigini .Oy li yen Amerika 
barbe hnkikaten bilfiil girmek 
çin acaba ne bekliyor? 

Bu sualin kar§•smda durala
mamak kabil d.,gildir. Avrupa 
harbi ha~lad1 ba§hyah, bu k1t'a 
ile Atlaniikte eereyan eden kan
h hâdiseler Amcrikanm lng,lte
renin dü!fln&nlarna barp ilân et.. 
mesi için kâUydi; buna rafmen 
Amerika Birle!jik Cümhuriyetle
rinin idarecileri nazizmaya kar
§1 §iddetli bir di! kullanmalda 
iktila ettiler ve Alman denizal
tdanrun Atlan tik faaliyeti nih•· 
yet Amerikaya kendimi bilfiil 
harpte addediyorum dedirtti ve 
mcsele bu kadarla kald1. Fakat 

Amerikan1n 
bekledigi 

YAZAX1 

SEUM1 1ZZET SEDES 

harp ilerlemekte, ,.aydmakta 
devam .. tti. 

Sovyet Jtusya • Almanya bar. 
bi kommünizma - demokrasya 
dostlugu 'ibi bir vaziyet o.oiu
rurk.en, bu harbin Almanya Je. 
hine inkipla ym tutmas1 Ja. 

ponyay1 evveli ~enupta bar ... e. 
te t<·tirdi ve Amerikay1 f8hlan· 
d1rmas1 lâznngPlen Hindiçinl 

~ali ba§lad1. Pa•ifikfe bir bar
be vesile olaeag1 sanilan bu i~-

11:•1 ve istilâ d~ güri!llti•Üz, pa
trd1s12: sona erdi, Amerikadan 
1es sada ç1kmad1. 

Bugün Siyama, Birm&nl•Ya. 
Singapura, Holanda Hindi<lam
na Japonyanin hücum edccef(I 
b. klenirken Japon,· a k:1r~1"nn• 
Amerikay1 degil. Îngillrr<) 1 hu. 
Juyor, daha dogru'1t ingil1 rt'· 
rin sesini duyuyor. Si~an1 lJa1-
. ... kili :..:'!tÎln .asrih rt1nedrn: .. s1 

yam bükûmeti berhangi bir mil§ 
tevliye teslim olmak \'eya her
bangi bir ...,nebi) i Siysm1n i~le
rine kart§hrmaldansa olmeyi ter 
db eder. derken ing.ltere de 

(Devam1 3 imcil rayfada) 
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ÏSLÂM 0 DULARININ MUHAREBELERÎ 

( ~A K-1 R _) 
islam k.iv\·etleri, arbk Kurey§- nin neticcsinde, bütün Mekke zen. 

:::·> · ~:::·.· - .. .,,il;. ;;l 
: JI. "(!, V. ·: 
·_· .. ~· .,, c• t> • . 

·::: .. - :.:::::·.:.:.:-_,_. ..... , .... 
Yirmi sekiz liraya 
iskarpin· satm1yoruz! 
Bazilan, buna mu§mulanm amca 

zadesi, baz1lan da sütkarde§i der
ler. Fakat bence üvczle mu~mula 
ikiz karde§lerdir. Ne var ki bunlar-

lilere faikiyetîni i.,bat ctmi;iti. Bil- ginlerinin yardum ile, ·büyük bir dan biri kose, biri de be§ b1y1ktir. 
hassa (Mekke - i;;am) ticaret yolu, ordunun toplanmasi .. fakat yapila- Renk, biçim, lat, ç~1 hemen he
arhk kat'i bîr tehlikeye girmi~ti. cak haz1rhklarda son derecede ke. men aynidir. Üvezden âlà reçel, 
Buna binacn Ebû Süfyan, i;>ama tumiyet gosterilerek, bütün te§eb- mu§muladan nefis §erbet ve tut'§U 
gidecek kârvanlar.n Irak yolunu büslerin siki s1klya saklanmas1 ka· da olur. Dün yanm kilo üvez al. 

f KDAM 

V ali ün muhtelif yo· 
lar1 gOzden geçirdi .... ---------~ 

Gazi Bulvar1n1n ilk 500 metrelik k1sm1 
ihale edildi. lkmal 

Üzere olan ve 
edilmek 

asfalt yapdacak yollar 
takip etmeleri için emir verdi. rarla•tinld1. Bunun üzerine, Mekke d1m, on iki buçuk kurw~ verdi.m, V led" R 

-. ali ve Be iye eisi Lûtfi Kir- yeni cltiplerle hizlandmllll.a51IU 
Ebû Süfyamn bu emrinden son. e«raf1 ile tüccarlanntlan yirmi b..., amma bilmem herif ihtikâr yapti b ., --. dar dün bera erinde Fatih Ka(Y- bildirmi§"tir. 

r 
BELEDÎYE-
YE DÔVÏZ 
Otobüs, Arazoz 

ve elektrik 
malzemesi için 

1 milyon lirahk 
doviz verildi ra, gayet k1ymettar birtakun mal- bin alt:n tnonland1. Sessiz sa;dasiz, d ? Yan•~s•ra kelli b" K ""' m1, yapma 1 rru. ...., u. makam1 Re 1i aratekin ve Fatih Lûtfi K1rdar bilâhare Kasimpa-

lan ~~ma nakil için bir kârvan haz1rlrklara .ba•land1. f 11· k l ""r t~v·r'· b;r kadm da k b l d" b . Elek',.;" Tramvay ve Tünel 
'>"" ., e 1, a anw .. ~u ' u. azas1 e e iye a~ühendisi ol- ~ay1 ~i§liye 1baghyan ve Taksim- ~....., 

haz1rlatt1. En kuvvetli muhaf1zla- Ebû Süfy·an ile ~kada~1~~. der. ·k· ·· 11· 1 k · t d" F~ tdarele m· m· Amar"-adan ""'"-
,.. i'-'~· l l yuz e l gram a ma 1s ~ 1. ~ dugu 'halde Gazi bulvanrun mebdci Harbiye y-oluna muvazi olan Do- r ~""" 0 --

ra tevdi edilerek «ola ç:kanld1. me çatma -kuvvetlerle ve yahut u··c- · · b ldu" ··• _,_ 'd t1· ... eceg·1· otobu""sl-"'r i"ç1·n i·sten1· 
J kat fiyatm yrrmi e§ o gunu og- o-lan UlJ.Aar.anma g1 erek tetkikler- lapdere yiolu Ïil.§aatm1 gozden ge- .-. "" -

Resulü Ekrem Efcnd'.miz, bunu ret11· askerlerle 1·s1am· ordusuna ga- · · · · d len do'·v1'z ·~us·· aad""'1· ~~'hr1·m1Z· renince pazarliga gm§tI. ymni e-; de bulunmu§tllr. Bu bulvar:n 1100 çirmi§tir. ~" "'"' -.=~ 
haber alir almaz yüz nefer güzide lebe etmek imkâm olmad1g"1m an- b k ded" f k 1 d T k L' 'ted ~· k t" l di, yirmi rki uçu 11 a at ne metreye ka ar uzanan sahas1 da- Halen toprak tesvive halinde 0 _ a as im1 ..,ir e me ge -
süvariden mürekkep bir müfreze lam1§lard1. Bunun için de babala.r1, b • • J • t" ~- ·•- t d.. B led. ··r . b herif yirmi e§ten on para a§ag1 hilindeki i5timlaklerin hepsi kâmL lan !bu yolun katran kaplama ~e, ml§ ir . ..,1r""e un e 1yeye 
tertip e ti. Bu mu rezemn ~ma karde§leri ve yahut aJkrabalan, · d. d b · · "ki b k 1 b"t · t• G · K.. ·· ·· d müracaat ederek fbu paTarun 
(z yd b . H .. ) . . d k" tl m 1, ne e ayan y1rm1 1 UÇll' - 1 en l ml.§ tr. az1 oprusun en olarak in•asi biltlirilmi•tir. Bu tbü-

e m ans ismm e l aza 1 dostlan (Bedîr) muharebesinde t b k kt K dm ·t~'- 500 t l"k 1 · ·-; -. 80 bin isviçre frarrg1run Elek-
k l . . k k. t 1 an e§ para yu anya ç1 i. a · 1 .Di.Jaren me re ~ yo un lll.§a yük yol 40 bin liraya malolacak-

o esmi geçirere arvamn zap r. maktul dü§enlerden mürekkep o - sepetin ba§mdan aynhp •bitkaç a-1 olunmas1 da anüteahhi.de ihale e- tri:k idaresi malzcmeleri için 
na gonderdi. mak ürere büyük •bir intikam or- drm yürüdükten sonra, ne dÜ§Ün.. dilmi~ir. hrD . t k 1 kl" b 1 1 verilecegini ve orobü.>ler için 

Zey in bu hareketi, Medinede dusu vücude getiPmeyi kararla§hr. dü, ne dü§Ürunedi, geriye donüp Bu 500 metrelik yol klsmm ge- . emruiair e er e i ar~ a ar !o. un 500 bin lira, aTaw.zlar için de 
pek büyük bir hayret ve takdir mr§lardi. .. Bu maksadr temin et- geldi: ni§ligi 44 metre ola.caktir. Yolun In§as; n son:a Takis1m - $i§h a- 300 bin lira, diger elektrik 
uyand1rd1. Çünkü, o, Resulûllah mek için Mekkenin en okuvvetli ha- V b k 1 .k. .. lli 1 S h eb<>•ma ikad 1 '-·- rasmdan geçm1yerek 1buradan 5ey-, malzemesi için 90 bin lira 
E A er a a im i 1 yuz e · graTI\. araç an ..., ar o an ~ml · .. . . 

fendimiz taratndan seriyye ku- tip ve §airlerinden Annr ibni s, Adam eline küçük kese kâgidi tür'atle ibitirilecrJkbir. l rusefer edecekl_erdir. Vah~ Kaslllll.. Merk(!z Bankasma yat:nld$ 
mandanhgma tay in edildigi zaman, Hebîre bi.n Ebî Veheb, Îbnürrebiî, . 1 b. 1 p<>•a Halic10glu yolu m~aatim t~kdi'rde '··ar~iltklarmm der-

t ahrlœn benki de meyva an irer Bundan s-onra Vali ve Belediye ...,, - . . . . ~ 1 " "' ~ Medinelilerden baZllan bunu ho§ Ebû zzetül-Cah.rnî gibi .maruf •ah- d t B 1 ~ 1 M J • 'b"ld' ., birer seçmiye ba§ladt. Tabiî üvezci Reisi, yamna Bey-oglu Kayma- e gezmi§ ir. ~ ~o ..,1§ 1 - ez.. hal tesviye o unacag1m i ir-
gormemi§ler: .siyetler seçildi. Bunlar, çôldeki ka- buna içerledi: karm Gafur ve Belediye Hey'eti baba yolunu gid1p ve ge1me 12 mi§tir. 

- Ne demek? .. Bu kadar güzide bîleler arasmda gezecekler .. islâm.. J 
eshap varken, azath bir kèileye ku- lar aleyhinde nu:tuklar ve §iirler - Yooo, iredi, seçm-e yok, sira Fenniye Müdürü Nuriyi alair~ kilometre lasaltma.ktadrr. 
mandanhk verilir mi?.. soyliyerek halka intikam heyecan- ile ne gelirse ben veririm! Beyoglu kazasmdaki yeni yol in- Lûtfi Kiroar donii§te ~i11hane - y fk d •• 

Diye, birtakim dedikodu yap. lan verecekler .. ayni zamanda giz- Kadin daha içerliyerek: iaatm1 tetkik ve tefti§ etmi§tir. Azapkap1 arasrrulaki yolun aç1l- U a, Sa D 0• 
m!§Iardi. .. Fakat bu sôzleri soyli- lice gonüllü asker kaydedeceklerdi. - Para veriyorum, niçin seçmi- Taksim - Harbiye asfalt yolunun tnas1 için yapllan istimlâkleri de • b k 
yenler, Resulü Ekrem Efendimizîn Bu program, pekJnsa bîr zaman- yecekmi~! bugünlerde ikmalini ernretmi~tir. tetkik etmi§tir. V 1 ç Ve 0 r e 
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1 FIKiRLER 

Harpten sonraki 
Demokrasi 

".'azan: Hâmid Nuri lrmai 
1789 büyü:: ihtilâl ve inküâb1nl 

yapan Fransada, krallarm, mutl11k 
ve müstc:>-bid hükümdarlarm, 17 ve 
18 inci asirlarm zihniyetine ve te
lâkkisine gore diktatorlerin mev • 
kileri sars1lm1§, halkm seçtigi â : 
yan ve meb'usan meclislerindekl 
vekilleri, meb'uslan millî hukU • 
kun, iradenin, icraatm hâkimi, nâ
zim1 haline gelmi§lerdi. !ngiltere• 
de ve Anglo - Sakson irkma men: 
sup milletlerde Fransadaki gibl 
velveleli degil, nisbeten sükûnet : 
le vukubulan inkilâp, §Üphesiz Jet 
halkm, kütlenin hukukunu, ser • 
bcstîsini, umumî adaleti temin ef• 
lcmi§ti. Fakat ferdler ve onlarill 
hukukile, serbestileri, iktisadî te • 
ebbüsleri Anglo - Sakson millet• 

, lcrde esas olarak kabul, tatbik e • 
! dildi. Ferdlcrin hukuku, serbcslÎ• 

leri birle§erek, kü!lenin haklan • 
nm, hürriyetlerinin betonarrr.e tr.· 
birinc uyacak temeller üzerinde 
kurulmas1 temin cdilmi§ -oldu. 

Buna mukabil Fransada ve)3 

umumiyetle Lâtin millellerde f P! 

din hukuku, hürriyeti kütlenin1'1 

içinde tamnmI§ bir vas1f haiindt! 
b1rakild1. Bu esas, ruh ve telâkJc\, 
Anglo - Snkson milletlcrde iktJs3• 
dî, 5maî, ticarî, içtimnî bütün Î§ • 

lerîn, te~ebbüslerin, müesseseJcrill 
ferdî mesaiye, sermayeye birak1l• 
masm1 mtaç eylemi§tir. Bir kaç a• her hareketmde büyük bir hikmet da tatbik edildi. Ve muhtelif ka<bî- - Herkes de para veriyor, fakat Mütea~î~en ~ete caddesini, Spor ;:ii§haneden Kasnnp&§aya inen 

ve isabct -oldugunu anlad1lar .. fena lelerden (2 bin gonüllü)nün ismi, herkes srradan ahy-or. caddesim, Be§ik~ yolunu ve Yo. yolun da geni§letilrn'Œi kanrla§
halde mahcup olarak Resulü Ek- deftere geçirildi. Bunlar ilk i§aret- - Oh, ne âlâ hem yiruni be§ten ruldum y-oku§U yolu ~atm1 tet- trrilrr11.§tir. Buras1 asfalta tahvil o Bunlar için de f azla s1rdanberi Anglo • Sakson mern • 

leketlerd' devlet, ferdin bu hak • 
!arma dokunarnam1§, bozmarnl~· 
bozmak te§ebbüsünde dahi bulu • 
namam1~hr. 

rem Efendimizin huzuruna geldi • . te toplanacaklar, emrolunan yere al, hem d~ seçme yok! ihtikâr diye kik ederek buralandaki faaliyetin l lunacaktir. 
ler. Af talebinde bulundular. kO§UP geleceklerdi... Meikkede de buna derler i§te! , ______ .. _. ... ________ _ un verilecek 

Resulü Ekrem Efendimiz, onlan ayni usule müracaat olunmu§ .. satB.:l .. sefer büsbütün cam s1kllan Ya~ der1·1erde T1.ft1• k 1·hrac1n- SandoviççHervey.ufkac1larBele-
affetti. Ve (Zeyd) haklanda tak- (bin nefer) gonüllü de orada te.. ~ ~ diyeye müracaat ederek kendiler:. Fransada ve Lâtin milletl{?rde 

bunun aksini gormekteyiz. Lâtill 
ispanya, geçen Umumî Harbe gU:• 
medigi halde, kralm, general pri. 
mo de R1vera'mn Sosyalistlerin, pl 
hayet general Frankonun ve F11 • 
lancistlerin idaresinde son 22 se • 
nede muhteliI ihtilâUer, ink1lâp • 
larla kar§ila§ml§, siyasî ictirnai, 
ikt1sadî, idarî çe§itli degi§iklikle • 
re maruz kalml§hr. Ayni hali ba~ 
ka ve nisbeten sakin bir tarzda V 
tin Portekizde t-etkik edebiliri:t· 
Lâtin 1talyada dahi, me§rutî de • 
mokrasi, serbestî ve adalet, 1923 
yilmda M. Mussolini'nin f~ist iJl• 

kilâbile m-evkiini yeni esasla!9 

terkeylemi§ti. Lâtin Romanyada : 
ld kralhk, me§rutî demokrasi. 
§Îmdiki harpten evvel çe~itli va!V 
alar, hâJ1seler husul-e getirdi. 

dirâmiz oirçok sozler s5yledi. Ve darik edil~i. - Ne sôylüy-orsun be dedi, soy- d d k J ne francala unu veri1medigini bil-
ezcümle, kendi maiyyetinde bütün Ebû Süfyan, cidden maharct goS- ledigin lâf1 kul>agm i~itsin, biz ·bu- hile b a~ 1 a J a ll ~i âyet ef direrek yer1i tip eknneklik undan 
harplere i§tirak etmi§ olan bu kiy- terdi. Kuvvei külliyesi (3 'hin) i lbu- rada yirmi sekiz liraya kavaf i§i verilmesinï rica etm~lerdir. Bun-
metli zati; lan bu gizli ordunun bütün haz1r- iskarpin satrruyoruz, kilo ba§ma r,.. •• ••k . l "h larm talebi ka•bul olunmu§tur. 

- Zcyd, iyi bir kumandand1r. lùclarm1, büyük bir sür'at ve ke- be§ kuru§ kârla yiflmi be§e üvez Bu kosele fiyahn1n atr- &UÇU tac1r cr 1 ra- Sandovîç ve yufkalar §1mdi !Tan-

o, arkada~lanm s1yanet etmesim tumiyetle ikmal etti. Ve bu haz1r- satiy~ruz! • masina Se b ep oluyor cat yapam1yorlarm1~ 
1

. cala unundan yapilmay1p yeni tip 
ve herkese, der;ecesine gêire mua. hk biter bi:tmez, bütün orduya Dogrusu, adamm aldigi para he- . . . ekrneklik undan yap11acagmdan 
niele etmesini bilir. (teccmmü) emri verdi. Y1ldmm lâl olsun, mübarek meyva ne del Ticaret Vekâletinin emrile ya~ ~on zamanl~d:1 hftik ihracat 1~· i fiyatlarmm daha ucuz olmas1 icap 

Diye medhüsena eyledi.. sür'atile toplanan orduyu, derhal olgun, ne d~ s~kal oynatmaz ve ne deri fiyatlan teSbit edildikten son-! lcrmden lbaz1 ~1ka.yetler yaprlmak-l etmekted1r. 

1 

h k t geçirdi de lezzetli unt§! . tadrr. Bu §ikayetlerden ç~kanlan .. . . . * are e e · O C al KAYGILI ra mezbahada hayvan kestirerek t" 1 .. B" !"kt • b 1 D1ger taraftan ~ehrmuzdek1 9-0 
Uh d d (Devaml "ar) sman em ne ice ere gore, rr i e aza u u- .. . h" 1 . d .· 

( ü ) mcy an muharcbesi c::.: • derilerini satan bazi dtimselerin .. . . oorekçr fmm sa 1p enn en ~me 
Müslümanlar tarafmdan mdiri ==========================::::2 ~a~ 'baz1 yuksek sermayell ta~1rler bir hey'et dün Belediyeye müra-

len bu mutevali dar'beler, Kurey~- r ...,. i raca m an emen m - caat ederek ken.dilerine verilmek-J 
Yolsuz hareketlere b<>=urduklan tiftik ·h t d h ünha 

1.1 ·f 1 id HKEMELERDE POLISTE gormmü§tür. Bunlar derilerin da. · t"f d t kt d""e 1 en ena 1a e sersemletiyor .. ar- M'A v e s1ran is i a e e me e ve 1g .r te olan haftahk 35 çuYal unun az 
ttk hargün Mekke ça11j1larinda: 1. ha ziyade kilo çeknnesi için derile- küçük tacirler bu .haklardan mah-

- Bu halin sonu ne olacak? .. ~ re kasden 'b1çak yaralan açmakta rum kal.makltadlrlar. Malûm oldu- gddigini bi1dirm~lerdir. Bunlarl(l 
unlarmm arttmlmas1 talepleri tet. 
kik olunmaktadir. Reîslerimiz, müslümantan ma~lûp ç a m u r 1 s m a 1• ve bunlan bir müddet :rslathktan gu üzere Ticaret Vekâleti ancak 

etmek için daha hâlâ ciddî bir ted· sonra bu yetmiyormu§ gibi lbir de Birlige âza olup da son üç sene 
bir dü§ünemiyorlar .. menfaat ve ti. 1 . k ed" 1 Es zarfmda en ziyade îhraoeat "apan toprk ara sürme t rr &. asen J 

caret?mizi altüst edîyorlar. -------•------ firmalara bu ihracatlan nisbetin-
Odun yüklü bir motOr batt1 

D. k' f 1 · deriler yüzülürken üzerinde kas-
iye, §Î ayet eryat an yüksell- }d d k } de lisans vermektedir. Bu suretle 

yordu. Hem yo an geçen a ama ta 1 _ den mühim miktarda et, yag ve 
Ayni zamand-a Mekkelilerden saire llnraklki1gmdan ya§ deriler küçük tacirler ellerinde bulunan 

Evvelki ak§am saa-t 20 s1ralann
da odun yüklü olarak 1Lmannn1za 
gelen $ile limanma kay1th Yusuf 
kaptanm idaresindeki lbir motor 
Arnavutkoy aç1klarma geldigi va. 
kit akmt1ya kapilarak sürüklenmi
ye ba§larru~ ve bu vaziyette hir 
müddet bocalad1ktan sonra a·kmh 

1939 harbinden sonra ise muh • 
telif siyasî, içtimaî, iktisadî te§elC
küllerin ciü§ünœlerini kütle üze • 
rinde tatbik ile yekdigerini istill • 
lâf ederek vaziyete hâkim olduk • 
Jan mü~ahede edildi. Lâtin Fra!l • 
sada 193:! harbinden evvel hall' 
gruplan koalisyonlan idaresinde 
bocahyan Frausa halk1, 1940 Ba • 

h d d k li d•• •• mallan ihraç edemediklerinden bu 
birço-klan da kendilerini tehlike em e a ama 1 1 ovmu~ yüzde 25 - 30 derecesinde ag1rJai'" 
içinde gorüyorlar. Bunlar da §UTa- ml§ 'J{ büyük firmalara mecburen ucuz 

maktad1r. Bu vaziyet fabrikatOrleri fiyatlaPla satmakltadJrlar. Birlikte 
da burada içti.rna ederek: Evvelki ~am Kocamustafa - .etmemi~ ise de sonradan taham - cldugu" gibi bilhassa halk1 zarara 

G- d gu··ne kuvvetlene l ç t âza olan bu iJrmalar da Vekâletin - un en n P""ada çok garîp bir zab1ta vak'as1 mü ü kalmamt§, o da amur s -
mu .. slu· manlar1n, günün birinde an. ..., ·1 k b 1 d b l k solmnakta.d1r. Çünkü son zaman- ne zaman ihracat lisans1 vereceg· i.. 

olmu~ ve yapilan cürmüm~~hutla mat e mu a e e e u unara ara.. 
s1z1n Mekkeve hücum etmeleri.. ve · 0 1 d b" k g b 1 t larda bu yolsuzluklar yüzünden n1· haber aldikla'rmdan ancak bu · suçlu adliyeye verilm~tlr. gren. arm a , ir av a a§ ami.§ ir. 
hepimizi luhçtan geçirmeleri çok · f ·1 • t o·· r h1'ddetli h1"ddet1· 5·· 1 Y"" derilerden alman randrman m"' -'detten 15 - 20 gün evvel mal burnunda kabloyu tamir eden e- ziramndaki hezimetten sonra rna • 

lektrik idaresinin kablo gemisinin re~al Peten ve arkada§larmm :1cut 
sahile bagh halat:na çarparak <lev- duklan totaliter sistemle idareï~ 
ril!mi§tir. Derhal denize dokülen tâbi tutuldu. Vi§i erkâm, 178 
Yu:;.uf kaptan ve tayfalardan Hü- Fransa rnkilâbmm esaslanm t:i • 
scyin ye Mehmet etraftan yet~en mamen terk ile, Fa§ist nazariye • 
sandallar tarafmdan kurtanlml§ lerini hareketlerine ornek yaph • 

digimize gore hâdisenm ta s1 a 1 me m i oy e - -... uu 
muhtemeldir. Bu hale kar§t ne ya- ~udur: digi 50z1eri bir türlü hazmedemi.. yüzde 20 miktarmda dü§tügüniden toplamakta ve lbu suretle ellerin-
paca~z?.. Kocamustafa~a samtinde (Ça- yen Çamur tsmail de yav~ yava§ deri ve k0sele fiyatlar1 sebepsiz detki yülœek sermayeyi tiftik i$inde 

Diye, dü§ünüyorlardi. mur• làkab1 ile maruf -olan ismail k1zmca: yere yükselmektedir. Alâkadar ma riz;k'e sokmadan kullanmaktadir-
Esasen halkm bu ~kâyetlerine adindaki· •ah1s oturmakta oldug-u - Tut çeneni sonra fena olur. k ml bu h ··_.a eh0m~;yetle lar. 

hiç luz .. nm yoktu. Îsla'rn1·vet1•n gu··n ~ a ar USu:H "'"""u 
""" J dak" ba- Ticaret Vekâletinin tiftik ihra-

ve insanca zayiat olmaml§hr. lar. .,, 

begün. terakk.i ve inti~n kar§rsm· Sünbülefendi c:amii yamn J • - Ne yaparsm be?.. tahkikata giri§IDi§ bulunanaktadu. 
da Kureyc:!Herin vaziyeti pek a•i. rakamn onünde gelene geçene ta -1 _ Sus diyorum. lar. cnt i§ini yeni bir §ekle sok.mas1 

"' ~ k 1 • b" T t ed" · f S m için temenniler izhar edilmektedir. kâr bir surette vahim gorünüyol'- 1 magi ir 1 iya mmI§ ir. 1 - usmuyoru · Yine ya§ deri satanlarm bir yol-
d V b h tte k t 1-'- ·1 Herkese garip garip sôzlerle, hi- Falan der ken b!rbirine girm~ -u. e u va ame n ur u ....,i' suzluk:lan daha gorülmektedir. 
m k · · çok ciddi tedbirlere ihtî. taplarla sata~arak gonü~ eglen~ir. 1 lerdir. Nihayct Çamur ismail Ô -
ya~ h1~liy-ordu. mege çah~an bu §ah1s; adet -edin • meri yakaladrgi gibi altma almi§; Bunlar ellerinde bulunan ya§ dE>ri-

Nihayet bir gün Ebû Süfyan, Ku- digi bu tasallutundan kinaye ola. tekme. 5;ue tokat adamak1lli dov. lerden mühim bir•k1srnm1 Çekmece 
rey~ kabîlefilnin on reislerinden rak muhitinde (Çamur) diye bir mü§tür. Etraftan yeti§~mler bun . haricine t;ikararak depo ebmekte 
(Safvan bin Üm.miye), (Akrame de nam kazanm~tir. lan zorla ay1rm1$lar daha dogru. ve bu suretle ellerinde kalan en 
bin Ebû Cehil), (Abdullah bin Re- Evvelki gün yine boyle gelip su Ôme;i ismailin elinden güc h.uroa mallara bile tesbit edilen 
bia)y1 toplad1. Arhkmüslümanlara geçene sata§irken Ômer admda bir kurtarm1§lard1r. 0 hasta bir bal muayyen fiyatlari ~kül vaziyet
indirilmes1 lâz1mgelen kat'î darbe- yolcuya àa ayni §ekilde tak1lml§ 1 de hastaneye gonderilirken Ça . te kalan fabrikatOrlerden temin et-
yi vurmak için pek ciddi bir müza- ve alay etmege ~a§larru~hr. mur ismail ~e :ut_ulan bir zab1tla 
k PJye ha§ladi. Ve bu müzakere- Ômer ilk sefermde pek al~ adhyeye venlm1§hr. :nektedirler. 

-K~~~~~!~~!!!~'l 
'--------- Edebî Roman 35 --' 

Onu g<.'ne cebine yerle§tirdi ve 
yoluna devam etti. Evine geldigi 
zaman, o kadar dermans1zd1 ki, 
so~ktan kat1la§Jn1ï elbi6elerinî 
ç1kart1rken güçlük çekdi. Yatag1 -
na g:rd"grnde àe kcmiklerinin s1z
lad1g1m hisseiti. En ç-ok korktugu 
1ey hastaliktJ. Yataklara dü~mesi, 
Necmi için büyük felâ ·et olurdu. 
Titreye titreyc gozlerini kapar • 
ken, s1hhati için de Allaha yalvar
dl .. 

-VII-

ye kada".' da, gozleri etraf1 gore -
miyecek dereœ karardi. 

Ç1ragtn birî, ondaki bu gayrita.. 
b îligi 1lk gorü~te farkederek, se -
beblni sordu. Nec.mi ise, ber der -
di g'bi, onu da gizledi, Yolda bir 
parça ü~üdügünü soyliyerek has • 
tallgtm saklad1. 

Ôgleye kaàar, camm ~lerine 
takarak, tezgâh ba.5mda rne~gul 
oldu. Sah~lan idare etti, seyyar. 
larm hesabm1 deftere kaydelti. 

Bu i§e ba~lad1gmdanberi, ustas1 
oldukça rahat etmi§ti. Sabahlan 

Sabahreyin uyand1g1 i:aman, ya-1 erken erken fmna gelmekte mü 
tagmdan zorla ç1kabild1. Vücudün. külât çeken ihtiyar mal sahibi, 
de mil hi§ bir kmkhk vard1. Elbi. N-ecminin sayesinde, ëigl<!nlcre ka. 

sderini giyinirkcn birkaç defa dar evinde islirahatini temin et -
sendeledi. Çah§lig1 f1nna gelince • mege ba:ilam~ti. 

Saat 14 de vazifesini mal sahib.i.. 
ne t-erketti, paralarm hesablill ver 
di, defterdeki veresiyeler hakkm -
da izahatta bulundu. 

Sabaht:.nberi manga! ba~nda o. 
urdugu için, s1hhati biraz düzel • 

mi§ti. Hele yedigi bir yagli pogaça 
i.e içtigi s1cak bir çay, ona az1c1k 
·uvvet \•ermîl2ti. 

Vediaya gitmeden evvel, gaze • 
t-elerini mü~terilcrine yeti§tirecek 
zamamn hesabm1 yaph. Üçde mat 
baadan cazeteyi ahrsa, dorde ka -
:iar vaz!fesini bitirebilirdi. Her i§-i.. 
ni plân nahilinde yaphg1 için, ak
sakhk da o nisbette az oluyordu. 

Sultanahmetteki fmna girdigi 
zaman, Vediay1, kendisini bekl-er
ken buldu. Bir k1z1 yabanc1 bir 
muhitte bek.lcttigi için üzüldü ve 
ozür diledi. 

ilk Îl;li, cebindeki yüzügü ç1ka • 
np iade -etmek oldu. 

- Beni gelmege mecbur etmek 
için, bu sefer de güzel bir çare bul 
dun Vedin . 'Fakat siz kim bilir ne 
kadar mü§kül mevkide kaldm1z? 

- Niçm Kenan 

- Yeni ni§anlarum§ bir luzm 
yüzügünc!.en daha k1ymetli n-esi 
vard1r? Nihat bey parmagtmzda -
ki bo§lugu herhalde çok çabuk bis 
setmi§tir. 

- Ona bu f1rsati vermedim ki. 
l.vli bir arkada§imm yüzügü, par. 
mag1ma gore yap1lm1§ gibi, uygun 

geldi. Hem boyle olmasa bile, bo§ 
pannag1m1 Nihadm hisset.mesi be. 
ni pek alâkadar etmezdi. 

- Arkadapmz bu i~e ne dedi? 
- Arkada~1m ber ~yi biliyor 

Kenan. Hattâ dün gece sizin yam. 
mza gelirken, onun mantosunu 
giydim ve yoklugumu bir 'kaç da • 
kika için unutturmaga çahlimas1 -
m tenbih ettim. isabet ki sizi mer. 
divenlerde yakaladrm. Y-oksa, cad 
delerde ko§arak sizi aramak benim 
için bir mecburiyet olacakti. 

- Bu meeburiyet füzulî olmaz 
m1yd1 Vedia? Hem art1k ne olur 
bu son bulwµnam1z olsun. Hele ar 
kada§larma benden bahsetmeniz 
çok fena. Kendi mevkiinizi ..ars • 
mi§ oluyor~un.uz. 

__ o-- 1939 da ba§11yan harbin muhal"1r 
E · · k 1 1 d büyük devletlerden bir grupa k9: 

~ehrimizde nohuda âzamî 1 t vaztyeh ontr~ .. a __ tm a zand1ra.::ag1 zafer, siyasî, içti!!l~1, 
sah§ fiyah konacak Beled~!'e Îkhsat Muduru Sa!fet iktisadî hususlarda milletleri!H 

Ticnret Vc>kâletinin topian JllC>- Sezer dun hayvan borsasma gide- kütlelerin ileride tâbi olacakl9t1 

hut fiy-atlanm tesbit etmesi üze-1 rek et fiyatlan i~le me§J:§Ul ol- §artlan dahi tayin ve tesbite ya • 
rine Fiyat Mürakahe Komisyonu mu§otur. Dün hayvan •borsasmda rayacakhr. Bununla beraber, ~ : 
onümüzdeki pazartesi günü topla- 2600 hayvan sati1rm§-tir. Hergün mokrasinin harpten evvelki içt1 • 
narak bu toptan fiyatlara gore sahlan hayvanlarm kesilip kesiltrne mai, ikhsadî mefhumlarmda e fil 
§Chrimizdeki peraken.de nohut digi tetkik olunacak ve et fiyatlan hemmiyetli degÏ§-ffiel-er -olaca~1 fi 
âzamî sati§ fiyatlanm tesbit ede- piyasas1 dairnî bir loontrol altmda §imdiden kay'Ïetmek imkâlll.B 
cektir. bulundurulacaktrr. yardrr. 

. , , rll' 
- Benim arkada§im benim gibi cagma ],ükmedebilirler. Gozleri • baba kadar uyutmad1. Kurt:i t• 

dü§ünür Kenan. Hattâ diyebilirim nin etrafmda kln~lar peyda QI.- beni bu loca hayatmdan, hera!Je 
ki, fikirle:rime o da i§tirak ediyor. mu§; ~akaklarmda, koyu siyah saç ce paradiye ç1kalun. , 

.; - Bu dü§ünceleriniz ve fikirle. lan arasmda smtan bir kaç beyaz Kenan §a§1rm1§h. Bir gece e .e 
riniz makul mü bari? tel türemi§. Gergin -omuzlar gev - velki hâdiseyi Vedia nerede!l ~·e 

- Benim için çok makul, fakat §emi~, gbzler eski canhhgim kay. nas1l ogrenmi§ti? !çeridcki ne>, 
ba§kalan tarafmdan reddedilme •

1 

bet~i§. ,Yaktile. kal-em tutan elleri, çemberinden ayr1hp, Jçend1 
Lli 

si de o nisbette mümkün. bugunku kaba l§ler kar§JSmda ~ek sile g;zlice me§gul olllf$f 
- Benimle konu§mak istedigi - lini degi§tirmi§, üzerindeki damar. yeni n~anlanm~ bir k1z:n t-;o 

niz §eyleri bu fikirler mi te~kil e- lar biraz daha kabarm1§, reng1 ha k-olay !apacag: bir i§ degildi. ,e!B' 
diyor? Bunlan red veya kabul et. kala§mt§. Ved1a, evvela Kenanm bu Jl, r'i' 
sem bile bir netice elde edilir mi Vedia, normal ·bir kafa ile d~ü- kun giderdi. Dün gece gerL'k, Ctl 
Vedia? nüyor ve Kenandaki bu degi§ik - hatla, gerekse babasile ko·n_u~·~pi• 

- Reddedilirse netice sif1r olur. likleri tabiî buluyor. tztirap çeken §eyleri teferrüahna kadar_ i~ 1 t_) ie 
Kabul edilirse, ben çok §ey elde bir adamm ba~ka türlü olmasma ni anlatti. Ni§an geccsinin '~!le~ 
edecegimi kat'iyyen umuyorum. imkân var m1? bir güne tesadüf etliginc ilK0 

01-' 

Kcnan cevap ver:medi, onun de.. - Neye sustunuz Kenan? üzü1mü§ken, bugün m0mnt1~!li;iÏ 
vam etmesini bekledi. K1z ise, an. - Sizi diniiyordum Vedia. Fi - dugunu sèiyledi. ÇUnkü bugll ,_tl 
latmak için, kaf§tsmdaki adamm kirlerinizden bahsed-ecektiniz. bulu§-ffia ve konusima firsat Jll 

teklifini bekliyordu. Bir müddet -· Ben çok mühim ,bir l;leye ka - cak bu sayede elde etmi.§ti. 
1 

riri' 
· · su··zdu·· • d. 1 K Ved" so .. z e f .konu§madan birbirlerlill rar ver 1m Kenan. Ne o ur kabul enan, 1anm son · 131 

Ier. et. ;:ïu hayat denilen tiyatroyu be-1 mukabele için çare ar1yo;da~e 1'.e 
Vedia ber vakitki gibi güzeldi, raberee paradiden seyredelim. kmn 'bu derece feragnh: '.r vii'ie 

Hele bugünkü sade giyini§ile ba~ - Anlamadim Vedia? 1 e~de ~i-~ecek §ey.le~ d<?g1l<J1~1;;r111~ 
ka bir fevkalâdeligi de vard1. - Dün gece babama soyledigi • b~r du§Un-ce taibiatm k~nu attl'le~ 

K-enan ise, y1llarm verdigi izti. niz sozlerin hepsi akhmda. Bu dog bile s1gamazd1. Bunlan 1zall 
rapla âd~ta çokm~. Onu tanuru • ru dü~nceleriniz belki babarn1 a. 1 istedi: 
yanlar 3a ya~mdan a§ag1 olm1ya • lâkadar etmemistir. fa.kat berii ~Q 
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AMERiKADA l 
Portekiz alacak
lar1 serbest 

h 1rak1ld1 
ÇünküAJ;erikaya is
tedigi teminat verilmi~ 
k Va,mg:on 13 (A.A.) - Ameri. 

•dak1 Po~z alacaklan yekû.. 
nu 160 milyon dolar olarak tahmin 
edilmektedir. 

1 
Arnerika maliye nezareti lara • 

kll<ian ne§t'edilen bir tebligde, blo 
e ~d1lmi~ olan Porte.kiz alacakla. 

tinin, mczkûr hükùmet Amer,il<a • 
~in isted.igi teminah vermi~ bu -
. undugu cihetle serbest birak1ld1. 
gi bildirilmekloedir. 

. Mister Ruzvelt 14 Haziran ta • 

d
r•hli emirnamesinde Portekiz ile ,. 
k•ger be~ memlek-et, Amerikada • 
l • alaca1darm1 Mihver memleket. 
he;; lehinde kullanmo.magi taah • 
k Ut elhkleri takdirde bu memle • 
h etieri, paralann bloke edilmesi 
. akk1ndaki emirname hükümle -
ri~den istisna edec-egini esasen 
Vadetmi§li. 

I 0 vakillenberi Rusya, isviçre, 
ti'Panya ve !sveç bu hususta vâ • 
ed1len muafiyett-en istifade et -

~i§ierdir. $imdi yalmz Finlandi -
tanin mallûbah üzerindeki am • 
"argo ref'edilmemi~ bulunmakta -
~Ir, 

8u1 g a ris tan a 
R.us hava ak1n1 

Hava 
Harbi 

Almanyaya ya
p1lan ~iddetli 
bombard1man 

Krup silâh fabrika
s da bombaland1 

1 iSVEÇTE 

Ki§ mevsimi ~im · 
diden ba~lad1 

Fransa diktator. 
lük oluyormu§ 

• 
Ingiliz mahafili Mare-
§ al in nu tkundan bu 

neticeyi ç1kanyor 
Londra 13 (A.A.) - Radyo ile 

ne§redikm mare§al Petenin nutku 
Bu bal m uharipler için Londrada bugün resmen §Oyle tef. 

f l• h •• "'l ·· sir edilmektedir: a 1 ay1r goru muyor Mare§al Peten tarafmdan sêiy -
Stokholm 13 (A.A.) - Son iki lenen sozler Vi§i hükûmetir411 

geoe zarf'mda isveç'in cenup mm- Fransanm dahili vaziyeti haldtm.. 
takalannda havalar fazla sogu - da endi~eler h1ssettigini açikça gos 
m~tur. Seanie mmtakasmda Ey. termeklcdir. Bu hükûmetin uzun 
lûlden c~el g-Orülmiyen k1rag1 bir seri halinde bah§ettigi i;crefsiz 
~diden gorülmü§tür. imtiyaz!ar onun milletin nazann-

Lundra 13 (A.A.) - Dün gece Bu soguklar, mezkûr m,intaka da prestijini ve kazand1g1 tevec • 
Almanya üzerine yaptlan akmlar ile ayni arz derecesi üzerinde ve. cühü azaltm1~hr. Frans1z milleti 
hakkmd1 hava nezareti &§&g1daki ya C:aha yüksek arz derecelerinde gozlerini §imdi !ngiltereye ve müt 
lebligi ne§retmi§tir: kâin yerlel'Cle harbeden Alman tefikler., çevirmi§tir. Onlarm mu

Dün gece havanm fenahgma rag Jut'alar11'm maruz kaldigi mii§kü. zaffer olmalarm1 §iddetle istemek. 
men tngiliz tayyareleri Almanya. lâtt k1smen izah etmektedir. tedir . 
da gcni~ bir mmtaka üzerine ~id. Rasathaneden bildirildigine go • Vi§i hükûmeti diktatorlük salâ. 
detli taarruzlarda bulunm~lar • re bu senenin yaz sonunda tesbit hiyetleri almt§ ve bu salâhiyetle -
dir. Taarrudar bilhassa Berlin ile edilen siihunet dereceleri mutad • 

dan a•a"idir. ri Mihverle daha geni§ bir i§bir -
Madeburg ve Hanover'in sanayi • " 

E Alman mahfillerinde bu husus • ligi yapmak taraftan Qian Amiral 
mmtakalanna, Krupp ve ssen al 

1 · · · ta oldukça en";~ izhar edilmek • Darlan'i tevdi etmi•tir. Mare§ müessese erine teveccüh etml§lir. ~ • 
!, 1 k tedir. Çünkü Alman ol'Clusu ilk Peten nutkunda Fransa için ~r • Ber mde büyük yangm ar ç1 a. 

rtlmi§hr. Bu yangmlann vüs'ati defa olarak fena hava ile kar§Il8§- pi§ edilen hükûmet ~kli yalmz 
Îngiliz tayyareleri doncrken bile maktadir. Frans1z milletini boyunduruk al • 
artmakta devam etmi§tir. Diger ---<>--- tma sokmag1, onu susturmag1 ve 
taarruztar esnasmda da agir ha. Petenin nutku ona nerretini mucip olan bir siya-
sariar ika edilmi§lir. (Ra~ tara!i 1 inci say!ada) set takip ettirmegi istihdaf etmi • 

Stettin, Kiel, Bremen, Osnab - açikça tavsiye ebmekitedir. Bu âza, yor, ayni zamanda Almanyada ve 
rück, Duisburg ve Kolonya da da. Birle~k Ametikanrn diger Aimeri- italyada esasen mevcut olan hü -
hi! olmak üz-cre Almanyada daha kan Cümhuriyetleri ile beraber kûmet }ekillerini taklide de mey. 
bir çok hedefler bombardrman e - Martinik ve garp yarun küresin- lediyor. Bu hal Vi§i hükûmetinin 
dilmi§lir deki diger Fransiz müstemlekele. stlu bir ~urette Mihvere baglan -

Holanda hava meydanlanna ve rinin anüdafaas1m derhal derohte' rnaga azmetmi§ oldugunu goster -
Havre'da doklara da taarruz edil. elmesini istemektedir. Çünkü bu rnektedir. Halkm müzaheretine 
mi~ti('.. Fransiz arazisi"1in Nazi hududun.a dayanrruyan ve sadece tahmil edi. 

Bütün bu hareketlerden 13 bom bir booamak te1;kil edecegi. lil'llhak· len ooyle bir hükûmet §eklinin a-
bardlrnan tayyaremiz üslerine don kak addedilmek!tedir. kibeti hiçbir zaman iyi olamaz. 
memi§tir. Bu iJlci meclis âzas1 ayni zaman- MATBUATIN FlKRJ: 

tNGÎLTEREYE ALMAN da Vi~i ile diplornatik anünasebet-
. ~ TAARRUZU lerin kesilmesini ve General Do 
\>Urnnu m1ntakas1na Londra 13 (A.A.) _ Hava ve Gol'ün tammnasm1 tavsiye ediyor· 

Londra, 13 (A.A.) - ingiliz ga
zeteleri, Marl!§'Ù Pelen tarafmdan 
dün ak§am muhtasaran bildirilen 
beyanatm1 ve V~inin Fransiz mil
letine tahmil ey lemek itedigi yeni 
nizam ile Fransaya vurulan yeni 
zincirler olarak telâkki etmekte 

bir çok bomba abld1 dahilî emniyet nezaretleri tarafm.. lar. 
dan Çar~amba sabahl ne§redilen Bu arada Vi§inin Va§ingtondaki 

, Sofya 13 (A.A.) - D. N. B: Sov. resmî teblig: Büyük Elçisl Henry Haye Birle§ik 
~et layyoreleri Bulgaristanm •i - Ameriokarun kendi erruriyetine kar-rn 1· • • D~man hava kuvvetleri dün 

a l §arkisinde $umnu mmtaka - gece Büyük Britanya üzerinde §' hi~ir tehditten endÏlje e~meme. 
Si ilzerine yeniden infilâk ve yan- §arkî tngiltere ile Midland mmta. >i lâzungeldi.gini beyan elim~tl.r. 
&in bombalan atrm•tir. Büyük Henry Ha"" demi•tir ki: Ill ' kasmda bazi yerlere bombalar a • , - • 
•. adcü ilasar yoklur. Bulgar tebli. hlmi§hr. Hasar azdir. !nsanca za.. Mar~al Petenin nutktmda ilk 

ve .Almiral Darlan'a munzam salâ* 
hiy<>tler verilmesini de Berline ye
ni bir mqtavaat mahiyetinde gor
mekte>dirler. 

gl 1ne nazaran, iki ki•i yaralanm1• • satmndan son satirma kadar, F1ran-
lt • ' yiat ta fazla degildir. 

· sanm donanma veya rriistemleke- G ki } 
1· An1ca bild1rildigine gore, §Îmll- B h lerini Alrnanlara devredecegi ze- ünün ten . t eri 
1
1 §arkiden gelen yabanc1 tayyare.. ir ava transat- haibtru veren hiçbir §ey yoktur. 
er, saat 1 ile 3 arasmda mütead • Gazctecilere yaphg1 bu beyanat.. (Bas tara!• 1 inci Myfadal 

ti.t de!alar !;jumnu mmtakas1 üze. la 0 t i g"' i kazaya ta Haye ~unlar1 ilàvc etmi91ir: 
r11l<ie uçmu~lardir. Bu tayyareler • Ben Birl~ Amerikaya geleli 
~en birkaçt, muhtelif çapta bom • U g"' r a d} Il ay o1mwitur. Bit bêiyle bir §ey 
.alar atmi§tlf. Birçok noktalarda yapmad1k. Ve !jefirofo nutkunda da 
""lllbalar barman rnakineleri üze.. vaziyoti dcgi§tirecck hiçbir ~y 
tine atilmt§ltr. y amaca çarpan tay-1 yol~u:~ âzasmdan Commally ve 

b d h yarede 22 kÎ§Î vardt George Uepper, Reisioiimhura, 
"-Usya aki ma pus k" · · htem 1 h l Londra, 13 (A.A.) - Bir kaza neti- garp yanm uresm1n mu e 

t'"Q 0 } J ff d"}d" bir tehdidi halinde FransIZrrnüstem nya 1 af a e 1 1 cesinde d~en bUyük tayyare yolculan, 
., lekelerinin sür'atle ~alini tavsi-

• "•Oskova 13 (A.A.) _ Sovyet •rama sonunda bu gece bir dajl satht , d ye ediyorlar. Haricî sryasC't husu-
,,a Yosunun bildirdi"ine gore, Sov maili üzerlnde bulunmu1lardir. . 
, 6 sunda ekseriya M. Ruzvelt ve M. 
e•ter Birligi rcisi, mahpus bulu • Kazaya kurban olanlarlJl sekizl In- Hull'a muhaslllll olan âyan âz~m-

'.an bütün Polonyahlan affeden lgillzdir. Bunlann arasmda tayyare ka-b dan M. Nye Clark ve M. Gillette 
1 ~ kararna.me imzalami~tir. ister natlar1run buz tutmas1 meselelerinde 

acti mu··• ls . te harp . . ·htisa. kesbetmi1 olan maru! pilotlar- 8ile, bu gfüi ted'birlere ihtiyaç has1l 
1• .nm o un 1s r esm olabilecegi kanaatinde olduklann1 

Q"'Un biitün Polonyaltlar serbest dan 36 ya1mda yüzba11 whit de bulun. 
bir~k1l kt maktad1r. Digerlerlnden ekserisi Ka. bildirmi§lerdir. 

aca ir. nada.h pUotard1r. Bunlar, Kanada ve M. Nye demi~tir ki: 
1) Birle>ik Amerikaàan ingillel'eye lay- Birle~ik Amerika dünyanm bu 

Ost Iran matbuat1 yart1 gctirmekldn gerl dônüyorlardl, k1smmda Almanlann ilerlemesine 
Oralardan tekrar ingiltereye bombar. mâni olma.k. için Monroe doktrini
diman tayyareleri getire<:eklerdl. ne uygun bir ~ilde hareket et.me. 

! (Ba:; tara!l l lnci sayfada) 

01 ran gazellerinin en mühimmi 
in~n •lthlàat• Türk gazetelerinde 
~u '§ar eden makaleleri bahis mev 

u ederek di,Y(lr ki: 

la~u harbm ba$mdanberi lranm 
'ilk'.P ettigi siyaset, §arkta sul.h ve 
b• unun muhafazas1 için mutlak 

ti~dbitarafhktan ba§ka bir ~y is • 
Î" af etmemi§tir. lran, basmmm 
b~,:~ rrulletine s1k1 bir dostlukla 
l g 1 lrnnm sarf'eltigi gayretleri 
'l':ladig:n1 gormekle bahtiyard1r. 
<la~k • lran dostlugunun gittikçe 
rar a kuvvetlenmesini hcr iki ta -
aq~n. da bir çok m~terek menfa. 
le,a:1 \'ard1r. Ve iki millet iyi gün
rn ol<lugu gibi . fena günlere de 

1:1~rekcn gogüs gcreccklerdir. 
c(i an, her §Cyd n evvel Reisi • 

let~~Ur ! :net inonünün Türk mil. 
ta " 1nukaddcratim idare edi~ 
derzinin hayranrd1r. Türk milleti 
lekct~d,yc kadar sulhü ve mero • 

1.izam1m korumu§tur. 
'l'ahra d 

takis; ." a ç1kan gazetelerin en 
't· O•an ctran. gazetesi de 

n~t~l • han dostluguna memnu • 
lti e 1~aret etmekde ve Iran hak 

11 ~a b k Verildi .u adar yanh~ haberlerm 
'f·· k gi bu buhranh devrede, 
k1nda basm1 tarafmdan lr~n hak • 
t J nc§redilen habcrlcnn dog 

O]d ' 1 ~a u~ n11m ve lyi koffi§ulugu 
t. e• "ltigin1 ve yine 'l'ürk gaze • 
n ~nr '1 ki memleketin mü~terek 
'·• 1 ~ t'rini kaydettikleriiù yaz.. 

"'d1r 

Kazazede tayyare de AmerikaWar da lidir. 
bulunuyordu. AMER!KA HARiCiYE NAZIRI 

Londra, 13 (A.A.) - ingiliz hava NE DÎYOR? 
nezareti tara!mdan dün ak~m ne,re- VR§inglon 13 (A.A.) _ Hariciye 
dilen bir tebllgde bîldirlldig'ine gôre, 
gcçen pazar günü ingiltereden hareket Nazir1 Mister Cordell Hull, Ami • 
eden bir transatlantlk tayyaresi tiare- ral Darlan'1n salâhiyetlerinin art. 
ketinden az bir müàdet sonra blr ya.. tmld1g1 hakkmdaki haberi hususî 
maca çarparak parçalanmlihr. içmde bir alâka ile kar§1lam1§lir. Fakat 

bulunan 22 yolcu ve mürettebat te- Misler Hull, tafsilât gelinceye ka. 
let olmu•tur. 1 dar bu l•ususla mütalea beyanm. 

Mussolini 
Yunanistan Î§gal 

kuvvctleri 
kumandanilc gorÜ§tÜ 
Roma, 13 (A.A.) - D.N.B. 
Resmen bildirildiiine gôre Mussoll ... 

ni, Ytmanislandaki tailyan 4gal kuv. 
vetlerl baikumandam eeneral Geleso 
yu kabul etm[:Ur. 

Gcneral kumanda ettigi kuvvetlerin 

vaz.iyeti ve bilhassa millUm olan bir 
kaç mesele bakklnda Muosollnl'ye ma-
lûmat ve~tir, 

Seyyahlar Suriye
de 1( a 1 a b ilecekler 

dan içtinap ctmi~tir. 
Amer:ka Hariciye Nazm bu sa

lâhiyet tevsii keyfiyetinin Fran • 
s1z • Amerikan münasebetlerinde 
ne gibi bir •esir yapacag1 hakkm. 
da fikir yürütmeden evvel mese • 
lenin mahiyetini iy1ee bilmek is • 
tedigini soylemi~tir. 

FRANSADA YAKIN BÎR 
ÎHTÎLÂF BEKLENÎYOR 

Nevyork 13 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi Avrupa merkez • 
lerinden gelen haberlerden. bah • 
sederek yazd1gi bir yaz1da ezcüm. 
le §êiyle diyor: 

Amiral Darlan'm millî müda • 
faa naz1rligm1 da deruhte dmesi 
üzerine gcncral Veygand ile A • 
miral ar&smda onümüzdeki 48 sa. 
at zarfmda ciddi bir ihtilâf ç1kma. 
sma intizar edilebilir. 

Kahire, 13 (A.A.) - Tati! müddet.. MARTl:NtK ADALARI 
lerlnl Suriye ve Lübnan'da geçlrmek Va~ngton, 13 (A.A.) - Son za-
isteyen turistlerin bu memleketlere git. manlara kadar âyan hariciye encü
melerine m!lsaade cdilmcge bail~- meni reisi olan M. George gazete-
ltr. Bu hususta al1nacak müsaade fçin ·1 .., x.. bey tta d · t' 
hür Frans1zlnrln Kahlre"deki umu· ci ere yap • ..,.. ana em~ •r 
ml karargilhtna müracaat edilmesi biL l Ici: . . 
ürihnfitlr. BH'l~ik Amerika, garp yaru:n 

Siy•ma tee a vüzil ken dine teca.. 
vüz addedecegini soylüyor. Bu 
çok gergin 1"e karl§•k, muamma 
lultkh vnziyct kar§ismdn da A
merika ancak Fclemenk Hindis-
tanma silâh gondermenin yolu-

nu ara§hr1yor. 
Bunlara bakarak ~yle bir dü

§Ünce silsilesine sapmak da çok 
mümkündür: Amerikan1n bir 

endi§esi de mamul C§~ as ma pa

zar arnmakhr. Amerika silàb 

fabrikalarmm bilfiil mücadele. 
ye kâfi gelmiyecek mamulâtm1 
kendi namma harcay1p imha et. 
mek istemiyor, gayesi salruak, 

satabilmektir. 
Eger harbin sonunda Asyaya 

Japonya, Avrupaya Almanya 
hâkim ohtverirlerse, en büyük 
pazarlarm1 kaybedccek olan A· 
n1erika 1nuazzam sanayiinin !- il
kü altmda hayli ezilebilir. Bu
nun için Amerika hakikaten biJ. 
fiil barbe girmedigi balde; yarm 
sulh masasmm ba§1nda mamu. 
Iâttna pazar temin edebilmek 
itin soz soylemek. münaka§a et. 
mek, bunu yapm1ya kendinde 
hak bulmak maksadile de, btt
gün kendini hilfii! harpte telâk
ki ettigini soylemi§ olabilir. 

Kendisini bilfiil harpie telâkki 
ettigi halde bir tlirlü harbe bil
fiil giremiyen Amerika acaba 
boyle mi dü§Ünüyor? 

küresindeki Frans1z rrnüstemleke
lerinin idaresine ALmanyanm muh 
terne! iljtirakinden evvel lüzum géi. 
rürse Martinik gibi sev:mlceH 
nok.talarm1 sür'atl.e i§gal ooebilir. 

AMER!KA BREZILYADAN 
ÜS ÏST!YOR 

Nevyork 13 (A.A.) - Va§ing • 
tJ:i»<!an bildirildigine gore, Ameri. 
ka hükûmeti, garp )OU'1m küresini 
müdafaa ve Dakar'a kar§t hcrhan. 
gi bir Alman tehdidini onlemek 
için Brezilyada bir hava üssü te§ • 
kil etmek üzere müzakereàedir. 

Kongrcnin nüfuzlu àzasmdan 
baz1s1 Amerika hariciye nezareti • 
nm Natal civannda !talyanlarm 
elinde bulunan hava meydamm 
almas1 1çin Brezilyaya tavsiycde 
bulundugunu beyan etmi~tir. 

Ba~kumandan. 
l1k meydan 

m uharebesi 

_____________ SAVl'"A - 3 

Bulgar ordusu
n un yenilikleri 

Siyasî mchafil nede'A 
yap1ld1g1n1 izah ediyor 

Fransa'n1n yolu 
(Ba§makaleden devam) 

miyecek unsurlar degildir. Akdo.. 
niz cephesini kaza,11mak hususun
da Frans1z i§birligi kat'î bir roi 
oymyabilir. Birkaç i:-ündür Vi~ide 
Peten, lVeygand, Dai tan ve sair 

(B~ tarafl 1 inel sayfada) 
ordu, Cümhuriyet Halk Partisi, 
Beden Terbiyesi Gene! Direktor
lügü K1Z11.ay, Hava Kurumu, ordu 
harp malûlleri ve Türk Bas:n BiT· 
ligi ile vilâyetler tarafmdan gonde. 
rikni§ olan çelenklerin Meçlwl NT 
ker âibidesine k-0nuknasm1 .müte
akip ordu, Cümhuriyet Hal:k P~
tisi, Halkevi, Ankara ve tstal'llbul 
yiiksek okullan ile gençlik klüir 
leri adma b>rer nutuk sêiylenecek
tir. 

So!ya, 13 (A.A.) - O!i. askerî rical hep bu ihtimallcri ko-
Bulgar ordusu yüksek kumandn he- nu~uyorlardt. Fransa karar1n1 ver

yetinde yap1lan deli$iklik ve tayinler 
Bulgar siyasî mah!illèrlnce memnunl- mi§ ve istikameti Berline kat'î o• 
yetle ka~1lanm1>l•r. larak çevirmi§e benziyor. Dahilde 

Bu mahafll, gençle~ttnnett ''e son az veya çok Nazi tan.101 and1ran 
·fa Yunanislan ve Yugoslavyarun ln- bir idare ve bülün mukavcmetleri 

hilâli ile Bulgarlstana iade ve ilhak o- k1rmak istiyen bir §iddet, hariçte 
lunan m.b\takalar1n ~gali sutisrnda p t 
llyakat ve ehliyeUeri takdir olunao e enin hitabesinde kapalt bir 

Torene büyük bir aSkerî geçit 
resmi ile nihayet verilecektir. 

A.Iman tebligi 
(B8ll tara!1 1 lnri sayfada) 

lâk ve yangm obombalan atmt§lar. 
dir. 

ALMAN HAVACILARININ 
HÜCUMU 

Berlin 13 (A.A.) - D. N. B: Ce. 
nubî Ukraynada Alman hava kuv 
vetleri, ric'at halindeki Sovyet 
kütlelermin etraflannda toplan • 
d1g1 Dinyeper geçidlerine kaf§1 bu 
gün bilhassa §iddetli hücumlar 
yapm1shr. 

DÜ$ÜRÜLEN SOVYET 
TA YY ARELER! 

Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B: 
Al.man hava kuvvetleri, 12 Agus· 

tosla 121 i hava muharebelerinde 
ve 63 ü yerde olmak üzere 184 
Sovyet tayyaresi tahrip etmi.§'tiT. 

-- ~--
Uzak 

(Bai tarait 1 lnci say!ada) 
AMERIKA ELÇist FffiSAT 

BEKLIYOR 
Tokyo 13 (A.A.) ~ Britanya 

büyük e!çisi M. Craigie ile Japon 

yüksek rütbeli Umeranin ordu ba,ina larzda ifade eltigi gibi •Uzla~ml§ 
geçinnek krarll11 verdiklerl mütalea- k1t'antn faaliyetimbe açabilecegi 
smt serdediyor. geni§ ufu.k.lara dogru teveccüh et-

So!ya alqam gazeteleri bu tayinler- meyi bilelim. formülü hâkim ola. 
den bahsederek Bulgar ordusunu medh caktir. Bu dolambaçli cümlenin 
ve senâ edereken baz.i ecnebi propagan. 
dalarmm tesiri altmda kalabiiecek olan lfade edebilecegi mâna Yeni ve Es-
ta.ra da nazari dikkatl celbediyorlar. ki Dilnya aras1nda açllacak bir 

Slovo gazetesi, §un1art yaztyor: mücadclede Fransan1n mensup ol-
Genç ne,lller devletin askerlerini dugu ktt'aya sadtk kal~ca~1d11. 

sarsmaga müsteid bir tak1m beynelmi- Geçenlerde Amerika politikas1n1 
lel ideoloji merhumlarmdan hic; bir l}ey 
beklcmcmclidirler. tahlil cttigim bir yanmda Ameri-

Îçimizde11 ba.z1lar1111n .stavlzm di- k:a bchemehal Alinan'°'a \.'C Ja11on
ye gôsterdikltri knmünizm mefhumu 1~, ya ile ihtilâfa bir k1t'alar aras1 ma. 
le bunlardân biridir. En çok dù.!1üne- hi:veti vermek bususunda 1srar e
cegimiz nokta; Bulgar de\·leti ve Bul- de~rse bu olitika netic~inde agle-
gar ordusudur • p · 

Slavil.m ve' koinUnlzm hakkindaki hi ihtimal Fransa \•e l~panyayt ta-
münakaplaruntz m~gullyetletimizin mamile Alman tara{1na se\.·kcttire
~n son safhas1n:i b1rak1lmak icap eèer. cektir düc;;üncesini ileri sürmü~-. ' . 

Slovo gazetesi, yazisuu 110yle bitir1- tüm. Petenin temas ettigim ~Ozleri 
yor: bu muhakemc tarz1n1n dogruJugu • 

Dostlar1mtz ve dü.smanlar1m1z tara-
tmdan rtayet gormek için kuvvetli ola- nu isbat cdecek mahiyettedir. Kat'i 
Um. ad1mlar her tarafta ahlmaktad1r. 

Sofya, 13 (A.A.) - Kra! Boris Har. Muharebe g;ttikçe km~makta ve 
biye Na7.Ir1 General Daskalof'u, müte- geni§lcmektedir, 
aklben de Sabtk Gcnelkurmay ba:;ka- Hüseyin !?ükrü BABAN 
n1 Gencral PetkoC'la yerine tayin edi
len General Luk~'1 kabul etml~tir. 

Zannedildiltine gëre Kral ile General 
Daskalof aras1nd:iki mült.ikatta Bulgar 
yüksek kumanda hcyetinde yap1lan 
deli§lkiikler gorü$iilmll>tür. 

Türkiyeye verilen 
teminat 

Sovyet tebligi 
(Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 

birçok sair askerî analzeme ve let'· 
hiut terkebm~lerdir. 

(Ras taraf1 l in<'i S<iyfada) 
hariciye nazm M. Toyoda arasm • Kralhk Hükûrneti ve keza So\'ye~ 
da e.velki gün vukubulan mülâ • Hükûm~ti Türk Hükûmetinm har • 
katm mahiyeti, iyi muhafaza edi- be sürüklenmemek hususundaki 
!en bir sir halinde kalmaktad~r. .. arzusunu tamamilc takdir etmek. 

Birle§!k Amerika devletlen bu- le berabcr Türkiyeye bir Avrupa.. 
yük elçisi M. Grey'in de M. Toy<>- 'li devle~ tarafmdan taarruz vuku. 
da ile bir mülâkatta bulunacagi buldu!l<L takdirde her türlü mua • 
zannedilmekte ve ~akat bunu_n. ne venet ve müzaherette bulunmaga 
zaman "ukubulacag1 hâlen b1hn • âmade oiab1leceklerdir. 

RESMÎ TEBLiC 
Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet or

dulan b~kumandanl.gmm resimî 
harp -tebligi: 

Cephede mühim bir hareket ol
ma.m~t>r. Sava~ kuvvetlerimiz dü~ 
manm ia~ kuvvetlerile zll"hh kuv· 
vetlerine darbeler mdirm4'1rr 

memektedir. SOVYET NOTAS! DA $UDUR: 
Büyük Britanya'mn ve Birle§ik Haricive Halk Komiserinin tali-

Amerika Hükûmel!inin an'anevî â- matma tevfikan Sovyet Sosyalist 
detleri 7echile bu mülâkatlàr, ay. Cümhuriyetleri filrligi Hûkùmeti 
ni mevzu üzerinde ve fakat müs • namma (•kselansmiza a§ag1daki 
takil olarak yap1lrnaktad1r. beyana\t teblige memur bulunu • 

JAPONYA SEFERBERLiC! yorum: 
1KMALE ÇALiiiHYOR Sovyet Sosyalist Cümhuriyetle. 

Tok;yo, 13 (A.A.) - Son günler
de vaziyette hiçbir degi§ikllk ol
ma.mas1 'rokyodOO<.i ecnebi Sliyasi 
mü§ahitleri ne nïkbinlige ne de 
bedbinlige sevketm~ degildir. 

Birl~ik Aaneri:ka Büyük Elçisi 

M. Grew, Japon Hariciye Nazm A
miral Toyoda ile gor~ek için il:k 
f1rsat1 beklemektedir. !ngilltere ·Bü 

yük Elçisi M. Crargie'nin Hariciye 
Naz1n ile yapt1g1 mülâkatta ise, 
M. Eden'in beyanatm1 tekit eyle
digi kat'iye'ble tahmôn edilebilir. 

Japonyanm hayatî ehermmiyeti 
olan meseleler haklkmdaki ihtiyath 
sfrkûtu Îngiliz - Amerikan h.ath 
harekctinin, hiçbir tcreddüde ma. 
bal b1rakim1yacak tarzda aydmla
tilanasiyledir ki izah oluna.bilir. 

ri Birligi Hükûmeti Montrii mu • 
kavelesine sadakatini teyid eder 
ve Bogazlar hakkmda hiç bir te • 
cavüzî niyet \'C ne de metalibati 
bulunmad1gm1 Türk Hükûmetine 
teyid eyler. 

Sovyet Sosyalist Cümhur1yetle. 
ri Birlii!i Hukûmeti ve keza Bü • 
yük Britanya Hükûmeti Türkiye 
Cümhuriyetmin toprak bütünlü • 
güne ihtimamla riayet etmege â
madedirler. 

Sovyet Sosyalist Cümhur1yetle. 
ri Birligi Hükûmeti ve keza Müt. 
tefik Kralhk Hükûmcti Türk Hü.. 
kûmetinm harbe sürüklcnmemek 
hususundaki arzusunu tamamile 
ta.kdir etmekle beraber Türkiye. 
ye bir Avrupab devlet tarafmdan 
taarruz 'ukubuldugu takdirde her 
türlü muavenet ve müzaherette 
bulunmaga âmade olabilecekler 
dir. 

li Agustosta 41 A!man ta y y arcsi 
dii§ürülmü§tür. Biz 34 tayya:e kay
bettik. 

Moskovaya yapilan hava ak1m 
esn~nda 2 Alrnan tayyaresi dü§Ü· 
rüknli§tür. 

Harp gemilerimizle donananaya 
rnensup tayyareler Bahrk denizin. 
de bir dü~n muhrib: ile iki nak. 
liye vapurnnu tahrip ebm1i'.erdir. 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet 
tebligine gôre AID\ an ta y y areleri 
12/13 Agiustos gecesi J\.fookovay1 
bombardlllllan ebmek te~ebbüsünde 
bulun.mu~larsa da Sovyet tayyare 
dàfi ba1laryalar1mn at~i ve gece 
avc1 tayyarelerinin hareketi kar
§ismda dü~an tayyrelerinin §ehir 
üzerinde uçmasma mâni olunmU§· 
tur. 

3 ALMAN TAYYARESi 
DÜ$ÜRÜWÜ 

Moskova 13 (A.A.) - Bu sabah 
ne§redil.en Sovyct tebligi · 

12/13 Agustos gece,;i bütün cep. 
helerde mühim hiçbir ~ey olm0 -

mI§ltr. 
Kara ordulan ile ~birligi ya • 

pan hav:i kuvvetlerimiz düsma • 
nm ztrhh, motorlü ve piyade un • 
surlarma ve tayyarc meyd ml an -
na kar§l taarruzlarma devam et -
mÏljtir. 

11 Agustosda üç Alman tayya. 
re grup11 Leningrada taarruz te • 
~bbüsünde bulurunu~tur. Bunlar 

Bu arada Japon hükûmeti dahil
de seferberligi sür'atle ilerletaneko
te, Japon matbuall da Siya.ma kar~t 
emeller -bellledikleri iddias1 ;le in
giliz ve .Aanerikaltlan itham et· 
mekte, Ruzvelt - Çorçil mülâkatt 
hak!lond.aki haberler üzerinde tef
sirlerde bulunmaktadir. 

iNGtLlz ELÇISININ avc1lanmiz ve dafi topçumuz ta • 
!KlNct NOTASI rafindan tardedilmi§tir. Üç Alman 

AMER!KADA ASKERLlK 
MÜDDET.! ARTTIRILDI 

V"§ington, 13 (A.A.) - Meb'u
san mecliisi kur'a efradmm evvel
ce tayin edi1en hi:mnet müdde1leri 
sona erdikten itibaren 18 ay daha 
muvakkaten silâh altmda bulundu
rullmasma karar ve~ir. 

General do Gol 
(Ba, taral1 1 inci sayf•àa) 

riyc ziyaretlerinin sonuncusunu 
te~kil etmeklcdir. Bu münasebet. 
le haz1rlanm1~ olan on tâk.tzafere 
.ya~asm Dii Go!, ya§&Sm Fransa, 
ya~asm Suriye, y&§asm rnüttefik • 
Ier• kelimeleri yaz11mi§tir. 

General, ihtiram kit'as11U teft.i§ 
ederken bando Frans1z ve tngüiz 
mar~lanm ç~lmt§lir. Frans1z kit • 
alan tarafmdan yaptlan geçidi mü 
teakip do Gol, Suriyeli ve Fran • 
sIZ ileri gelenlerini kabu! Ptmi~ • 
tir. 

General nutkunu, Suriyelilerin 
serbest Fransa ve müttefikleri.n 
davasma kai,1 sadakatlerini bil • 
diren belediye reisinin istikbal 
hitab~ine cevaben soylemi§tir. 

Ankara, 13 (A.A.)·- Îngittere _ta...:yy~are_s_1_d_u...;·~'-··_-1m_il§..:' '-tu_"r_. __ _ 

Biiyü'k Elçisi 10 Agustœta Harici
ye Vekâletine tevdi etti~ nota ile 
birli:kte §Il iklinci notay1 da Ve<'· 

mi.§ tir: 
Müttehit Krallt.k hükûmeti ve 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri 
Birligi hükûmetinm beyanat1 met
nini ekselânsmiza tevdi roerken 
Kralhk hükûmetine mütealltk bu. 
susata bu beyanat1 19 'fe§rinievvel 
1939 tarihli Türk • tngilliz muaœ. 
dcsinin birinci maddesinde Tüqct. 
yeye kai,1 münderiç taahhüdünün 
r,adece tekrari darak tavsif edil
d'gini hü:kûmotimin müsaadPSi tle 
izah ederek '<esbi ~ref eylerim. 

Beyanat bu muahedede h'çbir 
de~klik yapmadig1 t'Î>hi CIOOan 
mütevellit ve~beleri de ne tev!i, 
ne de tahdit edebilir. 

RUS ELÇtSiNIN $tFAH1 
TEMiNATI 

Sovyet Büyük Elçisi yapt1g1 §i· 
fahî ~yanatta da Sa"vetler Birli
gi hükûmetinin Berlinde Mal't 1941 
de Alanan . Sovy..t gêirü~meleri es. 
nasmda Sovyetler Bfrliginill Bo
gazlar üzerindeki ernelleri bakkm
da AJmanyanm muvafak)itini ta. 
lep ettigine dair dola~81!1 ~ayiala
rm, hiçbir esasa istinai ctmi~·en bir 
d~an propaganda& oldugunu 
illve etmic;tir. 

• • • 



SAYFA-4 

Topkap1da aç1-
• lan yen1 §OSe 

Belediye Reis Muavini Lûtfi Ak
soy diln Topkap1ya giderek bura
daiki yeni aç1lmakta olan ~sedeki 
faaliyeti gèizdcn geçirmi§tir. Bu ye
ni §OSe 27 metre geni~liginde ve 
500 metre uzunlugun:ida buluna
cakt:r. Yayalar ve m<>tOrlü, anc
tôrsüz vesait için ayn k1sl!Inlan o

lacakhr. 

Beyazllta $evkinin f1rm1na 
ceza verildi 

Dün Belediye müfetti§leri tara
findan yapllan kontrollerde Beya
z1ttaki ~evkinin fmmnda nümune
ye muvafi.k ekmek ç1kardmad1g1 
gorülerek yeymiye istihkalk1 olan 
undan 5 çuval kesilmi~r. Ayrica 
Kad koyündcltl kontrollerde de 
bir fmn hakkmda da ayni y1ld.J. 
rHn cezas1 tatbi.k olumnu§tur. 

lhtikâr ibbarlara arbyor 
lhtikâr vak'alannm hal'k tara. 

fmdan ihbar edilmesi için istaITbul 
Fiyat Müraka.be te~kilâ11mn ihdas 
et:m~ oldugu telclon servisinin bü
yük faydalan gërülanektedir. Dün 
telefonla 13 ihbar yap1ÎIIIU§ ve der
bal giri§ilen tahkikat neticesind.e 
'bazi muhtekirlerin suçlari t~1t 
edilmi§tir. Bunlann içinde tuzru
bu stoku yapaTaik el altmdan gizli 
ve yüksek fiyatlarla satuj ya~ 
birkaç tacir yakalanm1§t1r. Tahllo
kata devam edilmektedir. 

H AGU TOS PER~EMBE 

7.30 Program, saat ayan. 7.33 Hafif 
program. 7.45 Ajans haberlerl. 8.00 Ha_ 
fit program. 8.39 EVln saatl 

12.30 Program i;aat ayar1. 12.33 Sar. 
k1 vc türküler. 12.45 Ajans haberll!rl. 
l 3.00 $ark1 ve tilrküler. 13.15 Ka~lk 
program. 

18.00 Program, saat ayan. 18.03 Rad
yo Caz ve Tango orkestrast 18.30 Ser
best 10 dakika. 18.40 Saz eserleri. 19.00 
Kon~ma. 19.15 Radyo Caz orkestras1. 
19.30 saat ayan. Ajans haberleri. 19.451 
Yurttan sesler. 20.15 Radyo gaz.etesL 
20.45 Fas1l heyeli. 21.00 Z!raat tak\•l
mi. 21.10 Fas1l heyetI. 21.25 Konu~a. 
21.40 Senfonik program, 22.05 Dasn 
müzigi. 22.30 Saat ayan. Ajans haberle 
ri. 22.45 Cazband. 22.55 Kapam~. 

IBORSAI 
isT. BORSASI lS/1/941 FÎYAn.ARJ 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Peçeta 
100 isveç kr. 

ESHAM VE TAHviLAT 

5.22 
132.20 
12.84 
30.77 

i:lu'a. %5 933 Erganl A.B.C. 20.25 20.15 
%7 934 Sivas _Erzurum 1 20.10 
%7 934 c c 2 ilâ 7 20.20 
Anadolu demlryolu mümessll 43.50 
Merkez bankasl 125.75 

'RALCO 
\ 

. lsvlçrenln PRESiZYON saatl 

Daklk Zarif ' 
~ 

HER VERDE ARA YINfZf 

Fenn1 Sllnnetçl 
Nl.'11.i E iz 

Bir haita evvel 
müracaat. 

Arlre : .Ak&aray, 

Polis merkezi 
)ra~da 

Tel: 20937 

B~kta,) Sulh icrn 
941/40!1 

Bir alacaf:ln temin istlfas1 lç!n Beslk. 
ta~da vapur iskeleslndc 41 No. lu dük
kânda haciz albna allnan dort c<>zlü don 
dunna muha!a:z.a maklneslle su 10Aut

ma havuzunun 18/8/941 Pazartesi &ünù 
saat dolluzdaa on bire kadar açik art
b.rma l\ll'eme paraya çevrilecektir. 

:Mahcuz e:yaya muhammen Jaymeti 
:yüzde yetlni$ beiini bulmadiil takdirde 
ikincl artUrmas1 20/8/941 Çarpmba 
eünU ayni yer ve aynl saatte en çok 
arttuana ihalesi icra edilecektir. Dellâ
liye vesair masraflar abc1ya aittir, Ta_ 
Uplerin yevmü mezkûr ve saatte mahaL 
linde hllZll' bulundurulacak memuruna 
müracaat eylemelcri il!m olunur. 

(6310) 

:S.ihl.Jl, E. I z z E T. Ne~;,at 
Dll'ektorü: Cevdet Karabilcin 
Bas1lc1Jj:l yer: •Son Telarab 

Matbaa.u 

, ...... 
:2. 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

lte$ideler: • Subat, 2 :Ma;,JS, 1 Afw;tos 3 h:mcit.esriu 
tarlhlerinde ;,apilll'. 

l K DAM 14-AGUSTOS-1941 ·----------------- ------------ ---------- ---- ---- - - --
o. Deniz Yollan 1. U. M. llân~· 

Ahll'en ictarcmize lntikal eden Ha'.iç vapurlan lçln tanzim edilen yenl 
~klet tarüesi 20/Agustos/941 tarihinden itibaren tatblk edilmege baslana
caktlr. 

Bu tarife muclbince Koprü ile iskeleler aras1 münasebetler dort mm
takaya ayr1lm1~tir .. "Bunlar lçin tesbit edilen ücretler •falllda yaz1hd1r. 
Yaln1z Gidis Gid1$ _ Donüs 

Birincl Ïkinci Birinci Îkinci 
Mevki Mevk-. :Mevki Mevki 
Kurus Kurus Kur~s K~ 

5 3 10 Il Koprü lie Birinci m1ntaka yani Yem!§ 
ve Hal iskeleleri aras1. 

Il 4 11 7 Kôprü ile iltinci mmtaka yani Kas1mpa_ 
~a, Cibali, Aykap1, Fencr, Balat iskele-

'ierl aras!. 

8 Il 15 11 Koprü ile tlçüncü mmtaka yani Haskoy, 
Ayvansaray, Halic10glu, Defterdar, Süt_ 
lüce, Eyüp iskeleleri aras1. 

10 8 18 15 Koprü ile Dôrdüncti mmtaka yani Kâ-

jpthane islrelesi araSJ. 
.Ayni. mmtaka dahilindeki veya kar~h jglteleler aras1 seyahatler için 

blrincl mevki ücret1 (5), ikinci mevki ücreti (3) kuruotur. 
Her mmtakada Subaylardan blrinci mevkide (5), Erlerden ildnci mevki

de (1), çocultlardan birincl mevkide (5), ikinci mevkide (3), talebelerden 
birincl mevklde ( 4), iklnci mevkide (2) ku1'113 ücret alllllJ' Bu ücret!erde ver
cller dahildir. 

Mr!ca bütün mmtakalar için teniilâth Gidi11 - Donüa ücreUerlnin tu
tan üzerlnden Onar ;,aprakh umuma mahsus abonman k.arneleri ile memur. 
lara mahsus yü.zde otuz tenzilâtb elliier ;,aprakh abonman ll:arnelerinin de 
tari!enin tatbilmla. baelanacal:l tarihden itibaren sa1~ çùtrllaca!1 l.lAn olunur. 

Gümrükler muhafaza 
ma komisyonundan : 

E7007) 

genel K. sahnal-

28/8/Hl SALI cünü 1aat 15 de 2951 lira ruuhammen be<lelle aç1k ek.-

rJJtme ile 4 kalem deniz eri melbU68tJ al.macal:tir. Î1k teminah 221 Ura 32 
Jruruatur. Nüniune ve prtnamesi komJsyonda ber (fln •ISrülebillr. isteklilerin 

kanun1 veaikalan ve ll1t teminat makbuzlarile Galata Mumhane caddesi 52 • 

numarah daJrede satin alma komlsyonuna J"elmeleri c6826> 

Ba.f. Dif. N ezle, Grip, Boma.tizma. 
Nnralji. ~inkhk •e RfitftD A~nlanmz1 Derhal Keee• 
lc1b1nda füade 3 ka~e abnabilit. T AKL.ITLERINDEN SAKININIZ 

HER VERDE PULLU KUTULARI ISRARLA ISTEYINIZ. 

T oprak Mahsulleri OfisÎ Istanbul 
~ubesinden : 

Mütercim Daktilo Aran1yor 
. JI• 

Afyon sati$ servisimlzde ça~tirllmak uzere lngihzce ve Frans1i~a il' 
Lanlarile muhabereye muktcdir ve bu muhaberatl bizzat maldncdc surn 
yazabilecek bir mütercim daktHo bayan almacaktll'. Tahsfi aereceslne ve lt; 
blllyetine g6re 120 lira kad<tr ayhk ücret verilebllecektir. Bu eerait.i IÜi>• 
olanlarln müseit evraklarllll bir dilek~e e raptederek JUbc mùdür1ye 
müracaatlan. (6962) 

~-------------------------------------~-----___... 
Mersin Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Mel'llin Deniz HHp Okulunda yapllacak 23656 lira,. 41 kuru,luk ta• 
dilât ve in§aat l§leri 8/8/Hl tarihlnde saat 17 de pazarhiti yap1lacagi ilâl' 
edilmi§se de mezkdr ~n ve .aaatte talip zuhur etmemesi üzerine pazarl~ 
10 gün müddetle uzahlarak 18/8/941 tarihli Pazartcsi gtinü saat (11) de Y~ 
p1lacaktir. 

2 - Muvakkat temlnat 1774 lira 23 kuru~ olup bu miktar temJnat par" 
u Malsand1gma veya temin&t mell:tubu komisyona tediye edilecektir. i)I 

· 3 - Paz.arhk Mersin Deniz Harp Okulu Komutanhti, binasmda ~ekl' 
eden satmalma komisyonunda yap11acakhr. 

4 - Tallpler 941 senei.i Ticaret odas1 vesika~lnl ve hamil olduklar1 e~ 
liyet vesikalarm1 ibraz etme)t suretlle Mersin Natta müdürlügi.inden ill31e g~ 
nilnden üç i;.iin evvel bu i.§ içln alacaklan ehliyet vesikalarm1 komlsyona 1 

raz edeceklerdir. 

1941 lKRAMIYELERl 1 ISTANBUL 
1 adet 2000 lirahk - 20. OO - lira 11 8 adet 250 lirabk - 2000. - lira 

BELEDIYESf ILÂNLARI 
5 - Talipler ke$if, proie ve sartnamcleri 

Okulu komutanhgmda corebilirler. 
her gUn Mersin Denlz fl1111 

(7012) 

2 c 750 « - 1500 - c 35 c 100 c - 3500. - c 
3 c 1000 c - 3000 - c 80 c 50 c - 4000. - c 
• c 500 c - 2000 - c 300 c 20 c - 6000. - c 

Y api ve lmar Î§leri llân1 

Nafia Vekâletinden 
1 - Eksiltmeye konulan ~: 57078.30 lira kesif bedelli Ankara Bôlae Sanat 

Okulu tesviye atolyelerinln ikmâll ~dir. 
2 - Eks1ltme 2/9/941 sah gilnü saat 15 te Naiia Vekâleti yapl ve bnar 

·~Jeri eksiltme komlsyonu odaSlllda kapah zarf usullle yaptlacakUr. 
3 - Ek~·ltme evrak1 ve buna müte!erri evrak (285) 1ki yüz iseksen ~ 

ku~ beàel mukabilinde yap1 ve .~ar. i~ler~ reisliglnden ~.hna~ilir. _ . . 
4 _ Ekslltmeye glrebilmek içm 1stek11lerln (4103) dort bm yuz üç lira 

92 (doksan llti) kuru~luk muvakkat teminat .vermelerl ve bu ~ içln alm
m13 ehliyet vesikas1 ibraz etmeleri lâzimdll'. I~bu veslkayi almak içln istek
lilerin eksiltme tarihinden (tatll günleri hariç> tlç gi1n evvel blr istlda ile 
Nafla Vekâletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine en az bir kalemde bu !4e 
benzer 50.000 Urahk bir i§ y ptlklarma dal.r '.ilii yaptuan idarelerden ahnm1e 
vesika raptetmeleri lâ:umdlr. 

5 _ istekliler teklif ~ektuplar~ 1i:a1e günü olan 2/9/941 sali g!ln~ saa~i 
a e kadar eksillme kom1syonu re1sllltine mak.buz mukabilinde vermeler1 · 

lâzlmchr. 
Postada olacak; a:eciltmeler kabul edilmez. (5428-6995) 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN llEKÎM 
DABiLtYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene saa.Uerf: 2,5-6. Tel: U398 

r COZ YASLARI 1 
' Etem hzet Benice'nin bu 

romani inJulâp Kitabevi tara
fmdan yeniden basdm11tir. 
Okuyuculannuza tavsiye ede-

L:-

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. liras1. 

• ~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve tical'Î her nevi banka muamele)eri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kwnbarah ve ihb8l'S1% tasarruf hesap. 
lannda en az 50 liran bulunanlara 11enede 4 defa çekilecek 
kur'a ile a§ag1daki plâna gore ikramiye da~tùacaktU'. 

' A. 1,000 linhk ,,000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
' . 500 . Z,000 • 120 • '° . ,,800 • 
' • 250 • 1,000 • 

M • 100 a ,,09CJ • 160 • 20 • 3.200 • 
D1KKAT: Hesaplanndaki paralar bir aene içinde 50 lira. 

dan apgi dü~iyenlere ikramiye çiktijl takdirde % 20 fazla. 

lile nrilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, ttHaziran 11 
Eylûl -.e 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Usküdar _ Beykoz yolu tizerinde Beylerbeyl, Çengelkôy, Vanikôy, Ka~ 
dilli. Küçüksu, Anadoluhisari ve Beykoz Abarahamp:l.!ja duvan aras1 yolla-1 
rm1n tek ve çi!t kath % 20 bltümlü katran kaplanmaSI i<l aç1k eksiltmeye 
konulmu~tur. K~i! bedeH 7354 lira ve ilk tenunah 551 lira 55 kuru~tur. Ke. I 
~if ve ~artname Zab1t ve Muamèlât Müclürlügü kalemlnde giirülebilir. ihale 1 

29/8/ 941 Cuma günü saat 14 de DaimlEncümcndc yapilacaktll'. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan, ihale tar!hlnden sekiz gün evvel Vilâyet 
Nafia Müdürlügüne müracaatla alacaklan :Ccnnl ehllyet ve 941 y1llna ait Ti-, 
caret odaSJ veslkalarile ihale gilnü muayyen saatte Daimi Encümende bu-
lunmalarl. (7054) 

Tabmin B. 

1576,90 

708,60 

471,50 

1875,80 

1530,00 

3277,23 

1190,34 

500,00 

3795,40 
1458,00 

ilk T. 

118,27 

53,15 

!5,17 

140,87 

114,75 

245,80 

89.28 

37,50 

* 
Hasekl, Cerrabpasa, Beyoglu ve Zührevi hastahklar bas
tahanelerile Zeynepkâmil dogum evlnin y1lllk ihtiyac11 
içln ahnacak 24 ~7 kilo reçel. 

Haseki, Cerrahpa$a, Beyoglu ve Zührevî hastahklar bas.. 
tahanelerile MCyll.epkâmll dogum evinln y1lllk ihtiyac1 
.L:in almacak 1181 kilo beyaz peynir. 
Haseki, Cerrahpa$a ve Beyoglu bastahaneleri içln ahna-
cak 410 kilo ka!;3r peynir1. · 
Ha.ekl, Cerrahpa~a. Beyoglu ve Zübrevi haslahkla.r has_ 
tanelerlle Zeynepkàmll dogum cvinin :rùlllt ihtiyac1 için 
ahnacak 4689 ki'o kuru üzilm. 
Haseld, Cerrahpa>a, Beyoglu ve Zührevi hastaliklar has. 
tahanelerile Zeynepkàmil do~m ev.inln yllhk ihtiyac1 
içln allnacak 1530 kilo ~kirdeksiz kuru kay1s1. 
Hasekl, Cerrahpa!;3, eByoj!lu ve Zübrevi hastabldar hlls.. 
tahanelerile Zep.,epkâmil dotllm evinin y1lhk ihtiyac1 
1çin ahnacak makama, pirinçunu, tel~ehriye ve ni~asta. 
Haseki, Cerrahpa.')a, Bt>yoglu Zührevi bastallltlar hasta
hanelerile Zeyne'lkâmil dogum evlnin y1lhk ihtlyac1 
için almacak 59 i 17 adet yumurta. 
Bahçeler MüdürlügU içln allnacak 100 adet büyük ve 50 
adct küçük su kovas1. 

284,66 Karaa~aç müessesatl içln almacak boya Jevazunl vesaire. 
109,35 Beledlye matbaasmda basilacak ekmek etiketlerl Jçin 

aJmacak 150 top 2 nci hamur kâg1t. 

Tahmin bedellerl ile ilk teminat miktarlar1 yukanda yazlh i~ler ayn ay_ 
n aç1k eksiltmcye konulmu~tur. Sartna:neleri Zab1t ve Muamelât Müdürlügü 
kaleminde gorülebilir. Îbale 29/8/941 Cuma günü saat 14 de Daimt Encü
mende yapllacaktlr. Taliplerin 1lk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 
7illna ait Ticaret odas1 vesikalarlle iba:e günü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmalan lâzundir. (7058) 

KIZILAY 
Hem,ireler Okul 

Direktorlügünden: 
Okulamuz :renl den; 71h loin ~ebe kaydUIA bqlam1~hr. 

OKUL GECELI VE P ARASIZDIR 
Ta.hsll müdddi üe :ralcbr. 
Ka.but pnb.n: 
1 - Türk tebaa.sl olmalt, 
% - Slhha.tl yerinde olmail:, 
suru olmamak. 
3 - Y1141 18 den ~ ve H ten yukan olm.amak. 
f - Îffet ebli ve b'I alllâk saJtibl olma.k. 
5 - En a.z orta tabsUlnl bltirmlt olmall:. 

Ka.ydolma.'.k veya daha fazla lzahat abnak l(:ln :istanbulda Abanly· 
da Daseki cadde6indekl Okul Dlrekt4irlüfüne mür&caat edllmelldlr, iza
hat aJmak için yaz1 lie de mürac.aa.t edllebll..,, 

. 

o. Damir Yollan lsletme U. M. llânlart 
~ 

Muhammen bedeli (2600) lira olan i.$aret bayrag1 imali için 2000 ,nctrf 
klrm1z1 ve 2000 metre Ye5il bez (23/8/1941) Cumartesi günû saat (11_> '': 

birdc llaydarpa~da Gar binas1 dahl!lndeki komisyon tarafmdan aç1k eks1J(lll 

usulile satin almacaktll', 
Bu i~e girmek isteyenlerin (195) 

tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme 
caatlan lâZlmdlr. 

Du Ise ait eartnameler 

11~ 
Urahk muvakkat teminat ve kanu11 

günil saatine kadar kom!~yona rnii!B' 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 9 Agustos 1941 Vaziyeti . 

A k t 1 f 
Kasa: 

Altm: Safi lùlocrua 
Banlmot. 

72.604,628 

Utakhk • 
Dahildeki Muhabirler: 

'l'l1rk Lin.al • 

Hari~tekl Muhabirler: 
Altm: Saf iJtlloCram 11.070,198 

Altina tahvill k.abU lert*t d6vis
lr 
Di~ ~ .,.. borçlu K1.llilal 
~lm .. 

IIazine Tahvllleri 
Den.lhte ld.llen enalo 'Mk.U,. 
kartlllil • 
Kanunun 8-1 ci maddelerine te'Yft
ltan Huine tarafmdan vW t.edi)"at 

Senedat Cüzdani: 

'l'lcarl Senetler . 
F.sham ve Tahvilât CiizdanI: 

\ 

Deruhte edilen evi:alo nalrM
A • 7erun Drllhll Mbam .,,. .._ 

• Yillt (ltibarl kJ7metle) • • 
8 • Serbest Esba.m. ve TahvilAt: 

Avanslar: 
Altln ve dllviz 11zerine a,,_ 
Tahviltt Qzerine avana • 

• . ' 
' Hazine,e lDaa vadell a...- • • 

BuineJe 3850 No. lu kan- ..... ' 
açilan allln ll:arllhkh • .,... 
Hmedarlar 

lllàWM • • • 
• 

' ' J 

LÎRA 

102 124.217,77 
21.755.417,-

505.195,55 

1.367.502,71!_ 

15.571.119,57 

46.779.649,16 

158.748.563,-

21.683.011,--

273.234.096,39 

45.456.381,93 1 

8.310.245,19 

. 4.9118,H 
&.208.438,53 

' 
~ · -.-

167 .500.000,-

' 

-. 
YekQn 

L2ra 

124.38U30,32 

1.367 .502, 75 

62.350-'1611,73 

,, 

137 .065.552,-

273.234.096.39 

63.TU.ia7,12 

172.713.405,17 
4.500.000,-
U31.285,S3 

836.914.068, 11 

p a • 
Sermaye 

Ïhtlyat Akçe si: 

• Adl ve fevkaad 
'!UN.Il . 

1 f 

Tedavüldek! Banknotlari · 
evra.la nakdiTe 

lnci maddelerin9 
e taratindan TIW 

Dcuhte edilen 
Xammun 1 - 8 
Wvtikan Huin 
1edi;J'at 

Deruhte ed11-
ba.tlyesi • . 
lta?'fÙlli tamamm altm olanlt 

ville Tuedilen lllveten teda 
ReeSJ1.ont muka bill uav.ien W.. 
vfile vazeclilcl 
Hazineye 7ap ùan altm karfihkh 

3902 No.h kanwl 
ten tied.a 'rille .,,_ 

avans mukab!ll 
mucibi.o.ce illve 
dilen. . 

MEDUAT: 

Türlt Lira:n 
Albn: Safi m,uo 
3150 No. tu 
açtlan avam 
nan altmlar: 

Sati 55.541,930 

hhüdatJ: Doviz Taa 
Altma tahvili k.abll davtùer • 
Dl~ dovizlw .e al1cùl1 XllrlmC 
bù:lyelerl 
Kuhtiellf • . • 

LiRA 

--1;822.019,~ 

6.000.000,-

158.748.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250 000.000,-

105 000 000.-

'17.909.255,20 
1.233.782.03 

'18.124.167,90 

39..021.131,t!O 

Lira 
15.oco.ooo.--

11.822 019,15 

509.065.552.--

79.143.037.23 

78.124.167,9' 

~ /~ 
~ -------:-:--,,< nGll 11 

Ye~tl.~ .. 
ltibaren: Îùonto haddi % • Allln üzerine av8111 % 3 


