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5 TALi N Bir dirilme 
- - ·--<>----

RUZVELTÎN 
mümessilini 
kabul etti 

Hopkins Ruzveltin 
bir mesaj1n1 verdi 

:\foskova, 31 (A.A.) - Ofi: 
Dün Amerikanm Moskova Sefiri 

Stunhardt ile harp levaz1m eksperi 
General l\Tonorny ve tayyare mÜ· 

1 Sovyet tebiigi 1 

Smolensk 
onünde 

--0-

Çetin muhare-
be le r oluyor 

Bir Alman 
bozguna 

alay1 
ugrad1 

Avrupanin yeni 1ekli harp 
sonunda aulh konleran· 
aanda yeiil masa etral1n
da konu1ulacak ve bir ka
rara bailanacaktar. Maa
malih 1imdilik uzak gibi 
ffOrünen bu i1tikbale in
tizaren Lehiltam paylaf· 
m&f olan büyük devletler
den biri bu parçalama 
haklunda alâkadar 1erik 
devletle imza ettiii muka· 
veleyi hüküm•ÜZ aaymak
la oldagunu ilân etmÎftÎr. 
Bu 1Uretl• Lehiltan hükû· 
nun yüzde elliainden foz. 
meti tekrar dirilme yolu
la.am bir hamlede lral'et
mÎf dcmektir· 

Iâz1m1 Alislloll da haz1r bulundugu Dü~manin bombardi-
halde Hopkins ile Stalin arasmda 
iki saat siiren bir mülâkat yapù· manlan akim kald1 
';1S:vELTiN MESAJI VERiLDt Moskova, 31 (A.A.) - Sovyet i•. 

Moskova, 31 (A.A.) _ 30 Tem· tihbarat daireiimin tebligi: 
muzda B. Stalin Moskovadaki A- 30 Temmuzda Sc·vyet kuvvctleri 

1'unelhn .. bsi mümHSili ~T-goJ·e ve b.lh S J k z· rnerika Büyük Elçisi B. Steinhardt. ,,... ""' 1 assa mo ens ve i. Yua11: Prof. Siikrii Ballu 
m refakatinde bulunan Reisicüm· ...,...,.,.....,,_..,..111 .. • ... 8....,..0 P,.ki,,,' .. ns.,.,,.,,...,,....,...,,.,. 

1 
tovi !stikam~tlerinde muanniclane ra uarünkü l"D~ müC1Hiele- bur Ruzveltin hususi mümessili surette diivü~miye devam etn;i~-

19) nia patlarnas111da ilk mer B. Hanri Hopkinsi kabul etmi~tir. A f g a n d a lerdir. Cephenin diger istikamet 
baleyi tc~kil etm~ olan Sovvet Hariciye Komiseri B. Mo- Ve biilgelerinde mühim harekât vu. 

~., üt haftadan lusa bir müddette Lot~f bu mClâkatta hazir bulun- kubulmam1~1Jr. 
dogu '"' bah kom~ularmin el bir- mn~tur. Sovyet tayyareleri dii$JTianm 
Jigile ortadan kaldmlm1§ bulunan Ô~rl·nildigine gore B. Hanri Hop. si Vil Alma n tank cüzütamlan, piyade kuvvet-
J,ehï.tan tekrar bayata knu~mu§· kins, Staline Reis Ruzveltin bir me- leri ve yerde duran tayyarelerinc 
tur. 30 Temmuz tarihinde Londra· saj•Ol tc\·di etmi§!ir. a k ln l Var mie: -. . (Devaml • Oncü •ayfada) 
da Lehistan Bn~' ekili General Si· HOPKlNSiN GAZETECiLERE ~ • • • '""" 
kor.kile Rus Sefiri ;lliski arasmda BEYA!':ATI 
bunu temin edici bir \esika imza Hop' ins ecnebi gazetec1ler top- j N G Î L j Z EL Ç f S f 
edilmi~tir. lanl1smda m.-tnini Sm·yet radyo-

F'ilhakika Lebistamn Almanya 1 sum:n da wrdigi bir be\·anatta bu-
'Ve Rnsya ara"nda taksiminden 'lunarak de!!' ~tir ki: A fgan Hükûmeti• 
, 011ra on Polonya hiikûmeti Fran- cl\!osko,·aya Cümhuneisi Ruz- nin ft8Z8rl dik· 
•a~ a iltira etmi ti. Frans~da bu. te- ,·eltm §ahsi rnümessili s1fatile ge!
~eHüliin . erb• t~e faah~ct 1cra dim ve bu scyahatimde yammda katini celbetti 
edchilmt'Si ,., hükiimrnnhk hak ve iki Amerikah gcneral de bana re
salilhî) rtkrini knllanabilmesi itin fa kat etmekt~dirlel'. Dün Stalin 
(hariç ezmemleket) imtiyazl.arin- ve Molotof ile gorü~tüm ve Ruz· 
dan i tirade etm"'i de tekarrur et- velt:n bir mesaj:m verdim. Kendi
mi,ti. Bu 'uretle <un'î de.o1'a bir Jerile birkaç kere daha gèirü§CCe· 
hiikûmetin ilk \'8Sf1 olan top~ai:.8 gim. Amerikanm Sovyet Rusyaya 
malikiyet esa.ina ria) et tdilmJï yard1m1 ve miktan hakkmdaki bu 
hui nu) ordu. giirü§meler üzerinde size ~imdil!k 

Prnn anm ) 1k1lmas1 üzerine J.eh b!r iCY soyliycmem. Fakat Ame· 
hUk • mrti d Londra) a r.ali.lrtti. rikn; illcrizmle al.an mü ad"le-
1,onclrodn a keri talim n t~kilât deki büyük rolünü tamamile tak· 
l •p1lmakla ui;ra~1ld1i;1 gil>i Leh pi· dir E'diyor ve yard1mm1 da buna 
lotlara !\Iman tan arelerile hava· giire yapaeakhr. (Radyo Ga2etesi) 
larda t•rp1imaktan bir an hâli ka!- - • • • • •' 
tnad1Jar. Bu surrtl• filî menudi
HI id me olunui·ordu. Zaten Bü· 
lUk Rritanya bükumeti Alman 
liarl1i doby1•ile yap1laeak bütün 
•ii a i deii,i§iklikleri tan1m1i acag1n1 
f~krarlan11~ bulunu) ordu. Ne Le· 
""tan, ne Balhk memleketleri vc 
ne de Ualhnlar H Orta Anupa· 
daki laha\' uller Sen Ceymis ka· 
hin injn ta!i\·ibine mazhar o1mUI\· 
tur. .. 

8

1 
utun bu davalar harp sonunda 

IU h konft:ran d . 
r sin a ycsd masa et· 

ra mda kon 1 • .. u u acak ,., bll karara 
baglan~rakhr, l\laamafih ~imdilik 
.... ak gibi gorünen bu istikbale in· 
t1>aren Lelii.stan1 paylasmi. olan 
bii~ ük devletlerden biri bu' parcs· 
lama hakkmda alâkadar serik de\·
lrtle imza ettigi mukav;leyi hii· 
kiimsiiz a~·1nakta o1dugunn ilân et. 
IDÏ~tlr. Ba •uretle Lehistan hükû · 
m.eti tekrar dirilme JOlunun }lit.· 

d.- elli inden fazlas1n1 bir bamlede 
kat'etm' demektir, 

Rundan tam kirk gün en·eJ Rus · 
A Iman mubareb<'Si ba lad1g1 zaman 
en mû kül bir durumda olan mil
let 'e hüki'1met I.eht,tan idi. Çiinkii 
bu tnlihsiz \e baht1 kara n1~1nll'
kt>t yrnldtn l"n ku,·,·etli iki hasnun 
çarp1 ma 1na sahne olacakti. Ese· 
sen iki ) 11 evvelki harp ile peri'3n 
edilml bulunan bu ülke iki senelik 
èjgnlin d tahribahna ilâve olarak 
bü}Ük bir ho~u~maya tekrar ~h.it 
obrnklL Leh ,·atanperverlermm 
hakikl temayülleri biç §Üphe yok 
ki gu k Ruslara i:erek Almanlarn 
br 1 tamamile i>yan edici mabiyet
tedir, Hürriyet ve mevcudiyetlui-

Fran~a De.-let Reisi 
Mare,al Pelen 

ALMANLAR 

Vi~iyi zayzf 
buluyorlar ! 

fmparatorlugu müda
f aaya mu ktedir 

Daha kuvvetli bir 
kabine lsteniyor 
Pan.•e ç1kan vc Alm~ kontro. 

lû allmda bulunan Frans12 ga2ete. 
'cri, Vl§I hükûmeti ile Japonya a
rasmda Hindiçini'nin müot<'rek 
mi.dafaas1 hakkindaki anla~manm 
. mzasJ'l mütcùip bu anla~adan 
ademl mcmnuniyet beyan eden 
ne~riyalta bulu-imu~lard1. 

Londra 31 (A.A.) - Taymisin 

diplomatik munabir1 yaz1yor: 
îrana oldugu gibi Efganistana da 

~ok mühun mtk:arda Ailllanlann 
geldiklcri roü ahcde edilmekte, 
Büyuk Britanya hükûmetmin Kâ- t 

bildeki e\isi Sir Wi».a:w FraM?r 

Syhleb Efganistana alll" edt'll Al· 

man tekn! yen ve- mü'.ehassISlarm 
!C§kll ethkl<rl tehlike hakkmda 
E!gan hül<ûmetinin dikkatinl .,.,1. 

betm!otir. 

iRANDAKÎ 
ALMANLAR 

Iran Hükûmeti lngil
tereye cevap verdi 

Cevap, lngiltere
yi tatmin etmedi 

Tahran Hükûmeti, 
Almanlann faaliyet
lerini tahkik ediyor 

Londra, 31 (A.A.) - iranda 
Xazi ajanlarmm bulunmakta 
olmasi dolay1•ile ingilter<" ta
raf1ndan Tabran hiikûmeti 
nezdinde ~ ap1lm1~ olan te~eb
bü e n1ezkûr hUkûn1et tara
f1ndo11 ce\ op ,·erihni..,tlr: 

JapODJ• Ba~vekili Pnns Konoye 

Japonya 
------<>--

Umumî sefer
berlik meclisi 
8a~vekil Konoyenin 
riyasetinde topland1 

lmparatorun iki 
emri tasvip ve 
takviye edildi 

Tok\O 31 (A.A.) - Of Dün og-l 
Iede!l ·sonra cJr,·lel iktisadiya' 1 en. 

cümenin•n akdctmc; oldugu celsc 
de bcynnatla bulunan Prens Ko • 
noye. cihan \'OZ ye'indeki emnl • 
yt'tsizlik dolay1s1Jc, .1.ükùmetin 1k· 
tt,acli siva~tte tar1h1 bir yen llk 
yapmaga azmetmi~ oldu nu so~·· 

Jem:$tir. Rtuter ajan 1n1n diplomasi 
n1uhabirinin C1grendiJ:ine gOre 
\:aziyette wrn1nuni~ ete ~a~an 
bir tebeddiil ~ oktur. iran•n ce· 
,-abJ Îngili.t ,·ec..a~as1na kar~1 
tam bir "'8P telôkki cdile· 
mt1. Bu tc•vapta haz1 Ahnnn 
e%ha'.'i1 huc..usiy inin ,·azi~·et

lerinden '\f' onlar1n iranda nr 
gihi ahval ve ,_erait dolay1 i· 
le bulunmakta olduklan~dan 
bah.edilmekte \ e !aalh etl<ri 
bakk1nda tahkikat yap1imakta 
oldufu ilâve l"di!m .. ktedir • 

tyi mqJûmat almnkta olan ma. 
hafil, PrPns Konoye'nin harici mu 
zafferiyctlrri lstismar etmck su -
rrt-le dahilde enrrjik bir slyase• 
takip etr.iek, iktisadi v1• rnali bü • 
tün miI:î vcsait vt• mcnabii umu~ 
mi sureltoe scferber c\m<'k maksa • 

1 dile hususi rnenfaallerdrn dcvlet 
· leh!nc fedak~rhklar tnlebinde bu. 

Iunmak 'JÎ\"etinde oldugunu bcyan 
etmeldeJirler. Derpi$ edilmi4 o • 
Jan te<lblflerin 1938 deki ilk Ko · 
noye kallinesinin e::.""C'ri olan v~ hü 

(Devaml 4 Uncfi •a:rlada) 

Ankarada ilkokullar 
22 Eylûlde aç1l1yor 

~OlV .- 1 Alman tebligi / 

i HAT A 
daral1yor 

---<i 

Peipus'da iki 
firka imha edildi 
Sovyetlerdcn 10.000 

esir al1nd1 

Sovyetler fimale 
dogru püskürtüldü 

Berlin, 31 (Radyo) - Alman 
b~kumandanlig1 tebligi: 

Peipus golünün garp k1sm1ndâ 
ilù Sovyet !irkas1 ihata ve tama
mile imha edilmi~tir. 

Berlin, 31 (Radyc) - Alrnn ba~ 
kumandanhg1 tcblijji: 

Dinvester civarmda bulunan bir 
§ehri~ i§gali s1rasmda Alman k1ta
att 10.000 S<J\'Jct ashrini esir al

lar vc mühim mik•arda mal-
2eme 1gtinam elmi§lerdir 

So\·yet • Al man ctphrsind« son .,.azi~ eti rü~terir ha rit a 

:\!ilâno. 31 (A.A.) - Of. 
Ukraynada kain Balta §Chri, Po

polo n·ttalia'r n Romanya Rusya 

CepheDerc:!le Vazlyett 
ccph rnd k1 muhabirinin ll'lefon
la b1ldlrd.j!me gôr<' A 'man ar ta
rafmdan i§ga: edihr.i§t.r. 

~iddetli muharebeler 
dünde devam etmi§tir 

Bl'rlin 31 (A.A.) - Alma., kb • 
ligi 

Alman te~ekku lcr• Ukrn nada 
maglûp , d1Jen R.. 01 d.,lanm ta • 
k:p edP:-ck d rtn bir sahada dü~ • 
n an, l r.( nt hn~;Jr1111T': l"''t'r.islne 
glJ""InJ ~e:dir 

t L>cvru.111 4 uncU y(ada) 
----u---------- -

lki taraf da dütmana çok agir 
za yiat verdi rd ig in i bildiriyor 

M1s1r Ka binesi 
istifa etti 

A lman S et cephc :nd j h?1'ekât dülia nyadc mcn't ma 
vaziytet, okt taraf1n lt'bhA • luyett-e olmu§tur 

lerine ,.e gelcn haberll're gore ,oy-1 AL.,.,an tebl gl Smolensk 1!'.!Illa. 
Y eni Kabineyi Sun 
Pa§a te~kil edecek le hulûa edllt'b1l.r: kasmda ihata t'<lilcn Sovyet l<uv • 

Ceph_e.de u.muml kùd<! b°.yü~ 1 \·etl!'rrni ••ran ~embcrin daral • 
bir degi.<lkl!k olmam1~tir. Dunltu (Dcvnm1 4 lineO ill3lado) Kabineye harpçi 

partiden bet âza 
al1n1yor 

Ko'iire 31 (A.A.) - Sim pa~a 

kabinesl bu sabah lstJ'a Mm1 tir. 

Amerika C.~ün1hurre-Î.\i Ruz\ t-lt 

Japonlar bir A-, 
merikan gemisi
ni bombalad1lar 
Amerika Japonyaya 
~iddetli bir protesto 

nota s1 verdi 
Va§ington, 31 (A.A.) - Ofi. 
Tutuila gambotumut lx!mbardi· 

man edilmL'Si \IH'rine Amerlkaro j 
Reisicllmhuru Ruzvclt, bu m cl< 
hakkmda Summrr Welles ile gO
rü~mü§IÜr. 

Tahmin cdildiAine gore, Summ< 
Welles bu hadise hakkmda ~ , 
bir bc'yanat nC§rcdecektir. 

BAHR1YE NEZARETÎN1N 
IZAlU 

Va~ington, 31 (A.A.) - Bahrij 
Nezan ti, Tutila admdaki Anwrik 
topçekerinin Çunking limanma Ja
ponlann yaptigi bir hava akm1 l'S 

lngiliz tayyareci
lerinin muzipligi 

Alman §ehirlerlne Sirn p11 Hni kabmey. esk1 

et, el bise, benzin )a•vekilin kard~i vc büyuk lf 
ngil:z dos.u 1>ian Ahmet .Mahir 

vesikalan atm1~}ar anm r vaset t•tti[:i Sa'dist par. 

Z
.. . 

3 
(A A . 'ISi mcnsuplanr. 'l l~t1raklle ku•o· 

urih, l , ,) - D•o T. t g:uete. kt T ,_ · d·1d·-· · 
alnln Berlin muhab rfpJn b Idirdltin• Ir . ·imm c 1gme gorl' } e. 
~ore Ïngiliz tay rt·lcrl, Mun 1er 5rhrl l m k.ibmc bq; ~.beral, bc$. S '1 st 
üzermde dDn s bah erkrnden uçarak ,-e bt? müstaki. âzndan mute,(•k • 
et veslkalan atm11Iardir kil olacakhr. 

Bu v lkalan o '"1atte •okakta bulu- Sa'dist partisi ::-iisir .. , h rb da· 
nnnlar toptomi lardir. Hunônn c\·v('l hn fîlî bir surette i~tiraki lebtnde 
Almanya1n1n dfi<"r bilZl t('hf• <'rlnr at1.. • 
~ bcnzln \·eslkolarm1 topl1ynrok bun. old~gundan. doln~ 1 buglln~ kadar 
!aria b"'1zin alma~a muvallok olan bll' kabml'ye g1rmektcn lmtina et • 

(~·ami 4 ünrll ylada) mi~ti. 
•• t .... • ... '"' ... "'. • 

• • g1 tt l • • • De di ve 
YAZAN: 

SELAMl IZZET SEDES 

- Ben dedi li.üçuk memurum, 
ayda clime gt·çen para yirmi 'e
kiz lirndtr. Tek basun 'ar. Dede
den kalma iki odah edind., olu· 
rurum. lier ay Partiy·e. Ku1la) a, 
Çffuk Esirgeme Kurumuna onar 
kuru veririm, tayyareye yardnn 
maksadile de • 1enginlikte cô
züm yoklur - bir tanare bileti 

• ahrlJTI, gori kalan para ile de 
kimseye mnhtaç olmadan geçi· 
n1p giderim. 

Bunlari ayakta ..Oy·Jiiyordn. 
- Bu)'·urunu7, otun1nuz! de· 

dim. 

5eli or. Bu biiJle !ken itin ver!. 
niz de gündc korn1uu do.) nrrnak 
Î(În yaln1z l ar1m kilo pl'\ nir ilo 
bir eknick yi)·(·.ri1n- \·i,~c im 
dcgil n1i?- Bu kadari h.1kk1m· 
dir degil mi?-

- 1lakkm12d1r dcdim, afi)·•t 
olsun ) i) inii, 

- Anuna Jiye111i~·or1nn ki. .. 

i bugan bu iki kndret aras1nda bir 
terrih •tbebi bulmakta pek 2or· 
lui:a ugramakla idiler. Filhakika 
Almnny a harben ,.e kan diikerek 
arazi i tilà ettigi halde Rusi·a "' 
lÎ<«• .rkadan i§gal uretile ve ka). 
da deiler bir {edakârhga da kat· 
lanmaksmn ülkeyi par~alami§h· 
Fakat bu kadarc1k bir fark bu Ô· 

liim dirim sa,·a§mda OJ~ülecek bir 
bu u Î)et arzetmh·ebilirdt l\laama. 
fih his n iptidai bu âmil d1 mda 
diger bir nokta daha vard1 ki o da 
Z00,000 den fazla Polon)·ah esirin 
ltu lar elinde bulunmasi ve bun
dan daha ciddl ve vahim bir cihet 
de 2So,ooo kadar Lehlinin m•mle-

Verilen bir habere gore, Alman 
mahfilleri bu husustalù mütalea • 
lanm bildirmi•lerdir. Almanlar, 
Fransanm imparatorlugunu mu • 
hafaza ve müdafaa edecek kuv • , 
vcttc olmad1g1m, Suriyenin âk1 • 
belinin ouna bir misai te~kil etti • 
~i sôyl:yerek Mihverle i~b 1 r!ig; 
vapacak daha kuvvetli bir Fran -
sil blikûmetinin te§kili Jüzumun -
-!an bah5etmektedirler. 

• ·-------• nasmda Japon bombalarile hasnra 
- Te: ek.kilr ed«!rin1 dedi, 111.un 

boylu konn•acak dei;ilim. Zey· 
tin~·ai1n10 kilo~u yü1 kuru~, .sa· 
deyag iki yüz kuru~ . beyu pey
nir sek.sene firlad1, ze)·tin yet· 
m~ oldu. Oay1r hayir, ihlikir 
demi) ttegim, bu ihtiki r degil, 
bal , .• ..aziytl icab1 ber t<'Y ynk· 

Günde yar1m kilo pt'"ynir ve a 
J"~ltin ile bir t'k111t·k JÎ~ t'1niso· 

rum arhk. lla}'1r ha) ir. hn•ln d•. 
t!ilin1. turp gihi' hn ... J'nknt dr· 
diklcrÎlni <il~un i~ (•biln1<'n1, Ü'· 

tiine birer hnrdak c.;u it:rnem \ e 
\"&2..Îft"n1~ gihn<"k Ï('În t rn111\ a} a 

binn1en1 Î\in ~ t·t1ni kurtl'• !<.Dr
fctn1e1n lâ21nl. A\ da '.\ ir1ni hir 
lira~ 1 pr)·nir ilr rkrne~r \"t.' yola 
\"trir5ttn hrnin1 halitn nire o· 
lur? •• Ben krndi t\·Î1ndt oturdu· 
pm , e tek ba<nna olduf:um 

(0.•oml 4 üncll •11Yfada) 

Filvak VÎiji hükûmetinin ba~m
da say1lab!lecek bir mevkide bu · 
lunan Amiral Darlan Almanya ile 

(Devoi;rr.1 4 üncu fay!ada) 

k l kayit ve kabul muamèlelerine ujtram1~ oldugunu bildirmi§tir. Me tep ere Amerikan gemisinde insanes za• 

eylûlün 8 inci gününden itibaren ba~lanacak yiat olmam~t1r. Japon tayyareleri 
1.opçekerin üzerine müleaddit bom

Ankara 31 (Ïkdam muhabirinden) - A.nkara vc kazalarmdaki balar ahr ~lar<a da g~minin yal· 
!lkmckteplerdc E) Jû.~'l sek.zrn?en itibarcn kay1; ,.e kabul muamele- \Ill< arka gu\'ertc•I hali!ç.· ha•ara 
letine ve Eylûlun 22 s.nde de aetslerc ba~lanmi~ ola ak•ir. (Il<" ni 4 .1neu aytada) 

(Denro& 4 UncO aaylada) 



SAYFA-' 

-BOYOK TARI Hf TEFRÎKA:43 --

Hazreti Muhammet Hortum alhnda du~! ---VE---

ISLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

( Yazan: Z i Y A $A Ki R ) 

Geçen pazardanberi hergün biraz 
daha arlan s1caklann dûn artJ.k 
hiç yenir, yutulur tarafl kalma • 
ffil§h. Açlk: renkli, yazllk kctc , 
Ve pamuk ce.ketlerin bile insana 

Fakat; atJlan bu serseri ok ile, 1 Ve oklar.niz1, bo§a atmamiya ça- ate§ten gomlek geld1gi dünkü s1 
muharebe ~Lam s olll}'-Ordu. Ve li§m1z. cakta bir kalayc1, bir ekmek pi~iri
llrllk, Kurey§ muharipleri, geni§ Diye, son emirlerini verdi. On- cisi, bir ütücü, bir külhanc1 olma
bir dalga halinde, islâm ordusu ü- dan sonra, (Sait bin Müaz) tara- d:guna bin §ükür! 
zerine yürüyord11. fmcla.n sureti mahsusada kendileri Daha dün boyle id~ hele durun, 

Resulü Ekrem Efeodimi~ agll' a- için yap1lm1§ olan, • hurma dalla- bakallm, takvimlere gore dün, hi!
gir ilerliyen bu kesif muharip dal- 1 rmdan mürekkep. (sâyeban)a çe- nüz bahur günlerinin biri idi ya 
g1mm gôrür gôrmez, _ çok tabüdir 1 kildi. ikisinde, üçünde, .O~inde, h~fta
ki - hafif bir ht!yec~ ~eçi'rdi. Vu- (Ebû Bekir) emir zabiti s1fatile, smda nasil olacak kimbilir? Însan 
kubulacak çarpl.§ffia, !Slam ordusu.. Re.sulûllah Efendimizin maiyyetin.. bugünlerde ya plâjlarda yana}ma. 
nun ilk harbi idi. üs rnislinden 1 de bulunuyordu. (Sait bin Müaz) yahut daha âlâs1 Karaagaçtaki buz 
fazla faik dû§manla -gir~ilecek o-, da, b1r tak1m a. kerle sâyebamn ge- fabrikasmda kantarc1 olmah imi§~ 
Lan bu harpte kat'î bir zafer kaza- risinde durarak hem ordunun ihti- Ho§ ycllarda, parklarda, refüjler
rulam1yacak olursa, islâmiyetin yat kuvvetini te§kil ediyor, hem de de sulay;c1llk da pek fena i§ degil.. 
mukadderat ve istikbali, feci bir Resulûllall Efenclimizi muhafaza dün baktim ikindi vakti, bunlardan 
tehlikeye girecekti. eyliyordu, biri, elindeki ince h.ortumla bÎl 

Resulûllah Efendimiz, derhal el- isl.àm ordusu, [merkez _ sag ce- yandan çhpenleri, .bir yandan da 
lerini semaya kald1rdi: nah • sol cenah] olmak üzere, üç kendini suluyordu. Parke kaldmm-

- Yâ Rab!.. Î§te Kurey§liler, k!Sundan mürekkepti. Resulûllah ' larm, hele asfaltlal1n yahnayak. 
kuvvetlerine magrur b~'I' halde aza.. Efendimizin bulundugu sâyeban, ba§t kabak gezen çocuklarl çekir
rnetle üzerimize geliyorlar. Senin merkezin gerisinde idi. ge gibi, oradan oraya z1p z1p z1plat
Resulûnü tek.zip roerek, Dîni Mü- Gayet agir yürüyü§le ilerliyen tig1 o ikindi Slcag nda, kendi elin 
bînin ile harbetmek istiyorlar ... Kurcn ordusu, ar tlk: iki ok men- deki hortumun yan 1ltk, yar1 serin 
Yâ, Rab! .. Bana vâd huyurdugun zili kadar yakla~I§h ... Resulûl- suyile, kendi kendine dôrtba§l ma
yardlml bekliyorum. lah Efcndimiz yine ellerini kaldir- mur du§ yapan bu adamtn haline 

Diye bagirch .. elincleki âsâya da- m~.. mübarek gozleri dolu dolu · imrenen yalruz ben degildim, ze
yana dayana, bulunduklan. yerler- olarak: min ve zamana pek uygun ve bu 
de kumldamadan duran islâm as- - Yà Rab! .. $u ehli iman cerna- pek lâtü manzara kar ismda ona 
kerlerinin saflann1 bir caha tefti- atini belâk edecek olursan, yeryü- hcrkesin, hattâ ç1plak kollu, ç1plak 
§e b~ladt. zünde art1k sana ibadet olunmaz. gogüslü, ç1plak bacakh kadmlarm 

Bu s.rada, {Sevât bin Az-ze) is- Cihan ba~tanba~a. küfür ve delâ- bile ag1zlanmn sulan akiyordu. E
mlnde bir askerin. 'bulundugu saf- lette kahr ... Yâ Rab! .. Beni, yard1- vet ona hep imreniyorduk, o gayet 
tan ileriye ç1khg m gôrdû. Sevâd'a; mmdan mahrum etme. Bana vâdeL ho~, gayet nefis manzaraya kat'§! 
hizaya girmesini ihtar etmekle be- mi oldugun zaferi senden isterim. hepimizin birden agz1m1zm sular1 
l'aber, elindcki âsâ ile <mun ç1plak Diye, yana yana duaya ba~lad1. ak1yordu. Fakat buna ragmen hiç 
gi>gsüne temas etti. Sahih olan rivayetler cümlesin- birimiz cesaret ed.ip de hortumun 

Sevât, derhal Resulü Ekrem E- dendir ki, Resulü Ekrem Efendimiz ucundaki boruya yana~arak: 
fendimizin onüne dikilerek: bOylece dua ederken hafif bir dal-

1 

- Hem~erim, ne ohtr, kendin gi-
- Yâ Resulâllah!.. Beni. incit- gmlJ.k geçirdi. Birdenbire gôzleri bi, tepeden tirnaga biraz da bizi 

tin. Cenâb1 Hak seni, insanlarm k.~paru~erdi. Faka~ bu. h.al, uzun si:la, bi:az da .bizim ate~~i~i sô~
haklanna riayeti ogretrnek için surmed1. ~erhal. gozlen?-1. açarak dur d1yemed1k. Fakat b1Z1m b1r 
gônde:'1i. Ben de . sen~en, hakkl- ba m1 (Ebu Bekir) e çev1rd1. . 1 türlü -OeSaret edem~igimiz bu i~i. 
m1 istlyCl'rUm. Ayni §ekilde muka-1 (Devami 'ar.l (Devam1 3 uncu sayfada) 
bele etmeme müsaade et. .,... 

DedL "' 
Resulü Ekrem Efendimiz, bu 1 AHKEMELERDE ve POLISTE 1 

sozleri, büyük bir sükûnetle din
led.i. Derhal mübarek gogsünü a-

1 
çarak: 

- Hakkin var, yâ Sevât. Buyur .. 
tnukabele et. 

Diye, cevap verdi. 
Sevât, derhal Rcsulü Ekrem E

fendimize :;arùdl.. iman at lerile 
yamp tutu§an dudaklarm1, Fahri 
Âlem Efendimizin mukaddes ve 
muallâ gogsüne yapl§hrdI. T.itreye 
titreye optü.. ruhuna kadar tesir 
eden bir zevk ve lczzetle koklad1. 

Resulü Ekrem Efendimiz: 
- Yâ Sevât .. niçin hakkmt al

nuyorsun. Niçin, sen de ~i incit
miyorsun? 

Diye, sordu ... Sevilt, Resulûllah 
Efendimizin gül gibi kokan müba
tek cisminin kokusile sermest ola
talr: 

- Yâ Resulâllah! .. ~imdi, harbe 
girecegim. Y iyacag:mdan da, ôle. 
cegimden de emin degilim. Fakat 
henüz hayatta iken, yüzümü gôzü
mü senin mübarek vüt:udu.na sür
tnek istedim ..• Yoksa, Allahm Re
sulünden kISas talep etmek, benim 
haddim mi? .. 

Diye, mukabelede bu.lundu. 

Bir Î§ÇÎ 40 metre yüksekligin
deki minareden dü~erek oldü 

Dü.n sabah Üsküdar da feci bir ka. cesinde Abdülhakim muvazenesi
za olm~, bir i~çi 40 metre yüksek- ni kaybederek a~ag1ya uçmu;itur, 
ligindeki bir minareden dii§erek 40 metre yüksekligindeki minare
parçalanmak suretile Olmü§tür. den bfr ta§ parças1 gibi dü§en Al>-

Kaza Üsküdard.aki Cedit Valde dülhakim, kaldmm ta~larmm üze
camii, diger ismile Yenicarrùde ce-

t·ine dü§er dü§mez vücudu hurde
reyan etm~tir. Dün sabah camiin 

ha§ bir hale gelmi~, kafa i patla
mina mdeki ~erefenin a1tmda ü. 
reyen nebatlan temizlemek üzere mi~ ve hemen Olmü:?tür. 
iskele kUltlp buraya ç1kan ~çi Yah- Hâdiscye Üsküdar Müddeiumu
ya ile Abdülhakim çal1§1t'larken, tniligi el koymll§, tahkikata bailan
lskelenin bir aral:k sallanmas1 neti- m1~tir. 

~~~~-~ .. ~~~~~~ 
ltfaiye arozozü 
tramvaya çarptJ 

Evvelki gece saat 3 s1ralannda 
Karakoyde itfaiye arozôzlerinden 
birisile bir tramvay çarp :§m~. be
reket müsademenin §iddetli olma
sma ragmen insanca herhangi bir 
:z:ayiat olmaml§tir. 

ttfaive arozozü Galatada Ke • 
meralt;ndaki bir hirdavatç1 diikkâ.-

Dün tcvkif cdilen 
muhtekirler 

Dün ihtikâr suçile Adliyeye ve
rilcnlerin muhakemesi Îkinci Asli

ye Cczada yapild1. Bu arada fazla 
hyatla kuma§ satmaktan dolay1 
Sultanhamammda Stok magazas1 
sahibi Kenan Araç ve fazla Iiyatla 
kahve satmaktan suçlu Tahmis so
kagi 11 numarada Suk:yas haklann .. 

IKDAM 

Kundu a sélb~1nda 
âzamî kâr hadleri 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün muhtelif cins
lere gore perakendecilerin kârlann1 tesbit etti 

Fiyat Mürakabc Komisyonu dün §O&Onlard.an yüzde 25, triyandofor 
ogleden sonra Ticaret M\idürlü - kad1n va erkek ayakkabùarmdan 
gûnde toplanarak ayakkab1Larm yüzde 3a, piyanta., kauçuklu ka -
k.lr hadlulni kat'i olarak tesbit 

• 
1 n saf ! 

40 kuru1luk 
çivigi 300 ku· 
ru1a satmi§ ! 
Komisyon, muhte
kiri Adliy~ye verdi 

IFIKIRLER[ 

Top yekûn harbin 
varacag1 netice 

•:azan: Hâmid Nuri irmalc 
1939 Eylülünden c-vvelki harbe 

hazll'hk propagandalarilc, 23 ay • 

elmi§tir. Ve:rilcn kararlara gore dm ve erkek ayakkabùarmdan 
pe. akendeciler ayakkab1larm ma • yüzde 35 kâr almacaktir. Müraka. 
liyetleûne, cinslerine g0re yüzde be T~kilâh bu §ekilde sat~ yap1. 
25 M., ve 35 kâr ilàvesHe sati§ hp yapùmad1gm1 s1ki bir surette 

bk mücadeie esnasmda tekrarla • 
nan bakikat §Udur: Devam eden 
mücadele, topyekûn bir muhare • 
beden ibarettir. Avrupadaki saI • 
hasmda harp, Alman motOrlü si • 
lâhlaruun, taaldarmm, ,toplarm1n 
ta;ryarelerinin, bunlari takip eden 
piyadelerinin zaferlerile tetevvüç 
eyledi Norveç, Danimarka, Ho -
landa, Belçika, Fransa Garpta Al· 

Mürakabe Komisyonu dün manya istilâ ma ugradx, ~gali al • 
ihtikârdan suçlu ild ki§i 
hakkmda son kr..:umm ver _ bna geçti. lspanya ve Portckiz ise 
mi~ ,.e suçlulari adliyeye sev yine Almanyan1n siyasî, askeri, ik· 
ketmÎ§tir. Bu.nlardan Asma • hsadi gayelerine, bareketlerine tâ• 
altmcia Yordan 40 kuru§luk bi bir balde bulundurulmaktadar. 

yapacakl<1rd1r. Lâstik, çizme ve kontrol edecektir. 
~-~----~· ..... ~~-~~~~~ 

Belediyeye tah- E d i r n e k a p 1 
ayakkab1 çivisini 300 kuru§& Lehistan, Çekoslovakya, Romanya, 
satmaktan. Bak1rkoyünde A. Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanis· 

sildar al1nacak Otakç1lar yolu 
li Riza yerli naftalini 200 ~m- tan istilâ ve i~gal edilmi§, yahut 
ru~a satal"ak ihtikâr yapmak. Almanyanm siyasi, askerî nüfu • 

1 

Bunlar tahsilât nisbe-1 
tinde para alacaklar 

tan 5uçludurlar. zuna tâbi bir hale getirilmi~tir. 
\...,. ____________ , Bütün bu memlekctlerin iktisa • 

Beled1ye Muhl!Sebe Müdürlügü 
muhtelif tahsil §Ubeleri için mü • 
teaddit aidath tahsildarlar ala -
cakhr. 

Okur, yazar olmalan ve asgarî 
40 ve âzamî 50 ya~larmda bulun • 
malart icap eden bu tahsildarlara 
muayyen bir ücret verilm.iyecek 
ve yaptiklan tahsilâtm nisbeti da. 
hilinde ayhk alacaklard1r. En faz
la tahsilât yapan bu suretle en 
çok kazanç temin etm~ olacaktu. 

Boylece tahsildarlar daha faal 
olmaga te~vik edilmektedirler. 

----~ 

Takma dit imaü için kauçuk 
Takma di~ imalinde kullamlan 

kouçuklarm ihtiyaca gore tevzii 
için yeni ibir karar verilmi§tir. Bu 
karara gore bu nevi kauçuga ihti
yac1 olan di§çiler, dogrudan dogru
ya di§çiler birligine müracaatla bir 
ihtiyaç listesi vereceklerdir. Bir
lik kendilerine tesbit edilen fiyat 
üzerinden ihtiyaçlan rusbetinde 
kauçuk verecektir. 

Y anm kalan k1s1m 
için tahsisat aran1yor 
Belediyece yaptmlmakta olan 

Edirnekap1 _ Ortakç.lar yolunun 
orta k1S1mlari ikmal olunmu~tur. 
Fakat tahsisat bittiginden buras1-
nin kaldmm in§aati kalm1§hr. 

Belediye Reisligi vaki ~ikàyetlcr 
üzerine yanm kalan tretu.varlarm 
yapilmas1 için yeniden tahsk;at te
min etmeyi kararla§brmi§tir. 

At yar1~lar1 
Ankaradan ya
r1~ için gelenler 
Alqam Ankara treni
ne yeti§ebilmcleri için Diger taraftan burada yap1l

makta olan elektrik tesisau da !bit- yari§lara yar1m saat 
rni§tir'. Evvelki geceden itibaren 1 evve} b a §Jan a Ca k 
elektnkler yanm1ya ba§laml§hr. 

Vilâyet Baytar Müdürlügü, at 
Y eni patates mahsulü yar~larma Ankaradan gelenlerin 

ricas1 üzerine badema k-O§ulann 
yar;m saat cv\•el ba~lamasuu ka
rarla§hrm~tir. 

Bursa Karacabey mmtakasm • 
dan bu. y1l ilk defa olarak yeni se. 
ne rnahsulü patateslerden istanbul 
piyasasina ge~tir. Yeni taze 
mahsulün toptan fiyatlari 7,5-13 
kuru~ arasmdad1r. 

----0---

Jstanbul - Mudanya seferleri 

GOrülen lüzum üzerine Mudan. 

Bu pazar gü.nünden itibaren ilk 
yar~ saat 15,30 da ba§llyacakhr. 
Boy Ieee Ankaraya gidecekler o ak
~ saat 19 da Haydarp~adan ha
reket eden trene yet.i~ebi1ecekler

dir. 

ya va pur seferlerinde baz1 tadilât T opkapida agaçlandtr1lacak 
yaptlrnll!hr. Muvak:kat bir zarnan aaha 

Edirnekapi - Topkapt için hergün yapilmakta olan ts - Belediye Reis Muavini Lûtfi Ak-
yoluna làmbalar konacak tanbul - l\Iudanya seferleri hafta.. soy dün Topkap1ya giderck burada 

Belediye Reisligï Eclirnekap1 ile da ilç defaya indirilmi~tir. aç1lacak olan yen~ hüyü.k meydan 
Topkap1 arasmdaki asfalt yola elek- ve agaçlandmlacak saha hakkmda 
trik lâmbalan konulmasm1 karar- ~ehir bandosu konaerler tetkiklerde bulunmtt§tur. 
la§hrmi§tlr. hk partide buraya 12 vettcek Evvelâ yQlun iki tarafma 500 
elektrik lâmbas1 konulacakt.r. Pazar günleri Saraybumu par- den fazl& çam ve 200 çmar agact 

--<>-- kinda §ehir bandosunun konser dikilecektir. 

diyah, istihsalâti, tahripten ma -
sua kahru sanayii, yeralh servet
leri de yine Almanyamn veya Mih 

ver devletlerinin idarclcri ve e -
mirleri altmda bulunmaktad1r, 

22 Haziranda Almanya ordusu • 
oun Sovyet Rusya ·a kar~1 yapt1''1 
taarruz hareketi, neticesi henü:t 
belli olm1yan devam ve inki§af saf 
hasmdadtr. Nasd olac:ak? Ukray • 
namn bugday tarlalan, fabrika -
lari, madenleri, Stalin hattmm ge
rilerindc, Moskova ve Leningrad• 
dogru uzanan sahalardaki sanayi 
merkezleri, Bakû havzasmm pet • 
roi kaynaklari Almanya ordusu • 
nun idaresi ve emri albna geçiri· 
lebilecek mi? Bu suale en dogru, 
müsbet ve kat'i cevab1 onümüz -
deki günlerin, haftalarm ve belld 
de ayin harp, taarruz, mukabil ta· 
arruz hâdiselerinin oeticeleri ve • 
recektir. Bu busustaki müsbet ve 
men.fi ihtimallere gore tetkikat ya• 
parsak §U neticele• e varu1z: 

- Almanya bu sahalar1 ~gal ve 
idaresi altma ahrsa, feci eserleri • 
le gorüldügü veçhile, yangm sa • 
halarile, tahribattan müteveUi' 
enku ytianlarile kal'§lla§8caktll'· 

2 - Almanya ordusu, Rus mu• 
kavemetinin, rnukabil taarruzu • 
nun muvaffakiyeti haliade l'.Ïmdi • 
ki bulundutu yerlerin biraz geri • 
sinde veya çok arblarmda kat•• 
bir hatta müdafaa vaziyetine ge • 
çecektir. Fakat bu takdirde de Al· 

lnonü liseai tamir edilec:ek vennesi kararla§tirilml§ttr. _ ---c~---
t .... ku r . . li b. Cumartesi ak§amlari da Taksim Otomobil lâsti~ geldi manyarun bra Avrupadaki aske • 

. nonu . tsesuun esas tr §e- bahçesinde meccani konserlcr ve- . rî kudretinin aarsdacap iddia oh•• 
k1lde tam1r olunmas1 kararla<'+ml-1.1 kt' Ingiltereden Ïskenderun !imam-

'.?' r1ece ir. 200. 200 d t b11" namaz. 
ml§tir. Bu Ï§e 6000 lira sarfoluna- ~~ . aç. v~ 1! ~ omo ~ as- Milcadelenin topyekûn barbe d• 
caktir. Tamirata 20 Agustosta ha§- S.. b k M .. d .. rii geldi hg1 gelml§tir. Bu lastikler T1caret yanmasmm esas olduguna gort: 
lamlacaktir. u~er •.n u u . Vekâletinin tayin etmi§ oldugu 

t "t f b k l d t tkikl rd yukarula kaydeyledigimiz biri11C1 
zm1 a .~ a ar.n a e e _ e 1 tevziat esaslarma gore dagittlacak. 

bulunan Sumerbank Umum Mu- tir. Lâstikler evvelce lngiliz men- ihtimalde Atlantik, Akdcniz, Af • 
Büyük müessesder a1gmak rika barplcrinde ycni inki§aflat 

•aptiracak dürü Burhan Zihni Sanus dün sa- §ell Lâstiklere konulan âzamî sati§ 
J bah §ehr:mize gelmi~tir. Umum fiyatimn yüzde b~ ziyadesile sati- gorülecektir. Îngiltere adalar1n• 

~ehrimizdeki büyük müessesele- kal""l hava taarruzlar1, mukabil Müdür dün Sümerbankta bir müd- lacaktir. Bu §ekle gore bir ~ lâs· -s 
rin hepsinin merr.urlan için mo- bl k fa 1· t• 'dd tl ktit det m~gul olmu~ ve kendisile gO- tigi 178,5 liraya satùacaktir. a u a a 1ye 1 §1 e enece • 
dern ve her türlü tesisah havi s1- Fakat mezkûr adalarm kara ordll". 
gmaklar yaptirmalan bildirilmi§- rü§en bir muharririmize §unlari lstanbulun iman itleri larile, yahut Giridde oldugu gib' 
tir. Bunlar için siper kabul olun- &Oylemi§tîr: para .. ütçü lat'alarla is"'~-- diilJ 

1 ta ... uld 'ki gu- k I w Belediye Fen t~Ieri Müdürü Nur1 ., .....,.. m1yacakt1r. <-- s nu a 1 n a acagim. " oldug-u ""hi buwiin ve yarm da ,.1, 

Bu sozler, Resutü Ekrem Efen
aim.izin rikkatini .eelbetti. 

nmda ç1kan yangma giderken, 
tramvay idaresinin hizmet araba
lanndan kum yûklü bir vagon kO
§eYi donerken §iddetle binciinn4-
tir. 

d ile imar Müdürü Hüsnü Keserog- ... ..- Cl'" 
----o.-- Bu müddet zarfm a yünlü ve pa- di bir hesaba, faraziyeye 1·stin•• da tevkif karar1 v rilerek tevkif e. ·· 1 · lu, Emlâk ubesi Müdürü Ra§it dün 

dildiler. Seferberlik müdürii Tazifesine tnuklu mensucat muesse.se ennde imar Müdürlügünde toplanarak ettirilemez. Kafkasyaya varac•i' 
- Yâ Sevât! .• iki ciha'nda aziz 

ol 
Diye, dua ederek, tefti§te dcvam 

etti. Ve, onünden geçtlgi saflara: 
- Mil§rikler iyice tekarrüp et

medikçe .. ve size emir verùmedik
çe.. sakm hücuma ika~mayi
niz ... YalnIZ, ok rnenznine giren 
diifmanlarimza, sadec.e <>k atuuz. 

Müsademe çok iiddetli olmu~. 
aromzün on dingili kmlml§, bir 
tekerlegi fir~ ve makine k1Sin1 
hemen tamamen harap ohnll§tur. 
Tramvay arabasmm da onü hasara 

aran 1k nn Ada 1 Yazan: IRFAN ooG·AN 
"""'-------- Edebî Roman 22 

- AsabUe~meym canun. Size 1 Kap1ya dogru ilerlerken birden. 
vermek istedigim 4 için. ba~kas1 - bire durdu: 
ni da buluruz. - Sizi k1zd1rd1msa affedin. Yal 

_ Kimi bulursamz bulun, ba~ • mz, u beni size tavsiye e<ien tant. 
ka bir isteginiz ka1mda1 ya? O ah. d1g1?1z1 ôgrenebilir m~yim? 
bab1mza da sëyleyin: Hayat yal • N1hat cevap vermeymce, Kenan 
mz koltuktan geçinmekle degil, bu eyieki gizliligi de sezerek nef • 
simit ve boza satma.kla da kazani.. retle güldü: 
hr. - Siz sakllyorsunuz amma ben 

- Siz koltuktan geçinmiyecek • anlad1m beyefendi. Mükerrem be. 
siniz ki, mesainize mukabil hak • ye selâm soyleyin, aym sekizinde 
kmm alacaksm1z. 32 nci taksitimi odeyecegime e -

- Bu i§e herhalde çok talip çlk. min -olabilirler. 
m~hr. Onlar1 niçin almaduuz? Sertçe kap1y1 Çi!ldp dl§arl fil' -
Çünkü onlar ahbah1mzm tarud1g1 lad1. 
degil de oncla.n. Ve hattâ. bôyle bir Yolda giderken d~ünüyordu: 
f3 ~lki de ahbabmtzm hatm için Dünyada meger ne âdi insanlar 
kat edîlmi~ir. Bari menfaatiniz \·arml§. Mükerrem bei bu i§in ka
büyük mil? bul eclilemiyecegini hiç te mi ak.. 

ugrarnl§, camlan kirÙml§tir. 
Büyük bir tesadüf eseri b-u §id

detii kaza hafif aUatilrrlli ve in
sanca bir zayiat kaydedilmemi§tir. 

Îtfaiye müdürlügü ve tramvay 
idaresi kaza etrafmda tahkikata 
b~lam~lardn-. 

ba,ladt bazi tetkikler yapacagun. Bu arada ~ehrimizin imar i§lerini ve buna ait farzcdilèa Almanyanm, Hindista ' 

tmdan sottra Almanyanm, me~ 

Vilâyetimiz Seferberlik Müdü.r- fabrikalarm ist~al vaziyetleri ile istimlâk muamelelerini umumî bir 1 na, lraka, oradan Suriyeye, Filif • 
lügüne tayin olunan Eski§ehir Vi- de m~gul olacagun. lstanbuld.an ~ekilde tetkik etmi§lerdir. Ne icede tiJl n Masira ordular sevkini t-" 
lâyeti Seferberlik Müdürü Kâzl.Dl sonra Karabüke gitmekligim mu- imar faaliyetinin hizlandi.r1lmas1 kilt eylemek de bacünden bat-' 
Kayman Eski§ehirden ~hrimize karrerdir.• kararla§tmlm1~t1r. Bunun için de plânlar üzeriade mütalealar yfl ' 
gelmi§tir. Mumaileyh dün Vali Umum Müdür dün Sümerban- ist~lâk ~~e_ri en Jasa bir -zarnanda rütmeie beuer. Çünkil veird
muavinlerïni ziyaret etm~ ve va- km idare meclisi toplanbsma da i§. nett<:l.endmlerek hemenyikma fa- telefattan, maruz kalacaga i..-' 
zifesine ba§laml§ttr, tirak etrn~tir. aliyetine geçüecektir. \"e malzeme, harp levazUJU zay1'' 

lma getirmemi§? On un yüzünden, teklif ettigin 4de herhangi bir maga ve anlatmaga vakit bll'ak • Nihat telefonu kapaymca sevin. istikametlerde hepsi · motorlü .":,. 
bol 1~1kh bir istikbalden karanhk- kimsenin pannag1 var rn1? m1yarak çekilip gittL cinden ellerini ogu§turdu ve yarin sitalardan mürekkep olsa d~~J. 
lann koynuna dalan bir adam, ha. Fmnc1 onun bu sualinden biçbir Sustu ve kar§t tarafm bir daki • .. - · · · .. bet • · · · 1... d.usunu hemen harekete ~ar ~ 

. k t....:i:k gorecegi ip.n mus ne.icesuu e imkânsuhklar arasinda sayila' 
yatta daha ne bekliyebilir? Yed1gi §ey anhyrunadJ.: a kadar süren izahatint clinn=4 - 1 b 
ekmege tekme atanlara i~ verilir - Ne parmag1 oglum. sen deli ten sonn devam etti: ~=s~!~~;. gibi, zi e asip koltuguna bir ittir.k. h JJ-' 
mi? Mükerrem beyle beraber Ni - mi oldun Allah~kma? Otur ~oyle - VaHahi imkân yok Müker • . . . . . Topye un arpte Japonyant • 
hat bey de mi deli oldu. Hiç ol - biraz kendine gel. rem bey. Hem §Unu soyliyeyim Odacl içen gi~h. nrbklan fasl - ühareket, neti~:r 

b · · 1 - d" k ak - Buyurun efendim'!' itibarile Almanya ve italya ile.,.. rnazsa, o u l§ln o am1yacag1m u. Necmi, uslasmdaki sesde büyük i, ben bir daha onunla konu~ ... 
§Ünemedi mi? bir 'l?ffiniyet hissetti ve oturrnaga niyetindc degilim. Alemin serseri - Bana ~ekerli bir kahve sôyle.. lilde harp arkada~hg1 va1:iyctÎ • 

0 kadar dalm1~h ki, arkasmdan lüzum kalmadan kendine geldi. bir adami için, biz ne diye karar • Odact çikmca, bir iki ay onra girse dahi, Çinde, Siberyada, tf~ 
korna çalan bir ~ofürün, yanmdan 1 Tekrar sokagwa ç·'-ti ··e rniï.,ter1· - l Es . · eri~eœgi saadetin hülyasile, ayak. eolistanda, Hindiçini ile Siy11ll' , 

" LA • ....., ar1m1zdan vazgeçelim? asen ~in • 
sür'atle geçerken, pantal<flluna flr lerine gazetelerini yetMirebilmek larm1 ka1'§1smdaki i.skcmlenin ar- Hind, Çin denizlcrile Büyiik 0 .1 . d' ~ içinde tehlikeli bir §ey gorünmü - r 
bttig1 z1foslarla, ancak ken me için, biraz evvelkinden daha h1zl.i kahgma t0zath ve âdeta kendinden yanusta ayni zamanda bilbas~ fi"• 
gelebildi. Kendine gelmesile be - tnatbaaya ko§tU. yor. geçti. nelerce süren ve bitmiycn çio · ~d 
raber, dimagmi yeni bir §CY kur - * - ...... Nihayet yakm bir zaman-"· ~ • hi neticesi yorulmuc, y1pr11.,,.-t 

I d tb - d - Ne - K1zm1z nu'!' Ne mü - ua "' ~ ,v 
ca a 1 ve ma aaya ugrama an ev. Necmi, dordürÏcü Vakû handaki meUerine k.a'"'""Cak, Mükerrem Japon ordusu, hasunlart 0111 . .11 vel solugu fmnda aldi. nasebet efendim, bunlar zamanla · -r- ,,.-

odadan ç1kar c1kmaz, Nihat deni • unutulmiyacak §eyler degil mL. bey gibi zengin bir a<lamm dama- Rusya, Amerika ile ÎOgiltere~e ~ 
- Usta sana bir §ey soracagun. len §ah1s, parmaklarile bir takrm her ne ise, boyle telefon ile konu. di olacakti. likeli ve kat'i darbeler in~~:J, 

Amma evlâtlarmm ba~i için dogru numaralar kar~hrarak telefonu e- k yd f ~. 
soyliyeceksin. ~am1yacag1z. Yann yazihaneme Bu arzusunu ilk defa bir ahba • uvvette sa amu. Cogra 1 ~ 

line aldt: te::rif edcr misiniz, yahut ben size yet, denizler, donaoma, oih•Y.e· .. 11 
Fmnc1 §a§trml.§h. Necmi o anda 

aynaya baksayd1, ustas1 kadar mu. 
hakkak ki kendisi de §&§mrd1. 

- Ne oldun Necmi? Sende bir 
hal var. 

- Biraz ko§tum da ondan. Ha 
§Unu soracaktim. Bana ôgleyin 

- Allo, Mükerrem bey, siz mi
siniz? Vaziyet çok fena efendim. 
Biraz evvel kendisile gôrüijtürn. 
Fakat ne yaz1k ki ümidimin fev • 
kinde bir sukutu hayale ugradim. 
Henüz sôzlerimin girizgâhmda bü. 
yük bir· asabiyete kapùd.t. An~ -

" b1 vas1tasile Mükerrem beye açtir. ii ' 
geleyim? iptidaî madde, insan. asker, b '1' 

d1g1 gün son derece heyecan ge • sanayi mmtakalan Japooy• u~,.,,, 
- Belki ile olmaz muhakkak çirm~tL Para ve mal htr • manya ve italyan1n hasJTPI• t':_ 

beklerim.. •U.. -,Qzierini kan bürüyen y1pratma esasma dayanaJl '· ,,'id' -...... l bir kimsenin ou heyecarundan daha kûn harpte mukavemet, il ii '' 
- Ne vakit isterseniz buyurun, tabii ne olabillrdi? imkânlar1 bah~ylemektedir• 

t~ü.r ederim. CDenllll n.r> nebilir. 
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~URiYENi~ 1 Fransada Japonya~~~~c~t1 yap1lac~k maç 
ISTIKLÂLI a ç l 1 k ! menett1g1 IÇID Mesele parlamento!a 

--0--- y abanc1 gemiler Ja· ka d a r a k se t t l 

~ -"' '-.J.;~;--... ..... - ' ' ' ,. 

Avrupaya hâkimiyet harbi hi- u k k yet ltibarile fazladir. Fakat Ameri 
tam bulmadan, &yada üslünlük z a c. a r kantn tatbika ba~lad1g1 yeni bahri 
mücadelesi bilkuvve ba§lam1~ sa- Y irn;aat program1 gekcek scnelcrde 
y1labilir. 1935 de Mançuri, 1937 de ha r p sa h 8- hitam bu Junca, mezkür üstünlük, 
Çin i§gal ve istilâ seferlcrine bar Japonya donanmas1m Japon deni-

hyan Japonya tmparatorlugu, 1941 SI O I ac a k zinde dahi ezecek hale gelecektir. 

General do Gol §art
lann tesbiti zaman1 
geldigini soylüyor 

Ayda bir def a çorba Londra, 31 CA.A.) - Yar1n Tolllll\7 
pon limanlannda kald1 Marten ile jack London arasmda yapl. 

y1\mda dahi büyük ve esas plâru- Bu ~ olmadan, mezkûr üstünlük 
run tatbiki faaliyetine geçmi§llr, temin edilmeden, Japonya yeni \'e 

pi§ i r me k müm\...ün la.::.k olan maç dolayis!le zencilerm 
i.ngillz pmpiyonlu&u içm 1apllan maç. 

denebilir. Japonyanm büyük plàm büyük haro madde, madenler, g1da 
:zu.dur: Japonyanin tahakkuk sahalar:m, kaynaklann1 zaman ge. 

o 1 a m 1 y o r Ihracatçllar müft- l•r• i.ura1< edip edeml7ece1d•ri m• .... 
lesi, parlameutoda ak.U;.ler hàsù et.mis.. 

Asyanm §imal.t ~rkîsindeki Beh- çirmeden ele geçirmek su.retile kuv 
renk bogazmdan lngilizlerin Sin- ettit mek ÎS 1 edigi vetlcnmesini, kendi yeni deniz in~-$am 31 (A.A.) - Of!: Qeneral dO 

eo1, bir nut1.1k llll1lirerdt mntte1•1t••r1n Vesi"ka 1"le ayda 
Suriyedokl 51,yaseUerinl Wif etm4tir, 

C..nera1, in,mere hükûmetinin Suri - b ir kilo patates 
Yede .e:iyasi emetlet"l olmadlèl ~eklinde_ 
kt beyanatin•, hatirlatni"4r- y e r Ï 1 i y 0 r 

Ceneral Suriyenin btik(unranllk ":e . . . 
lstiklâl prtlannt ~i't ve sami.ml bir Beyrut 31 (A.A.) - Ofi: V~1 • 
itUlakm ahkâmuu tayia etmek zama... nin askerlerine ait bir karargâhta 
n1n1n hulul etmiJ olduAunu sôylem~. ekserisi Allier ve A~gt Pirenelerde 
tir bulunan aileleri tarafmdan e{ra -

Vi~i Hükûmeti 
da gonderilip unutulmu~ bir çok 
mektuplar bulurunu~tur. 

Mektuplarm tarihi, Mayis ha§ -

T . ~Al lang1c1dir. Hepsi de Fransada yi • 
aym1se gore, man- yccek yüzünden çekilmekte olan 

laralspanyaya geçmek. sefalett-en bah~~ekt~irler. Bu 
. . . d d"I . 1 mektuplardan bmnde §Oyle denil
lÇlD mt:saa e e 1 ml§lmektedir: 

Londra, 31 (A.A.) _ Ofi: .Ellerimizde vesikal~run~ oldu. 
Star g>zetesl, 1az1yor: Vichy'ye kar- gu halde b1r aydanber1 bir defa 

t• ne g.bi b•r h.treltette bulunulacak? 1 olsun çorba pi~irip içemedik.• 
V1chy'nm barekilUna a•t kar& liste, gûn Bütün mektu.plarda patatesden 
1eçtikçe daha dyade kararmaktadlr. b hsedihnektedir Bir mektupda 
Halihaz1rda D~rlan ile bazl arkad&-ila... a . . 
rmm Hlndiçlnlnin kapùarllll açm11, da ~oyle denilm'ektedir: • 
):alnLZ. tccavûzü mazui:- gw.t.ermek için cKahve bulup bulamad1g1miz1 so 
aon derece ihtJmamla b~ ,eyler _uyJur_ ruyorsun, iki aydanberi kahvenin 
'!'UJ olduldari beyan edilmcltledtr. ancak rengini gordük çünkü §im-

AJman propaganda:fl.nln ~a,J.ica td.dL . . . ' 
as1 Darlan vc arkada$lanrun müstem. d1k1 kahvem1z kavruim~ arpa~. 
iek,eyi ele geç;rmek lçin ingfüzler ve Her~ey \·es1kaya tâbidir. Ayda bir 
/\mcrtkahl r taraf.lnd.a.n tertip cd.il.mil kilo patates alabiliyoruz.• 
l.ur komplo kej.federek Quistinc Vari 
î•ponlann hlma,.,.Jn, talep etmiJ ol
duklarl 1ekünded1r, 

Timea gaatesi, 7aZ17or: 
Bu çirku1 tarihe, Vldly'nin Almanla.. 

ra ispanyïya gjtmek üz.ere Fran.sa.dan 
go:;me~e musaarle etmi1 oldu~ 1eklln.. 
dckl daha endi;e baW, baber lnzimam 
etmek.cdlr. 

Hük ·, et, Frans1~ milleUnin hakikl 
hlssiyatlna bu kadar kabaca !hanet ede 
rek Almanlarin ycni bir da.rbelerini 
te..hll etmektcdir. 

Sovyet - Leh 
anla~mas1 na
s1l imzaland1 

lmzay1 müteakip 
Edenle Sikorski birer Vasington. ve Londra, japonya ile 

teskln s1yaset1nln hitama crmij oldui'u-
nu ta rih etm4lerdir. n 0 t a t a a t i ettiler 

Vlchy'ye kar., takip edilmekte olan 
tesk.n slyasellnin de aür'&Ue g0mül- Londra, 31 (A.A.) - Sovyet -

Leb anla§masi, ingiliz Hariciye 1nes1n1 ümlt edelim. _ _,,,_ __ 
AMERÏKADA 1 

Nazmnm mesai odasmda imzalan. 
m:§hr. 

tmza merasimi büyük bir sadelik 
içinde cereyan etm~tir. Merasome 

Askerlîk müddeti Ba§vekil Çêirçil riyaset etm~tir. in

içi'n anket yapildl giliz Ba:ivckil!nin sagmda Hariciye 
Nazin M. Eden, onun yanmda da 
Polonya Ba§Vekili General Sikorski 

IJk netiCe temdit bulunuyordu. Sovyet Büyük Elçi-
a I e y h i n d e si M. Maiski ile Büyük E!çilik müs. 

te§an M. Novikod', Çorçil'in solun-
Ncvyork, 31 (A.A.) - Ofi: da yer almi§lardt. 
Gallup enstilüsü tarafmclan ef- Anl~an;n rusça ve lehçe me-

kân umumiyede yap1lan son iskan.. tinleri Polonya ve Sovyet mümes
dillere gore, Amerikalilann yüzde sillerinin onlerine konulmWJ bulu
~l i sllâh altmda bulunan asker- nuyordu. Murahhaslar, kendi lisan
erm hitmet müddetlerinin hita- Jarmdaki metinleri imzalanu§lar

minda vnzifeleri ba~mda btrakil- dir. imza merasiminden sonra M. 
rnalar1 tarar•ari, yüzde 45 i buna Eden. kisa bir nutuk irat ederek 
~u.halût!r. Yüzde 4 ü de biçbir mü- âkitleri tcbrik etmi§tir. General Si.. 

•a ileri sürmemi§tir. korski ile M. Maiski de sêiz alarak 
d Ankct, henü.z hitama ermedigin- k.tsa birer hitabe irat etm~lerdir. 

en bu rakamiar. kat'î degildir. En wnra &Oz alan M. Çêirçil de kü-
Ahval ve l}eraitin icaplarrna gO- çük bir nutuk sôylemi§tir. 

re Orduyu herhangi bir mahale Nutuklardan sonra M. Eden, Ge
sevketmek hususu.nda hükû.mete neral Sik()l!'Ski'ye resmi bir nota 
~alâhiyet verecek olan kanun pro- vermi~, Genesal de bunun cevabm1 
Jesini efklr1 umumiyenin yüzde M. Eden'e tevdi etmiilir. Merasim 
37 si tasvip, yùzde 56 si reddet- bu suretle sona ermi§ ve haz1c bu
tn_t§tir. Yüzdc 13 ü de bu bapt.a bir l lunanlar, umumi bir dostluk havas1 
guna mlitaleada bulunmatnl§tir. içindt> birbirlerinin ellerini s1km1§· 
KANUNUN MÜZAKERESl:NE !ardu-. 

BA$LANDI Herkes dagild:ktan sonra M. E-
Vaiin~ton 3l ("-.A.> _ Ofi: A. den, Avam Kamara..ma giderek an

yan Mecli ·i, Ruzvelt buhran dev- la§manm imzalanm·~ bulundugu
res! esnumda milll m11haftzlarla nu meb'uslara teblig etm~tir. 
ihtiyat zabilleri de dahil olduj!u 
halde biitün silâh altmdaki kim • 
selerin ierhis e\mem-ek salâhiye • 
tini ba~eden kanun lâyihasmm 
müzakcresine ba§l&mI§tir. Bu ka -
nun lâyihasi, mevcut kanunun 
900.000 k'~ haklunda vaz'etmi§ ol. 

à.~.. tahdidab. <b?gi§tirmektedir 
Ayan Meclisinden Thomas Utah, 

mecli.se Amerika lat'asm1 müda • 
faa edebilecei: bir orduya maliki
yetin Birle§lk Amerika için bir za. 
ruret cldugunu gosteren bir ka
nun lâyihas1 tevdi etm4;tir. 

Bu müzakerelerin daha ilk cel
sesinde mu.haliflerin âyandan 
Taft'm a>kerlerin silâh altmda bu.. 
lundurulmalari husu.su.nun bir kaç 
aya hasred.ilmesi suretindeki tadil 
lek1J1 etrafmda bûtün ku.vvetle • 
till1 tcmerküz ettirecekleri anla • 
§llm11tir. 

. Mecuse verilmi§ olan kanu.n l.â. 
Y•?as1, erkâniharbiye reisine âza. 
~1 lerbcsti btrakmagi ve mevcut 

1 •hdidati ort:idan kald1rmaW, !S -
daf et.mek'-~'- • andalti .. z ke ""'1IC • "Y mu. 

• relerm onlimüzdeki baftaya 
'" r devam etmesi muhtemeldir. 

Peru - Ekuatôr 
ihtilâf1 

1 tilâ fname bozuldu, 
mücadele yine ba~lad1 

Quito 31 (A.A.) - Ofi: Bir Pe. 
ru. harp gemisi, Puerto Bolivar't 
bombarlhman etmek suretile ihti -
lâf nihayet bulmu§ oldugunu na • 
ttlc: olan itilâfname ahkàm1ru .ihlâl 

etm~tir. 
Ekuatëir ba~lmmandanhgmm 

tebliginde §iiyle denilmekted.ir: 
29/30 Temmuz gecesi Peru tay. 

yareleri, Guayaguil üzerine bir ta 
kun risaleler atmi§lardir. Bunlar
da ahalinin Ekuatôr hükûmetine 
isyan etmeleri istenilmektedir. 

Bulgar Hariciye Naz1n 
Frans1z sefirilegoriiftü 

Sofya, 31 (A.A.) - Ofi: 
Hariciye Nazi.ri Popof, Fransiz 

Sefiri Bloi»el'i .kabu.l e~tir • 

kül vaziyette ur. 
Tokyo 31 (A.A.) _ Ofi: Gümriik Dahillye Naz1n verm~ oldugu tahri-

gapur üslerine, Sumatra, Borneo, bi,;yük plân at faaliyetinin Amerikarunkinden 

idaresinin Japonya, Mançuko ve 
Çinin Japonlar tarafmdan i§gal e. 
dilm~ olan mmtakaùmndan ba§
ka yerlere gidecek olan bir çok e. 
Easl1 m:illarm ihracm1 menetmesi 
ûzerine bir çok ecnebi gemileri Ja 
pon Umanlarmda kalm~lardir. A. 
merikan ihracat tacirleri ile sey -
risefain kumpanyalar1, çok m~ • 
kül bir vaziyette bulurunaktadir • 
lar. 

Pamulc ve pamuklu yüklü oldu-
gu hald'! 28 Temmuzda harelœt 
e m~ olan 2.727 ton hacmlndeki 
ve Hunan admdaki tngiliz vapuru, 
hamulesini tahliye etmek mecbu • 
riyetinM kalmt§tir. 

Libya harbi 

Bir ltalyan • Alman 
hücumu tardedildi 

ri cevab1nda ~le demektedir: 
cMeselede ingittere lebaasi arasinda 

biçbir tark gŒetJlmemesi lâZJm celrnek 
te oldugu suretind~ noktai nar.an tam 
bir sempatl ile tasvib etmekle beraber1 

renkleri !a1·klt olan insanlar araswda 
tem~ mahlyette maçlar 7ap1lmaswm 
leivild icab edlp etmi.yecegl mesele_ 
sinde fi.kir lbtiWlarl bulundujunu Of
rendim, Slrt bu sebeplen dolay1 ve kat'! 
yen zenci bir boksôre kaq:1 herhangl 
bir bahl itikada kap1lml,)'a:rak Îng:iHz 

boks !ederasyonu tara!tndan 7ap1hn11 
bir nhamname vard1r, Bu nlzamnanle, 
biltün boksôrlere ait olma:np ing:Utere 
Jampiyonlugu içln yapùan maçlara *
th'ak eden boklôrlere aitUr. 

A vustralya sefer
berlige bazar 

Sydney, 31 (A.A.) - Ordu Na
zm Spender, bugün a1~dak.i beya. 
natta bulunm~tur: 

•- Milis lutaatunn antrerunan 
servislerinin tevsii dolayisile A vus. 
tralya, bundan biiyle anavatam 
müda!aa için silâh alttnda daimî 

Filipin, Avustralya, Gine, Cava üstün hale gelmesini temine çah§· 
adalanna kadar Okyanusun cenubu y mak arzusurdad1r. Dava büyük, 
garbisine kadar uzanan sahalarda ~ azan : J mücadele gayesi, sahas1 çok geni§ 
hâkimiyeti ve istismari temin et- H Nuri Irmak ve mühimdir. Avrupa, Atlas Okya.. 
mek. ... Boylece Hint Okyanusuna \, • _ nusu, Akdeniz, Afrika harbinden 
kadar uzanaca.k, oralarda yerle§e- belki de daha ehemmiyetli ve bü-
cek Japonya, Ohotsk denizile Kam- •ya, ingiltere, Almanya ve !talya yük yeni bir harp, yeni bir müca
çatka Yar1madasm1, Rusyarun Si- ile harptedirler. Birle§ik Ame~~ dele sahas1 meydana gelin<!ktedh:. 
bÏt')'a havalisini i§gal suretile Sa- dahi onlann yard1mc1s1dir. Japon- Çin Hindistanm1 i§gale, Siyanu 
halin'i ve Viladivostok'u, Japon \ anm kendilerinin hasunlarm1, U nüfuzu altma alm1ya ba~hyan Ja
de~izine, adalarma mücavir sahil- uk ~arkta, Okyanuslarda me§gul ponya, ihtimalki Sibicyada Rusya
len elde etmck arzusundadtr. Bu eylemesi Almanya ve ltalya için ya taalTUZ için cenuptaki üsleri
suretle Japonya Uzak $arkta ku.r- de netice ilibarile hayati bir yar- ni emniyet altma almak arzusun
mak istedigi 1m_par~torlugu~. Rus- dtm, büyük. bh: ftrsattir. Bu se- dadtr. 
ya tarafmd~n ~1md1 vey~ m_us.tak- beple Ü'çlü Pakt devletlerinln ya- Ne de olsa, Amerika, lngil'.ere, 
b~lde tecavuzden masuruyetm1 te- pil.mt§ ittifaklart devam eylemek-

1 
Rusya mÜ§tereken J aponya ile de

lle e~leme~ istemektedi~, • 
1 

tedir. Japonyadaki yeni kabinenin 1 nizlerde, havalarda, karalarda er 

J 
r Yfaben il<aalapon s:"'t~dY".• ç.ogaddan Hariciye Nazm bu ciheti beyan et-lveya geç büyük harpler yapmak 

apon r ri, 1P 1 at ma e · tir. m«buri etinde kalacaklard1r Har-
kaynaklarma muhtaçhr. Hazirliya- ~. . Y . . .. 
ca-1 mamulâti satacak zarlara .Birl~ik Ameri.karun ~imdiki de. bm uzayacagma, ~~':':'• yen_, mu~a-
.h;. ardi B ltk il k" ruz kuvvetleri, Japonyarunkinden \ dele sahalarmm goruleceg1ne ~up-
:n.;,:a~~;ir ~angaan,:, p~:fay' ~a~ ii<1:ündür, sayi, kemmiyet, keyfiy- be edilemez. 

' ' _,., 1 ---~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
uçuk, pirinç, tütya, alüminyum, 
lru~un, nikel ber tiirlü maden, gi- ---~üyük tarihi roman:14o ) 

~:.,:;!~1e;~;:~~t::~=!~' Sultan Aziz Nas1l Ôldürüldü? 
Kahire 31 (A.A.) - ~rk bir orduya malil< olacakhr.• 

tebligi.: Spender, Avustralyanin ~ yar1-

mamulâhru sat:n alacak 7. 8 yüz Yazan:M. Sami Karayel-
milyon insan kütlesi dahi ayni sa-
halardadtr. Japonya nazariyesi, tn- Bu zümrelerin ba~hcalari hiri.s.. I S'en ingiliz ve Frans1z poliLkasma 

Dün o~leden sonra düi!Ilan, Tob 1 yacak bütün efradtmn sür'atle se
ruk'un cenubu Fkl çevresi hari.. ferber edilebilecegini ve icabmda 
cinde kâin ilt!ri tarassut mevzi!e • buna tevessül olunacag1m ilâve et. 
rimizden birine hücum etmi~tir. mi§tir, 

iyan zümresi id.L Hrristiyanlar mütema}il, Rusya ile bu devletlcr 
giltere, Birl~ik Amerika ile Rus- d 1 yanm idareleri ve istismarlannda ev ete tasallut cttikten sonra sa • arasmda müvazencyi bulmakta 
bulunan mezkûr sahalarda onlarm rayda, devlet lçinde, vilâyet mec • sühulet gôrdüklerinden ~leri ida· 
iktisadî nüfuzlarmdan, ihracat mâ- lislerind~. sefareli'l'rde sarraflik ve rede mü külât çekmiyorlardi. Ve 
nialarmdan, rekabetlerindcn siyasî ticarette ilh ... kuvvetli bir bünye devlet 4:erinae bariz bir ~kilde 

Mütearrlllar, l<>pçu ate~lerimiz!.e 

tardedilmi~lerdir, Elimi.ze bir ya. 
ralt d~m~tür. 

Geceleyin ke~ faaliyetimize 
de,·am ettik. Fakat dü§llllanla te • 
mas imkâm hastl olmadt. 

Libya hududu mmtakastnda bir 
italyan avci tayyaresi, mecburi 
surette yere inmi~tir. Pilot, k.ttaa -
• 1m1za teslim olm~tur. 

Vi~i kuvvetler~ ~imd.i müttefik 
kuvvetlere bütün sabra batarya • 
lann1 ve sabit toplanru teslim et. 
mi:j bulurunaktad1rlar. 

Ankara Hukukunda 
ikmal imtihanlar1 

An1<ara 31 (tkdam Muhabirin -
den) - Ankara Hu.il:uk Fakülte • 
sinde ikmal imtihanlarma 6/Bi • 
rincite§rin/1941 taribinde bl4la • 
nacaktir. 

~~~~~--~~ 

D AG ARC 1 K tesirlerinden, tazyiklerinden kur- vücude getlrmi§lerdi. Bu zümre sarsmhlar hissolunmuyordu. 
ad ) tuimaktir. Esas plâm hakikat hall- Osm~nllhk nami altmda_ âmaU:_ri • Fakat Ali pa~a müvazeneyi bu • 

(Ba1 tarait 2 n<i sayf a ne get1'nnekt'~. ne h1zmet eden kuvvetlt ve mu 'e. lan ve devlet ~lerini bilgi ve §ah. 
yoldan ge1Jcn ve parke ta§lann st- ll §ekkil b1r zii.rnre idi. • to .1 .1 'd ed b' t 

kl "'"d i,.;~ 'b' d R'usya, garn budutlannda Al- D'" k . .. . s1 o ri es1 e 1 arc en ir zat ~ ca 16 ll. an, çe~6e g1 1 ora an °" ·... iger uvvetli zumre de b1lerek Boyl b. h . t. h. .. h 
raya z1p z1p z1pbyan iki yahnayak, manyarun büyük ve kuvvetli tau:- ve bilmiyerek Avrupa mukallilli • e tr §& siye m •ç §Up eslz 
ba§t kab:ik çocuk yaptilar. Hortu. ruzlarma ka'.§' koymak _mecbun- gi yapan kozmopolit müslürnan devlet i§leri ü•erinde tesiri \'ard1. 

yetindedir. Btrl<!§lk Amer1ka, Atlas zü.mre idi. Lâkin, Ali p~a ôlmcml§ dahi ol 
mun agzma sokulu~ yalvard1lar: .. 1 Okyanusunda ve garbi Avrupada Bunlar, beynelmilliyetçi fikirler sa id.i, vcyahut Âli pa§a âyarmda 

- Amcacigun, btr parça da bizi ingilterenin müdafaasiru kuvvet- ile Osmanlt camiasim y~tabile • herhang; bir devlet adam1 da ik • 
su.la be, ne olursun, sevaptir be lend.irmek vazifesini yapmakla ceklerine kani idiler. Bu. mukallit. tidar mevkiinde bulurunu1 olsay. 
amca! me§guldür. tngilterenin kendisi Ier Avrupay1 taklit ile Osmanhla. d1, tarih yine vazüesini yapacakt1. 

Herif, borunun agzm1 bunlara ise, Almanya ve 1talyamn muhte- ri bir camia içinde itilâya gotüre. Çünkü, otuz sene ve otuz be~ se -
çevirip de sular çocuklann paçala- lif sahalarda ve denizlerde kuvvetli ceklerine emin bulunu.yorlardt. ne zarfmda tanzimat1 hayriyenin 

taarruz!arm1 onlemek gibi hayatî Halbuki, itiîâ ancak m.illi v~ êiz yeni §Ckildeki tohumu me~'llStnl 
rmdan süzülmiye ba§laymca onlar. d 1 ' -i~in haricmde ycni bit' müca e e- bünyenin reformile busul bulmak vermi• bulunuyordu, Muhakkalt 
daki. sevinci ve etraftaki kahka- h t h 1 d • ye. Japonyanm aya sa • ar:n a ikti•a edcrdi. Milli bünycnin ben. reaksiyonunu v. apacakh. 
hay1 bir gormeliydiniz. Vakit bulup h b k 1 t J e mu arc eye o ayca a ' amaz v zeri ve yak1~1g1 olrmyan fl'yler â. Bu reaksiyonu ne Ali pa~a ,.,, 
da plâjlara gldemiyenler için en §imdi giri~cmcz. Japonya bunlar1 riyet medeniyetlcr olur.h Bu züm ne de Âli pa•adan gayrisi tu ta _ 

Pratik: bir serinleme budu.r amma hesaplamaktad1r • • · . re de kuvvetli idi. Halk tabakas1 • mazd1. Buna en büyük misa! àe 
n~dense bu usul istanbulda taam- Japonyanm maksadi, gaycs, Al- nm fevkinde de idareci vaziyc:te Sultan Hamit idi. 
müm etmemi~ etse de bari, ~u bâ- manyaya ve ltalyaya yard1m de-

1

.d'l 
hu.r günlerinde biraz serinlesek! ftildir. Kendi esas plân1m tahakkuk 

1 1 
er: .. _ . Sultan Hamlt, tanzimah hayr• • 

Osman Camai KAYGILI ettirmektir. Fakat mademki Rus- Üçuncu zumre on bmlerce sof • ye ve me~utî idare fikirlcrinin ô-
ta!ardan, ulemadan, §eyhlcrden. nüne en büyük seddi kPn bir 
müritlerden mürekkepti. Bunlar, ~siyetti. 

ESRARENGIZ DANSÔZ 
hem h1ristiyan zürnreye ve hem Sultan Hamidin hal"inden sonra 
de kozmopolit beynelmilliyetçi Osmanh imparatorlu'l arllk tutu • 
zümreye §idd<!tle muBI1z i<iiler. lama>.dL Tanzimat ve me~rutiyct 

Ecncbi devletleri casuslan. bu, Osmanlt imparator'ugunun kilku. 
zümrelerden sühulellc islifade et • nü kemtrm~h. 

_ Bu.rada bir fevkalâdelik 
goremiyorum, diyordu. Aile ka. 
dtnlannm bara gitmelermde ne 
gibi mahzur gorülüyor, anhya -

madun ... 
Genaro komisere yakl~ti: 
_ Affedersiniz, size bir ~~ 

sonnai< istiyorum. Her za.i:ianki 
gibi numaralara ba§hyabilir mt
yiz'. .. Adel'in ~imdi dansctme
si lâzun ... 

Komiscr omuzlarm1 silkerek 
ba'1<a tara!a balch. 

- Bir münasebetsizlik yap • 
m"l olmamak için si%e sordum.. .. 

Genç kadm barda idi. Etraft
m alan gazetecilerin suallerine 
cevap vermekle me~guldü. 

- Hulâsa Delfos çantamz1n 
içindeki par:iyi çald1 êiyle mi? 
Çoklanberi onun metresi mi i -
diniz? 

- Ben onun metresi de!!ildim 
ki. .. 

Bütün gozlerin kend.sine dêin 
dügiinü gêirerek stktl1yordu: 

- Grafopulos ile berabcr ~m 
panya içtiniz. Sizde ne gibi bir 
intiba b1rakh? 

- Gayet iyi ••. Müsaade eder 
misiniz? 

Ve gardroba giderek manto. 
sunu çtkardi. Biraz sonra Gena.. 
ro'ya soruyordu: 

- Dansedccek miyim? 
Fakat patron bir §ey bil:miyor 

du. Bu kalabahiim alhnda ezil. 
m~ten korkuyormu§ gibi bari 
dolduran mü~rilere encli§e ile 
baluyordu. 

_ Bunlar ne bekliyorlar aca. 

b~? . 
Adel bir sigara yakarak dir • 

s<'l'(ini bara dayadi. Kendisine 
sual.œr sormaja devam eden ga 

Zab1ta Romani: 26 
Türlcçesi M. Feridun 
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zetecilere arltk cevap vermiyor. 
du. $i~an bir kadm yüksek 
sesle: 

_ Bir limonataya on frank 
verilir mi? dedi. Gêirüleœk bir 
~y olsa bari .. · 

Hal bu ki bu facianm ~has1ru 
tamyanlar için gorüleœk bir 
§ey vardl. Bir araltk k1nnm ü • 
niformalt §8Sôr perdeyi kaldira. 
ra le elli ya,mda kadar tahmin 
ediJ.en kir b1y1klt bir adama yol 
verdi. Adam kalabahg1 gorünce 
tereddüt ederek çekilmke iste • 
diyse de giizleri bir gazetcciye 
tesadüf et i. Gazeteci onu tam -
mi• ve dirseJi Ue arka~a:i1m 
dürtmü~tü. Adam bunun uze • 
·ne sigarasmm külünü silkerek 
~rbest bir tavtrla lçeri girdi. 
Gosteri'li bir adamd1. D:kkate 
§&yan bir zarafetle .giyirunis'.i. 
Refah içinc:le ya!j&ffiaga ve gece 
hayatma ah§ktn oldugu belli o. 
luvordu. Dogruca bara gidèrek 
a.;naroya sordu: 

_ Buranm tahibi siz misiniz! 
_ Evet efendim. 
_ 1smim Delfos'dur. Oglu. • 

mun size borcu varm1~ ... 
- Viktor! 
Viktor kosarak ge1di 
- Milsyo 'Rene'in pederi og • 

!unun ne kadar borcu oldugu -
nu soruyor . 

- Müsaade cdiniz defterime 
bakay1m ... Yalniz Môsyo Rene 
mi yoksa mCisyo Rene ile arka. 
dap mi' ... Hôm! ... Yüz elli ... 
Yetmi~ b~... Dünden de yü• 
yirmi ... 

Delfos ona bin fran lcltk bir 
banknot uzatarak soguk bir ton. 
la: 

- tlstü kalsm1 

Ded.i. 
- Te§ekkür ederim efendim. 

Çok te~ekkür ederim! Bir §ey 
içmez misiniz? 

Mosyo Delfos kimsenin yüzii
ne bakrnadan kap1ya dogru gi.. 
diyordu. Esasen tammadtgt ko.. 
miserin yanmdan gcçti. Kap1 • 
dan çùcac:a~ esnada içeri gireti 
bir adamla. ~t~L Fakat e. 
hemmiyet vermeden sokaj!a çik 
t1 ve otomobiline hindi. 

Halbuki o araltk gecenin en 
mühim hâdisesi haz1rlamyordu. 
tçeri giren mü§teri uzun boylu, 
geni§ omuzlu, sakin b&k4lt bir 
adamdi. M:.itemadiyen kap1ya 
bakt1g1 için onu herke~ten ev • 
vel gêiren Adel go1!~rini hayret 
le açh ve telâ~la dogruldu. A • 
dam genç kadmm yamna gele. 
rek elbi uzath: 

-- Geçen ak~mdanberi nas1L. 
s1n1z? 

Dansôz gülmemcge ça~h: 
- Te§ekkür ec!erim ... Siz? 
~azc:eciler yeni gelene baka. 

rak f1s1ld~1yorlard1. 

- Nesine istersen iddia ede • 
rim, geni~ omuzlu adam bu! 

- Bu olsayd1 buraya gelmege 
cesaret edebilir miydi? 

Herkese meydan okuyonn~ 

gibi adam ccbinden tütün kese. 
sini ç1kararak piposunu doldur. 
maga ba~ladt. Parmaklarmm u.. 
cunda ta~1d1g1 bir tepsi ile ya • 
nmdan geçen Viktora: 

- Bir bira! 
(Devanu var) 

mesini biliyorlarw. H1r1Stiyan zü.m Bunu ne Sultan Hamit, ne Âll 
re ellcrinde idi. Ortodokslugu, ka. pa~a. ne Fuat p14a ve ne de Hüse. 
tohkligi aralarmda pay etmi:;J,,rdi. yin Avm pa~lar tutamazdL 
Devletin bülün esrarmt bu htris • Osman!t imparatorlugu tasfiye 
tiyan memurlar vasitasile ahyor • olunma11: ikliza ed.iyordu. Bünye • 
Jar .. is'.ediklerini de yine bu hi • sini kem iren ecnebi maddelerin 
ristiyan âzalar tarafmdan yap1yor. filtresi lâzun geliyordu. 
lardt. 

Kozmopolit :r:ümre is-e kendini Fakat b:.i filtre kolay dejtildi. 
kaybetmi~ bulunuyordu. Bunlann Lâ!un, hâdiseler, vâkiala.r yarath 
ekserisi A vrupa mahbu.bu oldu. • tarih seyrini tamamlad1. Osmanl; 
gundan zaten kend1 kendilenne imparatorlugu inkiraz buldu. 
satiliga ç1km1~ zümre idi Osmanh imparatorlugu lnkiraz 

Su.ltan Aziz devrinP «adar Reyt bulmakla beraber sinesinde 
pa'fAlarm, Fuat p~:,alarin, Ali pa • bulunanlar parçalara aynldt, 
~alann idare cttigi Osmanh im • ve parazitler bu parçalara 
paratorlugu, bu pa~alann gôster - 1 dag.Id1lar .. çünkü art1k Osmanlt i. 
digi !dyaset ve daha dogrusu. tan. maretmde çalacak para, yiyecek 
ûmatt hayriyenin yeni b~langi.ç ekmek, soyacak millet kalmam1§tt. 
devirleri, devletin dahil ve hari • l§te bu kaçt§larm ve bozgunlu. 
c~nd~, vuk~a gel~n sarsmttlan ba- gun içind-en oz Türk milleti f1~k1r· 
ri~ b.1r §t!kilde gosterir hale gel • d1. Tek 1-a~ma ve dev~irmesiz ola. 
mt~tt. rak istiklâl muharebelcrini yapti. 

Atilan yeni tohum ne~nema Ôz vatamn1 kurtardt. I...ozan mua. 
halinde oldu!\Undan mirasyedile • hedesile de Juristiyanlari mübarle· 
rin ilk lllâyi~li hamleleri içinde le e\ti. Ve tarih kendi kendme va. 
hissetmedikleri çOküntüler nev - zifesini gordü, kcndi kendine tas. 
in den hemen mühim bir kis1m vü. fiyesini , apb. 
zera ve rlcal bu ~ln sonunun neye Arhk, reaksiyon yapacak bir 
varacagm1 kestire~mÏ§lerdi. kozmopolit yabanc1 ve dev~inne 

Halbuki, aradan zaman geçtik • zümre ve ne de drv§irme oz Türk 
çe tanzimat1 hayriye ile ba!ihyan olnuyan softa \'e ulema bozuntusu 
yeni ~ekHn oohumu taaffün etme - ve me§ayih ve müridan alacas1 or· 
~e ba!ilad1kça sarsmttlarm da elle tada kalmad1. 
tutulur bir halde hissedilmejte bai Çünkli, Anadolu çocugu ve Ôz. 
ladt!:t gorüldü. türk çocugu tarih huzurunda tas. 

i~te. bu. devir Sultan Azizln son fiyesini l endi k1hcile Jœndi kale -
zamanlarmda tebarüz etm4tir. Bil mile halletm4 bulunuyordu. 
hassa Âli pa~amn vefatmdan son. Bütün bu gorü~ler ve bu yan • 
ra ta~ile u/;ram .. ttr. lar, Sultan Aziz devrindeki reak. 

Ali ve Fuat pa~lar zamamnda siyonlara hiç ktmsenln karp ko -
yeni Osmanhlar ve Jon Türkler yam1yaca~1m gôstermekten iba • 
gibi hafi cemiyetlerin hareketlt>ri rettir. 
ba§lam1' idiyse de bu pqalar eia· (Devam1 var) 



j Ceplhelerde Va:.: lyet! 

~iddetli muharebeler 
diin de devam etmi§tir 

(Ba§ tarat1 1 inci saytada) 
makta oldugunu, !?Ïmalde baz1 
Sovyet k1t'al:irmm lmha ed1ldigi. 
r bildirmektedir. Alman radyo -
sunun verdig1 tafsilâta gore Smo -
lensk mmtùasmda muhtemel o • 
larak bu §Chrin batismda rnuhte -
hf 7 Sovyct tiimeninin arta kalan 
kuvvct1°n imha edilmi§, fazla rnik 
tarda t.op, makineli tüfenk ve harp 
vas1talan igtinam olunmui;;, b :rçok 
esir ahnm1~hr. Yme Alman rad -
Y<>Sunun iddiasma gore, Sovyet • 
!crin asker elefah havsalanm al. 

miyacag1 kadar fazladir. 
Burui mukabil Sovyet h:bligi de 

malûm mevkiler ciyarmda rnuha
rebelerin ayni §iddetle devam et • 
tigini, Smolensk mmtakasmdaki 
harekâtta Alman k1t'alarmm in • 
. an ve malzeme itibarile çok bü -
yük zayiat verdigini, bir günlük 
mùcadel~den yalruz bir Alman hü 
cum alaymm iki binden fazla er 
ve subay kaybettigini ve bir çok 
makineli tüfenk, agir top ve mal
z-eme igtinam edildigini bildir -
.mektedir. 

Sovyet istihbarat daiiesi reis 
muavini ise cephenin bazi nokta • 
larmda Almanlarm 160 kilometre 

adar geri atild1gm1 soylem~. fa. 
kat bu me"·kilerin nereleri oldu -

gunu zikretmemi'.itir. Bu itibarla 
bu husuo;ta mütalea dermeyam 
çok mü~küldür. Eger bu geri at
ma cephenin tâli telâkki ed ilen k1-
s1mlannda vukubulmu~sa Alman 
ordusunu bir cndi'.ieye dü~ürecek 
mahiyette olrnamak lâz1md1r. Fa -
kat bu geriletme büyük meydan 
muharcbclrrinin cereyan ettigi 
noktalarcla vukubulmmsa Alman
lar için btr mu\·affakiy~tsizlik hu. 
sule geliyor demektir. Fakat mev
zuubahs gerilctmelerin daha ziya
dc cephenin tâli k1s1mlarm<la vu
kubulmull olmasma ihtimal \"eri -
lebilir. Eger mühirn muharebe sa
halannda olsayd1 Sovyetlerin bu 
Y!eydan muharebelerini kazanm1~ 
olduklarm1 bildirmeleri iktiza e • 
derdi. Maamafih fazla kuvveti o -
lan Sovyetlcr her an bir mukabil 
taarruzda bulunacak vaziyettedir. 
Ier. Fakat ~imdiye kadar boyle u. 

mumî bir mu.kabil taarruza ba~1a
d1klarrna dair emareler gorülme • 
mektedir. Sovyet kumandanhg1 • 
mn §imdiye kadar yaphg1 malûm 
bulunan hareket, Smolensk mm -
takasmdaki gayrimüsait vaziyeti 
tashih için cepheye kuvvetler gon 
dermek ,.e Alrnan ilerleyi~ini bu
rada durdunnak olmu~tur. 

* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

L Alma n tebligi 
Ba~ taraf1 1 lnci 6ayf .. da) 

Smolen. k'in , arkmda 
ihata etnll§ olan Alman 

gittikçe <laralmaktad1r. 

dü~mam 

çemberi 

Estonyada harp te ekküHerirniz 

du~mam Jrnale dogru püskürt -

mü::Ierdir. 
Dun gcce Alman sav~ tayyare

lcri Moskovadaki askeri hedeCle • 
n ve Orel demiryolu münakalât 

merkezini muessir bir surette bom 

bardllllan etmi§lerdir. 
Stokholm, 31 (A.A.) - OCi: 
Sovyet cephesinden bildirildigi

n gore, muhariplerin anlatmakta 
olduklart §eyler, vaktile Smolensk_ 
m Almanlar tarafmdan zapti hikâ
yesinin neden ibaret oldugu hak
kmda bir fik.ir verrnektedir. Saat 
10 da §ehir, mütearr1zlann elinde 
idi. Û\ saat sokak rnuharebeleri 
sona errnemi§ti. i;;ehrin §i.malinde 
Sovyet k1t'alan, koprilleri berhava 
etm~ olduklan Dnieper nehri ke
narlannda tahassun etm.Ï§lerdi. 

Alman tayyare dâfi bataryalar1. 
wat 12 ye dogru §imalden ~ehre gir
rm~lerdir. Alman bataryalan, Rus
larm ag.r toplannm endahtlan a-
1 a mdn • ehnn harap olmu~ tan k· 
larla, Olrnü~ be) girlcrie cl.olu olan 
ve 1ki tarafrnda tabancalarmm ve 
m1tralyozlerinin son kur§unlanm 
atan Rus askerleri bulunan cadde
lerinden geçmi§lerdir. Pazar yerin
de bataryalar, ikiye aynlmi§lar ve 
Rus mevzilerini bombardllllan et
mek üzere vaziyet alm1§lard1r. Bu 
esnada piyad~!ler, Dnieper üzerin
dek1 k.oprûleri tamir etmiye ugra
lllyorlard1. Alman piyadeleri, lâs
tikten sandallara athyarak gece 
hui'èil ettigi s1ralarda dü§mamn mu 
kavemetini kirm1ya muvaffak ol
mu§lardt.r. Dnieper koprüleri, ta
mir edilmi§ ve Alrnan f1rkalar1 ~eh
re ghmi§lerdir. . 

M<>skC>va, 31 (A.A.) - Ogle vakti 
n~edilmi olan Soyyet tebligi: 
Ça~amba gecesi k1taabmiz, Por_ 

kov, Novorliov, Smolensk ve Zit
mor istlkametlerinde dü,mana kar
~1 mucadelekrine dcvam etmi§ler
dir. D1gcr i.stikametlerde ve mm
takalarda mfihim mücadeleler c·l
mam1~br 

Kara kuvvetleri ile mesai birligi 
yapan tayyarelerimiz, dil§mamn 
inakineli kuvvet~rine ve batarya-
14lrma darbeler indirmi§lerdir. 

30 Temmuz günü dü§man tayya
releri, üç defa Lcningrada akm yap 
mak t~ebbüsünde bulunrnu§lar 
ise de tayyare dâfi bataryalan
m1z1a avc1 tayyare1erimiz tarafm
dan püskürtülmii§lerdir. 

A'manlar 
(Bai tarat1 l incl sarlada) 

i b1rligi ~ apm~ bulunmaktad1r. 
Fakat anla§1W1gma gore Almanlar 
ya Amiral Darlanm bu i§birligini 
lrâfi bulmamakta, yahut harekâtta 
da beraberlik yapacak bîr kabine 
iurulmas1m islemekt.edirler. 

(Ankara Radyo Gazetesi) 

S o v y et tebligi 
(Bas 1ara!1 1 inci uy:tada) 

hücum etmi~lerdir. Piloesti ve Sol
tiyap bombard1man ederek yan
gmlar ç1karrm§lard1r. 

9 Alman tayyare~i dü:~ürül
mü§tür. 5 Sovyet tayyaresi zayi .ol
mu§tur. 
Smc.lensk istikametinde harekâtta 
bulunan Alman kuvn•tleri insan 
,.e malzemece çok büyük zayiat 
vermektedirler. Birkaç gün evvel 
Kmlordu k1t'alari dü~rnam:J. Bü
yük Alrnanya ismini ta~1 ·an mo
torlü piyade alay1m tamamen ez
rni§lerd1r. 

Kmlorduya kar§t yapllan müca
dele esnasinda Alman hücum k1t'a
larma mensup bir alay olü ve ya
rah olarak 2000 den fazla asker ve 
subay kaybetmi§tir. Yüzlcrce esir 
ahnrru~ Ye 30 hafü makinelitüfek 
12 agir rnakinelitüfek ve muhtelif 
çapta 11 top ve 14 tank dâfi topu 
igtinam edilm~tir. 

BALTIKTA BÎR AI.MAN 
BOZGUNU 

Moskova, 31 (A.A.) - Tass ajan_ 
srna gôre Baltik muhrip ve t.orpido 
gemilerinin hirnayesi altmda sey
rüsefer cden bir dü§man gemi ka
Cilesi délrt Sovyet muhribi tarafm· 
dan bozguna ugrahlm1§t1r. 

Tank ve piyade askcr lerile yük
'ü b::h ùk h r mav1rn batmlm1, hr. 
.1u• mede esnac;mda bir Sovyet 
gemis1 hasara ugrami§ isc de üssü
ne avdet edebilmi§t ir. 

Moskova, 31 (A.A.) - Tass ajan. 
smm bildirdigine gore, dün ak§am 
çok miktarda Alman tayyaresi 
Moskovaya bir hücum te§ebbüsün
de bulunmu§ ise de dli§man tay
yarelerinden hiçbiri Mosko\·aya 
kadar gelmiye muvaffak olamaIJll§
hr. Bir Alman tayyaresi dü§ürül
rnü§tür. Rus hava kuvvetleri za
yiat kaydetmemi§lerdir. 

Moskova 31 (A.A.) - OU: 30/31 
Temmuz gecesi onlarca Alman 
tayyaresi, yeniden Moskovaya hü
cum te§f'bbüsünde bulunmu§larsa 
da hücum eden bütün ta ·areler 
tayyare dafi bataryalarile avc1 
tayyareleri tarafmdan payitahta 
yakl~malarma meydan verilme 
den, dagihlm1~lard1r. 

Resmî teblig ilâve ediyor: 
Hiçbir dû~<\n tayyare.si, payi -

taht üzerinde uçmam1~hr. 
MOSKOVA 31 (A.A.) - Bugün 

ogle üzeri ne§redilen Sovyet teb • 
ligi: 

Dün gece, Sovyet kuvvetleri 
Porkov, Novorzhev, Smolensk, Zi. 
tomir istikamet:erinde dogÜ§megè 
devam etmi~crdir. Cephenin diger 
istikaimet ve bO!gelerinde mühim 
hlçbir degi~iklik olmam1llhr. 

Kara kuvvetlerimizle i~birligi 
yapan tayyarelerimiz, dü~anm 
z1rhh kuvvetlerine ve top mevzi -
lerine darbeler indirrni§lerdir. 

30 Temmuzda dü~man tayyare • 
h!ri üç defa Leningrad ~hrine hü 
cum etmek te~ebbüsünde bulun • 
mu§lardtr. Dü~amn §ehre ka • 
dar gelmek için yaphgi tellebbüs • 
1er akim kalml§ttr. Alman tayya. 
releri bava toplanm1z ve avc1lan
llllZ tarafmdan püskürtülmü~ler • 
dir. 

Bir dirilme JAPONLAR 
(Ba~ laraf1 1 inci S<lyfa da) (Ba, makaledcn de\·am) 

ugrnm1§ tir. Bomba Jar Tu tila '111 r 

kctlerinden <;11,anlarak Sihir:rnya. motürlü b1r sanda hr1 tahrip ettif' 

Ïngilizler Îtalyan 
mevziine girdi 

Rusyada hür 
Leh ordusu 

Atlantikte yine 
5 gemi bat1r1ld1 

~uraya buraya gonderilmi5 bulnn· gib: güvertc üzerindeki baz1 âle t 
malar, idi. Bunlarm izlerini hul- leri de tahrip etmi§tir. 

Tutila gcmisi Yangçe nehrin i1 

mek ikorskinin asguri ill; taleple- emniyet m.ntakas1 diyl' aynlan s. 
rini teskil edecekti. hasmda demirlemi§ bulunmakh 

berabcr bombalann ka za eseri ol;::... 
i~te bütün bu tefcrrüatm müza-

mak ,.o yenidcn lllrtlarma iade et. 

rak isabet ettigi zanncdilmektedir. 
keresi ~·üzünden, Ïngiliz harici- Bununla berabcr Amcrika hükû
yesinin tavassuhma ragmen, L~>n· meti, Japon hükûmetinc §iddetl1 
dradaki gorü mcler boyle alh bai- l>ir proteste notas1 tevdi etmi§tir. 
ta gibi mun bir müddcti istilzam WELLESiN BEYANATI 
etti. Rusya bittabi kendi be abma Va~.ington, 31 (A.A.) - Ofi: 
vc ona taallûku dairesinde Lehis- Tut1Ja gambotunun bombard1ma-
tarun istiklâl ve tamamiyetini tam- m hâdisesi, Amerika ile Japonya 
maktadir. 1939 Alman _ Rus anla'j-1 ara~mdaki münasebetlerîn, çok 
m.as1 ira mdaki meveut hudut gergin oldugu hir zamanda vukua 
tt"krar kabul edilmektedir. Rusya- g:lmi§. ~ldugundan, Amerika hü
daki esir Leh askeri sahvcrilecek kumetmm Japonyaya kar~1 çok a

zimkârane bir hatti hareket kabul ve silâhlandmlarak tekrar Rusya 
tarafmda barhc i~tirak edecektir. 
Bu ordu ayri ,.e Leh kumandan
larm1n idaresinde kendi bayrag1 
altmda mücadeleye devam edecek
tir. 

Almanya hükûmeti de Lehistan 
i§gali tamam olduktan sonra gar
be donerek sulh te§ebbüslerinde 
buJundugu nkit müstakil bir Le
hi tan esasm1 kabul etmekte bu
lundugùnu tekrarlamt§h. Blttabi 
bu Lebistan s1rf Leh unSUl'UDdan 
ibaret lriiçiik bir memleket olaeak
h. l\faamafih bu teklifler ve tasav
,·urlar top seslcri ile boglilntu§ bu
lunuyordu. 

iki yddir devam eden müeadele 
~isteminde knrulan binada siyasî 
il gedik a<:1lm1~ aytlabilir. Rus 
t~ebbfüniniin bütiin ebemmiyet ve 
k1 ·meti boyle bir mâna ta nnasm
dadir. 

H. Sükrü Baban 

JAPONYA 

etmek mccburiyetinde kalacag1 
zannedilmektedir. Arnerikamn TOk 
yoda son derece sür'atle te§ebbüs
lcrde bulunrnu§ oldugunu kayde
den siyasî mahafilin inhba1, bu 
merkezdedir. 

Welles, rnatbuata olan beyana
tmda Tutila gambe.tu ile Japon 
bombalarmm isabet etmi~ o1dugu 
Amerikan Sefarethanesinin Yang
çe nehri sahilinde kâin Çunking 
mmtakasmda bulunduklanni soy
lern'i§tir. Binaenaleyh Japon bom
bard1man tayyarelerinin hatâ et. 
mi!l olmalari ihtimali varit olsa 
bile bu hatâ, içtinab1 gayrikabil 
degildi. 

Japonyanm i§gali altmdaki Çin
de Arnerikan menafiine kar§t al
m1. oldu~u tedbirler, Hariciye Ne
zareti tarafm<lan tetkik .edilmekte 
ise de bu husus hakkmda henüz 
hiçbir mütalea ileri sürülmemi§
tir. Ancak Amerikanin Tokyo hü
kûmeti nezdinde yeniden te§eb
büslerde bulunmas1 ço·k muhte-

(Ba tarai• 1 inci sayfada) ir.~1 gorülm-ektedir, çünkü Ameri-
kûmete ..st;snaî ahval dcvirlerin _ '.a. Çinin Jap;mya tarafmdan i§ga
de fevkalâde huku.k bah~eden ka- lini tamml§ degildir. 

HAVAY SULARINDA JAPON 
nun mucibince ittihaz olunacag1 CASUSLAR 

soylenmektedir. Vn§ingtan, 31 (A.A.) - Ofi: 
Tokyo 31 (A.A.) - Japonyanm Hazinc nezaretinm blr raporu, 28 ~U-

harp ga) eti, dün Prens Konoye - b~t 1940 ar1hi ile 3 may1s 1941 arasm- 1 

nin riyaseti altmda toplanmll? olan .ia alâkadar memurlann :i.i:ava.y1 sula-
M u· u î s f b lik M r rmda 19 Japon bahkç1 gcm1sim yaka • 

•. 1 l mum e er er . ec 1 • Ja i·ll~ olduklartm bildirmektedir. 
Sl• tar~f~nd~.n . ne~re~1len Impara- ) Bu g.emiler A~nerlkan baY.rag1. çek
torun iK1 muhun em1rname pro - mi~lerd1, halbuk1 rapora gore, 3apon 
jesinin tasvibi ile yeniden takviye rrabd~r. . .. .. 
edilrni.§tir. . 71 ~apon te~aa.s1 1 f:;htc tescil curmu 

S 
• . l h kk d k. b. ile 1tt1ha1n edilm1~tir. 

. 1:ia1 m1yet er a· m a 1 .~- Raporda deniliyor ki: Bu gemiler, 
rmc1 em1rname, maad1n sanayu, radvo AJetleri ile techiz cdllm1$ti ve 
g1da, eczac1hk, mihanik, kimya, hPr- birinde japon 1htiyat bahriye za
demir, d('girmencilik, çimento, nak ~ ;~Jerinden en .az blr ki$1 buh:nmakta 
liyat ve in§aat sanayii gibi müh im 1?1. Rapor, netice olarak resnu maha_ 

.. . . . . • f1Jde bunlann casusluk yapmakta 111-
sanayl:n h~r. b1r1 1çm me:kez1 kon dugu mütalea~•nm hüküm sürmekte 
torl of1sle.·1 1hdasm1 derpi~ etmeK- oldu11unu beyan etmektedir. Yakalanan 
tedir. gemilcrden altlli1 kat'! surette müsadere 

Îkinci proje, demir, çclik, bak1r, cdilmi~llr. . . 
· · b "d t !3ARK :'llEMLEKETLERINDE BEXZI 

p1rmç ronz, ve sanay1 e mevcu TAIIDÎDATI 
diger baktr halitalan miktarmm, Nevyork, 31 (A.A.) _ Ofi: 
magazalarm \·e depolann hükû • Îyl malûmat almakta olan muha!il, 
met tarafmdan mutalebe edilebi- Eylül 1941 t<ir ihlnùen itlbaren §ark 
iecegi veya atm 
d rpi · etmcktedir. 

almabilecegini hü:.Oûmetlei:inde bemln Eah$mm vcsika 
usuliine tabl tut11lacagm1 beyan etmek 
tedirler. Verilecek benzin mlkta l, o
tomobilc!lerln me~galelerine gore, ihti,. 
yaçlan Ile mütenaslb olacaktir. 

Bundan ba§ka ~Millî Urnumî Se 
fcrberlik Meclisi-, bugün de diger 
iki proje kabul ctmi§tir. Bunlar -
dan biriJi deniz nakliyatma ait bir 
kontrol ihdas etrnekte digeri de 
clektrik kudreti tevzfatm1 kontro1 
altma vaz.etrncktedir . 

JAPON UMUMÏ KARARGÂ • 
HININ TEBLiG1 

Tokyo 31 (A.A.) - imparator -
luk umu.mî karargâhi ~agidaki 
tebligi nqretrni§tir: 

Frans1z Hindiçin!sinin mü§terek 
müdafaa~ma mütedair Frans1z -
Japon anla§mas1 ahkâm1 mucibin -
ce Hindicmi kuvvetlerile i~birligi 
yapan rèni Japon te§ekkülleri ~g 
Temmuzdan itibaren Saigon \'e ci
varma çikanlm1ya ba§lanm1 br
d1r. 

Bu mmtakadaki Japon kuvvet • 
lerin~ g neral Choyh"aida ku ·-
manda etmektedir. 

Benzin satis merkezleri, tahdidata 
mütaallik 1lk tedbir olmak üzere, 1ki 
hafta icinde günde on iki saat kapab 
ka la cakt1r. 

Va~ington, 31 (A.A.) - Associete 
Press ajansmm bildirdigine gôre, 
Reisicümhur Ruzvelt ordu Genel
kurmay Reisi General Martchel ve 
deniz Kurmay Reisi Amiral Stard
la gorü§mÜ§tür. 

Va!iington, 31 (A.A.) - Birl~ik 
AmcrU-a bahriye makarnlanmn biL 
dirdiklerine gore vaktilc müsadere 
edilmi~ olan Alman ve italyan va
purlarmdan italyan Clata gemisi 
bugün hizmete ahnm1$hr. 

RUZVELTÏN MÜHiM 
BÎR .TALEBÎ 

Amcrika Cürnhurreisi Ruzvelt 
kongreye bir mesaj vererck; harp 
ve müdafaa hazirl1klan dolay1sile 
ber türlü rnaldaki fiyat yükseli§
lerine dîkkat nazan çekmi§ ve baz1 

JAPON KUMANDANI te<lbirler almmas:m istemi~tir. 
SA YGONDA Bu maksatla hükûmcte e~va fi-

TQkyo (31 (A.A.) _ Domei ajan. yatlanmn ve kiralarm tesbiti, kre
smm haber verdiginc gore cenu - di ile yap1lan sah§lan için daha 
bi Hindiçinideki Japon kuvvetle • geni~ Olçüde müdahale edebilmck 
ri baslmmandam general lda dün sa!âl~iyetinin verilmcsini talep. et-
abah Sa gon'a mm a:,alat etrni - mi~tir. (Radyo Gazetesi) 

tir. Hind1dmdeki Frans;'z urd ùst 1 ( • - ----- • 
genelkurr~ay suba~ .armaan albay ng11iz t ayyarecd«a-
Aleksand~ Hindiçinidekf Frans1z rinin blr muziplig"' Ï 
kuvvetleri ba~kumandam namma 
gencral 1da'yi ziyaret etmi~tir. 

TAYLAND JAPON TAZYiKÏNE 
ALDIRMIYOR 

Bankof 31 (A.A.) - Tayland ü
zermde Japon tazyiki ~ayialan ü. 
zerine Bankokda ne~rcdilen bir 
teblig, Tayland'm tarihi siyasetini 
teyid etrr.i§ "e Tayland'm herhan. 
gi bir de\'let tarafmdan askerî ve
ya ikhsadî bir tazyika maruz ol • 
mad1g1 ve herhangi bir memleket 
tarafmdan yap1lacak herhangi bir 
askerî tecavüz ihtimalinden endi. 
§e etmedigini bildirmi§tir. 

(Ba~ tara11 l in ci sayrnda) 
~ok kimseler te,·kif edilml~tir . $1mdi 
benzln tevzil, gayet s1k1 bir kontrole 
tabi tutulmaktadir. 

Muhabirln bildirdiglne gèire, bu ve
sikalar o kadar güzel taklit edilml~. 
tir ki. herkes tarafmdan hnkikî vesi
'calardan kolay kolay tefrlk edilmesi
ne imkân yoktur. 
ELBiSE VESÏKASI DA ATMI$LAR 

Zürih, 31 (A.A.) - Hamburger Trem 
denblatt gazetesine gôre, Îngiliz tayya. 
releri Almanya üzerine clbbe vesika
lari da atm1~lard1r. Bu veolkalar, pek 
güzel taklit edilmi~tir. Bu gazetenin yaz 
ugma gore, bu sahte vesikalari kul. 

•anJnlar agir hapis cezasina ve hattâ 
olûm cezasma ~arp1lacakla.rdir. 

Bu derinlige giri!f
t e temas vuku 

bulmad1 
Kahîre, 31 (A.A.) - Orta $ark

taki Îngiliz tobligi: 
Tobruk müdafaa hatt:run §ark 

bolgesinde ku\vetli bir Îngiliz hü· 
cum devriyesi hatlar1m1zdan üç 
kilometre rnesafede kuvvetli bir 
Îtalyan grupuna tesadüf ederek 
dü§mam kaçm1ya mecbur etmi§tir. 
Dü§mana agir zayiat verdirilmi§
tir ve bir topla 20 tüfek igtinam 
edilrni§tir. 

Cenup istikametinde diger dev
riyelerimiz derin bir sahada dü~
man rnevzilerinin içerisine girmi~
lerse de dü§rnanla temasa geçrniye 
muvaffak olamam1..~lard1r. Hudut 
mmtakasmda z1rhh devriyeleri
mizden biri bir dü~man tayyare 
meydamnda bulunan çok büyük 
bir tayyare benzin ve yag stokunu 
tahrip etmi§tir. 

Muglada zelzele 
Mugla, 31 (A.A.) - Üç günden

beri burada §iddetli s1caklar hüküm 
sürmektedir. Hararet gôlgede 34 
tür. Bunun tesirile dün §Chrimizde 
3 yer sarsmhs1 olrnu§tur.Bunlardan 
saat 9 a 2 dakika kala olan sarsmti 
çok §iddetli idi. Hiç hasar yokt~r. 

~---

Günün tenkitleri 
(Bo:l$ tarat1 1 ineï sayfada) 

halde dii ünüyorum; ya kirada 
oturup evli \e çt1luk i;ocuklu 
olan ve elinc otuz sekiz lira ge
i;en memur ne yapsm? .. 

Affedersiniz, ba§llllZt agnthm. 

--<> 

Aften 600 bin ki~i 
istifade ile gônüllü 

yaz1lacak 

Anla,ma hakk1n· 
da Edenin nutku 
Londra, 31 (A.A.) - Reuter ajàn

smm diplomatik muharriri Polonya • 
Sovyet anla~masma müncer olan müza 
kerelerin çetin oldugunu yazn1akta, fa_ 
kat her ilci bükûmetin de kar~1hldl bir 
uzla§ma zihniyeti gO:;termi~ olduklanm 
ilâve et mektedir. 

6ovyetlcr Birliglndeki Polonyal1lara 
umumi af ba~eden hükùmlerden tak
riben 500.000 sivil ile 100.000 kadar as 
ker isti!ade edecektir. Bunlardan bu: 
yük bir k1smnun Almanlara 'kar~1 harp 
etmck için derhal gônüllü yaZllacaklan 
tahmin ohmmaktadlr. 

Ïngilizler Firkens ve 
Kiel limanlar1n1 

bom ha ladilar 
Brlin 31 (A.A.) - Dün gece i11-

gilterede tayyare meydanlanna da 
hava taazruzlan yap1lm1!ltir. Tak • 
riben 40 !ngiliz tayyaresi $imal 
Buz denizinde seyrüsefer eden bir 
tayyare gemisinden hareket ede • 
rek Firkens limanma hücurn et • 
mek te§cbbüsünde bulunm~larsa 
da bu te§ebbüs akim kalmi§hr. Bu 
hücurn e.rnasmda dü§ffian 23 tay • 
yare kaybetmi§tir. 

Alman denizalhlan · Atlantikde 
24 bin tonlu.k 5 ticaret gemisi ba -
hrm1~larciir. 

iNGILÎZ TAYYARELERiNÏN 
BOMBARDIMANI 

Londra 31 (A.A.) - ingiliz do • 
nanmasma mensup tayyarelcr diin 
Kiel limanmda bulunan dü§ITlail 
gernilerînl bombard1man etmi§ -
lerdir. 

Londra 31 (A.A.) - D. N.B: nl.n 
bHdirdigine gare birkaç ingiliz 
tayyaresl, bu gece Almanya üze"' 
.rinde uçmu§lar ve garp mmtaka ., 

Anla~ma Almanya ile SovyeUer Bir. 
ligi arasmdaki bududu, ba§ka bir bat 
LU.erinden tesbit etmi~ bulunan Alman 
_ Sovyet mukavelesini feshetmekledir. 
Sovyctler Blrli&î ile Polonya arasmda 
bulunan bu hal suret!, nazi boyundu
rugu altlnda inleyen Polonyahlara yen! 
bir ümit ve cesaret veret'f'ktir. Bundan 
ba~ka, mezkûr anla§ma hurpten 60nra 
yap1lat'ak olan ii;birligine dogru yeni 
bir adim te$kil etmekte oldugu gibi 
müttefüderin zaferine kar&1 beslenen 
i1imad1 ùa. gêbtrmektedir. sma birkaç bomba atm1§lard1r. V~ 

EDEI'IT'IN AVAM KAMARA- kua rrelmi§ olan hasarat, eherruni-
SL ·nAKi NUTKU 'yctsizdir . 

Londra, 31 (A.A.) - Hariciye J Londrada tngiliz tayyarelerinin 
Nazin M. Eden, dün Avam Kama- bu gece Alrnanyamn garbinde as
rasmda, alki§lar \'e ya§a sesleri a- keri hedeflere hücum etrnilj olduk 
ratmda Polonya - Sovyet anla§ma- lar1 haberi teyid edilmektedir. • 
smm imzaland1gm1 bildirmii;; ve bu Kahire 31 (A.A.) - Or~rt 
münasebetle bir nutuk irat ederek ing1liz huva kuv\: tleri umurnî ka 
ezcüml ~o le d~mi§tir: rargâhmm tebligi: 

Bu tarihi hàdise. mfü;terck dü~- ingiliz av 1 tayyare.leri, Mcssers-
mana kars1 ·~pilan harpte P kmya chrn1tt Çipo ta ·J'arelcrinin refa -
ile Sovyetlcr arasmdaki niüst.ak- k<.tinclc • Yunkers• tipinde tayyare 
bel Ï§birligine saglam te!l.dler at- ~r<l~r- mû.r,.kkep bir hava f1losu -
maktad r. ' nu tar<lctmi§lerdir. 

O. Demir Yollan lsletme U. M. llânlan 
Adliyede zab1t kâtiplerinc be~r 
lira zam yap1lacagm1 duydum 
da ... Ne hay1rh bir i~ bn. Tarn 
s1rasmda yapilacak olan bir 
zam ..• Fakat hani ya, yalniz on-

lara degil de, hepimize, herkese ii••••••••••••••••••••••••••••ri 
be~er lira zammedilse derim; 
fazla bir ~ey için dcgil, bir kap 
SJcak yemck yiyebilmt>miz ii;in ... 

•.• dedi \•e gitti. 
---.o..---

isT. 31/7/9U 
J Sterlin 

100 Dolar 
101) Ïsvlçre fr. 
100 }JC~t·ta 

100 Yen 
.co Îsvéç kr. 
ESHAM VE 'fAHVÎLAT 

5.20 
?'!!9.0325 
30.07 
12.84 
30.90 
30.77 

Ïkramiyeli % 5 1938 19.50 
« c 1938 Erganl, A, B, C, 20.05 

IBORSAI 
1 AGUSTOS CIDIA 

J\Iuhammen bedelleri a~ag1da yBZJh iki 1.ste muh.tevly:a1 cem ·an 185 kalelll 
ec?.a i tibbiye 12/8/1941 Sail günü s.i t 15 den itlba!-en .1rnsile ve k<1pah zarl 
usulù ile Ankarada Îdarc binastnda satin almac:1kt1r 

Bu i§e girmek isteycnlerln a<agidµ yaLtlt m1a·akkat te m1nat ile l;nnunuJI 
tayin ettigi vesikalari vc tekl ,flenni ayni giin Eaat 14 de kadar Komisyon Jte< 
isllgine vermelerl Jâzund.u". (6295) 
~artnameler 150 kuru~a Ankara ve Haydarpa,a ve.znelennde sahlmaldadil'· 

LiSTE MALZEMENÏ)I ÏSMi MVRAMMEN MUVAKKAT 
NO. SI BEDEL TEMÎNAT 

Lira Lira 
-~ 

t 141 ka lem ecwy1 bbbiye 43.185 3.211,88 
2 44 > > > 33.241 2.493,08 • 1/9/941 tarihinden !tibaren: 
l _ .Kendi mesafe•ine münhas1r olmak üzere Avrupa hattmda ve .E:t• 

zurum_hudut hatlar1 harip bütün $ebeltc üzerindeki ist<isyonlann hcrhangl 
birinùen en çok 100 kilometrelik bir ki.slm dahllinde mektep buhman dill<'
rine ayni giinde gidip donecek tnlebeye mahsus D. D./109 !'\o. lu avhk abonC• 
man kartlan tarifesi. • 

2 - Sinai, ziral ve ticari mfisse eselerinin claiml i~çllerinln en çok 30 
kilometrelik k1s1m dahilinde yapacaklan ayl.Jk tcyahr.tlenne mahsus D. p./ 
114 No. lu tarife ihdas edilmi~tir. 

i.,çi kartlari simdilik Kmkk-Je ve izmir ista~onlanndan sahlacakhr. 
)•t·zkûr tarihten itlbarén D. D./6 No. lu ,.e 1/12/1935 tarihli D. D./10f 

No. lu tarlfcler lagvedilml§tlr. F;;zla tafsiHit içir. ~tasyonlara mUracaat edil-
m es1 (4974. 6501) 

ISTANBUL BELEDÎYESI ÎLÂNLARI ] 

Be, ikta~a S1nanpasa mahallesmin vapur i•kcle~j ve , kalafat sokaklarll'' 
daki Çatal Biçak fabrikas1 _ ve müete.mlàtmm hedm \ c tahassül edecek el'l

kazm1n sat~i açùt artbrmaya konulmus~ur. T1 hmin bedell 3020 lira ve llk te' 
min~c, :!26 Jir:: 50 kurustu1 i:;;artname Zablt ve l\111amelâ1 mudürlügti kPlt• 
minde gorülebllir. ihale _ 18/8/941 pazartesi günü s;wt 14 àP Daimi Encli• 
menàe y .. p.lacakhr. TaJ.plcrin ilk te.nlnat makbuz veya mektuplarilc ill~1' 

7.30 Program saat ayan, 7.33 Haf;f 
parçalar. 7.45 Ajans haberleri 8.00 Ha. 
fit parçalar. 8.30 'Evin s atl. 

12.30 Program saat ay:m. 12.33 Ka-1 
ns1k §ark1lar. 12.45 Ajans habcricr1. 
13.00 Karl§lk §ark1lnr. 13.15 Karl§lk = 
program. 

18.00 Program ~aat ayan. 18.03 Fasil 
heyeti. 18.30 Serbest 10 dakika. 18.40 
Rad) o ~ving kuarterl. 19.00 Konusma. 
19.15 Radyo sving kuarteri. 19.30 Saat 
nyan. Ajans haberleri. 19.45 Kan~lk 
sark1lar. 20.15 R:ldyo gazetesi. 20.45 
Solo §arktlar. 21 .00 Ziraat takvlmi. 
21.10 Tem•il. !!2 OO Radyo salon orke~
tras1. 22.30 Saat ayan. Ajans haberleri. 
22.45 Radyo salon orkestras1. 22.55 Ka-

günü muayyen saatte Daim! Encümer.de bulunma)an lâzm:dit. (6506) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___..,,, 

Hava Gedikli Namzetlerine 
panl\'. 

• 
Ged,kll namzetlerinden 336 ve 335 doI:u.mlulardan e' raklarlni tamaJll!S' 

- -------- -·-- 1 mis olanlar 2/81941 Cumarte,i günu saat o •. ekizde kurumaa bulunmalan ilOl' 

rjGoz Ya~lar1j~ ,!llol.un.ur. ____ (_648-3)_ ... ____ _.. 

1 Etem. izzet Benicc'nin bu ' 1 D Den "1z Yollart 1 u M lla" nlar1 
Il ~~~~::1 •;::i~~:it:~:~~~::1:~ 1 ~- 1 1 1 

Okuyucularinuza tav iye ede- Barbn yolu Cumartesi postas1 
riz. J • C rt _.,,. ' lstanbuldan uma es1 gùrùeri kalkon B· rtm yolu postal n 2 Ag~';t 

"..__-.:...;......;;;;:;...;;......;..;~-...:-=--"'-·"-"-- "'--~ - .,:.. .. tan ltibaren muvakkaten 1.igvedilmi$'ir. Çar~amba gunleri kal.kan post;il 

i tanbul 4 eu Ît'ra Memurlugundan: 
940/4391 
Paraya çevrilmesme karar verilen 

!.10htelifül cins kitablarm 1 ci açtk arhr 
mas1 11/8/941 tarlhine tcsadüf eden pa
zartesi gUnü saat 9.30 da Falihte San 
güzelde Hüsrevpasa caddesinde 2 No: 
da yap1Jacak ve k1ymeilerinin % 75 ni 
bulmad1g1 surette ikl11ci aç1k arthrmas1 
nln 14/8/941 tarih!ne tesadüf eden per_ 
5embe günü ayni mahal ve saatte ya. 
p1lacagi ilân olunur. (6049) 

ZA YÏ - Eyüpsultan Camiikebir ma_ 
hallesi Kalenrlerhane caddesi 25 No. lu 
Komlircü dükkânmda kira kontrat mü. 
hüriimü zayi ettim. Bu ilâmn intisa
rmdan son ra hükm ü yoktur. 

Lûtfiye Akdag 
Ak. aray Yusufpa~a ç1kmaz1 No. 4 

ZAYi - Fatih Nüfus memurlugun
tlan alm1s oldugum içinde askerî vazi. 
yetlm yazlh nilfus tezke1·emi zayi ettlm. 
Yenisini alac~1g1mdan esklsinin hükmü 
yoktur. 

Mu·tafa Cüde 
1326 dogumlu 

gid i~ , c dônû$de ilâveten Akcakocay ugra~ a<'aklard1r. (6441) 

Burgarnda lskelesinde yopt1ulac k ~amiral 11;leri kap'ah wrt usuliÎC e~ 
slltmeyc konulmu$tur. Ke$fi (14425,40) on dôrt bin dërt yüz yirmi bC~ ~ 
lnrk kuru~ olup muvakkat temlnab (I0~),91) bm sekscn bir lira dok 11 
bir kt1ru~. Eksiltme idare merkez1ndeki ahm satim k o m i s y o 11 "w 
da 11/ Agustos/941 tarihlne rr ii adif Paz;;rtesl günü sa1.t on be~te icra e<l1 

gl 
C'ektir. Bu ise ait evra • koml~yon her gün gôrülebilir. Îsteklilcrin '~ 
say1h kanunun tarifab da · inde vesi alarm1 hamllen yukanda yaz1l1 ri. 
ve saatten bir saat evveline kadar ka•iah mühürlü zarflarlm komisyoll 
yasetine m;ikbuz mukabilir.de tevdi etroeleri lâz1md1r. (6~ 

Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum l\ofüdiirlügünden: 
hlll11' 

30 tk·ncite§rin 1330 tarihli •Ecnebi Anonim ve sermayesi -es • 
münkasi>n §Îrketler kanunu• hükümlerine tevfikan Tü~kiyede çll JI' 
h§ma~ina izîn vcrilm1~ oian ecnebî §Ïrketlerinden S. A: Arrnalflefl 
ti Ed Agenzie Merittime §irketinin Türkiye Urnumî vekili bU dci.J' 
müracaatla haiz oldugu salâhiyete binacn, ~irketin Türkiyedek! ~!· 
amelâtim tatil ettigini bildirmi§ ve lâz1m gelen \'esaiki ver!l11~t;~ 

Mezkùr §irketle alâkas1 olanlarin izmirdc Atatürk caddesinde vet 
say1h bin?da m~~im §irkctin vekilleri olan '#_· F. H.~nry V~n ~il 
Zee Co. N. V. rnuessesPSi memurlarmdan Sc:m1. T. Gorkan 1Ie. ~ 
ayni müessesede rnemur Jozef Esklnazi'ye müracaat ptmeier 
olunur. 

Sahibi: E. i Z Z ET. • ·e. ri~·at Direktorii: Ce"det Kar 
Bas1ld1g1 yer: •Soa Tel,raf. .KaU..aa 


