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FI AT 1 
Heryerde 

3 
Son Tel~af Matbaaamda Bas1hr· Kuruftur 

"-----------------J.J.-----,__J 

• Ali Hureti Htbnayun ~ hlnplu Iran RJZa Pehlevi bir tef ti~ten 

Ankara, 26 (Radyo Gazetesi) -
han topraklarmda ingiliz - Rus 
harekâti devam etmektedir. Lon
dra radyosu bugünkü ne§riyatmda 
harekâhn memleket tamamile * 
gal edilinciye kadar devam etmi
yecegini anlatan sèizler sèiy lemi§
•.ir. Radyonun sèiylediklerine na
>.aran §Îmalden Ve cenuptan giren 
Rus ve ingiliz kuvvetlerinin bir 
.1oktada birle§meleri dü~nülme. 
•nektedir. Deniliyor ki: •ingilizler, 
irandaki Almanlarm ç1ka11lmasm1 
temin için tran topraklarma gir. 

Sovyet lerin tahli:iie etti.k.leri bir kasaba yaruyor 
avdette karplan1yor 

Iran1n ugrad1g1 
felâket 

lranm harb• siiriiklenme.. 
einin halrilû sebebi, l n6il
lere ile Souyetler Birliii
nin Almanlara kar11 Kal
lras;yada mürterek bir c:ep
he te1kil etmek lie Sovyet 
Ru1yaya yardim etmek 
i,in, lrandan 6•,melr -.. 
'1lretinde bulanmalar1du; 
lakat, bu, hi,bir sebep 
lie bahane, bitaral 11• 
mü.takil bir memleketin 
îÏinenmuini hakl1 6iilfe.. 
remn, yolundalri prenai· 
Pim~ todilra. ln~lu, .~ 
Yaseti, Tiirlriye elkiir1 a
mamiyuini anc:alr lranla 
anta,,,.alr suretil. mema 
llVn edebilir. 

IRANDA 1 ~ehin$ah 
h a r e k â t ·1. . 1.~5 ng1 1z ve ovyet 

Sovyet tebligi 

~id dctli muharebe
lerden sonra Ruslar 

Sovyetler Teh- Elçilerile müza
r iz e ilerliyor kerede ·bulundu 

Novograd §eh
rini tahliye etti 

1 ra n 1chirlerine bc
yannameler a t 1 1 d 1 

lngilizler 
Ncfti§ah vc Kasrt§Ï• 
rini i§gal ettiler 
Moskova, 26 (A.A.) - Sovyet 

lnt'alan iran hududunu geçtikten 
sonra }'.i<lebil ve Tebriz istikame
tinde 4-0 kilometre ilerlem~Jerdir. 
Bu haberl Tiflis'den aldlj'J bir teL. 
grafa aUen Tass ajans1 bildinnek. 

Ycuan: Abidin DAVER t.edir. 

1 . . PETRO,", TESiSATI VE KASRÏ-
raa 4a, Jlihayet, hlçbir ali- $1R1N KASABASI i~GAL 
._ ve ÙVHl elmadiiJ hal- EDiLDt 

'• de, •ria llu ~arb~ .katlldi. ·nùa, 26 (A.A.) - Reuter: 
~ llDfU ve cl.ost 1111lletm maru_z Burar:a ne§redilen resrni teblig, 
'to.ia dii;J felil:~~ lraal.i .karde.§ler1. ezcümle diyor ki: 
liait:~ b~ ~e müt~s~r. vel Nefll§:ih pelrol tesisah ve Kü. 
tile ~ elmiftir. Prensip itiba- çük Kasrl§Ïr.in kasabas1 ciddî mu. 
'-llù Iliz, bi~~~ il~ etmirs kavemet!e k~la§Illad~n i~al e. 
•iti. nû Ve dürüst lur fekilde bu ~tir. Halk tarafmdan hasma-
llil ?llfhta aadik kalmif elaa bir (Devaml 4 Uncil say!ada) 
~ "-lekefua, herhaaii sebep ve lia. 
~" ile oluraa olsun, harlle 5ii.. 
~nœ.iai ho! céirmeyiz ve 
~ bulmayiz. Bu itinbla Iran, 
'-- ._Ibn harbia mulum lrarban
°"'Ddan birldir. 

Londraya gore 

Bugünkü hare
hât muvakkattir 

Iran halk1na 

60,000ton bug
dag gonderildi 

(Dcvarrjl 4 Ü.'lC"li -·ay!ada) .................... .. .. 
Iran Batvekili Millî Se/ Leningrada hava 

ak1n1 akim kald1 
Parlâmentoda i s t il â-! 
n1n scbeplerini anlatti Iran ~ehin§ahina te- Bir Rus harp gemisi 

Londra, 2e (A.A.) - Royter: §ekkür ve Macar bay- bir denizalb bahrd1 
111::i":i~~71~eh•,~r";.:'.;;~ =~~:;. ram1n1 tcbrik cttiler Mosko,a, 26 (AA.) _ Dün gece 
neutinde b.ir müdahalede bulun_mU§ is<, J Ankau. 26 (A.A.) - Tahran 1 ne§redikn Sovyet tebli~: 
de, bu, mudahalenln mahlyeti heJlllt hi\,-ük dçimiz Suad Davas'm irti. 1$iddetli muharebelerden sonra 
mah1m deg1ldir. J - . A' l" H ti "'ahi So t k tl · N d' ._,. Londra·mn salâhlyet!l. mahfillerin-

1 
hali ~oiayis1le a a~re .,, n. . vye uvve en, ovogra 1 ....,,_ 

den ogrenildigi.ne gëre, Ingiliz ve Sov· 1 ~ht Iran Rlza Pehlevi tarafmdan liye etm~tir. 
~et büy~k elçlleri dün aabah talait s;;_ g~~eriim~ wiye ~~lip"afma i:e- _ 24 Agustosta J a"..3 muhll'ebele
kerken Iran Hanc11e Na:urlna lkl hu-, ;81cfunhnr tsmet inonu te~kkur- rmde ve yerde ~ du§IJ!an tayyare
kûmeUn Alman \>eslncl lr.oluna .lr.arp lerini bilmukabele telgrafla blldir. si tahrip edilmi§tir. 
harekete &eçmek nl1etinde olduklarm1 . 6 S . · · lm 
bildirdlkten ve inailiz ile SoVJ'et klta- nu§lerdir. ovyet tan aresi zayi o u~ 
larlna arhk l<lzum kalmadiiJ anda in- MACAR MiLLl BAYRAMI tur. 
giliz ve Sovyet hilldlmetlerl taralmdan MÜN ASEBET!LE Karad.mizde bir Sovyet harp ge 
çeklleceklerl hususunda teminat verdilt Ankara, 26 (A.A.) - Macarla. •.1isi dü~arun bir denizalt1S1n1 ba 
ten sonra Sahlnfah büyilk elçllerlnden nn milil Stnetienne bayramlar1 tirm1§tlr. 
biZZllt kendlslni ziyaret etmelerini Isle- münaseb•tile Reisicümhur tsmet DÜN SABAHK1 TEBLlô 
ml~llr. Bilyülr. elç! diln aabah aaat 101 Ïnèinü t.irafmdan çekilen tebrik Londra, 26 (A.A.) - Moskova 
da SahlnJl.hla gorilf!nil§ler ve bu 1ro- M Kral N bi Ami (Devam1 4 Uncü sayfada) 
nu0ma11 milza.lr.ereler takip ~. telgrafma acar a - •• .,. , ,.,. • ., , • , , •" "•' •• , 

Gürii~melerln cereyani ha.lr..lr..tnda i-fsi~lr·al Ho:ty tarafmdan telgraf!a ve ço••rç1•11•n nutku 
lât ahnamomll!llr. 'e§Ckkü:Je mukabele edilmi~tir. 

(Devam1 { Uncil l&)'fada) -

ve Japonya 

Nutkun gayesi 
Amerikay1 tet
vikten ibaretm if 
Tokyo, 26 (A.A.) - Japon sa

lâhiy-etli membalar1, si.nirli bir 
halde Çèirçilin ittihamlanru red.. 
detmekt~ ve Japonyamn hiç bir 
ki.mse ve hiç bir §<Jyi tefrik etme
digini bùdirmektedirlr. 

M. ç;;rçilin, Japon askeri züm.. 
relerine yaptigi telmihler hakkm
da Japon hareketlerinin c Umu.. 

Sovyet ceLap rephesi lrumandaru 
Marqal Budyenni 

----~----~-----

26 Agustos 

A Iman '1 ,__ __ _ tebligi 1 

Dinyeperin garb1nda 
son istina t noktas1 

D niprepet rovsk 
i~gal edildi 

Yeniden 83, 596 
esir al1nd1 

~imaldc Luga §ehri 
zaptedildi 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman or. 
dulan ba~kumandanh~1 a§ag1daki 
fevkalâde tebligi. ne~retmektcdir: 

Von Kleist z1.rh11 ordusunun seri 
te§ekkülleri dün Dniprepetrovsk 
koprü haJilnl ve bu §Chri çetin mu. 
harebelerden sonra hücumla zap
tetmi§lerdir. 

Bu suretle dü§Illan Kiyefin ce
nubunda Didyeper nehrinin garp 
sahilindeki son ist.inat noktasm1 da 

merasim y a pt il a r kaybetmi§tir. 
Von Kleist ordusu Dinyeper 

Harp malûlleri 
Ankarada 

Aktehi rde 
nehri dirseginde yaphg1 muhare
bererde, Uman meydan muharebe. 

(Devaml 4 ünrü saytada.) 

1
.. . --

V '""" - W .... 

lnonünün taarru·z Amerlka ile Japonya 
plân1n1 hazirlad1g1 
bina onünde bir aras1ndakl muza
gcçidrcsmi yapd~l 1 kerelar ba~lad1 

Ankara, 26 (A.A.) - 26 Agus-1 Y 
\Os gününü aym zamanda kendi 
günlen oiarak 1rabul etmi§ bulu- Bu müzakerelerde 
nan ordu barp malûlleri bugün U. 

lus meydanmda Atatürk amt1 o- Rusyaya petrol sevki 
nünde )apltklari tezahürat ile e§-
siz bir uiferle neticelenen büyük meselesi konu§ulacak 
taarruzun ba§ladlg1 ilk günü kut.- Tokyo, 26 (A.A.) _ Amerikadan 
lauu§lar<llr. Sovyet Rusyaya petrol sevki yü. 

Merasim §Ehrimizde bulurunak- z,ündcn J aponya ile Amerika ara
ta olan harp malûlleri ile ba~ta .,ndaki seyrisefain meselesi hak-

._. hiclltere ile Sovyet Rusya, lra-
11a;••11 askeri hareketlere ciri§
~? lDec:buriyetini neden duydu
i-. ltoca lranda &OO veya 3000 AJ. 
~l 11 h11llllllnaS1, hakikî ve hakh 
-~~eb~ t"!kil edebilir mi? Iran, 
1'111 &Une ve htilriimranhk hakla
t.i a lDuhalif olan teklifleri kabul 

1111l'l'ek bu AJmaalan hudutlan di.. 
1]

6 
~ SJhrsaydi, acaba, lngiltere 

lit 0"Yetler Birli&i ct~kkür ede. 
1-t • deyip lraJU rabat birakacak-

Amerikada Iran ala
caklarin1n b 1 o k c si 
ihtimali kuvvetli 

bando oldugu halede b1.r ki•.'a as. kmda iki memleket beyninde mü
ker i§llrak eylemi~, harp akade. zakereler yap1lmakta oldugu ha. 
r.-iisi, mevki ve merkez ke>mutan-

mun tasv'p ett.igi bir millî politi- !iklan mümessilleri i>azir bulun- beri, bu sabah matbuat mümessil-
ka• ya istinat ettigi sèiylerunekte. mu§la;.:h. lerine beyanatta bulunan Bav Ho-

t b11ycJ.i? 

til;•ndaki Almanlar yüzlinden tn. 
l•kt:e ile Iran arasmda ihtilâf 
Ier; 161 •aman, Agustosun ilk gün
hz ~de bu siitunda yazdig.m1z bir 
\ub' .. ,~' büyiik devletler arasmdaki .u.. .. 

!Smla, 20 (A.A.) - "Rtiyter ajaru11 bU.. 

li~ ltlucadelelerde onlar1n yolu 
\::a nde Ve ~at1,an menfaatleri • 
1 .,IS,nd b 

1 N E C 1 P F A Z 1 L a.,
11

, • ~ u unup da bitarafhk-
hli: h' •st1klâllerini ve hükümran· ii!dllliiiiiiiiiiii 1 
tiy,

11 
akiarin1 muhafaza ctmek is- ..-

'tazi lllllletlerin daima mü§kül d "t"b t k 
lii'1Y•te dii§tüklerini ve barbe sü- Necip Fazll K1sakürek dün en 1 1 aren e rar 

"•nd·k 
r •11 ~~~~1 1az1D.1Jhk. tran SON TELGRAF refikimizdeki sütununa donmüftür. 
ç8, 0 d u Harpte de• evveli L GRAF A J d •• k 1 
111,,ti; • ~1•nn1n te~vü:riine uw•· SON TE bu hadisey un o uyucu ar1na 
.i,., ç~kiyeyi yandan ve arka- fU f1kra "ile haber vermi•tir : 
lliiid '1l?erek Kafkasya "" Irak T 

•!aal k . llltk arin1 olayca sukut etlir. 
kttll'l' ltlaksadile yap1lan bu hare. 
kuvve~le ~ukabele 1~in, Û&manh 
~ti d tri Ve baz1 Alman hey'et
de ka~ •ana girmck mecburiyetin. 
l.irind rn.1 ~Iard1. Harbin son uman
llli ler~·•se ingilizler iran1 i§gal et-

ll '· 
l ,, de( d t " i..- a a, rana kars1 bashyan 
\::utre:t~n. hakiki ebibi .. yin; se•. 
l.ondra~dir. 1ngilizlerle Ruslar, 

an gelen haberlerde de 
(Dt>, amt ~ iln<û saytada) 

Gaz.etemlzdc maddl ve m"11evl en c<tnil huzuru baska mill;kül~tllël ol m1yan azlz arkada~rmiz bu 
bulmu~ ve kn1'3lhkh ber türlü itminan~ yol~ a_çm11 o... zaviyeden yine gazetemizi tercih ebniJ ve a.ram1za ka-
lan bilyük san'at ve fikir adam1m1z Nec1p Faz1l Klsa- tilmak suretiel (Son Teigra1') 1 bahtiyar etrni~tlr. Bu 

j il ünd h 

1 

anl degl~ikligi karilerimize müjdeeldigin.11z gün de .o- ' 
. kürekten, kilçük vie esass1z bir iht lâ! Y z en ma -

l ;~; h~~·~p~~Ek ~K=~z:'y~~n'.3Au:,"Kmi~:,~nNe :.~D~s~A~" ;;~~~~;;;;;;~~::~;;.: I; 

Günduzun Roman•: . ' 

ONU HA TIR iÇiN ÔLDÜRDÜLER! 

dir. 1stiklâl mar~mi müteakip ordu hiohii tarafmdan teyit edilml~fa. 
ÇÔRÇ!;. AMERiKAYI TE$V1K harp ma\û.lleri Atatürk. amtma bir MÜZAKERELER HER TARAF· 

ED1YORMU$ ~~ler>k koymu§Ùlr ve Türk usulu TAl-, TEY1T EDÎLÎYOR 
Tokyo, 26 (AA.) - Çèirçilin Ja. i.e Will $ef icin üç defa cSag oh . Tokyo, 26 (A.A.) - Amerika 

1 
ponya bakkmdaki beyanahm m<>v. ~.ye ba~innak suretiyle ~ref k. ile Japonya arasmda dcniz nakli
zuu bahseden Hukomin $imbun zabüründe bulurunu~lard1r. . l!~ti yap1lmas1 m_~elesi hakk1mla 
gazetesi ~oyle yazmak!lldir: l Aqeh1.r, 26 (A.A) -:-- Ak§eb1r 1ki memleketm muzakereler b~la-

<Devam1 4 flncü say!ada) (Devaml 4 !mcil •Ryfada) ( l"evam1 4 ilncil •Ry!ada) 
• 

==:===ILGÜNÜN TENKÏTLERilE ==== 
Ziya P•§'l tlkâyet ediyor: 0 Ev. 

velià türkçe biliomelidir diyor; 
habluki en güç ~y budur; vak
tile Jf1gat kitab1 yap1lmam1i, 
Osmanhlar ba§ka milletleri dai
rei hükûmetlerine ald1kça her 
birinde gordükleri yeni §Cylerin 
isimlerini de o milletin lisan1n
dan abp az çok bozarak kullan
mt§lar ... Kimisi cbildirir• kimisi 
de •YB•SIZ cbuldmr• :f&ZlllJYO 
ba§hyab küçük kâtipler ne y1. 
pacaklarm1 ~~1rd1lar •.. Vah bi· 
ze! Yazlk hize! .. • 

Ahmet Rasim ~kâyet ediyor: 
•Gelan y"rine g•len yaz1hnca 

T abiî kaideler 
YAZAJf 1 

SE.LAM! lZZET SEDES 

imlâ hatas1 addolunnr. (Davayi 
kadime) demeyip de Davay1 
kadim deyince davanm çukur 
masdarlardan biri olmakla bera. 
ber müennesi semai olduiunu 
bilcn, ha ttâ bilmiyen bile gfüe. 
nek saikasile (ademi tatabuk) 
diye ayaga kalkar. A§ikâr keli
mesine derkâr kelimesi seci' \."C. 

rilmiyecek olursa iki tümle ara-

smda noksan1 ahenk vukuu mü
li.haza edilirdi. Patlican1 •ba-
dmcan• yazmam1§1m diye az 
kalsm sm1f geçemiyordum.• 

Dilimizdeki anar~inin nas1l 
ba§lad1g1 giiriiliiJor. Geli~igilzel 
imlâ yaz1lm1ya ba1larnu~. ~ikâ
yet et1ni~ÏZj bir diizen Yeriln1ek 
istenip s1k1ya ko§ulunoa ~ikâyd 
etmi~iz. Bugün t1pk1 Ziya Pa~a 
gibi imlâ ba~1bo lu[:undan ~ikâ. 
yet edi oruz; yann gramer kai. 
delerini uk1 tutunca, mc~eJâ 

•gidecegimt kelin1esini «gidi
rem. yazd1 diye ~mfta kalmak 

( Devam1 3 fincü sayf.ada) 
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iSLÂM ORL ULARI "IN l\lUH AREBELERÎ 

( Yazan : A !?-A l(lR_:) 

Güzel kelime, 
çirkin kelime ! 

$in.d1 de ort::iya bu ç1kh: Güzel 
kelime, çir.kin kelime! Dün Vâ-Nû 
yaz1yordu: Îngilizlcrin kendi dil-

• un ara ragmen is am or 1 k 1 k b ' . c·· h . 

Komür, odun stok
lari tesbit ediliyor 

2 - (Uhûd)de islâm ordusu-1 Fakat b 1 • . 1• _ lerindeki on güzel kelimeye kar. 
nun ric 'at hatt.n. tehdit eden Ay. dusu, y ine mu\'affakiyct gêister. •1 .0 ar~ izim u~ unyet mu.. 
neyn geçi(linin tuh;,lmas1.. ve ken. mi!i .. dü~man ordusunu, Medineye ~~rnrlc~l de .. kendi . ara_Ia_r.nda Evvelce toptanc1 olanlar1n peraken-
disinden Kat'î emir aJmmadikça. i laarruzdan men ederek r~c'ate ic. turkçcnm O~ guzel kehrnesmi bul- de sati! lar1na müsaade edilmiyecek 
oradaJ, i mu!-i;ifr.dàrm, yerlcrinden bar etmi§tir. Bmaenaleyh, bu mu-/ IDU§lar. Kell~ede ahenk balrnnm. > 

k1mtldarr :m~as1. 1 vaffakiyeti kazandrran da, yine 1 dan olsun, mana bakim•ndan olsun Belediye Reisligi her semtteki gustosunda toptancilikla ~tigal 
Hiç ~üpht.-si z ki, Resulü Ekrem 1 Resulü E.krem Efenclimizin asker- 1 güzellik: ardamak, banak 1~alirs~ a

1
da. kêimürciüerde ve odWicularda eden odun ve kêimürcülerin pera.. 

kende sat~ yapmalarma müsaade 
olunmamas1 belediye ~belerine 
bildirilmi§tir. Buna aebep baz1 
tüccarlann pcrakende ticareti da. 
ha kârh bularak perakendeoilere 
odun ve kêimür satm.amalandl.r. 

Efendirn:z n !)u iki plân:nda da lik dehâsmdan ba~ka bir ~ey de. mma vc a amm, 0 e une soy en- mevcut .comiir ve odun stokunu 
büyül< b'~ !s bet vard1. Eger bun- gildir. digi andaki ruhî haletine, sonra da tetkik ve teshit ettirmektedir. El
lar, tatbik olun~ayd1, pek tabiidir (Uhüd) harbi, 'bugünkü askerlik bu kelimelerin kullan~, sëyleni§ lerinde ;OO k ' lodan fazla mal bu. 
ki harbin neticcsi büsbütün ba§ka fcnninin bile takdir ile tahlil et- tarzma ve yerine gêiredlr. lunan kômürcü ve odunculardan 
bir §Ckil alacakti. tigi §U (tâtbiye) mcselelerini isbat Meselâ Cümhuriyetç lerin on . . 

Medine §Ohrinin etrafmda yük- etm4tir: güz.el kelimeden biri olarak gës-, bu hus~sta be~anname istenmesi 
terdikleri cgelin· kelimesini geli-. de muh.emeldir. 

sek lai bi.nalar, ve a§ùmasi pek 1 - s;.:,,erlere yerle§mi · olan ok- ninden çekmedig"i kalm:-.·an ~e da- Diger taraftan 1939 yilmm A-
mü§kül olan sù1 lar vard1. Bunlarm çulara kar§J dü§roan süvarisinin • 
aras:ndaki geçitler de, muvakk:at yaptigi hücumlar, akarnetle neti- ha be§ dakika èinre onunla yaman •-------
istihkâmlarla kapanacakti Ve ar- ceJenmi§tir. bir ag1z dala§1 yapmi§ olan zavalh 1 U ..., • t AdaJarda Î h t Î-
t1k ~hïr, tam mânasile >bir (mev- 2 _ Süvarinin. (ç-evirme hare. bir kaynananm kulagma f1s!ldayi. ' zaga gi meyen 
kii müstahkem) halini alacakti. keti)nm ehemmiyeti tahakkuk et. mz bakalim! Açhktan kami zil k • f f •• 1 • ka" r k 0 Il t f 01 u•• 
Bu vaziyete giren bir §ehir, kolay mi tir. çalan ;bir ins~na, kü~bash. kel_imesi ta s 1 0 0 r e r 1 
zaptolunamazd1, $ehri muhasara 3 - Bozullnu§ bir askeri topla- ~~-ar ahe:1kh :•e mana cil}etmde~ 
edecek <Jlan kun·et de, ferra hal- inak ve (ihtiyarî ric'at) harekctini o~u hangi kewhme vardir acaba · • ,., .. • • 
de hirpalanacakh Uzun rr.üddet intizam ile yap!1"ak suretile islâm \Bir de girtlagma .k.adar bk:m:m§. ~1kayet U Z Cr l De ~1d-

h S h tt d h 1 • d k d' . . . .i.. • • sonra da hazrm içm aman b1raz d J 1 d } k mu a ara a m a 1rpa anml, o. or usu en !Slnl !mua tehlikesm- !' . et e ceza an lrl aca 
Dün bir çok suçlu ad
liyeye teslim e di l di 

!an bir -Orduyu parçalamak ; e, den kurtarmi§ .. ve neticeyi kendi k~~b~natla limon d1ye ç1rpman 1 
çok kolay olacakt1. lehine çevïrmili tJ.r. bmsme tutun da pathc_a~ .d?lma- Son günlerde baz1 §Ofêirlerin Fiat Mûrakabe Tc!ikilâti memur. 

Resulü Ekrem Efendimizîn, 4 _ (Îhtivari i • t) d smdan. yahut kolyoz pilakismdcn ( "ehir har1cî vc~·a dahilî uzak yerw 1an dün ve evvelki gün Adalar-
J r c a esnasm a b h d. 1 T " k . h k r '11 J 

sahra harbini kabul etmek \lite. (himaye mevzileri)nin ür'at ve a se. m. ur ·çenm _en '. 0~ c ~- lcre dol'Ü~ pai·as1 alma<ian gitme. da s1k1 l'ir $:ontrol ~.a~_mi§lat'thr: 
mcrnesi de, yeni mühim askerî se. isabelle tayîni sayesinde, bütün or. m~lcrmde~ •bal. kel~mes'.m hepi.. dikleri ;hakkmda baZJ. ~âyetler Heybeli, Burgaz ve Buyukadadak1 
beplere müstcnitti. dunun maneviyatmda hiçbir sar m~z severrz; ' ayi. kehmesmden de yapilm1~tir .. Bu hususta belediye 1 s~h§ yede~ndc .perakende fi~tl~r 

Bunlardan birincisi, Kurey~ or. smti husule gelmemi~tir. çogumuz gocunuruz. Fakat bunla- reisligi tarafmdan dün alâkadar- l gozden geçl.l'i~ ve baz1 ihtikar 
dusu harp me\rkilne daha evvel 5 - Dü§man süvarisinin taarru- nn i~si yanyana gelince çogu~u- lara venlen emirle s1k1 kontroller J va~'alan tes?it e~ei:e~ suçlulan 
gelmi§ .. en hâkim noktalara yer- zunu müteakip herbiri blr tarafa zu.n agz~ kulak~nna vanr. Yme yap11mas1 bild.irilm~ir. Seyrüse. adhyeye teshm ed.ilm1!itir. 
l mi§li. dag!lan bêilüklcri çarçabuk t()pal Cumhunyetç!le~m ~ulr:i~~ .o:duk- fer mürl..irü <le bu hususta !iunan 1 Adalard.a bilhassa ~a~yagi, ar. 

Îkincisï - Ïslâm ordusunda sil· mak ve mukabil taarruza kaldir. l~.n •ann.e . kc~1mes1 ?1hm1zm en sôylemi!l:.ir: • pa, sabun ve m!Slr g1b1 maddeler 
vari kt.V\'eti yoktu. Halbuki d ü~- mak da, islâm ordusunud metane. guz.cl kehmelenndend1r. Hele bu c- $ Jfürlere verilen benzinle üzerinde fazla ihtikâr yap1ld1g1 
man ordusunun en güzide kuvv·e. tine en büyük lbir delildir. kehme •annecigim! . yahut da 90 • 100 kilometre mesafe katet. ! anlaçwm~ti.r. 
tini. (Halit b in Velid) in kumanda 6 - Harbin birmci de\Tesindr «anac:gim!• ~e~lin~e soylenirse mek mümkünüdr. Tevziat sabahle ---<>---
ettigi SÜ\'ariler te~kil ediyordu. / dag1lan askerlerin, ikinci devred tadma vc sam1m1yetme doyum ol- yin yap•1d1gi için yeni benzin al. Gazoz §Î§esil~ yaralamt§ 
Aç1k . s~hrada, gayrim~tur . bulu-j Resulü Ekrem Efendimizin etra 'Tlaz_. F~kat, g~~n gün oto~~ b~- mi~ bir §Ofêirün •Benizim kal. Süleymaniyede lsmetiye cad~ 
na~ 1:"lam ord~u, bu _s~van ku~- fma toplanarak bir anda ric'atter letç1lermden b1n, §Ikça giymmI§ m.:di• diye gltmemesi -œzayi mu- sinde 29 numaralr hanede ikamet 
v.etmm tamanu;e t~hd1d1 al.t1na ~1. taarruza geçmesi de, efradin (ku Qrta ya§h bir kadma: ciptir ... >glcdcn sonra gitmiyenler 1 etmckt clan M~hedi Gülâm dün 
f'~yordu . .. Bu c_'.heh tamamrle _ta~- mandan)a kaq1 gêisterdigi itima. - Annecigim. ayakta durma, olursa benzinlerinin blitm~ oldu. I Çaq1kapida Sahaflar sok.agmda 
dir ed n R:sulu E~~.'.11 Efendim tz dm e~eridir ki._bu sebat ve itimat l §Urada bo~ yer var, orac1ga s..kl§I· gunu ~st• ata mecburdurlar. Bu ka- hahc1 Abidimn yamnda hamalhk 
or~u~~~u c1~den bu) u_k ~ir asker. s~yesmde, (Uhud) harb1 muva!fa-,. ver! bil bahanelerL taksiden fazla para \ etmekte olan Hakkr ile alacak yü-
l~k du~ <.1 n c_esile çok 1y1 -b1r men1e k1yetlc neticelcnmi§tir. Derdemez kadm: istiyen &ofërler hakkmda derhal zünden . h'r ~ünaz_aa ç1~arm1§ v_e 
) er_Ie§t.rm1§.. .ve . balih:a te~l:ke (Devanu var) (Devanu 3 ftncl sayfada) 

1 

cezaî hi.ikümler tatbik <ilunacak-1 Meshed1 Gulam el;ndek1 gazoz §1· 
noktasi olan Ayne~ n dag1 geç1dme c:esile harnal Hakk1y1 bac:mdan va. 
k d • k I -rr . d tir.• ., ., J 

oy ugu o çu ar mu ezesme e, . . f 0 - di -imize ralam1~t1r . 
her ne sebeplc olursa olsun, mevzi. ..Dige_~ -~ara ta~ ~ g • . 
1 

. k t" 't k t 1 . . PIA HKE ELERDE Ve p 0 LI s TE 1 gore gu:i luk kvziat miktarmm ka. Yarah Hakk1 Cerrahpa§a hasta. erm1 a 1yyen cr e meme erm1 . . . . . 
emreylcmi~ti. Nïtekim, Rcsulü Ek- j fi olup rilma~:g1 hakkmda tetk1k. hancsmz_ kald1_nlarak Me§hedmm 
rcn Efendi.rr. izin çckindigi tchlike ~ l~r yap:nak .. uzere Y.~~~a be le- hakkmda tahk1kata ba!ilantn1§t1r. 

de bu noktdan geldi ... islâm or<lu- B1·r kad1n1n boynundak1· i·stavro- d_'.ycdc seyrust~fer .n:iu_dam ~e .§0- --0-
sunun Büvùk Ba~kumandam, eger forler. c •m1ye.i re1sm111 dz 1~tira- Üç ayhklarm tevziatt 2 Eylûl-
ordusunu ba!)ka bir mevkie yerle k J d kile b1r toplanh yap1lacaktu:. de ba1hyor 
tirml§ 01sayd 1, ha i-bin ba§lad .gi d ZU OparJp par Ça a y a Il a am Mütekait, ey<am \'e eramilin 
k.kadan itibarcn dü~man süvarisi Komür ihtikân Eylûl, 'Le§rlnievvel ve Tc'ir!n.sa. 
tarafmdan dcrnal çenilecek .. bel. Dün iJnkapanmda Tekirdag is- ni 3 ay.1k maa~larmm tcvzime 

k1 de bütün ordu k1hçtan geçirile- Ben peygamberim, bütün istavrozlari topla- kelesine Mehmet Emin ne.mma ge- malmüdurlük\erinde 2 Eylûl Salt 
cckti. len bir -r>avn ... kêimürtin kilosunu günü baé'Jamlacaktlr. Her malmù.. 

Üçüncüsü - Dü~man <>rdusu- mam için Vahyi ilâhîye mazhar oldum diyor narhtan fazlaya sattigr tcspit edi- dürlügûnde tevziiat 8 Eylûl Per. 
nun daha CV'\.'el harp meydamna lerek i ~in~ ccza mahkemesine !lembe günü ;,k§am1 nihayet bul-
gelcrek vaziyete hâkim bir mev. Pazar a~am1 Taksimde S1raser., - Ben iki aydanberi peygambc. s.e\•ke1~.1111:i~tiJ: Mehmet Emini 1 mu~ ola:..aktir. 
:. :e yerle:1mesine ragmcn, islâm viler ca'.Ïdesinde tuhaf bir vak'a 1 rim... Bana yeryüzündeki bütün te\·kife !;arar veren mabkeœe, 11a. ----0---
ordusunun büyük bir intizam ile cereyan etmi~tlr. · t • t 1 · · · · bï,lerin celb; irin dura.,rnaV'I bac:. Eyüp halk1 Haliç vapurlarin-.. . • . is avroz .r.n op amam içm ll'adei ' .. , • '11 

harp hattma girmcsi.. vc, istedigi A~am uzer. mezkur caddeyi ta. Îlâhîye sadir old p .. .. ka güne biral~m1~t1r. dan memnun 
yeri i~gal eylemesidir. Bu da, Re. kiben Taksime dogru g1tmekte -0- C t t h u. azar gunu -o--- Eyüpta oturan okuyuculanm1,. 
sulü Ekrem Eiendimizin askerlik · · . en ne >a çe:;mde otururken ye. Or k l J. ____ '-lan zcn~1 n bll' aileye mensup Ele. 'd \f h . il·h· ta me tep ere au.oae&I[ zm bir 17ogundan ald1gumz mek... 
dehâsmm en mühim delillerinden. ni ismindeki genç bir kadmm ar. ru en a . Y~ . 8 

_ iye ma7.har 01• Îlkmektep mezuoiart 1 tuplarda senelerdenberi bakuns1z-
dl.l'. k . _,_ . . • b. dum. Bu Ilah1 1lhamlarm bana Maarif müdürlüO.ü .,,.hrimizin hk yüzü:iden :i.ntizamm1 kaybcden 

or uncusu - az1 es 1 muver- • . . . . .. \•erdigi CO§kunlukla sokaga firla- muhtelii semtJ..erindeki orta mek- Haliç vapurlarmda Devlet Deniz D .. d.. .. _ B k" .. asma ~ g1ymmI!j ir erkek ta-1 "' ~-

rihler ve bilhassa softa zihnivcti ki.lnu§ Vil kend1sm1 brr muddet ta. . _ . 
l ( 

•. )l ('"'· "d) •d lup ettiktcn sonra birdenbire E. d1m. Taks1me dogru gehrkcn kar. teplcrde tehacüm olmamas1 1çm Yollari idare~·ne intikalini müte. 
aipyan ravi er. u ... u me:· an j • 1 • , • i· 1 d ld - ·b · rta ek•- k' .. ·1 · t ' 1 .1. 

muharcbesinin kat'î neticesmi is- leninin ûzcrine ahlill.l§ \'e boy. liima Il.- olarak boynu istavrozlu ise er e 'l ugu gi ' o m ..:p- a ip goru ~n m izam l Çiill~ma ve 
' b k d kt b' h ml d 1-ere de hangi okullar mzuolannm ücret larifesi.!1de yap1lan tenzilâ:t. 

lâm ordusunun bir maglùbiyeti nundaki 500 - 600 lira luymetinde. u a i:i. ç1 1. 1r a e e istov. 
,-eklinde •.lâkki ederler. Ve ·buna ki altm ve ptrlanta kak:mali is. . rozunu .coparclrm ve parçalad1m. almacagmi t<::spit ve mekt-eplere tan oolay1 te~ekkür edilmekte ve 
sebep olarak da, Resulü Ekrem E- , "d Bu parçalanm1c: lstavrozu da belk1' teblig etmi§tir'. seyrüseftr ta...ifesinin de dgi~tiri. tavrozu .rnpanp yere atm~ ve a e- .., k "dd · •-· 
fendimizin emirlerine lây1kile ita- Ire seyahat mu etmin tusalttl-

tâ tepin:rcesine çignemeye ba§la. tekrar .Yaphrrn. takar diye kendis,..i Mezbahada yeni· kesa"m · · d b l l 
at edilmemesini ileri sürerler... mi§lir. mas1 te n-enmsm e u unu makta-
H lb k' ·ta ts ' lik b"'t" d sine iade etm:yerek polise teslim pavyonu yapbriltwor dir. 

a u ·i 1 a iz • u un or uya Bu h:ireketi 1lkônce bir sirkat J 

~~:i;d:~;~~~~1~~::~::~::·mc:!~ ;~i:ças~~~ciap~~ha~a~=~~11::ar~~ et~:~ ise zarar ve ziyanmi iste- lir~~;:~~;ar;kez;ea~a:~:~op!,~ Îlkmekteplere almacak talebe 
rc-Oesinin ka-bul edilmesi (ha·rp mekte •srar etmi§tir. Mahkeme vonu• :np1lrr.asi kararla§tl.nhp in- I3u y!Ï ê€hrimizdeki ilk mek. 
.cr.eclisi) nin karan neticesi oldugu Beyoglu cürmü me!ihut mahke- ~aata geçilmi!ltir. Yakmda ikmal teplere yalmz 1934 tcvellütlü k1z 
gibi, (Ayneyn) dagi geçidindek' mcsine ; evkec.i.ilmi§tii:. Sonradan Ahmedi ilkënce adliye labibini; ëdilecek olan bu paviy<mun ta. ve -erkek çoc:Jklarm kabul olun 
okçularm me\•k1lerini terketmesi i minin Ahmet oldugu anla~ilan sevketmi~. adliye tabibî de tibbi mamlanmasmdan sonra mezba. , masi dün ilk mektep müdürlükl<!
de, - ~ari!oi bir (itaatsizlik) degil . suçlu muhakemesinde -ezcümle adüye gonderilmesine karar ver. hada dalra fazla miktarda koyun, rine teb !1g olunmu~tur. Kay1tlara 
ancak ~aflet ve ihmal eseridir... ~5yle demiijtir: mi§tir. 'i:uzu ve s1g1r kesilebilecektir. 15 Eylû~de ba§lamlacaktir. 

r- ~~a~~1•1~!~~fto~~~~I 
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çok yak1:unda bir gürültü duya
rak ba§ml çevirdi. 

Îki mektepli münaka§a ediyor. 
lardi. Ônlerinde bir iki kitap ve 
defter vord1. Birbirlerinin fikrini 
kèirletmek için, muhtelif misaller 
getiriyorlardl.. 

Necm1, onlarm bir::iz daha ileri 
Bunla·::dan ba§ka; agaç altlarm- yerleri hiç kaç1rmazlar. Yani; her vararak kavga edeceklerini hisse. 

da gruo grup aileler. bir tarafta sat1c1 m.rlmm ragbet gèirecegi yer- dince, al ikasiz gibi gêirünerek yan. 
semaverler kaymyor, diger tarafta leri ze~5i ni.sbetinde bulur ve ka.. lanna yakla§tp oturdu. 
yemek .• ·eniyor. ba~ka bir yerde zamr. Îkisi de büyük çocuklardi v,e 
de içki h;iliyor. Baz1 egaç altlarm- Necmi, bu zekây1 kullanmaga èinlerindeki kitaplardan lise tale
da da gazel sesleri, keman ve ud Iüzum gi:irmeden, as!altm yansma besi olduklar1 anla§1hyordu. Nec. 
nagmeleri geliyor. gelinciye kadar, ~erbet kabmm bo- minin yanlarma yakla§hgm1 go. 

Seyyar sat1cilann aray1p ta bu- §aldigiru gèirdù. Bu müddet zarfm. rünce bir an münak~alarm1 bi. 
lamad1k~an mü ~rilerin hepsi bu da fazlasilc yoruldugu için, yerine raktùar ve ik.i elinde kocaman 
ralardacl1r. iki güg"üm tutan adamm yüzüne di:inme"en evvel, terini kurutmak 

Kâgit helvaSl satan ad.am, ço. . . b' " clib' d t . baktilar 
d d 

1çm, 1r agacm m e o urup si.. N · 
cuklarm bol 1ldugu yer e ola.. . . " - e o delikanh? Biz ayran fa-
. 1r. Dondurrna diye bagrran de- garasmi yakti. Cebiru agirlB.§hran Iân istemedik. 
likanh; agaç altlanndan z1yade, paralan çikanp saymaga ba§ladl.. j - Ben de ayran satmaga gelw 
üne~in \;aynoi.a1g1 yerleri tercih e. Kân, sermyesinden daha çoktu. medim kî efendi. $uraciktaki gêil. 

der. Nlyetli nâne !!E!keri satan â~1k ~u hale sevinài ve Allaha ~kreL gede biraz serinlemek istedim de .. 
dah-a zi vade gern: kizlann f1k1r • , h . Galiba ùers çah51yorsunuz amma, 
d~Ltg1 .!rup1ar arasmda gozükür. Gèizie::.iilti etraftaki kalabaliga merak ctmeyin sizi rahatsiz et. 
Seyyar ~ alg.c11ar içki sofras1 olan c;e\•1rereJt dalmaga ba§'i<Hru~ti ki, mem ... 

Çocuklar biraz evvelki münaka· 
§alanm unutmU§lard1. Necminin 
elindeki sigarayi gërün<:e ak1lla. 
nna gelmi§i gibi, birer sigara da 
kendiler. çikanp yaktilar. HerhaL 
de bir kaç saatir kitaplan üzerin
de kafa yo.-mu~ olacaklar ki; bir 
tanesi ilk nefesi çeker çelanez, di. 
gerine dert yandl.: 

- Bu kadar çah~. çabala, di. 
din, sonra da mükâfahm gërme .. 
Bu çok iena dogrusu. 

Necmi, bu §îkâyeti:n,. biraz da 
kendi mevcudiyetine bir bëbür
lenme ordugunu anlamakta geci~ 
medi. . 

- Smûm1z1 geçemediniz galiba 
bey karde~? dedi., 

Çocuk bir dert dinleyici bulmu§ 
gihi sevindi. 

- Henüz oyle 1-ir ~ey yok amma, 
liir ay sonra ikmal imtihamm1z 
var. Kazanamazsak bu senc .de 
güme g;tti dem··ktir. 

- Geçersmiz in!'allah ... 
- Se•1in bildigin gibi. degil ay. 

ranci. Ayranc1 divorum amma, ne 

sattigmi da b;lmiy<>ruz ya.. Bak 
bize, bir ders ) üzünden iki ayumz 
zehir oltlu. Âlem egleniyor, hiz 
her gün bêiyle kafa patlahyoruz. 
Artik o kadar ambale olduk lri, 
yani senin anhyacagm, bunald1k 
ki, biraz evvel pis bir muadele y;i.. 
zünden. ~urada az kald1 kavga e
decektik. Halbu ki Nuri benim en 
iyi arkad~imd1r. 

- Ehemmiyeti yok bey karde§, 
bunlar olagan ~eylerdiir. Neyse 
sizi rahatsiz etmiyeyim. Ben §U· 

rac1kta oturu1 ùm, siz de yine iste. 
diginiz gibi ciersînize çahi1rsmiz. 

Bu sei::r Nuri ahld1: 
- Arhk çah!iam1yacag1z degil 

mi Naim? Bu muadeleyi halletme.. 
den otekine geçmek yok. Ak§ama 
A~ama 'cen hocaya ugrayip bunun 
hal ~ekl:ni ·anlarun. Yann yine de

vam e<leriz. Fakat ioreceksin 11.i, 

benim ~uttugum usul seninkinden 
daha makul. 

Naim, yine biraz evvdki gibi a.. 
sabile;iti : 

r 
~EHiR 

MECLiSi 
Pazartesi günü mÜ· 
him Ï§ler gorü~ecek 

Fevkalâde olarak bu pazar. 
tesi günü toplanacak: olan 
~ehir Meclisine ait ruzname 
ve davetiyeler dün tekmil â
zâlara gèinderilm.i§tir. 0 gün.. 
kü ruznamede asker aileleri
ne yardrm kanunu tatbikah 
ile Marmara ve Anadolu ya
kasllUil imarlarma ait ileri 
nâzim plânlan ve Beled.i~ 
nin bir ecnebi §irketinden 
alacagi olan 15 milyon lira
nm gizli kald1g1 lhaklunda üç 
avukat tarafmdan Belediyc 
Reisligine yap1lan ihbar ve 
teklif mevcut hulurunaktadll'. 

\. J 

M1s1rdaki it
halât e§yam1z 

----o--

Tek kanun 
Yuan: Prof. Sükrü Ba~ 

H arp ba§ladiktan ve hdl' 
ru. aldiktan sonra iki Dl.-, 
harip taraf için de bi• 

kim i>lan tek kanun askerî icaP "~ 
zaroretlerdir. Ahdî, Î.DSallÎ, bisSI 
dllfllnceler tam•mi1e tâli mahiyel
te bhr. Sevlrulcen ve siyaset 
1cap ediyorsa bugün Norveç, seJ. 
çlk-. Felemenk istilâ edilir. Yari' 
Suri.fe, Irak, 1ran ayaklar a1t111• 
aluur. 

tki )'lld.tr sürüp giden bu bogtlt' 

ma bdar siirpriz ve ibret ile dol~ 
llllleer&lara, ktSa bir zamana s1k•t 
hr.thm§ olmak bak1mmdan, tari· 
hin hiçbir devrinde bu kadar bol 
rastgelinemez. Rusyn, Almany11 ile 
i§bfrligi yaparak garp ve arktall 
Polonyay1 payla§b.klan vakit fa· 
ris, Londra vc Va§ingion mukad
dœ bir hîddet ve yeîse kapt1m1~ll· 
Çlllnenen bu milletin hürriyet .,e 
istlkWi behemehal kurtulacakll• 
Ba. gaye o kadar ulvî idi ki y1I• 
Jarca saf Îngiliz ve Frans1z ka!ll 
chSkmiye bile degerdi. Adalcti diill• 
)'11da tesis etmek demokrasilcrill 
blr vicdan borcu idi. Bilâhare R11S
ya Finlandiyaya taarruz ettigi v•· 
kit Lendra ve Va§ington yine Y~ 
rio.den oynami§h. Biitün matbllll 

Îsken:Ieriye ticaret at~miz Na. Kud Rusyanm bu yeni tecavüiii· 
ci A<lay, M!Slrda hulunan mallan.. ntl takbih ediyordu. is"eç hiikÎ

1
'. 

mtzm na1dUeri ve buradan bu ta. meti ortada engel olmasa bellL'. 
rikk! yaptlacak ihracat hakkmda bir Ïngiliz - Frans1z eferî kuvvet' 
alâkadarlarla gi:i.~§mek üzere ~eh-. Helsinkinin imdadma ko§mU§ bll' 
rimize ){elmi§tir. Naci Aday ~ch. lonacak ve daha o tarihtc Rus .:.' 
rimizde Ticaret Vekili Birlikler lnutlhler birbirile mücadeleye gi-
1Ticaret Müdürlügü ~e alâkada; ri~ bulunacaklardi. . 

Ahnanya ile Rusya ara ·mda ci
dal bqlaymca gerek Îngilterc, g~ 
rck Amerika Moskovay1 tabiî bit 
mattefik addettiler. Fakat bu o· 
bluhuad1k bir zamanda peyda 019

11 

ycmi dosta yarchm elini w:atn1111' 

Memleketimize nakli 
için çali~1hyor 

tacirlerle gë::ü§meler yapmi§tlr. 
Mumaileyh bu ak§am Îskenderi. 
y.eye gitmek üzere §ehrimizden 
aynlacaktir. 

Petrol tevziati 
istanb: .. dda prakende olarak sa

tilacak petroilerm tcvzûnc yak1n. 
da ba~lanacakltr. Petrol Ofisi Ïs
lmlbul için tclisis edilen miktari 
; ')r müdür1ügüne blldirmi~tir. 

Gerek perakende, gerek deniz 
motorled için pei.rol tevziah ia
~ müdrülügü tarafm<lan yap1la. 
caktir. 

dcmokrasiler i1:in ilk borçtu. fil• 
lmt maale:;ef . koca Rus sahasil' 
lDUV'B!lala îmkâm yoktur. Gert~ 
Murmansk, gerek Vladivostok yO' 
lu hem uzun, hem tehlikelidir. Jll' 
~a Vladivostok knnalile yaptlll; 
cnlt BCvkiyata müsamaha ctn1e 1 
için l>ir y1g1n kay1t ve !jart jlet 

sttnnektedir. Bu !jerait daircsind' 
~e b"r temas sahas1 irau 1': 

Y eni gelen çaylarm fiatlan ù,yoi:du. Basra ve Iraktan harekC . r· 
l!ikendt:riye tar.kile §e.hrimize 1e ~alden gclecek Ruslara el ,e 

gclen ç-tylann tevzi1 ve fiatlan mek bOylece ycni b.ir ccphe k11I" 
hakkmda gêirÜ§mek üzer€ <lün llllÎk ve Moskovay1 mühintm•t \'e 

birlikle!' umumi merkez.inde bir 1 tptM\at madde bak1mlarmdan b# 
toplant1 yapilm1~tir . Verilen kara- j~mek clzem goründü. Bllbù' 
ra gore bu ç 1ylar Vekâktin ·pit l-tiUS ki l\:Ioskova Londranm y11l111

• 

etttigi mali~et f~atla:,i e~s~n:-1 g~re ha'·n taarruzlari ile iktifa etrneS~ 
muayyc:ri b1r kar yuzdes.i ilâvesile ne -.raz1 olamazd1. Siyasî ve aslct. 
oatilaca.-ur. bu kapl:ir Ïran topraklannt, hii.li' 

!lelerln iki :vdir müttefik v11ziY" 
1 • ·-Maarifte haz1rhklar tille eoktugu, iki büvùk dc:~tit~ 

Dün ;Jk mPktep ba~ mu:!li~le. ~·ni. zumanda istilâs1ru isult• ~ 
r~le orta me~_te.~ .. ·e l·se mudu.r;l~ .ettL Bu hareketi bal: li _g?stertJ1~ 
n Maar•( .muduru Tevflk Kut un ~la T.ahrana verilen ingihz ve 1' 
teisliginc!e ';oplanh yaparak yeni ai.otalan degil bita f b\r sey1rci~ 
ders y1h haz1rhklanm ve imtihan hatli binat Rus ve ingiliz u!Jlll el 
i~lerini t.•tkik -e mi§lerdir. llfklnm bile ikna edecek mahi1 

--o ~crmez. As1l saiki ise LoD"' 
Ôldürülen kedi ve kopekler ~ -.çiJt olarak ROyterin bu t~~ 
Son 1 hafta içinde §ehr1mirin J1i1 Me Ü!ia ve izah ctmekteel

1 

muhtel1f scmtlerinde 3443 ){êipek Hadtin icaplar1. .1, 
ve 117 .l"rseri kedi itlâf olunmu§- f.nuun bu mii§kül vaziyete ~" 
tur. mesiain yeg.âne sa:ki birlC§n1e~ 1~ 

·~- ~en iki büyiik devktin yoht iil ~ 
Çop i~i ihale edildi ni.de bulunmas1dll'. Belçika ge\t 

$ehir cêiplerinin 5 ay mûddetl~ 'lie oo harpte istilâya ugram•~ ~I 
denize fokühnesi ·~ Jün 5000 li- bu Brüksel kabinesinin hata "; 11 

tuafgirligi neticesi degildir. 
1 

"aya bei0diye <laimî encümeni ta. 
r afmdan müteahlude :hale olun,. cotnfî durumunun fidyesidit· iJl' 

Rmiya ve Ïngiltere iranm Jll , 
muf.ur. 111' 

- H.i:i.gi usuld.en bansediyor. 
sun Nun? Netice ç1karamad1ktan 
sonra neye yarar.~ 

- Sen netice ç1karabiliyor mu
sun sanki? 

Necmi, yine bir münaka§a ba§.
layacag1m anlaymca, gitmek is
tedi. Fakat b:rdenbire aklrna bu 
çocuklai.'ia '.~iraz daha konu~mak 
gelm~ "J:acak lti, onlarm daha ile. 
ri varmamalan için, sêizlerini kes
ti: 

kî -tamamiyct ve istiklâlinin ~· 
5UD tutulacagmt ve harp soDr:iS I"' 
da eski haline iade olunacag1iti i• 
min etmektedirler. Bu vâtlere :ri 
men iramn §iddetle mukave 41,. 
etmi,ye ba§ladip anla§tlmak~:cijl'• 
Fakat 111ücadele çok nisbets• ,~ 

Muhakkak bir nokta varSll ~,. 
Ve adalet mefhumlarile bu s0 '\tW 
œkâbn îzah edilemiyeccgidir. ~~' 
ter Buzvelt'in de büyük .i\.lfl~ ~~ 
demokrasisi namma bu yevi ~~· 
i.-fa muvafakat ettigi mub•1' tt'( 
br. Atlantikteki mülâkattn ~tt ;il~ 
aelenin de konu~ulmu§ oJdug_t1.11~r' 

- ikmaliniz riyaziyeden galiba be gotürmez. Esasen onun 1~ 1 ~' 
degil m1 efendi? ki iranin Va~ington sefiri ik• t t~ 

• • 1 (" dll ' - Hay:r riyaziye-:en degi ; sa. evvel Beyaz Saraydan is 1111 ,1•' 
dece ce'.Jirden. Riyaziye olsa yan. ml~ ise de bir netice ah011110'ttt0' 
dl.k demektir. 0 grubun içinde o Harp uzad1kça cihan~iini111 l 
kadar fnia ders vard1r ki ... Hen.. saraa kar~1smda kafacaf.'1rn·t, .,-,r 
d .. tikçe daha ziyade tavazzuh e•' ese, ceo1:r ... 

Arkad::t§l gülerek sêizünü k.e::ti: tedir. 

l•----------""'.':e·lt' - Yahu i§in mi yok Naim? Tut- Memleketimizin bir c:ole 'f 1rri 
::inde l!nyit kêimüril matle~efll 
vard!r, Linylt kômürii !11

11 ~~
yakmakla ~nbiatm :Jize pek .eil' 
nice bah~elligi bu milll ser' 
mizden lstlfade ptmis oturuZ· . 

tun Allahm sat1cmna an!tyamiya. 
cag1 ~eylerden bahsediyorsun. Ba. 

i oldu olacak. ver mua~leyi de 
bir de o fik.ir yürütsün. 

(Devanu var) 
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Ta pu ve kadastro 
Î§leri ne saf ha da? 

~, ÎÜrkiye de kat- ik i. numara 11 ~üyuk Harbm da. HA.. B 1 Ve ~u :uha~xaktir J.- egcr Ang. 

Î SV }0 Ç RED E~ , Jon ~ampiyonaSI I ~:n~i~r,~c~s~~~~~,t~~i~n: ~~~;~~ ~a;..~~~'~:.~a~ '"~ü';~;:·1a1~aa~:3:u~ 
1 

taarruzlarma mukavemet ede:nl- ratle §1,.,..al Afr.kasma yeck r.·e1t 

I.KAME~ Du"n - -<> mek 1çin her §eyden evvcl s :vyet- M ü s ta k bel te~ebbü~ëndc bulunulmazlarsa ce-
1 1' devam eltÎ Ve lerl ber~araf et.?1ek .i:i.ecbur1yetrn- • nup Af•1kasmda dahi c'dd1 harp.. 

E D E N L E R nihaÎ neticeler ahndl de oldugunu soyled1g!m1z zaman, ln k l• -~aff~Q r l Ier vermek ihLma1in. tan.o~cn 
malùm muahede ile ·b:rbirlerine y kaybetmegc mahkûm kalacak' 1r. 

Bir k1s1m vil â y et ve kaza merkezlerinde 
kadastro çah§malar1 ikmal edildi 

[ Türk.iye dekalton §ampiyonlan bagli olan bu iki mem!eket ar~sm- ·---<>-- Hindiçmiy1 i~gal cden. Alman. 
1 müsaba><alarma dün de dcvam e- da bir harp ç·kmasmm muhtcmel Tahak'huku i"mkaAn• yanm müttefiki Japenya. b!r ta-

lapu kanunlar1nda tadilât için 
~eni kanun projeleri haz1rland1 

k Ankara, 26 (A.A.) - Tapu ve j bulunan t.apu kütüklerinÏrl sis.te
d adastro faaliyetleri etraf1dda al- mimiz olan Isv1çre Lormullenne 
~g·l'rliz malûmata gore, §imdiye gore yeniden tesisine çall§ilmak
r dar 39 vilâyet ve kaza merke- tad r. 
! 'nd.e ba§lam1§ bulunan kadastro 13 grupa ayrilmI§ bluunan ta pu 
l:•ahyeti, Bursa, Çankm, Çorum. I te~kilâtma gelince bu gruplara 
~kat vilâyet ve Adalar - Büyük~- bagh vilâyetlerde te§kilât kanunu. 
da' lieybel!, B~rgaz, Kmah -, Mu. na gore ihdas edllen muhaf1zhk-

Türkiyedeki a la
cak ve menkul k1y· 
metlerinin istimali 

Maliye Vekâle
t in in rnüsaade-
sine tâbi tutuldu 

! Bir kararnan1c ile isviçre
. de mukim hakikî veya hük.. 

mi §al11slar1n Türkiyedeki ber 
ncvi ticarî ve gayriticari ala
caklarile mcnkul k1yrnetleri
nin i>timal vc nakli Maliye 
Vekâletinin müsaadesine tâbi 
tutulmu§tur • 

__ ..J 

ltalyan ajans1na gore 

, . . . • . olmad1g1, Sovyetlerin Almanyay1 raftan Hollanda U:nclis~amr,a at. 
d1lm1' ve ruha1 neticeler ahnm1§- 1._ __ 1 kt d t'l ih. ·i·r b lark d 

""" eme e ev•m sure 1 e . :. " - 0 1 m l y a n az1 ·en ·[,,er taraftan zorla \·amr.a 
tir. Dünkü Müsabakalarm teknik !ara sebep olmaktan kaç1nacag1 ve SI z alacag1 f>i>·am~a Büyuk ,fo:d.star.a 
neticeleri §un.ardrr: n ihayet Alman ordusunun i<gal ihtimaller sald1racak v~ r,u arada Sovye. ar -

110 mfiniah: Haiit tstanbul (21 sahalanm geni§letmekte menfaati ordulan"1 tesbit etmekl,., kalmt' J • 

s. 3) , Âdil Seyhan (22 s. 5), A- bulunmad1g1 oddia edilmi~ti Av. rak. tlzcrinde senelcrdenben ;i1r. 
gap istanbul (l 9 S. 2), Ôkke~ Sey. rupa !Gt'as1 üzerinde güvenil " b:r f Y azan: l digi yoliarla So,·yet tcprak;ar:r.a 

mukavemet tesis edebilmek için 1 <;:. 1 girmege çaù~acakllr. Ve dogru 
han (21 S. 1, Ômer Eski~ehir <21 Almanyanm Balkanlan i~gal zaru.. "i' Haz1m Ergokmen hesap, il~rbin 1942 y1~mda be i 
S.), Suha fzmir (16 S. 8). Ahf retindc oldugunu soyledigim'z za. \. .J ba§h oJa,ak ingiliz l!:ndistamnc., 
izmir (~J S. 5), Raif izmir (20 S.), man da ayni 1biçimde iddialar ilcri cereyan edeccg:m, bu sur1't1e <., -

1 

Al. r· t b l 20 S 3) Kemal r· 0 retile Anglo - Sakson kuvvelleri-1 s an u 1 . , ~ sürülmü§tü. nin tek Kalan ikmal y >lunun kes1-
nin esk1 dünya topraklarma ç1k. 

tanbul (24 S. 4), Sudi stanbul (18 Art1k hâdiseler hakikati ko'"". lec-egini, Hollanda Hindistnnimn 
malari ih\.in1alini ônloemek. S. 4). tugu için, bütün bunlan tekrarln .. . . ·-· Japon mi.Hi raüdafaas1 bakimm-

Disk: Halit istanbul 23 M. _ Â- makta fayda yoktur. Balkanlar Al .uç rr.a•Jde halinde ifade. et,igi- dan mühlrn 1'1an parçalanmn Ja. 
di! Seyr.an H 80 • Agop 1stanbul rnan i§galindedir; Alman - Sovvc' 'InJZ '~ prcgramm'n b.irrnc1 mer- ponyamn eine geçecegini kabulden 

Ô harbi de ,·ediPoi haftasma \•arm•<· halesine, Ispanya'nm ya§amak .b 57.70,3 • ôkkc~ Seyhan 19.05 • - , .., . .. - •.. . Ut' • are.tir. 
· tir ve ~imdi rresele. iki numaral r.ecbur.v_ etik guttu .. gu acip po · '- Kanaatûn -odur ki A\'rupa har-

mer Esk;•ehir 23.26 • Suha Izmir ' b 1 1 ..,, denen bu Büvu"k Harbin ~üst-'- Kaya ra~rn ·n, ugun van m1~ o - hi b . _.,_ . ,;kb 1· . b. ..d 
• • J ••· ... " • • . l . . u •ur~ lS"" a tn1 1r mu .. 

30.13 - /\tif Izmir 32.93 - Ra1f Iz. bel inki§afmi sihhatle tahmind~n dugu soy.cncb1.hr .. kmm merhale. det de Asyada ya~ayacak, fakat 

nya ve Izm1rin Kar§•yaka kaza lar da aym suretle verimh çah:i
lt,erkezlerinde ncticelenmi§ ve malarma devam etmektedirler. 
llluntazam tapu kütükleri t.esisi Bunlardan kadastrosu ikmal ediL 
:rot.te kadastrolan tamamlan. mi§ bulunan merkezlere ait tapu 

1 •~tir. Bunlardan ba§ka ()az1 koy- rruameleleri isviçre usulüne gore 

1~le ç;f.Iikleiin de kadastrolan tanzim edilmekte. tapu sicilleri ve 
A. mat edilmi§tir. Bu ara~a bilhassa kadastrosu henüz ikmal edilmemi§ 
c/dinda Potiyadis. Istanbulda b"lunan vilâ~ etlerde de eski zab1t 
d ~rnhuriyet çiftliklerin,n hem ka- dcfterleri üzer· nde muarnele ya-

mir 22.18 • Serkis tstanbul 2.0.97 • ibaret kalm1~br. Y•. ise, gJzl: gorcb1lecek derecede l·bu harp. pasü kalan bir Hindis.. 
Ali Ista,hul 23.59 - Kemal lstan- Her ~eydt>n evvel §Unu bilhassa .yice se;;ulege ba§lami§~ir: Ve Sov- tan yüziir.den orada da bitmiyecek 

k 
bu! 25.w • Sudi tstanbul 23.89. . tebarüz ettirmeli) im ki bu harb·~ I yctlcr ,odrb.nde son sozun ki§tan 1 tir. 

Mos ova askerî 1500 metre· Halit stanbul 5 d. 1 istikbalini tayin edcbilmck rçin ik 1 once soylenecrgini bekl-emek lâ.. Japonlan.n. Asyada b&§lamaga 

f 
11 s. 5 • Âdil Seyhan 5 d. 47 s. 5 - hakikati gorebilmckte zaruret var zimdir. . . .. .. .. mecbur olaœ.klan harekâtta mu. 

astrolari, hem de kôylüye dag1til- p1lmaktad1r. 
~ak suretile ttni i'leri nürnune Tapu i~lcnnin daha kolay ve da- kon e t 1 08 9 Ôkk d . • Çok m11h1m olan uçuncu mer. ff k" Id d kl . 'ht" ransJ Agop s'.anbu 5 d. Ô~· • e§ ir. haleye ~elince bu hususta §U mü. vl.a. atak'Y;t ~ -~e e ece ühe:1 l ibema-

d 
• 1 • Seyhan 4 d. 'l~ s. 5. mer Eski§e- 1 - Almanyanm Anglo - Sakson ,alealan ilcri .sürmck doiirudur: lll1 V•)"e ..... en en m im se, p, arak vücude getirilmi§tir. ha serî bir surette yap1labilmesini 

b lialen. Ankara, Eski§ehir, istan- temin içm muhtelif kanunlar üze
~~~· Balikesir, ÎZmir, Adana. Bolu, rinde tetkiklere devam ol.unmak-
1. •tne, Kuklareli, Elâz1g vilâyet l ta. tad1l veya ~cmden tanz1m edil. 
!J~ Ay\·ahk, Manyas, Edremit, mesini icap ettiren kanunlara ait 
li~thaniye. Çubuk. Çankaya, Be- . proje tarnamlanarak Büyük Millet 
k ta~, Beyoglu, Karla! kaza mer. Meelisine tevdi edikcektir. Bu ara
d Czlerindl' çalt~11maktad1r. Bunlar- • da bütün i§ rahiplerinin ~ikâyct 
~:n rna•.fa. K1r~hlr ve tzmir ka. mevzuu olan intJyar heyetlerinden 
g rnerkezleri kadastrolar1mn bu ve belediyelerden ahnmas1 mec. 
Ili 1" içinde bitirilmesi kuvvetle Ü- burî bulunan ilmühaberlerin hl. 

e } } y 0r1 hir 5 d. 55 s 2 - Suha tzmir 5 d. haz1rhgma lây1k oldugu k y met. Bu merhah iki harekât saha- _.::atpony.uunt kzx:uookâna!llran 1ikk1~ abya 
• t . verdigine inanmak lâ21.1:d1r. d .. t 1 dim k tS mat e me = ma ma u. 

-·-~ 1 56 s. 4 . Ahf zmu 5 d. 51 s. 9 - '2 _ Almanya. günün birindt• sm a a;r iayr1 mu a ea e 1 e · IunrnaSldlr 
tehir 

Vatington ve Lond 
raya nota verildi 

Raif lzmôr 4 d 50 si 5 Ali istan d ) .. , dogrudur: Afrika harekât sabasi, B '- _ _;_...._ d 1 · • • (muhtemelen 1943 ba§m a mi;.. • u ,,..,=,......., onanma ar1n ro. 
b 4 d. 58 5 K l t t b 1 Asya ha. ekat sahas1. •.·· • . 

ul s. - ema s an u hiJ? bir kuvvet halini alacak oldr. 1 t I .~ b lm •U, havah olmaktan uzaktrr. In. man,·a ara 1. :..uan asar1 a,.. • . .. • 
5 d. 52 s. 7. Anglo - Sakson ku\·vetlerile kar . . . · . g1hz - Amerikan donanmas1, yal. 

. 11 , SI 1cap cden l\fr1kanm 1~gah lrey. b lundukl la d hâk. 
Roma, 26 (A.A.) _ Stefani ajan Smkla yüksek: Halit Istanbul ~ila~mak ihtirr.a er'ni ortaden !-~.- r· 1. . tl ta" , k k d mz u ar1 su r a ·1m · ·· 

1 

d k . h d iye m:n ne sure e .• aK ·u e e. la k ..,__.,,,. .. . d h''-' 
3.10 • Agop Istanbul 2.50 • Omer ~a içm er türlü _ f.~ ~kârl .il• bilecgini 'ay~n ic;' n çok zeki olma- o. ca. W """:~ uzerm e a .... 

~i~dilmektcdir. . . . dmlmasma ve gayrimenkule mü-
d ger taraftan Hat.ay vilayet1n- teallik olan vergi borçlar.ndan dù-
0~ F'rans1zlar tarafmdan yapilm1' · lay1 muamelenin tehir edilmiye
d·~n .. kadastral plânlar umum mü-1 rek derhal yap1lmasma dair hazu
•l~rl~kçe tetkik edilme'<ledir. Fran lanml§ kanun lâyihas1, Ba§Vekâle. 

sistcminP gore tanzim edilm.i~ te takdim edilmi§ bulunmaktad1r. 

tfgan kral1 bir H1rvatistan ile 
tlutuk soyledi Îtalya aras1nda 

s1mn bildirdigine gore Sovyet hü. 
kûmeti Londra ve Va§ingtona -bi
rer nota tevdi ederek 1 Eylûlde 
aktedilmesi tekarrür eden askeri 
konferans.n bazi teknik sebepler 
dolay1sile tehirini istemi§tir. 

Milânoda bir 
infilâk 

Bern, 26 (A.A.) - Milânodan 

bildirild1gine gore Pazar ak§anu 

Pioveru de bir mahzende bulunan 

bir dinamit deposu in!ilâk etrn~ 

tir. Mah7.enin bulundugu ev y1kJL ~fganist;.un bita-1 Yeni bir an1a,ma 
t~rafhgv 1 ilân edildi i m z a e di 1 e ce k m•l §Ve aiger baz1 binaJar hasara 

ugram1~11r. 

Îllial 'ltna, 26 (A.A_.) - Ba. sabah Roma, 26 (A.A.) - Halihazirda Halihaz1rda 3 olü ve yinni ka. 
ti letc hitaben bir nutuk irat e- M1lanoda b1r ltalyan - Hirvat hey-1 • . .. 
k Cl! Efganistan Kral! halihazirda- eti, H1rvatistana gonderilecek olan dar yarau bu1undugu bildmlmek. 

d.. italyan kolonlar;nm miktarm1 tes- tedir. 
leti un.ya buhran1 kar~1s1dda mil: 
,, n sukûnetini muhat:aza etmesi bit etmek üzere müzakereler yap· 
"'iirn maktadir. 

Eski§Chtr 2.30 _ Suha tzmir 3.10 _ goze ald'.rmak mccbur1yet:n<le:k ga ihtiyaç yoktur. Frausa ile yapi.- m1yetm1 =• k1ldi!t1 ~ara ordu. 
Rai! lzn,ir 2.11 - Serltis tstanbul Fkllth akikla AlmI. an)l'.anmAhazirlkan- lacak b•: mü<terek müdafaa mu.! su nakl!•atin• ba,.,.rmaga muvaf-

.. . . ma a a an ngi iz - rr.e1'" 1 &.~ d Af fak lm ca.kt B d hat rla 
1.90 • A<t stanbul 2.20 - Sudi Is. kuvvetlerine lâyik oldugu ehem- kavelesi ile veya lspanya an . • 1 a l)"a .. ''.· ~ra - ~ 1 • 

1 
rikava r,c,.,,rck me~eleyi koklln· nacak ol..m .mühlm bu d1ger nokta, 

tanbul ~ 90. miyeti vermek ferasetine r.,al:k ' - r 
Cirt: ifalit tstanbul 31.61 _ Adil 1 oldug·u kabul edil'nce Alrran."" d•n ha!'Ctl"e~ rr.ümkündür Bu 1 Almanyamn >,ava kuv,,,.,tleri bah. 

n~ktada muh•kkak olan <udur kJ 1 mmdan Japonlan takviye etmek Seyhan .. 27.41 - Agop tstanbul için, ~oyle •bir harcket tarzi kendi ' 
37.90 _ Ukke§ Seyhan 25.42 • Ômer kendinc §ekillcn'r. italyay1 Afrik~da tasfiye ederek j f1rsahru -el.de edeceg1, Madagaskar 
Eski~hir 30.77 • Suha izmir 44.54 1 - ilk merhale olarak, A\Tu- h:ç olmona mustemlekelerd<! Fran mihverin ~ geçtik;en sonra 
Atif zm1r 34.87 • Raif fzmir 29.54 • pa k1t'asm1 A!man mukavcmeti ba- sayi yacalmak imkâmm kanaya.. Büyük Okyanus üzerinden Amer:. 

mam1~ o!an bir Fransanin Alman. ka • Wndisttn muvasalas1 gibi, 
Serkis istanbul 37.90 _ Ah istan.; k mmdan organize etmek üzere 1 • d _ . kl Ha mu"a,·emet e ecegim be e. Avrupa - Hindislan yolunun da 
bul 27.6~ - Kemal istanbul 52.36 - i§gal etmek, mek safd:Iliktir. kcsilecc;;ioo. 
Sudi 1stanbul 35.60. 2 - lk!nci merhale olarak. Ang. Afrikanm i)gali, 1ki safha arze- Hulâ.>;1. ancnk kisaca ifadesine 
Umu~1; tasnifte ilk be§ dereceyi. 10 • Sakson taarruzu ba§ladigi za- decektir sam.im. Birinc1 safha çah§hg:.i'llZ bi; bir s1ra vaziy-etler 

man oncir. vanmda yer almasi ta. !}imal A'r'kasm1 i~gal ederek orga. harbm. 1942 renelerlnde b11rr:ive. 
alan atl,,tJer rnnl~rdir: 1 biî ve m. nt1k; bir icap olan. harp 

1 - S ,ha (Îzn11r) 5128 puan. sonunda galip veya maglûp bütün nize etl:kten sonra Akdeniz vazi. cegini ve çol: uzun sùrecek bu 
yctini h.lletmek; birinci)i hemcn barple Auna.11ya • Japonya ka~1-

rnuharip memlcket!erin iç nizarn.. akip e~.ccek 0lan ikinci safha, ~i- smda muharip olarak yalmz Btri· 
lanm tahrip cdecek olan Sovyet- mal Afr1kao1I.da L;i tamamlad1k- t.anya adal.riyle Amer<kmn kala.. 

2 - Raif (Izmir) 4377 puan. 
3 - Agop (Istanbul) 3929 pan. 
4 - Omer (Eskt§ehir) 3918 pu. 

an. 
5 - A tif lizmril 3736 nuan. 

leri bertaraf etmek; tan son.a cenuba atlamaktan iba- • ~ k edir H lb k' 
3 - Ü•·Cincü merhale olarak, Af. caglllletme t · a u l 

' rct olacoktir. Almanlar Sovyetleri bertaraf et. 
rika ve Asya'y1 istilâ etmek su. 

Fransd.ann büyük safra bo. mek te!jtbbU<ünde bulunmasalar-

ti;, geld.bmi soylemiJ?ttr. Bu Pek yakmda bir 1tilâfname imza. 
~~ri <Jun Corriere D<!lla Scra'nm lanmasi beklenmektedir. 
t bit tnuhabiri Efganhlann hîç JANDARMA KUVVETLERi Ult ES RARE GIZ DANSÔ 

y .. nca, .::~nub.1 dogru yapmaga ko. 1 di bu jh'lmrukrin tabakkuk edebi. 
voldukl~ri demiryolu ve asfalt 1 Ieeegini royle:nek çok güç ornrdu. 
vollan ba~ka bir suretle rnânâlan. Bu, ~u siwetle ifade edilebilir. Yu.. 
drrmak kabil degildir Bu yollar kar1daki ~Ier, Sovyet kuv. 
herhaldP. bilgÜn yalmz ya§ama vetlerinm "J'Gk olroaSI ~artiyle 1a
ihtiyaclarim ileri sûrmekl<! .iktifa hakkuk ett.ln!eb'lir. Fakat en açik 
eden A..manforin tavsiye ve taz.. I olan ha!d.ka sudur: Bu harp, haYa 
yiklerinin eseri olmak lâz1mdir. silâhiyk blti11lecektir. 

% zani.in ecnebt tahakkümünü TENSiK EDiLiYOR 
~~ u, etrr.ediklerini, millî istiklâl Budape~te, 26 (A.A.) - Hirvat ·Graiopulos'a verilen ilk va:.i.fe 
ro n Cnfaatlcrini muliafaza) a az.. hükûmeti, jandarma kU\·vetleri. <udur: !.1ei"e gidecek ve bir bal'-•trn , 
!),•li; '§ bulunduklariru ilâve eyle. nin tensikine müteallik iki karar- dan baz1 evrak1 a§iracak ... Sinirle. 
lt 1ectir. name ç1karml§lir. Be§ jandarma nnin kuvveti hakkmda bir fikh1 

l.;,1/al. Efganist.arun bitarafügm1 alay1 ihdas edilmi§tir. Bunlarm edinmek için bundan iyi bir çare 
~~- etrn1§ ve bu siyasctin mcmle- b&§tnda general payesini haiz bir · olamaz. Vazife saht-edir. Hakikatte 
hak~ istiklâli tehdü edilrr.cdigi. I §Cf_ bulunac.akhr .. Ordunun C.ü.~ü Yunanh, mez·yetleri hak~mda bir 
Rit ar, ve menfaatlen tehhkeye rr.L1temmim1 olan iandarma, butun hüküm ,erecek olan aym §ebeke
Q.;."~igi müddetçe devam edece.. askerî ve idarî meselelerde harbi... run yem ajanlarmm yanma gon. 

1 
•oytemi§tir. ye nazmna tâbi olacaktrr. deriliyor ... 

b G •• .. k• t} • cFakat bu vazire Grafopulos'u 
llÎr In ·1· f·lo u unun ten 1 en korkuttu. Casuslugü ba§ka bir ~ g l IZ 1 S f 1 . . _, da) kilde tanayyül ediyordu. 0 büyük 

C (Ba'I tara 1 wc1 say •• 

b 1 k 
otellerde sefirlerle kou§acagm1, e e u'' ttarl 'ta tehli~e~i geçiren Ahmet_ Rasim- baz1 kü;;ük Avrupa devletlerinin 

1er ''kayet edecek. Î§ ç1gmndan 

~arp g'mileri çok 
~tr hasara ugramI§ 
!J,r l'lla, 26 (A.A.) - D. N. B.: 

'iit h ç'. k Britanya harp gemileri 
b~lû ~a ugram1~ bir halde Ce-

ttari ic 1· l . . 
. ~•ki . imamna ge mi,trr. 
Il~ t llclcn b1r tayyare bombas1 

b;r ;rn1rnen tahrip edilmi~ olan 
hasa:•lioyer daha b&§ka eiddi 
4rai( a ''.[rad1i(mdan muhtemel 0-1 
lahr:p b~~zat lngilizler tarafu:1dan 
l1z b di!~cektir. Dolay1sile Ingi... 
b •hr1y u; Il e>1 lu gemiye kayboL 

saraylar na davet edilec-egini zan. 
çikm1~ ~ibi .geliyor b~n.a. . nediyortlu! ... 

Hem 1mla meselcSin1 b1lmem V zu· • . dd t k t• · 
... • • • c a ey1 re e me cesare 1ru. 

amma, lugnt t~mdc Ztya Pap .. . . 
"b" h t d "· .. . H "I" . 1 gosteremed1. Fakat bu yandan po-

gt 1 a aya u~ul oruz. a a la- Us. h ' · · t d. di- · 
b k 1

. . in 1maye:,;1n1 lS e 2, brer c1 .. 
anct e 1meler ahmr samyoruz, tt r! f. t k. ""! k . . • tie en e ~e me a 1p ev.0 me te 

alman kehmelerm talaffm:lanm Id - b'ld' d. 
b k . . k .d 1 k 0 ugunu 1 1r i ... 

ozmama tç1n a1 e er oynu· , . .. . 
ya ugra§tyoruz. \ •- ~e§1U:d'.', b1r mufetti'I do. 

Yabanc1 kelime ahnmaz on.• la§1yor ... LieJ e g1tmek her hal 
Jar kendilikleri.nden gelip' dite de dog• u bir hareket olamaz. 
kurulurlar biz de onlar1 ister •- 1'e olursa olsun ... Gide-
istemez a.' çok bozarak kullam- eeksiniz! 
riz. Bence tabii kaide budur. Ta.. Bu vaziyet kar§•Smda adam
biat _kanunu nasd yenilmezse cag1z ~~kma dondü. Kendi ar
tabiî kaideler de bozulamaz. zusiyle nezaret altma girmi§ i. 

DAG ARCIK Dig az~rile bakabilir. 
!11\a b:r .bir destroyerin b~ tara- (Ba§ tarait Z nci sayfada) 
retteb h.balar isabet etmi§ ve mü- - ~unun yedigi naneye bak, ben 

ken iz·1.i kaybettirmege çall~ti. 

Londra kabaesmde kendine bir 
yer ayirthkt?n, Berline bir §i. 

mendifer bileti ald1ktan sonra, 
Liej · st asyonunda indi. l\1(j 1 ,,~t1.1dan bir çok kimseler oL senin neden annen oluyormu:ium? 

Il ~. · Bir kopürli§ kopürmedin mi? $u 
b 'r <i•n· 1 m~hur ve mahut •pardon!• keli-
a ile l ".a tm1n kulesi bir bom-

•hrip edï . t' mesi kadar soguk, tats'2, külüstür 
e. 1 mi~ ir. b" k 1· d ' F k t, s1·z q 1r erme var m1 ir. a a 

Cl fy d ondaki s1cakhg1, tathhg1, !Gymet. 
et._ a a çocuklar- ·1 liligi gidin de geçen pazar, at ya-

felç V&k'al&rl ".~l~_rmda Pardon isiml_i ~~~n 
t
1
lludape t yuzunden, on altt§ar, yum1 1k1§er 

, oyd ·a~ e, 26 (A.A.) - Pester buçuk, ktrk be~er ve yetmi§ dor. 
·~ .. " zete<inin b'td· d·-· ·· d 1· ' k . • 'l,.f,. , - i ir 1g1ne go- er tra para azananlara sorun! 
~ u~·ù~ da h~r kaç çocuk kotü. Hulâsa, kelimelerin güzelligi de 

1 'Q ~Uih Yak.as~. ~~!.dedil.mi§tir. mutalk degil zemin ve zamana, 
~~ fay . ~ mudurlugu, hallu bü.. ahvale ve ~una buna gore izafi. I 
e tetrn~~ ~ ttdbirlcri almaga da- nisbi ve itibaridir. 

"· O•man Cemal KA YGIU 

cÇalmacai< evrak c$en Degïr. 
men• de ... patronun çeteye da 
hi! bulundugu, vaziyetten ha. 
berdar edild1gini, maksadm ken 
disin. denemek oldugunu ve 
bardan çahnaeak evrak bulun
mad1gul! bihniyor ... 

cBara girince masasma bir 
dansoz oturdu. Her §Cyden evvel 
keyif eh li oldugu içm ka dm a ge 
ce odacmda randevu verdi. .. 
Hemen her zaman oldugu gibi 
tehlike ~ehvetini tahrik etti. .• 
Nihayet yalmzhktan da kurtu. 
lacak-.. Dansozün begendigi si. 

Zab1ta Romam: 47 
TurKçe&i M. F eridun 

gara tabakasllll b1r nevi avans 
olarak ona b1rakt1. 

cEtrafmdaki insanlari tetkik 
ediyor. Hiç bir §ey bilmiyor. 
Daha dogrusu bildigi tek bir 
§<?Y vac: Kendisinden talep edi... 
!en evrak1 a,1rmak için biraz.. 
dan hPrkcs çikt1ktan sonra bu
rada yAlruz kalacak vecihle ha. 
reket etmes, lâz1m ... 

.t~in iç yüzünü bilen Genaro 
dudaklarmcfa bir tebesümle u. 
zaktan ona ba!uyor... Çetenin 
avenesinden olan Viktor ona is
tedigi i•mpanyay1 gotürürken 
hürmetkâr, ayni zamanda müs.. 
tehzi b1r tav1rla bakm1yor ... Te 
sadüfen biri Adel'e verdigi ad. 
resi i§itti. 

- Modem otel. .. 18 numarali 
oda ... 

•$imcii ba~ka bir hikâyeye 
geçmek lâz1m. 

Megret miisyü Delios'a, yal
mz on:i bakt1: 

- Sizden bahsetmek mecbu. 
riyetinde k> ld1g1mdan dolay1 
affmm diler1m. Siz zengin•iniz. 

Bir zev<-eniz, bir oglunuz ve bir 
kaç metresiniz var. Sihhatsiz, 
pek sinirli olan oglunuzun, ken. 
di küçJk muhitinde, sizi takli
de ugr.~t1grmn farkmda olma

dan eiileneeli bir hayat geçiri
sunuz. 

• Bu çocuk etrafmda bol bol 
para sarfed•ldigini gorüyor. Si
zin ona verd;giniz harçhk hem 
çok, hem de azd1r. Senelerden. 
beri hem sizm paramz1, hem de 

day1lat 1nm oaras1m çahyor. Siz 
yokken otomobilinize biniyor. 

Onun da mdresleri var. Hülâ
sa bütün manasile §Imank ve 
mütereddi b1r çocuk ... 

c HaYJr itiraz etmeyiniz ... Bir 
az bekleyin ! 
cünun bir dosta, bir mahremi 

esrara ihtiyac1 var ... Jan ~abo 
yu pe5U1den sürükliyor... Bir 
gün fena bit vaziyete giriyor
lar ... Her yerde borçlan var ... 
0 zaman ·~n • Degirmen• i 
soymaga kalk1yorlar ... Hem de 
tesadüien lam Grafofulos'un 
geldigi ak§am ... 

cJ an ile Delios mahzenin 
rnerdivcnine saklamyorlar. Hal. 
buki herkes onlan gitti biliyor. 
Genar~·da acaba biiyle mi zan
nediyor? ... Bunun ehemmiyeti 
yok. .. takat ben onun bu i§in 
farkma vard1g1m tahrrun ediyo.. 
rum ... 

Genaro iyi bir gizli ajan tipi. 
dir. Bi· ticarethanesi var ve de
min de soyledigi gibi hükûmete 
vergi vtriyor ... Onun da emrin. 
de diger ajanlar var ... Diger ci. 
hetten polis<, muhbirlik ettigi i
çin kendisini emnyette hssedi
yor ... 

.Genaro Yunanlmm bara sak 
lanaca,l,ru biliyor Kap1lar1 ka.. 
pad1kt•n sonr" Viktoria birlik
te ç1k1p girliyor. Ertcsi gün Gra. 

fopulos'un t•rZl hareketi hak. 
kmda §Cfler;ne rapor verecek ... 

, G<iruyorsunuz ki bu i~ ol
dukça kar!§tk . .. 0 geceye (Sa
fdiller .:;ecesi) ismini de verebili 
riz. 

cGrafopuios kendine cesaret 
vermek için sampanya içti. ~im
di .~en - Degirmen. in karan. 

l1k salonunda yaln1z duruyor ... 
Kendis .nden istenilen evrak1 a
ramak\an ba~ka yapilacak 1~i 
yok ... Fakat henüz yerinden kt 
mildan::adan bir kapmm açild1 • 
gm1 gàrüyoruz. Karanhkta bir 
kibrit parhyor ... 0 zaman kor
kuyor. Zate:: korku içinde degil 
mi? ... Taarruz etmege cesareti 

(Devallll var) 

' 
,---tSüyük tarihî roman:155 "\ 

Sultan Aziz N~~!:2~~~~~~~J 
Hüseyin Avni pa~a, seraskerL1k ~a bir SE!l11! .sonra rnenfâdan avde

makam:na geldikte askerî ümera- tinde Sultan Azizin bilnek ve, 
dan i§e yaramaz d>irQOgunu tekdir vaziyet ieab1 ~ilmecburtye seras
ve tekaüde sevketti. Seçme ve gü. kerlige getirdigi Huseyin Avni pa. 
zide zabitleri ter!i ettirerek ikti. 'l'i, yine k<-.ndisi gibi sürgün ceza. 
dar mevkiine getirdi. Bu surette. sma ugranu~ olan $1rvani zade 
pQ§a, kwnandanlar ve zal>itan için-1 Mehmet ~ü pa,.,.y1 ele alarak 
de tehdidini ikaa ve i.stedigini yap- Sultan Abd.iilaziL.in hâl'1 ile utra§-
m1ya iktidar has1l eyledi. m1~t1. 

Nihayet Ali pa~arun vefati üze- Hüseyin Avni pa~a yine seras· 
rine Hüseyin Avni pa~anm ytldlZl kerlij!i siras:nda maliye naz1n ~ir
sôndü. Sultan Aziz, pa~ay1. derhal vanî zacle Mehmet R~§tÜ pa~ay1 
azledcrek memleketi olan Isparta- hâl' meselesJ.nde iknaa çah~ml§ ve, 
ya sürdü. muvaffak -Ol.llN.l§tU. 

Hüseyin Avni pa§a, gerek Ti':-. $irvani zadc, memleketin Mah· 
hala ve Yeni§ehirde, gerek Gmt mut Nedim pa§a ve Valide Sultan 
ihtilâlinde ve, gerekse seraskerlik ellerinde vahamete >Tittigini gor
hizmetinde devlete mühim hizmet. mü§tü. B11hassa, S~ltan Azizin 
!erde bulunmu~tu. Mahmut Nediro pa§a hakkmdaki 

Hüseyin Avni pa'ayi, Padi§ah emniyeti ve, ondan ayrilmama•1 
hal'i ve, katli ile i~ham edenler 1 bütün vüzeray1 c'~i'iiindürmiye 
onu hiçbir va.kit iktidars1zlùtla, ba§lami§tl. Bu sebepk ::r kî , Hü. 
hayrrs1zhkla, h1yaneti vataniye ile seyin Avni pa~anin Sultan Aziz 
itbam etmek kudretini gëstereme. hakkmdaki hâl' teklifini $irvani 
mi§lerdir. zade Mehmet Rü~tü pa§a hüsnü 

Hüsyein Avoi pap, ortada hiç- telâklti C)·lemi§ti. 
bir sebep yok.ken seraskerlikten Fakat, $irvan! zade Rü§tü pa. 
azlolunup Îsparlaya sürüldükten ~. biraz korkak bir adamdi. Mü. 
90nra fikirlerini degi§tirmi§ti. SuL reddit ftkirli idi. Sabit b:r karak
tan Azizin kat'iyetle hâl'i icap etti- tere malik degildi. 
gine hükmeylemi§ti. . $irvani zade Mehmet Rü~tü pa-

Ve, bu surette Mahmut Nedim ~a ve Hüseyin Avni pa§a, Vellaht 
pa§a ve t.araftarlarm1 da ortadan Murat efend• ile gizlice muhabe
yok ctmiye karar \"ermiJ?ti. reye !!iri~tiler Sultan .\zizi hâ l'e-

Hüsey_ïn Avni pa~anm bu kat'î 1 derlerse Murat efendiyi tahta çt· 
ve tanh1 kararlan ~ah"811 vermek- karacaklardi. 
te baklt olup olmad1g1m, vukua!J Hüseyin A\•ni pa~a ile ~irvanî. 
sirasile okuyan okuyucular tayin nin Murat efrnd1 ile gizli ITlUha. 
etrrelidir. bereleri oldakça ilerledi. Fakat 

Îite. bu karardir ki. Hüseyin Av· tam bu s.iralarda Padi~ah, Esat pa. 
ni pa~ay1 Sultan Azizin hâl'ine ka· pyi sadrazam getirdi. 
dar g0türmli§tü. Hüseyin Avni pi. (Devami var) 
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Çorçil Türkiye· 1 Lon<~~=1!~ 1n!~!a~> 
Y l

• 
1
• k a z et m 

1
• 41;: 1 bugday kendisiyle bilyük Britanyanm 

'1: h!çbir kavgas1 olm1yan ve normal i~e
leri mihverin talebleriyle tülœnen iran 
halkma verilecektir. ----<>---

Bir Alman gazetesi Mihverin erzak talebleri üurine i
ran'da açbk \·e sef:llet hüküm sünnek
tcdir. Îran'a esas ihtiyaçlari kaI111laya
cak malzemenin gonderilmesi için ted
birler ahnmaktad1r. 

Simdi Îran'da petrol mint.akalarile ~i
mali garbide Me§hed civarlnda takri

Berlin, 26 (A.A.) - D .. ·.B: Dip- ben 3000 k11\lar Hmdli bulwidugu tah
lomatische Korrespondenz gazete- min edilmektedlr. Hlndistan'daki iran 
si, irana yap!lan ingiliz _ Sovyet konsolo:;luklarlnda derhal emniyet ted-

birleri ahnmas1 beklenmektedir. 
tecavüzüne kar~1 vaziyet almakta Bt!GÜNKÜ UAREKAT MUVAKKAT 

Nutkun bu k1sm1n1 Cü
r c t J e vas1flandar1yor 

ve cBiribirinden sonra~ ba§hg1 al- VE TEDAFÜi ÎMÎS 
tmda §Oyle yazmaktad1r: Londra, 26 (A.A,) - Londrada be-

Bu hareketle miltemadi tehdit- ~an edildigine gore ingiltere tarafqidan 
Jn.nda allnan tedbirlcr münh.as1ran 

lerin, ~ntajlann ve nÏ!hayet teca- mm·akkat ve tedalüidir. Bll tedbirler, 
vi.ulerin hangi taraftan geldigi bu- Atlantik konferansm1 müteuk1p ne~re
tt.in milletlere g&terildi. Çorçil, dilen dcklârasyonda ilk nokta olarak 
siyasetinde diger milletl ri harbe tesbit ~ilen ~razi geni~letilmemesl, esas 
sok.may1 ba§hca hed f itti:haz et- pr~n~lbme mutab1k olar:ik lttihaz edil-

. . V - d" d t . k m1~tir. IIU§tlr. e ~lm 1 e, am yem ur- ÜiGÎLÎZ GAZETELERÎ 'E GORE 
banma hücum edecegi anda Birle- Londra, 26 (A.A.) - ingiliz gazete

lerimn mütalealan 1u suretle telhis o
lunabilir. 

Alman tebligi 
(Bas taraf1 J inei sayfada) 

sinden sonra, cem'an 83.596 esir 
almi§ ve 456 top, .190 tank ve say1-
s1z ganaim elde etmi§tir. 

LUGA DA ~GAL EDÎLDi 

Berlin, 26 (A.A.) - D.N.B.'nin 
bildirdigine gêire, Alman k1t'alan 
24 Agustos günü Îlmen gOlü ile 
Peipus golü arasmda bulunan V€ 

mühim bir sanayi merkezi olan 
Luga §ehrini alm1§lard1r. 

Günlerce devam etmi§ olan mu
harebelerden sonra Alman te§ek. 
külleri Luga êinilndeki tahkimat 
S'Îstemini yarm1§lardll'. Muharebe
lerde 6600 torpil toplanmu;; ve 1125 
beton sigmak muharebe harici e
dilmi§tir. 

Luga yakmmda yap1lan muha
rebelerde §imdiye kadar 23 bin esir 
ahnm1§tir. 

vitPURiYE 13 KÏLOMETRE 
KALDI 

•· IKDAM 

lranda harekât 
(B~ tar:if1 l inl'i sayfada) 

ne hareketi gosteren hiç bir emare 
yoktur. ~imdiye kadar harekâtta
ki i.ürat, hanhlar arasmda asgarî 
miklarda kay1plara sebebiyet ver. 
mi§tir. 

Tayyarelerle nakledilen askerler 
ingiliz iran petrol §irketinde ça
ha§n ingiliz ailelerinin himayesi 
için tedbirler alm1§hr. 

MliKA VEMETE KAR§I 
tHTIY AT TEDBÎRLERt 

Smla, 26 (A.A.) - Hindistan. 
daki 1ng1liz kuvvetleri umumî ka
rargâhwda teblig edilmi~tir: 

1ranm mukavemetine karlll koy
mak içir. bütün ihtiyat tedbirleri 
ahnmi§hr. 

IRAKTAN ÜÇ fNG!Ltz KOLU 
YÜRÜYÜ~ HALiNDE 

Londra, 26 (A.A.) - Alman res.. 
mî islihoarat ajans1 Tum.istan al. 
dijp bir telgrafa gêire ir ktan iler
leyen ûç 1ngiliz yürüyü§ kolu 1-

Stoktolm, 26 (A.A.) _ Finlan. Tanda harekete geçmi§ bulunmak. ~ik Amerika Devletlennden ba§ka, 
Türkiye, isveç ve hattâ ispanyay1 
bir Alznan tecavüzüne kal"§1 ikaz 
etmek cür'etinde bulunuyor. 

diyahlar, yakmda dü§mesi bekle- tad1r. 
Îran makamau, Nazi ajanlarm1n mem nilen Vilpuri'yi §imali §arkîden ve Bu ajansm bildirdigine nazaran 

lekcUerinde bulunmalannm kendllerini §arktan çevirmiye devam etmek- ~imalî iranda ileri hareket Mu
tehdid eden bir tehlike oldugunll ka- tedir. $Ululn JUZ mil §imalinde Revandiz 
bul ve teslim etmemcleri üzerine in-C9hin,8 h gilizlerle Ruslar için irana gln

1 
__ kten Finlandiyahlar, Viipuri'den 13 ve Rayattan ba§lami§ ve Azarbay. 

Y ba~ka bir ~are kalma 1 'dl B""t" kilometre Otede olan Ahvola'y1 candan ;!erleyen Sovyet kit'alari-
{Bas taruf1 J lnrl sayfada) " - ' m ~ 1 · u un ga_ F:eteler fogillzlcrle Ruslarm hareketi- geçmi§lerdir. le iltisak1 hedef ittihaz eylemi§-

Ïran parlâmentorunun fevkalâde ni tasvlb etmektedirler. Îlngillzlerle Ruslarm son tahliye etmi§ ol- tir. 

• 
lran1n ugrad1g1 

felâket 
(Ba~akaleden devam) 

kabul edildigi gibi, Kafk.asyay1 ve 
Hinistan1 miidafaa için, Almanla
ra kaq1 mil§terek bir cephe te§kil 
etmck istiyorlar. Hem bu mii§te
rek cepheyi Hint Okyanusu ve 
Basra ki>rfezi deniz yolile bes]e_ 
mek, hem de Îngiltere vc Ameri
kanm Sovyet Rusyaya yapacakla
.n yard1m için en k1sa yolu bulmak 
emeli, bu askerî harekâtm as1l sc
bcplerini te~kil etmektedir. 

Filvaki, daha evvel, yine bu sü 
tunda, Îngilterenin Sovyetler Bir
ligine ncreden yard1m edebilece
gini tetkik ederken Iran yohmu da 
Î§aret etmi§, fakat 1ranm bitaraf. 
hgmi ilân etmesi üzerine bu yo1un 
kapand1gm1 s0ylemi§tik. Ï§te, §Îm
di asd maksat bu ·olu açmakhr. 
Alman ordusunun iki ay içinde 
K1zilordnyu geri atarak mütema
di3 en ilerlemi§ elmas1 ,.e Karade
niz k1yilanna inerek Kir1m yar1m
adasma yakla§mu~ bulunmas1, Kaf
kasyay1 ve Bakû petrollerini iran. 
dan, Iran ve Irak petrollerfnden 
çok evvel tehdide ba§lad1gi için, 
sevkulcey§Î zaruretler, Ïrarun Î§

galini icap ettirmi§tir. Hem de kü. 
çük milletlerin istiklâllerine do. topla!ltmnda iran Basvekl11 Ail Man- Ruzlarm ~iddet ve silratle harekete geç- duklan Sortaulahti limam Finlan- Hanik;nden hareket eden orta 

sur, Iran milletln!n mfimessillerine a- meler derln bir memnuniyet tevlit et- k k b d b b' b 
d . al I t f d · gal ed'l kol Ba

0
adad1n yu"z m1'l _,,1·mali' =r. unmama ususun a, ar 1n a-

eaf:d.iki mesaj1 okumustur: ml~tir. Eskl 3iyaset oldürilcü bir ada- iy 1 ar ara m an 1§ I - " ,,.-

1 t dild. · · m;,,t1·r. kîsinde Kasri,,irin 18• tikameti"ne te. §mdanberi teyit edilegelen giizel 
Hcpin!zce mal!lln oldui:u veçhile, Iran e e mua 1, intlhard1. Bizzat Iran ..., , 

hûkûmeti harbtn bldayetlnde Sahiru;a- makamat1mn da Nazilerl memleket ha- ZIRHLI TRENLERE HÜCUM veccüh etmistir. prensipe ragmen. 
hm arzusuna mutab1Jè olarak S1lu bita- ricine çlkannak suretlle memlekelleri- Yukar1da ~ikredilen telgraf ce- 1ramn, Basra korfezinde kâin 
.-a!l1gin1 ilân e~tir. Bu siya~et en ge. nin menafilne daha lyl hiZJTiet etmi§ Berlin, 26 (A.A.) - D.N.B: Go- nubî !ran rnmtakasmdaki harekà. Bender ~ahpur limamndan Hazer 
Ili$ miinasiyle ve kendi hüsnii rizasiy- olacaklarml anlayacaklan ve, Hitler i·- mel bôlgesinde Stuka tipinde tay. .__ B k' rf d · •m asra d ezi -üzerinde Ben.. enizi k1,·1smdaki Bender Pehlevî 
la takib edilm~tir. Iran'la temasta bu- ç!n harp etmeg'e mecbur edilen masum- 1 .. ·· ·· · So t J yare er yere surunurcesine vye der <::lah Ab d 1 I 
l111W1 biüün m.emlekeiler ""e hilhassa Jarln karuru doken V.iiinln irtikâp etmi• .,. pur ve a an petro imanma kadar, ~ebin§ah Hazret-

.,. zrr.hh trenlerme hücum etmi~ler- sah · ·nk- f t ek 
koir,sularumzla dost.ane e i;a.mimi mil- oldugu deli.li4i irtl p e~e~-elùeri asmaa 1 l~a e m tedir. !cri tara{mdan yaphnlan ~imal -
~~seebl'~ '"ame el.n1A"ten i"~·et _,__ ümid olunur. dir. Bombalar, 2irhh trenlere o ka. :iRAN i=uroLERIN-"'"E ATLLAN d - """' "" "'"' __. ._,,.. .,.~, cenup emiryolu bu iki denizi bir-
bir siyaset takip ediyoruz. Son enelercie - · · Kmtta, dar §iddetle isabet ettirilmi§tir ki, BEYANNAMELER 

Buna ragmen ingillz hilklÛlleii, ~- Tilrkiyeye i:e Arap fllemine olan dost- taarruz e1:ren1erd't'll eser Kahire, 26 (A.A) _ Orla $ark birine baglad1gi gibi ayni bat Tah. 
3et hükûmeti e mutab1k ola.rhlt iran luf:u~ bir <:ok makûs tesadfiflere b1r ~ olarak ancak enkazi gërülüyordu. 1ngiliz hava kuvvetlerl karargâlu. ran - Tcbriz • T'ûlis demiryolile 
4 bulQDlln Almanlann en büyük lwi- tebd1Uere lllJJ.k.avemet et.mi$1.ir ve bu. 6 DÜ<::lMAN NAKLÎYE GEMÎSÎ nm tebligï: · de Tahranda iltisak etmektedir. 
mmln memleketten çlkanlmasml taleb l[:Ün her zarrandan ziyade kuvvetlidir. or 1 Boylece Basra kor{ezindeki Ben-
eden blr ültimat9mu b'·- <AydJ eyle- Ingilterenin nüfuzu blr zaman Orta · BATIRILDI ngiliz bombard1man tayyareleri d • . """ oç er ~ahpur limam Ru demiryol-
1n1~tir. Sarkta mütecsslr olmu§Sa bunun sebe- Helsinki, 26 (A.A.) _ Resrnen dün Tahran ve diger iran §ehir. 

Jr;m 1trurumeti, memlekette ik.amei bl, büyük Britanyanm kendisini müda_ bildirildigine gore, Finlandiya kêir. lerine beyannameler àtrru§lardu·. larma baglanmaktadir. Îran, sür
eden ecnebilerin nezaret altmdé:t olduk- faada gôstermi~ oldugu zaaft1r .. Simdi fezinde bir muhrip, iki mayin tara- Ayni giln, av tayyarelerimiz iler- atle Î§gal edildigi takdirde Ïngilte. 
lann1 ve Ïran'da bulunan az miktaràa Ingltere, menfaatlerl hayat.i blr ruikta. lemekte olan kit'alanmiza milza. re ile Rusya Kafkasyada mii§te-

..... d t .. • ma gemisi ve iki petrol gemisi da-Almanlarm bir tehlilce te...,..l edemlye- a ecavuze ugram~ oldugundan §iddet herette bulunmu"-lar ve kit'alan- rek bir cephe kurmak ve aralarm-
. etklerini ingtliz ve Sovyet hükûmet~e- ve süratle harekete geçm~tir.> hil oldugu halde 6 dü§man nakli- ~ d b. . 

l'lne temin e~tir. Daily Telegraph gazete&i ~ôyle ya- ye gemisinin tahrip edildigi bildi. m1za taarruz i!tmek üzere cenupta a mrusbe Jusa bir kara yolundan 
Iran hükûmeti, lngiltere ve povyet ziyor: rilmektedir. bir dü§man ini§ meydanmdan kalk l muvasala tesis etmek imkânm1 

Rt1syay1 teskin etmek üzere iran'da.ki •Simdi anll!illnaasi J.Azun gelen cibet Finlaniya korfezindeki Viran- mak istiyen üç tayyareyi ate§C hulacaklardll'. 
Alman miktarlnln azalttl:rmis1 için lâ- Tahran hükûmetinin de Hitler hesa- Iahti adas1 ~gal edilmi§tir. tutmu§lard1r. Ordu ile i§birligi ya. Ï§te framn, biç istemedigi halde 
z1m gelen tedbirler1 alm1~ur. Sulhü mu bma harp etmek lçin m~um kan1 do- FRANSIZ GôNÜLLÜLER! pilarak nakliye tayyareleri muvai. harbe girmek felâketine ugramas1, 
ha!aza etmek !çln sartettigimlz gayret-' ken Vi§lnin merhamete oayan deWigl. fakiyetle kullamlmi§br. 
lere ragmen, lnglltere ve Sovyet mü- ni taklit ed!p etmiyecegldir.> Bern, 26 (A.A.) - Polonyanm . 
messillerinin, bu meoelelri dostane blr , Mançe~ter Guardian gazetesi foyle herhangi bir n.oktasmda Bol~vik- iRANDAKÎ ÎNGiLIZ ORDUSU 
surette müzakere eiecekleri yerde, pa- diyor: lere kar§i ilk Frans1z gêinüllüleri. VE HAREKÂT SAHASI 
zartesl günü ~aat dêirtte tehditkâr bir Bu hal iran için oldugu kadar bi- nin kamplanm vücude getirmek 1ran h11dudu, 26 (A.A.) - Mih-
liltlmatomla emive gelml§ olmalan çok zim lçin de nâhoi;tur. Fakat bu !sin ya- üzere birtakim Fransiz zabitleri Vi!ri 1ran top~aklar1 olan Îngiliz -
teessw edilecek bir h difedir. pllmaSl làzimd1r.> '"'us cephe~;";n i'lk +,,.,,,kkül .,;;_ Dail il yola çùun1§lard1r. .n. .,.,_ ~'l~ o-
Ald1~un malfunata gôre, bu devlet. . Y Ma • §Oyle yaz1yor: nü dünkü gun" dür. ingilizlerle Rus-

lcrm s.iyasl mümessiller.iD!D ziyaretin- clran harek.âti itigiliz siyasetinin 
den evvel Inglliz '\: Sovyet kuvvet.Ieri •saçma yok> faslinm mesud bir §ekil- Sovyet leblig" Ï lar harekâh tahakkuk ettrimek 
iran Jimanlannda bulUDan aemilere de ba~ladlgm1 giistermektedir. Bir dün- için i~ JZiri!?ffii§lerdir. !ran top-
taarruz ve Ïngillz ta,nrareled à inm ya _harbinde kullamlmas1 lâz1m gelen (Bas taraf1 1 inci sayfada) raklarmm taarruza en milsait nok-
eehirlerini bombaTdrman erd.11'. ey1n kadife blr eldiven olmadlguu bir radyosu 1 arafmdan ne§fedilen Sov tasi hiç ~ilphesiz cenup nuntaka.. 

Mütecaviz kuvvetlerln iran Jruvv çpk aclkh muvafakiyetsizliklerden son- t · t .. b t b" 1 ·· sid• ... Buralarda 1ngiliz nüfusu u-
lerile karsù8$tùtlar1 ber yerde, bittabi ra ôgrendik. Her türlü yen! muhalefete Ykü: t1e5b1

11'.
1.;, 1·~. ra urosunun sa 

1 
gun. ... 

mü.ademeler olmlljtur. ~r'-atl.e ve ~iddetle muk:abele edilecegi. zun ser.elerdPnberi kuvvetle yer. 
iran hilkûmeti, bu tecavüzlerln se- m üm1d edellm.> 15 Agustos gecesi k1talannuz 1e§II1Ï§tir. Kumandanhgi ~neral 

bep ve maksadllll aydlnlatacagi için Liv~rpool J:?ally Post ~yle yaz1yor: bütün CE'phe boyunda dÜ§manla Vavel' tevdi edilmi§ olan lngiliz 
derhal te§ebbüs ve müzakel1! ere b~la- c::'llU§terek Ingiliz - Rus hareketl bita çarp1$m<lga dcvam etmi§lerdir. ordusu üç gruptan müte§ekkildir. 
Jlll:tir. Bu mi1zakerelerin netlcsine in- raf memleketler de dahil olmak üzere LENÏNGRADA HAVA HÜCUMU Bagdat ordusu, Basra ordusu, 
tizar edlldiginden, ber türlü münaka- bütûn müttetikler taralmdan dahil 0 1- Londra, 26 (A.A.) - Moskova Hind o~usu 1mparatorlugun 
pdan lçtlnab ederek bü beyanab din- mak üze e memnunlyetle kar~lanacak b. 
lemekle iktifa eylemesini parlâmento- bir t~ebbüs ve azîm hareketidir.> radyosunun ildirdigine gêire, Al- diger ûsammdan alml§ oldugu 
dan rlca ederim. KAllÏREDE HEl'ECAN man tayyareleri, dün Leningrad'a ihtiyat kuvvetleri dolayisile hep. 

)Itikûmet bütün memleket halkma Kahlre, 26 (A.A.) - Réiyter: hücum etmi§lerse de dag1blm1§lar- einin en mühimmidir. Diger ta.. 
büyük bir soguk kanlllJk muhafaza et- iran'a katQl mü~terek inglliz • Sov. dir. raftan :Ik taarruz hareketini ya-
mes1m ve büyük bir liÜkÛDet &ilsterme.. yet askerî hareketinin haberinin yayù_ RUSY ADAK1 POLONY ALI- pan Hindistand1r. Hint ordusunun 
1ini ta·vsiye eder. ~::Wüz:~~~~lrede büyük heyecan LARIN VAZiYETt kit'alan Blücistan daglannm ger.i 

'" Londra, 26 (A.A.) - Pat: Rus.. sinde ç1z1lmi§ olan ve münteha 

bugünkü sevkulcey§Î ve cografî 
vaziyetin ba§llla getirdigi bir belâ
dir. Soguk ve realist bir gorfüjle 
bu noktay1 kaydettik<.en sonra, hiç 
bir sevkulcey§Î, ikbsadî ve siyasî 
zaruretin bitaraf ve mtistakil bir 
memleketin çignenmesini hakh 
gosteremiyecegi yolundaki esas 
prensipimize sachk bulondugumu
zu bir daha tekrarlamaktan ken-
dimizi alam1yoruz. 

Türk milleti, karde§ han milleti. 
nin teessür ve elemine i§tirak 
ederken müttefikimiz 1ngiltereye 
de, garpte yapamad1klarm1 §arkta 
yapmas1m hakh ve dogru bulma
d1gun1z1 ve bu meselede, ingiliz 
siyasetinin Türkiye efkâr1 umu
miyesini, ancak 1ranla anla§mak 
suretile memnun edebilecegini 
soylemeyi bir düiüstlük vazifesi 
biliriz. 

Abidin DA VER 

27 AGUSTOS ÇAR$AMBA 
7.3t Program, saat ayan. 7.33 Hal~ 

i>arçalar. 7.45 Ajans haberleri. s.oO • 
Ha!if parçalar. 8.30 Evin saati. 

12.30 Program. saat ayar1. 12.33 JC" 
r~lk i;arkl ve türltüler. 12.45 Ajans )IB

berleri. 13.00 Kan§1k i;ark1 ve türkillet• 
13.15 Kar1~1k poroçam. 

Ten.zilât listesine gi
ren yeni maddeler 
Ankara, 26 (Îkdam muhabirin

den) - Vekiller Hey'eti kararile 
muamele vergisi hükilmlerine tev
fikan iptidaî maddeler tenzilât lis. 
tesine; kundura cilâs1, sun'î zamk, 
tabiî zamk, mürekkep, ispirtolu 
vernik de ithal edilerek s1rasile 
yüzde tenzilât nisbetleri 5-0, 69, 40, 
49, 41 olmak üz.ere kabul edilmi§
tir. 18.00 Program, saat ayarl, 18.03 DaOI 

mlizigi. 18.15 Serbest 10 dakika. 18-'5 
Koprü agizlarmdan geçecek Kon~ma. 18.45 Çocuk saati. 19.30 sa•

1 

deniz vautalari ayan. Ajans haberleri. 19.45 Fas1lj( 
yeti. 20.15 Radyo gazetesi. 20.54 Jlit 

1stanbu1 Mmtaka Liman Reisligi j ha~ türküsü ogreniyoruz. 21.00 Zirlls1 

bütün denizcilere birer tamim ya. takv!mi. 21.JO Solo ~rkilar. 21.25 VIO

parak her nevi vesaitin kêiprü a- lonsel sololan. 21.45 Mozart 22.10 osta 
gizlarmJan gayet yava§ geçmele. sark1lar. 22.30 Saat ayari. Ajans haber· 
rini bildirmi§tir. Bu karara sebep lerL 22.45 Dans müzlgi. 22.55 Yann~! 
son zamanlarda limandaki biltiln program ve Kaparu§. 

kazalann hemen hemen daima 1 
kèiprü ag1zlannda vukua gelmekte DEVREDÏLECEK ieTiRA BERA11 

olmas1d•r .. Bundan ba§ka Saray. cBilhassa hanuzh su \"e ham1zh rnnyi· 
atta humuzun reri usufü> hakkindal< 

>urnu istikametinden gelen ve sil- lhtira için Îkhsat Vekâh .. •1èen istil1S31 
ratle seyir eden motôrlerden ba- edilmi$ olan 25 Agustos 1937 tarih .;e 
z1lan seri manevra yapamamalan 2476 No. lu ihtira berntmm lhtiva et· 

.. tig_i hukuk bu kerre ba$kasina de.;it 
Y:2zünd-en Yemi§ iskelesine yakm veyahut icad1 Türkiyede mevkii fille 
bir mesafeye kadar uzanm1~ olan koymak lçln salâhiyet verilebilecegi te~ 
mawia adasma bindilrmekte ve lif cdilmekte olmakla bu hususa fazl9 

tehlikell vazivetler hadis olmakta.. malûmat Cdinmek isteyenlerln Ga1ats• 
dlr. • 1 da_'. Aslan Han 5 ci kat 1 _ 3 No. Jatf 

muracaat eylemeleri ilân olwiur. 

iLE SABAH, .VE ~AM 

Direktorlügü ilânlari 

Muhammen K. Muvakkat T. 
L. K. L. K. 

1318 fl5 98 90 
Kadikoy Osmanaga mahallesi Hasirc1ba$1 sokagmda 29/5 kap1 s. h .;e 

4.39 metre 55 desimetre murabba1 sa hasmdaki arsanm tamammm mülkiYC' 
u __ ~blmak üzere .müzayedesi 10 gün uzatllml§tir. ihalesi 4/9/941 per~ernl>6 
gunu saat 14 dedir. :ÎSteklilerln müdürlük akarat kalemine müracaatlarl. 

(7553) 

Aç1k Artt1rma ilânx 
Haydarpa§a Lisesi Sabnalma Kurumund an: 

Haydarp~a llsesi pansiyonunun yemekbanelerinde 31 Maylll 1942 tari" 
bine kadar toplanacak olan elanelt lnn ntùan , ve yemek arbklan açlk pazlll"' 
bk suretile aatlllga çlkanlm:istir. 

Tahmin bedell (450) lira ve ilk teminab (68) liradir. 
Pi_uarllk_ 28/ A~stos/1941 per1em be günü saat 15 de Beyoglu Karlrnall 

k&I"§JSmda liseler muhasebeclllii binalsmda toplanacak oaln komisyonda ya• 
plalcakhr. 

isteklilerin &al'tnameyl 1onnek üze re mektep idaresine müracaat etrne• 
leri belli gün ve saatte de komisyona gelmelerl. (7566) 
~;----~~~------~-~-~~-:__~----

1 s tan bu l Defterdarhg1udan: 
. ~~dJ.kôy Maliye 5ube binasmda yaptinlaeak (2636,02) lira ke1ifli tfJ.' 

mir 1§1 15/9/941 pazarte~i günü saat 15 de Milll Emlâk müdilrlügünde toP" 
lanacak olan komisyonda açlk ekslltme ile ihale edilecektlr. Münakasa evra' 
kl ~11~1 emlâk idaresindc gorülebilir. Muvakkat teminat (197,71) llrad1r. is' 
tekhler1n en az bir taah.hütte (1500) llrahk bu i§e benzer ~ yapUgina dalr 
idarel2rinden alm~ olduï:u vesikalara istinaden istanbul Vilâyetine mürll' 
caatle eksilt~e tarihinden tatil günle ri hariç üç gün evvel allnm1~ ehliyet .;e 
~f l ydma ait ii<-aret odas1 vesikalari 1braz edilmesi muktezidir. (7562) 

A "k ") J Kral Faruk'un k1zkarde1i, irnn Veli-me rl 8 l e aponya ahdi ile evlidir. Fakat iran ile MlSir yada bulunan Polonyahlann mil- noktasm1 Duzdab te§kli eden mü. j -

,~ ... 151-A•N•B•U•L-BE•L•E•D•IY•E•S•l-IL•Â•N•L••A•R•I ]lllf (Bat taratl 1 inc1 sayfada) 

d1klan hakkmdaki haberler, Ja. 
pon sêizcüsü Koi§i taraf1ndan bu 
sabah teyit edilmî§tir. SOzcti aym 
mevzu hakkmda Japonyanm Mos. 
kovadaki Büyük Elçisi M. Tateka
\Ta ile Sovyet rnakamlan arasmda 
hiçbir gêirü~e yapilmad1gm1 ay
r1ca tasrih etmi§tir. 

AMERÏKAN ZABiTLER! 
JAPONYADAN DÔNÜYOR 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork 
l!erald Tribune gazete inin Va
pngton muhabirnie gêire Japon li
sanlill ëgrenmek iç.in Japonyaya 
gândcrilm~ man Amerikan ordu 
vc deniz suhaylan, Birle ik Ame
J'ika hükûmetinden m mlekctlen
ne donmek emrmi alm1 lard1r. Bu 
1ubaylar Japonyay1 terketmck için 

Japon makamlarmm müsaad lm 
alm:§ olan 26 Amerikan hükûmet 
memurundan müte~kkil kaf1leye 
mensuptur. Perwmbe gilmi Tatu. 
111aru gemisile Kobe'den ~angha. 
1a hareket edeceklerdir. 

Çorçilin Nutku 
ve Japonya 

(B~ tarat1 l inci sayfada) 
• J aponyanm Siyam i§lerine rnü

arasmda hiçbir kültür münasebeti yo~ messili General Îanuszajtis Mosloo. him demiryolu ~bekesi üzerinde 
tur. Zira, blrbirine zid mü.slüman mez.. kovadan Londraya gelmi11 ve Leh iltisaklar1m temin etm~lerdir. 
heblerine tâbidirler. Ve din sahasinda hükûmetine Rusyadaki Polonyah. Diger taraftan sahilde Hind or. 
birbirlerine §iddetle muhali! bulunmak- d l f li tt b tadirlar. larm vaziyeti hakkmda etrafh m~ usunun pi§tar ar1 aa ·ye e u-

AMERÎKANIN VAZiYETi lûmat vermi§tir. Bu malûmata go- lunmaktddir. Bu pi§tarlar bir çok 
Ne\·york, 26 (A.A.) _ Ncvyork Ti- re gêiz altmda, mevkuf veya sürill- tanklar, tayyareler ve amiral Ar. 

mes gazetesinin Va$lngton muhablrinin mÜ§ bulunan bütün Polonyahlar buthnol"un filolar1 tarafmdan hi
~ildirdigine gore Hariciye Nazm Hull· serbest b1rak1lm1§ ve kendilerine l may~ edilmektedir. Maverayi iran 
Iran'a ka~1 aç1lan harp hakkinda maL yard1m etmek üzere lbütün ted- demiryolunun ba§l ile Hindistan 
buata beyana~ta bulunm~tur. Hull bu birler ahnm1§hr. Askerlerin Leh hududu arasmda takriben 700 ki. 
beyanatmda lran'm vaziyetinJ hiç na- ordusuna iltihak etmeleri için bil. lometre~·k bir mesafe vardir. G€
z::in itlbara almam1~1r tün kolayhkalr temin edilmi~r. neral Vevel'in motêirlü k1t'alan 

Bu gazetenin 1!1Ütaleas1na gore, bu 
hâd• e, Iran'daki lnglliz ve Sovyet istl- Bendersctpur tahkimahru ilci üç 
lâsmm Amer:!ka hukûmetince wnnen 1 R A N giinde a:,abilir. 
knbul edîlm~ oldU:U ~nde izah edL iNGÎLÎZ TAARRUZU 
lebilir. ~~uhtemel olarak bu Îngiliz ha- . _(~tarafl l 1nci ~adaJ - N.i':REDEN YAPILMI<::l 
reketini Iran'a yap1lan lhracata Ame- m'J§lerd1r. Bu gaye temm ed1leb1- ~ or 
rika bükûmeti t.arafmdan memnuniyet lirse ~gale lüzum kahruyacaktir• Roma, 26 (A.A.) - Alman ilk 
konulmas1 takib edecek ve belki de i- f Bu vesile ile halen elçilerin kar§.1- haberlere gore ingilizlerin irana 
ra1_1'1n ~erikadakl alacaklar1nm bloke hkh olarak vazifeleri ba§mda bu- taarruzu Blêicistandan Ormuz bo. 
cdllmes1 çarcsl aranacaktrr. 1 d kl d h t lat 1 kt d gazmm sahilini takiben Silop neh-

ltalyc n konsolosu 

un u an a a 1r 1 ma a ir. 
Bu hale gore tngiltere ile !ran ara- ri vc Knbut Kelat §ehr.i istika. 
smda bir anla~m1ya vanlmas1 mctine dogru yap1lrm§br. 

Küba'y1 
mümkündilr. Türkiye halkmda En miihim hedeflerin mildafaa-

terk etti derin teessür uyand1ran bu ihtilâ- SI için memleket dahiJinde taha§
fm izalesi imkânlar1 iki tarafm ~ilt etmi~ olan lran k1t'alan, hava 
gosterecegi iyi niyetle elde edile- kuvvetleri müstesna olmak üzere, 
bilir ve bu pek yerinde olur. • büyük Ur mukavemet gosteriyor 

Hava.na, 26 (A.A.) - Küba'da 
ttalyan konsolosu vazüesini gêiren 
ve men-J.eketi terketme emrini a
lan M. Amada Barbetta, Cumar

tesi günil Buenos - Aires'e hareket 
etm§itir. 

Muamele vergisindcn 
istisna edilenler 

26 Agustos 
gibi g0rûnmektedirler. 

MUK !\. VEMET ÇOK HAF!F 
Sima!, 26 (A.A.) - Ôgrenildigi

ne gore trandaki lngiliz kuvvet. 
leri çok hafif bir mukavemetle 

ar§1las::-1aktad1rlar. 
ÜÇ NOKTA 

Silma, 26 (A.A.) - Reuter: 
Burada bulunan bir askerî mu. 

harrire gèire, !ngiliz kuvvetlerinin 
1rana girdikleri üç nokta Haniki:i, 
Hurremgâh ve Abadan'd1r. Bun. 
larm içinde en ehemmiyetlisi Ha
nikindir Çilnkü burada sabotaj te_ 

. Goztepeye et aevkiyati 
Goztcpede et bulunmad1g1 Bele. 

diye Re1;lig.ine §ikâyet olunmu§
tur. Bunun üzel'ine dün mezbaha 
müdilrlt.igüne emir verilerek Goz. 
tepe ve civarma et nakliyab için 
ayn kamyon tahsis olunmas1 biL 
diril~tir. 

IBORSAI 
ÏST. BORSASI H/8/Hl FIATLARI 

l Sterlin 5.22 
100 Dolar .29.5275 
100 Peçeta 12.89 
100 isveç kT. 30.75 

ESHAM VE TAHVÏLAT 
Îkra. %5 933 Erga. A.B.C. 
%7 934 Sivas - Erzurum 2 ilâ 7 
Ïttihadl milll Türk sigorta 

20.30 
20.25 
9.50 

maye et1'J1ek istedikleri petrol ku. 
yular1 vard1r. Hurremgâh, Hur
rem nehrinin halicinde kâindir' 
§attülatab'a hâkim cJan mühim 
nakliye yolu burada ba~amakta.. 

dir 
AbacLmda d-ünyamn en mühim 

petrol tasfiyehanesi bulundu~ 

için burns1 da mühimdir. 
1NG1L1Z DONANMASININ 

rlOMBARDIMANI 
Budape~te. 26 (A.A.) - Orai 

Ujsag gazetesinin yazd1gma gore, 
ingiliz donanmas1, !ran büyük §Î

,,endifer hatmm harekât noktaSJ 
olan Benderi§ah limaru ile Bas,.a 
korfez.inde Kronsar limamm bom. 

bard1man etmi~tir. 
Bir 1ngiliz tayyaresi Tahrana 

dahale ctmek ;stedigine dair tngi. Ankara, 26 (fkdam muhabirin
lizler tarafmdan ilen sürttien id- den) - Maliye Vekâletince alâka. 
dialar ingilterenin Siyanu Japon. darlara yap1lan bir tamimle güm. 
yadan uzaklaljtirmak istediginin rük tarifesinin 424, 560 ve 666/ 1 
yeni bir clelilidir. Bu iddialar aym numaralarma giren e§yay1 imal e
:iamandJ A1m•rikay1 gozlerini ce- ] den müesseselerin muamele vergi
nup den zlerine dogru çevirmeiie oinden istisnas1 hakkmdaki karar 
1e§V•k etmektedir.• bildirilmi§tir. 

(Ba$ taraf1 1 lncl sayfada) 
halln büyük taarruzun ba§ladig1 
25 Agustos gilnünü en içten teza. 
hüratla kutlam1§1l1r. Bu milnase
bctle M llî ~f ismet lnonil'nilo 
Garp C~phesi Kumandanhg1 es. 
nasmda karargâh1 olan ve taarruz 
plânmm hazirlanm1§ oldugu bele
ciiye da·resi ënünde bir geç.it res.. 
mi yap.lm1§ ve sêiylenen nutuk
larla bu bilyük güniln hahras1 a. 
nilm1§hr. ?ebbüslr::rme kar~1 Ïngilizlerin hi. hücum etmi~tir. 

Tahmin Bed. 

2095,00 

1050,00 

Z606,48 

823,75 

1080,00 

Îlk. teml. 

157,20 

'18,75 

195,49 

Darülàceze hastanesl için allnacak 77 kslem til>)ll 
eaz.a. 
Cerrahpa~a ve Beyoglu hastanelerile ZeynepkÜ~ 
dogum evl için allnacak 1050 kilo Adana pamu~· 
Haseki, Cerrahpasa, Beyoglu ve Zührevt ha:;tahJclP 
ha;;tanelerile Zeynepk.âmil dogum evinin yilhk ill~ 

tiyacI için alm acak, kuru fasulye, barbuny'0, Nol11J 
Ye~il mercimek, lunnJz1 mercimek ve kuru ban11_. 
Konservatua r yatJ olrulunun yllhk ibtlyac1 lçin 9J1' 
nacak pirinç, tasulye, nohut vesaire. 

61,78 

81,00 Sehir tiyatrosu tara!mdan her cm bef günde bir çJ' 
kanlan mecmuanm tab'1 i§i. 

Tabmin bedell ile Uk teminat mili:tarlan yukanda yaztll 4Ier ayrl fJ.ffl 
aç1k eksiltmeye konulmw:;tur. Sartna:meleri Zab1t ve Muamelât müdürlükü 1t

9
' 

leminde gôrülebilir. Îhale 3/9/941 çar amba gûnü saat 14 de Daimi EnciiIPe~ 
de yap!lacaktir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya m ktuplari ve 941 yi1111

• 

a1t Ticaret odas1 vesikalarile ibale &Unümuayyen sa11tte Daim! Encümende )>li 

lurunalan. (7248) _./ 

Bir ogretmen Al1nacak 
Maden tetkik ve arama enstitüsü 
direktorlügünden : 

genel 

. , .. 
Zonguldakta açWrut olan Ie;r11 ve meccant :maden teknisyen mekte1>1 ioiJ 

tatbikat kurslan içln barem haricl münhal bulunan 140 lira ayhk ücretll d9 

ISiretmenlige: 
1 - Türk vatandast olmak. Jill' 
2 - En a1ail orta meldep n;raz~ otretmenlitl ehliyetnameslnl ne.li 

lunmak . 
3 _ Askerllkle alAltas1 olmamalt. jjtl 
.$artlarlnl haiz talipler arasmda lisan bllgisi ve mektep bizmetl ~~~JC

olanlar ve icab1 hal,n<k yap1lacak im!ihanda kazananlar almacni:mdatl '' 11~ 
!1lerin nlhayet Eyl\Uiln on b~ine ltadar Ankarada M. T. A. Enstitüsii, ~il" 
direktOrlügüne ve Zonguldakta mezkûr mektep miidürlügüne wsikal~rl e 
likte müracaatlan. (7302) ~ 

Sahibi: E. t Z Z E T, Ne§riyat DirektOrü: Cevdet KaraJ>ilgÎJJ 
Bastltbii yer: •Soa Td&raf• l\IaUlaas1 


