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• ~oli.tikan1~ ga- Jktisat VekiJi Hüs' 1 sovyet tebligï 

r1p c1lvelennden Ka n l 1 mu-
1 

' 

1 Alman tebligi I' 

ALMAN 
harekât1 . . ! •• ç k . •f .• ~;.::~nu a 1r 1sb a eth ha rebeler 

i1te bu garip cilu~le~J~ - • - Sovyet hü 
---<.->--

Her cephede 
muvaffakiyet ve 
zaferle ilerliyor 

biriJir.$ubirkaçY~''~n- Yerine Trabzon Mebusu cum-
Je Polonyanin v02:zyetm· larJ Al } ~e hu•u_le geleAn J~iiiik: s rrrr Dag tagin edil di .. man ari 
ltkle~ 11ya.et .?lemindeki p u s k ü r t t ü 
acay1p tekallubatm çok 
canlz bir nümunui olarak 
tarihe geçecektir. 

~ iyasetin esasen garip cil
t;;;;J) veleri varthr. Bu acayip 

harpte ise pollitikaDlD 
prabetleri sulh zamamt1dakileri 
çok ceride birakarak gorübnemi§ 
bir surette a:rlnu§br. Bu garabet
lerden bizi de, 1939 Eylûlünün or- • 
tasmdanberi harp halinde bulunan 
Sovyetler Bizligi ile Polonyanm 
1941 Temmuzunun i;on günlerin
de yalnu bir nevi sulh rouahedesi 
deiil; ayni zamanda Hitler Ahnan- Yeni Îktlsat Vekili 

Si.rn Day 

lstib eden Vekil 
Hüsnü Çalur 

Hava bombard1man· 
lari akim birak1ld1 

Orduya 5 General 
tayin olundu 
Moskova 1 (A.A.) - Sovyet is • 

tihbarat bürosu tebligi: 1 31 Temmuz gecesi kll'alarimlZ 
dii§manla muharebeye < am et • 
mi§, Smolensk istikametinde son 
derecede kanh bir muharebe cere. 
yan etrni§tir. Burada lul'alarumz 
mukabil hücumlarla dü§mam geri 
atrni§ bulunmaktadir. 

lki Sovyet alay1 
daha imha edildi 

Sovyetler 112 tay
yare kaybettiler 

Berlin, 1 (A.A.) - $ark cephe
sinde muharebeler Alman te§ek
k:üllm için muvaffaluyetle devam 
etmektedir. Dün gece Alman sa• 
Va§ tayy areleri Moskovadaki as
keri tesisat1 bombardlman etrni§• 
lertlir. 

yaSlDB kar§l bir ittifak akdetmi§ 
bulunmalandir. Garabet, iki mu
harip devlet arasmdaki sulh mua
hedesinde, i§in bütün ruhunu te§· 
kil eden arazi ve hudutlara dair 
hiçbir kay1t bulunmamas1 ve ayni 
iamanda iki has1m devletin üçün
cü bir devlete kar§l askerî ittifak 
akdetmclexindedir. 

Hudutlar hakkmda, IS39 yazm
daki Alman - Sovyet anla§masm
da L~h topraklarmm taksimine ait 
ahki••- n (eshinden ba§ka hiçbir 
kay1l bulunmamasinm sebebi, bu 
pürüzlii i~in hallini sulh miizake
relcrine buakmak arzusu olsa ge
rektir. ileride, ~ovyel ve Leb men· 
faatlerini tekrar çab§iirmasi ibti· 
mali ulan bu topraklar, esasen, 
tirndi kâmilen Almanlarm e!inde
dir. Bir arkada~muzm pek llakh 
olarak soyledigi gibi cBu toprak· 
lar, Alman i§gali altmda bulundu· 
gu için Sovyetlerin fedakârbg1 gÎ• 
hi Leblilerin kazanc1 ;:· ameli ol· 
maktan ziyade nazaridir. iki taraf· 
tan hiçbirinin elinde bulummyan 
lopraklar üzerinde münaka§a et· 
mektense corner! davranmay1 heT 
iki taraf da günün vaziyetine daba 
uygun bulmu§ olacaklardir,> 

Ankara 1 (A.A.) - Sihhi duru.. chr. Uzun zam.n maliyede müh.im 
munun müsait olmamasindan do. memuriyetlerde bulunmll§tur. Bü. 
layi 1ktisat Vekilliginden 31 Tem. yük Millet Meclisi Bütçe Encüme.. 
muz 1941 tarihinde istifa eden Sam ni Maz.bata Muharrirli~ yap -
sun Meb'usu Hüsnü Çakmn ;,,u • nll§, ve bir müddet Naf1a Vekâ • 
fasmm kabulü lie ikt1Sat Vekilli • leti Müste§Sil olmu~ur. Vekili • 
gine Trabzon Meb 'usu &rr1 Day'm mize yeni vazifesincre muvaffaki. 
tayini 1 Agustos 1941 tarihinde yetler dileriz. 
Reisicümhurun yüksek t.asdiklen. 1 

;...------------

Dü§mandan esir ahnm~ ve maL 
zeme igtinam edilm~tir. 

Hava rnuharebeleri esnasmda 18 
Alman tayyaresi dü§ürülmü§tür. 
Zayiahm1z 8 tayyareden ibarettir. 

MOSKOVAYA GiDEN 
ALMAN TAYYARELER1 

Moskova 1 (A.A.) - Ofi: Sovyet 
tebliginde dün gece dalgalar ha • 
lindek.i Alman tayyarelerinin Mos 
lmvaya yeni bir akm yapmak te -
~bbüsünde bulunduklan bildiril • 
mektedir. 

lngiliz sahili aç1klarmda Alman 
hava kuvvetleri 3000 tonluk bir 
dü§man ticaret gemisini bat.rm1§ 
vc daha büyük bir gemiyi de hasara 

§ark <:epbesi resimlerinden: 9?".Y et mütehasSISlazi dü§iirülen bir ugrat~lardll'. Alman tayyareleri 
Alman t..vyaresiru tetkik edi 

1 
Ïngilteredeki baz1 liman tesisabna 

..... ,, 

yor ar h" t · 1 d' Al · ucum e mi§ er ir. man mayin 

V a z a - e 'lt . Kanahndaki askerî t~sisat.1 cia 
'fi , bombardunan etm•§letd!r. Du§man 

· dün ne gündüz ,.e ne de gece Ai-t tarama gemileri dün gece Süvey§ 

s l k 
• d man topraklarma hücum etm~tir. 

ne iktiran eylemi§tir. 
YEN1 VEKÎL KÏMDIB? 

Diger, garabetlere gelince, 22 
llazirana kadar, Almanya ile Sov
Yet Rusya birbirine kar§l dost ve 
lopraklarim paJ la§bklar1 Polon
yaya kar§1 dü§man idiler. Bugiin 
~tik roller degi§m~tir. Sovyet 
t ~l'a Ahnanya ile dü§man, Lehis. 
~n 8 dost olmu§tur. Lebistan da 
~anyaya kar§• dü§manhguu 

mu afaza etrnekle beraber, iki ytl 
evvel, taarruzuna ugrad1i:• Sov· 
:Vetler Birlii:inden go:rdiigü mua
hleleyi uuutarak bu mü§terek dii§· 
mana kal'fl onunla dost 1>lmn§tur· 
Bunlar, ilnet almacak politika ga· 
rabetleridir ki mazide birlakun si
YHI hatâlara dü§ülmil§ oldugunu 
gilstermektedir. Bitazaf biz gozle 
fakat hakikat namma konu!fltlak 
icap ederse bu hatâlar1 §OJ le bu
lâsa etmek kabildir: 

(Îkdam) - Yeni Îktisat Vekili
miz Trabzon Meb'usu Sll'l'I Day, 
Mülkiye Mektebi mezunlarmdan -. ,,, .. ,., 

STÂLiN~ 
Hopkins e i c· 
defa gorü~tü 
Ruzvelte bir me
saj gonderiyor 
Moskova, 1 (A.A.) - Ofi: 
31 Temmuzda Stalin, Ruzveltir 

§ahsi mümessili Hopltins'i ikinci 
defa olarak kabul etmi§tir. 

Stalin, Hopkirtsle mülâkatmdao I 
Reisicümhur ~~velt için :~~ me
saj tevdi etm1§t1r. Bu mulâkatta 

harp malzemesi ve sevkiyati mese
lesi tetkik edilmi§tir. Hopkins, Sta.. 
line, Birle§ik Amerikanm derhal 
sevkiyata âmade oldugunu bildir
mi§tir. 

Moskova 1 (A.A.) - M. Stalin, 
(Devanu 4 ilncü saytada) 

S1rp çeteleri 
fa a liyette 
Yugosla vyadaki 
Alman kuvvetleri 
takviye ediliyor 

1 - Harpten evvel, Polonya si· 
yaseti bir istikrar gOstermemi~tir. 
Kâh Fransaya, kâh Almanyaya, 
kâh Sovyet Ru•yaya tenecüh et- Londra 31 (A.A.) - Yugoslavya 
mi§, bunlann hiçblrine tam emni- konsolosunun ald1g1 haberlere go. 
yet telkin etmemî.§tir. Bir taraltan re Almanlar Yugoslavyadaki Ï§gal 
Almanya ve diger taraftan Sov:yet kuvvetletini bu defa 10 tümenden 
Rusya tarafmdan tebdit edilen 15 lürnen miktarma çlkarnn:;lar -
bu memleket bir zaman demokra· dir. 
silere kar§l cephe alarak müstem- Î§gal kuvvetlerinin arttmlma • 
Jeke bile istemiye knllu§m1~tir. Bu si; geçen haf•a zarfmda Belgrada 
dere<'e f•zln oynak bir politika ta- Alman i niforrnas1 giyen Sirp çe • 

telerinin girerek Alrnan askerleri. 
biidir ki hiç de iyi neticeler \Cr- ni temsiJ elrneleri üzerine vuku _ 
memi§tir. Polonya gilri Sovyetlerle bulmn~tur. 
Almanya arasma s1k1§Wl§ hir tam- Ba~komolosun sëylcdigine gëre 
pon devlet için ezilmek de mukar- Sirp çetel-erinin mevcudu 1000 rad 
rer olduguna gore, Polonyarun va- desinde 1!>ulunmaktad1r. 

ziyeti güç oldugunu da kabul et- 1 ~~~~~~!!~!'11111!1!!~!! 
mek Iâz1rnd ir. 1 ~ 

2 - Çekoslovakya taksim edilir- z 

m 0 en S C 1 V a r ln a P_eypos. golünün garbinde ihata e-
d1len brr Sovyet alay1 30 Temmui:-

me y dan muharebeleri M1s1~·~;~:::; Tayyare dafi bataryalarile avc1 
tayyareleri, dfüp:nan tayyarelerini 
payitaht yakmlarmda püskürt -
mli§lerdir. Yalmz bir iki tayyare, 
mânia ate§ini geçerek payitaht ü. 
zerinde uçabilmi~lerdir. 

-- te~ekkül etti 
Attlan birkaç yangm ç1karan 

Almanlann çcmberi kapamaga çahfbklan, 

bomba derhal tesirsiz hale getiril... 
mÏ§tir. Evlerde ç1km1§ olan baZJ 
yangmlar, çabucak ba.s1ur1Jm~1r. 
Moskovanm askeri heu"flerinden 

Sovyetlerin de çok ~iddctli Burada harpçi par
ti de yer ald1 mukabil taarruzlarda bulunduklar1 anlatihyor 

-~~~~~~,--~~~~~~~ Kahire 1 (A.A.) - Yerti kabine 
dün ëgleden sonra t~ekkül etmi~ 
tir. Bu kabine parlarnentoda bü • 
yük bir ekseriyet kazanacakhr. 

(Devaml 4 üncü saytada) 

""' '"' 
. 

Batan ge
mi için 

Bu cephede Sovyetler 
daha müsait vaziyette 

Almanlardan 
bulunuyorlar 

Kabine §u suretle te§ekkül et -
m.i§tir: 

Sovyet Devlet !Reisi Stalin 

Hop kins'in 
Rusya seyahati 

Londraya gore 

Japonya resmen 
tarziye verdi 
Ayr1ca tazminat 
verilecegi de 
vâdolundu 

Hitlerin komünizm a
leyhindeki haçhlar bar Amerika benzin sab
bi iddias1na karfihkbr §IDI tahdit ediyor 

Londra 1 (A.A.) - Hopkins'in Va$ington, 1 (A.A.) - D. N. B: 
Moskova seyahati, ayni gayeleri Hariciye Naz1r Vek.ili Summer Velles 

A Iman - Sovyet cephesinde 
vaziyet il<i tarafm teblig -

lerine v~ ahnan haberlere g0re 
§ëyle hulâsa edilebilir: 

Sovyet tebligi Smolensk mmta. 
kasmda son derece kanh muha • 
rebeler cereyan ettigini bildiriyor. 
'lline teblige gëre, bu rnintakada 
Sovyet kuvvetleri mütemadiyen 
" ,,, ... 

Japonya. Siyam1 
da tazyik ediyor 
Hava ve deniz üsleri 
ile pirinç, kalay ve 
kauçuk istiyor 

. .. .. Birle~ik Amerika l ükûmetinin, Tutui-
tak1p eden ve mu.ierek du~aru la Topçekerlnin b u m b a r d 1 m a - -
ezrnege karar vermi§ olan memle. •ni dolay1sile japon hUkûmetlnin resmen Bir habere gore 

. . . . verm~ oldu~ tarziyey; kabul etliltini I Id ~etler arasm~ald Silo ~~sa1 b1rh- bildirmittir. Bu suretle hàdlse kapan. 1 8ft 8f m8 y api 1 
g1run yen1 b1r m§anes1dir. mi$Ur. , .. .. . . Tokyo, 1 (A.A.) _ Resmi bir 

Bu seyahalin hedefi, Ruslara Vasington.d~i . japon! Buyükl U :Elç151 kaynaktan ibi!dirild1gine gëre Si· 
·· d ] 1er' de k .. N mura bukumet1n1n a21ye er e be-

muca e e m yardrm etine u,. ~er blr de tazminat teklifinde bulun.. yamla Japooya ara.mda yapùan 
zere Rusyaya gelme.;j gecikmiye • :u~ ~e istikbalde bu gibl hâdiselerln bir anla§ma mucibince Japonya 
cek olan Amerikan rnalzemesinin ,ekerrür ctmes!ne mllnl olmak !çln Siyama 10 milyon rnarklik bir 
teferrüatm1 tcsbit etmels:tedir. tcdbir)er aJmacagim temin •1.mi~tir. .. kredi açmi§h.r. Bu kredi külliyetli 
American News, bu bapta <o"yle «Associaled Press> e gore 1apon bu: Siyam mahsulât1 ve her ~P.yden 

-s yük Elçisi Non1ura, Summcr Velles'J . . .. ~ t h . 
ya21yor: . ttiklen sonra iki mcrnleket a evvel p1r1nç mubayaasma a sis 

ziyarete .. ' . - .. · 

mukabil taarruzlar yaparak Al _ 
dianlar1 geri atmaga muvaifak ol. 
mu§lardrr. 

Londra radyosunun verdigi bir 
habere gore Smolensk hâlen Sov. 
yetlerin elindedir. Almanlar bu 
§L'!hri almak için 32 defa kuvvetli 
laarruzlarda bulun.mll§lardir. 

Alrnanlar ise muharebelerin Smo 
l~nsk'in dogusunda cereyan ettigi. 
l!ini ve ihata edilrni§ olan Sovyet 
kuvvellerinin etrafmdaki çembe • 
rin daralmakta oldugunu bildir • 
mektedirlcr. B irbirini nakzeden bu iki 

tebligden vaziyetin §U 9"1!· 
(Devam1 4 üncü saytada) 

Ba§Wkil ve Dahiliye Nazm: Hü 
seyin pa§a, adliye nazm: Mahmut 
Gales pa§a, Hariciye naz1r1: Galip 
Sami pa§a, Terbiye Nazm: Hüse. 
yin Heykel pa§a, Evkaf Nazm: 
$eyh Abdülezel pa§a, Maliye Na. 
zm: Abdülhamit Medevî pa§a, Mil 
li Müdafaa Nazm: Hasan Sader 
pa§a, Pasif Korunma Nazm: Ab. 
dülhadi P%a, Naf1a Nazm: 1bra • 
him Abdülhadi bey, S1hhiye Na • 
zm: Dr. Ahmet Mahmut bey. !ç. 
timaî Î§ler Nazm: Abaza de Saavi 
bey, Kültür Nazm: Rag1p Atiyya 
bey, Levaz1m Naz1n: Mehmet tl' • 

(Devam1 4 üncü sayfada) 

Adalara, vapurlara, yüklere, pire 
ve tahtakurular1na dair 

YAZAJ>11 

SELÂMI lZZET SEDES 

Hopkins'in 1-ioskovada bulun _ sindaki iyi munascbctleri idan1e et .. ed1lecektir. 
(Devami 3 üncü saylada) ra (Devarnl 4 üncü sayfada) Londra, 1 (A.A.) - Japonyah-

larm kauçul<, kalay ve pirinç mah
sulâh vc Siyamm ball hava ve de-

_Bizde, ~ir ikis~ müstesna, §eks
pu teuurnelermdcn bahsetlen 
bir arkada§: 

zetilmi§tir; fakat bütün lmnlara 
ragmen Adnlara arzu edildigi 
kadaz bakilamamaktad>r. 

Fuar tren 
• er1 

~~~~~~~-----~~~~~~~~ 
Am<=~~ ~œ: ~:~~ l 
Sovyet hey' eti 

- Sen §U §ekspirin büyüklü
giino bak ki, bu tercümeler bile 
onu küçültemodi! demi§tÎ. 

Siz de §U bizim Adalann gü· 
zelligine balanu: ki, Belediyenin 
senelerce devam eden lâkaydîsi 
bu güzelligi iblâl edemedt 

Dün tesadüfon Belediyenin 
faal ve gayyur Reis Muavini 
Lûtfi Aksoya Büyükadada rast
ladim ve sevinçle: 

Kirk gün müddetle Îzmire husu
sî F uar trenleri tahrik edilecek Reisi Cumhur Ruzvelt 

• •• 
Adalarda imar faaliyeti Nev· 

- Aman dedim, nasil bir za
manlar tlsküdan eline aldmsa, 
nas1' Topkap1 baricini benimse
yip agaçlamakla Î§e ba§ladmsa 
Adalara da cl koy! .. 

ken Polonya, bu memleket toprak
larin1n yagmasma i§tirak e~tir. D 
11eride ayni âlubete ugr1yacagm1 
di:~ünerek ba§ka türlü hareket et· A 
mesi làzmd1. 

Ankara, l (A.A.) - Bandirma - 1zmir arasmdaki âdi l f d k b 1 d 
a 1 15 A~ust.os taril\'nden 24 Eylu'I ara ID an a UI e iJdj .,. " yolcu kntan yerine sür'at katarla. 

"""''··:·~-·• tarihine kadar Haydarpa§adan 7.15 ri i:;letilecek, bu katarlar Deniz • Va§ington, 1 (A.A.) - Ruzvelt 

zat Tandoganm zamanmda bas· 
laml§, o Adalardan aynldiktan 
sonra bu faaliyetin bummas1 
durulmu~, bu durgunluk dev
resi hayli uzun sürdiikten sonra 
Adalar yeniden Belediyenin gèi
züne girmiye ba~lrum~tir. 

Lf1tli Aksoy te((i§e· ç1khi!i 
m1ntakalarda titiz bir ev kadltlJ 
gibi dola~ir . yol krnarma birik
n1i!! süprilntiidcn, kahveeinin §&

ker hokkasmdaki karmcaya ka· 
dar her ~e~i gèiriir. Adalarda da 
bèiyle s1k1 bir terti~ )•aph, bütün 
noksanlar1 ve c]z('n1 olan namev. 
cutlar1 tesbit etti. 

3 - Almanya da, Soveytler Bir- K 
ligi de siyasetinden emin olmadak, 1 \:~!!;~~; 
lar1 ,.e khni tercih edecegini bile- 1 
n1edikleri bu tampon devlet~ 1939 

1az1nda payla~makla meseleyi hal· K Ë~~~~~~~~~e~ 
letm~k i<temislerdir. Fakat bu bal 

R de hareketle 1zmire saal 14.5B de yollan idaresinin 1stanbul • Ban • per§embe günû General Golinofun 
varacak ve 17 Agustos tarihinden riyaseti alt:nda Va<ingto.nda bulu-

. d t duoma .rasmda i§lelccegi sür'at • 

1 
26 tarihine kadar Izmir en saa nan askeri hey'eti kabul etm;<tir. 

postalarile bulu:;acakhr. "" 
11.23 de hareketle Haydarpa§aya Bu hey'etin harp rnalzemesi siya-

F saat lfl.52 de varacak dogru bir 15 Agustos tarihinden 25 Eylûl ~leri vermek ü:ière Amerikada 
yolcu katari i~lttilecektir. . tarihine kanar 40 gün müddetle bulundugu malûmdur. Sovyet Bü· 

•11retinin de yanl~ oldugu Polon· 
(Deyam1 4 üncii 'ayfada) . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiii 

. J5 Agus os tari hi ile .. 30 E~ l.ûl t.•: , J:-~1're hususî fHr trenleri tahrik \ fùk Elçisi mülâkatta haz1r bulun-
rihi aras111dak1 Sali gu111en Jz1111r, cd1lecektir. nrn§tur. 

Düne nazaran Adalar bugün 
çok daha balomhd1r. Adalarda, 
bir bayli yol yap1lnu~, elektrik 
ve su verilmi§, temizlif:i de go· 

6dalarda temizlik arnelesi ih
tDev•m• 3 üncü sayfad.a) 



SAYFA-'- DAM 
2 - AGUSTOS - 1941 

~--~~----~~ 
- B 0 YU K TA R 1 Hl TE FR] KA : 44 --

1 F 1 K 1 R LER ,-
Eminônü meydan1 j 
ve Burhan Cahit z t• ""' k r,~-------- ran ve Afganistan1n 

azreti Muh mmet 
---VE---

DûnküSonPostadaBurhanCa- ey 1nyag1na pamu - ET •. Q •• ehemmiyet kesbe-
hit §ôyle diyordu: k V den vaziyetleri 

JSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERi 

c· . Yazan : __ Z i Y A ti A Ki R ) cMerak ediyorwn, Ïstanbulun en ha- y a g'"" t 1 
reketli noktasa OÙln Emjnôoü merdam 1 a r 1 ~ 1 ra n a r ·:azan: Hâmid Nuri lrmalr 

- Yâ Ebâ Bekir! .. ~imdi, (Va- Bu hâdise, arhk harbin b~la- oyle ç1plak mt kalacak?> ~ Bu J d 
hiy) nâzil oldu. Cenâb1 Hak: diguia delildi... Ebû Cehil. islâm Hayir bay1m, merak buyurma- S 8 f!! 7 e Akdenizdeki 1talya donanmasil• 

{Seyehzümùl-ccm'ü ve yevcllû- ordusuna :kar§i .çikarmak için goz- ym, ç1pla:k blmryacak, derûnî ar- M J / k A hava kuvvetlerinin Almanya tay• 
neddîr .. . ] ierini mübarizlere gezclirdi. Fakat zularuuz veçhile yakmda bu :mey- Ürakabe te§kilâb s1k1 kontrollere baf- Ce1ep f!F Qr yarelerile hareket birligi yapma· 

Buyuruyor. • ücahitlere teblig o and.a, {Utbe)niu sesi yükseldi: dAIUil bir mmma en k1ymetli ki- lad • ahtûtçular adliyeye VCriJecek • l , lari, harbin Afrika topraklarma bU· 
et. _ Ey KurenJiler!.. Ben sizin, limler, bir klSlilllla ipek hahlar V e Tm l y 0T Q T • la§masma sebep olmU§tu. Habe~i.>· 

Dedi. Bu âyetin meali ~erifi: hlSlm ve akrabaruzla mukateleye do~ tramvay durak yerinin Son zamanlarda ticaret bor~asin.. ,~kler i:iet~œsinde parnuk yagla- ----u--- tan ile Libyada ve Eritredeki ital· 
fPek ya1an bir zamanda, m~rik.. ~izin oniinii .a1mak istiyor- ortasma en mutena masalar, kon- d~.sablm~ta oian pamu.k yaglarm ~ nn zeyti agi ile kar-§tmlarak Dün m e z b a h ad a ya müstemtekeleri, ~imdiki harP-

1erin kuvve i peri§an olur. Arka- dum. 'Fakat Ebû Cehil ,._ ___ 10llar, aynalar, tuvalet takmllan miJctar1 gittilc.çe utmaktadir. Kilo- a._,,__ h-"- t" • . ... , •·ld • ten evvel yapdan askerî hazii·!Jk· 
· ] '~' l +-;,...;J......lr 60 65 k ·· · d ' u•u.A« ....... zey myagi giw sa... tgi t t k "k t f d sm1 çev1r. bkWi:: isnat etti. M.üsfüm1mlarm y~~ .... ~..... aatin etraf1_na gece su - UI"U§ uzerm en sablan' anl e l a y a p 1 l !aria Afrika klt'astrun harp sah· 

Demekti. Jrund d d l ibir d bu yag"larm mühim bir k.tsDl1D.l pe- • ~:lmaktadir_. Mü.rakabe tepi-ua.smda ulnnan oglumu et ~--- uz urm an _ça an ra yo 1 ti b Toptanct kasaplarm pera • nesi haline geleœgini giistermekte 
Ha-rp meydammn vniyeti, cid- _me,_,_ !"K

1
,...__ ledi. :D-- .._ &onulac camiin èinündeki mer- ralr.:endea1er sat.n almaktadirlar. a u rnesele ile alâkadar olm1ya "di Er" .,.. ·....: .............. ey ~ •vU kendecilere yüzde 10 kâr had t · itre, Somali, Habe§istan top-

den müheyyep idL islâm orduswi- ;,...at ·- a"ttihanu _ .... ~:__ ..... o.-;,, diverilerin her basamagi ayr1 bir Halbuki_· peralœnde sati§ yapan b~lamt§Ur. Bu ~k:ilde mahlût yag 
.J- b ! sic le bü"...;;1.- _,. •" ~"UWl<:W..U::A. •;s-oo OO n1.- L k'-·" 1 di b1rakacaklarma <fair temi· taklarmda bulunan italya kUV\•Ci--
Wl u unan a er r, , ...... ir aü- "'te m~n-a a•<'-,......,... re __ nge_ yanac...... Bahlq:._ azar1 ile ua IW.Uye ma_ gaza annm hemen satanlar Milli Korunma Kanunu-
k

• d d .,. "J.......,. ~,~·~·.. nat wrdiklerini yazm1~tik. 1eran· in 1nmlte e · Yak c:: k r 
unet için e dim ik durarak yay Dedikte . . kopru :arasindak1 ùeniz enarma hem.en hepslilde pamuk yag bul- nun hükümlerine gore tecziye edi- " -. ,.. r nm :n ..,ar o • 

gibi gerilmqlerdi. 'Biiyük bir vel- d . (C::?1 )~~--Ir tarafm.a 1- alt.:n yaldtz ve gum~ ltakmah bir mak müm ün degildir. Yaptlan Ieceklerdir Fakat bu karar daha bîr kaç dusu tarafmdan yenilerek harF 
vele ile harp ~arkùar1 so-yl· e ra eri .., Yi. -<.Uger tarafma da parmak1.1.. -J..;1 -J... • gün evvel verilmi.§ oldugu harici yaptlmasmdan soru·a askeri 

" iy n k·u·çük· .~-1u (Vel'_.). alarak, -b u.a. "s_.._.. e .. "°""' lSII"Ça.t§ISI • hald ta '·-. ikl .... g ,,... a mu a- e top nCll.dJ.· bu defa da h k" L" ' mü~r· cr îse, artik iy"ce tekarrüp _ . . kaptsirun ibir kenarma mor kaya- M ha } T k • • •• 1 1 are at ibya. topraklanna mül'I" 
~tmi§.lerdî. ~ rdusydunaruanhia -~bgruen: ilerledi.. 1:s- dan yirmi yedi musluklu bir çe§- e su a r1na . a SI e r1n y u z- perakendecirere et vermeme • has1r kaldi. 940 y1h Haziranmda 

M
.. ikl · 64ll• ... ge· veya mutaddan az verrne-
U§r· erm saflar1nda. üç bayrak . . . , me yap1lacak ve bu n;usluklann • • Avrupadaki Fransa ordusunull 

dalgalamyordu. Bunla-rdan birini, dùe ~ kim çarpipcak.~ Er herbirinden ayn ayn_ k~lonyalar, z a fi J S t e 0 d ] de 1 0 b 0 z k l fee ~~~~:~:n~1~:~tS:~k~ bozguna ugratùmas1 zamanlannda 
(Talha bin Talha) a:gerini (Ebû Y esanslar alutilacak, gumruge ap&n 1 ltalyamn Almanya lehine harbe 
Aziz bin Amir), üçiincü.sünü de D"ye, .seslendi. caddenin agzma muazzam b'r van- • bgi yarahlmak istenmi~tfr. müdahalesi, Cczayir, Tunus ile 
(Kazir bin Hâris) t~1yord11. (Beni Nacar) hbilesine mensup tilâtôr onularak bOyle s cak hava- Beled1ye Evkaf1n bu Senelik muayenEnin 1 Bu yaziyetin onüne geçmek .Fransa Fasmm askerî harekâta 

F k t, h b
. (Âf ") · · d b" '--d için Fiyat Mürakabe TP«kilâ. 

a a ne a rete §ayan U" te- cr.A JSmm e ar ~ m vard1 larda bütiin me dan, yelpazelene- talebini tetkik ed • . d . .. • ·1k t• b li memurlari dün Mezhla _ sahne olmamasiru intaç etmi~ti. 
sadüf eseridir ki, Kuren ordusu- lti unun 'Yedi oglu ibird n, bu har- cek, arka taraftaki Yenicami mey- IJOr Y Cr Igl l ne iCC U i Iraktaki dahill ihtilâle Alman.Ya 
nun bayraktan olan (Aziz btn À- be · iràk etm~lerdi ... Bunlar der- damna, Beyant havuzu ik.adar bir Vak:flar ~üdürlügü dim Be- MotOrlû nakil vas1talarmdan 0 • ya giderek mahallinde tel - hava kuvvetlerinin müzaherette 
mir) in kar§l tnda; islâmordusunun bal ileri attldtlar. Üç Kuren mü- ha.\'UZ y:iptmlacak ve u havuzun iediyeye müracaat ederek masraf- tomobillerin yilhk fennî muaye _ kikl:=!r yaprnlljlardir. Vanlan b l • 

1 
neticelere gore büyük koyun ulunmas1, bu memleketle Suriye-

cancaklanndan iri de, ..., un -Oz harizinin kar§lSUl.I. SU"alandtlar. içine âdi .su yerine giilsuyu dol- ann çoga tp malzemenin pahah- ne1'eri ikmal olunmu...tur. Bunlarm 
kard~î olan (Mas'ap bin Ânùr)in Utbe, unlara kim oldu.klann1 durulacak, lfi.ll'Ç"""'"min damt la~as.t münasebetile vaku memba - d ~· celeplerinin toptanct kasap - nin harp harekâtma sahne oJrna· 

· -.-- ul fi .,__ yuz e 10 u muayeneleri netice - lan müs.kül vazh.·ette b1rak _ • smda âmil oldu. Irakta, Suriycde 
elinde temevvüç ediyordu. sual etti. içl · en biri; .kimyevi gübrelerle gayet rnünbit .s an ·yaWAI. ma zam yap1lmasma 

Kuren ordusu, ihtiyafu .bareket - Biz_ Bem Nacarda.n .Âferâ bir tarla haline getirildikt.cn sonra müsaade olunmasm1 ist~tk. sinde bo7uk çilanl§ttr. Bozuk ta.k. hklan ve bu sebeple toptan • yaptlan harplerde vaÎiyete hâkifll 
etü. Birdenbire, o menziline gir-1 hatunun ogullany1z. Yedi arde- buraya bol miktarda limon., porta- Darnac.ma b~ma 5 kllrU§ mik:ta_ siler derhal seferden menolunmu~ cilann da perakendecilere bu olan lngilterenin Yakm Çark o~· 

ed F k h · -.t..".n d I '- 1 B 1 · 1 d p · ·· · kâr nadd.i ile et veremedikle- d kl t si· tn i. a at er ilti tarafta da yay_ §lZ. iR<::>lLlw•ah ile onun Hak dini kal, urunç fidanlan dikilecek ve rm a o an vu ta E'p e ediye Reis- ar 1r. azar,es1 gunù de otobüs - usunun, ya a~an aarruz mev 
lar gerilmi§ti. Artùt bir i§areUe ve ugrunda can ermek istel"iz. bütün bunlar, yapùtp bittikten ligi tarafmdan tetkik olwunakta- lerin fennî muayenelerlne ba§la • r i anla~plmt§~tr. tninde Libyadaki italyan ve Alma!l 
bir kisa emirle, kanlt ir harbe gi- Diye, cevap verdi. sonra ya Eminônünden Bahçekapi. d:r. rulacakhr. Bunun üzerlne cclepler ko. kuvvetlerine hücum ile §ark:n bll 
rilecelrtl Ut.be, bu üç genç ile mubareze Sirkeci yolile Këroglu idarehane- misyona davet edilmi§lerdir. Eahalarmdaki Mihver harekâtintll 

Resulü Ekrem Eiend~ deruh- • etmey~ kendi içtimai se\n}'1! il sine kadar olan parke ve asfaltlar ' \' apaiJ.1 derilerin ihr Cl Irak Konsolosu V aliyi ziyaret Mürakabe Komisyonunun ilk 1 tasfiyesini tarnamlam1ya te§ebbii5 
te buyurdultlar me .. 'uliyetin agir- muvaf1k ·bulmadi. Resulü Ekrem sokülerek nlartn yerine buralara yaaak etti toplantismda bu me.\iele esas- eyliyeccgini sëiyliyebiliri~. 
11 1~~ankdu dugu heyeoanka._._}~ el- Efend.imizin bulundugu sâyebana ~im§ir ve abanoz dô§enecek. yahut 8 santimden utun ytinlü derilerin Irak hükùmetinin eni B~kon- L1 

surette halledilecektir. .J 22 Hazranda Almanya ->rdusunufl 
eran1 te rar semaya ""'nu: dônerek: da Ankara yoku ·unun Ac1musluk ihracatim men'eden kararname - bütün kuvvetlerile SoVY. et Rusva)'ll 

Y• Rab' v· _.,_.. ,_ t. soloi.u Muvaffak Hulûsi dün Vilâ- J 
- a, ··· a .......... e, Te .... -e •• - Yâ, (Muhammet)t. Bunlar, sDkagmdaki Kèiroglu idareàanesi dünden itibaren mer"iyete- girmi~tiT H J f hücum eylemesi Orta $arkta yeni 
Diye, tekrar duaya ~adt. Ve biz·!n ile mübareze"-·e lâ""1t deg-ü- Eminonüne nakledilecek! e ilâhî Bu 1"tibarla dahilcieki bu nevi mal- ete gelerek Vali ve Belediye Rejsi asta ara l3D- c 

J J • Lûtï K d · t t · · bir vaziyet husule getirdi. Evvelc 
o heyecan ile kollaruu o ltadarkal- d!r. Bize, amca zadelerimizden miL Burhan Cahit, bu yeni ve gayet Iann üzerincleki tüyler y a makasla 

1 
tr art zi~re--e ml§hr. 1 e 

d d k
. .,. J t • t Hindistanm limanlannda harp \' 

ir 1 1, omuziar.naa iibarek oarizler gonder. rnks ïdarehaneye ilâhil rie güvey kirp1lacak ve yahut oeri tabrika· Ca a e V z 1 a 1 
( ·a·) ·· ··1 k .__ D d ih.._!,_,,_ ticaret sefineleri in§élatt, dahilin• 
n a s1 uzu ere yere -ydt. Di.1e, bagmh. girecek! !.annda yapag1dan tecrit edilecek- on urma CUULr1 

0 zaman, tekrar Vahiy geldi: (Devami var) O•man Cemal KAYG11.l tir. Bu uzunluktan a§élgt yapag1y1 Beyoglunda Taksimcaddesindek1 de silâh, mühimmat, tayyare fab' 
[Îz testegyisüne rabbükilm fes- ibtiva eden derilere eskisi glbi ih- •$ehir pastahaneshnde ayakta don· Kolayhk i Ç in yeni rikalari kurm1ya ba~hyan !ngatere 

tecâheleküm~···l racat lisans: verilecektir. durmanm 1 lruru~ zarr:.l 6 kur11"a b } ve k1smen Amerika hükûmetieri. -.. eu e er aç1hyor J 
Âyeti kerimesi nüzul etti. Bu iâ- 1 HKENiELERDE Ve p L 1 satùdt(p. gôrülerek Belediyece ihti- Y aponyanm muhtemel taarruzJarl" 

)'~tin meali §Crîfi ae: \., Emlâk fiyatlart ve kiralar kâr suçile zah:t tutulmu~tur. Hastalart ve çocuklar1 için fran- na kar§1 haz1rhkta bulunuyorlnr1 

[Yâ, Muhammet!" O za.nw:u ha-• dü§lÜ cala alanlarm daha kolayltkla ih- Ç:ndeki millî mücadele hükûme11 

tirla ki, yardun istemi§tin. Her ~ ar1 m k1• 0 ek Avrupa narbi ba~lad1ktan 90nra Barbaroa aahaamda yikma . tiyaçtru:m1 temin edebiln:eleri için kuvvetlerini silâh, mühimmat, pli' 
~ e kadir olan (Allah), duan. mi s-j i·k l l . t b Î•1' tamamlan1yor muhtehf semtlerde yeru francala , - em a muame e en ar mi§ ve u ~ . · . ra yardtmlarile takviye ediyorlll" 
tecap etti. imdadma, bin melek sebepl,. eml k fiv. atlarile kin be-1 i:t-Uc ta ~.n-1 1 Türk denizcisi smatlj kyerlenl tihdlmas tve tests olun-~ ~ as1 arar a« m Singapur müstahkem mE:vkii iJe 
günderdi.] delleri yükselm i~ti. Son zamanlar-1 Barharos Hayrettinin makberesi- B d B"" l§··~d d Okyanus adalar nda, Felemcn1' 

!
Dek m~~ -·-"aJd f u yüzden ç1kan b1•r 1•ht1•kaA cu••r• da ?kU fharetk] et ddurmU§tUr. kGekirr.ek ile 2'apur isk~lesi arasmdaki _saha- sind~, ~~~~: ~smu:n~ey':: ~:f:: Hindistantnda yeni Üsler, tayyare 

i uu.iunun ara""""' mesP e emla 1ya ann a ·e gere a da uulunan bmalarm tamamale "'- f d B ikt. t K "' .. 1 .. h , - irmm a e« a~ a opru u &- meydanlar1, kara kuvvetleri haz1!• 
0 kadar azal~l ki, abislar ta- - h d o·· ndu·· 1 bedellerinde hafif bir dü~üklük kay • lalarak burasm·n aç1lmas1 için ça- k , d k" y t a· kk. 
mamile eçillyor .. hcrkes. muhbill mu me~ U U arap SaÇJOa 1 dedilmekteùir. Fiyatlar birkaç ayllic:!Tlalara devam olunmaktadtr. mamd faq :sml a 

1
tplas aci u f~ l!yorlardt. 

dudak
. h _,_ ... _,__ . . lk .• · , - . t ....-· · nm a ranca a sa 1 mas1 muva = ingilterenin Orta $ark ordusll 

or 1 tsun ve él..Lli:Uo.IAWUlJU J.Yl- Pan,,a1t1 f·~"ctlanndan bi~1· bt'r D · · · di B ' · evve i ga)' it vaziye e nazaran Y·'·-- f li ti '-"t h 1 ·· ··1 ·· t·· d"fl. o - ... ..,, ... 1::y1p 1çer1 gir . ir kilo ekmek _ . . nezzfil Uni UUlllll ail ye "'1 en ml!§ ur goru mu~ ur. kumandam General Vavel'in .n1 

ce f_a~kedebiliyordu; _nun~n ?n müddet evvcl kilorunu 15 ku~a ald1 geldi. Yedi l::mçuk kuruc ldi. ~frzde 15 n: te e §- Hasanp~a karak<>lundan sonra D~r tat"aftan halen âzami 250 eti 
ber ilti taraf da me· uhyetl uzef"lJle ~ tir distan ve Orta Asya kuvvetl 

. . satbgt btT ekmekten dolayi Semi- Yans1ru bana er i. ç ··nkü fmn. · '§im i de en sona kalan çatal. b1- gramakad.arolanistihkaklarmica-alrnaktan rek1ruyor harl>e ba«la- h dm , b" backumandanh~na tayininden soll' 
"' .. ,.. a a na il' genç ktz tarafmdan ci bu ekmegi 15 kuru~fan al-·~. D , kt• ,_ . çak ve ~ fabrikas1 yùnlacakt1r. b nd.a 500 grama ç1kanlmas1 husu- ., -

makta tereddüt _?îisteriyord~ ~ikâyet Edilerek polisçe rabit tu • . " .. ~ emz na 1yat KOm11yonu d dü .. de ilm" t" ra, Afgan ve iranda sivil Alma111&' 
lite bu tereddut .anmda, dü~n tul p adliyeye erilmi§ti. FJrmet D1ge~ t~ftan 1let\Tine ise: istanbul Mmtaka Liman Reisli- Bu i~e .:rooo lira s~i:ro~una~aktir. un a n musaa ver ~ tr. rm fazla miktarda oldugu beyaJlill 

ordusu safiarmdan (Esftd ban ilk duru;tnada tevkif kar ld.i - K::im1len yalan aiyordu. Ben -· d f:iali ette b lunan deniz nak Aym 18 inde yùana i§I b1r muteah- bu memlekctlerin durumlan J111'' 
Abdülesed) isrn' e • dam ileri ve bugi.in ~kifhaned.e b:~: • o gün ekmek almadmi. Evde \ll - lii:~t 1rn!T'isvonunda ball degi§ik- hide ihale ol==::_ Oç yalanct p.bidin tevkifi harip büyük devletlerce yakm ~ 
atild1: yor. ma~nmu: vardi. B'r irïn evvel bü Hkler yap•ld1f;t ôgrenilm~tir. Ko- ~ • iatendi ciddi alâkalarla tetkike ba~Jano• 

- Ya, i.>làm ordusunan haTUZUn- Mahkeme esas hakkilllÙ. müta _ tün freor §t'Yimizi r.ldùt. 0 gün so- misyon âzalanTJdan bazùan ~kil-, Ankara asken tatbikat okulu- G<>malika ihtikârmdan dolayi îran ve Afganm vaziyetleri ehe~ 
dan su içerim .. ve yahut o havu- Iea.sm.i sordugu roüddeiumumil'lin kaga bile ç1kmad1m. Ancak geç mMir. De l€t Denizvollan Umum nun muayene günler i adliyeye verirerek ikinci ceza mah miyet kazanmt~hr denilebilir. Or' 
.zun dtôinde can ver-irim. talebi üzerine .§ahlUerden .iki genç vaki~ ~arakoldan çagirdi.nea &ra • MiÎdürü tbr him ~~al Bay_bora- Gülhane profesorlerinin i§ti • kemesinde davas1 gorülmekte o _ daglarile Kafkasyaya ula~abilmes~ 

Diye bagirdr. 'islâm ordwru ka- lou evvelki gün ine .sorguya çek ya gitt1m. nm da mec?,Ulivetman fazlahgi. ha- rakile Ankarada Cebeci hastane • lan boya satlc1larmdan Prodruyos, bir faraz.iye halinde hesaplan•~ 
rargâhmm sag cenahmda bulu- ti e ~ahadetlerine müracaat ede. Halbuki finnct ise verdigi il.k ve sebile kom1s 'Ondan ayrilarak yal- sinde toe-,ekkül edcn askerî latbi • evvclki gün üç rnüdafaa ~ahidi din Almanya ordusunun tran, Afgat\l 
nan havuza dogru ko~a 1ad1. rek aralanndaki miibayeneti gi • ;on ifadede: niz Devlet Den izyollan ~1erile me~ k t k 1' h t . . lik: l t k l"k k k l ~ 
0 sirada, islâm ordusunim en narn. _, __ • n•l·~t Fak t 1 1 • .. 1 mektedir a o u u ve as anestmn po • e ere goma I ay1 i i i o ve se • tan yollarile Hindi.stam, MtJS •· 

u.cuuege ~ 1. a buna bir - Ekrnegimiz yoktu. Yalruz bir gu o acag1 soy en · li 'k - 1 · t b "t d1 · f B kiz Iiraya sattig1m isbata çah~ti. · Ir kt Ar l 1te• 
dar kahramanlarmdan - Resulü türlü muvaffak ol.'.lmadt. Çünkü tane kalnu~h. Geld.i Me:vine îst1::- -------<.>---· nt gun en es t e i ml!? ir. u Halbuki bir kilosunu 8 liraya sat.. petrollerini, a ' ap mem e ~ 
Ekrem Efendimizin amca an - esa.s ~Ikâyetçi ve âmme §ahidi c> - di. On ~ kuru~ verdi. Yüz para A dalarda tefti~ler günleTi a§él.gtya kaydediyoruz: hg1 iddia olunmakta idi. Din1eni. ~:~i~~ ~:~il:~~tgïi~~~~~~~:~~r 
(Hazreti Hamza) vardi ... Hamn, !an Seaniha §Dyle bir ifade veri • ile ekmeg.i ona verdim. Belediye Reis Muavini Lûtfi Ak- Pazartesi saat ll-l3: Hariciye, !en müdafaa ~ahtlerinin üçü de ay bilir. ~ ~ 
bu küstahhga dayanamadt. Hem.en yordu: Diyordu. Bu ifadeler ürerine soy diln Büyükada ve Heybeliad_a Nisaive, F izikoterapi. rt ayrt iiade verdiklerinden müd- J'( 
)'erinden ûrbyarak Esved'in üzerL - Biz o gün ekmelaiz kalchk. müddeiumnmî muavini M rine • ile Burgaz ve Kmali adalanna gi- Sah Dahili~, Bevliye, kulak, deiumumilik tarafmdan her ücü • Diger taraftan Beyaz deniz, ~ 
ne hir k1ltç salla.dt. Esved. aftr su- Ekmek Mamafa ç1ktnn. Bir yer • nin yalan ~hadetinden dnlay1 tev derek ya}'tlacak yollart ve diger Çar§amba: Asabiye, cildiye, goz nün de tevkifi istendi. Mahk~me radeniz, Uzak $arkta Vladivo~tor 
rette yaralanarak yere yuvarlan- de bulamad1m. Arkad~ Mervi- ifini istedi. Riyas t m - t ise ihtiyaçlan tesbit etm~tir. Rontgen. i1enüz â'mme §ahitlerini dinleme • yollarmm, lngiltere ve Amer11'~· 
di. ~kat ~u ina~ a~ tôzünii Jllefe tesadüf ettim.. Ona sôylediro. bir ihtarda bulunup kend!s"ni ~- Diger taraftan müstakil ve hu- Pe?'§embe: Hariciye, Nisaiye, Fi- iginden anca.k ~hitler hakktnda nin Rusya ile muvasalalanna Jll~, 
yenne ge!armek astedt. Yaras~a Beni bu adamm fmnma gotiirdü: be..-t brraktt. Fakat ~it .. a· '!on - susî santra1laTla ç::il~akta. ol~ zikoterapl takibat aç1lmaiile iktifa ederek telif sebeplerden kapah, açùrJI ~ 
~Amen btr s~. ta havuza C~- - c en dl§anda dur. Yoksa V&- da tahkikat yapi\mast için e-:Takm Burgaz ve Kmilhadada elektrik ki- Cuma: Dahiliye, Cildiye, Goz. 1 serbest btraktlmalarma ve suçl11 mn ise kismen zor, kismen irflJJ.,. 
di. Hamzamn ikmei 1ci.hç d le mez. Bizim ~in diye alacagun 0 müddeiumumilige verilme ka. lovat ucretl~ine um yap:'lmasl Cumartesi: Asabiye, Kulak, Bev Prodroln<>SUn tevkifine .karar ver- 8tz bulunmasi, lran ve Afganll1 ~.~ 
orada hayat1 hitama -«di. belli tarur.- · · ur rar va-di. talebi reddoluntnU§tul:· li e. di _, ziyetlerine ehemmiyet vermij 
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Vediaya talip olu~u t!rtcsi V~aya tamamile açùam.adt, daha 
günü, müsbete yakm bir cevapla. Id gru u, bütün zek.i.s1Ill kullandt.. 
hr§lla~ sevmci de heyecani gi halde buna muvaffak olamadt. 
Jtadar sonsuz olmui1tu. Mademlti ihat bu h le de pek üzülmedi. 
birdenblre reddedilmeml§ti_ ~u hal Bilâki.s '\1 edianin durgunlugunu L. 
àe müshete yalun vaziyeti kat'ili- yi gorü§lerle kar11ùad1. 
~e gOtürmek pek de z.or bir i~ .sa. Bir ktz ne bdar a.sri olursa ol -
y1Lmaz.dt. sun, kollarmda danssettigï bir a • 

tki senedenberi Mü.kerrem be - dam.Ln her iltifatma ve ber istegi. 
yi tamdigi halde, o giinden sonra ne boyun ~gerse muhakk ki, iyi 
ahbaphgm1 da.ha ziyade arlhrdl ve niyetli adamlar için, bir anda kly
her vesilede kâh telefonla, kâh mette:n dü~er. Bu sebeple, Vedia, 
dof:rudan dogruya müstakbel ka - dün gece ciddi ve agir davran • 
ympcderini aramaktan geri kal • makla Nihadin gëizünd-e derhal 
mad1. yükseliverm~i. 

Nihav t bir gece evvelki yilha- Nihat ona malilt olmaltla !stan. 
fi gcccsi îçin kurdu~u plânda da bulun en iyi bir lonm elde ettigi 
kLSIDcn muvaffak oldu. nisbette, maddî sahada da bir an -

Evet. kl.Slnel1. Cünkü dün a:ece da vü.ksel.ecf'tti.. Bu iltl taraf4 h&o 

· h'el'kese nasip <>labilir iydi? Jnasebetile M:ükerrem beyi tam -1 miljh. Çünkü Vediamn, aralarm • disi kim bilir ne ikadar zaman da.. 
~em fevkalâde güzel, he=i. de ha. 1 m~ ve .zengin bir adam oldugunu dan çekilen bOyle bir adamt Niha- ha ko§Up duracaktt. 
kikateii zeng.iA. his9edince bu münasebetini idame l da tercih etmesini anlatusa, Mü. Vedianm itin.zlaruun su1 bu a· 

Mükerrem beyin nazannda da cttirecek çareler aramJ.llll· Ve o kerrem bey de kendi hesabma kü. dama tutkunlugu yüzünden oldu -
Nihat, iy.i bir d-elikanlt <>lmakla gündenberi mesleginin icap ettire- çülecekti Fakat lozUllll muhalefe- gunu dinleyinœ soguk bir kahka. 
beraber, mühim ~er ba~aran bir c"gi i lerdcn ziyade, kend1 menfa- \ tini ba~ka sebeplere bagliyacak bir ha atmtll ve hâdisenin garipligine 
komisyoncu olarak ·er almt~hr. atlcrinin komisyoncu.ugu pe~inde yalan bulamaymca da ltt?r §eyi taf içinden ~a§tigi hald-e, yüzüne sah-
Halbuki Nihadtn komisyonculu - ko~mu~tu. silâtile aitlatrnaga mecbur olm~ • te bir vaziyet vermi§ti: 
Junun mühim ~lerle hiç bir ifü?i _ Küçük y~indanberi zengin bir tu.. •- Bunlarm ne ehemmiyeti 
gi yoktur. O ancak mutavassit * kimsenin koltugundan geç:runek Nihat onu uzun uzad1ya dinle • yar Mükerrem bey, dem4tl. He _ 
ierde ml.ltavass1tlik ya-p bir gos- hülyasile yürüdügü için, Müker • m4 ve bu ~ bir türlü aktl erdire- nüz hayatm ne oldugunu bilmi _ 
teri~zadedir. rem bey onun onüne kaçirilmas1 memi§ti. Dünyadaki bütün insan. 1 yen tecrübesiz bir ktz kendi reyi-

Lisemn 11 incl SUlÛlDI bitirme • bü ük bir ka 1p olacak bir harine !art kendisi gibi bildigi için, Ke • ne b1rak11tr m1 hiç! Evet, belki kt.. 
~ bir türlü muvaffak olamiyaca • halinde çtkmca b_ütün zekâ~m~ bu nandaki bu yüksek izzeti nefsi gü z1mz, ve esasen onun sevgi zan _ 
guu anlaymca, tahsil ha ·atma son frrsat1 elde etmege sarfetm1~h. lerek kar~tlaint~ti. Bir hiç ugruna ~ttigi sey, Kenanm uzun zaman 
vermi~ ve halasmm elinde bulu - !§te yakm bir zamanda bütün istikbaline bu kadar a~r tekme in araruzd.a bulunmasi dolay1Sile, Ve
nan birkaç :kuru~la l§e giri§Ill i§ bir iste~erinde mu~aifak olacak ve diren adarru delilikle itham et • dia üzerinde dogurdugu çocukluk 
adamdtr Mevk" · . kr dis" . ·t · komisyonculuk unvanm1 terkede - mi~ti. Halbuki Kenan denilen .,,. _ hattralar1d1r. Bir ktz, ister sevgi 
... . uru ve e m1, i 1. ek M '" k b . . t '·! ,.. .,,... 
na ile bastmru~ QJdugu kartvizit. r u err~ eyin 1§ or 3 " 1i>1 • hts, Mülœrrem bêyle o zaman u • olsun ister battra, lœndi reyîle de. 
Ierin himayesinde .aramaktan kat- na ~eç_e~ekh. . Yll!i!IlU~ olsaydt, bugün kendisinin gil, aile:>inin arzularile hareket et 
iyyen b1kmami§ttr Bir tki ay evveline kadar her elde etmek .istedigï rnevkie belki meli. Bunlan sëiylüyorum diye, bu 

0 b lodaki · te k • . ·b· ~ey muntazam hir §ekilde tlrür • de çoktan sahip olup gitmicti. i~de kendime bîr yer ay1rd1g·1m1 
• a sosye er eg1 gi 1• ken, ortaya çikan bir Kenan me - ~-.. 

Karagümrükteki artistle~mek iste. selesi tasavvurlanna sed çeker gi. Nihat dü ününce bunun boyle zannetmeyin. Ne de olsa sizi faz • 
yen kad1n gibi, kafa.sile degù, sat. hi olmu~tu. olmay1 na seviru:li. Manevî olma- lasile se\'digim için, ufak ~mun 
hî gorü~lerile hayat yolunda iler- Mükerrem bey, klzmm bu i~i ka. rugi halde, kismet denilen kelime. gôrü~Ierinden ve tabminlerinden 
lemege çah§maktad1r. bul etmeyi~ini anlatirken, Kenan - yi takdir etti. Ôyle ya, Kenan Mü bahsediyOl"um. t .... ,_ a_ ~ a. 

Nas1lsa iki sene evvel bir i~ mü. dan bahsetmeme.k için çok ugr&§ . kerrem beyin damacb ola ytb, Jœa (~Yar) 

dat ed.en Hindistan demiryo1~11 
mn, Rusyarun ~arkî Türklsta!l ~ 

leti demiryollarile iltisaluni te~iJI' 
edecek 30 kilometrelik sah11 <' 
serbest bulurunas1, tngilter<? 1r 
Rusya hükûmetlerince arzu eo;,JI 
bilir. Belki 1ran demiryoll8!1tl 
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dahi, Basra korfezi ve !ra~ aeJlltl' 
limanlan vasitasile Rusya ~e Jl 
vasalayt tem;n hususunda :iSt 
edilebilecegi dÜ§Ünülm~tür. 

1
1r 

1ran ile AfganistanLn ilâD ~ ( 
dikleri bitarafltgLn devam ed~ll~ 
demiyecegi, Alman - Rus hal'J rsl' 

. • h•ct• I . . ki~f B.:( ve s1yas1 a ase erm an . el'v 
daha iyi tarzda anla§ùab1~ 
- ---- - ~-

\ 

Goz Ya ~Iar• 
---:-: 1'" 

Etem izzet Benice n•ll rr 
romaru t nkdàp Kitabevi tJ1,,. 

fmdan yeniden bas:Jil ~,. 
Okuyuwlannuu taTS ye 
r it. 
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Alman hükûme-1 
tinin Bolivyaya 
protestosu 
Bu i§in sebebleri so· 

ruluyor ve tekrar 
protesto ediliyor 

Madrit l (A.A.) - Ofi: Alman 
sefiri, hariciye nezaretine bir no. 
ta vererek Bolivya bükûmelinin 
ne gibi ,artlar altmda v<e hiç bir 
&ebep n;ri sürmeksizm Lapaz'da -
k.i Alman elçisi Wondleri Bolivya
Y terke davet etmÎl; oldugunu ha. 
tir la lm1~tll'. 

Malûm oldugu veçhile Bolivya
nin Berlindeki ataiemilit.eri bin • 
ba<i BPlmonte, Bolivyada bir hü • 
kûmet darbesi yapmak üzere 
Wendlcr ile mûnascbette bulun
mu~ olmakla itham edilmi~i. 

Bu lthamlar, sahte bir vesikaya 
l.stinat etmektedir. 

Alman notas1, Bolivya bükûme. 
tinin üçuncù bir devletin telklni 
Û~rine ve hakikî vaziyeti tenvir 
için bll' nlyet bile gBstermiyerek 
Alman diplomasi mümessiline kar 
§1 beynelmilel münasebetlerde mis 
li giirulmemi.i bir harel!:ctte bu • 
lunmu§ oldugunu teblige Alman 
hükûmetinin mecbur kalmll! bu -
iundujlunu beyan etmektedir. 

Alman notas1, netice olarak ~üy. 
le demcktedir: 

•Alman hükûmeti, bu hatt1 ha • 
rekete kar§t yeniden protestoda 
bulunmu~! ur. 

IT AL Y AN TEBLIGI 

Akdenizde hava 
ça rp1~malar1 

Harpten 
son ra 

Avrupa veRus
ya ile Ame

ri kan1n rolü 
Bu en evvel Alman• 
yan1n mevkiini tayin 

etmek olacak 

Polonya kabi
nesinde istif a. 
lar ba§lad1 

Bu hususta bir beyan • 
name ne~ri muhte

mel gorülüyor 
Londra 1 (A.A.) - Polonyalùar 

mehafilinde Per§embe ak~ §&" 
vi olan rivayetlere gore Polonya 
hariciye nazm Zalesk.i ile diger i. 
ki Polonyali naz1r istifa etmÎljler. 
dir. 

Londrii, 1 (A.A.) - Times. gazete- Mnamafih bu istifalarm general 
slnin bu sabahki ba1makalesimn mev-1 Sikorski tarafindan kabul etlilip 
wunu hapten sonraki Avrupa ve Rusyo d'lm d" · b !!' d "'Id' al 
ile Amerika'nm oynayacaklar1 roi t ~- 1 e tgi e 1 e.s1 1r, gener 
kil etmektedir. c:aya ç1kan vaziydi bir ha! su -

cSulh ve devletlen dnvanuu \ai1yan ,·e! ine 'Jagiamaga i;ayret etmek • 
bu makale, nihat bir tesviye suretl UtL 'edir. 
zam etmektedlr. Bu tesviye suret!, ken D.. 'k' k' ! Id • 
d;slni kabul ettirecek olan kuvvetlere ~ger .. ~ 1. naztrtn. 1~ :r o '1gu 
malllc olacakhr. Bu gazete, merkezî belh deg1ld1r, kendiler1m karar -
Avrupada organfzasyon vücuda geti- lartndan rücu ettirmek mümkün 

cek bir milletln mevcudiyetini zarur! olacag1 zannedilmektedir, 
gormektedir. Zanoolunduguna gore Polonya • 

Times gazetesi, Amerlkamn gltglde hlar pek yakmda bu husus hak • 
ehemmiyeU artmakta olan rolilnun ve ' . 
Hillerizme karii Rusyarun 1foitrudan kmda resml bll' beyanname ne§ • 
doèruya mücadeleye aUlmastru.n hedefi receklerdir. 
barpten sonrakl Avrupa üzerinde nüfuz ---0>---
kazanmaga matuf oldujtunu yazmakta. 
d!r. 

Bu gazete, kuvvet realitelerlne fstl
·nd etmiyen hlç bir · sulhün devamh 

olami.yacagJ.ru ve matlup olan ilk sartln 
Almanyan1n fenahklar1na yt!niden b81-
lam&.slna mani olmak için icabeden as. 
kert tedblrlerin lttihaz.Indan tbaret bu
lundutunu kaydPtmektedir. i~te Ame

kamn istikbaldel<l rolilne ehemmlyet 
izafe eden, bu 3-&rttll'. 

Hiç bir 1ey, Avrupaya ait meselele. 
rln nihal surette halline mtiteallik sl
yasetlerini tayin etmelerl hususundakl 
teahhüUerini deiiJtirmiyecektlr. Ame_ 
rlka ile Îngittere, mer't nfzam1 ifa et. 
mek lçin ellerinden gelenl yapocaklar. 
dlJ'. 

Belgratta kur
~ u na dizilen 
komünistler 

Son defa 90 komünist 
eleba§t kur~una dizildi 

Belgrad l (A.A.) - Salâhiyet • 
tar mahfillerden bildirildigine go. 
re, hükûmet makamlari Banat'da -
ki komünistlere kaq1 tenkil tedbir 

1 almak mecburiyetinde ka! • Slmdilik harbin sonunda Avrupanm 
nizamm1 tayin etmek saat! hulOI ettijtl 
zaman ingillere ve Amerlkanm devlet mJ§tll'. KomülllSt•er, son zaman • 
odamlariyle halk1 iltizam olunan hàl larda bu mm•a.kada bir takun sa-
suretlerinl muh•fll:Z8 etmek lçin matlup botaj hareketleri yapiru§lardll'. 
olan kuvvet tedbll'inln ne olacajtl ve 1 G B tbek k 90 k ·· · t 
bilhassa bu hàl suretlerinin kuvvetll ross • 'e ere e, omurus 
mllletler taraftndan islenilerek mi ka- elebll§ISl kur§Una dizilmi&tir. Bun

Roma, 1 (A.A.) - italyan ordulan bu! edil~i1 oldutunu k~ndilerinln ve larm hepsi Banat'hdll'. Harp bll§ • 
umum! karargâl>lnUl U3 numarall teb. haleflermm. bu kuvveh vermeile n& lad1gt sirada Almanlar tarafmdan 
ligI. derecede mutemay1l ve mukted1r bulun 

o'ùn gece tayyarelerîmtz Malta a. duklan suollerlnl irad edeceklerdir. ne§red.ilmi§ olan vesikalardan da 

Malta ve Tobruk 
bombard1man edildi 

d .. mda kâin Valelta'1l ~bardunan Küçük mcmleketlerln muhafazast anl~!ld1g1 üzere S1rbistanda Mos. 
•l.!n!ilerdlr. l tç!n merkezi Avrupada ldare edici blr kovanm tahrik; ile yap1lan kornü

$m1a11 Afrika'da Tobruk cepbesind• l fAaliyelin esash sart oldutunu beyan nist prooogandast pek faal bir de. 
lopçu faliyeti gorûlmtilt(lr. eden Timea gazetesl, bu ldare edici reœyi bulm~tu. 

Alman tayyareleri, müstahkem mev .. faaliyeti sarfetmek vaLifesinin y~ Al-
kldek.i liman tesisahna büyük bomba- manyaya veyahut Rusyaya terettüb e- !!!!!!!!!~~!!!!:!:!!!!!!!!:!!!!!!!~!!!!:!!!!!:!!!!!:!!!!!!!!!!!:::!!!!!~!!!!!!!~!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! 
1.-r atm
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tar ve ya.ngmlar Çlkamufliœ_ decegini, zira ingiltere Ile Amerikantn 

d1r. Dillman. Binp.ziye bit ak:m yap.. bu m1ntaka1arda nüfuz sarfetmek eme .. 
nuotir. Sivi! ahaliden bir k1fi olmiJitur. !inde olmadiklanm dl~r taraftan in-

SarkJ Afrika'da Gondar 7alunmda ! scihz, Rus ve Amerika menatilnin mer
Gunbcrt bogoz•nda k~lt kollannuz, kezl Avrupada Rus nüfuzunun. Alm•;i 
dil;man müfrez.elerme karti bü.yük bir nüfuzu kar i. .. tnda kilsuf etmes1ne nail 
faallyet &Oitermi.sler ve bu mûireœle.. olam1yacaklarin1 beyan etmektedlr. 
r •ru zayiata utralm1Jlard.ir. Bu gazete, lstikbalde harp ve rulh 

Uolchetlt mrntakasinda topçulann bir mese1esinin Avrupada Almanyantn 
kci1• kollanntn faaliyeti gôrtilmilftür. mevkiini tayln etmek meselesi ~tdu~ 

nu yazmaktad1r. Alman satvetml, in .. 

S 
~ hh:am lie muvakkaten infisaha u!r•

OVyet Polonya vacak olan bir Amildlr, !akat büy.ük 
• ~Ir tehllkeye maruz kalmadan ta~1ye 

a 1 
edilmesi veya tan1nmama!n mümkün 

n a C: m a S ) legildlr. Bununla beraber, Almanyan1n 
Y zorla tnklsama ulrablmagtnJn devam B - cdebilmesi muhtemel detudir. Emniyet 

u anJa§ma Nazi teh- .icaatm• Eden'in 11t1zam etm1~ oldu~ Jik • • ,ekilde tatmin etmek daha ziyade ihtl. 
es1n1 bÜtÜD meml~· ·mal dairesl dah!lindedlr. Bu s<>kilde 

ket} tahlis edllm~ olan Alman:ra:r1 daha 
ere anlahyormu§ ziyade geni~l•ITÙJ ve kuvvetlenml, olan 

Lond 
1 

( ., "· r• r·'••·r,· i~lne Mhal etmektlr. 
Lo ra A.A.) - Dün alqam 

ndrada Sovyet Rusya ile Pol.on. li :!u"" nu"" D tenkJ•tlerJ• 
Ya arasmda imza edilm~ ve der - U 
hal vacibülicra olan m.i.sak, Rua • 
Yada esir bulunan 200.000 Polon -
Yalimn serbest bll'akilmalaruu na 
liklir. B"' esirler, Ruslarla birlikte 

di
Almanlara kaqi. harbedecekler • 

r. 
Rusyan1n ellnda mùl:Wn miktar

da lnsan kuvveU vard1r. Fakat ye. 1 
nl Polonya takviye k•taat. b" .. le 

1 

bir ehemrniY"U halz4ir. Zir~)~u 
askerler vatanda~larina reva go • 
rülm~ olan muamelelerden son • 
ra, Almanlara kar~1 muharebede , 
bùyûk bir ~iddet gôstereœklerdir. 

Misakm imzas1, pek mânidard1r. 
Naz, tehlikesinin bütün memle..: 
ketlerce anl~1!ml§ oldugunu ve 
bu memleketler:n aralannda bir • 
leierek mÜ§terek d~ana ka111 
mucadeleden ba~ka bir §"Y dü -
eünmcmelerinin kendi menfaatle. 
ri kabatmdan oldu~unu ldrak et
m' lunduklarm1 gôstermekte. 
dir Hahr!arda ya;ama~a ~ayan o
lan bugünkü 'oplanh, yüz milyon. 
larca amn kat'iyen imha edil -
mesi lâz1m gelen memlekeoo kar. 
~ mucadele etmek üzere birl~ 
oldult anmn Hadesi ve idealidir. 
Hurr.yete meftun olan miUetler 
aras1ndak , b yük uhuvvet, zama
rnm1zin en ziyade teselli veren a • 
Ûl"etler-ndendir, Hitler, yarmm 
sulh perver Avrupastrun esaslarm1 
~azirbyan bu muazzam te§kilâtm 
~ucut bulmasma yard1m etmi§ ol-
U~nd~n dolayi iftihar edN>.i.li• 

(Bas tarsft 1 inci sayfada) 
tiyaca hiç de kâfi degildir, Ada
ahulanm, araha durak yerlerinl 
lokudan ve sinektl"R korumak 
için ilâçlamak ve bu ilâc1 sokak
lann suland1ki sulara da kartJ
hrmak lânmdtr. Ada yollar1na 
çop sepetleri koymalid1r. Yürük
ali plâj1 kif! dckiJdir, Adada 
halk için ucuz bir rlâj daha yap. 
mak gerektir. Bir de ah1r mese
lesl vardir. Adalann ki;~ksllz d
hetlerinde biiyük ah1r ins&SI 
~artt1r. Hu n"Î ve umumî büffin 
ha:yvanlar hn ah1rda toplanma· 
ltdtr, ki;,k bahçelerindeki ah1r
lnr kaldmlmahd<r. Biiyiikadada 
biiyük tur yolu yap1lmohdir. 

Biz bu ihtivaçlar1 L.a\·ray1p 

te-sbit eden Lûlfi Ak.o.da o
rii,tükten sonra Adalar1n bir kat 
daha liizlerl giilrcegine kanaat 
i:etirdik ve sevindik. 

• .. 
Bu münasebetle Denizyolla

r1ndan bir tcmennide bulunaca
g1z: Bii:vükada iskelesini boyat
sm, balâyt 1slah etsin, memur 
odalar1m düzeltsin ve Ynlova
dan yükletilen küfe ve sepetleri 
v~purlarm ciri~ çtkl§ gcçitlerine, 
ayak albna yerle§tirmesin ye 
vapurlarda pire ve tahta kurusn 
peyda oldugunu alâkadar maka
ma bildirmiyen a2âJ..adar me
murlan da bundan dolay1 ceu-1 

Diye seslendi. Viktor bll§i!e ' 
bir tasdik i§areti verdikten son. 
ra yoluna devam etti. Fakat po • 
!islcrin i§gal ettij!i masanm ya
nmdan ge.,erken: 

- !,,te geld.i! 
Diye tis1ad1. Bu haber etrafa 

nasù yay1kb? Buras1 malûm de. 
gil. Fakat bir dakika sonra bü • 
tün giizler geni§ omuzlu adama 
dil<ilmi§ti. Adam §imdi bartn 
yüksek iskcmlelermden birine 
yan oturmu§, baca.klarmdan b1-. 
rini sarkitmi§tl. Bugulu barda • 
gm içinden halk1 seyrederek bi. 
ras1n1 yudum yudum içiyordu . 

Genaro caza yc;ni bir hava 
çaldll'l!lak için JJarm.aj!m1 üç 
kere §aklatmak ni"cbt1riyetinde 
kald1. Profesyonel dansor bile 
cilàli parkede dam1m sevkeder
ken gozlerini adamdan aYll'ami.. 
yordu. 

Komiser Delvfn ile müfettil 
mânah nazarlar teati ediyorlar. 
d1. Gazetec1lf:r onlara ba.luyor -
du. 

- Kalkiyor muyuz? 
Yerlorinden kalkarak agir a. 

d1mlarla bara yakh&lllar. Pa • 
ïabty1klt, komiser ~damm kar -
§t.sma gt çcrek t-czgâha dirseï;1 • 
nt dayadt. Gilard adamm arka. 
s1na geçti ve icabmda onu be -
linden kavriyacak bir vaziyet 
ald1. Caz durm~tu. Buna rag • 
men anorma1 bir sükût salonu 
kaplad1 

- Pardon! Siz Ote! Modern'e 
inmi~iniz degil mi? 
Geni~ omuzln adam kendisi • 

ne bu sozleri sôyJ,ycn n yüzü -
ne uzun uzun bak!t. 

- N-. olacak? 
- ZannedersPm hüviyct va • 

rakasm1 doldurmay1 unutmu~ • 
sunuz! • 

Adel üç adun ilerde meçhul 
adama bak1yordu. Genaro bir 
§ampanya §Ï§es.inin ttpasm1 fir
latiyordu. 

- Eger bir mahzur gôrmü • 
yorsamz varakayi merkezde 
doldurun ... Oikkat> 

GIZ DANSÔZ 
Zab1ta Romani: 27 

Tùrkçeai M. Feridun 

Komiscr Delvin kar§Jsmda • 
kinin yùzünü bo§ yere tetkik 
ediyor, bu adarr.m niçin kendi
sinde bir tesir birakt1gllll anli.. 
yam1yordu. 

- Geliyor musunuz? 
- Bir saniye ... 
Elini cebine giitùrdü. Müfet. 

tl~ Girard silâh çekecegini zan
nederek tabancasma davran • 
mak beceriksizliginde bulundu. 
Mü~ter1ler arasmda ayaga ka! • 
kanlar oldu. Bir kad1n korka -
rak bir ç1ghk bash. Fakat gen~ 
omu•lu adam cebinden para çi. 
karmak istem~: i. Biranm para. 
sm1 verdikten so.'1ra: 

- Gidelim! 
Dedi· Dilckati celbetmeden 

bardan ç1kmak istem~lerdi. Fa

kat buna imkân hasù o!madt. 
Mü$teriler tabancay1 gorup 
korkmaDll§ olsa idiler ~üphesiz 

bir saf teskil edeceklerd.i. Ba~ • 
ta komiser yürüyordu. Arkas1n. 
dan geni§ omuzlu adam, onun 

arkasmdan da k1rd1g1 pot yü • 
zün<len k1pkirmm olan Girard 
geliyordu. 

Yine bir ma<mczyum parlad1. 
Kapmm ënünde bir araba du • 
ruyordu. 

- Blt:cr misiniz? 
Merkcze ùç dakikahk yol var. 

di. Gece scrvisine gelen müfet
ti~ler iskambil oynuyorlPrd1. Ci 
,·ardaki kahvedcn getirttikl ri 
biralan yava~ yava§ 1çiyorlard1. 
Gen;~ omuz u adam evine gi. 

rer gib1 girdi, melon ~apkas1m 
ç1kard1 vc cüssesile mütenasip 
kocaman bir pipo yak\!. 

- Vesikalar1mz1 gosterir mi. 
siniz? 

Delvin sinirli idi. Bu Ï§in ho
~u"a gitmiyen bir taraft oldu. 
,gunu hbsediyor, fakat bunun 
ne oldugunu tayin edemlyor • 

- Yantmda hiç bir vesilta 
yok! 

- Ote! Modem'den ayr1! -
d1ktan sonra çantamz1 nereye 
b1rakt1n iz ! 

- Hiç farkmda degilim! 
Komi.ser kaq1smdakinin ken 

disile bir çocuk gibi alay etti • 
gini anlad1g1 için sinirleniyor. 
du. 

- Admtz, soyadllllz, meslegi
niz, adresintz ... 

- Biti§ik oda sizin büronuz 
mu! 

- Bo§ ve karanhk bir odayii 
aç1lan bir kap1 gorünüyordu. 

- Niye soruyorsunuz? 
- Oraya gidelim! 
Oclaya ilk giren geni§ omuzhl 

adam oldu. Elektrigi açti, kap1. 
y1 kapad1. Sonra piposunu çek. 
mege devam etlerek ~nlar1 
siiyledi: 

- Paris adlî zab1tasmdar. ko
miser Megre! ... A.ziz meslekda. 
§lm, zannedersem bu gcce iyi 
bir Îl; gordün. Müsaadenizle ~u -
nu da soyliyeyim ki piponuza 
hayran oldum! 

USULSÜZ BfR YOLCUL'UK 
- Sakm ga!.,teciler gelme -

sin buraya? ... Kap1y1 lûtfen ki. 
!itleyiniz. Daha rahat konu§U • 
ru:z:. 

Komio-er Delvin meslekda§ma 
Paristen gelcn her §eye kar~1 e

yaltlerde ve bilhassa Belçikada 
gosterilen gayri iradi hürmetle 

bak1yordu. Fazla olarak yaptigi 
gafa da s1k1hyor ve ozür di!e 
mek isl yordu. Fakat Megr .. • .... k. eso. 
zunu esh: 

- Bilâkis, dedi, tevkif edil • 
digimi istiyordum. Hattâ daha 
ilcri giderek beni hapsetmenizi 

rica edEcegim. Orada icap ettigi 
kadar kalmm. Maiyetinizdeki 
müfettis!er bile hakikati bi!me. 
melidirler. 

'!leva1n1 var) 

-

SAYl-A- .s 

Japonya, geçen sene Çinin Hai
nan adasm1 ~gal etmekle Hindiçi
niye ve onun mühim b1r limani o 
lan .Saygon'a• yakla~ll. Bugün de 

Sult=:rX;;;nN~s1I Ôldürüldü? l 
"-------------Yazan:M. S .. mi Kftrayet--' 

Tanzimati hayriye, Osmanh im-1 yetfr1de idi. Sultan Aziz, Mahmut 
paratorluj!una atacag1 tohumu at- Ned1m pa~sile mevkit iktidarda 
ml§, yapacagm1 yapm1~t1. Tarih kald1kça 1ngiltere, Rus siyasetl 
vazifesini yapacakti. Nitekim de kar~1smda ezilmi~ bulunuvordu. 
yaptt. Ve belki de günün birindc bir 

i;limdi gelelim softa kuvvetine: çok menfaatleri ortadan yok ola. 
Softa kuvveti Sultan Aziz devrin. rak Ruslarm eline geçecekti. 
de en büy.ük kuvvetti. Bunlar1 ha lngiltere bu emriva kie kar~1 koy 
rekete getirmek kolaydt. mak için !~i kokünden halletmC"si 

Çünkü, softalar taassup içinde lâz1md1. Nlt'ekim, veliah: Murat 
pûyan olduklarmdan bir Sclânik. efendi daha evvcldrn ele almdi 
tcki Bulgar km vak'as1, bir Bu! - Rica! ve vüzera hazirlandi. Softa ~ 
gar Otluk koyü katliâm1 .. bir, Mah lar harekete getirildi. 
mut Nedim pa~anm imparatorlu - Netice Sultan Aziz hâl'olunacak 
gu Moskoflara satt1g1 gibi sozler Mahmut Nedim pa~ w• tevabi: 
onlar1 h~rhangi bir harekete sev - ortadan yok edilerck ingiltereye 
ket~e.ge kâfi id!. . mù'."a§&tkâr ve mason olmu~ olan 

Mir ail Hak1kat ba§ta olmak ù- Vehaht Murat efondi tahta çika -
zere tarih diyor ki, softalar1 Mid • r1lacak, mc~rutiyct ilân olunacak .. 
hat paia harekete getirmÎljtir. lngiltere Devleti Aliyyeyi k1smen 
Me~rutiyet taraftarlari, Sultan ric:ùile, vüzerasile padi~ahile ele 

Azizi âl'ctmek ve Mahmut Ne - alacak ve Osmanh imparatorlu • 
dim pa§a ve tevabiini ortadar, yok ~nda hürriyet var havasile onu 
e!mek iç1n softalarm U>.assubun - h~aye Ederek yavll§, yava§ ben • 
dan istifade etmÎljlerJ.ir. Bunu ta. dcsi kilacak .. Rusyay1 aç1kta b1ra· 

ih 
.. 

1
.. kacakt1. 

r soy uyor.. B d u ava o kadar büyük degil, bu 
Benim soyledigim burada yalmz kadar hasitti. 

~udur; Sofialarm taassubundan is. y 
tifa.de etmÎljlerdir, cümlesidi.r. eni Osmanhlar cemi.yeti, me§ • 

Evet, softalar hiç bir va.kit tan- ruti idareyi isteyen hir grupdu. 
Bu grup daha ziyade kozmopolit 

zimati ha)Tiye ve ne de me§ruti gruptan mürekkepti. 
•dan: tarartari idiler. 
E~ Yeni Osmanhlar, mesruti idare• 

6 er softalar me§rutiyet için a. · · 
akl la 

nm teessüsünü istiyorlard1. Onlar, 
y and1k rm1 bilmi§ olsalardt , bir kanunu esasi vücudc gctirerek 
kat iyyen harekete geçmezlerd.i. 
Buna imkân mi vardi? tanzimat1 hayriyeyi Azami bir su • 

rette tee'5ÜS cttircceklPrdi. 
Demek softa kuvvetini tahhnda Yf'ni Osmanhlar, Sultan Murad1 

hcvesi sakh oldugu halde taa. suba tahta çtl<ararak me~ruti idareyi 
sevkederek isyana te§Vik etmek ve kanunu esasiyi tesis ed~ek • 
kolayhg1 bulunmu~tu. Bunun da lerdi. 
sebeplerini yukarida yazdtm. Softalar1 \'C ulemay1 harekete 

Gërülüyor ki, ecnebi parmag1 ge!iN'nler Yeni Osmanhlar hafl 
rolünü mükemmel oynam!§h· Sof - cemiyeti idi. 1 
talart ele alarak Sultan Azizi ve Vellaht Murat efendinin sarra -
onun sad1k bendcsi olan Mahmut f1 gizliCf' hademelere el altmdan 
Nedim papy1 yere vurarak Rus para da~1tml..$h. 
himaycsi, Rus wsateti rolünden Veliaht Murat ef nd;nin •arra • 
devle'i kurtaracakla~1. r1 bir h1ris1i~•anril. Bu hir's ivan 

Devlet, Rus vesatetul<len kurtu- sarraftn veliahttan milyonlarca Ji. 
Jup da ne olacakt1?. Ba~ka vesa • ra alaca.ii1 vard1. Boyle ol akla 
tete ve himayeye tâbi olm1yacak lberaber softalarm lsyam vc h.are -
m1 idi?. keti için orta ·a vüz htnlerC"e lJra 

tngiltere, §arktaki m<nafii için koymaktan çe~i<h 
bu mücadeleyi yapmak mecburi • <D .. r.m1 •arl 



SAYFA-4 

lcephelerde Vazlyetl 

Smolensk civar1nda 
meydan ~uharebeleri 

(B~ taraI1 1 inci sayfada) 1 geriden gelen Alman kuvvetleri -
k~de .. tahmin ve mütaleas1 müm - nin yeti~ olmamalandir. Gerçi 
kundur. 1 A1manlar rnotOrlü vas1talarla bu 

Stalin hattl Mohilov ,.e Vitebsk rnmtakaya kuvvetler gondermek • 
bôlgelerinde yarild1gi zarnàn bir t'Cdirler fakat m<>torlü kuvvetlerin 
kt.Slm Alman z1rhh ve rnot0rlü nakil k~biliyeti mahdut oldugun • 
kuvvetleri Smolensk istikametin • dan meydan muharebesine kâfi 
œ yürü ··ken diger ban kollar da kuvvet sevkine imkân vermernek • 
Smolensk'in §i.malinden ve cenu - tedir. 
~un~an dol~~arak 1:o~kova ~olu Yaya birliklerin harp sahasm • 
uzermde V1yozma I.Shkametmde dan hcniiz uzak1a oldugu tahmin 
ileri ahlmi§lardir. Smolensk üze - edilebilir. Al h d d d 

. .. . Al k tl . man u u un an 
rme yuruyen man uvve eri, harp sahas1 en az 750 kilometre • 
SoVYeU"re nazaran zay1f olduk • . . .. . 
lart için ehri terketme~ rnecl>ur dir, Plyade turnemnin bu mesafeyi 
kalm1~ar~ir. Fakat Almanlar ~h.. 4? günd_ katet~~si imkâJlSIZ gibi 
rin almip verilmesi ~ine ehem _ b1r §eydir. Bu it1barla Smolensk 
miyet vermemi§, Smolensk'in do- mmtakasmda A1manlann SoVYet. 
gusundak' 70-80 kilometrelik _ lere nazaran daha az kuvvctlerle 

1 KDAM 

Politikan1n ga- Japonya Siyam1da 
. .1 I . d ta z y i k e d i y o r r1p Cl ve er1n en (Ba~ tara!1 1 inci say!ada) 

(B:1qrakaledt:n devam) 

ya ortadan kalkhktan hemen son
ra meydana ç1krn1§; bugün ise ar
hk bir bedahet olmu~tur. 

4 - Sovyetler Birligi ile Alman
ya arasmda harp çi1unca, iki taraf 
da Polonyay1 kendisine celbetmek 
istemi~tir. Çünkü Almanya ve Rus
yadaki esir Polonya askerlerinden 
ordu t~kili kabil oldugu gibi Po
lonyahlann pasif husumetinden 
kurtulup yard1m1D1 t~ etme.k 
de faydah idi. 

5 - Sovyetler Birligi, Almanya

nm kendisine hasim oldugunu ve 

fll'Sat bulunca bu husurneti tekrar 

niz üslerini istimal etmek hakk1 
rnukabilindc Siyam hükûmetine 
Laos vilâyeti ile Aakar §Chrini 
teklif etmi§ olduklan soylenmekte
dir. Bu itilâf, Hindiçinî ile mün'a
kit itilâfa hemen hemen mü§abih 
olacakhr, fakat muhayyel mü§te
rek müdafaa vesilesi altmda hiç 
§Üphesiz Felemenk Hindistani, 
§arkî Hindistan ve i§gal altmdalci 
Çin ile slkt bir mesai birligine sev
kedecektir. 

SiYAM MANÇUKDYU TANIDI 

Tokyo, 1 (A.A.) - Ofi: 
Siyam hükûmeti, bugünden itiba. 

ren Mançukoyu resmen tan1m1ya 
karar verrni§tir. Çunking'deki Ja
pon Sefareti, keyfiyeti Japon Ha
riciye Nezaretine bildirmi§tir. 

MAL1YE NAZIRI NiKB1N ... 
FAKAT! .. 

Tokyo, 1 (A.A.) - Maliye Nazm 
Masatsune Ogura, cNichi Nichh 

gazetesine Japonyamn ingiltere ve 
Amerika ile mevcu t olan iktISadî 

münasebetleri idame etmek temen_ 

Sovyet tebligi 
(Ba§ tarah 1 inci sayfada) 

hiç birine isabet vaki olmaml§hr 
RUS MUVAFFAKÎYETi 

Londra 1 (A.A.) - Alman.Rus 
cephesindc Rus mukabil taarru -
zunun ilk bir muvaffakiyet elde 
etmi§ oldugu a§ikârdir. Dii§man 
püskürtülmü~ür. 

Mü§ahitlerin raporlarma gore, 
Almanlar, Rus mühendisi Hosti -
hiky tarafmdan ke§fedilrni§ olan 
bilhassa mukavim zirhh yeni tip
te bir çok tanklarm harekâta i§ -
tiraléi kar§1Smda §aii1rm1§lardir. 

Yeni Generaller 
Moskova 1 (AA.) - Ofi: Stali. 

nin bu sabah kœniserler meclisi 
taraimdan ne§redilen bir kararna. 
mesile Kmlorduya be~ yeni gene ~ 
çal tayin edilmi~tir ki 11unlard1r: 
\ 

General Leoni<le Pctrovski, Va-
sili Rakovski, J acop Strabaro, ilia 
Treschoba, hava generali Gregoire 
lorojeikin. 

Batan gemi için 
(B~ tara!1 1 inci say!ada) 

tirmek için elinden gelen her$eyi ya
pacagm1 sëylemj~tir 

Tokyo, 1 (A.A) - Oil: 
japonyarun Amerlkaya diger bir ta

krm ticaret gcmilerl gëndennesi muh. 
terne! oldugu stiylenmektedir, fakat bu 
vapurlar, zaman zaman ve münhas1 / .n 

2 - AGUSTOS - 1941 
~~~~~~~~~~ 

O. Demir Yollan l1letme U. M. llânlan 
Devlet Demiryollar1 Eski~hir ~atm Alma Komisyonundao: 

Muh.ammen bedcli 17419 Ilra olan 4 kalem yag ve peynir ihtiyacat1nll1 
kapal1 zarf eks!ltmeslne talip çlkmad1gmdan 6/8/941 çar§<lmba günü saat 
15 de Eski§ehir Cer atelyesi müdürlük binas1ndaki komisyon tarafmdan pa
zarllkla satm almacaktir. 

Taliplerin 1306 lira 43 kuru§luk muvakkat temmatl ve kanunun tayin et
t!gi vesikalarla birlikte komisyonda bazlr bulunmalan ilân olunur. 

Sartnameler paras1z olarak E~]{4ehir komisyonundan Ankara S!rkeci l'f 
Haydarp&§a veznclerinden alinabilir. (653() 

* Muhammen bedeli (1560) lira olan 1000 kilo San balmumu (11/8/941) 
Paz.artesi günü saat (10,50) onu elllde Haydarpai;ada Gar binas1 dahllindeki 
komisyon tarafmdan açlk eksiltme usulile sat1D almacaktir. 

Bu i§e girmek lstiyenlerin (117 lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettilti vesaikle b!rlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra• 
caatlar1 lâz1md1r. 

Bu :ise a!t ~rtnameler komisyondan p rasiz olaralt daiitllmaktadll'. 
(6531) 

S1hhî Müesseseler artbrma vc eksiltme 
komisyonu riyasetinden : 
Kloridat dokinln ve üretam Sihhat müdürlü~ tara!mdan verilmek Uze• 

re ve beher ampulda 50 santigram kinin ve -lO santigram üretan olmak üze• 
re 60,000 adet iki santimetre mlkâphk üretanh klnin ampulu imaliyesi ~i a· 
ÇÙI: eksiltmeye konulmu$tur. 

1 - Ekslltme 8/8/941 cuma günü saat 15 de Cagaloglunda S!hhat ,,e 
ictimai Muavenet müdürlügünde kurulu komisyonda yap1lacakhr. 

~ - Beher ampnl için muhammen fiyat 2 kuru$ 50 santimdiJ. 
3 - Muvakkat teminat «112. lira 50 kuru$tUr> l 
4 - istekliler $arlnamesin! çal1$ma günlerlnde komisyonda gërebilirler. 
5 - istekliler 1941 y1h ticaret odas1 vesiknsile 2490 sayi11 kanunda ya. 

:ch vesikalar ve bu i~e yeter muvakkat teminat makbu;z: veya banka mektubilf 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (6149) -

ada bul~nan Sovyet kuvvetl:r'i _ muharebe ettigini kabul etmek i . 
nin gerilerine sarlonak teiiebbü _ cap eèer: Bun~an .. ba~ka Almanla. 
sünàe bulunm~lardrr. Fakat ba§- nn eller:nde~1 ~unaka!e yollan -
ka mmtakalardan celbedilen Sov- nm tahr1p edilm1§ oldugunu ve bu 
yet kuvvetlerinin de inzimamile itibarla ikmal ve takviye mü~ü. 
yapilan mukabil taarruzlar neti _ lâtm1 da hesaba katmak lâzundrr. 
cesinde bu sahadaki SoVYet kuv • Halbuki SoVYetlerin vaziyetleri 
V{!tlerini tam bir çember içine al- Almanlardan daha müsaittir. iyi 
maga muvaifak olamarn1~lard1r. ve tahrip edilmemi§ yollara ve de. 
Bu vaziyettc hcr iki taraf da di • miryollanna malik bulunduklar1 
ger mmtakalardan tefriki kabil için az zamanda fazla lr.ttVVet top. 
bütün kuvvetlerini bu bôlgeye lamaga m~tedir bulunmaktad1r • 
aevk ve teksife koyulmu§lard1r ki lar. 

1zhar edec:egini bilmernezlik ede
mezdi; bunu çok iyi bildiii içindir 
ki garp huifutlarmda mcydan ka
zanmak ve Alman ordusunu müm
kün mertebe kendi topraklanndan 
uzakta klll'§damak üzere Büyük 
Harpten sonra Avrupa §arkmda te§ 

kil edilmi§ olan bütün tamptn dev
letleri iJhak etmi§ti.O halde, daha 
evvel Polonya ile ittifak ederek b.u 
33 milyon nüfuslu devletin biitün 
askerî kuvvetlerile mü§tereken 
Almanyay1 ka?'§ilamay1 dü§ünmesi 
icap edcrdi. Bu tedbir, belki, Al
manyanm Polonya harbini açma
sma mâni olurdu. Bu ittifaka rag
men, Almanya, yine barbe kallu
~irsa, o zarnan, Kiz1lordu §Ïmd~ 
Rusyadaki 100 bin Leh askeri ile 
500 bin sivilden te§kil edilecek maL 
zemesiz bir ordu yerine, bizzat Al· 
manlar tarafmdan scferî me\cudu 
3 milyon GOO bin ki§i t.ahnùn edilen 
ve her türlü malzemesi bulunan 
60 tümenlik bir ordu ile yanyana 
lmrbetmi§ olurdu. Sovyetler Birli
gi, ~d~ bu hatas1ru tamir etmek 
üzere ingilterenin tavassutu ncti
cesinde Polonya ile bir iltüak mu
ahedesi imzalam1~hr. Bu muahede
nin bir bariz ,·asf1 da, yaln1z Hit
lerizme ka?'§l olmas1d1r. 

nisinde bulundugunu yaz.:makta ve 

memleketin mütekabiliyet esasma 
müstenit olmak j&rtile blokaj ted

birlerini itidal dairesinde tatbik 

elmiy.e âmade i>ulundugunu ilâve 

etmektedir. 

~;i;~a~~~n;~~t;DÎLDI 1 D D • Y 11 1 U M 11,. 1 
ri::te.0·b~g~~irle~1~1~erikada 1 en 1 z 0 a fi J 1 1 a p a ri 

benzin istihlâkini tahdit eden yeni ted- ill•••••ri••-•••D•••••••••••••••li'••• Maarnaffü Japon Maliye Nazm, 

Japon milleUni 1ngiltere ile Arne-
birler allrun1§ oldugunu bildjnnekte- Bartin 
clir. Pet.roi kumpanyaladna 19/8/941 
tarihinden itibaren benzin tevzi eden 
mahalleri saat 7 den lO'a kadar kapa. 

yolu Cumartesi postas1 

muharebelcrin günden günc ~d • A lmanl:mn ileri bir hamle 
detlenmesi bundan ileri gelmek • yapabilmeleri ancak Smo -
tedir. lensk mmtakasmda tamamen iha. 

Almanlarm bütün gayreti k1s • ta edilmesine çali.1ld1g1 anla~1lan 
men vücude getirebildikleri çem. Sovyet lnt'alanmn tamamcn esir 
beri ta.mamlayip kap1yarak ve da. veya imha edilmesindcn sonra 
raltarak bu mmtakadaki Sovyet mümkün olabilir. Boyle bir hare
kuvvctleri hey°eti umumiyesini e. ket tahakkuk etmeyince yeni bir 
sir ve imha etmege tevcih edil • ileri hamle asla mümkün olamaz. 
m1~tir; fakat bu mümkün olama • Çiinkü yeniden ileri ahlacak kuv. 
maktadir Bunun, §Ïddetli Sovyet vetlerin gerilerinin daima Sovyet 
mukavcrr,etinden sonra bir sebe • kuvvetlerinin tehdidi altmda bu • 
bi de Smolensk mmtakasma henüz lunmas1 mümkündür. * Hulâsa hâdiseler, Leh dcvletine 

§arktan dogru yenidcn hayata dog
mak ümit ve imkâmm vermi~tir. 
Sovyetler tarafmdan i~gal edilen 
fakat §Ïmdi Almanlarm elindc bu-Arjantinde bir l 

• 1syan haz1rl1g1 
----cr---

Poliscc ogr~nilerek 7 
ki§Î tevkif cdildi 

Panama, 1 (A.A.) - Naziler ta
l"afmdan Entrerios eyaletinde sui
kast hareketi hazirland1gm1 haber 
alan polis, tahkikati neticesinde bu 
suikasdi meydana ç1karm:§t1r. 7 
ki§i tevkif edilmi§tlr. Bunlann 
içinde Bacigalupo isminde bir avu
kat da vardir. Bu avukatm ifade
sine gore isyan hareketinin ba§Ul
da mütekait bir general bulumak
tad1r. Yine ayni mevkufun sëyle
digine nazaran isyanc1lar muvaf
fak olduklar1 tnkdirde, Arjantinde
ki Yahudilerle Nazi aleyhtarlar:mn 
tecemmü kamplanna yerlC§tiril
mesi derpi~ ediliyordu. 

Entrorios htlkûmeti. clde edilen 
vesikalari meb'usan meclisi tah
kikat komisyonuna gèinderm~tir. 

STALÎN 
(Ba$ tara!1 1 inci sayfada) 

Qar~mba günkü mülâkah esna -
smda M. Hopkins'e, Reisicümhur 
Ruzvelt için bir mesaj tevdi et • 
mi'Jtir. Bu mülâkatta harp malze
mesi sevkiyah meselesi tetkik e -
dilrni§ ve M. Hopkins, M. Staline 
Birle~ Amerikanm derhal sevki
yata âmade oldugunu bildirmi~tir. 

M. Hopkins, yabanci matbuat 
mümessillerine fU beyanatta bu -
lunmU§tur: 

M. Ruzvelt, buraya kendisinin 
ahsî mümessili olarak gelmekli • 

gimi teklif etmi§tir. 

M1s1r kabinesi 
(Ba tara!l l lnci sayfada) lunan §Brktaki :nazisini yeni imza-

da bey, Ticarct ,.e Sanayi Nazir1: lanan muahedc ile. nazarî de olsa -
Dr. Abdurrahman Omer bey. §imdiden temin etmi§ olan Lehis
A~agidaki naz1rlar, cvvelki ka •. tan, harbi Îngiltere ve müttcfikleri 

binede ayn. mevkil-eri Î§gal edi - ka1.amrsa, Almanlar tarafmdan 
yorlard1: zaptedilmi~D bulunan bütün top

Hanc1ye, Tcrbiy , Evkaf, Ma • r;tklart iilcn de kurtarabilir. Harbi, 
Jiye, Milli Mûdafaa, 1çtimaî l~ler AJmanya kazand1g1 takdirde, yal· 
Nazirlan. 012 Lehistan degil, bütiin Avrupa 

Yeni tayinler, kabine ile Sadi haritasmm nas1l çizilecegini is~ bu
firkas1 ara mdn Ïçtimaî i ler hak- günden ke. tirmi~·e imkân yoktur. 
kmda ge en Te~rinisanide zuhur !}u birkaç )·11 içinde Polonyanm 
etmi!,ï olan ihtilâfa nihavet ver _ vaziyetinde husule gelen degi~ik-
mcktedir. O tarihte SacÎî flrkas1 , liklcr. siyasct âlemindcki garip te-
tnensuphlll kabineyi terkctm~ler. l kalliibatm. çok canh b~r nümunesi 
di. Yeni Pa 'f korunma nezareti olarak tarihe gcçeeekbr: 
havaya kar~1 m'.id faa tertibab il~ Bütün bu hâdise~.er,. 1bret .. ders
Ï§tigal edcceklir. Hükûmet bu hu-1 lerile doludur \'e Turk1y~ Cum.h~
susa bütiln dikkatim 1evcih et • riyetinin samimî b~r.1 !r1yaseb~U\ 
mektedir. 1 ve dürüst dt~ pohhka!rmm yu~-

. .. sek k1ymetini '\:e dogrulugunu bll' 
Kahire 1 (A.A.)-Ba vekil Ruse. d h b .. tt' ektcdll'. · . . . . a a te aruz e irm . 

y1n Sun pa. a, Mmr kabmesmm 1s Abidin DAVER 
tifas1 sebeplcri hakkmda Krala iza ..!'-------------
hat wrerek isttfadan maksat, Kabi 

neye daha geni~ mikyasta millî bir 
§E"kil ve!'Inek oldugunu soylemi§ • 
tir. Kral, buna cevaben memle • 
ketten, rarlamentodan ve millet • 
ten §imd1ki vahirn vaziyette ber • 

§eyin M1smn istiklâline, lamami • 
le müdafaasma hasretmelerini ta.. 
lep etmi~tir. 

Yen1 tayin ve 
terfiler 

Ankara 1 (Ïkdam Muhabirin • 
den) - Üçüncü Urnumî Müfetti§
lik Yabanc1 i§lcr Müdürlügüne 
Mülkiye Müfetti§lerinden Hikmet 

Soyman, Polis Enstitüsü Müdür 
Muavinligine Enstitü ogretmenle
dnden Muzaifer, 1stanbul Posta 

ACman tebligi 
(Bas tarafl 1 inci sayfada) 

da tamamile imh.a edilmi§tir. Bu 
alay tarafmdan yap1lan yarma ha
reketlerinin heps;i püskürllilmü~ 
tür. 
kendeciler tarafmdan satm alm-

Berl.n, 1 (A.A.) - Alman hava kuv. 
vetleri 5ark cephesinde 30 Temmuzda 
cereyan eden giindüz ve gece .liluhare
beledinde 57 Sovyet tayyaresi tahrip 
etmi$Ur. Aynca 55 Sovyet tayyaresi 
de yerde tah.rlp edilmist!r. Sovyetler 
son 24 saat zar11nda cem'an 112 ~yya
re kaybetmi$lerdir. 

Stokholm, 1 (A.A.) - Ofi: 
Finlandiya kollari, Repola c!vannda 

çember kine alln~ olan iki Rus ala. 
ytm imha ettlkten sonra bu llllJltakanlll 
iki muhtelif noktasmda ilerlemege bal 
laml~ardlr, 

Moskovadan aynlmadan M. Müdür Muavinligine adli tebligat Petrodevsk ist -ametindeki ilerl ha.. 
rcketi, dü~manm mukavemeti scbebi
le daha batidir. Ôgrenildigine gore P t_ 
rodevsk, bir tahkimat $Cbekesi ile mü
dafaa cdilmektcdir. 

Stalini iki üç defa daha gôrmek !' i~reri Müdürü C::.fer Tnyyar, teb • 
Umidindeyim. Kendisile Alman - ligat i§leri Müdürlügüne 1stanbul 
Rus harp vaziyetini tetkik ettik. Posta Müdür Mua\•ini Nazmi ta • 

rikanm sulhü muhaiazaya matuf 

Japon âmaline prensip itil:>arile 

k.ar§1 koymaktan ibaretb?r siyaset 

takip etmeleri ve bu suretle mer

kezî Asyada mü§terek bir refahm 

teessüsüne mâni olmalan halindc 

malarl emri verilmi~tir. 

DAHi:LiYE NAZIRININ TALEPLERÎ 
Nevyork, 1 (A.A.) - Associated 

Pres~'in bildirdiil;inc gore Dahiliye Na. 
un Ickes, benzin sar!iyaùm azaltmak 
maksadile benzin tacirlerine mùracaaL 
ta bulunarak akl;am mat 7'den sabahln 

müteyakkiz davrannuya davet et- 7,sine kadar biltün benzln sah$ yerle. 
r!nin kapnUlmasml taleb etmi$tir. PcL 
roi müstaklarmm iht!yaca gtire tevzil
ne salàhiyettar k1lmm1$ olan Dahil!ye 
Nazll'l bu tedbirin Naine'den Florida'ya 
kadar Atlant!k sahih nuntakas1ndaki 
hükûmetler dahilinde tatbikini istemi~. 

mektedir. 
ingilizlerle Arnerikahlarm ikti

sadi ta.;:yikleri artabilir. Fakat bu 
tazyikin alacag1 §ekil ne olursa ol-

sun Japon zaferini durduram1ya- tir. Dahlliye Naill'l, herkcsin benz!n 
cakt1r. Mrfiyat1m kendi rizasilc azaltmas1 hu-

~usunda hilkûmet tarafmdan yap1lan 
Ogura, rnÜ§terek bir refah sahas1 davetin müsbet b r netiee venncsi üze_ 

vücudc getirmek hukukundan hiç 1·ine bu karar1 almak mecburiyetlnde 
kalm1$hr. Mezkiir kararla takriben 10 

bü· veçhile feragat etmiyecegini bin benzin tevzi ycri alakadar bulun-
kaydcttikten sonra Çin harbinin maktadJr. 
memlekete 100.000 insana ve 25 Al\rERiKANIN ÏZLADAN ELçiLi:Gi 
milyar yene malolmus oldug-unu Va ington, 1 (A.A. - D. N. B: 

• Reisicümhur Roosevelt, Amerika'mn 
batirùi.tmi§hr. &&b1k Yunan!•tan Elçis! Lincoln Mae-

Nihayet Ogura, Çin harbfoin vers'i izlanda elçiligine tayin etmi$tîr. 
Japonya lehine bir neticeye isal e- Amerika'. $imd!ye kadal' izlanda'd.a 

d
·1 · l' ld • k yalm;z: b1r konsolos mar!fetile tems1l 
1 mes1 azim o ugunu a si tak- edilmekte idi, 

dirde me~leketin mütcm~di su-~ AMERÏKA çiNLlLERE 100 
rette tehd de rnaruz kalacagm1 ve TAYYARE VERÎYOR 
zafcrin J aponyamn istikbaldeki 
taalisinin zimam olan •Japon kemc
rini• temin etmesi muktezi bulun
dugunu beyan etmi~tir. 

HARP OL. IIYACAK 

JAPON HAZIRLIGI 

2 AGUSTOS CUl\lARTESi 
7.30 Program, ~aat ayar1. 7.33 Hafif 

program. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 Ha. 
fi! progr;;m. 8.30 Evin saatl. 

13.30 Program, saat ayan. 13.33 Türk 
çe plâklar. 13.45 Ajans haberlerl. 14.00 
Kan~1k program. 14A5 Türkçe plâklar 

'.Btyoglunda Hilseyin. !!a mahalle
slnde Seyitpa•a han gec;ldi 172/2 nu
maral1 dükkânda terzi iken balen ika-

M. Ruzvelt'n talimah mucibin. yin edilmi~lerdir. 
ce, Birle~k Amerikanm Hitlerle -.---<---- Ç k

. ( metgâlu meçh.ul Spiro Maltezakis'e 
ung mg, 1 A.A.) - Buraya D · · · 94 13 39 ·'· d 

lta;i;betm!~ olduldan lkl arlny1 ist!rdat l h be . . a1rem1zm 1 4 sayiu osyasm.. 
etmek tesebbüs!inde bul i u lnrdlr. ge. en li rlere ror~ .. J apnwa il~, da Beyoglunda Hüseyinaga mahalle-

Ruslar, geçenlerde Ladoga g<llünde 

mücadele ed-enleri bugünkü müca.. 1 F• J • 1• •• 
~Iede kendi partisine mensup ad. ID- ng1 IZ mu· 
dettigini ve bu partiye yard1m e. b k ·1d• 
deœgimizi M. Staline bildirdim. Da Se a tl eSI } 

Careli berznhmda Rus ke§ kollari- obnmda cenup dcnizi ve Mançun 1 · d saHpa~a han ge~idinde Vehbi 
mn ve bataryalarmm taal1yel1 'artm1~.' bOlgclerinde harr.kâtta bulunmak ':it etarafmdan Beyoglu Birinci noter
:tir. için Çinden 40-0.000 ki§i çekmekte- Uginin 15/5/939 tarihli vc 6450 say1h 

Bresbourg, 1 (A.A.) - Slovak or- dir. Bir Çin sozcüsü, çekilen mik- tasdikini ba\'i kira konturabna müste
dusu ba$kumandanlgunm 7'ncl tebligi: tar hakkmda kat'i malûrnat mev- niden Beyoglunda Hüseyinaga mahal-

29 Temmuz günü Curtiss t!pinde 15 

ÎstanQpldan Cumartesi irünleri kal . 3n B;.rhn yolu postalan 2 Agustos 
tan itibaren muvakkaten 1âgvedilffi4'1r, Çaqamba günleri kalknn postalat 
g1d~ •e don~de ilâ\ ten Akcakocaya ugrnyacaklardlr. (6447) 

* Yürükali plâj ve Adalar - Anadolu 
zikzak seferleri 
Yürükali Plâj . Adalar _ Bostanc1 _ Maltepe zikzak Eeferlerine 2/8/941 

Cumartesinden itlbaren tarife mucibin1·c b8$lanaeakt1r. (6555) 

SÎZÎN DE T AKDÎR 
ETTÎGÎNÎZ ÜZERE 

Asnm1Z1D modasmm zarafet ve incel1g111e iru:imam eden ü tad 
terzilerin mah.areti, kadmda gençlige matuf r;ayani bayret bU' 
beden tenasübü arzedcr. 
Fakat yüz ve onun hututu geveiedirler, Eger bu noktaya lâz1m 
gelen fütimam gosterilmezse, seneler bu hatlan ba. kalanna pek 
çabuk !ark ettirirler. Bu, si:iin bir s1rrmizd1r ki, ufak bir diJ.:kat
sizlik veya ihm\\l neticesl rakibelerinizin dikkat naznnndan 
uznk kalamaz. i~te senelerin (bilhassa naz!k ve has.<a ciltlere 
musallat olan o tahripkâr senelerin) cildino:z:e çizmekte oldugtJ 
on binlerce (bldayette gayri mahsus) ince cl:z:g1lere ihmalkâr 
kalmaym1z. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve ai:r.i pek c;ok defa \':Jkitsiz h.a
rap cdcn bu ânza!an akvam ve sabah, KREM PERTEV'le yapaeag1-
niz u!ak bir masajla refediniz. KREM PERTEV'in bu muc12esrne vi..z 
binlerce hemcinsinlz gibi siz de hayret ve memnunlyetle ~ah1t ola· 

caksm1z. Gbreceksiniz ki simaniz, ebedi gen~liginiz! hcrkese nwg
rurane soyliyeCf'ktir. 
KREM PERTE'\l~in terkibindeki !aal anasir en derin c;izgileri bill' 
izalede gecikmiyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp K R E M 
FERTEV'i tuvalet masanizda bulundurunuz. 0, ayni zam:mda sert 
rüzgârlarm ve kuvvetli güne~in en iyi muhaf1:cd1r, 

Yüksek Dt:niz Ticareti Mektebinin Talebt~ 
Kayit ve Kabul ~artlan 

1 - Mektebin tahs1l muddeti: Lbe ve yüksek smi!h olmak üzere altl 
senedir. Yabh ve paraslz.d1r. Gayesi ticaret gcmilrrim!ze kaptan ve makl
n1st yeti§tirmektir. Mektebe kabul olunan taleben!n giyimi, y1y!m! ve sait 
bususab mektep tarafmdan temln edilir. 

2 - Mektebin yalmz lise birinci s1Drl1na orta okul mer.mu talebe altmr. 
(Ortaokul muadili diger okullar mezunu almmaz.) 

A - Almacak talebelerin y~larinm 15 ten kilçük ve 19 dan büyük ol· 
ma.mas1 ~arttll'. 

B _ Ortaokulu geçen sene bitirm~ olanlar arada geçen b!r senellk zama· 
n1 ne ne gei:irdiklerinl tevsik edeceklerd· . 

3 - isteklilerin mektcp müdürlügüne kar§1 yazacaklan istidalara a~a· 
W,dakl vesikalarl raptederek 1/ Altustos/941 tarihinden Z6/ Agustos/941 tarihinf 
kadar Pazartesi, Çariamba ve Cuma günlerl saat Il dan 12 ye ve tigle-
den sonra saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmelel'i. 

A - Hüv!yet cüzdaru. 
B - A~1 kâgid1. 
C - Mektep sahadetnamesi veya tasdikname ve yahut bunlann tasdik.U 

limekleri. 
D - Polisçe ta&dikli iyi hal kâlidl 
E - Vel!lerinin izahh adreslerile tatbik lmzalan. 
F - -lX6 eb'admda 6 adet karton.uz 1otograf. 
4 - Talipler Slhhl muayenelerini, bulunduklar1 mmtakaya gore Ankara. 

Sivas, Erzurum, Diyarbakir, Haydarpa~ nümune hastanelerlle istanbul Ço· 
cuk hastanesinde ve Îzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun, Balikesir, Ayd1ll 
memleket hastanelerinde yaphrarak alacaklan raporu yukanda yazili v a· 
lkle beraber gtindermeliclirler. 

Raporun yaz1lacagt muayene kâAJd1 evvelden roektèpten istenmchdir. 
Rapo m tamamen bu aeki!de olmas1 làzrmdir. 
5 - Fazla tafbilât içln Ortakl!yde mektep müdürlügüne müracaat edilme

lldir. 
Ïstanbuldan goyri mahallerden yaptlacak müracaatlara matbu 

bllgish gèinderilir. Muhnberat ic;in posta pulu gtindermehdir. 
«duhlll 

(5563) 

Bolu Valiliginden : 
Vilâyet memleket b.astanes1 lçin muhammen bedeli 2529 lira olan t5'7 

kalem ilâç ve s1hhi malzeme açtk eksiltme yolu ile almacakhr. 
ihale 12/8/941 sah günü saat 15 te daim! encumende yap1lacakhr. sart. 

haine is'.anbul, Ankara ve Bolu Sthhat müdürlüklerinde mevcuttur. (6~ 
SoVYetler Birliginin rne§fu müda.. 
faa halinde yaph~1 muharebeyi 
en büyük takdir ve hayranhkla ta 
)tip ettig1mizi kendish1e soyledim. 
Sevkiyat meselesmi ve Sovyetler 
Birligine gônderebilecegimiz mal. 
:zemcnin nevi ve miktanm rnüza. 
kcre ettik. Bu hususta §imdi ta! • 

Londra, 1 (A.A.) - ingiliz Ha
riciye Nezareti a§agdaki tebligi ner 
retmi§tir: 

eut ohpamakla beraber orta Çin- lesinde Saitpaea han geçidinde 172/2 
tayyare, Slovak tayyare meydanlar1Da k ttaki dükk. l' 
hücum te~ebbüsündc bulunmu§lur. 8 den kitaat çekildigini gèisteren alâ- n.uma:ah asma a .. . am'.1 ~~.h 'Y.e J 

metle b l d • b'ld' . ti t;1 yol!yle hakkmiza yapbgi tak1p uzcr1. ~-------···•D•lll. r 

tilât veremem. 

Bu ak§am hükûmctin diger mü. 
rncssillerile gërü~eccgim ve yarm 
ogle ÜZC"ri tekrar Stalini gorece • 
gun. 

S alin, Reisicümhur Ruzvelt i • 
çin bana bir mesaj verm~tir. 

Finlandiyanm Loodra Elçisi Gri
penburo bu ak§am Hariciye Neza-
retine gelerek Eden tarafmdan ka
bul edilmi~ir. 

Finlandiya Elçis~ hükûmetinin. 
talimati üzerine, Finlandiya ile in
giltere arasmdaki siyasî mü.nase
betleri kesmi~tir. 

Binaenaleyh Helsinkideki ingiliz 
Elçisine pasaportlanru iste.mesi 
emredillni§tr. 

tayyareden mürekkep bir Slovak bava B kr t utun ~gunl?Ç. Id irml~k.rl. ne namtmza çlkarilan tahliye emri hali G H 
Iilosu, mezkiir tavvarelere kar~· cterh.a1 az1 1 aa in ~·ma 1 m en çe , - D 0 K y 0 R oz ekl ml "' ~ ztr adresinizin meçhul bulunmas1 ha_ 
havalanm1~tir. ~iddetli bir hava muha. mesi ba§lam~ bulunmaktadJr. .-ebUe tebllg edilemedi~inden, icra hâ- Dr. Murat Rami Aydin 
rebesinden sonra Slovak tayyarecilerl Bangkok 1 (A.A.) _ Siyarn ka • kimligince tahliye emrinin yirmi gün Hafiz Cemal 
adetçe üstün olan dü~man layyarele- Beyoglu - Parmakkap1, imaJJI 
rini ricate mecbur etm1$tir. 7 dü~man binesi Çar§arnba günü yap1lan mu müddetle ilânen tebligine karar veril- LOKMAN BEKiM 
tayaresi dü&ünilmü~tûr. Bùtûn Slovak tad içtimam1 müteakiben 24 saat m!~tir. Îlân ~arihindcn. itib~r~n yirmi DAHiLiYE MÜTEHASSISI sokak No. 2 - Tel. 415

53 

tayyareleri üslerine donmu~lerdir, !çinde tekrar basvekilin resmî i : gün için_de k•ra~ln ?'enil~ndigme veya Divanyolu 104 Muayene ve ber türlü goi 
30 Temmuz günü Slovak tayyarele- k t •h d f • •k l'd b' t uzantlùigina dair bir ibrazmiz varsa ameli,,·at1 f1kara,,·a paras1zch1 

ame ga m a e\ a a e ir op - . t . • Muayene sa.a.tleri: Z,5-6. Tel: ZZ398 J • 

ri firar hallnde bulunan Sovyet k1ta. l t t B . t• d U daireye mùracnatla beyan e memz lâ- ·":". 
lar1Da ka~1 hücum etmi~crdlr. Bu mu an 1 yapmi§ ir. u lÇ ima a , : zimdir. Ve itlrazda bulunmaz veya ken- -
harebele: e~na~mda Sovyet ~a!i batar-1 zak§~rkt: ~:.ey~~-ed~n soi: hadi. diligin.den tahliye etmez.eniz zorla çtka ---· -"""-----------------------
yalan bir Slovalt tayyares1n1 basara selerm gorullüldugu zanned1lmek •. rilacal(miz maliim olmak üzere ilânen Sahihi: E. i Z Z E T, NC§riyat Direktiirii: Cevdet Karabilg• 
ujl'atrnljlardlT. Ledir. lteblig clunur. (81511) Jltil}dig1 yer. •Soll Telgnf• Matbaas1 


