
PAZ AR 

3 
AGUSTOS 

~ 
BQfmaharrîrî: A.BIDIN DA. VER 

TELEFON : 23300 

ADRES: Caialoilu 
Nuruonnanîye Caddeai 

No: 54 

ABONE 

Yilllk 1200 

6 aylll< 600 
3 ay!Jk .. oo 

SAYI - 729 - SENE 2 1 '"\ 
1---.-------1

1 F 1 A T 1 
lllX1AT 

Gaz~teye 

gOnderllen 
e\;ak aeri 
vttilmez. 

TAKVlM 
Ytl: 194 l - Ay: 8 Giln; 215 
3 - Atustos - PAZAR 
Hlcri: 1360 - TEM'.ll!UZ 21 

Ruml. 1357 - Recep 9 

Heryerde 

3 

~--1_e __ 4 __ 1 __ ..!:..--~T=el~p~J~:~l~K~D~A~M-l~·t_an~b~·~l~~ GÜNLÜK SIY ASI HALK GAZETESI 
Son Te~af Mat1tau1ncla Baa1hr.l I KurUf tUr __________________ .....1,:...._ _______ J 

Yeni Bir Kararname · - •• 

1 Alman tebligi 

KiYEF 
Alt1nda 

Büyük bir mey. 
dan muharebesi 
daha ba~lad1 

21 Vilâyette telefon, antenteli ve 
buna benzer malla!:a el konacak 
"'""'" ..... 

Hükûmet lüzum gordügü mik
tari Jejer fiatile satin alacak 

Bir yiyip bin 
§ükredelim 

Ankara 2 (Thdam Muhabirin • fincam, an!en teli ve buna müma
Dolttor Relik Saydam ka- Jen) _ Yeni bir kararnameye gô- sil e§YB ntan ticarethaneler on 
binesinin aldtgt tedbirlei ·e Afyon, Antalya, Ankara, Bah • gün zarfmda mevcut mallnm bir 
aayeai.ntle memleketimiz, <esir, Bursa, Çanakkale, Diyarba· beyanname ile hükûmete bildire • 
bütün AUTUpada elunek '«r, Edirne, Erzurum, Elâzik, Es • ceklerdir. Hükûmet bu mallrrra el 
aalt111tu1 çeluneyen tek !<i.§ehir, 1çel, istanbul, !zrir, Kay· 
-mlelcettir. Aorapoda 0eri, Konya, Malatya, Sam.>un, koyacak ve lüzum gôrdü~ mikta
herlteain elcmek bahrant Seyhan, Sivas, Trabzon, vilâyetle- rm1 de~er fiyaUarla &atm alacak • 
içinde lr.trJrand•ir ve ek- rinde, telefon, te:.l,..:izo~l.::.atô_;··_r:_, _te_Jgr:_af_tir_. ____________ 1 

Almanlar tarafmdan tahrip edilen bir Sovyet istihkânu 

Sovyet ric'at hat
l a r 1 için e g i ri ldl 

Anadolu 
muhabiri 

Ajans1n1n 
bildiriyor: 

Leningrad ve 
Kiyef'in sukutu 
be k le ni y or 
Berlin, 2, (A.A.): - Alman or. 

dulan ba~andanhgmm tebli8J: 

melc için boiufluiu bir ••· j 
rada, bu nimetten iatedi
jimiz kaJar ve ucaua ia
tilade edebildijimi:ulen 
dolay1 hükûmetimize te· 
1ekkür etmek bir kadir1i
naal1k borcudur. 

Y-: Abidin DAVll 

l'_s_o_v-ye-t-te_b_li_gi_,I / Û . t-
• 1 ALMAN.../~ephelerde Vaz1y8t~ 
~ T ü m e n i Mevziî Sovyet taar

Ukrayna 'da Alman seri te§ek. 
külleri derin bir sahada dÜ§man 
ricat hatlarmm içerisrne glllllJ§o 
Jercilr. 

Kief'in cenubundan 250 kilo. 
metrc rnesafcde bulunan mmta. 
kada net1celcri kat'i olacak diger 
bir muazzam meydan mu"!iarcb~
si eereyan etmektcdU'. 

~ ünk!i gazeteler, &iizel bir 

l!.J ha ber 'erdiler: Birkaç gü· 
ne kadar, ekmelder yalwz bugday 
nnund•n )·aptlacakti.r. 

Bü)·lcce kiymctli 'Iicaret Veki • · 
limiz l\tümtaz Ükmen, bir ay ev • I 
\ll'lki vâdiui ) erine gctirro4 bulu
nu)'Or. G1da bakmnndan iyi, fakat 
P~mc bakuwndan baz.i yerlerde 
(ena olan buj;day, arpa ve çavdar 
unu kar1~1k ekmeklerden pi.âyet 
edenlere Ticaret \'ek:ilimiz, 

- Agu,tos iptidasmda yeni mah Ko~u D"all ordusundan bir bt 1 
•ni anh)ll"lara girer girmez, tekrar "'1'"••"'" .....,. .•. A*••• P"'sow; • 

• . • ~nundan yapi.ID11 1 d k • 
elunek ~ Î) ecekiiiniz, J a p onyaya r a n a 1 

l>emi§ti. Ai;ustos gelir gelmez !--..:....--~-=;..._ 

muhterem \"ekil, sozünü tuttu; kar,. AI manlar 
halka, bütün memleket halkma, 
Yernege ali§hg1 bugday ununu A k i 
;•rmek üzeredir. Onun bu muvaf- •m• eri an

0

Ve n.· I"ngJ"ltere ÇlkarJl-
akiyetinde muhterem Ziraat v ... 
~~iint Viz k:\!ul h~is Erkmen"in de, Zi • gJIJz te d b 1l1er1 ma 1 a r J 1" Ç 1" D b 1" r 
. • e a ch te§k.ilâtmm da, Türk 

~·ft~1Sinin de pek büyük hisseleri 
"•rdir. Çünkü bu bugdaJlan on1ar Dün Va~ingtonda mü- n o t a v e r d j 
>"•~ .. tirmi~Ierdir. him bir toplanb yap1ld1 

U)tik Harp içinde, kumlu nn • 
•ir unundan .. .. t h Bir Alman d , . ., supurge o umun- F"I" . d 10 I 
ban ta§ gibi ekmek )Ï)en nesillcr 1 1p1n e a ay 
b:~~IZJn ho~una _gitmiy~~ se fer ber edildi gazetesine gore 
bu] u ekmekJer1 daha pek 1y1 
be mak]a bcraber ·coi mahsulle Va1inglon, 2 (A.A.) - Ïnglliz bQytlk 1 "I" 1 • t" 

rab.,, kana•t kl. ) b .d k Elçisi Lord Halifaks Avustrdya E!çisi ng1 IZ er1n gayre 1 
Dl 

'" , u an ug ay e • 1 t · b tg1nin la. . . . . Casey ve cenubt Afr1ka E ç Sl ugun •• h n d -
gor . YDlehnt, geçen harb1 Blrleilk Amertka Hariciye mustqart ' U P 8 U Y 8 lr8 
IÜ:em1§ nesillcrden çok daha Summer Velles l~e. Uzak Sarktaki va- C&k mah1"yettedir 
. .~nia takdir edeceklerdir. ikin- "yet haklunda 1orU1muslerdtr. 

ci, d~nya harbi kar~ismda ahnan l Go~meden sonra toplanhya l1Urak Tahran, 2 (A.A.) - D. N. B. bildl-
lllill1 müda(aa tedb" I • ... etmi$ olan z.evat, a:azetecilere bangi 1 riyor: • ir erme rag - . d · 1n· ·1'· El 1· 1 Irao'da naen, bu h b. . .. meselelerln tetklk edildtgini sôylemel<.. Tahran aki gt u ç s 
lunan ü .. ar . .'n, prmek uz_ere bu .. ten imUna eylemi~lerdir. Maamafib bulunan Almanlann memJeketten ç~ 

çuncu .>tlmda dah1, ekmek t;Orü~mcnin bllba a japonyanm cenu_ kartlmalann1 talcb eden blr notay1 .I
~hsi çe~m~)orsak bunu <:üm . ba doi!ru yaytbnnk teiebbüsü Ue alA- ~ Harlciye Ne:zaretlne tevcli eylem•;i. 

unyet reJtmitùil muvaffaktyetle kadar oldutuna iJarel etrnl1lerdlr. Ur. . 
tetevvüç edcn •ÛÇ bcy~z. siyase • Nevyork, 2 (A.A.) - <D.N.B.> Ma- Berlin, 2 (A.A.) - Deutsch• d1plo
tine borçlu~·uz. Geçen Büyük nilli'den blldirfldigine gôre, Fillpin maUsche Und PoliUsc.b Korrespondenz 
llarpde üç beyaz un iektt p _ (Devaml 4 üncü J;S.Yfadal gazetesl, Almanlann Iran'da gllya en. 
muklu yüzünden b ·· . ?.k br a _ 1 trlkalar çevirdiklerine dair JngiUz pro. 
miyetlere uira 1~~ uÇü.:;: Ou • pagandas1 oon z.amanlarda bütün dün-
m 1 id Dllf • Me , d bi·r I Y•Y• ,..,.diji lddlalan çok mAnidar v• 

an • ares~ zaman1nda, bu zira- S U pyanl clikkal bir hAdise olarak telâkki 
at mnnlekcta, büttin tekerioi, be- etmektedir. 
men hemeo bütün pamuklusunu e V l e n m e Gazete, Ïnglliz hillttlmet!nin hu siiz. 
ve ununun yar1s1n1 hariçten ge ... de Alman propa&andaslD.ln mevcud1-
lirmek meeburiyetinde idi. Eger lstanbul Meb'u.su ve gaze. yelinl ispat i~in fran hükümetine lkaz-
Cümhuri~et reiïm~ üç beyaz siya- temi• B~uhaniri Bay Abi.. da bulundu~unu tebarüz etllrerek 1un. , d · lart ll~ve elmekteclir: 
setini muvaffakiyetli bir 1ekilde tn 'Javerin klZI Bayan Peri.. (Devam1 4 tlncü s&yfada) 
tatbik etmemi§ olsaydJ, bu harptc zad Daver ile Cü.mhuriyet "" n ... 

1 
MerJ.:cz Banka.n Jdare Mec. 

de ek.meksiz, ~ekcrsiz, pamuk u • liri Rei.ri Nu..ret Metyanm 
1uz kalacakhk. Ve bitaraf kalnu§, o§lu Zâfir Nctya'nm evlen-
barbe &irmeJD4 olmamua rapen, me tôt'mleri dal,. ok§'C"" 
kim bilir, ne Sllnnblar çekecektik. Taksimde Belediye Gazinosu 

Bu ltarbin en büyük davalann· sal01tlannda yaptblU~hr. Me. 
ùn biri de ekmek meseles~ daha rasimde meb'uslar, Orgen<!Tal 
açik bir ifade ile ek.mek k.avgas1 - Fa.hreddin Altay, Istanbul Ko. 
dll', Evvelk.i ak§am Londra radyo· mu+ani General ishak Avni, 
su, ekmek tedariki için Ukrayna- Tümgeneral Yümnü, Amiral 
)'a hücum eden Almanyanm hubu. Hii.snü, Deniz Albaylanndan 
bat meydan muharebesini kay • Ru!iî Develioglu ve diger bir 
bettigîni, çünkü Ruslann ba§da 
bugday olmak üzere, Ukrayna ve çok askeri erkân ve ümera 
ki ile Valive Belediye Reisi Dr. 

rimdaki bütün hububah tarla -
lardan kalclmp Ural daglan arka· Lû.tfi Ktrdar, bankactltk 11e 
11 m.atbuat â!emine mensup bir 

na ta~1dlk.lar101 ve gotüremcdik-
ler· h' çok yüksek zevat ve iki ta.. 
.. 1 za ue)·i de yaktiklarlDl sliy • 

luyordu. Hububat rueydan muha- ra~n a.kraba ve dostlan ha. 
•eb, • k , zir bulunm~lardtr. 
b" 1 " mek kavgasmdan ba§ka Yerti evlileri tebrik eder, 

Smolensk'te' 
imha edildi 
Cephede mühim de
g Î § i k li k olmad1 

Kanla muharebeler 
devam ediyor 
Mo•ko\"a, 2 (A.A.) - Bugü0 ôgle U.. 

z.eri ne§rcdilen Sovyet a~kerl tebliii: 
Sn1olensk istikamellnde cereyan e

den meydan muharebesl esnasmda Kl.. 
ztlordu 1utalar1 137 ncl Alman piyade 
tümenini bozguna ukr&.tm!ilardll'. 

Dün gece muharcbeler Novozbev, 
Nevet, Smolensk ve Zitomlr lsUkame. 
linde devam etml&tir. 

Cephenln dlger latikamet ve blSlge. 
lerlnde mühlm hlçblr deiiflklik olma
mllihr. 

Kara kuvvetlerlyle lfblrli~ yapan 
Rus tayyare1eri dilamamn z.Jrhh cüzü_ 
tamlan, piyade lruvvetlerl ve top mev. 
zilerine darbeler indirmi~lredir. 

Mo•kova, 2 (A.A.) - Sovyet laW.. 
barat daireslnin dü.n ôileyln ne,redl.. 
len tebllgi: 

(Devaml 4 üncü s&yfada) 

SOVYETLER 
Uzak $ark ordula
r1n1 takviye ediyor 

Moskovadan donen Ja 
pon sefareti kâtibi mü
§ahedelerini anlabyor 

Tokyo 2 (A.A.) - Ofi: Japonya
mn Moskovadaki elçilik.kâtibi Su• 
mira Japonyaya avdetinde mil§& • 
hedelerinden bahsederek demi§ • 

tir ki: 
cYolda gelirken Moskova ile 

Sverdbousk arasmda cepheye gi • 
den bir çok askeri trenlere tesa· 

(Devaml • Uncü sayfada) 

ruzlar1n1n hedefleri Smolensk'in §arkmda SoV}~t 
l~enlenni saran çember daha 
Zlyade daralmi§llr. . 

~imdilik yaln1z Alman ilerleyÎ§Înin kat'î 
§ekilde durdurulmak istendigi anla~il1yor 

Dün gece Alman sav~ tayya. 
relcri Moskovadaki ia~e tesisatI. 
na, aslœrî hcdeflcre ve yukan 
Volga ile Cenubi Ukrayna'dak 
mühim demiryolu munakalât mer. 
kezlerine muvaf!akiyctle hilcnm 
etmi§lerdir. 

A !man - Sovyet harbi hak.. 

kmda gelen haberlere gore 
V82iyeti §iiyle hulfu! a oetmek müm. 
kündür: 

Alman tebligini!I bildirdigine 

gore Smolensk mmtakasmdan 
bll§ka Kief'in 250 kilometre cenu. 
bunda, geçenlttde Romen kuv. 

vetleri tarafmdan i.§gal ed.ilen 
Balla §ehrinin §imalindek.l biilge. 

de büyük blr meydan muharebe. 

si cereyan etmektedir. Yine teb. 

ligïn bildirdigine gore, Smorensk 

§arkmda Sovyet kuvvetlerini çe. 

vlrcn çember darahnaktadrr. Al. 
(Devam1 f üncil saylada) 

1Ruzvelti'n mua
vini diyor ki: 

1ngiltereye ka~1 yep1lan mü. 
cadelede Alman hava kuvvetlen 
dün gece ~arki 1skoçya sahllleri 
açtlùannda biri petrol gcmis1 oi. 
mak üzere cem'an 16 bin tonluk 
ikl dü~man ticaret gemisini ba. 
h':"'l§lardi;. Di~er bir ticarct gc. 
mis1 ve b>r dü~n:an devriye ge. 

(Devamt 4 üncü t>aytada) 

Dünkü yelken 
müsabakalar1 Harbe haz1r oldu· 

gum u z u hareketle
rimizle gostermeliyiz Millî ~cf'imizin çocuk-

----<>--- lari bir müsabakada 

1 
G ü n 8 'i ç 8 buk b i ri nciligi kazandilar 

dogacakbr istanbul •u sporlar1 ajanhti t•rafm 
1 Burlington, 2, (A.A.): - Ame. dan tertip edilen yelken musabokala: 

rika Cümhur Reisi muavini M. nnm üçüncilsO. dün Moda klilbünde 

General do Gol 

Suriyede bulu
n an vesikalar 
ALMANLAR 

Daha yilba~1nda Hin
diçinîye takviye kuv
vetleri gonderilmesini 

menetmi§ler 

Wallaœ, •Hüriyet tcrsanesi. adl büyk. blr lntnam lçerlsinde yapllmt~t..r. 
i 

Musabakalar bOyUk blr al:lko uyan. 
verilen owa top fabrikasuun res. di.;mt1 ve 30 yelken lckllc l iilirnk et. 
men küsadmda siiyledigi nutuk.. mt1Ur. 
ta demi~lir ki: Starbot •m!!1 .t•knc:ere Mill! sefi. 

•- Kuvvet ve kudretimizi âza. mlzln çocu'den Omer Inonü Ile Erdal 
mi dereœde inki~af ettirmek ve lnonO de ifllrak etml lerdtr. Çok hcye. 
barbe girme~e ha21r oldug"umuzu <anll i•t•n yarn;.lar nche Inde •larbol 

6 11mfmd3 Omer lncinü !le Erdal ln li 
icraat ve bath hareketlcrimlzle 1.11.20 ile birincl o!mu lar.l r. 
gostermek suretiyledir ki ancak Sarp! 11mft yar111nde da Dcmirspor 
sulhümil7ü korumak ilmid!erini kltibünden Feyyaz 1 Il H do blrlncl 
besliyeoiliriz. Harp ate 1 bir ka. oln;uilardir. 
s b"· ""tt"· h"' 1 "Yarl.$lardan •onra kazananlarn b<ly 
rrganm uyu .ùou .orman yangt. rak '"• 11lt mükà!allan verilmt~ • 

(Dcvaml 4 üncü sayfada) .. • . 

Y eni ekmek karar1n1n 
tatbikine geçildi 
Degirmenler dünden itibaren yüzde yüz 

bugday unu hazirlamaya ba~ladilar Londra, 2 (A.A.) - Hilr Fransazlar 
umuml ltarar&àhl, müttefik lntalar Su. 
riyey! ilgal ettlkleri atrada General Terkibi yalmz bu~aydan mil.. tekmH degirmenler yeni :Jpe gO. 
Dantz'ln umwnl karar&âhlnda dosya. rekkep olmak üzere yeni bir tip re bugday ôgütmege ba~lam1~lar. 
larda ele 1eçirilen llzll evraktan baz1 ekmek yapilacaguu -ve bunun için dir. Yâni bugdaylarm kabuklan 
parç<tlan n<1retmi1tlr. sehrimi d b · te .. b 1 ak 

Ani mahlyelte bir çok tallmat me 1 ~ld ?" e rr .. cru e . ya~i ~r e çukar1lmayarak ogütülmekted1r. 
f&nlnda ikl tonesi dikkati celbetm • e .o.una;i numunenm 8 .~ Bôylece yeni tip ekmek . ·iizd~ 

. . . . ek. Beled1ye re1si Lütfi K1rdara gos. 
tedir. Her lktst de Vichy Harblye 0 .,_ . .. "ld·· rn; .. yüz bugclaydan mürekkep . acak 
zarcu mütareke dairesinden ge!mekte. terilerek rnuvaftk goru u6 -nu fakat kabuklart ç1kar1lmadlgmdan 
dir. Bu senenin 15 ikinclkànun tarlhll haber vermi~tik. rengi esrr.er bulunacakhr. 
olan blr tanesi 1oyle demek\edir: Yeni mahsullerin boll~g.unu ve ~hr1mizdeki fmnlarèa r.1cvcut 

Alman ve ltalyan mùlareke komls- bugdaylann mebzuhyehm nazart , . . • . 
yonlarmm müsaadesiyle FrallSlZ garbl itibara r.ian hükûmetimiz ekmek- unlar b1tt1kten sonra, yan• b.r ikl 
A!rikasma insan ve malzemece takvlye Jerin bu yeni tipe gore imâl olun. gün içinde bu yenl unlardan ~e. 
lg6nderllmi~ vcya gOnderllmektedir. Fa.. nt G.ün belediyelere t blig et. nilecektir. 

s kat Alm•.n komisyonu Hmdlçinl mü.. masi Ekmck f:atlarmda bi bu •-b--' 
,; ~ey degildir ve bu harpde, 1•· sonsuz saadetler dUeriz. 1 

ordulann, 1erekse cephe ge • L J CI:iwllJll • Arlcli a.-.fada) -.,_....,..,.. ...... _________ _,.,,, Bir uçUfCI• d.Ort tanare dü§üru bir Sov)et tayyarecisi 
J dafaas1 için lnsan \.'C roalzeme \'e tak.. mi~tir. .. ~ ~ ~ 

(Devan;1 • Jncü 1ay!•d•) Bun un üierine ~chrimizdeki dul oln:a) acaktrr. 

.. 
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zr a t Ban a zahmet 
olmas1n diye ! Da.hi î hava postalar1 

Dün cumartesi oldugu için, a~ 
§ama dogru, bizim herber pck ka-
labaltkh. Kalfalar durmadan Ï§- y d "t"b f b } 

Ef 
tedigi gibi, ya~hca ustanm kultu. ann an 1 1 aren stan u -Ankara ve Ada-

rem endimizin sâyebânma gôtü- d rerek huzuru nebeviye koydular. gu da pek bo~ kalm1yordu. N eden na a ra S 1 n a S e f e r ) e r e b a c) an 1 y 0 r 
Ub d sonra bu koltugun nobeti bize y 
. _ey e, baygmd1. Bir aral!k goz geld' E k - k . . istanbul _ Ankara - Adana ara - Bu surette rs· tanbul _ Ankara a-

lenn1 açh. Müu~f1'k vc mu··tcess;~ 1, s 1 ve gerçe ten I§in.n d -,. ~ 1 r la t · sm a yar. n sabahtan itibaren rnun d t 'ki 
- Yâ, Hnmza .. yâ, Ali .. yâ, U- nazarlarile kenais· ini· su·· zen Resu- e 1 1 o n us a, bmbir itina ile ve ta h f 1 . rasm a am 1 · saat ve Ankara _ 

b d 
1 ç k dY dahl t zam ava se er erme ba§lanacak Ad 

ey e... 1 1mz. Iü Ekrem E!enda'mi'ze bakti. 
0 
.. 

1
t •• tm 1 me per a ra~1miz1 bitirdi. ana arasmda da iki saat on da-

D

. c: k k l tir. Bu hususta lüzumlu bütün ha-

Re.>uhi Ekœm Eiandimiz, lrua 
blr dù~ünc g irdi. Milli u u1 vc 
an'aneyi bozmak btcmcdi, Yük 
sek s le: 

1ye, emir verdi izhraplarile titreyen hir sesle: .,.a a ba§ anm, kulak arkalarnn kikada seyahat etmek imkân da -
lslfun ordusunun bu üç büyük y· R 

1 
il düzeltti,. enseyi füraz onardi, kir.. Zll'liklar ikmal edilmi§tir. Yarm · - :-- a esu a ah!.. Ben, §ehid ikl ilk tayyare saat 8.40 da §ehrimiz _ hiline girmektedir. 

kahramam, birer asker kit'asm;n mtyim? P crimm fazlasm1, yani tohuma S 
kumanda IîH!VkiindelerdL ResulûL Diye mu:ldand1. kacm1~lanm budad1, hulâ a kendi den hareket edecek ve 10.40 da eyahat ücretlerine gelince: is-

1 h EI d

. · · ..., B tâb;,..;,.,ce tam bi'r si'nek kav.l. ve Ankaraya varacaktir. 0 gün 15,25 tanbul - Ankara aras:nda yalmz 
a en tllllzm uu emirleri üzeri- u su 1 R ul" Ek ... ~. w. ne, derhal bulunduklan mevkiden a ' es u rem Efendi - yanm bir güveyi tr<l§i yapt~. Der- de Ankaradan kalkacak posta da gitme 17 lira, gidip gelme de 3-0 li-

ld 
1 

m3.e birkat daha hüzün verdi. Din ken sira, 0 sicakta tep i'çi'nde k~ 17,25 de Tutanbula varm;§ olacak _ radir. 
ayn 1 ar. Ellerinde yahn k hçlan ugrunda memnuniyetle canini fe- • - .,_ Ank Ad d ld - h ld .. K lan y" · ·· .. .. .. - .. - k l.ll, ara - ana arasm aki üc 
o ugu a e, uç urey§ mübari- da eden Ubeydenin üzerine egïl - uzumuzu. gozumuzu sogu A k d 15 30 d tl d • zinc dogrn yürümiye ba§lad1l:::r. di. su ile y1kay1p serinletmei{e gel. n ara an ' a Adanaya re er e ayni nisbettedir. istan -

Birbirlerine üçer ad1m mesafêde E t • di. Adamca'g1z, simdi o soguk ve hareket edecek olan tayyare j bul - Ankara - Adana arasmda se-
- ve • ya Ubeyde.. ~hidsin. ferahlatici ruvu- bi· y d 

11 
17,45 de Adana tayyare meyda _ yahat edecekler yalmz gitme 28 

kalmca durdular. Usulen hasep ve ~ do-ruca, (Cennetül _ Firdevs) · · r an an e e. · d · kt' 8 3 J neseplerini saymag·a b>i•ladilar. d k' k rile s_anir ru ur. _vüzüme, giizleri. mn a yere ineci. ir. ' O da Ada-l ve gidip gelme de 50 lira verecek-
....., e 1 ma amma gideceksin. nadan kalk k po ta d 10 45 d l 

Bir taraftan Utbe, diger taraf _ Dedi. (1) almma, hatta enseme vuru- Ankar aca s 
3 

• e erdir. B~ postal'.11'la gaze~e, mek-
tan Ubeyde; mübarizlerin en ya~- Utbenin •e $îbe ile Velidîn, kan y.or, bir •andan .. d~. suyu h~r vur- aya varim1§ olacaktp-. tt~ vesa1re de gondenlcb1lecektir. 

hlan idi. Bunlar, ëiroirinin kar§t- lar içinde yerlere scrilmcleri Ku- duk_ça candan gonulden b1rer oh ----------
s1 g t·1 II d 1·1 .. · d ' çekiyordu· y } •• na ~ 1 cr. amza a, 9ibin ile r~y~ 1 cr uzcrm e çok fena bir te-1 · 0 para U k •• d f • 
kar§lla§h 0 tarihte henüz yirmi sir husule getirdi. Atletû, herkesde - Oh ... Oh ... Oh... S Z ge- $ U ar a eCJ 

r=====:: 
Muvazaali 
Manifatura 
Birlige dahil olm1~ 
yan e§has nam1na 
mal ithal edilmi§ 

Mürakabe büro
s u tahkikat 

yap1yor 
Fiyat Mürakabe TC§kilâti 

birlige dahil o1nuyan baz1 
kimselerin hariçten getirdik -
leri mühim miktarda bir ma -
niiatura i§i haklunda tahki • 
kata ba§lami§hr. 

Amerikan1; 
yard1m1 

Yazan: Prof. Sükrü Ba&.. M ister Ruzveltm §ahsî mü • 
messili Hopkins Londra .. 

dan sonra Moskovayi ziyaret et • 
mektedir. Stalin Yolda§ kendisinl 
iki defa kabul ederek prü§mil§ • 
tiir. Cümhurreisinin bir mektubu 
Kremlin misafirine tevdi edilm~ 
tir. Mukabil bir mesaj 4la Rus hü• 
lrumet pfi tarabndan bu fevka • 
l~de mu~ahhasa ernanet edilmi' • 
tir. Aym zamanda Va§ingtonda blr 
Rus askeri mübayaa hey'eti ko • 
DUfRlalara ba,lamt§br. 

Gorülüyor ki 3 Birle§ik devlet
ler, Rus davasm1 benim emi Ier -
dir. Filhakika yeni dünya efkâ .. 
rmda dag1m.lilik çoktut. Esasen 
Büyük Britnayya muavenetin faz
la ileri gotürülerek i§in muharebo
ye i.§tirake kadar vardtrùrnasma 
muariz olan dikk:iti calip bir ta -
k1m zümreler var'dt. Fakat ingil • 
tereyc muhtelif âmillerlc bagl1hk 
ziyadedir: Irk, dil, din, menfaat ve_ 

bir ya mda oir genç olan (A1i) ye k.tlrku emarcleri ba~giistercti. Davanamaytp surdum: l h 
de, Utbcnin gcnç ve cesur oglu Ve. Ebû Cehil zorla harbe süriikle- - Yahu, ferahlayan sen misin, e Il a S a al b il h â di Se 
lid kald1, digi bu ins~nlann rnanevivatmm ben mivim? 

Her iki ordu da; büyük bir he- sars1ld1gm1 gorür gôrmez f;na hal Biraz ~a~aJayarak cevap verdi: B } d • D h"J" 
yecan ba~lad1. Herkcs, oklannm de telâ~land1. ' - Siz'Siniz tabiî. e e 1 ye, a 1 1ye Bir genç kiz 7 - 8 
yaylarma, m1zraklanna dilyan - (Devami var) km9u h.~lde oh! lari benim mi 1 Vekâletine ikâyete y e r: inde D ag"' 1r. 
ttll§ .. •imdi ba"hyacak olan kanh çe em az1m, senin mi? • " (l) Ubeyde, Resulûllâh Efendlmizln T b'' · · ID C CD U f ka l dl } d 
tnÜbarezeyi tem~a etmek için bu tebPrf Uzerioe son derece . - a 11 S!Zln çekmeniz lâz1m y a r a 8 n 1 

h 
' sevlod1. ama zah -e l d' . . t B er çehrede merak ve sab1rs1zhk <Hnk) yolunda can verdigine sevindl ' m 0 masm iye sizm a- azi belediyelerin emrazi akliye Üsküdarda Tabaklar mahallesi 

alâmetlcri vard1. ginc dalr s!irler soyledi. Yaras1 çok agi; 1 raf1mzdan oh! lari da ben çeki- bastanesine veya diger §ehrimiz Saym sokakta 17 numarah evde 
Mûbarezeyi Velid a"ti Gençli o:ciu!îu ii;m Mcdineyc nnkll><Illlrken, yorum! hastaneleri~e gonderdikleri fakir dün sabah =n1· b1'r ha'dise olmu" 

•. ' . ,. ; - yolda vcfat etti. Oirma11 Cem11l KAYGTl 1 h l r ~ gme ve cesaretme magrur olan ::- • · asta arm yalruz gitme paras;m ve evin 20 ya§:ndaki genç lozi Sa-
Velit, parlak kt! cm1 oa~mm üze-. verdikleri, déinme masrafmm §Ch- niye, babas1 Sadullahm yana§ma-
rinde çevirerek, bir kaplan çevik- r A K rimiz belediyesine yükletildigi go- lanndan Ahmet Ali taraf.ndan 7, 

Ald1g1m1z malûmata gore, 
bu manifaturalar Ticaret Ve
kâleti tarafmdan son zaman -
larda açilnu§ olan akreditif -
lerle getirilmi§ ve birlikte â • 
za olanlar tarafmdan kendi -
leri namma hariçten ithal e
dilerek bilûhare ba§kalanna 
komisyonla devredilmi§tir. 
Talikikat neticesinde bu ih -
bar dogru gorülürse manifa
turalar dogrudan dogruya ma 
liyet fiyatile piyasaya arze -
dilecek ve bu hususta veril
mi§ olan komisyon nazan dik
katc almm1yacakhr. Bundan 
ba§ka bu suretle gayriniza -
mî olarak hareket edenler 
hakkmda da milll korunma 
kanununun cezaî hükùmleri 
tatbik edilecektir. 

' saire Halbuki Rusynya kar i du
rum ayni olmaktan ~ok uzakhr. 
Tefekkür hürriyet~ aile merbuti • 
yeti, mülki M vu senna e rejimine 
ba~hhk hep yeni dünyay1 Kml 
Ru yad~n ayiran ve uzakla§hran 
unsurlard1r. 0 kadar ki bu gorü~ 
zaviyesinden bak1hrsa üyle zannl'" 
dilebilir ki Amcrika hattâ fngiltere 
Stalindcn ziyade Hitlere yakm bu 
lunmaktadirlar. Fakat u cihet te 
gayet kat'idir ve mcs'ul ricalin i -
fadelerile sabit bulunmaktad1r ki 

ligi ile (Ali) nin üzerine abld1. • ELEDDE, Ve P 0 L f STE rülmü§tilr... 8 yerinden b1çakla agir surette ya-
(Ali), bulundugu yerde k1rn1lda _ \ J Belediye Reisi tahsisat yetmedi- ralanml§tir. 

\. ... J Rusyaya Je-.kla§m&, ittifa!>, yard1m 
vesaire s1rf menfi bir har~kettir. 
Yani Nazizme kar§l mücadelede 
hirl~mcnin verdigi bir ayak uy -
durmad1r. Yoksa miistakbel dün • 

madt. K1l!cmm tcrsile, Velidin A kk b www ginden çogalan bu kabil hareket - Bu yaralamaya sebep ise genç 
hamlesini kar~lad1. Sonra., büy1ik ya t•k A leri Dahiliye Vekâle~ne §ikâyet lozm evde yalmz bulunmasmdan 
bir sogukkanhhkla Velidin ba§ma ) ar1 etmi~tir. Bu müracaatla her bele- bilistifade tecavüzde bulunmak ar 
oyle bir darbe indirdi ki, Vellt o diyenin fakir hasta gonderirken zusuna kar§t géirdügü mümanaat 

Belediyenin mef 
ru§at tahsisa 1 yamn tanzim ve tcnsiki hususun • 

anda bîruh olarak yere yuvarlan - -• avdet parasm1 da evvelden hazir . üzerine Ahmet AE.nin gozünûn 
d1 ... Aruplar, bu tarzdaki k1hç dar Beyk " kk b J lamalarmm temin olunmas1 Dahili kizmas1 ve genç k1z1 arzular ne: 
besine, (darbei bikr) derlcr. Ve er magazas1 a ya a 1 a- ye Vekâletinden rica olunmU§tUr. râm eylemek istemesidir. 

---o---
alî y1hn daha uçün

c ü ay1nda bitti 
bëiyle tir k1hç çah§da hasmin

1 
ye- d •• d J 30 " } Saniyenin kanlar i inde ve 8 ye-

r.c seren mübarizlcre; (K<Ilirnman) 1 flD a Y Z a a IYOlffi· 4i: Silivri faciasmi yapan kaptan rinden yarah larak baygtn bir 
ünvamm verirler, (Ali) ise, daha ~ mahkûm oldu 1 ~al_de yerlere dü~mesine ragmen Mali yùm henüz 

3 
üncü aymda 

çocuk ya~mdan itibaren büyük müdür ve sat1c1 tevkif ed1.ld1·1er . .. . . 1 ihtirasm1 tatmir e u"raiimak iste - olmanuza ragmen belediyenin 
kahramanhk e erleri giist~~i·c.. Bundan b1r muddet evr ·l S11Iv-1 yen Ahmet Ali gürültüye , k 1941 y1lt mefru§at ve teçhizat tah-

""'"" >' • .. l . d \)' f . l ' \ e lZ!Il 
ernsalsiz eesaretini de, Resulü Ek- Dün Asliye ikinci ceza mahke - keme bu rapora istinaden suçu sa- n o~ erm e il' ac1a o m~; b;_r ! feryatlarma ko§anlar tarafmdan sisati olarak ay1rd1gt 4 bin liradan 
rem Efendimizin Mekkeden hicret mesine verilen bir ayakkab1 ihti - bit gfücrek ehlivukufun bir kere gemi batarak yolculardan 

203 
ki.. cürmüme§hut hallnde yakalan - yalmz 22 Era kalrnl§tir. Halbuki 

b d 

1.a· d Id d "inin Olümü ile n-eticelenmi ti. K~ mictir. -
uyur uklan gece, onun yata •ma ,... ri suçunun uru§mas1 yap1 1. e mahkemece dinlenilmeleri için " . ..., baz1 kazalarda kaymakam maka -

girip yatmak surctilc i bat eyle _ Müddeiumumil!ge bilfürilen bu cc~lerini tcminen durll§1;2iarun ta- zada gemi kaptam Viktorun ku- Saniye ag r yarah olarah. Numu- mile digcr kalem ve §Ube §efleri 
mi~ti. Ancak -pek genç oldugu hâdise etrafmda yap1lan ilk tah - likine ve Beyker magazasi mümes- su~ gorüldü-iilld had" ne hastan •sine kaldmlm stir. Tah- odalar;nm mefr~ah p k eskimis 
· · · d' k d h' b' k1'kata go"r Beyke g' s1·1 mu··du·· ru· Sala S ·1 k bebiye.t vermekten dolayi Birinci k1'kata U"

0

ku"dar mu" dde1·umum·1 mu • 1çin- ~1m 1ye. a ar iç ir mu - e r ma azas:nm mon erera i e un ~ oldugu halde diger kazalar daha 
harebede bulunmam1~h. Ve hiç kundura dairesindeki satl!?lardan dura dairesi ~efi Dimitri Paveli - Agir Cezaya verilip muhakemesi avinli=rinden. Orhan: Hanû tarai - evvel davranarak tahsisattan isti _ 
kimseye k~1, bu tarzda kihç kul- be§ tanesi tes bit edilm4 ve bu be§ disin tevkiflerine karar verrni§tir. devam etmekte idi fmdan. el konulmll§h~r. fade etmi~lerdir. 

----.,. 
1
· una maen - kunduranm sahl!mda yüzde 130 • -. -~ -- • 8 

•• •• - •• •• Belediye Reisligi t'tll'llara da tah lanm"m'"t B b' (A 1 Dün ikinci Ar.1r Cezada bu da.. ---o 
li) nin ~imdi indirdlgi (darbei kâl': almdig1 gorûlmii~tiir. Magaza Kattl Z kmm muhakemes1 va neticelendi ve su..;lu kaptar.m Sumerbank m•iduru Karabüke sisat gonderilroesi için bütçede mil 

b;~<), he< ;k; onluda da büyük ,.hiple<i he< ne k"'" bu ,.1,·n Bab" m ve kanl :"' füdU=eli.. 203 kt,min Oliimiine sebebi·ret . .. gitti . . 1 nakale yapilin""" dfuiünmekte • 
ta dirler uyandird1. fahio: oldui;unu kabul etmiclerse ten suçlu olarak B rmci Agir Ce- vcrdigi sabit giirülerek 1 sene 1k~ gundenberi ~ehr1m1zde bulu- l dir. Bu takdirde Büyük d S _ 

(H H ) 
-.. i:; " d uh k · lm k mu .. ddetle g" 1 h p 1 CO 1· S" b k. t kil· 1 a a ve a 

azreti amza , elli sekiz ya- d "t d De . k d"l . . b za a m a cmes1 yap1 a ta ikBI a r ·a s1r.e ve ira nan ve u.mer an e. atmda, 

d 

.d. B e o e en n en 1 er1nm u su- d. ce hk" . ti k b t tk'kl 8 .. b k nyer kavmakamhklanna da tah-
§ln a 1 1. ôyle olmakla beraber, .. .. .. 1ger karde i S1tklll1n üzerine de para zasma ma umlyc ne a. azi e 1 • cr yapan umer an . t .., .. ·d . . 

d l b

. retle sah§ yaptiklarm1, çunku Mu biç kl - .. ___ ,_ h kkI d .. rar veri'ldi'. U .. ,.. .. d ... B'· h z·hn· S Slsa ,,;on erilecektir. 

Y
""lll an umu m1yan 1r •1.ddet ve a a yuruyè.l.XA a n a cur mum <nu u'l'U. ur an • 1 a-
..,. " rakabe Komisy-0nunca kendilel':i - mu··m h t 1 k til z ki · • çeviklikle o da genç !_?ibeye hücum u yap1 an a e nm ----<J nus dün §ehrirnizden Karabüke 

etti. Ve o da bir anda hasmlll1 kan- nin cLüks magaza. telâkki edil - bundan àolay1 açilan muhakem _ Bir tramvay çarpma gitmi~tir. 
lar içinde yere serdi. digini soylerni§lerdir. sine dün Îkinci Ag1r Cezada d - Hocapa§adan ge9m~kte olan vat-

1 ----<1----
9imdi ortacla_. Utbe ile Ubeyde Mürakabe Komisyonlugundan vam olundu. man MehnH•din idarcsindeki tram- Belediye reis muavmmm 

kalmi~lard •. Bu iki ibtiyar da, kah yap1Ian sorguya ilk defa gelen ce- Suçlu Oldürmek isteàigi arde. vay arabas1 ecati admda bir §ah- tefti§leri • 
ramanca çarp1i:iyorlardi. ikisi de vapda bu satl§ln ihtikâr. oldugu, $i S1tkmm ana mm ve babas1mn sa çarparak hafif\,'C yaralam1~. Belediye Reis Muavini Lûtfi Ak. 
muhtelif yerlerinden birbirlerini ikinci gelen raporda ise Beyker olümüne sebebiyct verdigîm is- · yarahmn tedavisi yap1lm1~tir. soy evvelki gün. Büyükada ve Hey 
yaralad1klan halde, mücadeleye magazas;nm lüks bir milessese o - bat z1mmnda müdafaa ahitleri Tahkikat yap11maktad1r. beliadada yapllg1 tefti§lerde Bü -
devam ediy-0rlard1. Utbe, son bir lup otedenberi sa~lanmn béiyle gosterdi. Bunlann celbi için du- yültadada Yani Yuvakimin f,rmtn-
gayrett: ybeyd~~ sa~d~1. Onu fahi§ bir §ekilde bulundugu dik _ := 12 agustos tarihine talik Yeni mahsul pam.Jc fiàtlart daki ekmekler bozuk ve hamur 
yere du§urmck 1çm, mah1râne bir k t 

1 
ak 'ht'k• t 

1 
Ticaret Vekâleti bugünlerde ve- giirülerek y1ld1nm cezas1 veril -

k 
. . a e a mar i i ar mevcu o - J ihç darbestle sag ayagm1 kesti, ... - bildirilm" t' ni y:l pamuk. fiyatlanm te ·bit ve mistir. Ayr1ca da yevmiye is -

k d tht
. "b . mawgi 1§ ir. Do'"rdun·· eu·· v-•.:..L bam da • OIJat' 1. iµr mu anz, ac1kll a&U ilan edecektir. Bu seneki -pa.muk - tihkak1 olan unlardan ce -

bl
·r ;..,leya'<:le yere yuvarlandi. Bu mütenakiz raporlara muka - yan n ç- 1~ordu 1 k 1 l k d b .... ,. uu;r anm1z a ite itibarile geçcn y 1 - zaen 5 çuval kesi ere ora a u -
0 zaman, (Ali) ile (Hamza) U- bil sati~lan yapilan pabuçlar mü - Dün ogleJen sonra Bahçekap1- lara nazaran daha iyi oldugur.dan lunan diger bir fmncinm istihka-

beydeye yard.ira etmege mcobur tehassislar~~m Osman Fikrinin ba!i da Dôrdür.cii Valof Hamnda bir fiyatlar;n da bir miktar yiillsek kma ilâve olunmas1 kararla!jtm -
kaldilar. kanhgmdaki bir vukut ehline ve - dairenin pero.eleti tutu§mak su.. ofucag1 tahmin edilmektedir. Zi - !Ill§tll". 

Birer k1liç darbesile Utbenin ha· rilerek tetkilt ettirilmi!f. bu ney'et •retile mühi, i bir yangm ba§lan. raat bankas1 pamuk mahsulümü - Lûtfi. Aksoy Heybeliadada ve 
yatma ve bu kanli çarp1ijmaya hi - haZirlad•l'i1 raporda ayakkab1lar.:n g1c1 olmu i~ de siir'atle yeti~en zün loymetini ~emek için ! Büyükadadaki belediye bahçeleri
tam wrdikten sonra, her: taraûn - yüzde 130 kârla satûd1gu11 bildir - itfaiye tarafmdan hiçbir hasar ve bu yù da këiylüden. mübayaatta lnin tezyi": . olunmas1ru. ve hallon 
dan kanlar revan olan Ubeydeyi mi§tir. yangm olmadan ate§ sondürülmil§o- mlunacak ve ihracatl da müoha - oturmas1 1çm sa-alar lllonulmasllll 
kald;.rdilar. Dogruca Resulü Ek - Dün bll§hyan duru§mada mah- tür. Tahkikata ba~lanm1~tir. 31ran banka idare ed~ektir. bildirmi§tir. 

m 
GA 

~--------Edebî Roman 24 
Yazan: RF 

Sèvgi, a~k. bunlar çabuk el.. 
de edilir ve çabuk da elden 
ç1k1verlr. Sabun kopügü gibi 
bir ~y" fakat hakikî bir temeli 
herhalde ba~ka nok alarda arama.. 
b. Bence- bu i§d'C rey sizindlr ve 
bir evl-t d buna boyun egmege, 
ald1gi terbiye icab1 mceburdur.• 

Mükerrem bey, kar§mndaki cre
likanltnm u güzel gërü.§lerini ne
dense b gcnmi ve bu ~ hallet • 
nrelè için, o günden sonra biraz 
daha titlz. davz:anrru ti. 

Evinde her fusatta Nihattan bah 
setmi~ ve bëiyle bir adamm, Kenan 
gi.bilerindcn çok yiiksek olacag1 • 

m isbata çah~i§t1. Fakat Vedia 
bunlarm hiç b1risine aldm~ etme
mi.i; bahasmm yan t .silli kafa • 

smm bu çocultça gèirü§lerine du • 
dak bükerek gülmü.§tü. 
0, hakikatte Kenanla b!rle~enin 

irnkâns1z oldugunu bildigi halde, 
Nïhat gibi bir adama da elini u -
zatmakt hiç bir fayda 0J.mad1g1m 
lüsa bir zamanda takdir etmi§ti. 
Fakat bunlan babasma anlatmak 
o kadar güçtü ki... 

Nihayet Mükerrem beyle Nlhat 
son bir karar verm~ler ve Kena • 
nt !stanbuldan uzakl~hrmay1 dü. 
ünmü~Ierdi. B5ylelikle, Vedia Ke 

nanm izini kaybedecek ve onu ih
timal ki daha kl.Sa bir zamanda u. 
nutacakh. 

Bu i§i Nihad derhal üzerine ald1 
Ye faaliyete geçti. Ne yaz1k ki da.. 
ha yir:m.i. dakika evvel bu te~b-

büsünde sukuta ugrayan adam 1 dan, babasmm lœndisine dogru 
için artik yapilacak bir ~Y kal.. yakla~hgm1 gord.il. 
m1yordu. 1 - Seninle biraz konu~mak isti-

Kenan gibi bir adamin, onun yorum luzun. 
tabirince b11: sersednin, saadetine, I - Gene ciddî ~ylerden mi bah.. 
emellerinc engel olma tehlikesi sedeceksi · b b - ' 

k 
.. 

1
.. , .. H 

1 
b' 

1 
n1z a ac1g1m ... 

pe gu unç.u. e e ir geC'e evve - 1 Mükerrern.""' 1 dak' bu 
k

. t l t h . . . l u<=V, ara ann l 
i op an 1 atmna gelmce, bu l§t ilk muhavereye" kulak kabartan 

bir an evvel sona erdirmek mu. karisina b' .. · t· dik' -
1 

.. 1 r goz 111are I ver .en 
hakkak laz1md1. Bu sebe~,-e d~Mu- sonra tekrar kizm adondü: 
ketrem beye telefonetmlJi ve ya. E t V d" . , . . _ . . . - ve e 1a c1dd1 olroasm1 
rm için bulu~mag1 teklif etmi§h. . f ' 

Elindeki sigara parmaklaruu is iyorum. Gel ist-ersen senin o. 
.. .. . danda ba. ba~a anla§ahm. Hem an.-

yakmca, dUlluncelermden s1ynl. nen· de k k .l. 1 
d Od t

. d' v. '·ah b l lS anwrml§ o uruz: 
1. acmm ge Ir 1g1 Ji ve uz Vedia b b b h 'b" 

1 
, a as1mn u yapma a-

gi 1 o mu tu.. r 0 ke ' ine dudak bükerek gülûm-
_Derhal yermd:n kalkti ve saat sedi. K:inu§ulacak eyi babasmm 

dortte bulu!'.leag1 kadmt hatir. ~ ' 
layarak, ya?.Jhaneàen d1~an ç1kh. ilk hi!abmdan ~n~ayrverm~ti. * Halbuk1 bu mesele 1ç1n kaç defadir 

itirazda bulunuyordu. Artik bu 
konu!Jrr.alara lüzum var m1yd1? .. 0 aki;am Mükerrem bey her va. 

kitkinden daha evvel eve geldi 
Boyle erken geli§lerin sonunda 
daima bir fevl.alâdelik c;1khg"lm 
b:r kaç defa tecrübe etmi~ olan 
Ved.ia, bunun ne olabilecegini ka
fasmda halletmcge vakit bulama.. 

Babasmm yüzüne baktig1 za.man 
•Haydi odana girelim• der gibi 
bir mâna okudu ve ister istemez 
ayaklanm yerdeki acem hal1S1 ü. 
zerinde sürterek, Mükerrem beyin 
arzusuna boyun egdi. 

:tkisi de odaya girm~ler ve iki 
yabanc1 §ah1s gibi kar~1hkll birer 
sandalyeye oturup susmu~lard1. 

Vcdia, gozlerini, ~imdiye kadar 
binlerce defa seyrettigi tablolara 
resimlere çevirmi~ ve sanki onlart 
lk defa gorüyormu§ gibi, derin bir 

tetkike koyulmmitu. 
lükerrem bey ise, Nihadrn gûn

düzkü telefonundan sonra, bu a~ 
~&m k1z1 ile son olarak konu~ca. 
g1 §'Cyleri birkaç defa zihninde 
siraya dizdigi halde, soze b3§lam1. 
yor ve kizmm bu alâkas1z duru
liu kaq1smda tamamile eriyen dü
§iincelerini bir araya toplamaga 
çal~1yordu. 

Nihayet bu sükût, Mükerrem 
beyden evvel k1zmm canm1 s1~ 
m111 olacalt ki, Vedia birdenbire 
yerinden kalkh ve babasmm ar
kasma geçerek kollar1m boynuna 
dolay1p, ellerile çenesini ok§ad1: 

- Gëirüyor musun baba, karar 
verdigin meselQnin çapra§tk olu
u seni nekadar dü§ündürüyor? 

Eger k1zmdan blkrnadmsa, birkaç 

Dahiliye, Maarif ve Maliye 
Vekilleri bu ak~am Ankaraya 

gidecekler 
9ehrimizde bulunmakta. olan Da 

hiliye Vekili Faik Ôztrak bu ak -
§am Ankaraya dünecektir. 

Maarif V".kili Hasan Âli Yücel 
ile Maliye Vekili Fuat Agralmm 
da ayni trenle avdetleri çok muh
temeldir. 

Denizyollar1nin yeni tedbirleri 
Mevsim münasebetile son gün -

lerde yolcu ve yük nakliyatt art -
tigmdan Denizyollar1 idaresi yeni 
tedbirler alrnaktadir. Bu meyanda 
istanbul ile Karadeniz limanlan 
arasmda biiyük vapurlar ~letile -
cek ve ilâve seferler 1çin yeàek va 
purlar tem~ olunacakt.ir. 

sene claha bu meseleye hiç temas 
etmivelim olmaz mi? 

Mükerrem bey, tam kontl§maga 
ba!ilayacag1 si.rada bu §Ckilde bir 
soze muhatap olunca, zihnindeki 
dü§ünceler bir kere daha dag1ldl 
ve arhk toparlanam1yacag:im an
Jaymca, geli§i güzel konu§maga 
karar verdi: 

- Siizlerime birdenbire boyle 

sed çekme Vedia. Bir kerre babam 
dinlesen ne ziyan edersin acaba? 

Vedia ayni çocuklukla babast
nm yayvan çenesinde ellerile 
trampet çalar gibi, hareketlerde 
bulunarak cevap verdi: 

- Sizi bu hususta az nu dinle. 
dim baba? Fakat mademki isti

yorsunuz, pek alà; dinliyecegim. 
Nïhad beyle yakm bir zamanda 
lzdivac1m1 irtiyorsunuz degil mi? 

- Birdenbire ibu sua)i soracak 
degildim ki k1zun. 

Vedia gülümsedi: 
(Devauu var) 

da henüz ittihaz edilmi gayeler, 
mü terek emeller yokhlr. 

l\'lister Çorçilin Rus _ Alman bar 
.J,inin infilêk1 dakikasmda soylcdi· 
gi gibi Büyük Britanya için bir nu• 
marab düi:man Hitlerizm olaruk 
kalmakta berdevamd1r. 

Amcrika da Londrantn bu gorüt 
tarzmt bcnimscmi§ demektir. 

Mister Ruzvclt Rusyanm •odünç 
ve kira .. kanunundan oldugu gibi 
istilade cden mcmleketlcr arasm • 
da bulunmad1g1ni, çü!lltü Ruaya • 
nm mübayaatllll pqin para ile ya· 
pabilecek vazi ette bulundugunu 
soylemi tir. Yani Amerikada ingil.. 
tere ile Rusya bir seviyedc ve û • 
yarda murmele gormiy~cklerdir. 
ihtimal ki Moskovada bu ve buna 
ben:r.er baz1 noktalar müzakereye 
zemin te§kil etmekte ve dcrinle!j • 
tirilmektedir. Hele Mister Ruz • 
veltin Jlusyaya harp mühimma • 
hndan ziyade ayakkab1, kumai: vc· 
saire g<jndermek hususunda ileri 
sürdügil fikir ve kan.aat hcrhalde 
Bol evik zùnamdarlarim pek ziya• 
de memnun etmemi§ oldugu tah• 
min cdilcbilir. Çünkü bir olü1n • 
dirim harbine giri§milj olan mein• 
leket için Alman harp sanayii kar• 
§ISmda ancak tayyare, top, mitral• 
yoz ve mühimmat yard1m1 birin • 
ci safda gclmiek icap eder. Maa • 
mafih Amerikamn filî yard1m1 Ru• 
yaya tabiatile Îngiltereden dahl 
mü§kül §artlar içinde yapdabilir· 
Oogrudan dogruya tek yol 0111• . 
Vladivostok tarikidir. Bu da haf • 
talarca süren bir tren seyahatioi 
milstelzimdir. Ayrica Japony.antt' 
Amerikan1n bu vadide -ve- kendisi• 
ne yak.in taraflarda yapacag1 yar • 
dimlara ses çikarmamas1 m~rut " 
tur. Bu cihetin muhakkak oldui" 
da belli d.egidir. •âkis Tollr' 
yo kabinesinin Kizil Rusya:r• 
yap1lacak sevkiyat için §U "eya bd 
tekilde siyasi mü,kil.ller ibdas et • 
mesi çok mümkündür. ti çüzlü pali
tm icaplarma Rus - Japon adenJ 
tecavüz pakh zaruretlcrine tercill 
edeceli iiibi goriinen bir hariciY1 

na1:1r1 i§ ba§mdadtt, Rusya ile 111d" 

kaveleyi 'imza eden Matsuoka, k' 
bineye daha geni~ bir hareket 5' 
bestisi vermek üzcre çekilmi tir. 

Maamafih bütün bu tereddiit "~ 
ihtimallerin varit olmad1g1 kab". 
edilse bile Birle§ik Devlctlerin j)' 

y1ld1r Büyük Britanyaya yl.l'd11it• • 
n1n benüz Alinanya ile silâh b11Jit' 
mmdan müsavah temin edetiile • 
cek bir seviyeye ula§amad1gin1 ~ 
ter Çorçil dort gün evvel bir ~ 
kunda açikça sêiylemi§tir. A11•~ • 1 
lngiltt-re istihsallerinin birbll"~. 
katl§hr1lmas1 benüz tam bit" f~Jc' 
kiyet temin edcmcmi~tir. AJJler:,.. 
bütün istih alâtm1 tngiltereye 

k r· 
rememektcdir. Japon ktlie1 i:a 1

,. • 

hs1 istihsalâhn biiyiik ve en J
11

'
1 

. 
hùn bir klsm1m kendL .. ine 11y1rr",,. 
il emretmektedir. Binacnal11Y~ ; 

(Devaml 4 üncü aa,yl•" 



(s18~G!"s•l fHAFTALIK ASKERÎ ICMALJ 
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Îsviçrenin millî 
bayram1 

-A iye V ekâleti hes 
bina okuyacak talebe 

Japonya ile Amerika· Sovyet müdaf aa usul-
nin kar§1i1kh 

B ~ Kumandan 
bir nutuk sôyl di 

\ 
t ~~k~a:~t! ~~d~s~:~ e~:iyb~: l e r i g ü n g e ç t i k ç e 
etmi kaybetnu~ gorunmektedi.r. J a l 
ponya Hindiçittiye yerle~tikten t e k e m m u·· e d r· y 0 r 

-<>---

"Dayanmak azmimiz 
münaka~a bile 

e d ile me z., 
~~~~~~~~-.... 

Fakü&t ye a 1 acak yabh ta ebenin 
tâbi bul acag1 ~erai tes i dildi , 
Anltaca 2 (Îl<dam .Muhabirin -J imtihanma girme~, __ hariç'.e maa§. -

den) _ Adliye Vekâletince hazi.r - Il maa§SIZ, ücreth ucretsiz h1ç b1r 
lanan bir talimatnameye giire, Ad- i§ deruhde etmemek. 

Mebuslar1n çogu 
Ankaraya don d ü 

.AnkJlra. 2, (tkdam muhahi.. 
rinden): - Büyük Millet 
Meclisi pazartesi tünü (ya. 
m) açilacagt için. mebusla. 

nn çogu imdiden ebrimize 
gelmiilerdir. 

aonra Siyamdan baZI ikt1sad.i i1i -
t.eklerd.e bu!unmuj ve bir habere 
gôre bazt maddelerin müba~lesi 
hususunda bir allia:µnaya vanl -
ml§tir. 

1 
Siyam. Japonyanm Çinde kur -

dugu Mançuko hükûmetini res -

~~~~~~~~ .... 
Alman ordusu da henüz taarruz ruhunu kay• 
betmemif oldugundan mücadcle pek çetindir 

Yazan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

Bene, :1 (A.A.) - iavl;re kaotede. 
raoyaaunun 650 nci y1ldl:inumü mûna., 
.sebetiyle tertib edilen. merasimlerden. 
olmak. üzere isviçre ordusu ba$kuman... 
dam ceneral Fuisan diln ôileden oonra 
Schwyt'le muhtelif ordu serv,,lerf.ne 

ensui> tl!$ekkillleri tef\;f elmifUr. G•
n~ral Guisan bu ruünasebetle a0y1~ 
bJr nutukta ezcümle demi~tlr ki: 

liye Vekàlcti hesabma yatü1 ola - Bu §eraite riayet etmiyen veya 
rak Ankara Huk.uk Fakûltesinde bir sene ayni sm1f'ta kalan talebe 
0 kuyacak talebed.<!n aranacak §art_ yattliktan ihraç olunarak yap1lan 
lar §unlardJr: masraflar yûzde on fazlasile ken-

Seyahatte bulunan Vekil... 

l lerin de pazartesi günii bu. 
rada bulunacaklan ~ 
roaktadtr. 

1 

men tan1mak suretile Japonyaya 
bir yakmhk giistermi olmaktadi.r. 
Amerika ve :tngilterenin bazi 1 • -· -- · 
.m h!·u · d s· silâ.hl b- Bundan lurk-elli sene evvel aylll ulkderde buun §Iddet11e ce-

Muiyi habrlarsa.lt lllemlek'etlm~e 
bu maziye lâyik b!r llttkbal temJa et_ 
mek 1-in bangi 101 t.<klb etmemu: ii
ZJ.m geldlgini O:renm1' oluruz. Dayan .. 
mak az.mimiz znUnakasa blle edilemez. 
Bu azmimiz üç 1arta müslenlddir 

18 ya~mdan Q§Ri\1 ve 30 dan yu - disindcn geri almacakti.r. Mektep-
a 1 erm e iyamm 1 Il' , . . 1 C'.'- tl · · 

ihtilâf çùtmastna meydan verme - 'Berlinde hayat sahas1 nazar1ye~1 reyan ediyor. .,,,vye erin yeni 
kar, olmamak, tam sihhat raporu d titan talebc Adliye Vekâle -
bulun.mak, yabanci ile evli olma - en ç _ . . 
ll\ak, sarho§lugu ve kumar oyna - tinin _teklif edecegi vaz1fele:1 8. se
may1 âdet cdinmi§ ohnamak, lû - nt' i:nuddetie kabul mecbur1yetin -
zum giiriilürse açùacak .mü.sabaka dedir. 

"-------.J 
Afrika cephesi 

mek için Japonya ile anla§acagi yoktu. Kayzerin diline doladig1 getirdikkri ihtiyat kuvvetlerle 
kanaati vardir. bir cSan tehlike• vard1. Hatta mukavemetleri artmI§ oldugun. 

Diger taraftan Arr.er.ika ile Ja _ Alman imoaratoru bu san tehli. dan Alman ileri harekâh durm~ 1 - Ïsviçreli olmamiz ieabed.er, yani 
her teYden evvel hürriyet.iaii.zi muha_ 
faza etm~li azmetmeliyiz, c;ti.nkii bir 
millet, an<Sk kCl>dinl m dalaa etmek 
azminde olursa. iatildàline ")'1kllr. 

Vi~i üzerindeki 
Alman tazyiki 

-GÔBBELS Harekât 
durgun 

ponyanm yekdigerine kari1 ald1g1 
ikt:sadî tazyi.k tedbirleri gunun 
mühim meseleleri arasmda yer al
mI§tlr. Japonya Arru.:rlkaya ham i
pek ihracatm1 daha ziyade tahdit 
edecekt.ir. Amer'...ka, bunun tesirin.i 
tahfif için Arrerika dahilinde hrur 

Londraya gôre 

Maksat Fransa do· 

"Zaferi Almanya 
kazanacakhr,, diyor lki taraf teblig"'leri ipek i~lenmesini menetmi§ ve boy 

Ieee, ham ipek stoklannm istihlâ-
Berl.n, 2 (A.A.> - D. N. 11' . b teyid ediyor Gôbbclo cuma günü nasyonal sosyahst unu . kine mâni olmu§tur. Bunun nt!ti -

çtimal muavenct teikilâtuun Alman- Kahire, 2 (A.A.) - Brltanya ordulan cesi olarak Amerikada ipek men -
yadakl bütün m1ntakalardan geJen mu- umum! Jka.r&rgâlunm tebli,ti: sucat sanayii duracakt1r. Hükûmet 

nanma VC Împarator• rahhaslanm kabul etml:>tir. Bu murah.. Cuma günü Tobruk cephesinde k&- ayni zamanda bütün ham ipeltle _ 

1 "' h b t. k b.aslar blrlt&ç &ün devam e:cek olan sif kollarnnizm :faaliyetioi dUrd~ Ugunu ar e SOK ma blr 11 Jwn!eran51 münasebetiyle halen !<am flrtlnalanna ragmen topçu faali.. re el koymu~tur. 
Londra, (A.A.) Oli: Birleflk A_ Bcrhn'de bulunmaktadir. yetlmiz olmll$1ur. L11>7a hudud mmta- Amerikada mevcut ham ipeg;n 

rnerlkarun Vichy hükômeli nczdlndeki ! Bu münasebetle trad ettJ!i bir bita- srnda suk'Llnet bükUm sürmü.itür. ordu ve donanmanm iki senelik 
ser .! Amlrnl r..,ahy.nln Otto Abetz"ln bcdc Doktor G6bbels <bugün kimse iTALYAS :n:BLÏGÎ ihtiyacrna tekabül edecek mlk -
t:ilimatllu hllmil olarak lllarc~l Pe- Almanyarun yaratmak lsteiU-i içtimal Roma, 2 (A.A.) - Italyan onlulan tarda bulundujiu anla~1lmaktadi.r. 
ta a 1 ziyareU bu sabahkl gazetelerln hareketten fiiphe ed~ dem~tir. cmwnl karargâJurun 424 numarah Amerikadan M1hvcr dcv!etleri ve 
mu~Jeal:nl'\l tqlcil etmektedir. Ami- Alman mliletinde b gün kendlltlin- i.ebllji: 1 

Len:: M r !den ve Amiral Dar_ den tezahur eden bu ittlmal n!zam ~im $imall Afrikada Sollum ve Tobruk i§gal altmdaki araziye petrol ihra-
n 3 a . ,. diden di!er mllletleri teshir edcn bir ... ephelerinde müh1m hiçbir h.1dise ol- c1 da menedilm~ oldn!:'una gOre, 
lan"dan 'Frannz deniz üslermin Hitler ln n•~da -~· k--~-·-; ... ,_ 1 b--'- . - t pro..-- ~~ ~~ .... -. mamJJtir. Alman tayyareler To '"': iki hükûinet kar§Ilikh en mûhtm 
emrtne wrilmemesi hak:ktnda tem1na ~azir bundan soma zaman1mttl.n bil_ lim~~1 ve SidT_Barrani cenubund~kJ ik.i harp maddesi .olan ipek ve pet--
elde c• nek arzusunda bulundugu sêiy· yük styasi hâdlseleri dolayis1yle nas- motorlu vas1talar1 bombarduna.n etmi:t- 1.. b. b. l . w b 
lenmektedir. . yonal so~alist lçtimal mua\enet t~ lerdir. ro u 1r 1r cr1ne vermemege a~ -

Abetz'ln Debunon _vaSJtasile Mare:ial k!lâllna düien vazlfeyi te!errüatiyle Dün geœ 'Îngiliz tayyarclerl, Bing•zi lam1§lard1r. 
t>etaln'e tevdî etmlJ olduG,u tahmat, iz.ah etmh:tir. ye blr aklll yaprru:;larchr. Tele!at yok-
caze'telcre mu:aran, bu tarattan Mihver Nazir demistir ki: tur. 
d•vletleri lie tamamen.. mesa! birliiii 1 Alman milletl ilmdlki karbl,, ya~a. iNGiLiZ HAVA TEBLiGi 
yapmuea da1r olan kat l mutalebeler1, ,na hak:klnl tarutnlak içtimal ruzamtnt Kahire 2 (A.A.) - Orla Sarktakl 
dltcr taraftan k.at'l sulh plânm1 intiva' ve bu suretle bütün ~illettn mevcudi- iogiliz hava k--UV\'Ctleri umuml karar. 

tnie ted.ir. 'i _,et ve retah1n1 n1üdafna etmek için gàh1n1n dûn ak$amki tebllg.i: 
Da:ily TeLegraph, diyor ki: "Bu yeni ;apmak mecburiyeti.nde oldugmw an- Sire:naik•te, inglliz hava kUvvetleri .. 

t'.lmtn llu;rik am heddi. Amiral Dar- !amak\adlr Butün millet bu harbin ne mensup akir bcmbardlman tayyare_ 
lan.'1 Aiman w»Wnü kabul etmete ve g·1yes.inia ne olduiunu Almanyanm bu teri 31 Temmuz gecesi Bingazi Uma_ 
bu suretle Hillcr'e Frarunz filosWlU ve harple neler ka.zan.acaguu biliyor. Ay ... runa hücum ederek müteaddit ~ 
battket Qslcrini -venn•~ icbar etmek.. nl zamanda içinde bulundugumuz teh- lar çùca~rd1r. 
tir likeyi, daha dogrusu hlç beklenmedik TrabltJSgarb'de, ingiliz tayyareleri 

Daily ~· de ~i faruiyelerl bir anda bc4evizm 1arkta Almanyamn n•!1C!nbe gunu Zuara'ya hücum ederek 
Uer1 sürmcktedir. uzerme çulland1g1 takdirde lçmde bulu- erde <luran Savoia 79 tipinde müt&-

Sar!cdilm s&Y>Tlin hcde!i, bütün naca&lm1' tehiike,-i b!U,.,r. addid tayyareleri roitralyoz llte,ine tu\.. 
Fra= mille!lni, !ilasunu ve tmpara- Nam sOzJerinl fllyle bitirmiftir: mw;lanbr. . 
lorh>tunv .Almanyllllln yanl bllJlllda Bu muazzam harpie za!er dihl ~ir wet, ~illz bomb~n tayyarelerl, Sc. 
h.arb . . olan Führer AdoU HiUerl emrm.dekl lctlya da Messina llman1nda bulunan 

e &:ltlllCje mecbur etrnektedir. Al k Uerl tara.nndan kazaniJa. -tü~man &"etnllM"ini dün muvaffakiyet.. 
llerlin'de çe>rilm anevtalann hedefl 1 kmtan uvve le bombardunan etin~lerdir. 
buctur. ca 1r. 

* 
Yen i Îkt1sat 

Vel<ili 
Vekâlet erkânile i~ler 

üzerinde gorü~tü 
Ankara 2. (tkdam Mubabirin -

den) - YPni iktisat Vekill Si.rr1 
Day, bugün Vekâlet erl<ânm1 da -
yet ederek ken'dileri!<? Vekâlere 
ait muhtelif i§ler hakkmda gorii§
mü§tür. 

Da.lly Telegrapb gaz.etesine giire 
Fransoda .sin vakayi, b1lha:;sai arala-1 
?lo.da llarb1ye Na .. 1rl Gcneral Hutzin. 1 E s 
ger•1.n dostlan olan ik..i General de bu-
lundugi, BDg cenaha mensub birçok 
klm olerl.Il ~vkl! edilmesl Alma.nlann 
!:'.>Ylk ~ dir. Bu ehemmiyetslz bir 
'"'dJ.!edir, fakat mânidarchr. Hariclye 
~eza.retirUn erk5n ve memurini de tas-

RARE GIZ ·oA SÔZ 

Ye edilmektedir. Parl.i matbuatlrun ve 
~dYon"n Vichy aleybindcki bücumla. 1 a ~tir. Nlh.ayet Laval'in Vichy :i: nlitutlu mevkiinl tekrar ele geçir-
~ ilUzam edilmektedir. 
Da11y Telegrapb, diyor kl: 
Alin1:1.nya., Oir kere daha bütün bu 

~e.Ylere mukabil Fransiz esirlerinl aer .... 
oSt btralcm&k, Paris!n iimalinde lki 

tntntaka ara•mda bir haddi fasil vil.. 
CUde l:eUrinek ~· bu suretle Fransu hü.. 
~tl.ue t.ek.r~r Para'e yerleomek .lm.. 
o.an1.n1 babJ eylemek istemektedir. 

.Belç1kallrun yüzü o kadar tu. 
haï idi ki bir kahkaha atmak -
tan kendini alamadi. Delvin 
mei;lekda§ma mütereddit goz
lcrle bak1yor, ona kar§I nasù 
davranacag1m kestiremiyordu. 
Gülünç olmaktan korktugu bel. 
li oluyordu. Arkada§mdan §S.. 
ka edip etmedigini anlamaga 
ga ·ret ediyordu. 

Megre'nin kah.kahasi onu da 
güldürdü: 

- Haydi canun, ôyle ~Py o.. 
lur mu? .... Sizi nasù hapsede. 

Zab1ta Romani: 28 
Türkçesi M. Feridun 

mevcut oldugunu sêiyledikten 
sonra g e c e g ü n d ü z b i r 
müfettfa tarafmdan muhafaza 
alhna ;lmacak olursa bunun 
kendisine kaça mal olacagmt 

50rdu. 

ni ben üzerime 11ld1m. Çar§Rm. 
ba sabah1 Grafopulos Grand 
otelden ç1k 1. Fakat hava mey. 
d.aruna gidecegi ycrde ima' i.s.. 
tasyonuna gicierck Berlin lçin 
bir §imeridiier bileti ald1. 

cAyni vagonda seyahat et. 
tik. Beni tanid1 m1 bilmiy~rum. 
Her .halde hiç konu§Illadt. Li. 
ej'e gelince indi. Tablî b~n de 
arkasmdan 1ndim. Ote! Modern 

de bir oda tuUu. Ben de yarun. 
da bir oda seçtim. Teatr Rua.. 
yal'in erkasmda 4ir rl?$to:randa 

keyi birlikte imha etmek icin Av- ve ilk gûnlerdeki moti:ir sùr'atini 
rupa milletlerini bir haç seferinc bir daha alamam1§tir- Smolensk 
davet etmi§ti. Yeryüzünde insan ,.e Zitomir meydan muharebeleri 
kafasmdan ve elinden çikan §"Y- llakkmda §imdiden hükûm ver. 
Ier nekadar nibidll'. Bugim ha- mek. yanh§ olur. Ancak Alman ar 
yat sahasi nazariyesi ugrunda sa- ;ki haf'.adanberi Smolensk ve Ji-

1 tehlikc unutulmUJ, Almanya ve tomir ülkelerinden §afka ge~me
Japonya dost o!mu~ard.Jr. Alman diklerine gi:ire Sovyetier iyi mu
~r ve miitekkkiri cGote. nin §!: kaveme• etm~ sayùirlar. 
si:izii çod: dogrudur: Smole.isk'de sevkulceni mik. 

cHer 11azar1ye sêinük ve solgun.. yasda bir Alman ihatas1 oldugunu 
dur; hayatm zerrin agac1 ise usa.. zannetm1yoruz. 0 bôlgede iazyik 
reli ve feyyazd.Jr.• sahasmda baz1 küçük S<>vyet gu-

TanI'J!îlayan insanlar scvi§e- ruplar1 esir ve imha t'dilmi§ ola.. 

2 - Vazlfemiz.i i!a ederek Allah& gil_ 
venmeliyi.i.. 

3 - Dof:ru yolda yürllm miz icabe
der~ Bu askenn kanunU:dur. Do!ru 

70lcla yuruyen hii;bir ,rydcn 'korkma.z. 
Bu ski ,em ve Adolrat parolasidlr. 

J Eylûl 1939 tarihlndenberi ordu 
memleketimizin bir .kO~esinden di~er 
kGje•lne kadar nôbet beklemekte • 

S1lahlan baz1rd1r fakat bu 51..ahbr 
biç kim.seyl tehdit etmerocktedir As. 
1<crlerimize verilen yecjne emlr ioP
raklartm.1Z111 tamamiy~tini .m.üdafaa ~t .. 
mektir. 

General Guisan .nutlw.na fU ao.ù.erle 
n!ha~t verm~lr· 

Vaz1yet bugiln 650 ..ne evvel oldu!u 
gibi v2h.imdir. Fakat, buna rat:ne:n em 
niyetlrniz ,- rdir. Çilnkü i »içre ]11Tdu 
Allabm yardlmt lle bir kaya üzerlnde 
lt:$a ed11mi1t1r. S.nclerdenberl bu yurt 
bOtün hüeumlara k:irsi mukavcm"t 
etm4fu, ided"""mlz takdlrde ayn.i 
lotikbalde de tckerrür edecektir. 

Polonya kabine .. 
sinde istifalar 

lki az1r daha 
istifa ett! 

Sikorski mes'elenin 
halline çah~1yor 

mezler, tam~mayan millctler de bilirler. Eger büyük bir ihata ol... 
medeni milletler arasmda, hûrri- mu~ olsayd1, o bi:ilgcde bir Sovyet 
yet, müsavat ve taavün kaickleri- ric'ati veya §arka dogru en az 100 
ne dayanan bir muarefe as1rlar. kilometre daha derin~~ bir AL. 
danberi yticut. bulmam1~tir. Bu- man ileri hareketi vuku bulurdu. 
günkü ahval ve vakayim yann Zitomir bcilgesinde, rlaha dogru. 
ba~ka btr §cl<tlde tecelllyahna §a- su Ukranyada bir Sovyet yorgun. 
hid oluniak buna hiç hayret eL lugunun mcvcud1yetine delâlet e
memeliyiz_ Uzak $arkta Japonya dE'celt bir eiwnare yoktur. Bazt 
garb ve cenub istikametlermde Sovyet Birlikleri ard"1lar hima
yay1lmak ve asirlardanberi te- yeslnde ~atka çekllm~ olabihrlcr. 
mssûl zâf1 gëistermeyen 400 mil.. Fakat Ukranyadaki Sovyet ordu
yon çinliyi tcmsll etmek istiyor. sunun sag ccnah1 Kiyef garbinde 
Japonya Çini henüz maglûp ede- ve Zitomir bi:ilgesinde hâlâ s1k1 tu 
memi§'.ir. Zatcn Japon galibiyeti •unuyor, mukabil taarruzlarla AL. 
devamh olmiyacakhr. Asirlardan. man lleri harcketini kirmaga ça.. 
beri Çin bir çok yabanc1 galipler h~iyor ve muvaffak da oluyor. 
gi:irmü iakat uzun zaman ban- Klyef garbinde Sovyet sait cenah1 
namam1~lard1r. Ya çinle~mi~ler sikl durdukça Ulcran ada Pm.di 
veya i:ilmü~leroir. Japonyanm Çi- bir Alman ve Müttefik zaferi ba.. 
ni bir Japon hindistam haline ge- bis me\-zuu olamaz. Fakat Sovvet.. 
tirecegine marulamaz. Çin bu de- ler de Kiyefi müdafaa için artik 
rekeye di.l§mÜ olsa bile bu hüküm i;arka çekilemezler. Zira Kiyef
ranhga Amerika, Rusya ve ingil... Zil-Omir arasmda 130 kilometrelik Londra, 2 (A.A.) _ Polonya mah!lt. 
tere mtisaade g0stermlyecekler- saha kalm1~\Jr. Kiyef mukaddera.. lerinde Hariciye Nazm Zaleski 1le bir_ 

dir. Uzai< "ark [stikbali"n mesele- ti bu sahada belli olacaktir. llkte dilier iki numn da lstl.!a ettik. 
'Y H l'"' S tl le-ri bildlrllmektcdir. Kaamafih bu is-

sidir ve bu i~de Japonyanm kat'î u asa: ovye cr gün gl!Çlikçe tifalarm General Sikorokl tarafmdan 
ve devamh hükümranllk tesis e- müdafaa usullerini mükemmelle,,_ k•bul edllp edilmcdl41 nenüZ malûm 
deœg.m zannetmiyoruz. Esbab1 tiriyorlar, Almanlar da taarruz delllldir. General Sikorski meaelenin 
uzundur; .meselâ askt"rî bak1mdan ruhunu ~~aybctmiyorlar. Bu yüz. halline çal~maktad1r. istifa eden dik;er 
Japonya 5-6 devlete kar mey- den mücadeleler pek çetin oluyor. iki num11 ulmleri bildir lm~~tir. 
dan okuyacak ,,artlara \'e kudre- Fakat Alman ordusu ilk -Oda ha.. Du nazu:lann bUfalar11U ircri a!malan 
te sah.ip egildir. Singapurun yol... fif yorg1mluk alâmetleri gosteri.. P~um:.;:~eldi~~klnd:t pek yalU."lda 
lar1 fiiph<:Siz Çin-Hindiçîni üze- yor. Harbin uzarnast çok muhte- resml bir Leh beyanatmm n•1redlle~i 
rinden •·e cenubi Çin denizinden meldir. zannedilmektedir. 
ge~r. .sin8apur ve etrafmdaki -------------- -------------

zengin Qlkelere yay1lmak için Ja.. ,--Hüyük tarihî roman:142------------· 

ponya bu youan once emniyete S It· A . N l o·· Id.. .. Id .~7 
ahnak mecburiyetindedir. Hal.. u an ZIZ aYsaz..an:M. s .. muii:~ra•··-ul • 
buki Amerika, 1ngi!tere, Rusya .,... , • 
ba•ka 4Jerle me gul olduklan 
halde J aponya bugün bile taarru,. Bu htristiyan sarraf neden çe • muktedit bir a dam dt. Tam mânâ _ 
zî harekâtta bulun.anuyacalt ka- kinmii olsundu. Çûnkü Murat e - &ile a.skerdl. 
dar zayJ.f .i.r. Çin-Hindiçinî yolu fendi padi§&h olursa bûtün borç - Fuat PR?, Hüseyin Avn pasa _ 

• larm1 iki misli alacakh. Sonra da Yt 9erasker yapt1g"1 zaman k ~ _ 
~imalden ve garpten ve Cenub1 ~ 

Ç
. d . . 

1 
d kt yeni padi§ah1n devrinde istikraz • ki olan pa<-•, ne kadar :!.ln Îiman _ 1n eruu yo u a §M an ve ce- ,... 

t t bd.dl d lar akdile milyonlarca liraya sa • da ve Î$e yaramaz ü era "arsa nup an e ' ere maruz ur. • 
Japonya Çini maglûp etmedik- hip olacakt1. hepsini birer bahane ile ordudan 

. Talebei ulûmun i>yaru mühim - uzakla•tinp tekaüde sl'vketmi••·. çe ve Filipin adalarrn1 ele geçi.r. • ,w 
Su lh n~.t tam bir tkttsad1 

D>eaaJ birllji 11e 14bal e.s•~. rr..,_ 
&a 11~ Alman7a arasmda kat'l bir aulh 
altd. e lllllr .i., tou -r. ,.en! M

. \ 
IlZ ..... 

- Ben bu tedbiri ~em ad. 

cBu gibi müracaatlar eksik 
olrnaz. Tarifeyi bildirdirn. Ken. 
disini himaye edecek olan mü.. 
fetti§in pek mahir o!masmt ~ 
rarla talep etti. Buna mukabil 
maruz bu!undugu tehlike ve 
muhtemel diiJmanlan hakktn. 
da sordugum suallere müphem 
cevaplar verdi. 

yemek yedik. 
Delvm arka~nin 

.keserek: 

di. Fatih camisinde ve medre. - HüaeY'.n Avni """a, orduyu 11 medikçe Hindiçiniyi bugiinkü iEl- r--. 
sêizûnü kilde i.igale tefehbÜll etm1?$i bü.. lerde toplamn1§lardi. Ve hepsi de s:aetl.e tasfiye ederek yerine kl'n-

yük bi:r '!"Y ifacle etm~. Biz Ja- silâhlanmqti. . .SOft.alar Mahmut di adamlann1 getirdi. Ve er bi • 
ponyanm hata ettigine kanili:. Ve Nedim pa~yi istemiyorlardt. b\;.ll. rerini terfi ettirerek kl'ndisine med 
istikbalde bunu pahahya iideyece- ta:a~ tabakas1 da iltih&k et - yun e bende eylenfr~ti. Bu sebep. tildir. 

MeksikayCJ1 Al
man tavsi • es1 

Amerika Hariciye 
M ü s te§ a ri V els 

Bunu ''a ikâr bir 
küsta kn diye 

tavsif etti 
V , 2 (A.A..) - Summer Ve!.. 
, Mihrtr lehme fa li~tte buhmduk.. 

larmdan 1uphe edilen ccn bl .:l.merlk.a 
t1carcthaaelermin kara h !eSÎDe ka~ 
Meki11taya Birle$!k Arcerlkay1 pro!e.>
to •llncsini tev51ye ed<:n Almanyarun 
bu hareketlni fik1r btr küslahWt• 
d Y• tavglf etm11tlr 

Almanyanm teca ·üzleriy e bir çok 
tnllietJonn bAklnlÎJ'l:tlet:1Dl )"lk\tilnl 

llr' taa Velles de tir ki: 

A!r,an1ll!lm MeksJ<a ~ herhangl 
°'1$ka b1r memlekelc hüiml,yet hakla.. 
~~mu ataa lç n ne yapmasi lâzun 

gl bnk'k1nda tclldnlerde bulwunas1 
a kâ,- bir ltUstahliktir 

v.n !Il . • 1 31 eks1ka l1J.Q Almanyanl.Il na,. 
e •rlne lht.~llC! <>lmaw;iw. illvo 

Ur. 

dediyorum! 
- Nasù olur! 
Epey .mu.bvemet etti. Fakat 

arkadR§min §Rka etmedigini 
anlayrnca ne yapa~ ~§trdt· 
Karp kar~ya otunrul§lardi. A. 
ralannè.a üstii dosyalarla dolu 
bir masa vardi. Megre ara si.ra 
meslekda§UUII lüle tapndan pi
posuna takdirkâr hir nazar ftr. 
lauyordu. 
- §imdi anlayacaksmu: dedi 
Vaziyetten sizi daha e,,:_,el ha'.. 
berdar etmedigimden dolayi 
afflmzt dilerim Fakat bunun 
imkânStz oldugunu birawan 
6i i:de takdir edeccksiniz. Cina. 
yet çarf!IDba gûnû .ifiendi de. 
gil mi? Alâ! Pazartesi günü Pa.. 
r· te bodrumda otururken Gra.. 
fopulos ismnide bir adarnm kar. 
t1m getirdiler. Her zaman yap. 
tit= gibi misafiri kabul etme.. 
den evvel hakkmda malûmat 
edirunek üzere ecnebilcr servi. 
sine telef~n ettim. Fakat hi~bir 

ey ~cnemedim, çünkü Gra.. 
fopulos ancak bir gün evvel Pa. 
rise ge J.m4ti. 

.Büroma girdigi zaman ben. 
de ne yapacaj!1Ill ~§lrml§ bir 
adam •11t1bam1 biraktt. Bana 
çok seyyahat ettigini ve hava. 
tmm tchlikede olduguna inan
'Ullk 1çin bir çok i;ebepler 

cGrand otel'e bana verdigi 
adr,,.,, hemen o ~ istedi
g; müfeltiïi go derd.im. ~rtesi 
sabah hakkmda malfunat al. 
mak içjn Yunan sefare:ine mü.. 
racaat et• im. Se!arettcn büyük 
A tina bankerb::rinden birinin 
oglu olaugunu ve Avruparun 
muhtelif ~ehirlcrinde tenbel 
ve mü"effeh bir hayat geçirdi
gini êitrendim. Siz onu her ha!.. 
de bir scrser1 zanne t1niz, de
gil m1? 

- E,,.,t. Acaba siz de? ... 
- 'tüsaade -edin, i6alJ gûnû 

-akjam.1 Grafop111os'u hima,-e et.. 
n~le mük!'llcl 1an mfi_ !.'~ 
bana yunanh1un bütün gün lZl .. 

ni kaybeltirmege ugr~!II;1m 
hayretle soylec!i. Müracaa~ et~ 
gi usuller iki kap1h evler, tak. 
si degi~tirmel<'r, mÜ§lerek yol... 
culuklar gibi basit ve herkes. 
ce malûm olan !l"Yl~rdi. Müiet
tis Gra!opulos'un ~arsamba sa. 
bah1 Londraya harekct edece!t 
olan tavyare için bir bilet aldJ.. 
guu ilâve etti. 

citiraf t'derim ki Londra,1a 
kadar hilhassa tayyare ile b r 
ge ·,,_ti ''apmalc fkri ana pek 
ho§ ge1di. Bunun !çin takip i.fi. 

_ cBekaS• da olac-ak ... dedi. 
Oranm yemekleri pek iyidir! 

_ H e yerli yemekler er.fes .. 
Graffopi;los'un .ilk defa olarak 
Liej'e i:-eldigini derhal anladim. 
Ote! Modern'i ona ista.>yonda 
tavsiye ettiler. •Bekas• a da o.. 
telden yollaclilar. •$en degir, 
JT"en• in medhini kap1c1dan i.. 

§itti. . 
Komiser Delvm dalgmdJ.. 
_ Dcmek ki tesadüien ora. 

ya gitmi~ .... dedi. 
_ B lmiyorum. Bara ondan 

biraz sonra girdim. Mûessese
nin dansôzlerinden biri masa
sma oturmu§ idi ki bu da tabiî 
id,. Dogrusunu isterseniz or,,da 
s1kmhdon ça.lad1m. Çùnkü 
ben bu nevi ycrler<len hlç hO§
Janmam. Evvelà kadmla bera.. 
ber çii<acak za!lnettim. Fakat 
sonra riansôzün ya1n1z ç1kma. 
ga haz1rland1g1m gorünce yam
na akla l!m ve iki üç suai so.. 
runcaya kadar 'bir müddet ona 
refakat ettim. Ka dm bana bu 
<'cnebiy1 ilk defa olarak gordü. 
günü, 11damm ona randevu ver. 
di"ini fak:at tr sçimn biri ol. 
dugu için gitmiyecegini siiy. 
le di. 

(Devami var) 

gini tahm.in ediyoruz. ~ .. . [le ordu tamamile Hüseyin Avni 
Atman S1H>11et h«rbi Bu kay1tsi.z ve duzensiz softa • pasamn elinde idi. 

l 
. ilizl . delâl"" il lark l~ îçind~. bir\1(>klurba_§' .saranl1kli sa. Pa§a, menkûp olsa da. sürgün 

S<>vyet er mg erin ~.. e a u eeneu1 ve i.atiy ar da gitse de ordu Hüse i A · _ 
Japonya ile anl3§\t ve Polonyay1 1 vardl. Bu cuuslar Juya!etlerini va baglJ. idl Y n vni pa§a 
tamdi. Rusyada bulunan Polon. d~gi§tirerek birer softa olmu§lar.. Talebei ulûmun hey . 

. ' d b" rd t k"li binl ft . ecan ve is-yah esmer en ir o u e:; 1 n~ on erœ so a aras1na gi.rerek •yaru günü Babiâlid v-ke:I" M _ 
karar verildi. Harbin sevk v~ 1da.. bir müslüman ve Türk gibi onlan lis" t 1 b 1 e u a ec 
!"€Si haklmmdan, 1ngiltrre ve A.. tahrik ve te§Vik ediyorlardi, Kim \m~t a.::a.~ml§ u unu~o,'d~. Mah -
merika Sovyetlere yard1mda bu- kime idi? •m pa§a ce mi) etm Z•) a -
lunmak için te~cbbüse giri~tiler. Talebei ulûmun ïsyam siralarm- dele§tigi haberini almca huzur -
ingilizlerin Hindistan yolile 1ran da Hüseyin A vni p~a Bursa vali- suzlanmaga ba§ladi. 
ve Afga!l üzerinden Sovyet ile ir- &i olaru: sürgün bulunuyordu. Fatih ve clvarmda softalarm 
tibat ve münasebet tesisine ça. Mithat pap Edirnekap151 hari • fev.k.al!de kalabahk hir halde bu • 
1: 0mal~n mânida~dir. B~ ;:;ekild.e cinde yapt1rdigi saraytnda idt. lunduklan vükelâ meclù;ini te!â~a 
bir ir!Ib~t. ve ~unasebeti Amen. Sultan Azizin en ziyade korktu- dii~ürdü. 
~ da S1h1rya uzennden yapmak gu adam Hüseyin Avm pa§a idi. ~eynii.1.Wâ.m, meclisi tcrlœder k 
n1yctmded;r. Alman ·a, ~gal altm.. Ordu tamamile Hüseyin Avni pa _ derhal so!Uùarm teakmine g1tti. 
dak1 baz; memlekctlcrde mevcu~ §anm elinde kil. $eyhülislâm, ulemay• pladL Et-
ho§nul.suzluk dolay1sile oralardan Hüseyin Avni pa~a, Fuat pa§a _ raf1 kolaçan etti. 
fazla kuvvet çelœm1yor, ve Sov. nm bendesi id!. Onu Fuat pa§& e - Fakat, gordü ki isyan eclen scr
yet cephesine gêindercmiyor. Bir linden tutarak ordu mii§iri, seras- tatar kendi aleyhindedirler_ hem 
habere gore Sirbistanda bilâkis ker yapml§tI.. de $eyhülislâm1 tenltid etmekle -
muhafau kuvvetlerini takviyeye Fuat pa§anm vefatmdan sonra dirler. 
mecbur kalm1§hr. 70 bin ki§iyi Hüseyin AVJÙ p~ayi Ali pa§a tut BR§IIlllheynci Ha_.f~. Mehmet bey 
bulan ~irp çetelerile ugr3§mak IDll~U. soitalan kwnen korükl1yenler a -
hayli meseledir. Bu gibi ahvalin Sultan Aziz. Hüseyin Avni pa - rasmda: l_di. lliiLz Melunet be Sul 
di~er meml&œ'lerdeki milletlere ~aya kindar olduj!u halde Fuat pa tan Az1zm en yakm bendd ri den 
de sirayet etmesi ve Almanlar1 da- §3ntn ve Âli paiaDID, Hüseyin Av· biri o!Inakl.a bcra~er rnahr<'m 1 -
ba mü kül vaziyete .wkm.alar1 da ni pa§ay1 tutmas1 dolayisile Sul -1 rak H~yui. Avru paa§ntn §ahsen 
muhtemeldir. tan Aziz, kar 1 koyam1yordu. adanu idi. 

Aslœrl harekât, i.ki haftadanberi Fakat, Hûseyin AYni p~a çok (Dennu ur1 
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1 Ce P Ili e 1 e rd e Vaz lyet 1 

Mevziî Sovyet taar
ruzlar1n1n hedefleri 

(Ba~ tarafl 1 inct sayfada) 

man isti!1barat ajans1 ise Smolensk 

imahn<lcn ba§ka cenubu ihata e. 

d.len büyük Sovyet kuvveL 

lerinin irnha olundugunu, 35 bin 
csir ahnd1g1m bildirmi~tir. Al. 
manlar, S<Jvyet tebliglerinde isim. 
lert gcçen Smolensk, Zitomir gibi 
§chirlenn ellerinde oldugunu ve 

muharebelerin bun1arm §ark ve 
§imalinde cereyan ettigini bildir-

mektedir. Yine Alman ajans1 ~
malden Peypos gëlü civarm<laki 
Sovyet kuv\'etleriniri imha edil. 
mi~ ve Sovyetlerin b~hca strate-

Alman tebligi 

ji mesneomm kmlnu~ oldugunu 
bil<lirmekt-edir. 

Sovyetler ise bir Alman tümenL 
nin bozguna ugratlldlg1m, kanh 
muharebelerin devam ettigini bil
dirmektedirler. Londradan gelen 
habcrler Sovyctlerin mukabil taar
ruzlarda bulunduklanm bildirL 
yorsa da bn taarruzlarm bütün 
cephe boyunca vuku bulduguna 
dair bir i,aret mevcut degildir. 
Halen yap1lan m-evziî taarruzlarm 
gaycsinin )mdilik s1rf Alman 
ilerleyi~ini durdurmak o1dugu sa.. 
mlm:-ktad1r. 

* 
Sovyet tebligi 

(Ba§ tarafl 1 inci saytada) (B~ tara!1 1 !nci sayfada) 
misi hasara ugrahlmi§br. Smolensk ist!kametinde c«reyan et-

Alman hava kuvvetleri ~arkî mekte olan muh.arebeler neticesinde 
1skoçya \'e ingilterenin cenubu Sovyet kuvetleri Almanlarln 13 üncü 
garbkinde bulunan liman tesisa.. plyade .ftrkasin1 bozguna u~atnustir. 
tma ve bu arada bir hava üssüne 1 Agustos gecesi Nevel, Smolensk ve 

d ·· · b' tt t t Zitomir .i.;tlkametfnde siddeili muhare_ 
e muess1r 1r sure e aarruz e - beler olmt t D" · t "k t ••. . . 1~ ur. 1ger 1~ 1 ame ve .u-

rru~lerdir. talarda ehemmlyetli hiçbir hareket ol-
Berlin, 2, (A.A.): - (Anadolu 1 mam1~hr. Hava kuvvellerimiz kara 1u.. 

ajansmm hususî muhabiri bildi- ta1a;:1~~Ja i~birligl ya~arak düsmarun 
diriyor- motorlu k1tlarina ve p•yade topçu una 

"- 2' 4 t · · d sk • · darbeler indirmekte devam etmislerdir. =in saa 1çm e a en vaz1. 
tte hissedilir bir iyilik mü aha- ÎSVEÇ GAZET1:LERtŒ GÔRE 

d dil . Le . d K' f VAZITI:T e e mi§lll'. nmgra "\"C ie -
ln dü~tfigünü bildiren fe\•kalâde Londra, 2 (A.A.) - oti; 

O!i'nin S olholm'deki muhabiri, Al_ 

-- iu z a k ~a r k ~a 

Japonya petrolü 
alt1i11a alacak 
Hollanda Hindistan1 

i 1 e m ü zakcrel er 

Si y am, Japonya 
ile anla,acak m1? 
Tokyo 2 (A.A.) - Dünkü kabi· 

ne toplant:smda maliye nann 0-
bura Japonyamn, H.olanda Hindis· 
tanmdan gelen pctrolü altmla te
diye etmek niyetinde oldugunu bll 
dirmi§tir. 

B. Obura Ho.Janda Hindistanmm 
petrol anla~masm1 feshettigi habe
rinin as1ls:z oldugunu tasrih et -
mi~tir. Yalmz Japon alacaklannm 
bloke edilmesj dolarla tediyeyi im 
kâns1z k1l<l1gmdan altmla odeme 
dü§iinülmektedir. 

HOLANDA HiND1STANI 

1LE MÜZAKERE 

Tokyo 2 (A.A.) - cD. N. B:• 
Batavyadan Domei ajansma .bil 
dirildigine gore, Japon ba§konso • 
losu M. ishizawe ile Holanda Hin
distan1 ticaret komiseri M. Van 
H.odgstraten iki menùeket arasm
da yeni bir ticaret anla§masmm 
akdi için rnüzakeerlere ba~lamaga 
karar vermi§lerdir. 

SiY Alvll~ V AZÎYETÎ 

Tok ·o, :!. IA.A.): - {D.N.B.): 

lKDAM 

Fin gazeteleri 
Îngiltereye ate~ 
püskürüyor 

Petsamo bombard1ma· 
n1 infial uyandird1 
Helsinki, 2 (A.A.) - D. N. B: 

Lise ve O. Okul-
1 ara al1nacak 

Paras1z ve yahh tale
be kayd1 ba§lad1 
Ankara, 2 (A.A.) - Maarif Vekilll

ginden teblig ed1lmi~tir: 
1 - Bu sene 915 numarah kanun 

Ajansuunta Fin gazetesinin yazd1g1. mucibince lise ve ortaokullara paraslz 
1a &ëre ingilizlerin Petsamo'ya kar~l yatü1 olarak girecekler içln açùacak 
aphklan taan·uz Fin halk1 arasmda müsabaka lmtlhanlanna &irmek iste_ 

.iüyük bir infial uyand1rm1§hr. Ha- yenlerin kay1t muamelesine 1 Agustos •1ersiz ve harp llân edilmeksizln yapl-
•an b>t taarruzu Britanyahlarln bol§e. 1941'de ba~lanacak 20 Agustos 1941'de 
\'iklcrden pek ~·abuk ders ald1klarim son verilecektir. 
•e devletler hukuku ile nizama kal"$1 2 - TaLb olanlann 20 Agustos 1941 
'lyni cürümleri lrtlkf.b ettiklerlni isbat • çar~amba ak§amlna kadar bulundukla_ 

d
;der. Gazele aynen 6Unlan yazmakta- ri yerin lise müdürlüklerine, lù;e olma_ 
1r: 
Bu alçakça taarruz m!lletimizin Bri

anyaya ve harp gayelerlnc knr~1 olan 
•Jn anlay1~1n1 da ~üpüreceklir. Ç inkü 
~.üçük milletlerin hürrlyeti içln onlara 
arkadan hilcum ederek mücadele edil. 
mez. 

Harict siyasctlmiz bu suikastm mem 
leketimizde dogurdugu aksülâmellerln 
en lyi i.fade ~eklini bulmas1 1çin bütün 
teclbirleri alacakhr. 

---V-

Rusyaya Ameri
k an yard1m1 
Sovyetler malzemeyi 
para i 1 e alacaklar 

V3$ington, 2 (A.A.) - Reisicümhur 
Roosevelt, iiazetcciler toplanhslnda 
Sovyet Ru,yamn icar ve lare kanunun_ 
dan ' ifade eden me!l"leketlcr arasmda 
olmad1gu11've bu kanunun Sovyet Rus_ 
yaya da tatbik edilip ed1lmiyecegini 
henilz bilmedigin1 sëylem~lir. 

yan yerlerde ortaokul müdürlüklerine 
ve ortaokul bulunm1yan yarlerde Maa.. 
ri.f müdürlüklerlne müracaat etmeleri 
lâz1mci:r. 

Mù abaka imtihanlan butü,l smlf. 
Jar için su tarihlerde yaz1ll olarak ya_ 
pJlacakhr. 

A - Türkçe, Edebiyat, 1 Eyl(il 1941 
pazartesi günü saat 9'da. 

B - Matematik, 2 Eylûl 1941 sah 
günü saat 9'da. 

Arnavutluk 
Muhtariyet verilmesi
ne dogru adimlar 
Roma, 2 (A.A.) - D. N. B: 
Roma'nln resmi mah!illerinde i§aret 

edildigine gore, Arnavutlugun italya
ya ilhakmdan sonra Arnavut devletine 
\·azilelerinin i!asmda yard1m etmek 
üzere ihclas edilmi~ olan Arnavutluk 
i~leri müstcsarh:,'lnm 1Jga edilmesi Ar_ 

wutlugun muhtarlyetine dogru yeni 
bir ad1 m te~k 11 etmc • tedir. 

Ayni mnhfillerde ildve cdildigine go_ 

3 - ACUSTOS - 1941 
~~~~~~~~~-

Bat, Dft, SGsle, Grip, BOmatimna 
Nonaljl. Kmkhk te BütDn Agnlarmm Oerbal Keeer 
~ IGlldt S bfl atàabfllr. T.A~t.llt.!RINDEN SAICININIZ. 

HER YERD! PUU.U KUTIJt.ARt ISRA'Rt.A ISTEYINll 

'·'. - . -. 1 • ~- _-. :f'' 

--------------------

Millî Piyangoda 
isabet nisbeti be§te 
birden f azladir. 

7 Agustosta lstanbulda çekilecek Milll 
Piyangoda talihinizi tecrübe ediniz 

At yan§lan daima büyük ragbet gorür. Halbuki bir at yau~mda 
ganyan veyahut plâsc, bu i~ için yabnlan paranm ancak üç, dort mis
lini verir, Pek ümit edilmiyen bir at birnci gelirse o zaman getirdigi 
paramn yekûnu biraz daha yüksek olur. 

Fakat bir piyango oylc degildir iki lirahk bir biletle bu paraIUJl 
(10.000) mi.slini kazanabilirsiniz. 7 Agustosda çekilecek Millî Piyan· 
goda büyük ikramiye (20.000) liradu-. Bundan ba§ka iki tane (10.000) 
lirahk, dort tanc (5.000) lirahk, k1rk tanc (2.000) liraltk krrk tane 
(1.000) lirahk ikramiye ''ard1r. (500) liraltk ikramiyele:in miktarl 
seksen, yüz Iirahk ikrami~ clerin ise 400 tancdir. 

Îhtimalleri g<ize alsamz dahi netice yine lchtedir. Çünkü 7. Agus· 
tosda <;ekilçcek J.\.lilli Pi;yangoda il.abct htimali be de birden fazla
drr, Yani yüz bilette 21 blet muhakkak ikramiye kazanacakhr. 

tebliglerc intizar edilmektedîr. manlann Smolensk mmtalrnsmdaki mu. 
Berlin, 2, (A.A.) - (D.N.B.): h:nebelerc dair nC$rettiklcri raporl rda 
31 temuzda §fil'K ceph<:sindeki arW< bu m1nU.kalardalu muharebekrin 

~Iman ordularmm harekâtma i~ kat'l sa!hnsma ge,d;g1 ha,;k1ndaki tlk
tirak edcn Alman hava kuvvetlcri ri terketmis bulunduklrm1 bildirmek. 

tedir. Alman propagandac1larimn bu 
Y•'niden dü~man te§ekküllcrine, husustakl 1fndeleri aç1 - a blr çekingen

D. . B. ajansmm Bangkok'dan 
haber ald1gma gore Siam naz1rlar 
mcclisi !dün fevkalâde b1r toplant1 
esnasmda Frans1z Hindiçinîsinin 
i§galine Japonya ile aktedilen 
kredi anla!imai.ma ve Ïngiltere ile 
Siam arasmdaki münasebetlcre 
aallûk eden mühim mescleleri 

Roosevelt, §Unlarl ilâve etmi<tir: 
Sovyet Ru yanin Birle ik Amerika

da yapacai;1 harp nialzemesi mübaya!I. 
t1n1 ëidemck kabiliyctini haiz olma.1 
buna bir sebep te~kil eder. 

----o--:--

re, Tiran'daki Amavut hükümeti bun_ 
dan sonra hükûmet i erini italyan t -
'llumi valisinin yardnm ile bizza 1dare 1 
edecektir -

Amerikan1n 
yard1m1 

Talihinizi geni, m.ikyasda tccrii be etmek için bir piyango bileti 
almak kâfidir. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLÂ~ 
yürüyü.? halinde bulunan kollara, lik gôstermcktedir. 

müzakerc etmi~tir. 
top mcvzilerine, demiryol hatla.. S\'en ka Tagbladet'in yazd1gma gore, 
rrna ve kamyon1ara hücum et. Rus zayiati çok mühimdir, fakat buna Bangkok'taki iyi malûmat alan 
rni~lcrdir. mukabll Almanlann zayiatl da çok a- mahfillerde iîaret edildigine gêi. 

NORVEÇTE 
---<>---·-

$imal bëlgesinde, Alman sa\'a~ gird1r. ~ilaraf m~isahltler Almanlar~ re Siam Mançl~uo hiikûmetini 
t J . b'lh L . d' ch:~mlJctli takv•ye k1talan sevkett1k tanimak suretiyl-e hangi yolu ta.. 

Fevkalâde ahval vazi-
edildi yeti ilân ayyare en 1 assa enmgra m ier1ni fakat cephe gerrsinde yollarm, . . -

~arkrn<laki dÜ§IDan tecemmülerini ! bozukiugu bu kuvvetlerin cepheye mu- k'..P + etr:iek azmmde oldugunu 
hedef tutmu~lard1r. vasala!Jnm fevkalade teehhüre ugrad1_ gos,ermt bulunuyor. 

Londra, 2 (A.A ) - Stavanger rad_ 
yostm..in blldirdigine gore Norveçte 
Alman mümessili bütün memlekette 
Cevkalâde ahval vaziyeti ilân etmi§tir. 
Bu kararname ahkâmma tevfikan lü
zumunda memleketin baz1 yerlerinde 
yahud bütün Norveç'de orfl idare ka
aunu tatbik edilecektir. 

Cenup bêilgesinde Dnieper mm- g1m tahmin etmektedir, 
takasmd~ki askerî hedefler, bil. Svenska Tagbladet'in babscttiti ra. 

0 porlar Almnnlarm da bildirdikleri gibi 
hassa tayyarelerimizin hücumla. Sovyet ordularuun iyi ter;hlz edilmis 
nna ugramI§hr. olduklanru ve Stalin hatt1 gerisine çe. 
~imdiye kadar alman ve henüz kilmis olan Rus kuvvetlerinin Sovyct 

tamamlanmaml§ bulunan rakam- (lrdulanmn en lyi talim gormüs ve en 
iyl te lih edilmis kuvvetlerinden mü

lara gore, 31 temmuzda Alman rekkep oldu~unu ukretmektedlr. 
hava kuvvetlerinin ~ark cephes:n_ 

dckinc i~tirak eden hava kuv\'et- Japonyaya k 
l rimiz dü§manm 40 tank, 264 8ff 1 
kam ·on, 2 z1rbh tren, 2 cephane (Ba~ lnrafl l inci sayfad.:i) 
tren:, bir e§ya treni, 3 lokomotif, Reis1cümhuru Quezon Uzak s11.r taki 
Jj hava de!i bataryas1 ve 31 ha\'a 1 Ame~lk~n kuvvetl~1;. ba,kumandamnln 
d L ,opunu tahrip etmi~lerdir. tal7b1 uzerme F1hpm 1ht1yat kuvvet. 

Berlin 2 (A.A.) _ Bialistok ile ler~ne1 meJenstb1p 1oeda.1
1
aym: 

1
yani 15.o.oo 

B . • . tt~ln n .- er er 1 mesm emretml§
aranoviçi aras1.ndak1 sahada bu - tir. Bu 10 alay geçenlerde Re1sicümhur 

lunan Zelwa'run i~gali esnasmda looseevlt taraflndan te kil edilmill olan 
Alman kit'alar1 §ehir civannda 1 Uzak Sarktaki Amcrikan ordusuna 11-
taze kaz.lm1§ ve henüz tamamile tihak .cde~cktir. . 
ërtülmerni§ bir çukur bulmu~lar- I . Va~.mgtm, _2 (A.A.) - Is.tlh.sal da1re_ 
d B k 

s1 mudurltlgu cuma geces1 yan.rndan 
1r. u çu ur derhal muayene e - ·i·b b 1.. B' l i" A 'k 'd • , J 1 arcn u un 1r e, ,., mer1 a a 
dilm~ ve kaçmakta olan Sovyet • ham ipck 'cme ln. mcne mi~tlr. Dola 
ln;n alclâccle mühim vesikalar ve ~•«y' blltw tuhaf yc ·e lpckll mensu
haritalan gomdûkleri gorülmü • catm tJ'•altih duracakt1r. Bu yüzden 17 
tür ~ bin amclenln i$siz kalacag1 lahnün e-

. dilmek tedir. 
S:Ovyet te§ekkülerine ait mühim Ordu ve Bahriye salâhiyetli makam_ 

em1rnamelerden ba§kaca Alman lar1, bundan sonrn iki sene lçin biltün 
~ehirl-erine ait birçok haritalar da Birle§ik Amerikn Jpek stoklanna mua
bulunmu§tur. Bu haritalar, civar _ d1! '?ik~arda lpege lhtiyaçlarl oldugunu 
daki Sovyet tayyare meydamndan blldirm1lllerd1r. 
gelm'~tir 1940 lkbah d d But!ln Blrlesik Amerika antrepo vc 1... · 1 ann a a , tplik fabriknlannda bulunan barn ipek 
Sovyet devlet matbaasmda basti- rabrikalarmm •bloke> edilmesi emre
rilm1~hr ve Almanyanm çok i • dilm Ur. 
çerilerinde bombalanacak Alman 
§ehiI lerindeki hcdefleri gêisterir 
mânidar i§aretleri ihtiva etmekct
ticelerini bildiren resimler, fonnül 

Suriyede 
(Bas taraf1 1 inci aaytada) 

tlir. Rus ajanslannm ke§ifleri ne • viye gondermemlze daima itiraz etmek.. 

ticelerini bildiren resimler, for - tedlr.> 
müller ve cografî ve ikhsadi ma· Genernl Dentz'e hltab eden ve 15 

Subat tar1hli yani b r ay sonraki Udnci 
lûmat ile hava §artlan, bu harita - rapor oyle demektedlr: 
!ara ilâve edilmi~tir. SoYyetlerin cAlman mütarcke komisyonu bizl son 
mühim gërdükleri hedefler, kJrm1- karanndan haberdar etm Ur. Bu karar 
:z1 renkle çerçevelcnmi!ltir. 155 nu- muclblnce Madagaskar ~e Fransadan 
maray1 ta§1yan Magdeburg hari • Hindiçini'ye im:an veya malzeme talc.. 
tasmda kiliseler ve içtimaî müesse dye gonderilm i menedilmi tir.> 
5eler de ktrmizi ile çevrilmi~tir. Diger giz~i bir rap~rl~ da Vic~y Ge. 

Al hf.ll · d b neral Dentz e sunu blldlrmektedir: man ma 1 crm e eyan o • . .. 
1 d ;; ·· b h •t 1 Al Alman komisyonu Hmdiç1run milda.. 
un U5una gore U a.r1 a ar, - 'raas1 için her türlu takv1yenin gënde. 

manyaya kar~1 Bol§ev1klerin taar- rllmesini reddediyor. Bu red bilh11ssa 
ruz niyetlerini isbat eden vesika- bu mUstemkeleye, halen :\fartln;k'de 
lan tamamlamaktadJ.I'. bulunan Bearn tayyare gemisiyle Ame. 

Berlin 2 (A.A.) _ Mosk.ovarun rika~ ma.m~lâU tayyareler ronderil~ 
, . mesme a.ittir. 

asken tebliglerinde on gündenben 

hep ayni mevki isimlerine tesadüf Ruzvelti•n . . 
edilmektedir. muav1n1 

D. N. B. nin ogrendigine gëire, 
bütün bu mevkiler, bir müddet • 
tcnberi Alman Ï§gali altmda bu -
lunmaktad1r, Tass'm haberlerinde 
tekrarlanan bu isimler, Novorsev, 
Nevel, Smolensk ve Zitomir'dir. 
Bütün bu yerler, daha Temmuz 
ortalarmda Almanlar taraf1ndan 
:zaptedilmi§tir. 

Sovyet ordulanmn inhizam1 hu
susunda dünyay1 aldatmak maksa
d1, bu resmî tebliglerden meyda • 
na ç1kmaktad1r. 

(Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 

m gibi bütün dünyay1 sarmakta. 
d1r. Bizzat hüriyetin korurunas1 
bize baghd1r. Bu vazifede kusur 
etmiyecegiz.• 

M. Walles, i§gal edilen memle. 
ketlerden de bahsederek demi§tir 
ki: 
Güne~ zannettigimizden de da.. 

ha çabuk dogacaktll'. Hitler'in du
varlan nrkasmda ku<lretslz yatan 
bedbaht imilletler 1~1g1 gêirmege 
ba§lam1 ~lardir. 

Bir yiyip bin 
~ükredelim 

(Ba§lilakaleden di!vam) 

risindeki halk kütlelcrinin ekme -
gini tedarik etmck me:.elesi, mu
kavemet bak1mmdan en miihim 
rolii oynamaktad1r. 

Bir ay ev\'l'I. Ankarada, mide • 
sinden rahatsiz olan vc )mdi ye -
digimiz kar1~1k unlardan yap1lm1. 
ekmekten ~ikâyet eden bir baya
na, Yunanistandan ycni gelmi o· 
lan muhtercm bir ·urdda§, bu ek
megi opüp ba~ma ko~ arak §U soz
lcri soylemi'iti: 

o----

Parlamento âzas1ndan 
bir lngiliz binba~1s1 

tevkif edildi 
Londra, 2 (A.A) - Parlamento âza_ 

•111dan blnbai;1 Sir Herbert Paul Lat. 
ham, askeri kanuna mugayir harekette 
'Julundugundan dolay1 tevkif edilmi~
tir. Divam harbe sevkedilccektir. 

ÎRA NDA 
(Bas- taraf1 l inci s:iyfada) 

•- Sakm, ekmcginizden ~ikâ • inglliz Hariciye Nazmmn Avam Ka_ 
yet etmeyiniz. Yllllanistanda ye • maranndaki beyanatl esnasmda, Bu 
nilen ekmcgi gür eydiniz, siz de, Ingiliz te~ebbü. ünün Sovyet hilkûme-

. tiyle tam mutab1k olarak yap1ld1gm1 
§Îmdi begenmedigïniz bu ckmef?, ,;oylemcsi mânidard1r. ingilizlerin iran 
benim gibi opiip ba§mIZa ko~·ar - da bulunan bir kaç Almamn faaliyeti 
dm1z. Atinada Kordiplomatik men_ hakkmda yanh$ habcrler yaymak için 
suplarma halkm ~ edigine nisbet- sarfettiklerl gayret çok ~üphe uyand1ra 
le çok daha iyi bir ekmek verili - cak mahlyettedir. Çünkü Îngiliz - Sov_ 

yet pakt1 bu gayretlerln csasln1 te~k!l 
yordu. Fakat bu ·~ok daha iyi» vas clmcktedir. Bu znviyeden tetkik edil. 
I1 da nisbîdir çünkii bu ekmek de digi takdirde ingiliz manevras1 ehem
kapkara ve kask11h bir §Cydi. Han· miyet kesbetmektedir. $imdiki halde 
gi undan yapild1gm1 bihniyorum bütün meselenin lâftan 1baret olmasma 

I'b • • d b •da u ra~mcn, dlkkatle takib edilmelidir. 
amma, ga 1 a, 1çm e ug Y • Iran' b · • ··d h 1 k 

d B. m u s1yas1 rr, u a a eye ar~1 

nundan ba§ka her §CY var 1· 1 .- aksüll\meli kâfi dcrccccle vaz1hhr. Ïran 
zim ekmegimiz Yunanhlann yed1- :diyor ki; Bu haberleri ç1karanlar ec
gi ekmek denilen §eyin yanmda nebilerin herhangi gayri kanunî t~ali. 
borek, baklavad1r, Bu ckmegi :d · yett~ bulun~a~arina mân1 olan Iran 

• b" "k" d' • te§k1lâtin1 b1lm1yorlar. y1p m §U ur e m1z ... 
Yalmz, Yunanistanda degiJ, ne· 

fis unlan ve enfes ekmeklerile Sovyetler 
m~hur Romanyada da boyledir; (Ba~ tarn11 1 inci saytada) 
Bütün Avrupada da boylcdir. Her düf ettik. Diger taraftan Omsk'dan 
millet ekmek ukmbs1 çekmekte • itibaren §ark istikametinde yap1 -
dir; Türkiye ise, bir kaç güne ka • !an askerî nakliye trenleri bizi ge
dar hafü bugday unundan ekmek ride b1raklllar. intiba1m, S<Jvyet -
riyecektir. Bu nimetin kadrini li!rin Uzak~ark ordulanm takviye 
bilmek ve sevinmek Iâznndir. etmekte olduklan merkezindedir.• 

.. ~?kt?r ~efik Saydam kabinesi, Sumira beyanatma §unlar1 ilâ -
butiin ihhyaçlarm ba§mda gelen ve etmi§tir 
ve fakir halk1n en mühim g1dasm1 · ' 
t kl ed k •• b' b 1 bol •Moskovadan hareketim s1rasm-

C!?d-.' ken ~ mk~ ize 
0 

da Sovyet rnakamlari hükûmete I 
ye 1rme 1m amm bulmu~tur. . . 
~- d' k v• • • • d l h ait umum1 rnagazalan kapatmakta ':l'un 1 e meg1n ems1m e 1s a a 1 

ff k ] kt d B .. 1.. A ve esyalan ambal?J yaparak daha mu va a o ma a 1r. u un v· . . • 
k k buh .. d ... k tçer1lere sevketmek üzere bulun -

rupanm e me rant 1ç1n "' iv kt ·a· 
d v k k k . . d ma a 1 1.> ran ig1 ve e me avgas1 içm e 

bogu~tugu bir Sll'ada, bu nimetten ----o----
istedigimiz kadar ve ucuzca istifa· Be§iktqtaki terko1 çe§meleri 
de edebildigimiz için, hükûmeti . 
mize tee!?kkiir etmck bir kadir~i -
naslik borcudur. Güzcl vc bol ek
megimizi bir yeyip bin §Ükredelim. 

Abidin DA VER 

Kandilli ra1athane1i tamir 
edilecek 

Belediye Reisligi Kandilli Rasa~ 
hanesinin tamiri için yeni bir tah
sisat venni§tir. Buraya mütead -
iit siperisalkalar da konacaktr. 

Be§iktasda Muradiye scmtinde -
ki çe~melerle Ihlamurdaki çe§me
nin sulannm 15 gündür hemen hiç 

alomyacak derecede azald1g1 ve 
bu yüzden halkm mü§külâta ma -
ruz kald1g1 Belediycyc §ikâyet o -
lunm~tur. 

Belediye Reisligi Sular Müdür -
lügüne emirler vererek keyfiye -

tin tetkik olunmas1ru ve bir ânza 
varsa tamrr olunmas1m bildirmi§ -
tir. 

(Ba§ tara.ü 2 nci sayfada) 
nüz Büyük Britany~yt tamamen 
doyuram1yan muavcnctin bir de 
Rusyayn tc~mili bugün için pek 
harikulâde bir netice verecek ma • 
hiyette saydmasa hata edilQI~ ol· 
maz. Nitekim Mister Çorçilin Bü· 
yük Britanyanm Rusyaya yard1m1 
hakkmdaki sozleri de §Îmdilik faz. 
la amclî bir mahiyet arzetme · 
mektcdir, Ilulâsa dcnilcbilir ki 
Rusya bu muazzam mücadelede 
§imdilik belki biraz uzun sürecek 
bir müddet daha kendi kaynakla
nna dayanmak mttburiyetinde · 
dir. 

(Kendi kendine giivenmek) her 
devrin en dogru hakikati olarak 
tavazzuh ediyor. 

H. $ükrü Baban 

• 

SANIN 
Di.SMACUNU 

Dislere hayat verir. 
1 ANCAK:--. 

1 Her aabah, agie Ve ak-
1am, her yemekten aonra 
mutlaka lirçalamak §art-
tar. Bu uwlü fcqmadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin difleri 
mikroblardan, haatalik
lardan muhalaza edilmi1 
olar, paalanmaktan V• 

çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak oe 
güzel olarak kalu. 

ile aabah, ogle Ve alzfam 
her yemekten aonra günde 

3 dela 
Eczahanelerle büyiik ttriyat ma

gazalarmda bulunur. 

Tahmin bedeli 

1620,00 

2025,00 

3850,00 

2466,00 

4625,00 

960,00 

ilk temlnah 

121,50 

151,88 

288,75 

184,95 

346,~ 

72,00 

Baklrkëy ka,as1 1çin almacak 2 adet ~ektr1k ve 3 
adet el ile m iteharrik canavar düdügü. 
DarUlâceze müessesc inln y1lhk ihtiyac1 için allna. 
cak 75000 ki o soba ve 1mnhk glirgen odunu ile 
5000 kilo mangnl ki:imürü. 
Ïlkokullar tç·n gazhanelcrden ahnacak 1400 ton kok 
komürU lle Kuruçe~meden almacak 30 ton knple 
maden komü linün nakli 1$i. 
Darülâceze müessescsi için def'aten teslim edilmek 
üzere satm alinacak pirinç unu, ni§asta, §ehriye ve 
makarna, 
Darülâceze milessescsi Jçm almncak ko, ele vidalâ, 
glâse ve me.,in. 
Tak. im bahçesi lçin ahnacak 150 an bar kumlu bah
çe çnkù1. 

1 nhmm bedellerl ile Uk teminat miktarlan yukar1da yaz1ll i§ler ayr1 ay. 
rl aç1k ekslltmeye konulmu~tur. Sart 1ameleri Zab1t vc ~luamcHit Müdürlü. 
gü kalemlnde gërillebillr. ihale 18/8/941 Pazartesi günü saat 14 de Dninii 
Encùmende yap1lacakhr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
941 yillna ait tlcaret odas1 veslkalarile ihEJe gûnü muayyen saattc Daimi En-
cùmencie ùulunmalarl, (6578) ---

Teknik Okulu Sahnalma Komisyonu 
Ba~kanhg1ndan : 

Ci N S Î Kilo Ku ru~ Lira 

Kasar pl'yniri 2000 120 2400 
Beyn peynh 2500 65 1625 
Pirmr; ~nu 250 28 70 
$ehriye 300 34 102 
irmik 500 32 160 
Makarna 2000 38 760 
Zeytm 2500 34 850 
Zeytinyag1 4500 82 3690 
Çiabun 4000 50 2000 
Plrinç 9000 47 4230 

Yekûn 15887 

Istanbul Besik!as Y1ld1zda bulunan Teknik Okulunun 1941 mali y1h ih· 
tiyac1 olan yukar1da cins, miktar tahmin beclellerlle tutarlan yaz1h on ka· 
lem kuru erzak kapalt zarf usullle Gümü~suytmda Yüksck Mühcndis Mek
tebi Muha!!t!bes!nde toplanacak olan Komlsyonumuzda 11/8/941 Tarihine 
rastlayan Pazartesi günll saat 11 de eksiltmeye konulmu~tur Ilk temirat 1191 
Ura 53 kun1~lur. isteklilerin §artnamcti gormek vc llk tell"inat ynt1rmak ü· 
~ere eksiltmeden bir giln evveline kadar Y1lchzda bulunan oltulumuza vc 
eksillme günil de Gümü~uyunda Yük<ck Mühendis Mcktcbi muhasebesine 
"elmeleri. 

i;;artnamede yaz1h belgeleri ihtiva cdecek olan teklif mektuplar1 eksilt· 
meden bir saat evvel verilmi~ \'C makbuz almm1~ bulunacakhr. Pos~ada va· 
kl olacak i:ecikmeler bbul edilmez. (5979) 

r E~.~ ~ .. !. ~~.~-. -~-.. R ~."' 1 ..... iïiliiiii!!!ii!iiiiilt.:jj 
romam inlulâp Kitab"·j tara- s AGl'STO~ PAZAR 

îmdan yeniden basdm1 hr. 8.30 Program. saat ayar1, 8.33 Ball! 
program. 8.45 Ajans haberleri. 9.00 !ID· Okuyucularmuza tav iye ~de-

' fif müzik ve mar~lar. 9.30 Evin sao.ti 
IJ:iz. 12.30 Program saat ayan. 12.33 S~J 
L""-•======='"""===--"'J'*' e.erleri. 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
-------------- 1 Sark1 türkü ve oyun h::.\•alarl. 13.30 

DOKTOR ••••- (Dereden-Tepeden) 13.45 Radyo saloll 
F eyzi Ahmet Onaran orkestras1. 

18.00 Program saat ayan. 18.03 Rad. 
CÎLDÎYE VE zt}HREviYE yo caz orkestras1. 19.00 Kar~Ik §3rJ<1l3 r

5
. 

MÜTEHASSISI 19.30 Saat ayari. Ajans haberlerl. 19·4 

(Bab1âli) Ankara cadde51 Cagal- 1 Me$hur Violonistler. 20.00 Konu -1113• 

oglu Yokusu Ko~e ba§mda No. 43 20.15 Solo §ark1lar. 21.00 Zlraat tiik• 

~!!~~~!!!'!~~~~~~~al vimi. 21.10 FasU programl. 21.40 ist3 11
" 

Goz Heklmi 

Dr. Murat Rami Aydin 
Beyoglu - Parmakkap1, imam 

· sokak No. 2 - Tel. 41553 

Muayenc ve ber türlü goz 
ameliyah fikaraya paras1zd1r. 

Sahibi: E. i Z Z E T. Ne$riyat 
Direktoril: Cecdet Karabilgin 
Basild1kl yer: Son •rel&rab 

Ma~ 

bu! at yan§larmm ncticeleri. 21.50 ~{D~ 
dolin tak1m1, 22.15 Dans muzig1, 22; 
Saat ayar1, Ajans haberleri. 22:45 ; 
ia.ns spor servisi 22.55 Yarlnki pro:::ra 
ve Kaparu=. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKt\T 
J>AHÎLÎYE MÜTEHAS~J"f 

Divanyolu 104 
:'lluayene saa.tleri: 2,5-6. Tel: 22;19S 


