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B. Millet Meclisi 
__ Bugü~ Topï_!tn!yor 

Deyli T elgraf'1n 

Muharipler 
kar~1s1nda Îran 

l randalri Almanlar etra
landa yaprlan diplomatik 
te1ebbiialer, komfU ve 
Joat memleketi, biiyiik 1i
yalÎ laaliyetler IQJ'fma 
mecbur edecck gibi gorii
niiyor. Y eni bir Iran ya
ralmlf olan $ehin,ah Ri= 
Han Pehlevi hoz.retlerinin 
memlelretinin bitaralltit
ni, i1tilrlâlini ve hiilriim
ranlalc haklarrnr lroruma· 
ia muvallalc olacai•!" ~
mit ve bunu temennr edr
yoruz. 

y_, Abi.din DAVU 

ll
ll ngiltere birkaç gün evvel 

iran hükùmetine müracaat 

cdcrek irandaki Almanlarm 

Meb'uslar Ankaraya 
avdet ettiler 

Sa l 1 g ü n ü Hariciye Vekilinin 
hâdiseleri izah etmesi muhtemel 

Ankara, 3 (ikdam muhabirin 
den) - Bir ay süren istirahat dcv
resinden sonra; Bü/ Ük Millet Mec 
Jisi ilk yaz tatilini bitirm~ bulun
rnaktadrr. Evvelce de kararla§lll"Ù 
<hp veçhile Millet Meclisi y ann 
iigleden sonra saa t üçte tekrar top 
lanacaktir. 

Sali günü Grup içtima1 yap1 
Jacak ve bu toplanhda tatil devre
sinde geçen bütün vaka~· i ve hâdi 

sat Hariciye Vekili tarafUldan H'-, 
rilmesi muhtemel gtirülcn umu:nî 
bir izah ile tebe11iir cttir:Jeeei<tir. 

Büyük Millet Meclisinin y arm 
aç1lma>J mJkarrer bufo nùu.,an

dan mezunen ~ehrimizden a:r1 lm1~ 
bulunan meb'uslann hem•n mü- 1 

him bir lasm1 Ankaraya aV<iet et 
mi§ bulunmaktadirlar Y< •i ~ki 
trenle de her:lz gelm~mi~ 01au1ar 
m avdct etmeleri beklenmektedir. 

1 Uzak ~arkta j 

bir roportaj1 

Tiirkiye! 
"Karanl1klar 

ortas1nda 
b i r k1v1lc1m ,, 
"Ürta ~arkta t§1k
lann1 sondürmeyen 
yegâne memleket!,, 

'erefli ve namus 
lu olmak tartile 

Harbe girmemek 
için elin den ge-
1 en i yap1yor 

Londra, 3 (AJ\.) - Deyl i 
Telgraf gazrtesi bugü n Mis
ltr Arthur Mtrtou'un Tür
kii e hakkrnda bir rüportaj101 
ne~retmi<..tir. 

(;;1i.ete(.·i.. Ti.irJ..i~·e~ i Orta 
~;l rkt.1. gt' teleri 1~1klar1111 sün
diirm i)·en J ei:-âne memlekct 
'e (.'traf1n1 "-aran karanhj::1n 

SGn me,dan muharùelerintle çuplf&D tanklarclan bi rinin harap h all 

1 Sovyet tebligi 1 

MEYDAN 
H A RB i 

Al man tebligi j 

A 1 man 
harekât 

\. - (D•, •ml 
4 

t1ncu ·::.J Büyük bir ~ddet 
hem <a 1 1 bem faaliyeti utbgm· 
dan •iki"·et etti. ingilit Haridy• 
Naz1; 1 ~ 1: Eden, A\.·aut Kamara~ .. 
da bu hu'>u'-ta he,·anatta bulunur
k~n '·aki olan bir suai üzerine, 
Sov)·rtlrr Birligioin de ingH~~~«>; 
nin bu tc ... ehbii~üne i~tirak ettag1n1 
<iivledi. i;oo bükî1m•ti bu mü te
rtk ingiliz . Rus te~ebbiisüne kar§• 
lâum g•lcn rnaplan ,·erdi. Fakat, 
D.N.B. ajao mm ,·erd.igi .~ir ha~e: 
re güre, Tahraodaki Ing1.l~z Elç15~ 
han Haridve • •ezaretine Jrandaki 

JA PON 
haz1 r l1g1 
Ïmparator bir 
irade ne ~ret ti 

Japonya tecavüz le devam ediyor 
Budiyeni ordu
su pusuya dü~tü 
Macarlar 300 kilo-den v azg eç erse Bir Fa~ist al ay1 

i mha edild i 

Bütün ihtiy~t de
niz subaylar1 v a
z i fe y e al1 n1yor 

Amerika ile ticaret 
yap a bil ecek Alman umum za

Y i a t 1 1.500.000 

Sovyet cenup onlular1 ba§ku
maudaru Budiyenni 

metre ilerlediler 

Kiyef ve Leningrad 
dü,mek üzere AlmanlAnn memleketten ç1ka11l- Amerika tuahndan nota verileo 

•nalarm1 talrp eden bir nota tr,·di Fnn a Dedet Reisi 

•tmi\tir. 

Marefal 
Petene 

---<> 

Siyam1n i~gali de 
yak1n go r ü 1 ü y o r " 

Tokyo, 3 (A.A. ) - O!i: 

Alman gaitlelert bu mÜ§ferek 
lngifü • Rus te•tbbiisii kar§1s1oàa 
a abiy<'t güsteri) or ve •Îngilizletin 
handa bulunan blrkaç Almarun 
faaliyeti hakkmda yanli§ haberler 
yaymak için sarfettikleri gayret 
<ok §iiphe uyandiraeak mahiyette
dir. Çünkii, ingiliz - So,·yet pakh 

Amerika Hükû
Japon Bahriye Nezareti bugiin 

mer'iyet mevkiine giren blr lmpa
ratorluk iradesini ne§retmi§tir. Bu 
iradeye gore, yar1m maa§la ihtiyat 
••mfmda bu'~an birçok zabit, 
kuçük zabit ,.e mühendisl1'rin hep
si filî hizmete almm~ bulunacak
lardir. !mparatorun bu iudesi ce
nubi Pasifikte oldugu ir.adar Al-

bu ga~ retlerin esas1n1 te~kil et- meti nota verdi 
mekt«dir. Bu zavi)•eden tetkik edil
digi takdirde Ïngiliz manenas1 e
hemmi "t ke<bttmektedir, diyor· 
lar. 

llluharip de\ Jetl.-r taraf1.n dan ~·a .. 
P1lan bu faalhetler. eger Ingi1tere
nin, Almanla~m irandan ~1kanl· 
lbas1 hakkmda bir nota verrligi ha. 
berj teenüt eder<e. mübim bir saf· 

Vi~inin siyaseti Ame
r i ka e m ni yeti için 

muhatarah gorülüyor (DO\·am1 4 üoeü sayfada) ( 
-----00-----<>--

Peten Hitler'in no- Amerika Bahri-
hayagi;i;o., d.m•klir ..•. tas•n• reddetmifi N d" k" 

Bir riuyete gore 5ooo. diget b ir Va in1ton, 3 (A.A.) - Birlc,ik !\me- ye aZJf} } yor J 
habere gore 2500 kadar olan ran- ri~o devletlcri Vi•I hükûmetine bir 
daki Almanlario ç1kanlmas1 nt<"'e· nota vercrek bundan boyle MarOJal B. . 16 ayhk benzin 
lesi, bu harpie bitarafhgm1 ilân et- Pelen hükQmetine ka1"11..Jttihaz edile- IZ\ID 
ini§ olao h an hükumetioi bii)·Ük r'< hatb hareketin, Fransa'nln. toprak.. ve gaz St OkUIDUZ VR? 1 
h f k Jarm1 ~f ihver devletlerlnln tecavüzUne 

ir diplom116i faali)eti <ar etme k•ti• fllen ne dercceye kador mildafaa Va§ingtJn, 3, (A.A.): - Matb?" 
anecburiyetinde buakacak. belki de rdebildlgi gôrooünde tutularak tayin at konfexansmda bir gazetec~m 
anü,kül bir mevkie okacakhr. ed1leceiml bildtrecektir. . sualine cevaben Amerika Bahriye 

1ran1n i. tiklâli ve hiikümranbk · N m 1nl . . . Amerika Harlc1ye azir ua.v nazin Albay Knoks Japonyanm 
liald~n bab.i• mevzuudur. Ing_iltere, summer Velles, Mihvtr devle1ler1 lie ordu ve bahriyesinin ibtiyaçlarm1 
bellù de onunla benber Sovyet isbirliti yapilmaSl aleyMnde _vakl be_ kar§ilamak üzere 15/16 ay kadar 
Rusya, Almanlar m ç1kar1lmaMm yanaL.nda Fransanln Hmdiçlmde l•~ devam cd bil k '- m' 51.oku 
. t d"kl . 'b' 1 k d ' d ·-·- " ece .,.,nz lti e 1 e r1 e1 1, A man) a da en 1 retlvüzilne muk:avemet e ememes............. ld .. l · ti' ._ · · · hl'k li bir "apm1< o u"unu soy em'• r. 
tebaa1nn1n uanda.n ç1karilmasin a Amer1~1n1n emnlyeti 1ç1~ te ~. e " T .Y 6 -:.-
muhalefet edecektir. Büyle bir te- \'atlyt•t doj?llrmu1 oldugw>u soyleml§- \ a:pngton, 3, (A.A.): - Albay 
lf"bbüslin muharip bulundugu de"- tir. Knoks èün gazetccilere beyanatta 
)etlerin talcbi üzerine :yapdmasi, Velles, beyanahnda ezcilmle $()yle bulunarak Japonyan1n,. harp za-

.1 Al deml$tir: tabiah c manyamn muhaldetini mamnda J apon ordu ·- donanma-Vi1l Frans1z hükûmeU, Amerika "~ 
daba iddellendirecektir. hfikflmetine temlnat verer•k, Fransa smm 14 ilâ 16 aylik petrol ihtiya.. 

Buyük de,·letler arasmdaki b~- mn mUtueke ~artlanntn labmil etmi1 cm• ka~1layacak kadar petrol 
~ük mücadelelerde onlarm yo.lu u- oldutu hadler horicinde Mthver dev- stoku vùcuda getirml• olmasmm 
., f tl k letleri Ile i_,blrliji yapm1yat·a"?l.Dl m O. ,. 
zerinde \'e çati§an men aa eri ar_ kerreren bnd1rm11 ve topraklanru ü- muhteroel bulundugunu siiyl~ 
§ISmda bulunup da bitarafhklarm1, (Devam1 i lin<:ü saytada) tir. 
istiklàllcrini ve hükfimranhk ha~
larim mubafaza etmek istiyen mil· 
letlerin, mü~kül ,·aziy•te dü~tiik· 
leri daima gorülegelmi§tir. B~nun 
mi<alleri pek çoktur. Bi:i.zat Iran. 
Bü)·ük Harpte, mücadeleye ~tirak 
etmedigi halde, muharip ordulàrm 
b t ilâsma 11gr1yan Îran topraklar1 
harp ~ahnesi olmu~tu. Kom~u vc 
dost memleket, bu hâdiseleri he
nüz unutmann§hr. 0 zamanki iran 
hüJ.ùmeti, za ·1r oldugu için. iran 
arazisinin siY&!\Î \'e askeri müda
halelere m;ruz kalmas1 kar 1sm
da pa. ü ve mutavaatkâr bir yol 
lutmaktan ba§ka bir §<Y yap~ma
nu~ti. Bü)·ük Horpten . on ra Japh· 
it muht~em bir ih1ilâl '' ink1lâp· 
la Iran devletinio basma grçmi§ 
olan l)ebi n ~ah Âlâ Ha;reti Hüma-

lD-:vonà 4 ûncu .aytada) 

Dünkü at yar1,1ar1 
---------... ~~~~~~---

y ar1~lar kalabal1k bir 
onünde çok sürprizli 

• • sey1rc1 
oldu 

· b 
1 3 

(A.A.): - Bugün • metre ve ikramiyesi 190 lira, As. 
Istan u • : . . t ·anslari teg. Muzaffcrin k1smeti kuvvetli , 

saat 16 da "ehefendi a d)'rd .~ u" birinci, ikinci Mehmet Çelebi'in 
d mm o une 

sahasm a mevsi . . Basras1 olm~tur. 
ko§USU çok kalabalik bir seyirci ikinci ko§u: Mesafesi 2400 met
kûtlesmm huzurunda yapilmi§lir. re ikramiyesi 510 lira. M. Kuru
Yan Jar ba§tan niha)~te kadar n~n Neriman isimli hayvan1 l .45 

mcrak a takip edilm · ~ ve bekle.. de b!rinci, l\1. Çelebi'run Olgo'su 

nilmiven sürprizler de olmu§tur. ik inci olmu~t ur. 
NeÜceler §Unlardir: Üçüncü ku~u : :Meraf s1 1200 
Birinci ko§u: l\Iesafo5.i 2.000 . (Dè'"m' 4 u11ou .:ty!•d•l 

Japon Elçisi 
Velsle gorü,tü 

Moskova, 3, (A.A.): - Sovyet 
ist.ihbarat da11'esi taraf1ndan bu 
sabah ne~ilen teblig; 

2 agustosta krtalarlllllZ, P<>rkof. 

~ 
1 Smolensk, Korostien, Byelya ve 
Çerkof lStikametierinde ve Eston.. 
ya cebhesinde di~manla muhare. 
beye devam etmi§lerdir. 

Diger bëlgelerde mevziî çarpl§

malar olmu§tur. 
Sovyet deniz ve hava kuvvetleri, 

Baltùt denizinde Alman vapur 
kafilelerine muvaffakiyetle hü

(Devam1 4 üncü say!oda) 

Rus çetelerinin 
• • 

""'""'*' ... . . .. • • 

Berlin bombar
d1 man edildi 
Kar§ihkh hava 
faaliyeti arbyor 

Londra, 3 (A.A.) - tngilli: bava 
kuvvetleri dün gece Berlini, Ham
burg'u ve Kiel'i bombanlmlan et.. 
mi§lerdir. 

D.N.B. :t-.1N 1T!RAFI 
Berlin, 3 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: 
2/3 Agustos gecesl 1ngiliz tay

yareleri garbî ve §imali Almanya 
üzerinde uçmu~lar ve askerl netice 

Vichy, 3 (A.A.) - ~esmi ajan
sm bildirdigine gore, Macarlar Bui 
nehri cepheslnde Ruslardan 9.000 
esir almt§lardir. 
MACARLAR 300 KÏLO!IŒTRE 

1LERLED1ER 
Budape§te, 3 (A.A.) - M car a

jansmm bildirdigine gore, Macar 
lot'alan Bug nehrine vard1ktan 
ronra askeri harekâtm ikinci sa!ha
s1m bitirmi§ bulunmaktadirlar. Bu 

(Devam1 4 üncu ayfada) 

Îsviçre Cümhur· 
Reisinin nutku yem1n1 istihsal etmeksizin taciz akmlan Berne, 3 (A.A.) - Ofi: 

yapmi§lardir. Münferiden uçan 1sviçre milli bayram1 meras mi-

"Son F a~ist olme
d i k ce silâhum 

bazi dü§lllan tayyareleri Berline nin sonunda bütün 1sviçre Kanton
kadar ilerliyerek Berlin civannda lar1 mümessilleri ve halk bugün 
bemen hemen münhasiran evlex ü- Grutte çaymnda toplanmi<tir. Bli

b 1rakm1yacag1m,, zerine az miktarda bomba atm.17- tün millet !sviçre birligini muhala
Londra, 

3 
(A.A.) _ Alman milstev- '..~d1r. Hall< arasmda bir mlktar 1taya yeniden y"-!llin etmi~tir. Bu 

lilere kal'il çete harbl yapma&a karar olu ve yarah vardir. münasebet!., :l.sviçre Birl~lk kan. 
veren Ruslann bu bususlak.I kuneW l}imdiye kadar ahnan haberlere tonlan reisi Wetter mühim bir 
azminl tebarüz etUren aeylerden birl giire mütecaviz lngiliz tayyarele- nutuk irad ederek: 

Amerika Cümhurttisi Bmvelt 
de bunlann ettlklerl y~dir. Çok k": rinden üçü dü§Ürîilm6.§tûr. Bunllll'- Mazi yme canlamyor ve b1ze 
rakleristik olan Rus çetecilermln yemlm d bir" B I' . h . tak' ed - . . 1n· d an 1 er mm emen c•vanna 1p ecemmiz yolu gôsteri•·or, 

( A nm me 1 ~u ur: o- " 
V~ington, 3, A.A.): - yan BÜ)"Ük SovyeUer BirlitJ valand1111 olan d~ü§tür. bu harice kar§l hürriyet ve istila-

bariciye encümeni reisi M. Geor. ben, Rus topraill üzerindek.I &en fa~fst 1NG!L1Z UÇAN KALELERI lâli himaye ve dahilde adalct ve 
ge, gazetecilere yaptig1 beyanatta imha edilmedikçe, 11lâh.lm1 bttalumya.. Londra, 3 (A.A.) - Ôgrenildi- hi.zanu muhafaza yoludur. Dcvle. 
Amerikamn Japonya ile mal mü. cakim& soz veriyorum. scrlerlmln &- gïne gore bombardiman servisine t.imizi kurm~ olan tarihtir. Onu 

'· . .. . '-·-·' ak mirlerine kay1tsu ve prts12 olarak ilaal al • . 'l b -badeu:s1 esasi uzerme Awwac . ri dl . 1. ta arnlle mensup ve e. 1s1m ven en ugun muhafaza eden de yine ta 
eml t . .. .. b u· . edecei;1mi ve aske s1p llle m 1 l d" . '· t • 1 . . . . . . 

bir sist e ican munase e eri.. rlayetklr olaca&mu l.eahhüd ediyo~. tayyare er un yaptl.AJi:n kC§if u- rihtll'. H~p1:'1~ idea;i Birle§ik 
ni idame edebilecekini fakat bu- Tahrip edllen i;ehlr ve kBylerlmwn, ÇU§U esnasmda Kl~l.de doklan \d~okrasirmzm muhafazas1 gaye. 
nun için de Japonyamn diger ber. (Devam1 4 üncu ~yl•~:> . bombalanu§lardtt'. lngi11z avci tay. s1 gibi kopmaz bir bag bi2i elele 

(Devamt i üncü sayfada) <"• "• •" " : "" yareleri dün aqam §arki Almanya lleriyor. Ordumuz siyasî bitarafh. 

k
. M k Londraya g 0 r e sahilleri açùtlannda ikinci b<r Al-~ muhafmdtr. !nsanhk ut. Hop IDS OS O• • (Devamt 4 ünc:ü saytada) (Devanu 3 l!ncü ooyr~ 

ayrildi Ir~~daki Almanl r 
mutehass1slar 

Stalin ve hükûmet 1 

vadan 

erkân1 taraf1ndan Bir k1sm1 Türkiyeye 
u g u r 1a-nd1 hareket etmi§ 

Moskova, 3, (A.A.): - Mister 
Hopkins Moskovadan ayrùm1§ ve 
hariciye komiser muavini M. Lo
zovski ile hariciye komiserligi rü
csas1, ordu \'C donanma erkâm 
kend1smi ugurlami§lardir. Ameri
ka büyük elçisi Mister Steinhard 
büyük elçilik yüksek memurlar1, 
' ngiliz elçisi M. Cripps ve ingiliz 
askeri h~yeti azalan ve sair zevat 
la !b ter Hopki ns'i selâmlarru§· 
ar dir. So,·yet har;ciye komiser .. 

(De \ d n"ll 4 üncü E:ay!ada) 

Londra, 3 (A.A.) - Allml1 Alman 
telmlsyenl ve sanayl erbab1 Tahrandan 
Türkiyeye harekt etmliierdir. 

Bunlardan baztlar1, 1ixnwden Türkl
yeye vasù olmu$lardll', baz1lar1 :rolda. 
dlrlar, blr tak1m1 ikarnet müsaadeleri

in müddet.l hitamtnda irandan ayn
lacaklardll'. 

D. N. B. AJANSINlN BÎR HABERÎ 
Tahran, 3 (A.A.) - D. N. B. ajansl 

bildiriyor: 
Yar1 resml journal De Teberan ga ... 

7etesi, cuydurma nesriyat> bashkl1 bir 
ba.}makalcs inùe 5'.•n 1.amanlarda ortaya 
ç1kanlan bai 1 11a.>•Uilar1 nefretle karst 

(Dnam1 4 Ullcü say!ada) l 



SAYFA 

BOYO T A R t Hl T E F R i K : 46 Zab1t kâtipleri 
zr u am met 

---VE---
fSl ÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

169 kâtibin maa§J 
15 liraya ç1karild1 

Ôgrendigimize gore Adliye Vekâ.. 
letinin zab.t kâtipleri hakkmdaki 
terfih ve terfileri etrafmda hazJI
lad1g1 projenin tatbikatma geçil-

Has ekmek 
( T7 -·- - !? A 1(1 R _) 
- Utbe, ihtiy:rr bir adamd1. Has - bugünkü ordularda, s1k1 piyade mi:1tir. Bu meyanda ilk icraat ola

m1 kim olursa olsun, kar'§I mda at~lerinden sonra, süngü hücumu- rak zab1t kâtiplcri kadrosunda 10 
dayanamad1... ~îbe ile Velit ise na kalkan askerler gibi _ derhal lira esash maa§1 bulunanlardan 160 

Y ar1ndan itibaren f1r1nlar has 
ekmek ç1karm1ya ba~l1yacaklar 

pek genç olduklar; için fazla he - (hücum) emri verdi. kâtibin maa§lan 15 lira asli maa§a Ticare( Vekâl~ti tarafmdan son ve yüzde 40 arpa ycrine kâmilen 
yecana kap.ld1lar. Magrurâne dav On safta bulunan islàm asker- çikarùm~trr. defaki tertip üzerine ç1karilmakta bugday verilmeye ba§lanm.§hr. 
rand1lar. Ha.:nmlan tarafmdan gâ- lerindcn, (Âmir bin Hemam) is- olan yeni tip ekmeklerin kaldml- Degirmenler dünd-:'1beri has un 
r .. avland1lar ... Ey Kurey§li!er! ... minde biri, ilk defa olarak ycrinden Adliye te~kilâtmda yeni un- masma ve bu yüzde 60 bugday, éigülmektedirler. Bu ak§amdan 
Gêizlerinizin onünde yatan bu üç f1rlad1: l B yüzd:e 40 arpah ekmck r-e~nisi ye. itibaren fmnlara da vu··zda yu··z 
··1 ·· · t'k 1 l II · "k h " van ar ve eden Terbiyesi ~ J ~ o .mun m 1 amm1 a ma 1y;z. ay- - Madem ki mù~r1 lere ucum rine tekrar yüzde yüz bugday o- has bugday unu tevzi edilmesine 
di mertlik ve §Ccaatinizi go',,teri - etmekle cennete giriliyor. Bu, pek Direktorlügü larak has ekmek ç1kanlmasma ka. ba~Janacaktir. Ekmekcilerde ya. 
niz. Mukaddes mabudlanmtzm kolay bir i~... Beden terbiyesi kanunu muci- rar venlmi~ti. Bu husus:a yapllan rmdan ilibaren has ekmek bulu. 
d~manlan olan müslümanlara Diye ileri atild1. Bütün islàm b!nce Adliye Ve kâlctindc bir be- tebligat ü erine alâkadarlar tarafm nacaktir. Ancak bu vaziyet yeni •. 
h" cuma ba§laym z. mücahitleri, CO§kun bir deniz dal- 1 den tcrb:yesi direktorlügü .kurul- dan icabedilen t~dabir ittihaz 0 • den b"r narh • clesi ihdas ede. 

Diye, bag1rmaga ba§lad1. gas1 gibi, dü~man saflanna çarph. mas1 Emmgelmcktedir. Ancak Iunmu§ ,.e haz1rliklar yap1lmis.. cPk giùi gêirülmek ,e ise de alâka-
Mü§riklerin ilk safmda, (Ebû KureY§lilerin harp hatlan, bir an- bôyle bir d.rek éirlü!!'ùn teskili tir. Fmnlarda bugûnden sonra h;s dar œakamlardan yap• 1g1miz tah

Bekir) in oglu (Abduttahman) da muhtelif yerlerden yanldt ve büyük t.ihsisa. almmasma müte- ekmek bulabilrnek irnkâm temin kikata gürc ckmck fiyati degi mi. 
vard1. Ebû Bekir, oglunu gorür parç~land1:. . . . .. .. vakk1f oldugundan mezkûr vazife. edilmek üzere degirmenlere eskL yecektir. Yine eski narh üzerine 
gôr:mez, büyük bir hiddet ve hc - islam _mu?a~1tlermm e~ onunde, ni~ :ez~ ~~:e tevkü evleri umum 1 den oldugu gibi yüzde 60 bugday 12 kuru'l 10 paraya almacakhr. 
yecana kapild1. Onunla mübarcze (Hazret1 Ah) ile (Hazrcti Hamza) mudurhlgu mua vin ve birinci §U- 1 - ---------

etmek için, Resulu Ekrem Efen - vard1. Bu iki büyük islâm kahra- 1 

dimizden mlisaade istedi ... Müba-1 rr.am, korkunç nâralar atarak kl- be rnüdürü tarafmdan ifasi mak. sa Ta y bur nu y e n i y 1 l 1 n 1 
rek kalbi ~efka: ve fazilet hazine- ltçlanm mütemadiycn ileri dogru sadile bu memuri_yete aid unva-
si olan (Hazrch Muhammet), ba- savuruyorlar.. etraflarma ôlüm mn yamna (beden terbiyesi di- H h t t k h 1 •• 1 

ba ile ogulun dovü;imesindcki fe-1 saçarak büyük gedikler aç1yorlar- rektôrlügûnü de yapar) kayd1 ilâ. • pa -a a 1 pam u ma su u 1 

caate müsaade etmedi. Ebû Cehl'in di. ve edilmi§tir. 1 

te~ik ve te§cilertle hücuma kal - Bütün mucahitlerin, tek bir ar- Devlet rnemurlan ayltklannm Bu rada feribot ve ara- Cinsi yüksek oldug"' un-
kun Kurey§ ordusunun üzerine zulan vardL O da vakt<le Resulü tevhid ve teadülüne dair olan ka. 
ok yagdmlmasm1 cmretti Ekrem Efendimiz: pek çok ezâ ve nuna bagh adliye t~kilâtma aid ha vapuru Î§letilecek dan fiat da yükselt~cek 

1slâm ordusunun okçulan der - cefa eden, §imdi de islâmiyetin nu- kadro ccd~linin vilâyet memur. i;ichircilik mütahassm Prost, be. 
hal yaylanna davrandilar. Kurey~ runu sondürmek için Kurey lileri !an ba~llgi altmda ve hâkimler lediyenin talebi üzerine halen Üs.. 
lilerin üzerine yagmur gibi ok yag (Bcdir)e sürukliyen (Ebû Cehil)i sütunundaki kâtip kadrosu, hâkim küdarla Sirkcci ve Kabata~ ara. 
d1rmaga ba§lad1l~r. ele geçirmek ve parçalamakti. narnzedi ve stajiyer :hâklm nam. smda yap1lan araba vapurlan se. 

Mü§rikler, I ~~m ordusu: Fakat Ebû Cehil; harbi k1zl§hr- zedkrine aid bulundugu cihetle ferlerimn Haydarpa§a Sarayburnu 
nun büyük intizam i- makla beraber, islâm ordusunun tatbikatta tesadüf roilen mü§kü. arasmda da tesisi için telkikler 
le hareketi ve atilan oklann kahramanca hücumu k~mda lâhn ber araf edilrnesi maksadile yapI?ll§ ve bir proje hazirlam1§
hedefierine isabeti kar§ISmda ev- fena halde §a§alam1§ .. (Bcnî Mah- kâlip unvam yerine hâkim nam. tir. Bu Ï§ için Haydarpa§a riht1. 
velâ §3.§ird1lar. Ve sonra, ayi•i su- zum) kabîlesinden birtak1m gençle.. ze<li ve stajiyer hâkim namzedi mmda fazla bir tesisata lüzum gO.. 
retle mukabeleye m~chur kaldt· ri etrafma tophyarak kenèini mu- unvam konulmu§tur. Buna dair rü1memektedir. Fakat Saraybur. 
lar. hafaza altma alm!§tI. kanun lâyihas1 Meclis umumî he. nunda baz1 tesisat yap1lmas1 za. 

Maneviyati sarsrlmi~ olan d~ (Devam1 var) vetine sevkolunmu<:tur. rurî gërülmektedir. 
manlann athklan oklar, islâm or- :r 
dusunun saflan üzerinden ~1yor.. Haydarp~a - Satayburnu nak.. 
bo~ topraklara saplaniyordu. Bun- ""\ liyat servi.si kuruldukt.a.n sonra 
lardan biri, ordunun gerïsindc bir HKE ELERDE Ve p L 1 T E.,,J 1 Üsküdarla Kabata§ ve Sirkeci a-

rasmdaki nakliyatm devam1 da 
i~ ile me§gul olan (Hâris bin Se- zarurî gürülmektcdir. Haydarpa§a. 
raka) ismmde bir gence isabet etti. R k d • • • • . Sarayburnu otomobil iltisak ser. 
K lbi, bu serseri okla delinmi§ 0- a l Ver me l g"' ~ IÇ n visini ternin için bugün denizyol. 
lrn Hàr1s, hiçbir sëz soylemiye muk lannm elinde iki araba vapuru bu-
t dir olarnyarak ycre serildi ... Bu lundugu gibi bir üçüncüsü de Ha. 
h.-dise, askerlik nok:tai nazanndan B• 1•k • k d 

Ir te t d v k liçte ikmal edilmek üxcredir. De. 
büyuk :r hikmct "-e il>ret dersi te~ r 1 ÇI ar a a§IDI a~I 1g1 UD· nizyo1lar1 hesabma ingntereden 
kil etti. Demek ki harp meydan n- d b v •1 b d gelen cEceabat. feribotu da Ïs. 
da, onde buJunmak ile arkada bu- urac1 1çag1 e a~1n an yaralad1 tinye doklarmda yaphgt Ul'UL se-
lunmak arasmda hiçbir fark yok- ~ 
t E

- b" h . .,_ · 1 Evvelki gece Çernberlita.:jta Ta- fazla alkol ald1g"1 için çok sarho~ yahatin zarurî olan tamirini gër. u. ger 11" mu anve o um mu- ., mektedir. 
kaddcr ise, onu nerede ol a arayip vukpazannda çok feci bir yarala- bulunmakta imi~. Buna ra~en 
buluyordu. ma hâdi:;esi olmU§ genç bir ayak- Mustafa ile Rizadan da raki iste-

Îki taraf da birb1rinin üzerine kabici arkada§i tarafmdan hB.§m- yince onlar: • 
§iddetle ok yagdrrdt. Her ikî tarafta dan agir surette yaralanml§hr. - Sen çok sarhD§sun. Haydi git 
da ôlenler ve pek çok yaralùar Polisin yaptigi tahkikata gore bu de yat! .. 
vard1... l(urey§liler, cmir ve ku- hâdise §Dyle olmu§tur: Demi~lerse de dinlernemi~tir. Bu
mandadan mahrum olduklan için, Cumartesi günü ak§am1 Çember- nun üzerine R:za biraz daha sert
oklanm geli~igüzel yagdmyorlar- lita§ta Tavukpazarmda Bileyiciler çe onu içmekten men'ctmi.§, bun
ch. Fakat islâm ordusu büyük bir sokagmda 43 say1da koseleci Mus- dan münfail olan Mehmet Arif ta
intizam ve sükûnetle harbettikleri tafa _H.e terlikçi _Rrza ilcisi bir ola-1 §tmakta oldugu kundL..:ac1 b1çagilc 
için, bütün oklanm hedefe isabet rak içip eglenmiye b~laml§lardir. Rizay1 kafatas1 üze1ine vurmak 
ettiriyorlar ve dü§mrui efradmm Bu minval ile içmiye devam ettik-1 suretile tehlikeli surette ve bir de 
maneviyatm1 fena halde sars1yor- leri sir~da arkad~lar1J1?an 1~eh: kolundan derince yaralam1§hr. 
lardi. met :-ru admd~ d1ger. bll' terl1kç1 Suçlu kaçmak isterni§se de yaka-

Resulil Ekrem Efendimiz, bu sar- gelmi§ ve mechse dah1l olmu§tur. lanmi§, yarah otomobille Cerrah
smhyi hisseder etmez, artik gëgüs Fakat Mehmet Arif ba§ka.yerde pa§a hastanesine kaldlTllml§trr. 

gogüse harbetmenin zaman1 gel i- m 
gine karar verdi. Bir yaralama daba 1 Kondüktêirü tabkir eden k1z 

Bulundugu sâyebandan gür bir $ehrernininde, Denizaptal soka-1 Yirmi b~ ya§larmdaki Arano• 
sesle askerlerine hitap ederek: gtnda '!_/2 num~r~da ~uran Mah- Ge~iy~_al~1g1 ~çüncü meYki bile~ 

_ Her kim ki bugün d~mandan mut oglu ismail ile Gülhane par-1le bmdigi S1rkec1 - Ye§ilkêiy banliyo 
yüz çevirnrezse .. ve, §U harp mey- kmda Bahçeler ~üdürlügünde otu_ treninde birinci mevki komparti
damnda 11ehadet mertebesine erer- ran Dervi§ oglu Ihsan birlikte otu- manma oturmU§ ve Kumkap1 ik 
se, Cenâb1 Hak ona cennet ve ce- rup flkl içtikleri bir SITTida arala- Yenikap1 arasmda kontrole gelen 
mali ile ikram edecektir. Cennet, nnda ka".ga çt.km~tit-. Kavga es- kondüktôr Yusufun kendisini üçün
bugün (Hak) yolunda §ehit olan- nasmda, Ihsan biraz evvel içmck cü mevkie geçirmek istemesi üzc
lar1 bekliyor. Zalim ve anût olan üzere satm aldiklan iarkdokuzluk rine aga sozlerle tahkirde bulun 
KureY§ mü§fikleri, i§te kar§imzda- bir §i§eyi kaldinp !smailin yüzüne mu~tur. Ha.kkmda yap1lan cürmï 
dir. Onlara, asla.nlar gibi hücwn e- ve kafasma vurmU§tur. Agir su- m~hutla dün Îkinci Asliye Cezay 
diniz. (Hak yolu)nun müdafaas1 tette yaralanan !smail sihhî imdat verilen Arano§ Geçiyamn bu suçt 
için tq>Wguuz silâhla.r.n satvet otomobili ile Cerrahpa§a hastane- sabit gorülerek bir ay müddeth 
ve heybetini géisteriniz. sine kal~ suçlu Y kalan- hapsine ve 30 lira para cezasrn 

Diye, kisa bir hutbe sayledi Ve m~tll". mahkûrniyetine karar verilmi§tir. 

Karanllklann Adami 
- Dedigin gibi konu~ahm Ve. 

dia. Birinci suali soruyorum: He. 
nüz evlenmek n>yetind-e degil mi.. 
iin? 

Yazan: IRFAN - Hayir! 
- Niçin? 

'-------- Edebî Roman 25 - Babamin ektnegi bana çok 

bir suali bilmedigi için, k1rk de.. tatli geliyor da onun için ... 
reden su getirip, suali mümeyyiz.. - Ana tabiatin bir kanunu var~ 
lere unutturacak kadar zeki tale. dir: K1zlar ya§ad1klan müddetçe 
beler vard1r. Hatta benim bile babalarmm ekmegini yemege me. 
kollejde iken bôyle birkaç kurna7- zun degillerdir. Sen bu mezuniye. 

ti bitirmi~ bulunuyorsun. 
- Tabiat kanununda istisnalar 

Istanbul Mebuslar1 Agustosb 
toplanti yapacaklar 

!stanbul mebuslan agustos ay1 
içinde Cümhuriyet Halk Partisi 
lstanbul vilâyet rnerkezinde bir 
toplanh yapacaklard1r. Bu toplan
hda mcbuslarm geçen sene halkla 
yaphkla11 temaslarm neticeleri, 
bunlarm hangilerinin tatbik olu.
nup hangilerinin olunmad1g1 ted
kik edilecektir. Mebuslann yapa. 
cag1 .foplanltya vali ve beled'iye 
reisi doktor Lûtfi K1rdarla, bele
diye ve vilâyet erkâru da i§tirak 
edecek ve mebuslann soracag1 
muhtelif suallere cevab verecek. 
lerdir. 

Sopayi vurunca bqm1 yarm1f 
Fatihte, Kasapdemirhun mahal

lesinde, 1cat sokagmda, Süpürgeci 
ham onünde çêip almakta olan Bele
diyenin 52 numaral1 çôp arabasm1 
idare eden Hüseyin oglu Süleyman. 
la ayni handa oturan Ahmet oglu 
~aban çop atma meselesinden kav
gat etlllÎ§ler, Çaban eline geçirdigi 
bir sopa ile Süleymaru kafasmdan 
agll" surette ya:rala~ti.r. Yarh 
;errahpa§a hastanesine kaldml
:nl§, suçlu yakalannu~. 

beye :;orulacak sual b1rakm1yordu. 
Halbuki onun karan hiç te k1z1.
nmki gibi degildi. Ve bu i§de mu. 

hakkak ki kendi arzular1 mevzu. 
bahsdi. Nïhad bu hus11Sta onu ne 
güzcl tenvir etrni§ti: cBaba dizin. 
den aynlmam1~ tecrübcsiz bir kiz, 
kendi kafasile degil, ailesinin is
teklerile hare~t etmelh demi§ti. 
Ve Mükerrem bey için bu sêizler 

bir düshtr olmu~tu. 
Aradaki sükûtu bozmak 1çin, 

geli§i güzel bir sua! sordu: 
- Kenam hâlâ seviyor musun 

Veclia? .. 

1m olmu~tur. Fakat ~mdi kar§t
mzda oyle bir mümeyyiz duru. 
yor ki, nekadar zekl olursamz o. 

aramak ta hakk1m1z degil mi ba.. _ Buna müsbet veya menfi ce. 

Ticaret Vekâleti bugünlerde ye. 
ni y1l pamuk fiatlarm1 tesbit ve 
ilân edecektir. Bu seneki pamuk.. 
~arm•1z kalite itibarile geçn yil. 
lara nazaran daha iyi oldugundan 
fiatlarrn da bir rniktar yü~k ola. 
cag1 tahmin edilmektedir. Ziraat 
bankas1 pamuk mahsulümüzün 
k1ymrtini dü ürmemek için bu 
y1l da kôylüden mübayaatta bu. 
lunacak ve ihracah da münhasr. 
ran banka i<iare edecektir. 

--·--0---

Belediye reis muavininin 
tefti,leri 

Belcd'y(' reis muavini Lûtfi Ak. 
soy birkaç gündenberi Adalar ka. 
zasmda uhtelif belediye i~lerini 
tedkik etmektedir. B. Lûtfi Ak. 
soy bilhassa ekmek ve francala 
i~Ierile mc~gul olmu~tur. Adalar 
kazasmda pi~kin ve tam vezinli 
ekmck vc franca:a imal etmeyen 
bir fmnc1 yildlI1m cezasma çarp. 
hnlm1;ihr. Belediye reisi muavini, 
Adalardaki Bclediye ba~çclerinin 

tekrar tanzimi i~ile de me§gul ol. 
mu:;, buralara stralar konulmasm1 
alâkadarlara bildirmi~tir. 

Nakil ücreti verilecek 
memurlar 

~hir içinde vazife goren tahak. 
kuk, tahsil ve teblig memurlar1, 
müvezzi ve muakkip gibi memur 
ve müstahdemlere vazife icab1 o. 
iarak muayyen 1arifeli vas1talarla 
{apacaklan yolculuklarda nakil j 
ïcreti ~rilecektir. Buna dair bir 
·anun lâyihas1 hazirlannu~tir. 

----0----

Bir h1r11z kap1c1 yakaland1 
Beyoglunda, Asmaltmescitte Ce

milbey aparhmanmCJa kap1cilik 
yapali Yusuf oglu Sait, geçen gün 
apart1m:<n kirac1larmdan Yaninin 
evde bulunmamasmdan istifade e. 
derek 500 lira luymetindeki yü. 
zügünü atm1§ ve ayni aoarhman
da kira-:1 bulunan Semraya 250 
liraya tm1~tir. 

Yarikn +ahkikat neticesinde yü. 
zügü. Sai tarafmdan çalmdlgt 
anl• .Iarak Sait yakalanm!.§ ve ya.. 
p1lan sorgusundan sonra tevkif o. 
lururlliJlur. Scmra da çalmml§ bir 
malt satin aldlgmdan mahkem~ 

yc sevkolunmu§tur. 

size ~UllU da soyliyeyim: Ben si. 
zin arzulaumz1 reddcderken, Ke. 
nani :terre kadar dü§Ünmü~ degi. 
lim. Es'·iden bu belki bôtle idi. 
Fakat son zamanlarda buna da 
imkân kalmad1. Çünk.ü siz bugün 
beni Ken n':1. birle§tirmek ist~ 
seniz ve b n de bunu seve seve 
kabul etsem bile, buna Kenan 
kat'iyyn yana§miyacakt1r. 

- Boyle bir dÜ§Ünceme kendim 
dahi güleri.m kl.z1m. Fakat Kena
nm bëyle bir teklifi seve seve ka.. 
bul edeceginde zerre kadar §ÜP· 
hem yoktur. 

- Yaz1k babac1gim, Kenan1 
hâlâ anhyamam1§sm1z. 

- Evet, evet evvelâ girizgâh ya.. 
pacaktm1z. Bel? on sahife tutacak 
kadar mukaddemede bulunacak. 
1hmz. 20 yallmdaki bir 1uzm hâlâ 
evde oturmasmdaki münasebet. 
slzliklerden, evlilik hayatmm iyi.. 
Liklerinden, saadetten, bahliyar. 
bktan, daha bôyle bir sürü kurt 
masallarmdan bahsedecektiniz. 
A.mma Eonra gene sôzü benim 
tahmin ettigim sualle bitirecek 
degil m1ydiniz? $u halde ben de 
iUnu sôyliyeyim baba: Eger, mu. 
kaddeme, girizgâh, misa~ kaça 
mak v àaha buna benzer ilâveler 
de bulunmazsamz sizinle konU§U
nun. Yani sualli cevaph konU§a.. 
caktz. Amma riyazt bir ~ekilde ol.. 
ai:ak 1artile- 1mtihenda. sorulan 

!un, esas meseleyi unutacak ka.. 
dar yorgun degildir. 

- Nelt!r soylüyorsun Vedia? 

ha? Ben kendi.mi bunda hiç ol. vap verirsem bir hak kazanabile~ 
mazsa bir müddet daha müstesna 

- Onu sevdigini nasil da belli 
cek miyim baba? .. Ben sizin yeri. ediyors:m Vedia. 

gêiremez miyim! Kim kimi imtihan ediyor Allah 
a§kma? .. Kendini müm.eyyiz, beni 
de talebe mi yaptm? 

- Talebelik, mümeyyizlik de. 
gil. Misal olsun diye s<iyledim. 
eimdi sizi dinliyorum baba, ama 
tekrar ediyorum, riyazî bir §ekilde 
Iton~ ~tile-

- Ne zamana kadar Vedia? 
- Sizin kafamzda yer alan Ni.. 

had ortadan çekilinceye kadar. 
- Sonra? 
- Sgnra dü§ünürüz baba, bu. 

günkü karanm bundan ibaret. .. 
Vediarun son sëzü, Mükerrem 

nize sêiyliyeyim: Hiç bir hak ka. Ved.ia cevap vermedi. !ki hafta 
zandlrmaz. ~u halde bu sualinizi 1 1 K l b l t - gun" u·· . evve enan a u U§ ugu 
sorulrnamt§ kabul ed1yorum. h t 1 d 0 .. 1 · dek." kat'i 

N k d 
'ddi . V di a ll' a 1. nun soz erm 1 • - e a ar c1 sm e a ... 

_ Odamda konu§tugumuz za.. yet, Vediayi son derece sarsmi§h. 
manlar hep bôyle ciddî degil mi- Birl~-e1 eri için, ancak bir muci. 
yim babac1g1m. Deminki sualinizin zenin zuhur etmesi lâzund1. Fa.. 
degi.§ik bir §eklini kabul ederek kat bu kat'iyeti babasi anlayacak 

Îlâç ihtikar1 
yap1l1yormu~ 
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Dl.5 P0LiffKA 
Y eni Endi~e er? 

Ya:u.n: Prof. Sükrü Ba ban 

D
a ki yildanberi dcvam cden 

harp atel}i, yeni yeni memle
ketlcri sard1kça ~üphcsiz ar-

kasmdan bir sürii ihtilât vc tehli
kcler de gctirccektir, tipk1 bir y1-

Bunun için eczaha
n e 1er de kontrole 

t â b i tutuluyor 
i;iehrimizin baz1 semtlerin. 

deki eczanelcr birbirlerine uy. 
mayan ve fahi§ fiatlarla ilâç 
satmak'ad1rlar. $imdiye ka. 
dar Fiyat Mürakabe komis. 
yonuna vaki olan bir çok 
müracaatlar üzerine Fiyat 

Mürakabe kontrolOrleri i§le 
alàkadar olmaga ve eczaneler. 
de satilan ilâçlarm tesbitlne 
ba~lam1~lard1r. 

Ev,·clce S1hhiye Vekâle. 
tinin tcsbit ederek üzerinc 
cistanbulda perakende sah;i 
fiah• §U kadard1r diye yaz. 
d1g1 ilàçlarda bile deh§etli 
ihtikâr vardJI. 

! gm sürprizi de berabcr sürükliye
ccgi gibi.. geçcn sene Rusya lî11-
landiyay1 istilâya te~ebhüs ettigi 
va.kit Ïngiltere ve Fransa bu mcm
lekele askerî yard1mda bulunmak 
niyetinde ve hazrrhgmda idiler. 
Îsvcçin yol vermemesi ve bilhassa 
Fin ordularmm ba~pndaki kuman• 
dam Mare§al (Mannerheim)m boy
Ie bir muavcncti istememesi Bü
yük Britan;) ay1 K1z1l Rusya ile 
harp haline sokmaktan men'etti. 
Bu tlakikada ise l\loskova ile Lon· 
dra miittefik bulunuyorlar. 939 A· 
gustosunda Rusya ile Almanya 
ademi tecavüz pakh imzalam1§lar
d1 ve birçok arazi payla§ma mda 
uyu§mU§ gorünüyorlard1. ~imdi 
yckdigcrilc en kanh bir milcadclc· 
yc giri§mi§lerdir. 

Alâkadarlar hem bu tcsbit 
edilen maktu fiyatlar1, hem 
de reçete ile yap1lan ilâçlarm 
fiyaUanm tetkik etmektedir. 
Ier. 

Bu hûsustaki tetkiklerin 
ënümüzdeki hafta içinde ne. 
ticelenecegi tahmin olunmak. 
tad1r. Îhtikâr yapan eczac1lar 
derhal Adliyeye verilecektir. 

\.. ............................. ~· 

Hava postalar1 

Bugün Ankara~Ada 
na - Istanbul 

aras1nda ba§hyor 
Memleket dahili hava seferlerine 

ba§lanmak üzere karar verildigini 

dün yazmi§tid:. Bu :karar bugünden 
itibaren tatbika ba§lanmaktadir. 
Bugün istanbuldan 8.40 da kalka

cnk hava postasi 10.40 da Ankaraya 
varacak ve oradan da 15.30 da ha
reketle 12.45 de Adanaya inecek-
tir. 

Fiyatlar; son tenziH\t üzerine 
çok ucuzlamI§ bulunuyo.r: Ankara-

1stanbul gidip gelme 30 ve yalmz 
gitme veya gelme 12 liradlr. lstan· 
buldan Adana ise yaln1z gitme 28 

lira olup gidip gelme ücreti 50 li

radir. Ancak postalar pa~ar tatilin
den istifade maksadile fJ gün faa
liyette bulurumyacakhr. 

----o-

Beyoglu üçüncü noteri tekaüt 
edildi 

Beyoglu Ûçüncü Noteri tekaüde 
sevkedilmi§ bulunmaktadlr. Bu 
husustaki emir teblig edilmi§ olup 
tayin edilen noter vekiline evrak 
devir ve teslim olunmaktad-r. De-
vir ve teslim muamelesini Müddei
umumî muavinlerinden Necati 
yapmaktadir. 

§iu bir iki nümunenin meydna 
koydugu hakikat harbin uznd1kça 
muglâk vaziyetler ihdas ctme ·i 
vc at~n geni§lcmc kabiliyctini art
ttrmas1dir, Nitekim Amcrika Birlc· 
§ik Devletleri ingiltereye muhab· 
bet, Japonyaya husumct ~u veya 
bu saiklerle hergün biraz daha ale· 
vin mibrakma ) akla§maktadll'. As· 
yanm obür tarafmda Japonyamn 
da bu dansa Ïjïtiraktcn mahrum ve 
uzak kalacag1m zannettirccck hiç 
bir sebep yoktur. Bilâkis bütün alâ. 
metler son isaret Frans1z Hindiçi
nîsinin aske;î i~galidir, Tokyonuo 
da halkaya &irecegini gl)stermek· 
tedir. 

Avrupanm garbinde arasll'a is· 
mi telgraflar ve siyasî haberler a· 
rasmda s1k geçen ve sonra muvak· 
kat bir sükûn perdesi ile ortülcn 
Fransanm da yeni htilâtlar kaqIS111 
da durumunu degi§tirmPsi ihtimal 
ve tehlikesi vard1r. Daha §imdiden 
Taymis gibi bir gazete Pcten bü• 
kûmetine ka1"§1 daha az mü ama• 
hab davramlmasm1 istemektedir. 
Buna sebep de Darlamn ispanya~ a 
gitmek üzere Alman askerinin Fran 
sn: topragmdan geçmesine müsa· 
ade ettigi hakkmdaki §ayialardt'"• 
Boylecc ispanya da bu kan ve atC1 
tufanmdan hisscsini alacak demek· 
tir. 

Barp devam edcrck müzmin bir 
§ekil ald1kça bütün uzayan hasta· 
hklar gibi yeni ihtilâtlar yapmast 
tabiîdir. Ajanslnr iki gündür Büyiik 
Britanya hükûmetinin iran ve AI· 
ganistanda baZ1 tc§ebbüslerde bu· 
lundugunu habcr veriyor. Bu mcm
leketlerde Ahnan tcknisycn ve si· 
villerinin çogald1g1 ileri sürülerek 
bunlara kar§t tedbir almmas1 ist&
nilmektedir. Bu sivillerin ç1kar1l· 
mas1 için trana bir nota da veril• 
mi~tir. Hatirlardadir ki bir arabk 
Suriye hakkmda da ayni noktai 
nazar ileri sürülmü§ ve buna delil 
ve mesnct olarak da Irak.a giden 
birtak1m Alman tayyarclerinin lia. 
lep, !}am gibi §ehirlerdeki uçak ü • 
Iernden istifade ettigi dermcyan 
cdilmi§t. Fransu manda idaresi 

Türk çocuklar1: 
Kumbaralanmz1 tasarruf 

bonolarile doldu;:un. Tasarruf 
Jxmosuz kumbara, tüfuksiz 
asker gibidir. 

Ulusal Ekonoml 
ve 

Arttirma Kurum11 

-, Vt'J Paris müstemirren Almanlar1n 
Suriyede mevcudiyetlerini inkâr 
etti. Buna ragmen bir emniyet ted· 
biri olmak iizere ber ihtimale kar• 
ihlâl edecek mahiyette hareketler-
el birligile bütün bu havaliye el 
koydular. Bilâharc n~redilen res
mi bir tn:iliz tcbligi bütün Suriye-

I 
de hiçbir Almana tesadüf ediline
digini kabul etti. 

tran ve Afgan hükfhnetleri bu u· 
mumî bâdire kaqmnda bitarafhk• 

dü;iünceue degil ki. Belki de o, larm1 ilân etm~ devletlerdir. J\l• 
Kenana indirdigi darbenin aguo. man tebaas1 da bütün dost memle
hgmi dahi hissedemiyecek kadar ketler tebaas1 gibi buralarda bulu• 
hadiselerden uzak bulunuyor. nabilirler. Bunlarin dahilî emniyetl 

ihlâl edecek mahiyette harekctleP" 
Vediay1 en çok sarsan §'!!Y de de bulunup bulunmadiklanm ta· 

bu .. Egt>r kaq1srndak:i, babas1 ol. yin etmek !>alâhiyeti daha ziyade 
masa, onu dünyanrn en âdî adam1 Kâbil ve Tahran hükûmetleriJle 
olarak r:;ormekte hak kazanacak. ait bulunmaktadtr. 1 
Sevdigi bir adamdan t:iir baba dar. Maamafih Londranm muhtemc 

bir ihtilât ve tehlike bususund• 
besile ebediyyen uzakla§mak Ve.. dostça nazan dikkati çekmesi -~• 
dia için çok ac1... mcvcut diplomatik usul ve taamul• 

Ne yaz1k ki bunu babas1 anla. lere aykm degildir. Nitekim Ta~· 
yam1yor, daha dogrusu vaktile an. ran kabinesi Forin Ofüi pek tatm

111 

layamad1. Bugün anlaml§ olsa da. etmedigi anla§ilan iptidaî br cev•~ 
k · t" d • l tir egÎJl

1 

hi ne kiymeti var? Birle!:?ffieleri verere vaz1ye 1 erm e§ ec 
- · h d k 1 vâdettniijtir. 1'i 
1çm zu ur e ece o an mucizeyi fngiliz matbuahnm bu yold\. 
kim gosterebilir? Bunun içindir §ikâyetleri ilk defa vaki o1ma~8 il· 
ki, babasmm: Kenam hâlâ sevi.. tad1r. Ra§it Geylâninin lraktaki b ~ 
yor musun? Sualini sorulmamt§ kûmet darbesinden evvel de ~':-
addetmcge mecbur oldu. ve t'randa Alman seyyah ve 11J

9 
f 

.. .. .. .. · tarmm çoklugundan bahsolunfll"it 
Mukerrem Bey ... s~.n sozunun ~- idi. Fakat lngüiz hlikûmeti re!JI,. 

vapSlz kald1gm1 gorunœ ba§ka bll' bir te§ebbüste bulunmam1§h. 
yola sapti: Alman harbinin inftlâlundan 5 .. ~ 

(Devanu var) (Devamt t üncfl sayft•ll-1 

K 
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1KDAM 

Îsviçre Millî (Ü E_ Ni Z Ci Li K TET Ki KLER i 'jl 
Bayram1 _ 

Felemenk 
Hindistan1 

rLondraya gore 1 ano - U a- Cümhurreisini n daha dogrusu bütün d1!niz1ere §a.. e Ç e n 
J 

l [M" l B d Atlantik meydan muharebesi, G 
h l mil kar§lllkll abluka harbi devam 

0 N 
pe~te ava yo u harare(Ba~·.~-~i1 r1n0n1 ··uyftadak>u ediyor. Bu harpte iki taraûn kul. den 1·za ltl 

Me•hur Lloyd Regislcr ise 307 
gemi ve 1.041676 ton fazlas1yl1! 
geçen harpte, ingilterc ile müt.e. 
fiklerinin ve biiaraflarm zayiah 
13.233.672 tonluk 5.861 gcm1 oldu. 
~unu kaydediyor. Almanlara gii. 
re, Beyaz Liste ve kitaplarda ve. 
rilen ve yukar1da zikredil<'n ra. 
kamlara, 100 tondan küçük gemi.. 
leri de !lâV1! edcrek zay1ati say1 
hesabiyle 6.520 ye, umumi t.onaj1 
da 12.243.090 a çlkarmak lâz1m. 
dtr. 

J A P . ~~ - lanclig1 silâhlar §unlardir : 1 -

T t 1 kuna hûrmet prensibi as!I'lardan- Denizalt1 gemileri, 2 - Tayyare. h 
Kendini müdafaa için t h d . d . ayyare pos a ar1 beri hudutlarmuz haricinde vu. Ier 3 - Korsan kruvazorler, 4- a r b •. 

h 1 k e 1 1 yar1ndan kua gelen Avrupa muhar~le • Hllcumbotlan, 5 - Maymlar. 
azir l Jar yap1yor rinde bizim hatti harekehm1Z1! Bu silâhlarm en mii.essiri deni.7r 

ll!oji, s, (A.A.):_ (Ofi): itibaren ba,llyor saik ve hâkim olm~tur. Bugün. alti gemileriyle tayyarelerdir. Ne. 
Fclemcnk Hindistanmdan gelen Vlad iv os t 0 k Buda~te, 3 (A.A.) - Budape~- kü harpie de Viyana konfrans1 tekim Haziran aymda 768.950 ton. 

100 kadar Japonyah Moji'ye vas1l te_ Zagreb - Mi!ano hava yolunun tarafmdan tasdik edilmi'l olan bi. luk gemi bahrdlklar1m iddia eden 
olmu§lard1r. Bunlar, Felemenk c •. V a r 1 n d a kii'!St I'<!$lD.Î. 4 Agustœta yapt!.a- tarafhg1m1z tahsisan bütün mu- almanlar, bu yekûndan 417.450 to.. 
11indistam resmi makamlar1 tara. cakttr. Tayyareler haftada 3 defa harip devletler tarafindan da ka. nunun denizalt1lar, mlitebaki 351 
f1ndan sahil boylarmca birçok l ismi geçen §ehirler arasmda kar- bu! edilmi~tir. Siyasetimizin ha.. bin 500 tonunun da tayyareler ta. 
lah,mat ve tn§aat ve ha\ta kolay. t 0 p an J y 0 f ~llkh olarak i§liyeceklerdir. Hava yati kanunu olan bitarafhW.m1za rafmdan batmld1gm1 bildiriyor • 
•a ihraç yapilabil<'<!1!k mevkilerde servisleri italyan ve Macar hava kar~1 muhasun devletlerin goster. Jar ve maymlarm scbep oldu~ 
bu -.nan san'at eserlerinin tahribi Oaha eV Ve 1 de §irketleri ile mii§tereken temln e- dikleri riayete müt~ekkiriz. An,. zayiatm BU yekûndan hariç oldu. 
lçin de t.,rhbat ve haztrhklar yaP- dilecektir. cak bitaraf kalmak hususundaki gunu soylüyorlar. Biz, bu alman 
~.:~:1nu§. tarassuda ei:'eri~li . y~r- Felemenk Hi n- nrzumuzun kendï hatti hareketi. wlânçosunun dogru 01up 01marug1. 
" dek• mebaniye vaztyct edilml§, distan1 Malezya Am e r •. k a d a mizi lüzumunda silâhla hürmet m münak~a edecck dekiliz. Bu 
Y~rl, b1r~ok sm1flarm stlâh altina ettirmek azmi ile telif edilmesi ve satirlarm yaz1ldljil tarihe kadar 
Ç~grilm1§, ve fakat motor1ze ktla. ve A V us t r al y a l l . bunda da sarsilmaz bir karar ile ingilizler, Haziran zayiat1 hakkm. 
lartn be •azlar idaresinde bulun- ame e grev er1 sabit kadem olmak lâzrm g<>ldtg!.. daki resmî rakkam1 ne§retmedik-
tn ; oldug-.inu sôylem~ler ve Fe- Londra, 3 (A.A)· - Ofi: . . . ni de biliyoruz. leri için, bu hususta bir fikrimiz 
lemenk petrol mmtakasma yak. Uzak !i)arkta .. hâdiseler birbinnt Al db" l } b- Bitarafhk1mm \am \"e sarih §<'· de yoktur. Maksad1miz, Atlantik 
la!!ma:11n g'\Uk~e daha fazla m* takip et\lkçe dunyanm bu kismm- 1nan te u er e u• k:Jde m•Jhafaza elmek istedij1imi. meydan rnuharebesmde en mü • 
k.Ule§mekt~ bulundugunu da ilâ. ·da Japonyaya tevdi. edilmi§ olan yük bir farkla azald1 ze kat'iyyen §yphe etrnemelid r. him rolü, gene denizalhlarm oy. 
Ve ctmi Ierdir Avdet eden Jüpon. l mmtakanm birbirlermden çok U· • gto 

3 
(A.A.) _ 42.089 _ isviçre Reisicümhuru We \('r namakta oldugunu tebarüz cttir. 

1 r Fe!emenk. makamlan tarafm. zak noktalara kuvvetlerini da.f:J.lr Va§m . n, a müteakiben isviçrenin dcmokra. mekhr. Geçen harpte de boyle ol. 
dan k d 

1 
b 'k m1,.8 s<'vk ve tahrip için 1ng11tere meleyi alakadar eden 57 grev, bu .k ,. . . t .h. . . b 1 m t E h 1 h . c i erme hlç rr tazy1 , , N !' . 1 . tJ an anesmm an mm 1ca 1 o • u~ u. sasen; o arp e; a\•a s1. 

"a •:mad· ••m1 ancak i•lerine de • 1 ile müttefiklerin·e· her nered .. e o .. 1u.r- hafta Mesai ezare mm grev en '1 " . 1 b" Iâh1, bilhassa <lenizde •imdiki ka. • k Jât uzl~tiTI11a servisi tarafmdan halle- dugu ve har1çte~1 ge me 1r rrc~- ,,_ .. 
V~ir cl!"nekte büyük mû§kulâta sa olsun mümkun olan _mu§ u 1 d·1m· ·t" Geçcn hafta 21.549 ame- tah olmadigma l!i&ret ederek b1. dar mühim b.r roi oynamad1g1 
~grad"darmi da anlatm••lardtr çikarmaktan 1baret oldugu anla~1l- 1 1~ 1r. . d k . · • h t için, ticaret gcmilcrme kar<i ao1• 

-. k Jeyi· ala'kalandiran 13 grev vuku- ztm em_ o. ras1m1z umum1. a~·a.1. • , maktnd1r. 40.000 asker ihraç etli - lan harpt-e, en büyük rolü <leniz. 

Bir anar ~ist 
Muavininden sonra 
Emniyet Müdürünü

d e ya ralad1 
Ca1!D, 3. (A.A.): - Birkaç gün 

evvel Caen emniyet müdûr mua.. 
vini Berard'1 yaralayan :;>erif bu 
g n d emniyet müdürü Morin'i 
\abanca ile tehlikcli surette yara. 
1 -1~ \'e kaçma~a muvaffak ol. 
mu~tur. :;>ahs1 malûm olan ve ken. 
dtn1 Couturet ismi ile andtran bu 
§er;f 31 y.i~mda<l1r. 

Süvey~ kanal1 

leri tahmin 1!dilen Japonlar Hindi- bulmu§lU. Haziran ayi zarfmda mmn kiht ta§! mesab"'.'1.ndedir: allilnr oynami§h. 
çinîyi i~gal ve Siyam ü:crine de çah§ma ih\ilâflan neticesinde kay- Bütün vaianda~larimiz bihvor kt Baz1 muhtcrem okuyucular1m1z, 
tazyik yapm1ya ba~Jadt.ktan sonra bedilm~ i~ günleri MaylS aymda- hakiki hürriyet ferdî menfaatler: geçcn b'lyük harpie, alman dcniz. 

1 
kine nisbctle yüzde 49 eksikllkle milletin bütûnlügüne, menfaatleri alti gemilcrm1n· faali~et 1· 11ak"·-. 

§imdi de ynrrmadadaki mparator- l h.. · \t" I · ' ....,, 1.375.000 dir. MayIS aymda vukua ne bag tyan urriye ir. sviçre da malûmnt i.swd1kleri iç:n bu 
luk kuvvetlerinl taklp için Malez· gelen 500 greve mukabil Haziran cümhurreisi h1!r tarafta ihtiyac ve yazimiz, 0 faaliyetin alman kay. 
yn'y1 tehdide yeltcndiklcri gibi ayrnda yalmz 38 grev olmu§tur. l ktlhk içinde derin ts\irap!ar ara.. 
Portekiz hükllmetine de Falan Ja- • • H • smda k1vranan m1lletlenn haz:n naklannc;an almm1~ bir bilâ.nçosu. 
pon adas1 ile Filipin adalan ve 0- Ar1ant1n a.ri- bir tablosunu çizmi~ ve deœi~\lr dur. Hemcn t!âve edclim ki bu 
radan da Portekize ait ktSmm mer- kl: Bü!ün sempatimiz bu r.o•llet. bilânço, ingilizlerin vcrdiklerine 

kezi olan Timor adas1 arasmda bir 
hava nakliyat servisi ihda"'n1 tek
life ba§lam:~lard.r. Bu teklif kabul 
edildigi takd:rde J aponlarm ayni 
zamanda Felemenk Hindcstanma 
ait olan Timor adasmm ikinci k1s

mm1 \'e Avustralyay1 tehdit ede-

ci y e N a z l r l 1ere mütev:ccih olmahd1r. T. nkit uymnmak adir. 
veva mahkum etmek 1çm è. k!m * 

-----<>--

Alman ve lngiliz 
elçilerine birer 
nota verdi 

bilmeleri imkân:m verecektir. Buenos • Aires, 3 (A.A.) - Ar-
B.,gün Mançuko'da mühim Ja- jantin Hariciye Nazm, Almanya ve 

pon kuvvetlerinin bir taraftan Koo. Büyük Britanya Elçilerine tevdi et.. 
re'den ve diger taraftan Japon de-1 ti~i bir ne.ta ile propaganda ne§" 

Ü h f d d • d f nizinden hareket etmektc olduk- riyat:na derhal nihayet verilmesini 
Ç a ta a ye 1 e a 

1 

lan. haberi verilm~ktedir. .Gelcn talep etmi§tir. 

mevk!ine yüks Jmelyiz. Hü. üm J Geçen harbin b:islang1cmda. Al 
vermek Allaha aitltr. Bizim azi. manya'nm U 3 et n U. 18 e kadar 
f-emiz. :ici felâketler ve ist1ranlar 16 \ane petrol yakan ve U. 19 dan 
çekmi~ olan devkt ve millPt ere U. 45 e kadar da 26 tane de dizel 
kar~t ~eikat duygulanm1z' i 'fil r et mo\èirlü denozalh, yam 42 gcmisl 
mek, darbelerin kuvv-etlerint ta. vard1. Fakat bunlann bir ktsmt 
dile ugratmak, ac1larm1 ta\. r ev- henüz tezgâhta idi; denire çlkabi. 
Jemek ve sessîzce ve bütün ka 'b!. lecek halde bulunanlar 21 gem;
mizle imanhk vazifemlzi yapmak. den ibare ti. Alman denizalll ge. 
br. Dah3 iyi bir i.stikbal gddioi I ~ileri. once yalmz harp gcmile. 
..-akit eskisi gibi küçük ve •akin rme bn kullantld1\ar. ilk batm. 
milletimiz memlekctin vükoelme. Jan harp gemisi 5 Eylül 1914 te 
si için icabeden mesai "i~tirakine Hersing'in h.-umandasmdaki U. 2 b 0 m b a la n dl maluma\a gore Çm:n muhtchf mm_ ----

B takalarmdaki Japon kuvvetleri bu- mat- ycniden ba hyacaktir. tarafmdan hücuma ugrayan Pat. 
81. erl n, 3, ~~.A.)'.~ D.~.B. ajan. ra lardai. çek lmi§ ve Mançuko'ya 

· b1Idtrd1g1ne gore, Suvey§ ka. nakkdil~Istir Bütün malûmat l'ah ii h ~.. . ' 
b ç afta zarfmda 7 defa bc:n- Mançuko'daki Japon kuvvetlerinin 

arc:ilTl:in edilrr11~t1r. halen takviye edilm~ oldugunu 

Dragil treni 
k azas1 

1':ctza;edeler için hü
k û met l er mukabil 
taziyelerde bulundu 
Sofya, 3 (A.A ) - Ofi: 
Eski Yugœlav hududu civann

da Dragil'de vukua gelen ve Frnn
Stz diplomatlarm1 t~1yan trenin 
~01dan ç1i<mas1 kazas1 ne\icesinde 

1 
Ul~ar makinisti ile yatakù vagon

ar tdarcsinin bir italyan memuru 
ald:k!an yarnlardan Olmü§lerdir. 
~u idarenin birçok memurlan da 
uçü tehlikeli olmak üzere yaralan
ml§lardlI'. Fransiz yolcularm hepsi 
sajt ve salimdir. Bagaj furgonu çok 
zarar giirmti§tur. Bütün sand>klar 
ve valizler ezilmi§ür. Fransamn 
M<>skovadaki Büyük Elçisi Ber
gery 1ta!yan memurunun Olümü 
hasebile Sofyadaki ttalyan Elçiligi
ne taziyrtlerini bildirm~Ur. Diger 
taraflan Fransanin Sofyadaki El
çlsl Blondel de Bulgar makiniliti
n.n bu kazaya kurban gitmesind"n 
mütevellit teesslir ve taziye hisle
nni Bulgar MünakaUt Naz1nna 
iblâg cylcmi§tlI'. Frans1z Büyük EL 
çisi ile refakatinde bulunan 80 ki§i
nin birçok günler daha Fransaya 
gidemiyccekleri zannediliyor. 

Portekizin nüfu
su a r t1 y or __ _..,..._.....,. 

Son say1ma 
7.702.182 

. Lizbon, 3 (A.A.) - 194-0 scne
•:nde yap1Jan umumî say1m netocc
sinde Portekizin 7.7G2.182 k~i nü
fusu bulundu~ anla~ml§hr. 1930 
senesi say1mmda nûfus adedine go
re. 876.290 ki§i bir fazlaLk oldugu 
~§ahe<1e.. edilmi§tir. Lizbon?a 

19 ·899 nufus vardir. Bu rakam 
:io dakinden 119.279 ki§i fazlallk 

gêistermektedir. Bu mmtakadaki 
Japon tehdidi gayet a§ikârd1r. V1la
divostok etrafmdaki Rus topraklan 
tehlikededir. 

Çin Hariciye 
Naz 1r1n1n 
beyanat1 

Y apaca&'J yard1mdan 
dolay1 Ruzvelt.e 
te§ekkür ediyor 

Çunking, 3 (A.A.) - Cln Hariciye 
Nazl.T1 Kotaysl, di.ln verc:Uli bir mWâ
kat esnaslnda ezcùmle eOyle demi;itir: 

~1ister Roosevelt'in' japonyaya tay
yare benzini ile sair mayi mahrukatln 
ihrnc1nm menedlldiî:inl blldlrcn beya.
oatinl memnunyetle kars1lad1k. 
~!bter Hopkins'in Çunking'e gelip 

gelmlyecegt hak.klnda sorulan suale Çin 
H.ariciye Naz1r1 1u cevab1 verm1$tir: 

MlMer Roosevelt'in p.hsl mtimessi... 
linin ziyareti hakklnda henüz resml 
hiç bir b.aber gelmem~tir. Fakat Mister 
Hopkirui. Çuni<ing'i zlyaret etmek: iste
dta1 takdirde burada hararetli b!r su
rette kabul edileceginden emin olabilir. 

Kotaysi, misyonerler müsiesna olmak 
Uzore bütiln Atman ve italyan Elçilik. 
çe konsolosluk memurlarmm Çinden 
a:erl ahnd1i,uu sOylemi1ttr. Misyoner. 
Ck:lri müddetçe Çlnde ikamet edcbile
ler yaltnz dinl vaz.ite1l'rt ile fjti&al et.. 
ceklèrdlr. 

Çin Harîciye Naz.1nna gore japôny<t, 
kendisinde cenuba dotru ilerl:yecek ka 
dar kuvvet bu.lacak: olursa, Ambargo 
olsun veya .olma ln bu harE'kete te;peb. 
bil.s edecekt1r. Vakit ka7anmak içln ya
p1lacak her ~ebbüs japonyanm lehin_ 
'.ledir. Çünkü japonya Rus - Alman 
h:&rbinln inklsaf tarz111a gore, müstak. 
bel hareket içln bir tarih te plt etmt, 
butunmakhtdir. japonya ~fihverle daha 
tkt bir 1$ birll~ine dogru yürumekte-

Jir. 

Deniz in~aat1 
faaliyeti 

Va~ington 3 (A.A.) - Bahriye n~•
teU tara!mdan dün bildirildllme gon; 
A.merikada vapur inpab sahasmdaki 
faa!iyet bilyült mikyasta artm~ bulun. 
makladlr. Amerik.ada. bir sene evvel 
12 lniaat tezgàhl varken bu senenln 
l Temmuzunda harp ifl!misl insa eden 
109 tezi:àh !aaliyette bulurunakt;'dir· 

$arki Asya 
buat konferan s1 
Kan ton, 3, (A.A.): - (O!J): 
Nankin htikûmeti ba~vekili 

Ouang - Tcheng • Suei i;larkî &ya 
matbualt konfransmda bulunmak 
üzerc \ayyarc ile Kanton'a muva. 
salat ctmi~tir. 

M. Welter nutkunun som•nda: hfinder ingil z hafif kruvazêirü. 
memleJ<etimizde veva vabanct dür. 
mcmlekcllerde yasayan tsvicre!i. tlk batmlan t•caret gemi.si ise 
ter; bu dS:,ikada h<'piniz aym Feldkircner kumandasrndaki U. 
duav1 yapm1z: tlk !svicrelilerin 17 nin 20 Blrincite§rin 1914 günü 
birle•me yeminini yapltklen bu ba'1rd1g• G 1 y t r a ismind ki 
yerde Allah hür ve mustakil t. kü,ük in-r;ïz vapurudur. Bu gemi, 
viçrevi muhafnza V1! himaye etsin. Norvcç sabili aç1klarrnda, bcynel. 

ES RARE G Z DA Oz 
cHcpsi bundan ibaret. Geri.. 

ye dondüm. Bann sahibi garson. 
la beraber çik1yordu. Arkam 
donük oldugu bir s1rada Grafo.. 
pulos'un bardan ç1km~. olabile7 
cegini Çü§Üncrek onu c1vardak1 
sokakldrda bir mliddet aradrm. 
Otele k;:.dar giderek henüz gel
medigine kanaat getirdim ... Te~
rar •:;>1!n _ de~rmen• e d~ndu: 
i":iim zaman kap1lar evvelk1 g:bt 
kapah idi ve içeride ~i.k yanm1-
yordu. Hulâsa netice mümkün 
oldugu kadar menfi idi. Fakat 
ben ~c bir facia rengi veunek 
istemiyordum. Bir polis memu. 
runa bu saat te aç1k e~Ience yer. 
leri bulunup bulunmad1g1m sor
dum. Bana dort be~ yer tarif et. 
ti. Hepsini dol~tim, fakat Yu. 
nanhy1 bulamadun. 

Delvin: 
- Hayret! diye mmldand1. 
- Tabiî size müracaat ederek 

Liej polisi ile birlikte tahkikata 
devam edrbilirdim. Fakat •$en 
• degirmcn• de beni giirdlikleri 
için katili te 1 â~a dü~ürmek is
temedim. E ·asen • katil olrnast 
muht1>.mel olonlar mahduttur. 
Ben evvelâ iki genci ele ald1m. 
Çünkü onlann asabî halleri dik. 
katimi celbetmi~ti. Bu iz bcni 
Adel'e ve Olünlin sigara taba.. 
kasma gotürdü. Fakat siz i leri 
tcsri ettiniz. Jan l;)abo tevki! e
dildi. Delfos kaçh. Umumî b:r 
muvacehe yap1\d1. Ben bütün 
bunlan gaze elerden ogrendim. 
Ayni zama:1da benden §Üphe e
dildigini ve polisin beni arad1. 
g1m da ayni suretle habcr al~1~. 
Tabiî bu vaziyetten derhal 1SlL. 

fade ettim. 
_ istifade mi ettiniz? 
_ Evet ... Fakat müsaadeniz. 

le evv~lâ bir suai soray1m. Bu 

Zab1ta Romani: 29 l 
Türkçesi M. Feridun_ 

iki gencin mücrim olduk!a,rna 
inan1yor musunuz? 

- Dogrusunu istersenL. .. 
- Anla~1Jdl. 1nanmad1g niz 

belli... Esasen kimse inanwavor 

ve kali! de ~liphesiz bu izir pck 
yakmda terkedilecegini bil1yr r .. 
Bunun iç;n tedbir ahyor... Ilir 
iht!yats1zhkta bulunacagm1 ti. 
mit etmek ibeyhudedir... B'1na 
mukabil gazelelerin dedigi gibi 

bütün ~üpheler geni~ omuzlu 
adamda toplamyor... ~imdi 1se 
gen~ omuzlu adam tevkif edil. 
mi~tir. Herlœs hakikî mücrini.:n 
kilit altmda bulunduguna k~ni.. 
dir. Bu kanaati takviye etmek 
lâzim ... Yann herkes Sen - Leo. 
nar hapishanesinde bulundut,'U· 
mu ve yakmda lrer~eyi iliraf e. 
decegimm ümit edildi~ini ogre. 
necek ... 

_ Sahiden hapisaneye gidc. 

cek mis~niz? 
- Tabiî ... 
Delv;n'in akh bunu bir türlü 

almayordu. 
_ Tabiî harekâtimzda scr

best kalacaks1mz? 
_Ne münasebet? Bi'âkls be. 

ni s1k1 bir nezaret altmda bu. 
lundurmanm rica ed~ceg;m 1 

_ Pariste slzin pek garip u. 
sulleriniz var! 

- Bunun Paristek.i usullcrle 

hiçbir alâkas1 yok ... Fakat c:ie. 
min de soyledigim gibi kalilin 
veya kat illerin kendilerini tama
mile tehlike haricinde zannet-

meleri lâz1md1r ... Tabiî eger or. 
ta<la bir katil varsa ... 

Bu sder palab1y1kh komiser 
yu nden s1 çrad1. 

- Ne dcmek is\iyorsunuz? 
Her halc.e Gralopulo> bir bas.. 
tonla ebynini parçalad1ktan 
sonra h~s1r sand1ga girip ken. 
;iisini nebatat bahçesine nak. 

Jettirmcdi ya? 
Megrenin gozlerinde safdillik 

okunuyordu. 
- Kimbilir? 
Ve piposunu doldururken ~n

lar1 soylüyordu: 
- Beni hapisaneye sevketme.. 

n.in vakti geldi. Fakat bun<lan 
evvel baz1 noktalar hakkmda 
mutabtl: kahrsak iyi olur. Lût. 

fen not eder misiniz? 
Pek sade bir adamd1. Sesinin 

tonunda bi!e bir tevazu vard1. 
Buna ragmen hiç oolli etmedcn 
tahkikattn idaresini eline ahyor
du. 

- Dinliyorun1 ... 
cl - Pazartes! Grafopulos 

Paris polisinin himayesîni isti. 

yor. 
c2 - Sah günli kendisini hi. 

mayeye memur olan müfetti§in 
takibindcn kurtulmaga çal~1-

yor. 
.3 - Çaqamba günü Londrn 

için bir bilet ald1ktan sonra Ber • 

line gid1!n trene biniyor ve Liej 
de in.iyor. 

c4 - Bilmedigi anla§1lan bu 

§ehird1! •!?en • dej!irmen• e g'. 
diyor ve orada dikkati celbede. 
cek bir harekette bulunmayor. 

(Devam1 var) 

Geçen umumî harp 
ile bu harbin gemi 
zayia t1 a ras1nda 

bir mukayese 

r y azan : "'\ 

l Abidin Da ver J 
Bütün bu rakkarnlan merakh 

okuyuculanm1za geçen harp ,Je 
bu harpteki geml zayiatm1 muka. 
vcse edebilmelerini temm için 
verdik. 

lei kaidelere tevfikan batml • 
rn~tL Aunan amiralligi ticaret 
gemilerini batirmalan için, d~n.z. 

343 Alman denizalh gem15m1n 
harp içindeki müthi~ faaliy<'tlcri
nin tam bilânçosu (rakamlar gay
risafl tona iledir). 

t r Du;man gemisl Bitara! gem! 
alti kumandan~~rma emir ve a 1• 19H Torpille Maylnla Torpille Maymla 
mat vcrmi§ degt!di; U. 17 nm ku. 1 Aku>tna S.852 17.150 
mandant bunu kendili'Tinden yap. I E;rlùl · 4.191 5.696 
mt§h. Bundan so_nra, ticarc: gcmi..11.ci t~. 866 20.t64 4.031 
lerine kar 1 d~mzal\l harbl, Ame II.cl • 2.084 6.500 3.420 

,ika'run alcligi tehdttkâr vaz1yet. ~'!~ 3.~~: ~!:;:! !:.~:! 
Ier kar~1smda kàh hafif, kâh §id. · 
detli bir ~ !tilde ha:bm sonuna 

1915 

kadar d \"am etm~ti.r. Il.ci k • 17.577 
21 gcnu ile l~ ba§lavan alman- ~~!';1 ;;::: 

iar, harp içinde, evvelâ tezgâhla. Nisan 32.941 
rmdalu gemilcrinl ikmal ett:ler. !Hay15 9G 250 
Snnta, bu i~ uzad· kça, birçok yeni Hanran 83.332 
gemi yaphlar Dcnize indirdiklc. Tem. G6.Q48 
ri vey;i lezgâha koyduklar1 tekne. "gus. l 57.IG2 
lerin say1s1 811 dir; fakat bunlar. Ey ùl 1:4.881 
d h' ,_ . 1 I.e! t~ 12.522 

an IZT.e..,, g1ren er, yalmz 343 • Il 01 • 167.88 

9.839 
7.954 
8.453 
2 068 
7 75 

12.270 
17.737 
15.642 
33 873 
40.757 
SS 2°6 
34 643 

1.826 
7.698 

11.336 
19.243 
14 499 
17.361 

5.2D7 
2.508 
6.425 
3.744 

3181 
6.511 
4.b64 

IJ.871 
23.863 

9 ~94 
5.028 
6.627 

22.738 
8.810 
9.032 

13.982 !anedir; mütebakisi ya denizc çi.k.

1 

!.cl kl. 88.719 
madan, yahut lkmal edilmeden Yck. JOt7.797 zao.01s 89.937 128.704 
harp bi•mL,tir. 1918 

Dcnizalhlarm zayiahna gel;nce, 
batanlar 178 taned:r. 7 gemi, bita
raf l!mnnlarda mevk"f tutulmtlf, 
14 gemJ de harp bitt'kten sonra, 
mürettebat1 tarnfmdan batmlmc;. 
tir. Bunlardan bir tant'si, son za. 
manlarda Katadc·niz'de bulgar sa. 
hillerin'.'!e balgarlar tarnfmdan 
ylizdlirülmü§tiir. 

* 

12 157 
89.376 
46 483 
40207 
26.272 
12 311 
13.517 
12.275 
51 739 
77.667 

133."36 
97: 02 

1266 
9.473 

12 447 
17 709 

2.191 
5.450 

28.t36 
79.424 
81.434 
91.952 
93 738 

15.017 
15.005 
32 011 
24.590 
3.835 

22.218 
7.023 
6 279 
5,277 

22.337 
21922 
25.380 Harp 11 i!dnc•k§rin 1918 de bit. 

mi~tir; anla~1lan son 11 gün için. 
de kavde del!cr faaliyet olmam1~ 

Il.ci kâ. 54.564 
Subat 49.801 
Mart 148.959 
Nk n 176 995 
Mayis 86.675 
llaz1ran 81.i25 
Tem. g9.162 
Afus. 139 124 
Ey'ûl 141 30! 
!.ci lei. 231 233 
ll.d • 177 601 
I.e; k . 201.692 
Y<'k. 158?.&36 s1i.412 426.:?SO !00.974 

1917 

olacak ki bu müddet zarfmdaki Ile! k5 203·751 
$ub + 505.201 

zayiat bilânl)Oyo korulmam1(.ir. Mort 484.043 
B tan gemi Balan geml. NI n 772.753 

!crin sayis1 lerin 1Qna)1 tl'Iayu 50.\.518 
l!azl. 773.078 

1 T t 'll. 584.957 
791.7951 Agus. 587.~40 

F'.yl(U 42n.0-6 
898·704 !.ci t~ 528.562 

1914 A~m,losundan 
zo ~;y1(,1 1915 e klldar 431 
1915 EylQJilndcn 30 
Nl.!:an 1916 ya kadar 359 

97 135 104.329 
119.672 121.297 

129 672 158.138 
H6.214 227 .447 
106.611 139.967 
rs.114 131.503 

112.361 109 463 
110.920 62D~5 

130.003 40.221 
77197 43.7•3 

•916 lolay1 ndan 31 ikin 
c·k5nun 1917 ye kadar 1.152 
1917 ~uba~dau 31 Bi_ 

1 Tl 1 • 417.731 102.361 39.860 
2 099..>23 ! T cl k:i. 574 056 103.~67 57.928 

! \"tk. 63H.G16 133%.941 lt38.88l rlncikânun 19L7 ye 
kadar 2.560 5.753.751 1'18 
1918 Sork.'inundan har-
bin aonuna kaciar _ t.046 2.648.223 

yekûn 5.554 12.191.996 
Alman hesaplarma gore, deniz

alh ve maym yüzünden (bu ye. 
kûnda korsan kruvazorlerin ba.. 
\lrd111 gemiler de dahil olsa ge. 
rektir.) blitün büyük harp lçinde 
18.716.982 tonluk gemi ba\mt§ o. 
lup bunun 10.69t.843 t.onu Jngl. 

l 
lizdir .. 

Halbuki ingiliz Beyaz Kitapla. 
rma gore §êiyle bir zayiat cetveli 
ile kar~1l&smt: (Bu cetvelde yüz 
tondan büyii.k gemiler hesaba it. 
'1al t'dilmi~tir.) 

Hel kâ 466.943 
Gubat 4.~5.922 

Mnrt 581.366 
Nl3:tn 530.9'.t3 
MaYIS 4.2.256 
HnzL 298.'71 
Tcm. 411.955 
Attis 326.845 
Eylùl 306.392 
Ici te~. !67.458 
se. Ye 3989 081 -.. -- ... ... .. .. .. ... ... .. .. 
~ 

.. 
"l 

90.033 
81.332 
86.061 
93.783 
93.816 
93.168 
87MO 
83881 

47 838 

39.763 
32.490 
50.138 
20.186 
18.265 
30.736 
23.180 
37.884 
14.399 

5.000 7.228 
762.050 274.269 .. 

! ... ... .. 
•• ;,, . ~ 
!. .. .. 

30.908 
:S.228 
29.5H 
29.238 
31.3•8 
411&6 
2â.1?9 
26.580 

5.4!17 
22.~01 

6.695 
9989 

:?84.105 

9 .067 
18.61e 
20.47! 
8.917 
6.184 

10.185 
2140 
3.141 
2.164 
5600 

87103 

fc~It:~rA~Î~nN:s1l Ôldürüldü? l 
L~----------Yt.zan:M. Sami Karaye\ J 

Hüseyin Avni pa§a, sarayda o -1 dan uzakla§hrmak için senelerden 
lan bitcnlerden hafiz Mehmet vas1 beri çal~:yordu. 
!asile haberler ahrd1. Hüsqin Av- Valide Sultanm Hafiz Mehmet 
ni pa~anm sarayda bir de se\•gili- bey hakkmda da iyi bir niyeti yok
si vard1. tu. Onu da yok etmege ça~1yor· 

Bu •evgili Sultan Azizin gozde- du. 
lerindrn, sarayda Valide Sultana Çünkü Sultan Aziz harem dai -
bi!~ icabmda hâkim olan Hazine- resinde tamamile Hazinedar Arz1-
·iar ustas1 Arzmiyaz idi. niyazm hükmü altmda idi. Valide 

Hafiz Mehmet bey 60ftalarm is- Sultan, of:lunun yanma gëlmek i
yam üzerine padi~ah1 ikna etmi~- çin Ananiyaza haber yollar o, pa
ti. Mahmut Nedim pa§a ile i;?eyhüL di§aha arzeder ve ancak meram1-
·~1àm mevkilerinden atilmadikça na boyle vas1! olabilirdi. Sonra 

1ftalarm isyam durrruyacaguu ar. Sultan Aziz, her nedense valide -
zetmi§ti. Hatlâ, daha ileri gidcrek sini hiç dinlemezdi. 
iu isyanm nelicesinin vahim ola _ t~te bu sebeplerden dolay1 Ua -

f1z Mehmet bey ile Hazinedar Va
>tilecegini de pa~aha arzetmi§ti. 

Hafiz Mehmet ooyin istedigi Hü !ide Sultamn aleyhinde oldukla • 

t 
r;ndan onun nüfuzunun cari oldu-

cyin Avni pa§anm stanbula geti· 
•ilerek sadrazam olmas1 idi. gunu istemezl1!rdi. 

Hazinedar Arz;niyaz da \lpki Hele, Valide Sultana tâbi bir 
·1afiz Mehmet bey gibi padi~ah1 aadrazamm mevkii iktidarda bu -
'U îsyanda zehir!emi~ti. O da ~ah lunmas1 ne Hafiz Mehmet bcyln 

ut Nedim pa§aDID atiima•m1 Ili - ve ne de Ar~miyazm i~lerme gel-
mezdi. 

vordu. 
Mahmut Nedim pa§•Yt tutan ya.l Hulâsa; mecl!si vükelâdan kal-

iz ve yalniz Valide Sultan 1d1. kip isyan mahalline giden $cyhül
!azinedar ve HaflZ Mehmet bey islâm, softalan teskin edcm1yece

Valide Sultana dü§man idiler. kini anlaymca dcrhal S'Vl§b. Bo -

l Çünkü Valide Su.Itan, Hazine • gaziçindeki yalisma giderek sindi. 
dar Arziniyaz1 padi§alun yamn - (Devaou var) 

; 

• 
' 



Muharipler 
kar~1s1nda Îran 

l~akaleden devam) -~un R1Za Han Peh!e,·î ise iranm 

Sovyet Tebligi Deyli Telgraf'1n 
bir rop~rtaj1 (Bq 1ara1l 1 inci sayfada) 

mmtakadaki m'llharebeler Dnies- (Ba§ taraô 2 aci sayfaù) 

Al man Tebligi Y eni endi~eler ? 
(Bn~ taraf1 1 inci c;aJ•fada) terden Bug nehrine kadar uzanar: Moskova ve Londranm mü§tere.ken 

orta•inda hir k1nlc1m olarak sarp araz.ide cereyan e~tir. Ma- ve resmen Tahrana §ikâyetlerde 
ta1i1 tt1111.~tcdfr. car klt'alari, Sovyet kuvvetlerini, bulunmalan hususî b ir ehemmiyet 

Türklerin haleti ruhiyesin- vasatî bir hesapla, 300 kilometrE :uudebilir. Bu aym bapnda Lon-

- -- -

Sade _yag fiatlarm 
tesbit edildi 

istiklâli , c liiikümranhk haklan 
üzerinde pck k1skanç olduklar1 için, 
hic; ~üphei.iz, ayni 'aziyetin teker
rürüne müsaade etmiyeceklerdir. 
i.-te bu.sebepledir ki kom~u ve dost 
devletin biiyük bir diplomasi faa
liyeti sarfetmek mecburiyetinde 
kalmas1 muhtcrueldir. 

(Ba,, tara!t 1 inci say!ada) 
euro etm~erdir. Harb gemileri. 
miz ve t.ayyarlerirniz, 5 muhribin 
himayesinde seyreden 8 alman 
yük geœisine hücuma geçm~ier. 
dir. Alman ilk raporlara gore. bir 
muhr.ible bir §Îlep batmlml§ ve 
2 muhrible bir nakliye gemisi de 
hasaTa ugratùmi§hr. 

d bah d uh • Tü' k irada imzalanan bir mukavele ile 
en e en m arra, r - kadar geriye atml§lard:tr. E • •1 • h 1• u f 

lerin, §eref ve namusla kabili MÜVAZÎ iKi iLERI HAREKET i:ngiltere ve Rusya müttefiktirler r1t1 mie a IS r a yagv 1 topta11 
telif olmak artile barbe cir- ve iki devlet elmden geJen yardum "I{ 

Düsman kendisine verilmi§ olan 
vazif~yi ifa edemiyerek geriyc 
donmek mecburiyetinde kalrru§ -
br. 

d.ah. d Vichy, 3 (A.A.) - Ofi (Havas) ba" brrm· . e yapmay1 müteabhittir. .. k 1 k 
m emek için imkân 1lin e k • h b. bildiri. . otu uruca sat 
buJu.nan ber §eYÎ yapmiya ha- ajansmm as en mu a ll"i - Fakat ÎDgiJiz muaveneti suf tay- yuz Z "I{ } aca 
Zll' olduklarim sê>yJemektedir. yor: k. k t"' yare ile Moskovaya askeri müte- Ticaret Vekâletinden ahnan ma- toptan Urfa yag fiyatma ve bll 

~ark cephesindeki hare atm a 1 hassJS veya mü""'vif giindenniye . 
~lister Merton YUJSllll §U bir safhaya yakla"'makta oldugu ..- lûmata ve yap1lan resnû teblige yagm evsafma k1yasen tesbit edl• 

l\letm, azimkâr ve inlulâpç1 irade 
\e idaresilc yeni bir Ïran yaratm1. 
ve bu harp ba:hyah samimiyetle 
sulhe . ad1k kalarak bir ban!) âmili 
te::kil etmi olan büyük Diiküm
darm, memleketinin bitara(hgm1, 
istiklâlini ve hükümranhk haklari
ni korum1ya muvaffak olacai"im 'e 
ber iki taraf1 da az çok memnun 
edee k bir tes\iÎye sureti bulacaii· 
n1 ümit \'e temenni ediyoruz. 

Biz hiçbir zayiata ugramad1k. 
K1taat11mzla i~birligi yapan ha.. 

va kuvvetlerimiz, dü§manm z1rhh 
kuvvetlerine, piyade ve topçu lu. 
talanna mü'caddit darbeler indir-

tl b.ti kted' or·· inhisar edemez. Bu yardnn da lny· . H ' k il l k U f 1 sure e 1 rme i:r: anla"llmaktadir. Voro.,ilof ile Ti- gore Koordinasyon ey eti arar e ece ; ve r a yagmin o mem e-
Ti. 1.-!.. • 1· "lt ha'- ... "" metli olmakla beraber Rusya tat- · ind ki d ·1 k '-1 .. 

ir ... .renm ngi ere • - mo.....,nko ordulanna ka?"§l NoV10g· memleket dahil" e · sa eyag an- ete maw an perakende sati§ fiya "' 
,_ da b led' • · •t • d ~ r min ediJmi" olmaz. Alman tazyik b" '-· t f 1.. •· •• ·• 1 k f" t b"' am es igi 1 ima m ~•- cad ci\"armda taarruza geçen Al- " na muayyen ir JUymet ve sa 1§ ar.l\..l gozonune a mara 1yat es 1• 
yulad1gma delâlet Her hiç man lot'alan Vo~ilof ordusunun ve tehlikesi b iiyüdükçe Amerikan fiyah konmu§ bulunmaktad:!ir. Urfa edilecektir. 

·· t il ve i - iliz el uzatmas1 da geni§le- · il. tl ind · ....,.,=---.=------.,.====----
mi§tir. 

ema.. gos er emez. Moskova ile irtibatrn1 tehlikeve .._ \Te c1var1 cenup v aye er e aym = 
K · ·· • mek ve kuvvetJemnek lâz1m gelir. l anaabme gore zamaru geo- koymu.,tur. Bu ordu ihtiyat kuv- evsaltaki sadeyagm k.endi yer e-

Tayyarelerimiz 1 agustosta 41 
alman tayyaresi tahrib etmi§tir. 
Biz yalmz 19 tayyare kaybettik. 
ALMAN ZAYiATI BiR BUÇUK 

lince Türki"e tngiltereye kar- ,. Vladivostok yo)u çok ttzaktir \'e · d to t t f. t k.l "' vetleri ile iace maddelerini ve sair nn e P an sa 1§ 1ya 1 1 œuna 
t hb .. d tm -' ·'- k 1..1. ,. tek b at ile h aftalarca seyahati müs- .1 · 

PETEN 
(Ba~ taraf1 l inci sayfada) 

§• aa u a a saUlll. a~- 1evazim1 yalmz Vologda demiryolu (130) kuru§ olarak tayin ed1 IDl§-
;;..,01 go .. sterecek ve toprakla.rl'- telzimdir. Bir halde ki iki büyük . Asl d •til . l b - çûncü blr devletin tecavüzüne müdafaa ... ile temine çah~ak mecburiyeti11- tir. Ill a en m~ <> an u yag-
na ve:1-· a millî istiklâline yapi- dedir. Ïmparatorlugun muvasala yollari larda asidi yüzde (3)ü geçrniyen- édecegine dalr s0z ,·ermi~t1r. 
Jacak ber hangi bir tttavüz te- üzerindeki memleketler çok dü- 1 ( k f 1 1 ( ""') k PETEN HÎTLERÎN NOTASINI 

c::1·malde harekât muntazaman · er 5) uru§ az asi e ].,., un~ REDDETTI. J\'I.?. 
bbü ·· k uk t .,, dürüst bir hareket bath ibt1yar et- ,, 

1\-ÛL YONU BULDU 

Abidin DA VER Mosko\·a, 3, (A.A.): - Sovyct 
istihbzarat dairesi reis muav1ru 
M. Lozovski gazetecilere beyanaL 
ta bulunarak alman zayiatmm 
§imdiye kadar bir buçuk milyon 
kUjiyi geçmi§ bulundugunu ve AL 
man ordusundan firar e<lenlerin 
ber gün artmakta oldugunu soy. 
lemi~ ve §Unlan ilâve etmi§tir: 

~e sune ar~1 m aveme devam etmekt.edir. Bu m1ntakada fiyatla sahlacakt1r. 3 (A A . 
edeœktir. mek icap eder. Bitarafhg1n bütün E b k Berne, · .) - Of1: 

a'-nan net1"celer1·, Almanlar mem. ritilmi§ olan u cenup ve §ar 1 P t ,. H" 1 'in 1 •·· 

1 RAN 
11 hükümlerine âzamî takayyüt ve itL ,.__ Mare$<! e en in 1t er ü tim.,....._ 

n-un1·yet ,,...r1"c1· bir mah1"yette _ _, I vilâyetlerinin (Urfa, Diyar.,..krr, d tt1·· . lâ tl ~ 
Dünkü Spor 
Hareketleri 

·~ au.. na gostermek en salim bir yo dur. M . G . 
1 

munu red e gine da1r a me er va.-
dediyorlar. ardm, aziantep gi-bi) istihsa et- dir. Bu tutimatum dlger bazi mütali· 

(Ba~ taraf1 1 lnci sayfada) 
Iamaktadrr. Bu ayialara gôre, be~lnci 
kol denilen bir grupa mensub klmseler 
gûya, iran ile Afeani tan'da ve Türkis
tan'da birtak1D1 muzir !aallyetlerde 
b nmall.tadlrlar. Bu faaliyetlerin ce
nubl iran'daki petrol istihsalâti için bir 
tehlike tc·,kll etti~i de aynca Heri 
!Ürülmektedir. 

Leningrada yap11an hücum inkL tigi yaglar gotürüldükleri memle- bat meyamnda Frans1z deniz üslerinin 
::af etmektedir, soylen<ligine gore, Rus Çeteleri ketlerin uzakhg1, ambalâj masraf1, ve bu arada Dakar'm Altnanlar tara. 

(Bas taraf1 l inci sayfada) 
m~tre, ikramiyesi 850 lira. Salih 
Ternel'in Çobankm 1.15 de birinci 
gelmi§ \e F. Simsaroglunun De. 
met'i ikinci olrnu§tur. 

Îlusvamn bu eski devlet merke. (Bas taraf1 1 in,.i say!ada) nakliye ücreti ve verec~gi fire de !mdan himaye ve muhafazaSlD1 ve La· 
zinde halk, sokaklarda barikatlar oldürülen iiJtenceye maruz bU"ak1lan üzerine zammedilerek he; memle- va11n tekrar kabineye almmasml ist.e--

apmakla me,~guldür. tahkir edilen -..~nda$larunlzm ve ev- ketteki sati~ fiyah tesbit ediJecek- mekte ldi. Fransiz gazetelerinln bu rn~ 
Almanlar §imdi uzun sürecek 

bir harb1 dii.§ünmek mecburiye. 
tinde bu!unuyorlar. 

lâUarlffilZln intik_am1m, ~erha~et ta. tir. Bundalti satici kân da toptanCL zua ait nesriyah, Vi§i'de &ansüre tab 
Alman hava kuvvetleri d~an mmakslZln alacai:1ma soz veriyorum., .. . . tutmaktad1r. Ültimatum'un reddedil-

RUS ELÇÏSi DE TALEPTE 
BULUNMU:;; 

Tahran, 3 (A.A.) - D.N.B: 

ALMAN ALAYI NASIL HEZÏ
METE UÙRADI 

Dordüncü ko~u: Me:,afesi 2400 
metre, 850 lira ikramiyesi olan bu 
ko§uda Ahmet Atman'm Karan
!ili ~iddetli bir mücadeleden son~ 
ra birinci olmu~, Prens Halimin 
Romans1 ikinci olmu~tur. 

lutalarm1 ve askerî hedefleri !as1. DokUlen kamn intikam1 kanla, olümün · nin yuzde 5 ve perakendecilenn digi l.sgal altl!ldaki Fransa'da Visl 
asiz bir aurette bombardrman et. kü Olümle abnacakbr. KizJlorduya her yüzde 10 olarak tesbit edilmi~tir. nin murah.hasi olan De Brinon'a bildi. 
mektedir. türlü yard1m1 yapacagJma soz verlrim. Yâni nakliye ambalâj, teneke ve rilmi§tir. Alman ültimatumu V~ 

l"ki Hiçbir zahmetten . ve_ hattà hayatum lehim masrail~nna bu kâr nisbeti ::>ah günü tevdi edllmi•tir. Alman ul-
Moskova, 3, (A.A.): Smo.. 

Ukranyada birbirine müvazi fed t.m kt k k k d • a e e en çe mm1yere u urmus de ·r . d"J k (130 l35) "" tima-tuniunun mütalebat ~erisi, bunJar. 
dan herhangi blrinin reddedilmesinill 
Almanya ile Vi§I arasmdaki münase• 
bah lsbirligi yapan lki devlet münaSl!
betinden ziyade galip ile magl ·1p ara· 
smdalti münilsebetlere bcnzetece~ teb.. 
didini de ihtiva etmekte !di. 

Ïtimat edilen bir membadan bil
dirildigine gore Tahrandaki Sov
; t Elçisi de iran'da bulundugu id. 
dia edilen çok miktarda Alman 
hakkmda, iran Hariciye Nezareti 
nezdind te~ebbüste bulunarak bu 
Almanlarm hudut harici edil eleri 
i~in ingilizler tarafmdan ) ap Jan 
talebe i§t"rak ettigini bil<Lrmi~tir. 

lensk'de 137 nci alman piyade 
!irkasmm ugrad1gi hezimct hak. 
kmda dünkü Sov)et tetligrn 
zeyl olarak mütemmim b!r tcblig 
ne~cd~tir. 

bü~·ük hareket inki~af ediyor: diismam mahvetrnege çah~acagun. Ka- 1 a: e e 1 ere . - men. 
1 - Kiyef'in cenubunda Dnies- na susam1s ia~izme kendimi, aileml ve sati~ f1yatma zammed1lmek suretile 

ter .le Bug arasmda yapilan taar. vatanda~lanm1 esir olarak tesllm et. her memleketteki perakende sati§ 
Be§inci k~u: 2400 n1e r ~a

re ÜZ{;rinde, ikramiyesi 300 lira. 
Sai~ Akson'un Mihrilcam birinci, 
Niyazi Kurtay'm Bozkurt·u ikinci 
olmu~1ur. 

ru?-. mektense dü manla ~apacagumz kan_h fiyati bulunmu~ olacakbr. 

2 D • ,. . 1;nuharebelerde olmeg1 terc1h edeceg1- Diger memleketlerde yap1lan 

Bu tebligde ~oyle denilme..l<tc~ 
dir: 

- meper Jn il'Ilansabma 'e 1 me yemin ed1yorum. • · · 
Odf.'ssa'ya 1.l<>gru yapilan ileri ha.. Herhangi bir z f, korkarb.k veya ~aglarm toptan sah~ fiyatlan ise 
reket. suiniyeUe bu yemint bozar ve mille-

Mare-?al Budyeni'nin kuvvetli llinin menfaatlerine ihanet _edcrsem, 
$afakla beraber Sovyet k1talan 

di.i~man iizerine agir bir taz);k 
yapmag.i ba lam1~lard1r. Ricat cl. 
mekte olan alman birlikleroine 

1kili bah1s er: 17.80, 5.25, 6 35 
Çifte bahisler 29, 600 

• • . .. arkad~lacm taratmdan i;ef1lâne bit 
zirhh b:r11klerle mukabil hucuma tarzda üldürülmekligiml ~·mdiden ka-
geçmek hususundaki te§ebbüsü bul ediyorum. 

JAPONYA 
Üçlü: 14,50 lira \'Crml§tlr. okamete ugram1~1r. B11 birlikler, '--------------

Alman c.rdusunun açmaga muvaf. A sker lik i,leri 
muzaharet etmcsi için, alman ku- s s 1 fak oldlig' u bll". •ceb• e dü"mÜ"-(Bas taraft l IIlCI sayfada) u por ar1 ' .,.-

) k • b k t mandan!Jg1, 137 nci fU"kay1 alel. lerdir. Bu bolgedeki Macar k1t'a. 37 Ji"Jeri"n SOD iangi ccavüz ar ir harc ·et e âcele bu m1ntakaya go··nderm1 
], Id ·· lan ilcrlemekte ve Ruslar ric'at l'ulu11mamas1 azim ge •gmi soy. tir. Mezkûr ftrka, harp sahasma G kl l · c Dünku .. yanclarda • ctmckt.edirler. yo ama an lem1

§ ir. gcLr g1?1mez derhal muharebcye rs K" f' 
M ro~orge'a go·· e hu"·k· metin S b• . . Id Zik>mir'in cenubunda, iye e B 'kt A ke z·k <;' b ·na. 

• V\: r • u giri~mi~llr. Fakat bir Sovyet müf- a ray 1nnc1 0 u . h e§t °'§ s r L • .,.u. est en: 
Japonyaya kar§1 ald1g1 iktisadi rezesi alman firkasma, yay11mak kor§? yap1l~n ~arckudt,hsonb n:iub~- 337 Dogumlular Ye bunlarla 
tedbirler, ticarî münasebetlerin âf istanbul, 3 (A.A.) - Îit..nbu. su spor rebeler net1cesmde, a a anz rr muameleye tâbi olanlarm son yok. 

tamamile mk~taa do~ru gitme ini d-erhal hücuma geçmi.,tir, Dig" er me\•simln üçiincü kürek yar~lar1 bugim L d 3 (A A ) . Al b lama an devam et me tedir. Bu 
i<;in l:: i bir zaman birakmadan tan ajanh1i1 tarafmdan tert1p edilen inki~af kesbetmi§tir. 1 

1 
k · 

t d kt ,. on ra, ' . . .- man a§- kl 1 • t "h t" m aç e cre , ir. . 
1 
Sovyct müfrezeleri de 137 nci a]_ P• :ib::ihçe lie Be koz arasmdaki sahiJ.. k d ...11 • bü""ru:l yo ama arm agus os m aye me 

M. George_un kanaatme nazaran man firk11sm1 sür'atle çember i. de iki bln metrelik düz hat üzerinde umar_: <.:i4ü~~nm te g1 , en an.- kadar yap1lacag1 cvvelce verilen 
n k•dar haf1f olursa olsun Ta yap11m1•tir. Ya·1 l.1ra Galatasaray, Gu- lasild1grna gore, Rus kit alarmm ·1· d b"I" · · d b d "' .,, ' - çine alm1~lard1r. Sovyet t<>pçusu • • 1 an an I 1myor lSe e u o-
ponyamn tecavùzkâr hareketlere da bu s1rada kesif bir ate.: açm1~- ne~, Beykoz, Fenerbahçe, Anadolu, Rey pbo7guna ··1~g'._atilmas1b dsll"alsOmOdOaO gumlularm ellerindeki nüfus hü-
n.h et '"'recc,.1· hakkind gene " ~ lerbeyi olmak üzere 6 kHlp i~tirak et.. e1pus go unun gar m a, . . t .. d 1 .

1 
b" 

1 1 av '" 0 a hT. Topçumumn haz1rhk at .. cin. ml~ir. . 1 _, • .b. b. k t k t v1ye cuz an an 1 c ir an evve • ·· k b. ·· ·d d ~ = a mu1gi g1 1 1rço an , op b . .. t • l . 'uç..1 ir •umi \'ar il". den S<>nra kitalanm1z dü mana Musnbakalar netlcestnde gUllil:n bl- di h 
1 

. d .,.r ~u em1ze muracaa e.me en ve 
FiLiPi 'E GÔ. ·DERILEN SU. hücum etmi~lerdir. r~ci-~g'.nl 28 puvanla ~~latas~ra.y, .i.. \'e ge~ ?I"J? ma zemesi e 15 i.. Joklamaya gelmiyenlerin yokla.. 

BAYLAR Topçumuz yûzlerce alman Cil. k~?:11 ~~lnl 11 puvanla Gune~ •. u~.UI!~~-, nam e_dilml§tlr. • . ma kaçag1 addedilerek hakkmda 
hrgunu 8 puvanla Beykoz, 4 ünculugü- 1 Berlm, 3 (A.A.) - Asken brr k • l t tb"k ed"l •. 

Va§mgion, 3, (A.A): - (Ofi): dürmü,tür. Bir topçu Hi tek ba. nii 7 puvanla Fenerbahçe krekcileri membadan D.N.B. ajansma bildiril- anum .~uame e a 1 l ecegi 
Harbiye nezareti 25 deniz ve ka. ~ma 50 ki~iyi yere sermi§tir. kazanm1~lardrr. mi tir tekrar ilan olunur. 

ra ordusu zabitine Filipin adala. Du .. cman b1"r mukabi'l hu··cum te Bayanlar ar;;•mdaki müsabakalarda § · . . h b. 
., - da 15 puvanla Galatasaray blrinci, 7 $arkta geçinlen son aftanm 1r 

rma gitmek emrini vermi~tir. Bu ~ebbùsünàe bulunmu~sa da blr ouvanla Fenerbahçe lkinci, 3 puvaol<J cvvelki haftaya nazaran fark1, mu-
zabitlerle berabcr k1taa!m da sevk Sov·yet l~nk birligi harekete ge. Gune~ üçüncü olmu~lardir. harebe meydanlanrun daha ziyade 
edilip edilmiyecegi meçhuldür. ç;erek .:iü~mam tardetmilïtir. Mü. K1dewli yamlarmda birinc1 vé ikin. 9arka dogru geni~lemi§ olmasidir. 
Amerika ajanslarmm bildirdigine teaddit kanh çarp1~malardan son. cili~i kazanan Galata~aray ~e Gune~ Cephenin cenup kismmda Al-
«ôre bu ~mir ahiren Fil1·p·n ada r~ du·· cm an mukavemet edem1·v~ kürekçller1 17 Agu to.da yapilacak 1 .. . h . 

1 b "' ' - " ~ • "• .Marmara kup::si ktir1:k müsabakasinda manlar Ve mutte!1kler ava ann 
!an hak ·rnda alman askeri tecL. crgm1 rnlaml§ ve dagilmi§hr. istanbulu lem 11 edeceklerdir. Diinkü daha müsait olmasmdan isti!ade e
birlerle alâkadar bulunmakta ve Dü man silâhlarm1, .olomobille. yan~lardan sonra kazananlara · janllk derck Kiyef civarmda ccrcyan e
ada garn:zonunun ûyadelc tirmek rini. mühimmatim ve bir çok olü tara!mdan §ild ve bayrak mükâfatlan den kanh nmharebelerden sonra 
le oldugunu isbat etmekte<iir \"e yaral1;1 muharrh<> meydamn- \erilmi,tir. ric'at etmekte olan dü§mam takip 

Ne\•york, 3, (A.A.): S.r R0. l, 1)\ral':~"·' < ekil11 ist r. etmi:lerdir. 
nald Campbell dün Clipper tay. Alrnar>:ar rr :iHuz bir ycre si. Uzak ~arkta 1ki haftadanberi bütün §iddctile 
yarcsi il"' Nevyorri: gelmi~tir. Slr gmrr.ak istemi$lcrse de ricat ha - (Ba~ taTaf1 1 inei ayfada) cereyan eden Smolensk muhare-
R. CampBell Va.~ingtona gidecek larrnm kesilmi~ oldug: nu gêirmü - ·h 1-1 d ··t besi n1"hayet bulmak u·· zeredir. - man _ Sovyet 1 ti a m an mu e-
ve hükûmetin; elçi sifatile Ameri. lerdir. Dü~man buradad da mermi 1 c h . · 1 k d Pe· 
ka<la temsil -edccektir. yagmuru altmda biçilmi$tir. YaL velli_t dünya ~u~iranmm. gcn!§_ e: cp enin §Ima lo:imm a i-

mz bir noktada 400 d{>n fazla al. mcs1 kar§IS.noa 1zhar cdi_lcn m11ll pous gêilünün garbinde toplanmI§ 
Sir R. Campbell, gazeteler be. man cri ve suba,·1 o-ldürülmu·· ~ ve. arzu. ya bir mukabcle te§k1l etmek- bulunan SovyPt te§ekkülleri de sa-

yanatta bulunarak ingiliz büyük , " t d nlml§ ve imha edilmi§tir. Burada-
elçisi Lord Halifaksm yakmda me ya ·aralanm1~tir. Burada 150 esir e ir. . k. c:: k tl · · b k" l · 

all.,~ 1 .,t 11.. 1 Bangkok, 3 (A.A.) -. Of1: 1 u~vyet -uv\'e ennm a iye en 
zunen l"'lemleketine dônmesinln • •,. J · 1 · t"k t" d h.l d • 

I
• b Siyam bankalan s_end1k~smm a_ ~1ma 1s 1 ame m e sa 1 e ogru 

ihtimal dahilinde bulundugunu Ber 1n ombaland 1 ponyaya yap1Jan S1yam ihracat~ni çekilmektcdir. 
so Jemi~tir. (Ba~ tarafl l inc! sayfada) teshil maksadile Yokohama Spec1es Leningrad bOlgesinde harekât, 

Va~ington, 3, (A.A.): - Dük de man bombardiman tayyaresi du- Bank'a on milyonluk bath kredi Sovyet km;vetlerinin §iddetli mü-
Kent 23 agustœda Ruzvelte mtl. §Ürmü~lerdir. açmasma mü!eallik olan itilâfnamc dafaasma ragmen plân mucibince 
lâki olacakhr. BiR ALMAN" GAZ GEMÎS1 bu sabah Bangkok'da imza edilm~ C<.'reyan etrnektedir. 
DÜK DE KENT'lN TEFT!$LER! BATIRILDI tir. Siyam bankalan sendikas1, Dünkü resmî tebligde Moskova 

Va§ington, 3, (A.A.): - Beyaz Looctra, 3 (A.A.) - Hava Neza- Thai Commercial Bank, Bank.Of üzerme yapùdrg1 bildirilen hava 
saraydan bildirildigine gore, Mu;.. retinin tcbligi: Asia ve City Of Thailand'i ihtiva akm1 bu §ehir üzerine yap1lan a-
ter Ruzveltle Dük dêi Kent 23 a. 2000 tonluk, tam hamuleli bii etmektedir. klnlann onuncusuclur. Ahlan brun-
gustosta Hyde Park'da gèirÜ§Ccc~ Alman pctrol g'"misi, cumart i gü RÔYTER AJANSThïN balardan bir k:sm1 cephe gerisin-

AN TÏMAGNETIK 

SAAT • 
1 

4 AGUSTO PAZARTESi 

ÎLE SABAH, OGLE VE 
,Ber ,emekten 10nra rfinde liç llefa muntuamau 

di~lerlnlzi fuçalayuuz. 
..- r ' • • . .. . .. ~-( 

l 1sTA[_N_s_u_L_B_E_L_Eo_1_v_E_s_1 _1_L_A,.. _N_L_A_R_1 .. ] 
Hasek!, Cerrahpa~a, BeyoJ;:lu ve Züh.revi hastal1klar hastahanelerile ZeY• 

nepkiimll dogum evi fçin almacak 3950 kilo idrofil pamugu kapah zart usu• 
lile eksiltmeye konulmu~tur. Mecmuunun tahmln bedeli 6320 lirn ve ilk te
minatl 474 liradrr. $artname Zab1t ve Muamelât Müdürlügü kaleminde go. 
rülebllir. ihale 11/8/941 Pazartesl günü faat 15 de Daimi Encümende yaP1 
lacaktir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 941 y1lma ait Ticaret 
odas1 vesikalar1 ve kanunen ibraz1 lâz1mgelen diger vesaik ile 2490 numaral1 
kanunun tarifatl çevresinde hazirlayacakh;rl tekl.f mekluplarlm ihale günU 
faat 14 de kadar Daim! Encumene vermeleri lfmmdir. (6273) 

Ni~anta~mda kâin Vali konagu11n tamlri aç1k ek~iltmeye konulmu~tuf· 
Kei;11 bedeli 2528 lira 89 kuru§ \'e ilk teminah 189 lira 67 kurustur. Kesif ve 
~artname Zablt Ye Muamelât Müdürlügü kalemlnde gôrülebilir. ihale 11 ;s/ 
9 Il Pnzartesi günü saat 14 de Dalmî Enciimende yap1lacakt.Jr. Tallplerîn ill< 
teminat makbuz veya mekluplarl ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen 
l~leri Müdürlügi.Jne müracaatla alacak!an fenni ehliyet \·e 941 y1lma ait 'l'i,. 
cai et oda 1 vesikalarile ihale günü muayyen saatte Dai ml Encümende bulu!l• 
malari. (6230) 

l lnhisarlar Umum Müdürlügünden 

1 _ Ke~if ve ~artname0 i mucibi~ce Bomonti bira fabrlkasmda çah, s1v ll 
ve dô§eme tamirl i~I kapalI zarf usuh le yaphnlarakhr. 

2 _ Ke~if bedeli •25.922,25> lira muvakkat temlnat1 c1944,l 7> lirad1r. 
3 _ Ekslltme 22/8/941 Cuma günü saat 10 da Kabata$la Levaz1m §Ube

mlzdeki ahm komlsyonunda yap1lacakttr. 
4 - $artname ve kP§fi sozü g<'çen §ubeden ve Îzmir, Ankara ba$müdiit• 

lüklerinden 1,30 lira muknbilinde ahnabilir. 
5 - Ekslltmeye girmek isteyenlerin cl0,000> liralik bu kabil in§aati JJ1U• 

vaffakiyetle yapm1s olduklarma dair ~·esika ibraz ederek ihale gününden 8' 
gün evveline kadar umum müdtirluk ln~aat subes!nden ayr1ca eksiltmeye lf
tirak vesikas1 almalan Hizimdtr. . 

6 _ Eksiltmeye gireceklerin müh.iirlü teklif mektuplarm1, knnuni ves" 
kalanm ve münaka&aya i~tirak wsikanm ihtlva edecek olan kapal~ zarf;~; 
nm ihale tarihinden bir saat evveline kadar ad1 geçen komi.<yon nyaset 11 

makbuz mukabilinde vcrmelerl lâzimd1r. (6496) 
lerdir. Ertesi günü Dük, Nevyor- nü ôglcden sonra Ostende açllkla- MÜTALEASI de müteaddit demiryolu merkez-
ka avdet eden Mi.:;ter R-0zvelte re. rmda sahil servisine mensup Beau- Londra, 3 (A.A.) _ Royt~ ajan- 1 ll'rine isabet e~mi§tir. 
fakat -edecëktir. iort tayyarelerinin hücumuna ug s:mn Singapur'daki hususî muha· t MOSKOVA YI 'E BOMBALANDI 

7.30 Program, &aat ayari. 7.33 Ha1if .;mmmm••••••••••••••••••••••• .. , 
~:~;~~:~;~:~;~.~;~a~:~;:~i.l:.::::~ o. Demir Yollan l letme U. M. llânlan 25 agustosta Dük dèi Knt, VirjiI1. ra!Ill§hr. Gemiye bir torpil isabe1 biri Selb.> Walke Siyamda vazi- Londra, 3 (A.A.) - Moskova 

yada Nodfolk bahriye tesisahm etmi§ ve gemi ate§ almt§lir. Birka yetin son derece vahim added)l- Tadyosunun bu sabah erkenden 
\efti§ edccck ve ak§am yernegini dakika zarfmda dalgalar geminit ~ckte oldugunu bild1rmektedir. "·crdigi bir habere gore. müteaddil 
Beyazsarayda yiyecektir. güvertesinin yalam1ya ba§lam1 B::ngkok'dan gelen haberlerin ifa Alm~n tayyare. gruplar~. ~n kova-

26 agu,tosta Dük, V~lngtondan ve vapur sür'atle batm1§tir. le etmektc oldugu mànay1 gi1lemi. v:i hucum ctir.c,;: tc~ebbusunde bu ·ango ve rumbalar. 19.00 Konu~ma 
layyar ile Baltim-0re'e hareket e. Bir 1ngiliz tayyare~i kay ptir. H' Jüzum gèirüln e c kled'r~ Hud 'u~ r u-~ar. Lkat bunlardan ancal 1.15 Kéiy ha\·alan. 19.30 Saat ayan. 

Il iark1lar1. 12.45 Aians hnberleri. 13.00 
;<'asll §:trk1lan. 13.15 Kart$1k program 

18.00 Program, saat ayan. 18.03 Caz. 
'>and. 18.30 Serbest 10 dak1ka. 18.40 

decek ve Martin kumpanyasmm iTALY AN TEBLÎÙÎ da ·igllmi olan J<ipon kuvvetk u:1fc·1den uçan brrkaç tayyar A.jans haberleri. 19.45 Fas1l heyetl. 
tayvare !abrikalanm ziyaret ede- Roma, 3 (A.A.) _ italyan ordu· 0 kadar âzimkârane harcket ~t Sovyet müdnfaas.m gcçcrek bomba 20.15 Radyo gazetcsi. 20.45 Bir halk 

k · • t b "lm ] d · H • b" l da turküsü ëgreniyoruz. 21.00 Zlraat tak-ce hr. !an umurr.î karargâhmm 4-25 nu· mektedirler ki ingiltere ile Amer:- 1 a 1 1§ er ir. .. u.susi .:na .~r.. \'iml. 21.1 0 Solo •arkilar. 2i.25 Konu$-
JAPON ELÇ1Si DEN1Z 1$LE. marah tebligi: ka Siyamm istiklâlini garanti et ~J~an .. yangmlar. sur at_le sond~ru~- rna. 21.45 senfonik müzlk. 22.30 Saat 

RiNt GÔRÜ$T italyan hava te!ickkülleri, Mal- medikleri takdirde ~m nihayet mustur. Asken mah1yette hiçbir ayar1, Ajans haberleri. 22.45 Dans mil-
VS§ington, 3, (A.A.):_ Japon ta deniz ûssünü bombardiman et bulmasi gecikmiyecektir. 1i_a_s_a_r_v_u_k_u_b_u_l_m_a_m_1~_t_11_·. ______ z.i_~_i._2_2_5_5_K_a_pa_n_1_§. -------

büyük elçi amiral Nomura dün mi. lerdir. 
Mister Wellesle 10 dakika süren $imalî Afrikada Tobruk cephe
bir mülâkat yaprm~tir. Bildirildi. sinde topçu faaliycti gorülmü~tür 
gine gora gorüiïrrre esnasmda bahrî Hava te~ekküllerimiz, Marsa Mat
meselcler mevzuubahsolmu~tur. ruh §Ïmendifer istasyonuna yan· 

Va§ingLon, 3 (A.A.) - Ayandan gm çikaran bornbalar atm1§lard1r. 
Mistcr Thomas meclise bir takrir Bu bombalar n tesirile yer, yer 
vererek askerî hizmetin bir sene
den iki buc;uk seneye ç1kanlmas1m 

klü etmi§tir. 
Mister Ruzveltin, bu tekli!i tas

vip ettiki samlmaktadir, 

yangmlar ç1km1§hr. 
Akdenizde bir tayyaremiz, dÜ§· 

mamn büyük bir cüzütamma bü
yük bombalarla isabetli endahtlar. 
da bulunmll§tur. 

Hopkins 
(Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 

ligine mensup iki yüksc-k memur 
hududa kadar Mister Hopkim'e 
refakat dmi~lerd;r. 

Mister Hopkins'le birlikte Mo~ 
kovaya gelmi~ bulunan Amerikar 
ordusu mÜ§ahidi general Mac 
Marney de a) m -zamanda hareh' 
et.rni§tir. 

Istanbul C. M. U. liginden 
istanbul ccza ve tevki! evt kamyonetinln bir senelik tahmin edilen ve 

mecmuu muhammen bC'deli" 1002 lira 83 kuru~ ve muvakkat teminat1 75 lira 
22 kurus olan 3600 litre benzin Ile 250 kilo motiir yagl ihtiyaçlan aç1k eksiltme
.,,e konulmus i e de 29/7/941 tarihli eksiltmede talip ç1kmad1gmdan bu hu. 
;;uslaki ek iltme on gün müddetle uza'1lmasma ve ek~iltmenin 8/8/941 Cuma 
gunu ~aat 15 de icrnsma karar vcrilml~ olduitundan isteklilerin mezkûr giln 
\"e saatte Sultanahmette ceza ve te\·kif evinde toplanacak komisyona kanunl 
!:> lgelerile birlikte milracaatlari ilàn olunur. (6584) 

ahibi: E. i Z Z E T. Ne§ri~ al DirektOrii: Ce\'det Karabiliin 
Basild1gi yer: cSon Telgraf .. Matbaas1 

Muhammen bedelleri 11.!;:Jgida yaz1h iki 1isle muhtevlyab cem'an 185 1;::itc~ 
eczayi t1bbiye 12/8/1941 Sail gümi saat 15 den itlbaren srrasile ve kapah zS 
usulü ile Ankarada Îd:::re b!nasmda .sa tin allnacaktir. ull 

Bu i§e girmek fsteyenlerin a~::ijt1da yazù1 muvakkat teminat ile kanuJI e
tr.yin ettigi vcsikalar1 ve tekliflerinl ay ni gün saat l4 de kadar Komlsyon Jt 
isli~ne vermeleri lâz1md1r. &if. 

$artnameler 150 kuru~a Ankara e Haydarpasa veznelerinde satilmakta 

LÎSTE 
NO. SI 

MALZEMENiN is.Mi MUHAMMEN 
BEDEL 

(6295) 
!.ruV AKJ{J\ 1' 
TEMÏNA.1' 

Lira Llrl'.._........ 
_ _ 1 ___ 1_4_1'_k_a_l_em--e-cz_a_y_i _t-1bb-iy-e---~43-.-18_5 _______ 3.238,88 

2 44 > > > 33.241 2 493,0S 

'f . • fiJetlBrJ 
Muhammen bedeli (3800) lira olan 1000 Metre hav;.yl M~zayyik d 11'9• 

lçin Jii•tik Hortum. (11/8/941) Pazartesi günü saat (Il) o~ b1rde Haie 0

6911" 
~.ida Gar binas1 dahilindekl komisyon tarafmdan aç1k eksiltme usuli 
almac&kbr. . •1111!1,;JI 

B" ise girmek isteyenlerin (285) 1iral1k mU\·akkat teminat ve k•a 01i.l' 

tayin ettigi vesaikle blrlikte eksilt.me &iinü saatine kadar Kom yon 
racaatlar1 lâz1md1r. t Jlt"• 

Bu l<e ait $artnarueler kom!svondan parasiz olaral< dag1tr'rr.ak 
• (6101) 


