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1941 Telpal: IKDAM l•tanbal ,,, SIYAS1 GAZETESI HALK 

VE Ni BiR KARAR 
Mahsulünü Birinci Te~rin sonuna kadar satacak 
koylüye kilo ba~1na bir kuru~ fazla verilecek 
... • • • • • ·.., Ankara, 7 (ikdam muhab1rin. rinden sonra verilecek mahsulJ.,r 

Japonya ne 
yapacak? 

den) _ Hükûmet, yeni mahsul mü- için yme eski fiyatlar carl olacak, 
bayaall etra!mda mühim ·bir karar yâni bu tarihten sonra kilo ba§ma 
vermi§ bulunmaktachr. Malùm ol- bir kuru~ fazla verilmiyecektir. Bu 
dugu üzere hükûmet bugday, arpa, karardan maksat çütçiyi mahsi>
çavdar, yulaf vc mahlûtlarma el lünü yaz mevsimi zarfmda teslime 
koymakta ve bunlari evvelce tayin te§vik ebnektir. 
ve i!ân edilmi~ olan fiyatlarla Top- BA$VEKÂLETÏN BU HUSUS • 
rak Mahsulleri Ofisi vas1tasile mü- TAKi TEBLiôl 
bayaa eylemektedir. Ankara 7 (A.A.) - ~ekâlet.. 

. ' 
1 Alman tebligi j 

Smolensk 
ha rbi 

Almanlar tara .. 
f1ndan kazan1ld1 
Ruslardan üçyüz on 

bin esir ahnd1 
japon 1iya1etinin mümey
yiz uaslt ilitiyatkéirltk ue 
l1r1atcûluk olduguna gO
re, japon ricali, Jaima i
fin kolayma gidecekler 
ue arabayt yokufa Jeiil 
ini1e ue ol•a olsa düzlüie 
•Üreceklerdir. 

Yeni karara giire, yarmdan (bu- ten teblig edilmi§tir: Müstahsille. 
günden) itibaren 31 ilkt~ ka- rin elindeki mahsulleri valrtinde 
dar mahsulünû O!ise teslim ede- teelime te~ onaksadile 29 Ma -
cek olan çi!tçi ve koylülere kilo y1s 941 tarih ve 15888 /2 sayih ka. 
ba§ma muayyen !iyatlardan bir Jru.. rarnamede yazÙI bugday, çavdar,, 
ru§ fazla verilecektir. l Îkincite§· (Devamt 4 Uncü IS8)'fada) 

1 

Ruslar pek büyük 
zayiat verdiler 

Berlin 7 (A.A.) - Alman ordu. 
lari ba§kwnandanhgmm ~blig1: 

Fevkalâde tebliglerde bildiril • 
.. . .. . mi§ oldugu lizere Mare§Sl Fon 

Bir han Jlarbinde dufilrulen ve tahrip edilen Sovyet tay7aH>lerinden birbt• . 1 Buch ordulan grupu, Mare~al Kes 

Ankara, 6 Aju.stos 

U zak ~arktan gelen baber. 
Ier, Japonyan1n bugünkü 
bulunmaz f1rsah gani· 

Illet bilerek bütün emellerini sür
a~le tabakkuk ettirmjye çah~tig1m 
~ostermektedir. Filvaki, Japonlarin 

0 §lanmad1klart , .• Uzak ~arktan, 
:~ .\syadan atmak istedikleri bii
I Un bey ai mil!etler muhtelif sebep
<rle Japonyaya •dur!. diyebilecek 

Vaziyette degildirler. 
h' SovHt Rusya Almanya ile müL 
~§ bir barbe tu!UtJllU§tnr. Îngilterc 
t ltlanya ve i\alya ile harbetmek
ted;r, Fransa, mag!ûp olarak mils· 
e111Jekclerini miidafaa edcmiye
~ck bir vaziycte dii~mii§tür. Ilo
•nda, esasen kiiçiik bir devlct ol.. 
lbaJûa beraber, Avrupada maglllp 
~lni11§ ve biitün memleket Alman 
1§galine eirmi§ bulundugundan Fe
lemenk Hindi•tanm1, ancak oradaki 
lllahdut )J.11\'V~tlerle müdafaa ede· 
bilt<cltir. 
k llüy le, e, Uzak !?arkta az çok alâ

as1 olan büyük beyaz milletler
de11 bt~i birbirlerile barbe tutu!j
~11§; Jalnu: Amerika kalnn§hr. 
~kat Amerika da, yar1 barbe gir-

111'§ 'aziyettedir ve büyük bi:r mil· 
~deJe için kâfi derecede haztr
§8lllrt1' degildir. Bu yüzden Uzak 

arkta meydan Japonyaya kal
;:"§h.r, l§te, §imdi, meydan1 ~ 
le~an Japonya, bir an evvel hedef. 
li ni ele geçirmek 112lD11e hare-

Bir habere gore 

Istanbul 
bogazlar 
Sovyetlere 
~imdiden he
diye edilmi~ 
Bu arada fran da 
vâdedilen y e r 1 e r 
aras1nda bulunuyor 

Berlin 7 (A.A.) - D. N. B: 
bildiriyor: 

Berliner Boersen Zei -
tung'un diplmiatik muhar • 
riri doktor Megerle, Sovyet • 
lerin harp~n sonraki yeni 

, Avrupada oyruyacaklan roi 
hakkmda Taymis'in if§aah ve 
Îngiliz Bo4evik komplosu -
nun Ya~ark memleketleri 
için te§kil ettigi tehlike haJc. 

, Janda Stokholm Tidningen ga. 
'zetesinin bir haberi ile m~ • 
gui olmaktadir. 

(Devaml ' üncü saytada) 

Îngiliz Barieiye NaZll't Etten 

Avam Kamaras1nda 

Eden'in çok mü
hi m beyana t1 
lngiliz Hariciye Na
zir1 Türkiyeden dost
lukla bahsediyor 
Londra 7 (A.A.) - Dün Avam 

Kamarasmda harp vaziyeti hak -
; Jonda cereyan edcn müzakereler 

esnasmda M. Eden dem~ir ki; 
Almanlarm Sovyet Rusyay1 is • 

tte. i:cçmi§ bulunuyor. 
d·~?diçini bu maksatla ~J e
~ •§tir \'e Siyam da ayni mak
n tla Japon hâkimiy·eti altma ah
p ••aktir. Hindiçinî ile Siyam, Ja. 
~"~.• için, cenuba dogru bir taar
I 2 llssij olabilccekleri gibi Japon· 

tilâya bai;lamas1 üzerine harp te • 
1 'razisinde degi§iklik oldugu dogru.. 

dur. Bu degi§ikligin A1manyada 

lar iniaJe do~ru harekete gettik-tr· ~ 

11 
1 lakdirde bu iki memleket, ce-

li~Pla11 geletek bir tebdit ve teb. 
da~ kar§1 bir emciypt ve mii-

... ~a hath te§kil edecelderdir. 
<>12e .. 1 Ili d' . oy e geliyor Id Japonya, 
Il ••1m· ., s· . . 1 liltt > 1 e 1yama 1ytee yer ~-

ica ~11 •onra o zamanki vaziyetin 
~ •r1na gore hareket edttektir. 

t\J.1n er bu yerli!îme devreslnde, 
IGJl anya Sovyetler Birligïni mag· 
1et ~erse, fll'Satcû Japonya, Sov
•eltr nsyaya bücumu tercih ede
llQi ir. Garpte mailûp bir Rusya. 
~~ ~kta Japonyaya kar§t gêis-
0)11_ eg, niukncmd elbette uyif 

r, l'apo 'h . tL•- . Seti . nyanm 1 hya 1UlT s1ya· 
de y~;e, daim.a hrsatlardan istifa

S Unu Bl'ar, 
ka ""Y•ller Birligi Almanyaya mu

velllct d 
~lldai.: e er de Avruparun p.r. 
tnü 1 harp uzun bir y1pratma 

Cade)-· '-1' • l'ap0 '"' §e,. in1 alttSa, o zaman, 
n,·ani 

Alman taraftar1 bir FraDSlJ. 
li.lui: Laval 

Fransa mü~kül 
vaziyete girdi 
Muhalif iki parti 

çarp1f1yor 
Ile d · n, ne Sovyet Busyaya, 
taa,,' Anglo - Saksonlar grupuna A 1 m anlara b 0 yu n 
Çiink~· e~~emesi ibtimali vardir. eg"' meleri muhtemel 
di,in. u, ~Yle bir bareketin ken· 
tilte;• Çin, Sovyetler Birligi, ln- Londra, 7 (A.A.) - Ofi: 
ll!iit e, liolanda ve Ameri,kadan Birkaç aydanberi Vi§i hükûme-
l•son~~•kki! bir ittifak bloku kar- tinde iki mukabil partinin mevcu-
Pony a birakabilir. O zaman, Ja. diyeti giize çarpmaktadir. . . 
tir;,~ tk çetin bir mücadeleye Bunlardan biri Almanlarla 1~brr-

l'~p e D\ecburiyetinde kahr. lijli yapmak istiyen, digeri hâdis.e-
tiyet ~nYanin bu gayrimüsait va. lere intizan tercih eden par!Jdir. 
lttay1 a~~•stnda yeni bir harp aç· Bu iki taraf a91kça mücadele ha. 
li;i;; P ~•nle h.,,.abm1 tas!iyeye ça- lindedir. Frans:z 1naparatorluk top-

Jaas, •htimali daba kuv,,etlidir. f raklarmm müda!aasma müteallik 
tt 11 llo~Iarin Ani:Io • Saksonlar olarak Vi§i hükûmeti tarafmdan 
Î~inll~ il., harbi goze aldirmalan Birle~Îk Amerikaya verilen nota 
l>iJi~l l~an ordular1mn tekrar in- intizart tercih eden partinin zaferi 
••kl~~ ~zerlne diinmesini bekliye- gibi telâkki edilebilir. 
b;, ~· samyoruz. Çünkü biiyle Ancak ne kadar mütevaz1 olur
h l '2 'Yette fngiltere, Almanya· sa olsun bu kabîlden bir zafer hiç 

ar 1 kendi topraklarint miida- ~üphesiz aksisada olarak Alman-
(Dev;inu + ünc:ü tDevaml 4 üncü .!-ayfada) 

iba§ka bir neticesi olmu§fiur. 
M. Attlec'nin dedigi gibi iki cep 

hede harp oldugunu soylemek dog 

rudur. Havada da harp oldugu i -
çin bu iddia dogru ise de diyebili. 
rlm ki, hakikatte harp iki cephe - , 
d-cn de fazla cephellerde cerey an 1 
etmektedr. Çünkü Akdeniz, hâlen 

§i<kletli deniz ve hava muharcbe
lerinin cereyan ettigi üçüncü bir 

cephedir. Filhakika Alman plân • 
lar1 harbin i:ki cephcde cereyan e. 

decegi tahmiin edilerek bazll'lan -
• nu~tll'. M. Attlee'nin demek iste -
digi de bu idi. 

Londra 7 (A.A.) - B. B. C: Dün 

Avam Kamara•mda Eden, Uzak • 
§8Tk vaûyeti hakkmda çok ente • 

resan beyanatta bulunmu§ ve ez • 
cümle ~oyle demi~lir: 

Japonyamn Siyama kar~1 Hin • 
diçinînin i~galini takibcn yapoca • 
gi ber tü.rlü hareket, Büyük Bri -
tanya ile Japonya arasmda çok 
ciddî bir vaziyet ihdas edccektir. 

Son zam;.nlarda Japonyada Siya -
mm ingiltere tarafmdan tehdit e. 

dilmekte oldugu suretinde bir §8 • 
(Devam1 3 üncil sayfada) 

Methur Hint $airi 

Rabindranath 
Tagore oldü 

Bombay 7 (A.A.) - Hasta olan 
me§llur gair Rabindranath Tagore 
günden güne kuvvetten dü~mek -
tedir. 

Kalkûta 7 (A.A.) - !\le~hur 
Hind $airi Rabindranath Tagore 
olmü~tür. 

"--::-O_V_yet 8 l~I j: e p h e 1 e r d e v. . a I y et yaparak S~olensk büyük meydan S t bl"A" 1 :n ~ serling'in ha\'& !ilosu ile i§'birlig1 

• _ Z ·- muharet>esm1 kazanm1~hr. 

IAkdi F i n Sovye-t Cen-up o -d- l ~e:il~:~i:;f :;::~~;:1~;:~:~Ë~~ a s 1 r u a- sir, 3203 tank. 31~0 top \'e say1s12 
Sovyet harp malzemt'si Alrnan 

Ruslar taraf1n
d an zaptedildi 

•h t t bb •• •• kuvvetlet>inin eline geçm~trr. Sov r1n1n 1 a a e~e usu yet hava. kU\:·etleri, 1098 tayyare 
"If kay betm1§lerd1r. 

Moskovaya ya p1 lan 
hava ak1n1 

bozguna ugratild1 

Dinyeper üzerindeki koprülerin bom
bard1man1 ba§hca iki hcdef gütmektedir 

A Iman - Sovyct cephesinde 
nziyct ,,_1.;j taraf1n tebUg • 

lerme ve muhteEf membalardan 

remcinl~ ve lcrlcyemem~lerdir. 

Dün Sov et tt'bligindc i§gal edil • 
diklcri bildirilen Fin adalarimn 

Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B: 
General Antonesko'nun kumanoaSJ 

altmda bulunan Alman t~killer1 \e 
1'umen k1t.alar1 4 vr 5 Al:ustosta Uk
rayna'da yeni muv&ftakiyctler kaz.ar.
~4i1ardir. Sovyet kuvvetleri kl~nien 

(Dovam1 4 üncü i;ayfada) . 

14 Alman tayya
r es i dütürüldü 

ahnan haberlere giire ~oyle hulâ • Hango'd~ki Sovyet üssû yakmla • 1 

sa edilebilir: rmda olùugu anla~1lmu;lir. " 
Fevkalâdeden ne~redilen diirt 

$imalde, Fin kuvvetleri ~iddet • Alman tebligi cephroeki son vazl. 

Moskova, 7 (A.A.) - B.B.C: li Sovyet mukavemeti kar~1smda yet; iyic~ aydmlatm1~ bulunmak • 
yaphklart laarruzlan inki§af etti. (Devarr.1 4 üncü sayfada) Sovyet ordulari umumi karar C....~~~--~~~~~~~~~"-~=-

gâhmdan: 
6 Agustosta sa,·yet k1taat1, Olo

n .t, Smol rl<, Bj~ î E'ko,· mm. 
takalannda ve Estonya cephesinde 
çarp1~m1ya devam ctmi§lerdir. Di
ge1' mmtakalarda mühim b;r de
gi~iklik yoktur. 

Attlee 
diyor ki 

Zafer kat'î ola-Sovyet tayyarekri, dü§manm 
piyade, topçu ve hava kuvvetleri-

ne darbeler .~dirmektcn fa_ri~ ol- rak gel ec ek tir 
mam1~t1r. Du§man, sah gunu 14 
tayy are kay betmi§ti_I" Ruslarm 1 ~ 
zayiat1 1 1ayyareden 1barett1r. 1 Bu adalet ve hürriye-

1Kt ADA ZAPTEDÎLDt • 
Moskova, 7 (A.A.) - Bir ek hn suJhÜ 0} a Ca kt l r 

Sovyet tebliginde Ruslar tarafm. Londra, 7 (A.A.) _ M. Attlee 
dan zaptcdildigi bildirilen iki Fin dûn Avam kamarasmda Atlantik 

1 Gizlenen 
mülâkat 

Ruzvelt'leÇorçil 
gorü~tüler mi? 
Hull bu hususda 
kaçamakh cevap-

1 a r veriyor 
adasmm Hangii Sovyet üssü yaktn- muharebesinden bahsederek de- \'a~ington 7 (A.A.) - M. Çôrç1l 
larmda bulunan ad~lar oldugu mi§tir kt: ile ~1. R~zvelt'.n giirfü;meler~ ihti • 
§imdi if§a ed1lmckted1r. Bu ada- Son iki aY. içinde Almanlar mu- malme nit ~ay1alar dun yegane ko 

(Devam1 4 üncü sayfado) 1 ff k t ' . k . . tl nu~ma mevz·1unu te~k1l elmi'."'e va a 1ye e eri§me 1çm gayre e. • . . .. 

;>-.,.,,;J..,,.., ~ 

:;.~ 

= ::.=::: 
:;;;::;;;s::::.; ·--: 

.. ..::...__ . 
Si~·am • Hinditini hududunu 

gèisterir harita 

Siya.m hududun· 
daki tah~idat 

rine devam etmi§lerdir. ilkbahar 1 de h1ç b1r yiksek memur bu me • 
Id". k't Alm l f l mik se le etrafmdaki esran aydmlat • s· j kt•f 

~:rd:g~::iz~lti ~i:iy:z ~uvaf: mam1~\Jr. M. Ruzveltle M. Çiir • 1yam apon le l -
Berline gore 

Îngiliz tehdidi-
ne maruz 
bulunuyor 

Yak1n zamanda 
askeri müdaha
le o 1 a c a k m 1 ' 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman 
siyasî mahfilleri bütün na2ar1 
dikkatl~rini Ïran iizerinde te. 
merküz eltirmekteditler. Ef
iân umumiyeyi de buraya 
te .. cih ederek Rus - Îngiliz an
la§masmdan irana aH mühim 
meselelerin bulunduguna dair 

(Devaml 4 üncü savfada) 

Brüno Musolini 

1 . çil'in hareketleri §Îlndiye kadar lerini kabul edecek 
fak olmu§lard1r. ngiltere zama. h' b' b k d · !' 
nmda bu tehlikeye ka11J1 koyacak iç ir z~ma' u a ar giz 1 tu • g Î b j 

. . tulmam1~hr. Hall: iki §ahsiyet a -1 
tedbirlcr alm1~ ve demzalh muh- 1 .. • • Tokyo 7 (A.A.) - Domei aian • 

gorünüyor 
r1pleri ikame eylemi•ti rasmda n.ulakatm vukubuldugu • . . . . .. 

• · · . . .. 1s1mn b1ld1rd1jlme gore Japon b* 
Son birkaç ay içinde anavatan na kamdir. En umumi kana~te go- vekili Prens Konoye ll!IlumÎ vazi • 

Gularmdaki büyük mikyasta mü- re, M. Ruzvelt tayyareye bmme • yet hakkmda imparatora iLahat 
dafaa neticesinde dÜ§man gitgide diginden l:ir harp gcmisiyle i;itm...; ,·erm~ir. Ba§vekil lmparalorun 
dahu uzaklarda hareket etmek te. M. Çorç;J ise bir taypre ile gele. '>ir çok sualine cevaplar ve111Jlis • 
mayülünü go:;termi§tir. Ôyle ki rek kendisine mii!âki olmu~tur. tir. 
bugün deniz muharebesi Birle§ik Maamafih, bir çok kimseler ne M SiYAMDA K1MlN GÔZÜ VAR? 
Amerika sahillerine dogru ve tro- ' r 'in ne de M. Ruzveltin gemi Singapur 7 (A.A.) - Rô) !tr a • 

CDcva?rt 4 ti.nctl t;Qyfada) (Devam1 4 üucu &&ylada) (Devam1 4 !.Weil ~ayfada) 

0 gün ,·apurun i:üvertesinde 
bile nefes a!am1yordnk. ~ik gü
llC§len ft~luran k1v1knnlarcb 
sanld, bu Jc'l:1lc1mlar arasmda 
gün alev alev yan1yordu. Btlna
hyonfuk. Ceketler çikmq. ha. 

Hayat saham1z 
YAZAlf1 

SELÂMI IZZET SEDES 

vatlar çiizülmü§. kollar SJvan- yahda ü§iiyorduk. Kandmm 
m1§h. BogaWldan kopan lu§bk bir riz· 

Tan1d1Jdanmdan biri çok <id.- . câr, buzdan bir kll'baç iribi ha· 
dî, çok samimî bir edâ ile: valarda §llkhyor, yanaklan JSll'I. 

- Ne giizel, ne serin §ehir yor, "'ücutlar1 ürpertiyordu. Uer-
dedi, kendimi cennette zannedi. kes ceketini, sveterini giydi. 0-
yorum. muzlartna pardOsülerini alanlar 

mmldand1lar: 
- Çtldrrdi galiba!_ 
Soguk irecede S1<al<lan ~â.. 

yet eden tamd1g1m, bir haita ev
vel Norve~ten irelmi~ti. . .. 

Giriifluimiz, ol~nü1lmmis 
ve hükümlerimiz çok kere degiJ 
memleket hudutlari, ya,d1l:tmia 
iehir hudutlar1 d1~1na ç1kan11-
yor. Çok kere memleket mikrn
s1nda bile degil de oturdugumu~ 
§ehir mik~·as1nda hiikiin11er \~ 
riyoruz. 

Bunu duyan arkada~lar kula- bile bulundu. 
Duçenin küçük og" lu g1ma f1s1Jdad1lar: Tamd1klarimdan biri giimlegi-

- Deli mi bu herif!.. nin bir dügmesini daha çiizdü, 

Cihan mikyas1nda di.i~iin1ni~ e, 
gOrmi~·e, hüküm \ern1i~·e ah~
mahy1z. 1\likyas11111z cihan ol ... 
madik<:a kariha1n1z. ha\'11;,alam.Jz, 
idrâkimiz. dimag1m1z gcni~li ·e
mez. Biziln ha)·at <>aham1z bun• 
lardir, bunlari geni~letmemiz de 
elzemdir. 

b j 1 UÇU§ta 0 J d Ü Cehennem gibi yanan tstan• bunaltyormu§ gibi derin bir ne-
bulun cennet oldugunu siiyliyen fes alnuya ga~·ret etti: 

Roma 7 (A.A.) - Resmen bil • _ Odama gidip soyui.aca~un, 
'ld'•' .. D" · 'k. · tamd1g1m, üç gün enel Bagdat- " 

dir: 1gir.e gore, uçenm 1 IDCI .... ncerenin éinünde •1plak otura. 
h ·· b B .. M tan gelmi~ti. r- > 

oglu a\'8 yuz a~1s1 runo • us - • cagnn oledi, bu ne steak! .. 
solini, bu sabah saat 10 da Pi>-" ·k• lu d k" Bunlt i'•iten arkada lar u<uka " gece Ytni üy ~;1!;.10 a i ~ 
<eh ri n ! n ci\' a rm da y a pt>!>• -., 'r tee. 1 --~~~~~~;_.;;:;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
1:übe uçt1~u esnas1nda Olmü~tür. 1 
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H zre i Muhammet 
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fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERf Dün. me§hur karagozcü Ïrfam 
1 gordüm; Îrfan ctyni zamanda iyi de 

r Yazan •• z 1 y A c: A K •. R ) 1 hokka<aynar. Kendisi, galiba,~n us.. 
\.. r y ta hokkabazlardan Haskoylü Izakin 

. . . . - çomezlerindenclir. Ayaküstü biraz 
~1rnd1 s:ra, esrrlcre. tatbik edile. ' tabm reyine i§tirak etmed.i. Ekse- ho;lbe§ten sonra: 

t KDAM 

Bez satu;lar1 
--------

Bundan sonra Mürakabe Komi~ o:iunun 
müsaadesi üzerine bez satin ahn ..-u1lecek 

cek muameleye gelmi§il. riyete tercüman olan (Ebû Bekir) _ Mevsim b~hyah on gün kadar 
Esirlc~ arasmdn mühtm §ahsi.. ayaga k. alkarak.: . . . 1 oluyor amma ben daha sütah et- Sümerbank Yerlimallar pazar - pazarlardan bez alabileceklerdir. 
tl d h l d ·u ... · · lannda bilûmwn yünlü ve pa.mu.k.. . 

ye cr c u unuy10r u ... e vu 1ti- - Ya Resulallah_.! .. Ei. rrler, blZl,m. 1 medim dedi, yalruz onümüzdeki Birçok kim.selerin ihtiyaçlarmdan 
b l b 1 1 k 1 _i.. lu serbest bez sat"·1an durdurul • 

l'lürakabe Komis-
yonunun ka r ar ile 

Karaman 55 1 

Daghç 60 kuru' ar a, un ara yap1 aca muame e y
0

1n1anc1Iar:m1z_degildl.l'. Onlar_la b.1... hafta 1·çi'n, ufaktan hll'' hokka ;.,;"e ~ r J be 1 "k k f. 1 1 
d .k b l 1 -."' mu§'tUl'. Badema ihtiyaç sahipleri az a z a ip yu se iyat ar a 

e, nazi ir mese e Wljkil ediyor- zun a~amizda~1 fark'. anca~ bll' din peylendim. Bir vatman çocugu Fiyat Miirakabe Komisyonu 
du. Bu husus ha.kk.mda, henüz hiç ayr1hg~dan ibare~~ ... B1z, bun- imi.§ galiba .. ne ç1kar ki? T~ çat- Ancak Fiyat Mürakabe Komisyo - . 1larma satttklan gorülmü§ ve dün ogleden sonra toplanarak 
bir (âyet) nüzul ·etmemi§ti. Buna ·~~ (f1dy~). m~ka?~.mde af~etme-/ 1asa yardalda beraber be.§ kâ~.dm nuna müracaatla ihtiyaçlanm tet.. .nezkûr karar bunun ü:œrine a.lm.. et fiyatlar1ni yeniden tesbit 
binaen Resulü Ekrem Efend.imiz lryiz. Olab1lrr ki, _bizim ~u ahcena- içinde .. rnalûm a, boyle ufak i§le- kik edip müsaade aldiktan sonra mt!itlr. etmil!lir. Ve:rilen karara gore 
de, bu nazik mesel.e .kar§lStnda te- bane muamelem1zden hicap eder- ! rin açiktan siparisi nanaycùr. Ka- • --------- bundan sonra karaman koyu-
reddüt géistermektelerdi. Ier. Bât!l dinlerini terkederek, bi-

1

1 •- . lm 1 k' .. d tt lnhi•dam haA di·se-I S h f } nunun mezbahada canh ofa-
Eshap arasmd", münaka.,alar ce- · h k'kat .J,_,_,_ · ,_ an""r 11 ° a 1 1' on en, ar an, a te farJ• e l• ... ., zun a l Ullill1iue gtrer""r. r.d Id h d .. klü' • rak kilosu 27, kesihni§ toptan 

revan ediyordu. Esirlerin lehl~ "'-di'. &a5 an, so an, em e yu ce s1-., ...,., B 1 d J kilosu 48 ve perakende de 55 
rinde ve aleyhlcrinde mu.htelü fi. Resulü Ekrem Efendimizin dü. pari cssin! Amma daha mevsimin si Ve e e i y e g a z i n 0 a r 1 kisuerctqantal1n28s,atto1platacank53hr.veD:!.·ç. 
kirler beyan cdiliyordu. ünceler; de bu merkezde idi Ve- ba§mday1z, hele bakalun. civcivli ... -

Elleri arkalarma baglanml.§ olan rilen ka;ar üzerine esirlerin . (fid- e:amani. g~lsin, ~i bU: iki y~gli i§ • •• kende de 60 kuru~ satdacak. 
esirler, ordunun pe§inde olarak ye) mukabilinde serbest b1rakùma-1 ensele~lZ m~allah. Ham za:1~·Zl da Beled1yeye muracaa t Bun l a r ya kalanarak 1 hr. 1 
Medineye gctirildi. Resulü Ekrem larma karar verildi beklerlm ha, sade hokka içm de. d•ld• • d v d •Id' hk 'l k L 1 

Efendimizin ernirlerile, ayn ayn, * . 1 gil, perde de beraber. Kalantorca C 1 1g1 ogru eg1 11 ma emeye vert t~Ce, ~ 
eshaptan birer zatm hanesine misa- bir i~ ahrsam size haber gonderi- Galatada Necatibey caddesinde. Bazi semtlerdeki gazino ve kira. y 1 A t " • 
fir edildi. Yine Rcsulûllah Efendi- (Bedir)den sonra... rim, te§rif edersiniz artik! ki 207 ve 209 numarah binalarm athanelerde sahte tarife yap1larak a ZI as i g 1 
mizin ernirleri cürnlesinden olmak Bedir sahrasmda islâm or-dusu-' - Gelirim in§allah! yik1J.mas1 hakkmda Belediye Re - ! h~~t.~n fa~la p~a almdig1 gorül. 

~ -- ACUSTOS - 1941 

Dl.5 PoLiriKA 
Amerika içîn 

tehli ke 
Yazan: Prof. Sükrü Baball 

,,~ meri.ka Cümhurrf'i~i ~fr, 
~ Ruzvelt, barptcn eneJki 

zamanlara kadar ç1k• 
maksn;m, iki yddrr her nutuk, ko. 
nu~a, konferan , mülâkatmda P.• 
merikahlara muttasil tehlikeden 
bahsetti. Bu tarzm son tezahürii, 
silâh altmdaki askerlerin daha bit 
müddet terhis edilmemesini kon· 
greden isterken Devlet Sefinin mu· 
cip sebepler lâyihasmd;, kulland1· 
g1 lisand1r. fü~arünileyh diyor ki: 
•- Mütecaviz memleketlerin ko· 

tü niyet ve plânlar1 ve Amerik• 
emniyeti aleyhindeki hareketJeri 
pek aç1k ve kat'îdir, Birlesik De\"• 
lctlerle bütün Amerika m~mlcY.ct· 
leri menfaatlerinin tchlikede bu· 
lundugu a~ikârdll'.• 

Cografya bakmnndan Amerika, 
Avrupadan gelecek bir taarru1a 
pek maruz goriinmu. Bütün AV· üzere, bütün esirlere ev sahipleri- nun kazand1g1 zafer, Mekkelilerin Diyip !rfandan aynldlktan &On· isligince ehemmiyetle yapilan ta~ ~-u~~r .. Dun Vah ve ~elediye Re. 

nin yiyecek ve içeceklerinden veri- yalmz maddî zararlarm1 intaç et- r-a yammdaki ahbap sordu: kikat neticelenmi§tir. Dün bu hu- 1s1 Lutf1 K1rdar tek.rml kayma • 
lecek .. hiçbirine :.hakaret ve er.iyet mekle kalmad1. Ayni zamanda, bü.. - Yahu, bu adamla neler kon~ susta kcndisile gorü~n bir mu • ka.mhlclara bir emir gondererek 
edilmiyecekti. tün mü§rikler arasmda manevî bir tunuz, o sana neler soyledi, eger harririmize Vali ve Belediye Re • bunlann hcmen yakalanarak mah 

Baz1 tacirler mah top- rupay1 cmrinc râmetmiye muvaf· 

l 
. . .. · fak oldugu farzcdilse bile bu mu· 

ay1p g1zhce yuksek vaffak1yet Cermenlik içi11 0 kudar 

!nsanlann hayLtma zerre kadar sarsmh da ba§ladi. bunlarm bir tanesini anladi.rnsa isi Lûtfi Kirdar §U izahati verm* kermeye tevdiini bildinni§tir. 
ehemrniyet verilmiyen bir devirde Îslâmiyetin en büyük dü~manla- Arap, hem de kuzgunî Arap ola- tir: Tasdi.kiüz tarife kullananlar hak ' 

fi a ta ~a byorlarml§ külfet ve zayiah mucip olacakt.r 
ki bir de Atlantikleri a~arak Ycni 

ve bir rnuhitte, Resulü Ekrem E- riqdan ve Kuren kabîlesinin en yun! Herifçioglu mevsimdedi, ho)t... c- Bu ibinalarm inhidam günü.. kmda da hemen y1ldinm cezas1 
fendimizin esirler hakkmda goster. mümtaz rüesasmdan olan (EbQ Le- ka i~ dêdi, vatman çocugu dedi, ne kadar y1kùacaklanna dair hiç tatbik olunacaktll'. Dün e bir k1s1m 

ta cirier digi bu §efkat ve merhamet, çok hep) maglûbiyetin acisma taham- yardak dedi, sipahi dedi, nanay bir haricî alâmet gërülmemi§tir. 
§ayani dikkattir. (Hazreti Muham- mül edernedi. Birdenbire fenala§a- ded.i, perde dedi, seni bir yere da- Kazarun vukuundan bir kaç gün 
med)in bu âlicenabane muamelesi rak umumî bir felç buhram geçir- vet edecegini soyledi. Fakat, ben evvel kiracùar veya mal sahipleri 
de, as1rlarca sonra, devletler ve di. Bir hafta sonra, vefat ettL [l] bunlardan bir §ey anllyamadim, tarafmdan belediyemize ihbarlar. 
milletler arns:ndaki harp hukuku- Müslüman kihçlanndan hayatm1 bu dedigi mevsim, ne mevsimidir, da bulunuldugu da dogru dcgildir. 
nun en mühim maddelerinden bi- güç kurtannl.§ olan (Ebû Süfyan) plàj mevsimi midir, kavun karpuz, Bu cihetin evvelki gün de bildi • 
rini te kil etm~tir. da, çok sars1lm1J bi'r vaziyette idi. uzum mevs1m1 midir, hokka ne ril~ olmasma ragmezf bugün 

T aksim k11lasmm enkaz1 
Eski Taksim lu§las1mn enkazmin &dliyeye V 8rÎ1 d Ï 

kaldmlmas1 Hl bin liraya Belediye Fiyat Mürakabe te§kilât1 dün 
tarafmdan ihaleye ç1karilm1~t1r. yenidcn bazi tacir ve esnaf1 ihti-

Yüksek Muallim Mektebi kâr suçile adliyeye vermi§tir. Bun-

Resulü Ekrem Efendimiz, ~rek Fakat, tam bir dip!omat ruhuna hokkas1d1r, hokka ile birlikte per- cdün. çikan gazetelerden bazila • 
bu esirlcrin ve gerek müstakbel malik olan bu adam, hissiyatm1 de i§i ne demektir? Yoksa aramz- rmda; evvelden belediyeye ihbar 
harplerde esir edileceklerin vazi- büyük bir maharetle gizledi. BA§- da §ifreli mi konU§tunuz? l}unlari edildigi halde kutasiyecilik yü • 

talebesinin kamp1 lardan Galatada Necatibey cadde-

~etini kat'iyycn tesbit etmek için. tanba~a matem dalgas1 içinde YA§l· bana anlat yahu! zündcn zamarunda müdahale ya • 
(Mescidi $eril)de fevkalâde bir yan Mekkelilcre muhtelü zaman- Anlatm1ya ba§lad1m: pùmadlg1 tarzmda ve hakikat'e 
!l"'eclis nkdetti. Davet ettigi eshab1 larda nutuklar verdi: - Mevsim dedigi sünnet dügünü kat'iyen uyrmyan iddia ve mülâ -

194-0 - 1941 ders y1lmdan cvvelki 1 sinde Ali Ekber biray1 22 kuru~ 
askerlik k~mplar1 eksi~ olan Yük: l tan satmaktan, Küçükpazarda 12 
sek Mualhm Mekteb1 talebeleri numarada i uri Bostan biray1 21 
için de bir askerî kamp aç1lmas1 kuru§a satmaktan, Taksimde Cûm
kararla§tirilm1§hr. huriyet caddesinde Ojen Malatyan 

klrama, bu husustaki reylerini a- (Devam1 var) mevsimidir, hokka i§i dedigi hok- hazalara hayretle tcsadüf olun ~ 
Bu kamp 11 Agustos pazartesi birayi 21 kuru§tan satarak ihtikâr 

günü açùacaktir. yapmaktan suçludurlar. Bunlardan 
ç1kça séiylemelerini emreyledi. kabazhk.. perde: Karagoz .. sipahi mu§'ur. Halbuki yik1lan binalara 

ômer bin Hattap, derhal ayaga [1] Baz1 müverrihler (Eb(t Le- degil, sipari: ücret ve bah§~ .. na- ait hâdisenin tam vukubuldu~ late Müdürlügü tetkilâti 
kalkarak: · heb)in vefatm1 ba§ka bir sebebe nay: Yt0k.. yardak: Hokkabazm zamanda belediyeye müsaade ta • istanbul Îa§e Müdurlügünùn kad 

_ Yà Resulâllah! Esir edilen atfede~ler; esir olan (Abbas)m zev- yardagi, yâni palyaçosu, komigi lebi §eklindeki müracaattan gayri rosu tamamlanmaktadl.l'. Bu te§ki-
mü riklerin kafalar;· derhal kesil... I cesi (Ü'~ülfaz1l) ile aralannda dcmektir. Senin anhyacagm, bu a. hiç bir müracaat vaki olmarm§tir. Iât için Ata Atabey han nda bir 
melidir. Çünkü cnlarm bazilan, di- ç1kan munazaada, bu muhterem dam, ënümüzdek.i hafta bi'l' vat- Hâdise hakkmda tam ve sahih ma daire kiralanm1§ ve Ïa§e Müdürlü
nimizin dü~anlarmm reisleridir .. . k?chn tarafmdan ba~:na vur~_lan man çocugunun sünnet dügünün- lûmat edinrned.en yaz1 yazan ve gü bu hana yerle§miye ba§laml§
!çimizden bazilan, onl. ardan birt-r r b1r. odunun açt1g1 cer1~~d?n .mute- de ucuz tarafmdan hokkabazhk ya- mütalea yürüten muharrirlerle be tir. ta§e Müdürlügüne §imdilik he
miktar para almarak ke11dilerinin essir olarak vefat ettigmr r1vayet pacak.nu§, fakat buradan alacag1 raber bu yanhil haberi okumu§ o .• nüz kimse tayin edilmemi§tir. Mu
serbe~ bu-akilmalanm sôylüyor- eylerler. (Devam1 3 Oncü sayfada) lan vatar..d~lanmmn tenviri için avin H~it Kural bu vazüeyi ve-

lar. Ben, buna muhalifim. Çünkü _,...--------------------------- hak1katin bu §Ckilde .kaydim lü • kâleten ifa etmektedir. 
onlardan para alm1ya hiçbir lüzu!T' l l zumlu gorürûm.• o- -
gormemekteyim... Bu esirlerin A KEMELERDE Ve p 0L1 s TE ---0-- K1rkçC§me aular1 kesilecek 
içinde, bcnim akrabalanm var. On- J Ecnebi mekteplerinde deraler Kll'kçe§me sularmm kesilrnesi 
lan bana teslim el. Elimle kafala-i 9ehrimizdeki ibaz1 hususî ve ec. I Slhhat ve 1çtimaî Muavenet Vekâ. 
r 1m kescyim .. . Bu arada, (Akil) i, H p d b • k l'ebi, ekalliyet mekteplerinde 16 letince Belediyeye teblig olunmu§-
amca zaden (Ali)ye .. ve, (Abbas1) e a ~a a ) r aza ~ylûl Sah gününden itibaren ders tur. Bunun üzerine aym 11 inci 
da, (Hamza)ya havale et. Onlar ~ 're b~lam1mas1 kararl8.§hr1lanl§. pazartesi gününden mezkûr sula-
da, dinimize dü~an karde~lerinin 1r. Bu meyanda Üsküdar Ameri • nn Egrikap1dan ba~hyarak kcsil-
kafalarm1 kendi ellerile kessinler. G •t • d b• b• k ~an k1z lisesi, Sen Bennuva Fran. mesi kararl8§tirùm1§tir. 
Ve müslümanlann, kâfirlere kar 1 eç1 yer1n e Ir vagon 1ne Il mektebi de 16 Eylûl Pazartesi ----
asla merharnet ve muhahbetleri ol- b J d b• . . J d :ünü aç1lacakt1r. Bir Meb'usumuz 
m~~ isbat etsin1er. ara a ar1n an 1r1n1 parça a 1 Mecliste 0 1 d ü 

H d tre ' t · d 11 kt lan k · · ' Bakkallara petrol tevziatt A'-'·g-1m1z mu··ess1·f bLr' h·abere x · b --• • · 't 1 · t"t.. ay arp""" n geç1 yerm e ama a o · enar geç1t verma1 n.u. vmerm u so.wen, 1~1 n eri 1 ......-- " yapihyor 
retti. Rcsulü Ekrem Efendimizin ü- evvelki ak!am feci bir kaza olmU§; ans1zm bir vagonun §iddetli sau gore dün ëgleden sonraki müza. 

b . ki<: ' · - .. ki · h f 'f · k lm l d Par Petrol tevziat1 b""lam1.,trr. Her k 1 ._.,, 1· b'·t ·· zerinde de nâho~ bir tesir husule 1.1' ,,..mm agir ve uç · §mm a 1 mesme maruz a 1§ ar ir. ç• ....... .,. cre eri:iue mec 1S u çe encume. 
getirdi. (Aldi), (Hazreti Ali)nin olarak yaralanmas1; bir binek ara- lanan arabadan yerc dêikülen Sar. ·aza için bir ayhk ihtiyaçlara gë. ni âzasmdan lhsan Tav, birdenbi. 
b' d · basmm da parça parça olmas1 ile agll' surette, Margarit ile Avra1 ·e muayyen miktarda petrol aynl. re kaJ.bindc bir fenahk hissederek 
b~CA:a~~ ~:~:r:::e~i~!~~~!~ neticelenmi~tir. ve arabac1 da hafû surette yaralar • 1~ ve bunlar o rnmtaJ<alardaki müzakereden ç1km!.§ ve salona in. 
biraderi ve keza Resulûllah Efen- Ôgrendigimize gore bu kazà bir ml§lard1r. Araba beygirine bir §e. akkallar arasmda taksim edilm* dirilerek derhal doktora rnüracaat 

d . · · di Ar d binek arabas11'le manevra yapmak. olmam1.:t1r. r. Vilâyct haz1rlad:g1 listeyi dün edilmi.,tir. Kendisinin heran artan 1m1zm arncast i · ... a a, her- " -. 
hangi §'Ckilde bir münaferel olur- ta olan tren vagonlarmdan birinin Yaralùar sür'atle Nümune has < ·~ trol Ofise bildirm~tir. Bakkal - rahatsizhg1 yap1lan bütün müda _ 

•-·- b. · çarp1<:rnasile vukua gelmi<:tir. Mü- nesine kaldmlarak tedavi altn ira bu lisledcki miktarlar üze - vata ra"men onlenememi" ve hi' _ sa O.r.sw1, tr karde§in diger kar. ., .,. 5 -.. 
de~nl yatirarak looyun gfüi bogaz- sademe çok §iddetli olmu~ ve araba almml§lar ve kaza tahkikat1.11a p< nden Ofisçe tevziat yapilacak - raz sonra olmil§tür. 
lamasi, feci bir §eydi ... Büyük bir parçalanmakla beraber içindeki üç lis ve diger alâkadar makam tan Il', Müteveffa ihsan Tav hukukçu 
§efkat hazine ·i olan &sulûllah E- yolcu ile arabac1 yaralanm1§lard1r. fmdan el konulmu§tur. ve degerli bir meb'usumuzdu. Da. 
fendimizin mü-barek kalbi, ooyle Tahkikat neticesinde yolcularm ---o-- Tamir olunacak ilkmektep ha evvel de Posta, Telgraf, Tele _ 
bir faciarun c.-creyaruna müsait ol- Kadlkoyünde Yeldegirmeninde o- Tramvay bandaj1 reldi istanbu1·1 inci ilk mektep bina. fon Umum Müdürlügünün Hukuk 
madi&"i gibi, islâmiyetin fazilete turan Sara ile klZJ. Margarit ve o~- Romanyaya sipari~ edilmi§ ola ·un esaslI bir ~ekilde tarnir o - Mü§avirliginde ve lstanbul Bele • 
müstenit olan düsturlari da, buna lu Avramdrr. bandajlardan 25 tanesi daha ge' nrnas1 kararla~hnlrn1§hr. Bu i§e diye Meclisi tdare Âzâhgmda bu -
büyük bir mânia te§kil etmekteydi. B1.mlar Haydarpa§adan tedarik mi§iir. Bunlarla dün depolara çr ' În lirct sarfolunacakt1r. Tamira.. lunmu~tu. Meclisin ütjincü devre 

Müzakere, hararetle devam etti. ettikleri araba ile Kad1koyüne gel- kilm4 olan arabalardan 13 tan '26 Agustos Sah günü ba§Iam - intihabatmda da meb'us olarak 
Eshaptan hiç kimse, ômer bin Hat- mektelerken bir m&r'§andiz hazrr- d.aha sefere ç1kanlm!§br. 1kbr. seçilm.i§ti. 

ran 1klar1n Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN 

- Ï§ bitmiyor ki efendim. Bu. âlemùi ~ini goreœk degiliz ya... Borç odedigi geceler ona bir. 
gün için bir ticarethane ile ya • Bu Sêilü üzerine Mük.errem bey, bayram sevinci verdigi için, eiln • 
p1lacaic bir anl~ma vard1. Ta-biî i§i anlay1p da gitmek:ten vazgeç - deki paradan tamamile istifade et. 
sizlerin te§rifi ibana hepsini unut.. mi§ olsayd1, muhakkak ki fücce - mek isterdi. Ayda bir defa eglen • 
turdu. Âlemi zarara sokmak da ten Olüverirdi. isabet ki boyle bir mek müsriflik say1lmazd1 da .. Bu 
dogru degil amma. .. §ey olmad1 ve ak~ama bulu§mak dü~ünce ile Eminënüne geldi, kop 

Edebî Roman 29 Mâkerrem bey, ka111smdaki a -1 üzere, merdiven ba§mda müces - rüyü gc,;ti ve Karakoyden ·biraz 
""------------- - 'damm faaliyetini hayran hayran scm hazmesini ugurlad1. ëtede, ucuz mezeler vcren tenha.. 

Dün gece bulu~ugu ikadm bir takdir ei1yor: j Îki dakika sonra da kendisi ya. ca bir rr:eyhaneye girdi. Buras1, Bir baba, km icin bu kadar yalan 
&éiylemekte ne f~yda buluyor? San 
ki klZl vercn pek fakir~ kiz1 ala -
cak da son dercœ ?.engin biri imi~ 
gibi blr kom~di. Aldanan ve aida -
tan yer <':eg~tirm~. Bu neden? 
Kendisini i,?güzar b1r adam diye 
tamth) a, dünyada ba~ka Î§güzar 
da m1 kalmad1? E\•et, evet bunlan 
büyük ~anslara ha;nletmek lazim. 
Çünkü ba;ika türlü izah edilemez

mesele için gelmek niyetinde' ol • - E1bette dogru degil oglurn. z1.haneyi terketti. Zira bëyle nazik onun üç sene evvel koguldugu ge. 
dugunu sëylüyor. Nihat, vaziyeti I Ak§am ~ü biz seninle. ?~ne bu. b1r ~ama~da od~~·~.~~. bulunmélSl, ce, ralu içtigi meyhane idi. 
belli etmemek için, kar§ismdaki • lwiur~z'. $tmdi sen kend1 i~me bak tehhkelerin en buyugu say1brd1. Maziyi unut.mak istedigi halde, 
nin kadm rn1, erkek mi okiugunu dah~ :.Y1:: • • • • • ~ - VI - baz1 hâdiselcre âzamî hürmetkâr 
dinleyenlerin anlarruyacagi. bir §e- Sozunu bitmr ~llh~ez ayaga Neomi, her aym sekizinde Ode • kalmaktan kendini bir türlü me • 
kl'lde cevap verdi·. kalkh. N1hat, teh1Llcey1 atlathg1 • d:gi elli liray1 bir kaç defa say1p nedemiycn Necmi, meyhaneye gi. 

_ $imdiHk imkân yok canun. 
1 
na son ~er~e me.n:n~n. Müke~. - zarfa yerle§tirdikten soni:a, avu -

On be§ dakika sonra Daricizade • rem beym g1tmes1 1y1 olacak. Çun cunda kalan paralann yekûnuna rince gene mâziye daldl. 
lere ugramak mecburiyctindcyim, kil biraz evvel konu~tugu kadmm baktI. Üç liraya yakm fazlas1 mev. t Mükerr-em beyin evini terketti -
Ben size münasip bir zamanda te. ne mal oldugunu biliyor. Yaz1ha - cuttu. $u halde gene her vakitki gi gece de, boyle soguk bir k1§ a -

· 1· h 1 1 k âdeti üzere ufak bir .,;.,,, raki içe. n k. · · .. ·· ·d· E...,,., b lclon etsem daha iyi degil mi? ncsme ge 1rse, as1 o aca man • rr y1 m se 1zmc1 gunu 1 1. 5 d orç 
kbcl k d d t z h .. ld tt·-· h · bilecekti. Mükerrem beyin evine Iarm1 her aym b&§ka ba§ka gün • 

Müsta ay mpe er ve ama ' Cevap bekremeden telefonu ka.. ara, enuz. 7 e e igi azmeye gidecegi geceler, bir parça alkol 

ler. 

Cumartesi ak§atm için, n~ni ka. pad1. Mükerrem bey telefondaki - se~t: ~r~~ill~hf 1 almak, onun için büyük bir ihti - lerinde (:;deseydi ve muhakkak ra. 
rarla§hnp konU§urlarken, telefon nin kim oldugunu hissetmemekle uyu 1.r 

1 u-am a kayinpe - yaç haline giruni§ti. k1 içecegi zamanlar ayr1 ayn mey 
rili onlan bir an mevzudan uzak- beraber meralom yenemedi: derini ugurlarken, bir yandan da Ak§amm geç saatinde Sirkeciye hanelere girseydi; ac1 mâzisini el -
L~t1rd1. Niha:t telefonu eline ahp 1 - Gene bir ~ ç1kt1 galiba? dil doküyordu: indi. Lüks olm1y1m bir berberde bette ki daha çabuk unutnnU§ ola.. 
sordu~ zaman. birdenbire ,yi.izü • Nihat, sahteliklerin.e bi.r tane - Ne ehemmiyeti vard1 efen - yirmi kuru!? mukabilinde saç sa • cakh. Fakat o nedense bu ac1likda 
~ eksit~i id.a.ha ilâve etti: dim. biraz daha otursaydm1z. Heo kal tll'A§l oldu. fevkalgde bir tatl.tlik buluyor ve 

ba§ka 170 kuru§a sahlmas1 icap e. 
den çivileri 500 kuru~tan satan 
nalbur lstepan, Üsküdarda nalbur 
Simpat, ve anelin boyay1 fâhi§ fi. 

yatlarla satan Beyoglunda Mordo
hay, pastahk undan sandviç yapa
rak fâhi§ fiyatla satan Beyoglunda 
Majes.tik pastahanesi sahipleri de 
ihtikàr suçile adliyeye verilmi§ler
dir. Bundan b&§ka et ihtikâr1 ya-
pan Süleyman Tatar da adliyeye 
teslim edilmi~tir. 

Diger taraftan Fiyat Mürakabe 
te§kilâti yaz1 lâstiklerini bopùya. 
rak yüksek fiyatla satan baz1 muh
tekirler hnkkmda tahkikata ba§la
m1§t1r. $imdiye kadar yapllan tet
k.tklerden anla§ilcùg·na 'ore baz1 
Musevi tacirlerinin tekmil lâstik
leri toplad1klan ve mekteplerin a
ç1Ima zamam vakla~tigmdan bun. 
lan el altmdan yüksek fiyatlarla 
sathklari anla~ilm~tll'. 

Almanyadan yeni ili.çlar 
getiriliyor 

S1hhat Vekâleti A~anya ve 
Macaristanla yaphg1 temaslar ne • 
ticesinde yeniden mühim mi.ktar. 
da muht€lif ttbbî müstahzarat ve 
ilâç getirilmesini temin etmi~tir. 
Bir kmm hastanelere ve bir kJ.s -
m1 da ecza depolarma tevzi edile • 
cektir. Bunun için hasatne ve de • 
polarm ihtiyaçlar1 tesbit edilme.k. 
tedir. 

-.>--

Oaküdar Beykoz yolu 
Üsküdar - Beykoz yolu üzerinde

ki Yalùar caddesinin tevsi iolun
mas1 kararla§tir1lm~trr. 

hayatm1 tedailerle idame ettiri • 
yor. 

Yanma yakla1.1an rneyhaneciden 
raki ve steak meze istedi. S1cak 
meze iste~ hiç ol.mazsa ayni za.. 
manda karmm doyunnak içindi. 

tlk yudumu aldi ve yüzünü bu. 

tu§turdu. Her gece sabahlara ka • 
dar bu zehiri avuç dolusu para ve.. 

rerek içenlere §&§Iyordu. Dünya • 
da kendisinden mu.rlarip bir adam 
olam1yacag1 halde, ayda bir defa 
bile bu rak1y1 zor içerken, b~ka 
insanlar hangi dü~ünceye istina • 
den su gibi raki içiyorlar bir türlü 
alol erdircmiyordu. Hem bu insa. 
na ne~'e de vermiyor. Neomi bunu 
ne~'e icin degil, ccsaret için içi • 
yor. Her gece içenlerin cesarete 
ne de çok ihtiyaçlari varnu~ .. 

Birinci kadehde gozleri bulanan 
Necmi., ka.t"§1smdaki ~eyi nas1l 
bitirecegini d~ege ~ladl. Ûç 
tabak mezedeA bir §ey kalma:rnl§
ti. 

(Devam var~ 

Dünyaya hücwn pek akla gelmet• 
'Maamafih uzaktan yap1la11 bu 111«• 
hakemenin k1ymeti ne olursa ol· 
sun Ruzvelt ve nazirlar1, kongrenin 
mühim bir k1 m1, matbuatta birçok 
zevat Nazi tehlikesine inanmakta· 
d1rlar. ~u halde dünyaya istedigi 
ekil ve sureti vermek istiyen bir 

devlet, bu politikas1 için icap cdetl 
kuvvete malk olmak lâz1md1r. in· 
giltere ve Fransamn harp infilâ· 
landan evvel ve harp patlad1ktan 
sonra verdîkleri nümuneler ve mi• 
saller bu bak1mdan dikkate deger~ 
Bütün Avmpamn jandarmahk ve 
Ver ay muahedesi hükümlerinill 
ve Milletler Cemi;)'.eti kararlarm1n 
müdafi ve rnubafiz1 vazifesini de• 
ruhte etmil! bulunuyorlard1. Fakat 
bilâhare eereyan eden vâktalarlll 
taayyün etti ki kâfi derccede silâh• 
lanmadan Avrupa ve eihan asayi• 
§Îni tutmak mümkün degildir. 

Amerika geni§ araz.iye malik, iP
tidaî maddeleri en çok olan bit 
memlekettir. Ziraat ve sanayi bi• 
rinci plândada. Fabrikalan hart' 
imalâti.nda dünyanm berhangi bit' 
memleketi ile kiyas olunanuyaca1' 
kadar ilerdedir. Bahriyesi düoya· 
mn birinci bahriyesidir, Battâ ikÎ 
küsur asudtr bu b undan binnci 
safta olan În.giltere bile mevkiilli 
Birle~ik Devletlere bi..rakm1§tlt• 
Mali noktadan dünyanm yegâne Il• 
lacakh ve hiç borçlu olm1yan meft\' 
leketi Amerikadu. Serveti o dert
cedir ki fngiltere gibi bir devlete 
para ik.ra.z edttek bir mevkidc bt1' 
lunmaktadir. Fransa, AlmanYll• 
Îtalya hep Vll§ingtonun medyun· 
landir. 

Bu kadar gen~ tabiî kaynaklarl!J 
çal~kan ahaliye, münbit ara:ii)·e 
malik oldugu ve her taraftan Bi1fl• 
rimuhitlerle çevr!ldigi halde ikid' 
bir tekrar edilen ve âdeta bir fof• 
mül §eklini alan bu tehlike ncre· 
den gelmektedir? l'tlister RuzveJtill 
uylrusunu kaçiran bu tehdidill 
men§ei bizce ordunun halidir. /I' 
merika hiçbir zaman AV1'Upahh1f~~ 
anladiklar1 mânada muntazant b• 
orduya malik olmu§ degildir. ES~· 
SCD degil yalmz AmPrika, umurfl'" 
yetle Anglo - Saksonlar bu ask~r· 
lik davasile Çùk ilgill degiJlerd•'' 
Bütün Avrupa harp dal1§Iar 1 ~• 
üç a i..rd1r kar1 mlj olmasma Jlli:: 

men ingiltere bile geçen umu11
'.
1 

Harpten son.ra 4ahi mecburi g.!V 

kerlik hizmctini umumî efkâr•": 
kabul ettiremedi. Ada olma'-1 ~'.1' 
vel!liigi emniyet geçen Bii~ 11

• 

Harpte bile sars1lmad1. Ancak h-. 
h .k. · · b i ·1· .. (er• va a 1m1yett u defa ng1 i.. ti· 

daimî askerligi kabulc mecbur e1
., 

. ·Jld• . 
Amer1ka bu vadide daha en1 1 fi· 

Hattâ hava dan bir taarruz teh J}' 

kesi bile gêirmemektedir. Bill11 ~it 
nleyh (130) rnilyonluk kO<'anian JiÎ' 
kit'ada askerî mevcut (130.000) ··rO 
§Ïdcn ibarettir. Son raknmlnr:.t i!''J, 
2 milyona varilm:§tir. B11ntn1·1n r1' 
bir ydhk hizmet müddeti bit~'ct• 
terbis olunursa yerlerine ace1111 t~, 
rat gelecektir. ~u halde hiç oh1111 

11 11 

bu miktar1, daha geni~ ord 1~~1l
bir kadrosu gibi bir müddet •stc' 
muhafaza etmek lâz1md1r. ;\{~ rti 
RU7velt i te bu hak \'e saliih'~.1 r• 
kongreden istihsale, hayli ïtïr~J (.t; 
dan sonra, muvaffak olahild•· Il'''' 
hakika geçen Eylûlde bir 1} 1 c~il~i· 
askerf ~zmet kanunu kabul <' <IJI 

(Dcvallll S üncii s;i,yf3 
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Gazoz imalâthaneleri Sovyet- Alman 

çarp1~mas1 
-~-

Harpten 
son ra 

nin mahvmd '1 husulc gelccek :z. 
hraplart, mahrumtyelleri uzun 
neler hissedeC'l'klerdir. 

Muamele vergilerinde yüzde 23 iptidaî 
ma d d e t e n z i lâ t 1 y a p 1 1 a c a k 

AnJ<a: a, 7 (ikdam Muhabirin - 23 nisbetinde iptidaî rnadde tenzi. 
den) _ Maliye Vekâleti tarafln • lâti yap:lacag1 bildirilmi§tir. 
dan vilâ,tretlere oënderllen bir ta- Diger taraftan Maliye Vekâleti 

Ba§ pis ko pos la ri da 
birbirine dü§Ürdü 

Dünkü ke~ide
d e kazanan 
numaralar 

1939 Eylûlünde ba~hyan !!.'knik 
harp, tanklarile, tayyarelerile, bir 
dakikada 65..76 kilogram olüm ve 
ate§ saçan agir, orta, hafif çaptaki 
toplarm mermilerile, diger muh -
telif çe§itlerdcki silâhlarile ask:er, 
sivil, genç, ya§h, çocuk, hasta sa -

Stokholm 7 (A.A.) - Ofi: Hel • Milll Plyangonun 7 net tertip t lnci YlSlZ insam mahvetmekte,. mamu • 
sinki'œn bildirildigine gore bq çekil4i dUn Takaim m07da.ntnda saat releri yakmakta, g1da ve iptidaî 
piskopos Abo, Sovyet ordusunun 17 de çekilmiJ ve çek~ kalabahk blr lruldde kaynaklarll11 harap ey1'e • 

Y oklugu en fazla bis· 
sedilecek o1an münev
ver ve güzide eleman 

Bu h11susta bugüne kadar oldu. 
gu gihi, cihan§ümul mücadel<min 
devam1 müddetinc~ büyük \/'(' kü. 
çük dcvletlerin alacaklan korun • 
ma tedbirleri mevcut degildir. Çün 
kü fl!'iitlafaamn temini ber d~ün. 
cenin üstünded.ir. 

Dii§ünebiliriz ki, §Ïmdiki müca. 
deleden sonraki uzun y11larda hu. 
zur, refah ve medeniyetin rehber. 
leri, esaslan, elemanlar1 1939 har. 
binden evvelki gibi de bulunam1 • 
yacak, gorülemiyecektir. 

b" binalardan almacak Mill! Müdafaa 
m mle, i;azoz imalàlhanelerinin, vergisinin ne surette tahakkuk ve 
'l'ern:muz beyaoo.aine!erinden iti - tah5il edilecegini de bir tamimle 
bnren muamele vcrgisinde yüzde vilàyetlere bildirm.i§tir. 

af · · t · •~;. lan Can hallt kiUesi takib etmiJtir. 
z eriru emenru e-• ...., 0 .. ." Bu çekilljte kazanan nwnaralan a- rnektedir. 

-Ankara Valisi 
--41---

terbury ba§ piskoposunun sozleri. '~giya J'&ZJ7oruz: Milletlerin hareketlerini tanzim 
ni teessüfle kar§tlaml§br. Bu sêiz- 20.000 lira kazanan numara: 
lerin Hiristiyan kilisesi §eflerin • IHUt eden, kütleyi sevlt ve idare eyli • 
den birinin ajtzmdan sadir olmas1 10.000 lira kazaoan numaralar: yen, ilerlemeleri, medeniyetleri 
bu teessüfü artt1rmi§ttr. t'IU17 lttHS rneydana getiren, bilhassa münev. 

Abo, diyor ki: Bu siizler, Finlan. 5.000 lira kazanan numaralar: verler, gii.zidelerdir. Bunlar olma. 
Amerikada ki 
harp haz1rl1g1 
Bir Japon gazete

sine gore ha p 

lki ay mezuniyetle bu
gün §ehrimize geliyor 

diya l:lar iizerinœ elim blr darbe OHB'li 1686U HS31t Hlt51 ·""· 20 . t kki t 
2 000 1. ka ara! . saJ~, nc1 asr1n era ya i mey 

t · · t . ll'B zanan nu.m ar. 
e~~~l~~~~y~ :~. piskoposu, Can _ Son dort rakkam1 6339 Ile biten 40 bilet I dana gelmezdi. Elektrigi icat ed~1'. 

..., 1.000 lira kazanan numaralar: Edison, telstz telgrafm muctdi 
terbury ba§ piskoposunun 1 i;;u - do t kk 8209 il b ·1en 40 bll 
bat 1940 tarl.hinde Londrada Sa • Son r ra arru e 1 el 1 Markoni ve emsali muhteriler, fi -Ankara, 7 (ikdam Muhabitin • 

den) - Ankara Valisi Nevzat 
Tandogan iki ay mezuniyet a1m1~ 
tir. Valimiz mezuniyetini geçir • 

500 lira kazanan numaralar: k' · t' · t .. 1 • tl · 
int Paul kilisesindeki beyanatll11 Son dort rakkam1 4312 Ile biten 40 bllet 1 ir, tç unaiya • guze sana erm 
ve Htristiyan kültürünü klZll kuv Son dort rakkarru 5990 ile biten 40 bilet 1 me§ltur güzideleri, âllinler, büyfü 
vete kars1 müdafaa eden Finlan • 100 lira kazanan numaralar: . doktorlar, mühendisler, kimyage a 1 âme t i sayllm1yor 

'l'okvo 7 (A.A.) - Miyako l;li.In. mck üzere bu a~ istanbula ha 
bun gaze les! diyor ki: 1 reket etm~ ve istasyonda Millî 

dl·ya ;,.,·n yapm•• o1du"u ""'8"' ha. Son üç rakkam1 277 Ile biten 400 bilet Ier ild1sad1'yatç1lar tamnm•• hu 
-Y ~ 6 """" J - 10 lira kazanan numaralar: ' ' -t 

hrlatmaktadJ.r. Son IIti rakkam1 20 lie biten 4000 bilet kukçular. nazariyeciler bulunma 
B:rle~ik Amerika §imdiye kadar • Tüdafaa, Maliye, Ticaret Vekil -

harbe gt ekten imtina e~tir. ri ile bir kl.Slm meb'uslar, Parti, 
ilerd rm .. 'ilàyet \'e Belediye erkàru ve 

e de bu bôyie olacaktir. :;tlan tarafmdan ugurlanmt§ltr. 
Macaristanda 

f1~k1ran 
yeni bir petrol 

Birle§ik Arnerika hararetle bar-
be hazir!amyorsa da henüz bir bar 
bi kar§ilayaca.k derecede h8.ZU' de. 
gildir, Bugünkü §artl.tr ~inde Va. 
§ington hükûmeti <llTlÜ~ahih lik 
siyasetini idame edccektir. Ruz -
Veit siyascti müdaiaa programm1 
latbik edebilmek için vakit ka -
lan'llakhr. 

Sonra AI.man • Rus harbinin çe-

Alman ikt1sat· 
ç1s1 Klodius 

Romadaki gorÜ§me
leri bitirerek dôndü 
Roma 7 (A.A.) - Alman harici. 

Alman Macar §Ïrke
ti zengin bir kay· 

nak daha buldu 
Budapelite, 7 (A.A.) - Ofi: 

ye nezareti ikhsat §Ubesi reisi M. 
tinligi Arnerikay1 harp ~mda Klodius dün Romadan ayrilml§ • 
ka;·~a:~a sevketmcktedir. ttr. 

Alman • Macar §irketinin yap
makta oldugu ara§tirma ve sondaj1 
müteakip Teklomlos'dan iiç kilo
metre mesafedeki petrol arteziyen 
kuyularmdan hayli kuvvetli <>larak 
petrol f,~k1rm1ya ba§lamt§hr. Ma
car makamlar1 ft§ktran petrolü 
gôrmek üzere her taraftan ko§up 
gelen merakhlart bu muhitten u
zakla~brmak için icap eden bütün 
tedbirleti ittihaz etmi§tir. 

b - Romada ikameti esnasmda Klo. 
nomanyada ya- 1 dius bilhassa i§gal altmdaki mem. 

leketlerde Alman • italyan ikttSa. 

hudi aleyhtarl1g1 :~m1~:r:.igine ait meseleleri tetkik -------1-Ier yahudi sari bir 
i~aret ta§imaga 

rneclur tutuluyor 
Bükre~ 7 (A.A.) - Romanya a. 

lans1 bildiriyor: 

Bukovina va~i b:r emirname 
ne~l'Cderek Yahudiler için hususî 
rejim koym~tur. 

Eden'in mühim 
beyanat1 
----o-

Bütün dünya vaziye
tini tafsilâtile izah etti 

DAGARCIK 
(Ba~ tarait 2 nci sayfada) 

para az oldugu için, hem ücret~ 
hem bah§l§t bol bir kalantor dügü
nü bekliyormu§. Boyle bir dügün-

CB~ taraf1 1 inri sayfada) de hem mükellef bir karagêiz, hem 
yia ç1karilml§tir. Bu §ayia, lama. hokka oynatacakmt§ ... 
mile asùs1ztl1r ve niçin ortaya a - _ Hoppalaaa.. blr y~1ma daha 
hlmlf! oldugunu da biliyoruz. Tok 

1 

girdim, bilmedigim bir dil daha 
yod~i ingiliz sefiri, Sir Robert ogrendim! • 
Cra1g1e, Japon hariciye nazm A - _ Yagma yok, pek iigreneme. 
mirai Toyoda ile gorü§mÜ§lür. Se din, onu tam ogrenmen için daha 
fir, nazira ortada dol~n bu ha - sana birkaç fmn ekmek lster! 
bcrlerin as1l ve esa.tan âri oldu - Osman Cemal KAYG1l1 
gunu sêiylemi~tir. Sefir, lngiltere 

2 lira kazanan numaralar: . sayd1, icatlar1n1 yapmasalard1, or. 
Son bir rakkarru 7 ile biten 40.000 ~ilet larm selefleri tekemmül ettirecc! 
Son bir rakkarru 9 lie blten 40.000 bilet 
lkrami:re kaummqlardir. esaslar1 ve eserleri bulam1yacak . 

20.000 Iirabk bUTük lkramiyeyi ka- lard1. $üphe edilemez ki insanl.k. 
zan~n bll~t istanbul, 10.000 lirahk .ik- milletler dalâlet, karanltk içind< 
i·amiyeleri k8zanan blleUer P. T. T. Ida kalacaklar iptidaî hayat h .. k · 
resl tarafmdan 5.000 1 i r a 1 t k ik- ' u um • 
ramiyelerl kazanan . biletler Kayseri, ran ?la~akt1. 
Slverek Yozgat, ve Izmirde sattlmll- ikinc1 yilma yakla~an harp, halk 
Ur. . . kütlelerile birlikte büyiik, küçük 

2.000 llrahk lkramiye kazanan btlet. pek çok memleketlerde güzideler 
!crin 8 parçast fstanbul, 4 parças1 An- .. • 
kara, iki!;t?r parçast Sivas, Tarsus, A- munevverlcr sm1fm1 da mahvet • 
rlana, Emlrdalt, Hendek, Elâztg, blrer mekte, harap eylemcktedir. 
parças1 da Bursa, Havza, Tokat, Çorlu Tayyarelerin imali güzide rnü • 
Birecik, Erzurum, Cebelibereket, Afyon 
Mardln Slverek, Diyarbaklr, Paslnler hendislere, teknisyenlere lhtiyaç 
de sa!tlmqtir. gèi.sterdigi gibi, kullamlmas1 dahi 

Dlger lkramiye kar.anan bileUer de münevver s1mfm me§guliyetine 
yurdun muhtelif 7erlerinde satl.lmljb.r. 

Amerika için 
tehlike 

(Ba§ tarait 2 J>CÎ sayfada) 
fal<at ne kadar istisna ve takyidat 
ile. Bu kanunla (16) milyon adam 
silâh ait.na ahnacakll. Bu kadar 
asker için kt§la, silâh, zabit, kadro 
icap ederdi. Bunlar olmadikça biiy
le bir kalabahk kütleye asker de. 
mek dahi kolay degïldir. 
~u halde giirülüyor ki Amerika 

Devlet Reisinin tekraday1p tekrar
lay1p memleketini ve halkmt bir 
türlü iyice ikna edemedij;"Ï teb.like 
bu ordusuzluk durllmudur. Halktn 
buna inandigt ve ledakârhg1 goze 
ald1g1 gün arhk tehlike yoktur. 
Bu bak.tmdan Amerikanm tehlikesi 
ch,mdan ziyade içindedir, denile
bilir. 

bagh bulunmaktadir. Tanklar, mo-
torlerinden, toplarmdan, mitral -
yozlerinden, hattâ §Oforlügünden, 
tamiratrndan b~hyarak bütün ak. 
sa.mma kadar harp cephelerinde 
muhar;p memlckctlerin münev -
verlerinin, güzidelerinin idarele • 
rine terkolunmu~tur. Bunlar za -
rurî birer haldirler, tahsil, hattà 
yüksek tahsil ve bilgi sahipl-erinin 
yapabile~ekleri i§lerden, hizmet • 
lerden ibarettirler. Muhtelif aske. 

ri cüzütamlardaki yedek subayla

n dahi ayni tarzda muharip mem. 
leke:terin münevverleri, güzide • 
leri te~kil eylemektedir. 

Dünyanm diger ktt'alarma ya -
p1lan harp, §Ïddet ve devaan dev • 
resini hangi seneye kadar uzata • 
cakttr? Halli imkâns1z muamma • 
lardan birisi de budur. Hâdiseler 
isbat ediyor ki, ~imdi.ki cihallliü • 

Yahud;ler saat 20 den 90nra so -
kaga ç1kam1yacak1Mdlr. Gündii -
tün aI1§ veri~i ancak saat 9.30 ile 
11 arasmda yapabileceltlerdir. Ya 
hudi magazalanom ve ticaretha -
l1elerinin Rumen, Aliman ve ttal -
Yan bayraklariru çekffieleri ya -
Sakt1r. Bütün yahudiler gêizükür 
bir tarzda san renkte bir ~aret 
~'Yacaklard.Jr. Bu i;;aret birbiri 
Ïizerinc konulm~ ve yahudi y1l -
diz1n1 ~kil eden üç müsellestir. 
eu emirlere muhalif hareket e -
denier tccem.mü kamplanna gon -
deriJeœklerdir . 

ile Siya.m arasmdaki dostlugun a. 
s1rlarca evvel teessüs eflmÏi oldu. 
gunu naz1ra hattrlataru~hr. !ngiliz 
sefiri, ingiltere hükûmeti namma 
J aponyanm Siyanun istiklàlini 
tehdit edecek hcr hareketinin boy 
le bir hareketi bilhassa Singapuru 
tehdide ma~uf telâkki edecek olan 
ingiltere derhal ted.birler almma. 
smt intaç edecegini beyan etmi§ • 
tir. 

ESRARENGIZ DANSÔZ 

1ktnci bir emirnameye gore Ru
l'nen subaylanna, askerleri.ne ve 
devlet memurlan ile Alman veya 
ltaiyan a•kerî hey'eti âzâsma kar. 

~1 Yap1Iacak liiddet hareketi. Olüm.. 

be ccza!andinlacaktir. Eger bêiyle 
Ir harelœti.n faiU yalu.tdi ise Çer. 

~~iç tecEmmü kampmda bulunan 
id Yahudi de bununla beraber 

ilin olunacaktu'. 

Giritte çarp1~ma 
lar oluyormu~ 
Bunu daglarda giz

lenen müttefik 
ku YYetleri y a p 1 y or 

"al;,n<lra, 7 (A.A.) - Daily Mail 
" ZNesi · · le! n1n Iskcnderiye muhabiri 

g~ana bildiriyor: 
a ?1ntte hal!!ll bin kadar ingiliz 
d Keri, harbetmektedir. Aralarm. 

nanb~hriye silâhendazlan da bulu· 
bagi:t u adamlar, Girit daglilarile 
Yorl nli~t§lard1r , Bunlar, tahassun 
<la ~~tnt daglarda kâin magaralar-
bu \ ucude getirm;•lerdir Bunlar 

rn~ ~ . ' 
eik agaralardan yalmz geceleri 
lk ~akta ve Alman karakollanna 
<'\I. 

1 ar Yapmaktadirlar. Gündüzün 
~\~~!ara uzaktan tüfekle tecavüz 
Cc1tt ~. Pusular kurmakta, yive
"·'l erini. a§trmakta, mühlmmatla-

Zatahnp etmektedirler. 
~k Ir.an zaman ~ mikyasta er
,. Ve mühimmat ya~a etmek 
• 

11 sef rler yapm.aktadlrlar. 

Eden, sêizlerlne nihayet verirken 
§êiyle demi~ir: 

tngilterenin bu sêizlerinin hesa • 
ba kat1lacagm1 ümit ederim. 

!RAN RAKKINDAKi 
BEYANATI 

Londra 7 (A.A.) - B. B. C: E • 
deo, Avam Kamarasmda iran ha.k 
kmda ~u beyanatta bulunanu~ur: 

Bugün iranda bir çok Alman 
vardir. Birçok memleketlerde bu 1 
mütehassis turist Almanlarm ve -
ya hangi nam altmda olursa olsun 
Almanlann bulunmasmm, bulun -
duklan memleketin istiklâli için 
!:>üyük bir tehlike oldugunu tecrü. ' 
be bize gostermi§tir. Dedigim gibi 
bu husus hakkmda lran hükûme. 
tinin ciddiyetle nazari dikkatini 
ce:lbettilc. 

iran nükûmetinin bu dostane 
'htan nazari itibara almakta ku • 
sur etmiyecegi ve vaziyete kar§l 
koymak icin icap eden tedbirleri 
alacaitm1 kuvvetle ümit ediyorum. 

BULGARÎSTANA ATE$ 
PÜSKÜRÜYOR 

Londra 7 (A.A.) - B. B. C: E
den, dün Avam Kamarasmda Bu! 
garistandan bahsederek Bulgaris • 
tanm kom~ulan Yunanistan ve 
Yugoslavyaya ka~1 ittihaz etmi§ 
oldugu hatt1 hareketi takbih et • 
m4;tir. 

Eden demt,tir ki: 
Bulgaristan, gayrime'ifll kazanç

larmda'.n istifad~ edemiyecektir. 
Hesaplar1n gorùlmesi saati hülûl 
ettigi zaman trigiltere ve mütte • 
fileter!, Bulgaristamn takip etmi§ 
oldugu hatti bareketi unutnuya -1 
cakludlr. 

Yukanda kap1 açilml§h. Ses -
1er §imdi daha iyi Îiitiliyordu. 
Delikanh bagmyordu: 

- S;ze ceplerimde yüzlerce 
frank vard1 diyoruan . Hepsini 
çalml§lar ... Ben parami iste -
rim ... 

- Ynva§, o kadar baj!irmayi. 
mz... Burada kimse paramz1 
çalmaz ... Dün burnunuzu gore -
miyecek derecede sarhn~ olma • 
sayd1mz ... 

- !çkiyl bana siz verdiniz! 
- Ben verdim amma sizi cüz. 

daru111za hâkim olacak kadar a. 
k1llt zannediyordum. Hattà bir 
arahk müdahale etmege bile 
mecbur oldum ... Hizmetçi kadJ.n 
size yüz venniyor diye sokaga 
ç1k1p buraya bir tak>rn uygun • 
suz kadinlar getirdiniz... Bir o. 
da istediniz ... Daha ne isteme • 
diniz! 

- Pararn1 iade edmiz! 
- Ben sizin paramzt alma • 

dtm. Gürültü et:rnege devam e • 
decek olursamz polis çagmrun, 
haberiniz olsun! 

Mèi.syéi Hanri sükûnetini mu • 
hafaza ~diyordu. Asabiyete ka -
ptlan delikaml idi. Bir yandan 
merdivenden iniyor, bir yandan 
münaka§a ediyordu. Yüzünün 
hatlart çekilmi~, gêizlerinin afü 
morranu~. agzi kôpürmü~tii. 

- Siz hepiniz h1rs1zsuuz! 
- Sêiylediginizi tekrar edin 

bakayun! 
MO.Syéi Hanri ko§arak bir kaç 

basamak indi. Gencin yakasma 
sar1lclJ. Az daha bir facia olacak. 
h. Delikanli cebinden bir taban. 
ca çiJcararak: 

- Btrak diyonun yoksa ... 
Diye bir tehdit savurdu. 
Ticaret maksadile seyahat et. 

tigini sayleyen m~teri kanape. 

Zab1ta Romani: 33 
Türkçesi M. FeriJun 

ye yapt§h. tleri at1lmak isteyen 
genç kadmm kolunu titriyerek 
yakalad1. 

Tehdit bo§a gilani§ti. Çünkii 
bêiyle kavgalara al1~1k olan Mêis. 
yo Hanri ha!mUnm bilegine sert 
bir darbe indirince tabanca yere 
d(i§tü. Kadma nefes nefese: 

- Kap1yi aç! 
Diye emretti ve kapt aç1hnca 

genci o kadar ~iddetle itti ki za • 
vallt sokagm ortas1na kadar fir. 
!aytp yere yuvarland1. Sonra e. 
gilip yerden tabaneayi ald1 ve 
sokaga ath. 

- Bu serseriler insam kendl 
evinde tahkir etmege kalk1yor • 
Iar! ... Dün ukalàhk ediyor, pa • 
ras1nt herkese gosteriyordu! ... 

üstünü ba§tnl düzeltiyordu. 
Kap1ya dogru bakmca üniforma.. 
h bir polis tm'muru gordü. KO. 
§fye büzülen mü~teriye dondü: 

- Beni tahkir ettigine siz de 
§ahitsiniz degil mi? dedi. Esa • 
sen bu müesseseyi tan1r ... 

Sokakta, üstü ba~1 kirlenmi~ 
olan D~lfos §izmdi ayaga kalk • 
m1!f, hiddetinden di~leri birbi • 
rine vuraralt ne soyledigini pek 
bilmeden polisin suallerine ce • 
vap veriyordu. 

- Paramz1 m1 cald11ar dedi • 
nlz? ... Kimsiniz siz? ... Kâg.tla. 
rmm gosterin bakayim... Bu 
silâh kimin? 

Bir k&ç ki~ toplan<m1§t1. Tram 
vaydan egilip bakanlar vard1. 

- Buyurun rnerkeze gidelim. 

* Polis merlcezlne gelince Del • 
fos bir buhran geçirdi. Kudur • 
m~a dêinmli§W.. P<>lis memu • 

runa tekmeler indirdi. Komiser 
tarafmdan isticvap edildigi za • 
man Fransiz oldugunu ve bir 
gün evvel Llej'e geldigini soy • 
ledi. 

- 0 birahanede beni sarhO§ 
ettiler, param1 çalclJlar ... 

Fakat bir memur ko~eden o. 
nu tetkik ediyordu. Kornisere 
yakla~arak kulagma bir §eyler 
soyledi. Komiser memnuniyetle 
güliimsedi. 

- lsminiz Rene Delfos degil 
mi! 

- Size ne! 
Bu kadar §irret bir genç az go 

rülmü§tü. Saç1 ba~ dag1lnu~, 
agz1 çarp1lml§t1. 

- Sizden çalmclJgu11 iddia et. 
tiginiz para bir dansozün çanta
smdan a§mlmt§ de Sil mi i.di? 

- Hay1r, yalan! 
- Yava~, yava~!... 0 kadar 

bag1rmayimz... Emniyet Mü • 
dürlügünde derdinizi anlabrs1 • 
mz. Komiser Delvine sorun ba • 
kahm, bu haylâzi ne yapacag1z! 

Delfr,s §tmarik çocuklar gibi: 
- Karmm aç! dedl. 
Komis~r omuzlanm silkti. 
- Beni aç b1rakmaga halcln • 

ntz yoktur ... Sizl §ikâyet edece. 
gim ... Sizl .. . 

- i;;una bir sandviç alm ... 
Delfos iki lokma yedikten son 

ra iJtrendigini gêisteren bir ha • 
reketle sandviçi yere att1. 

- Allo! ... Evet... Burada ... 
$imdi size gêinderirirn .. , Hayir .. 
hiç bir §ey yok ... 

Arabada iki polis meml.a'Unun 
arasma oturdugu zaman Delfos 
evvelâ hiç sesini çikarmadt. Son 
ra lrendisinden bir ~y sorulma. 
d1g1 halde mrnldanmaga bll§la. 
dt: 

(DevaDll TU) 
• 

olacakt1r 

( Yazan: ' 
Hamit Nuri Irmak J 

mul mücadelenin hitammda.n son. 
ra yoklugu en fazla hissolunacak 
~bas, Î.Il'laiâtta, is'.ihsalde çali~ • 
cak kollardan ziyade münevver 
zümre, güzideler olacakttr. M uha. 
rip biiyük milletler, diger ve kii -

iik milletlerle birlikte bu zümre. 

1914 - 18 Cihan Harbinin bu bu. 
susta dahi yapttgi tahn'batm mu • 
sibetlerile milletler, 20..22 sene i _ 

çinde daima ka1'§1la§t!lt§lard1. 1939 
harbinden sonraki uzun y11larda 
melhuz musibetleri daha büyük, 
daha genÎi mi.kyasta hi.>sedecek • 
lerdir. 

Saglzk Ba_his~~r! 
. ... ........ 

Kepekli Ekmek 
Ïnsanlar sade kepek yiye bilselerdi dolleri 
denizdeki bahklar kadar çogahrd1 

Yazan: Dr. G. A 
insan oglu medenlyette ilerledlltçe ekm~gln te<kiblndeki besleylcl madde. 

yemeklcrinde bile &üzcllik aradtit için, ler daha ziyade oldu!undan net:cede 
en cok yed1ii ek.meg1ni de dalma daha kepekli ekmek 1ehirU,i de beyaz ek.. 
beyaz und an yapmak merakina dü.i- mekten daha i,yl besler ... 
n1U,tur • Bcmbeyaz undan ve bira ma- Bizim. yurdumuzclaki ,ehlrlcrde de 
ya.c;iyle 7apum11 !rancala .insa.nlarm Avrupa ;;:ehirlerinde olduiu kadar bo
zevkine, §i.iphesiz. daha hoj gellr,.. yaz ekmek yemiye a~ilmam~ oldu-

Fakat, bcyaz ekmck, &Uzelliglne kar iundan, kepekll ekrneti hazmetmek 
s1hk ius"lnlarw b~lna büyiilt bir dert Crancala ~miye alq.m1.1 olan Avrupa 
açm1.,ltr; Artr1kisma haslallklan derdi. i;ehirlermdeki kadar g-uç olacagun zan .. 
Bu hastalJklar kOylerde hemen bJç bu- netmiyorum. Îlk zamanlarda guç gel"o 
lunmad1gi ht!lde, sehirlil~rin 0 ha.>ta-. bil.e buna ka111 ~arc pek basittir; ke.. 
hklara tutu]malar1 pek e!>ki zamanlar- M;'kli ekmek: klzart1lw.ca francala ka.. 
danbcri hi:kiJnlerln &.ôzlcrine çarpm.1§, dar kola.> bJ.z1ue-o1.ur ••• Zut.en h&lrplen 
takat scbebi anlas1lamaml;>h. Hayat Once da.ima trancala yemiye al~mlf 
kimyas1 Herledlkten sonra, oimdl tyice olan Avrupalùar da bu zamanlarda ken 
bilin1yor kl artrilisma hastahklaruu.n dilerinl doyuracak kadar kepekli ek
asll sebebi, yed1gim1z yemeklerdek.i mek bulsalar bin kere Opüp ba$lartnm 
maden!er~ vücuda getirdiklerl degi .. üzerine koyarlar ... 
:iiklikt.ir. Bunu da 5ehirlilerin vücuùuna Kepekli e.kmetm fazileli

1 
yalo1z ek .. 

en ztyade beyaz ekmek getirlr. ~Hlgini.n az olrnasuida dei:ildir. Azot-
Koylerde artritisma hastaltklannm lu ve yaglt maddeleri beyaz ekmekten 

hemen hiç olmamast da koylülerin ke.. daha fazla olduktan b•ika ~ekerli mad.. 
pekll ekmek ,remeleridir, Tekmil bug- deleri de beyaz elanektekinden yüzde 
day tanelerinin e~illk cterecesl 4.03 ol. ancak üç eksiktlr. 
dutu halde onlarm kabuklari olan ke- Kepekli ekmegln BI ve B2 vitamln
pek.. aksine, ~,65 derecede alkalenlik icri de beyaz ekmetinkinden daha faz_ 
ver1r. Onun içm bir ek.mekle kcpek ne lad.lr. Bunlar ekmekçi flrintnln hara .. 
kadar çok karllJlk olursa ekmek o kada.r retinde kaybolmadùtlJm lçin kepekll 
az ek,:;j:illk verlr. En bey~~ undan ,...apiL ekmek bu balamdan daha taydah olur. 
m.13 olan ekm~j"ln eks:lligl 8.22 den:ce, Kepegln en büyük: tulletleri maderL. 
makamanin ki 13,44 oldutu halde yin- lertnm. pek bol n4bette olmasldir. Yüz 
de 94 nisbelinde kepekten ayrilmq es- . . . . ~ 

e d k -- k 11·., 6 12 d' ,• de 10 çellgi ve ayn1 nisbette manganezt rn r un an e meg1n e $ l•4 1 1r. ~ . 
Sehirlerin, kcndl1erinl artritlsm& oldug_undan b1r ekmekte kepek ne ka-

hasUlUklarrndan kurtaracak olan bui- dar ~yade °:~LU'Sél o kadar kuvvet ve:1.r. 
day kepeginl aUara ve bllfk• hayvan- En z1yade gvze çarpan hassast, kepeg1n 
tara yedirerek, en beyaz und.an fra.nca.la mayezyon nl8deru yüzde 510 kilogram 
yemelerl medeniyetin garip citvelerin- olmas1dir. Bu maden vücuttakl iek~rll 
den birldir. tnaddelerin I.se yaramasl için lüzu:nlu 

$eh:rlerdc, kepekll ekmek unutula. oldugundan, kepekll ekmek yiyenlerin 
rak beyaz undan ekmek yenilmesinln adeleleri daha kolayhkla i$ler ..• Ke
Onemli bir netlcesi daha olmll.$lur. Fran pektekl çinko mad.eni de biç bir gtdada 
calan1n teairfyle &ehirlilerin mideleri bulunam.Q'acak kadar çok, yüzclc .iO 
ve ince barsaklan kOylUlerinkinden miligramd1r. Onun içtn bir ekmekte 
d~ha küçük ~ if'ce olur. Bundan dola- ne kadar çok kepek bulunursa onu yi
yt francala yemiye al11m11 olan bir yen erkeiin o kadar çok t'OCttiu olur 
~eb.irli kepek1i ekmefi daha uzun za-.. insanlar sade k:epek yiyebilselerdl 
manda haz.meder ve bir losmtru hazme-1 ~Oller~ denizlerdekl bahklar kadar co-
demedlginden ç1karir. Fakat kepekll gahrdl... (Ulus) 

Sult;~rÂ.';i~nN=s1l Ôldürüldü?) 
"'------------·Ya.zan:M. Sami K1trayel-

Mahmut Nedim pqa, Çeyhül • 1·1i~e :anm1 ata~ilmi§ti. Ortahkta 
islâmhk mevküne l;lerif efend ;nm b1r gun evvelkinden daha fazla 
memuriyeti tekarriir etmi; oldu • toplant1 'ard1. . • . 
• di"' d lâhik <eyhülis _ Mahmut Nedim p11§8, Bab1aliye 
gunu sez 6 .n en • lir lm h.. · 
lânun Babiàli e gelmesini bekle • ge ge ez ~mabe~nc1 Hafiz 

. t' Y Mehmet bey gelerek dogruca sad. 
IJU§ 1. 

Mahmut Nedim pa§a, Bebekte - razanun huzuruna çtkti. 
ki yaltSmdan istanbula gelerek Sir Mahmut N~ .PB§B, Hafiz Meh 
keci iskelesi caddesine Çlklt. met beym geli§ini hayra yorma -

Sirkeci caddesinden bir gün ev- mu;t.i. Zaten aralari iyi degildi. 
vel.kindcn daha fazla 90fta ve halk Herhalde bu ge~e bir §Cr vard1. 
kalabali~ gêirünce tel.â§lanch. Ve Hafiz Mehmet bey, sadrazamm 
usuletle BabiâliY'I'. ':'ard1. .. . yanma girioœ pa§a, ayaga kalka-

Fakat bir gece içmde miih1m te- rak mabeynciye nezaketle buyur 
beddüller olmu~u. Hâftz Mclimet tt' 
~yle, A~zmiy.az kalfa orta!tg1 al - e ~afiz Mehmet bey tel~la pa -
tust etm1~lerd1. . . di§ahm :radelerini teblig etti. Bu 

Hafiz Mehmet bey, Sultan Azw da 1· · b'ld' · 
k k t t M h N d

. ara pa~anm az m1 • myor, 
or u mu§ u. a mut e 1m pa • 

§anm azli lüzwnunu padipha ve mührü hümayu.nu allyordu. 
Valide Sultana korkunç sôzlerle Malur.ut Nedim pa§a, §~trmt§ -
arze~ti. ti. Bu birde~b~_re .. v~ki ol.an, ~zil 

Hattâ, Gürcü l;lerif efendinin il- onu telâ~a du§urmu§tu. Ak1be.1n • 
mî rical arasmda ve softa yarunda den korkmaga b~laml§h. 
menfur olduguna dair mufassal • Mahmut ~00.im .. pB§8, azloldu • 
malûmat vermi;li. gunu ve mühru humayunun da e-

Bu sebeple l;lerif efendinin $ey- linden gittigini gorünce salâhiyet. 
hülislâm olmaSl geri kalmi§ti. t • siz alelâde bir adam gibi ortada 
~in rengi bir gü n evvelkine naza. kaln:u§h. .. _ _ 
ran büsbütün degi~i~I. 1~ en buyiik !araf1 Ba b1aliden 

Mahmut Nedim pa~a. bunlardan Bebekteki yahsma gitmekti. S<>f _ 

l
haberdar degildi. Sadrazam s1fa - talar ve halk kütleleri Bab1i'iden 
tile Bablâliye if b8§lll8 geliyordu. Sirkeci .'skelesine kadar <'llerinde 

Mahmut pa~ Halk toplanblan sopalar dola§1yorlard1. 
arasmdan gizlice geçerek Bab1à - (Dev.,ru var) 



Siyam hududunde 
(Ba~ taraf1 1 inci sayfada) 

jansmdan: Tokyo radyosuna gore 
.Her an harp ç1kabilir•. 

Tokyo radyosunun spikeri, son 
günlerde daiamî surette ileri sür -
rnek e oldugu iddiasm1 tekrar ede. 
rek dem1~hr ki: 

Maloya<laki ingiliz takviye k1 -
taah, f ngilterenin Uzak§arkta bas. 
man-e emcller beslemekte oldugu. 
nu vc S'vamda harckct üsleri i~gal 
etmek t~savvurunda bulundugunu 
gos.crir. Eger harp, patlak vcre • 
cek olursa kabahat ingilterenin -
dir. 
SÏYAM JAPON TABÎIYETÏNE 

Mi GiRiYOR? 
Londra 7 (A.A.) - Ofi: Siya • 

mm, hpk1 cvvelce italyanm oldu. 
gu gibi tabiiyet alhna girmek üzc. 
re bulundugu sarahatcn gèirülüyor. 
Japonya Sjyamm i.ktisadi, siyasî vc 
fikri hayatma yava~ yava~ nafiz 
ve müt>ssir olmaga ba~larru~t1r. Si. 
yam bankac1hk sendikasmm Yo -
kohama Specal ban..":asma hir mil. 
yon ingiliz liralllk bir krcdi açma. 
s1 netice~i olarak Siyam hükûme -
tinin Msnçuko hükûmetini tam • 
d1g1 haber verilmektedir. Bu ha • 
reket Nankin hükûmetinin de ta. 
nmmasrna yol açacakhr. 

.BA$VEKiL iMPARATORLA 
GÔRÜ$TÜ 

Londra 7 (A.A.) - B. B. C: Îti
mada ~âyan bir membadan alman 
haberlere gèire, Japon k1taatmm 
Hindiçinî ile Siyam arasmdaki bu. 
duda dogru gen~ mikyastaki ha • 
reketleri devam etm-ektedir. Si • 
yam da hududda asker ve bilhas • 
.sa 1ank kollan ta~t ctmektcdir. 

AMERÎKA JAPO:NYAYA 
MÂ:f',i OLACAK 

Va~gton 7 (A.A.) - Ofi: Cor. 
-d lle Hull, Anrerikanm Siyam ve 

ük Okyanusun cenubu garbisi 
hakkmda Japon emel ve tasavvur. 
lar1m gitgide büyük bir dikkatle 
takip etmekte oldugunu beyan et. 
mi§tir. 

Amerika hükûmcti, Japonlarm 
Büyük Okyanusda vcya ba§ka bir 
yerde takip edecekleri fütuhat te. 
~bbüslerine muhalefet etmekten 
ibaret olan hayatî karanm aç1kça 
ilân etmi~tir. Japonyanm Siyam • 
l.aki hareketleri Amerika için teh 

ditkâr telâkki edilecektir. 

Gizlenen mülâkat 
(Ba taraf1 1 inci sayfada) 

içinde bir sürprizle kar§lla~ak 
ist-emlyeceklerinden, M. Ruzveltin 
hududun otesnde ve Kanada top • 
raklannda bulunan Campobello • 
daki sayfiyesine gittigini ve M. 
Çorçilin de tayyare ile bir kaç sa
at içinde buraya gelebilecegini i • 
leri sürmektedirler. 

HULL'Ü:-1 KAÇAMAKLI 
CEVABI 

Va,ington, 7 (A.A.) - D.N.B: 
Hariciye Nazin Mister Hull dün 

&azeteciler toplanbsrnda, Çôrçilin 
Amerikaya gelip gelmcdigi hak
kmda sorulan suale ccvap vermek
t n imt.na ctm~tir. Buna mukabil 
Hull, Duff Cooper'in Uzak $arka 
giderken Va§ingtondan ge~egini 
ve bu münasebctle kendisini ziya. 
ret edeccgini sëiylemi tir. 

RUZVELTE iLTÎHAK EDEN 
ASIŒRÎ HEY'ET 

Nevyork, 7 (AA.) - Nevyork 
Herald Tribune'ün Va;iington mu
habiri yaz1yor: 

Bfrle§ik Amerikamn çok yük. 
sek mevkide bulunan dôrt subay1 
Ruzvete mülâki olmu§lard.ir. Baz1 
delHlere gore bunlar Çorçil ve Ïn
giliz hey'eti âzas1 ile g<irü§rnek ü
zere gitmi§lerdir. 

Filhakika General Marshall, 
Amiral Stark, General Arnold ve 
Bahri_ye N azin Alba y Kn.oks'un 
Va§ingtondan uzakla§malarma an. 
eak son derece mühim bir konf 
tans 1iebep ola-bilir. 

Tclgrafm tebarüz ettirdlgine 
gëre çar§arnba gùnü York .Mafhe 
limamnda bulunan Albay Knoks, 
RuzveiUe bulu§lUgunu tekzip et
memi§ yalmz cizahat ver~mcm• 
dem4tir. 

Gazete, Va§ingtonda halkm on. 
da dokuzunun R uzveltin Çorçille 
gôrü§tügünü zannettigini ilâve 
etmektedir. 

GiZLENEN MüLAKAT 
Va§ington, 7 (A.A) - Royter a

jans1 bildiriyor: 
Va§ingtonda soylendigine gare, 

Ruzvelt ile Çërçil aras:nda bir go. 
rü§menin vukubulmas1 ihtimali ar
tik bir sir olmaktan ç1km1§ bulu
nuyor. Umumiyet itibarile zanne. 
dildigine gore iki devlct adam1 
halihazirda beraberdirler. Harici
~·e Nezaretinin bu mülâkattan hiç 
haberi olmad1gma ve buna al}cak 
üç ki§inin yâni Ruzvelt, Çôrçil \'e 
Hopkins'in bildigine dclâlet eden 
birçok sebepler vard1r. 

[ cep tue 1e1rd e Vaz 1y et 1 
Bir hahere gore 

Istanbul ve Bogazlar 

8 - AGUSTOS - 1941 
-------- -

D, Deniz Yollan 1. U. M. llânlan 
Sovyet Cenup 01 dula
r1n1n ihata te§ebbüsii 

Japonya ne 
yapacak? 1 

(Bas tarah 1 inci ~nyfada) 1 i•••••-1•••••••••••••••••••••• 
Doklor Megerle'ye nazaran is - POSTALARI (Ba~makalcden devam) MUDANYA 

" veç gaz~teoinin bu haberi harbin 
faa ile me§gul ve binaenaleyh nis. zaferle ncticclendigi takdiroe in • 

(Bas tara!1 1 incJ 6ayfada) j Budyenni ordulanm ihata ve im -
tad1r. $hndiye kadar cephedeki ha ha~ a te ebbüs etmi§ bulunduklan 
rekât hak~mda mufassal malûmat anla~hyùr. Alman tayyarclerinin 
verilmediginden §Üphcli baz1 nok. Dmyeper nehri üzermdeki kopri.i,. 
talar kalm1§h. Dôrt Alman tebli • leri bombard1man ettikleri bildi • 
ginin tarü cttigi cephe vaziyeti, riliyor. Bundan ba§hca iki maksat 
bir harita üzerinde tcsbit edild.igi I sezilebilir: 
zaman S::;vyet ordularmm bugün • 1 - Dinyept:r ile Dinyester ne -
kil duruml:mnm pek i ve müsait hirleri arasmdaki sahada bulunan 
olmad1g1 giirülür. Bu vaziyete gèi. Mareial Budyènni kumandasmda. 
re Leningradm hakikaten Alman ki Sovyet ordularmm muhtemel 
tehdidi altma girmi~ oldugu fddla herhangi bir ric'at!ne rnâni olmak. 
edilebilir. 2 - Ayni zamanda bu ordulari 

Smolensk cephesine gelince, Al • takviye lçin gèinderilccck tazc kuv 
man tebligi ile buradaki meydan vetlerin nehri geçcrek buradaki 
muharebelerinin bitmi~ oldugu bil 'Rus ordularma iltihak edememe • 
dirlldigine gore •burada yeni bir sini temfn eylemek. 
hamle ve hareketin ba~amasi bck. Bu ie§ebbüsün muvaffakiyeti 
Jene-Oilir. Buradan yap1lacak yeni takdirinde icabmda Dinyeper ge -
hareketin cenubu ~arki isti.kame • risindc kurulabilecek bir Sovyet 
tine tevcihi muhtemeldir. müdafaasm1 mü§külâta ugratmak 

Diger taraftan Kic! civarmdaki hususunda da mücssir olabilir. 
çarp1§ffia!arda Almanlar Mare§al 1 * 

bctcn za~1f bulunacakh r. Boyle 
giltcrenin Sovyetlere, ittifakm çer bir 'azi~ d olmazsa, ~ âni Almanya 
çevesi içinde, istanbul ve Çanak • Sovyrt Rusya)1 maglûp cdemcz ve 
kale Bog~,zlanm vâdettigi hissini ingiltereyc kar§1 büyük bir taar-
vcrmektedir. 

ruza gcçcmezse, .Japonya içiu o 1 1 .. .. devam edcrek 
zaman, ya Ui nd.içinî vc Siyam ile JI; eger e sozune 
iktifa edip Çin harbini bitirmiye diyor ki: 

k Bogazlar Çarlik Rusyasmm da çah§mak, ~·ah ut da Anglo - Sa -
sonlarln liarbi goze aldirmak J.k. harp hedeflerine dahil bulunuyor. 

du. Yalmz Umumî Harpte kaybe. Jarmdan birini tc rcih ctmek vazi-
yeti has1l olacakhr • .Japonlarm bu dilmi§ mmtakalari degil, Bo4evik 

rejiminde de unutulmaml§ olan 
iki §iktan hangisinc meyledecegi. eski hedefleri de elde ctmek niye. 
ni bugündcn kestirmck gii1;tür. Bu, tinde olan Stalin Bogazlar mese • 
bir kuvvet mu,·a:i:cncsi vc Japon

lesinde bir muvaffakiyet kazan -yay1 idare cdenlcrin cür'ct ve ce-
mak emelinden vazgcçmcmck ka -sareti meselesidir. Japonlar daima 
rarmdad1r. ingiltere muhtaç olduihtiyatkâr daHanarak bir firsat-

tan istifadc politikas1 takip etmck- gu yardumn tazyiki altmda Molo. 
tof'a Berlin ziyaretinde reddedilcn le mc~hurdurlar. Eger , Anglo- . . 

Sakson b lokunu yenebileceklerini ~ey hakkmda anlayl§ gosterml!itlr. 
ingiliz • Bol~evik ittifak1 yalmz 

ak1llari keserse h arpten çekinmez- rftirkiye için degil, ingilterenin 
Ier; aksi takd irde ald1klarm1 kâfi 

Bol!levik müttefiki ile içinde as • 
kazanç addederck ycn i. fir~atl ar kerî temas tesis etmck istcdigi bü. 
beklerler. Yalmz, .Japon r 1cah, An- t" k k 

1 
k tl · · · • • 1 un ya ln§ar mem e e en içm 

glo • Saksonlarm, 1y1ce kuvnt en- d t hlik r b" k b' t k'l 
d ikten sonra, .Japonyaya taa rruz 1 :.n ekted7 1 ir om mezon e~ 1 J 

k l . . t t' . 1 e e 1r. 
edecc erme emm ye ge irar e~se, ingilterenin baz1 tahrik yuvala. 

Sovyct tebligi 
onlarm daha k uvvetlerunesme r1m ve bilhassa Türk Enneni. ve 

Al man teblig" i eydan ,·er mebmeyi ve 25k senedc Asurileri tahrike ugr~§tig.na dair 
bl' r ele geçen u f1rsah açirma. ··t dd" d 1 ·1· 1 mu ea 1t emare var ir. ng1 1z er (Bas taraf1 l ind saytada) (Ba$ taraf1 l inci sayiada) may1 dü~ünebilirlcr. Bu··yu"'k Harpte oldug' u g1'b1· bu mem' 

l.a B lt k So t fil · l t kendEermj §iddetle rnüdafaa etm~ler-. h b 
n a 1 • vye osu 1.§ga e · .Japon devlet adamlar1, ar e 1 k tl . .. t k'l b' d 

1 
t ha 

M • d 1 So h dir. . . e e en mus a i 1rcr ev e -mi!ltir. czkur a a ar vyet arp Bu muharcberler esnau.nda bir Ru- girmeden elde cthkler1 ve ede- li t' . S 
1 

.
1 

d' 
gemilerinin harekâtmi kontrol et- men suvari lhas1 bir çok tank, top ve cekleri mcnfaatleri, uzun bir harp-

1 
ne tge rnp t 0 '?'ct ~r. 1 e arzu \ 1-

.,, 
Mudanyaya giden fazla yolcunun csbab1 Ïblirnhatini temin mak..•adl' 

Salt, Pe~embe ve Cumartesi günleri aat dokuzda kalkan e~as postalara 113-
veten ayni günler •aat onda bircr \·apur daha kald1r1laC'aklll'. Ilâve vapi.r· 
Jar Mudanyadan aynl gün ~aat 16.30 da istanbula doncccklerinden Mudanyn· 
dan istanbula bergün vapur temln edilm~tir. (6646) 
------------------ --- - ----------- ----

Çank1r1 Vilâyetin den : 
Çerkes kazasmda Belediyeye ait eczahanede istihdam olunmak üzer• 

yüz lira ücretle bir eczac1 ahnacakt1r. Taliplerin Çankm valiligine müracall~ 
far1 ilân olunur. (6631) 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu 
.Ba§kanhg1ndan 

C Ï N S Ï K.llo Kuni$ Lira -
Ka~ar peyniri 2000 1!!0 2400 
Bcyaz peynir 2500 65 1625 
Pirinç unu 250 28 70 
Sehriye 300 34 102 
irmik 500 32 160 
Makarna 2000 38 760 
Zeytin 2500 34 850 
Zcytinyag1 4500 82 36go 
~abun 4000 50 2000 
Pirm~ 9000 47 4230 --

Yeltûn 15887 
istanbul Be§ikla:i Y1ld1Zda bulunan Teknik Okulunun 1941 mali y1h ih· 

tiyac1 olan yukar1da cin~, miktar tahmin bedellerlle tutarlar1 yaz1lt on ka• 
lem kuru erzak kapah zart usullle Gümü~•uyunda Yüksck Mühcndis Mek· 
tebi Muhasebesinde toplanacak olan Komi~yonumuzda ll/~/941 Tarihine 
rastlayan Pazartesi günü saat 11 de ek;;iltmcye konulmu§tur. Ilk teminat 11~1 
lira 53 kuru§tur. Îsteklilerln ~artnameyi gôrmek ve Hk teminat yatlrmak u
zere · eksiltmeden bir gün evvcline kadar Ylld1zda bulunan okulumuza ve 
eksiltme günü de Gümüssuyunda Ytik•ek Miihendis Mektebl muhasebesme 
gelmeleri. 

$artnamede yazih belgeleri ihtiva cd«0cek olan tckliC mektuplan eksill• 
meden bir saat evvel vcrilmis vc malouz ahnm1$ bulunacakhr. •Postada va· 

mek irin birer tarassut mevkii o- bir Sovyet mûhimmat nakliye kolu ig- .... k 1 b.. "k en emas1 cmm içm me§ru 1C 
> ten y·orgun ç1aaca ._ 0 akn h ulyl·u . surette Kafkaslara kadar uzanmak larak kullamhyordu. tinam etm4Jerdir. Sovyet kuvvetleri •- milletleriu. geri BrdCa a er1 - 'I 

. .. 'I..1 gir wylat verm4;lerdir. istiyorlar. 1 Î • " 
ALMAN ASKERI MUMESSl - Berlm, 7 (A.A.) - D. N.B. bildiri- kalmiyacagmi ve bu sayede ko- Doktor Mcgt!rle'yc güre, bihün ÏST ANBUL BELEDÏYES ILANLARJ 

~ 'Î); 1T1RAF.L<\RI yor; pard1klarmm ;n:.nma kûr kalaca- bu projeler hususiJc !\foskova ile ••••••••••••••••••••••••••••--Londra, 7 (A.A.) _ Alman tn~- 1 Îy1 .alùmat alan ask .. c rl mah!iller- x..- 1 da, elbette hesaba katarlar. . 
• 1 J d So t k IO"' mü§tereken ha2ID"lanmca ancak 

kl olacak gccikmeler kabu! eclilmez. (5979) 

k d li~ bi mümcssili de beyar. 0 un u:;una gore vye 1• Bütün bu tahminlcrden hangisi. 
uman an gmm . r .. ' tal nnm muharebe &biliyeti.nin g1f.gi- Türkiye, Ïran ve Irakm aleyhine Belediye daire, ube ve r:ie\'kilele 1nbhl te~kküller ve mue· '53l !çin 

nlma<'3k 57600 kilo mangal kômürü aç1k 'ltmeye konulrnustur. Sartna· 
m1!si Zab1t ve Muameliit .lüdür ùgli kalemmdc gôrülebllir. Ileher kilosunu~ 
tahmin bedeU 7,5 kuru~ Ye ilk tcmmah 324 llrad1r. ihalc 25/8/941 pazartcsl 
günü . aat 14 de Daimi Encümende yap1lacaktir. Taliplerin ilk temlnat mak: 
buz vtya mektuplar1 ve 941 yllma ait Ticaret odas1 vcsikalar!lc ihalc günu 

radyo ile yapbgi bir mltsahabe es- d %aylflad1gi m'"~cde edilrr.ektedir, nin Japon siyasetine daha uygun olarak tahakkuk ettirilebilir. 
nasmda Rusyadaki harbin doktor .B.r ~ok te§ekkullere subay noksam yü. oldugunu ve J apon anm ne yapa- Mcgerlc sëzlerini §êiyle bitirmi§-
Gol'bbels'in ervislcrinm bidayct- zündcn erba~lar kumandn etrnektedir. cag1m kat'i~·ctlc kcstirmek._ müm- tir: 
teki tahminlerinin çok fevkinde bir 1 Ïhtlyat kuvvetler a~ker olsun subay ol- kün degildir. Yalmz Japonlarm 
· · · I .. t kt ld ' dair 1 sun ya pek az yahut da hlç tallm gor- teenni ve ihtiyatla h areket ederek Bu memleketler kendilerini teh

dit eden tehlikenin farkma var
m1§lard1r. Bu memleketler, her 
ikisi de Avrupay1 istihdaf eden 
Bol§evik ve ingiliz hücumlan ara. 
smdaki bu tehlikeli ba&'Jn vüs'ati
ni uzun rnüddet id.râk etmek iste-

l~K.;a gos e~me e 0 uguna memi$t!r. Hattâ ihtJyatlar muharcbeye 
b1Ctak1m !iay1alar ortaya . ~tilm1~ kJSmen sivil clbise ile sevkedilmekte- az mnsrafla çok kâr tcmin ine ça
bulundugunu kabul et.nù§br. Bu dir. Muharebeye tevkedilen yeni te~ek_ ~caklari muhakkak tir. Ayni 
§a Vialar ecnebi merkC;zleri dinli- küllerde bilh;;ssa topçu ve agir makincli prensiple h areket eden ve harbet
y;n rad~olar tarafmdan ahmp tes- t~fek noksanl kendini hlssettirmekte- meden muzaffer olmak eme1ile 

tnuayyen saatte Daimi Encümende bu!unmalan. (6796) 

* Y1!1.tk kiras1 
370,"()0 
800,00 

Ïlk teminah 
27,75 Kerestecllerde kâin merkez halinde l No. lu yaz1l1ane. 

b.t d1 . t" b ,. h be Ier .u .. Muteadd1d zrrhlt i1rkalar tanksiz,, barbe giren devletler de gorülme-
l e 1 ID!§ l ve u nev1 a r ' pivade olarak harp etmektedir. Hava . . h 

45,00 Takslmde Cümhuriyet caddesinde eski stadyum kapl• 
slnda 22 No. lu gazino hamam1. 

Yilhk kirn bedeli muhammenleri lie ilk teminat mildarlan yukanda yai.Jll 
lki parça gayrfmenkul ayn ayr1 kiraya vcrilmek üzere aç1k arlhrmaya kO• 
nulmustur. Sartnameleri Zab1t ve Muamelât Müdürlügü kalcmindc gôrüle• 
bllir. ihale 14/8/941 persembe günü saat 14 de Daimi Encümende yap1lacaJc• 
tir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ha! binas1ndnki yaz1h~
ne isi için sartname muclblnce lbrazi lâzlm gelen ve,aik ve 941 yilma ail 
Ticaret Oda~1 vesikalarlle !hale gunij muayyen saatte Dalmi Encümende bu
lunmalan. (6390) _ 

ba;;kumandanl..igm tebliglerine ol::m il~ nakledilmek için yeti~tirilmi!J kita- mi~ deg1ld1r; fak at o~larm bu ~ 
itimad1 sarsacak mahiyette idi. Jar ncv'inden Ji.w:u~i te~ckküller de pL saplarmm bo§a ç1khg1 da <;ok go- memi~lerse dff, Taymis'in makalesi 

Bu suretle sèiyliven ba§kuman. yade gibi harbe sevkedilmektcdir. Ko· rülmü§tür. Sogukkan11, hesaph \'e ve Stokholm Tidningen'in habcri 
J - i 1· 1 · · ·1 in b ' 1 ne.,.,.edildigindenberi 1ngiliz • Bo1-danhk mümessili, ingilizler tara- mun st genç 1k .enne ve l$Çl e.r e men. rcafü,t J aponyan m bu gi 1 yan 1§ y· 

f d 1 h t..~ 1 . Al sub yeni terekkuller mutemad1yen barbe he larm ugry adaklan h ayal inki- ~vik komplosunun vüs'atini anla-
m an ne<;ro unan a=r erm - solmlmaktad1r Sovyet ihtiyatm1n ileri sap m1§lard1r. 

man sivil halkmm maneviyah i.i- kudretl pek ndir \le çok kar1$ùtllr. sarlarmdan ve zararlardan ders ___ ----------
zerinde bir tcsir icra etmekte ol- Berlin, 7 (A.A) - D. N. B: ald1g1na §iiphe yoktur . Ïkinc; icra Memurlu~dan: 941/1177 
dugunu tamm1~ oluyordu. Alman hava tl!~ekkullert 5 AJ1ustosta J aponya daima i~in kolaymn y~i-

woSKOVAYA YAPILAN Bcl!1k denizlnde Sovyet donnnmas1na decek tir; arabasm1 y.o. kt.1.~a dc .. gal, 
Ku·a. borcun<lan dolay1 hapls altmda 

olup paraya çevrilmeslne karar veri • 
!en oda fak1m1, büfe portmanto, hall 
solfa, karyola ve salredcn ibaret ev e~
yas1 ll/Agustos/941 pazartesi günü saat 
18 dan i7 ye kndar Tophancde Necati 
bey caddesllide 501 No. lu Sahpazan 
apartlmanmm 4 No. "lu dairesinde açlk 
arthrma ile sat1Jacakhr. Muhammen 
k1ymetlerinln yüzde yetmls be$i bulma
d1g1 takdirde ikin<:i. arltirmasl 14 Agus.. 
tos 941 persembe günü ayni mahallede 
vc tayin edilen saatte fera edilecektir. 
istcklilerin mahallinde haz1r buluna
cak memura müracaatlan !Hln olunur. 

T. H. K. Genel Merkez 8a§kanhg1ndan: 
., :icn up euzütamlan ve ~ahildekl ll5ke_ ) 1 d 1 -

BOMBARDL'\1AN" rl tesi.atJ gayet müesslr bir un·tte ini§e ve 0 sa '<> sa uz uge sure- Benzin al1nacak 
Moskova, 7 (A.A.) - Ofi: Sovyet 

tebligi: 
Alman hava kuvvetleri 6/7 A

gustos gecesi yeniden Moskova ü. 
zerinc taarruz te§ebbüsünde bulun
mu§lard1r. Birbirini takip eden dal
galar halinde gelen dil§man tayya
reler.i ~ehrin çok uzaklannda gece 
avc1 tayyarelerimizin ve c:Llfi ba
taryalanrrnzm ate~lerile dag1hl
m1§ ve kaçmlma§tir. 

Birkaç tayyare §chir üzerine ge. 
lebilmi~, yangm \'e yüksek infi
tâklt tahrip bombalan atm.I§tir. 
Edcrùe yangm gikm1;;a da hemen 
sondürülmü,tür. A\·c1 tay;, arele
rimizden biri tahrip edil~se de 
pilotu para§Ütle atlayarak salimen 
yere inmi~tir. 

Y eni bir karar 
(Bas taraf1 l inci saytada) 

arpa, yulâf mahsul fiyatlanna 

8/ A~ustos/941 Cuma gününden i... 

tibaren kilo ba§ina bir kuru~ zam 
yap1lm~tir. Bu zamlar 31/Te~rini. 

evvel/1941 tarihine kadar mute • 

berdir. 1 T~rinisaniden itibaren 
28 Mayis tarihli karamamedeki 

Ciyatlar verilecektir. Yani kilo ba. 

~na yap1lacak bir kuru§ zam ka!. 
dmlacakhr. 

Bu fiyat Toprak Mahsulleri 0 • 
!isi tarafmdan l)imdi "e kadar mü.. 
bayaa edilmill olan hububat mah • 
sullerin;:i de âmildir. Bunfan tes. 
lim etm1~ o1an1ara yeni fiyah ToPr 
rak O!isi odeyecektir. 

Berline gore 
(Ba~ taraI1 1 i.uci say!ada) 

emareler irat etmektedirler. 
Berlinde; Îngilterenin haki

katen iraru tehdit ctmekte ol. 
dutu ve oniimüzdek i günler 
zarfmda askeri bir m üdahale
de bulunacaklan kanaati mcv
cuttur. 

Çünkü Îngiltere; Ruslarla 
olan ittilaluo1 temin ,.e muha. 
fazaya oldugu kadar petrol 
mmtakalarm1 da kontrolü al
t1nda bulundurm1ya çah~a

r akhr. 
H ususî habcrlcre gore Bü. 

:yllk Britanya hükûmeti bu gi· 
bi hareketler in in haz1rhkla
n n1 bile ikmal etmi~ bulun. 
maktadir. 

bombnlam1~lard . Sahilde bir müh.im. cekür. 
mat deposu berhava edilm~ ve milhim 
bir Sovyet lstihkâm1 bombard1man e-

Abidin DA VER 

dilmi~tir. Yme 5 Agustosta Alma ba- Fransa mu··c.ku··· 
va kuvveUeri cepbenin merkez kismm_ T 
da dii$man topçu . mev:-ilerine kar~I • t • d• 
mticssir hüc.umlar yapmi~lardir. Alman vaz1ye e g1r 1 
tayyareler:1 tam isabetlerle üç Sovyet (Ba, tarafl 11nci saytada) 
bataryasm1 ve ayn1 bolgede ba$ka bir larm yeniden yeniye tehditlerile 
me\·zide 4 Sovyet topunu tahrip etmls- kar§ila§acaktir. 
lerdir. Alman sava$ tayyareleri aym 
gün merkez cephesinde Sovyet hatlan intizar taraftara. olan parti §im
gerhiinde z1rhJJ. trmlere bombalarla diye .kadar bütün arzulanna rag
ve sair silâhlarla hücum etm~lerdh-. men ve istemeksizin rnüstacel teh
Bu hücum esnas1nda. bir za.:hh trene l likelerden içtinap için Almanlan 
bomb Jar lsabet ederek trcru berh.ava lusmen tatmin etmek mecburiye
etm tir. Dilter üç ZJl'hll tren de c1ddl . 
hasara ugra1.llm1~hr Yine 5 A~1stosta tmde kalm1~ti.r. 
~n1k hcsin!n cenup lusmmda Sovyet ~u dakikada V~i hükûmetile 
tah~ictatina, topçu mevzilc1:ine \'e saha Almanlar arasmda yeni biT buhran 
mevzilf:rine ar l ha.va bücumlan vukuu beklenebilir. 
;:ipllm1s w bu münasebeUe 5 tank tab ALMANYA VE AMERÎKA 
rip edilmi$tir. 6 batarya top barp barlci 
kill1un1§tir T;,.m isabet neticesinde bir ARASINDA 
mühimmat fleposund:l infilàk vukubul Londra, 7 (A.A.) - Ofi: 
mus ve bu depo tamamilc harap 01.~u$- Alman nüfuzile J apon gen~le-
tur. Sovyet fase kollarma kar~i hucum mesine âlet olmay1 kabul eden 
es:nasmàa 100 kadar Sovyet kamyonu V' . h .. kûm t' . d h ~imdiden 
tah~;p edilmistir. 1§1 u e mJn . .~ a ~ 

- --- oo---

Attlee Diyor ki: 
(Ba§ tarafl 1 inci sayfada) 

pile Afrikanm cenup deruzlerine 
kadar muazzam bir mmtakada cc-
reyan etmektedir. 

hatasmm bedelrm odemek mev
kiinde kaldJg1 §Ununla sabittir: 

Almanya Fransaya ka~1 ayni 
~iddetli muamele tarz1m muhafa
za ediyor, Vi§i hükûmeti de bu me
selede hakh oldugunu Amerikaya 
isbat etmi}·e ugra§iyor. 

ALMANLAR DAKARDAN 

(6248) 

Sahlbi: E. i Z Z E T. Nesriyat 
Direktèirü: Cecdet Karabilgin 
Basùcb~ yer: cSon Telgrab 

Matbaasl 

1 - Havacihk dairesi motorlil vas1talarm ~enellk ihtiyaca için aZl 50 ooO 
çogu 75.00_ litre dèikme benzin, kapa!J zarf u5ulil~ ek lltmey_e konulmu$tur. 

2 - Muhammen bedeli 19650 mu\·akkat temmati 1473 hra 75 kuru~tur. 
3 - Eksiltmesl 25/8/941 pazartes1 giinü saat 15 de Türk Hava Krurnu 

genel merkez binasmda yaptlacakt1r. 
4 - istekliler lüzumlu veslka ve teminatlarm1 havi kapah ve mühürlii 

zarllar1m saat 14 de kadar komlryona vermelidirler. (6767) 

DOKTOR ___ _ 

F eyzi / -_ hm et Onaran 
{'ÎLDÏYE VE ZÜHREVÏYE 

MÜTEHASSISI 
(Bab1âli) Ankara caddesi Cagal

ojtlu Yoku~u K~e basinda No. 43 

-
• Çocuk Hekfmi ~ 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim. Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hergün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

BASMA SATISLARI HAKKINDA 
Sümer Bank Y erli Mallar Pazarlar1 -

MÜESSESESI MÜDÜRIYETINDEN: 
Istanbul (Bahçekap1), Beyoglu ive Kadikoy magazalar1mizdan basma sa.tm ·~.mak ü~~~~ ~~?.caat 
edecek mü§terilerin NCFUS HÜVÎYET CÜZDANLARI iBRAZ etm-elenne luzum gorulmmitür_, 
Mübayaa için vaki olacak müracaatlarda her ferdin NÜFUS CÜZDANINI birlikte getirmesi say1n 
halka ilân olunur. 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 

.. 
Bu muharebede bittabi ciddî za. 

yiata ugrad.Jk. Bu zayiat boyle de
\•am ettim müddetçe memnun ola- V AZGEÇMÏYECEK Mat.rab VerginJn 

Mo ova, 7 (AA.) - Tass ajan. Mü1~k~e~ll=e!in~·~a~d::1~v~e~so~y_:ad:;:1~-------=Î,~i:...._ ___ ::M::"=h=.a:..ll:..esi:..·.:..· .:.so:..k_a.:iii:._ _____ :-:-m_i_k-:-ta-:-r1=--::-::-~:----;;:; mayiz. 
If. Attlee Orta§ark hakikmda de. 

mi§tir ki: 
ingiliz kuvvetl-erinin Türk - Su. 

rive hududunda bulunu~u BÜ)Ük 
B;ïany<mtn Tiirklcrle olan dost • 
luk ve :ttifakm1 teyid ve takviye 
eyliyeceic vc Büyük Britanyamn 
k1br1s adas1 halkina daha büyük 
bir himaye temin e) lemesini miln: 
kii'n k1lacakt1r. 

M. Attlee beyanatm1 §Oyle ·bi • 
tirmi§tir: 

A vrupa milletleri, yalmz Hlt -
Jerciligin im!Jas1 için degil Hitle · 
rin yeni nizamma kar~1 gerek na. 
zarî gerek ameli yap1lacak muka. 
belP hususunda bixe güveniyorlar. 
Zaferimizin ne zamamm ne de 
12artlar1m !liandidcn kcstiremeyiz. 
Daha n~ ikadar mü~külât ve s1km. 
!1 çckecegimizi bilmiyoruz. Faka: 
bunu biliyoruz ki zafer geldigi Ya. 
kit kat'î olarak gelecektir. Bir sulh 
hürriyet ve içtimaî adalet âlemi k. 
rulmasma ya:-d1m hususunda csas 
h yazifeyi yapmarmz lâz1m gele . 
ccktir. 

smm Berne'nin iyi haber alan mah Hulki Ede ve Bilâl Çirpan Nakliye komisyoncusu Kemankes, 350,00 100,80 
fillerindcn êigrendigine gore Al- Rlhtun, cadde:<i 23 
manya, son yaphgt taleplere Vi§i Îhsan Teoman ve jjeriki Komandit s. Ïthalât ve ihracat komis. K. K. Mey. 3500,00 761,86 
hükûmetinin nihayet 10 Agustosa meneUi han 3/9 
kadar cevap vermesini istemi§tir. • c 

5
;:ortaca • •, : 

Î!:rnn Teaman .. Fransadaki vaziyeti iyi bilen §ah· • c c c c c 

<;iyetler Vi~i hükûmetinin Alman Nikola Kostanaki ve Antuan Mal'W!Ui. in~aat Levazun it.hali K. K. Çeçeyan 
talepleri kar:?1smda bir defa dah3 han 21 

asg. v. 
« 

300,00 
2905,92 

344,28 
376,92 

43,20 
1185,62 

ho) un egeccgini tahmin etmekte- c c : cc : : •:'· v. Te!~7 as~. v. 9~t 
dirlcr. So"lendigy ine gore Alman- • c •thaJAt tlcareü ... K c ak ·• 3 N h ·u· k · un 23/6/9 ~ 

J Mihal Trayadofilid.ls ~ .. ... . an çul o. i raz om1syon un ..;;n 
lar Dakar'dan vazgeçtikleri tak- 'i han 3/2 rih ve 6 No. h karan mucibince 15 &-

àirde Amiral Darlan Cezayir ve zarfmda koml~ona müracaat. 
0 Kazablanka üslerinin Almanlara Hermokrat Kristoforides. Tütün ticaret komisyonu K.K. 8 nc1 3000,00 1224,00 Kazanç 94 

verilmesine muvafakat edecektir Vakll han 5/21 
Fakat Almanlarm Atlant!k mey. Strati Maskos ithalàt komisyoncusu K. K. ômer B!g. v. 236,70 asg. v. 

han 1/3 dan muharebesi bak1mmdan eherr. c c c c 
c c 

miyeti haiz .olan Dakar'dan sarf1 Kâzlm Kavur Dahlll komisyoncu K. K. Gabay han 
c 192,14 

86,40 
c 

Kazanç 
nazar etmiyecekleri anla§ilmak- No. 1/2 

300,00 

' tadir. 
AMERlKA ELçiSiNE 

VERlLEN NOTA 

Vi~i, 7 (A.A.) - D.N.B: 
itimat edilir bir membadan ogre 

nildigine gore Frans1z hükûmet 
A.merikamn Vi~ideki Büyük Elçis 
\ miral Leahy'ye b ir nota tevdi et 
mi~tir. 

« c l c c c 

Vasiliki Yerem!non Sapkacl K.. K. Necatlbey cad. 18 
Franeska Faber Ev hizmetçisl O. A. SarayarkllSl 

No. 28 

a~g. V. 

1295.50 
?5,00 

100,08 
373,10 

4,40 

asg. v. 
Kazanç 

c 

' K~tina Manastrlyot. c c c • 100,00 3,30 • , 
Ab.met Karayel Ote! K. K. Kemank~ cad. 54 40,15 4,85 • . retlt 

Tophane Maliye gubest rnükelleflerinden yu'kar1da ad1, i$i ve ticaretg~h adre~leri yaz1h §ab1slar terk1 uca '",. 
yen! adreslerini bilcllrmeml§ ve tebellü:;e salâhiyetll b~r ~imse ~ostermem~ ve. y~p1lan. ~ra~hnn~l~rda .. bu1

1~: olll' 
1 , ml~ olduklarmdan hizalarlnda gô~terllen kazanç vergilerini ~av1 ~arnamel~r1n i-_end1lerme t~bhg1 .1?umlrunllr· 

maml$hr. Keyflv ... • ?"0 '> sa.v14 kanunun 10 ve 11 lnci maddelerlDe tevtikan teblll: yenne geçmek us e 1lan ôl 
\ô7SI) 


