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• Cumartesi 
Bapmrhaniri: ABIDIN DAVER 

9 
TELEFON : 23300 ABONE 

ADRES: Caialoilu Ylllik 1200 

AGUST03 
Nuruonnaniye CoJJe.i 1 vllk aoo 

No: 54 3 a711k 300 

1841 Tel,ral: IKDAM ,.,_,,_, .) GÜNLOK &IY ASI HALK GAZETESI 
-..;; 

Milli$ef DilKurumu
n u Ziyaret Ettiler 
Reisicümhurumuz lûgat, terim 
tercüme çalz,malarrna dair iza
hat al di ve direktif Ier verdiler 
.,_,,. .. .. ,. ,, ..,._ . . 

• 

SAYI - 735 - SENE 2 
FIA Tl 

D~T TAKVIM Heryerde 
Cazeteye Yù: tlU - Ay: 8 Glin; 221 

(ônderllen 9 - Aèuslos - CUMARTESi 

3 evralt ceri Hicrl: 1360 - TEMMUZ 27 
verilmez... Ruml: 1357 - Recep 15 

S.. Telpal ... .-.,.... S.11h.r. l Kuruttur 

itli $e 
Yeni Frans1z 

elçisini 
ka hui ettiler 
lsviçre Ko n f e
derasyonunu da 
tebrik ettiler 

Ankara 8 (A.A.) - Reisi • 
cilmhur lsmet lnonü bugün 
saat 17 de Çankay3'da Fran -
sann yeni büyük elçisi M. Je
an Helleu'yü kabul bu ·ur -
mu§lanhr. Sulhe ait 

dü~ünceler 

Milli ~ef, dilimizin güzene,tirilmeslne 
haz verilmesini istediler ve imlâ ta•a
r1n1n müzakeresine Riyaset ettiler n.Jman piyade relùat topçulan ileri mevz.ilerde Açramalar yaparken 

M. Jean Helku Reisicüm -
hura itirnatnamcs!ni takdim 

(Devam1 3 üncü lf.~yfada) 

MücoJele bütün tiddetile Ankaro 8 (A.A.) - Millî $efi • 
devam ediyor; liarp, bir miz !smct :tnonü. bugün saat 18 • 
çok yeni sürpri:z:lere, iliti- de refakatlcrinde Maarif Vekili 
lâtlara ve 1irayetlere ge· Hasan Âli Yücel oldugu halde 
bedir • vaziyet boyle olun· I Tûrk Di! Kummunu ziyaret et • 

Ca '·· t kbel sulhu"n ve mi§lerdir. Cümhurreisimiz, Ku • 
• mus a k d T" k ffl K müvazenelerin kabatas· rum ·ai:;,sm a . ur

1 
.1 urum~ 

l k b' . . . k Gene! SEkreten brah1m Necm1 
a ir pro1estnt yapma Dilmen ile Kurum Gene! Merkez 
bile, timdilik ta_mamile Kurulu üyeleri Besim Atalay, Ha. 
nazari ve akademtk olur. san Re<it Tangut, Refet Ülgen, 

Naian Or.at, Dr. Mehmet Ali Aga _ Y_, AbiJin DAVU tay ve Kurum i~yarlari taraf1ndan 

Ankara, 7 Agustos 

IL.JI arp, bütün ~iddetile de. 
U, \·a~ ediyor. Ne zaman 

t ve nas1l bitecegini gos· 
/••n alâmctler benüz belirmemi§-
•r 8 '1l "k· · · 'bt'J"tl . · a 1~ yen1 Jen1 1 1 a ar \ ·e 

''.'ayeUer beklemek Jâzun geldij:i-
Q1 .. 
d &ustercn ku\·\ ·etli emareler var· 

ll', Buna rai;:men, zaman zaman 
"1üstakbel sulhe ait baz1 dü§ilnce
~~r orta~·a attliyor. Bu sürprizler 
arbinin, kunbilir, daha ne gibi 

1 
•~rprizlcr doguracag1 dù~ünit ür. 
~· •ulhün kabataslak bir projesi 
••le · d'l'k ·1 • k , ~1m 1 1 tamam1 e nazan ve 
~- ademik olacag1m kabul etmck 
llirnd1r. Sürprizlerin çoklugu bak· 
h lllda bir misai isterseniz, 1939 ilk· 
aharindan 1941 y az1na kadar Sov

~e: Rusyamo vaziyetinde busulc 
~en tebcddülleri lusaca bulâsa et-

ek kâfidir: 

ka~lanm1§lardir. 
Millî $efianizin yüksek ba§kan. 

!Jklannda yaptlan toplantida Türk 

D:l Kurumunun lügat, terim, ter
cüme ve yay1m yolundaki çal!§ • 
malan hakkmda kendilcrine ma -
lûmat vcrilmi;: \'e ·bütün çal~a. 
larm beUrli \'argilar üzerinde yü
rütülmesi hakkmdaki yüce buy • 
rultulan Kurumca büyük §Ükran. 
!aria kar~1laruru~hr. 

-1 _S_o_v_y_e_t-te_b_l-ig_i_I 

5 0 V y et 
taarruzu 

Cümhurreisim:z, Di! devrimi • 

nin yüksek .d~~e.~ine i.~aret ~uyu • Bir Alman tank 
rarak d1lnruzm ozl~tmlmes1 yc • • 
lundaki çal1'iJllalara bir kat daha f k b Jd 
h•z vernmesï hakkmda kiymctli Ir as1 OZU U 
direktiflH verrn~ler, haZJrlanilll§ 
cl.an imll t.asanrun müzakeresini 

(Devamt 4 üncü say!ada) 
Stalin alb ycni gc

.,; e ra l tayin etti 

Alman zayiat1 

1 1 Alman tebligi 1 

1 Otuz bin 
/ esir ahnd1 

~ 
1 
6 nc1 Sovyet or_ 

1 
dusu teslim oldu 
Esirlcr aras1nda ordu 
k u m an dan1 da var 

o---

Çin -Îngiliz 
i~ birligi 

----o---~ --

Birmanyan1n müda
faas1 için 50 tümen 

haz1rland1 
Nankin 8 (A.A.) - Ofi. Havas: 

Domei .:jansma Nankinden gelen 
haberlere bakùirsa Çan.Ka) ~ck, 
lngiliz kuvvetlerile i§birligi yap • 
mak surctile Birmanyamn müda· 
faas1 için 50 tümen sderbcr et • 

Ruslar1n iki misli Alman merkez ordusu kumandam 

26 •• t h m~tir. Bu k1t'alar Kuangs1, Yun • 
m U 5 8 k em nan ve tlunan vilâyetlerinde SC -

mevzi ZBptedildi fcrber t·dilmi§lerdir. Burnlardan 
Binnanya~·a müteYeccihen scvke -

Berlin, 8 (A.A.) - Alman ordu. dilccekl:Tdir. Mcsko\'a, 8 (A.A.) - Sovyet is- Mar~al Boch 
tihbarat dairesinin 7 Agustos ta· ,. • .,. • ...,... ......... ...,...._,.,,.. • ..,.,..,._ __ .._ .................. ~-

rihli sabah tebligi· 

7 Agustos gecesi lut'alanm1z 
· Smolensk, Be la) a • Çerkof istika
metlerinde ve Estonya biilgesinde 
pddetli muhare6e cr \ tr~er i.: 
Cephenin diter kis1m ve istika
metlerinde kayda degcr büyük as
kerî harekât olmam~tir. 

Tayyarelerirniz, dü§manm rno
tiirlü ve zll'hh k1t'alarile, piyade 
ve topçu kuvvetlerine ve tayyare 
meydanlarma hücum etnn§lerdir. 

Siyam mü~kül 
bir vaziyette 

lngiltcre de Siyamdan 
askerî üslcr istemi~ 
Bangkok, 8 (AA.) Ofi· 

!art ba~kumandanhgt teblif: cdiyor: Bundan ba~a Yunnan valisi ge. 
Ukrayr.a'da Ournan'm cenubu neral Holang·'m kumandasmdaki 

garbisinde ihata edihni~ olan mû- lntaat ill' dogrudan dogruya Çan. 
him dü§ffian kuvetleri imha edil.. Ka ·.$ek'in kontrclü altmdaki 
m~ir. :jimdiy-e kadar a!'31an>Jda · .. ,,kmg k1taatmm Çinin ecnup 
6 nc1 So,·yel ordusu kumandatüle batlsmd \ Frans1z Hindiçinis1 bu -
d',; ·r 1 lll'oo.{.lli!lP.'11.n fah it edild·~ b.ildirilmek 
lunan 30 bindcn fazh\ eSlX alnum,. tedir. 
ltr. Gana'm pek çoktur. Kuangs1'nin merkezi clan Ku • 

Eston) ada harp edcn Al.man k1. silinde de gi:inilllü k1t'alan t k.I 
talari Wezenbcrg'i zaptctmi~ler vc cdilmi~tir. 

Finland'ya korfezi sahilinc kadar Büvii'< Britanya ve Avustralva 
ilerlcmi~lcrdir. askerî n1ümessillerinin 3"kerî h•-

h 1- Sovyetler Birligi, 1939 ilkba
r 
8~1lda, Al man y ay a kar 1 demok

r~'1lerle askeri ittifak müzakerele. 

Kon~malar1 esrarh bir surette gizli tutulan• iki de\ilet recli 
Bir nehir yakmlarmda cereyan 

(Devam1 3 üncü sayfada) 

Do1nci Ajan i, iyi bir n1t"nbadan ôi
renildil:ine glirc inglltere hûkûmetinin 
.geçenle1·dc .Siyamdan Siya11daki baz.i 
a~keri üs1r l kullanmak hakk1n1 1stcmls 
oldu!,1\1nu bildirmektedtr. Buna n1ukabl1 
tngilt("renin Siya1na, Malezya ve Bir
mfmy&da kaybetn1i1 olduku ba21 araziyi 
iade etmck teklil!nde bulunmu~ oldu~ 
rivayet ediliyor. 

Finlandiya cephesinde, Alman • r• kâh kolayla~hrrnak maksadile 
Fin lutalanmn muzafferane ilerle. umumî karargâhlarm1 vilâyetm 

1 
hp1yordu. 

'lir. t - Ayni senenin Agustosunda 
~ Osl<ovan1n birdenbire saga çark<>
~ •rek Berlin ile anla~hg,, Londra 
\l>aristen yüz Çe\ irdijii güriildü. 

tt - Eylüldc harp patlad1, Sov
> ller Almanya ile beraber Polon
'h Îstilâ ve taksim ettiler. 

h~ ....... 1939 • 4.0 Ju~mda Sovyet. Rus
til ~ •nlandiyaya taarruz eth, in. 
la:••e ile Fransa, Finlandiyanm 
So •f1111 ~iddctlc iltizam ettiler. 
~ vt•tlcrle barbi güze aldU'arak 
~~ ere ~·ard11n için asker gOnder
""Ye b' •in k' ile kalk1 hlar. Bercket ver-
b1raki:in • Ru• sulhii buna imkân 

S ad!. 
Car - 1940 :'\layISmda, Almanya 
htf1• laarruza geçtigi znman, So\·· 
v~' Bir!iG-i Almanyava malzeme 
l'ra •k, l'ransadaki komünistleri 
ttlll~~ aleyhindc çal~•l·a te~\ ik 
•ltj . '1lrrtilc Alwanlara yardun 
tep:e lrigilizlerle Frans1zlara kar~1 

6 • alm12 oldu. 
biir:- Bu arada So,·yetler Birligi, 
tin~" ~ark hudutlann1 Balhk deni
doi(ren Rnradenize kadnr gcrbe 
Ya •1

11 geni§lctmck uretile Aln1an. 
bir ~ e ''11kuunu gozonünde tuttugu 
I.u

11 
ar11te, Alman ordularmt miim

Ve lll•rtehe uznktan kaJ'ltlam:ik 
llleydan k k · ed' • · · tfisttri . azanma 1st 1g1ni 

lllaa ) ordu. Fransamn serî y1ktl· 
do,t~ k "?''''Ctlerin Almanya ile 

, u B"Yasetini de y1km1~h. 
l11gi'ï;,, u~a ragmen, Sovyet Rusya, 
"11i·or· t '~c de anlnsm1ya )·ana~
•inj ' ng11trrenin biitün teklifle
llovy •nap<IZ hirak1yor; Îngiliz -
tihi •t. münasebctleri daima buz 

8 sognk kahyordu. 
"'•rii;' !•"in harbi münasebetile A.. 
he al " da Sov)·ctlere kar~t bir cep· 

rtl!O::.h•" 
~et ' · onra vava~ ·ava~ Sov-

• Am . :. . 
di: A rnkan munascbctleri mn-
1 lllerj a t il . · n· • ng tcre ile So\'yet-
~i; , •irliï;i aras1nda bir dostluk 

:lngiliz Ba~vekili Çorçil Amerika Cümhurrcisi RuZ\·elt 

'eOYÜ K~ Ruzvelt 
Çorçil 

. . .... • • . 

i,gal alt~n daki 
topraklar 

--o--

• 

• dostlran 
Yugosla vya da 

Rusyaya yard1m 1 ... f 1 .. s 
. . . k l ma 1 1 a Almanyadan 

da bir nota al· 
m1~ bulunuyor 

1~1n1 onu~tu ar __..,_,,_ 
Birçok vilâyctlerde dt: 

Siyasî mahafilin açhk hüküm sürüyor 
tahminleri ba~ka 

Bu mülâkat mühim 
hâdisclerin ba~lan· 
g1c1 addediliyor 
Va~.ngton, 8 (A.A.) ~ B.B.C: 
Ruzvclt • Çôrçil mülâkat1 ema

smda gcirü,ülcn ba~hca i:ncnular
dan b.rmin Rusyaya yard1m mesc. 
lesi olclugu zanncdilmcktedir. Mos-

(Devam1 3 üncü &ayfada) 

Afrikadan 
ahnan Alman 
ku vvetleri ---
ltalyan kuman
danhg1n1 mü'lkül 
vaziyete soktu 

Bir habere gôre bu 
kuvvetler Türk 
Bulgar hududu-
na gctirilmi~ 

Berlm 8 (A.A.) - Hususi muha. 
birir.;;.z b1ldiriyor: 

Alrnan z.iraat mutcliass1slannm 
S1rb1Stana gondenlmcs1 ve bu 
memlck<·tte :z1raî bir seferberlik 
yap1lrnas1 içln , .izumlu c.an ccz _ 

lrandaki Alman 
t c b a a s 1 n 1 n ç1ka
nlmamas1 i s t c n di 

Tahran, 8 (A.A.) - Royter 
aja1is1ndan: 

Tahrandaki Alman Elçisi i-
ri tcdb1rlc1in a!..nmas1 UZ<I"'1c Yu 
g<ISl ,.,<ll•m <ski S1rp ,_...,yetlcl'in 1 
de aç.I~. tC'I hke< m. bcrta.· raf ec1;. • ran Ba~\ckil1ne bir nota tevdi 
Ieee'' urr·t cd1l ck•eclir Alman ederck ingilizler tarafindan 
makaml~n. mat ~Iün olctukça aL ~ apJm1~ olan tc~ebbüsler ii.ze-
olrnasma ra~mc~ ittihaz cd;.>rr 1 rine iranda mukim 2500 Al
ledbirler say<·sinde Almam aye de 

·kt h b b t 1 "b.l • man tebaasmm memleket ha. blr mi ar u u n ayn 'ecq;. 
ni ümit et.mcktedrrler. Yugoslav l ridne ç1kanlmalart takdirinde 
parasi olan dinann kiymettcn dü~ (Bai tara!• 3 Uncü say!ada) 

(Dcvam1 3 uncü 8'1yfada) '"'-----------'-

Millet eclisinde ... ~~~~~----
Su i~leri için 31 milyon liral1k 
tahsisat kabul edildi 

Ankara, 8 (A.A.) - Büyi.k Mil· 1 müzakere ve kabul eylemi~tir. 

" lr ' 1 Va•rak 0 1111\'& ~ah~hysa da mu. Kahi» 8 CA.A.) - T&ss ajans1 
9 _ 0 nmnd1. 1 bildiriycr: 

Jet Mecl,isi buglin $emsettin Günal- Meclis ruznamesmde bulunan ve 
tay'm ba. knnJ.g,nda toplanara>< Ankara §ehri kanalizasyonuna ait 
Marclin Mcb'usa Ed1p Ergün, Me- 1 kanun lâyihasmm müzakeresine 
murin Muhakemat Kanunu hü- geçilirken si:iz alan hatipler, kana
kümlerine nazaran hangi vaziie sa. lizasyon tabiri üzerinde durrnu~lar 
hipleri" .., l\lemurir. :Muhakemat ve verilen bir takrirle kanalizasyon 
bükümler.ne t tutulacak!annm tabiri lâgam hlimesi ile degi~tiril

~ov,·rtleT Birligi, Japon~·n Gcu1.;r.Jl Rc-n cl_'.') L1bya-~: a. 
(Dcvan 1 4 u-?cü nyfada) (nc,·om1 3 incl suyfada) 

tPfsiri hak1 .,..,èa'- takri ·ne ait' mi~tir. 
Dahiliye Encumeni m~ batn>lfll 1 (De\'am1 3 üncü sayfada) 

sh'A'.\I c·ENt:Bl.:!'."DA iNGiLi.z 
KUVVETLERi 

Bangl<o;., 8 (A.A.) - Millot Mecli. 
iinde 5orulan bir suale cevaben Hari
ciye naz1r1 Siyam hükûmetinln cenup 
hududlarmda ingillerenin a.sker tahi;id 
etmekte oldulundan haberdar bu1un
dugunu fakat bqka memlekellcrm lr 
terine mildah<lle etmenin hlikûmetin 

(Devront 3 Uncü sayfada) 
.~ ,,, •'"• ,., .... . -, . ' 

\ 

yi~i devam etmektedir. cenup dogusunda H;n Kosiu'da 
ALMANLAR ESTOXYA t..sis ethkleri bild1o , ,€k!cdir . 
:;)Îl\IAL SAHILLERiNDE 

Hel:;ink~ 8 (A.A.) - Ofr 
Baltik cephes;nden gelen haber

ler Almanlarm Estonyanm §Ïmal 
sahillerine \'ardcklanm \'e bu mm
takadaki dü~!'la~ muka\'emet u-

1 

(O.,am1 s Onc'.l sayfada) 
----uu----

Avustralya 
ka binesi 

Süvey~, Malta 
bom baland1 

-4----
lngilizler bir ayda 
46::S tayyare kaybetii 
Roma, 8 (A.A.) - D.N.B 
Dün gece italyan l>ombard1man 

tayyarcleri, yeniden Maltaya rü-

Fevkal aA de mu"'h1'm b' cum etr lerd1r. M.<3ba tayyare 
Ir 1 mevdanma \'e diger hcdeflere bir 

çc>k ;nfiJâk '"' yangm bombas: dü~
mÜ§tür. 

Melbourn~ 8 <_A.A.) -: A~·ustr..l- Dü~man ha\"a dd1 toplan §td-

toplanh yapb 

ya harp kabmesi eV\·elsi g,,., uzun dctli bir ate§ açm1§1ard1r italyan 
süren b:r içtima akt a rek U - . • . 

1 
zak~ark vaziyctlnt müzakere et _ ~on:bardd1.~an layyt~relennden bm 

'·t· Kabine içtima halinde ike. ussune onmem1§ i• m4"· .. 
Japon büyuk elçi>i M. Ka,wai A - SUVEY$TEKi TESiRLER 

1§ seferberligï yaptmlan genç 
Alman knlan 

Almanyada 
amele !c1tl1g1 var 

·--<>---

t§ler için bütün genç 
kizlar seferber edildi 

Berl'n 8 (A.A.) - Hususî .mu • 
h~'l.r'm'z b !dl~\ c·· 

AL'."lan hjkÛ kedinlan" 
(D< 1 '3 .i:1r...a ~ yfnda) 

vustralya ba§vekili M. Menz.ics'~·i Kahire, 8 (A.A.) - M Sir D 1ilt. 
ziyaret ctmi§tir Toplanhy1 mü • ye Nezarclin!n tebligi· 
teakip t!.'blig ne§rcdilmM'li§ w Dün ~e Süvey§ Kanah mmla· 
büyük elçinin zlyaret sebebi hak kasma ) apilan ha\'a ak. 01 es; ism· 
kmda ifiaatta bulurrulttnami§hr. (0.vrum 3 ünc!l soyfoda) 

Askerlere pulsuz mek 
tup gon rilehilecek 
Devlet Demir Yollan Umum ·Müdürlügü 
bütün istasyonlara mühim bir tamim yapb 
Ankara, 8 (lkdnm muhabirin· kamhg2 n~t-iyc mud~rlugu. , AOY 

den) _ Devlct Demiryollan U- muhtarhg na ve ya ut askc ,1k ù· 

murn Müdürlügü butun is•asycn a belcrine mühu .. e't.ri.~i§ 11ac2k
tir 

ra mühirn bi_r tamirn gondermt· · 15. t 1 h tt , asYon ar, r- ur •1 1~ o-
tir. Bu tamime gore, sJâh altmda Jan bu pulsuz ~ .• '. tui: .:i ' .ib· 1 
bulunm erlcre aile ,.~ akrabalsri ederek de ial trenlerdekl p > ta 
tac-afmdan ücret• z ve puhJZ c1 - seyyar memurlarma tes' m e~ccek 
rak mcktup \'e k~rt gcndC'r lebït YC boy Ieee bu r.-ektuplar t pk1 c..
cektir. Yalniz pulsuz gonderilccek ger pull11 mektnplar gil:. mahalle. 

1 bu n.e .\ . .r ~ c•tnP güre kay1r.a- rine isal olunacakhr. 
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azre i uhammet Kepekli ekmek ---VE---
fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERf Bmm Nurullah Ataç'in agabeyisi 

doktor Galip Ataç dünkü Ïkdamda 

rL Yazan -: K 1 R ~..J kepekli ekmegi mcdhede ede bï-
.. _ ..... -=;;.,_----====--=='----"'"~~...::.....::..::...;.;:.....:~~'--~- tiremiyordu. Muhterem doktorun 

v k • ecnebi meslekda§t doktor Karel de 
~ a la çok aclkLt bo.t· vaziyet-1 ehli islâm aleybinde hu.sumct u. Tanmmtyan adam isi.mli kitab:run 

teyu. Fakat bu hal kar§ismda me- 1 yandmyordu, bir yerinde ayni §eyi süyler, 0 da 
tanet gastermeli.. ma~lûbiyet acr- Bu kaduun, islâmiyet al~hinde- kepekli ekmegin ezzet ve birçok 
sindan çek:igun~ 1zt..r.a . . - lü. lti hicviyeleri, mü.§rikler arasina 
manl· a lussettirm.emellytr.. .. Ar- ayilnu§ti. Medine aok.aklarmd.a ve faydalannd.an bahseder. Bizim eski 
ttk, aglamalan, s1:z;Ja~alac b1ra- çar§ilar.nd.a, bunlan yükselt sesle tayin ekmek:leri ne §eker §eylerdi. 
kali~. (Muhammed)m <l.arbesile 1 okuyanlar çoialml§ti. Haltâ Bedir ir-• nm yedikçe yiyecegi gelirdi. 
(~r)d_e kirùan gururum:uzu ta- cengind bile birçok mii§rikler, bu B11nlann helc iyi ve itina ile yap l
m1r etm1ye .çal~alun... Dlllldall ~irleri yü.kselt sesle okuyarak i.s- UU§lar1 âdeta yemi§ gibi yenirdi 
scnra dü~ûtlt'cegimiz yalzuz bir §CY lâm ordusunun saf1an uz·· e,..;~ _ 1_ Eskiden birçolt koy ekmekleri de 

d 0 d . "·---'·- ... ,e .. a ,_ "- d 1 v;ir. 1r. .. ~·. 1nl~':"""'· . . di~lardL ôyie idi. Rumeli ve nua o unun 
D1ye, butun mu~nklerin kalbi- E lerinin gord"'!?ü •betten bau yerlermden buraya gelen hu 

ne kuvvetli k~~ tohumlan :serpti. _,_ k u rag _ koy ekmekl rini insan 7emekle 
Saffân bin Urnivve Akremc bin p':" ço ~unaran bu kadm, kustah- doymazd.1. 

Ebù Cehil \'e Abd. u· !l~h i>in Rebia l:giru arttrdtkça artm:h. Bilhassa 
(Bed" af ") • k · k ül :;;imdi bur da yeni ç1km1ya b~ 

gib~ Bedir muharebc::;ind babala- ~r.z en. mn ?ymet~ üç- t- hyan kepekli ekmeklerden a.nla-
nm, karde;il rini kaybc~ .olan ;::ek. iç~ yen1den brrçok mustehcen rmda ben bu d~digim tayin ve këy 
Kurey§ a:;1h:adcleri de, ayni fikir. icviye er yaph. Bunlardan vaz.geç. ekmeklerinin ç~nl.sini tatm1ya ba~ 
delerdi. Hu "sa; bütün belliba.§lt esi için - gerek Resulü. Ekrem E- ladun. Fa.kat bazilan henüz tam o 
Kurey§liler, müslûmanl&rd.an inti- fendimiz tarafmdan kendisine gon- ç~niyi veremiyorlarsa da yi.rre lez.. 
kam aln11ya yemin ctmi§lerdi. da-ilmi§ olan nasihat haberlerine.. z~tleri biraz. onlar1 andmyor. 

Bedir harbiniA vukuna .sebep o- e gerek - müslümanlarla ho~ ge- Geçen gün buradaki ahbaplar-
lan i;>am kârvammn bir külil.I. müs- çinmek i tiyen Musevilerin ihtarla.. dan birine Adanadan bir miktar 
lümanlar:n eline .gcçmit de, r1na kulak asmadt. 
mühim •··snu Melrkeye k ..,p.• bil- yufka ekmegi gelmi~ ve bizim ah-

Al .. r•J.4 Bu kad1run küstahligt. ehli islâm b b lard b" d b 
mï«+i. Bu •-"--·anm e"-y~o1 r~tddi. ap un an ir parça a ana 

~· ,..... v. ... - - aras:nda büyük bir be •ecan tevlit · t" K kli d -·1-·~ 
HaSll Olan ka.r-'-n y·1rm1• be ibm" A ed verm1~ 1. epe un an ya~"i 

llll etti. deta Medin eki Musevilerin ben b 
alt.m aynlarak bu para ile blr ordu olan ve ttpk1 yufkaya ziyen u 

hayati tehlikeye gt'rdi... Bu vaziyet saç ekmeklen· aman ne nefîs §"'"'· 
te§kiline knrar verildi. Bu intikam -J 

devam ederse, hiç §Üphesiz ki Me- l rdi. Hele aralarma beyaz peynir, 
ordusunu, çôldeki kabllelM'den top- dinede kanlt hâdiseler zuhur ede- ktyma, §Î§ kebab1 gibi ~yler s~
lanacak olan ücretli mular.ipler cekti. tmltp da yenince âdeta, insa.ntn 
te§kil edecekti 

Bedir zaferinin nettcesi, yalnn Esbab1 kiramdan banian toplan- bayatt gidip hayat1 geliyordu. E-
Mekkeliler üzerind yapmtf oklu- dùar. Birçiok kimselerin felâketini jter, halls bugdaydan kepek.li ek
gu tesir ·1e kalmadt ... .Med.ne §Ch- haz1rltyan bu kadm1 susturabilmek mek iyi, tam yapthr ve itina ile pi-

. .1 
1
h · · __ .. _k. (M se- için, ôlümden bll§ka bir çare ol- §irilecek olursa o, art1k ekmek de-r1 J e, rin c1va1:LUUA 1 u . h l 

·)1 d b d -·~~· mad1~ru kararl~1rdùar g11, âdeta e-liva olur, e va .•• 
vi er e un an mu"'",,."""ir U}o • AYGIL1 
lar .. islâmlann bu galebe ve u- (Devtmt nr) D..nan Cemal K 

vaffak1yetleri ~t.Smda <lerin de--1,,.-----... -------------------.... 

~~§~~~~mek mt!Cburiyetini duy- f AHKE aELERDE ve POLISTE ] 
Medine ha.lk1 tn büyük bir ek· J 

:~~~i ~
1

~ =.·~::~:- Kad1ko··yu··ndeb1.rfac1·a bul etmi§lerdi. Resulü Ekrem .E-
fendimiz, bu küçiik mmtalwla, 
vaziyete tamamile hàki.mdi. 

fosevilerin ainfü ve d'" iinœli ki genç ktz tara adan dü,tüler birinin 
zilmresi, islâmiyetin. pe yakmda 
harikulâde inld§ f edecegine kanA- beyni patlad1 ve oldü d·geri kurtuldu 
at getirmi§ler<li. Bu itibarla da, Kadtkëiyünde Sarrafall sokagi 3 
müsl.ümanlarla boJ geçinmeni.n numarada büfeci Yorgi Armagm 
fa~esu:1E:.;:a hü~e~ k.tzi 18 ya~da Fotika ile kœil§U-

te olan tellere talulm~ ve <>rada 
asùt kalml§ oldugundan kendisi -
ne duydugu korku ve heyecotndan 
ba~ka bir §ey olnuyarak alt katta. 
ki odanm p~ceresinden almm.t§ 
ve salimen kurtar1lm~tt . 

Yap1lan tahkikatta bu feci. hi • 

su 23 ya~mdaki Despina evin 10 
küUesi. ar ma ~p kal!Dlf olan metre yü'ksekligindeki üst kat ta.. 
Musevileri h tutuyordu. Onlan rasasmda konu§llrak wkaga ba • 
âyin ve ibadeUerinde. W:aret if1e- arlarken birdenbire tarasamn 
rinde tam baahy - kaplama tahtalan ve trapezi ko -
du. Buna mukabH kendilerind parak her ikisi de çigl:klar içtnde discnin ka!>l~a tahtalani_u~ kop-
(bitarafhk) · tiyord 1 d~mi4lerdir. Fotika dogrudan mllSl v: ~ tarasanm ilu genç 

Musevi rüesa clan ba ~ Re- dogruya evin onùndeki kaldiruna : k1z.m ~g1rhg11_'8 ~uka~t ede • 
sulü Ekrcm Efendimiz.ir:. bu-~-hàliœ- d~mü~ ve ba§t ta§lara bütün hi- l momesinden ilen ~ldigt an1a~tl _ 
nabane muam lesind .c is zile vurdugundan kafa ta& patlt -1 ml§'t1r. Cesedi adliye doktoru mu.. 
olmu§lardt. e mü§Tilde!" irle.,c:.. yara.k derhal Ol:mii§tü.r. ayene e<l rek defnine ruhsat ve -
mi erek tamamile bi bl calt.. 

Despina ise evin ônündcki elek.. I rilmi§tir. Müdd iumumilik tahki _ ]arma dair, muahedelerle glan-
m!§lardi. trik direginden yanyana geçmek- kata el koymll§tur. 

Fakat Musevilerden ir kmnt da, ~------~ .. ~--~~--~ 
islâmiyetin bu sür'atli ink~filll DütÜP bq1ndan yaral&J!dl 
çt-kcmiyorlar.. islâmiyetin yakm Kuruçe~e Etibank kômü.r de 
bir âtide kesbedecegï lwvvet ve nü- posunda amele 328 dogumlu Yu -
fuzdan endi§e ediyorlar.. müslü- suf o~lu Ya.k:up Tekgëz, kOOn.ü.r 

an!J.gm terakk.i ve inltipfma set dekovil vagonunu yürütürken ray 
çckmek için gW.i tedhirlere giri§i- demirine ayag1 tak1larak: dü~~ 
yorlardt. b~md.an a.[:tr urette yaraland1 • 
, M11Seviler tarafmdan aman ilk g1ndan esnaf ha&taaeltine kaldml

tedbirler, (propaganda) ile ~la. ml§tir. 
mL§b. Birtakun propagandac1lar 
etrafa yay1l.zru§.. Resulii Ek
rcm Efendimizin ve gerek iislù· 
n anh~n aleyhinde ~1c .. zler 
s ~ylüyor lard1. 

Bunla.nn arasmda (U à) · in
de bir kadm bulunuyordu. Oidwkça 
düz.gün §iir séiyliyen bu kadm, ga
yet müstehcen ·yeler la'tip -e
diyor, bunlan cahil ha.lk u-u:uada 
okuyarak, ResulûlJM fUendimizle 

Rütvet vermif 
Koprü altmda ka.botaj mintaka. 

si olara&: ayrùan mernnu mahalde 
yüzdügü si.rada yakalanan ve ken 
disini karakola gotürmek isteyen 
bekçi Hasana i.ki lira ~t và. 
dinde bulun.an Koço adtnd.a bir 
·ah1s dùn a.dliyeye teslim eclil • 
m~h'. Mu altemesi birinci uliye 
cezada b•§lamlftu". 

Üç hl.l'11z tevkif ec1· di 

Muhtelif 24 yerden hirs1zltk yap 
maktan suçlu Yusuf, Hüdaverdi, 
Hilmi admda üç k4ilik bir lurslz 
çebekesi polisçe yakalanaralt dün 
adliyeye teslim edilmi.§ler ve i -
kinci sulh œzada yap11an ilk or
gulanni müteakip ha.klannda tev
kif müzekkeresi kesilmesine ka -
rar verilmi§tir. tJç hlrs1z da tev -
kif olun.mu~lardi.r. 

T aribî medreaeler derhal 
bo,alblacak 

Beleiii e Reisligi. depo veyahu' 
da imalàthane olaralt kullamlar. 
tarihî medreselerin hemen ~l -
tilmasm1 kaymakamliklara dün 
tebli! <e~tir. 

i K DA r., 

Çürük balkon, cum
ba ve· tarasalar .. 

~ehirde umumî bir tarama yapilarak çürük 
&inalar ytkhrilacak, tiehlikeli balkon, cum· 
ba ve tarasalar da derhal tami" ettirilecek 
Belediye Reis Muavini Lûtfi AJr..' miyetle naun dikkatùù celbet

my dün Galata ve Tophane cin- mi§tir. Esasen ber semtteki. çürü.k, 
nndaki müteaddit mahalle. ve so-j harap evlerin wnumî bir tarama 
ltaklan gezerek buralarda.ki evl r. ile s1k1 bir k<mtrolden geçirilme
den çürük v harap olanlan bi.zzat sini evvelki gün kaymakamhklara 
tesbit e~tir. Top'bane - Yüksek- teblig eden Belediye Reisligi dün 
kaldirun arasmdaki sahada bazt . . 

l · · tl · · h , t· f de telefonla bunu telùt et~ ve 
ev erm vaziye ermm ey e i en- - 1 1 · b lk b t · - , u , tki"k olu ,_ sag am ev enn a on. cum· a, a· niyece sur a e .e nrnasi 11.a- 1 
rarla§tmlm~tir. raçalarmm da kontrolü icap ettigL. 

Diger taraftan dün ëigleden son- ni bildirmi§tir. Çürük gëirülecek 
ra Kadtkoyünde bir evin balkonu. cumba, balkon ve taraslar der
nun çOkmesi neticesinde genç bir hal sahiplerine tamir ve takviye 
kmn olmesile netice1enen inhidam ettirilecek, yap1lmad1~ takdir<le 
hâdisesi Belediye Reisliginin ehem evin tahliyesi cihetine gidilecektir. 

• 

r-
B as ma 
sat1f1 

Sümcrbank yeni 
bir karar verdi 

Basmp nüfus 
c ü z d anlarile 
a l1nabilecek 
Bas.ma sat~laruu blnzim el. 

mek ve basma a veri · nde 
mutavass1tlar1 ortadan kal
dtrmak için Sümerbank yeni 
bir karar vermi§tir. Bu kara· 
ra gore badema Bahçekapt, 
Beyoglu, Kadikoy basma sa
ti~ nier'.kezlerinden basm al
mak istiyeoler nüfus cüzdan
larm1 da bcraber getirerck ib. 
raz cdtteklerdir. Bu suretle 
basma alanlar icin hususî bir 

Eyüplü Halidin 
yeni marifeti 

1 
kayit muamelcsÎ yaptlacak ve 

I• • t • 1 A J bir kere basma alanlar bll§-
ZMlle enzt at 1 kalar1 içïn tekrar gelip müba-

Vine 3 kacbnm para ve 
mücevherlerini allDl§ 
M~hur kadxn avc1lanndan ve 

dolandmc1larmd.an Eyüplü Halit 
hakkmda yeni tahltikat ve d.ava 
safhaSL açtlmiitlr. tddiaya gore E
yüplü Halit bu defa da Zeliha, 
Zehra, Martam adtnda üç kadmm 
para ve mücevherlerini, aynca 
Kirkor ismindeki ~m da 3,5 
lirasm1 doland.mru§b.r. Dün bil!in.. 
ci asliye ceza mahkemesinde ba§ • 
lanan bu garip davanm duru§m~ 
smda Eyüplü Halit dem~tir ki: 

•- Bütün bunlar ütiradir. Bu 
üç kadmm üçü ile de tam~irdun. 
Uzun müddet beraber ya~adun. 

1 
yaatta bulunanuyacaldardu. 

vapur ar . J 

IIk vapu; s 1i gimü .Isviçre ile ticaret 
hareket edecek d u r d u 

!zmir fuan için tenzil.àtù vapur 
tarifel-erinin tatbikine aym 12 sin- Jsviçre frang1n1n kty
den itibaren ba§lanacakti.r. llk va. 
pur Salt günü sa:bahleyin Galata m C t Î d Ü § Ü Y 0 r 
nhtmundan hareket ederek izmir Merkea: Bankas1 dünden itibaren 
için yüzde 50 tenzilâtlt yük ve yol Îsviçre fr3.11g1 üzerine yapùa.n mu
cu kabul ~eoektir. ameleleri durdurmU§tur. Bu se-

Gidip gel.me olmak Ü7-ere alma. beple Îsviçreye gonderilmek üzere 
cak tenzilâtli biletler fuann ka _ yiiklemr.i§ olan mallann büyük '.bir 

paœnasmdan 10 gün sonraya ka. 
dar muteber olacaktrr. 

Tenzilâtlt bilet sat~ma da is -
tanbul dahil olmak üzere 1zmire 
kadar olan mmtakada fuann ka
panacagi g'üne bdat dnam edi • 
iecektir. 

ktsm1 tekrar depolara altllllll§tlr. 
Bu karara ebep tsviçre frangmm 
dt§ piyasalarda günden güne k1y
metini kaybetmekte -0lmas1 ve 1S

viçre kliring hesaplarmdalti ala· 
caiunum daha ziyade artull.i o -
masutr. 

9 - AGUSTOS - ! Jt 

1 D 1 S 7JôI;r; -7.A l 
Ruzvelt-Çorçil 

mülâkat1 
Yuan: Prof. Sükrü Baban 

~ emokratik cephe denilen 
1bJJ ev. büyük iki Anglo

Saltson t~ekkülün dev. 
lt't ve hükûmet rei. leri eizlice go
rii§mli~ler. 

Mister Ruzvelt ile Mister Çorçi
lin bulu~alart demokratik ve par
lemaater an'anelerin tamamile ak
sine ve ihvcrcilerin u ullerine 
uyrun hattâ onlnrmkinden daha 
il riclir. A erika Devlet ~efi ae 
lngiliz Ba§vekilioio mülâkah - ._._ 
ger olm~ ise - uzuo müddct mat
buatta bahis rnevzuu ohnab idi. 
Mülâkatm sebcbi, mevzuu, gaycsi 
muhtelif fikirdeki gazetelerde u
zun tu:ad1ya münaka~a f'dilmeli 
idi. Muhafazakâr, libcral vcya Ï!/Çi 
f1rkalarm1n ne§ir vasitalari Büyi.ik 
Brîtanyada, cümhuriyet ve demok
rat hrkalarm organlan At erik:tda 
sütun sütun mütale lar ,erdeylf' • 
aoeliydi. Ayrica münier:t bü iik 

1 ahsiyetler, âyan harici)c cncii
meni reisi, eski Reisiciimhur n:11n· 
~edi Vilki, Albay Lin!lbcrg bu 
bapta dü~üncelerioi ileri sürme
liydiler. l\lülâkat tantanh bir tarz
da Beyaz Sarayda ve a hir !trhh 
Uzerinde cereyan elmeli:di. Hal· 
buki bu gorü~me yalm:r üç ki~inin 
bildîgi ve hâlà muhakkak oldugu 
belli olml)'an bir str halinde erre. 
. an etmi~tir. Fazla emoiyet için 
mükileme Amerika Cümhurreisi
nin yatmda veya bir harp ztrhh
smda dcgil, Kanadada bir mahalde 
cereyan etm~tir. Matbuata hattâ 
hidisenin vuku ve hitammdan son
ra da henüz bir tcblig verilmem i~
tir. Hitler - l\1usolini mülâkatlarm. 
da hiç olmazsa mülâknhn vuknu, 
tnüllleme yeri ve iki t rafm hcr 
rne elede utabt.k olduklarma c:1 ir 
k1Sa bir teblig n~redilmek âdhti. 

Uuk arkta Japon harel..etinill 
chemmiyet k:esbettigi u na:dk, 
hatti vahim dakikalarda bu mülâ
katm ·ümulü ço gen~ olabilir. 

$imdi bana iftira ediyorlar. Gûy.a 
hem '1>enden hmç almak:, hem de 
bir §eyler koparmak .istiyorlar. Bu 
s0zl-erim1 isbat sadedinde bu üç Açdacak &Jftll sersileri 

Vilâyetimiz &ytar Müdürlügü 
tarafmdan aÇtlacak oWi bayvan 
sergilerinin listesi tanzim olun -
mu§tur. Bu listeye gôre 15 Agus -
tosda 8Pykozda, 22 Agustosda Kar 
talda. 5 Eylûlire Bak1rkoyünde, 12 

Gümriik ~dab Van yavas Amerika, hâdisclcriu 

kadmm da bütün hususiyetlerini, 
vücutlerindeki en mühim ni§ane -
leri si>yliyebilirim. Bunlan •dliye 
doktoru muayene edince birer bi... 
rer gfü ir ve bu müdafaamm 

dogrulugu meydana çt.kacakhr .• 
Eyiiplü Halidin bu garip müda -

Eylûlde Yalov.da, 19 Eyiûlde E -
yüpde ve 1 Te§rinievvelde Siliv -

!st&nbul gümriikleri Temmuz tazyikile, 'tngilterenin tamamen 
ay1 varmtmda da l - ...:.f bir nok. müttefiki haline gelmektcdir. ~im· 
~~nhlt g0rû.lm~tü.r. Harbin dogur- di'.te bdar Amerika uzaktan seyir· 

ci T trf alzeme bak1mmdnn dujtu .ururotler netlcesinde geçen 
ay içùlde bariçten pek u mal ge- yard1met bir vaziyet aJm1 h. Nu-

t 'ril bil · '" ··kl rid t tuklarla bitabelerle nazizm, fa. 
1 e m~ ve gumru & va a l • ' •• • 

1 
• h .. 1 d cak bir milyon lirayi bul- i §tzm, komumzm 1eps1ne ucurn ar· 

a ~n l da b u a iktifa ediyordu. A· 
mil§ ur. . U 

1 
meriluuun filiy»ta geçi§i Grocn-faas1 üzerine mahkeme tahkika ,. 

lm tevsii ile gelmiyen §8hi.tlerin 
celbi için du~anm ~a bir 
güne ta.likine karar verdi. 

~ ve Sunye. yo anndahm f çil- land ve 17.landa i~gatlerilc ~on za· 
masile bu ay hançten a az a •--"- Larf t T 1 bu 

ri.de, 7 'f~ievvelœ Çatalcada al lbedil • . bu bepl manuu:v.a - am1i 1r. 11-Kyo, 
birer hayvan sergisi açdacaktir. ~;-~:;_ eceid t

1 
veda se .. h. e hareketlere mulœbeleye ha~lam1~. 

6~ _ var a min mu un d . d" . • . Id • "b" · d" --o--- 7 A. t sd cq ci ~i-·~ la . • . . . o a Hm 1çm1y1 a 1g1 g1 1 ~1m • 
Kurbagabdereye nll gus o a ..,1 e e a,_. .... ~ o n mdir1~tarda artacag1 tahmin edilmek- de Si)'llma d uza.tmak ~ olun~ gir-

secgi ile bu yù 8 hayvan sergas1 te . . B t bb- 1 • · K 
Belcdiye Reisli~i Kadikoyünde- tertip edJluù; bulunmak:taàlr. · nu~tir. u u er 1i;m ono-

ki Kurba~ahderenin kenarlarma ye kabine inin bulduiu VC'iile llip· 
nhtim in ·as1 için bir proje hazir _ Vali muavini ve Maarif lomasinin kulland1g1 malf1m baha-
lamaktadir. Kabve sabtlan Müdürü Yalovada nelcrdir. Siogapurun tahkimi, Bir-

Projeyt! gore bu nhtmmn bazi ~hrim~de _k~hvenin serbœt sa.. Vali muavini Ahmet Km1k ile manyutlaki haztrhklar bir tecavüz 
~erlerinde gazinolar ve bahçeler ttlmas1 i.Çlll vilâyetçe yaptlan ha - Maarif Müdürü Tevfik Kut, dün alâmetleri olmak itibarile Japonya 
de vücude getirilecektir. 1 urhklar tamamlanmt§ltr. Pazar - sabah Yalova •a gitmi~lerdir. Ora. lnüdafaa için buralara uzanmak~ 

- ~ tl'si gününden itibaren bu ~ekil _ da 2 gün .kalarak kaza merkezin ~ tad1r. 
Asker ailelerine yardtm de satt~lara ba~lamlacagmdan ku.. de ve kôylerde tetkikler icra ede - Rusyan1n harbe ~tirakile Ame-

zamlan ru:kahvecilere icap eden esaslar ceklerdir. rikanm yardrm mecboriyeti biraz 
bildirilm•~tir. 'artm1 hr. Ôyle anla 1hyor ki Ruz-

Asker ailelerine yard1m hak - Fmnlarda yeni ekmekler veltio ah~i miim ssili Hopkins 
kmda hazi.rlanan, Büyük Millet tetkik edilecek Moskonda Stalin ile giirii!itiigi.i 
foclisinden müstaceliyet karan Kirkçqme IUJU yerine terkoa 1 t t l 

Y .. d ·· b -d d amul vakit bi hassa ngi tereve yap1 nn uz e yuz. ug a1· an m !!Iman yt:ni kanun lâyihasile ve • S1hhat Vekàletini.n emri üzeri -
aiti nakliyeye ve <belediye vergi, ne Pazartesi gününden itibaren 
·~imlerine yaptlacak olan zam - Kirkç~me sulanrun kesilecegini 
ar hak:lnnda Beledij11! Reisligi yazmt!,)hk. 
1imdiden ha.urhklara b&§lami§b.r. Belediye Sutar :Müdürlügii ca • 

Bu za:ml.ann vesaiti nakliyede mi ve lumuwnlann susuz kalma • 
i Aéustosdan, vergi ~ resknler. malan i~ terkos t'esisatm1 gen* 

• ~ de 1 Eylûlden itiobaren bapiya.. l letmek ü.œre bir proje baz.ir~ 
;agi anla§llmaktadtr. ttr. 

ekmek bütün firinlarda sati.sa Çt _ yardunlardnn bir Jasmm1n l\tosko· 
kanlml§tœ. Toprak Mahsulleri o. vaya çevrilmesi esaslar1 gorfü5iil
fis müfetti§leri ile belediye ~ • mîiitûr. Londra ken.fi ine pr1la
murlan bu sabahtan itibaren ~eh- cak esllha ve mlihimmat teslima· 
rin her tarafmdalti ftnnlaroa imal tmdan bir lnsmmm R11slarn nril
ed.ilen clanekleri umumî bir tet • mesine muvafakat etmek icnp ede. 
kik~n geçirecekler ve evsafina cektlr. Çfinkû An1erika hem Rus· 
uygun olup olmadiguu lronti-ol e. ya, bem de 1ngiltereyc birden me1>
decek1erdir. zut müblmmat gi.'l!dettce bir a

rugil.e silerken bir kahkaha. att1: da birkaç kunq fazla <;d esi el.. 
- Küç""cük ~~nin boynunu bette ki tabiî olacak:. 

parasim vennek için, cebini zor -
lukla buldu. Sahanhktaki yolcu • 
lann tam ortasmda kald1&'i için, 
dort yandan has1l olan tazyik ne -
ticesin~. islak ~lbiseleri de vü • 
cudüne tamamile yap1~1yord.u. , 

ziyette de1!;1dir. Bahusus ki Yeni 
Oün)'3 istihsalâbntn en mühim bir 

yagh boya manzaralan gorünce, lasmnu da krndi nefsine hasrt't
aldarunadig1m anlach. mek u:hrnrmdad1r. Bu suretlc tJ

Olabilir ya, Mükerrem bey bu nk ~arkta, Rusyada, Atlantikte 
gece ahbaplarile kendi cvinde ~- Amerika _ lngifü: i~hirlig; tam iaal 
leniyordur, diye dü§ünerek par • b·r <>afhayn airecek dcmektir. Rus· 
magtnl elektdk ziline dokund.u:r • ya ve Çin de bu demokrasi gn101J• 
du. na iltihak etml~ sayilacaklard11'· 
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bü.!ane aslamm. tçemiyeceksen B!r buçuk liraya yakm bir para 
yolla onu «>uraya.. verip dt;;:an çtldt. 

Neomi gene cevap vermeyince, 1 Havalar bu mevsimd.e ne de mü 
tnavnac1 yerinden kal.karak yani. tehavvil. Daha bir saat evvel gOk.
na geldi. de y1ld!zlar parlarken, §imdi ya~

- Ne <.'ldun delikanl.i? Raki ma murla kari~1k bir kar yag1yor. So-
Kaql tarafmda, y. yok" halbuki Necmi için bü.tün ga sasmda dcrt dü~ünü1mez yahu. guk yok, fakat fazlasile 1slanacak. 

Ier konu~arak içcn iki kaytkÇ1ya yeler mahdut. Ya bir iki saatlik Dertli iscn durmadan iç. Bu kâfiri · Üstündeki elbiseler de ince ve es. 
gozleri tak1ld1. Ônlerindeki i.§e veya b~ alti günlük. Ôdemekde insan içtïkçe açwr. ki. 
büyü.k oldugu halde, mezeleri ta. oldu·u rç is , gayeden ziyade Yan inm~ çi§eyi iki kadehe bô. R.•htun cadd sindeki kahveler~ 
mamen duruyor. Su içer gibi içi • vazife.. lerek birisini Necmiye uzattr: den birisine girdi. Kulak dolgun-
yorlar. Bir yudum ralaya iki ta - !ki.nci kadehi gùr;lükle içip de - !Uydi dü§ünme yap dedigi lugu ogrrndigi üzere, sade kahve 
bak meze degil, bir wkma mez:eye masa üzerine koyarken, genzuu mi!, 1smarlad1... Ônünde duran bir Kër. 
iki !;î~ r kl kullaruyorlar. yakan alkol te&irile kesik :ltesik Neami rak1yi aldt ve bir defada oglu guetesinin ilk sayfasmda.lci 

Geç kalmaktan korktugu için, oksürdü. Acemi oldugunu anlama- , dibine kadar içip ayaga kalkh. 6iyasi resimle oyaland1. Beynin -
meyhaneciden saati l'du. Henüz. mak mümkün degildi. Onun bu 1 _ Niko .kaç kuru§ borcumuz de-ki u;~ukwk yava~ yav~ sili -
pek erkcr1mi~. K1~ oldugu için, ak- haline bilhassa dikkat eden bir var? niyordu. D€-.mek !ki, Maçkaya iyi 
oam çabuk oluyor. Saat 22 de kal. tnavnac1 lâf atti: Boyle }erlerde âde._ttir: Borç so.. bir vaziyette gidcbilecekti. 
karsa 23 de ferah ferah Maçkaya _ Delikanh zehir mi içiyorsun ruldugu takdirde beli on kuru§ Kahveden d1§art ç1kttgi z.aman, 
gide bihr. yahu?! M" gibi raklyi gücendire- faz.la séiylemek usuldendir. Niko - aynen biraz evvelki halle Jcaq1 -

Yeniden iki tabak meze 1 ar • ceksin. nun devaml1 bir mü~terisi hesab1 la~ti. Karakëye kadar ko§llak geL 
la.cl. ve s!garasm1 y arak dü~ Necmi cevap vermedi. Fakat o. hiç ~~1rmaz ve sormadan ooer. di w tramvay beklemege ba§ladt. 
mege ba§ladt.. Bu Yll§aY~tn sonu 1 nun bu t:ükûtu mavnaciyi co tur - Fakat Necmi, üç parça ci~rle iki Bahk istifi olmu~ bir Kuriulll§ 
nereye v~racakt1? Dünyada gayesi mu§ ola.cak ki, êinündeld rak1y1 tane pastirmah yumurtamn fiya. arabasma binir.ceye kadar vücudü 
ohmyan insan dt!gil, hâyvu bile bir hamlede devirip agz1ru yum • tm1 nereden bilece.k? Ve soruru:a bir kaç defa ~ekil degi§tirdi. Bilet 

Tramvay, hemen hemen her yer 
de, ineœk mfü~;\erileri indirmek _ 
ten ziyade, cenderenin tazyikini 
b1r kaç mü~teri daha alara..lc art • 
t.trmak için, durdu. Îtirazlar, gü -
rültüler, bagm~alarla ancak lurk 
dakikada Harbiyeye gelindi. 

Necmi, Tramvaydan indijli za • 

Bir müddet bekledigi halde ka.. Fa' al ided \'C gaye hm>usundll 
p1y1 a:can olm.ad1. Herluùde içeri- ba kuvvetlerin tam birlik halinde 
ckki Jcahkahalar zil sesini.n i§itil • bulunabilecekleri soylcnemez. lJtl• 

mesine mâni oldu. gtin ndece Almanyn~·t y11fm:: içill 

Tekrar zile bash ve bu hareketd bir ittihat mevcuttur. Bu gaye ta: 
lasa fasilalarla birlcaç defa tekrar hakknk ederse digcr sahalarda1'

1 

etti.. Antereden bir ayak sesi geL dU 'Ünce ve ideal farklar1 derbal 
di ve kap1 artld.1. meydana ç1kahilir. • 

man gene saate bakh: Tarn va1dt. " d d k as1 
Neami, aynen bir ay evvel ol • Bu harbin sonun a emo r 

On da'lçika sonra bir taksittcn da • SJnûinin tam galebesi tahnklmk et· 
ha kurtulmu~ olacak. dugu gibi, büyük bir ~1anli1c tigi takdirde o nkte kadar ~üphe 

Apartiman mel'divenlerini ç1 -
karken, etrafta bir fevkalâdelik 
hissetti. Yukandan bir takun gü
rültüler, kah1<:ahalar, batft'l§lTla • 
lar geliyordu. 9imdiye kadar boy. 
1e bir ~ye tesadüf etmedigi için, 

evvelâ, yanl!Jl bir apar• mana gir. 
digini zannettL Fa:kat, mer V'eil 

boyunca yukar1ya doliru uzanan 

gosterdi. Kendisi.ne kap1y1 açan, •-0ktur k"t tn.nttereoin snrfctmi" o• 
bir hafta evvel dërdüncü v:i.lo.f J ,,. 

lacag1 .iayrct Amerikanmkinde~ 
hanmda iki üç dakika kadar ko - herhalde ,.0k fazla olaca hr. çun1'1' 
nu~tugu •ihatta. Ve bunun Nihat ~ 11· . . . lki 7tldtr Bilyük Britanya harp i 
olu§~, Necrruy1, Ve<lia ile kaq1 • te~i ii;inde bulundugu halde Y.e~ 
l~tig1 zamankmden dah.a büyü:k Ofutya i in bu safhasmda h n 11 j 

bir hayrete sevketti. Meseleyi dü. biç yipranm1~ degildir. Bir l111Ide 

~rre~ek zamam olmadJti için, ga. ilri su!h masas1 etra!mda n.~~~7; 
r1p bœ sual sordu: ki clünyada Amer1kanm sozu 

(Devama nr) (Dovanu 4 ün.cil sayfada) 
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Amerika n1n f 
yapt1g1 yard1m 
Alti ayda 7423 tay· 

yare teslim edildi 
Va~inglon 8 (A.A.) - lllillî Mil 

daiaa enci.imeninin bildirdigine 
giire 19.U sene>min ikinci üç ay -
hk devresi zarf.mda Amerikan fab 
rikalannô.a \auk imalit• geçen üç 
lyhk devreninkine nazaran yüzde 
1260 nil>betinde artml§tir. 

Karadag 
i s y an 1. 

italya tedbir-
1 e r al1yor 

Hnvat ve Snplar 
arasinda büyük 
çarpt§malar oluyor 
Berlin, 8 (A.A.) - Hus1.1sî muha. 

1 
1 

Fra nsada 
i~sizler 

lKDA~ ----
T ekirdag1nda/ 
ma.hsul vaziyeti 

Bu y1l 36 bin ton 
fazlal1k var 

Tekirdag 8 (A.A.) - Bu y1l vilâ 
Evlerinde çah§arak yetimiz mahrulât1 çok berelretli _ 

dir. Yazltk ve k1~1Lk mahsulâtm 
muayyen bir geçen senedcn 36.000 ton fazla 0 -

Y CV m Î y C a)acakJar lacagi tahmin edil.mektedir. 
Ziraat V'Ckâletinin geçen ytl oL 

Vi§i 8 lA.A.) - Ofi; lkametgâh.. dugu gibi bu y1l da gè.inderdigi o. 
•armda ço.lt~an ameleler için ya - rak vc !Jar.man makinelerile har • 
p!lacak olan bir kanun bunlara ay. man i§lerinin k1sa bir zamanda 
ni sanayide çalt§an amelenin üc • bitirilmesine çalt~1lmaktadir. Yine 
retleri teroin edilccek ve bu saye. bu kombinalar te~kilâtma. ait olan 

. . traktorlerle ç:.ftçilere maliyet fi -
de hususl surette çall~n i~1zler yati u·· · d tari bar" •. da 

1 
zenn en a 1yaw. 

Afrikadan allnan 
Alman kuvvetleri 

(Ba~ tara!1 1 incl saytadaJ 

hnmasm1 simali Airikadan kütlc 
halinde Alman kuvvetlerinin Bal. 
kanlara çekilmesi takip etmi~tir. 

Bu kuvvetler §ark cephesine \'e 

Bulgar _ Türk hududuna gônderil 

mektedir. 

Irna!âti artm14 olan diger harp 
rnalzemcsi arasmda mitralyiizler 
YÜzde 69 nlsbetinde, orta çapta 
tanklar yûzde 237 nisbe~inde, ba • 
tut yüzde 126 nisbetinde vard1r. 

biruniz i>ild.iriyor: 
hayatlarm1 temine muvaffak o a. , yapilacakhr. 
caklard.tr. __ _,,_ __ 

Nevyo1 k Herald Tribune gaze -
!esinin Kahire muhabirinin bil • 
dirdigin.e gore, son zamanlarda 
Tobruk civarmda yap1lan harekât. 
ta esir almanlar kârnilcn italyan -
dlr. Tobruk ü::erin<M! de münhas1. 
ran !'.alyan tayyareleri harekâtta 
bulunmaktadtr. Bu mmtakada bu. 
lunan bütün Alman birliJderi ge -
ri almnu§t1r. 

1941 senesinin ilk alti ayltk dev 
l'es\ zarfmda teslim olunan tay • 
Yare miktan 7423 tür. 

Manisa Meb'usu 
Saim old ü 

-~-o---

Japonya ve 
.Sarkî Hindistan 

Yar1 resnû m.ahfiller, Karadag
da k.ar1~.kliklar ç1kllg1 hakkmdaki 
haberlere kaq1 vaziyet alml§lar
d1r. Siiylendigine gore bu karg~a
hklar i:ngiltere ve Sovyet ajanlari 
tarafmdan ç1kart1lm1§hr ve ital
yanlar tarafmdan yap!lmakta olan 
lSlahata mâni olrnak makl;ad1ru is· 1kt1 sa dî konu~malar 
tihdaf etmektedir. H1rvati.>landa da; •• b t • } k 
kargui&liklar ç1kar1lrn1ya te~ebbüs 1 mus e nehce enece 

Bir tayyare 
kazas1 

Kaza neticesinde 
3 kici oldü 

Ahnan ktt'alannm birdenbire 
çekilmesi ftalyanlan fevkalâde 
mü§kül bir variyete dü§ürmü~tür. 

1 Cephenin bazi mmtakalan tahliye 
edildigi vcya geleeek günlerde tah 
liye edileccgi tahakkuk etmekte • 
dir. 

T Alman K1t'alarmm geri altn • 

Îzmir 8 (A.A.) - Büyük Millet 
Mcclisi ! lare âmlrlcrinden Mani • 
&a n1eb'usu &kt.or Sa.im Uzel dün 
gece saat 1 de vefat etm~ir. 

edildigi, fakat Hirvat makamlan. I Tokyo 8 (A.A.) - Ofi: Hükû • 
nm teyakkuzu sayesinde karg_a§a_ltk metin sôzcü muavini $arki Hin • 
çikarnuya muvaffak olamadtgi soy- . ' 
lerunektedir. 1 distan ile Japonyanm müzakere • 

Buenos • Aires 8 (A.A.) - Ofi: masi ttalyan ""' 1 k ile 
Arjantin bahriye kuvveUerine ,___ 

1 
t lm .,-ne urmayi 

...... ar 8§ m allU d B ·· d mensup bir deniz tayyaresi Puer. • §· 1· u yuz en 
. - 1 bir emrivaki ka,..1smda k 1 !t L to Belgrnno demz ussü yak1runda ., a an a 

Çinlilerin mü
h i m bir zaferi 

Teyit Hillmiycn •bir §ayiaya gô. lere devam etmekte olduklaruu ve 
re de hâlâ H1rvatistan1n idaresin. ticaretin tekrar b~amasm1 pek 

ziyade ümit etmekte oldugunu be 

yan etmi§tir. 
de bulunan Banat'i ve Bosna'yt e. 
le geçirmek için H1rvat ve Kara
dag!t âsiler arasmda çarp1~malar 

d~ü~ ,-e mürettebatmdan üç yan genet kurmay1 cephedeki kô. 
ki§i de olmü~tür. l lü vaziyeti saklamak için müsta • 

, celi~t tedbirleri almaktadlr. 

Fransada tevkif Plait iflas 

G 1 
e d i l e n (Ball laraf1 1 in~i sayfada) 

e n era Siko- K .. . I mesi üzerine ha~ gôsteren enflas. 

k
., . k 0 mu n 1 s t e r yo ntehlikeslni onlemek için ~ni 

._ B olmal<ta<l1r. Bu m.mlaka ahalisi • 
ir Japon taarruzunu nin büyiik bir ekseriyeti islâm -

rs l DID DU t U -- bir millî banka tesis edïlemi§ ve 
Bunlarin aras1nda bir: bu banka yeni bir dinar ç1karm* 

iayiatla püskürttüler d1r. 
Çunkmg 8 (A.A.) _ Çin aske • Berlinde i aret ed1ldigine gore 

tî sozcüsünlin bildirdigine gore, hahhazir hudutlan nihaidir ve 
~r§embe günii Yangtze nehrinin Karadal! lehine bir deg"i~iklik ya
kiy1smda Îiang civarmda bir mu-lpilmasi derp~ edilmektedir. 
harebeden sonra Japon kit'alan 

General Rus an. la~ma-, kaç muallim de var tir. B~ yan kapah mali iflâs yeni 
SIDJ sena ediyor p . 8 (AA) D N ve mustakar bir para temin etmi~ aris . - . . B: Lyon . bulunmaktadir. Fakat ~va fiyat • 

Londra 8 (A.A.) - B. B. C: Ge. c1varmda 61 komünist tevkif ediL 1ar bU:' ba • .. 

S
. . .. . . 

1 

. . .. t, 1assa z1 mahsulât yuk • 
neral 11torsk1 dun b1r nutuk 1rad rnt§ ve b:r tecemmu kampma sev. 1 . t' 

k d ·1 . " B 1 se~ ir. ederek, Polonya • Sov~t itilâfmi e ' m1~· 1r. un ar arasmda demir , . 
• · 1 k 1 Alman makamlan f1yatlann çok 

fevkalad~ senâ etm~tir yo u umpanyalannda, posta ve 

l.700 olii b1rakarak pü.skürtü.lmü~ 
lerdir 1 M·11- \:. f 

Çinliler Per§embe günü büyük l l ~e 
·"'niktar<.la r;ilâh ve malzeme igti • (Bal taraf1 1 inci saytada) 

General ~ôyle demi§tir: telgraf 1daresmde çah§an k!JJlse _ . . •• 
' 1 · · . s1k1 bir sure:te mürakabesine ka _ 

nam ebni§l~roir. eylem~tir. Kabuk!e Hariciye 
t 

. . . Ier bulunduitu gibi bir kaç muai _ rar verrrl§hr. Bu kararm, hala Sozcüye gore, Î§&ng e1varmdald Vekili :;iükrü Saraçoglu da 
Japon kuvvctlcri Çin teeemmüle • haz1r bulunmu'itur. 

k1 memleket arasmdaki dtplo - . d rd ku'"~t· · m haf ed ka · . .. . tm e ,.a ir. " ....... inJ u aza en ra pi. 
mas1 munasebctlerinin yeniden yasanm faaliyeli üzerinde tesiri _ 
lesisinin feyyaz bir sulh devres1 M k d d b-a e onya a 1r ni g0stermesi pek beklenmiyor. 

l'tn da.~1trn&k gavesile .son za - Büyük elçinin muvasalat ve 
rnanlarda üç defa neticesiz kalan mûfarekatinde askerî mera -

açaca~ru ümit ediyorum. Mihver taarruëlarda bulunmu~lardtr. sim laptlrm1trr. 
MILLÎ ~EFtN 
TEBRiKLER.t 

memleketleri müstesna olmak ü - 1ye e 1s1 
1 

Be 1 e d • R • • Alman mütehassLSlan Srrp ma.. 

K1z1lay tedbir 
al1yor 

Askcrlerimize 1a~hk
lari erken verilecck 

Ankara 8 (A.A.) - Haber aldt • 
1!1m1za gore, askerterimize iounu • 
lacak k1~lik h<'d1yeleri kendileri -
be ~ basmadan yeti;-ti.rebil.mek i.. 
Çin, Km la y bun lan bu 11ene daha 
~n toplam1j!a ~ltyacakttr. 

Ruzv lt Çorçil 
(BaJ lanû l incl Q7fada) 

l:ovadan diinmü1 olan Hopltin:;'in 
ke di hükûmeüle 1ngiüz hükûme
lme Alman tazyikine mukavemet 
edebilmek lçm Sovyel Rusyanm 
"1iglo - Sakson demokrasilerinin 
il.ci! yar<Lmma muhtaç oldugunu 
bildirtligi sôylenmektedir. 

SiYASî Mtl$A.H1TLERE 
GEL!NÇE; 

Va~gt.on, 8 (A.A.) - ROyter: 
Çtirçilin Ruzveltle gêirüfmiif -01,. 

llla.1 ihtimalinden bahsed'ID. Jii.yasi 
lnÜ§a.hitler bu ~eyi. çok mü· 
hinl hâdise ve kararlara bir i§aret 
0 larak telâklti ediyor!AC. lleri süriL 
le_n faraziyelerden birine gore Hop
ltln3 Rusyadan dônÜ\'Ünde, Alman
hya mukavemet edebiln)esi. için 
llusyaya derhal ve tam mânas1 ile 
Yard1m etmek lüzumundan bahset
tni1tir 

:;lnyet Rutvelt ve Çôrçil bulu:r 
lll~Jarsa gii~enin ehemmiyeü 
''IVelcc hiçbir diplomatik muha
bere cereyan etmemiJ olmasile de 
6&bittir, 

ALMANYA LÂKAYT 
GôRliNÜYOR? 

b Berlin, 8 (A.A.) - Yan resmi 
ir membadan bildiriliyor. 
Eugün Alman Hanciye Neza. 

~ett, Ç0rçil'le Ruzvelt'in bir mülâ-
at yapmalar1 ihtimall hakk.mda 

Y.abanc1 gazetelerde bilhassa Ame
rtkada nC§redilen tahminlerle mer 
gui olmu1tur. Bu hususta tahmin 
fÜtiitlll2kten imtin& edilmektedir. 
Bu hususta oldukça l.âkayt davra
nan Berlin siyas! mahfilleri iln 
d~vlet adam101n bulu1masonm hâ
dise Ier in cereyam W:erinde tesiri 
0 lnuyacag1 fikrindedirler. 

l3 rlin mahfilleri Çôrçil'le Ruz
l1elt'i alâkadar eden meselelerin 
de nralannda vukubulaeak bir mü

tl 1 alledilemlyecesmi tahmin 
etrnektedirler. 

Ankara 8 (A.A.) - tsviçre 
Konfederasyonunun kurulu • 
§Unun 1 Atusto• 1941 tarihi. 
ne tesadüf eden 650 inci yil
dônümü münasebetile Reisi • 
cümhurumuzla isviçre Kon • 
federasyonu Reisi aras.mda 
samimi tcbrik ve müt-ehassi • 
sane te~ekkür telgraflan te -
ati olunm~tur. 

denlerini hummah bir faaliyetle 
zere bütün dünya bu itilâfm im - •• d a m e d .•• d .• l§letmektedirler. Yugoslav hükû • 
zasm1 çok iyi kaq1laI11.1§hr. 

Almanlann bir ihtiyat tedbiri 
olarak 1~gal altmda bulunan Po • 
lonyadaki Polonyahlara kar§l me. 
todlanru degi~tirmi~ olduklan zan 
nedilrnektedir. Al.man g11.zel.eleri, 
asil Polonya rnilletinden bahset • 
mege b~lam~ ve Va~vada bir 
propaganda bürosu a~1~tir. 

Soîya 8 (A.A.) - Ofi: Make • metinin emri üzerine tahrip edil • 
<lonyada kâin Rom~novtzi kasa • m~ olan bir bakll' madeni ycniden 
basmm belcdiye reisi, Üsküp 

0

mah faaliyete getirilmek üzere<lir. Bir 
kemesi taraûndan idama mah • seneye kadar senede 80 bin ton ba. 
kûm edilmi~tir. Mumaileyh, vazi • ktr istihsal edileeej!I ümit edil • 
fesine müteallik hukuk ve salâ • mektedir. Bu miktar, mezkûr ma.. 
hiyet.i suiist9nal etm~ olmakla <-ende cvvelce elde edilen œv • 
itham edilmÎitir. herin bir misli fazlad1r. 

Millet Meclisinde 1 YinebuC:::n:~:~:=:~~ ESRARENG Z DA sbz 
yesi. üzerinde ileri sürülen baz11 
mutalealara kat§iltk olarak Nafla b-dH~ilhalde0o ad

1
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1
Herkeseiçki :smarladmiz ... 

Vekili General Ali Fuat Cebesoy, ~n .. eg un... nu an V"' 0 - ~al ~rc.e herkesi kendin.ize gül-
lacak 

1 
nal _ 

1 
. . . durdu... Türkçesi M. Feridun dürdunuz ... Nihayet masamn al-

yapi 0 .~ a agun ar ~~Ill Polisler bu sôzlere ehemmiyet tma yuvarlamp s1zdmiz ... Bira-
Eth~ ~ Keç1~ren llUnlakalar~ ile vermedilcr. mavi dumanlar dol&§1yondu. Bu hanenin sahibi merhamete gel-
ban!iyoler must.,,,"lla olmak uzere - Babam valiye §ikâyet ede. sonbahar günû ilk defa -0larak digi için >iz.i bir yataga yatrrdi ... 
bütün §Chre §amil oldugu ve yap1l- cek... Vali onun arkada,1dir... yakilan soba rüzgâr estikçe kuv- - Benim param1 çaldi ... 

d 1 Ben vetle horluyordu. 
dikça lr.umn kJsun aç.ilacaglDl soy- Ben bir §'!Y yapma 1m.... . im - Daha dogrusu siz kendinize 

ldtkt biraha Komiser Delvin bir koltuga o-
leffi4tir. par~nu ç~ . a~ sonra - turmu~tu. Nihayette, pencerenin ait olllUyan bir paray1 etrafa saç. 

.. red dd 
1 

nerun sah1b1 bem on parasiz dl.- tmiz Bu para" Adel'in çanta Bu müzake en sonra ma e e. tt yanmda bir iskemlenin üstünde · , 1 • · · - l §an a i... smdan alm1~lm..z degil mi' 
re geç~ ve lr.anunun encumen- _ Fakat tabanca sizin, degil ~1j!1 arkasma alillli olan biri da- H y 1 • 

da b
. lâ- ha vard1. - ayll'... a an ... 

lerde tetkiki esnasm ma gun- mi? - Bu para ile evvelà bir ta-
larinm anakanallara rap~ ve mev- - Hayir, onun ... Gürültü ya· -Giriniz! ... Oturunbakalun... banca aldlOlZ ... Ne maksatla? 

Parsa · ··1d·· - ·· dedi. Pencerenin yanmdaki golge 
eut çukurlarm kapatilmaSl veya ip. n . sen~. 0 ~m . , ·.• - Camm bir tabanca istiy<>r-Oradalti te b 1 dog· ruldu. Jan $abonun arkada-
tal edllm 

.. 1 . de h ·1 f" t .. mu~ r1ye sora ' rrs1- du da ondan' e.s1 ~ en va 1 iya u- niz... §tna dogru donen solgun yü.zü. ... · 
zerinden tesbit edilecek rn.asrafla· Emni·yet mu··d·· 1.. .... . gorülmekten ziyade tahmin edi- Janin hali cidden gorülmiye 

rm bina sahipleri hesabma olarak 
N aba Vekâletince yaptinlmasi Ill'-
zusu izhar ve bunu teminen de 
icap eden hûküm ilâve olundugu 
nazar1 dikkate almarak bir milyon 
lira ilâvesile Ankara lâgtmlar,mn 
yaptmlmasi için 7.200.000 lira tah
sisat verilmesi tasvip olunmu§tur. 

Bundan sonra Arttmna, Eksilt
me ve !hale Kanununa bir muvak
kat madde eklenmesi, hazerde su
baylardan yüzb~1ya .kadar bir lu· 
Sim subaylara ve seferde bütün 
subaylara, askerî memurlara elbi
se, kaput ve çizme verilmesine ait 
kanunlartn degi§tirilmesi haklun
da kanun lâyibalarile Si)19Sal Bil
giler Okuluna ait kanuna ek lâyi. 
has1 müzakere ve kabul ed~tir. 

Meclisin. yine bugünkü toplanl.1-
smda Akdeniz mmtakasile Orla A
naoolu, K1ztltrmak, Fll'at ve Dicle 
havzalàri ve Sakarya mansap k1-
sunlannda yaptlacak su ~leri için 
31 milyon lira tahsisat verilmesi 
haklandaki kanun lâyihasmi mü· 
zakere ve kabul eylemi§tir. 

Meelis, pazartesi günü saat 14 de 
toplanacaktir. 

ur ugune grrer. • . 
ken bas.ni kald d l\"ül' · 1.iyordu. Delios'un küstah i;esi lay1kt1. Kulaklarma manam1yor-

Y ll' 1· " um ve "b· k d b .. ··k b" 
kendinden emin bir adam tavn yükseldi: mu~ g1 t ar a ~ma uyu 1r 
takmmak istedL Bir mufetti~ ar- - Benden ne istiyorlar? ha:,TeHe .ve deh§etle bak1yord':" 
kadaslarirun elini 5 kt kt , - Hiçbir ~ey! ... Suallerime Kendis1ru korkutan ycru bir 

Y 1 1 an ~e D lf.o k f t · ·b· 'd" Elind 
Delfos'u tepeden tanaga kadar cevap ver'n kâfi... e s .~ e m1~ gi. 1 1 L ea 
süzdükten sonra: _Ben bir §ey yapmadim ki... gelse mudahale edecek, onu sus-

- Getirdiniz mi ispinoz ku~u- - Ben de sizi itham etmiyo.. turacaklt.,. .. 
nu? dedi. Gidip iefe hal>er vere- rum ki! - :del m parasiD1 mçm çal-
yim... Dl'lfoo arkada~Ula diinerek din1z · 

Gidip geldikten sonra: siiylcndi: - Ben \aimad1m, o bana verdi. 
- Beklesin! .:_Bu size kimbilir neler anlat• - 0 bunun tamamile aksini 
Dedi. Delios'un yeis ve endi· m1~llr ... Hepsi yaland;r ... Emi- siiylûyor. Sizi itham ed;yor! 

·esi yüriinde açikça okunuyor- nim... - Yalan siiylüy<>r! 1kimiz de 
du. Kendisine gosterilen iskem. - Tel.â~ etmeyin ve suallerime seyahate ç· kmak karar1m verdi-
leye oturmadt. Bir sigara yak- cevap vermive çah~m ... Siz de gimiz için §imen<iifer biletlerini 
mak istedi. Elinden ald lar. yerinizden kumldamaym .. alay1m dive bana para vermcyti... 

_ Burada yasakllr! - Fakat. .. D~ünmeden, birbirini nakze-
-Size oturun diyorum ... :;;cm- den §eyler siiylemekten çekin-

- Siz içiyorsunuz ya! D If b meden konu§uyordu. 
Uzakla§an müfetti~in d~leri- di azizim e os ana siivleyin 

nin arasindan a§agi yukan ~iiyle bakay1m: cJan. birahanesinde - !ki gece evvel •$en. Degir· 
bir §ey diiküldügünü i~itti: ne yap1yordunuz? den.in mahzenine saklandigimzi 

- Kavgac1 horozlara bcnziyor! - Benim param1 çald1lar... da inkâr cdecek misiniz? 
DeUos'un etrafmda sigara içi- - Malûm ... Dün o[lleden 90D· Jan: 

liyor, yaz1 yauhyor, oosyalar ka- ra birahaneye p,irdig'niz zaman - Dikkat! fnkâr etmek i.mkL 
~tmhyor, nrasira kon~uluyor- esasen biraz çak1rkeyif idiniz... nm1 bulamad1m ... Hakikati sôy-
du. Bir zil çald1. Müfett~ yerin. Rizrnetçi k•z1 b'dnci ka ta ç1kar- lemiye mecl>ur oldum ... diyecek-
den k1p1rdamadan Delfos'a: mak lstedinlz, raZL olmaymca so. mi~ gibi one dogru egildi. Fakat 

- i;lefin yanina gidcbilirsiniz, kaktan bir kadm bulup getirdi- Delfos aya!\a kalkm1~. arkada-
dedi. Nihayetteki kap1! niz... i:na dogru diinerek bagmyordu: 

Büro büyü.k degildi. Havada - Keyi! benim degil mi? (DevalDI var) 
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Burnak orman· 
lar1nda yang1n 
Üç gün devam eden 

yang1n büyük 
zararlar yapt1 
Mugla 8 (A.A.) - Milâs'1n Baia 

:;ienkiiy, Burnak ormanlarmda çi. 

kan yangm üç gün devam ettik • 
ten sonra sêindürülm~tür, Yan -
gm büyük zararlara sebep olmu~. 
tur. Karahisar kiiyü ormanmda 
Çlkan yangmda 35 hektar orman 
yan~t1r. 

Alman tebligi 
C&I tarall l lnci sa,rtada) 

çaklar1m imha için hemen bir 
çemberleme hareketi tatbilt ettil<· 
lerini teyit eylemektedir. 

Estonya ln!lltakasmdaki Almar: 
harekâll Karelide yap1lan hare. 
ketle taro bir §ekilde telif edilmi§ 
bulunmaktad1r. 

K!YEFTE ALMAN 
MUY AFFAKIYETi 

Berlin, 8 (A.A.) - Hususî muha
birimiz bildiriyor: 
B~nün mühlm vak'as1 Alman 

ktt'alannm §iddetli muharebeler
den sonra Kiyef cepbesinde Stalin 
hattmm çok ehemmiyet!i bir kis
m= zaptetmi§ bulunmalartd!r. 
Bu suretle 26 müstahkem mevzi 
ele geçirilmi~tir. Bu haber, Kiyef 
biilgesindeki harekât!n maruz kal
d1g1 vahim krizin atlati!mt~ oldu
gunu gêislermektedir. 

Büyük dost Iran 
<Bai taraf1 l mci sayfacà) 

Almany arun diploma;,i münasebet· 
lerini kat'etmek mecburiyeti.ndc 
kalacag•ru bildirm4tir. 

iran hükûmetinm bu notaya ver. 
mi§ oldugu cevap malûm degildir. 

Diplomasi tarikile Tahrana gelcn 
ve mutlak surette itimada §ayan 
haberlere gore Sovyet Sefirile 
bemfikir olarak hareket eden ingi
liz Sefiri !ran hükûmetine 1ngil
tere hükûmetinin Alrnanyanm te
§ebbüsüne ragmen Almanlarm 
irandan ç1kartlmalan için 1srar et. 
mek hususunda kendisini meebur 
telâkki etmekte olduïtunu bildir· 
mi§tir. fngiliz tazyikinin. devam e
decegi tahmin edilmektedir. 

Alman eda amele 
k1thg1 var 

(BAI lar.1.1.:lt 1 incl :la,Tfada) 

meeburî ~ detTCSini daha alti ay 
temdide k.lrar vennio;tir. Bu ser • 
vis 17 ya§mdaki bülün k1zlan mec 
buri hizmcte tâbi tutmaktadtr. 
cra'ihaz1rda 150 bin genç k1z hiz -
met altmdad1r. Genç k1zlan tarla. 
larda çah('ffiaga mecbur edcn ser. 
visle evlérde 6 ay hizmete tâbi tu. 
tan serviste ye yüksek rnekteple • 
re devaiu eden kiz talebenin fab
rikalarda mecburî olarak çah§ • 
malarm1 h!min eden te§kilâtta ça. 
lu;an genç kizlan da '1esaba kata
cak olur~ak bülün genç Alman k1z. 
larmm sefcrber edilm~ oldu~nu 

gorürüz. 
Bu son tedbir Almanyada i~dye 

ihtiyaç olduïtunu giistermek:tedir. 
Bilhassa dairelerde memur ve 

müstahdem f!kdaru giirülmekte-
dir. 

Sovyet te 
(lla) '•' af• 1 in 1 a,1 lk ... 61) 

e<len muanQiciane muhare1>e1ude 
blt Sovyet te§ekk\llu Alrnan ordu
sunun 20 nci tank f;rka~Ula agir 
;:ayiat verdirm~t:r. I ehri i;eçcn 
kitaatumz mukabil taarruza geçe. 
rek Alman flfkasmm mûdafaa 
mevzilerine hücum etmi§tir. Al
man topçusunun, may.n a 1c1 maki
llelerin ve mitralyêizlerin mûtema
di a~ k1t'alar1mmu hücumunu 
durduramam~:r. $iddetli bir ale· 
§Î müteakip Sovyet tanklari dü§
man üzerine yürüm~lerdir. Cere. 
yan eden kanh muharebede Al
man tanklari tahrip ed.i.lmi§, yü~ 
lette Alman askeri aj!ir lanklan
tnmn &incirleri ara•mda \'e top ye 
mitralyoz mermileri alt.nda kal
~lll'. 112 nci ve 59 uncu Alman 
tank alaylan atir zayiata ugramt§· 
tl.1'. Sovyet birlikleri 28 Alman tan. 
lu igtinam etm~lerd:r. Aynca 6 
top, 28 mitralyoz, 30 motosiklet, 
t kamyon ve birçok malzeme alm
m11tir. 

YEN! ALTI GENERAL 
MoskoYa 8 (A.A.) - Ofi: Stali. 

nln riyasetinde toplanan komiser. 
Ier meclisi, altt genHal tayin et • 
~ir. Gen.eral Vassili Youoh • 
1<evi1ch, Hermann. Magoul, Alek • 
sis Zygine, Theephilo Pokho\'inko, 
Jakop Kraisir, Serge Krylov. 

ZAYiATIN MUKAYESESi 
Moskova 8 (A.A.) - Dün sabah 

Moskova radyosunun wrdigi tes
mî bir :1abere giire §&rk cephe • 
sindeki Alman zayiall Sovyet za
yiatmm 1ki mislidir ve Sovyet za. 
yialt hakkmda Almanlar tarahn. 
(!an verilcn rakamlar hayal mah. 
iulüdür. Resmen bildirildigine go 
re ~imdiye kadar Almanlarm in -
•anca zayiab 1.500.000 i geçmi~tir. 
Halbuki Sovyet zayia!1, Olü, yara. 
li ve kay1p olarak 600 bin radde. 
sin.dedir. 

Müteakiben Moskova radyosu 
Stalin. hatlmlll yan 'dtg1 hak!nn -
daki Alman iddialarile istihza e • 
derek Sti;.lin hattmm bir Alman 
uydurmas1 olduïtunu ve Alman 
tayyare kayMimm bilhassa yüksek 
bulundugunu siiylem~tir. Alman. 
larm sark cephesinde 6000 tayya. 
re kaybetmesine mukabil Sovyet 
hava kuvvetlerinin zayiat1 4000 
tayyareden ibarettir. Almanlar 
8000 de top kaybetmi~lerdir. 

Sovyet • Alman harbinin 6 bat
tas1 zarfmda F&§ist Almanya ôlü, 
yarah ve esir olarak bir buçuk 
milyondan faz1a insan kaybe1mÎi • 
tir. 

Alman ku.mandanltguun 17 ya • 
~nda.ld askerlerle 45 ten yukan 
y~ta olanlar neden dolayt. rnuha· 
rebeye tilrdüi!ünU bu zayiat izah 
etmektedir. 

Bizim zayûatuntz da ôlü, yaralt 
ve kayip olarak takriben 600.000 
ki~idir. Alman motêirlU ve maki • 
neli tümenleri ile hava ve l.o!>\'U 
kuvvetleri çok aguo zayiata ugra • 
mL$hr. 3u alti hafta zarftnda Ki • 
zilordu 6000 tank, 8000 top ve 6000 
den fazla Alman tayyaresi zapt 
'!"eya tahrip etm~tir. Ayni devre 
zarfinda biz 5000 tank, 7000 top ve 

kriben 6000 tayyare kaybettik. 

Süveyf malta 
bombarchman1 

(Bai tarafl l lnci s•y!ada) 
da 30 ~i olmiii VP. 35 ki~i yara• 
lanm~tlr. Binalarda baz1 hasar ol• 

Siyam mü,kül m~tur.t:NG1IJZ ZAYiATI 

vaziyette Berlin, s CA.A.) - Ofi: 
(Ba1i tanfl 1 lnci •a,-tada) 1 .. Alman. radyosunun bildirdi~ine 

~asetine dahil olmad1tuu ,.;,yleri\iJ ve gore, !ng~:z lm, aratvrh:k hava 
Siyam'ln bülün devleUerle gayet 171 kuvvetlen Temmuz ayi zarfmda 
münasebet tesia ve !dame ettiiinl ilbo 463 tayyare kaybetm~J;-rdir. 

eyl•;ii~ u;NDiNt i1rtlt>AFAA t:NGlLiZLER!N BOM-
F»ECEK BARDUllA.NI 

! 
Londra. a (A.A.) - SlTam rt.d;yOJU Londra, 8 (A.A,.) - imparaoor. 

•plkrri, Siyamlllann yurllarmi muda- luk hava kuvvetlcri dün Essen 
f&a içln kanla.nnin son damla.s:rna kadar H , · ' 
akitae&klannl bildlrmi4 ve demiitir kl: amm ve DortmuTJd u bomba la- • 

On dokuzuncu as1rdakl Si,.am d•!i· llll{lard1r. 
u.. Tamamlle birl~ik olan Siyam mil.. B1NGAZ1 BOMBALANDl 
leti ber tilrlU taarruza mukanmet e- Kahire, 8 (A.A.) _ B.B.C: 
decektir. 1 ·1· h k 1 · B' rlMEs GAZETESÏNIN MÜTALEATI ngi iz ava uvvct eri, :nga· 

Londra, a (AA.) - Gazetelor. Tok- ziyi ~ddetle bombard1man etm::r 
yo "7• kn rv< "On derece uimklrane ha. lerdir. 
reket edl!meslnl iltlzam etmelttedirler. ALMANY A ÜSTÜNTI E 

Times cazetesl _dlyor kl: Londra, g (A.A.) _ lngiliz ha\'a 
Jap<myamn S1yamda yerleynesine . · bo b rd t k • 

müsaade edild!~i takdirde bu tehdld kuvvetlcrmin m a ur.an <e. -
mU.amaha ~ blr mahiyet külleri bu geee Almanyamr Rhur 
alacakllr. mmtakasile cen.ibu garbi Almanya 

Siyam, istildà\lnl muhafua etmek üzerindeki askeri me\•zilcre hü· 
isle!"ektedir. Faket mutlak hlr ket'iyet cum ve taarruz etmi§krdir. 
le IngUtere ve Amet1kan1n yard1mla. 
nna güvenemiyecek olur i~e japon tu. 
vikine mukavemet edemi~kUr. 

Pencereden düttü 
Tavukpazannda Çilingirler so -

kagmda oturan Arif oglu Cevat 
sarho~ bll' halde evinin pencere -
sinden bakarken müvazenesini 
kaybederek sokaJ!a dÜ'!IJlÜ§ ve 
muhtelif yerlerinden yaralanm1~ • 

J 
tir. Yarah Cerrahp&§a hastanesi 
ne kaldmlarak tedavi altma alln.. 
m!§lll'. • 

Denizde yüzerken kayboldu 
Kuzguncukta Doylcrhey. cact • 

desinde 29 numarah sabtk izmir 
Jalisi Rahminln kêi•kûnde a 1!tl.: 
eden Muslafa oj!lu M<ellllnet Cakir. 
oj!lu dün saat 11 de Revlerbeyi <a. 
hilinde bir ucunu arsaya. bir u • 
cunu da kendi bline '!:> '!la~ '" b.r 
.ple yüzcrken ip kopmus ' akm. 
tiya kap1larak ·avbol'lJu, ur. Po. 
lis tarafindan ara:ïl.mlwuya rag 
men bulu.-iatmJïltr. 
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Papa Musoliniyi 
taziye etti 

ltalya Krah ve Fran
ko da taziye telgraf

lan gonderdiler 
Roma 3 (A.A.) - Ofi: Kral ve 

Papa, diJn sabah Pza civarmda 
San Guisto'da bir tayyare kazas1 
neticesincle olen oglu Brüno'nun 
vefah münasebetile ba~vekil Mus
sol inJye taziye telgrallari gonder. 
tni§lerdir. 

Sulhe ait 
dü~ünceler 

(B a§makaleden devam) 
ile de bir bitarafhk ve dostluk 
pakh imzalad1. Bu hareket, hem 
Amerik aJ i, hem Almanya y1 mem
nun etmedi. Bu anla§mtya ragmen 
Sovy ctler, J a ponyanm dü§mani 
Çine yardundan vugeçmediler . 

!KDAM 

l tSTANBUL BELEDIYESI ILÂNLARI r SANiN 
6.4.1,ï: 

209,25 

559,00 

190,00 

15,70 

41,93 

14,25 

Konservaluar yah okulunun yùhk ihliyacl i<:in alma-
cak muhtelif eins yas sebze. 

Konservatuar yah okulunun Jllhk ihtiyaçl için alma
cak makama, ni~ta, un, pirlncunu ve irmik. 
Konservatuar rah okulunun y1lh.k ihtiyac1 için ahn•·· 
cak Zeytinyagi, sabun ve soda. 
Konservatuar yah okulwrnn y1llik ihllyac1 !çin alma. 
cak 500 kilo s.üt ve 300 kilo yogurt. 

1585,00 l18,88 Konservatuar yab okulunun y11lik !htiyacI iç.in alma
cak Sadeyag, Tcreyag1 Beyaz ve Ka§ar peynir, 

210-0,00 157,50 Konservatuar 1ah okulunun y11llk iht1yac1 lçin alma. 
cak 3500 kilo kiz1lkaraman eti. 

552,20 41,42 Fatih hayvan fia tanesi ve Sua.bat Veterinerleri için 
ahnacak ecza ve levaz1m. 

Di~MACUNU 

J 

---- ---- ---
Sultan Ahmet Birinci Su1h Hukuk 
Mahkemesinden : 941 - 7 

Gayri Menkul Sat1~1 
Emine Akçm ve Halll Fahri \•e Makbule ve Saadet ve Fatma Zeh· 

ra ve Ay~e Adalet ve Cemile_ ve Muazzez ve SüheylArun iaylan ve mii~
tereken Pnutasarnf olduklan Istanbul Sultanahmet Binbirdirek maJi.al
lesinin Ç~me vc Sutcrazisi soka :!Jnda lrayden 125 a.da ve 23 parsel ve 
eski 2, 2 mükerrer ve Yeni 11, 13 15, 17 ve mahallen 19, 21 ve 23 kaPI 
numarall ve nrnh haremeyn ve Da~§afaka vakillanndan 960 metre mu
rabba1 bahçell hanenin izalei ~uyuu ' 1 zlmnmda furuhtu takarrür ede
rek müzayedeye vazolunmu$tur . 
. Gayrimenkulün evsaf1: Üç ta rafl kendl babçesi, cepl.r·si sokak oluP 
Ishnùalun garp cihetine ve Marœa111ya nt'zaret! kâmileyi halz olan 
bma uyni kârgir içinde derununda elektrik ve terkos \·c t'O!vagazi tesisa
h ve bahçe. i ve ayrlca mutbak ve garaji m~tel]) il blr binad1r. 

Duçe, kazay1 haber almca be -
m en ftalyan hava kumnay ba§ka
m general Pnkolu ile birlikte Pi -
ta'ya gitmi~!.ir. Hava meydanmda
kl k1t'alan küçük oglu Vittorio -
nun refakatinde teftili etmi~ \ 'C 

müteakiben Santa Chiarra has' a -
nesinde oglunun ve onunla bera -
ber olen iki arkada~mm nâ~mm 
onünde t>gilmi~tir. 

10 - 1941 baharmda Almanlarm 

Balkan taarrmu ba~lad1g1 :r.aman 
Moskova, Berline karii>1 Macaris

tam, Bulgaristam takbih etti; Yu
goslavya ile hemhudut olniad1g 1 
halde bu memlcketle b ir ademi te
cavüz pa k h imzalad1; faka t Al

manya Balkanlnrd~ muzaffer olun. 
en durgun b ir tav1r takmd1. 

1100,00 60,00 Temizlik ame 'esinin 111$eleri Jçin almacak 5000 kilo 
patates ve 30-00 kilo sogan. 

Tahmin bedelleri Ile ilk teminat miktarlart yukar1da yaz1h muhtelif me.. 
·ad satm ahnmak üzere ayr1 ayn açlk eksiltmeye konulmu~tur. Sartnamelerl 

Z:lbit ve Muaœelât müdürlügü kaleininde gorülebilir. Îhale 25/8/941 Pa
zartesi gimü saat 14 de Daimt Encümewle yap1lacaktir. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mekt,1plar1 ve 941 y1llna alt Ticaret odas1 vesikalarile lhale 

I ~ J 

ZPmln kat: Çift kanath demir sokak: kap1slndan içeri girildikte zc
minl mermer genl~ bfr antre üzerinde bir oda ve sag cihette blr helâ 
ve bir oda olup odadan bahçeye ta~ merdivcnle !nilir bir kap1s1 vard1r. 
.A.yni antreden servis t~ merdivenle birinci kata çlklhr. Bu antrenin ara 
kap1s1 ile glrilir. Zemini tahta bü)·ücek bir sofa ilzerinde iki od<i ze
minl mermer banyo olup buradaki 'o!adan ara kap1Sl gec;ilir bir salon 
ve ikl odadan lbarettir. 

Brüno Mussolini'nin annesi saat 
17 de Bi'!Tlini'den tayyare ile gel -
m~tir. 

Brüno ile arkada§larmm naa~ -
!an saat 17 de Fascio mt-rkezine 
nakledilecek ve orada dinî âym 
~·ap1lacaktir. Cenaze merasimi ya. 

rm sabaha b1rakhm1l?tir. 
Kafile Fascio merkezlnden ha -

reketle demJryolu mevkiine gele. 
cek ve Brüno'nun n~, Forli'ye 

nakledikcektir. Brüno Cumartesi 
sabah1 San Cassiduo mezarhgma 
defnedilecektir. 

Madrid 8 (A.A.) - Ofi: Brüno 
Mussolininin olümü münasebetile 
General Franko ile Serrano Suner 

Duçeye telgraflar çckmi§lerdir. 
Frankonun tclgraf1: 
Vatanî vazifesmi ifa t>derken o. 

len oglunuz Brüno'nun ôlümü do
lay1sile ;;c1kh hissiyahmm sami -
mi ifadesini kabul buyurunuz, ek 
selâns. 

Sunner'in telgraû: 
Vatan! vazifesini ifa ederken 1il 

mil§ olan oglunuz Brüno'nun ëlü~ 
mü haberinin ·bende haSII etmJ§ 
oldugu samimi acmm ifadesini ek 
sel5nsm1za arzederim. Bu kmlan 
hayat, yirmi senedenberi size bir 
çok ~encr medyun olan vat am. 
mza tar~fm1zdan yapllm1~ olan 
yeni ve alicenabâne bir fedakâr -
hkbr. Sizi fa~istvari selâmlanm. 

Norveç'in istilâs1 
korkusu 

Almanlar mâni olacak 
haz1rhklar yap1yor 
Londra 8 (A.A.) - Norvcç mem 

balanndan Londraya gelcri haber-
1-er Almanlarm, No~çin muhle • 

mel ist ilâs1 endî§esile müdafaa et.. 
mek için geni§ mikyasta haz:irhk • 
lar yaptiklanm isbat ediyor. 

Bu haberler Alman ordusu k1s -
mi küllis min Rusyada gitiikçe da. 

11 - Fakat bu arada, Almanyaya 

kar 1 askcri haz1rhklarda bulundu
gu, K1zilord unun, en az 120 tüme

nini So\ ~ ctlcrin garp hududuna 
· 1 g~1 1g1 vc lJzak ~arktaki baz1 bir

liklcrini garbe dogru nakJet1 igi 
hakk1nda haberler geldi. 

12 - All}!an ordusunun da 'iark 

hudnllannda, R usya ya kar§1 büyük 
kunetlcr 31gd1g1 hakkmda haber

le r ya y1hnca ~loskova, Alm anya ile 
Sovyetler B irlig i arasmdaki s 1Ju 
do~tlukian bahsetti ve ik i t araûn 

kar~1hkh tah~idahn t tebip etti. 
13 - N ihayet 22 H nziranda AJ. 

man - S ovyet harbi, malûm §ekilde 

patlak verdi. l\Joskova ile Lonclra, 
Hitler Almanyasma k ar§l bir a s
keri anla~ma yaphlar. Kapitalist 

dcmokras:Pler le k om ünist Sovyet
ler Birligi, mü§terek d ü§man kar~ 
smda ~men birlc~rni!jlerdi. 

14 - B u anla~ma iizerine maz
lum ,.e m agdur Polonya da Sovyet
lerle an1a, h; Amerika da S ovyet 
R usya ile do t oldu. B una mukabil 
Alman nüfuzu altm daki biitiin 

mcmleketler, Vi§i Fransas1 da d ahil 
olmak üzere Sovyetlere v e k omü. 
nizme kar§1 modern bir haçh nfcri 
aç hlar. 

15 - J apon - S-0\•yet miin asebet
leri tek rar ~üpheli b ir ~ckil ald1; 
K mlordu, Almanlara maglûp ol
dugu takdirde, Japonyanm Ruslnra 
kar 1 harckete geçcccgi, §Îmdi ar-

hk muhakkak addediliyor. 

Bu hâdiseleri, So\· ~etler Birligi
nin siyasetini tenkit ve;ra tasvip 

ic;in ·ualamJ§ degiliz. l\laksadm11z, 
bir tek devletin iki senclik nziyeti 
etr afmda, kendi i. tegile veya i tt". 
mek"h.in hasil olan mûhim degi
_ikliklcri gostermektir. Yalmz bir 

günü muayyen saatte Daim! Encümende bulunmalar1. (6845) 

Beyoglu tapu sicil muhaf1zhg1ndan 
Mtïlga muhlelit mubadele komis yonunra Rum mail olarak hazineye 

m1lde\'ver Kurtulu~ta eski Yenlmahalle yeni Taburagas1 sokagmda eski 3 
yeni 11 No. lu arsanm senetslzden ha tlne namina tescill talep edildi~;nden 
22/8/941 tarihine müsndif cuma günü saat on bes bucukta mahallinde tah
ldkat ~ apJ:;cakùr. Bu gayrimenkul hakkmda bir gûna bakkl tasarruf iddia, 
edenlerin muayycn giinde maballinde bu!unacak memura yahut daha evvel 
Sultanahmette Beyoglu sicil Muhaflzh1,'1na müracaatlan ilân olunur. (6852) 

Gümrükler muhafaza genel K. sahnal
ma komisyonundan: 
26/8/941 SALI &ünü saat 15 de 2951 lira muhammen bedelle açlk ek

riltme Jle 4 kalem deniz eri melbusatJ almacaktll'. Îlk teminati 221 lira 32 
kuru tur. Nümune \e ~rtna~i komisyonda ber eün gorülebilir, Ïsteklilerin 
kanunt vesilrnlan ve llk œminat makbuzlarile Galata Mumh.ane caddesi 52 1 
numarah dairede satin alma komisyonu."la gelmeleri. •6826> 

Îstanbul s1hhî müesseseler arttirma ve 
eksiltme komisyonu riyasetinden 

Bak1rkoy cmrazi akllye ve asabiye bastanesi dahillnde mevcvt kantin ik1 
senc müddetle kiraya verilecektir. 

1 - Arltlrllla 13/8/941 Çar$llmba günù taat 14,30 da Cagaloglunda Slhhat 
ve içtimal Muavenet Müdürlügünde lrnrulu komi<yonda yapllacaktll', 

2 - Muhammen kira seneligi 360 lirad1r. 
8 - Muvakkat temina.t 54 liradll'. 
4 - Îsteklllerin §artnamesini çah~ma günlerinde komisyonda gorebilir -

Ier. 
5 - isteklller muvakkat teminat roakbuz veya banka mektubile belli gün 

ve Laatte komiryona gclmeleri. .,6734> 

Istanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
93 No: lu Uân: En yüksek kalite âzaml et liyatlan :u §ekilde tesbit edil. 

ml~tir 

Cms! Canh fiati Toptan fi tl 

Knramnn 27 48 
Dagùç 28 53 

Kuzu ve KlVlrc1k Eati~n scrbest b1rak1hrust1r. 

Perakende fiat! 

55 
60 

(6844) 

Dislere hayat verir. 
, ANCAK: -Il\ 

1 Her •abah, ogle Ve ah-
1am, her yemekten •onra 
mutlaka l irçalamak §art-
tir. Bu u•ulü 1a1madan, 
muntazam bir metodla 
tahib edenlerin di1leri 
m ikroblarJan, ha•talik
lardan muhalaza edilmi1 
olur, pa.lanmahtan ve 
çürümekten hurtulur. Her 
.zaman temiz, parlah ve 
güzel olœak kalir. 

\ ' 

ile aabah, ogle Ve akfam 
her yemek ten •onra günde 

3 dela 
Erzahanelerle büyük 1triyat ma

gazalarmda bulunur. 

de,·lt"tin marm kald1g1 bu siya. î /~•m•••••••••i•llil. 
takallüblcr \;e siirprizlcr meyclan-

Go z Hekimi 
)r. Murat Rami Aydin 
Beyoglu - Parmakkap1, imani 

sokak N o. 2 - TeJ. W 53 
• Iuayene ve ber türlft goz 

ameliyah f1kara ya paras1zd1r. 

da iken, bilmem kaç de,·letin i~fi

rak ettigi bir harp, hiitün §iddetilc 
de\'am l'derken yarmki sulhün ve 
mm azenelerin kabata!>lak bir pro
je ini bile ·apmak miimkün olma
•.hgma i aret etmek istedik. Harbin 
ycni ycni daha b irçok siirprizlere • 
gebc oldugu muhakkakhr. Harbin 11•••••••••••••1 
sonu bakahm ne olacak? Vezi ·et 
boyle iken sulhe ait projcler ilcri 
sürmck tamatni!e nazarî degil mi. 

D OKTO~ 
Hafiz Cemal 

LOKMAN H EKiM 
DAHÎLÏYE MÜTEHASSISI 

D ivanyolu 104 
Muayene saa.tlerl : 2,5-6. Tel: 22398 

BAKIRKÔY BEZ 
FABRÏKASI 

Mes'uliyeti mahdudeli 

Memur ve isçileri 
Kooperatif ~i rketi 

hn faz.la i ~m i çi ne girmck mecbu- dir? 
nyetinde ka1mas1 neticesinde ola. Ahidin DAVER 

24/Temmuz/941 tarihli ikdam vc 
Son Tel,graf gazetelcrile 8/8/9~ 1 tar!
binde yiip1lacak fevkalâcle Tuplantmm 
ilân mûcldett kâfi gelmcdi lnden 28/8/ 
941 Pefllembe günü saat 14 e teh.ir e
dildiginden ~ls~edarlarm mezkûr gün
de Sirketin Idarc Merkezi ol n Bak1r
kôy Bez f.olbrikasJ.nda haz1r buhmmalan 
ilan olunur. 

rak Hitlerin §imal ccnahmm bir 
taarruza maruz kalmasmdan en • 
diselendiginJ teyit roecek mahi 
ycttcdir. 

Almanlar bütün Norveç sahil 
leri boyunca betopdan mûstah 

kem mevkiler in~a <'tmi§lerd1r. L!. 
manlar denizalh üsleri olmak için 
genl§letilmi§tir. Hâlen de iki bü. 

yük hava meydam in§a edilmoekte. 
dir. 

S uriyede ki 
Frans1z askeri 
Bunlardan 2000 ki~i 
Hür Fran s 1z lara 

iltihak etti 
Londra 8 (A.A.) - S uri)'tXfeki 

hür Frans1z kuvvetlcri umumî ka. 
rargâhmm bildirdigine gore, içle. 

rinde hiç bir Suriyeh bulunm1yan 
iki bin asker mütarekeden sonra 

on ~ gün zarfmda Hür Frans1z 
kuvwtle rine iltihak etmi!ïtir. Bun. 
Jar V~i hültûmeti emrindeki Fran 
s1z aùerleridr w mütareke akdi. 
ni beklemege lüzum gormt-den 
kaçm1§ olan efrattandir. 

V~i hükûrneti askerlerinin hür 
Fransiz kuvvctlcri emrinde hiz • 
m t edebilccckleri ahkâ.rruru ihti. 
\•a eden mü•arek e §art! n hiç sek 
teye u~amaks1zm müttefikin kuv 
ve tlcri zabitarumn mürakabeleri 
altmda tatbik -edîlmektedir. 

Hcr giin yüzden fazla Frans1z 
askerï hür Fravs1z kuvvetlcrine 
i'+ihak etmcktedir. 

---0--

Mi ll î ~cf Dil kurumu
nu ziyaret ettiler 
(Ra~ taraf1 1 inci sayfada) 

d-e idare buyurarak saat 20/30 a 
kadar Kurumda kalnu~lard1r. 

Millî $efim1z. donfü~lerindc ge _ 
ne Kurum Gene! Merkcz Kurulu 
ve i~arlan tarafmdan ugurlan _ 
m1~lar ve sokakta toplanan halk 
kütlesinin sevgi ve sayg1 dolu al -
k1!ilan arasmda .ko§klerine dôn • 
müslerdir. 

R uzvelt · Çorçil 
mülâkat1 
(Ba~ taraf1 2 od ayfada) 

kudreti c;ok daha agir basabilir. 
Mnruf Amerika amirallcrinde 

Stanley irat ettigi bir nutukta A 
merikan donanmasmm AtlantH 
harbini kazanarak bir kudret v1 
kuvvette o ldugunu siiylediktel' 

sonra ilâve ehni§tir: • Ïngi liz do 
nanma. i ancak bir on hücum k uv 
\'Cti gibi h ar eket etmektedir. T1pk. 
ingiltcre adasmm Amcr ika için b h 
ileri müdafaa mevzii te§kil ettigi 
gibi..-

Bu nutkun Londra matbuahn du 
ne yolda tcf irlcre kap1 açttg1 h e. 
nliz malûm degildir. 

Angfo - Sakson ôleminin birlc' 
mesi ve arhk mukadderatm1 te 
rik etmesi diinya tarihinde yen 
bir safha a!:acak çapta muazz:m 
bir hâdise olacnkbr. Harbin urn 
mas1 hcrgün yeni ihtilâtlar dogur 
makta devam edip gidecektir. 

H. ~ükrü Baban 

K üçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941. ikramiye Plân1 . 

Kesldclcr. 4 $ubat, 2 May1s, 1 Agt tos 3 Ïkincite~dn 
tarihlerinde yap1lir. 

1941 1 KR A M 1YELER1 

J adet 2000 lirahk - 2000 - lira 
2 c 750 c - 1500 - c 
3 c 1000 c - 3000 - c 

4 c 500 c - 2000 - c IL~ 
adet 250 lirallk - 2000. - lira 
c 100 c - 3500. - c 
c 50 c - 4000. - c 
c 20 c - 6000. - c 

.MÜZAKERE RUZNAMESÎ: 
1 - l;)irketin feshi. 
2 - Tasfiye memurlarm1n tayini. 

9 A<iUSTOS CUMARTESÎ 
7.30 Program, saat ayan. 7.33 Hafif 

program. 7.45 Ajnns haberleri. 8.00 Ha_ i 
fif prograM. 8.30 Evin ~aatl. 

13.30 Program, S.aat ayan, 13.SS Tùrk 
çe plâklnr. 13 45 AJans haberler;, 14.00 
Kari$lk pro"ram. 14.45 Tilrkce plâklar 
16.00 Dans m ~ gl: 

18.00 Program, saat ayan. 18.03 Fa
Ell beycti. 18.30 Serb t 10 dak 'ka. 
18.40 Radyo caz orkestras1. 19.00 Ko
nct$ma 19.15 Radyo caz orkestras1. 19. 
45 Piyasa $llrk!lan. 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Solo oark1lar. 21.00 Ziroiat 
takvlrnl. 2UO Dinleyici istekleri. 21 40 
Konu$ma. 21.55 Radyo salon orkestra
,1. 22.30 Saat ayan. Ajans haberleri. 
22.45 Radyo salon orkestras1. 22.55 Ka. 
pan~. 

ÎST. BORSASI 8/8/941 FÏATLARI 

1 Sterlin 5.~ 

100 Dolar 129.5275 
100 Peçeta. 
100 isveç lu. 

"SHA.'1 VE TAHVÏLAT 
ram1yeli % 5 938 

\ !an çimento 
.{endlr ve Keten sana;yil 

12.89 
30.8875 

19.60 
9.-

1370.-

Birincl kat: Ta§ merdivenle ç1k1hr zemlm Mar~ilya ta§1 bir kondot 
üzerinde bir oda \C bir helà vardir. Bu koridordaki ara kapLq He ge
çmr bir salon ve ik i odadan ibarettir. 

Îkinci kat: Birinci katm aymd1r. 
Üçüncü kat: Çati alti tavam meyilli ve binamn iistünü lhtiva eden 

depo mahalli halindedlr. 
Bodrum kat1: Zemlni mermer bir korldordan bodruma inillr. Zemin! 

beton sabit tekneli bir c;iama~Jrhane ve helâ ve komürlük ve odunlukt.an 
1!)arettir. 

Binmlln üç tarafm1 ihata eden bahçcde bir havuz ve Manolya v·e 
çam ve diger e~can mil~mire ve gayri mili;mire agaçlarl ve aynca kâr
gir bir bina vardlr. 

Bahçcdeki binanm evsaf1: Zeminl"menner çimento ve adi ocakh bir 
mutbak ve ara kap1s1 lie geçllir evveke garaj \e elyevm yemekhane o
:up bu mahallln üzerine hariçteki dcmir merdivenle ç1k1llr zem!ni ka
ra simon bir antre mahalli üzerinde bir belà ve iki odadan lbarettir. 

Hey'eti umumiyesinln k1ymeti muhamminesi (23720) yirmi üç bin 
ye:Ji yüz yirmi lirad1r. Birincl aç1k arthrmas1 2/9/ 941 tarihlne miisadit 
Sali irünll saat on dortten on al:il kada r icra olunacaktir. 

K;ymrti muhammlnesinin yilzie yC'lm. br~.nj bulclt"'.u takdirde 
o gün ihalei kat'iyesi yap1lacaktir. B11lmad1ill takdirde en •on arttmmm 
ta.i.hhüdii baki kalmak üzere on gi.m müddetle temdit edilerek ikinci 
aç1k artllrmas1 12/ 9/941 tarihine müsadif CUMA gtinü •aat on dôrtten 
en altlya kadar icru klhnacak ve o gl.ln en c;ok arthrana ihnk cdilecelc 
t•r. 

ipotek 'sa.hibi alacakh.larla di er alfJkadarlann i~bu gal rimcnkul 
iliermdeki haklannm hususlle faiz vc masrafa dair olan iddialarm1 cv
rakI mü bileleiilc on ~ gün Jçlnje bildirm !cri lâz1md1r. 

Aksi halde haklan tap cillexlle b·t :ol>nad1kça bcdclinin 
payl~n 1ndan b:niç kala klard1r. 

Müterakim bitOmum vergller his cdarlara ve dell5liye, Yaklf'nr ka
nunu mucibince verilmesi lâz•ml:elcn yirml senelik ta\'iz bedeli vc •
hale pulu ve tapu masrafl::m mü,!eriye a!tt ir. 

Sati~ pe~in para ile ve tapu kaydl muribince \·e Ïcra ve ÏWis kanu
nuna tevfikan icr:i edHir. 

Artt1rma ~armameS> i$bU ilân tarihinden itibaren mahkemc dovan-
1'..anesine talik kilmmistn Talip olanlann ktymeti muhammine. in in 
yüzde yedi buçugu nisbetlnde pcy o.kçesini hamilen o gün ve saatte is
t.anbul Suttanahmette Tapu binasmln ait katmdak dairci rr. ahsu asin
da Sultanahmet Birinci Sulh Hu kuk mahkemesi Ba~kitabetine 941/7 
numara ile mnracaatlart iHln olu ur. ( 6264) 

Îstanbul Deniz Komutanhg1ndan 
Deniz Gedikli OkuJu Müsabaka 
lmtihanlan ilân1 

Denlz gcdikll ortaokuluna kay1 edilen okurlann müsabaka imtihanlal 
18/8/941 Pazartesl sabah saat 9 da yap1la~aktir. 

Okurlarln aynl gün ve saatte deniz komutanhgmda bulunmalarI "1 

yanlannda kur~un ve mürellkepli kalcm ve J:istik bulundurmalan. (6743) 

------------------------------------------------------ -----
1941/6 izaleyi ~uyu 
Be~ikta§ Sulh Mah kemcler i B a ~kâtipliginden: 

Hal!J ibrahim ve sftirenin mü~lereken sahip olduklan. Be~1ktasta cslt' 
K1lwc:alip~a, yeni Y1ld1z mahallesinin Me~cit sokagmda yen• 46-48 rny1lJ J>O
nag1n kabili t.aksim olmamasJ.ndan mahkeme<·e §Uyuun 1zale 1 zimmndu ~atl• 
ma karar verllmi~ ve memuriyetunizce açik arthrmaya çlkarilm1~ olup 8/81 

941 tarihlnde :;artnamesi dlvanhaneye t.alik edilerek b rinci artt1rma~1 5/9/ 
941 tarihine tesadilf edcn Cuma günü ~aat 14 den 16 ya kadardir. Arttmin•Y9 

15tirak için % yedi buçuk tcminat ak çesi veya milli b•r bankanm kc>t!IJt•! 
me tt11bu 1brazi mecburi olup tapu harc1 bclcdiye re>mi ve ihale pullan ve ycf• 

mi enelik e'kaf taviz bedeli mü$teriye ailtir. Artll!'ma bcdcl1 nmbanrreJI 
k1ymetinin % 75 §irû buldugu t.akdirde füale::i yap1lacaktir. Ak 1 ha'de Cil 
1mn nrthran•n taahbüdû baki kalmak üzere arttl.l"Il1a 10 gün dal:a uzahla al> 
15/9/941 tarihinc tcsadüf eden Per~em be günü yine ~ynl saattc 1ralei kat'iye· 
si yap1lacaktn _ 

Ewafl: Konagtn bir yüzü Sinanpa~ame~cidi sokag1 cephe.mde olup <l tef 
müsfc '!11Jfo '1 b<ihçe dahll•ndedir. Beden d 1varlar1 kârg•r vc• d<..h li ~ KsaJrJ :ih
~aptll'. Bodun.m, zemin ve birincl kat Jannd<in mâda bl,. k1$n11 d. ~·· tl a'"as1r• 
muhte\"i oldug l ka tlardak1 do ·cmeler t<bllll 1 uü2gu11h gunu kav'lct n ~ ti .. atr 
kt 1m iç i,:1valan penccrc çerçevclert ve harle! ccphe sl\'a~1 e · h t, .n' e 
muhtaçhr. Elcktr!k tesisati klsmcn m<·veut ol 1p bozuktur. Bodun1n kat1· 46 
Eayill methalden girllcn ark:i bahçede t m3.J'm • llP1"Indan gmld gi gib1 ic• 

m!n katmdaki ah~ap mcrdiven ile de i.nilir. Zemim malta t~•1 clii. ch blr tM' 
hk \e bir oda \C alhnda su deposu, metriok b!r helâ \'e bahçeye ir,etha!l 
bulunrm ve aynca ocl unluk ve komür lük k1s1mlann1 1b.tlva eclen Uivhk ve 
zemm kat· Iki k1Slm olup hcr iki k1 1m ara m<> .. k. ki::tla=C: i.l ) ckd gcr ne gc· 
çilcn kap1lar mevc»lkr Birinc k1S1m: Binanm c a~ kap1. •nc'.an zemmi rret• 
mer do cli b.r sahanhga glrllip 1 i ta •aftnda mcrdlwn allL"lc • 1; rer kfün(W 
lük mevcuttur. Sahanhktan mermcr 1kl basarr,:k1 zeminl ircr ner ilci~cu è.·; 
gcr bi r sahanh!! ç1k1hp genls bir sofa üzeri>tc t..bam yagll boyah, sa dlll< 
arahkta dô•emesi harap alalurk.l mermer i- II bir hclâ vt dl,. es, kt 11efl 

~ok1ilrriis \'C bahçeye kap1s1 olan sabit dolaph blr oda, bir sofa ve gus 1wafl0 

ve yuklü iki oda: Birinci kntta. Sofalard~n mutenazir çift merdtvenlc ç1k1J(\ll 
\'e çift kanath kap1dan geçilincc genls bl.l' s~fa c blr kiler, mermer tash nl.3-
turka hclâ, dii~eireleri çüruk bir oda lle ayrlca ild oda olup bu kat tm oin ,., 
kap;lari yagh boyahdrr. Çah kah: Bir rnt a, çall 1 baslk ta\·anh iki oda vc c' 
dalarln ynnlarmdan b1rer çati alti olup tan1nla•1 yai;h boyahdtr. 

Dlger kL~1m: Zemin kat: Ah<np bir kor•dor uzerine bir oda, zc1r 111 

mermer do~el1 mermerli kuma·1 ye kül n.anh han,nir,, alaturka belâ, ylik, d< I' 
ve gu ult ~,,eli bir oda, hamam'n altm da mcti ûk me, mer mush1k ta vc 5~ 
deposu, Birinci kat: Alaturka tn~h bir helâ, iki oda, sèh'imhk k1sm1, l ae 
duvnrlan kârglr dàhili aksam1 nh§OP k1smcn bir, vc k1smen ikt kt tll o'• JI 

bu binadan esas blnaya bir kéiprO ile birlnci kata c;1kan me•cl vcn s:il ~Il· 
gmdan birle~.ktir. Zemin kat, malta la d 11, l:ilr a~tre, merdiven alti >: i•r
lük, zemini ahsap harap blr oda ve biiinc• katta· merdi\'cn bo~mda bir od~j 
csas binaya gelince kôpril methnll, aia lurka blr helâ ve ylne bah.çcdc rr;et1'·'}1: 
bulunan bir sofa üzerine alaturka bir hel , camekânla bülünn• ~ bir oda, yv 
ve dolaplI dlger blr oda vc bahQCde bllezikli blr kuyu, kârgir gu dcpo>~ 
dort A~nipa <:ami, b~ incir, bes dut ve müt.eaddit erik, annut ve ayva ar-1 

b' 
Jan vardir. Mesahas1 tahminen 1450 metre murabba1 olup 100 melre rnur:' • 

~s· 
bal üzerine selâmlik, 25 metre murabba1 üzerine k5rglr su deposu ve ~ 11, 
metre m\irabba1 üzerine esas konak bina edllm.' ~ olup gcri ka"im k1s1m da b9 

, 

çe v.? arahkhr. Muham1ren k1yirPti: (8850) Jiradir. 2004 numnrah lcra ka"· .. 
fP .. 

nunun muaddel (38nO) numarall kanunun (12C) r.c1 maddes1 ml1~·1bmcc i;'.l" ri 
sahibi alacakhlar ve dl~er alâkadarlarm, irtiLlk h kk1 sahlpl r n.n bu gi~ 
menkul ilzcrindcki h.aklanm hususile raiz ve masrafa dal.l' olan 1dd•<l ' !' 

evrak1 mùsb!telerile birlikte on bcs g{\n içlnde mahkerre bii~ kitabctine b• 1'~e· 
meleri lâztmdrr. Aksi halde haklnn tapu slc11Jer le sab' t olmay Ier s;::U 
delinin payla~maswdan harlç kahrlar. 

i~bu kanun maddesl hükmüne gare daba fazln malûmnt nhnak lstt'YelY 
Ier 941/6 numara ile r.1emuriyetimize miirncaatlnn ilfm olunur. 
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