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T ASARRUF BONOLA- ~side~t:!~il ]1 

RI SA TI~A ÇIKARILDilmuharebe 
Vekilinin izahat1 

Bu bonolardan almak, hem memleket müda .. 
faas1, hem de ~ahsî menfaat bak1m1ndan her 
vatanda~ için mühim bir vazifedir 

,.,, ,,., .... ,,, .. ,,. 4 4y.,. . 

Mukadde
rat saati 

Yuan: Prof. ~ükrü Babut .. 

, Cephede bütün 
gün d~vam etti 
Rus k1t'alan Alman
lan garbe sürüyor 

T ü r k hududuna 
yollanacak 1ta1-

y an k1t'alar1 

Bunlar aras1nda büyük 
karga§ahklar ç 1km1 § 
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/ Alman tebligi 1 

Smolensk 
a 1 1nd1 

1 

Sovyet ric'ati 
, bozguna dondü 
I 9 milyon Alman 

askeri 
MOLINS~ 

Bütü n cephede 
kat'i neticeli bir 

harbe giri,ti 

Basarabyan1n merkezi 
Ki§ne Ï§gal edildi 

l Berlin, 17 (A.A.) - Alman ordu.. 
lan ba~umandanhg.nm tebligi: 

Sovyet Limamdarlari son 1htiyat. 
!arma müracaat ederek Alman or· 
dularmm ve rnültefik k1t'alarm 
ilerlernesini durdurrn1ya çah§1yor

(Devam1 { ünoü oayfada) 

1ngiliz Istihbarat .'9antt 
Duff Cooper 

Ïngiliz ka bine. 
sinde tadilât 

TA.ZAN: 

SELAMI IZZET SEDES 

Frak ile !uvale! baloda, pijama 
ile gecelik entarisi yatak odasm
da, mayo ve ~ort plâjlarda giyi
llr. Frak gi)·m~ bir erkek güpe 
gündüz sokakta nasrl gülünç o· 
lursa, tuvalet giym~ bir kadm 

da lnr kazinosunda o kadar mas
karadir • 

Bunlar malûm di) ettksiniz, 
ne diye ya21yor sanki diye t8~

caksm12:. !}a~maymiz, çünkü bau 
kad1nlar gülün<; ve maskara olu

~·!!rlar, sayfiye sokaklar1J1da, 
cadClderinde mayo ve ~ort ile 

dol~y11rJ,..! .. 

Fena mi? demeym sakrn. .. 

degil amma yak1siksll. Kum,al
da: "Ne gi.izel~. di~e hnl-trg1n1z 
kadm plâj kr~·akti ile yola ÇI· 

lnnca g01~ bah~·or. 'l"ïi1.ii1111îi1 
kuzu ka~.up dükk ûnt tan1ekân1na 
da ho§ gorülür, lokanta •alonu· 
nun ta\:&n1ndan ap.g1ya dogru 
sarluhlJr5a i{:renç olur. Sokakta 
gorül~ mayolu ve <ortlu kadrn 
§eker taba{::lna konmu§ çig cï:;e· 
·r~ benziyor! .. 

Mizah mttmualanna (•plak 
k.ad1n rcsmi yapan re. sam?a bu 
resirnleri ne§J.'eden nl<'1:nn.1a ~a· 

hipl<"rine kmyoruz da, bu ranh 
resintl<'rlc n1iifarlrle~-i n~r' ··n ttk· 

]1mudan bite ~eçirnli)·oruz'? •.. 

M eThum P,.ofesôrii.n ta.butu tale ben.in e!leri üzeri1'l<k Vnive1"rite · I 
den çikanliyor, · ~YaZISl ikinci uyfamuda) 

Dümdiiz, yal~ kaya kadar p1· 
ni pml, tww; kadar ku1l ""m<"r 
bir kad.rn su:U, uzun. ~lC\ZUn iki• 
çift bald1r \'C barak bmg1l bm· 
cil titreyen bir çüt dik gü{:üs f~ 
na olur mu?.. F111>a dei:il, fona 

Plâjlarda boiaz uzmt donla 
deui.te girn1ek ~·asakt1r; solH\k• 
larda ma) o n 'l<'rtla dol ru m•k 
nedl'n yasak dogi]• .. 

Kendilcrinde oln11~ aniar1 ken• 
(Dovami 4 un«il •avfodo> 
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uhammet ~] 
---VE---

.Acaba Japonya ne 
yapacak? 

iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI Alman - Rus harbinin ba§lang1-
cmdanberi zih.inleri i§gal eden bu 
sual, Japon kabinesinin istifas1 ü
zerine büsbütün ehemmiyet ald1 . 
§imdi herkes durmadan bunu so-

( Yazan: Z i Y A 'A Ki R __ ) 
.Ilfo\·cut tarihlerin rivayetlerinde, (cizye) vermek suretile dinlerini, 

gazve ve seriyyelerin adetlerinde hürriyetlerini ve istiklâllerini kur· ruyor: 
oldukça muhim farklar gürülmek· tarm~lar; malik olduklar1 araziye, - Japonya acaba ne yapacak, 
ted1r. Ancak, sahih old1.1klarma ka- tekrar sahip olrnu§lardll'. harbe mi girecek, girerse ne vakit, 
naat hâstl edilen Tivayetlere naza- Yine ingiliz muharrirlerinden ne suretle girecek ve ne tarafi tu· 
ran, ga.zâlar.n adedi (20) ve sür- (Çanfililid) de bütün bu hakikat- tacak, yoksa yine bitaraf mi kala· 
yelerin aded1 (4) dür. leri kabul etmekle beraber, §ahsi cak? 

Gerek gazvel rin ve gerek siir- mütaleas1m da §Oylece ortaya koy. Burada berberle mü§terinin me~-
yelerin cLimlesi, t-:rcr sebcp ve hik- mu§: hur hikâyesini anlatacagim amma, 
r: et tahtmda vul.ua gelnu, tir. Ce- [islâmlar ve Türkler; garpli mil- sakm bu yazmm sonunu okumadan 
nâb1 Hakkm (k;lal ve c<hal) emir- letlerin kendilerine kar§1 takip et- aman pek harc1âlem, pek modas1 
leri, hiçbir zaman .;u11::.bmal edil- tikleri zalimane siyaseti hiristiyan- geçmi§, pek bayag1la§ffil§ bir hikâ· 
memi~tir. lara tatbik etmis olsalard ; bugün ye, bu da yazilir m1 artik? demeyi• 

Bu harplerin ckr.crL-;i, (mü,ri,.;,J bütün §arkta, hiristiyanhktan en niz. Bildiginiz ve §im.diye kadar 
denilcn (putpcI'C':.t ) Ier vc y ah ut ta- küçük bir eser kalmazd1.] yüzlerce defa dinlemi§ ve dinlPye 
mamile (dinsizlcr ) ile cereyan et- Diye, büyük ve pek dogru bir iti- dinleye de pek gma getirmi§ oldu~ 
ml§ .. (Musevilcr) -.: (h1r tiyanlar) rafta bulunmu§tur. gunuz veçhile mü§teri, sandalyaya 
birc. (clin ve ki t p) sahibi olduk- Fakat (Jôryo), vaziyeti bunlar- oturur oturmaz berbere ::.ormwi: 
lan içm kat'î -bir mecburiy et hâs1l dan daha aç1k ve sarih bir surette _ Saçim ak rot, krrç1l m1, kara 
olmad1kça, bunlara :kar§l k1hç çe- tahlil etmi§: m:? 
kilmem~tir. _ • . .. (Müslümanlarm, hlristiyanlara Berber de mahut cevab1 yapt§h.r. 

Harplerde rr a :lup edilen IDU§· l kar§l gèisterdikleri müsamaha ile mi§: 
rikler, (islâmiyct1 kabul) ile (olüm 1 (papa) lar;n hakikî müminlere. yâ- - Birazdan onüne dü§er, gèirür· 
ve esaret) araswda muhayyer b1ra- ni, (protestan)lara _ reva gèirdük- sün! 
k_1lm1~lard1.r. (Enli it~p~ olan m~g- leri zulüm ve itisaf1 dü§ünmeli .. ve Fakat, ya bu mü.§terinin yerinde 
lu~ MuseVJler v~ hm.;t1~anlar !Se, 1 birbirile k1yas etmelidir. (Sen Bar. bir ba§kas1 olsa idi de berbere: 
(c1zy7) .~?.rmey1 taahhut etmek telmi) gecesinde ve protestanhk - Birazdan gfüürüm, yahut gO. 
suretile ~l~m _v<' c . u~ettcn -kurtul- aleyhindeki muharebelerde, papa- remem, o ba§ka .. ben §imdi, haki• 
duklan g1b1, dmlerm1 de rnuhafaza larm emrile dokülmü.§ olan protes- kati bir an once senin agzmdan og-
hakk1m kazanm~lardir. tan l:anlan müslümanlarm dèik- renmek istiyorum! 

(Hazreti Muhammed)i~ rnÜ§r~.k_ mü§ oldukl;_n hiristiyan kanlarmm Deseydi o zaman ne olacakt1! 
lere, __ ~u~perestlere, d1i:s~z~ere __ go~~ 1 miktarm1 kat kat geçmi~tir. Hani onun gibi, Japonyan•n bugün.. 
terd1g1 _§iddet, pc>k lab1~ ~d1 . Çunku 1 [Müslümanligm, (zalim bir din) kü vaziyetine dair ya ooyle olacak, 
(Resulullah) Efcndnn1zm ba§hca olduguna dair beslenen mutaassi- ya ~yle, ya oyle, i§in en dogrusunu 
v~zifesi; dinè.:lik y~ilnden hü-1 bane fiki.rlere kat'iyyen inanmama- yarm, obür gün gürürsünüz! diye 
kumfcrma olan (c1th1hyet ve vah- hdtr. Ve islâm dü.§manlan tarafm- yazt yazan muharrirlere kar§t, oku
§el) ile mücadele ctmek .. ~h?~luk, 1 dan kasten uydurulmu§ olan bu ya. yucular da tutsalar: 
kumarbazhk, ve her nev1 ahlaksiz- lanlardan saf insanlan kurtarma- - ~:j amma biz hakikati bir an 
ltg1 tabiî gèiren, hadsiz hcsaps1z ka. 1 hd1r. , once sizin keskin kalemlerinizden 
dmlar ~larak bunlardan_hâs1l ol~~ 1 [Müslümanlarm (ya Olüm, ya is. ogrenmek istiyoruz! 
k1z evlatlarm: t vuk b •azlar .gibi lâmiyet) diye htristiyanlari tebdit Deselcr, o zaman berikile-r ne œ 
kurban eden tnSanlan islah ederek ettikleri kat'iyyen dogru degildir. vap verecekler acaba? 
bunlan (medeni et ve insaniyet) (Daha var) Osman Cemal KAYGILI 
yoluna sevkey!f'T.ekti ... Bu itibarla ------------ -------
ilk muharebeler, h~mcn kâmilen 
(mü~ik ve putp r t) olan (Ku- r 
rey§) kabîlesile c reyan etti. .AHKEMELERDE ve "' F OLISTE 1 

Bir cese bulundu 
• 

Avrupanm en rnaruf müverrih 
ve muharrirleri de, bu hakikati tes
lim ederler ... Nitekim m~hur Îngi
liz muharrirlerinden (Con de Ven
port) un [Hazreti fobammet ve 
Kur'am Kerim] adh eserinde §U. a. 
tirlar vard1r: 1· Bir amele Î§ yüziinden diger bir arkada~1n1 

[Hazreti Muhammedin hiristi- b kl l d b• t b ·· k · ·· 1" 1·Ie 
yanlara kar§i çok müsamahakâr bl't JÇa a yara a 1, If 0 0 US ontro U 
hatti harekel takip ettigini kabul §OforÜ de birbir}erini yaraladilar 
etmek .. ve bunun aksini iddia eden 
mutaass1p ve cabil insanlara inan
mamak lâz1m gelir. 

[Hazreti Muhammet, parlak ve 
keskin k1hcm1, daima putperestler
le, hiçbir din tamm1yanlara çevir
mi~tir. Ve bunlar1 islah ederek, di
nin hakikatini kahul ettirmek için 
mücadeleye giri§mic;tiT. Ehli kitap 
olan h1ristiyanlara ise, sadece (ciz
ye)yi kabul ettirrnekle iktifa eyle
m~tir.] 

Yine Îngiliz1erin m~hur müver· 
rihlerinden, (Hindi tan Ta1·ihi)nin 
sahibi (Elfinston) da. aynrn !?U sa
tirlarla, yukar1dnki yaz:l n teyit 
etmektcdir: 

[!slâm ordular n •n istilâ etligi 
yerlerde h1risliyan "r aima müsa.. 
mahakârane muamPl<'lere nail ol
muylar, (cizye) vermek suretile 
istilânm iddetinden I·urtulmu§lar. 
d1r. 

[Cizyeyi kabul eden hrristiyan
lar, bütün haklar nt muhafaza et
mi§lerdir. Îslâm m haripleri tara
fmdan, bunlann ne din âyinlerine 
ve ne de kiliselPrin , en küçük bir 
tecavüz güsterilmem:§Lir. Hattâ son 
ralan, Türkler tarafir.dan büyük a
kuùara ugnyan mnst1yan ülkele
rindeki hükümd rlar .bile, sadece 

Çatlad1kap1da bir ceset bulunmu~1 da 9 say1da oturan Yunus oglu 
ve denizden ç1kanlarak polise ma- Yahya K!rm1; evinin yakmmda 
lûmat verilmi§tir. Yapilan tahki- barman sürerken arabaya ko§tugu 
katta bu cesedin Konya Ereglism- kend1 atmm vurdugu çüte ile yüz 
den Mehmet oglu Necibe ait oldugu ve gozünden agir su.·ette yaralan
ve éilümün bir kaza neticesi oldu- m1 , .Nümune hastanesine kald1nl
gu anla§ilm~hr. Hâdiseden hnber- mi§br. 
dar edilen Adliye Doktoru Enver Müsadere edilen ekmekler 
Karan cesedi morga kald1rtm.llt1r. Belediye polisi tarafmdan fmn-
Arkadafllll biçakhyan amele larda yap1lan tefti§ler son günler-

de ~idciellendirilmi§tir. Bu arada 
Tahtakale Mahkeme sokag1 11 Üsküdarda 131 ve Büyükdere Ye

numarada oturan ve sabun fabri- nimahallcde bir bakkalm sattig1 
kasmda çah§an Abdülkadir yni 28 ve bunlann ait oldugu Sayri
yerde çall§an Cc 'at tarafmdan b;- yerde M. Eminin fmnmda da 15S 
çakla kolundan saralanml§, suçlu ckmegin vezinleri r..oksan gùrüle
yakalanm~ ve yaral1 tedavi alt:- rek mu1>adere edilmi~tir ve firm 
na almmt§h . , sabipleri hakkmda ceza zab1t vara-

~ofor - kontrol kavga11 1 kalan tutulm~tur. 
Cihangir • Edirnekap1 hattmda 

i§liyen 3141 saylli otobüs §Ofürü A11m Baba Kütahyaya davet 
Salih ile kontrol memuru Ne~'et edilecek 
otobüs içinde bir bilet meselesi yü- Kütahya Halkevi vilâyet dahilin-
zünden kavga etmi§ler ve §IOfèir dekî fakir çocuklar için büyük bir 
Salih, kontrol Ne:i'eti demirle vu- sünnet dügiinü haz1rlamaktadlr. 
rarak yanagmdan yaralad1gt, Ne~-

1 
Dügün 3 Agustos günü yap1lacak, 

et, Salihi yumrukla dëvdügü için hem dügüne §eref vermek, hem de 
ber iki suçlu yakalanm~tir. kendisine bir yard1mda bulunul-
Hayvam tarafmdan tepilen mak maksadile Türkiyenin en eski 

çiftçi san'atkâr1 As1m Baba !stanbuldan 
1çerenkoyünde Ki..ryolu sokagm- . Kütahyaya davet edilecektir. 

Odun ve komüre dün 
narh kondu • yeni 

En iyi kuru odunun çckisi toptan 435 ve 
perakende 560 kuru§a sahlacak. Komür 
loptan 5 buçuk ve perakende 7 kuru§tur 

--~~---~~-... -~-------
Her cins kunduraya âzamt fiat 

konulmas1 için listeler i,;tendi 
Fiyat Mürakabe Kornisyonu dün l bul edilini§tir. Arabalarla yapilan 

ogleden sonra Vali muavini Ahmet sah§lar toptan olarak kabul edile-
Km1k'm reisligi altmda toplanarak 1 cektir. . 
odun ve komür i§ini halletrni§ ve Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
âzamî sati§ fiyat!anm tesbit et-1 ayakka.b1 i~ini de tetkik etm~tir. 
mi§tir. Toplanti esnasmda baz1 <>- 1 Ayakkab1c1lann kadm, erkek ve 
dun ve kèimür toptancilan da ko- çocuk ayakkab1larile lâstiklere ay
misyona davet edilmi§ ve mütalea- n ayn fiyat konulmas1 ve bunlarm 
lan ahnm1§tir. kâr hadlerinin de ayri ayn hesap 

Neticed.e en iyi me§e ve gürgen edilmœi için komisyona yaptiklan 
kuru odunlarmm çekisi toptan ola- teklif kabul edilmemi§tir. Ayakka
rak kesilm~ 435 kurU§a sahlacak- b1c1lar èinümüzdeki toplanhya ye
tir. Perakende olarak odunun çe- ti§tirilmek üzere ber ayakkabmm 
kisi 560 kuru§a sahlacaktir. maliyetini ve sati~ fiyatlarm1 gëis-

Rumeli ve Anadolu komürlerinin terir yaz1lt birer dilekçeyi komi.s
kiloouna toptan 5,5 kuru~ ve pera- yona verêceklerdir. Esas fiyatlar 
kende olarak da 7 kuru§ fiyat ka- bundan sonra kararla~bnlacakhr. 

~----------.... ---~~--~~--
Prof. Dr. Ziya 
Gün defnedildi 

Kara ve Akde· 
niz sef erleri 

. 

Basra 
yolu 

""\ 
ticaret 
aç1ld1 

Mühim miktarda 
otomobil lâstigi 

geliyor 
Suriyedeki hâdiselerin tasfi

yesi üzerine Irak - Basra tari
kile kar§ilikh ticaret daha e
min bir vaziyete girmi§tir. Ha
ber aldigumza ~ore Basrada 
bulunan ziraat makineleri 
memlekete gelmi§tir. Bundao 
ba~ka ayni yolla 2000 adet oto
mobil lâstig~ mühim miktarda 
kinin gelecektir. Bull1fan ba§
ka MlSlrdan 3000 otomobil lâs
tigi daha gelecektir. Fayres
ton nceotesi de ayr1ca 5000 Jâs· 
tik sipari etmi~tir. Bu suretle 
otomobil lâstigi ihtiyac1 tama
men kar§Llaom1~ olacakttr. 

Belediye Ç~m
l1cada. yemekli 

• pans1yon aç1yor 
T omruk suyunda da 
yeni tesisat yapilacak 

--<>--- Çaml.cay1 güzelle§tirme cemiyeti 

0 • •t d Gu··ndu··z f rei~i dün Belc>diyeye gelerek Vali n1vers1 e e mer- se er prog- ve Belediye Reisi Lûtfi K1rdarla 

humun hayah ve ram1n1n tatbikine Çamhcanm iman için gëirü§mÜ§tür. 

h 
Çamhcada Belediyece yap1la-

Îzmetl e ri andd1 Ba§land1 cak olan otelin in§aati tehir edil-
Bütün servetini Üniversite ve Karadeniz hattmda vapurlarm mi§ oldugundan §imdilik buradaki 

DarÜ§§afaka gibi ilim müessesele- gündüz çah~n;as1 için Münakalât büyük kèi§klerden biri yemekli 
rine terkeden Profesèir Ziya Gün Vekâletinin 'hazirlam1~ oldugu pro- pansiyon haline ifrag olunarak oda 
dün sabah vefat ettigi Cerrahpa§a gramm tatbikine dünden itibaren OO.a ucuza kiraya verilecektir. 
hastanesinden kald1nlarak Beyaz1t ba§lanmL§hr. Hazirlanan programa •Tomruk suyu.nda modern tesisat 
camiine getirilmi§tir. Burada nama- gore ilk olarak Cümhuriyet vapu- yap·lacaktir. Bu su da diger mem
z1 kilmd1ktan sonra yüzlerce tale- ru dün saat 17 de Karadenize hare. J ba sulan gibi kapalt §~eler içinde 
besinin elleri üstünde iki s:ra di- ket etm~tir. Programdaki hüküm- sat§a çkarlaca~tr. . 
zilen polis ve inz1bat k1t'alarmm lere gëire per§embe günü kalkacak Çamhcadaki yazhk smema k1§, 
arasmda §Chir bandosunun çald1g1 vapurlar 17 günde ve pazartesi gü- hk, .~11pah hale kon~_Ia~akhr. 
matem havas1 içinde kendisine nü hareket edecek vapurlar da 16 D1ger taraftan Buyuk Çamhca 
gençligini, gayretini ve nihayet bü- I günde gidip geleceklerdir. tepesi!1e y~n~de~ ~ çam, 260 ç1-
tün maddî ve manevî varhklanm nar agac1 d1k1lm1§tir. 
terkettigi Üniversileye gQtürül- Belediye ilk firsatta dort ek- Bu surette §imdiye kadar Büyük 
mü§tür. mek fabrikasi yapacak Çaml ca tepesine dikilen agaçlarm 

Cenaze; Maarif Vekili Hasan Ali say1s1 8 bini bulinu§tur. 
Yücel, Vali Lûtfi Kirdar, Üniversi- Belediye Reisligi istanbulun ba~ ----o---
te ve daha birçok müesseseler ve hca ih:..iyaçlanndan biri olan cmo. AdJ1•ye Vek1·11· 
dostlan tarafmdan gèinderilen çe- dern ekmek fabrikalar1• in§as1 i -
Ienkleri takip ederek getirildigi §ini _bir ~üte_ha_ss1sa e.saslt surette 
büyük ilim evinin holünde haz1r· tetki~ ett!fml~hr. Nehcede Kadi - Bu ak~am lmrah ceza 
lanan mevkie konmu§tur Mütea- koy, Istanbul, Üsküdar, Beyoglun- • 
kiben Rcktür Ccmil Bilsei, Profe- da 4 ekmek fabrikas1 in§a olunma. CVIDe gidiyor 
sor Fahrettin Kerim Gèikay, Niyazi 1 51 kararl~§tinlmt§h~. . Birkaç gündenberi §ehrimizde 
1smet Goz tarafmdan merhumun Bunlara yarim rnilyon hra sar • bulunan ve istanbul Adliyesi ile 
hayat v~ ~ahs1 hakkmda duyulan 

1 
fotunacakhr. Ahval düzelir düzel. bilcümle muhakimi ve ceza evlerini 

ac1 ile kan§ik nutuklar sèiyle~m~- mez in§aata ba§lamlacakhr. dola§arak yakmdan tetkiklerde 
tir. Bundan sonra tabut talebeleri. ~eker ithal edildi bulunan Adliye Vekili Hasan Me· 
nin ell~r~. ~stünde Beyaz1t p~l'.s Ticaret Ofisi taraf.ndan hariçten 1 nemencioglu bugün saat 18 de ha-
merkez1 onunde cenaze otomob1h- satm almmI§ olan 5000 ton sekerin reket edecek olan Trak vapurile 
n: konul~u§ ... v~. bur~dan Cagal- §eker §irketine devri nihayetlen- imrahya gidecektir. Gemiden ada
oglundak1 ev1 onund: bir vakfe !a- mi§tir. §irket birkaç güne kadar ya motèirle ç1kilacak ve bu geceyi 
p1ld1k.tan sonra, E_yube nakl~d1~e- bu §ekerlerin tevziatma ha§hya- imrah Cezaevinde misafir olarak 
~k aile makberesme defned1lm1§• caktir. Haber aldtgimiza gore Tica- geçirecektir. Vckil, yann tetkik ve 
hr. . . . . . ret Ofisi hariçten 5000 ton §eker ~ef~~lerine ba§hyacaktir. Aglebi 
M~ras1mde Vah ve _Beled1y~.R.~1~! daha getirtmektedir. Bu §ekerler thhmal yarm ak§arn ve yahut da 

Lûtf 1 K'.rda~, . Em~1yet M~du~ de birkaç güne kadar gelecek ve g:Ccyi müteakip adadan izmite ge
Salah~ttm, Üruvers1te profesorler1, derhal §eker §irketine devredile- ç1lecek ve tren yolu ile avdet edi
mualhmler ve dostlan hazir bu- cektir. Bu suretle, her sene hariç- lecektir. 
lunmU§tur. ten ithal edilen muayyen bir ni.s- Vekile; Müddeiumumî ve mua

Tamil' olu,nacak ilkokullar 

Îstanbul 62, !stanbul 24, istanbul 
21, Çatalca 1, Ferikoy 17, istanbul 
29 ve 28, Beyoglu 46, Beyoglu 16 
nc1 ilkokullarmm Belediyece tamiF 
olunmas1 kararla§tmlml§tlr. 

betteki §eker bu y1l da tamamen vinlerinden birkaç1, Adliye Dok
memlekete girmi§ b•Ilunacaktir. toru Enver Karan ve sair zevat ile 
Bar ve bahçeler geceleri saat birkaç gazeteci arkada§ refakat e-
bire kadar aç1k kalabilecek d_e_c_ek_l_er_d_ir_. _____ _ 
Mevsim münasebetile baz1 bax si kararla§tmlrni§hr. Bu hususta 

ve bahçelerin geceleri saat 1 e ka- dün Vilây~e Emniyet Müdürlü
dar aç1k kalinalanna izin verilme· , güne tebligat yap1~tir. 

zun y1llar neler dü§ündük, neler - .... 
kurduk degil mi? Babamm bir so. - Suslunuz oyle mi? Ben de • 

alarak iyi bir netice elde edecegi- vap onu pek dü~ündürmedi de .. 
ni umuyordu. Cevap bekler gibi çünkü hakikaten kenam seviyor. 
yüzüne ba.lthg1 zaman, Kenanm du. a 

Yaza . 
• IRFAN DOGAN 

Edebî Roman 8 
- Sizden ne istedigimi bilme • - Pek âlâ, inanayrm Kenan 
~ze imkân yok Kenan. Fakat bey. Fakat s!zin için hayatta zevk 
ben gene konu mu§ olay1m ve ev- almacak ba~ka meslek yokmu idi? 
velâ §Unu soray1m: Kendi elmizle - Evet varcù ve muhakkak ki 
haz1rlad1gm1z §U hayat üç sene • idealim bugünkü hayatrm d~gil • 
denberi sizi s1kmad1 mi? d1. Amma ne yaztk ki, emellerim 

- Sualinize bir t • cevabim baltalanmca, ben de taliime bo -
var: Hay1r! yun egmege mecbur oldum. 

- K1sa kesmi~ olmak için boy- - Sizin ernellerinizi kim bal • 
le sèiylemi o1abilirsiruz, izah edin talad1 Kenan? 
de inanay1m. - Sormamz fazla degil mi? Üç 

- 1zah ede ·im: Simit satmak, sene evvelki geceyi herhalde an -
gaze~ dola§'trmak, mahalle arala. nen"zden bir çok defalar dinle • 
rmda boza gügümlen gezdirrnek be mi§Sinizdir. Babamzla son geceki 
ni h1ç s1kmad1 ve bundan sonra da 1 kavgam benim hâlâ gozümün o -
stkm1varak ... Birkaç "enc evvel • i nünde. S1z ne çabuk da unutmU§
kini hahrlad1kça, bunla!dan zevk 1 sunuz. 
a~d1i;1m1 bile sovleri:em tereddüt - - Hay1r unutmadrm. Fakat bun 
11.U inanm. da be.nim ne günalum var? B~ u-

zü · e hi.yata bu kadar insafsizca vam edeyim: Evet sizi seviyor • 
giri§i izin zaran sizi hiç alâkadar dum Vedia, fakat bugün için ve -
etmedi rr.i? recek .. 

- Bunlan son aynh§tmda size - Beni tamamen unuttunuz 
uzun uzun anlatm1~hm Vedia ... 1 mu? 
Bugün lekrar ettirip benim içimi - Unutmaga çahi;i1yorum. Ve 
kanatma. Emin ol ki ben her §eyi bunun l('IIldir ki, hareketlenmde 
unuttum, hâd!selerm hepsine ol - daima soguk bulunmaga ugra~1 • 
mam1§ nazarile bakiyorum. yorum. Malûm ya insanlar telkin-

- Pek iyi bu i§de ben ne olaca. lerle de è.egi~biliyor. 
gim Kenan? - Telkinlerle degi~ek, hakikî 

- Size hiç bir §ey olmad1 çocu- arzularm1za sed çekmek demek • 
gum. Nihayet, babamzm, aileni • tir. Sizin hakikî arzularm1z çok 
zin arzularile hareket etmege mec müsbet ,.e isabetli olduktan sonra, 
burdunuz. Benim aramzdan uzak- menfî yollara sapmak için telkin 
la~mam, beni felâkete sürüklcdigi kuvveti ile ne diye kendinize zul
nis~tte, sizi kat'î bir saadete go • mediyorsunuz? 
türmü§tür. Bunu bugün belki siz Kenan durdu, yu:kundu. Hiç 
hissedemezsiniz. Fakat gèirecek - ccvap vermeden kalktp gitmek 
siniz, ne kadar dogru konu~tugu • istedi. t~te, nasll olsa sozünde du -
mu zamanla anhyacaksm1z. rup gelmi§ti. Saatlerce konu~mak 

- Hangi zaman Kenan ve ben için aynca bir teminal vermemi~
b:-1 zaman sonunda ne anhyabili - ti ki.. onnnla fazla gèirü§erek olur
rim? Hem size §Unu sorayrm: Be. sa, eski y aralarmm nüksedecegin-
ni... den korktu. 
- .... Vcdia ise, son sualinden cesaret 

biraz evvelki kalk1p gitme dü~ün. - Evet, dedi. 
çesini yenmi§ oldu. Kenan bu ccvab1 hiç beklemi -

- Son sualinize verecegim ce - yordu. Bir alil durdu sonra Vedia. 
vab1 bir misalle izah edeyim Ve • y1 hakh buldu. 0 ne de olsa 20 ya
dia .. siz beni, evvelce sevdiginiz - §mda bir k1zd1. Tecrübesi azd1. A. 
den daha çok sevseydiniz, ne bi • na baba yoklugunu bir gün bile 
leyim, a~k tarihlerini bile geride hissetmemi~ti. Vediamn (hay1r) 
bJrakacak bir ~ekilde bana tutkun diyebilmesi için, Kenan gibi iztl
olsaydm1z ve ben bir gün hiç um- 1 raplar içinde yugurulmu~ olmas1; 
mad1gm1z bir sebeple baban1z1 01. babas1zhgm, anas1zligin ne oldu • 
d rseyd1m; bu vaziyet üzcrine de gunu bilmesi lâz1md1. 
kanm olmaga, cski a~km1Zl ta~1 - Biraz evvel onu bu cephede ilc
maga takatm1z tahammülünüz ka. na etmek için haz1rlamrkcn bir 
hr m1yd1? Bu sualime bir tek ke- '(evet) cevabile son plânlarm1 da 
lime ile cevap verirseniz, sizinle kaybctti. Artik gitmek de olamaz. 
burada ak ama kadar da konu~u- dt. VP.diamn bir tek kelime ile !ik
rnm. Fakat izahh, kaçamaklt yol - rini sèiylemesl, Kenana daha baf;ika 
!ara i;aparsamz derhal kalkip gi • sualler sormasma f1rsat veriyor • 
derim. Ya cevet. ya chay1r~ deyin du. 
konw~altm. Nitekim oyle oldu ve kar§!Smda-

Kiz, mü kül bir mevkide kal - ki erkegin susu§U onun cesaretini 
m1!lh. Kar~1smdakinin tabiatim kuvvetlendirdi. 
pPk iyi hiliyordu. Soyledigini yap. - Evet, diyorum Kenan. Neye 
maktn tir an tereddüt elmiyeçegi susuyorsunuz, cevap versenize? 
muhakk:.ikti. Falfat verilecek ce - (Daha var) 

IFIKIRLER 

Milletler, bir büyük 
devlet · n hâkimiyetine 
terk olunabilir mi ? 

..... azan: Hâmid Nuri lrmoA ___________ _,.,.. 
B und an sonra barbe, yeni !Jl!I' 

sibet ve felâketlere, yar1Jll 
as1rda dahi telâfi olunamiyacs) 
tahribata, husule gelen scfaletl 
meydan vermemek içm dünyadB• 
ki millet!erin bir büyük devlt'l'.11 
hâkimiyetine, idaresine terkolull' 
mas1 esas1, merkezi Avrupadak 
memleketlerde bulunan baz1 mil ' 
tefekkirlerce ileri sürülüyor, rnil' 
dafaa olunuyor Fakat, fikirleri!l. 
nazariyelerin, plânlarm ve prnje • 
lerin, bilhassa bu g1bi pek umll • 
mi ve §Ümullü büyük meseleiertP 
hallinde tahakkuk ctmes1, tathl 
olunabilmesi için, bütün di.m ·a'' 
kit'alara, denizlere, kara lara J., 
kat'î galebenin elde cd1lmes1 . z • 
ruridir. Büyük iskender. E..k ft 
ma imparatorlan, Napolyon d•, • 
napart g!bi cihan,gir 1smi eri'. 
büyük fatihler, zamanlarmd'l dl.i 
ya mille ler;ni idar krinde ' ..1Iu1r 
durmak projesmi haki at r al;pi 

I getirmegc muvaffak ola1ram1~Jaf• 
dl. 

itikatlar, dinl-cr sahannda ujtri· 
§an pcygamberlerden Ifazrct JVflJ' 
sa, dünya yüzünde 11 milyon rnti' 
min kazanabilmi~. Hazreti isan·P 
tâbileri, iman edenleri kc>nd 1s n • 
den evvelki Musa ile, yüzk·rc 
ne sonra zuhur cden Hazreti 11l• 
hammed;n miimmlerihin Vf' ·ünll' 
na nazaran fazla olmu ·, · Ha ,re1 

Muhammet dalu vüzlcrcc 1 .' V 
miktarmda mümi;Ii islâm r n•!le 
tâbi hale get'rmekle beraber, 1 ftl• 
seviligin ve isc>vîligin bütün s 11 
lerini, itikatlarn.dan kcr:dc \'C'\' 

degi~tirmege imkân, firsat, zu 11° 
bulamami§hr. 

Milletlerin iàal."'€sile roc~gu! ,-c 
mes'ul oian dev e~ler, h;ikûmel ' 
Ier bilhassa geçen ve ~imd.k1 ustt' 
larda, 16 \'e 17 nci w ,nn da 18 in 
as1rlara nisbetle, siyasî mùvazc 111?• 

lerin esas1 olan ikti~ .. di mu\'azrlle' 
lerin teminini ilk plân.i alnm'ar' 
d1r. 

Demokrasinin tcmelœri 
Fransa büyük ihtilâli i.izer:r ~ .:. 
ruJàu Bundan scmra ·uhur cd 
sosyal1St11g:n mu dil ·e r Jff 
unsurlarile. geçen Umum; Har"i ' 
ten sonr:iki 21 senl'lik devrcd!' f$'. 
§istlik rruayyen d.:vle' lerce, s.yB· 
te~ekküilerce benimsencli. 

1939 harbini yapan. idarc ede~ 
ve devam ettiren devletkr. -<Il 
akidelerin zaf€ri ugruna yü7. 1 rc 
milyon halk kütlesini mevcut s1' 
lâhlarile çarp1§hrmaktad1rlar "\'e' 
ni bir siyasî, iktisadî ak:dmir i ' 
timaî fikirlerin zuhurile harbiJ!o 
mücadele yapan kütlclcr aras1ntl 
ba~ka bir gayeye tevcihinin tc>l111 

ni bcklenemcz. Hazrc>ti Mu a, Il• 
reti !sa ile Harreti Muhammet dr 
hi, nazariyelerini. fikirlerini, di!l' 
lerini yayarken zamanlar:nin k1! 
larm1, silâhlanm 1--ullanmak rneC' 
buriyPtlerinden kurtularrarPt§lllt' 
d1. Mütrazene ve rekabet düs ur' 
lar1, onlan fikir ve maddî ::. .âli

1 

r1m kullanmaga, kütleye te rni 
1 

mecbur eylemi§ti. 
1914 • 1918 Umumî Harbindel 

sonra kurulan Mill,.,tler Cemiye 
siyasî ve iktisadî r'Üvazenenin, ~ 
tice itibarile sükûnetin devartl1 

ternin edemcdi; bozulmasma ~ 
mâni olamad1. 1939 barbinin v· 
yüzden onüne geçilemcdi. 

1939 harbinin, içinde bulundll~ 
gumuz 1941 veya gelecek 1942 f 
larmdan bangisinde hitam bull 
cag1 kestirile.mez Fakat fa~izt11 1 

veya demokrasinin üstün gelece 
ve bu galebeye ore dünyamn • 
alarma, milletlerine, de-.. leUcri~ 
hükûmetlerine te~mil esa:.. diist 
hallnde kaydedilebilir. Ancalt l> 
keyfiyet, ne §ekilde olursa, oJsll 
bütün k1t'alarm, millet! rin b;r 
rafm yegâne ve rakipsiz hâkiJl"I 
yeti ile idaresin; tcmin edei.11~ 
Siyasî müvazcne, iktisadî rckll 
kanunlan bëyle hir dü~üncc!l 
tahakkukuna tabiî mânidir. 

Neticeler ve ~kil'er, 1939 1is! 
binden sonra àahi, Hl14.18 den 
ra geçen 21 y1lda oldugu gibi, ~ 
yasî, içtlmaî, .iktisadî istikrarlll, 
teminile rakipsiz hâk1miyetin 
daimî sulhün, huzurun, rd.111

111 havalî bir ümit, me·;'ud saéldl't 
hiyetinde olacag m isbat eylcJl"I 
tedir. / 

Gümrü';: varidah 
Harbin dogurdu~u zarurctJcrl~ 

ticesinde son ayl r zarfmda 1 

làtta bir parça durgunluk oldll, 
dan istanbul gü nrüklerinin ' 
dati azalm1§hr. Haz:r '1 ay1rtd~9 
tanbul gümrükler.nin um..i d 
dah 1 milyon 333 bin liraYll 

miistür. 
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SAYFA - .s 

Mukadderat 
sa a t i 

Çin diplomatlar1 Finlandiya ·Nor- Ve Y g and J 1i-.-.a Am<!i:t.:" ~·!' i0::~\;'f!::~i('T; 
A l Veçte AJman ile Cava kunctli kom§u•unun di· 

lmaya, talya ve Ro- • • Cezair umumî vali- • :ek1~rine menfi cevap vermek et.~ 

f l t 
1 ·"' • • d 1d • i;.arctini güsterdi. Onlnra bu küs-

n1any ay1 terkediyorlar aa 1ye l Vi:!yinel7ta(~~:)~ ~-nierai Bu, kadehin içindekini bir içi~te yuvarlamak kuman· ~:~1~~;:i~0~:n~:-'i~~IPD~r:1:7~C:u •. :.:.
0
, 

L1zbon 17 (A.A.) - Japanyan1n "" 1 ' 
Vl.'$Ot'e 1 ail1nàa bulunan Nankin Sovyet taraftan go- Weygand Cezay;r umumi valiligi- das1d1r. Franson1n gafletini ve yeni mesinin sebebini hayati olan k1vmctli ma~·jj elclo 
hukfur.et.nin Almanya, !talya ve 'le tayin ed1lm1:,tlr. Gcne1·aI ayni etmck üzcre cenuba dogru mu te-
f, ~•wa tara!mdan tanmmas1 ü- rülenler lev kif ediliyor .:amanda Fransiz Afrikas1 umumî b k d d 1 F k vcccüh etmelidir? Fakat o zaman 
zr •n Çin hükûmeli Mihvcr dev- Londra 17 (AA.) _ Norveç a. Jele~ligm1 muh.!aza edecektir. U UmQn Onln pe~in en ge en genç rOnSIZ Ur• dogrudan dogruya Amcrika . ., iu· 
t~•lcri r.ezdiadc bulunan diplomat- jansma gelen haberlere gore, Al - ----<>- hl k k d gilizlerl- kar~1la111'1yacak m1d1r? 
'· 11·1 ""ko'1St>losluk memurlarm1 manlar ~imalî Norveç'de Fmlan - Atatürl< günii may1n1n sozlerinden vüzu a ogrenme müm ün ür Dig~r taraftau be~ sene)e yak1n 
d 1· 1 géri ragirmt~ltr. Berlinden diya hatlari arkasmda sabolaj ha- bir zamand1r sürcn Çin hnrhi hâlâ 
h l Lt cden J4 \.ln memurunun reketlerinden korktuklanndan Ru, devamdadir .. Çang-K~y.t;ek yine 

I; ka ,1ûne kadar Lizbona gel - taraftan olduklan zanned1len b1r Boluda büyük teza- Hava ordusu art1k her c.eyd1· r Amerika ve In,;:iltcrcuin 1 .. ,·ik \e 
1t1P<1 l>'>klenmektedtr. Romadan çok kimseleri tevk1f etm1:,k•rdir· hüratla kutlandt y yardnnlarile nrnka,·einctw L~rar e. 
da 18 Çn memu1•u gelecektir. Muhasamat ba~ladigi zaman Al_ mektcdir. Tokyonun sulh lehinde 

Amerikadaki 
Mihver kolonisi 
Tahsi:> edilen vapurun 

hareketi tehir edildi 

man!ar1•1 kür.ük Vados hmanmda Bolu, 17 {AA.) - Ebedi $ef A- 1936 •enestnde, Sovyet Ru,yada se- y an• Pb• denizde de raita oiara - mayn co· yapllg1 muhtelif dcnemclcre hiç Ile 
50 k~i tevkif ettikleri sOylenmek· tatUrk'ün Boluya ~Pref verdilùeri- yahat ctLigim uman. bilhassa Sovyei f 8Z • " ;1t~~üdd~rim!or;~~;roc~odpu, .. ~d~~~!.1:~~tudgu:~ müsait blr cevap a11nn1am1~t1r. Ara-
l ~' F" 1 d" h d d . nm yed1nc1" y1loo'nu· mü bugun·· ko""y- havac1hgm1 - mümkûn olablldigl kadar 1 Ab" d" D r ' . . 1 t kl ., 1 Cu..ir. Ln an 1ya u u u c~var1n. .. yak1ndan tetklk ctmek flrs.atuu bul- 1 ID ave nilerini Oatlran KOrsandlr, illn.1ç ye· 7.1 1§.g'.8 e me e, llll yon a1"'ta nii-
da bir limanda bulunan Norveç lù ve §eh1rli halkm i§tirakile ve mu~tum. o sene Sovyet ordusu, Kiev rine indirme yapun ve rtu•mamn de- fusu '1âkimiyet al!ma a!makla bu 
vapurlar1, mürettebatin aldig1 va- candan tezahüratla kutlanlll.L§ltr. (Kiel) m1ntakas1nda, büyü.k manevra· l, J z.b·.lkiiniJi elint hiçe .. aynn per\'as12 d:iva h~llolunaraga fla btnicmi'.\·or. 
ziyet dolayisile alaooklari hamu • Tôrende Vall, Bolu meb'uslar1, as- lar yapnu~ bu n1anevralarda ehemmi- nakhyt gc1 cis1dir, <lenizalh gen11sini 1 Bi.itün ktt\\'~li bu eski noktada tr-k .. 

k
• p vctl1" kuvvctl 1 · ti k t · 1 h ile ugra~caklanna, memleketlerinin d•n1zle1·m d1b1·1·• ·11ùl-n karta.l g.Jzhi 

!eyi tamamlamaàan hareket emri keri ve mülkî er an, arti mensup- ' er • ·~ ra e m•~ 0 an a. yoltartru yap ;J b uk ordu1"nrun ' ' • " ~if ederek bu ~i ni ha~ et lemizle· 
mek \.'e ç:n dik<'nÎt i aya"ktan "l .. 

karmak lôztm deji'il midir? 

lar1 ve bilûmum t'°"ekküller hazll" va ordusu, taar1"Uzl ve tedafill bakun· .) .. .u, uy rC'iakat gem..idir. 
almUllard1r. $imal burnuna git • """'l dan btr çok yenîlikler gOsterrn1$li. Bu ytgmajl;rnl siJr'atle ikmal edi.p taarru· Enginlerde koybolan1 bulan o, i;alc:-
m-ekte o!an posta vapurlar1n1n da bulunmu~lardir. , arada, dU,man cepheiinin gerilerine i;a geçnlesi imkânlarlru hazirlasalat ~anan 1 glSren o, kaçana yakahyan o. 

V ~s nr;!on, 17 {AA.) _ Dün 6eyahatlerine devama müsaade e _ Parti, Halkevi ve Belediye ad,na · ~mlerle paraiütçü indirmek, nakllye daha lyi ederle.._. lirarlnin pe•1ni b1rakm1ynn o, agn 
Wt.,\p• r vapurunun hareket,·, A!- 1 ! . . irat edilen bir hitabe ile Ebedî "'e- tayyarelerlle askcr, top, tank ve cep· Sovyet hava ordus)111un yeniliklerl toplann ac•z kald1~ batmaz Z1rhhy1 

Biitün bu sua!, veçbe .-e endt~e· 

l memt§tir. Y h ta ·bt ha.kk1nda bu menf1 ve bedbin mUtale .. 
tn "l ~on Io 1 w·ed Al J j "li So t 1.. fin aziz hatuas1 amlmJ§tir. ane . i•mak B• • 0 zamana kadar hakliyan o. ç1kanuy1 himaye ve me s ar1 l emann ile man ar, ngt z • \~e an~ kiç bir Avrupa ordmunun manevra· ula.r1 ilcri &üren, bi.nnisbe genç bl.r su- . 1~ 1 1 
l '1···.•ne1~ ;.n 1nuvasalat1na ,·n112· aren ·1 1 h! d b l b d a b neden o, b'ndu·mt•y1 ko"1y ~ iran ve-

Ier Tok)·onun dertleridir. Japonya 
çok büyük bir devlrtlir. Fakat bu 

.., .. v..... mas1n1n tamam1 e e n e u unan larmaa gOrùlmem11 hareketler de var· ay i; Y ~101 as1n1 a11114 kumandan· i 1 
tenir c:.d ....... 1·,11

·r. Vapurun b.i sa- N t l · · · R d t la1· gibi e;kiye ve gOrcne"e bagï1 01 .. ya güçJec.;tlrcn °·. s:Se, tip yc, go1< ere bahsettigim üç g&Jf'YÎ de birden 
I J, 'X Qt·veç va anperver Cflilln ~ma. u s y a a I, - •. . , • l'lkan d31C3Y:l rl'gmen karakol Y<ti_>80 • • 

ha n!l. ~f. ti mukarrer ;ken Harici- li Norveçtek.i Alman iac:p ve mü - b.'lanevralar bittlkten son.ra, bir gün m.an1as1 laztmd1._ Onun içtn iik.1rler1, 0 abluka ve n.uhu:ray1 yaran odur. 1 kucakla111ak kab1l n11dir? Hem Ru~. 
"- ben1m edind1éun kanaatleri sar.:;h, ' · . · · 

Y~ Nrz~ ·c ... n!n cmri üzerlne yolcu. nakale yollar1n1n emniyetini ih • Moskova'da oturduiumuz otelîn lokan- Kendi kendime $0yle dü~undüm: . . . .. ..*.. . \ ya, hetn An1erika, hem lng1lt<'re 
iar1n \e bai!ajlarm yeniden kontro. lâl etmeJerinden korkmaktad1rlar. .lasuida, yani ba~irruzda kurulmu§ bü.. - B th· . · · l{ava .:alatu, surau ve cevaliyeh sa· 1 \'e hen1 de Çin ile a}"ni 2amanda 

M •• h" k " ylik bi.r sofrada, gayet güz.el FranslZca . en_~ _n ayet askerlige merakll 1 yesiude o kadar b1.1yük bir se' kUlccyl11 . . 
lû j ""in l !,:.ra: tehir olunmU§lUf. u )ffi as er1 konusan bir takun siviler yemek yi- b~.r amat.Orun~.. Bu a;Ozlcri !>Oyliye.f\ tecenvnil kudretme sahipti.r ki bu ka· muhnsan1a be§er kuvvet1n1n (C\'"' 

\\'e:.tpo;nt Alman konsolosluk J"zJandaDID yorlard1. Yüksek sc!'3le konustuklar1 dunyanm en 1Y1 ordusu addedilen Fran danru deni:t kuvvedenn<tc de kara 1· kinde dcl:"il midir? 
1 ·1 · ! ! f d b" t db" l · d" 1 k lst bï ·· 1 r1z ordusunw1 bir profesyonel a~kcri 1 , 1 . . . n crrh.r • r1 1 e a1 e eri c ra 1ndan Ir e 1r ç1n, 10 eme emesem le soy e..- tahsilini ve hoyallnl 1neslegine v~k!et: {Uld\ ~·et Crlnde de bulmak n1ûmk:Un de· Esasen Japonyada be- sened1r 

mUrekk p 5(.~ kt§ilik bir kafileyi • ti• dilùerini isitlyordurn. Manevralardan . . gJ tr. Bir do~Jrunurun bir u:i;ten kal· d , h t t l k 

Vazlye bahsed.iyorlardi. Hemen anladim kl bu 1n~, genç b1r kurmay subayd.1r. Bu is· kip ba"'ka bir .... c ,.,.t,,,~, denJz··-1 evam eocn arp en 1z rap ar ~o • 
L.zbor.'-. gôtürecektir. Gem1de ital- le h h Id b d d 1 1 ' - • -·~ --

1 
Yenl

• komi"serlt"k}er siviller, manevralara ha..-.saten davet d rhl er a tel en en a ia 1Y anlar, flâkun .olrnak 1art1ylc günler ister . .Jir 

1 

tur. Dün çekilcn Japonya Ba~vekili 
\"a kon olocluguna Ill1!nsup me- ~ ed.l . 1 blr Fr kerl h a a çok bl r. Sovyet hava ordusunun 0 d b" .. k d"kk J -• m11 o an ansiz as eye-o yenilikleri beni ha ra b kt •. r wiun 1r cephl"den otckine nakl!, son nutkunda ~o l ate eger 
mu_rlar 1

1 ·•.a.r.rhr. • Ruzvelti"n go""nderdi"g" i" a"hdasi"le i"nzi"bat tlnin erkâm idi. Taze hvyar gibl na- Y n ira 1 
ama, •

1 

.. mendlferlerden otomobH 011 d b" .. f 1 • . Di d k" 
d

.d 
1 

le be · r .. ha.kiki harp haHnde bwilar1 manevra- \le cnselerd .' Y a.rin an ir cumle sar e m1~t1. ~:or u -1: 
\ap·'~lln ogleye dogru hareket • ) "" 1 e meze er zenm1, so ranln us· l . . ' .. ,.... en utUadP. etmek prtiyle • . 

edebikc o"i zannedilmdctcàir. meSaJlD a aca<n ce- kuv vet lendir1" liyor tünde v<>tka surahilerl, $arap $iielerl 1 ardn oldlugu glbi tatb>k etmek ve mu- gunler ve hanala1a ntub.taçllr. H•,·a .__ Çme kaqt be~ enedir devatn 
6- lçabucak bo.:Jlhyor· bo"Jl1an1arm yerin• Va!fak o mak mumkün olm1yacak kt ordwu u; .... ise 1idet.'t"'"'i e d t . - ed b' h bed b k b" 

apla bell
.re k 1 Y"" • r- b F b ~, 1 d.. .. .. 1 e Y r e a:;yru:e en li' mu are e ~ a 1r 

V ce Stokholm, 17 {A.A) - D.N.B: lokantada hizmet eden genç 1.ius kadm- u ransu su ayl ~.Y e U$unuyor. • ':"eydanlari hazlr bulunmak sa..o-tiyle, 

A 1 A 
• k l 1 la us he millctin Japon mille li adar metin 

man a merl ay1 Londra 17 (A.A.) - Avam Ka- Moskova radyosunun bildirdigi- art hemen do u r1m getircyorlardL •• 1 .· c.ep. \•e rnmtaka d•gifllrmck, yal-l. Il marasmda bir meb'us sôz alarak ne giire Sovvet yüksek ~ûras1 ri a- Rus mlsa!t.rperverlig1, ikram1 sever; Geçen scnenin baharinda Almanlar, n1z be; alti IK\athk ve nllu>)et bir ikl hareket edecegiodeo çok ~üpheh-

f 
. . · ... . . ~ aras1ra bir kwnanday1 ancllran bir sel Nor\.·eç'te, Belçika'da, hava ordusuyla &Wlluk btr i~tir. ~ im. Binaenaleyh bal!;. ara;;1ndaki 

1 0 et', fo etf 1" tngiliz h1t'alanmn . Iz_ Ianday1 ne set dl\ am asken kom1serhkler 1h- vükseliyordu· . rr ki t k d kl Merkcd vaZlyette b>1lunau Alm h - .. 
zaman ttrkedeceklenm sormu~ ve asm1 a u e mi§ ir, u a re - Dodna 1936 Eylûlünde Mo>kova'da blr ziya- ava uvvetlerlm kâh llolanùa·do kâh b"" .. d 1 k" . .h 1' 

'' 1 d k b l t . t B h be . muva a ye az.in 1 ar1 zaman, h k . an c~nutsuzlui:;u çok iyJ anh~onun 
· k · 1 J!. Fransa'da kâh i - ital . ' . \•e utun ev et ma 1nesme a ~1n 

Va§.ng Ol', 17 (AA.) _ Alman Iz!anda ba~vekilinin Amerikan kt. nazaran yeni omtser er §ere~ ve Votka kadehlerl, iarap bardaklari ret sofras1 bajmda duyd .. gcun müta- Y • . l'ellua ya da, kah i 
maslah-tgüzan Tomoon, S:immer taall gelince fngilizlerin aday1 ter disiplin bak1mmdan askerî vazife- bir yudumda bo~ltthyo1du. Daha ev· tealan hallrlamljj; benim hava kuvve- ugoslavya da, kah Irak'ta, kâh Girit bu ho§nutsmlu•\unu azalhnak için 

\
,. Il •· · d ler·n ,·fasinda ktt'a kumandanlari·- vel ziyaret ettigim havac1hk mücsse· tine .ka1'31 gOste1.·d1gi1n lnanctn Fra.ns11 de ~obi·uylokrtuz .. Ahnan. hava o.rdusunun fâztm gelf"n trdhirleri almak üzere 
• e e' 1. nadm e Wicdemann ketmi• olacaklarm1 beyan etmi• 1 aym 1r er. dun Yunan e ù 1 • • 

1 
. d ed , 

1 
l kl selerinde cDodna• run 1nânâstn1 og. zabit1nin bcdbinliginden daha dogru l t-nd· ;.r d • ed .. ~ Y an a· bir istika111et verf'ce~im ... 

\"e Boro... er-;. n~_,rir.Ja.lci kion..oclos- oldugunu hatirlatm1.$t1r. e ayni erec e r::es u ~ aca ar: renmi~U1n. Bu, kadehin fçindekini bit c1kt1G:1111 dil~ünmü!"ltün1, bu defa Girit ~n .s ' .. 3 e ert'k Garid 1 .. ~tlar, . · . . . 
lar A r ri:.;.~d~1 i!i:amellcrinin tcm- Eden verdigi cevapta ezrümle ve k1t'an:n manev1 §eref1, madd.î iç~te yuvarlamak kumandas1 idi. Ood- adastnUt, 1936 Kiev manevraJarmda \ ~U:u'~ 1,l~t. d mey~:i.nlur1nda~ .c,t1fa.de H.a~p. u;:1nde iken hrr n11llet B.i.~· 
dit "' li es• n1i..io;.al1desinin veriln·1e-- ~Oyle d~mi~tir: ve manevî menfaatlerinin ba§hCa na'lar tevali edlnce Fransiz subayla- SovyeUerin llk deta tecrübe ettikleri 1 ,re . en .eriye yl, llayfa Y1 boin- vekJlinin hu k:idar açik konu~rnasL 

1 
._ t 1 •·- .. 1 1 .. ··1d·· d·11 . .. üld"" . bal yorlar, ya11n !lelçtku ve Fraru;a h tt" h •· 1 • • 1 d ··1 

m1 o mas.r.t pro..:s o etmi<tir. Bu bt'r z·~an meseles1"d1"r. Ora - müdafileri bulunacak arw.1. Alaym rinin goz er suzu u, ' en çoz u. QIJlyük milcyasta hava ind!rmelerlle dak· .. 1 . d h . k d . . ve a a o~nuL<uz ugu aa e ·~· • 'X .a...Lu 
1 1 

. . . ., . I t us er1n en aac tt ... erek Jngil· . 
Bunta" Britanyadan scrbestçe daki vaziyc~ Ruzveltin Izlanàa ba~ ruhu ve babas1 mesabesinde bulu- Ben m masama en yakm o an ~·. so• zaptedilmesl U.zerine Moskav•'da duy- tcreye hücum edebilirler. ancak nzaltmak L•l•mesi b:ztat 

g me .üs:iadesi alamad!1<larin- vekiline gêinderdim mesai1a taay - naeak olan bu askerî komiserler zu Sovy~t hav". ordusunun yerulikle· dugum yanh$ ve geri !tk1rlerl bir defa l Hava ordusunun mühim va.U:lan memleketin içindcki memnuniyd· 

d d 
b" rlne mtikal ettirdller. M1hmandarlar1 daha hallrladl H'là N 1 • ta d • 1'"' • h 1 k · . 

an o l71 pazar günii bir J?[lOil ~ ün ctmt< bulunmaktadir. Ame • kt t'a kumandanm·n otoritesini tak.. 1 K 1 d b larind uzak•a m. 0 apo eon un ~un r ir: sa 1g1 nz1 o ara go leremez m17 
1 

. I ' 0 an 1' 1 or u ~u ay. an "'" baglad1g1 yerde otladlil anla~1lan bu 1 _ Çok uzun menzllli olmak, • . .. 
V purL<r.J •Inememi§lerdir. rika Birlesik Devletleri Reisi bu viye edecekler ve kumandan tara- olurmu$ olduklan lçm, daha <erbesl Fran-iz kurmay sub•ylnln giizler;vle 2 Ma l 1 d k .. Btoaenalcyh çok 1h!J) ath olmalt • la · · • ...,, - n a ar an ac~. &§ma ve nu- . • . 

--.>--- rnesajmda Izlandaya takviye kit.. fmdan verilen emirlerin ifa edilip konw,uyor rd1, Ben de, o zaman Sov· giirdüi:ü reali~eye lnanmamakla ne ka- ruz ltudrotl Japon dtvlet adamlari 1çm btr borç· 

H f l d• l -~• yet Rul\ya'nrn mutteflki olan Frans1z· d h ta t · ld .... · d. 1 le ' . . • . • . • ay a yo unu 1na- ";,n giinàermege haztr bulundu - .,Wlmedigini kontrol edeceklerdir. t b d. .. 1 . . ... k 1 . ar a e m•• 0 u •• nu 1•m 1 y • 3 - Çok cevval oldu!l.u IÇIQ sevkül- tur N1tek1m yme • ·n1 Ba•vek1l 
t 

arin u u~unce er1n1 ogren.me çi.n • 11amJ.J bulun r E·e K' 1 · ' mitle UÇUrdular {!unu ve bu k1t'alar1n icabtnda n., Askerî komiserll'r emirleri ifa et- kulak knbartUm. Duydui'Um mütalea• -~\·ralanni y~yodum.~ r t l~V 17a.· CCY;:i t~e1nn1u kablllyetinin yl.i..bekli• temas eltigi ayni nutkunda su mâ-
giliz kuvvetlerinin yerine kaim miyenleri ve vazi!elerinde tekâsül ler, hiç hat1r1mdan ç1kmaz: bu Fransiz •ub1'~Y•an, ••ranpsane ,mn''ge

0.,!0" gi, nal1 cümleyi de sariediyord~: 
T h h 

... • ... - 4 - Büyük sürati sayesinde !evtc•· 
a ran 17 (A.A.) - Bagdattan nlabilecegini bildirmi$tir. giisterenleri kumandana aber ver •- I'>:l1liillçü, hava piyadesl gibi baharda verdiAi 60000 arnstnda degilso !Ade baskin kabiliyett. •- Ba,ka mil!etler fed>kârl•k-

gelen haberlere gore Arap r,,!tli - Fransada komünistler mekle mükelleftirler. Buunlarm 1eyler, gosten~ten ve spordan lbarettir, hava ordusuna lnhmam11 olrnanm Bu vas1flar ve mcziyeller. hava si- tar ya d' J ·n ,. · 
\"('tperv:"lrlcri Rutbaid"da Bagrlat .. t k" f d"Tr ·r l . d h r b es Ru:;ya'n1n sonsuz topraklar1nda, nü!u• meraretinl ve a2abin1 muhakkak Mlâ lflhtnl tam blr taarruz silAhl haline ge .. d f dpkm}~J-•-'1ye apon n11 e .• 1n1n 

a lp Ve tevki ediliyor l5er vaz1 e e~t e. mu a e e . - k~sa!et1 az. yerlerde, par~ütçüler jn• duymaktadar. ÇUnkil Frons1z ordusunu tlrnil~lir. aZferin anahtar1 ise taarruz. e e" a .ar U\ .•r y~~1n~s1 tabti \e 
liavra ynlunun bir ki51n 1 n~r~ dina- nas1nda asker1 te§Ci. etmek, haan- d1rmek kabLl olsa bile Avrupa'n1n ka~ A:.,"lan Stuka'lan yenml~tir. Lrmie;tir. Zaterln anahtarJ. i-;e taarruz_ zarur1 hll" ne-tice degddœ•. 
mille u,.. rmu.$1ardt.a. ErdG~d .... ki Vicl1y 17 {A• ) P li C 1 J .,. b b" t l !ab 1 k 1 k tl · d b ·· kil rd / .. n .. - o s a va. ere, pan15 e se e 1ye veren er ve al mem e .e _erin e u, mu~ . n . !lava n usu, arhk, her ~eydir; ke· zi evsnf1 dolay1sile en buy'..ik zafer 1- Bu siizler Tokyoda ihti~·atin â7 a-
k vve•lcre kum;lnà.a eden binba~t dos vi!à~etinde ~üpheli yüzlerce firarilere kar§1 amans1z davranmak oln:az. f\.1aklneli turcnklerte .par~sütçü .. s1flen ta~lbe kadar, kara ve deniz milidlr 1939 EylOlünde b~l1yan bu mi derecedc hükünt sürdüi",ünü iis 
Glub Ar p milhyetperverlerint a. komilnistin evinde ar~tirmalar teri dah.a ha .. ·ada ik:z:i ~ekhk g1bi av .. ~~1vv.etler1ntn muhtetir s1nlf1ar1nlll bü.. harp, 0 gUndrnberi zarerin, hep ha\•& t ri . t : .11 . ~ . . g 
ramak izere ùir motiirlü müf~ze yap"ll•hr Bir k k . . ve k1t'amn siyasi i§lerini tedvir tamak ~ten bile deg1ldir. Asker, l<>p, tun 1$lerlnl Yl!>Pm•ktadir, 0 ke:>if bo· silllhmm lesirile lcaian1ld1gm1 gosier- ~. ) or. ç ami er, dL' '"'" eller, 
il . t .., ço 01nurust tev - etmektir. Ufak cüzütamlarm siyasî tank tas1yan 3g1r nakhye tayyareleri.ni tügüdür, piyadedir, stivarldir, rnaklne_ m~tlr En agir tanklara akl"ft, en n.u.· dun~·a durun1u U7:nk ~ark 1n1para· 
. e hare •t e\m~ ir. '~if ed•lmi~tir. rnemurlari, alaylarin !lskeri komi- hnva dafi bataryalar1. çabucak alas;ag1 li tüfenkçidir, topçudur, ~!Ir topçudur, essi.r sJiàhln p!ke yapan sava.s tayya- torlui{unu temkine da,·et edilor 

t
~C ~. . --· :i-erlerine, alaylarin askeri komiser- edeUbtiUilrllerl. ,t .. ere in~b1.1edn maehddut lpa.. hadva d~ftllhtopçk,. usudur, af;LI~ dalrt. top~u-1 releri, en büyük z1rhlilara kare;.1, C"n amrna yeni hâdiseler zuhur ed~rse 

u:> h e 1 e Ir cl! e V 1 .!\. i l leri, tümen askeri komiserlerine da ve civannda temi7.lemek güç degll- haberecid1r, Elhhlyecidlr, b0$Ïnci kol- oldugu anla11lm~hr. hel .. Atnerikada b1r har~kcl olursa 

1 

ras ç er e ayyare er1 e m Y anar. su ur, 1s dmc1d1r, nak 1yec dtr, mu. bldürUcil sllllhln torpido tayyareleri , • 

_ __ ~-- . 8 Z y e ~'.· I kar~l Ve ilâh ... mes'ul c:>lacaklardtr. di •. l\lilttefiklerimiz bOyle havaiyal dur. Karada bu hizmetlerl giirdugü Art>k hava stlâh1n1n her l"Y oldu- l'tfalsuoka'n>n dcdigi gibi •>eref ve 
guna iman etn1ek lâzund1r. taahhiidiinü üada. ac;Jn tereddiit 

l·nhatt1!1dabu··yu··k ESRARENGIZ DANSQ•• Z giistermiyecektir. Hiiûk hs•n Beyrut resmen derdi büyük .. 1ursa bund• ~" •la· 
cak ne vardir? Yeni ve daha km·· . d k l d teslim oldu vetli bil' kabiue veni kararlar ver•· 

1 r g e l a ÇI 1 Fakat çok degil ... Ancak yirmi Zab1ta Romam: 14 - tstcmiyorum! 1stemiyo • cektir. 
frank kadar! •. • _ rum! tstem1yorum! Kudüs 17 (A.A.) - fngiliz ve Hüseyio ~ükrü BABAN 

- Ben babamm paras1m ça!- Turkçe11 M. Fer1dan Ve kap1 ile lœndi arasmda Avustra!)·ah k1t'alar süvari ve -- ----------.,.-,,--B. l.., ta.ra.fi 1 in ci sayfada) 
d·~ n A'm:t!ll:mn Moakova islika 
m L.nc har'kLt yaptiklar1 Vitebsk 
bolges1à:r. 

L<:n:ngrarl rmntakasmda Sovyd 
kuva) i l.ûL~mm Alman taz -
yiki k31\ smda ~ka do[;ru çekiL. 
di:.. h:i.b- • ve·ilmekted1r. Bu va -
ziyct•,, L n;ngrad Alman tehdidi 
11!lm• d~ektedir. 

v.tcbsk ~mlakBSlna 1elince, 
bur~ùa •;~rek:it da.ha sert bir in'ki. 
<:tf gils' P ilu mmtakada Sta
l:n J,atti 1 1 'arr.1ui ve evveikl gün 
ilk uns-..11 iari Smolensk êinlerlne 
VRr r;;. c.1duk!an bildirilen Alrnan 
mo~ërlu ''uvvetlerinin Smolensk'i 
1,g&l ett lderi >i ber veri!mekte -
dir Bu vaz y~lte Stalin hattmda 
nr 1k ha!:.:.ki ye sevkûlceni b1r 
Yilrr-an _ hu$ul~ gelmi~ olduguna 
l phe 'd mamab:tadir Moskova -
è n 400 k•k metre mesafede bu!u
na S1u • .:! •• k, içtnden gen~ as -
f~lt yol'n gPçen ve ~imendifer 
h tlann 11 telab m1ktas1 olan bir 
f~~ d.r !3u 'hrin .'lhnanlartn e. 

• geç:n1:; olrnas1 Sovyetler için 
niuh btr kay1p le~ki! eder. 

Almanlar, arhk oulcrinde Stalin 
b.. 1 gib .. b 1 I:'. ullun engel.er ulun -
r,, ktnda ... daha slir'atli ve kuv. 
\'C ,. k'I -
b 

1 §e 1 de harekata devam ede--
1' • ' . 

"' <'ek, '°dJr Bu nuntakaàaki A!. 
r. . taa. ruz \ e yarmasmm hecieü 

1 ~"''slo-,Q o m•kla bcraber, Alrnan
k> "' ~le veya cenuba dogru 
·-Vn,ural~ he:n gediJ!i l'!~let. 

mek, hem Sovyet k1t'alar1h1 arka
dan Ç•'v1rmek te§ebbüsünde bu _ 
lunma!an bekienebilir. Bu k1vn -
11~1n istikameti, as1l Rus ordusu -
nun bulundugu mevkie gore, ya

ni ya Smolensk'in ~maline veya 
cenubuna dogru olabilir. Büyük 
Rus kuvvetler1 cenupta ise, Al -
manlann gedigin ~imal loslllUlda 
h.r müddet müdafaaàa kalarak bü \ 
vük kuvvetlerle cenuba, Sovyet 
ordular1l'm gerilerine d.o.~ sark
mas1 çok muhtemeldlr. Fakat Rus 
ordular1 bu muhtemel vaziyeti on
l<'mek iç:n sevkulceni bir geri ma 
nevra.s1 yapt1klan takdird<! Al -
nanlarin ~!male veya cenuba ktv. 
nlm1yarak Moskovaya àogru yü -

"iimege devam etmeleri daha do~
ru bir h&reket olur. Maamafih Sov 
\"et!erin de Almanlarm biiyle bir 
hareketine kar~t yalmz pasif de -
f:i!, aktif bir hareketle mukabele
leri de v&rittir. 

Ezcümle Sovyetler, Smolenskin 
gerilerinde büyùk bir ihtiyat or -
du toplam1~larsa Alman taar;u -
zunun kaydettigimiz inkiJlaf ~ekh 
daha az varit sayill"lahdtr. Fakal 
eger bu mmtakada bêiyle bir ih;i 
vat ord11 bulunmuyorsa Alman 

motêirize ku vvetlerinm bugünler -
de Moskovaya vannalan beklen -
melidlr. Herhalde Sovyet kuman • 
danhg1 cepherun bu vaziyeti kar-1 
~1smda mühim kararlar vermek 
mevkiindedir. jr; 

mad1m! duran bir müfetti~n üstüne a- tank cüzütamlarile birlikte ba~ - Atat •• k B J 
- Gerçi sizin evde çalmacak faydasmt gêirürsün... t1ld1. Mücade!e uzun sürmedi. !armda müttefik general1"r o!augu UT U \i arl 

kadar çok para yoktur!. .. Ne ise Telefonur ziH çalmca herkes Jan ne istediliini bile bilmiyor. halde dün olileyin resmen Beyru. • h } d Jd 
•~n - Degirmen•e gelelim ... Pa- sustu. Yalmz âhizcyi eline alan du. Kendinden geçmi$h. Bag1- ta girmi§lerdir. Mütte!ik k1t'ala - l a e e i i 
ran1z yok .•. tl'stelik bir de dansii- bir müfetti§ konu~uyordu: nyor, h1çkm~ordu. Nihayet in. rm ba§mda Suriye<leki imparator. 
ze içki 1smarhyorsunuz! ... S1ga· - Allo! ... Evet ... Soyleyin o- liyerek ve kollarm1 hrmahya • luk kuvve!l<'rlnin ba~kumanda -
ralanm ver bakalun... na, fürgonu §imdi yolhyacag1z.. rak yere yuvarland1. ôtekiler m general M1tland Wilson, hür 

Jan anlamadan paketini uzattt. Kapad1ktan sonra iitekilere pipolarm1 içerek ve ara sua bir. Frans17. .l<uvve'leri ba~kumandam 
- Ucu mantarh sigarlar... dôndü: birlerine bakarak bu sahneyi genera! Catroux •1e Avustralyah 

Bunlar degil mi Dubua? - ôlen hizmetçi kiz için te• seyrediyorlardt. general Lavarok bulunuyorlard1. 
- Evet! lefon ediyorlar... Cesed:m bir _ Bir bardak su ver Dubua!. TESUM RESMi 

Al., B d · an evvel nakhni rica ettiler... K" d 1··t·· • - a. ar a zengin gcirünen, un e u un var. Beyrut 17 (A.A.) - fngiliz kit-
§ampanya içen ve cüzàan1 §i§km Jan !;iabo gozlermi kirh di:i - Suyu Janm yüziir.e attilar. alar1 Beyruta girdikten sonra A-
olmas. lâz1mgelen bir ad1m var... §Cmeye dikmi§ti. Di§lerini bir Asabî buhran hir gôz ya~1 buh- mira! Gonton $ehri Suriyedeki ln. 
Adetiniz hilâflna .olarak arkada- b1cak!a açilamiyacak kadar s1 • ram halini a!d1. Jan parmakla. giliz kuvvetleri b~kumandam ge. 
ki küçük kapidan Ç!ktm1z ... Fa- kiyordu. rilo bogazm1 s1kmaga çah§t - neral Wilsona ve hür Fransiz kuv-
kat bugu··n h · d - Grafopulos'a nerede taar - d ma zenm mer ive- yor u. vetleri b~§kumandan1 genera] Cat 
ninde ve bu kapmln yan;nda ruz ettmiz? ... Barda mi, yoksa - fstemiyorum! 1stemiyo • • 
b 1 Sokakta m1? roux ya resmen teslim etmi•t!r. 

u unan yanmt~ sigaralar ve a. rum! • 
~ 

:,rak izlen si?.in sokaga Ç1kma - Jan: Komiser omuzlanm silkerek C'h • 
d kl 

1 ang1rde bir park yapilacalc 
y1p ora a sa anà1g1mz1 goste- - Biz taarruz etmed;k, d.ye homurdand1: Cih 
r1·i·or .. Ecneb1· ,·,·1du··ru··1mu···. ge. · led. B b b · B · 1 · h · b' b' · . angirde GünC§li sokak ile as-' m 1. a amln a§ina yemm e. - u pis crin epS1 tr mne f ! 1 a t yo arasmdaki sahanm park 
rek ·~en • De[;irmen• de, ge • derim ki... benziyor ... Birazdan da anasile haline getirilmesi kararla•tmlmi§-
rek ba~ka bir yerde ... Cüzdam - Babant i;e kan~hrma ... 0- babaslna dert anlatmak lâzim • 

t d b 1 kl 1 k' tir. or a a yok .. Altln sigara taba- nun 3§lna ge ece er geldi za. ge ece · ··• Belediye Reis muavini Lûtfi Ak-
kas1 da çahnm1~.. Halbuki bu- ten... Ôlümle pençele;en bir hasta-

.. · b"" 1·· b 1 ··d B ·· 1 b. b" 
1
.1 t f - soy ve Belediye Hey't•ti Fenniy" 

gun s1z u un orç annm o e- u soz er asa 1 tr l reme mn e ra ln! a•an doktorlarm ya_ l\füdürü Nuri dün buraya giderek 
dmi1• ... Ve bu ak0~m sen takip tevlit etti. Jan deh~etle etraf1- rathgt l·astane havasi burada plii!t•n hazirlanmasi !çin tetkikler· 

Atatürk bulvar1 .i;in Gazi K;;P
rüsünün ba§langtcmdan itibarrn 

:ïOO metrelik k1sm111m ~aall àün 
Belediye Daimi Encünien i tarafm

dan bir müteahhide iha!P olunmu~ 
tur. Bu i§e 34 bin !ira sarfoluna 
cakltr. 

$eh Safa camiine ka.Jar imti
dat eden bu iU< k1s1md• yo!un gc"
ni§ligi 50 metreàen ibaret buluna-
cakhr. 50 mctrenin bir k1sm1 yaya
lara1 bir kt~m1 sü\•arilere. bir k.1s· 

m1 bisikletl lere t:ihsi• olunr.c k, 
diger k1sm1 da ye§ill ktcn mürek
kep olacakt.r. 

VEFA 
Kustüyil Fabr1k:is1 Sal b1 biner DaU 
oilunun va~ides1, Ka 1.: 1 iantnda ruc
cardan ibrahlm Ziya1tn Tcy:t:cs ve A
rif Ek~iof:!unu.n An1c. u:tdL 

DAYAN SERVE1 n.uiOC.l.ll 
edildigini anlay:nca paralan na bakmd1. Vaziyeti bütün e • da vard1. Be§ ki§i bir gencin, de bu! >~mu§lardir 
helâva atmaga kalktm... hemm:yctile $imdi ka\'fl\'or _ bir ~ocugun etrafmt a!mi<t1. • llluptelâ o du~u hastahkd n ;. .rtula_ 

• 1 k · b · d B" ·k · · d B ' · .., _ ~ m1yara'< velat etl"i' fi r Ccn•> bu· Bütün bun an. omiser u i.,;e u. ir 1 ·i saat 1çm e anas1 ve u Il<'• ki•i buna benzer birçok -< < 1 1 Z A R g•1•.ku Cum" gum .. Fe• 6y fur .e 
ehemmiyet vrrm1vormu~ gib1 babas1 hak1kati 6grenecek!crdi. hâdise!ere ~ahit olduk!art için T cnrideslndo 101 n 1 1, ,. u b de~ 
lâkayt bir tonla sôylenmi~t1. - lmkf!ni yc:>k! Dogru deg;l! arl!k boyle evlere müleeS31r ol Münderecallmt7.m çoklu~undan ..,,~ t de ltlllc ila • I<.•ko) ':" •' 

_ f§le delikanh, bir insan f<'- lstcrniyorum' muyor!ard1. Komiser sabrrs1z - <3ultan A•iz• tefT;ka1"l1Zl l<o~a~ l~:;.'1 '~~°,. ce;:.~~ .v~n·c zi ';~i'., ka~~= 
na yola bêiyle sapar' ... ~imdi Diye bagird1. land1: mad1k okuyuc.:larim1zdan ozur tan•r3 ,1 lnediloorktlr 
yapacagm ~ev dogruyu t>ld· gu - Ara.e etme delikanl!!... - Haydi, kalk ayaga• j dtlrri.z. Çelenk K•Ur h;o mos, r ca oh·,," 
gib1 soylemektir ..• Belki bu. Jn Yavas l<onus... (Daha vu) Ji5:i?Si - · -; 
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SAYFA-4 

T asarruf bonolar1 
sab§a Ç1kar1ld1 

(Bll§ taraf1 1 inci sayfada) 
i;mdad1r. Bu itibarla ta.sarruf sa
hiplcrine en emin ve en saglam 
bir kâr temin eden bu bonolarm 
büyük ragbet gorecegi~ eminim. 

Bir çok devletlerin bugün harp 
halinde l:>ulunmas1, harp haricin • 
de kalan devletlerin de iktisadî va 
11:iyetleri üzerinde mühim tesirle.c 
yapmaktan hâli kalmam1~hr. Bu 
tesir, memleket müdafaasmm is -
lilzam ettigi bütün tedbirleri vak
tïnde almak karannda bulunan 
bizim için, müdafaa masrafla1·mm 
artmas1 bakmundan, tabiatile daha 
büyük olmu§tur. Tasarruf bono -
Jan, parasm1 elinde tutan tasar -
ruf erbabma yüksek faizli çok mü 
sait bir plasman te§ltil edecek, ay
ni zamanda hergün daha Ç<>k ar -

tan ve hep5lnin normal bütçe da. 
hilinde temini mümkün ohruyan 
Millî Müdafaa ihtiyaçlanmm k1s
men kar§llayabilecektir. Bilhassa 
.5- ve .25- lirahk küçük kupürler 
sayesinde tasarruf fikrinin ve tie
mayülünün vatandll§lar arasmda 
daha çok yayilmasma da bu bono. 
larm mühim yard1m1 olacaktir. 

Bir cümle ile hulâsa ehnek lâ -
z1mgeline ~unu ~éiy1iyeyirn ki ta. 
sarruf bonolan almak vatandlll1la1 
için hem memJekete kar~, hem 
kendi menfaatl~ri bakunmdan ha
kikî bir vazifedir. Herhangi bir 
fedakârhk te§kil etmiycn, fakat 
kâr ve menfaat temin eden bu va. 
zifeyi .ifaya bütün vatand~arm 
seve seve kO§acaklarmdan emi · 
nim.• 

Japon emelleri f Alman tebligi 
(Bq 1.araf1 l inci sayfada) 

IJÙ§ ve !mparator tarafmdan kabu: 
edilmi§tir. Domei ajansma giire bu 
tiyaret imparatorun Prens Kon~
ye'yi yeni kabinenin ~kiline me· 
inur edecegi hakkmda dola~ar1 h ... -
berleri teyit etmektedir. 
~anghay, 17 (A.A.) - Ïyi malû

mat alan Çin ve yabanc1 mahfiller 
Japon kabinesinin dün ansmn vu
kubulan istifasm1 Uzak ~arkta bü
yük hâdiselere mukaddime olarak 

fsir ediyorlar. Umumiyetle hâstl 
olan kanaat Nazilerin maharetli 
davranan Japonyay1 pek az gipta 
edilecek bir vaziyete sokmu~ ol
duklar1 merlrezindedir. 

Singapur, 17 (A.A.) - Sôylendi
gine gore Japonlann Hindiçinîyi 
~gal etmek tasavvurunda olduk
lan haberi ka~tl>mda Malezyaltlar 
dünyanm bu kismmda statük. u 
lhlâle matuf her tedbire karlf1 koy
m1ya karar verm~lerdir. Malezya
daki askerî vaziyet biiyük mikyasta 
takviye cdilm~ bulundugundan bu
radaki deniz ve hava üslerine kar;11 
yaptlacak tehdit nereden gelirse 
gelsin bertaraf edilecektir. 

Tokyo, 17 (A.A.) - Asahi - $im
bun gazetesi Melbourne'dan ald1~1 
bir tclgrah ne§retmektedir. Bu tel. 
grafa gi:ire bütün ihracat maddele
ri 19 Temmuzdan itibaren devlet 
tarafmdan kontrol edileix-ktir. Bu 
kontrolü yapmak için te§kil edi
len büroya gayet gcni§ salâhiyet
ler verilmi§tir. 
YENÎ KABiNE NE YAPACAK? · 

Londra, 17 (A.A.) - News Chro
nicle'in diplomatik muhabiri Ver
non Bartlett'e nazaran Konoye hü
kûmeti islifa etligi suada Japonya 
Viehy hükûrr.eti üzerinde llindtÇJ
nideki üslerin terkini elde etmek 
için tazyik yapmakta idl. 

Muharrire géiN', Japonya bu ta. 
leplerinde Vichy'nin muvafakati 
olsun olmasm Hindiçini'de ve Tay 
land .Siam• da ils temin etmek 
niyetind(! oldugunu aç1kça anla -
1acakh. 

Nihayet yeni Japon kabinesinin 
alacagi vazivet hakkmda tahmin -
leroe bulunan muharrir diyor ki: 

Yeni kabine müfritlere temayül 
ederse zemini bazi.rlanm~ bula -
caktir. Eger mutedil olan cihete 
temayül géisterirse uzun zamanda·1 
evvel bunun tesirlerinin h.issedil. 
mesi veya sezilmcsi muhtemel de
gildir. Çün.kü müfrit parti gayet 
saglam olarak '~rl~i§ bulun -
maktadir. 

Londra 17 (A.A.) - Umumiyet. 
k! zannedildigine gore A lmanya 
tarafmdan Sovyet topraklarmm 
i gali üzerme fakip cdilecek siya
set hakkmda Japon hiikûmeti er • 
kâm arai:mda derin b1r aynhk 
vard1r. 

Samld1gma gêire, hariciye nazm 
Matsuoka ve harbiye naz1n gene -
rnl T~o tarafmdan idare edilen 
inflratç1 parti firsattan istifade e. 
dilerek .i aponyanm Hindiçiniyi Î§ 

gal <tmesini 1srarla istemektedir. 
Diger taraftan daha mutedil siya
sî ri..al, ha~Iarmda seciyesi ve ih • 
tiyatkârhgi ile tanmm1~ ve geçen 
Kânunuevvelde infiratç1lara kar -
§1 kabineyi takviye etmek içm 
frens Konoye tarafmdan kabine. 
ye ithal edilen dahiliye nazm Ba
ron Hiramuka, Avrupa vaziyeti 
daha ziyade aydmlanmcaya kadar 
bir intizar siyaseti takip edilme • 
sme taraftard1rlar. Bu grupun Ja
pon Ï§ adamlarmm büyük müza • 
heretine mazhar oldugu zannedil -
mektedir. Çünkü bu grup, Çin 
harbinin neticesi olarok Japon ma. 
liyesi ve iktisadî vaziyeti hakkm
da endi~ duymaga ba~lam1lllar • 
dir. 

Japon kabinesinin istüasmm se 
bepleri haklunda ileri aüriilecek 

(B~ taraf1 1 inci sayfada) 
far. $ark cephesinin bütün imtida
dmea neticeyi kazanmak için rnu
azzam bir rnuharebe ba§lamJ§hr. 
$iddeti ~imdiye kadar tanmmam~ 
derecede olan bu rnuharebeye do
kuz milyon asker i§tirak etmekte
dir. Mühim muvaffak1yetler elde 
edilecegi anla§1hyor. 

Cenup bêilgesinde Alman ve Ru
men k1t'alar1 Besarabyanm merke
zi olan K~nev'i almi§lardi.r. 

SÏMOLEVSK ALINDI 
~ vakit ahnan malûmata naza~ 

ran Moskova yolu üzerinde askeri 
mühim bir k1ymeti haiz bulunan 
Sim<>levsk; Alman kuvveUeri ta
ra:hndan i§gal edilmi§tir. 

(Ankara. Radyo Gazetesi) 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman ke§if 

tayyareleri Sovyet topraklan üze
rinde yapt1klar1 uçu~lar esnasmda 
Sovyet ordulan ric'atinin gittikçe 
karmakan~1k bir firar haline ink1-
lâp etmekte oldugunu tesbit etmi:r 
lerdïr. Bozguna ugram1~ olan Sov
yet k1t'alan küçük müfrezelere bo. 
lünmü~ bir halde \'P umumî bir 
karga§ahk rnanzaras1 içinde ~arka 
giden yollar üzerinde kaçmakta
d1rlar D .N B. ajansma gelen iha
berlere gêire ric'at halinde bulunan 
bu ordudan muntazam bir harp ha
reketi beklenemez. Sovyet ordula
rm1n bugün bulundugu vaziyet bu 
k1t'alarm Alman hücumlarma kar. 
~1 ancak k1smen mukavemet edebi
leceklerini gostermektedir. 

Berlin, 17 (A.A.) - Bol evikle
rin Pskof'un ~arkmda 15 Temmuz
da ric'at ederken Yerdikleri muha
rebeler, D .N.B. ajansmm da ogren_ 
mi~ oldugu gibi, Alman ordulan ta
rafmdan maglûp edilen Sovyet 
k1t'alannm, kendileri ile, hücuma 
fas1las1z bir surette devam eden 
Alman klt'alan arasmda mümkün 
oldugu kadar büyük bir mesafe 
meydana getirmiye çah'§trklanm 
gôstermektedir. Bu maksatla geri
lerinde kuvvetli dümdar te§ekkül
leri b1rakmaktad1rlar. 

So·;yet zimamdarlan hiç ~üphe
siz bu dümdar k1t'alanm feda ede
rek diger kuvvelleri te.krar har
bedebilecek bir surette yeniden 
tensik etmek gayesini takip etmek
tedirler. 

Alman kuvvetlerinin Leningrad 
jstikametinde sür'atle ilerlemesi 
ku\•vetli Sovyet k1t'alanm yeniden 
muharebeler vermiye mecbur et
mi§tir. Fakat bu muharebeler ken
dilerine ag"!r zayiata malolmu~tur. 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman hava 
kuvvetleri 15 Temmuzda cereyan 
eden hava mWiarebelerinde 42 Sov 
yet tayyaresi dü§ürmü~lerdir. Ay
rJ1Ca ·erde de 106 Sovyct tayyaresi 
imha c<lilm~ bulunmaktad1r. 

---o--

Hava harbi 
(Ba~ taraf1 1 incl sayfada) 

retinin tebhgmde blldirildi{:lne gore, 
·ar~mba per5embe gcce l pek llZ düs
nan tayyar l ingillere ilzennde uç-

~ vc s:irkl i:nglltere ile Büyuk Bri
tanyanm c!.'nubi s:irkLine bombalar 
•tr I!ilard1r. Hasar az oldugu gibî Olen 
c yaralanan da azd1r . 

BATIRII.A, GE.\llLER 
Londra, 17 (A.A.) - Resmen bildl

rildigine gore dlin gece ;,ahil muhafaza 
'ayyareleri 6000 tonluk bir petrol ge
nislle 3500 tonluk blr ia~e gemlsini 
'lemen h.emen muhakkak surette bat1r
'l1l~lard1r, 

Diger ild la$e gemlsi de muhi-tel o. 
larak hasara ugrablrm0tir 

fikirler her ne kadar ~imdilik tah
minlerden ibaretse de yürütülen 
muhtelif noktai nazarlara gôre iki 
muariz grup arasmdaki anl~maz. 
hk üz.erine ordu tarafmdan sürük
le~kte olan infiratçùarm yeni 
bir kabine kurarak siyasetlerin1 
takip etmek ümidi ile kabineyi is. 
tifaya meebur ettikleri yakm bir 
ihtimal eddedilmeittedir. . . .-; 

Türk • Bulgar 
münasebetleri 

(BB.$ tara!1 l inci saytada) 
paktlarHe baghd1rlar. :t1ri mem -
l!eketin birbirinden herhangi bir 
arazi parças1 almaga niyetleri yok 
tur.> 

Gayri rcsmî Dness gazetesi ez. 
cümle §éiyle yaz1yor: 

•Haber o kadar hayali<iix ki alâ
kaya bile degmez. Çünkü sulh e • 
serine samimî baghhg:mm o kadar 
çok delilini veren Bulgaristanm 
bêiyle bir tedblr alacagm1 bir an i
çin olsun dü~ünmek bile siyasî ba. 
k1mdan kêir olmay1 veya fevkalâ
de dÜ§Üncesiz olmag1 icap ettirir. 

Bulgaristan ile Türkiye arasm • 
daki münasebetler geçici hisler ü
zerinde bina edilmi~ degildir. Bi. 
Iâkis bu münasebetler iki memle
ke~ de .idame ettir:mek arzusun. 
da okiuklar1 saglam ve realist bi.r 
zihniyetin ifadesidir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasm
da 1925 de im2.a edilen ve saglam 
ve müsbet bir temele istinat eden 
bir dostluk ve aci~i tecavüz pakt1 
vardir. 

Bu muahede tam bir anla)'l§ i . 
çinde ya~am.ak istiyen, birbirlerin 
den h.iç bir 1()prak koparmak ~me
lini beslemiyen iki memleketin ar 
zularmm açlk bir ifadesidir. 

Bulgaristanla Türkiye arasmda. 
ki d<>stluk yalan §ayfalar ney-eden 
ajanslarm gülünç manevralarile 
haleldar edilemez.> 

Ame ri ka 
Japonya 

(Bas tarafl l inci sayfada) 
bu hususta re.&mî bir haber alma
<hgm1 gazet.ecilere soylem~tir. Ba
z1 yüksek memurlann zannettigine 

1 KDAM 

Sovyetlerin 
Roma Elçisi 

---o---

Dün maiyeti 
Edirneye 

erkânile 
gel di 

Edirne, 17 (A.A.) - Sovylrtler hü
kûmetinin Roma Büyük Elçisi Nicolai 
ile Kopenhag Orla Elçisi Platgin refi
kalan ile birlikte bugün hudutlanmt?.
dan girerek Edirneye gelmi~ler ve ~e
hir methalinde vilâyet namma istikbal 
edilml~lerdir. Bir polis müfrezesi misa
hrlere ihtiram vazlfesi iia eylemi~tir. , 

Sovyet Ru.o;yanm Romadakl Büyük 
Elçiligi erkàn ve memurininden 169 ki. 
~I ve Kopenhag Orta Elçiligi erkan ve 
mcmurininden 69 ki§I de ayni 7:amanda 
pehnmize gelmi~ler ve otobüslerle Ba
'baei:kiye naklolunmu~lard1r. MisaflrleF 
Babaesk.iden itibaren yollanna trenle 
devam eyliyeceklcrd1r. 

M1safirler kendilerine kan;1 gësteri
len iyi kabul ve kolayltkla.rdan dolay1 
bilhassa beyam memnuniyet etmi~er
dir. 

iTALYAN HEY'ETi ANKARADA 
Ankara, 17 (A.A.) - Suriyede bu

lunmakta olan ve bundan birkaç gün 
evvel Hatay'a gelm~ bulunan italyan 

ütareke hey'etl bugünkü Torosla An. 
karadan geçmistir. 

Yeni tarzda 
FEVKALÂDE · 

BIR PUDRA 
Buldum. 

~yan1 hayret yeni bir usul dairc
sinde hlihzar edilen bu pudra, o ka
dar hafiftir ki, havada uçar, o derece 
mcedir ki, yilzde hemen gërünmez bir 
hal ahr. Cildi, gayet ince blr güzellik 
tabakasllc kaplar. Gorenler, cazib ,,e 
ehohar güzelli~iWl kat'iyyen tab1i 

Franslz kabl• nesJ• olmad1gm1 ldd1a edemez. Hemen bu
günden dfavalandlnl.mL5 .. YENi TO-
KALON pudra~m1 tecrübe ediniz. Ya
Zlhanede 'cya evde bütün gün çah~~--

Dahiliye ve la§e ne-
zaretlerinde degi

§iklik olacak 

t1g1DlZ halde, yi~"'Üllüzde hiç blr par
la.Jdlk iz1 gorullniyecek, bütün gece 
dansettigimz halde teniniz, taze ve 
iwrmin kalacaktlr. Bu yeni TOKAI.ON 
pudra.m1 kullarun12. ve teninize de-

Viclv, 17 (A.A.) - D.N.B: vamh ve cazib bir güzelllk temin edi
Mutad olarak iyi :malûmat alan Vi- niz. ~emnun kalmadigmu: takdirde pa

chy mahfileri bir kaç gün içinde ka- nu:uz iade olunacaktlr. 

hlnede küçük . ~asta de~ikiik~er 1 istanbul Asliye Mahkemesi Îkinci Ti. 
yap~gim ~~uvorlar. En mühlm1caret Dairesindm: ~1/243 
degi~iklik Dah1hye Nezaretinde ola-
cakùr. Bu nezaret ~imdkl istihsalât 
Nazin Puchcu'ye verilecek, onun yerL 
ne Deneski yahudi bankasi direlttorü 
/orms geçeœktir. Keza i~ Nazrr1 

Achard'1n istifas1 beklenmektedir_ 

gore Î§ adamlanndan ve muhafaza- Gu .. 
00 

.. 
0 

tenki.tleri· 
kârlardan mürekkep bir grup or-

Tûrkiye imar Bank<1Si tarabndan 
Îbrahim Bülûg, G&ni Arlt, Abdülmecid 
lbogil aleyhlerine hesabl cari<len mü
tevellit 17917 lira 9 kuru~un 31/3941 
tarl.hlndcn itibaren yüzde dokuz faiz 
ve yüzde uç kom1syon, mahkeme mas
ra11 ,.e av•;kathk ücretlle birlikte tah
sll) talPbm1 mutazammm aç1lan davada 

Muctdeic Je hlerden ~irefendi cad
desi imar han 9 No: da muk1m Ganl 
Ark 1kametgâhm1 terk jJe si>mli meç
hule g1tm1 oldugundan bahsile dava 
a~uhah suretinin bilâtcblig lade 'e
dilml~ bulundugu cihetle tebliga m 1-
lânen i<:rafJn<l karar verllmi~tir. KPy
fiyet tcblig alt;amma kalm olm<1k iJ-

dunun kontrolü altmda bulunan 
kabineyi istifaya mccbur etmi~ti.r. 
$ayet hakikat bu merkezde ise, 
kahinenin istifasmdan dogacak ne
ticeler Amerikan - Japon münase
betleri bak1mmdan ehenuniyetli 
addedilmck gerektir. Va§ington'da 
soylendigine gôrc Ruzvelt bOyle bir 
ihtimah gozûni.mde bulundurarak 
son haftalar içinde Japonya ile mü
na ebetleri kesmemek i temi~tir. 
Japon mahfilleri Amerikaya kar~ 

(~ taraf1 1 inci say'fada) 

'dilerine getirmek, içtimaî kaide
lerin ch§ma çùtanlara hadlcrini 
bildirmek vazifedir. Vilàyet kay
makamlara, kaymakamlar nahi. 
yelerc tamim cdei:cktir: Sokak
larda mayo 'e §Ort ile gezmek 
ya. a-khr! Yoksa niidizma rledik
leri ç1plakiyun mezhebi ile kar
,1Ja~eag12. 

zere 1hm olunur. (5977) 

daha dostane bir vaziyet alm1ya Adliye tarihinde go
mütcmayildirler. Bu mahfillerin 

ZA Yi - 937 ~enes1!'1den 941 senesi 
dah.il olarak 3499 No. lu ("ift yùk ara
bamm kazanç ve seyru~efer daire ay
hk makbuzlannl zayi ett!m. Yenismi 
ç1karacagimdan eslminm hiikmil yol<
tur. 

3499 Araba sahlbi Hamdi Ïlk J 1k 
Mihverle i§birligi yapmak arzusun. rülmemi~ bir hâdise 
da bulunmad1klari anla§tlmakta- (B~ tara!i l inci sayiada) SahJb · .E. J z z E T. Ne§riyat 
d1r. Baz1 rnfü~ahitlerin fikrince in- yordu. Salonda samiin arasmda Direktërû: Cecdet Karabilgin 
giliz Ye Amerikablann Pasifikte ta- ki karga§ahk ve telâii; Zeki di!ian Ba>1ld1gl yer: «Son Telgrai> 
kip ettikleri metin siyaset Japon ya almmca sona erdi ve siikûn MatbaaSl 
har~î siyasctini biraz kart§<hracak- avdet ~tti. Koridorda tekrar aym desi almd1. Bu sabah bu suçtan 
br. Ingiliz - Sovyet pakti da Japon- . hamleyi yapan Zeki müd<leiumu- dolay1 ikinci agircezada muhake
lar arasmda h~utsuzluk uyan- t milige gotürülerek yeniden ifa • me edilmesi kararla~h. 
d.Jrmi§hr. Bu pakhn Japon i~ a- -------··------- -----------------
damlannm noktai nazanru takviye Istanbul C. M. V. lig" inden 
etmi§ olmas1 mümkündür. 

Kilo su Muhammen bedeli 
LiJ·a KUl"U$ 

Va!jlngton, 17 (A.A.) - Associa- Cinsl 
ted Pres 'in verdigi bir habere gêire --------------

Muvakkat temlnati 
Lira Kuruf 

Japon Büyük Elçisi baZ1 Japon va
purlarmm Amerika limanlarmda 
ve Panama Kanalmda durdurul
mas1 hakkmda Amerika Hariciye 
Nezaretine bir nota tevdi etmi§· 
tir. Protesto mahiyetinde ol -
m1yan bu notada yalmz Japon va
purlarmm serbestçe ve sür'atle ha
reketlerinin temini talep edilmek
tedir. 

Va§lngton, 17 (A.A.) - Bahriye 
N ezareti Filipin adalanndaki Ma
nille liman1 ile Koyu methalinin bu 
sabahan itibaren seyrisefain için 
tehlikeli oldugunu ilân etmi§tir. 
Hususî vapurlarm bu müdafaa boL 
gesinde seferi bundan bôyle yasak
tir. Ticaret vapurlarmm Manille li
manma giri§leri ve bu limandan 
ç1k1§lan gündüz yap1lacaktrr. 

Sovyet tebl1gi 
(Ba~ taraf1 l lnci sayt:ida) 

hücum (.tmi§lerdir. 
Oire'd bulunan ve Türkiye hu

duduna scvk ci1lccek olan bir ital 
yan frrkasma m nsup askerler a • 
rasmda büyük karga~ahklar çik -

mliïhr. Yme Türkiye hududu isti. 
kamehne dogru sevkedilmei~ri mu 
karrer bulunan diger Îtal:van cü -
zütamlar1 arasmda da buna ben • 
zer karga§ahklar zuhur etmi~ir. 

BiR ALMAN 1TÎRAFI 
Zürich 17 (A.A.) - Neue Zu -

ercher Zeitung gazet~sinin Berlin 
muhabirme gore Almanlarm Sov
yetlerin ~iddetli mukavemet ve 
mukabil hücumlarile kar~1la~hk -
lan Berhnde kabul edilmektedir. 

ÏNGÎLiZLERÎN MüT ALEAS! 
Londra 17 (A.A.) - Londra a;;

kerî mahfillerinde Almanlarm ~im 
diye kadar Sovy~tler Birligine kar 
!il ehemmiyet!J hiçbir kazanç elde 
edemedikleri bildirilmektedir. 

Almanlar çok daha ilerlere git • 
medikçe insan ve makine bak1mm 
dan verdikleri zayiata degecek ma 
11yette l:içbir §ey ekie etm.i.§ ol -
m1yacaklardlr. 

Birinci tosya pirinci 
Horoz fasulyesi 
Nohut 
Sade Urfayagi 
Tuz 
Sabun 

3000 
800 
800 
400 
400 
250 

1350 
200 
200 
640 

24 
112 

2526 -

OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
50 
50 

101 
15 
15 
48 
1 
8 

189 

25 
OO 
OO 
OO 
80 
44 
49 

ista.nbul ceza ve tevkif evi hastahanefmin bir senelik ihtiyacl olan yu
kanda clnsl ve miktan ve hizalarmda muharnmen bcdellerile muva.kkat te
!T'inatlan yaZÙI alü kalem enak açùc ek.s.ltrneye konulm~ ise de muayyen 
günkü ihal{:de talip çlkmadif;lndan bu hususdaki cksiltme 10 gùn müddetle 
uzahlarak 25/7 /941 cuma günü saat 15 .e talik edildiginden taliplcnn mcz
kùr gùn ve saatte Sultanahmetteki ceza vc tevkil evi binasmda toplanacak 
kom1syona kanunî belgelerile birlikte müracaatleri. (5884) 

o. Demiz Yollan lsletme u. ·M. llanlan 
NAZARI DIKKATE 

Karadcnizde ve Akdenizde gece ieyri yap1lmamas1 hasebile Karadenlz, 
Bartm, Îzmir sürat ve Ayvahk yolu tari!eleri 17 TemrnUZdan itibaren mu
vakkaten t.-idil olunmu~tur. Bu tadilâta gore: 

l - Karadeniz yolu postalan Per · mbe ve Pazartesi gilnleri Galata nh
hmmdan aat 17 .OO de kalkacaklard1r. Ha!lada yalnu: ikl posta yapilacak.ti.r. 

2 - Bari1n yolu postalan Cumarles! ve Ç:ir§amba günleri Sirkeci rih· 
womdan saat 18.00 de kalkacaklard1r. 

3 - izmir sürat postalar1 Galata nhtlm1nd:in Pa:1.ai günlen ~aat 15.00 de 
ve Pe~be günleri saat 13.00 de kalkacaklard1r. 

Paw r po t.as1 Is!anbula Cuma gür ü aat 9 OO da ve PeJ:lembe postas1 
istanbula Pazartesi saat 12,00 de dëneeekl.lr. 

4 - Ayvahk yolu posl.llari Cumar'esl ve Çar amba günleri Sb·keci r1h
tllnmdan snat 12.00 de kalkacaklard1r 

5 - istanbuldan Pcr,embe günleri kalkmakta olan ilâve Çanakkale pos-
tas1 24 Temrn<1z Per§embeden itibaren lagvL"<lllm~tir. (5920) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
84 No. lu ilân : Odun ve komür fiyat,lar ye.nlden a~(:Jdaki 5eldlde tes

bit edilm~tir. 
l - Kuru me~e ve gürgen odununun toptan fiyau 435, perakende fi

yatl 560 kuru~tur. «Dükkànlarda kilo ile ~ah~ 90 paradll'.> 
2 - .A!ladolu Rumeli fark1 11oze1llmeksiz1n komùriin toptan kilosu 

5,5, perakende kilosu ise 7 kuru~tur. Arabal;ada ve kaylklardaki satislar 
toptandlr. ( 5961) 

Istanbul M1ntaka Liman Reisliginden : 
75 adrt ahvali ha\ aiye defterl pazarhkla b~tml.1t<ù;tlr. 
Tckhf edilecek tiyat füerinden taliblne !hale edileceginden 19/7 /941 

'Cumartesi saat 11 de satinalma kom!. yonuna mùraç:wtlar1 ilan olunur. (5898) 

Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
85 No. lu il.ân; Naftalin lçin i:ier.akl'.n'1eci kir1 

% 15 olarak tesblt edilmistir. 
toptan fiyat üzerinden 

(5"2) 

18-TEMMUZ-l941 
----------- - ---- - - _:..;__.J 

T0Ri< TÎCARI;T BANl(ASI A.~ r 

UUPONLU VAD~Lf M~VDUAT 
PARAMI IURADA i.(LET 

~ 

Istanbul 
SA TI,S ILÂNI 
Dordüncü lcra Memurlugundan: 

Gülsiim tarafmdan Vaktl Paralar ldaresinden 23577 lkraz numara.lle t>orC 
alman paraya mukabil birlnci dNcccde ipotek gost.e1·ilm~ olup borcun ode1.me· 
mesinden dolayl saWmaS1na karar verilen ve tamamma <:hlivukuf fara!mt!a" 
(2200) lira 00 kurus Juymet takdir edilm· o1an Samaty d Sancak Ha. 1· 
tin mahalll!liinin Tüti.iDcu sokagmda i 5, 5 :m · err r ycni 5, 5/1 kap1 No . .Il 
sagi Hüseyin hanesi solu Hanife hanesi arh-as1 Mustat hl111 uazen Av· dcll 
mahlula aid ana, iinü Tütüncü 6Ukagi ile mahdud .i.ki ~P e in cvsal ~c rne· 
i;abas1 api:Jda yazùld1r. 

i~bu gayrimenkulün Kocamustafapa~a caddesinde Tütuncuzndc çikmazindS 
bir hudud dahilinde 5 vc 5/1 taj No. Slill ta~1yan bahçeli ikl ah<ap evd•r. 

5 No. lu ev zemln kat: Bir so!a,bir oda, bir helii , bu mulfak \e bir merctJvcrl 
11lttdu-. 

Birincl kat: Bir sofa, üç oda ve bir helâdan ibarettir. 
5/1 No. h ev zemin kat: Bir llQfa, bir oda, merd1ven ;;Jtmda bii h!.'lti ve b·' 

mutfakür. 
Birlnci kat:Bir sofa, biri küçük tiç oda ve blr gusulhaneden lbaretllr 
Umumi evsaf1: Mezkûr gayrimen)tuller ah~ap olup 5 No. h kls1m tamir ect1l• 

ml~ ve zemin kat sokak pencerclcri · dcm1r parmak.hkhd1r. Her lki evdc el!.'lt" 
trik tcsisati mevcuttur. Bahçenin hududu yikliml§ duvarla tnahduddur ve iç1n• 
de bir kuyu ile bir ka~· agaç yardU'. 

Mc~ahas1: Tamann 310 metre mu rab bai olt1p bundan 54 meti c murabba 5 
No. li ev ve 45 metre murabba1 5/1 No. h ev ve mükb:ik1si bahçedir 

Yukanda hudLt, e\·saf , e mesahar1 :az1h ga_•rim<'r>Julun wmam açlk arl• 
tirmay:i konmu~tur. 

1-l~bll gayrimenkulün arttirma ,artnamesi !!8/7 /941 taribinden itibnren 938/ 
1208 No. lie istanbul Diirdüncù icra Da lresinm maayycn numarnsmda her J<;!." 

sin gërebilmeoi için açùdrr. t'A:-.da yazih olanlardan fazla malûmat almak isW 

yenler, i~bu ~artnameye \'e 938/1208 dosya No, silc mE'mur1yetimu.e müracaal el• 
melidir. 

2 - Artllrma7a i1tiralt içm yukan da 7u1h luymetin % 7 .li ni1betinde prl 
akcesl veya m1lll b1r banltam.n taminat melttubu levdl edilecelttlr. (Madde 124' 

3 - Îpotek sahibi 1ùacakhlarla diter alâltadarlarm ve irli!ak halùu sahiplr 
rinin cayrimenkul ilzedndeki hù:lanru, hwiusile fau ve mauafa dair ~lan iddÏ' 
lanm ' 4;bu ilân tarihinden itibaren 15 &ün lçinde evralo müsbiteleriyle blr• 
liltte :nemurlyetimi~ blldirmelt.ri Ica~ der. Aksi halde haklan t.a•\I licill il• 
Abit olmadlk~a s.alif bedellnin paylq masindan hariç ltahrlar. 

f - Gosterilen eünde arttmna7a lttirù: edenler arltlrma 1artaameeiiil o
kam111 "" lüzumlu maldm.l.l alJmt Ye 'Il unlan tamamw. kabul et.mil ad n itib&I' 
olu.'lurlar. 

5 - Gayrj menkul 1V8/941 tadhine mü~adif Sail gunil i;aat 14 den li 
ya kadar Istanbul Dërdüncü Ïcra Mcmu rJ\.gunda üç defa bai,'lr1ld1ktan sonra etl 
çok nrthrana Jhak edilir. Ancak arttll'JDa tedell muhan~inen k1ymetin yüzdl 
yetmi$ be~ini buhnaz veya satis istiyenin alacag1na rüçh.lm olan digcr alacakll' 
lar bulunup da bedeli bunlarJ.n bu eayrl menkul ile temin edllmi~ alacaklarinlJI 
mecmuundao. fazlaya ç1kmazsa en çok rttiranm taahhüdü baki kalmak üzer'l 
arttmna 10 gün daha temdit edilerek 22/8/941 tarihine müsadif Cuma günil 
6llat 14 ten 16 ya kadar istanbul Dordüncü icra Memurlugu odasmda artt1rro' 
bedeli satt0 istlyenin alacaf:Jna rüçhan! olan diger alacakhlarln bu gayrl me11• 
kul ile temin edilmi$ alacaklan mecmuundan fazlaya e1kmak §artiyle en çoJ 
t111tirana ihale edillr. Bayle bir bedel elste cdllmezse ihale y;;p1lmaz. Ve satll 
ialebi d~er. 

1 - Gayrimenkul Itendiaine ihale olunan kimse derhal ,-eya verilen mü}l· 
let içinde paray1 vermezse ihale 1tarar1 fesholunarak 1<enrus111den evvel en ylil'• 
sek teltlifte bulunan ltimse arzetmia oldu~ bedelle almaga rau olursa on1't 
raz1 olmaz ~eya buhmmazsa lu~men 7 gün müddetle arttrrmaya clkanhp en çoJI 
arttirana ihale edilir. Îki ihale arasmdaki fark ve geçen aünler için % 5 den be' 

sa• olunacak faiz ve diier :u.rarlar a7T1ca htlltme hacet kalmù:s1zm m«JlUJ'l1*" 
U.Wlé ahc1dan taluil olunur. (Madde 133) 

T - Alla. arttirma bedell harlclnde olarù: yalnl& tapu ferai llarclill ~ 
-ellk valut tàviz bedelini ve !hale urar pullanm vermet• mecburdur. ?Jil' 
terakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellâliye ~smlnden miltevellit bel.
diye rii8umu ve müterakim vakl! icaresi allciya ait 01JDay1p arttirma bede!mde' 
tenzil olunur. 

i~bu gayri menkul yukanda gosterilen tarihte i~tanbul Dordilncü ici' 
Mcmurlugu odasmda i$bU Win ve gosterllen arttmna ~artnamesl dalrcsmde ~ 
tilacai:J ilân olunur. (5932) 

l tsT ANBUL BELEDIYESI ILÂNLARI 1 
Ke$if bedcli ilk teminatJ 

2418,83 181,41 

9952,82 '148,411 

2104,33 157,82 

Taksim bahçesinin yagnHr sularto.n aklt1lroll~ 
i~i He Me'c caddcsindc evvclcc kntranl1 olar8 

yap1lan §ose k1smmda yen1den yap1lacak ya~111t 
fSUYU iskaralarile mecra in~ah. 
Ye§ïlkoyde Firüz.abat, Milhendis Zlya, Harekcto~: 
dusu ve Gùhbri~im sokaklarm1n fo.e vc ad1 k11 

dmm insaati. 
Sirkecide .Demirkap1 caddesinm yeru ta, uaves11' 
parke kaldmm ln§aatl. 

Ke§lf bedelleri ile Hk teminat mik tarlan yukar1da yaZlh l~er a!'n a)':. 
açùt eksiltmeye konulmu~tur. ~e$;f ve nrtnameleri Zab1t ve Muamc1ài r.-1 il 
dürlügü kaleminde &ërü!ebilir IahJe 4/8/94i Pazartesi gimü 5aat 14 de {)<)l.ll-i. 

Encümende yapilacakbr. Taliplerin !lk teminat maltbuz veya mektuplJiJ, 
lhale tarihlnden sekiz gün evvel beletliye fen i$leri n1üdùrlü~e müra,a~ !I 
elacaklar1 fennt ehliyet ve 941 yllma 'ait ticaret odasl ve:;ikalruile ihale fi!JI 
~uayyen saatte Daimt Encümende blilurunalan. (~951) _./ 

REKOR-filHHAT-DOÙAN 

ldrofil Pamuk $irketi: 
Babçekap1 Yeni Valde Han altmda 20 numa.rah yaZ!l...aneyi ~l-

par~ yeri olarak açm~lardir. 
Bundan boyle asgari 100 kiloya kadar olan sipar1.:;Ierln 1$bU 
adrese verilmesini. B11nun ha•tcinde FabrikalarC'a sipar4 k~ ,,.,1 
edilemiyecegini muhterem mü~ter1lerirnize l>lldirir, ~aygil 1 tm1z1 
5Wlanz. Telelon: 22926. '!'elgraf: Yeni \":11rle }Jan ,dmti! 

._ ..... 1m111 .................. am .... .-.,,,. 


