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Bllfmuhaniri: .ABI Dl N DA V ER -
\_ GÜNLOK SIYAS1 

Tü 
• ve1n 

iyen·n yüksek 
a A ·r h·zmet·1 

Harp esirleri ve sivil enterneler hakk1nda muharip memleket
ler aras1nda malûn at teatisine tavassut için beynelmilel K1z1l
haç komitesinin Ankarada bir büro kurmas1na müsaade ec-lildi 

..... ,,,, ....... 

Bir ayl1k 
harpten sonra --

Almanlar, $ark cephe • 

Kizilayda Büro ile 
i~birligi yapacak 

•inde lehlerine cereyan K1zdhar komitesi bac delegesi Ha· 
eden harbi, en kua :za • T T 

marula bitirmek, Rualar riciye Vekâletine ilk ziyaretini yapt1 
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Son Tel..,.af MatbaH111da Bu1hr.l I Kuruttur 

1 

1 l .. Sovyet tebligi 

f /Moskova 
üstünde 
Almanlar1n 1 7 
tayyaresi 
dü~ürüldü 

---0>----

Bütün cephede muha-
rebeler devam ediyor 

Moskova 22 (A.A.) - lfo sabah 
Sovyet isl.ihbarat dairesi tnrafm • 
dan ne~dilen -teblig; 

iae miimkiin olduju ka • Ankara 22 (A.A.) - Dogu Av·! teklif eylem~tir. • 
Jar uzatmak iatiyorlar. rupa cephesi üzerinde muhasema. Türkiye hiikûmeti be~hnilel1 
Y alnu; Alman • Souyetler tm b~ladigi zaman beynelmilel komitenin bu talebini müsaraatla 1 
harbinin deiil, bütiin har- kmlhaç komitesi muharip bütün kabul etmi~ V'I! KlZllay da teknik r 
bin âkibeti, 1imdi Le- m<!mleketlere müraca;rt ederek tam i~birligini teklif eylemi~r. 
nin6rad, Moakoua ue Ki- barp esirleri ve sivil enterneler Beynelm.ilel Jm1lhaç komitesi ~ 
el için cereyan ede-,,. mu · hak.kmda wrilecek malûmatm te- <li bu büronun ~ için Ankara. 
harebelerin neticelerine atisi için tavassutta bulunmak ar. ya bll§ dele~ doktor Marcel Ju
bailulrr Aurupa mukad • zustmda oldugunu bildirm~. A- nod'yu gondermi~tir. Ankaraya 

A!man uinare1er1 tarallndan bomharclmnr11 Ollilen Mosk.....,, !ldlrhule Polyteohnike müzesi. 

21 Temmuz geces.., P~kov, Po • 
iotsk, Nevel, Smolen:;k ve Novog. 
rad • Volinsk istikametlennde mu 
harebeler anu<lnne surette devam 
etmi§tir. Diger istikametlcrde ve 
ve cephenin mer.l.ez.ind\' büyük 
mikyasta harekât vukubuhna1111r-

tir. 

Alman tebligi 1 ~ CepheDerde 

ÏMHA 
Vazlyet~ 

Hava kuvvetlerim1z dü~an 
zirhh cüzütamlanna kar~1 hare • 
kâta devam etmi§lerd;r. 

ilk raporlara gore tayyareleri • 
miz hava muhare-beleri esnasmda 
32 dü~man tayyaresi dü~ürmü~ler
dir. 8 Sovyet tayyares1 kay1ptir tl al • t · tli"lmek lâkadar bütün hükûmetler bu mü. muvasalat elmi~ olan doktor Mar 

er 111111 ayin e 1 ta - 't bi tt V kâl _ • . • .• racaa musai r sure e cevap ce! Junod dün Haridye e etinr 
uure '!"'up tanhi llrtn • 1 \"erdilùer.inden beynelmilel lnzil- ilk ziyaretini yapm~ ve umumi kâ
lerdeyu;. ha komitesi, komiteye mensup bir 

1 

tip Numan Mencmencioglu tara · 

hareketi Almanlar yeni bir 
ç . .. . . 

1 
. . fmdan kabul edilm~tir. Hey'etin 

Y-1 .Ahitlill DAY~ h_ere:?n ~kiyede_ y.r e~.:nesi i- teessüs ,.e mesaj ~artlan gorü~ül. 
MOSKOVA hamleye haz1rlan1yor 

MOSKOVA BOMBARDIMA. 'I 

Londra 22 (A.A.) - Moskova 
radyosu, 200 d"n fazla Almn,, tay 
yaresinin dün ak~am Sovyetlcr 
Birligi deYlet merketi ûzertnde 
uçmaga tesebbüs ettigini fakat bu 
te ebbüsûn akamete ugrad1Jlm1 b1! 
dirmi§tir. Aym membaa gore an. 
cak münferiden u~an bazi tayya-

A lman - Sovyet harlri. bat
hyah, bir ay oldu. Harp, 
bütün cephe u.rinde 

bütün 1iddetile de.·am ediyor; Fin
landiya lùirfezinden Karadenise b
dar uzanaa takriben 1500 kilomet
tclilt bir saàa üzerinde 9 milyon 
•dam, binlecce tayyare ve on bin· 
lerce motiirlü harp v&Sltau birbiri. 
lie &inni tir. 1 cadelo! ço).; çetin
dir. ~imdi)·e kadar cereyu eclcn 
barekât, banci tarabn lehlne neâ
celenm~tir? Ber iki tarafm resmî 
lebligleri, gazeteleri ve radyolan 
~as1taaile yaphklan giirilltiilü pro. 
Parandalarm zihinlere saçbii sisler 
lrasmda &'ÎZlenen baküti giinnek 
lçin 22 Haziranda harbin nerecl<! 
ba§lad.igtna ve bir ay sonra 22 Tem
lnmda nerede cereyan ettigine bak 
lnak kifidir. Bava liarbinde, battâ 
deniz barbinde, ber iki taraf da, 
kendisinin muzaffer oldugunu id
dia edebilir. Elverir k.i bir taraf, 
gizlenemiyecek kadar kat'î bir b&
t.lmete ugranu' olmasin. Çiinkü 
bavada -.e dcnizde barbeden kuv
~etlerin ü<erinde durduklan bir 
bat yoktur; fa.kat karada q boyle 
degildir; maglùp çekilir, galip iler
ler. Arazi kay1b1, ber zaman mag
lûbiyet deme:k degildir; bir ordu, 
ibtiyarî olarak sevkulcey§Î bir ric
•t yapabillr ve bUDu tam zamamn
da maglûp olmad.an yaJ:>mak da 
bir muvaffàk1yettir; fakat hoylc 
hluvaffak: bir ric'at dahi, galibiyet 
lfade etmez. Sevkulcey~i ric:'ati ya
)larak dü. mania tema. 1 kesen ve o. 
llun taz)·ikinden kurtuldn bir ordu, 
ileride, )'Oni bir mukahil taarruzla 
&'alip geleb1lir; lakat çekildigi s.ira
larda, herhalde, galip vaziyette de
tildir. 

i;;ark cephesinde, harbin nerede 
lta lay1p nerede c:ereyan ettigine 
bakarsa.k., hir ay içinde, anda. 600 
kilometnyi ge-çen bir fark hâ"I 
oldugunu g1irürüz. Alman ordula•1 
So\")·et • Alman hududundan haz. 
yerlorde 600 kilometttden fazla 
lçcri girm~ler, Sovyet ordular1 da 
bu kadar geri çekilmi lerdir. Mey
dan muhareheleri daha hitmerni§. 
kat'i ~etire henüz almmarm§ ol
tnakla btraber, bugünkü filî vazi
Yet hudur, ProJ>agandalann sun'i 
dumallJ ara. indan harita illerinde 
Corünen hakikat sudur ki Alman 
ordulari biri hudut iizerinde, dif(eri 
daha ll'tride olmak üzere iki So\
Ybet tnü,tahkcm hathn1 yararak 

arb· R l ,1 us topraklarma nak!elrni§-
erdir. D•·mek ki bir n\ hk mürade

lenin galibi Almanlardir. 
b Fakat huduttaki Suvyet müdafaa 

•ltm1n ve scneler süren ganetler 
ner · · •ces1ndt vap1lnu olan me•hur 
St r . ' 3 in tahkimat bathmn yanlmis 
"• b "k' > d li 1 1 hat aras.1nda, ccreyan C'-

i:n me\ dan n\uharebelerini Km-
rdunun ka,·hptmis olmasina raf:-

lnen ha ·· k 1.. · . ,__ 1 
.. nuz a 1 net1ce aunama-

~tir. Rat'i netire, bir ordunuo 
(Dt:v•mt • Uncû sayfada) 

çm Tiirk hükûmeüne muracaat mü§ ve M. Junod'ya bu mühim 
etmi§ ve merkezi Ankarada bulu. insanî vazifcnin 1fas1 için bütün 
nacak olan bu hey'etin mevzuu • kolayhklar gêisterilmù;tir. Müte -
bahis maltîmatm toplarunas1 \l'e akiben doktor Junod, kmlay ida. 

tieatisi için bir role tesis etmesini resiyle temasa girmi~tir. 

LENINGRAD 
bombaland1 

---o---

Balhkta bir Sovyet de
ni z a lt 1s1 ha t1r1ld1 Japonya 

---<> Berhn, 22 (A.A.) D.N.B. ajansi 

ll1tiyatlari silâh bi~~r;;;e AloSKOVa Alni~ hava 

d 
kuvvetlerinin ilk agir darbelerine 

al t ln a çag1r l Pl3TUZ kaJml§ltr, 

1 
21 Temmuz gecesinin ilk saatJ<o. 

• • • • k. k rindcn itibaren Sovyet hükûmet 
H1nd1ç1n1de pe ya ln mcrkezi, muharebe te§ekkülleri-

hâdiseler bekleniyor mizin n• bombalan büy~k tah.rihat 
yapan stukalanrr.mn hucumlarma 

$anghay, 22 (A.A.) - D N.B: hedef tcskil etm~tir. 
Japon askeri makamlar:rnn sëz- Horekât esnasmda Alrr.an filo-

cüsii Albay Akiyama, ~anghayda- Jan, ~afaga kadar Sovyet hükfune: 
ki Japon ihtiyat sm1flanrnn silâh merkezinin askeri hedeflerine het 
altm.a ~-agml~cag1m b:ldi~nii~tir. çapta infilâk ve binlerce yangm 

Siizcuye gore bu tcdbir lhtlyat. bombasi atmllilard1r. Harekâtm 
larm talim gêiTTl"eleri için ahnmllï- ba§langicmda bilhassa Moskova 
br. <ehrinin cenubunda tahripkâr y:in-1 
TRENLER ASKER N~iYATI· , ~mlar çtkar1lm1~ ve bunlann __ l.lilk· 

1 NA TAHSIS EDlLlYOR \!an müteakip dalgalara yol goster-
Amerika .tforiciye N=n WeUes Pekin, 2tl (A.A.) _ Pekuùe Kc· 1 mi§lir. . 

Almanya taarru- re'de Fusan arasmda ù;liyen eks- Kremlin mahallesmde 12 agu 
presin geçen hafta Jâg-.•mden son- (Devamt 4 üncu saytada) 

Za hazlrlanlyor ra ~imdi de ayni hat üzerinde i~- r . , 
yen diger bir tren kaldmlm1~tir. ' s e t 1 

• ~i:ryolu m~hfillerinden alman 0 V y 
Bu yeni saldiri§ Av- n_ia1umata gore be§ trentn daha 

. .. k. 11agvedilmesi ve kalacak gece pos- R syada rupadak1 musta il talannda da daha fazla yer bulun- u 
devletlere olacak masinm temini için bu trenlerdeki -o----

Amerika Hariciye 
Müste,ar1 bu 

muhakkaktlr diyor 
Vapngton 22 (A.A.) - Haridye 

Müste~n M. Sumner Welles, dün 
a§ag1daki beyanatta bulunmu~tur: 

Almanyanm yeniden müstakil 
Avrupa memleketlerine taarruza 
hazuland1gma dair Amerikan hü • 

(Dcvam1 4 llncü sayfada) 

yataklarm kaldmlmas1 muhtemel
dir. Resmi izahat verilm~ ol
makla beraber g~en hafta içinde 
yap1lan Japon askerî nakliyati 
goz-Onüne getirilerek bu tedbirle
rin askeri nakliyat sebehile ittihaz 
edildikleri zannolunmaktadu. 

YAKIN HÂD1SELER 
BEKLEN1YOR 

Londra. 22 (A.A.) - Reuter a
jansmin Uzak $arktaki ba~uhar
riri yaz1yor; 

(Devam1 • üncti oayfada) 

ihracat vergisi-
Tanzim edilen izahname Vekiller 

olundu Hey'etince tasdik 
Ankara, 22 {ikdam muhabirin· ihracat beyannaml'Si ihraz edilen 

den) _ thracat vergi,i hakkmda gümrügün bulundugu mahaldeki 
tanzim edilmi~ olan 1Zahname Ve- fob k1ymelidir. Ayr1ca takas §irketi 

killer Hey'etinin tasdlK .ne 1ktiran yahut devletçe veri!i'n primler 
· 1· matraha 1"thal olunacaklard1r. Bun-ettn4tir. !zahnameyL' gore yer 1 ve-

v dan ba~ka izahnamedeki vergi maL 
ya ithal edilen e§y an.n Hey'eti _e-
kilece ilân olunacaklardan gayns1 rahmm nas1J tevsik edilecegi, be-

lann Yannamelerin, ne suretle verile-yabanc1 memleketlere ihraç • 
da 1hracat vergisine tâbi tutulacak- cegi. ne gibi vesaikin eklenecegi 
lardir. Verginin matrah1 e~anm ecnebi topra.klarma geçen e§YaJlln 
ihraç mevkilerindek.i yâni yabanc1 ne suretle muamele gorecegine d.air 
memlelœUere gënderilmek üzere ahkâm vard1r. 

Yiyecek, giye. 
cek vesikaya 
bagland1 

1 1 

Müstevli orduya ya-
:rayacak hiç bir §ey 
b1rak1lm1yacak 

Moskova 22 (A.A.) - Ofi: 
Ekmek, makarna, bulgur, et 
ve elbise için vesika usulü ih
das cdilmi§tir. Maamafih yük. 
sek fiyatla vesikalarda yazih 

1 

miktardan fazla mübayaatta , 
bulunmiW< mümkündür. 1 

Almanlann illi"leiine w 
muvakkaten ~gal etm1~ ol • 
dukl~ri mahallerde iktisa<li 

' havata benzer bir hayat vü • 
eu.de get.irmelerine mâni ol • 
mak için i,e yanyacak her §<! 
yin ahp gotürülmesi V'l!ya 
tahrip edilmesi için icap e • 
den bütün tedbirl"r ahnm1~ 
tir. 

Müstevl.ilerin, i,,e yar1ya • 
cak bir halde tek bir ziraat 

traktiirü bile bulacaklann • , 

1 dan §iiphe edilmekkd'r. 

""=-~------------.) 

Harekâtta gorülen durgunluk Sovyet muka
vemetinin artbg1n1 gosterir. Stratejik bir 

Sovyet mukabil taarruzu muhtemeldir 

S ovyet • Alman harbi ba§h· 1vaffakzyet olduguna §Üphe yoktur. 
yah cvvelk1 gün bir ay oldu. Ancak son günlerde Alman ileri. 

Bu mûddet zarfmda Almanlar, harekehnde bir yava§lama mu~-1 
Savyet • Ain.an hududundan 600 hede edilmektcdir AskC'ri harüât. \ 

julQltletre .Ka ar der ,,. .: g..im1~, ta, Stalin 11a-itmm yanlm~ olmu-

(Deveml 4 uncu ayCada) 

.. " ATATURK 
VÂRÎSLERi bulunmaktadirlar. Bunun bir mu-1 (O...am1 3 üncU i;ayfa<la) 

Cümhurreisi Ruzvelt 

Ruzvelt 
---o-·---

Askerlik müd-
detinin temdi. 
dini istedi 

Harbiye Nezareti 900 
bin migfer siparÎ§ etti 
V~inglon, 22 (A.A.) - Reisicümhur 

ROOtievelt, se-çUen kur'a efrad1111n hiz
mct müdùetler!t1m uzablmasJ.111 kon
greden istemi~tir: 

GOndf" fd itf me:mjda d iyor ld: 
Entemasyonal ,·at:1yet bir Ftnc e"\'

velk.ine nisbeUe çok da.ha vâh.imdir.' 
Hem o kadar vdh!mdlr ki. hàdlselerl 

(Deva:n1 4 lincu myfada) 
--·--<----

BIR HAVA 
muharebP,si 

Almanlar 6 lngiliz 
tayyaresi dü~ürdüler 
Berlin, 22 (A.A.) - D.N.B'nin ogrm 

diii:ne gOre bu &abah crkendcn Mar&$ 
üzerinde ingiliz tayyarelerile Alnxin 
avci.lan arasmda siddetll muharebeler 
olmustur . . !Simdiye kadar ahnan haber-1 
\ere nazaran Ahnan tayyareler1 hiçblr 
kayba uiranw.k.s1z1n alu inaili.t tayyare 
d d~ürm\lil-erdir. 

425 
milyon 

Amerika Ïngilte
reye ikraz ediyor 
Bu para ilk siparÎ§· 
lerin odenmesi için 

harcanacak 
Va§ington, 22 (A.A.) - Ôkfeml-

lnoilÏZiaksatla
r 1 na tamamen 
vak1ft1rlar 

Suriye hududunda
ki d e v ri yelerimiz 
dostca selâmla§1yor 

" V 1, harfinden 
ç1kan mücadele 

<ligine gêire imza edilrni§ olan itL Londra, 22 (A.A.) Almonlo •V• 
harfini Alman zaferin1n âlftmeti ola

lâfname mucibince Birlc§ik Amll- rak telâkkl etmekle bilyuk bir za r lti-
r.i.ka, 1ngiliz bütçesinln kalkmma - ralrnda bulunuyorlar. llir kcre •V• mû 
sma medar olmak üzere fngilterc cadelesi en az tiç aydanbC'd ba1Ul1n1:1 
hü«ûmetine 425 milyon dolar iik- oldugu halde bundan b; hsetmck Al
raz edecektir. manlann $"1md1 ak11lanna SC'lm ~tir, 

Sonra da za!~.,. demek olan Viktoria 
tNGiLtz MALiYE NAZIRININ kcllmes1 Almanca deglldlr. Aln1anca 

BEYANATI zar"" mukabill •Sleg1dir. ,y, nin bu 
Londra 22 (A.A) _ MaHye np. surelütl• t~k•~.~ülù Almanlann, butün 

S . K. l Wood b - A ru m gorm~ memleketlerin lstik~l-
Ztrl lr •ngs ey ugur. • • rme tekrar kavusmak hus u.1dakl 
varn kamar&: .nda yapt1g-i beyanat ilJ7.ullr1u1 u.har etmelerine r:ict?ll ola-

(Devamt 4 üncil oayfada) (Cevam1 4 lincü say!ada) 
• .... • .. • * • >Ali 

9=~'5_;, 
" 
Adab1 mua~eret dersleri 

YAZAN: 

SELÀMI IZZET SEDES 

lskender Fabrettin Sertelli 
dostumuz dün bana yeni n~ret
tigï hir eserini verdi: •Çocukla
ntmza mua§t'ret dersleri•. 

Bu nlûd arkada~ temas etti
ii menu!ar ve yazd1g1 faydah 
eserler hakunmdan, Ahmet Mit. 
bat Efendiyi fersah fersah geri
de birakrm~ olan k1ymetli mu· 
hanir, ü~enmemi~. yorulmamif, 
millî terbiye sistemlerimize go
re ÇMUkla11nltZa hüsnühal ve 
tavn harekel dersleri hazirla
nu~. Bu escri ile dok an doku
zuncu eserini n~retn1i~ oluyor. 

Eserde üç esash bôlüm \·ar: 
l - Ailede çocuk. 
2 - Okulda çocuk. 
3 - Sokakta (hayatta) ço-

cuk. 

Ïskenc.ler Fabrettin SortelH 
dostumuz aile, okul ve sokak 
terbi,le~lnin kaide]crini, cvdc, 
rnektepte, hayatla lerhi~·c ile 
tcrbi~·esizlifin farklar1n1, c~babt 
mucibdcri ile çocuklara izah edi
yor. 

Bu escrin b1r uoksan1 ,·ar. :\le. 
selà e\·dt ho baya ,.e)·a bü) ük 
haba)·a: 

- l1an n1oruk z1rla111a' 
Okulda nrkodap: 
- ~in1di ge~m; indeu 

r1m ha!. 
Sokakta ve haJalta; 

ba~la-

- Yuh o1sun ervah1na' 
D~nildigi zamun ne ta,·1r1a r•· 

con l<e ileccgi, Lu "iizltrin hangi 
tonJa !"O~·Ienec<'ki '.\·az1lmam1s ... 

(D'!Vé.nll 4 Mlllu Ilia,.. ..... Ja) 



SAYFA-2 

am et 
---VE---

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(~Y~a_z_a_n_:_Z ____ i_Y~A~-=--=.;;~l~R~~) 
Ordu, (Radvâ) m vkiine kadar 1 cebri yürüyü§le - (U§eyre) mevkii

ile_:!cdi. Mü~rik kafilesinin .ge~r- rie geldi. Orada, m~riklere kahir 
ceg1 ;ollara kc~if mufrezclen gL r darbe indirmek istedi. Derhal 
derildi. Fakat .. 1ekkelrn:rin, d, ~rdugâhm1 tanzim ederek her ta
yollarmdan a 1p sür'atle uzakla~- rafa ke~if postalar1 gonderdi. Fa
t:g1 ol{renildi. Takipten vazgeçilc- kat biraz soora, Kurey§ kafilesinin 
rek Medineye avdet edildi. ba§ka bir yoldan geçip gittigini og

* Zül'u§l"yre gazvesi 

rendi.Çünkü kalblerine iyice k.orku 
girmi§ olan Kurenliler, sureti mah 
susada Medinede bulundurduklar1 

Bu gazveler ve seriyyeler devam casuslan vas1tasile, islâm ordusu
ettikçe, Mekkcliler §U§lrlyorlar.. nun, kehdilerini kar§•lamak için 
(Hazreti Muhammed) in pek k1sa sür'atle hareket etmi§ oldugunu og
bir z~man zarfmda kazanmI§ ol- renmekte gecikmemi§lerdi. 
dugu. rr adJî ve manevi. kuvvet kar_ Kurey§ kârvam _ ve bilhassa Ebû 
§.Smaa, rayretlcre du uyorlard1. s··r. b d f d Id k l 

Mekke e§Tahnm vc Kurcy§ rüe- I u .}'an - u e a _a e en aç'.n .-
sasmm oütun içtimalannda, yaln:z I ~I§h. Fakat ~es~:ul~~ Eiend1m1-
bu mesc>leCien bahsedilipr: 1 zin bu gazves1, busbutun faydasrz 

- Bu vo.z1yctin derhal onüne ge- kalrnad1. U§eyre civarmda sakin 
çilmezse, (Muhammet} ile bütün olan (Beni Medleç) kabîlesile bir 
mûcadele kuvvctlerimizi kaybedc- sulh muahede~i yapildi. 
cegiz. d h · s .. · l · h tJ• . k 1 Bu gazve esnasm a, O§ b1r vak'a oz en arare 1 muna aiia ara 1 • •• 
sebebiyct veriyordu. cereyan ctti ... Resulu Ekrem Efcn-

Fakat bu münaka§alar, daima 1 dimizin sevgili yegeni ve kahraman 
kararszzhkla ncticeleniyordu. (Ga-1 mücahîdi (Hazreti Ali) ile yine en 
câ ve c1hat) emrini müteakip Re-1 bahadir rnuhariplerden (Ammâr 
;ulûllah Efendimizin ve ona can- bin Yàsir) bir arahk hurma va _ 
dan bagh olan rnüminlerin 1zhar et- . . ag ç 
tiklen cclâdet o kadar parlak go-1 Iarm•n golgeliklerine çekilmi§ler .. 

DO GUM 
VAK'ALARI 

Vaktinde haber ver
miyen ebe ve doktor
lar cezaland1rilacak 
Her dogum vak'asmda ebe vc 

doktorlarm belediye tabipliklerin 
malûmat vermeleri mecburî bulun
maktad1r. 

Baz1 kazalarda bunun 1 aydar; 
fazla bir zaman sonunda yap1ld1g1 
veya eksik rapor verildigi anla§1l
m1§tir. 

Belediye Reisliginden dün yap1-
lan bir tamimle her ebc veya dok
torun dogumlarm cinsini, çocukla
rm ana ve babalarmm adlarm1 ve 
babalarmm mesleklerini en çok 
1 ay içinde bildirmeleri, aksi halde 
baklarmda kanunî takibat icra olu
nacag1 teblig olunmu§tur. 

Fuara e§Ya gonderilmege 

ba~land1 

tzmir fuarmm aç1lmasma hir ay 
ka<lar bir müddet kalmt§tir. Istan
bul Bdediyesi ve Tiearet Odas1 
da fuarda te§hir edilecek e~ya, ma 
ket ve istat:stik cetvellerile saire. 
vi îzmire gondermege b~lam1~ • 
lard1r. istanbul Tiearet Odas1 fu-
ardaki Umum Tica~t Odalari pav 
yonuna gcni~ bir surette i§tirak 
etmek içm her türlü tedbirleri al-
ffil§tlr. ' rünü~or~u k_i, e~ cü~'e.tkâr Ku-, (Daha _var) 

rey~hlerin bile gozlcr1m kama§h· 
riyor .. onlari felce ugrnhyordu. l"''--------------------------
Re~ulü Ekrem Efendimiz j,,e,il H E'11ELERDE ve POLISTE 1 

mü~riklerln endi§e ve telâ§lanm 
1 

büyük b1r dikkatle takip ctliyordu. '--------------------··---..} 
Günden güne kalblcrini korku kap. p 1 • • •? 
hyan dü§manlarm1 daha ziyade anta onun gez1nt1s1 
bunaltarak, islâmiyelin inti<iar ve • 
terakkisine engel olan unsurlar• 
ortadan kald1rmak istiyordu 

Terzinin küçücük oglu seslenmi~: 
"Baba! pantalon gezmiye gidiyor,, 

Bu unsurla m en mühîmlerin
den biri de, (Ebû Süiyan) idi. Re
sulü Ekrem E!cndimizin bu ezeli 
\l'e ebedi dü§manmm kalbindeki kin 
ve haset ate§lerinin sêinmcsi müm-
kün degildi. Dün Sultanabmet birinci sulh ne karar verilmi§lir. 

(Ebû Sü!yan) ile (E û Cehil) eeza irahkemesine bir h1rs1zhk Bir çocugu otobüs çignedi 
elele vcrm. Ier .. islâmiyetin inki~af eürmüme~udu gcldi. Vak'anm Eyüpte Sofular yoku§unda 13 
kudretinin kar§ISma gerHmi~lerdi., Ahmet Altan ad1.nda bir sab1kah numarah evde oturan be§ ya~m -
Yegânc maksallari, Resulü Ekrem olan suçlusu tevk1! ve hapse mah- daki Nihat Kaya birkaç arkada~
Efendirnizin mübarek havatma' kûm cd;lmi§ti. Bu davamn safa - :e bcraber sokakta oynarlarken E 
• her ne §ekilcte olursa olsun _ kas-1 hatl arasma baz1 ent.ere:;i.lu ci - 7Up • K1::reitc lc1 liatt•n" i~>..yen 
tederek, bütün islâm unsurunu blr hctler de vard1. Bunun için oku - ve §OfOr Alinin idaresinde bulu • 
anda ezip mahvetmekten ibaretti. [ yuculanm1za k1saca anlahyoruz: nan 7977 suy1h otobüs tara!md.an 

Bu iki hasût ve garezkâr, i§le-1 . K~p~ltç~r~1da terzilik eden ~ev- 'çignenerek sag ayagm?an agir su
rini güçlerim b::rakmi§lardi. Yalmz f1k utulea1{:1 b1r pantaloPu duk - rette yarnlanmt§ ve :;>1§li Çocuk 
ve yalmz, Re ulü Ekrem Efendi- kâmnm onüne asmi§hr .. 0 sirada hastanesme kaldmlm1§ ise de bir 
mizle islâmiyeti imha edccek çare- yoldan g1:çen sab1kahlardan Ah - müddet sonra OlmÜ§tÜr. Suçlu §C

ler d~ünmekle vakit geçiriyorlar- met Alt:m bir el çabuklugu ile a- for yakalanm1~hr. 
d1. Fakat dü~ndüklerini alcnen hp sard1gi pantalonu koltugunun Bisiklet ihtikârmdan tevkif 
tatbika cür'et edemcdikleri içi.1, altma vurdugu gibi savu~mu~ ise edildi 

aima gizli ve hainanc vas1talara de dükkûnda bulunan Tevfigin 
müracaat ecliyorlard1. be§ ya~mdaki oglu tafü bir heye • 

Resulü Ekrem Efend1miz, bütün eanla: 
bunlan biliyordu. Ve o da, islâmi- _Baba pant .. lon gezmcye gi • 
yetin bu iki büyük dü~an.na lâ- diyor. 
y1k olduklan eezay1 vermek için 

Taksimde Fcridiyede 17 sayida 
bisiklet ticarcti yapan ve tamirat. 
la i~~igal eden Yugoslav tebaasm -
dan Aleko Lazaroviç 50 llrahk bir 
bisikleti 72 liraya satt1gmdan ad -

t KDAM 

Zeytinyag1 fiatlar1 
neden yükseliyor? 

~~~----~ .. -~---~~~ 
Ticaret Vekâletinin diger g1da maddeleri
ne oldugu gibi zeytinyag1 fiatlarina da mü
dahalesi yerinde bir tedbir olacag1 anla§1hyor 

Zeytinyag1 fiyatlan son zaman larda sür'atle yükselmiye ba§lam1~ 
hr. Ôyle ki fiyatlarda 2 günde bir 5 kuru§ yükselme mü§ahede edil
mektedir. Birinci nev1 zeytiny aglarin fiyatlari 85 - 90 kuru>a 
kadar sahlmaktad1r. Halbuki mem leket dahilinde bu y1l zeytinyag 1 

mahsulü diger y11Iarla mukayese edilemiyecek dcrecede fazlad1r. 
Alâkadarlar teneke ve varil azhgm dan bunlann naklinde mü~külât 
bulundugunu iddia etmektedirler. Halbuki dahilî nakliyat için bu 
vaziyet mevzuubahis degildir. Dahi Ide yag nakliyati için kâÎi miktarda 
tahta f1ç1, varil ve tcneke mevcut tur. Vekâletin diger g1da mo.ddele
rinin f1yatlarma oldugu gibi zeyti nyag fiyntlarma da müdahale et
mesi temenni edilmektedir. 

--~~--~~ ... ~-~-~--
Bak1rkoy fabri-J Aç1kta 

kas1 yan1nda men b a 
a kan 
su yu 

---(l-----

l§çÎ mahalleleri yap1l- Kay1§ dag1 suyundan, 
mas1 kararla§hnld1 §Îkâyet edili or 
Sümerbank idaresi Herekcde 

mensucat fabrikalari i§çileri içm 
modern bir mahal!c in§a etmeyi ka
rarla§hrmI§hr. Burada yap1lacak 
evlere 415 bin lira sarfolunacakhr. 
Diger taraftan banka Bak.rkoy Bez 
fabrikas1 eivarmda da ayni §Ckilde 
bir i§çi mahallesi in~as1 için h azir
lanmaktad1r. Bu hususta bclcdiye
ye müraenat edilerek rnünasip bir 
saha aynlmas1 istenilmi§tir. 

Üaküdarda yap1lacak 
sokaklar 

Kay.§dag1 suyunun Maltcpeye 
kadarki mecrasmm baz1 k1S1mlan
nm üstünün aç1k oldugu, bu yuz
den bazi hastahklarm zuhurunun 
muhtemel bulundugu §ikâyet olun
mu§tur. 

Maltepe ve civannda halkm iç
tigi en iyi su olan bu suyun kapah 
borularla Maltepeye getirilmesi 
için mahallî belediyesine emir ve
rilmi§tir. 

Y erli mallar sergisi aç1ln11-
yacak m1? 

Üsküdar kazasmda belediycnin Yl'.'rli mallanm1z1 halka tamt • 
bu y1l yaphracag1 yoHarm listes1 1 miik mal:sadile kurulmakta olan 
haz1rlanm1§tir. Bu kaza yollarma 1 yerli mallar sergisinin bu y1l da 
14 bin 957 lira sarfolunaeakhr. 1 aç1lam1yacag1 hakkmda baz1 riva-
$emsipa~a nhhm1, Dayakadm y<>ller i~itilmekted!r. Millî sanayi 

sokag1, Selimiye camii sokag1, Se- birligi bu hususta Iktisat Vckâlc -
Limiye Kavak iskelesi yolu, Ayaz. tinden müsaade istemi~tir. Vekâ • 
ma • De!ioillu yolu, Heylerbeyi, ç1 lr?t serginin aç1lmasm1 tasvip et -
nar caddesl yollan bu meyanda t1gi takdirdc d rhal faali_retc ge -
yap1laeaktir . t;llecektir. 

Y akac1gm imar1 Yünlü deri fiyatlar1 

Yünlü derilerin 1 Agustostan 
cYakactk• In i"man l

0

Çl
0

n cchire1· • " ~or.1 a ihrac1 menedilmi§ Q!dugun-
lik müt hass1s1 M. Prost tarafm - rlan evvelce ihracat jçin yap1lm1§ 
dan evvelki gün mahallinde tet • olan mühim miktarda stoklar tek. 
kiklcr yaptlmt§tir. Burada ilk par. tar piyasaya àokülmege ba~la • 
tide Çar§t meydam ile civar1 tan· ' mt§hr. Bu itibarla fiyatlarda ha ~ 
zim olunaeak ve yollar açilacak -1 fif bir trnezzül ba!?lam1 tir. 

ttr. Îleride belediye birer de otel Sultanahmetten ç1kacak 
yaphracaktn·. parkeler 

Hastanelere yeni yataklar 
ilâve edilecek 

Bel-ediye Reisligi bu mali y1l i • 

Sultanahmet meydanmm asfal -
ta tahvil olunmas1 halinde bura -
dan ç1kacak oian parkelerin A • 

' ·Sayfiyelerdeki 
dükkânlar · 

~ Saat 21 de kapan
il malari istendi 

Va!? ·ngtonda 
Y azan: Prof. ,Sükrü BabaJI 

/~.. mcrikada, birkaç .~ii~ 
~ dür, büyük bir .u};U 

var. Dah11 dogrusu ajnJIS
lar ve radyo fazla hir habcr ,.tr 
miyor. 

Tokyodaki kabine tcbcddiiliÏilu 
Sayfiye yerlerindcki dük- takip cden bu ihti:rnth durunl ç0~ 

kânlardan saat 19 da kapan- dikkate dcger. Yeni Konove Je•• 
malari icap edenlerin halkm binesinin nas1l bir hareket ha1~ 
ve memurlarm ekseriya bu sa- ittihaz edecegi çok vâz1h dcgiJdiC 
atlerde dondükleri nazan iti- Üçüzlü Paktm en kuvvctli mürt'Ï 
bara almarak saat 21 e kadar vici l\fatsuoka yeni kabineye d11ll 
a<;1k kalmal:mna müsaade o- · degildir. Fakat bundan AhnaJl ' 
lunmas1 belediycdcn isten~- Japon dostlugunun ve ittifakt111! 
tir. gev~iyecegi mânasm1 ç1kar111ak ~i( 

Bclcdiye Reisligi müsaade de kabil dcgildir. Çünkü l\latsuo'-'' 
cttigi takdirde Eylûl nihaye- nm yl'rine bir asker gclmi~tir. Il' 
tine kadar bu ~ekilde harekct ricî i~lcrin de d11ll8 iizim ,.e n1rl' 
olunacakhr. net ile sevkolunac~g-, fahmin ~ · 

\..._ u . . . , ) lcbilir. Yalmz hangi istiko.mctle.r 

B
• d 1 de inki~af olacag1 sarih dc:Ji!dil Ir a ami yara- Fakat ne Londra ve ne de Va j11t 

1 ton çok nikbin goriinmiiyorlar. fit 

lay1p soyd ular vad~ kaynnkl:m otcdenh_rri ktl~ 
vcth olmakla mc§hur Tng11tc! 

Üsküdar müd.deiu· 
mumîligi tahkika

ta ba~lad1 
Evvelki gece Üsküdarda Valde

bag.nda bir ag.r yaralarna vak'as1 
olmu;? ve bir marangoz: ustas1 iki 
arkada§I taràfmdan hem yaralan· 
mi~; hem de soyulmu§tur. 

Trabzonlu Tayyar oglu Fikri ol
dugunu soyliyen yarali, arkada§la.. 
rJPm bu tecavüzüne Prevantoryom 
civar nda maruz kald1gmdan vak'a 
ilkèinee buradan duyulmu~ ve poli
se malûmat verilmi§tir. Nümune 
hastnnesine kaldmlan yarah ba
§mdan geçenleri §Üyle anlatm1§hr: 

- Dev!et Demiryollan amelesin
den Ru§en ile Safcr arkada§lanm
d1r. Onlarla birlikte bugün gezdik, 
ak~am geç vakit beni Valdebagma 
dogt u gotürdüler. Sonra birdenbire 
üzerime çullanarak ikisi de b1çak
larile vurup beni kendimden ge
çirdilcr. Sonra beni Oldü zannedip 
üstümdeki 60 liram1 al:p kaçm1~ 
lar. 

Üsküdar Müddeiurnumisi tahki
kata el koymu§tur. 

T arasadan dü§erek 
yaraland1 

Tepeba§mda Mezarhk sokagmda 
26 say1da oturan 10 ya~mdaki ~rj 
Belli cvin 10 metre irtifamdaki 
tarasada oynarken sokaga dii~mü~ 
ve agir surette yaralanmi§hr. 

Yarah çocuk ~i§li Çoeuk basta
nesine kaldmlm1~tir. Tahkikata de 

m edilmekt-edir. 

Ceza goren f1rmc1lar 

Franstz llindidnî miistcm l<>k 1~ 
bir tccaviiz ihtimalini derµi~ ctti 
.,.ibi Rusyaya taarrczu da intk~i 
haritasmclu11 silmcmektcdir. Jtit 
ordusunun miieadelesi !jayct FJ11~ 
ada oldu~u gibi kat'i bir hezittl 

ve izmihlâl manzaras1 ahrsa 1è 
yoyu ycrindc uslu tutmak r0 

miisküldiir. Fransanin inhidllJll 
italyanm harekete ge mesini ~, 
sil icap ettirmis ise R11syani11 flÏ • • iJ 
y1k1h~1 da Japonyay1 knntld~ 
bilir. ~imdilik l!zal· ~arkm b11 r 
büvük dcvleti hcr türlii ha:i:1rl 
lar.m1 ikmal etmi!? gi.iriinmckted 
J<;cnebi sulardaki gcmilcrini Il~ 
vatana davet etmi~tir. Ilattâ r1" 
rilrndaki bazi Sl"fineler, P· 1111r1' 

K:m:ihnda tamirat oldug.u br~· 
edildi"inden mü~kiilâtla donu1

; 

imkânm1 bulmaktad1rlar ki 
nokta da Japonvada Amerik11 11lt 

hinde bir nevi asa bi:vcti mu cil' J 
maktad1r. Amcrika nezdindeki 
~ miimessili Amiral Namur11'~ 
biitùn gi.i'T.el nivetlerine ragfll< 
Yeni Dünya efkârm1 :vati~tsr1111 
tnuvaffak olamad1g1 anla!jtltyot· 

Esasen Amerikamn dcgil Jail 
ya, hattâ kendisile muayyl"n ,.e 1 

fiye cdilel'ek bir hcsah1 olfl'll~ 
Almnnya Y~ 1talyaya kar 1 del111 

' • f • • t • 1 dn j rasmm za crm1 emm yo un •; li' 
kip ettigi siyasl"t bu yolda iy• 4 imkâna rnüsait bulunmamaktP 

brsat bekliyordu. 
Î§te bu siralarda idi ki, Ebû Süf

yamn kuvvetli bir kafile ile Mck
keden çikarak (~am)a gidecegine 

Diye seslcnince tcrzi Tevfik der liycye vf:rilmi§ ve dün ikinci as • 
bal dûkk.1ndan hrlam1~tir. Yüz el- iyc cezada yap1lan ilk duru~ma • çinde §ehrimizde yeni hastane pav 
li me re kadar il-eride Ahmet Al - smda hakkmda tevkif karan ve - yonu in§a olunarmyacagm1 nazar1 

h1rkap1 yollanna sarfolunmas1 ka.. Belediye zab1tasmca fmnlarda 
rarla§tinlm1~tir. 1 yap1lan tefli§lcr sonunda Fatihte 

Haliç vapurlarmda aktarma Maearkarde~ler eaddesinde 56 sa • 
biletler y1h tsmail $i§manogluna ve Fa • 

Almanyanm hâlen Amerikll. 
bal ve tesviye edilccek ihl'1 

yoktur. Binaenaleyh Berlin riC 
mümkün oldugu kadar yl'°llÎ jl~ 
ile iyi geçinmek taraftar1d1rlar• 
manlann gaycsi ve men[aati J1I 
harcbeyi çabuk bitirml"kil"dir .. 
mcrikamn mücadcleye i,tiralu 
bogu§may1 uzatacak en ku,.,e 
âmil ve unsurdur. Binaenale"11 

tün Alman müsaraa plâm .A~1~ 
kay1 kabil oldugu kadar incil ~ 
meyi hedef tutmu~ gi.irünmeklt 

Buna ragmen biiiiin Alnt!I~ 
italyan konsoloslar1 Birle ik tam yakalam § ve polise vermi • ri!mi~tir. dikkate alarak mevcut pavyonlara 

tih Karaman caddesi 18 numarada 
dair haber geldi. tir. Bir sarhot tevkif edildi · yeniden yatnklar ilâvesini karar • Haliç vapurlan idaresinin tas - • letlerden ç1kanhnca Alman ·11 1 üle.vmana ve yine Karagu··mrükte t l k b J b 0 l · ·1d btl Resulü Ekrem Efendimiz, bu f1r-
6ah fevt etmek istemedi. (Ebû Sel
ha) y1 Medinede (kaimimakam) b1-
rakarak 100 _ 150 kl§ilik bir ordu 
ile hareket etti. Ordunun saneak
tarhgm1, muhterem ameas1, kahra

Dünkü duru§mada: Sarho~luk•an sab1kalar1 olan is. la~tirmi§tir. Bu meyanda Cerrah - fiycsi ile me~gul olan komisyon ta ya mu a e ei • mm e • 
dün belediye reis muavini Lûtfi Salmatomrukta Yani Bayramidise muii ,.e boylece devamh birçoll, 

man (Hamza)ya vermi~ti. 
Bu gazvede de, islâm r.rrdusuna 

otuz deve reiakat ediyordu. Yürü
yü~te sür'at temin etmck için mu
haripler nobetle bu dcvelere bini
yordu. 

Resulü Ekrem Efendimiz, Ebû 
Süfyani kar~1lamak için, - âdeta 

Yazan: 

- Bunu ben tamir için terzi Ha Mail evvelki gece yine sarho~ bir 
e1ya vermi~tim. Pantalon benim • halde evine gitmi~. Kap1 açilma -
dir. d1gmdan tckme vurmak ve gürül

Diye ilirazda bulunmu§Sa da ~a- ü etmek suretile mahallcyi ayaga 
hit polis; kaldirmi§hr. Ev sahibi Halil kar-

- Bunu kara'itold.a da soyledi. 1sma ç1km1~: 
Tahkil.at yaptik. Bahsettigi terzi - Karm burada degil, sen de de 
hae1 be;; ayd1r askerde imii? ve o fol! 
-zamandanberi de dükkâru kapah - Deyince kmlca k1yamet kopa -
d1r. rak eürmüme~huda dfüµnü~lcrdir. 

Sozlerile bu iddiay1 cerhetm!§ • Dëirdüncü sulh ceza mahkemesine 
tir. Bunun üzerine suçlunun 3 ay 

1
· ~elen bu davada suçlu ismail tev -

15 gün hap ine ve derhal tevkifi • kif edilmi§tir. 

m1y1z Ken an? 
- Hay1r Vedia, ber bulu~mam1z 

mâziyi de§eeek degil mi? Biraka • 
hm yaralar kapansm. Birbirimizi 
gormek, yaralan kangrene çevir. 
mek olur. 

- Fakat ilk sozünüzde, bunun 
belki günün birinde mümkün ola. 

· - Mütaleamza itiraz edemiye • r yim kalmad1. Yalmz gitmeden ev. eagrm sbylemi§tiniz? 
cegim Kenan. Fakat aeaba izzeti vel sizden bir rieada bulunaca - - Belkiler muhakkak olmaz. Ve 
nefs yaralan tamir edilemez mi? g1m. 0 cla ~u: Ednize borcumu o. ben de olmamas1 taraflany1m. 
Meselâ: Babam size tarziye verse. demek tizerc geldikçe kar~1ma ç1k Kap1da bir àa a el slk1§t1lar ve 

- Mâzi unutulmaz çocugum. maym1z. Sevdiginiz adamm iztirap ayrild1lar. 
farziycnin tesir edemiyecegi hâ - r;ekmesini ister misiniz? Bakm, * 
diseler de vard1r. geçen gcee sizi istemiyerek incit- Karanlik basmi§h. \'cdiadan ay. 

- Biraz evvcl mâztyi unuttu • tim. Bunlara ne lüzum var? Ya§a. rilan Kenan, gene Neemi olarak 
gunuzu ~oy üyordunuz? d1gm1z hayat o kadar parlak ki, tramvay eaddesinde ilerliyordu. 

'l'eferrüat her zaman unutu - gozlerinizi karanliklarm adamma Mahalle aral· mrJ.aki ayak sat1c1 _ 
lur, fakat esas nas1l olur? Hem ar- çevirmeniz günahhr. Sizc son o - larmm scsi kulaklarma kadar ge-
l~ bu~lan b1rak~hm Ved1a.: be - larak so.ns~z saadet ve e~i~ bir ! üyor. . 
n hak1katen senyorsamz, b1r da. hayat dileyerek ayrilayim, musa • Çemberhta .. ta omuzuna bir el 

• 1 ded •· 7 fi 
ha .. r..i~mege .e§ebbus etmezsi - j a e er mism. dokundu gcri di:indü. Bu Fakül -
niz. l!ayat belli olmaz. Sizin onü.

1 

Elirn uzatm~ ve ayaga kalk - ' ' tcden bir arkada~1yru. Dalgm vc 
n~z~ oy1e yollar var ki. bunlarda .ini§ti. V'Cd.ia bu emrivakie boyun 
yuru 1e e ba§lad1gm1z zaman, be- egdi ve eli onun avucunda iken hiç bir §ey anlamaffil§ gibi ~{ÜZÜ • 
ni farkmda olm1yarak unutacak "l sordu: ne bakh: 
sm1z. Artlk .sOyllye:cek hiç bir §e • - Bir daha hiç bulu m1yacak - Ne istiyorsunuz? 

r vatak ilâve olunacak'ir. Aksoyun reisliginde toplanm1~tir. ait fmnlarda pi§irilen ekmeklerin d.iseler iki mcmlekct aras111d 111'I) 

H k l 
Tasfiye i§inin 15 Agustosdan ev - ""api"lk oldugvu gorülmü§ ve fmn yasî baglar1 çok gcv~etmMir. O.ii 

pa§a ve Haseki hastanelerine 15 

an ve aparbman ap1c1 ar• J " d k. ·k· d 1 t d k. ·ci:· • \'Cl b1'tirilmes1·ne çah~1lacakt1r. Di·. d b 1 ar 1 1 1 ev e arasm <• 1 ~ - " sahinlerl hakkm a za 1t ar tutu -
Beled. R . r V. l k ·1 h V t fi K d k .. H d alâka Va ingtonda bir Alm1111 

iye e1s ig1 e ml an ve ger ara an a i ov. ay arpa • larak bir lasnu da etiketsiz olan 1 d d b·• 
apart,man kapieilarm1 ruhsatna - §a, Adalar vapurlarile Haliç va - firi bulunmas1, Ber in e e 1 .~ 

Purlan arasmàa aktarma biletler bu ekmekler müsadere edilml§ - dl"gil ancak b'r Amerika i~., 1 ... 
me almaga mecbur tutmu~tur. A 1t'" ihdasi için tetkiklere geçilmi~tir. ir. nin heniiz oturmas1d1r. Il 1 Cemiyetlerine kay1th olm1yan scfirinin memlekcfine donml"' .. 

Adl• ·· t t tk'kl • Mübatirler kurau ,,. ve ayrii::a belediyeden ruhsatname iye mus e§armm e 1 era yila yakmd1r. Eski mill"tler ~~ 

!Hm1y11n 1cap1e1lan kullananlar l $ehrimizde bulunan Adliye Mil s Dün Adliyede bir müba§Ïrler usuller cari olsa:vd1 çoktan 11
1 

.iakkmda cezaî takibat yapilaeak- te~an Selim Nafiz dün Adliyeye kursu açilmt§tlr. Bu kursa alti ki.. rebe patlam1' olurdu. 
tir. gelerek tetkikler-:!e bulunmu§tur. i i;tirak etmi~tir. lm · 1 11 fi' 

Kars1smdakinde bir hayret u • vede Ü§Üyen içini mtmak için, yan 
yand1: ~okaklardan blrine sapti. 

- A!. Tamyamadln mi Kenan? 
Ne bu dil§ùnce yahu .. fakülte ar - III -
kada§m Necdet ne çabuk unutul - Bir yilb~i gecesi.. 
du? iki Kâmmu birbirind-cn ay1ran 

- Yanhs1mz var beyefendi. Ben bu gece, sema çok parlak. Y1ld1z -
bah ettiginiz adam degilim. Ka • Jar o kadar canh duruyorlar ki, 
ranhkta herhalde aldandm1z. Eh di~anda içe î§liyen ayaz olmasa, 
olur, insanhk bu .. aldanm1yan kim bu e~siz balrnr benzeri geeeye do-
var ki.. yularn1yacak. 

Ôteki taaccup cdiyor: Saat 24 e yakla~hg1 içln, cadde-
- Vallahi benzemek bu kadar Ier bombo§··· Halbuki gecenin bu 

olur. Ya1mz o biraz daha canh kan saatinch muha kak ki îstanbulun 
bydi. ~usura bakma delikanh.. yr.ns1 uyamk, egleniyorlar, gülü • 

Aynhyorlar. Bi i aldandi~na yorlar, di.inyanm 36;j günlük yola 
bavret ctliyor, oleki aldattigma se c1k~1g1 b!r ba§langi.çta, kendi 0 -
viniyor. Fakat Necminin bu !iekil mürlerimn ihtiyarhgma biraz da
sev:nçleri ekser zamanlar leJ-er • ha yakla~hgmm farkmda olmadan 
rür eder. Muhit ne kadar kenar ne§'elen iyorlar. 
olsa, 1 as' Inmamak imkâm fa.ma - Bir k1s1m ::alonlarda sans masa-
m"èn elde edilemiyor. Io.ri açllm1~. herkes yeni sen-cnin 

Bcyaz1tta ~iiate bakt1 ve tram - kend:ler'ne getirecegi sand-ctin mi. 
vaya blnmek mecburiyetini 01is -
sctti. Fatihte tramvay<lan i:xli~'n
de, boza giigümlerini almadan ev 
vel, ara s1ra ! onfcrans verdiaJ kah 

yanm oi'rivor. 
Bir k1s1m salonlarda içiliyor, 

dans -ediliyor ve oradaki insanlar 
da, y1~ni girdikleri senenin dcva ~ 

Amerika, A an ve lta ya ... ,,. 
!arma da ambargo koymu~·v 

mmca hep ne§'Cli, s1hhatli olmaga muame1ede mali bir zaruret ~' 
zemin hazirhyorlar. Ve bir k1s1m def yoktur. Çünkü Ameri1'111,•J~ 
salcnlarda da bunlann hepsi bir a- t ~P 
rada hüküm sürüyor. Almanya ve talyadaki me ,J 

Î§te oyle bir yer: Mihver devletlcrinin Arneril>I 

Taksimde, S1raselvilerde bir a - kindcn daha ziyadedir. As•I t 
partu"1amn oldukça büyük bir sa sat Amerikadaki bu alac11~1 ~Jll 
lonu, hem ne§'e ve hem de ::ans ta dovizlede Almanyanm birtali' 
limi yapan kadmh erkckli kala • tidaî maddeler tedarik edC'11 

bahk bir grupu s!nesine alm1~, , sidir. 
dünya ik bc>raber yeni yila ve ye. .. .. .. . .. e S 
ni yola giriyor. Goruluyor k1 gcrek so7.~ .' ti-

fiilde Amerika hücum va:t•) .. 'j,I 
Gene bu salonun biti§iginde i - 11'' Almanya ve Mihver ise 111 

0
tir' 

kinei b:r sal1mda, dl§artdaki aya - d 11 dad1r. Ycni Dünyanm ci .~ 
z•n tam z1dd1 olan s1cak bir hava a 1•• 

ceµhesini, ~imdi arhk ••1 I~ 
içinde, muhtelif insanlar masa ba§ Çang-Kay-$ck de dahil 01,~ 
'.armda poker, briç, bakara partisi balde, donanma ve ordu.;1Je Jl 
çcviriyorlar. Fakat bu çevrilen ·e ,tmemesi için Berlin ,·cd•'· 1 
~ans oyuniarile beraber, daha kuv hcr :ieye katlanmiya hn:t•~ rt 
vetle kend;ni gëisteren dedikodu k:tt T• kyonun da ayni t 1 
m~vzulan e•rafa yay1hyor. 0 de • mütevrkkil ,.e 1asal old•' i 

dikodular, bu yeni y1hn getirdigi 1 hakknk degildir. F11k11t ~11, ~ 
Yeni i!derin en basmda o1arak · a ol~un '\l'istcr Run clt o '· ii' 1 

• ' • 1 ,·e t' rm ctrafa .. a~·1lacak ve $isli sa _ : vetli vâtlerdc hul • mu«; • fli1~ 
lonlarile, Maçka apartim:mlarmda l d1mlar 1.tmt§hr i f'!er• 
cl al buaa.k salacak. vazil tte degildh . .. ss1''~ 

{Daha var) H. ~ükru 
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23 - TEMMUZ - 1941 

Sovyet Rusya 
---~----

Hür Frans1zlan tant-

Edenin radyo
daki nutku 

. __,_____ 
m1yaamade bulunuyor,Millî bayram do!a· 

Londra 22 (A.A.) - Ofi: Da•IY 1 "I 8 1 "k "I 
Slwtch, Sovyet hükûmetinin gen<!- YISl e e ÇI a ml -
rai De Go.ulc il<> münaseba,t tesist. t letine hitap etti 
nl" ve .numaireyhi mustakil Fra~- , 
&a tuK.'.tmct:nln §<!fi tammaga a
maue oldugunu yazmakta ve De 1 
Ga•ile'ün Londraya avdetinden 
sonra bu bapta bir karar it~ihaz e-

"Almanya ber otuz 
senede bir A vrupaya 
Ï§kence ve yagma d• gm• 1lâvc etmektedir, 

1 

1 ·1· k .. 1 getirmemelidir,, 
ng1 IZ ruvazo-1 Londra 22 (A.A.) - Hariciye na •• L d s zm Eden, Belcika milli isliklâl bay 

fU a y OmerOS i rami münasebetile Belçika mille -
1 tine hitabcn radyoda bir nutuk 

nas1l bat1r1ld1? soyl )'rek demi§br ki; . 
Almanya h€r otuz senede ba 

----0--- Avrupaya i§kencc ve onu yagma 
Kurtanlan tayfalar bu edememdidir. Belç<ka otuz sene 

bah§ habr larlnl için<k! iki defa istilâya ugram1§ -

1 1 
b~ 

an a byor ar lng!lteredeki Belçika ordusu git 
Ccbe1ùttank 22 (A.A.) _ cLady likçe kuvvetlenmekte vc mütbe -

!3 m .s. ingiliz muavin kru\'azo • fik ordularm .Y~ntba§mda _1'.ur~u -~ 
rü tayfalannm anlattiklarma gii -1 IU$ savru;ma. ~tirak edeceg1 gunu 
re gemi sabah erkcnden iki Al • beklcmektedir. ---o---man denizaltmntn hücumuna ug. 
ram1.;•tr. Bunlar, torpilforini hc • ç •. n e 
rren ayr.i zamanda atm1'jlardJr. 

Dcruza.tt'.ardan biri, atl1g1 tor - d 
ptlin 1ngiliz gcmi_si_ne i~a~t etti - y a r 1 m 
gm1 gon .. ncc deruzm y.izune ç1k 
mt§<a da Lady Somers'm açugt ' 
te~ üzerine hemen dalm1:;tir. 

& dakika sonra .kinci deniz 
alti gorunm~tür. lngiliz gemis 
bt:'lun fu:erine de ale§ açm1§ -. 
den .. .ilhn~ ba§ Sljag1 dikilerek a 

:a ~r hal ~klinde kayboldu -
(iu gôrûlmü§t,ir. Lady Somers ba. 
tarken tahlis1ye sandailar1 demzc 

---;o---

lngilizler 315 
tayyare verecek 
Amerika da mütehas

s1slar gonderdi 
jndirilm1~ ve kaptanla, hâlâ ateF :;;anghay 22 (A.A.) - Ofi' Bu -
devam eden hir topu kullanan as.. radaki siyasî mahafil, Îngiltere, A 
kcrkr mü.>tcsna olmak üzere her- merika ve Sovyet Rusyamn Tc • 
kes sandallara bmmi:;tir. hang Ka1 !iheck rejimine yardun-

Lady S<>mers'e birinci torpilden da bulunacaklarm1 gosteren bir 
be saat sonra ikinci bir torpil da- takrm alâmctlH mevcut oldugu -
ha attl~hr. Bu torpil mü\hi~ bir nu beyan etmektedirler. 
lnfilâk tevlit etmi§lir. 0 esnada 26 Tcmmuz tarihlnde Tchang 
he •z gPmidc bulunanlar, sandal. Kai Check, Çin hariciye nazm 
lara bm!"'-. olan mürettebat tara. Quetaichi, Amerika scf'ri Claran. 
1 n l~ k.ir' .inlm1~tir. ingiliz va - ce GouSS<', !ngiliz sefiri Clark 
puru~da bi.lunanlardan sa!: ka - Kerr ve Rus scfiri Panoush Kine 
l.inlarm hepsini •Camp<'che• a • ara mda bir konferans akdedile • 
d1~daki bir lspanyol r etrol gemL cektir. 

l KDAM --- ~--·~-~------------------- ·----

r euGuN 1 1 G Ü N Ü N MES EL EL ER i J s l y s î 1 \. ________________ _ 

Z k tl .., 1 -VAZIYET-.J1 h dl' d F.k. a a on ugu . . . . 1 t ras saa e m csa . ir. l fi, 

_ Japonya, l-.1nd1ç1n1ye vilcuw daimi st.rette yoran, y1pra-

Y eni Ma car hükûmeti 
:irazisine ilhak edild1 

Budape§'.e 22 (A.A.) - Meb'u -
san meclisinin dün sabah aktetti
ii celscde, evvelce Yugoslavyaya 
;il olup §imdi Macar idaresi altma 
.eçm~ bulunan Zala kontlugu -
;un Macaristana ilhak edildtgi bil 
Jirilmi§tir. 

lsveç bitaraf 
kalacak 

tan hu lubuz ir l -asla1 ise, ycnil
kar§l harekete geç- mes1 elzem olan ycr.i, yeni m5nia-

me k ü z e f e iarla felakelin dah1 sebcplenni te~
kil eyler. 

Gelen son haberler, Japonyanm ihtiraslar fcrtlerin yaratil:~larm. 
askeri bir harek<:te geçmek ~zere da ve tabiatlarmda mevcuttur. Fa
olduguna dall' emarelerm Q"Jgaldi- kat ifrat derecesi müstesna §"his
gm1 goslermekl~dlf. Ayni zamar.Ja larda bulunur. Fertterdeki irtiras
Japonyantn ?wch de g1tl1kçe te-1 lar, çok defa bir lûzum ve ,_arure.te 
vazzuh etme•<\ed1r. dayamr. Milletlerae dahi biiy Jcdir. 

Malûm oldugu üzcre Sovyet - AI-1 Geçen 19 uncu as1rda ba~h~·an fen
man harbi ç1k.nca Japor.yamn da nî ke~iflcr, teknik ilerlcmelcr, dun. 
Sovyetlerc kar~1 harekele gcçece- vanm be~ k t'asmdaki milletler b1l
gi samlmt§lt. Fakat gùnlcr geçtik· Î11;ssa Avrupad1kiler arasmaa tal
çe Japonyanm Rusyaya de,;il, Fran bik edil:p uœumtle§ince, fercii 'e 
sanm Uzak $arkLaki Hmdiç1nî mili' m:lli hayatm normal tarzda lemini 

l lemlekesinc taarruz r.iyetinde ol- oorla~t1. Avrupa nullctlcrin.in 1k
dugu anl"'i !maki ù1r. Japonya- ltSaùi, ictimai, s1vas. •emayuucr -, 
nm bu kararmm en mühim scbebi tNn.;il c<l~n hiikü.,,da1 lar, hukû
Hindi?ini müstemlcke<inc. '"!''la- mrtlcr kiiçuk ya t<1 ri< n. millet-

rbin 
onune 

olacak? 
Harbi, ya sonuna 
kadar dayanacak 
olan1n zaferi veya 
da}-.! î bir çoküntü 
bitireceklir faka4 ••• 

- --0-

u harp, mille lere 
misli gorülmemif 
bir sef alet hediye 

edecektir 

Ea~vekil bu karara 
uyan i~çilere te~ek

kür ediyor cak b1r taarruzun en az s1yas1 ka- lerir n ihtimslar n1 temsil cden 
n~1kl.'klar ve ihtilâllar hw,ule ge- dû§ünc<'lorle yetÏljtil.r, yc•t tin d:- y 

Stokholm 22 (A.A.) - D. N. B: tireb1leccktir. j 1cr. Ccrmen millet erdeki tel<riik ('--- azan: '"'\ 
.svcç ba~vekui M. Hansson, tsveç Filhakika Japonyan.n üç büvük ·1 J 1 A 1 s ' Ja· n 1 :. m1"t . ur1" Irmak 1 d · · · ·1 · ·· ·· d bir hed [ ~ ' cr eme cr. ng o .. tl'Il .. , 

cr;itr s~nayu_ '?Ç' en onun e , e i olabilirdi; Rusyaya, H !an- l.ât n I"ran antn zararl rira vent J 
nJ.uk soylem1~t1r. . da Hmd.:;.tanma vcya llind çmîye ÎlLr lar, g~. lem st~rar sa-

B"§vekil, ba~hca hedcf1 !sveç 1 kar'1 taarru,. Japon,~a, Rusyaya 1 .. 
hürriyet vc istiklâlin'n temini vc ka~1 ask<'l'Î bir harckcte tei;ebbü! h.al_ar ".' (az,'3la!tmrak d~urc~l~ 
memleketin harpten masun tutu!- ettigi takdirde büyuk bir devletle 1 nm dogurdu; planlarmm tanzimm 
mas1 olan hükûmet siyasetini tas. harbi goze almas1 kap edecektir.1- -
vip etm1~ obnalarmdan dolay1 i~ Holanda Hind,stan:na yap1I_acak K1z1f lspanyol-
;1Jere te~kkur elmi!itlf, bir taarruz isc mutlaka Amenkay1 

M: Hans~on, sozlerine devamla da harekete gefüccektir. Bu __ da lat Jll gümü~lc.r: 
1emt§llr ki: Japonyan n Amerika ile harb1 goze "J: - 1 

isvcçte birçok kiroselerin mü • almasma baglt bir te~ebbüstür. Fa- -- "' --
talcalarma, sevmek ve sevmemek kat hunlara mukabil Fransanm General Frankoya 4: 
!uygular1 hâltimdir. müdafaas1z denebilecek Ilindiçinî ton leslim edildi 

Fakat !sveç hükûmeti için mu - müstemlcke5ine yapilacak bir as
habbet hiç bir roi oymyamaz. is • k:rî harek~t en fazl~ i:iuvaf!ak1yet 
veç münhastran milli menfaatleri _ vadroen b1r te§cbbustur. 
nin tayin ettigi hitarafhk siyase - Japonyanm bôyle bir hareket 

Perpingnan 22 (A.A.) Ofi: Bu 
•abah, bir ispanyol hey'ctt, Kml -
larm kaç 1klari sirada beraber • 

t:ni iitedenbcn takip etmi§tir. Ma- geçmek üzerc oldugunu gosterer lcrinde gotürrr.ü~ oiduklan hazi • 
amafih Is""", bu sivasetinin tesbi.. cmarelerin ba~mda, kabine tebed-. _, , ne muhlev1yaltndan olan 47 ton 
tinde cntenusyonal vaziyette VU- dülünü müteakip Japonyan•n umU·· 
lmbulmtl§ olan mühim degi~iklik- mi se[erberlige yakm bir vaziyete 
leri nazan i:ibara almak mecbu - girm~ olmas1 gelmektcdir. Yem 
riyctinde kalmt§ltr. kabine ordu mensuplarmm da i~ti-

rümü~ü tcse!1.um ctmck ilz-cre bu 
raya gclm~tir. Haz.n~n.n <>n bü 
\ ük k1sm1 evvelce gencral Fran • 

Siyaseümiz.in hedeflerini tahak. rakile umumî ~it. t?p.lant1 yapn_i•~ konun hiikûmetine ladc cdilm« 
kuk ettirmek için lsveç m:llelinin ve gazetel_er Hmd1çm1~e ka_l"i' §td· bulunmakladtr. Bu ·17 tonluk gü -
bütün gayretlerini sarfedecegine detli nc~riyata gmsmislerdir. Bu mü~ ge:ince, bunun ;adcsmdc -
kaniim. meyanda Ni~i Ni~i Japon gazetcsi, ki teahhürün scbcbi §Udur: 

Rus Elçileri 
Hindiçinînin $arkî Asyantn rcfah 
sahas:na dahil bulundugunu yaz
m1~t1r. 

* 
•• •• 

Merkezi Anversdc bulunan bir 
Belçika •1rke\1, ispanyol cümhu -
riyeti hükûmeti ile bir satm alma 

•ebep oldu. 1914 • 1918 Cihnn Har
bi, umumi hesapla§ma, i!stünlü~ 
emm ve isba\ eylemek m..cadeles 
b~ lad'- 1919 ulh muahedeleri ü-

•ine ba liyan mil!etler aras1 yeni 
vat, kurulan ycni dûnya nizam

galip \'e maglûp millctlerin ih
aslar1n•1 arzular1n1 tatmin ede

medi. 

Kabahatleri, mes'ul devlet adam
'ar.na, hükûmct reisl-cr- ne, erkân1-
na yükletcme.viz. Bunlann hatala
r•n1 teferruat kabilinden kayùede
biliriz. Esas1, millctlerin dcbdebeli 
~ a~ay1§larm1 izale edilemez .bir 

urt gibi kerrJren teknik ilc-rleme-
11'l'in bozdugu hnyat §artlannda a
riyabiliriz. Yine bunu yc.nilmt>z bir 
Jdere bcnzet:rsek, adma cla •Ïkh
.adi buhran. dem k icap eder. 

1939 harbi, mezktlr ejderi yen
mck, itlâf eylemek gayesile yap1l
mt>j\Jr. Ne çare ki bu ejder, harp 
ve ate§le hatt.â zedclenemcz, hu
dutsuz nisbette büyür ve kuvvet
:enir. 9 - 10 milyon miktarmda 
askerin, dünya tar1hinde misli gii
rulmemi§ dereeede §lddetli ve tah-
1 pkâr usullerle çarp §malannm 

..onuni.la muhariplerden hangi i'a
ta{ [,4•ip gelirse, gclsin; maglûp
larla birlikte büyümti§, kuvvet.
lenmi§ ikhsadî buhran ejderinin 
korkunç ve amans1z mevcudiyetl· 
le darbeleri kllr§1smda kalacaklar
dir. 

Bununla beraber, giri§ilen müca. 
delenin, teknik ilerlemelerin harp 
sanayiine ve âletlerine tamamen 
tatbiki neticesi, Büyük Okyanu~ 
!aria Adalart, Yeni Dünya, Orta 
ve Uzak :;;ark Asyanm kalan kt· 
s1mlan, er veya geç harbe, at~, 
yangmlara sahne olacakhr. 

i;limdiki harbi, muharipler ara
smda muadi! veya müsavi miktar
da olan çe~tli silâhlardan ziyade, 
sonuna kadar dayanacak tarafm 
zaferi, iki gruptan birisinin dahilen 
y1ktlmas1 hâdisesi bitirccektir 

Biiylece, 1939 harbinin, yeni bir • medeniyet!, nizamJ, rdaht degil, 
misli gorülmem~ tahribat, sefalet.
le, ikhsadî buhrant milletlere he
diye edeccgini bugünden anlamak, 
giirrnek, tesbit etmek bir muadele
yi halleylemek say1lamaz. 

Hâmit Nuri JR:\IAK 

Rumen kabinesi· 
nin toplant1s1 

lihak edilen arazinin 
vaziyeti konu§uldu 
Bükre§ 23 (A.A.) - Dün Placs. 

tide b~vekil Ckneral Antonesko.. 
nun riy&sctinde bir kabme içti -
mat aktedilm~tir. Bu içtimada 1S 

tihsal m"selelcrile ia* nakhyc ve 
fiyat meseleleri gorü§tilm~ür. 
Bundan maada Besarahya ile Bu. 
kovinada yap1lacak te§kilât ile as. 
keri t~kilâta ve sihhî i§lete ait 
mcseleler de müzakere mevzuu ol 
mll§tur. 

Bundan sonra general Antones • 
ko yaraltlara giisterilmesi lâzun • 
gelen ihtimamlar hakkmda emir -
Ier vcrdigi gibi malûllere ve harp 
meydanlarmda iilenlerin aileleri • 
ne yap1lacak yardun hakkmda da 
direktifler venni;jtir. 

Misafirler Erzurum· 
dan hareket ettiler Montro gunu 

· muamclcsi yapm1~ oldug .. nu iler: 
1 sürerck bu meblâg üzcrinc amba· 

go koyrrm tur. 
16 Mayis 1941 lanhmae Cere\ r•--Buüyük tarihî roman:135------------

Erzurum 22 (A.A.) - Sovyet s lt A . N l a·· Id.. ··1d·· ~ 
s ... kurt.d.rm1§t1r 

Kurt.r1lanlar ezcümle §ôyle di -

Rusyanm ltalya ve Danimarkada. Bütün yurdun her mahkemesi bu sati~m keenlemye. i u an ZIZ as1 uru u r 
Diger taraftan ogrenlldigine go- ki sefaret crkân ve memurinin • tarafinda kutlandi kûn olduguna karar vcrm~ ve bu &·------------· . __ , 

d b 1 315 "- Yazan:M. Sami Karayel• 
re, Singapur a u unan ve . tay 

1 

den 142 k~ilik bir ka file dün sa • karar mucibinœ 1. panyol hey'eti, 
yorlar: 

f spanyollar bize yard1m için ne 
/Dpa,e. lannt b1lcmlyorlard1. On -

n vapl nmda kald1jpm1z dort 
gün zarfmda hep kamaralarda 
) i'I k. i pa. yoL r nel<'ri varsa 
1' p 101 bizimlc payla<tilar Ken • 
c 1 me ne kadar te~kkür etsek 
1.ZdJ" 

Laùy Somers 8.194 
g<'m itlt. 

tonl.ùt bir 

Erzurum Halkevinde 
bir sergi 

F•zurum 22 (A.A.) - Dün bu • 
rada Ha kevi salonunda bir kltap 
serg• 1 aç1!~ •Il'. 

yaredcn murekkep olan be~ Ing• - h trenle buraya gelm!~ ve bir Ankara 22 (A.A.) - Ald1g1m1z bu mcblâgi istirdat e\mi~:ir. Bu ' N1tekim, Mora isyanmda Rum Memerandom'u tasvip ederek Ba. 
liz hava grupu Çinin dahili §ehir. müddel ist1rahatlen sonra ihzar tdgra!lar, Bogazlar üzerinde Türk para kulçe ve douro den:Jen ts _ palrikhancsimn parmag1 oldugu - b1âliye gondermege karar verdi • 
krine gônderileccktir. edilen otobüslerle Sankam1~a git • h.'ik1miyetmi temin eden Montrêi r.a kani olan ik.inci Sultan Mah • Ier. Bu Memerandomun evvele • 

Yine haber altnd1gma gore 50 mek iizore hareket eylemi~lerdir. muahcc1-esinin lmzasmm be~inci pan\'ol paras: ha!ind(' olup 947 san mut ve hükûmcli Rum patrigini mirde birer surctini Paris muahe
Amerih.an pilotu ile tayyarcciEk :\lisafirlr Snnkami§tan itibaren y1ldiinümü münascbe'il<' diin :vur. dikta muhfuzciu. Bunlar 11 kam · Fencr patrtkban<'St kapt•mda go~- desini imzalam~ olan diger dev • 
eksperi, 15 Agustosta Tchenglau • 'renie yollarma devam edecekler. dun hl'r tarafmd~ tiircn yap1ld1 - 1 yonla vc Perthus tarikile lspan - ,une bir yaf.a yap1~tirarak idam letlerm rnütalea nazarlarma arzet 
ya gelecektir. Ayni mahallc gcle. dir. g1nt bildtrmektcdir. ,a,·a S<:\'kcd1lccckt-r . tmckle tercddüt etmemi~ti. tiler. 

~k olan ikinci bir grupun da ya - ~!!!!!.'!~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ve biiyle olmakla beraber ne Ruslarm, SeU..,ik vak'asile oyna 
kmda Manille'e muvasala!t beklc. G 1 z D '1u ·lar vc ne de Avrupalllar bir d1klan rol mühimdi. Emeller:nin 
nilmektedir. A R E s z .:ris\tyanhk <lava 1 ortaya ç1kara- tahakkuku için Almanyay1 ve A. 

BERLiNDEKl çL" ELÇÎSi maml§lardt. 1 vusturyay1 m~reken mukarre • 
Lizbon 22 (A.A.) _ 

10 
Temmuz IlaUâ, pa.rig1n ccscdini bi - rat iltihazma sevke muvaffak ol • 

t d S 1 ·<' yahud1l r drnizc atacak mu~lardi. 
da Bcrhr.i terkeden Çinin hüyük Dansoz dagm1k saç'.an ve par Zabita Romani: 18 na :ir:.t ee._ r 0 yor u. aç a - d d De 1 t' Al k R 1 
clr\s1 gcncral s, "n "'en refakat'.nde d 1· rm1 düzeltirkcn 1ki üç defa tek. Nece e . "e 1 iyyenin udret us ar, Fransantn Almanyaya 

> Y Javan v, üzik h5lâ uyuyor u. • M kt · b 1 J k &J"b· · 50 diplomat ve konsolosluk me - , Türkçesi . F eridan rar ctt.· ve §~V e me emm u unuyor ar • ar§t mao u iyeltnden sonra yaL 

1 natç1 bir uykuya kcndini tama- Ahla'ksiz' ... Ben de ~mm· _ dt. mz kalan 1ngilizleri bertaraf cde. 
muru o dugu halde Lizbona muva- ·b· 'd' D If s ' · 
~alat e.nii1;tir. mile kap\Jrmt§ gt 1 1 1d ~ -~ di. Geltyim istersen... yetle rahat rahat uyuyordum... I§le, bu vak'alar da giisteriyor rek bir Avrupa iltifak'Ie D<>vletl 

pollnlerlni giyorken . 
0
ansozun Binanm içine girerek odantn Polc;ler ctrafa goz gczdiri • ki, tantimalt hayriyclen sonra Os Aliyye üzerindeki emellerini ta • 

çantas1 giizüne ili~lt. zar·,an kapismo vurdular. Kimsc cc _ 1 , . manh imparatorlugu" nun tuttug"u hakkuka çal1§1yordu. 1· p - yor ar, muniaar bir ~ekildc ba -

~ll=lleleirde Vaz lyet 
akhndan bir ~ey gcç 1. ence • vap vermcdi. MüfeW• Girard yol, onu inkiraza sürükliyebilecek Almanya ve Avusturyan•- R-k ,. · .., k1~1yorlard1. Adel sordu; m 
rcnin yanmn gidere po.ism tokma2t çvirince kapt açihver- âmillcrden biri idi. ya politikasma müm••atkâr bu • 

d b kl - - Acaba çok sürecek mi? Çün -. 

Almanlar yeni bir 
hamleye haz1rlan1yor' 

hâlâ kar{1kl kaldmm a e e • di'. Adcl tehlikeyi hisse\nu·s gi' • Bu da, Hmstiyan ana3mn dev • lunmalart, Rus âmalinin Osmanh . So A. . kü oylc ise yan,ma çama§tr al • 
dlginc kanaal getirdi. nra bi birdl·nbirè uyandi ve dirsek- let bünyesinde yer almasile ba~ - lmµaratorlugu üzcrinde tahakku • 
d 1. d h t b' rnak isterim ... 

e m a a mun azam tr su • krine J..apar arak dogrulduktan ladt. Ve Htristiyan hürriyetinb ve kundan ziyade Ruslarm Balkanla. 
relt ' 1 '--kledi - Bir •ey bilmiyoruz. Bize e ne.es a masm1 "" · sonra henüz kendine gelmedi • ' müsavatimn Ruslar vc ecnehiler ra inrnemelerini ve bu surelle Se-
Çantayi yava§ça açlJ. içinde gini gosteren bir sesle sordu: vcrilen emir... elinde bir müdahale OY' .. ncag. oL lânlge sahip olmama!an pohtika • 
ruj, pudra lculusu ve eski mek. _ Kim o? Dansôz omuzlarm1 silkli, Îçi- masile husul buldu. A.sù yara bu- sma dayantyordu. 
tuplarla berabcr dokuz yüz - Polis! !kmiz hakkmda tev· ni çekti: radadir. Çûnkü, Alman ve Avusturya SÎ· 

frank kadar vard.1. Paray1 cebi- kif müzekkeresi var... - Vicdan1m rahat olduktan * yaseti Rusya ile çarpt§makta idi, 

(Ra~ taraf1 1 inci .ay[ada) f baz1 deüller de vardlr. Bu itibarla 
61 3 rnjlmen, evvelce tahmin al.!- iinümi;tdeki birkaç gün içinde Al
di derec<:de sür'alli inki§aC yok- man • Rus harbinde ehemmiyeW ~ 
ti. .. Mesela merkez ceph<>Sinde lnki~aflar beklemek yerinde olur. 
Si olcnok Almanlarin elinc geç<'li 
5 • 6 gün oldugu halde muharebe- V erilen haberlere gore, AJ. 
Ier hâlâ bu §ehir sahasmda ceœyan . _manlar Ukraynada ele geçir
etll'ektcc!ir. Bu vaùyet, Sovyetle- ùoklen bu/tdaylan tarlalardan biç· 
rm <iddetle mukavemette bulunï mi ·e ba§lamJjlardir. Sovyet kuv-

ne ind1rdi. s•-Fakat ... Hayret! Delikanh ne. sonra... istanbul halkmm helecan ve be. ...vlann Ballcanlara ve Tuna aj:tlz 
Adel k1m1ldamam1~ti. Delfos 

ayaklarmm ucuna basarak ka • 
p1ya dcgru ~ ürüdü. Merdiven -
den indi Cakal sokar.a ç1kaca • 
gma avluya girdi. Burada biti
§ik bakkala ait olan bir tak1m 
sand1klar Ve f1ç1lar varo1. Av • 
lunun <aptsmdan ba~ka bir so
ka~a ç1k1ltyordu. Bu kapmtn o. 
nünde kamyonlar b<'kl1yordu. 

rede? Da1"·oz de yatagmdan ka! Ve kep1ya dogru giderken i. yec:uu ~behile Selânik hâd.isesi • !arma inmelerine muar1z olan bu 
karken giizl-erile onu ar1yordu. lâve etti: nin Avrupaca s1utes!ri ilerleyip dev politika, Ruslara mfuna§alkâr ol • 
Bir ned scvki tabii ile çanta - - Sizi bekliyorum ... A~ag•da leti Aliyye bir yandan konsolosla. maltla bilhassa, ingiliz polibikas1m 
sma ko~tu. Çanta aç1kti. Hara. araba:uz var rm? ... Yok mu?... rm katillerini yakalatarak alenen kll'IIlak istiymdu. 

d kl' , , , 1 Stalt'n ha'tma vetleri buradan çekilirken mahsul 
u ar.na 'e ) a n12 h .. 1 b' h 1 gü,·enmeyip derinligine dogru kuv. 

1 
cnduz ;:~~anirt ~ ~e tared·la

1 
larda b~

vetli müdafaalar yaphklarma delà- un U5~n a np 1 meml§!tr. 

let eder, Harbin bS'lmdanberi Sov- H ava çarpl§malanna gelinœ, 
yetler henüz stratejik bir taarruz Sovyetlerin bildirdigine gii
yaprr am1§l.ir ve <!aha ziyade tâbi- re 200 kadar Al man tayyaresi ev
yevi hareketkrle taarruzu d~ur. v~lki gece Moskovay1 bombardi
rr:1ya çal!jml§lardir. Bugunkü va- man e~tir. Ruslar, §ehirde yan
'-1> ette, kâfi kuYvet y gmag1 yap- gm çiktig•nt ve bir miktar insan 
m"ilarsa stratejik bir mukabil ta- Oldügiinü soylemekle beraber za
a~ruza geçmeleri çok muhternel- yiatll1 ehemmiyetli olmad1g1m ve 
dir. bu hava taarruzu esnasmda 17 Al· A skerî harekât hakkrnda ge- man tayyaresinin dii§ürüldügünü 

! n haberler birb'rini tut- bildirmektedirler. Diger taraftan 
l?'arnaktadir. Almanlar irleledik- Leningrada yaptlan Alman hava 
1 rllù, Hw.lar ise Smolensk §ehri- faatTUZU da, Ruslara gore, netice
' n . liâlâ eller !le bulundugunu siz kalml§hr. Almanlar ise Mosko-

utrll'eJ<tedirler Bilarar kaynak- va ~ehrinde bombarcùman netice
:ar.dan gclen haberler, Almanlarm sinde büyük tahribat yapùd1gu11 I 
uçuncu bir hamle yapmak "zere bildirmektedider. 
oldukfar•m bildiriyor. Bu husw;ta * 

Delfos ko~mamak için cebri 
nefis ediyordu. Yanm saat son
ra ter içinde Giymen istasyonU
nun onüne geldi. 

* Müfetti~ Girard kendisine 
yakla;,an arkada§mm elmi stkti. 

- Ne haber? 
- Komiser delikanh ile dan-

séizü istiyor. Müzekkereler bu • 
rada. 

- ôteki itiraf etti mi? 
- inkâr ediyor! Arkada§Ulln 

bir çikolata magazasmdan para 
çaJd,gm1 soylüyor... Babas1 da 
geldi. Bir fada! 

- Sen de benimle gelecek 
misin? 

- Komiser bir ~y sôyleme-

relie içmi kan~ltrd1klan sonra O_vt<• ise ben yalruz giderim... muhakeme ve idam ettirmi~, Se • Alman ve Avusturyahlar, 1ngi. 
bir ç1ghk Laslt: Siz arkamdan l!"Lln... lânik valisini askeri zabitan1 tah • lizlerin Balkanlarda birle~eleri , 

- Dolandmc1! Parayt a!tp Hiddetle çantasm1 kapatt1. ti tevkife ve istintaka Ç<'km4ti. ne mâni olmak için Ruslar1 âlet' 
kaçm1§!... Müfctti~ <hl a arahk altm taha. Rusya, Selânik meselcsini ve • etmi§ bulunuyorlar ve zaman, me 

- Gittigm1 bilmiyor mu !di - kay1 ccbine indirdi. Dansôz ken sile ittihaz etffi4ti. Rusya Alman. kân politikasina tâbi olarak firsat 
niz? d ligindrn polis merkez.ine ka - ya imparatoru nezd:inde te*bbü • kolluyorlardt. 

- Hayir, uyuyordum ... Fa • dar yürüdü ve hiç tereddüt et - sata geçmii}ti. Ruslar da Jruvvetlerine güve • 
kat alaca~1 olsun! ... Bunlar soz- me<len binaya girdi. Yalruz ge. Ruslar, Selànik vak'asmm te _ nerek ve ifi bir manevraya gelll'e. 
de a'le çocuklari•... nt~ koridora gelince durdu. Gi. kerrür edeœgini ileri sürerek Dev rek 091Danll illlœsinde karga~altk· 

Girard gece masasmm üsl.ün. rard: leti PJiyye haklcmda bazi mukar- Jar çùt:annak ve bunèan istifade 
de ahm bir sigara t<ibaka.s1 gor- - Buradan! dedi. Bir san~... rerat ittihaz·--'- =ar ediyordu. ederek Devleti Aliyyeyi büDbütün 
mu .. <tu", •-, u""' • Komiscrc soray1m da... Selânik vak'asint ihda.s eden kontrol altma alabilecek bir vazi.. 

- Ki min bu? Bu sahtc bir mane\•ra idi. Dan Ruslar, §imdi rolloerini rnükemme • yet ihdasma çah;;1yorlardi. 
- Onun olacak... Dün alt • .~ye rBÜk md md '1'ld md m ten ovnayabilecek sahaya malilt Ruslann maksadi en kuvvetll 

§am onda gorrnü~tüm.. sêiz odaya g1rmii} bulununrdu. Qlmu~lardi. Ruslar, Berlin üzerin- 'hâmi olan ingiltereyi bertaraf et-
- H~z1rlanm, gidrc~giz' içeri girer girmez vaziyct1 an • de te9ir icrasmda muvaffak oldu • mek ve bu suretle Dev~t( Aliyye 
- Deni tevk1f mi ediyorsu • ladt. Burada kf'ndisini bc':ledik lar .. Avusturyayt da kendilerine frzerindeki emellerini tahakkuk et 

nuz? leri anla~1hyordn Çünkü oda bendeltiler. Bu suretle Rusya, Al- tirmekti. 
- Dansoz Ad el Boske namtna kalabahk dt'tHdt. Pala ;"yù<h manya, A vusturya bir noldada Fakat, Ïngiltcre yalntz oldugu 

elimde b1r ihzar müzekkeresi komiser doll1§iyor, Jan bir ma • birle~m~ bulundular. Ruslar, bu halde Ruslarm kurnazh~1 lie top. 
var, Herhalde bu siz olacaks1 • saya âayannu~ kcndisine geti • muvaffakiyeti !!Ide eltlkten sonra lanan ve iltifak eden bu devletler 
n1z! 

- Anlad1k! 
Adel tel~ etmiyordu. Tevkif 

edi!d.jme degil paraSt çalmdigi.. 

rilen sandvi',I en:eJ!e çah~1yor. r1ç dev!et ~ekilkri prens Gor. ingi!iz donanmasm1n m<>vç1,diye • 
du. Baba.'1 mahzur. hir tanrla çakof, Prens Bismark, Kont An - ti dolay sile mukarre~ailar r· tat. 
bir ko~ede ayakta duruycrda. dra,,.! Berlinde toplandtlar. Ve bik kabiliyet.uu bulamam~ ard1 

(Daha var) 1 :irens Gorçakofun kaleme aldil{t (Daha \'Mr) 
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25 ya~1ndaki 
lngiliz kad1nlar1 
B ü t ü n lngilterede 
kayitlari yap1hyor 
Amsterdam, 22 (A.A.) - D.N B bil

diriyor: 
Ingiliz radyosunun bildirdigine gôre 

1916 do~u bütün in&iliz kadmlan
lllil 2 Agustos Cumartesi gUnii b.yit
lar1 yap1lacakb.r. 

ltalyan Kral1 
N apolide 

Bo m bard1mandan 
müteessir olanla· 
ri ziyaret ediyor 

Roma, 22 (A.A.) - Ofi: 
italya Krah dün son ingiliz hava 

bombard1manlanndan müteessir o
lanlari ziyaret etmek üzere Napo
liye gelmi§tir. 

Kral Üçüncü Victor Emanuel is
tasyonda Piemonte Prensi ve Pren
ses Mario - Jose taxafmdan ka~1-
lanm1§ ve onlarm refakatinde ya
rahlari ziyaret etmi~tir. 

Diger taraftan Papa 12 nci Pie 
Napoli b~iskoposu Kardinal Ca
cales'yi kabul etmi§ ve Napoli bom
bard1mani felâlœtzedelerinin vazi
yeti hakkmda izahat almi§tir. 

Alman tebligi 
(Ba,, ta.rab 1 inci sayfada) 

tam isabet mii§ahede edilmi§tir. 
D.N.B. ajansma nazaran, Alman

larm muazzam harekâtiyle muka
yese edilince Sovyet müdafaas1 ha_ 
va dâfi bataryalarmm ve projek 
torlerinin §iddetli faaliyetine rag· 
men hemen hemen tesirsiz ka~ 
tir. 

BATIRILAN DENiZALTI 
&rlin, 22 (A.A.) - D.N.B: 
21 Temmuzda Baltik denizinin 

§ark.mda bir Alman denizalt!Sl bir 
Sovyet denizaltism1 bahrmi§tir. 
Sovyet denizaltis1 silâ-hlarm kul
lanamam~tir. 

Berlin 22 (A.A.) - Alma.n or • 
dulan b~kuman<lanhgmm teb -
ligi: 

Alman ve müttefik kuvvetlerln 
varma harekât1 sayesinde Sovyet 
müdafaa cephesi inhllâle ugram~, 
dü~an gruplarmm aralarmdaki 
irtîbat kesilm~tir. $iddetli bu' ma 
hallî mukave-me*e ve anudane mu 
kabil hücumlara ragmen, d~an 
kuvvetlerinin, m-erkezî kumandan 
hgmdan eser kalma.llll§ gitbi gorü. 
nüyor. 

Bütün Fk cephesl. boyunca 
muhtelif d~ gruplaruu llnha 
etmek gayesini takip ed n hare -
kât durmadan devam etmektedir. 

--o---

Almanya 
aleyhirie 

Holandada4000 
• • • •• • • 
l§ÇIDID numayI§l 

22 (A.A.) - Tass: Holandadan 

gelen habe:rlere gore Ein:rwnven 
§Chrinde bir telsiz mak.inesi fab • 

riklloSllllll 4000 ~i Almanlara k.ar 
f1 nümayi~er hazlrlam~lard.Ir. Me 
œdil.mesi.Die ragmen nümay~çile -
rin ell€l'inde Holanda millî bayra. 
g1 bulumnakta idi. 

Büyük mikyasta tevküat yapù • 
ml§tll". 

Atatürk 
varisleri 

(Ba.$ taraf1 1 inci sayfada) 

madiklanru gôsteren bir ikUdarsizlik 
itirat1dlr. Üç ay evvel ortadan kaldir
mak için bütün gayrcUerini. sarfettik
lerl eV> müca~lesinl Almanlara màl 
etmek için yapllan bu propaganda tam 
!Jir yalandlr. 

Bu bal A!=la.r tara!mdan n~re
dilen ba.zi §ayialartn ve t~ligler mün
derlcatmm ne kadar yalan oldu(unu 
da isbat etmektedir. Bu sayialarm he
defi mütemadlyen Türkiye ile Sovyet
ler Birliginin aralar1m bozmak olmll$
tur. Simdl de Suriyede ineiliz Jataatt 
mevcudiyetinin Türk.iye !çin bir tehdit 
ve tehlike te:;k.11 etugl.ni ima ediyorlar. 
Halbuki Suriyenin Ïngiltere taraflndan 
ltontrolü, bir Cennen muhasarasmm 
tehdid ine maruz kalm!.$ olan Tüniye
nin vaziyetini fevkalAde dti%eltmekte
d1r. Esasen Atatürk'iin Ïngiliz maksa.t
lanna vaklf olan vârisleri ind.inde ta
mamen as11slz ol.an bu $&yial.uln h.iç 
b!r ltlymeti olamaz. H klka t sudur Id, 
Gôbbels'in ima ve iddialart hilâtlna o
lara.k: ÎngHiz k1talan ile Tiirll: asker· 
lerinln hududdaki d.evriyeleri biribir
Jenyle 1ta~1~hlclan zarnan bilyük bir 
1amimiyetle selâmlaJmakta ve ook 
dostça fôrüimektedirler. 

Hitler, y1ld1r1m 
harbinin 
kurban1d1r 

BOLÎVYA 
hâd isesi 

Almanya; elçisine ya-

B. A "k t p1lan muameleyi §Ïd-
ir men an gaze e.. . 
. d b"" 1 d .1. detle protesto eth sin e oy c en1 1yor r=~~ 
Nevyork, 22 (A.A.) - Samuel Berlin 22 (A.A.) - Yan .,..,,. ....... 

Grafton, Nevyork Post gazetesin- bir kaynaktan bildirildigme gOTI!, 
Alman hükûmeti Bolivyadaki Al -

de ~iddetli bir ma.kale yazarak A- man elçisi hakkmda yaptlan mu. 
merikanm derhal Almanyaya harp ameleyi Bolivya hükûmeti nezdin 
ilân etmesini istiyerek ezcüm.le di- d..e ~etle protesto etmi§tir. 
yor ki: ALTI ALMAN TEVK.iF EDiLDi 

ingiltere zaman tayini hususun· Lapaz 22 (A.A.) - Bolivya hü • 
da serbesttir. Halbuki Hitler cy1l- kûmeti, bugün Antopagasta'ya ha
dmm harbinin. esiridir ve bir gün reket edecek olan Alman elçisi Er 
de bel.ki kurba.n1 olacaktrr. Onun nst Wendlerin emri.ne bix hususî 
acele etmesi lâzimd1r. Bizim ise kompartunan tahsis etm~tir. 
netiœyi beklemiye vaktimiz var. Cochambaba'da alti Almanm 
Hitler biu kendisine itimat caiz <>L tevkif edildigi ogreni.lm.i§'tir. 
mad1g1m ôgretti. Bunun için<lir ki 

yapacag1 yeni sulh teklifi reddedi- Günün tenkitleri 
lecektir. ~ilndi Amerika derhal 
harp ilân etmelidir. (Ba§ tarah 1 inci sayfada) 

Amma dostumnzun bunlar1 

Bir ayl1k harp
ten sonra 

Basin ate§eleri 
aras1nda 

(B8§ tar.w l inci ~Y!_ada> Ankarada bir kokteyl 
harbedemiyecek hale gelmesi de- t• "Jd" 
mektir. Almanlar, 1939 Eylûlünde par 1 verl l 
Polonya ordusunu, 1940 Nisarunda Ankara, 22 (A.A.) - Ankara Büyük 
Norveç ordusunu, 1940 May1smda Elçlligi Basm Ate~erl Roland Syme 

ve Roy Tristram tarafmdan bugün 
Holanda ve Belçika ordulariru, 1910 Türk ve ecnebi basin mensup ve mü-
Haziranmda Fransu: ordusunu, messillerine bir kokteyl parti verilmis-
1941 Nisanmda Yugoslav ve Yunan Ur. 
ordulaun1, kat'î neticeli muharebe- Matbuat Umum Müdürlügü, Anadolu 

ajansl erkâru ile Rus ve Frans1zca An
lerle imha etmi§lerdi. ingiltere de ka.ra gazeteleri ecnebi basm ve ajans-
1940 - 41 la~da Libyada Graziani lar mümessiller1nin haz1r bulundu1dan 
ordusunu imha ettiyse de bütün bu kokteyl partiye bai;ta Harlciye Ve
Libyayi Ï§ttal etmedigi için, bu za- k:âleti Urou.ml Kâtibi Numan Menemen 

cioglu ile Harlciye Vekâleti erkâru, 
feri tamamhyamadt ve burada, ye- bgiltere Büyük Elçisi Knatcbbull-Hu 
ni gelen Alman zirhh birlikleri eski gesscn, Amerika, Polonya, Yugoslavya, 
vaziyeti iade ettiler. Fakat ~arkî Yunanlstan Büyük Elçilerile Çln Elçisi 
Afrikadaki italyan ordusu 1941 la§l ve bu Elçililder erkâm ve Matbuat A-

ile baharmda tamamile imha edil- .~.el•e•ri-de-is.t11i.ra•k•e•y•lem•l$•le•rd•i•r. __ ! 
rni§tir. 

Bugiin, §tU'kta boyle kat'î neti
celi bir vaziyet yoktur. Kmlordu, 
barbe devam etmekte ve Alman 
tazyikine mukavemet gostermektc. 
dir. 

Kirahk apartman 
'l'aksim Siraselviler caddesi 

Hitler 
H1rvat devlet 
reisile gorü~tü 

yazmamakta hakki var. Çünkü ~imdi, Almanlann hedefi, Stalin 
çocuklarmuz bu bahiste yeditû- battmda bir cephe taarruzile elde 
lâ sahibi oJdular, ders a]m1ya ih- ettikleri yarmadan sonra, Alman 
tiyaçlan yok. genclkurmayuun daima tatbikine 

Bu bahiste ders abmya ihti- çah§bgt ve ekscriyetle muvaffak 
yaçlan olmadifl içindir ki, is- oldugu çevirme manevralan ile K.i
kender Fahrettin Sertelli'nin e- ztlorduyu yer yer sanp parça par
serini okumak, bellemek ve tat- ça imha etmektir. Buna mukabil 

Ar~lanyatag1 sokagmda 20 nu
marah aparhmamn üç odas1 

üçüncü kab ucuz fiyatlà ki
rahktrr. Binada elektrik. ha-

vagaz1, terkos vardrr. Gez • 
mek için kar§lS!Ilda kap1c1 A. 
liye, konu~ak için de Tele -
fonla 20509 Ekreme müracaat. 

Mülâkatta Hariciye 
Naz1r1 ve Kurmay 
ba§kan1 da bulundu 

iSTASBUL ASLÎYE 5 inci HUKUK 
bjk etmek zorundadrrlar. Sovyetlerin gayesi de, buna mey- IIAKÎMLiGÎNDEN: 

Maarif Vekilliginin bu kitabl, dan venniye:rek geri çekilmektir Vida Ka.rako tarabndan Maçkada A-
maarif müesseselerine ya)ruz ' ve mümkün olursa mukabil taar- ramir apartrmamrun 7 numarasinda 
tamim etmekle kalmayi.p okut- ruzlarla Almanlan magldp etmiye mukim lken Avrupaya. gi~~ oldugu 
turulmaSllll da temin etmesi çok a~ktu anla§ùan Yasef aleyhinde istihsâl e-

• d b" h ek ak ç • dllen ilâmla, mwnaileyhe ferag edilen 

S1hhat ve 
SAGLAM 

ve 

GÜZEL 
D 1 .S LER LE, 

Saglam ve güzel 

D 1.S LER de 

SANÎN 
Di~ macunu 
ile temin edilir. 

Diflerinize Çok 

- . : f ,,. 

Güzellik 

Dikkat Ediniz. 
Bazan en üstad dokto.rlann bile sebep melllïcinl bulamad1klar1 bir bal 

tahi!Jn, di{l iltihabmdan ilerl geldlgi pek çok tecrübelerle anlas1lml.\'hr. 

Sabah, ogle ve ak§am ber yemekten so nra 
Günde 3 defa dislerinizi flr çahyarak ve daima 

kullanarak di~lerinizi koruyabilirsiniz. 
ECZANELERLE BJYÜK ITRÎYAT MAGAZALARINDA BULUNUH. 

Berlin 22 (A.A.) - M. Hitler, 

diin ogleden sonra wnuroî karar -

gâhmda H1rvat devlet reis mua • 

vin.i ve millî müdafaa nazm ma • 
te~ Kvaternik'i kabul etrni§ ve 

kendisile bir mülâkatta bulun -
IDU§tur. 

yerm e Il' • ~ et o~ac !"-'· Almanlar, §Brk cephesinde lehle- Beyol!'lunda Asmahmescitte Tepeb&§l 
Mekteplermuzde bn-er adabJ rine cereyan eden harbi en Jasa za. caddesinde kâin 47 No. apartrman1n 120 •••• 

mua§eret kü.rsüsü beden terbi- manda bitirmek Ruslar ise müm- hisse itibarile 20 hisseye ait ferait akd.i- • 
REKOR - SIHHA T - DOGAN 

Bu konu~ada, Alman hariciye 
nazm M. Von Ribbentrop ve ba~ 
kumandanhk genelkurmay reisi 
mare§al Keitel de hazrr bulun • 
mu~d.Ir. 

Almanya taarru
za haz1rlan1yor 

(B&.ll taraf1 I incl sayfada) 
kûrrurtinm itimada liayan malûma
ti oldugunu kat'iyetle beyan ede -

rim. 
Welles bu memleketlenn isim -

lerini soylernegi reddetmi§tir. 

Bundan sonra Bolivyadaki va • 
ziyett n bahseden M. Welles de -
m~ir ki: 

Beynelmilel anl~malara naza • 
ran A1.manyanm Bolivya elçisi A

merika Birl~ik Devlet!eri için de 
mevcudiyeti terviç edilmiyen a • 

dam -Personna Non Grata- o -
lacaktir. 

M. Welles bundan sonra gene • 
ral Frankonun dernokrasilerin !s
panyay1 itaate icbar için yiyeœk 
maddeleri vereœklerine dair olan 
beyanatllllll tamarnile yanhli oldu. 
gunu soylemi~tir. 

ispanyanm seçmi!j oldugu hü -
kûmet §ekline kat'iyen kan~a • 
yu. Ondan ya1mz sulhü idame et
tinm!sini istemekteyiz. 

--o 

425 milyon 
(Bao tarafl 1 Jnci $;Q'fada) 

ta Birle§ik Amer.!kanm Büyük Bri 
tanyaya 425 rn.ilyon dolarlJk bir 
ikrazda bulunacagm1 bildirmi§ • 
tir. 

Bu para iear ve idare kanunu -
nun mer'iyete girmesinden once 
yaptlan sipari§loerin bedelini Ode • 
mek içindir. 

RUZVEL'f. 
(B~ tarah 1 in<:i sayfada) 

yakmdan bllenlerin mütaleasmca ordu, 
bütùn kudretile ve tarn h!lZlr bir va
ziyette bulundurulmahdir. 

Va~ington, 22 (A.A.) - Harbiye Ne. 
zaret! dün ik! bin hafif ve orta tank 
sipar~ etm~tir. Bu sipar~ Amerikan 
ve Ïngiliz ordulanrun tank ba.kunmdan 
techlzi lçin hazirlanan pro,ramlll bir 
lnsnudll'. Aynj zamanda son modelde 
900 bin dernir migter de slpa~ edil
m1$tir. 

Va~ington, 22 (A.A.) - Bahrlye ko
misyonu dün fevkalâde den.iz ~a.at 
programlnm tahmin edilen müddetten 
60 gün evvel tahakkuk ettirilm~ bu
lunacaguu bildinni~lir. 

Va,,ington, 22 (A.A.) - Ayan Meclisi 
Reisicümhura, milll müdafaa ihtiyaç
lannl lt.arfllarnak için hususl mektep
lere vaziyet et.mek salâhiyetini b~
den kamm projeaini kabul ~ ve 
mebusan Meclislne goodenni§Ur. 

V8Jin6ton, 22 (A.A.) - M:ebusaL 
Mecl.isi, müdafaa ihtiyaçla.n için yol 
lnfaatma sarledllecek 287 milyon do 
larllk tahslsata ait ltanun projeslni lr.a 
bul n A:J'W1 M:ecliaine RVketmiFr. 

yesi kadar elzemdir, • kün oldugu kad~r uzatmak istiyor- nin ~e~ltlne .~e kaydmln davac~ nanuna 
Âdab1 mua§eret bilmiyenlerm l y 1 Al S h b" tashihme mutedair mahkemcm1zden sa-

.. ar. a ruz man • ovyet ar 1- dir olan 19/1/940 tarih ve 940/14 karar 
sporu ne hale soktuklanm go- nin dcgil, bütün bu 1939 -194? bar- No. ililmda, müddeabih.in 47/49 Tapu 
rüyornz. binin âlobeti de, §imdi Leningrad, No: ol?ugu halde, sehven yalmz 47. gos-
-~ M k Ki f • tik t' d ter1lml$ olma mdan, davacl veklh ta-

J d os ova, ye 15 am~ Ill e . ce- rahndan lsbu sehvin islâhl talep edil-a po nya a reyan eden muharebelenn nehce- mekle, H. U. M; Kanununun 456 DCI 

lerinc baglidll'. maddesi mucibi-Cice bu bapta bir karar 
(Ba$ tara!1 l inci sayfada) 

Japonyanm muhtemel bir hare
keti hakkmda hissedilen heyecan, 
muvakkaten ortadan kalkm~ jS'(i 

de, iyi malûmat alan Singapurda
ki mü~ahitler, yak1nda Hindiçinîd~ 
baz1 hâdiselcr olmasma intizar et
mektedir. 

Avrupa mukadderatmm tayin 
eclilmek üzere oJdugu tarihî gün
lcrdeyiz. 

verilmek üzere müddeialeyh Yasefin 
tayin ohman 29/9/941 Pazartesi günü 
saat 14 de mahkemede isbâti vücut eY
lemesi lüzumu ilânen teblig olunur. 

Abidin DA VER (6025) 

D. Demir Yollan lsletme U. M. llânlan 
llindiçmi umumî valisi A.mirai· ... •••••••••••••••••••••••••mïi 

Decoun'un da bir Çin askerî hey-
yetinin bulundugu Hainoi'ya dün 
hareket etme:;i, Hindlçin1de yeni 
inki§aflann b.r mukaddemesi ola
rak telâkki edilmektedir. 

lleri gelen mÜ§ahitlerden birisi 
bir Japon hareketinin Hindiçinîde 
vukubulmasi ihtimalinden bahse
derek demi§tir ki: 

Bir sir varsa, yakmda ortaya 
çikacakt.r. 

MÏHVER SÎYASETi TAKIP 
EDÎLECEK 

Tokyo, 22 (A.A.) - D.N.B: 
istihbarat nezareti sozcusunün 

bugün bildirdigïne gare, Hariciye 
Nazm Amiral Toyoda cumartesi 
günü Almanya ve italya Büyülç 
Elçilerini kabul ederek Japon ha
ricî siya.setinin Üçlü Paktm hedef 
ve zihniyetini takip edeœgini sôy
lemi§tir. 

Amiral Toyoda Sovyetler Birligi · 
Büyük Elçisini henüz kabul etme
mi§fu. 

Londra, 22 (A.A.) - Hâlen Ja· 
pon kabinesi te~kkül etmi!i ol
rnakla beraber, henüz hlçbir yeni 
hareket ittihaz edilmi~ degil.dir. in
giliz hükûmeti Uza.k Dogudaki va
ll:Îyeti büyük bir dikkat ve alâka 
ile takip etmektedir. 

Sovyet te bligi 
(Ba§ tarah 1 inci sayfada) 

reloer ~ehre varabil~lerdir. Sov -
yet avc1 tayyareleri ile dafi ba -
taryalar 17 Alman tayyaresi dü -
§Ürm~lerdir. Moskovada yangln
lar ÇÙUiil§ ve birçok k4;i olmü~ 
veya yaralanIDli;lttr. 

Hiç bir askerî hedefe bomba i • 
sabet etmemi§tir. Tehlike i§areti 
~ buçuk saat sürm~ür. 

LEN1NGRADDA DÜ!?ÜRüLEN 
TAYYARELER 

Moskova 22 (A.A.) - Ofi: istih
barat bürosu 21 Temmuz ak§am1 
tarihli te bligi: 

21 Temmuzda Pol<>tsk, New! 
Smolensk, Novogr~d, Volynsk m ir 
takalarmda ve cephenin sair nokta. 
lannda §iddetli muharebeler ol 
m~tur. Tayyarelerimiz, dü§man11 
zirbh cüzütamlarma ve yerdek ' 
tayyarelerine hücum etmi§lerd1r. 
20/21 Temmuzda dii§man tayyare· 
leri, Leningrada kar§l iki defa akm 
yapmak te§ebbüsünde bulunmu§
larsa da hedefe vâsù olnuya muvaf 
fak olamanu§lardrr. Birind aklr 
esnasmda d~manm 11 tayyaresi 
ikinci akm esnasmda da sekiz tay· 
yaresi dü~rülm~tür. 

Biz dort tayyare kaybettik. 

Muhammen bedell (3800) lira olan 1000 Metre havayl Muzayyik âletleri 
için lùstik Hortum. (11/8/941) Pazartes! glinü saat (11) on birde Haydarpa
D do. Oa blnns1 dàh.llindekl komisyon tarafmdan açtk eksiltme ui<ullle satm 
ahnacakhr. 

Bu ise girmek isteyenlerin (285) lirahk muvakkat teminat ve kamrpun 
tayln ettigi vesaikle blrlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona mü
racaaUarl Jâz1md1r. 

Bu ~ ait $artnameler komisyondan paras1z olarak daiittilmakladlr. 
(6101) 

Yüksek De:niz Ticareti Mektebinin Talebe 
Kay1t ve Kabul ~artlar1 

l - Mektebin tahsil müddeti: Lise vc yùksek smûh olmak üzere alti 
senedir. Yahh ve pa.rasizd1r. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve maki
nist yeti~tirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, ylyiml ve sair 
husu5ah mektep taratmdan temin edilir. 

2 - Mektebin yalmz lise blrincl sin1f1na orta okul mezunu talebe ahrur, 
(Ortaokul muadili diger okullar mezunu ahnmaz.) 

A - Alinacak talebclerin yaslarlrun 15 ten küçük ve 19 dan büyük ol· 
mamas1 aarthr. 

B - Ortaokulu geçen sene bitirmi~ olanla.r arada geçen blr senelik zama
nl ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - isteklilerin mektep müdürlügüne ka~1 yazacaklan isUdalara a~a
gidaki veslkalan raptederek 1/Al!'ustos/941 tarlhinden 26/Agustos/941 tarihine 
kadar Pazartesi, Çarsamba ve Cumaitcsl gllnleri saat 9 dan 12 ye ve ôgle
den sonra saat 14 den 17 ye kadar müraeâ.at etmelerl. 

A - Hüvlyet cüzdan1. 
B - A:>1 kâiitd1. 
C - Mektep §ahadetnamesi veya tasdikname ve yahut bunlarm ta.sdikli 

ilrnekleri. 
D - Polisçe tasdi:kli iy! ha! kât!dl 
E - Velllerinin izahli adreslerile tatbik lmzalan. 
F - 4X6 eb'admda 6 adet kartonsuz totograf. 
4 - Talipler s1hh1 muayenelerini, bulunduklar1 mmtakaya gôre Ankara, 

Sivas, Erzurum, Diyarbakir, Haydarpa§a nümune hastanelerilc istanbul Ço
cuk hastanesinde ve izmir, Eursa, Konya, Adana, Samsun, Bahkeslr, Aydm 
memleket hastanelerinde yapt1ra.rak 11lacaklar1 raporu yulœrida yazù1 vesa
lkle beraber gôndermelidlrler. 

Raponm yazùacagi muayene kâjpd1 evvelden mektepten istenmelidir. 
Raporun tamamen bu $ekilde olmas1 lâzrmdir. 
5 - Fazla tafsilêt için Ortakoyde mektep müdürllitüne müracaat ewlme

lidir. 
istanbuldan gayri mahallerden yap1lacak müracaatlara matbu 

bllgish gonderilir. Muhaberat için posta pulu gêindermelidir. 

lst. fiat mürakabe komisyonundan : 
86 No. lu ilân: 84 No. lu ilâna cktir. 

Odun sab~larma: 
1 - Perakcnde sati~ fiyatl olan 560 kuru~ kesrr.e, eve veya 

k:adar nakliye ve istif masrafl dahildlr. 
2 - Dükkânlardaki kilo ile odun saUs1 âzamJ 2,5 k~tur. 
Kômür sah~lannda: 
1 - Na.Jdiyesi perakendeciye ait olmak üzere iki.nci ellere 

satislar toptandu. (6105)' 

lst. fiat mürakabe komisyonundan 
87 No. lu ilân: istanbuldakl âz;in;l yapag1 fiyatlan ~lard1r: 

Kilosu Cinsl 

81 Ku~ Trakya mallan 
75 > Tip Trakya 
73 > izmir 
73 > Aydmh 
72 > Anadolu cince> 
68 > Anadolu tkaba> 
73 > Sark dnce> 
68 > Sark ckaba> 

cduhul 
(5563) 

dükkâna 

yaptlacak 

75 > Erzurum cklzll> % 10 bey~-
73 > Van ve Erzurum cbey&z> 
60 > Kara yaka ve koç 

(6106) 

ldrofil Pamuk $irketi: 
Bahçekap1 Yeni Valde Han altmda 20 numaTal! yaz1haney1 si-

parilJ yeri olarak açm1~lard1r. 
Bundan boyle asgart 100 klloya kadar olan sipar~leri.n isbu 
adrese verilrnesini. Bunun haricinde Fabrikalarca sipari~ kab~l 
edilemiyecel!'ini muhtercm mü:1tcrilenmlze bild1rir, sayg1lanm1z1 
sunanz. Teleton: 22926. Telgraf: Yeni Valde Han Îdrofll 

Mütekait dul ve 
nazar1 dikkatine: 

yetimlerin 

Emlâk ve Eytam Bankas1ndan 
1 _ Tekaüt, du! ve yetimlerin alb ayda bir defa yaphrMalall mut.ad yolt• 

lama muamelesi 4056 numarah kanun mucibince tadil edilmi§ oldugundall 
bankam1za maa~lanni temlik ettiren tckaüt dul ve yet1mkrm kay1tli IJui 1JI' 
duklan Malmüdürlüldcrinden kanunun emrettiti muamelelc in! yaptird1kt3~ 
sonra nüfus ve maa§ cüzdanlarile birlikte en geç 25iB/941 tar hlnc knd~1 

bankatnlZ ki§elerlne mü.racaat ederek bir de!aya mahsus olmak üzcre )Ja!l' 

ka.rmzca yapùmasl iktiza eden kay1U1 itham ettirmcleri r1ca ve. 
2 _ Temlik devrelerinde kay1tlar1 noksan giirülen eshab1 maa~a bank»' 

rruzca blr tediyat yapùmJyaca~ 1lân olunur. (5T66) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----· 

• 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke{lÏdeler: 4 ~ubat, 2 May1s, Al!'ustos li Ïkincitesrin 
tarihlerin'de yap1l1r. 

1941 IKR A MIYEL ERI 

adet 250 li.rahk - 2000. - lir' 
c 100 c - 3500. - • 
c 50 c - 4000. -
c 20 c - 6000. -

1 adet 2000 liralù: - 2000 - li.ra Il 8 
2 c 750 c - 1500 - c 35 
3 c 1000 c - 3000 - c 80 
4 c 500 c - 2000 - c 300 

Sabibi: E. i Z Z E T, Ne§t'iyat DircktOrü: Cevdet KarabiJilll 

Build1fl yer: •Son Telçaf• MatbaaSJ 


