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LOZAN ZAFERiNiN 18iNCi YILDÔNOM 
•• 

Onu ebedîle$fÎrmeye 1 ~~y;;;e~n~ 
T ürk milleti and icmi$tir hücumu 
· ' Siddetlemuka-
Lozan bir sulh 

zaferidir 
--·------
Lo=n, bwm i~n, mii
rekkeple yaz;1lm11 alelâde 
bir mlh veaikcm clejil, 
yii.z bïnlerce kahramcm 
1ehit ve gaz;inin kanlarilllf, 
ya.zdmlf maluicldea bir 
hayat ve iatik~ baati
d1r. Türkiin millî birliiini 
temin eden °"' ona çelih 
bir kale, biT granit kaya 
aalâbeti veren âmilla 
arasuula, Lo.zan en baf(f 
gelir. 

ui:ün Lozan zaferin in 
18 inci yildiinümüdür. 
Büyük Milli $e1 ismet 

lnonü, Lozan konferansmda aylal' 
ca devam eden çetin bir sîyasi ve 
dîplomatik meydan muharebesin· 
den solll'lldir ki 18 yiJ once bugün 
bu zaferi kua~; Türlriyenin 
•Misalu Millî• çerçevesi îçiade yw1 
bütünlügü He i.mklil bütünlü&ünü 
lemin etmittî. l.Anllll ber balamdan 
büyük ve terefli bir zaferdir, G& 
çen Büyük Harbin plipleri, 4 ytl 
3 ay, 11 gün süren mil~ bir mü 
cadeleden so.nra diirtler ittifala de 
nilea merknf devletler man7ume 
aine kar!i1 harbi k1zenmca, zafer 
•arho§lugu içinde, ne 7aptiklanru 
bilmez bir halo gelm.ii!lerdi. Mai· 
lll.plann topraklanru parçaladilar; 
Îstiklâllerini baltala<hlar, askeri 
kuvvetlNini tabdit ettiler. Dortlü 
lttifok1110 te~! eden devlet~r ara
und;i '"n baksn, en gaddar ve en 
ta h" mmül edilmez muahedeyi 
Sevr'de (kmanb devletine imza
lat11l.1r Rüyük Barp ve bu barbin 
1ulhu O"uanh lmparatorlutunun 
taksimi ve Türk milletinin esaroti 
ile neticeleniyordu; fakat zubnün 
bu kadari cayr.,tullaba do.kundu; 
btlyük Türk milletinin gayret ve 

Aylarca süren ~ bir Jiplomatik ve aiyaaî meydan maha
rebeainden aonra L~1 bi.ze ka.zandrran Büyiik 841 

MILLI 'EF ISMET INONÜ 
. - - -•• 

Bugün Universitede 
büyük • merasrm var 

hamiyyetine dokundu. Atatürk ve ------------
hmd lnonü gibi Büyük $eflerin Ak~am Halkevlerinde toplanblar yapdarak 
rehberligile ayaklanan millet, yu•- L o z a n 1 b ·· - k n uyu ma" nas1 anlat1lacak dnnu, istiklllini lrurlarmak için 
tekrar silâha nnldi. lniinü, Saku- Lozan b:\rtil'ill1 18 !l>Ci yùdiinü-1 ruz?., Profesi:ir Tahir Taner cAdli 
Y• ve Dumlup111ar<la akan Türk mu._munasebetil".. b~gun. •aat 17 de balumdan Lozan., Baro Reisi Pro
kanlari Türkün yeni ve muzotfer Üniversitede buyuk bir merasun 1 fesôr Mekki Hikmet •Avukat gO
taribini yazdt. yap1~acaktu. Merasune • lstiklâl zile Lozan., Ordu Meb'usu Ahmet 

vemet gorüyor 
lkinci Alman hava 

ak1n1 akim kald1 

Almanlar kimya 
harbi mi yapacak 
Moskova 23 (A.A.) - Bu Sllbah· 

ki Sovyet askerf tebli~: 
Dün geœ Sovyet lat'alan Pet • 

rozavodsk, Porkhov, Smolensk ve 
Jitomir istikametlerinde muanni -
dane dOvü;me[le devam etmi~Jer • 
clir. 

Cephenin dilter lns1mlarmda biç 
bir mühm hâdse olmam1$hr. 

Sovyet hava kuvvetleri dü; -
man zirhh cüzütamlan.na ve tay • 
yare meydanlarma kar§l yap1lan 
harekâta devam e~lerdir. 

Dün gündüz ve geœ Sovyet tay 
yareleri hava muharebeleri esna -
smda 39 Al.man tayyaresi dü§ür • 
mÜ§ ve yerde bulunan baz1 tayya-

(Devanu S üncü sayfada) 

Stalin bir emri-
• 

ne~rett1 
A 

yevm1 

Moskova müdaf aa 
kuvvetlerine 

te§ekkür etti 
Moskova, 2i3 (A.A.) - Stalin, 

dün müdafaa komi.seri st.fatile Mos. 
kovada bir giinlük emi.r nei;rede
rek1 tarassut servislerinln. gece 
avc1larimn, dâfi bataryalarm1 kul
lanan topçulann ve projektôr ser
vislerinin teyaklruzu sa~sinde 

Mœkovaya kaf§l yap1lan akmda 
Afman tayyarelerinin da!l'ihld1gm1 
siiyl~ ve itfaiye te~kilâhna da 
aynca te§ekki,ir etmi§tir. Bu te$ki-I 
lâtlar tarafmdan ittihaz edilen ted
birler sayesinde dÜ$man tayyare 
~külleri püskürtülmii§ ve yal
mz münferit tayyareler Moskova 
mmtakasma kadar nüfuz etmiye 
muvaffak olmu~lardir. 

j Bir habere gore 1 

AL MANY A 
28 Alusl05 1922 de bA4hJan bü- mat"*1le bil~~~kcve bl~e Ü- , lhsan •Gazetecilik gôzile Lozan• 

J1lk ta&1TUZ neticesinde, 11 Birin· mverS1te .e ...,ru em1 sel ta· 1 ve Hulruk Fakültesinden Bayan •d b• k F 
<itepin 1922 cünü imzalanan Mu· nllindan •Lozam ruçm kutJuyo- (Devam1 3 Uncü ~l Y enl en Ir aç ran• 
danya mütarrkesile lst&lâl Barbi SlZ vilâyetini ilhak 
..... n••m~; ond•n son••. istiklâl japonlar Rus a 1 Bul N I 
•ulhünü kazanmak icin Lozanda y . gar az1r ar1 niyetinde imi~ 
Y•ni bir müudele bafladt. Avrupa ya m1 sald1racak Romadan do""ndu·· Nevyork,23 (A.A.)-Tass: 
doletleri. mu• zamHdanberi, •Nev-Yorl< Journal and Ameri-
Tlirklori plip celdikltti b•fl'IU· cain> gaze!Esinin Va!Pngtondan al-
dtn de mat111p çik•rnu1• ahfm14- A ·k h f · i · K c· · w· b 
1 

di b d f da mer 1 an me a 1 1 ont 1ano misafir· d1il'J baberlere gore •es aden mü-
ar ; u " a ayni ,eyi Jltpa- b ., • • • tareke .kamiByonundak:i Frans1z 

taklanru ümit ederek masa ba,1na UDU VarJt gormùyor JcrC bir zÎyafet verdi bey'etinin reisi Almanyanm Pas-
olurmullard1; fakat kar~1lannda $ h Aid 

t 
ang ay 23 (A.A.) - Royter; Roma 23 (A.A.) _ s•·•·-• ai·an- de-Calais, Aisne, ennes, Mouse, 

lstiklàl Harbinin kahraman Garp h be ,., ........ Yl a r ilin Sovyet mahfilleri smdan; Mourthe et Morelle, Doubs vilâ • 
Cephesi Kurn.:1ndan1ru buldular; yalnnd J il a aponyanm S1beryaya Bulgar bo•vekili Filot ile Bul • yetlerini ve Somme · e Haute Sa-
Anadolu muharebe mev. danlarinda k hl l b -. b k "1"§1 mu eme 1r :e~obbüste bu- gar hanciye nazu-1 p f t one vilâyetlerinin ir 1smm1 ilhak 
muzaffer olman. bilcn k1.n11etli · opo , saa . lunacagm1 zannet.mektedirler. Bu 12.30 da Bulganstana donmek ... etmek. niyetmde oldugunu Fran-
General, §Îmdi Lozan salonlarmda mahf.Uerde Hindiçm1de bir bâdL zere Osti istasyonundan hare~et siz hükilmetine gizliœ bildirmi~tir. 
gùzide hi~ diplomat olarak sulh se çikarsa bunun mançuri hudu - etm:iJjleràir. Almanya biiylece resml arazi me-
miizakereleri •e1>ilcn mtiradeleden -'---~·'-· f 1· ti gl·z1emeh j k b 1 u uwtuouu aa 1ye r;e ya • (Devaziu 3 1lncd &aJ'fadal talebatm1 9<l 8.§llU§ u unuyor. 
d• muzafftr ç1kmap bilm~ti. 0, nyacak bir duman perdesi olacafll 
Sevr'tle Osmanh saltanatma ulil kanaati izhar edûmektedir. 
bir e.aretnameyi imzalatanlara, Y eni bir kararname -Devlet Demiryollar1nda geceleri ça

lu;acaklar1n ücretleri tesbit edildi 
Ankara, 23 tkdam Muhabirinden) - Yeru bir kararname ile Dev. 

let Demiryollarmda geceleri ç~acak $Ube ;ie!lerile Mmt.aka Liman 

Alman tebligi j . ---

lhata ve 
i m ha 

Bütün cephede 
devam ediyor 
Fin cephesindc yeni 

arazi i~gal edildi 
--<>---

Moskova tekrar 
bombaland1 

Almanlann "'1'1da demiryolu irti\>atmi keserek ihataya çah§t.ildan Berlin, 23 (A.A.) - Alman or-
anlaplan Leningradin havadan &êil'Üll .. ü dular1 ba~mandanhgmm tebligi: 

j 
~ Ukraynada Alman, Rumen, Ma-

c.ar ve Slovak lut'alar1 durmadan 

Ce p lh e n e r d e V a z 1 y et dü~aru takibe c1ev~-etmi$lerdir. 
- ·~n=============-===;__;;;;;._;~::_=..:._. ~k cepheslllln d1gcr lus1mla-

nnda biiyük ve küçük Sovyet grup-

A 1 man la r Len1·ngrad1 ~:;k~t&sl ~1~:~;i~~:·a~ 
•Çlll du~manm yaptt[l1 butün te~eb-

i ha ta y a ça l 1~1y0 r lar :!~~~~:2fi~=: nz~~:i 
Y venru~t1r. 

Smolensk m1ntakas1nda harekâhn Almanlar 
lehine inki§af cttigi anla§ilmaktadir 

. ~ œphesinde harekâ\ plân mu. 
c1bmce devarn etmek!Edir. Ycni a
razi kazand1k. 

Mühim Alman tayyare te~ekkül
(Devam1 3 ünctl s.:iyfada) A Iman • Sovyet œpbesinde 

vaziyet iki tarafm tebligle
rine ve muhtelif rnembalardan a. 
Iman haberlere gore ~oyle hulâsa 
edilebilir: 

Alrnan taarruzunun üç büyük 
hedefi Moskova, Leningrad ve Ki-

AL MAN 
NOTA SI 
Bolivyan1n da 
Berlin elçisi 
ç1kar1l1yor 

ef oldugu an~1lmaktadir. Alman 
tebligleri, Sovyet k1t'alar1 arasm. 
da irtibat kalmadigm1, So\'yet 
œphesinin inhilâl etmek üzere ol
duitunu bildirmektedir. 

Almanya, &Jyyet hezmietlni o 
(Deva.m1 3 llncü sayfada) 

JAPON 
NOTASI 

-<> • 

Alman Îngiliz 
hava ak1nlar1 

Her iki taraf tay -
yareleri mühim mer· 
kezleri bombalad1lar 
Berlin, 2J (A.A.) - D N B. bil· 

diriyoo-: 
22 Temmuzda Alman harp tayya. 

H d 
rclerj Odesa limanina hücum el

Î n i ç i n î n i 0 m~lerdir. Büyük yangmlar ÇlK.i· 
nlml§ ve §ehrin garbindeki ask,•ri 

i~galinJ• J• St 1•y hedeflerde infi!Aklar vukubulmur 
'J' 0 f tur. Petrol limamnda petrol d~po· 

--v--- !arma da 1sabetler vaki olmu$lur. 
fngiltere; Japonyaya Liman'n bu k1smmda arkasmdan 

büyük yangmlar ç1kan birçnk in-
Bu harekct Bolivya- verilen gazi kesti rilâklar mu~ahede edilmi~tir. 

Berlin, 23 (A.A.) _ D.N.B. ajan-
DID yapbg1na bir Yak1n ve mühim hâ smm ogrendigine gôre Alman sa-

m U ka be 1 e d 1• r d V~ tayyareleri eV\'Clki "<'Ce Suve,·· 
. . ÎS8l9f bekleniyOf (Devanu 3 Un.'.:i saytada),. 

Berlin 23 (A.A.) - D, N. B : bil. Vacington 2:J (A.A.) _ R te . ï=~~~=;::;:=:.--==:::::: d' · v--.. , eu r. <:. 
inycr: . . . . ôgrenildigine gore japon hükû- ._,arkî Afrikada j 
Lapazdaki Alman elçis1, Boliv -,meti Hindiçininin tamamiyl · _ • 

ya hükûmetine Al.man hükûmeti ponya tarafmdan askeri i§ga~ l~- Jt J d 
namma bir n~ta. tev~i e~j§tir. .. bna allnmasm1 taleb eden 24 s:at a yan or usu 

Almanya hukwneh, Bolivya hu. müddetli bir ültimatomu dü ff . } " J d 
kûmetinin bu ber türlü enternas - diçini hükûmetine ve~ n m mag up 0 u 
yonal kaideler hilâfma olan bu tiLT!MATOMUN MüD~ÊTi 
hatt1 hareketini pddetle protesto . BUGÜN B1T1YOR 170 bin kicj 20 bi·n 
etmekteàir. .. . . Vafingf.on, 23 (A.A.) _ Reuter: Y 

AlmBanlinya hükaslûmeah ~ ~e, Boli:'Yi:: Vichy'nin japon talebleri ka~1- lngilize yenildi 
nm . er _m a guzarina 15 smda ne gibi tedbirler alacalti hait- Nairobi 23 (A.A.) - Resmen bil-
~i!m:yei:' .btr adam oldugunu ve lunda biç bir i§'ar ve i~aret yoktur. diriidigme gore general Cuning •• 
uç gun 1çmde Almanyadan Çlkma. Keza Va<ingtonun hall har keti ham, 96 b1·n asker "e 400 

J • Id.,. · tebl" • bni tir • 1 e • top tan 
l'1 Beazrm

1
. ge

23 
1A0 .A1ru 'yg e § · • h;tkkmda da hiçbir malûma\ yok- mürekkep ltalyan ~arki Afrika 

r m ( .) - an resnn •ur Ültimatom .. dd t· b ·· d · 
bir ka naktan bildirili r • . un mu . e ' ugun 1· or usunu 20 hm ki~iLk bir kuv • 

Y . ~. · (Devanu 3 Uncü sayfadaJ vet ve 68 topla maglûp etmi~lir. 
Lapazdaki Alman elç1sme kat§l 

Bolivya bükûmetinin h..ith hare -
keti, Berlin siyasî mahfillerinde 
Amerika Birle_o;J.f< Devletinin mer
kez ve cenubî Amerikadaki küçük 
devletler üzermde yaphfl1 tazyi -
lrln bir tezahürü olarak telâkki e. 
di!mektedir. 

Bu hususta Bolivya hükûmeti -
nin giirültülü beyanah ve Wel • 
les'in rolü hatirlahlmaktachr. 

Berlinde ~ nokta da kaydedil -
mektedir ki, Bolivyamn kalay kay 
naklanndan olan baz1 alâkalar da 
Birle§ik Amer\karun bu icraatma 
bilhassa saik olmaktadir. 

Ra~it Ali Türki
yeye geliyor 

Hatay1n kurtulu§ bay
r am1 dün kutluland1 

Büyük bir geçit resml yaplld1 ve me
rasime on binlerce halk i'tirak etti Tiirlo.i:v.nin tam istiklâlini kabul e· Va~mgton 23 (A.A.) - Va~g -

den bir •ulh muabedesini imzalatti. ton'un 1yi haber alan mahfiller1 
Biiylece Lozan sulbü Versay Sen· Japonyamn yakmda Siberyaya 
lumen, Triyanon v~ Noyyi 'mua- hücum etmegi tasarlad1gm1 zan • 
hedelerini _ Alman tabirile dil<tat- netmektedirler. Müsa;t flrsatlar -
lariru - maflûplara müzakeresiz dan istifade etmege haztr bulun • 
torla irnza ettiren .;..gru. ve mÜ· m&k 1çm Japonyan1n Hmdiçm!de 
tebakkim galiplerle müsavi ht.klar daha saglam bir s~rette yerl~e
'Ve __ ~artlu içinde yap1lm~, karpWW ge ba~hyacagi. muhtemel gërül • 
IDuzakereler neticesinde, bülün ta- mekredir. Japon klt'alarmm ~ima
taflarm r12asil• altedihnii y1>gâ.e le dogru harekât1, Japonyarun u -
11\ilh muahedenamesi oldu. Abnan- yamk intizar s1yasetine nymakta
Ya, _Avusturya, Macaristan ve Bu!. dir. Rusya Alrnan hücmnu k~ • 
car .. tanlll boyun egdikleri zinrir· smda y1k1hr ve bundan dola)'l U-

Reislerme ve vekillerine beher nobetçi kaldlklan gece içùi 100 ku- Ta.bran 23 (A.A.) - Riivter: Sa. 
ruli, inzibati temin ve kontrole memur olanlarla !en memurlanna ve, bdt ha.Ji. b~vekili Rafll Ali, bir 
kontrolorlere \19 tâli IL'Tlan relSlerine 75 lruru~, müstakillen ç:.h • t müddet evvel re!ikasuun ve ço -
§811 liman memurlanna 50 k~, liman memurlanna_ ve mmnist- cuklarmm Utica etti[l1 Türkir.ye 
lere 40 kurU$, tay!a ve odaolara otuza.i· louru~ verilmeai kabul gitmek üttre dün Tahrandan ha-

Antakya 23 (A.A.) - Hataym 1 §' ile ve $anh bayrag1m1zm ~eref 
kurtu~ bayranu bugün bütün diregin<' çekilm<!sile ba~lanm1~ ve 
Hatayda en coµun tezahüratla lrunu valunizm bu giinü canla11d1. 
kutlanmaktadxr. Bu münasebetle l ran çok hl.'yecanb bir nulku Ile 
Antakyada §<!hi.r ba§tanbap milli Hatay meb'usu CÀ'\'detm bir hi • 
tenklerimiz.le süslenmi:j, Eh.ru ve tabesi tak1p P, Jemi~tir. Ka,"ra an 
Milli i;>eflerin büstli-nne yüzlerce o.rdumuzla mektE>pbler gonçhk •e~ 
çclenk konm~ ve güzel biT geçit kilât: ve e~ 1>ut.kle"min geç:s. 
reR?li yapùmlljtrr. Merasimde b* leri bu 1111'n>.S1m<le haz r bulunan 
ta valimiz Sôkmensüer olmak ü · on b:nlerce Hatayhmn en içten 
zere tugbay i;>ükrü Kanath .. Ha - sevg. tezahürü ile k&r~1lanm1~hr 
tay meb\Jslan, Adana ve Mar'4 Bundan sonra valuruz Hataym 
l>ey'etlerile on lrinlerc~ balk haziT meçhul ~ it!~r âbidPsm;n açilq 
buhmmustur. To~ne I.Shklâl mar- torenini yapm1~tir. 

<Devanu 3 üncü i;ayfoda) (DevllDU 3 üncü aayfacl.lJ ed!lmi§IJ.r. re.ket etmlftir. 
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azreti Muhammet .. ::}~, .. .. 
---VE---

Tunel durunca ne 

yapmah? Ekinek ve F ranca a i§i JSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(_--'--Y_a_z_a....;;;..n---'--: _z____;..:i Y'---'-A-='-=...,;.,...,.A-"-""""'K=..;l=R-=--~) 
Birkaç hafta sonra tünel i§lemi

yecekmi§ art~k.. Karakôydcn s1klca 
bir oksürseniz Altmc1daircden i.§1' 

istemiyenler olursa, kendilerine tilecegi için bu kadar k1sa bir me
ka t'iyyen cebretme. Ancak, isti· safeyi insan, pekâlâ tünelsiz de ke
yenler seninle gelsin. Îstemiyenler sebilir. As1l mescle, tünelde i§liyen 
Med.ineye avdet etsin.] arabalar stop deyince tünelin ken

Heybeliadada zenginlere ve ahbaplara yük
sek fiatla francala satan bir f1nnc1 yakaland1 yere uzamp uykuya dalarak kendi

lerinden geçmi§lerdi. 
Ordugâh1 s1k s1k tefti§ eden Re

rulü Ekrem Efendimiz, onlan bu 
halde gürünce tath tath gülümse
di. Ve o aralik orduya hareket em
ri verilecegï için, Hazrcti Aliye hi
taben: 

- Kum, yâ ebâ tûrâb! .. 
Yâni [Kalk .. ey topragin baba

s1 .. ] 
Diye, seslendi. 
Re ulü Ekrem ECend1mizin bu 

nükteli hitab1, Hazreti Alinin son 
derecede bo~una gith. 0 günden 
itibarcn (Ebû türâb) künyesîni 
kabul etti. 

* 
Birinci (Bedir) harM 

~~~-~~~~-... 1~~~~~-~~-

Bir çuval undan 104 yerine 108 ek
mek ç1karan f1r1ncllar cezalan d1rlld1 

Abdullah, bu mektubu arkada~ disi ne olacak acaba? Bana kahr· 
!arma gôsterdi. O sekiz ~den sa koca Îstanbulda gôlgelik ve se
hepsi de Resulü Ekrem Efendimi· rinlik bakrmmdan bir e§i daha bu-
zin emrini büyük bir hürmet ve lunm1yan bu canim ycrin içm- Yeni çe§ni ekmeklik unlann be-! digi anla§ilarak tecziye olunmU§· 
itaatle kabul etti. Hiç kimse, Me- deki vagonlan da ç1karmah, ora- her çuval:ndan 104 kilo ekmek ç1- tur. 
dineye a\.det etmek arzusu goster· :>1m bu yaz s1caklar;ndan koruna- kanlmas1 icap ettigi halde baz1 fi· Diger taraftan francala imalâti 1 
medi. cak bir yaya yolu haline koymah! rmlarm 100 ekmek ç1kartarak fazla [ile sah§larmda baz1 yolsuzluklar 

Bôylece yollarma devam ettiler. Mübarek yer, iki kap1h oldugu ~enfa.~t terni~ ctt~.leri .gor~lmÜ§· I oldugu hakkmda belcdiyeye ihb.~r- / 
Bir iki konak gittiler. Bu esnada, için en rüzgârs1z havada hile ken· tur. Dun belcd1ye mufettl§leri tara., lar yapllml§hr. Bu ihbarlara gore 
Sât ile Utbe'nin nobetle bindikleri diliginden cereyan yap;p püfür fmdan Bc~§ikta§taki Imnlarda ya· beher çu\·aldan 680 francala ç1k· 
deve kayboldu. Bu iki zat, deveyi püfür de e.ser. Karakéiyde s1caktan p1lan bir kontrolde de Ziya Deri· masi icap etmektcdir. Ha1buki Jaz· 
aramak için, (Emîrülmüminin, Ab_ bunahp da kan, ter içinde buraya nin fmnmda ve Hasfmn cadde- fir:ncilar 700 tane ç-1karmaktadir· 
dullah)tan izin istediler. Deveyi da1anlar, biraz sonra, soguk pmar sinde Hüseyin Kavlagm fmmnda lar. Bu hususta belediye müfetl! . 
bulur bulmaz arkada§1anna ilti- suyunda uzunca bir banyo yap- ayni !jekilde harekct olundugu gO- lerince Heybeliadadaki francalac. 1 

hak etmek kararile, aynlmak mec- ml§, Tekirdag1 karpuzu g;bi, üsl rülerek ceza kesilmi§tir. f1rmmda imal olunan francalalanr. 
buriyelini hissettiler. ba§tan kütür kiitür ç1karlar. Hattâ, Digcr taraftan yine Be;iikta§ta raporsuz, zenginlere ve ahbaplara 

Yine dü§manm firarile neticele· Abdullah ile arkada§lari, (Batm burada yazltk ne güze: birkaç kah- OrtabahçC'de Adil Gürerin fir nm- yüksek bedelle saMd g1 tesbit O· 

ncn U§eyre seferinden henüz Me- Nahle)ye geldiler. Oradaki yol üs· vc, gazino da kurulabilir. Hcrkesin da da hergün 45 çuval un i!?len· lunmu~tur. Diger tek.mil francalac1 
dineye avde! ~d1lrr.i ti ki, mühim tünde, konak mevkiine hâkim kü- Sirkeci, Galata, Beyo~lu kahve ve 1 d;g1 halde Belediye ikt1sat ::VIùdür- fmnlarmda da bu hususlar hak· 
bir hâdise vu ua geldi Mckke C§· çük bir tepenin arka~1~a. gizlendi- g-~~~~olar nda ha~1l hanl te~ dok- lü,iiüne verilen ~.tvelde 40 çuval 1 kmda umumî kontroller yapilacak· 
rafm.n te§\'"k•le tCâb1r bin Gürz) Ier. Etraf1 tarassuda girl§tiler. tugu bu sJCak gunlerdP, tuneldo i,lenlyormu§ gLb1 eksik güsteril- ! t:r. 
isminde bir mùtccasir, bedevi mil§· · Aradan çok geçmedi. Ufukta, açùacak bir kahve veya gazinonun 1 __ -------
riklerden Il' .. rckkep bir ç<.'tenin küçük bir kârvan belirdi. Bu kâr-1 zcvk:ni dü~nün arttk! Burada aç1. • 
ba§ma geçerek gizlice Med.ne ci· van, konak yerine gelerek, deve- lacak kahve ve gazinolarm, üstelik Kadikoyde d 1• S Yo} in~aat1 

Tahsisat1 bitti 
Vanna kadar yakla~rnl§ .. bahçeler· krin yüklerini indirdi. buz ve buz dolab1 masraflar, da • 
de ve hurmal klarda buldugu hay- Bu srrada kârvanc1larm gozleri olmaz. Çünkü içilece §Cyler bura· J k 
vanlan onüne katarak, alip kaç- Abdullah ile arkad~lanna ili~ti. da kendi.l"ginden sogur, karpuzlar, panser açJ aca 
mt§h. 1 Bunlann müslüman olduklar m ta kavunlar kendiliginden kütür kü· ~-

Resulù Ekrcm Efendm:iz, bu ha- m •an kârvancilarla, muhaf1z ola· tür kesilir. Amma diyec€'ksiniz ki: 
beri alir almaz, âcilen küçük bir rak bulunan Mekke rnü§riklcrin- - Ya karanhg1 ne yapalun? 

Üskiidardaki dispan- Halbuki mali yd sonu-
ordu tertip etti. IZeyd bin Hâris)i den Amr bin Hadrami, Hakem b'.n Sinernalarm karanhgmda ne ya- Ser de 
Medinede kaim:'ll.akam b raka- keysan, Osman bin Abdullah, Nev- p1yorsunuz? Daha olmazsa buraya 
rak gas1plar: sür"atle takibe giri§ti. fel bin Abdullah arasmda bir te- blr de elektrik kondu m yd1, gel 

geni§letilecek na daha 10 ay · var 
Üsküdardaki süt vc mektep ço· Belediyenin 1941 mali y1h büt -

Fakat cümlesi hecin de" elcrine bin- lâ§ ba§gëisterdi. keyfim, gel! 
cuklan d.spanserinin geni~letilme- çesinde yol in~aat1 iç.in 600 bin li. 
si kararla§tinlm1~llr. ra ayr1lm1~tir. Henüz mali y1lm 

Aynca Kadtkoyünde de bu kabîl 12 nci aymda bulunmarmza rag -
bir di:;panse{ açùmas1 için tahsisal men bu tahslsatm mahalli sarf1 

mi§ olan ga::.1plar o dcrec sür'atle (Daha var) Acaba ne yapsam, nnsil yepyeni 
kaçm1~lard1 kt bunLra yet~ile- bir tP~ebbüste bulunsam. yepyeni 
medi. [1] (Emîrilmüminin) unvam, ilk ve herkesin pek hoiuna gidecek bir a.r:nmakt.,,dir. tcsbit edilcrek her kazada hang1 

Resulü Ekrem Efcndimiz lm se- defa olarak bu zata verilmi~tir. i5 tutsam da bolca para kazansam -----<>-- yollarm yap1Iaca~ belli olmu~ -
fer de sanc:aktarhk §erefin~ (Haz- [2] Dikkat buyurulsun. Resulü diye dü~ünenlere iste yepyeni ve Kazalarm mubtelif ihtiyaçlari tur. 
reti Ali)ye verm1~ti. Ekrem Efendimiz, bu asrm kuman- kolay kolay herkesin aklma gele- Ka makcmla~ dün Vah muavin1 

Raiidin rc1s!iginde Vilâyette umu· 
mi bir toplant;. yap1l!;!!1§tir. Bu top
lant1da hcr kazanm s.hhi, idarî, 
beledi vazi) eti ve ihtiyaçlar1 tetkik 

600 bin liran in 135 bin liras1 ta· * danlan gibi (kapah zarf) usulile miye<:ck, sonra htrkesin de fevka-
'.T'irah mütemadiyeye aynlm1§ . 
hr. Bu suretlc 600 b'n liranm mü
tebak1 465 bin liras1 yani bu yilm 

Batn1 nable seriy ·est emir vermi§tir. (Dcvanu 3 ünoo s::.yt..:da) 

Dirinc.i Bedir harbinin üzerinden 
- takdben - oir ay kadar gcçmi§
ti... Bir gün Resulü Ekrem Efen· 
dimiz, hala zadelerinden (Abdul- 1 
lah bin Cah§)l huzuruna celbetti; 

- Sen... vc.. Sât Ïbni Ebi Vakkas, 
Utt~e bin Mahs1 Esedî, Utbc bm 
Guzvan, Ebû Hazife b'n Utbe, 
Sehl bin Bika, Âmir bin Rebia, 
Vâkid bin Abdullah, Halit bin Be· 
kir .. cümleniz birden, mükemmelcn 
6ilâhlanacaksm1z. Ve derhal yola 
ç1kacaksm1z. Seni, arkada§larmm 
üzerine (Emîrülmüminin) [1] nas
bediyor.uœ ... Buradan hareket et· 
tikten sonra, ~ark istikametine 
dogru Herlemiyc ba§l:yacaksm. Ve 
lki konak gittikten sonra, §U mek· 
tubu aç1p oku ·acaksm. 0 zaman, 
\razifeni anhyacaksm. [2] 

.Dedi. Ve kcndisine, kapah bir 
rnektup verdi. 

Abdullah, bu emre derhal itaat 
gosterdi. Arkada§larm1 topl yarak 
hem.en Med.neden hareket etti. 

Îki konak gittikten sonra, Ab
dullah mcktubu açh. Îçinde §U sa
hrlar 'Vard1: 

[Bismillâhirrahmanirrahim ... Yà 
Abdullah!.. Allahü Teâlâmn isim 
ve bereketindcn kuvvet alarak, ar
kada§lannla beraber (Bâtininnah
le) mcvkiine kadar git. Orada te
vakkuf et. Bir miiddet, etraf.n1 
tarassuttan geçir. Îhtimal ki, giz
lice geçen Kureylj kafilelerine te
sadüf edersin. Belki de bunlardan, 
büyük menfaatler temin ederek 
avdet eylersin... Bu mektubun 
mündericabru, arkada~larma bil
dir. ~ayet onlardan .seninle gelmek 

a rani 

KE ELERDE ve ve tesbit olunmu§tur. 

Arkada~Jar1n1 
kaçan iki 

a 
Y eni Nüfus Müdürü 
vazifesine ba~lad1 

Vilâyet • riifus Müdürlügüne ta· 
·tn olunan Nüfus Umum Mi.!dùr-

1 k ) lügü 2 nci .. uoe rnüdürlügü cfle-
yara 1yara para1n1 a lp rinden Hulûsi Erer yeni vazifesine 

amele diin yakaland1 b~ilam~§ ve vil.~yet k~zalaril~ na
luyelerindeki nufus da1relerm1 tef. 

Geçen pazar günü ak§am1 1tskù- :'.rak'~n n t.ahkikine cl !myan 

1 

ti§ etmi§t:r. Kaza ve nahi) e nüîus 
darda Valdebagmdaki prcvantor- Muddc1~mum1 .$evket Te?man suç_ merkczlerinr:eki memurlar arasm
yom civarmda arkada~lan maran- lularm 1krarla11m zaptclt1kten son-. da bazi na kil ve degi§ikEkler ola· 
gcn. ustas1 Tayyar oglu I<'iknyi muh ra dun ak§am geç va kit her iki 1 cagi ôgrenilnu~tir. 
telif yerlerinden h.çakla yaralad1k- suçluyu da sorgu hâkimligine sev- • • 
tan sonra 60 lirasm1 ahp kaçan ketmi~tir. Bunlann sorgularm1 mü- Taks1m bahçesmde mecra 
Dcvlet Dcmiryollan amclesinden l<'akip tevkif edilmeleri muhte- yap1lacak 

o! tahsisati kâmilen bitmi~tir. 

Projeye gore yap1lmas1 icap en 
yollarm ekseris1 de bu ay içeri -
sinde ihalc olunmu~tur. Bekdiy-e 
H ' t1 Fenni ·e Müdürü ur'nin 1 

dün bir muharririmize \·erdigi i- I 
zahata gëire dün de Kad1kti kaza. 
smda Bademagac1, Yeldegirme -
nindc Yt:Tdda§, Ege: Ye~ilay, Ce - 1 

lâlmuhtar, Bahanyc, Kuiidili. Goz 
tepede Üçüncü Mehmetefendi, Mo 1 
dada ·Hü~-eyinbey, Fatihte Sofu - 1 

larda Bagdat cacldesi, Dülgcroglu, , 
Aç1klar, Akdeniz, Hanc1lar, Ha • 

lâskâr Gazi yollarmm in~aati iha
leyc ç1karilm1§hr. 

Ru§en ve H1zmn polis taraf.ndan me.dir. Taksim Belcdiye bahçesinde yag- Caddelerin tretuvarlari 
aranmakta olduklanm yazm1~ttk. Bir amele kamyon alhnda Oldü 

Bu iki hay1rh arkad~; vak'ay1 H.amide Ccbccikoy civarmda 
müteakip kendi yerl rine dônmiye Mand ra mevkiinde yol yap1smcla 
korkarak ik.isinîn de tamd1klan o- ta§ ta§imakta olan 44 say1h kam· 
lan Osman isminde bir arakada§- yon ta§ yüklü olarak Cebecikôy· 
larmm Üsküdardaki evine giderek den geçerken kamyonda bulunan 
orada saklanml§lard.r. Fikriden al- ameleden Îbrahim oglu Mustafa 
d1klan paray1 da harc1yarak orada yan taraftan yere atlamak istemi 
yiyip içmiye ba§lami§larsa da polis ve arka tekcrleklerin altma dü~
tarafmdan yap·lan tahkikat sonun-1 mü§tür. Amele burada ezilmi§ ve 
da suçlulann Osmamn evinde bu- derhal ôlmü§lÜr. 
lunduklan anla§llml§ ve ev sanl- Bir ahtrla ·amanhk yandi 
mak üzere tertibat al.nm1~hr. Erenkôyünde Etemefendi cadde-

Her zaman tetikte ve gozleri de sinde Halime ait 55 say1h bah~ 
etrafta olan Ru§en ile H1z.r evin içindeki ah1r ve samanl tan ans1-
sar1lm1ya ba§land1gm1 gôrünce bu zm bir yangm ç1km1§ ve sür'atle 
sefer de kaçmak istemi§ler; fakat büyümü§tür. Vak'a yerine yeti§er 
memurlar tarafmdan yakalanm1§- itfaiyenin bütün gayretine ragmen 
lardrr. 1 hem ah1r, hem samanlik yanm·~ 

Ald1klan 60 liranm ancak 31 li-1 tir. 
ras1 bulunmu§; 29 lirasm1 da sar- YaJ"lg,mn neden ç1khg1 etrafm 
feltiklerini itiraf etmi§lerdir. da tahkika.ta dcvam edilmektedir. 

mur yag g1 zaman sularm birik· tamir ediliyor 
tigi gdrü!Prek burada mecra açil- . . 
masi ve su J:>karalan yap!lmasi ka· Srkec1den Dem11·~ap1ya kad&I 
rarl~bs lmi!jhr. 1 ~zanan caddeye yemder tretuva1 

V 
.. d l . . . 1n§a olunmas1 kararla§hrtlm1 tir, 

erem muca e e cem1yetm1n . v • 

kk
.. .. D1ger taraftan Sultanahmcl ile &. 

le§e uru . yaz1t arasmdak1 tretuvarlarm k1· 
Istanbul Vercm Mücadek!si 

miyetindcn: 
Ce- s1m kis1m tamirlerine de dünden 

Cemiyetimizin yeniden kÜ§at et
tîgi Beykozdaki Suba§1 verem mil· 
cadcle disparu.eri fakir hastalann
dan beherinin ayda on be§er lira 
vermek taahhüdile g1dalarm1 te
min etmek lûtfunda bulunan Tan 
Si11imas1 sa ibi Bay ismail Sekban, 
Opera sinemas1 sahibi Bay Kadri 
Cemal, Ec::i:ay1 t1bbiye deposu sa-
1ibi Bay Agop Mikailyan ve e:>hab1 
mlâkten Bayan Feride Kozikoglu-

1a cemiyetimiz namma te~kkürü 
.:r bore; biLriz. 

itibarcn ba§lamlnu§br. 
~-

Gaip aran1yor 
On alh ya. tnda sar1f?lll uzunca 

boylu, mavi güzlü, Hikmet isminde 
oglum cuma günündenberi kay1p
hr. • • ercde oldugunu bilen ve gü
rcnlerin a~ag1dak.i adrcse bildirme
lerini insaniyet nanuna rica ede-

rim. 
istanbul Vefa cad iesi No. 5 

Hatice 

ID 
anyor. lan;aga çah~1yor. arzu ediyor. 

Diger bir masadaki hararetli Ômrünün son k1snrlarma yak • K1z ka'ikahalarla gülüyor: - bir briç partisini dikkatle takip Ia~m1~ ak saçh bir ihtiyar, 17 ya - - Bu ya~tan sonra edebiyat, 

Yazan: 1 FAN DOGAN 
edenler arasmda, süLgÜn bir k.tz, §mda bir kEm ince beline oel!ni do vallahi size hiç yak1~m1yor Muh -
man1kürlü parmaklanm cüç san - kundurup c;ekerken, çatlak sesile te~em bey ... Palamut ticaretile bu 
zato, diyen erkegm omuz ba§lan- ozür dileyin, arkada§ltk için bir nun arasmdaki fark o kadar J>ü _ 
na koymu§, géi sünden ç1kan ba • gerizgâh enyor. yük ki.. 
yllllc1 bir fulya kokusunu etrafa Ve daha bo~·le btr siirü. ~yler.. Erkek de gülüyor: ~-------- Edebî Roman 14 -

Bu bir mecburiyettir. Çünkü, i- panm bilmem hangi mektebinden yayarak kendisine prcs i~kâr top- Digcr loncla ise, yalmz dans - Ne yapahm, diyor. Beni bu 
pek dekoltesi içinde ~âhane bir kogulan dejenere olmu~ bir asrî luyor. ediliyor ve içiliyor. Caz yerine ba~ hale c:iz wkuyorsunuz. Sizin kar _ 
mabud gibi duran 19 ya§mda meç. kuklas1 a_§k oyunlan yaprr.akta sa. Diger tarafta, genç gcH'Üruncge ka bir ~eki' bu1unmu~. Ev sahibi §m1zda edip kes1lmemek hissizlik 
hul b!r dulun; neredcn ç1kt;g1 bel- lâhiyet sahibidir. Ve bunlann ne _ , çah§an kart b.r kadm, kar~asmda - 1 o gece iç:n tcdarik ettigi münt-e • olur. 
li olnuyan 25 hk bir zengin deli • ticesi muhakkak ki, ertesi günün ki 23 ya~mda toy bÎr delikanhya hap dans plâklarm1 bizzat kendi - Birinci muhav-ere bir an kesili -
kanh ile kur yapmas1 tabiidir. dedikodular1d1r. yaranmak için, elini seyrettig1 a - si radyo gramofonuna yerlf'.:?tiri • yor. Çünkü hoparléir susmu~tur. 

Ve, evindeki iki çocugunu bir Bunun g1bi daha bir çok ~yler. damm k.îg1tlanm; gozlerine ~ekU- yor. Hoparlür vas1tasilc kâfi mik- Aynlmamak için erkek zekâs1m 
!ngiliz mürebbiyesine eslim ede- bu çift salonda birl'C§J11Î~ in an _ 1er vere:ek, ka~larini oynatarak i- tarda etrafa. yay1lan tempoya, ka. kullaniyor: 
rek, ng1r bir makyaj alhnda genç. lar için, 0 kadar büyük bir ihti _ §art't diyor. labali · cirtler ayak u ·duruyorlar. - Bir viski içsek nas1l olur? 
le§mege çah~1p bu salona ko~an yaçtir ki; bu nevi toplanh ve eg • 1 Ve bn~ka b1r kii:ede, rulet ma - Buradaki kur, biti~ikteki salon - K1z nazlamyor: 
&0nradan gormc zengin karlS! ile, l t'l · · b" k .. 1 sasi basmda toplanan hcr va§la 1 da daha fazlad1r Çünkü flrsat çok - Aksa. mdanberi ""k içtim Muh en 1 erm senenm 1r ço gun e - h . . · · - "V 
fmdik tüccan diye geç;nen sahte . . _. .. .. .. ve er ~ek1ldc b1r parti aras1rda, tur. te~m bey .. biraz sonra için siiz ve. 

b. .1 d" . . rmde tekrar· ed1lmcd1gme uzulur- tasa\•vur edi.lecek he .,.,y r· • d ·· · · · k .. · k b · · · 1r mt yoner namze mm herkesm 
1 

, . r ..- mcv - §•e, mo aya gore g1ymtr en gu- 1 nrsem a ul ctmez mism1z? 
-er ve hatta y1lba~1 denilen bu te!i eut 1.. · te d.. .. •- • 'k b' B. · · · gôzünden kaç1ramad1klan gizli a- h" · · de h" d ~ 15 ·· unç vaziye usmu§ ,.;i •I • n: - ir lane de bemm 1çm Le -

liikalan normaldir. 

1

. 1: gecesmm s_ene iç egi e Sa~on hayatma yeni g1rdigi ilk ukekle, 20 y~mda bir k1:i: hem man han1m. Biraz sonrala! daima 
v genc gûya 

0 
seneki Viyana ikt ~e~a o~~gma esef ederler. anda anla.§1lan o senenm bir tli.K. dans ediyorlar, hem konu:?uyor • meçhuldür. Sîzi yakalami§ken bi-

od
. t h" . ~ -e, komJSJ oncu bllmem ktm, disi, yan tarafmdaki san~m bir ka Jar: ra ·amam d g~ru:>u 

m a .m !;§ Ir etmek maksad1le r d k" k' ~ r . - . . .. k d . , · 1 e m e 1 ag1 1ara yar1m bir goz dmm arka tarafmda durmu§; goz- - Siz nefis b,r meyvaya benzi-1 Beraber bûfeye yürüyorlar Bi 
. en b:n• yari çipiak bir. hale so • ahp rest ç kerken, dizlerile de so- lerilc. kadmm fazla aç1lm1§ gi:ig • yorsunu ~ Leman hanm. insan o • rer viski iki.,...rk sona er·y~r v~ 
kan ir sc~ycte kaduu 1 e AvN- 1 ndaki ge k d b k ·· ·· d · v -s- • • u nç a mm ca anru sunun aha a~ag1 tarai arm1 yaka- nu yemekten z1yadc seyretme~i tekrar dansa J5a~llyorl 1. Sa.mi -

Dün ak~am 
Ankaraya gitti 
Zab1t kâtiplerinin 
terfihi için yeni 
te birler ahnd1 

Bir hafladanberi §ehrimiz -
'de bulunarak adlî tetkiklerde 
bulunan ve ceza evlerini l'ef. 
ti§dcn geç1rcn Adliye Vekili 
Hasan .M:enemencioglu dün 
ak,amki \!kspresle Ankaraya 
mütevcccihen hareket etmi§
tir. 

Benzeyi§ler, 
gara betler 
Ya:u.n: Prof. Sükrii Babaa 
IES)us . Alman barbinin bat
~ Jama51 ve devllJIU birçok 

devletlerin vaziyetind• 
derin tahavüller husule getirDlir 
tir. Bu harbin ta.rihinde birbirin• 
benziyen mümasil dununlar te
haddüs ettigi gibi garip hattâ elirrt. 
bazan da mizaha - m.illetlerin mu• 
kadderab ortaya konulan bo:yle bit 
mevzuda istihza caiz ise - miisaj 
§Ckiller de zuhur etti. 

Faraza harbin ba§langtcmda Fin· 
landiya Alman askcrlcrinin kendi 
topraklarmdan bir üs olarak isti• 
fade etmelerine müsaade etti. Fa· 
kat kendisi K1Z1lorduya kar!jt ha• 
rckctc geçmcdi. Bu suretlc tama• 

1 mile Bulgari tanm hareketine ben· 
Vekili dlâyct ve müdde1u. zer bir yol tuttu. Bulgaristan d• 

roumi ba§la olmak üzere ad- memlekctini Alman ordulan içÏJJ 
liyc erkàm istasyonda ugur. hareket noktas1 ve üs olarak ter· 
lam1~lard1r. lstanbulda me - kcttigi balde kendii;i harp dJ11md• 
zunen bulunan adliye müste- kalnu~h. 
§an Selim Nafiz ve Temyiz 1 Bulgaristamn bu harckctine 11111· 

.mahkemeleri âzalar1 da Ve - ! kabcle olarak in;:;iltcrc hükûmcti 
kili ziyaretl-e gbrü~~lerdir. Sofyadaki ·efaret he~ 'ctini gcti 

Vckil, Haydarpasa garmda çekmi fi. Rnsya isc llclsinkidcl-i 
kendislle géirÜ§Cn bir muhar. sefrini orada bir müdd t daba mu· 
ririm1ze ve sordugu suallcre hafaza etti. Ancak Rus tayyarcletÏ· 
cevabcn u beyanatta bulun- nin Fin PaJitahtm1 bombalamalaf1 

mu§tur: üzcrine ik.i memleket münasebe.I• 
- Zab1t kâtiploedn!n ter • lcri vc do lluk ruuahcde!<i, bozul· 

fihJ.eri ve terfileri etrafmda du. Yugoslavlar da Soh ay1 Atmall 
yeni tasavvurlar ve tetkikler nskeri bulundugu için bombnh1· 
üzerinde bulunuyoruz. Bu mak lüzumunu hissetmi,lcrdi. Bul· 
maksatla ilk olarak Büyük garistan da l\Iakedonyay1 i§gal cf• 
Millet Meclisine verilmi o - ?emi§ti. iki Slâv memleketi aras1!1" 
lan yeni te§kilât lâyihasma da harp ilùm merasiminc bile lii• 
gore aslî maa§lan 10 lira olan zum kalm dan ... bvcç, Alman nS' 
zab1t kâtiplerînin 166 si bu kerlerinin topraklarmdan geç111ll" 
lâyihanm kabulü ile 15 lira sine müsaadc etmekle cski mân•• 
aslî maa§a terfi edecektir. 6ile bitarafhk vaziyetinden ç1kar11~ 
$urasm1 izah etmek ist rim 1 alyamn iki 0 nc evvelki halin' 
ki bizim kâtiplcr için tasav • :..-âni harp dl§inda bir mcmkkct ol• 
vur ettigimiz terfih vc terfi DllY8 karar verm~ bulundu ve bd 
ile bu lâyihanm hiç bir al5 • ka.rarm ittihaz1nè!a Finlandiya 111 

kas1 yoktur Vekfl\etin esas müracaat ve i a 1 da mile sir ol• 
ve af.11 maksad1; zab1t kâtip • du. Çün ·ü Fin hükûmcti de Ahnsll 
1'erine hâkimler yamnda iti - ·ard1mc1 a.kerir.m isv~ tadkild 
bar ve ihL.sas sahibi avn bir gelme ini pek ozlûyordu. 
smlf rnahiyeti verme!·.ir. Bu Letonya, Litrnn a, F..stonya giJll 
nun için tetkiklere devam e. Baltik memlcketleri istildf:llerill·, 
dilmektedir. den bir müddet e .,·el bizzat 'i:•' 

ihtikâr hâdisel~rini onle _ 1 geçerck So alist Fedcral Ciim~ 11' 
mek maksadile yapdan ve riyete illihah gûya raz1 olmu)~: 

iken muhasamanm ha lama~1 i tatbik edilmekle olan millî 
oldugu" gibi AlmanJa tarafma gct' 

korunma kanununa gelince: 1 
Bu sadece .htikâr hâdisde.ri ; tiler. Yâni zâhircn bizzat hcn 
kar§tSmda seri bir muhake _ 1 memleketlcri ale ·bine dü~ma }:. 
me uwlünü kabul etmi§tir. 1 birle~mi~ oldular. ~imal Balt1k '

1 

1 

kclerinio bu açlk durumuna mu1;:1· 
Cezaî müeyyidclPrinin de bu- • 

·· k .. "ht'k" h"d" 1 • · · bil Lehistamn bal ve manzaras•' gun. u 1 1 ar a :se crm1 on v ,, 

Iivecek kadar mu'" e f ld , c1kh ve ibrcto deger. Al man , 
. s~.r o u - R 1 d 'k· l 1 Il 

gunu kabul etmek ica eder.> 1 us ar arasm a 1 1 y1 evve P • 
L p J la 1lmt§ olan bu memlckct atc•~ 
-.---------.=---~ parlamas1 üzerine çok mütercdd~ 

Sebze h all
.nd• kald1. Hakikaten ve içten temeuol' 

---<>--
~ i ~er iki ha mm da yere crihtt"' 

sidir. Herhangi birilc i birligi ,·aP' 
mak kendisine çok ag1rd1r. Yat11i' 
§U var ki Almanlar aç1kça harbl' 
derek ,.c kan dokerck memlcktt 
lcrini i.stilâ ctmi~lcrdir, Ruslar pl 
hcmen her i~ bittiktcn onra l\t' 
kadan harckete geçm~ler, muka'°', 
met ümitlerinin bird n y1 dm11s11'.-I 
sebcp olmu. lardxr. BO~·le man~ 
bir fark Alman:yaya tema) ülii 1~ 
tilzam ettirecek kudar kuv,·c·J 
midir? Yoksa Lehistan is~i~lâl1

1 
pazarhk mcvzuu yapurnk 1k.1 .Jll ( 
hasun bü:vük devlctten hang1s1 d 1 
ha. cesim · bir Lehistan vâdcdcr' ' 1 
istiklâlini tanirsa onun arahaS.
binmek mi muvaf1k olur? 

Sutta yiik ta§imak 
yasak edilecek 

S1rtta yük ta§mmas1 zabitai be. 
leJiye talima' namesince memnu 
oldugu halde sebze ve meyva hâ
lindeki hamallarin s1rtta yük ta • 
§td1klan ve bu yüzden kanbur ol
duklar1 giirülmü tür. 

Belediye Reisligi bunu onlemek 
üzere 100 tane modern el arabas1 
aphnlmasm1 kararla hrmijihr. 
Y etilkoyde tamir edilecek 

sokaklar 
YC§ilkéiyde Firuzabat, Mühendis 

Ziya, Hareket Ordusu, Gül ibri§im, 
Ïrfaniye sokaklan yollar;nm in
~aati 9'952 liraya dün bir rnüteah
hide ihale olunmu§tur. 

Lehistan hü~metinin iltica. ~ 
tigi Londra da lngiliz hükûmet•,.i: 
hir vicdan tereddüdü geçirdi . .,,1 
manya ile barp halindedir. fv• 
Bol§evik Rw.ya ile i§birligi yi.p~ 

iyet biraz daha artml!ihr. G€ç da çok zordur. 1\-lilletler haklu.~ 
vakit o kadar uyu~mu§lard1r ki, ve vicdan hürriyeti, fi.kir ser J 
berjber ç1kmak için, halledilme • tîsi ve demokrasi için silâba SI' ,, 
mi§ hiç bir mesele unutulmul1 de- d1g1 davas101 yürütùrken buol' ~ 
gildir. uymaz bir rejim sahibl olan .,.e ~ 

Bir ba§ka çift §oyle konu§Uyor- bk kü~ük milletleri, Fin ''e LC efll 
lar: tam imha eyliycn bir ku"" if'. 

- Bu plâk bu gece üçüncü defa elele vermck mü§küldü. Fakllt 1'f t 
çalm1 ·or degil mi Saim? ter Çorçil, Kml Rusy;; hakk111d~ 

bütün cski dü üncelerin1 muhJJ' k 

Er ·ek cevap veriyor: t v•· ettigini tasrih ederck mesai c ,,,. 
- Ôlmiyen valsler Ü<> dcfa da - d" h • dah 'ttif- a..a "1 ,. me a ttâ a sonra 1 ..... 

1
, 

ha çalmsa dogrusu gene azdir Ne. dar gitti, Lch hükûi;neti için .~e el, 
riman. Hem ne bahtiyanm ki, bu gosterilmi!)ti. O da lngiliz niutt ( 
vals;n üç defa mda da k<>llanmda ve dostunun i:zi üzerinde, tIP~1,tf 
sizi buluyorum. nun gibi yürümek tarikini ihl1~ # 

Bird'(>nbire elektrikler séinüyor azmetti. Fakat Londra da S ~ 
ve salonda bir ugultu ba~hyor. ile ba§ltyan konmpnalarda il~ ~~ 
Ayni nls devam etmektedir. Bi - olarak Ruslarm elindeki üç Y1111• ,, 

raz evvel séizlerle uyu~maga çah _ kadar Leh esirinin tahliyc~~.t' 
~anlar, 5,mdi hareketlerinde biraz a~·rica harbe i tirak ctmek tJ ,J'' 
daha ileri varm1~lard1r. te limlcrini i tedi. Bu konu~ . .11

1 

h .. b't . t" F. l t sil ~.I Bir erkek bir kadmm gûya fi _ cnuz 1. me~1 · 1r. a ra a 111f11 
gür yapmak maksadile bacagmi altmdak1 Lcb1 tan halkmtn 1, 
s1k1iitm ·or. Bir ya~b kadm, kol • tdü§~ndii~iin_ü anlamak. J11

111 

'armda dondii~ delikanlinm gû- kab1l deg1td1r. .,cl 
ya sarho~lukla. figsüne abamy Da8a cenupta Rcman ·a 6~ 

(Daha 11ae• (Dev&ml a il sa1 
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1 r - euGON ' Lozan bir suln zaferidir Bulgar Nazirlari 

Amerikada bir 
Nazi karargâh1 

Bunlar1n merkezi 
Sanfransisko imi\i 

Walsh âyân meclisir.• 
de boyle soyledi 

Va~mgton 23 (A.A.) - Âyan 
mcchs1 bahriye cncümeni reisi M. 
Walsh umumî cclsede beyanatta 
hui arak demi§hr ki: 

Mahrem raportara nazaran ge -
çcn scne iç·nde bahriyeye ait ba
z1 tcsisah.. bulundugu ycrlcrde 
b _' n:ularm sebebiyet verdik • 
!tri )a-~mlar çtkmt§ ve kazalar 
r '!\U tur. Nazûerin Amerikadaki 
uml.!::n. Karargâh1, San Fransisko. 
d&, r. D • J. makamlan Pas1fik 
s~ Il cr'nde 400 kadar Nazi ajan1 
bu' "tuJlunu tahmin etmektcdir -
Ier. 

Il! Walsh, bozguncular tarafm· 
drn bir A!!-crikan zirhlismm ziya. 
i. ~ , !>ebiyet verild1gi takdirde 
t.~n.,n fclâket olacag1m siiylemi~ 
\•e bahnyeye ait depolart koru • 
mak .;m siv;l muhafaza te~kllâh 
J.~ 11 in1 islemi§tir. 

1 S 1 Y A f l ~ J (!lai t.r•f1 1 loci c)'! d~) 
(B"" tarah 1 inci saylada) 1 Lozan, bizim için, mürekkeple Roma 23 (A.A.) - i t.l.ya har• • 

A l k 
l V A zf y ET leri, yaln12 Türkiye parçalam•§h. yaz1lm4 alelâde bir ,·esika degil; ciye nazm Kont Ciano, Bulgar 

Y 1 fa yyare Hindiçiniden yaptlan Türk?n ist'.klâl.Mücadelcsi, Büyü~ 17üz binlerce kahraman §ehit ve ba~vekili Filof ile Bulgar hariciye Alman tebligi 
Harbm gahplermc kar§• kan ve s1- j gazinin kanlarilc yaz1Jm1 mukad- Naz1n Popof §Crcfine bir ligie zi· 

(Ba, tarafi 1 inci sayfada) imalât1 talepleri F ransa na sil lâhla kazantlmL<,:. ilk ve tek harp des bir baya! ve istiklàl berabdrr. yafeti vermi§tir. 
leri dün gece ycniden Mosk.ovada k k ? zaferi oldugu gibi Lozan da, ayni Biz, yalmz_istiklâl Harbinde dcgil; Ziyafctte Kont Ciano ve maiy • 
kj askerÎ tesisati bombard1man -et· -.,..-- ar~Jlayaca gaJip}cre kO?§l siyaset VC dip}o- ondan cvn}kj harp}crd ... de hep y-etinden ba§ka fa§iSt parfüi ge • 
mi§lcrdir. Ag;r ve en agir çapta Almanya 2500, Rusya Japonyamn nihayet Uzak§arkta- masi ile kazamlm1§, ilk ve tek sulb Lozan için, Lozanm ,·erdii\'i istiklâl nel sekreteri, müteadd.it naz1rlar, 
bombalar hedeflere isabet ettiril· 2000 lngiltere l800,A- ki Fransiz müstemlekesi Hindiçi • zaferi oldu. Bundan sonra Lozan, için dêivü§tük. 1talyan genelkurmay reisi, Bulga. 
mi§hr. Çok büyük tahribat olmu~- niye kar§l harekete geçmegi ka _ sulhün en kuvvetli mcsncdi ve en Lozan, yalmz yurt bütiinlügünü ristamn Roma ata§cmiliteri ve di· 
tur. Çok miktarda yangm bomba- merika 1500 tayyare rarla§.rrmi§ oldugu anla§t!ml§hr. ll'iizel scmbolü olmu~tur. ve istiklâl bütünlügünü temin et- ger bir çok zevat ha= bulun • 
lari da atilm1§hr. • J d• Japonya dùn Vi'i hükûrnetine Sen'de yart miistakil Osmanh mi§ degildir; ayni znmanda onun m~tur. 

B d lk. k 1 1ma e 1yor ' L 'd ---o---un an cvve 1 gece ç1 an ai müracaat cderek Hindiçinin:n bir [mparatorlugu y1k1!tm~, ozan a millî hayat1m1Zda ~·arathgt istik· 1 
yang:nlarm el'an sondürülmemÏ'i Ncvyork 23 (A.A.) - Amerikan tngi!iz ve Amcrikan lehdidine ma ise tam istiklalinc sahip 'lïirkiye rar. say.,.indedir ki ~.üyü.~ Tiirk in- Japonlar Rusya-
oldugu gfüiilmü§!Ür. Machinist mecmuas1 ayhk dünya ruz bulundugunu iddia ederek ba. Ciimhuriyeti .dogmu~tu. Türk mil- k1lab101 ~·opmak mumkun olmu§ 

ÎMHA ED!LEN BÎR ALAYIN tayyare imalâh J,akk•nda a§afi1 - zt takplcrde bulunmu§lur. Japon- leti, boynuna vurulmak istenilen ve bu inktlâbm maddi Vil manevî Id k 
ÜÇTE BIRi KAlliN'.\'!!$ daki malûmalt vcrmek.edir: yamn bu talcplerile Hindiçinide esaret bukag1sm1 ktrarak medc- bütün ilcrleme ve yiikselme ham- ya m1 sa Ir aca 

Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B. ajan_ Almanyanin ayl1k imalâti 2500 • baz1 kara ve deniz üsleri elde et • nivct dünrnsmm karsisma hür, leleri tahakkuk ettirilchilmi~tir. (Bill taraf1 1 lnci soy!ada) 

smm ofircndig:ne gôre Smolensk'in tayyared1r. Sovyetler Birliginin mek istedigi anla§ilmaktadir. mlistakil b~ millet olarak ç1km1§- Lozan mukaddcstir; ona el sür- zak§ark Rus ordusu bozulursa Ja.. 
pr.ali §nrkîsinde ihata edilen vc 2000, lngilt.ercninki J 800, Ameri - Vi~i hükûmetinin bu tal-ep kar- trr. dürmcmck için, bütün bir millet ponya Rusyayt vurmaga hazir -
mütcaddit huruç te§ebbüslerinden bnmk1 15,00, Japonyanmki 300, §lsmda alacag1 vaziye: belli degiL Bu "n Türki ·e Yakin ~arkta, and içmqtir. Bu andt içcnlcrin ha· hr. 
sonra tamamile imha edilen bir layyaredir. ltalyada yaln1z yedek se de biui müsaadckârhklard b _ A gu •.

1 
A .l ' 

1 1 
erdik §tnda 18 senc cvvel ona haynt ver· Maamafih Japonyamn biiyle bir 

Sovyet alaymm yalmz üçte ikisinin aksam imal cdilmekledir. ingilte. lunacai!'i tahmin edilmekted': ~-
1 
v~ufpak 1 1~d s~·~nl ~n •b.• e v.

1 
k- ntis , .• nit ma irl7.asmt atm1~ olan mhldam bckledi~i zannedilme • 

Km! askerlerden, mütcbak isinin rc ile Amerikanm mü•te~k ima • " · ~in Ja t 'k· eri ev a a c mu mn tr geçr no · · . • h 'k' • ·1 B" mekted'~. • ,.. pon azY' me mukavemet t d . b' lh • il. 1 !- ltel11nemn er 1 1 munasi c - u- ~ 
de a•ker üniformas1 giy·dirilmi• ka . lûh Atman imaliltma nazaran yüz edehilmes · · b'·1·· a.in a. •~sil " su am 1 0 uyor· ·· · . Lo b ,. kil- Rus - Alman muhasamat1 hak • , 1 IÇ!n u un vaziyetini h F.b d" ., 1 At 1 .. k.. d' k 1·uk Bas g•h~ or. '""' c en1 
dmlardanmüte•ekkiloldug"ugorul- 1de 22 fazla, Sovyet imalâh ise ba•tanba•a de"i•tirmes1· la'zimdrr sa, u, •, c • .,c a ur un ire - · ·; ·· k ·111· J'l d' S · kmda Va•ingtona ilk eldcn gelen 

' ' 5 • t'{I · ·1 b .. ··k • 1.11 • S fi t mak 1tm, Tur tm • '· ,,. • ~e , 
mü•tür. Buulnan dos,·alardan ve Alman lmalâtma nisbetle biraz Halbuki Vi·' ha"! 111·h · 1 er11 c uyu " 1 1 .c sme . · • •t'll'"' r· · mri haberler Rus cephesm1· •'yar~t et-' , . . ~1 en l ver s1ya - t .. .. .. L d k d kl finm havra"I ve" 1 t .,e mm • ~ ' 
k d 1 .. . d ,_ h" . et daha noksano'1r set t k t -~ nonunun ozan a azan t art .. ,,. . 1 kt T.. k l'h. t . h . • -a m ann uzcrm e ç1~an UY•Y · 1 a 1p e >t 5 ine gore uysal dav. lh r . . .. .. llrnda ··ckpare bir \'ar 1 ir. ur- me sa a tyc m1 :uz yeganc cc • 

Id " ·· k su za trr sayes1nde inun1kun ol- a ·. •'. . .... • . , cüzdanlanndan anla•1 16 :na gore ranma mecburiye!indedir. Bu _ Ili b 1 - t n ed"n \e nebî asker olan Japon askcri ata • • Al • } maktad1r Ef:e T" k'. C" h · kün nu tr 1i:m1 enn • 
18 Tcmmuzda bu alay1 takviye i~in 1 man lngi iz nun aksi Fransa için !elâketli ne. vctinin t~meli rbu ~~o:~~ 5~~ii i;;:: ona çclik bir kale, bir granit kaya ~elerinin verdikleri haberlerdir. 
Moginsk'den bir kadm taburu gon- bticcler .:"""dbi!Jtr. Veritcn bi_r. ha gil de, hiiliin ütcl<l diklatlarm en •alâhctini veren âmiller arnsmda, Va~ington'da iyi mcmbalardan 
dcrilmi~tir. h k J ere gore e aponya Hmd1çmiy.. h t • 1 S Lo b t gcl'r bildirildiginc gore bu at~lerm 

-~ (A A.) s 1 k ava a ID ar1 24 saat mu''dd~t1· b ' ••tt• c cri 0 an en paçnra<i olsnyd1. zan CD ~a 1
. Berlin, ,., . - mo ens . 0 i

1 
. 1r u 1matom hugijn dün>anm hu krsint d• k•na Lozant kutlarken onnn yapmla· raporlan Kmlordunun takt1gi kar 

Ci\·armda ihata edilen Sovyet ordu- (Ba~ tarnft 1 inci sayfada) vermit v:}alepv7r_mi bitdirmi~tir. , boynn:r V; ikinci dii~n a .,ha;hi rma karst en biiyük !'tikran ,.e min. ~lSlnda duyduklari bâyranhg. ak-
suna mensup te~ckkü!lerin, Alman Kanah civarmda ve Amer gotü ke- l ng1h •kku e. .d'd~1 1 hül<û~etinin kimhilir, nns1l bir rerr~·an ahrd1•' net duvgclar1m111 tekrarlamay1 bir settirmektedir. Bunlar Sovyetle -
k1t'alarm:n kiskacmdan kurtulmak arz1 are eh •1 et e tenk1t ed·11 8 ·· T'' k. • · 1 ·r · cld d · B 1 r · k d' h tl k b .l Id r. narmda bulunan Et Kabit tayyare kted' ç·· k" .. J . - ugun, ur 1yc, Lozani imzalam" """ e a c enz. u ~·ap1c1 a , rm en 1 a arml a l O Ui;U 

için yaptiklan ümitsiz gayretler, meydan:n1 bombalam•§lardtr. Ku;- ;e. 'd :r ... l un ul aponyanm Hm- ve imzalamam1 ne kadar devlct Atatürk, Ïsmct Înünü ve Türk or· kadar müdafaa ettik\en sonra mun 

J t Sovyetler için kanh zayiatla devam lalara ve tayyare meydam etra- 1çm1 e us er e e gcçirm~si Sin • Vll'l'Sa hcpsilc dosltur ve hütün bu · dusudur. tazam bir §Ckilde çekildiklcrini ve 
a pon flQ a SI ctmi§tir. . t k fmdaki çad1rlara tam isabetler vaki gkapt.ur~lkkar§t yapilacak bir ham - dostluklar hep Lozan t._.meli üstiine Yurtta§ bayramtn kullu o\sun. Almanlarm cenah qe gerisine hü. 
(Ba1 taraf1 1 inci sayfada) Bol§cviklerin ümits1zce yap ' - nlmtl§tur. iki büyiil< yangm ç1krr11'r e m ' ad1m1m tc§k1! cdebilir. kurulmustur. Ahidin DA VER cum ettiklerini soylemektedirl-er. 

munkazi olmakladir. Jan ç1k1§ hareketleri §iddetli mu- t Bu itiberla fngiltere ve Amerika. • Japon mü§ahitlerinin bu manev • 
EDEN NE DlYOR?. harcbelerden sonra Alman piyade- trAyrica Portsait'e de hücum ediL mn Hindiçinidekl Japon k§ebbü - B •• - ralan •harika• diye tavsif ettikle-

leri ve tanklan tarafmdan tarde- süne mâni olmag·a çaltsmalan ugu··0 Uni"ver- Sovyet tebli·g .... 1· k~~· Ù"dra, 23 (A.A.) - Avam Ka- mi~ ve borrbardtmanlarm muvaf· • ri sôylenme œul.l. 
maras.nda Eden'dcn Büyük Okya- dilmistir. fak1yetle neticelerdi°'ni gosteren beklencbilir. * Japonlar, Leningrad vc Kic!in 

Stk1 s"flar halindc taarruz eden ,,. • f d \ •• •• k 
J' cenubundaki beynelmilel Sovyet' o• daha Alman hatlarma büyük yangmlann ç1kt:g1 m~ahe- oie: POLITIKA SI e e )U yu (li~ lnraf1 1 fncf sayfac\a) i§gal edilecegi ve Almanlann M,os-
\' ' • hak·nda t!'.'alûmat verilme- de edilmi~tir. y relen d-e ate§e vccmi•lcrdir. Tah • kovaya varacaklan, fakat Km or. 

varmadan mitralyoz atesile yere • • 
n t n'hr~tir. crilmi lerdir. tki gün süren mu- Londra, 23 (A.A.) -Hava Neza- (Ra~ taraf1 ! nci sa~·lada) mer3Slffi var rip €'dilm.i§ olan tayyarelerin mik- dunun büyük bir k1smmm harp 

Fd , ccvap vererek, hükûmet retinin tcbligi: yay1 istirdat için Alman askerleri- tan tcsbit ed .Jn .<tcdir. 17 Sov,-et nizam1 halinde Sovyet hükûmet 
harcbelerden sonra Sovyet f1rka- , 

1 r ' Japon hükûm•tinin Hin· !ngiliz bombard1man tayyareleri, ne );ahlmu;hr. Transilvanva ve (Ba, tara•• 1 inri 6'lyfada) tayyuresi zayi ohnu~tur. ~rkezinin §arkma çekilecef:i ka • 
< n n tnms!'" ha -edilmi§tir. - ' S b'h At ·1 '1 fi E k 1 d dnin - cenubunda deniz ve hav2 §iddetli haraj at~lerini geçerek DQbrnca da Macarlar ve Bulgarlar. a 1 a c§ 1 e " uza er rer Moskova 23 (A.A.) - Bir Sov • naatinl izhar etmc tcdir er. 

G. ri eldc etmck rç'.n harckete geç kerî hey'ctinin reisi General Su- dün gece Rhin'deki dü~man endüs_ en zaptolundugu halde o mesclelcr •Gençltk gëzile Lozan. istml. birer ·rt tcbligme gore, 15 Temmuzda 
m e n· vetinde bulundugu soylcn- mita dün ak§am Hindiç;ni umumî trilerine kar§I tarruzlanna devam üzerin1le hiçbir fikir imal etmc- konfernns verecekkrcl r P;;ko!'da Zapadnaya l'Sl§na civa _ 
trl'ktedir valisi Amiral Dece>ux'yu ziyaret etmi§lerdir. mektedir. Çiinkii bu son iki e~·ale- Yine bu nk§am §elil'imizdcki tek- nnda cereyan <don muharcbcler. 

Bu sôylcnilen :;ciz!er, japon mat- etmi§tir. Mülâkat bir saat sürmü§- Ba§hca heddlcr Frankfurt ile tin verilmesini Alm•nlar tavsiye mil. Hatkc_vlcrindc bir Lozan .g": de gcni§ m1kyi!sta gaz kullamlma-
b ~tm• H · ~içini ve Siyam mii- tür. Gcneral Sumifa ile Amiral Maunheim olmu§tur. Garbî Alman- ve tasvip etmi§lrrdir. Bnlù1in tas- ccsh tcrhp olunacakt.r. Emmonu s1 hakkmda tal:inah ihtiva cdcn 
" cbc•i!c I~~ ltereyc kaf§t açm1~ Dccoux arasmda üç gün içinde ya-1 pnm clif:er rr· teaddit endüstri dikine vcya mütekaddim mahîma· Hal.kevindeki mera;' imde de Parti \-esikalar ele g0, irilmi~tir. 
~·d mücade'e ile müterafik ol- pilan mülâkatlarm üçüncüsü varm mintakalarma da taarruz edil~ hna istinat etmi•·en \,·cgâne za.,·iat V!layet ldare Hcy cti Rcisi Re§at j Tebli~dc S t kt' 1 

k 
'da d , 11•. " ! Em' .. .. H lk . 6 ovye 1 a anmn 

~ ~ndan do13yi Çû man: r ir. vukubulacakt:r. tir. Be<arnbyadtr. 0 haldc yalmz onun 11 ~.aroi; u ve inonu a c:i kimya harbi '.akkmda talimatlar 
B f rsattan bilistlade ingilternin ÇiN SULARINDAKi Di~c~ _bir !ngiliz bnrnbard ·man ii1erindc bütün gayretlcr kksif cdi- Reis1 Yavuz Abadan, Lozanm ma- da ele geç rdiklen zikred1lmekte 
ffn •in ve Siyam hakk :nda hiç FÎLO KlThlANDA.\'1 te§ekkulu D' nkerk doklarma ta- leliilir. na ve ehemmiyetini a 'latacaklar- ,." bunun, yildmm harbi usu!ü • 

t mcJi olmad ~mi beyan ederiM Tokyo, 23 (A.A.) _ Visamiral arruz evlem.~ ve .azîm hasarlar !llacari~tan da Romanyadan daha drr. nim ukim kalaca" m1• kat'i olarak 
Bu ik1 emleket, bizim nazarim12 t b' Marki Teruhisa Hoamtsu merkrzî 1 yapmt§ •r. arok vrrlrr i'tomekte iken ~imdi anhyan A Iman fa. ·zmm•n gizli 
da 1 1 müstak1l meinlekettir ve mü- A "- h Af l"I"" · · ç n sulann lak. Japon !ilosu h••· yni g!'cP tnarruza u,; .. yan e- bcrah!'rce bir snfta Rnsyaya knr•• . yon va l 1g1 bir surette yeni ve korkunç bir 
na bc' terimiz anrak hcar!dir. kumandanli[:ma tayin edilmi,tir. de!ler arasmda R<itterdam ve Os- nrnharehed.-d'r. Onun da .-mcli ag- Anka·a 23 (fkdam Muhabirin. harekct hazirlamakta oldugunu 

i<GILTERE J~PONYi;YA Eski b~kumandan Visamiral Rai tend dokl.:J.n da vardrr. lebi ihtimnl Romanya Bcsarabyay1 den) _Afyon vaJ·lij!ir>e Dahiliye tam bir surette goslcrilmektcdir. 
GAZ VERM YECEK . . 80, ir llosokaya askerî harekât hale.. Avc1 tc§rkküllerimiz, yapt1klnr1 alarak tcn~•ü etlerso belki garp . Moskov• 23 (A.A.) _ or1·.. Bu 

I d 23 (A A) II e · 1. IVIU.St~a,. muavini ~cfi.k tayin e - ... 
n ra, . . . - - aroc1y kmda impara! •:t izahat vcrmek ü- taarruz kcsiflcrinde 1$ima' Frnnsa tarafmdan Transilvan)·adan ve Bu- d'l . sabah nc.redden bir resmi tcblig"e 

I" te an Mister Law dun Avam · u··zer1·nd "te dd't d" h k · d t k k 1 1 mt§tlr. 
d 1 b

'. 
1 

1· tere yar1n 'l oda bulunacakt1r. · c mu 3 1 u~man ava ovana an opra ter ctmck iusu· - - --- --------- gOrc, 22/2:3 tcmmuz g('resl Alman 
Knmara •n a soru an tr sua e ce- HAD. me.vdanlarma tekrar taarruzlarda rnnda daha îtlîconap olur. B11 k1•• i T 1· z A R k J 

! 
. t- PEK YAK!:>! ISELER • hava uvnt cri l\foskovaya yeni-

vap vererek Angl-0 - ran1an pe • · bulunmu•lardtr. t hl Ru h 1 d t 1 .
1 

BEKLENIYOR ~ a o ·yaya em tu •1 mem c· ' 1'.'Il .. nrlt"tecntim11.1n fazla olmas1 '5.Sul _ den büyük mikyasta hücum et • 
! kompanyasmm. Japonya 1 el Bu"tu"n bu har•ketlerde h' b. k tl d b. k ··., d. L. t 

40 t 
.hl' 

1 
Ha . 

23 
(A A) Hind' . • , lÇ 1r c cr en rr aç numunc ir. 1S e tan Aliz tcMknsm1 koymamza lmkân mek te~bbüsündc bulunmu~lar _ 

ak\edil~ olan 19 an 1 an a§- noi, · · - IÇlnt tayyaremiz kaybolmam1<tir. dohn uzatilabilir. b1rakmamistll', ô2ür dilerfz. 
mar n fe•hedilm~ oldugunu bil- matbuatmda Japon geni~lemesine • dir. 150 tayyarcrtin i~irak ettif:i. 
d f<iig ~ 1 soylemi§tir. Bu anla§ma· 1 dair olan ~ayi2lara telmih men'e- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!! bu tqebbüs birincisi gtbi akim 
)'a gore mezkûr kumpanya Japon- dild1gindenben •lk defa olarak Hin- G 1 • • kalmt§lir. ovyct tayyarcleri ve 
yaya sen de l milyon varil petrol diçini istihbarat ajans1 a~ag1daki E R E D A N s z hava dafl topian dÜ§ffian bom • 
iatmak mecburiyetinde bulunu- bülteni nc§retmi§tir: bard1man tayvarckrlnin Sovyet 
yordu. L0ndradan gelen haberler Japon. merkezir>e kad:ir gelmelerini me -

Law, Orta $arktaki !ngiliz petrol s~z hükûmetinc cenup Hindiçinî- girdigim gorünce k.imiser sor. ta Romani: 19 gunu hep!m1z bhrit ... Onunla 

DAGARCIK 
(Ba~ taraf1 2 nd sayfada) 

lâde ho§una gidecek bir Î§: Tüne
lin içinde kahve, gazino açmak! 
Hele bu kahve ve gazinolara nk· 
§amlan birer sazla birkaç dn kadm 
okuyucu getirilecek ohJ.rsa, hani, 
bütün lstanbul bu s1caklarda oraya 
akar. 

Y" kl~m? diyccck3inU.. Onun da 
kolay1 var, kanj1hlth kap1lar s1m· 
s1k1 kapamp içeriye de birkaç soba 
kurulunca, yine tamamdrr keyfi! 

Osman Cemal KAYGILI 

birkaç münferit tayyare §Chre ka. 
dar gelebilmi~tir. 

Baz1 evlerde çtkan yang1nlar 
sür'atle sôndürü,lmü~tür. Bombar • 
d1mandan bilhassa iki hastane za.. 
rar gornrii§tür. Birçok iilü ve ya -
rab vardtr. Hiç bir askert hedefe 
isabet vaki olmam~trr. 

Henüz tamamlanmam1~ bulu , 
nan rakamlara gore, Sovyet avci • 
!an ve hava dafi toplan. 15 d~ • 
man tayyareSI dü~rmü~erdir. Dijlcr bir suale cevaben M.ister lann son zamanlarda Vichy Fran- Girard •ire b!rliktc Adel'in içeri Q;- - mz bu ... Bunun ne dcmek oldu. ne muvaffak olmu~lardrr. Ancak 

memba1.anndan Japonyaya 1941 se- s1nde Japon geni~lemesme dair du: esi MJ eridun __ beraber mi g1ttiniz? 
nes,nde hiç pctrol ihraç edilmedi· mühim tekliflcrde bulunduklanru - ôt •ki nerede? - Hayir! TÜRKIYE CUMHURIYETI 
gini bcyan etmi~tir. blldinnektedir. _ Kaçh' Arka t"raftan s1v1~· zin Yahametini takdtr edlyor - Size bir teklifle bulundu • 

REY.ET REÏSI'NlN B b"lt d'l rnusunuz? • ZIRAAT BANKASI u u en n.e~rc 1 mekle neti • mt~ o!ucak ... Ma•mazel •,:a.-,·a .. mu. 
BiR ZÏY ARETi cenin yakm oldugu ve Hindiçinî smdaki paralan da çaldigtm id- Dansoz act aci güldü: - lsmini §lmdi hahrhyama -

Tokyo, 23 (A.A.) - Hanoi'den makamlan tarafmdan halk1 haz1r- dia ediyor... - Tabi: takdir ediyorum... d1g1m bir otel-e tnmi, ... Beni 0 -

alman bir telgraf haberine naza· lamak için ilk ad:mm ahld1g1 ka- Jan ~abo kimsenin yülüne bak Paray• ça an adam tabakayi çal raya davei etti. Fakat ben al • 

H. d' Id b J J t· h · J lmu•tur maktan m1 ""kinecek? d d <an in 1ç n e u unan apon as. naa 1 as: o , · maga cesarct edemiyordu. Bir i- _ Delfos~- ne zamandanbcri irma im. · 
ki defa 1Strd1g1 san<:.viçi masa • tanirsiniz? - Bardan ç1khgm1z zaman 

1 C e p!hleleird e Va z l y e t 

Almanlar Leningrad1 
ihataya çal1§1yorlar 

(Ba~ tarafi 1 inci sayfada) 

kadar kat'i telâkki ediyor ki. bir 
babere gore, Rusya için imdiden 
btr vah bile taym edilmi§tir. Rus 
hcz1metinden sonra Almanyanu1 
ne ~apacagi hakkmda tahminler 
bile yürütülmektedir. Almanyanm 
Rus harb ini müteakip ingiltereye 
bir sulh teklif' ynpmas1 ihtimali 
bu' ndu~u hakkmdaki haberler 
bu tah !lier cümlesindendir. 

Sovyct tebliglermde muharebe 
rn1 takast olarak kaydedilen isim. 
lcrp gore Finlandiya cephesinde 
O~ga ve Ladoga gêilleri araS1nda 
§iddetli rnuh.rebeler olmaktadtr. 
Alman - Fin kuvve'leri Onega gë. 
lüne kadar ilerlediklerine gore 
Sovyetlerin M urmansk • Lenin • 
rrad del!' ryolundan istifadeleri 
• .imstz bir hale gelml§ demek • 
t r. $imdi Fir cephesindcki kuv • 
v crin il<mal ve ia§'Clcrinin One. 
ga ôlü .maJndek1 yolsuz arazi • 
den Y p1lmas1 lcap cdecek:tir ]ri 

bunun da büyük mü§kütât arze • 

dece~i tabiîdir. 
Leningrad mmtakasmdaki ha • 

rekâta gt-lince, Almanlarm bu mm 
takada Moskovadan ve §arktan 
'arba Leningrada uzanan demir -
yoltarm1 kcsmek ve boylece Le • 
ningrad rruntakasmdaki Sovyet 
kuvvetlerini geri çekilmelerine 
meydan vermeden ihata etmege 
çah ·tiklari anl~t!maktadJ.r. 

Smolensk'den ilerleyen Alman 
kuvvetlerinin hedefl ise ya Mos • 
kova r;iehri veya Moskova ile Le • 
ningrad demiryolunu kesmek için 
KaEnin ~ehri oldugu anla§ihyor. 

Cephenin bu k1smmda Alman 
tebliginde bild1rildigi gibi tam bir 
inhilât oldugunu kabul etmek bi
raz mü§küldür. Çünkü bu takdir • 
de serbes! kalan Alman kuvvet -

lerinin ~imdi Moskova iinünde bu 
tunmalar1 icap eder ki boyle bir 
haber de mevcut dt-gildir. Maama. 
ffh bu mmtakada harekâhn Al -
manlar !ehine mübim inki~afiar 
kaydettigi mubakkakhr. * 

nm üstüne btrakm~h. yammzda bir adam gërmü§kr ... 
- ~agi .vukan üç aydanbe - _ Dogru ... Ç1kmak üzere ka. 

- Scrserilerin eline dü~tüm. ri ... Bu çocukta beraber hemen 
Komiser!. .. Boylelerine kar§t pmm yanma geldigim zaman 
b . d h hetgün ci;;cn • Degirmen.e ge • FransIZ oldugu· nu zannettigïm 
ir a a iyi muo me le edecek o-

lursam iki olsun! liyorlard1 ... Zaten ikisi de ko • fakat tan1mad1g1m bir adam ya-
T 1• puk! .. 0 zaman akbm nerede ma yakla§arak Sen • Lamber 

- e "~ etmeyin! Suallerimin idi bilmiyorum! ... Fakat insan 
cevabm1 vcrmekl" iktifa edm! meydanmm nerede oldugunu 

ba•ma n-eler gelece~ini evvel • b d d B d t f 
- Biriktirdigim paralan ahp den lhamin edemet ki ... Bun • en en :;or u... en e o ara a 

kaçh, nasI! telâ§ etmiyeyim? gittigimi soytcdim. Bir müd • 
- Susunuz rica ederim! !an nazik ve terbiyeli iki genç det bcraber yürüdük fakat yol. 

zann<'derek ahbap oldum. · Hat da birdenbire durarak tütün ta-
Girard alçak sesle komis-erle tâ bl'ni masalarma davet ettik. k t k' bakasm1 barda unu\tugunu soy 
onu~ u ·.an sonra altm taba • )cri zaman pahah bir içki 1s • 

kay1 teslim ctti. ledi ve geri dèindü ... 

- Bu labakanm nasrl olup ta 
odamzda bulundugunu soyler 
m.smiz? Tabakay1 herhalde ta • 
mrsm1z. Grafopulos ;;on gece • 
sini s1zirle gcçirdi. Bir çok klm 
seterin gordügü bu tabakay1 her 
halde siz de ha\1rlarsmiz ... Yok. 
sa size hediy-e olarak m1 verildi? 

Dansoz Jana, sonra komisere 
bakh. 

- Hayrr! 

- 0 hatde nas1l oluyor da o· 
damzda bulunuyor? 

- Herhaldc Delfos gctmni§ • 
tir ... 

Jan viddetle ba§l!ll kaldird1, 
ahlmak lstedl, §êiyle b~ladi: 

- Yalan sëy'üyor ... Onu ..• 
- Git yerme otur1 ... Ne di. 

yordunuz matmazel, Rene Del • 
fosun bu tabakay• kulland1g1m 
gordünüz ôyle mi? •.. Sozlerlni -

mnrlamamaga gayret ediyor • - ln yo.:1 bir adam m1? 
dum... - F\e\! 

Dan. èi. ün bakt§lar1 sertti. 
- S1z her ikisinln de metresi 

idlniz d(•g1! mi? 
Add b:r kahkaha att1. 

- Ne münas-ebct! ... Belki iki. 
sinm de fikri bu idi ... Fakat bir 
~v soylemege cesarct edeme • 
d<'n traf1mda dola§1yorlard1. .. 
Na$;[ giymdigimi gormek için 
muhtel,f bahanelerle ikisi de 
ayn ayri ev1me geldiler ... 

- Cinayetin vukubuldugu ak 
§am Grnfopulos il-e §ampanya 
i~tini1. Bardan ç1kltktan sonra 
birlikte gilme/;i kararla§lirm11 
m1ydm1z? 

- Beni kim zannediyorsu • 
nuz? .. Ben dansôzüm ... 

- Siz müsterilcri içmege te~
vik ediyorsunuz .. . Asll vazife • 

- Dogru eve mi diindünüz? 1 

- Hcr a~amki gibi. 
- Cinayeti ertcsl gün gaze • 

telerdcn ogrcndiniz, oyle mi? 
- Bü delikanh evime gel • 

mi ti. ondan ogrendim. 
Jan iki üç kere soze kan~mak 

istemi~ faka• ber defasmda ko
mtser onu bir bak1§la sustur • 
mu~tu. Babasma gellnce, 0 yine 
eski ycrinde ayakta duruyordu. 

- Bu cinayet hakkmda hiç 
bir fikrimz yok mu? 

Dansëz hem-en cevap vermedi 
- Her ~eyi aç1kça soyliyebi • 

lirsiniz. Jan $abo o ak§am ar • 
kada1ile beraber •$en • Def:i.r
men• in mahzeninin merdive • 
nine sakland1g,ni itiraf etti ..• 

Adel istihfafla güldü. 
{Dalla Tllr} 

Kurulllj tarihi: 1888. - Serma 1esi: 100,000,000 TürlL liras~ 
:?ube ve ajans adedi: 265 

Ziraî ve ticarî h er n evi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 2.8,800 lira ÎkramÎJ'• Yeri7or. 

Ziraat Buikasmda Jtumbarah ve lhbarsiz tasarruf hesap. 
larmda en az 50 liras• bulunanlara eenede 4 defa çekilecek 

kur'a ile qaj!1daki plâna gore ikrarniye da~1hlacakhr. 

4 A. t,OOI lirahk ,,000 L.11100 Adet 50 hrahk 5,000 L. 
' • 500 • • Z,009 • 128 • '° • 4,800 • 
' • zso • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 161 • !I • 3,ZOO • 
DtKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir eene içinde 50 lira. 

dan ~ düfllliyenlere ikrarniye çàh41 takdirde 3 20 fazla. 
1ile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 d efa 11 mart, 11Haziran 11 
E y lûl ve 11 Birincikânun tarihler ind e çekileceklir. 



SAYFA-4 

r- Y eni ç1kt1 -"' 
1 Günün en mühim eaeri. 

DEGl!;EN DÜNY A 
A. Hamdi Bafar 

Buhran ve intikal devrel~ 
ri - Kapitalizmin dogu§u 
ve ball§l - Yeni nizamm 

ana prensipleri. 1 
Tevzi yeri: Üniversite Kttabev. _________ J 

Askerlik h;leri 
Eminêinü Aslrerlik ~ubesinden: 

940-941 ders devresinde T1bbiye 
Okulu, Veteriner Okulu ve Fen Fa
kültesile Eczac1 ve Di§ Tabibi Okul
lanndan mezun olanlar veya ev
velce bu okullardan mezun olup 
herhangi bir sebeple sevkedilme
mi~ olanlar sevkedileceklerdir. 

Bunfardan yoklam1ya gelmiyen

ler ihemen mezun olduklarm1 gos

terir vesikalarile §Ubeye gelerek 

yoklamalanm yaptirma1ar1 ve sevk 

için 28 Temmuz 941 pazartesi gü

nü saat (9) da §Ubede bulunrnalan 

bu ilân davetiye yerine geçecegin

den bu tarihte gelmiyenler hak
kmda ka.il.uni muamele yap1lacag1 
ilân olunur. 

Beyoglu Tapu Sicil Muhaf1zllgm

dan: 

Kas1mp8§ada Cam.iikebîr ma • 
hallesinin Dortkuyu sokagi eski 
(24) yeni (44 ve 46 kap1 ve 44 ve 
46 ve 46/1 ve 46/2) taj No. lu gay. 
rimenkulün (600/3360) hlssesinin 
Nebiyenin mahlûlünden bilmüzaye 
de Âyanzade Mehmede satildlgin -
dan (184/3360) hissesinin dahi sa
bibi meçhul oldugundan dolay1 
mal1ye hazinesi nam1 tcscili istan. 
bul Defterdarhgmm 8/8/941 gün 
ve 179/1157/24208 say1h ve yine 
15/10/929 tarih 19457 /837 say1h 
tezkerekrile talep edilmi§ ise de 
bu hisselerin tapuda kay1tlan ol • 
mad1gmdan senetsiz tasarrufata 

k1yasen muamele yap1lmasma za
ruret hastl olmu§ ve bu sebepten 
dolayi da mahallinde 13/Agus • 
tos/941 tarihine müsadif Çar§am • 
ba günü saat on be§de tahk.ikat 
vao1lacal?mdan bu gayrirnenkul ü
zerinde tasarruf hakk1 iddiasmda 
bulunanlar varsa ellerindeki ve • 
saiklerile birlikte muayyen gün 
ve saatte mahallinde buluna.cak 
memurumuza veyahut daha evvel 
5ultanahmette tapu dairesinde 
Beyoglu tapu sicil muhafu:ligma 
müracaatlan lüzumu ilân olu • 
nur. (6076) 

tst. likinci tcra Memurlu~ -
dan: 941/1712 

Bir borçtan dolayi haciz altm • 
da olup paraya çevrilmesine ka • 
rar verilen bakkal dükkâmnda 

mevcut patates, sa.bun, mISll", ar -
pa, pirinç, zeytinya~, peynir, si • 
gara, §afap, raki, vesaireden iba • 
ret emval 'l!J/7/!J41 Sah günü aaat 
on ~ on yediye kadar Meci -
diy4!kôyünde Mecidiye caddesinde 
c3/3> no lu ballai dükkânmda a. 
Ç1k arttmn.a ile satilacaktlr. Mu • 
hammen laymetlel.inin yüzde yet
~ ~ bubnacb~ takdirde 
31n /941 Per~be günü ayni ma. 
halde "R tayin edilen aaatte icra 
edilecektir. tstekillerin mahallin • 
de bazir bulunacak memuruna mü 
racaatlan ilân olunur. (6042) 

1stanbul ~ icra memurlu -
fundan: 940/5255 

BÏr borçtan dolayi mahcuz olup 

sah§Ina karar verilen buz d-0lab1 

1/8/941 tarihinde Cuma günü saat 

15 de Kuruçe~mede 1slr::ele cadde .,, 

sinde 12 No. da açik arttuma su • 
retile sahlacaktir. Birinci artttr -
rnada satùamadigi takdirde ik.inci 
arttirmas1 da 6/8/941 tarihinde 
Çar§amba günü ayni yerde ve ay. 
m saatte vapilacak ve sahlacak • 
tir. Almak istiyenlerin mahallin • 
de bulunacak memurumuza mil.ra. 
caatlan ilân olunur. (6042) 

Kirabk apartman 

'l'aksim Siraselviler caddesi 
Ar~lanyatagi sokagmda 20 nu. 
marali aparhmarun üç odasi 
üçüncü kati ucuz fiyatla ki
rahktir. Binada elektrik, ba
vagazi, terkos vardir. Gez • 
mek için kar~ismda kap1c1 A. 
liye, konu~ak için de Tule • 
fon1a 20509 Elcreme müracaat. 

: • ..: ~.. ;: : ' :· , '• ~ r ~ 

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, Boma.ti3ma 
Nevralji, K..mkhk ve Bütün AgnlannlZI Derbal K.eaer 

lcabtnda gündc 3 ke~c ahnabil r. T AKLITLERINDE.N SAKININIZ 
HER YERDf PULLU KU fULARI ISRARLA ISTEYINIZ 

Îstanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlügünden: 

Mektebin (6) parçada (~,5) dekardan ibaret olan yerneklik 
baglanmn on bin kilo tahmin edilen bu seneki mahsulü açlk arttir
maya konmu~tur. Muham.men bedeli (600) hradir. Artttrma 4/8/941 
pazartesi günü saat 14 de Halkahda Ziraat Mektebindeki komisy.on
da yap1lacaktir. isteklilerin belli gün ve saatten evvel yahracaklar1 
yüzde yedi buçuk tcminat makbuzlarile birlikte ayni yerde toplanan 
komisyona müracaatlari ve §artnameyi hergiin !stanbul Ziraat Mü
dürlügünde ve baglan da mahallinde gërüp tetkik etmeleri. 

Beyoglu Vak1flar Direktorlügü ilânlan 

Tahmin bedell 
Lira Kuru~ 

4190 OO 

Temtnab 
Lira Kuru$ 

314 25 

194 70 

Bogaziçinde Büyükdere ve caddesinde 
vaJti esk.i 16 yeru 29 saytll Lapiyer ote
li namlle maru! sahilhane arsas1. 

lit.DAM 

l 
Bir Taserru! Bonosu size iki balomdan fayda temin eder. 
1 - Paramzl en emin bir yere yahrm1~ ve ona en iyi bir faiz temln et

inif olureunuz. 
2 -Milll müdafaanm artan lhtiyaçlarlfil ka.r~ù1yarak daima daha ltuv-

vetli olan Türkiyeye hizmet etm~ o\ursunuz. 

Türk vatan1 bizimdir. 
Ona hizmet borcumuzdur. 
Ona hizmet ederken kendi menfaatinize 

de hizmet ediniz. 
BIR TASARRUF BONOSU ALINIZ 

Bonolar Hazinenin kefaleti altmda 5, 25, 100, 500, 1000 Jiralik parçalar 
!J.allndc ihraç edllmi~tir. Demek bonolar her keseye elveri§lidtr. 

Vâdesi k!Sadir. 3 ayhk, 6 aylJk, ve"bir senelik bonolar vardrr. Bu vftde
lerln hitammda bonoyu iade ederek pa~amz1 alabilirsiniz. 

Bono vâdesi geldigi zaman 
Pararuz1 geri almak istemezseniz vâdesl gelen bonoyu yeni bir bono Ue 

1 

degi§tirlr ve aradaki faizi b!r de!a daha pe~in alabilirs1niz. 

Fakat vâde dolmadan evvel pli· ...... _ -1 
ihtiyac1n1z olursa 

Herrumgi bir bankaya müracaat ederek, bono faizlnden yüzde yarim 
redakârhk yapmak suretile bir bonoyu u;konto ettlrip onu derhal paraya 
kalbedcbilirsiniz. 0 halde: 

PARANIZ DAiMA PARADIR. 

3 ay vâdeli bir tasarruf bonosu bir yilda Yüzde 4 

6 " 
12 " 

falz getirlr. 

,, 
" 

,, ,, 
" " 

" 
,, 

" 
Yüzde 5 

,, 
" 

Yüzde6 

Faizler bono k1ymetinden tenzil edilmek suretile J)e§in ôdenir. Yani b!r . 
•enc vâdeli 1000 J!rahk bir bono için 940 lira verecek ve buna mukabil b!r 
t1ene sonra 1000 lira alacakslniz. 

Bono faizleri pe~in Odendig! lçin faiz nisbeti haklkatte % 6 degil, % 6,38 
dir. 

BONOLAR BANKALARLA SUBE VE AJANSLARINDA SATILMAKTA
DIR. Bonolan Mlllt Plyango idaresinin resmt satJf g~elerile banka ohruyan • 
yerrlerdeld Malsandlklannda da bula bilirsiniz. · 
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,,_ 
.. Eve• ü 1· ... g ze 1m, onun 

SAYANI HAYRET' 
• • • • • 

olduQu!~ ~~!.:~!elisli>I" f" - . 

Eskl Ayaspa~ yeni Omer Avni mahal. 
lesinin eski Be~raga yeni Emekdar 80- Bir tasarruf bonosile hem kendinize 
katJ,nda eski 1 yeni 5 .saytll ab$ap ev. 

2596 OO Her ak§am yatmazdan evvel cild 
g1das1 olan pembe renkteki TOKALON 
kreminl Jrullanmiz. Terkibinde, Viya
na ttniversitesl Profesiirlerinden Dr. 

MASRAFLI 60ZELLIK 
!ENSTiTOLERÎNE GiT. 
MEDEN ÇABUCAK va 
lCOUYCA TEMIN .EDE
BILIRSiNIZ. 
BAKINIZ NASIL :· 

1691 20 96 85 Pangalt1 mahallesinin eslci Cedidiye ye_ hem V8t&n8 hizmet edebilirsiniz. 
Stejskal'in k~ olup tabil ve ihya c- cak ve ayni zamanda l>esleyip te1D1z• 
dici blr unsur olan ve aBÏOCEL> tâ- liyecek klymetli unsurlar vardtr. 40 ve 
bir edilen klymetli cevher vardtr. Bu )lattâ 50 ya§larmdaki kadmlar bu sa
cevher slz uyurken cildi besler ve yede genç Jaz gibi sevlmli ve nermlll 
gençle§tirir. Her sabah, daha açùc, da- bir cild ve sihrâmiz güzellikte b1r ten 
ha ncrmin ve daha taze bir cildle uya- temin edebilirler. Bu baslt U.141 teda· 
nacaksm!Z. Buru~luklarlniz ve çiz- viyi tatbilt: etm4 binlerce kadmlar bU 
gilerinlz scrian kaybolacaktrr. Sa- krcmlerin ~ayam hayret ve müsmir 
bahlan da gene cild g1das1 olan beyaz neticesini lisam sitayi~le itiraf ve tas· 
renktekl ya~JZ TOKALON kremini dik ediyorlar. TOKALON kremleri ga• 
kullanin1z. Terkiblnde, en esmer, en rantilidir. Memnun kalmad1gin1z tak• 
i;irkin bir clldi beyazlabp yum~ata- , dirde paranIZ iade edilir. 

ni Ülçek sokagmda eski 9 yen! 115 say1- ------------------·-----------

248 94 

456 31 

259 13 

37 13 

1200 OO 

1275 OO 

1000 uu 

1000 OO 

1000 OO 

1300 OO 

800 OO 

IOO OO 

18 75 

S4 23 

22 45 

2 77 

240 OO 

95 63 

"10 ()() 

'15 OO 

75 OO 

V1 10 

llD OO 

l2 50 

)! ab$ap ev. 
Bogaziçinde Yenikoyde Mollaçelebl ma 
hallesinin eski tekke yeni Arpac1 soka. 
gmda eskl 13 yeni 16 say11J ah$ap ev. 
Firuzaga mahallcslnin Ttirkgücü cadde
sinde eski 23 say1h 39 metre 50 santim 
mesahasinda arsa. 
Eski Hüscyinaga yeni Bülbül mahalle
sinin Tenekeci sokagmda esk1 ve yeni 
6 saytl1 84 metre murabba1 arsa. 
Eskl Hüseyinaga Yeni Sehitmuhtar ma
hallesinin Klreçhane sokatlnda esld 
21 yeni 22 sayllt 25 metre murabbai 
arsa. 
Kâtipmustafaçelebi mahallesinin Çukur 
çe§me ~oka&'lnda \'aki 136 metrc 50 
santim murabbamda vak1f bina ma
halli. 

Eski Bedredd;:n yeni Evliyaçelebi ma
hallesinin Bedreddin sQkagmda vaki 
90 metre murabbamda vaklf bina ma
halli. 
Dof;a&i9indo ~g.n:yordo nore eoltaQ:ll"lda 

eski 100 100/1 yeni 56 say1!1 ah$ap ev
Bogaziçinde Ïstinyede Kùrk~ba~I ma
hallt'sinin eski istinye yeni Dere soka-
ilnda eski 149, 149 yeni 9, 11 sayih 
bir çab altinda iki ev. 
Haskoy Keçecipiri maha!lesinin Çop
liilc sokagmda eski 4 mükerrer yenl 12, 
14 sayw ah§ap ikl ev. 
Kns1mpa$0i)a Nalmclhasan mahallesl
nin Kulaks1z mahallesinde eski 23 yeni 
51, 53 say1!1 ah§Bp ev. 
Yenikoyde Güzelce Alipai;a mahallesi
nln eski Tekke yen! Arpacl soka~da 
6, 8 say1lt ah§ap evin 3/6 hissesl. 
Boyac1koyiinde Re~itpali3 mahallesinin 
Mektep sokagi eski 1 mükerrer yetl 84 
say1h ah§ap ev. 

Yukanda 78%tl1 gayri:menJrullerin mülkiyetleri pe§in para ile saWmak ü.. 
~ 15 gün müddetle &çll!: arfürmaya konulmu§tur. Thaleleri 4/8/1141 Pazar
tesl g(ln{1 aaat 15 tedir. Ïsteklilerin Vakrl Akar ve Mahlûller kalemine müra.. 
caatlan. ( 5977) 

Sahlbi: B. 1 Z Z ET, Nepiyat DirektOrü: Cevdet Karabillin 
Ballldifi yer. •Son Tel,raf. llatbaam 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebinin Talebe 
Kayit ve Kabul ~artlari 

1 - Mektebin tahsil müddeti: Lise ve yük:;ek suufh olmak üzere altI 
eenedir. YatJ.h ve parasudrr. Gayesi ticaret gemUerimlze kaptan ve maki
nist yeti§tirtnfktir. Mektebe kabul olunan talebemn giyimi, yiylml ve sair 
hususati mekiep taratmdan tcmin edilir. 

2 - Mektebin yahnz Use b!rincl sinûina orta okul mezunu talebe ahrur. 
(Ortaokul muadili diger okullar mezunu ahnmaz.) 

A - Ahnacak talebelerin y~lar:lnm 15 ten küçük ve 19 dan büyük ol-
mamas1 aarttrr. -------------------------

B - Ortaokulu geçen sene bitirmi~ olanlar arada geçen b!r senellk zama- T oprak Mahsulleri Ofisinden : 
111 ne ile geçirdiklerini tevsik edecek lcrdir. 

3 - isteklilerin mektcp müdürlügüne karvi yazacaklan istldalara e~- Ofisi.miz hesabina :l§letilmekte bulunan muhteli! mmtakalardaki dcglr-
gidaki vesika'an raptederek 1/A~stos/941 tarihinden 26/Agustos/941 tarihine menlerde istihsal olunan un, mlkset ve knba kepekleri koymak üzerc her de
kadar Pazartesi, Çar§amba ve Cuma günlcri saat 9 dan 12 ye ve ogle- girmcne uyacak ebat ve e§kâlde ve bu l§e elver4ili 200 - 300 bin bo~ çuval 
den sonra saat 14 den 17 ye kadar müracaat etmelerl. pazarhk suretlle almacak veya yapttnlacaktlr. Pazarhk 25/Temmuz euma 

A _ Hüvlyet cüzdam. günü saat 15 de umum müdürlük ve lstanbul ~ubelerimizde blrdcn ayni za-
B _ A§l kâittdt. manda yap1lacaktrr. Taliplerin mezldir günde Ankarada umum müdürlük ve• 

Ya Îstanbulda •ube binasinda ahm komisyonl:mna müracaatlan lâz1md1r. 
C - Mektep §ahadetnamesi veya tasdikname ve yahut bunlarm •·-"ikli v ....,.. Alâkadarlar nümunelerinl daha evvel lbraz ederek tecrübelerml yapt1rmall· 

ornekleri. dirlar. Evsa! ve §eraiti muvaflk gorül dügü takdirde daha küçük partilerde 
D - Poli•çe tasdlkll iyi hal kâittdl de nlmabilir. Daha ziyade malûmat almak isteyenler Ankarada umum Mil· 
E - Velilerinin lzahh adreslerile tatbik imzalan. dürlük sati$ müdürlügüne Îstanbulda ~u be müdûrHif:Ui:ie mtiracaat etmeleri lil· 
F - 4X6 eb'admda 6 adet kartonsuz fotograf. tumu Uân olunur. (6051) 

• 4 - Talipler sihhl muayenelerini, bulunduklar1 mmtakaya gore Ankara, 
Sivas, Erzurum, DiyD;rbaklr, Haydarpa§a nümune hastanelerlle istanbul Ço
cuk hastanesinde ve Izmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun, Balikesir, Aydm 
memleket hastanelerinde yapt1rarak alacaklar1 raporu yukanda yazlh vesa
Ode beraber gondermelidirler. 

Raporun yaz1lacag! muayene kAl:Jd1 evvelden mektepten istenmelidir. 
Raporun tamamen bu ~ekilde olmas1 lâ.z1mdrr. 
5 - Fazla ta1sililt için Ortakoyde mektep müdürlügüne müracaat edilme-

lidir. • 
Îstanbuldan gayri mahallerden yap1lacak müracaatlara ma1bu 

bU.lsb gonderilir. Muhaberat için posta pulu gôndermelidir. 

Bak1rkoy Bez Fabrikas1 
:Mes'uliyeti Mahdudell Memur ve Ïi;çjleri 

Kooperatifi $irketinden : 

cduhul 
(5!163) 

F4;vkalâde toplanb ;yapllacagmdan 8/8/941 Cuma günü 113at 14 de Sir
ket1n Idare Merkezi olan Baklrkiiy Bez Fabrikasmda lcra edileceginden mez
k:fu- gün ve saatte hlssedarlann hazir bulunmalan illm olunur. 

MUZAKERJI: RUZNAMESÎ: 1 - Sirketin Feshi 
2 - Tasflye Memurlannm tay1ni 

T eknik Okulu Sabnalma Komisyonu 
Ba§kanhg1ndan : 

C Î N S Î 

K.a~ar peyniri 
Beyaz peynir 
Pirinç UllU 
6ehriye 
irmik 
Makarna 
Zeytm 
ZeytlnyaiJ 
~bUD 
Plrlnç 

Kilo 

2000 
2500 

250 
300 
500 

2000 
2500 
4500 
&000 
IOOD 

Kuru~ 

120 
65 
28 
34 
32 
38 
34 
82 
50 
47 

Lira 

2400 
1625 

70 
102 
160 
760 
850 

3690 
2000 
4230 

YekOn 15887 

Jürkiye Cümhurlyet Merkez Bankas1 19 - 7 -1941 Vaziyeti 

istanbul ~lktat Ytldlzda bulunan Teknik Okulunun 1941 mali ytl1 ih• 
tiyaci olan yukanda cins, miktar tahmin bedellerile tuta.rlarI yaz1h on ka• 
lem Jruru erzak kapah zar:f usullle Gümü~suyunda Yüksek Mühendls Mek• 
tebi Muhasebesinde toplanacak olan Komisyonumuzda 11/8/941 Tarihin9 

rastlayan Pazartesi günü aaat 11 de eksiltmeye konulmu~tur. Îlk teminat 1191 
lira 53 lruru§tur. isteklilerln prtnameyl gormek ve ilk teminat yatlrmak ü· 
tere eksiltmeden bir gQ0 evveline kadar YlldJZda bulunan okulumuza ve 
eksiltme günü de Gümü§suyunda Yük ek Mühendis Mektebi muhasebes!Jlll 
gelmeleri. 

A t 1 t 
-- • .,ry- ~ - ... ... • Uni 

~= Seti lr:llacrua '12.1104.819 ~ ~02.124.204,75 
a.nlmot • • 1 f 23.899.019,-
Vfllkhk • 1 ; 678.176,19 

.... ,, .... Min 

l'lztt Una • 
~ ... ,, •. • 1 

Altm: Saf lk1Jocram. 12.000,965 
AHma WaYilS lrabil ...,... d6vill-... . ' .· 
IXjw do.1a1ar .... borclu ID1rilll 
~ .. 

...... Tllll.m.ts 
Dlnlbte udilen ~ Mit:~ 
ltarphb • 

l:anunun 1-i d macWelerine tevft· 
Ir.an Huine tarafmdan vàld i.d.17at 

ltw!b1 Clmùlw 
Tkart Senetler • t 

....._ .- iùYDt e' ' m: 

600.733,83 

10.880.317,31 

4"711.426,46 

158.748.563,-

21.683.0llr-

264.628.562,39 

1 
Deruhte edilen nralc DllUI• 

A • 7.mn kaJ1Wli .main .. ..._ 1 
vilit (itibarl ~) • t j 45.489.561,93 

• • '-MM....._ n 'l'ali....... J __ ,;;8;,;,;. 3;.:l.;.0·;.::24,::5~,1:.:9:..r 

A:.Wlv-dn..tn 

Altm '" 4ava Cl&er1nu anm 
Tahvilàt Wierlne ·-. 
Huine,e lcA ndell •- , • 
~ M50 No. hl taa.. .... . : r 
açilal1 altm llar'fLl*1I ...... , 
Hiaedarlar • • • 1 , 1 

lll*WM • ' ' - ' - ' - '- • ~ 

4.968,64 
i.208 4311,53 

-.-
107.884.920,75 

YekQn 

Lira 

126.601.399,94 

600. 733,83 

61.591.743.77 

137 .065.552,-

264.'28.602,39 

53.7119.807,12 

172.898.331,92 
4.500.000,-
7.573.,25 

829.160.099,22 

p • ... 
.._...~. 

Adl Ye fevblAcle 
~u.u.I • 

1 t 

l'e•-tntlllt œ P • 1 

Deruhte edilen nn1u nak~ 
i(anunun 1 - 1 ind maddeleriiM 
~ikan Huine taratmdaD yfold 
tedi7•t • 
Deruhte edii.n nrllkl ~ 
baltiyesi . 
l:are1llb Umalnen altm oluak 
fil veten teda vüle yazedilen . 
Reesltont multabill Wveten W.. 
YÜle vazedile> . 
Hazineye yap1lan alun lt:ar1thlr.h 
evans mult:abili 3!iO:Z No.h kanua 
mucibince ilâveten 1edaYille "_. 
dillll . 

IŒTDUATI 

Tldt U.--: 
Altm: Safi~ 877,1!!0 

3850 No. lu kanuna c&re Huineye 
açùan avam mukabill tndl olu
nan altmlar: 

55.541,930 

D6Yls Tull)i ..... : 
Altina tahvili ltabll d!Svhler . 
Diter dovWer ye alacakl! X.Urini 
balt:lyelm 
Muhteli!. 

7.822.019.15 
8.000.000.-

158. 748..543,-

21.683.011.-

137.065.552-

17 .00-0.000,-

250.000.000.-

113.000.000,-

115.461.128,24 
1.233.78~ 

78.124.107,•0 

29.337.00ll,,-

~-

Llrll 
15.000.000.-

13,822.019,15 

517.065.&52.-

118.119•.tlo,27 

'i8.12U67SO 

29.337.008,-
lO!l.116.Ul,90 

829.160.099122 

Sartnamede yazùt belgelerl ihtiva edecek olan teklif mektuplarl eksilt• 
meden bir saat evvel verilmï,, ve makbuz alm~ bulunacakhr. Postada va· 
Id olacak gecikmeler kabul edilmez. (5979) 

Istanbul C. M. U. liginden : 
istanbul ceza ve tevkl1 evi bmyonetinin b!r senelik 3600 litre benzl# 

Ue 250 kilo motor yagi ihtlyaçlan açùt eksiltmeye konulmu~tur. ' 
Mecmu muhammen bedell 1002 lira 83 Jturut ve muvakltat teminah 7 

lira 22 kuruftur. 
Eksiltme 29/7/941 sal1 günil saat 15 de Sultanahmette ceza ve tevkif 

ev1 binasmda yap11acakt1r. isteklllerin buna ait §artnameyi tatll günlerindell 
maada her gün mesai saatleri dahilinde mezkQr müdürlükte gôrebllirler. ra.· 
llplerin kamml veslkalarile birlikte ya zili gün ve saatte ceza evi binaswd' 
toplanacak komisyono müracaatlan. (5879) 

Istanbul Emniyet Sand1g1 
Direktorlügündell 

Emniyet Sand1gma borçlu ëilil Fat ma Làmia varislerine ilftn yoUle teb' 
ug: 

Hayatta 1lœn Fatma Lâmia: Galata Yolcuzade _ Emek mahallesl js• 
- e• kender caddesi eski: 34 Yeni: 34 No: lu kârgir bir evin tamam1m birincl d 

reced~tek gostererek 4/Mart/937 tarihinde 24933 hesap numarasile ~ail' 
d1g.m12dan ald1iil 800 lira borcu 18/9/ 940 tarihine kadar Odemedigindcn f$ii< 

Jcomisyon ve masarifi ile beraber borç 832 lira 38 kuruea varm1shr. Bu se' 
beple 3202 numarah ltamm mucibince hakkmda 1cra takibi baslamak uzer' 
tanzim olunan ihbarname borçlunUD mukavelenamede glisterctigi lkametg~ 
bma gonderilmi~ Ise de borçlu Fatma Lâmiamn blr buçuk 5ene evvel tlJ' 
kanda yazih adreste Oldügü anla§1l~ n teblil yaptlamaml§t1r. MeiJcil~ 

kanU11un 45 in.cl maddesi vefat halinde tebli~atin ilân suretile yap1Jmll5111
' 

âmirdir. Borçlu olü Fatma Lamia mi rasç1lan i$bU llân taribinden itibar~ 
D!r buçuk ay lçinde Sandltimua müracaatla murislerinin borcUDU ()dclfl~
leri veya kanunen kabule sayan bir itirazlan varsa bildinneleri lâz1md1r. r,( 
rasc1lar ipotegl. kurtarmazlar veyahut b~l1yan takibi u~•.11 dalresinde dU; 
durmazlarsa ipotek.li eayrimenlcul mez1<ûr kanun~ iore Sanchkça sahlJC 1 
tir. Bu cihetler alâkadarlarca bilinip ana gtire harP1<i>t edil'TIPk v~ hr1 u'r~. 
ayn ayn ihbarname ieblijl mak.a.o:u.QA k.ai.m elmaà üzere keyfiyet l..:..U u~ 

(il43) 


