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Cumartesi 

26 
TEMMUZ 
1941 

B"f"'ahorriri: A.BIDIN DA. VER 

TELEFOX : 23300 

ADRES: Caialoilu 
Nuruomaaniye CoddellÎ 

No: 54 

Yllhk 1~00 

8 ay!Jk 600 

3 ay!Jk 300 

J GÜNLOK SIY ASI HALK GAZETESI 

Türkiyenin si
yaseti dürüst 
bitaraf l1kt1r 

1 Sovyet tebliAi 1 

AL MAN 
taarruzu 

1 Alman tebligi 1 

RUMEN 
tayareleri 

Bu itilxula bir ln1ili:r. ia
uleainin Stokholm rr. a· 
habiri taralindan yap1Lin 
tahminleri yersiz ve lc.y
Jaau. bir ainir harbi ha
reketleri addediyoruz. 
Türkiyenin, daima oldu
iu gibi, dürüstlügiine, bi
taralliima, ahdî vecibe
lerine aadakat gosterece· 
gine. itimad ederek bu gÏ· 
bi acemice propaganda· 
lara ve ukandillere te1cb
büa dahi etmemek Jalla 
doiru olv. 

Ycuan : Abidin DAVER 

T ürk - Almaa aa!afmasin
dan ve Almaa • SoV}·et 

harbindf'nberi, ~ • -

Bütün cephede 
yava~lad1 

Dün 58 
• yares1 

Alman tay
dü~ürüldü 

Almanlar da mu
va f fakl yets izlik
lerini itiraf ediyor 

-----0 

YüklüSovyet ge· 
m ilerini bat1rd1 
Bütün cephede muh~
rebcler devam ediyor 

- --o---
Sovyetlerden yeni 
harp esirleri ve 

ganaim ahnd1 
Mœkova 25 (A.A.) - Ofi : 24 Berr.n 25 - Alman baikuman -

Temmuz günü Prokhou, Smolensk danhgmm l·esmi l<'blig1· 
'"" J itomir mmtakalannda muha • :;iark < ephesincJ.,; büt:n cephe 
rebeler vukua gelmi~ old ugu Sov • boyunca harekât dcvan ,•tmekte • 
yet tebliginde bildirllmektedir. lir. Hergün müh1m m1ktarda esir 

Diger bütün mmtakalarda m û - a lm makta ve ve harp ~alzerre>i 
him harekât olmam1(1r. i.ll\inam edilmekted1r 

Sm<>lensk mmtakasmda Jutaat1. Dûn gece de onunfcr c. tayyare -
mtz, dü\'ffiamn çok mühlm kuv • lerimiz Moskova)· bumbard1man 
vetlerinin bütün taarruzlann1 tar. t tmi§lerdir. !$chrm H' Krernl nm 
detmÎljlet<tir. Bu harekât esnasm - ~imal bolgesinc 1sabcth bomba ar 
da Almanlann be~ piyade flr. at1larak mütcaddit ) angmla- ç1 -
kast imha edilm~tir. kar11nu§ ve bu c1varda1< asker .. 

SAYI - 721 - SENE 2 

lJPCllAT " TAKVIM 

Ga2etcye Y1l: 1941 - Ay: 7 Giln; 207 
• gOndE"rUen 26 -- Tenu. uz - CUMARTFSi 

evrak &Cri Hier 13ft0 - TEMMl.:7. 13 
,-erilmez. Ru1nJ: 1357 - RPCep 1 1 

Son Tel,..af Matbaa11nda Ba11hr.1 I 
.......................... ________ .......... ____________ " 
Y eni rnahsul 
"' ,0, 

,,, .. - • 

;I Hükûmet, koylüden 
istedigi kadar alacak . 

- -- . 

Evvelce üç ay süren hasad, yeni 
makinelerle üç günde sona ~riyor 

.!\ kllra. 2S ( ikdam -'1uhab1rin .. 
der.) Ticart. .. Vek. lt•ti Çuku
ru\ a, orla Anadolu "·e Trakya'da 
bu senek mahsuhln mul.. iyaa 1• 

na dl'\·nrn etmektcdir, a:r taraf
t~1n bfiZl ntnt.akalard:ik.1 n1üba
yaa rkipler t.ak\lye edllll)ekte 
\eya a;mlar ihdas olunmaKtadll' .. 
Bu surctle mustahsü ile do(rudan 
dc..gruya tl"n1a" t.:diLnektt.: \"e ara
èa 1nutavas.<J~ rolunU oyru) an 
kim~elc-nn ml\ tal".sH s1r1.1ndan 
g('(,·inmec.lne mar. olunnn1.ktad1r 

Ticaret \'('kâlet1, bu seneki 
mahsulü t.1rJ;.dn :ken Jt·git, ha.r
n1an y;.1p1hp nmbara gelcltkten 
sonra nubay. a etrr1f'J\tf'd1r Bir 

yasta 1nubayaat<A bundan on be~ 
1·1111 i gt1n sonra b~lan110. olacak. 
ur 

Dt&er taratbn A·n<'r1k..t'da.n ccl. 
bedilcn z.Milat m.aklnrleri bllhas 
~ orta Anadolu'da ktiylünun z 
yades1yle tS;ine yaramaktad1r. GE'. 
~n senele. de uç ay,1a y~pdan 
ve büyuk naasr~f 'e z..t.binc\1t.rl 
r .... uc1p o1an hasat faaliyeti bu d<'
ra birkac; gün 1ç1nde 50na ennek-
1t.i:l;r Bu mak1neierir1 ,e\cl.lc! -
yetini nazari itlbara u.lar mù::;. 
tahsil bu en~ 'P.c;en Eeneye na
zaran daha çok ek 111$ b lunn ak
tad1r. Be bak1nutin hükl1met.in 
bu 1>enc tst.Migi ki1dar kOylütl ~ 
111übayaatta bulunacat1 tahlT' n 
olunmaktad. 

l;'ok ~-e,.lcrdt• basat zn1n. nt l-i<'nilz 
ba~larr.i~ o1duèul"'dan .ien1 :uk 

~, ......................................................... ~~ ............... - •• ...,,.9•.99 ......... ," 

UZAK 

Y• karp bir SÎ•Îr harbi açtlc!Jim1 
r oriii orui. Tllrlr.. lulgar bududun. 
tla Almaulartn tahkimat i aptikbr1 
Miylendi; Türkiy•ye karJl Bulgar· 
lann asker y1tdildar1 soylmd~ Al
IDan larm Bogazlara laarTUza ha
urlandù.lan oylendi; Almanyanm 
Avrupada harp tMI Nak kalan ><lll 

mUstakll d .. vlt'tlere teuvüz ede«C· 
fi &Oylendi. Bunlardan dognulan 
dogruya Türlr.iyeye taallûlm olao
lar rum en tekzlp edildi. Fakal si
nir b&rbi drv am ediyo.-; dünkti ga
Ult'lerde, teUibi ile beral>or ayni 

Kara kuvvetl<!ri ile mesat birli- hedefl~r bombalanm1~ltr. 
li• yapan tayyare'er;,.-.JZ, d~a • Berlin 25 (A.A.) • D. ":: B. •· !; k t 
nm ZJ.rlÙJ ve motôrlü unsurlarma, ogr<ndigine gore, 23 ':'e muzna a r a 
piyadcsine turrl'Z ve dil'iJTlanm .,. Dniester mansabmda R" •· sa -1 _ 

• 1 are:eri ile tayyare meydan • \'a~ tayvarcle-•le Snvy<'I ha?p ge - j H• 
!arma hücum etm~kr<tir. 1 Ahnan a•kttleri müstahkem bir mevziin menfe..inden îmilcr! arasinda §iddct 1 btr muhr- aponyan1n tn· 

Alman sar;h malûrnata gore, bu içeriye makinelerle alev fi,ktrhyorlar 1 rebe olmu~tur. Sovvet harp gc:n•- 1 
gün içinde hava muharebelerinde . . .erme >o,·yet tanareler. reiakat d içi nî y i i c:: gal i 
ve yerde 58 Alrr.an tayy.aresi t.ahrip =r-==----------,,....,~---.... -.---,------,t ed1yordu. 'I: • u manda rr.ba bir hab.,..de, Lon-

drada münt~ir Df'yli Ekspr<S ra
u1esinin tokholm muhabiri tara
hndaD Utti sürül•n 1-'r tahmine 
gor. , Alman ztrlih ftrkalann m 
Türkiyeyc ka~ bir taarruz için 
ger• al~olmas1 mümkün• im~. 
/lyni muhabir, ilhe ediyor; ~Fil
hakika, Türkiye Uzerine Alman taz
yiklnm arttl~ gôsteren emareler 
mevcut!iü Hitlerin ekooomik i§lcr 
OÇJn gozde mûzakerecisi KJ.odyus 
A"kara)a gitmektedir. Alman J;e

deflenm k~etnrek giiç àegi1dir 

1 
Bak(l petrol kuyular;.na ister T~ 
kt}e yolile, iJtersc Karaderuz yolile 
o!sun varabildikler1 takdird.e ç<>lt 
büyï.k b1r evkulcey~ avanta;i> el
de etm~ Jacaklardir, fak.at b u ilti 
fE'klm h<. klsinde de Alm.anlarut, 
T ürkiyenin "biruliffi elde et:melerl 

OOilmii;t•r. c e p h e 1 e r d e V a z 1 y et Her t:pten ve ber tomlaloda -=- . 
Yine ahnan malûmata gore 23/ _I' mürekkep olan bu tilo Besarabya Resm1 I~gal ay1n ] 

24 Temmuz geC<'si Almanlar tara. Ï ' muhareJ>;lerin<le kuvay1 ~ülliye • 29 nda ba~hyacak 
fmdan Mos.kovaya yap1lan ak•1 es Hareka"' t henu·· z mevz1·"'1 den ayruan ve Karadentzm §ll'llal nasm<la be§ Alman tayyares1 dü (Dcvamt 4 Uncü •ayfadn) Tokyo, 25 (A.A.) - Ofi: 

!timada §ayan Japon rne"l:bala-1 
rmdan verilen haberl re gôrc, 1 
Prrns Konoye ile büt.;n J.ipon ka-' 
bines• erk " ndan r- <ahere 'O 

ren Amiral Toyoda, lng1Jt.ere, A
merika tarafi.rdan Buyüi< Okyan"
sun ccnubunda Japonya aleyhine 
yap.lan ha:-ekât ile ittthlZ edilen 
l<'dbirlere blt) ûk bir chen-.m1yet 
atfetm~ktedir Japonya, bunlara 
kar§l kc11<lis1n1 koru; acak il.cil ted

~ùrülmü~tür. 
MOSKOVAYA HAVA AKINI 

Moskova 25 (A.A.} - Ofr 24/25 m hi• etten ç 1 k • a d 1 Temmuz gEœSt A ma ta :yarele • 
rinin yeniden Moskovaya hücum 

(Dn1ml 4 llndl aayfada) -~~~~----.... ~--~--~---
30-40 tümenlik 

Akden izde 
• 

• • • ng11ztor-
pito muhribi 

Rl'ZVELT • Ir 
Sovyctle r, cephe gerilerinde 
ihtiyat bir ordu grupu toplemam1~larsa harbi bat 1r1ld1 

Rooseve t 
diyor k " : 

dcvam ettirmckte mü~külâta ugrayacaklardir 1 Lonctra, 25 (A A> i'lgtliz A-
. m1ralhk da iresinin tl'hligi: birler alml.)JCak olursa netic!'dc "p a Si fi kt e bir 

Japc•nya Ç('mber içme al.nmJ§ ola-A 1ma11 • Sovyet œphesmde, mes1 m1ktarlan hakK.n<la uzun A' 1 d b . k 1-1 · t f ,ât t d Kc e •• 1z en 1 ~ 1 cn1n geçme-
ik. •aralm ne~r~ttig, teblig - 8 SH vcrmeK e ,r si için baz1 deniz hareklit vukubul caktu. h k 

lerc gore mühun b1r degi~iklik yok So:y~tler Smolc1'~k ",'mt ka.":11• m~tur Bu han t csnaSJ'1da k.;v
t.r. Resmi kbhgler meydan mu . da b1r Al!Y'an PJ\·aoe lumen ru irr \'eilen'lliz çok ~iddeU. \·e gùnrluz 

Japunyamn Bu)ük Okyanus ce- arp ç 1 mas 1 Dl 
nubunda tak.1p elmekt.:, old~~:. si· • t • 
yaseti" bu 1ki mcmlcket tarafmdan 1 s e m 1 y 0 ru z ,, 
tchlikeye dü§Üruiebilecet;1 V<' 1§le-

~Zlr.'dl.t • 
•Tiirkiycnin Alman «>t~.n 

Türk U.plllkùtr:ndan ge.;mesrr e 
nasil muhelefct etmPkte oldug ' "*' 
malûqtdur ltal)·an ftiœu bakiyesi
n m Alman • bay 3nnm id tesin<le 
olar:.lt KaradE'ntZC girmf'S nusya 
i.\:in t h1m bir tehhke te§k.1 edebi
lir. B11 vaziyet, son günle:de, An
kara b · kûmeti uzerine Alman taz
yiltinin ~el' dc!Jyt artt:gtru iza1' 

harebelcrlnm œrc) an ettigi saha- ha eH1kkrim bild.=-iyorls- Faka. (D<:\·ami 4 Uncu ayfada) 

i.ngiliz Bariciye N azm Eden 

larda abnan cstr vc harp malze ' (Dcvaw1 , ünctl s:.y• cl.,) 

Willkie diyorki i Yeni bir kanunla 
--0--- ' --<>--

"Hitler den he- Jitalyan Genel
sa p istemeliyiz,, kurmay ba~kan1 

etlll:l'ktedir. 
Bu hab<ot alâhi3 .. 11; i11giliz mah · E d e n .• n ''Süratlè on un kar- Duçeye ltart• me-

fil lt-r1nin, TUrki)· enin e-\· \· el~e mii~ 1 J 1 k 
kül u manlarda birçok defalar ;.. flSlna Çlkma 1y1z,, S U 0 8 C 8 
bat rttigi d tirüs t bath harekel hak- bey an at1 Sanlrancisco. 25 (A.A.) - Sanlran· Roma 25 (A.A.) - italyan ka -
kJnda büyük bir itimat bOliledikle- <1Sco·aa blr ne'' k aoyhyen Vt'lldell nunlartru ne~reden bultcnm dün -
•. f L b b"I _. k. Al t ---~ V•lk. deml~tcr kL ku" nu0 shas1nda ltalyan ordulan "" ruu, a..at u o g""e ' man a· Hurr yelln mCda!aa<l m\b~ bir 5ey · ,,_ 

aan urlan h alùnnda duyduklan "j h k" t 1>1rila.1dir el kurma\lnlll vazi)·et.ni sarahat-
end~clrri giJJiyemt'mekte oJduk- apon are a 1 Hitler, HUrriyetimize meydan oiCU. )e taym eùen bir kararname ,;1k -
lann1 .OyliJ t'rek bitii· or. Ve bu son b" ·- d •• ll)u~tur Bir ko~cye çekilerek ID:lerin m~ttr 
rilml• bae bu boherin bir sondai·. Ir teca VUZ ur,, b1z• clarb•1•• .ndlrmeomi bekliyemey:z. sur'atle ona do/:ru giderek bekleme- Bu kararnameye nazaran ge -
bir ) oklama )Dpmak ni)·etile De.j- ---<>-- dig! bir ramanda k•rilS a çlkma!J, onu nelkurmay ba§kam ba~kumandan. 
rrdildigi hi ini veri)·or Yukanda "Buna scbep Amerika 13lï•rtmah ve blze he5'lp venne•inl Js- hk vazlfcsini gorecek ve üç ardu· 
cla ~ lfflij:imiz gibi, bu iskandiJ. •.emcllyiz. tanzin ve sevk1 idare•Jie mü. 
haber, B~rlinin yan r~mi, fakat lngiltere \iC Rusyadir,, Mu br\ müda!_••, 'Yuk ledak!rl~- ~u~ f olacak ,,. Duçeye kar 1 mes 
kftfi bir tekzibi ile a' ni zarn nnda lar icabettlru:. Japon)·anm eneTJ1srn1u e e k li ~ 

1 
" t k ·h· ba~l\..i ta•Jra te\eccllh ctnie ini tei lin u bulunaca t r cr u~ or unun 

ç1km,.ltr Blz •• bu .'!'man •
1 

'!d':~ Japomar da boyle 1çl1 .. çin·c yard1m etmeh vc Îhgilte1e da kurmay b'1 kanlar1 gcTJC..kur . 
lnnmyonlZ: Çtinku. ~~kho. m. ~ 1 •• •• ye' yaphl•mtz yard1m1 llti mislme, onu may ba~k•mr 1 emrir de t latak -
hir lngiliz muhnbmnm bir isbh- S 0y1Uy0 r da blr.®ha lkt mtslme Çlkannahy1z. \ Gendku•nav i..1 ka 1 M Ili 

bon hile degil de; bir tak
1
hmininden KI.one-a, d2; ~~A) -bBu

1
gün Avam da~!;::fk"!.'~~.t~::~~;:lll ve1.:;;~:~!: 1 :üdafaa kom1tes101n tabti âzast • 

lharet olan bu ha ber a . a , ., man~ amarasm a r.n:yana ta \.: unan Edm 'mflru l a,... . d hl Atlantl d 
i K)od - l ~ui·Je c..e":Ill<-tir· ' o m. r- ac,:ui f!' ccnu giu l f . 

h ga mugu irdir. smi g~çen - •• c~m e •h~'-'· 
1 

'v ·h ._ den« ~ava yollanru muha!aza altlnda . . ~ . 'k t Japon UA\ime 1, ic y~ e mw-.. caat b 1 1 yus ismmdclu Alman ' tisa ÇISJ d Hindlçlnl'ntn cenubunda bir ta. u w1durma iyu. • 
Türk1~·eye gelmemi~ oldugu gibi :1=~en1z ve h:n a uslerini i~al etmek dTlltJtal litelr de\·le~er: bu ~ f'~1ld e i~ta 
b h b 

• · .. ··1 d. 1 t B h t e m $ o ur \'f' Nazi h a ;ek.f"\in1n 1en1s.-
n a rrdr 1ler1 suru en en 1~e er 

1 
taleb1nde bulan:nu$ ur u ust~: a J8- i lemes1 bu "uretle Eon h~dd1ni. bul~r.;a 

de O) 1ece si) asi \ e se\ k ulre) ~i mü- \ pon) a Ue \'lch:> rasmda bir tt:at nu- b ' 1dan sonr:1 ce Heine b.J.4l1Yacakt1 r. 
1- h d. · 1 " oldufuna da.r "• >1m n.çbir . • , .· •. • a azalara 0 , gnn gelmeinekte ir. su.c ge m.., , "" .. ··b . b rar1h b:, P ht>ylt> kuv\·et1erin onc:i.k 

A · • h ber \•okt.lr Bunun.a ~· ;i. E'l, u · lecfkl t1 dd t4 k d ' 
- , .. lrnanya, SO\")et ler Birligi ile b1r ecna abf bàrr-ket . lt·r.nl~ l~gobnin kuv. gbf1~\~1ennl' t •n.c~~~ml·,·ti·J" aya ta u·a-
0 um c1 · • h b. · · 1 .. · ' . . o w . • !r•m .. a~ 1n.e g1r1§ 1g1 ~u ~1- ,-e-l karib<'ye celmîs old.JÎ\I a~·k~r 11r_ 1 ~ --. ....... ------... 
tada, .h1ç l'iirk1~·e ile de barbe gir· B dd japonyar.tn en<'de• tos.i .. 11 •- 1 .. •• 

Dlf'k 1!-iler 1ni? R eu te-r ajanst Av- dil1r. ~ ulan yrn1 b•. t<i.t. r L id-.... ~e. 1 G U N U N 
ru pad• k. b. · h b• • 1 ·d Bi.vu· Br· "'on n !lrrd:ç.-1 a 1 1r h usu,1 mu a 1r1ne at. çen ei r • '" 1 

Avustralya 
sahilleri 

Muavin karakol ge
milerile tarassut 

alhna ahn1yor 
ft n yukankj h b 1 . .. d nhe hüc•m etn ek :, • vc.-und llu· M } } • 
•Ro ~ ac~ e ~)·ni gun e lu~dutW>• dati ,,,:n b • .zi iddial.-dan e·se e erJ S)~~cy 25 (A.A.) - Bahriye na 

1 
ma l ada ve Bu_Janstanda bu bt\hsetmlstim. nu idiialor !1lç bt esa_ z.: l'uges, ~niz bürosun :n A-
n. Al man 1(1.\ k1!'alan, eski •• istinad etmiyordu. B,. ahval ve Y a zan : vustr:;lya $ahi M:t!' n .,..uavm ka _ 

te\ ellutlu!~r de dahi'. olmak füere. •er 1t dahlih:tde hilkurn•ti .iz. A1r.er1- • t 'l k • 1 Ab"ad i"n Daver rako. g m1.e? e tar..,ssu• et 1r1 -
far cep ini lru<V1)·e çm geti a- ka, llolanda ve bittabi clommynn ar mesme karar verml§ oldugunu be-
ltnm1 lard1r. a;,. bir t~I .,;.af n·•- hukOmctleri lie temasa geçm~tor A- B .. 3 .. . yfam1zda 1 . ' ~ · ,, k , •. k Ha ugun uncu sa 'an etm1<t r rrdi,·or Al I b . mer1kanm tiath hare el .runer1 a .. .; '$" 

k • · man arm u kadar as- rk ie Nam1mn oç1k beyanaU F3yes!n_ bulacaksm1z .J Bu ll'Dk la bu h•1>.:•ta Î!;<! ya . 
"" mubtaç olduklan biaat lnm- 'e bU""- cihanca r alum olm s!tir. \_ • d ) b. ~ -· 1 (De 1 4 C,c., a ra a 

l Dt-\ ar..1 4 "'' eu ay •d•) (D"·'"'"' 4 tinrù arf•J•) 

ARTVINDE rin bu vaûyet.in mùstacll mahye- Fakat bir taraftan da 
tm1 hiçbir veçh1le J aµonyanm di-
ger mmtakalarda kar~ koymak hazirhklar yap1hyor 

Millî ~ef giinü mecbunyetmdc kalacag1 <l1ger me- Va§lngton 2:; (A A ) o, PQ. 
st?leler .. l, r:u~taccliyetinden a..:;ag:i. sif korun~a K tcsi auisi. li.. •• 
li.rakm1yacak bir ra<ldey0 vâs1l ol- bul edcn Ruzv• .. Am< rikar. 

Büyük merasim-, 
le kutland1 

Art,in, 25 (A.A.)- Dün Art
, ·in hnlk1 ~t i ll l ~ef ÎnOnü'oün 
bu ra~ a ge1i ~lt•rin i n ~· edinci 
)·i ldOn limiini.i hül iik bir tO
r cnl t kutlan11)lar , .e kendC,ine ' 
kar' t sar!)1ln1az se,·gi , .e sa:y~t- · 
la r1;n bir de{a doha iz.har e~·· 

AMERÏKA 

n·~oldugu \C bu mesdde1 meya- gtbi seb<pkr< ,. !:. Japr., ;a 
,,, 0 da Almaq. Rus harbmde Sov- pctrol 1 ..racmi rrnct .iJ-

) ~t Rusyanm mukavemctimn in- gu hakk1_ ja ,.:ahat cr.. t \ u. 
l .idam1 neticcsinde Uzak !$arkta ~arünile.) t uc 1 ,._t.r ki 
l>âsil olacak akisler mesel<'Si de bu_ Maksad1m12, §tmd,k, harbm Bu 
1 mdugu sôylenmektedir yük Oky~,usa strayet ctmts ... e 
YABANCI ME!VILEKET MÜDA- mâni olrnak. idi. Eger Japt..; aya 

HALESi ÎSTEM1YORLAR yapllan rcvki)atm arkas1m k<~ -
Tokyo, 25 (A.A.) - Reuti:r ajan- mif olsayd1k Japon) .i, bu ~~n b1r 

6tndan: sene evvel Felerr,cnk H 'ld S' l">n -

Beynehnilel gerginlik \'e k.arar- da petrol ara~t:rmaga ka! acak ve 
sLZhgm hükümran c>ldugu bu saat- orada harp çt.kacakt •. 
leTCle kabine, bugün Harkiye Na- HARBIYE NEZARETi. 'IN 
n·mm düny adak1 vaziyetln lnlti HAZIRLADIGI PROJE 
§al ar- ,.e Maliye Nazmmn ikt1sad1 Va~ington 25 (A.A.) • F~vkalâ. 
v~iyet hakkmdaki beyanatlarm1 de ahval için kongrenin kltbul e-

Tel raflara Sall- l
~~~eITmek üzere bir to. planbi \ ap- dece~ müddet zarfmda 5eçme si . g .. ....,. iflara aynlmJ§ milll nuhahzlar 

l Dc\-.mt 4 ilncü sky!ada) (Devant 4 u.,cu ay!ada} 

sür koyuyor 1-,--.----------- --

Adliye Nezareti bu 
hu sustaki kanunu 

haz1rl1yor 
Va•iniitvn 2j (A.A) -- U. N. B : 

Ao~cia\('d Press'in wrdigi bir ha 
bere gorr. bahriye r<'zareL mü -
rnessill~!"i meb'usan meclis 1 büt~"P 

encümenmde h<>vanatta bulundul<-
lar1 e :1ada bahriye nczaretinin bü 
tün telgraf muhaberatmm sansü _ 

,,,. 

re tâbi tu•uJmnsm1 trklif edece -
gtnt soy'cmiilcrdu-. Bu beyanata 
nazaran M. Ruzveltin tavsi~slle 
adliye nezareti ta~al1hdan bu hu -
susta h1121rlanmakta olan kanun 
projE'si r.iucibmce Amerlkaya gôn .. 
der1 en ,.e Amer,kadan çekikn 
tclgrafiar,n h<'ps1 sansiir ed ilecek-) 
tir. 

• 

.. " • 
• 

• 
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uhammet Sokak ç.ocuklan , ---VE---

. 
lnan1lm1yacak 

J.._LÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

(-"'-"--Y~a_za~n~!~Z~i~Y~A~~~A==K=l=R==-~) 

Bunlardan be,:,altt tanesi geçen 
gün yemye§il ve oldukça genç, gür
büz bir ceviz agac:nm ba§ma Ü§Ü§
mü§ler, zavalll agaca etmediklerini 
birakm1yorlar, onun, y1llardanberi, 

(Ilatn. • 'uhle) \·ak.'asi, Mekkeli-1 fa büyûcek bir ordu çikarmay1 ka- toprak anadan damla damla emÎni§ 

f iatlarz 
------------ -------~ 

Hiç bir sebep olmad1g1 halde gorülen yükse· 
li§În ne den ileri geldigi at a§bnhyor 

-"' Adliyede ter-
fi edecekler 

Bir derece 
hak kaz 

bir ses 
Yuaa: Prof. Süluü Ba.,_. 

H er türlü garabetler yl 

lerin üzcrindc- çok mühim tesirler rarla hrm.t§Ùlrdt. Ve ordunun (Ru- oldugu sütü fitil fitil burnundan 
husule getirdi Tüccarlarm kalble- hâ) mevkiinde toplanmast.m emir getiriyorlardt. Kimi üzerindeki Son zamanlarda kuma§ fiyatla- kaç ay evvellne nazaran yüzde 4-t. 
rine bir kat daha korku girdi. Bil- buyurmu~lard1 ... Bu emir mucibin.. ham ccvizleri yoluyor, kimi ycm- rmda tedricî bir yükselme mü~a- nisbetinde artt:rùmi§hr. Fiyat Mü
hassa iki esirin ailé:ii ile dostlan, ce, o mevkie yüzlerce muharip te- Ye§il ve iyot kokulu yapraklarim lhede edi.Im~kte~r. :eni m~hsul ya.. rakabe Komisyonuna bu husust 
derin bir matem içindelcrdi. cemmü etti. RPsulü Elaern Efen- avuç avuç yoluyor, kimi kéirpe dal- pa&'il.ar .•dr~.k edt~§ ve f1y~tlarda baz1 §Îkâyetler yaptlml§tlr. Komis. 

terfie 
hâ-

yeniJikler diyar1 sa)·1l,. 
Yeni Diiuyadan dün tel

graflarm getirdikleri on bir ·efi 
nan 

kim!erin isimleri 
bildiril<l 

Bunlar, esirleri kurtannak için dimiz, toplananlan birer birer mu- lar.m ortasmdan çattr çâtir Ion- da h1çbir yukseklik olmad1gmdan yon kumqlarm maliyeti.n{ yüksel
Medineye bir hey'el gônderdiler. t ayeneden .geçirdi. Bunlarm için- yvrdu. Etraf1 alçak duvarla çevril- kuma§ fiyatlarmdaki bu art~a hiç tecek herhangi bir sebep mevcut 
Resulü Ekrcm Efendimize (fidye) f den (313 mücahit) seçti. Bunlarl,tl mi~ bir arsanm ortasmdak.i bu za- bir makul sebep gôrülememekteclir: ()lup olmad1gtru ara§t.u'nuya ba§-
teklif ettiler. 1 (77 si muhacir (1]) ve (236 s1 da, valh œvize kar§l yap1lan bu tah- Birçok fabdkalarm mamulâti bir laml§tir. 

Adliye Vekâleti Ay1rma En
cümeni tar&fmdan yap1lan tet 
kik neticesinde lstanbul adli. 
ye kadrosuna dahil bulunan 
hâkimler içinde birer derece 
terfie hak kazananlar tesbit 
edilcrek dün lœndilerine bil • 
di rilmi§tir, 

hayret etme kaÎ.iliyetimiz ne ud-' 
korle§mÏi olmsa olstin, cihan efkÎ' 
r1nda · 'bir §8§klnhk' · dogurmaktll1 

hâli kalm1yacakhr. Hitabeyi ir-' 
eden AmeTika Cümhurreisi Mistel 
Ruzvelthl en yalun Î§ arkada§l "' 
bariciye mü~te§ar1 Mister Wellef' 
tir. Habrlardadar ki bu zat evvelcf 
bütün Avrupay1, Roma, Londr• 
Paru ve Berlini dolqarak A,r11· 
panm mes'ul ba§larile uzun mtlr 
katlar yapm1§h. Bilhassa SinY°' 
Musolini ve Hitleri ziyaret etmi 11 

0 zaman Amerikarun bütün dii" 

Hazrcti Muhammet, bu teklife ensar (2]) dan mürekkepti. Ordu- ribata müd.ahale edecek oldum. Fa. · 
muvafakat gôsterdi. Ancak: nw1 sür'atini temin ve nakliye i§- kat en büyügü dokuz, on ya§mda • • 

- Bira;r; sabrcdiniz. Develerini lerinde kullamlmak üzere 72 deve olan bu ha§arattan hemen agzanm Den· 1·tha11· 1·ç1·n ( HusuSAI 1· n ~aat 
aramakla me;rgul iki saha~m1z, de, bu seferî kuvvete i~tirak ede- paymi ald.im. • -ç 

~~;u~e~~~::s:.t::i~~c:·· il1~1; ce~~uyu. kâm11en p1yadeler te§- m;-b~;na ne be, senin babanm mah aç1Ian akreditif için çimento 
Eger mül!riklcr tarafmdan katle- kil cdiyordu. Yalmz, (Mikdat bin Ôyle ya benim neme gerekti, 
dilmi§ler ise, mukabcle ~lmak ü- Es\•ed) ile (Zübeyr bin Avam) çünkü bu agaç benim ne ba.banun, 

Bunlar Birinci Ag1rceza â
zas1 Salim Ba§ol, Üsküdar sa. 
lâhiyetli müddeiumumî mu • 
avini $evket Teoman. lcra 
muavin hâkimlermden Celâl 

2ere esirlerin kafalan kesilir. isminde iki zat, erdunun süvari ne de amca veya day1mmdt. Eger 
Dedi. kU\"Vetini te~kil eyliyordu. Efrat biraz daha soylensem, bu kopuk 
Aradan birkaç gün gcçli. Ebî kâmilen ok, mtirak ve sapan ile namzetlerinden i§itmedigim lâf kal

l/akkas ile Utbe, Medineye avdet silâhlarum~h. Bütün orduda yaln1z, mtyacak, belki de bir ham ceviz 
etti. 8 luhçh ve 8 :arhh muharip vardi. dolusuna tutulacaktun. Sokak ço-

0 zaman Resulù Ekrem Efendi- Resulü Ekrem Efendimiz, ordu- cuklan bizde otedenberi bir dert-
miz, esirleri huzuruna getirtti. Îki-1 nun te§kilâtmt yapti. 4tirak eden- tir, h~ de hati.n saytlir ve suntur
;ine. de i.;;lru:niyeti kabul etmelerini 1:1°i kabîlelerine gore, ta~un ve oo-j 1u bir dert .• hele bu mevsimlerde 
teklü eyledi. luklere ayird1 •. Orduda uç sancak yâni yaz tatillerinde mahalle ara-

lki esirden Hakcm, lfak dinini yükseliyordu. Ikisi slyah, biri be- l 1armda, ho§ arsalar içinde, bo:;tan 
memnuniyetle kabul etti. Fakat, yaz?1: Bu s~~c~rdan biri, (mu- kenarlarmda sayilan artan bu ço
Osman, teklifi reddcderck Mekke- hac1rtn)e, dtger1 (ensar)a, uçun- cuklardan illâllah! Ne agaç bira· 
ye dônmek i.sted.1. AI..nan fidye disü de, Evs kabîlesine aitti. En- ktrlar, ne duvar, ne çiçek .. sonra 
.mukabilinde, kcndisine serbestî sardan olan Hazerç kabilesinin san- ne oyunlan oyuna benzer, ne §aka.
verildi, Bu vak'a da bôylece hitama caktarlik §erefini, Resulûllah Efen- tari §akaya, ne ne§'eleri ne§'eye .. 
erdi dimizin sevgili ye~ni Hazre!i (Ali i§leri güçleri sabahtan a~ma ka· * ibni Ebi Talip) ihraz etmi§ti. dar hep gürültü, patird1, en agza 

Bedir meydan muhar besi Resulü Ekrem Efendimiz, bütün ahnmaz s0zlerle birbirlerine sèivüp 
$imdiye kadar yap1lan gazveler, te kilât1 ikmal ettikten sonra or-- sayrna, didi§me, dala§ma ... 

\Te seriJ.yeler, ancak tecrübe sefer-1 duyu umunû bir tefti§ten geçirdi. tskender Fahrettin «Mua§eret 
lerinden .. daha dogrusu, basit harp Fakir askcrlerinin lime lime ve pe- dersleri. diye gayet güzel ve ga
tnanevralar:ndan saytlabilir. Çün- ri.§an k1yafetleri, mübarek kalbin- yet faydah bir kitap çtkanru§ .. ço
kü bunlann hiçbirinde dil~man ile de büyilk bir hüzün ve rikkat hu- cuk terbiyesinde hem çocuk velile
ciddî ve hakik.î oir surette temas suie getirdi. Gfüleri dolu dolu ola- rinin, hem de ilkmekteplerin pek 
hâstl olmadtgt gibt ehli islâmm rak ellerini semaya kaldt:rdt: i§lerine yartyacak olan bu kitapta 
~~dcli ve m8?cvî kuvvetini fîlen (Daba var) çocuklar için acaba neler yok? Ç!>-
gosterec_ek. b1r (harp) de ":ukua cuga evde, mektepte verilecek olan 
gelmem~tt .•. Ancak §U var kt, her (1) Resulûllah Efendimizin em· terbiyenin, gosterilecek olan ha-
gazve ve seriyyede, seferoerlik ilân rile, (Mekke)den (Medine)ye hic- yat. insanhk ve medeniyet yollan
edilir edilmez islâm muhariplerinin 1 ret edenler. run her çe§idini gosteren bu kitap 
büyük bir §evk ve h<!Vl'slc derhal 1 [2] Mcdine ve civarmda sak.in eger bütün ç~uklara can ve yü
toplanmalan ve gostcrilen hedefe olup islâmiyeti kabul ve islâm.iye- rekten belletilecek, içindekiler ço-
ko§malan, artdc müslumanlann tin inti§arma yard.lm edenler. (Devaml f üncil sa.yfada) 
askerlige olan liyakatlerini isbat 
etm~ti. Ve, islâm ordusunu art1k , 
esash bir harbc wkmak zamammn ' 
geldi~ne dair de, Resulü Ekrem l AHKEMELERDE ve POLISTE J 
EfendimiZ kanaa getlrm ·Ic-rdi. _ • !§te bu s1ralard.a idi ki; (Zil'u- .__ ________________________ ,, 

veyre) gazvesinde, küçücü.k islâm 0 tabanca atmaya çal1~1rken di-
Drdusunun onùnd<m kaçarak. $am'a ~ 
gitmiye muvaffak olan Kureyg kâr- ~ • d •• t •• d • J 
vanmm, çok luymeUi birtak1m mal ger1 ur unce en1ze yu var anm1~ 
lari hâmilen Mekkeye nvdet etmek 
üzere olduguna dair Medineye ha
ber geldL 

Dün silâh te§hirt ve oldürmek 
kastile .ate§ etmek iddiast ile ad
liyeye bir cürmü me§hut vak'as1 
get1rildi. lkinci Asliye Cezada ba
ktlan bu davada suçlu ve üç da • 

Bu gülünç ve garip vak'amn mu· 
hakemcsi oonunda Süruri 12 gün, 
Osman da 3 gün hapse mahkûm 
edilm.i§ ve Ômerin beraetiM ka· 
rar' verilmi~tir. 

Verilen malûmata gore, (Ebû 
Süfyan)m :riya.;et ettigi kârvanda, 
r:1rhh ve silâhh ilmak üzere, (elli 
yed.i muhaf1z) "ulunuyordu. Ku- v~c1 "h'~rd~t, n:i:uhl akelme tsafaha na Orozdibak mahkemeye 

k b.,_. "h' h . gore a 1se oy c o mu§ ur: verildi 
rey§ a 1.u. .. .ulln en mu 1m §a s1- .. . . . . 1 ., . .. . . 
yetlerinden olan (Amr ibni Asi) Bakrrkoy sah1hnde b1r gazmoya Diger bir elden m~teri gib1 al-
de, kârvana refallat cdiyordu. Yüz. giren ~für Silruri ile arkada§t Os· d1g1 birçok bavula kanunsuz bir 
lerce deveden mtirekkep olan kâr-i' man Sornay; bir masada oturan Ô- 1 kâr haddi ilâvesile ve fâh~ bir fi. 
van, $am'dan h.aceket etmi§ti. Ebû tnere yakla§arak: yatla satmak suçundan Müddeiu· 
Süfyan; tekrar islâinlarm tecavü- - Gelsene seninle biraz §Oyle dt- mum.ilige verilen Orozdiibak mües. 
rune ugramaktan korktu!;ru için §artda konu§altm, demi§ ve sahile sesesi hakkmda yaptlan tahkikat 
kârvan1 sahil yoluna sevkcyl.c.mi§ti. dogru uzanIIU§lardtr. Orada bulu· sona ermi§ ve bôyle bir suç bulun· 
Oradan, sessizce gcçip gidecekti. nan Rtza, lsmail ve Halil admda- dugu kanaatine vanlarak tahkika1 

Bu kadar malûmat, Resulü Ek- ki üç §ahsa à.a: dosyast mahkemeye sevkedilmi§tir 
tem Efendimize kâfi geldi. Ve, ehll ..... Siz çeltj,lin, gidin hurad.an biz Bir yelkenli devrildi 
islânun kuvvet ve satvetini goster>- biraz konu§acag1z. Rizeli Ahmet oglu Sad1k Demi:' 
mek için bu fl.l'Sah kaçmnak iste- Diyerek onlan da savnu§lardlI'. ta§ dün sandah ile Burgaz adasm.. 
medi. Derhal. seferberlik emri ver. ~te bu strada Osman tabancasm1 karpuz gotürüp avdet ettigi strad. 
di. Ayni zamanda, d~mar. kârva- f.ekmi§ ve Süruri de onun elinden ! yelken açnn§, fakat sert bir hav 
nmm vaziyetini tarassut etqi.elè \i- kaparak ômere dogru ate~ etnù§· 1 ile idare cdemecJiginden sandal al; 
r:ere, (Talha bln Abdullah) ile tir. Fakat Ômer keadini korumakla 1 bora olmU§tur. Denize dü§en s.s · 
(Sait bin Zeyd)i, Surlye huauduna beraber Süruriye do~ bir dilrtü§ dalc1 Sad1k Demirta§ yeti§en < 
gooderdi. ' raptp onu dert.opar denize yuvar-1 ger sandalcilar tarafmdan: kurtt 

Resulü Ekrem Efendirni.z bu de- lami§ttr. · larak tedavi alt1na almml§ttr, 

Karanllklann Adami 
Kadriye hamm masasmda cevap 
verdi: 

- Oyle Qey olmaz Vedia. Sonu
na kadar yürümemek ay1p olur. 

Yazan: IRFAN D.O là AN 
'"-------- Edebî Roman 16 

Anncsinin bu sozü tekrar alk1}
larla kar~1land1 ve Vedia buna bo. 
yun egdi. Halbuki o bu müsabaka
ya bile girmek istememi~ti. An • 

Çok can ahc1 bir duru§u var. 1 Deminkinin iki misli uzun süren nesinin yüzünden mecbur olmu§ • 
tlk gôrü§te hayran olmamak im· ve bütün elleri harekete getiren bir tu. . . . . , . . 
kânstz. Gôzleri daima gü.lüyor, Du- alkt§ koptu. Genç k1z hafif bir gü- 1k1 bmnc1, . hakem hey etmm 
daklarmm normal rengi, en rag- lüm.seme ile bu teb:riklere muka- kar;?tsma geçti. Onlarla beraber 
bette Avrupa rujlan ile sanki alay belede bulundu ve esasen bu hak- salondakilerin heflsi, §imdi birer 
ediyor. kt kendlnde gordügü için, birinci 1 h~k.~mdi. Her ag1zdan iki isim do· 

Birçoklart onun henüz ismini de partlnin Nevini kadar §ttnank.Wt kuluyVor:d' b' . ., 
bilmiyor. Kimm k,z1d1r, buraya ·· t ~ .. • - e ia 1rmct. ..• 

gos erm"""· N · b' · · 1 kimlerle gelmi~tir? Evli midir, - evm mnct. ... 
ni,anh m1d1r, kollarmda dôndügü Kavalyesne oeraber agir agir Bu gürültüye Vcdia epeyce k1z. 

masasma do 11ru ilerlerken, ev sa - d N' · b b' · · kavalyesi kimdir? bilmiyorlar. Fa- 5 t ve ressam 1 1 •az1 eye, mnc1. 
hibi, kmn onünü kesti: limn Nevine verilmesi için, rica -ka-t, muhakkak ki ikinci partinin b. 

- Nereye !iekerim? Asil müsa • da bulundu. 
birincisi o olacak ve o vakit me--
raklart bir parça azalacak_ 

Dans biraz daha devam etti ve 
Nazife hamm gramofonu durdu
rurk n, hey'et reis1 res am Niyazi 
birinc y1 i1ân etti: 

- V dia han.m kazandi!~ 

baka §imdi ba~ltyor. Fakat onun bu ricas1 dmlcnme • 
Vedia itiraz etti: di ve biraz sonra salonun birincisi 
- Ne lüzurn var Nazife ha • olarak ilân edildi. 

Üçüncü bir alk1~ tufam duvar • 
mm? Nevinl birinci ilân edersiniz, larda akisler btrakarak sondü, bu· 
ben de ikinci olarak kalmm. nu müteakip liadehler havaya yük 

Nazife harumdan evwJ.. annesi S<'ldi. 

Vekâlet 45 günlük bir 
mühlet daha verdi 

Mimarlar istida 
alabilecekler 

ile 

Bir müddettenberi Ankarada Çimento ihtiyac1 olan her in~a. \ 
bulunan Akay ~irketi Müdürü Sa tm mes'ul mimart vilâyete bir is.. 
lih Bangooglu §ehrimize donmÜ§· tida verecek ve alacagt çimentoyu 
tür. Haber aldtg1m1za ~ore hariç. nerelerde kullanacagmt da izah e
ten d.1!ri. it~al. e~ilm~i için istan • decektir. Yap1lan kontroilerde a • 1 
hui Den Btrhg1 emrme açtlmt~ o- • hnan çimentonun ba§ka yere sar • 
!an akreditiflerin istimali için Ve. fedildigi gorüldügü takdirde Mil • 
kâlet 25 günlük daha mühlet ver • li Korunma Kanununa muhalif ha 
mi§tir. Bu müddet zarfmda akre- reket suçu ile mimar ve Ï.ruiaat as. 
ditifler kullamlmadt~ takdirde ip hibi hakkmda takibat yapilacak. 
tal edilecektir. Diger taraftan ma tir . 

Türkgeldi ve Nail Topuz, bi -
rinci sorgu hâkimi Salâhat • 
tin Âyanoglu, Çatalca hukuk 
hâkimi Sabri Sezer, $ile hâ. 
kimi Muhlis $en, Fatih bi -
rinci sulh hukuk hâkimi Ra. 
hime Ôke, Galata sulh hâki • 
mi Nusret Bilgin, yedek sulh 
hâkimi Zeki Ernar, Adalar 
sulh hâkimi Niyazi ~arka • 
zan, Asliye hukuk hâkimi 
Kâztm Suda ve asliye 7 nef 
hukuk hâkimi Nail incidir. 

1 ya ~lerini tanzime tavassut edet~ 
ii hakkinda ber tarafta bazi üai>'1 

ve hayaller uyanm1~t1. :;onra \'~ 
kuat malûm olan seyri aida. Y'tl" 
Dünya da Avrupay1 kana boy11).,I 
boku§mada sakio bir bitaraf ve bl' 

nifatura birlitï için açtlan akredi. 
tif tamamen kullamlm1§tir. 'Her • a:·:·· : :· : ·:: ~ :~ 
fatura siparÏii verilmektedir. 

Ehliyetaiz 1araon çalttttranlar 
cezaland1nlacak 

Baz1 gazinolarda ehliyetsiz ve Taksi tahdidat1-

. kem olmak rolünü Büyük Britad' 
j yamn yard1mc1s1 olmak vazife:.in' 

1 terketti. Mister Ruzvelt es~en ôl~ 

A rnuayene cüzdans1z garson çah§h-
brahampqa konasuna nld1gi gorülmü:itür. Belediye Re • DIO 

iatinad duvan yap1ltyor isligi bu hususta kontroller yaptl.. 
1 

kald1r1lmas1 

denberi alelûmnm diktatorlüklet~ 
ve bilhas a komünizm ve nazii111if 
amans1z bi.r has~t bulunuyord• 
Müsaraada demokrasilere yard.
formiilünii bir bayrak gibi açh. fi• 
hakilta bu bayrati Fransamn il' 
hidam ve azmi 1lâli s1ralarinda # 
landirmadi. Fakat Büyük Brita111' 
tnukavemet gosterdikçe, Birle~ 
Devletlerin ytldizh sancag1 da jar 
giltere ve buna ek olarak tak11" 
Çin demokrasisine harp hariç b' 
muaveneti goz~ aldL Yava~ )·a~ 
barp hile Amerikaltlar için ar 
istinas edilen bir fikir olm1ya .,... 

Beled.iye Reisligi Beykozda Ab. mas1m alâkadarlara bildirmi~tir. H . 
raham pa§a korusunun yanma bü.. Ehliyets.iz ve muayene cüzdan • er f arafta mCMDUDl• 
yük bir istinat duvar1 yaphrmaga stz garson kullanan müessese pat- yetle karcilandi 
ba§Iam!§hr. ronlarmdan da ceza altnacaktir. Y 

JadL • 

ii:ite Cümliurreisinin yak101 'fi 
hariciye müste§àrt mevkünde 1'; 
lunan Welles dün Va§ingto~_.1 
Norveç sefaretinde bir nutuk JP" 
cderek eski Avrupa vc fütiyar µ 
Y•YI hayretlere sevketmi§tir. r 

Otakç1lar E~~p yolu tenvir 1 y eni ihtikâr fuçlulari Ankara 25 (Hususi Muhabiri • 
d 1 mizden) - Koordinasyon Hey'e -

e 1 1yor Fiyat Mürakabe Kom.isyonu dün 
Yillardanberi bir türlü tcnvîr e. yeniden bazt ihtikâr cürmü me§· tinin yeni kararnamesi mucibince 

diiemiyen Otakç1lar - .~r.ne~ap1 hutlan yapmi~lardir. Bey.oglu Ha- bug'ünden itibaren taksiler hak • 
Y_0 lunun ay~m.~ablm8: ~§1 bitmtis ~ copulo pasajmda Napolyon Zahar- kmdaki tahdit kaldmlm1§ bulun • 
h~ .. Pazar gunun~en Jhbarcn yem j yadi3 lul telâ ihtikârmdan yaka- maktad1r. ~hirde tek ve çift plâ-
d1kilen 11 elektr1k lambas1 yak1 • Ianm1"-tlr k · · · 
1 k Y • a numarah takstlerm umum1yet. 
aca tir. Suçlu 12,5 kurtl§tan S6tilmas1 Iâ.- .. .. .. .. 

Mllijarinileyh geçen BüYll 
Harpten sonra bir Millctler C~ 
yeti kuruldugunu soyledikten 9' 
ra: •Fakat, diyor, Wilson'un ~ 
ladtiJ milletler cemiyeti Biriet' 
Amerikada ve dünyanm diger !JI~ 
leketlerindeki insanlann kor bO"' 
binliti yüzünden akim kalm~•.•:~ 
MumaReyhe gore, bOylete MiJleP"'" 
Cemiyetinin muvaffak olama~ 
s1nda en mühim âmil Amerik•IP'" 

Sar~ hastahkl!'r ~ücadele ztm gelen telâlan 25 kuru§a sata· 1 11:! ~~fere ç1ktiklan gorulmU§tur. 
bma11 gemtleblecek rak ihtikâra t!!§ebbüs ettiginden ~orler ve halk bundan son de • 

Beyoglu sâri hastahklar müca • dün adliyeye verilmi§tir. recede memnun kalrnt§lardu. 
dele me-rkezi binas1 ~:elediye tarii. Keçi kalmdan torbalar Bu husustaki karar sureti de bu 
fmdan !a:n'.r _ v; tevsi ~dilecc~tir. yapiliyor günkü resmî gazetede aynen inti-

Bunun tçm laz1m gelen tahs1sat M nù k r . d l 'ht' .,ar etmi" bulunmaktadir. ayrtlmi tir. ek e
1
e 1m1z e .çuva i 1yact- .. y 

T "f d f 1 ' nm ar§l anmas1 içm Anadolunun 
ar1 e en az a para alan b. k tak lar d b' "k • l b · k h .. · irço mm a m a l/"fU ~1 

Ir ah.;: ane 3 gun torbalar imaline ba/.ànmt§br. Bu 
pabld1 seneki incir, üzüm, fmd1k ve saire 

* 
Dünden itibaren istanbulda da 9e onunla bu cemiyeti meyd•~ 

tek ve çift nurnarah bütün taksi • koyan ingilte~e ve Fraosarun ç-: 
lerin se)TÜsef~re ç1kartlmast umu bc;dbin bir siyaset takip etmit / 

malartdtr. mî memnuniyeti mucip olmU§tur. ~ 
Otomobiller bu sabahtan itiba • Müste§ar fikirferini daha ziY -" 

Bazt kahv hanelerin müi;;teri • gibi mahsulâttm1z n bu neVi k1J 
l~r~en tari.fe ~a~ici para a~~1kl:11't torbalarla ihraç edilebilecegi anla
~ikayel ed1lmt§hr: Bunun uzerme §1lrm§hr. Keçi k1hna bu sebeple 
~ehzadeba§I semh~de yaptlan tef. talepler sür'aUe ar.tm1ya ba§lam~ 
.. 1§te 1.13 num~rah Ihs~nm ktraat • ve fiyatlar da biraz yükselmi~tir. ren serbestçe çah§abileœklerdir. 
hanesmdc tarife har1ct fazla para Ticaret borsaatnda intihap 

tasrih edenk Cenene kurumuo,.... 
akim kalmasmm diger âmiJJef'll" 
de munsiC bir ·urt'tte fakat ~ 
s1zca siiylcmektedir: (1 almd1gmdan bu dükkân Fatih kay yapildi 

makamltg1 tarafmdan 3 gün müd. . ( 
detl ka t lm t n· - tl !stanbul t1caret borsasmm ytl· 
· e pa t 1§ ir. 1~r sem er l· '- 1 . . 'd . tih b .. 
de de s1k1 surette kontroller ya • = mec 1s1. 1 ~re 10 • a ah ~un ya-
n 1 Beled' 1 • k d l ptlmI§br. Içtimaa azamn btr k1sm1 . .,1 mast 1yece a a a ar ara . . . . . . . 
bl.ldt' ·1 · t· 1§tlrak etmeml§hr. Maamaf1h içh-

ri m1~ tr. . . . . 
F 1 •- tr 1·· mada ekseriyet temm ed1ldigin-1r1n ar1n KOn o u . . . 

den yeniden mtthabat yap!lml§ ve 
Razt mmtakalarda francalamn 

iyi tevzi edilmedigi hakkmdaki 
"kâyetler üzerine Belediye Hey • 
· ti Tefti~iye Müdürlügünden bir 
1ey'et dün sabah Adalar kazasma 
e muhtelif aemtlere gidcrek tet. 

:ikler yapm~lardJ.r. 
Bazt f1rmlann cezaen unlarmm 

·zalhlmast yolundaki iddialan da 
tkik edilmi§t:r. 
Yolsuz tevziah gôrülen f1rmlar 
l:!r;-·da iddetle takibat yap1la -

~ktir. 

peticede geçen seneki idare hey'eti 
avnen ipka edilmi§tir. 

Laypzig panay1rma ittirak 
edeceiiz 

31 Agustosta aç1larak 4 Eylûle 
kadar devam edecek olan Lâypzig 
panayirma Î§tirak etmemiz tekar
rür etmi§tir. Bu sergide te~ir e
dileœk e§yalar haz1rlanmaktad1r. 
Alman hükûmeti panay1ra i§tirak 
edecekler için kolayhklar E;éister
mektedir. 

- Ya~asm yeni yiltn kraliçesi!! enda seyre gel~medigim~ üzül • 
- Ya~asm Vedia!! düm. Maamafih bunda semn bi • 
- Y~asm güzellik!!' rinci ola<'agtna emindim. Ne der • 
Hiç tammad1g1 bir { .,:i gü. sin hamm? 

rültü arasmda clindek. .~:ki ka • Kadriye hamm, tasdik mâna • 
dehini ona vermege u~a§iyordu. smda baismt salladt, sonra ktzma 
Fakat Vedia bunu reddetti ve sa - dondü: 
kln ad1mlarla annesinin yanma - Nihat beyi çok ihmal ediyor. 
gidip oturdu. sun Vedia. Bu kadar soguk dur • 

Ycni bir tango ba§lami§ti. Bir • mak ay1p olm<>z mt kmm? Bak o 
birlerile yart§a giren gençler, ma. kadar büfeve davet etti, Lu· dcfa 
a~.Ia~ma gelip bir tek dans için dil 

1 
bile gitmed in. Halbuki salonun bü 

dokuyorlardt. 0 bunlart da red - tün k1zlari onu yakalamak için et 
detti ve annes:nin tsran üzerine rafmda pcrvanc gibi dënüyorlar 
vski kavalyesile çiftler arasma Vcdia dudak büktü: 
kan§h. - Ellerinden alan yok, ugurlar 

Vakit bir hayli ilerlemisti. Mü. olsun. Soguk duruyorsam kabahat 
kerrem bey yanlarma gelmi~, bu sizde. Brni buraya zorla gPtire -
geceki ~ansmdan bahsediyordu. 1

1 

cek ne Yard1 rnnki? Babam kumar 
Pokerde yakalad1gt blofleri, üç kâ masasmda. siz onun bunun dedi . 
git alip <Àa fülasa kar~1 nas1l kare. 'kodusunda. ya ben ne yapay1m? 
dam ç1kar1p rest ald1gm1 anlat • - Sen de dans et kmm. Boy!~ 
makla bitiremiyordu, Nihayet soy bir gecede durgunluk hiç olur mu? 
liyecek sozü kalmaymca, hâf1za • Yeni y11. sen m bir senclik ne$'e 
sm1 güzellik müsabakasmm alkt§· membam olmah ... 
\an tirnialad1 ve k1zma dondii: - Ya be"l is!f'miyor~am? 

- Seni tebrik ederim ben•m kra Kadriye hamm gülüyor: 
liçe kt:iam. Elim degip de scni o (Daha var) 

Ticaret Ofisi 
ka drosu 

10 §ef, 15 memur, 20 
bekçi ilâ ve cdildi 

«- Bunun : yâni Milletler 
tniyetinin k1Sir kahnas1mn • diJ" 
bir sebebi de l\liJletler Cemiyet;;J 
bazi devletler tanf1ndan ônce k,I 
di siyaset ve ticari ihtiraslar1n1 ~ 
bakkuk ettirmek ve statükoyu Jll I 
hafaza eylemek maksadile kulbll 

Ankara (Hususî Muhabirimiz • mq olmas1d1r... J 
den) - lstanbul Ticaret Ofisi kad Bu cüml.el~rin ya~ing~onda rf I 
rosunun genililetilmesi etrafmda ., ve en salah1y~th bir ~~dan ~el' 
ki karar ve yeni Hâve kadrosu Ve m11 olmasma msan 1hbmal .....,( 

. , . , mekte mü~külâta ugruyor "Ve · ~".'., 
k1ller Hey ett tarafmdan tasdika 'iht" • b t l f · .,eir" . . . . ra 1yan u e gra m men, ..1 
ikttran etIIU§hr. Kabul edilen bu Berlin olup olmadigma kanaat ,-
tevsi kararma gore Ofis kadrosu. tirmek için bir daha dikkatlc t' 
na yeniden 10 l,ief, 15 memur ve 20 k1yor. Çünkü Almali Nasyonal JI 
~kçi daha Hâve ed.Uecektir. yalizm hareketinin dogmas1 ve ,,1 

Tasd.ika iktiran eden karar mu- yümesi hep bu Versay ahitn• ~ 
ci~~~ bi~~aç gµne kadar bu açi... ~ini~ haksizhklar1~a v.e .ondall fi 
lan vazifulere yeniden memur se • gan Ak\lam €emtyetmm tarti 
çilerek !ay~nler.i. yap!laCakhr. hareket1erine•atfolunuyordu. I 

· Almanyamn' l}ef~ barbe tell tl 

K k düm eden her nutkunda, diger.cl 1 esme §e er lctlerle müsavattan bahsetll11~ r 
---~~- dünya iptidaî ' maddelerinin .,.-.,,. 

~irket sipari1leri dut devJetler elinde bilhasSll .,_ 

b 1 
yük Britanya ve Fransa elinde i 

ka u e ba,lad1 lunmasmdan §Îkâ, et ederek b•1.;i; 
Ticaret Ofisince hariçten Mersine ge. mctlerden Alman milletinin de 

1'1 
'mien kesme $ekerler1n sah~1na $eker fade edcbilmesini istemi!)ti. Jl:ir/ 
;irketi tarnfmda,, ba§lanm1~hr. $eke patlamasmda en esash âmil bt1 ,1 
lhkeli bugù.nden ltlbaren küp §eker ~iinrelcrdi. llalbuki bilha~s:i f"t..; 
.ùpar~lerim kabul etn ektedir. fl ,. 

~-- ~a Mister Wellcs'in dedi~i !!
0 1

11 
Ccrc dayanan statükonuu 11

111
1 

fazas1 cndi~esile çirpm1p dur•
11 Eksik ekmek müsaderesi 

Beyoglu cihetinde yaptlan ara~
tJTmalarda be§ fmnda 638 kadat 
!'ksik ckmek musadere edilerek f1· 
rmc1lar hakkmda ceza zab1tlari tu. 
tulmu§tur. 

Ayr1ca 33 esnaf ile tramvaydan 
atl1yan 11 ki~lye ceza kesilmi~tir 

--4'1- -

Altm fiyatlara 
Dün bir altm 26 lira 10 kuru§a 

kadar muamele g0rmüstür. EvveJ1·; 
~iin fiyatlar 25 lira 75 kuru~tu. 
Külçe altm fiyaUari a:'~ lrw.;.ru.i41.r. 

ta idi. . 
Vine !\lister Welles diyor "~~1' 
"- Bu l\lilletlcr Cemiyeti ~\;! 

zaman Wilson'un fikri 11n1r1b ~ 
milletlcr arasmda lâz1111 ol:iJI r' 
zcltmeleri ulh ve ada!cte ~'' 01( 
hir surette y11pm1ya muktcd1' 
mamqh~· 1 

l\Iil lctler Ccmiyeti H onll "'~il' 
dcdetleri ne Hitler 'c n d~" ' 
solini bclki hundan daha 11 

1 ~ 
kat'i bir •fade ile t nk1dc 111

11 l 
1 üncu <111~ 
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Hi n distan1n 
sef erberligi 

Burada büyük bir i~ 

Almanya Ï§ÇÎ 
bulmak 

zorlugunda 
seferberligi yapibyor Harp va~iyeti memle-

Simla 2S (A.A.) - Hindistanm k k' • • • 
lstlhsal mmtakalannda yaptig1 bir ette l lfÇl m1ktann1 
tetkik .;cyahatmden dfü1en Yeni aza}hyormU• 
Zelanda mûmessili M. Picot ver • y 
digi btr muli.'.<atta Hi:ndistandakl Londra 25 (A.A.) - Îkt!Sadî 
fabnkalarda çah~n ~ilerin pa • harp nezareti tarafmdan dün ak -
rolasmm da Büyük Britanyada ha §am ne<;redilen bir beyarmameye 
Viol hücumlarma maruz kalan lng;. nazaran Sovyet Rusyarun 1Slilâs1 
112 ameksinin parolasuu.n a)'lli oL Almanyamn i~ bak1rn.mdan ma • 
dugunu soylemi~tir. Bu parola ruz kald1g1 mü~külâll artt1rm~ • 
•B•z de her §CYe katlanarak çah~- t Se l b danber. · · ik 
maj!a devam edœegiz.. siizlcrile ir. .ne_n n Wiln 1 

l§Çl m 
ifa<le edilebillr. tari gitt1k\jC azalmlli ve Avrupa 

'VI. Picot §U sozlcri de ilâve et • kit'asinm her bir tarafmdan ge • 
'TloS ·: tirilcn amelelerle bo§luklar dol • 

H·nct.i~tan sanayil, t1plu Hind durulmak istenilmi§tir. Kânun11 • 
orclusu gib1, heferbcr hale konul • sani ve Mart aylarmda Almanya • 
maga bRljlanm1~ bulunmakt'1d1r ya büyük miktarda amele celbe • 1 
Bu ~cfcrberhk, Hindli müt<'h!.S•ts· dilmi;;\tr. Silâh fabrikalannda mü 
lar turafmdan Hindistandaki ma • tcha.s1s i§çiler bile askerc ahn • 
den cevhNlennden top, tank, o • m1~\!r. Askerlik çagmda olanlar • 
bùs, z1rhh <>'nmobil, bomba ve di. dan z1raat 4lerinde çok az insan 
ger modern s1lâhlar 1mal ed Jinct'- kald1g111dan bu Î§ler, ihtiyarlar, 
Y<> kada1 devam l'decekttr kadmlar, çocuklar, yabanc1 i~çiler 

e harp esirleri tarafmdan yapil • 
"laktad1r. Almanyada bir milyon 
30 bin Î§Çi bulundugu tahmin e • 
lilmektcdir. Bunlardan 380 bini 
n§aat i,jlerinde çal~maktad1rlar 

Ya banc1 amele tehlilœli ~lerde 

lsviçre - Almau 
ticarî anla~mas1 

1 Al 1 l 
rnllaruld1gmdan bunlarm da ço • 

sviçre man ta - ~u Îngiliz hava kuvvetlerinin bom 
yan nakliyabna yol bar<l1manlari neticesinde vukubu. 

!an hasarm tamirinde kullantl • 
verecek maktadir. 

lkm 25 (A.A.) - Ofi: 24 Tem. 
mu< •arihinde fedcral m<'clis tara

f mdan tasvip edilm1~ olan Alman· 
isv1ç1 e t.carcl iti lâû hakkmd• a • 
§ag :bki. malûmat elde cdilrnI:;tir: 

Almanya, 1sviç..eye 1940 senesi nL 
hayetmc kadar 200 bm ton komür. 
l:l.500 t<>n dcm1r ve ayda 14.500 
ù:>n madenl yag ve~g1 taahhüt 

elmt·ktedir. 

Cephane deposu 
inf ilâk1 

Enkaz1n albndan bir 
çok ceset ç1kanhyor 
Scvllle 25 (A.A.) - Ofi; Son a. 

Amerikada ge· 
• • 

m11n~aat1 

Y enidcn 33 filcp dc
nize indirilecek 

Nevyork 24' (A.A.) - Kalifor . 
niya'da Todd tezgâhlarmda lngil 
tere hesabma in§" edilecek ilk o -
tuz ~lebin 15 Agustosta denize in 
dirilecekleri tahrnin edilmektedir 
Bu suretle bu vapurlar tezgâha 
bindir!ldiklennden dort ay sonra 
denize indirilmi~ bulunacaklardtr. 

Hâlen denize irulirilmege âmade 
aynca 3 teknc daha vard1r. 

Mame eyaletinde Portlandda • 
Ici 'l'odd tezgâhlannda da bu va • 
purlara benzPr 30 §ilep il'l§a edil • 
mt'ktedir 

D 1 $ POLITIKA 

Ïnan1lm1yacak 
bir ses 

(Ba' tarab 2 oei sayfada) 
fak olamam~lardtr. Bir bal de lù 
Vll§Ïngtoudan yükselen bu sesin 
Londrada ve Tokyoda uyand1ra
cati akisleri dinlemek ddden me
rakh ve zevkli olabilir. 

istikllal hakkmda ve iinümüzde· 
ki âlem hakkmda da Welles'in fi· 
kirleri çok dikkate deger. Müp· 
rünileyh silâhlanmanm an<:ak silu 
ltir kontrol ile tahdit ol\lnabilece
gini ileri sürdüklen sonra ~ m.â-
11&h ve bütün bir program olan 
cümleyl sarfediyor: 

«- Tabü membalar veya bütün 
milletlen lâzun olan iptidaî mad· 
delerin inhisan bir millet veya bir 
hükûmetin elinde bulundugu müd
detçe adalet ve sulhe müslenit bir 
dünya nizanunm temeli mevcut 
olam1yacaktll'.• 

Dünyan!Jl. iptidai kaynaklarm1 
ellerinde tutan memleketler bil· 
hassa bliyük demokrasi olan A· 
merika, Büyük Britanya ve Fra•· 
iadll'. Bundan mahrnm olanlar ise 
merkezi devletlerle Uzak ~arkta 
Japonyadll'. Bu nimetlerden bütün 
dünyalll.D istüadesinl tenûn ettnek 
huswunda Amerika ilk adimt ata

IOKUYUCU 

DILEKLERI 

3elediyeden rica edi
yoruz : bu as ansor 

bozuk degil mi? 
Dün Yenipostane klll'§lSmda Er

wrum hanmda faaliyette bulunan 
.nüesseselerde çah~lardan bir 
-nektup ald1k, Deniyor ki: 

•Bu han be§ kathd1r. Gùya asan· 
sorü de vardir. Fakat bu asansiir 
haftarun belj gününde bozuktur 
diye .i§lemez. Han ile alâkadar yüz 
lerce ~ sahibi haftamn ~ günü 
bu s1cakta merdivenleri tirman • 
mak rnecburiyetinde kahyoruz. 
Ayni zamanda han sahibi bu a · 
sansorü acmni ellere b1rakm1~ti.r. 

Han sahibine yapilan müracaatlar 
.naalesef netieesiz kalmaktadir. 
3elediyemizin nazart dikkatini 
çekmenizi rica ediyoruz.• 

OkuyuculanmlZ hakbd1r. Eger 
bu asansor bozuksa, haftamn iki 

unü de olsa, vatanda~larm haya. 
tm1 müthi~ b!r tehlikeye maruz 
birakmak pahasma nas1l i~lctebi • 
lir? Bozuk dcgilse mal sahibi dai • 
releri a«ansorlü olarak kiralad1g> 
halde nicin asansarü i~letmez? 

Meseleyi belediyemizin nazari 
dikkatim· vaz'ediyoruz. 

Reisülhattatin 
Kâmil Akdik 

Dün merasim ve ih
tiramla defnedildi 
Tezyini hat san'atinin en son üs. 

tad1 Güzel San'atlar Akademisi 
profesôrlerinden Reisülhat:ahn Ah 
met Kâmil Akdik vefat ctm~tir. 
Milli san'attmmn e'iSiz üstad1 o • 
tan met'humun cenazesi qün Ge • 
lenbcvi orta okulu kar§1Smdaki e
vinden merasimle kaldmlarak Fa. 
lih camiinde namaz1mn kilmma • 
s1m müteakip Eyüptek.i aile mak. 
bcre$ine defnedilmi~tir, Merasim • 
de Akademi profesôr vc ta!ebesi, 
güzide bir çok zevat, merhumun 
akraba ,.e d%tlar1 ile hayranlan 
haztr bulunmu~tur. Maarif Vekili 
de bir çelenk gondermi§tir. 

Merhuma magfiret diler, aile • 
sine taziyetlerimizi bildiririz. 

5AVFA ----
,...--------------------~---------------------.. 

GÜNÜN. MESELELERi ) l 
Japon muammas1 çozülmiye ba§- J ten de olsa rahf\t birakmalarma 
dt. Japon gazeteleri birkaç gün a p 0 nya memnun olaeaklard.r;• 

/ranSJZ Hindiçinî sômiirl(e:.i i<;lare- 6 - Kala ltala btr Amerika kat> 
;ine ve !ngiltereye kar§l ~ddetll ha r e kete hyor; Amerika ise henüz silâhlan-
'C§riyattan sonra nihayet Japon· ma programmm ba~lang1c1ndadir. 
ya Hindiçinîden baz1 taleplerde bu- • Amerika halkm n büyük bir k1'm~ 
.lunmU§tur. Hindiçinî umurni valisi g e ç 1 y 0 r barp aleyhtandi.r; 
Amiral Decoux ile Hindiçlnîdek1 7 - Hindiçinîyi ve arkasmdan 
Japon askerî hey'eti reisi General ---<>--- -- Siyami ele geçirmek, dogrudan 
Sumitsa ara.smda Japon isteklel'i· Cenuba dogru inki~af dogruya ne !ngiltereye, ne Ame<i 
nin tatbikine ait hususlarm mü- için en müsait zaman kaya, hattâ ne de onlann müda-
zakere edilmekte olmas1 gtisteriyor faa edecelcler•ni .Oy ledikleri Fe-
ki Suriyeyl elinde,n geldigi kadar seçilmi~ bu}UOUfOr lemenk Hindistanma bir teca\'ÜI 
müdafaa eden Vi§i, Hindiçinîde olmad1g1 içi.n, cenuba dogru yapt• 
Japonyaya boyun egecektir. Bu 1 "f t A • lan bu ilk hamlelerin, daima paslf 
müzakerelerden Tokyonun mem· ngl ere Ve merl- bir s.iyaset tak1p eden bu devleller 
nun oldugu hakkmdaki haberk!r kan1n aksülâmeli tarafmdan vakil kazanmak emelile 
de, Frans1z müstemleke !mpara• mecburi bir müsarnaha ile kar~t· 
torlugunu her kime kar~1 olursa oL p85Ïf Of8C8k lanmas1 ihtimali \'Ok kuvvetl111ir. 
sun müdafaa edecegini bag1ra bagt· Y azan: Bu takdirde Japonya as1l hedcfine 
ra siiyliyen Vi~nin, Hindiçinîyi ~ • • \ tehlikesizce sokulmu~ olur A bit 
t~slim d~mek ol~n Japon taleple- ' Abidtn Da ver 1 ihtimalle lngiltere, Amerika ve Fe 
rine musaade1'.,r davranacagm1 lemenk Hindistam. harbetmi) c kJl. 
gostermektedir. l J k1~1rlarsa, Japonya i in o zamnnk1 

Evvelà §Unu kaydedelim ki . . . _ vaziyete ve icaba gëire, ya harb1 
736 800 m bb k'l t · 1 , ,se deniz kuvvetlermm yapabilecegi kabul etmek, yahut i'•i tall "a bag'. 

, ura a i orne re gent§ • . . . . . N • ' 
ginde bulunan ve 1936 da nüfu'' bir t}tir. Yen1 Hanc1ye ' az r nm lamak mûmkündur. 
2'3,260.000 kil;i olan bu kocanc" '>ir Amiral olmas1 da. ccnuba d.J;ç Hûlâsa, Japonya 1çm, cenubi 
s&mürge uzun zamandanberi Fran- ru inki~af liknnde olanlann galcbe dogru sarkmanm lam zamamd1r 
sanm ehnde bulunuyordu. 202,000 çald1g:na delil added!leb~lir'. . j Eger Almanlar, Sovy<'tleri rr:aglup 
murabba k1lome\re genisliginde ve Japcnyan:n, evvela ll·ndtçtmde, \ ve mi.mhezim ederlcrse, .•male di>i:
yalrnz 3 buçuk milyon ~üfuslu 

0
• oonra da s:yamda hâkim olmakk r11 uzanmak da mümktindur , . ., " 

Jan Suriye is<', 1919 danberi, Mil- · varmak Uedigi hedef, gayel aç:k- ,·akit bugünkünden daha kolay bu 
letler Cemiyetinin mandas1 ile vekâ tir: Cenubi Çin deniline, Singapu 1~ olur 
leten idarc edilmek üzere muvak- run bu!und'1g,1 Malaka Yar·mada· i;>imd~ mesele ingilterenin ve bil· 
kat:n Fransaya verilmi~ti. Fransa, sma hakim olmak, ondan sonra. hassa Amerikanm ycni Japon ham-
S~ri~eyc lâfla da olsa is\iklâl ver- Felemenk Hindistam dcnilen son lesi kar~ismda alacaklan vaz1yel· 
~·~t1; ~n .som·a Milletler Cemiye-i' derece zengin adalnr1 ele geçir- ted1r. Amcl'ikan ve lngil z riC'llh· 
tin~en istifa. cttigi için, Suriyc Ü· mek. nin sëizleri wy;fhr; hâdis1•ler1 k.i,·1> 
~rmde, h~çb1r hakk1 kalnc~m1~~.'· Japonya, 19~~ A[:ustl:>sunda Al· ile ikli!a ediyorlar; Japon ·n ·1 \ 1· 

Oyle old~~ hal~e Sur1y~y1 mu-! manya ile anla7hklan sunra. mû- rikten çekindikleri a~ikârJ . r. Yal 
dafaa eth, ~1.md1 u;e, kend1 mah o-j tencad1yen garbc dr1gru geni~lemek nl?. Amerika Baluive Na21r1, Ja· 
la~ çok ~ski .. ve en kalababk sO- için ilbaJ...!ar ve istilâlar yapan ponyanm ne taraf~ tevecctih ede-
murgesm1 mudafaaya te~ebbus Pl· Sovvet Rus\·amn si,·asetini ta"ip , · ·· k d · t' t k.. d J . . . · : , ~ cegm1 muna ~· an 1ç map e mt' 
me en ~.ponlara teshm edecekt:r. e?1yor. Vaz1yet §Dyle hülâsa ed.le- le beraber, .Pasifikteki Amerikan 
Bu da, ' ·~mm, yalmz esk1 mutte- b1lir: • d Am 'ka u k <> k tïk' d" 

1 
- Ü .. onanma.<1, eri n;n za .,.ar 

1 me u~man ~ dugu.nu. çlu 1 - Fransa ma~lûptur, Üçler siyasetini tatbik etmek ;çin icap 
Pakt devletlenle ise, ehnden k!>' Pakt1 devkllerine karo1 boy·- - ed k h · k · • kla . 1s 

1 
. . . . ' uu cg- ece er §<'Yl yapaca vaz1ye .. 

ra r.ni a a ar dah1, dost geçm· mi~tw Japonvaya mutavaat ed ted· d kl 'ktif t · u F · k . . . ~ . ' . c- •f• eme e 1 a e 1nl.§ r a· 
rmye arar verd1gm1 gostermek-

1 

ceklir. Elme'e de btiyük bir muka. kat bu Uzak $ark siyasetinm ne-
tedir. .. . verne\ g,osterem.ez~ reye kadar gidecegi me<;huldür. 

Bu nok~y1 bôylece kay~ett1kten •. 2 '.'"" S-yam, buyuk hi!' devlet de- Diger taraftan Sovyeller de hâ· 
s<>nra, yen1 JaIJO? h.are~eti~e gele-1 gtld1r; Japon nüfuzu alt ndad1r; là, Japonlarm Sibiryap kar , ha· 
lim. Japonya, Hmd1\ .• 1yi 1.;ter ta- yalmz ba~ma ses ç1karamaz; rekete geçmek btedikl"ri ve Hin· 
mam1le 1~ga.I .~tsm, 1sterse ora.da 3 - Holanda Hindistam, Holan· diçini meselesinin bu harekett giz· 
yalmz a.;ken usler almakla 1kt1fa danm Almnn i~gali altmda bulun· lemek için bir duman pcnlesi <>I· 
etsm, onun bu hareke\1 Toky~nun mast dolay·sile bu memkkettc~ dugu kanaatindcdirler. Pakat bu 
§imale degil, ~~~~ba .. dogru inki~at büyük bir. yard1m gôremez; bize dogru çtknuyacak bir e~di;;; 
kararm1 verd1gm1 gosterir. Esasen 4 - ingtltere, Avrupada. Alman· gibi geliyor. 
l!imale dogr~ ink~af etmek L~tiyen- ya ve tlalya He müUli§ bir harbe Muhakkak olan cihet, Japonya· 
Ier, da.ha 11yade kara ordùsu er· tutU§IDU§lur; Uzak i;>arka fazln ' nm art1k har~kete geçmiye karar 

lsv1çre h<"y'et mahsull<·rini Mih 

ver df'vll'tl<'ri memleketlel'inden 

transit olarsk geçirrm!k için 1sviç· 

re1 •• bracat tac!rlerine 1âzun olan 
Alman ve !talyan terfik bonolan. 
nm 1tas1 husu>0nda da sühulet 

gb: terihnesi netiOE'timi elde ctntl§
lerdir, 

Iman haberlere gore Punta • del • 
Verde baruthanesindeki mfilâk 
enkaz1 altmdan 23 ceset çi.kar1l • 
m1~tir Enkaz altmda daha bir mile 
tar ccsc~ bulunacaj!l zannedil • 
mekt'Cdir. Ekserisinin yaras1 a!u: 
olan yinni alti yarah hastaneve 
yatinlm~hr. ' cak olnr~a harbi IUzumsuz lalm1~ ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ve bu itibarla bütün be~eriyetin 
~ükran.1n1 kazann11~ olacakt1r. 

kâm, cenuba dogru yayilm1ya ta· kuvvet ay1ramaz; vermi:j olmas.d1r; merakla bekle
r~tar o.lanlar .is.e ~onanma 9efle- 5 - Sovyetlcr, garp cephesinde nen §CY, Japonyaya kar~1 Anglo. 

1

1 r~dll'. Çunku b1rmc1 h~~ket, .daha me§gul olduklan içm, Japonlarin Sakson aksülâmelinin niahiyet ve 
z1yade kara kuvvetlerinm, 1kmcis1 Uzak $arkta kl'ndilerini muvukka- derecesidir. 

Belgrat • Cenevre hafü, seyyah. 
tara ve e~ya na.kl,yalma 1otç1lacak.. 
tir 

Frderal mcchs, Alman rthalâh 

l.sviçre ihracahm telâfiye .kili gel 
ITl1'di~ müddetç.. lsviçre ihracat 
tacirlerine muvakkat avanslar ver 
mege mütemayildir. Bu avanslar, 
sene sonuna kadar dôrt yüz mi'!yo 
nu tecavüz etmiyecektir. 

Dilnyan1n her taraf1nda insanla
r1n emniyel i~inde ve korkos112 ya .. 
~mak arzusunda olduklan yolun
dalû ifade i•e dogrunun bizzat ken. 
disidir, ozüdür. 

ESRARENGIZ DANSÔZ 
ttalyan olan Genaro hararet • 
sl't baliad1: 

Davetnamt'ntzi bi.r saat ev. 
vc1 ald1m ve ... 

- Malûm, malÛln! Bana yal· 
ntz ~nu soyleyiniz: Grafopu • 
los'un sigara tabakaslm dün ge. 
cc Dcltos'un eliode giirdünüz 

' mü? 
Genal'O ozur dilemelt için bir 

re •erans yapt1. 
- Ben müi1erilerle pek ~ 

gul olamtyorum. Fal<at Viktor 
size is\edigini.a. •• 

- Âlà! ÔJle ille 5iz œvap ve
rin! 

Jan $abo garsonun giizleri • 
nln lçine bak.110l'du. Kalbi $id. 
dotle çarptyordu, Faut Viktor 
gozlerin! yere indu~r .. k maz • 
lûm bir adamm •-le mmldan· 
dt: 

- Bara kar§I. da1ma mülte • 
fit davranan bu gençlere fena _ 
hk etmek istemem. Fakat ha • 
k.kati soylemek mecburiyetin • 
de oldugumu siz de takdir eder· 
sin!z .• 

- Evet mi, hayir nu? .. KJ.Sa 
kes:n ... 

Zab1ta Romani: 21 J 
Türkçcai M. Ferülan ·----=---===-

tedikleri de oluyordu ... 
Grafopulos'un sizde btrakh~ 

inttba nedir? 
- Gelip geçici zengin bir ee

nebi ... En iyi mü~terilerimiz 
bunlard1r ... Fiyattm sonnadan 
gelir gclmez ~panya lSmar • 
lad1, .. B~ frank bah§~ verdi ... 

- Cüzdarunda bin frankhk 
hnknotlar gôrdünüz oy le mi? 

- Evet ... Cùz<'am do lu 1di ... 
Yalmz Frans1z banknotlari ... 
Bir tek Belçilca buWiotu yok • 
tu ... 

- I>ikkatinizi ~a bir §ey 
l"f'lbetmedi mi? 

- Kravahnd.a güzel bir incl 
vardt. 

- Bardan ne zaman çùrt1? 
- Adel'den biraz sonra ... E.. 

sasen Adelin yamnda ba§ka bir 
mü~teri vardt. Bir 'Frans1z ... 
Barda blfa içti ve bana bir 
frank bah$ll; verdi. 

- Demek herkes git<ikten 
sonra palronla yalnu: kaldmu:? 

- Fakat bi:r: de ~1klar1 siin • 
dürüp kaptlari kapadiktan son
ra ç1k1p gitlik. 

- Ak~amm has1lâhm ekserL 
ya tezgâhin çekmesmde b1rak • 
t1guuz dogru mu? 

- Size bunu kim ~yledl? 
- Size bunu kim soy'!l.cti? 

Cevap v~rin! 
- Yanù.~ >Oylem~ler! Her ak 

1am paray1 a11p gôtilrürüm. 
Yalmz ufak paralar1 birakmm. 

- .. Y-ni! 
- Elli frank kadar b!r ~y ... 
Jan yine §iddetli hir müda • 

haled~ bulundu: 
- Yolan soylüyor ... Has1lât1 

tezgâlun çekmesine kilitledigi • 
ni belltl on defa, yirmi defa gôr. 
düm ... 

Genaro hayret etti: 
- Ay, bu m11 iddia ediyor ... ! 
Sonra genç kadma dondü: 
- Adel size soylesin ï;;te! 
- Her ak§ar :lâtt altp gô-

türdügün!l ga ., , blliyorum! 

Cephelerde 
:Vaziyet - - .. - - - - ------------

H ·-~h .. . .. 1 o /A' D m areHat enuz mevzn\' 0 
mahiyetten ç1kmad1 

1 

~ , 
(B•§ tarafi t inci .,.yfada) CR;{ t::' Er-r.1i:r ' z 

dün de kaydettigimiz gibi tarih.n J ;:") r\r 'J.Ll\.CYINJ 
kaydetmedigi muazzam btr har • 1 j\ R T T J R J N J Z 
bin cereya~ <'ltlgi ~ir sahada bir \ -----.. llRrITfRDJ .. _Ja_ 11'7 'l\llDftn 
tümenin es1r veya unha edilmes11 ~o <r _J ... •• 'll~IL, r~~· 1 
hiç de J:,üyûk bir ·muvaffakiyet k I DA 
degildir. Almanlar da Balttk sa. • 1 
hilinde Wcvel havalisinde 20 bin 

sovyet askeri çevrildigini, 100 den~ 
fazla tup, mühim miktarda harp I 
malzemcsi, cephenin cenup lu~ • \ 
mmda da 141 Sovyet tankrmn ;m. ' 
ha cdildigini bildiriyorlar. Yine 

Alman tebligl; Kiefin bat1s1r.ea 
mukavemete çall§Qll büyük Sov • 
vel birliklerin.n ihata ed1~ ve 
;,.ukavemct tc,;ebbüslerinin tama. 
men kmlm~ oldu!!unu iddia eyle. 
mektedir. Almanlar cephenin dl • 
ger bir kismmda evvelce ihata e • 
dilmi§ olan Sovyet birliklerinin 
imhasma devam edilmi~ ve ttir 
günde alman esir miktanmn 10 
bini buldugunu bildirmekteùirler. 

Bunlarm mevziî bircr muvaffa • 
kiyel olduguna ~üphe yoktur. An 
cak üç n.mtakada cercyan eden 
büyük meydan muharebelerirth\ 
neticelel'i üzerinde mühim tesir ve 
rolleri olamaz. 

Bir Tuarrut Bonosu atze ü::i bakm1daa .cayda temln eder. 
1 - Paranlz.1 en emin bir yere yaUrmi.$ ve ona en l1i btr faizi t.emin etmi., :;,lW"IUD.uz: 
2 - M.llll Mildafaa nm art.an 1htiyaçlarm1 kar.i1h7arak dai ma dU. kuvvet)i olan Türlc.i79) 

rM:t etmlt olursunuz. • -a. .. 
Tt\KB: V ATA.NI lliziMDta. 
ONA niZMET BOllCMUZDUL 
ONA HizMET E~EKKEN KENDi llENl'AAftNiz& DE IÙZllft l:Di!ciz. 

BÎR TASARRUF BONOSU ALINIZ ! . . 
Bonolar Hazinenln kefaleti alttnda 6, 2~. 100, 500, 1000 lirahk p&r'Ç&)ar ulinde ihra edU •'-

Demek bonolar ber keM?re' elveri.$lidlr. ç mJ.f'-U-
Vadesi kisad1r. 3 ayilk, 6 llJ'hk ~• blr oeneUJc bonolar vu.llr. Bu vadelerin hitamuida bon ••de 

ederek paranlZI illabllirsinlz. oytJ.. -
BONO V'\DESi GELDiGi ZAllAN 

Paran1z1 aeri almP.~ f:~ten1ezsen12 vadesi gclen booo,.u 7en1 bir bono ile defilUrtr . . . 
bir defa dalla pe$in alab ilirsiniz. ve aradak..i fa1z1 

FAXAT VADE DOLMADAN llVVl!L PUAYA bniT ACINIZ OLUA 
Itet h:tn'i t-lr b~ .iy• murac~at ederek, b:>no falzlnden yüzde yarlm. fedakârllk .u 1 

blr bnr..1yu i!'llkonto ettir1p onu derbal para7a k::albedebilininii:. 0 halde: 7apmak l1Jol' Y e 
l'ARJ\NIZ DAWA PAJlADŒ. • 
1 AV VADELÎ Bflt TASAltllUI' BONOSU Bi'& YU.DA % C e ·'1 • . . • . . • • " '.i. % 1 • ... 
lt • • • • • • • ~ • 

falz getfrlr. 
Fai7.ler bono ktymetinden tenzil edilmek •u?fll•le -· u · y 1 b' d U 1- n . ., .,.....,m uuenir. lC ,r tene va e u'"" , 

bono lC'1n 940. lira verecek ve buna mukabll "J r !ilene 1000 1· a•·-~ •-
1 

i . . ._, , _ • , sonra ira ~·17.. 
nono l-d1z er P""''" C'riend1gt tç111 fa17. ni~beti haklkatte 3 6 defil. 1' 8.38 dlr. 

blr - Evel... Altm tabakay1 o • 
!'" elinde gordüm ... Hattâ ih. 
t1 a h davranmas1n1 bile siiy • 
lemt•k istedim ... 

Jan mfialle parladt: 

- Dogru eve mi gittiniz? 
- Her 1.amanki gibi... Môs • 

- BIJ genç ... .:esedi barm i • 
çinde gordükl"11ni nas1l iddia 
edebilirler, ben asti bunu an • 
lam1yorum! Grafopulos benden 
evvel ç1kh. Avdet etmesine im· 
kân yoktu. Cinayet di~anda, 
kim bilir nerede ika edildi ... Bu 
ka ar 1srar etmek mecburive • 
tinde kald1g1mdan dolay1 a·fll • 
nm dilerim. Çünkü nihayet bu 
gençler de mü~tcrimizdir. .. Hat 
tâ kendilerine kari• bir scmpa • 
ti bile besliyordum ... Kendile • 
rine kredi y11pmakhgim bunun 
en birinci delilidir. Fakat boyle 
mühim bir vaziyelte ha\Jrlanm 
sayd1g1m için yalan soyliyecek 
de degilim ... 

Londra rad:;osu, bir habere at •. 
fen Sovvetler;n Smolensk c.enu • 
bunda bilyük bir taarruza geçtik • 
1erini vc bu taarruzun inki~af tt • 
•1gini bildirmi~tir. Fakat bë_vle sev 
külcevoi büvük bir laarruza ,\~Ir 
ki ta~af tebliglerinde m•)·imoÏt 
,-.evcut àegildir 

OONOl.All. BANKALABLA ~llBF. VE AJANSLAJUNDA t1ATD.MAKTADlll. Bonolan MllU Pl· 
yango idareslnm resml sal.q gioeler!yle banlta olm1.1an yerlerdeid Malaandlltlannda da bulabi.Ursini&. 

- O!ur ~Y degil! ... K!stah • 
ltk bu adar olur ... Utanm1yor 
nt'J>':Un Viktor' Rica edel'im bi.. 
raz beni dinleyin .•• 

- Sus! Bu delikanhlann ma. 
li vaziyet.er1 hakk1nda fikrin 
ned.r? 

Mü kü! vaziyette kalanVilt· 
kr bu siizleri soylemek istemi • 
Yorm~ gibi içini çekti: , 

- Bana her zaman borçlu ka. 4 .. 
~oriardt ... Hem de yalmz içk:l 

borçl;u-1 degil .• Benden paca ia. 

yo Genaro<;lan evinin onünde 

ayr1ld1m. 
- Bu sabah ~ ba~lad1gtmz 

zaman barda bir gayritabiilik 

gormo?diniz mi? 
- Hayrr ... Hiç bir yerde kan 

lekelerl gôrmedirn... Bu sabah 
salonu temWemege gelen ka • 
dmlar.i da nezaret ettim ... 

Genaro bu hâdise kendisin.I 
alâkarlar etmt,.onn~ gibi sôy • 
lenen sôzlere pek kulak vermi• 
)'oNi.&. ~ Oii& _..w; 

- Peki, ~kkür ederim! 
Tereddütlü bir an geçti. Ge • 

naro nihayet sordu. 
- Gidebilir miyirn? 
- Evet, garsonunuzu altp gi-

debilirsiniz. Îhtiyac1m olursa si. 
:si yine cailJ'linm. (DW var) 

Bununla heraber bu haber gay. 
rivarit sa_v1lmamahd1r. Sovyetle • 
rin boyle bir taarruz yapmalan 
'.1er an beklenebilir. Çünkü mül te
f1klere nazaran üslün bir kuvve • 
le malik bulunmaktadlrlar. Eger 
bu vaziyet vc imkânlara ragmen 
~ephe gerisinde 30.40 tümenlik bir 
Jrdu grupu toplamam1~larsa Sov • 
vetler bu harbi devam ettirmekte 

1 z çok mü~külât cPkeceklerdir 

* 

Bir Ta1arrul 
Bono1Uebem 
kendlalze, 

bem watana 
lltzmet 1de-

1tlllr11Dl1. 



IKDAM SAYFA.=_~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Neja isminde bir 
gazeteci yoktur 

Ba m Birligi istanbul Mm· 
takas1 Rei:.liginden: 

Nejat adh bir gazeteci arka
dqm oldügünden ailei.ine yar
d1m edilecegi babanesile Ga
lata taraflarmda bir cencin 
ba2.1 ticaret e,·Jerindeo kendi 
hesab1na iane istemi ·e kalkJ§
lli• baber ,·eriliyor. 

Hattâ • ·ejat adh bir gazete· 
ci de olmad1g1 ve maksat do
land1l'Jc1hktan ibaret olacag1 
için dikkati celp, bOyle biri:;ine 
tesadii( olunur a poli. e ,·eril
me. ini ri ederiz. 

Avusturalya 
sahilleri 
(B~ tara11 1 inci sayfada) 

riyacak ufak gemilerin sahipleri 
bu muavin hizmete kaydolunma • 
ga dave! edilmi§lerdir. Bu hizmet 
tamamlle gënüllü ve fahrî olacak· 
tir. 

Bu hizmete yalmz askeri talim . 
den muaf olan e~has i§tirak ed~ -
bileceklerdir. 

Bu ser;is, Avustralyanm ancak 
ba§lica l.manlanm tarassut altmda 
bulunduîan esk1 sistemin yerine 

im oJacakhr. 

an ebligi 
B3i 1 · · sayf11da) 

tica -eden Sov' e kit 
alanm nakl hrek e idi. istiap ka
b11iyetlermd€n de fazla asker yûk 
lu olan bu gem1l r Dniester'de mü 
tcadd1t oefalar taarruza ugraml§ -
t1. Ogle gune§inin berrak a •dmh. 
g1 al mda Rumen 'ayyare.en hü -
cum etm~ler ve ahlan bombalarm 
tam 1 abet1le vapurlardan b1r ka. 
ç1 ba m " d'(:erlcri agir ha ara 
ugr1jarak durmaga mecbur kaJ -
rn1§lard1r 

Rumçn tay' are Ier. zay1ata ug -
ramaks1 .. m üsler e dônmû§ler • 
d1r 

Londra 25 (A.A.) - $ark cep • 
ht>S'nden gnrba Alman hava tak-
VJye kuvve !en geldigin-e dair 
·The Aerop'ane mec!llua,;mm 
\erd gi haber dun og'cd n ra 
eld ed!len malûma la tee,n üt et. 
mektedir. 

Filhak1ka Îng1hz p1lotlan gal 

Roosevelt 
diyor ki 
(814 taraf1 1 inct !ayfada) 

ve ihtiyatlarin ~tte kalm.ala -
rma mütealhk kanun projesi âyan 
meclisi harb1ye encümenine veril
mek üzere harbiye nezareti tara -
fmdan hazirlanm1~trr. 

Harbi)e nezareti, projede, bey -
nelmilel vaziyetin müli mcniaat -
Jeri ve Amerikanm huzurunu va. 
him surette tehlikl!dc bulundur -
dugunun kongrece ilân edilmesin i 
tt'klif etmektcdir. 
JAPON GEMÏLERi AMERÎKA -

YA GiTMiYOR 

Saniransisko 25 (A.A.) - Ja -
ponya Hindiçiniye hücum ettigi 
takdirde mütecaviz aàdedilecegi 
hakkmda M . Summ(lr Welles ta -
rafmdan yap1lan be~ anat üzerine 
Amer kaya gelmekte olan -40 dan 
fazla Japon vapuru sahillerin a -
ç1klannda durmu~lardrr. 

DONEN BtR GEMi DAHA 
San Fransisko 25 (A.A.) - Ta -

tua Maru admdak1 Japon vapuru 
dün buraya gel!'cek iken bir Me~
sika korfezme dogru •ol almaga 
ba~lamt§hr. Yolcular1m ç1kard1k • 
tan sonr:i Japonyaya dêinecektir. 

Tatua Maru vapurunda 2.500.000 
dolar k1ymetinde 5580 balye ham 
1pek vard1. Bu ipeklcr San Fran -
sisko'ya ç1kanlacakh. $imdi tek -
rar Japonyaya gotürülecektir. 

Amerikanm garp sahili aç1kla -
rmda sefer etmektc olan diger bir 
ok .Japon. \'a{)urlai:1., telsiz. t-elira -

f çafrirrnalarma ceva_p ~rm~ktën 
imhna etm tedirler 

Sovyet tebligi 
(Ba~ tarafl 1 inci sayfada) 

te§ bbû Linde bulun111u~ olduklan 
SoYyet tebliginde b1ldirilmekte -
dir. Dü§n'an tayyarelerinin birbi
ri ard1 sira gelen 1k1 grupu, payi. 
tah a yakla§mak te,ebbûsünde bu
lunmu ise d-e Sovyctlcrm tayya -
rP. daf1 bataryalan ile avc1 tayya. 
releri, bunlan dag1tm1slar ve gar
ba dogru sürmü~lerdir. 

Bir dù§man tayyâres1 dû§ùrul -
mü§tiir. Bir dü§ma:t tayyarcsi, Ma 
nia batttm geçrrege muvaffak o -
1arak bombalanm atm1~ ise de, bu 
tayyare de dü~ürülmü tür. 

~ foskovada geccl vm iki d(·fa 
tehlike ·~arcti vcril~tir Birin -
isi b1r buçl.tk, ikinc:i • de 'ki 

devam ctmi tir. 

BiR ALMAN fTiRAFI 

altmdak1 topraklara gJndtiziin Stokholm 25 (A A.) - Ham • 
) aphklar son akmlarda cvvclcc debt~dning gazetesi diyor k1: 
hiç gorülmed.lk miktarda Messer Almanlar, son yirm1 gün '!;inde. 

hrn.itt'krle kar§1la§mJ§lard1r. 1 ki ilen hareketlerinin ilk on gunü 
Çar§amba ak ami Fransamn §Ï- zarfindaki sür'atlerme nazaran 

malmc yap1lan akmda n·üteadd ' t yar1 y r1ya a~ag1 oldugunu \"C §a-
1ngiliz ha\•a fllolan gerek g1di§te yet hareket boyle agirla§irsa A -
gcrrk d-nü te b;r J"a ferdi mu - gustos sonundan cvYel Moskovaya 
harcbelf. ) apma · mecburiyctinde varam1yacaklanm l';abu1 ediyor -

alm1 lar ,. Oe§ ta j at dtl~ür - Jar. 
mu erdil. 

Akdenizde 
a hava taarruzlarma maruz kal

IJU§ ve bu h;.1ci.tmlarda bir miktar 
du§man taj yaresi dü tirülmü§tUr. 
Dù~an tayyareleri gece torpir c~ 
botluun1zin hûcumlarma h t 

k'§kil etmi§lerdir ~imd.iye ka~ar 
ancak 1lk raporlar gelmi§ Ilmak a 
beraber yalmz bir tek ticaret va
purunun hasara ugrad1gi ve bunun 
da .kendi vesaitile kaiileyi takitc 
ve seyahatine devama mu\•affak o'
dugu sabit olnn1.§tur. 

B harekât esnasmda Feaal " 
torpido muhn'bmm bathj}1 tecssür. 
! bild1rilmekted1r. 

Bu hususta tam raporlar ge]jnce, 
dahli gelti§ tafsilât verilecektir. 

F aal torpido muhrib .. 1934 de 
Ill§ ed !mi 1300 tonluk bir gem1 
fdi. 

DAGARCIK 
(Ba tara:h 2 nd sayfada) 

cuklann kafa ve kalblerine birer 
bue.,. hazmettirilecek olursa, b1rka 
y1l sonra, yukandaki birkaç nümu. 
ne mi gostenru~ oldugum ~kak 
çocuklarmdan ortada artlk pek 
eser kalmaz. Sokak çocuklanna 
<iair de içinde bir fas1l bulunan bu 

1tab1, bahassa kenar semtlerin bü
tün çocuk lileri ve çocukla ugra
'811 bütün terbiyeciler dikkatle o
kumahdirlar. 

Osman Cf!mal KAYGILI 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOK1UA-"ll HEKÎM 
DAHiLiYE IÜTEHASSISI 

Dinnyolu 104 
Mu~yene saatierl: 2,5·1. Tel: %2398 

---o---

UZAK 
~arkta 

LBa1 tarafl 1 lnci sa-.fada} 

Z.nnolunduguna gôrc Mali) 
Nazm, Amerika ile Ingilterenin Ja
pon kredilerini tahmin edildigi 
veçh11E.» musaoere etmeleri halin
de Japonyam~ vaziyeti ne olaca
g1 vaziyetiru i.zah ve te§rih et.mi§tir. 

Gazetelcr, Hindiçini üzerindek. 
tngiliz Amerikan 'e Çin tehditlc
rini münaka~aya devam etmekte
dirler. Gazeteler, Hind~çinînln en -
niyetinin Japonyaya elzem oldugu
nu ve Japon anm Hindiçinî ~l~ 
rine herhang1 bir ecneb1 devletn 
m:.idahalede bulunmasma müsaaat.. 
ederni,> ceg>.ni ya<.maktad1Ilar 

~ar.ghay, 25 (A.A.) - Japonlar
tlan muiaheret gtiren mahalli Çin 
IJlakamlan fngiltz m mbalan'Qdan 
gelen habcrler.n Hank 'da.nl'lrini 
men'el.mi§tir. Reuter ajansmm mt'z 
kûr ijChirdek1 bürosu ile Central 
Chine Post admdaki tngiliz gazete · 
kapatilllll§t.r. Zâhiren bu mile:,, 
seler, Çinli mü~tahdemlermin ercv 
ilân etmeleri dolay1sile faaliyetl~ 
rini tatil etm.i§ gibi gorünmekte-
dirler. • 

HANKOVDA BÎR iNGiLIZ 
GA~"TESi KAPATILDI 

Central China Pœt gazetesi mer. 
kezî Çinde int~ar eden yegâne 1r.
giliz gazetesi olup senelerdenberi 
muntazaman ç1kmaktad1r. 

:;;anghay'a gelen haberlere gêire 
taharri.yat esnasmda evin mobil
yesi de hasara ugram~tir. Di~r 
taraftan bild.irildigine g0re, Han
kov'daki Japon makamlan bu ta
harri keyfiyetinden haberdar ol· 
mad1klanm ve bu husu.sta hlçbir 
mes'uliyet kabul edemiyeceklerin1 
beyan ~lerdir. 

Türkiyenin siya
seti dürüst bi

tarafl1kt1r 

t--~!"""BO-~"'!!!!SA!"""SININ"'!!!!R~ .. ~~7/~9U"""!~~ .... J G üzel 

l~~o~o E~:: Fr~32.:0::.08 13:.~
2

0~03 Sag'"' la m 
P~eta 12.89 12.89 

100 Yen 31.0175 31.0175 v • hl f 
100 isvec 11:r. 30.8875 30.8875 e I~ta 1 • 

ESHAM VE TA.llVÎLAT 

(Bas taraû 1 111c1 s y!ada) 
Iiz kaynaklarmdan bildirildigi ~u 
zamanda Alman z1rhh hrkalarmm 
Türkiy eyc taar'ruz için geri alm· 

d .. ? Anadolu De-miryolu d•ama inanmak mümkiin mii ur. 
.., Mümessil Almanya, biitiin kuv,·etile K121lor- H.25 U.25 

du' a 'iiklenmek n• onu yenmek - "' ""· -
m~cb~riyctinde iken hiç Tiirkiyc· y eni ç1kt1 --.. 
de yeni bir ccphe açmak için, ~ark 1 
cephe inden ku,·vet çeker mi? Al· 
man genelkurmaymin bOyle bir 
hata i Jh·ecek kadar harbin prc11 
siplerinien gafil oldugu kabul edi
lemez. 

• h" Günün en mü 1m esen. 

DEGl~EN DÜNY A 
A. Hamdi BQfar 

Tiirkiy e Alman z1rhh tümenlc· Buhran ve intikal devrele-
ri için ilahi, o~ le resmigeçit yapar ri - Kapitalizmin· dogU§U 

ÇUNKÜ 
gibi geçilebilet:ek bir memleket de- n ba~1 _ Yeni nbamm 
giJdir; AJmanya e-n s1k1~k zama- ana prensipleri. 1 
mnda üçiindi bir cephe daba aç· Tevzi yeri Üniver.lte Kitabevi 
mak hatasma düsmez. l. J 

AJmanlarm Karadeniz yolile Ba- ---··---------
kû petrol kuyulanna gitmek için 
Türkiye ile isbirligi yapmalarma 
lüzurn yoktur. Alman ordulart, K1-
ulorduyu ~ark cephesinde kat'i 
maglûbiyete ugratmadan Bakû pet. 
rollerine gidemezler; bu neticeyi 
elde edebiJdikleri takdirde i.e Ba
kû petrollerinin yoJu da kendileri· 
ne aç1hr. 

ital:rnn harp gemilerinin Alman 
suba,·lar1 emrinde Karadenize geç
mele~i de Montro muahedesinin 
hükümleri dahiline giren bir i"tir. 

Kirahk apartman 

l'aks1m S1raselviler caddesi 
An.ianyatag1 sokagmda 20 nu. 
rnarah apartimanm üç odas1 
ûçiincü kah ucuz fiyatla ki. 
rahktir. Bmada elektrik, ha
vagaz1, tcrko:; vardir. Gi!z • 
mek için kar§JSmda kap1c1 A
liye, konu?mak için de Tule -
fonla 20509 Ekre-me müracaat. 

Kullan1yor 1 

Çocuklarmm küçiikten SA
NiN di~ maeununu kuilan
m1ya, S A N i N di§ macunu 
ile günde üç defa di~lerini 

f1rçalamaya ah§brm1z. Gür
büz yeti§melerini temin et
mi~ oluri.unuz. 

Eczaneler)e büyük itriyat 
magazalarmda bulunur. 

Barp zamanmda, Tiirkiye bitaraft.111111••••••••••••• 
~n ·Boiiizlirrd n qm bvtakml 
rtJan ard1r. italya bu .f8rtlar1 
rin getir<;e tlahi, Karadenize 

16.000 tonluk iiç kru,-azorden ba. -
ka cmi g ir mez. Bu gemiler ise 
Karadenizdeki So' ~·et filostmdan 
üstiin bir km nt te kil etmez. U· 
nutmamak Jâumdrr ki o vakit in
giltere de. Bogazlardan iiç tanc 
10,000 tonluk gcmi geçirmf"k salâ
hiyetinden istifade etmek istiycbi
lir \'C ooylece bu iiç italjan gemisi, 
Karadenizde. istinat edebilecekleri 
hiçbir müst~hkem harp limam ol· 
mad1g1 için, y·a Rus filo!>tt, yahut 
da Ru. - Îngiliz harp j?emileri tara. 
fmdan tahrip edilmi_yc mahkûm 
bir \ aziJcte dii;.erler. 

Demek ki Îtal) an filo u baki~ e· 
inin Alman _ ubaylari idarcsinde 

olarak Karadcnize girmesi, Ru ~a 
için \'ahim bir tehlike t~kil ede
ccgi iddia 1, a la 'âri\ d~ildir. 

Türki;n·. A Iman - So\ yet har· 
binde bitarafhguu ilàn ctmi~tir ve 
lm bitarafhga tamamile riayet et· 
mek azmindedir. Bu bitarafhgm 
bütiin ieaplan Türk •ulannda, ha
valannda \C karalannda tnthik o
olunarakhr. Bu itibarfa ingiliz ga
zetc mm tokholm mnhabîri tara· 
fmdan • ap1lan tahminleri, ycrsiz 

lsvlçrenin PRESIZYON saat1 
Oakik Zaril 

HER VERDE ARA Y!NIZ 
' 

1 Kad1\<~ Vak1flar 

S mti h llesl Soknlt 

l«idlkùy C'aferaga Bademalt1 
« Zuhtüpasa Ba «lat 

Goztepe Gli;ztepc Hatboyu 
fUsküdar K l.iZguncuk Uryani 
!Usklidar c icad1ye 

BU' borçdan do1ay1 mahooz ol11p sa 
l.llmasma karar ·erilen kanepe, kolt1 k 
ah · airenin brr.mcl .aÇlk arthnnas1 

31/7/941 tanhine mu.adif Pe!1'embe 
giim.< saat 9 d<m 11 e klldar Pang,1J•1 
Zafer sokak 42 numarah evde yup11.1-
caktir Arttl nada teklif edllen bedel 
muhammen k1ymetm yu ùe 75 in! bul
mad1!:1 takd;•de ikinc1 aç1k artt1rm s1 
2 8/941 tan'Jine mu,adir Cumarte. 1 
güm.i ayni snatte vc ayni yerde yap1-
larak en çok artt1rana ihalesl lcra k1. 
l1nacakt1r. isteklilerin gë-tertlen gun 
\'e aatte mahallinde bulunacak memu_ 
ra muracaatlarl ve ùaha f.izla malum11t 
almak tPyenler,11 940 2330 numarah 
, lo!'yas1m e kik edebllecekleri llàn o-
lunur. (6066) 

Direktorliigü ilânlan 1 
Numara 1 Clnsi Ayhk K 

L. K 

45 ev 18 OO 
45 Dukkân 2 OO 
12 Dîili:kiln 2 OO 
2 « 2 50 

17 c 3 OO 
BoJ:az1ç1 Pa abahçe Erguvan 3 Otcl 30 OO 

Yukanda cin., , c me\'kileri yaz1h yerl.er 31/5/942 son ir- kndar klraya 
verilmek üzere müzayedeye <;'lkar1lm1~t11·. Ihaleleri 6/8/941 Çar~mbn gunJ 
saat 14 ded1r isteklile: ln rr udiirlük akarat kalerrtine müracaatlan. (6238) 

ve faydas1z bir sinir harbi hare· d 
ketlcri addediyoruz. Türkiycnin, Gümriikler Mh. Sahnalma Komisyonun an : 
daima oldugu gihi, diirüstliigiinc, 
bitarafhgma, ahdî 'ecibelerinc sa
dakat gosterecegine itimat ederek 
bu gibi acemice iskandillere :ve pro
pagandalara te. ebbii dahi etme
mek daha dogru olur. 

Türkiyenin :.iyaseti dürüst bita
rafhkùr. 

Abidin DA VER 

Edenin ,.,eyanat1 
(B~ taraf1 1 inci Eay!ad. ) 

K.amaramn hale muvaflk 'e selàmct 
bah~ beyanatl tas\ lb edeccginden e
minlm. Yaziyetin ink~aflarma kar~1 
Îngiltere taranndan altnan iedbirlerden 
bug\ln b;.ruetmlyecegim. Bunlan ilerde 
•oyliyecegim.> 

Tokyo, 25 (A.A.) - Ofi: 
Uzak Sarkta bir taktm deg1 iklikler 

vukua 11elmektedlr. Bu;idan mes'ul ve 
\e\·blhe Jâytk olanlar, Ïngillzlerle A
mcrlkaùlar \ e ~o'\ yetlèr olup japonya 
ctegildlr. Bu .ozlen. Vzak ~ark t ·kt vi:. 
ziyette bir tebeddul h t e geldl J tak. 
dirdc bUllél mukaùcle o1 r .iK G:t.e A
mcr1kanm japon~·aya kar 1 tam blr an -
bargo koµia < p.made cildugu. N:tin
deki haberlcr te!siT eden Coug ;i; H 
yo g~etcsl yabliaktad1r 

B iuzete, li vc cdiy r: 
Fihald bu üc millet, Ma~çuri Md( 

treslnden beri Chang Kn1tchck reilmine 
müzaberct etmi 1er ve bu ha! Sarki 
Asyada nizam ve si.llhü lnlâl etmi$tir. 

Ellmlzde bulunan bir tak1m vesa1k, 
j_.ponyllya k r;1 almnll$ olan blr çok 
hasmane tedbirlerden mes'ul olan mcm. 
lcketlerden birinin Amenka oldugunu 
gostennektedir. Bu tedbirler, asti ma
nâsl!e bir ambargodan çok daha mue.~
sir olmu~tur. Bununla bcra ber japon. 
ya, Amerlkan1n bu hareketini bilme
mezllkten gelmlqtir, zlra mümkün ol
dugu kndar uzun muddet bu memle
ketle do.tane munasebctler idâme•ini 
arzu ediyor ve günlin b1rlnde Ameri. 
ka.mn Uzak Sark meselelerinin haki
kalinl anlayip uyanacagi umld111de bu
lunuyordu. Git g1de hasrr.âne bir rr .. hi. 
yet almakta olan Ïngiltere, Amerika \P 
Sovyet Ru.syamn bu hatU hareketleri 
ka~u;mda bu devletlerin Uzak Sarkta 
vazlyetin de~smls olmas1 sebebi ile 
deiîil, belki japonyayl çember içlne al. 
mak plânlarml ikmal et.mek mak.s:ldl
le japonyaya kar~1 tam bir iktisadl 
ambargo koymak i.s~yecekleri tahrnin 
olunabllir. 

7 A~ustos 941 Persembe günü saat 15 de 9600 lira muhammcn bed lie 
6000 kat çam~1r kapah zartla alrnac::kltr. 1 k temmati 720 llrad1r. ~artnn
me ve nünnme i ber gün konü yonda gorülebilir. istek'.ilerm ek~Jtme santinden 
nihayet blr saat eHehne kadar kapah zarflarm1 Galata - Mumhane cad-
desinde 52 dairedeki satmalmn korr isyonun~ venneleri. (6067) 

TÜRKIYE CUMHURIYET) 

ZIRAAT BANKASI 
KurulU§ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. lirasi. 

$ube ve ajans aded.i: 265 

Ziraî •e tical'Î her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kurnbarah ve ihbannz tasarruf hesap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara sen~e • :4 defa çekilecek 

kur'a ile a9ag1da]d plâna gore ikramiye, dag1tilacaktir. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L.11100 Adet 5t lirahk 5,000 L 
4 > 500 • ·2,000 • 1.Zt • 49 • 4,SOI • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 > 100 • 4,01)0 • 160 • 20 > 3,200 • 

D1KKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan a~ag1 dü~rniyenlere ikramiye ç1khgi takdirœ % 20 fazla. 
1ile verilecektir. • 

Kur' alar aenede 4 def a 11 mari, 11 Haziran 11 
tarihlerinde çekilec:ektir. 

' 

t6 - TEMMUZ - IHI 

KIZILAY 
Hemfireler Okulu 

Direktorlügünden: 
011.ulumu~ Yffli den 1111 ~ ta.lebe •aydma -..ia.mli!tir. 

OKUL GECELf VE PARASIZDIR 
Tah8i1 mi.Midet,i uç 11hlw. 
K.a.b111 fa.11.lan: 
l - TiiJ'k tebaa&J olmaJI:, 
1 - Slhhatl yerinde olmak, t&h8l n klunele mâni bal!ll&hk ve 11.u· 
nra olmamü. 
3 - l.'81!• 18 den ~il ve %5 te.! yu.lta.n olmamak. 
4 - Ùfet ehli ve !lyt Ùllâll. sahl:bl ohnak. 
5 - En az orta ta.hsilinl bittrroi. olm&k. 

Ka7dolma.k veya daha f&zla lzah&t a.lmak lçtn :fstanllelela Aban7-
da Ha!!N<! caddesindekl Okul Dinktorlütüne miirae&a.l edllmelldlr. iza
hat almak içln yazi ile de müraeaM eclileblllr. 

O. Demir Yollan lsletme U. M. llânlan 
1/8/941 ta1-.hinden itibaren Mudanya • eursa, Samsun - Çar§amba hat

lnrl hariç ve Avrnpa hatl.l dahil ohnak üzere ve her hattm kendi tarife,ine 
gore ücret ahz1 suretile Devlet Demiryollar1 ana 1ebekesile, Erzirum _ San 
kami:; - Kars hatti istasyonlanna ve mutekaMlen. 

A -· J:okme hal!11<1e olan veya tam vagon hamile ine tabi tutulnn cm. 
lia ve e~ya. 

B - Canh hayvanlar. 
C - D. D./222 numarah tarileye dahil para ve klymetli mevad, 
D - Kzymeti nakil ücretinin üç katmdan az olan degersiz e~a. 
E -- PaUay1c1, ale$ ahc1 maddeler. 
:t' --:- Çabuk bozulmaya müsait me\'ad, 
G - i$Ietme nizamnamesi mucibince alelùmum trenlere kabul oluqma,. 

l'an veya kabulü bazt snrtlan menut bulunan mevad, 
H - Beher parçaS!. 200 k1lo)"u mütecaviz bulunan emtia \'C e-y. dan gay. 

ri ve behct'. .mersulen.in .. 5ikletJ 2500 -kiJoyu tecav.ia elmemck prtile, )'.al~ 

ni.z. do u ~eyrl h&tit perakende e~a lœbul ve blr tek nalol 
edtlccekur. 

hsil d1le• 
(4651.6247) 

Istanbul Sihhî müesseseler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : , 

B<•lnrkoy tmraz1 akl1ye \'e asab!ye hastuhane i dal1i1linde mevcut kantin 
lki u~ne müd<letle k1raya ver1lecektir. 

1 - Artbrma 1/8/941 cuma gilllù saat 15 de i~tanbul Cagaloglunda S h. 
<ha \·e içtimal Munvenet mudurlüg\in le kurulu kom yonda yap1l:icakhr. 

2 - Muhammen kira ~cneligi 360 lirad1r 
3 - Mu,akkat teminat 54 J1rnd1 
4 - isteklilcr <U tn.1mc5"n1 ça' ~a gUulerindc ko1r 1 onda gonbllir 

Ier. 
5 - i tek li Ier mu~ kkJt tem111 t ma. bl.Jz veya banka n1ekt Jblle belli 

gûn ve ~aa e komL"Yona gelmel t . (5891) 

, 
'""''. 
~ 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ik·ramiye Plân1 

K~i e er· 4 Subat, 2 May!!, Ï Ajusto1t 3. Ïkinclt rln 
• tarihleriJ!tlc yap1ùr. 

1941 1 KR ·A M 1 Y EL ER 1 
1 adet 2000 lirah.lc - 2000 - lira 
2 c 750 c - 1500 - c 
3 c 1000 c - 3000 - • 
4 c 500 c - 2000 - • 

• 

Il 
8 adet 250 llrahk - 2000. - lira 

35 c 100 c - 3500. - • 
80 c 60 c - 4000. - • 

300 c 20 c - 6000. - • 

• 
~irketi Hayriyeden: 

Bilet Ücretlerinde Tenzilât 
1 - 1/Atustos/941 Cuma sabahindan ilibaren Üsküdar, Sala~k 

ve Ha:rem iskelelerinden Kôprüye ve Kôprüd~~ bu iskeleler.e >:aln1z g1t
me ikinci mevki bileti 60 para tenzllile 10, bmncl mevkl b1lell l kuru~ 
tenzllile 13 5 k~a satilacakhr. -
2 _ Üsküdar, Salacak ve Harem iskelelerind~ Be$ikta.s,. Kabata~. ~e 
KoprUye ve Koprüden Harem, Salacak ve Üsküdar'a gtdt$. ve donU~ 
biletleri birer kurus teru.ilile jkinci mevki blletin 1', birmc1 mevk1 b1. 
letin 22 kuru~a satilacakt aayln yolculanmJZa ilân olunur. 


