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GÜNLOK SIY ASI HALK 

Ba~vekil, Dün Ak~am 
Ankaraya Hareket Etti 

... . . . . ... .. . ... -- ----------
Japonyaya kar~1 Dün sabah Y alovadan ~ehrimize 

al 1 na n gelmi~ olan Doktor Refik Saydam 
askerî tedbirler _ , ___ _ 

Orduda 
Terfi 

Liste si 
HAZIRLANIYOR 

30 Agustosta alâka
darlara bildirilecek 

GAZETESI 

• 

f SAYI - 725 - SENE 2 

l•llCIAT TAKVIM 
Ga7.eleye Yù · 1941 . Ay. 7 Giln; 211 
t rd~rllen 30 - Temmuz _ C'Nl.SAMRA 
<vr•k gorj Ill< !· 1S60 - TEMMUZ 7 
verllmez. Ruml: 1357 Rect'p 5 

1- --.L---------1 
Son Telsraf Metltau1nda Bao1hr.1 

1 • • 

, lji'I~· '-• . ~ . ... ""'· •• 1 
l» .. ...... 4IMI -· • --. ... ".:.. -

Kuruttur 

japonyayr, Uzak $arktaki 
/ngiliz, Amerikan, Ho
landa araziaine kar11 ha· 
rekete geçmekten yalmz 
mali ve iktuadî :zecri ted
birlerin men' edemiyecegi, 
ancalt mühim kara, hava 
ve deni:z kuvvetlerinin ja
pon tehdit ve tehlike•ini 
onleyebileceii Anglo • 
Sak•onlarca da anlQf1l
m 1f bulunuyor; /ngiltere. 
den •onra Amerikanm 
da Filipin adalarrnda aJ. 
digr asker î tedbirler bu
nu goatermekted ir. 

Floryada Mi Ili !jef ta
raf1ndan kabul edildi 

Ankara, 29 (Ïkdam muhabi
rinden) - Ordu terfî Jistcsi
nin hHirlanmasma ba§lan 
m1§1lr, Terfî listcsi hazirlan
d1ktan 'onra ) üksek tasdika 
arzedilttek ve her sene oldu
io gibi 30 Apsl<>s Zafer bay
ranu giinii ltblig edilecektir. 

fiic hatlardaki bir Sovyet istiltki mmm AJmanlar tarafm<lan tahn"'bladen sonra almmllJ blr resmi 

n BpOD) arun Vi;.i Fransas1 
~ 1le enla~arak Hindiçiniye 

~ t'rle§nte~i iizrrine Uzak 
!;iarkta harp khlikesi n ihtimal
leri çok artm1~1Jr. Amerikamn Fi· 
lipin adalarmda yaptig1 as.kerî ha· 
zirhklar da, Czak ~arion ad1m a
d1m harbe dogru gittigini gosteren 
) <'ni bir dclildir. lliudiçini, bundan 
~onra, Japon~·an1n «~enup istika· 
n1etinde- geni~le1ne• ~iya~etinin bir 
ili·ri karakolu 'e taarruz üssüdür. 

Jap<>nlar Hindiçininin muhtelif f 
)'erlerinde e. a'<t'n meveut FraD!iIZ 
deuiz 'e ha' a u lerin., bilhllSlia 
Sa~·gon ile Kam Ranh'a )'trl~tik
ten sonra, §Il ï, tikametlf'rde ham· 
lcler )apabilirler, 

1 - Si,·ama kar§•, 
2 - Çinf' kar-1 
3 - Birm an) a~·a kars1, 

.da§vekilnna dün sabab Talon dooÜ§Ünde kar~la~1C1l1rla g0rii§Üyor 

Yalo\'ada istirahat etmekte olan Ba§vekil D<>ktor Refik Saydam 
dün Sabah btanbula gelmi§, dogruca Flor)aya cidtrek ~icümhu
runmz tarafmdan kabul edilmi§tir. 

B•fvekil ogleden sonra Vilâ)· eti, Ôrfî idue n btanbul K<>mu· 
tanhldarnu z.iyaret ~erek saat 19 da ekspresle Ankara) a hareket 
et mi§ tir, 

......... .AA·ÎÇ 0 R Ç 1 L 
Amerikaya 
teminat veriyor 

EDEN 
Ïngiliz Ha.riciye 
Vekili diyor ki: 
"Biz Hitler re jimini 
tahrip azmindeyiz .,, 

1 Sovyet tebliji 1 

Mukabil 
taarruz 
Almanlara hü
y ü k zayiat 
verdiriyor 

~·--

24 saatte 109 Alman 
tayyaresi dü§ürüldü 

lki geml ve bir 
muhrip batlrlld1 

Nevyork, 29 (A.A.) - Ameri
kan ajanslannm Moskovadan ald1k 
Jan haberle1e gore Sovyetler §im
di bütün C<"phe üzerinde mukabil 
hücumlara geç:ni~ bulunmaktad1r
lar. 

• Il sko,.,., 29 (A ) ll 1gu.., o le. 
lizerl n<>$rcdtlen i;o,-yel toblig!: 

28/29 'I'e.mmuz gece~1, Sovyet k1ta
lan Ne\•el, Smolensk \:C Zjtomlr isfi. 
kametlcrfnde dô~niete dC'vam etmif
lerdir. 

Cephen1n dikt.•r 1:-11kam(:t ,.e b<ilce
lerinde n1ühim hi<:blr ,letîfJklik olmn. 

Sovyd u phe,; kumandanlanndan 
l\larc~al Budyenni 

• • .... .. .... .. .. . . ... 

Bulgar toprak
lar1na inen pa
r a~ü tçüler 
Sovyetler bunlar1n 
Alman olduklar1n1 

soylüyor 

1 Alman • tebliji 1 

Akerman 
d0$1Ü 

--o----

Besara bya m1n
takas1 Alman
la r1 n elinde 

48 saatte 323 Sovyet 
tayyaresi dü§ürüldü 

Moskova tehri ye
n iden bombaland1 

Berlin 29 (A.A.) - D N.B· Ck. 
ocrai Antoll{'sko'nun km'Vetk·ri 27 
T<'nunuzda Karadenu sa'uhndeki 
Akkerman tehrine gmni~lerd:.r, 

RESMI TEBLIC 
Berlin 29 (A.A.) - Alman ordi; • 

lan ba umandan11 run tt>b1igi: 

4 - l\lalaka Yanmadasma ve 
Singepura kar 1, 11Ald1g1m1z silâhlar ye

rinde kullanilacakhr,, 
' Londra 29 (A.A.) - Avam Ka. 
') marasmda· ist1hsalàt haklundaki 
l müzakereleri açan Çorç1!, 911 be -

l11giliz Hariclye Na.zm Eden 

Londra 29 (A.A.) - Bugün Lon 
drada soylemi. old ugu bir nutuk. 
ta hariciye nazm M. Eden, ezcüm. 
le §Oylt> demilolir. 

m1o;Ur. . Moskova, 29 (A.A.) - Tass •Jan. 
Kara kuvvetler1mi:r,le i~birll&i yapan 1 . . . 

Rumen k1t'alafl Dniester rehr::. 
•lin mansap nnntakasma vann11 , 
lard1r. Bu •uretle B<'sarabya, dû!! • 
mandan tamam1'.e kurtafllm1!! bu. 
Junmaktadir 

Ukrayna<la harekât durmo.dru> 
devam etme!<tedir. Stalin hatt1~m 
Smolensk ist.;kametindc yanlma • 
•1 .. esnasmda tecrit edilnù~ olan 
d~=~n ~uplan ~di umumi~t 
1t1barile unha edilmi~ bulunmak • 
tad1r. Smolensk'm §arkmda ihata 
elhnda bulunan d~an kuv\·et • 
lerinin ger; lcalam yakmda 'imha 
edilecektir. 

5 - Felemenk Hindi,fanma kar. ,., 
6 - Filipin adalarina kar 1. 
Uzak !jiarkta J apon)"a ile Îngil· 

tf'rr, A1nerika , -e Holanda arasin· 
da bi r harp patl ad1J::i takdirde, Hin. 
di~ in i ile <'euubi Çin denizindeki 
J apon ku n-etl<rine J. ar~1. Anglo 
Sak onlartn elinde, garpte Hind is· 
tanrn arka dogru imt ida d1 o1a n 
Birman~·a arazi i. bat1 r enupta 
ve renupta :\falaka Yanmadasile 
Singapur ü~ü. Felemenk Hindis
tam, ar!.la da Filipio adalan var
dir. Bôyle bir harp. Çini de Anglo 
Sak•onlarm fîlî müttefiki haline 
cetirtt..ginden ; malde milliyet
porvtt Çin ko\'\'e tleri bulunacak
br. Si> am1n hangi taraf1 iltizam 
~dttf"ii 'l:i mdiden kt"- tiriJemn ._e de, 
Hind irin 1~·eo ~·eorlt,t ikten sonra, J a
ponlarm 518.000 murabba kilomet
re r eni liginde arazisi , .. , takriben 
15 mil) on nlifusu olan bu As\ a 
de"l• t ini kendilerine iltihak ettir
miH çah§aeaklari mu hakkak hr. 
SO\') et Ier Birligî de; müttefiki fn
~ltere ile berab...- barbe t.,tirak 
..tebilir; fnkat, Uzak !)arktaki Ki
~1lordu Jlindirinî "'' <enubi Çin 
denizi muharebelerine dogrudnn 
dugru) a i tirak edemn; daha fi· 
malde ~ aparag1 har•ketlerle Japon 
kunetll.'rini iki rephede harbet
mh e irbar etmek 'arctile bihas1ta 
miie ir olabilir. Rn mmtaknda, Ja
ponlara knr i, r\ kulceL itibarile 
en mühim -er, Filipin adaland1r. 
Bu illbarla Fi!ipin adalarinda )"a
p1larak km·vet tah§itleri, Japonla. 
nn mü ta!.bel tasan·urlan üzerin· 
d .. mlihim tesirler irra edebilir. 

Iïlipin adalari hüyiik kii~iik 7000 
adadan miirel<ktptir. 1898 de Î<
l>&n) ay1 magli1p edert>k bu adalan 
laptetmi~ olan Amerika, bir miid· 
det enel Filipine muhtarint ver
mi tir; bu memleket, ~imdl, ingiliz 
Dominyonlarma benzer bir idareye 
llllhip tir. Amerika, 1946 sene>inde 
Filipin adalarina tam bir i>.tild âj 
\lermeyi n oradaki Amerikan kuv. 
\'f' tl erini geti çekmeyi dü~ünüi:or
du; fakat, ~imdi, Japon:vantn renu
lia dogru ~-ay 1lma emelleri kar~1-

CO.-Va1n1 4 Clncü .ayfada) 

haYa kuvyetJertmiz, dü~man1n mühlm St b1ld1r1~·or: 
([)(>\anu 3 uncü 1aylada) Bulganstanrn Mœkova Orta El· 

yanatta bulunmu~tur: 
Bu, tota!i•er bJr devlet deg1hz. 

Fakat ~di lilial btr harp t~ki • 
J1âti vùcude gNrmege çal~1yoruz. 

Hit!Prin Rusyay1 ezmek için tes. 
bit ett1g1 müddet program1 altüst 
edilmi§tir. Yakmda bir sulh taar • 

ruzu kar§ismda bulunacag1z. Bize 
teklif olunacak uzl~ma sulhü ma. 
Jrul bir itidal ve riyakârhk âbidesi 

(Devam1 3 UncU sayfada) 

UZAK 
~arkta 

1 

Londra 29 <A.A.) - Avam Ka. 
Anlu.;may, i·apan Mmirtù J)arlan marasmda Çorçil, ezcümle ~u be -

Dahiliyede ta
yin ve nakiller 

Ïngiltere ile Ame 
rika birle~iyor J A p 0 N ~~: saytada) 

ASKER I
• Atlantikte bir 

Alman zaferi 
Hindiçinîyi 
i~gale ha~lad1 

Japonya hükûmeti 
de fngiliz matluba
bn1 bloke ediyor 

Fransa ile askeri 
if birligi yaptld1 
'fokyo, 29 (A.A) _ DN B; 
Cenubi Çinde bul"nan Japon !i-

lo~ ku~ndanhg1 tarefmdan ne§
red1len bir tebligc gôre Japon de
niz ve kara kuvvetler; Hindiçini
de Saigoo'a gclml§lerciir. 

Hanoi, 29 (A.A.) - H.ndiçinl hü. 
kûmeti, Japon)·anm ce:mp H.ndi
çinîsine 4<!000 asker çikard1guu 
resmen bildirmekledir 

$anghay, 29 (A.A.) - D.N.B' 
Resmi bir membadan ogrenildi

g.ne gore Japon kit'alar J1m Fran
,., Hindiçinîsine ih1'lc1 bu sabah 
Camranh koyunun §imalinde ba~
lam1~hr. 

Bu hususta ne~redilen resmi bir 
tebligde bildirildigiPe géire, 8 tay
)"are meydan1 ve bu arada Saigon 
ta yare meydam da Japon hava 
kuwetleri tarafindan i!}gal edile
cektir. 

Saigon'da Japon k1t'alannm yer
(Devam1 3 uncu sayfod~) 

---v--

Daire reisi ve §Ube 
Kuvvetle himaye edi- müdürleri kayma-
lf'n 19 gemi bahnldi kamhklara tayin 

Beriln, 29 (A.A.) _ Alman ba'" e d Ï J Î y 0 r} 8 r 
kwr .. mdanhi!mm teblig1: A ,kara 29 (ikdam Muhabi. 
. A_~·ian de.nizall1lan Atlantikl~ rinden) - Ald1gim malûma. 
~ eni en buyuk bir muzafferivet ta glÎTe Dahilîye Vekâleti ve 
kazan.ml§l~rd1r. Ingiliz torpido Emn;) et Umum Müdürlügü 
muh:riplennln, korcctlerin..n, deni. . dairelerinde daire rt>is ve •u. 
zalhlafl \'e kru,·az .. 1 .- t f .. '. ~ . or e11 ara m· be müdurler1 gerck tcrflan 
dan msaf<1zca takip edilen Alrran k kl · 'hd 
demzaltùar, gunlerce bir ingiii; , ... gere80 ni~ en yeln1601k as 
deniz k n 1 .. olunan 11'3 maa~ l ay. 

. a 1 
CSJ e mucndcle ederek akamhga tayin edilmck'e 

cem an ll6.5{)() tonilâtoluk 19 va· ~· m 1 · ·k k ' 
pur balll'rnJ§lardir. Bunlard<.n ba 1 ye yer enne aza ay~~ • 
ka. kafiley f ka . ~ . J<amlanndan baz1lan getml • 

e re a t eden bU" tor- , kt d' 
~rn~~~~~~~~~ mee~ 1 

Holanda Japonyaya 
gaz ihrac1n1 kesti 

Welles de ayni 
tehdidi yap1yor 

Va§ingtQn, 29 (A.A.) - Bugün 
matbuat konferansmda Amerika 
Hariciye Müste~an Sumner Wt>lles, 
Amerikanm ve Britanyanm Uzak 
$arkta muvazi yollar takip ettik
lerini ve hedefleri hakkmda bir
birlerile isti§are edeccklerini ihs.is 
etmi§tir. Welles §Unu da il~ve et
mi§tir: 

Amt>rika ve Brit:mya Uzak $ark.. 
ta menfaatleri olan diger scrbcst 
milletlerle s1k s1k gêirü~ teali;i ede
ceklerdir. 

nlnu,:t1r. Welles, Ruzvell'in Amerikadaki 
------------------------- iapon alacaklarm1 bloke eden ye. 

A k • 1 l • • • 1 ni karanmn ihdas ett.igi vaz1yette s e r al e e r 1 1ç1 n Japo~y:iya petrol g~nderilmesj si-
yasetmm ne olacagm1 aydmlat-

h l • 1 A • h maktan imtina etmi§tir. Welles A· az1r anan yen1 ay1 a ~erika~m bütün Mek.si~a petrol 
.stihsalatmm ahnmas1 i<;m herl).an. 

----------.... ---------- gi bir anla§ma oldugunu inkâr et
mi§, fakat istikbalde Amerika ile 
Meksika arasmda petrol meselesi
nin ve diger meselelerin halline 
dair nikbin oldugunu sovlemi§tir. 
GAZ ANLA$MASI FESHED!LDi 

Memur ve müstahdemlerin maa§lanndan 
muayyen bir yüzde kesilmesi derpÎ§ ediliyor 
Ankar;.. 29 (ikdam Muhab1r:n • 

den) - Dahiliye Vekâleti tarafm. 
âan ask r atlekrir.e yardun için 
'<"eni bir kan ·n lâyihas1 baz1rlan • 
;,,,~ ,·e mütalealan ahnmak üzere 
\"eka c. 'o-c b.. d . Jn11~1 r . l ây1ha 
) ok1r.ùa 1ec, :oe sevkedilec( kt r. 

Tokyo, 29 (A.A.) - D.N.B: 
Domei ajansinm bildirdi~ine gO

re, Holanda Hindistam hükfuneti, 
erbabmdan da kazanç vergisinin J aponya ile olan petrol anla~as1-
b · .. f n•t d <' ·r cr11nde •ahsilât ya. · n •n fP'if"linf' kartir \'tr"l· tir. 
p 1. mas1 ci<'rpi~ C'Ci in1rktct1 r. 

1 
lD<-\. 1 3 onrh" '·'ada) 

Lâyihada, asker aileh•ri için me. 
mur ve müstahdemlerden rnaa~ • 
larmm yüzde muayyen bir kism1. 
mn kesilmesi ve serbes! meslek 

çisi M. Stamenof 15 Temmuzda Ha
riciye KomiSeri Muavini M. V~ins. 
ki'yi ziyaret ederek 14 Temmuzda 
üç Sovyet para~ütçüsünün Do!:>riç 

1 ~ehri civarmda Bulgar topraklan
na indigini bükûmeti nanuna iddia 
eylemi~tir. 

Bulgar Hariciye umumi kât1bi 
$i!iffianof da So\j'Ctl('rin Orta El
çisine mürr.asil beyanalta bulun
mu~tur 

Vi~inski 27 Tcmmuzda Stame
(Devam1 3 üncU sayfada) 

Fransada 

Bu rnuazzam imha muhnrcbesi 
(Dc\aJl".J 3 Uncil ••yfad:i) 

Fi nier 
lngiltere ile diploma
tik münasebetlerikesti 

Helsinki, 29 (A.A.) - D. N. B. 
Bugün Hariciye Nezareti taraf1ndan 

~Clredll~ bir lebligde b1ldirildiltine 
core ,·az.iyette meydana i:elrn def1-

Paris, 29 (A.A.) .. D.N.B: ~Ut;ik s~bebile Londradak1 Fin eldl>gl 
Vichy'den bildirildigine gore, iyi laa iyet • mhayet '·ermek meobur1ye. 

Kabinede 
gi§iklik 

yine de
olacak 

tinde kalm1$br. 
h?ber alan ma~fillcr kabinede ye- . Fin hilkûnoeUnln tebUl:I fU suretle 
mden bazi deg~1khkler yap1lmas::- b1tmektedir: 
na intiiar etmektedirler. Bu degi- Finla.ndiya hükùmetl, Hrls n.k1Ïde b:i 
~ik'Ik.lerin ënümüzdeki ha!ta içm· l IWlan _ln~iliz elçUlgmin !.1allyeti hllk.. 
de bahis menuu edilmesi muhte-1 kmda lng1llz huk<lmellnin de arru nok.. 

Id . lai natarda olup olmachiJn1 t.iii enmell 
ml~ ir. anusund chi. 

1 DEVLET DEMIR YOLLARINDA] 

Izmir fuar1 iç i n 
te nzilâtl1 tren 

Her belliba~l1 istasyondan hususi 
bir fuar treni hareket edecek 

A k a 29 (ikdam muhab1rinden) - !zmir fùar1 haz,rltkla-

dn a:,, eciildi"i •u s1rada Devlet Dem1ryollar1 tarafndan da \ro 
nna eva ,., .. ril ~kl lk 
müddet zarfJ.Jlda fuara gidecek ziyaretçi:ere goste ece... o ay 1 v~ 
tcnzilât cihetleri derpt§ edilmel<te v~ imkâo da1resmde bulunan bu· 
tün tedbirler ahnma ktadir. 

Bu arad a MünakalHt Vekâleti taraimdan Devlet Dt•.mJryollanna 
venlen bir emirle fuar rnüddet1 zarflllda belliba§Î1 her btasyond:in 

(J> \ <â!J..11 3 uncù saY1'&1da) 



BOY OK TARI Hl TEFRIKA: 41 

re uhammet 

( ·· --YaHza n_: 

- Yemek için, günde kaç deve rargâhma gelerek vaziyeti §ëiyle· 
kesiliyor?. ce a.nlattc 

- Bir gün dokuz, bir gün on. - M~lümanlann miktari, üç 
Resulü Ekrem Efendimiz güliim- yüz: ki§iden fazla de~il. Fakat on-

sedi. Eshab1 kirama dônerek; larm bulundugu yerden.. hattâ de-
- ~tld1. Kurey~ilerin m1k- velerindf:n bile, mütb.ii bir olüm 

tan, dokuz yüzden fazla.. binden kokusu geliyor ..• Hallerine ve va
noksan. ziyetlerine b~, hiçbir korku 

Dedi. Ve sonra, troleleri istic gostermiyorlar. Ve, çok azimkâr 
vapta devam ederek, Kuren ordu- gôriinüyorlar. Hiç §Üphe etmiyo
sunda kimlerin ulunduguna iig· rum ki. nlar ôlü~ giderken, biz. 
rendi. KOlelerin saydllùan · imler, den bi1'QOklarm1 ayni âlubete sü
hem Resulü"'Ekrem Efendirnize \.'t' rükliyecekler. ~ayet, içimizde bu 
hen. de esahb1 kirama hayretler feci ôliimden lrurtulanlar bulunur. 
verdi. Resulûllah E!cndimizin du- sa, on.lar art1k hayattan bir lezzet 
daklarmda, aci ·e mânahobil tebes. alabileceklcr mi? .•. 
süm belirdi. Yine eshabma done- Aruir'in bu sàzleri Kurey~lilere 
rek, büsbütün deh.§et verdi. Reislerden 

- Mekke; en luymeUi evliitla- bazùan. - ve bilhassa (Utbe bm 
rm1 sizin èin.ünüze atmi;?. Rebia) - harp ve k1t.alin ônüne 

Diyerek. kazantlacak zaferin e- geçmek için, (Hazreti .Muhammet) 
hemmiyetini ihsas etmek istedi. ile derhal bir sulh muahedesinin 

Gece"ru.n k.aranhgmda islâm or- akdini teklif etti. Fakat, Resulü 
dusunun konmu;i oldugu mevki, Ekrem Efendimize kar§l kalbinde 
karargâh olmak ~eraitini h i% de- besledigi k:in ve gayzi bir türlü 
gildi S bah olur olmaz Resulü Ek- yenemiyen Ebft Cehil, onun bu. 
rem Efendlmu: buu Lophya· teklifini ~ddetle reddedere ; 
rak: - Ey Kurey§liler!" Utbe'nin 

Burada m1 kalahm. Yoksa, di- oglu, islâm ordusundadl.l'. Onun 
ger bir yere mi nakledelim?. hayatmm tehllkeye girmesinden 

Diye, ist~areye gir~ti. F...shabm korlruyor. Ve w· de korkutmak 
hemen hepsi sükût etti. Yalmz istiyor. 
(Huba'b -Oin Münzir) mukabele Diye batmruya ba~ladi. 
ederek: Utbe de fena halde hiddetlendi. 

Zavalh kavunun 
ba§ina gelenler ! 

Topatanlar bu sene tatllca, hat
tâ içlerinde tektük bal gibi olan
lar da ç1kiyor. iki gün once bir 
tane ald1m, fena degUdi, üzerine 
toz §eker fi1ân istemiyordu. Dün 
a~m aldtgim .ise kendiltgm.dcn 
§eker m.i §ekerdi. Nedense on be~, 
yirmi yildlr tek tathsma. rastlana
m1yan bu mübarekler, bu yil eski 
ha~iyet ve itiyatlar1m yeniden ka
urumya ba.§ladtlac. 

Dün alt§am, ben o dedigim §eker 
kutusunu kendime seçerken sergi 
&ahibi y~bca bir kadmm eline de 
iri bir kavun tutu~turdu~ 

- l}unu al da ycrlœn bana dua 
et! 

Kadm, hemen hem.en iki aylik 
bir kuzu b.dar olan kavunu iki e
lile tuttu, kendi ta\Tile onu hafif
çe salhyarak ~ir kantarladi, sonra 
burnuna y~tin.p derin derin 
koklad1, daha sonra da sag kula
gma dogru kaldmp salhyarak! 
geriye uzattt ; 

- Bu hafilçe bllu, al bunu da 
daha agmm ver! 

Sergici i;ülümsiyerek kavunu aL 
di, istiften ~ir ba§kasllll çekti: 

_ Bayurun, bu daha agir! 

Eski mahsu f asulya
Iar ihraç edilecek -Ticaret Vekâleti, ihracahn nas1l ya .. 
pdabilecegini alâkadarlara bildirdi 

Fasulya ihracati için lisans ve
rilmemekte -0ldugundan dahilde 
eski sene mallanndan külliyetll 
miktarda fasulya stoku birikmït
tL Yeni mahsulün idrâk edilmek
te olmas1 eski stoklardan bir kis
mmm ihracat1ru icap ettirmi~tir. 
Bu itfünrla Ticaret Vekâleti fasul· 
ya ihracatma dair miihim .bir ka
rar vermi!? ve bu karan dün bir
likler kanalile §ehrîmizdeki alâ
kadarlara bildirmi~tir. Bu karara 
gore 1941 senesi mahsulât1 hariç 
olmak üzere eski sene mallanndan 
Vekâletçe tayin edilecek umumj 
miktarlar dahilinde harice sati§ ya.. 
pùacakt1r. Eski mahsul fasulyalari 
ihraç etmek istiyenla- bu mallari-

Piyasadaki §e
ker mevcudu 

ru istanbul, hmir ve Mersinde u.
mumi magaza1ara koyarak alacak
lari depo seneUerini Mmtaka Ti· 
caret Müdürlüklerine verecekler
dir. Bu mallar depolarda ihracat 
kontrolëirleri tarafmdan kontrol ' 
edilecektir. Depolama alll€liyesi 
istanbulda 4 Agustos, izmir, Mer· 
sin ve Samsunda 6 Agustos ak§a
mma kadar ikma1 edilmi§ olacak
trr. Bu mallar lüzum gorült!ügi.i 
takdirde tekrar dahilî ihtiyaçlar 
için depolardan çekilebilecektir. 
Bu fasulyalar ancak ithali kararl~
tmlan mallann hakikî takas yolile 
getirilmesi takdirinde harice sati-
labilecektir. 1 

Hastalara fran
cala tevziat1 

Sakl1 manifa
tura e~yas1 

Mürakabe memur
lan depolarda kon 
h o.lere ba§ladilar 

Gizli mallar sa
tita çikarllacak 

Fiyat Mürakabe Te§kllâtl 
§ehrinüzin muhtelif depo.Ja
rmda saklanm~ olan manifa
tura e§yasm1 meydana ~ ·kar

mak için UILUrnî faa.liyete 
gt:~mi~tir. :;iehirdeki beUiba li 
dcpolar te~kilât ve Belediye 
memurlari taratmdan kontrol 
edilmektedir. Bu depolarda 
bulunacak manifaturalar Mü
rakabe Te§kilâti tarafmdan 
sat~a arzedilecektir. 

D:ger taraftan Mürakabe 
memurlar1 dün manif.atura 
ihtikân yapan Mahmutpa§&, 
Çorapç1 hanmda Mihran Al
yanak isminde birini yakala
nu~lard r. Bu adam 139 liral1k 
fatura tanzim ederek 248 lira 
almak suçundan Adliyeye ve
ril~tir. 

la§e te~kilât1 
- Yâ Resulâllah!.. Burasm1 Un. Ebû C.ehle agir siizler J!Oyledi. Ebû 

di reyinle mi.. yoks , Allah:n enm Cehil; 
ile mi inti.hap ettin!. _ Senin cigerlerin rüzgârla dol-

Kadrn, ayni a.meliyeyi UZllll u
zun buna da tatbik ederken arka
dan gelen bir kamyonun çald1g1 
ac1 bir kornadan §a~aladi, ürktü, 
dümeni once saga, sonra sola kl
rayun derken, kavun elinden kal
dinma dii§ünœ orladan çatlad1. 
Tabiî st?rgici de surah asti. Nas1l 
asm.a.sm. kadm, çatlak yerinden 
kavunun tadma bakacakti v~ bakti 
da .. bir parmak eninde açùan çat
laktan dilini wkup kavunu bir, iki 
valad1ktan sonra: 

Her tarafta ~lœr azhgmdan do- Ellerinde doktor raporu oldugu Î~e ba~lad 
Iay1 §ikâyetlerin tevali etmesi ü- halde francala karnesi almak üzere -~ 

Memleket ih tiyac1-
na k â fi g e le c e k 

miktardad11 

" Arhk kamemiz 
lralmad1" ce va ba 
verilmiyecek 

Dedi... Resulü Ekrem Efendimlz: m~. 
- Kend1 reyimle. Diye. Utbeyi tahkire gïr-4ti. 0 da 

zerine ~ker .:::irketi nezdinde yap- Beledive iktisat Müdurlugüne mü- B d . b 
~ ~ a cma tevz1at u-t$Jruz tahkikat neticesinde; §eker racaat eden baz1 hastala.ra: 

fabrikalanmwn ellerinde mevcut <-- Matbu karn iz kalmadi. radan yapdacak 
À_ Agustosun haftasmda gelin!. .. • . . . . . • 

küp §ekeri swklarmm Hazira.n son- §eklinde bir cevap verildigi, halbu.. $ehrimizdek1 la§~ tqkila~l.D.lll 

· _ A dedi, saman gibi ûni§ ben 

bunu il;temem, degi§t'.r, ba§ka ver! 

Cevab1m verdi ... Bunun uzerine, ona: 
Hubap ileridé bir mevkii gëstl!rdi · _ Surah ikmah herif. 

_ Orada, bir kuyu nrdir. Icap Diye, mukabele etti. Az k lsm, 
ederse bir havuz _da ya!1a~. ~u- r Kurey§ reisleri arasmda, mühim 
suz kalmayiz. Eger muna ip LSe ve kanh bir bâdise ba§gësterecek-

Sergki bu sefer gül.üm.5emedi, 
ciddile§ti: 

- Çatlak kavun degï§tirilmez 
bayan! 

'" ki raporlarmm 1 hafta veya 10 gün- az1_ m_em_ur a~1.ge 1§. ve_ a . " lannda ve kristal ~ekeri stcklan- 1 b l lm f al1yet-
nm da Temmuz ortalannda tüken.. 1 t V l t 1â tik, 

lük oldugu gorülerek bastalarm !J!!Çl mi~ rr. 1 aye 5 _çimen-
mi§ bulundugu ve Ticaret Ofisi tam ihtiyaçlan zamanmda bu yüz- to ve. diger maddelerin tevz1at i§le-oraya gidelim. ' ti. Fakat, val!:iyetin vahametini id-

Dedi. 1 râk -edenler tarafindan, bunun 0-
Resu lü Ekrem EienJimiz, Hu· nüne geçildi. 

_Ben ne yapay1m ~..mdi bunu? 
Yan1ba~1nuzdaki domates, biber 

tarafmdan hariçten mübayaa e~i- den francalasiz kalmamalan için rini la~ Müdürlügüne havale et
lerek Mersine gelen §ekerlenn, B 1 _ _,. R . li-· d "· lu b" m~tir Bütün tevziat i§leri bun-. e .:uiye e1s gmce un s1 · ir · 
fabrikalar:zruzm faaliyete geçece- . . . . dan sonra Îa§e Müdürlügü taraim-(Devam1 4 üncü sa.yfada) bab'm bu mak.ul .teklifini derhal ( nr) 

kabul etti. islâm ordugâh.!. be.men ======~========:=:::=::::::=:=:=:::;::;~~ 
oraya nakledildi. 1 

• • A :. .. rtos sonlarma kadar mem- . ~mir verilml§tir. 
gi .no'""' · Emre gore sür'at~ matbu karne dan yapilacaktir. 
leket iht1yacllll tamamen k~1h- . -----

Kurey.§lilere gelince.. kuyu ba- l AHKE ELERDE ye POLISTE 
yabilecegï ve piyasada mevcut dar- te.min edilecek ve hiçbir hasta 1 
1.· k 1 "md il . gel francalas1z bira.kùmlyacakhr. Vali Izmir Fuanna 

davet edildi 
~.ndan firara mu aff.ak olanlar, ko- ) 
fa lto:Ja karargâhlanna varm~lar: 

ugm §€ er az ig an en -
medigi, kâfi miktarda §eker bulun
du~u, ancak bütün memlelœt §e
ker ihtiyacmm ayni zamanda Mer
sinden tev-ziinde bazi mil§külâttan 
ileri geldigi ve 1nmun da ônlen
mesi için tedbirler alirunakta \>u

Anadoluya bira. 
scvkiyah 

_ Ey Mekk.eliler_ ey Kurey li- k eh •k A 
Ier! ..• Uyumaymiz. (Muhammet),' Bi·r o·· m u .. r l t l a r l 
bizden uzakta degr . Onun adam-

Bira sevkiyat1 için posta trenle
rine hususî vagonlar ilâve oluna
caktir. Bu suretle Anadolunun her 

lari, bizim üzerimize at11d.tlar. Ar· 
kad~laruruz1 esir aldilar. 

Diye, bagirm1ya ba~lam1~lard1. 
O saatte derin btr uykuda i>ulu

nan Kurey§liler, derhal yerlerin
den firladilar. Bu tehlikenin ne1e
de oldugunu ve nereden gelecegini 
bilemedikleri ~in, kor udan fü .. 
remiye b~ladtlar. 

O gece, boylece geçti. Ertesi gün, 
i&lâm ordusunun, {Bedir) karyesi 
civarma ve lruyulara hâk.im bir 
ook.taya geld.i€ini gôren Kurey.§li
lerde, bùyük. bir te~ belirdi. 

(Ebû Cehil), oraya kadar sürük
ledigi adamlardaki u korku ve 
telâ§i. l'tife yollu sôzlerle geçi~
tirmek. istedi ise de, bütün Kurey§
liler vaziyetin ciddiyetini idrâk 
etmqler •• kanh bir mùcadeleye ha.. 
zirlanmalc lâzun geldigini hissey
lemi§lerdi. 
Kurey~ reisleri derhal toplan· 

dtlar. Ânî bir baskllla ugramamak 
için, baz:i tedbirler akhlar. Sonra 
da. islâm ordusunun miktar.ni an
lamak içio. (Amir bin Vehib)i yol
ladùar. 

A.mir, gayet çevik bir ata · e
ttk uzak.tan islâm ordusunun et. 
rafJnda dolaJti.. Sonra, Kurey§ ka-

lundugu ogrenilm~tir. Viangal komürünü fazla fiatla satan iki 

k~mürcü dün mahk~. ~d_ildi. . ~ile Hayvan Sergisi 
Dün Asliye Ikinci Ceza mahke- 1 n~ tecz;yesm1 istem~ se de ~n Vilâyet Baytar Müdürlügü tara-

mesine bir kOm.ür ihtik.ân cü.rmii soz verilen s~çlulardan O~n. fmdan açilmakta olan bu yillti hay-
meo:budu geldi ve muhak.emesi ya- Ben Murakabe Korrusyonu- gil . . .. .. .. .. 

" i van ser erirun uçuncusu cuma 
p11arak netiœlm.dirildi nun fiyat1 üzerinden komür satt•m günü ~ilede açilacaktir. Mükâfat-

mmtakasma bira sevkedilccektir. 
iznùtte gorülen bira noksanhgm.n 
telâfisi için buraya derhal istàn
buldan lüzwnu kadar bira gônde
rllm4tir. 

Eski Sinan Pqa 
Karakolu 

Suçlu Kumkap1da kè>mür ve o- ve 5 buçuk kuru§tan para ald1m. lar ~en yùdan fazla -01masma 
dun deposu sa~ibi Osma~ ~e Sad- Vehap bana 39 lira verdi. Aksi sa- ragmen bu ytl sergiye i~tirak nis
r~ttin idiler. A~e. ~ahi~i ~larak bitolursacezamaraz1y1m.demi§tir. beti geçen yildan daha azd1r. 
dmlenen Vehap ismmdeki b1r ah- Bunun üzerine riyaset tarafm- --v- ~ik~taki eski Sinanpa~ kA-

F. t M.. kab Kom"syonu rakolunun yilulmasi 4i bitmi§tir. 
ciya; iya ura e l . - , dan Sadrettinin ve Osmanm 25 er Bcyaz1t mey an1n1n ô üzd k . . d b nun toptan .sat!§ fiyati olarak taym . • . nüm · e i ay 1çm e uraya as-
ettigi 5.50 kuru, tan yuka.n bir f.i- 1 u:a para ~1.~. m.a~.kûnuye:le- t z •mi falt yapùmasina b~lanaca.kt;.r. Bu-
yatla t<J.ptan komür sathklan tes- nle sahln~ k~m.urun musaderesme . • a? . . · ~· radaki meydana dikilecek olan ~an-
bit ed.ilmi§ti iddiaya gore Vehap karar venlm~tir. Yen.a bir §Ckilde t:E.nziillJ ~me! J.i Türk denizcisi Barbaros Hayret-
üç araba komür alm~ ve kilosu ba§lantn.1§ olan Beyazit i:ieydam ve tinin heykell için de yalonda hey-
6 kuru 10 paradan pazarhk edil- Metresi taraf1ndan bu ~ydana aç1lan yed1 c_adde ve keltra~lanm1z arasmda Belediyece 
mi§tir Fakat Vehap yamna ancak sokagm toprakaltt elektnk, tele- bir :mûsabaka aç1laca.ktir. 
5 ku~ 20 para hesabile 39 lira yaralaDIDlf fon kablola.rile su ve hava?~ yolÏ · 

alm1~ oldu~undan bu miktar veril- Fatihte Kirkç~me mahallesi lai:mi~ ~emden yapùmasi l§l ~ Üsküdara bir âyar 
· ·· tebakis" d b 1âhare gon edilml§tir Bundan sonra mey a-

ml§, mu 
1 

e 
1 

- Kovacùar sokag1 18 say1da oturan nm eni · ekil ve sevi esin~ gor-e • k k 
derilmek üze~ uyu§ul:nU§tur. Mustafa; metresi Hatice ile bir se- ~---! Iân da' y ind tram- Saab ODaCa 

Bu 61rada Kumkap1 karakoluna haur ....... ülll P ~ e .n 
·hrk· ihbarmda bulunan Vehap bep~n d~lay1 k~v~~. e_derlerken vay hatlarmm tanzirnine ba§lana- usküdar iskele meydaruna Be-
1 

1 
ar h t t t J HatJCe ehne geçird1g1 bir b1çaklalcaktir lediyece bir câyar saat.t. konul-

cürmü me§ U yap lrnll.$1 11". ' k 1e~t·-'- ~·- A 
Dünkü d~da Müddeiumu- Mustafay1 elinden yaralaml§ ve ya.. Bu in§aatm ikmalinden sonra mas1 arar""i .u.U1.Ul.§i.u. ynca 

-t muavini,' Sadrettinin suçta dahll kalanmI§tir. Yaraluun müd.avatl Beyaz1t meydanmm asfalt olarak Gazi Kôprüsü bD.§llla da bir iyar 
.... ·•--- i..ft~lan kt saati konulacaktir. olmadlgmdan beraetini. w Osma- yapilm~tlt'. yap~ma "'""i aca ir. 

sab1 da yoktu. Bunda daha l!:iyade 
bir yanh~lik ihtimalini d~ün-erek 
sordu: 

- Ba!ika birisi olmasm usta .. 
belki fmnct Necmidir. 

·~~~~~~~~~ 

olduktan sonra, mera't ettigi bu { gâhta hulunup sat~ yapacaltsm ay. 
ahs1 gèirmek için zamant var sa. ' ni zamanda seyyar sahcilarm be • 

y1hrd1. sabm1 tutacaksin. 
Tezgâhtaki ustasmm uzatt1gi iki - Bunu becerebilir miyim us • 

günlük bayat çQregi ~tahsl.z. ola • ta? . . . . 
rak çignedi. Üç bardak su le. bu - Bec-erenuyecek b1r 11 yok ki 
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- Yok be oglum. Ben bu semt. 
telrl bü ün fmnct ve simitçileri ta. 
runm. Ôyle bir adam yoktur. Bu 
muhakkak sensin .. 

küçücük ekmek parçasim zor yi.. loglum. Az: çok sen.in okumu~gun 
yebildi. da var. ibt1yar halimle bunlarla 

Ac1 bir mâ.Zlye sahip olmasay • j bol bir ate~ ka.I'§1s~nda kurutuy~r. 
d1, bellci de bu iyiligi kabul eder -J du k.i, nru:ic1 te.zg~htan sesl~nd1: 
di. Ne yaz1k ki ükeyrem bey onu - Necmi. aeru bir adam. gormek 
zehirfomi~ti ve 1y1lik kabul et.me. tiyorm~. . 
mege yemin etmijti. - Kim bu adam usta? 
M~teriSI onun bu feragatine - Va~lahi ki~ oldu!Iunu ~ilmi • 

hayret etti. Necmi ise bu bayreti yorum..Ismi Nihatm1§. Demlll bu
dahi gëirmiy:!rek, paranm üstünü raya hir küçük çocuk gel • 
verip kap!dan uzak~tJ.. di. Simitçi Necmi bu dük.. 

Ôgleye dogru, camekânmt bo • kânda nu çah~yor, dedi. Ben de 
pltm~ olarak fmna diindügü za - Evet, dedim. Ôyle ise soyleyin, 
man, 70 k~iuk kânn1 cam be. ôgleden sonra saat iki ile üç ara -
deli olarak mal sahibine verdi. smd.a Sirkecideki Dordüncü va -

- lyi am.ma ben boyle bir ki.m. 
se tamm1yorum. 

- Oras1ru b.ilmem. Ogleden son. 
ra §Oyle bir uzamr anlarsm .. 

Uenüt vakit vard1. Caroekânma ugrasmak beni yoruyor. Hem sen 
y~mi cam takhrmak için u~.tas~m de sokak aralarmda gezmekten 
reyini ahp sokaga çikh. Boylehk. kurtulursun. htersen geceleti de 

le yanm sa~: d~~~. kazandi. T~ yukandaki hamurgâhlann odasm. 
rar fmna dondugu zaman, çi da yativerirsin Dogrusunu ister -
lardan biri ile, mal sahibinin ag1z h d .. b . . k be 

.. .. .. sen, er a ama u 1§1 verme • 
kavgas1 yaptiklanm gordu. Boy • . t . w 

. d" •. . m korkatuyor. ~te, dem1n kogdu. 
le ~eylere ehemm1yet verme 1g1 i.. • • . 

· beb" . i.. ·1 dan tek gum çocuk. Insaf ett1k, yammrza çm, se mi 111 e sorma - 1 • • 

rar manga! b~ma geçti. aldik,. a:adan iki. ay _ge?11eden fi • 
Fakat, kavga gittikçe bü ·üyor • rmm iç~de kr~l. keS1ld1: 

lzmir Belediye Reisi Behçet Uz. 
Istanbul Vali ve Belediye Reisi 
Lûtfi Kirdar1 Îzmirliler namma 
fuara çagl.l'ml§tir. 
~ehrimizde de !zntir Fuari gibi 

beynelmilel bir panayir açmak ta
savvurunda olan Lûtfi Klrdar mü
sait vakit buldugu takdirde 1zmire 
gidere bir hafta kalacaktir. 

Bogazda tutu!an 
babklar 

Bogazda ve .Mar:marada baz1 
bahkç1larin yakalad1klan babklan, 
bahkhane rüsumu vermeden sat
tiklan gëirülmü~tür. Bu vatlyetin 
On.üne geçmek için bu mmtakala
ra kontrol memurlan gonderilmi _ 
tir. 

Bir benzin deposunda 
benzinler tutu§tu 

Eyüpte Yaghane caddesinde 7 
say1b Ïbrahim Soygana a.it benzin 
bayiligi onündeki bidonlara fazla 
b:mzin verilerek ta§ZIU§, o sirada 
yoldan geçen Üsküdarl1 Abdur-
rahman oglu Adem GOkçeoin atti
g1 yanar bir sigaradan, dokülen 
benzinler tutu~arak bir yang·n 
ba langiei olm~tur. Dük.kândaki 
yangm s0ndürme âletlerile ate§ 
sondürülmü.§ ve itfaiyeye ihtiyaç 
k.almaml§hC. 

Elektrik diregine 
ç1k1p yanch 

Silivrikap1 caddesinde 25 say1da 
oturan Süleymamn 9 y~mdaki og
lu Cevat; Arabac1beyant .mahalle
sinde Cami sokagmdaki elektrik 
diregine ç1karak eereyana tutul
mll§ ve ba§, el ve bacaklanndan 
yanm1~tir. Yanik çocu Cerrah
p~a hastanesine kaldmlarak teda
vi altina almmt§tll'. 

Kad1n yüzünden 
yaralad1 

Panorama b~esinde garsonluk 
eden sab1kahlardan Hikmet bir ka 
dm meselesinden dolay1 kavga etti

Lfrif(A 
Tarihî ve cog· 
rafî zaruretler 

Y aiuln: Prof. Sükrii Baba• 

M illetlerin n de" lctk~ 
idaresindc, tarihi ve cot• 
rafî birçok âmiller ·ar· 

dtr lû bunlar günün politikaSJ n• 
oluna olsun ve bu itler ne kadar 

1 

maharet ve ustalikla idare edilirs• 
edilsin, nihayet memleketlerin m11• 
kadderat ve scyrinc hâkim ohnak• 
tadir. Daima dogru olan bu aki• 
katia son misalini Rusyamn takiP 
ettigi siyaset g0sterm · ·tir. 

Bundan tam iki yd evvel tlah• 
Avrupa harbi patlak ~e.rmeden eY• 
vel Rusya, ingiltere ve Fransa ile, 
ittifak ve askeri Ï!:brra"berligi miî· 
zakereleri yapiyor \"e kcnu ·111alar 
hararetle devam edi ordu. l\lfü,brt 
neticelere varilmanu~ olmakla re· 
raber politik konu~malara muvaii 
olarak askerî mükâltmeler de ce· 

, reyan ediyord11. Lchistan ve Kori· 
1 dor ve Danzig daYnlan en hâd bit 

1 safbada bulunuyordu. Es.a en Loo· 
j dra ve Paris bu buhran1 kokiindell 
kazunak için M kovanm elini s1kl 
tutmak istiyordu. Bilâhare if§a e· 
dilen ltirtalam vesikalarda da gos· 
terildigl veçhile, ingiliz - Frans1z • 
Rus ittfak1 harbin ônüne ~çmiye 
kâfi bir tedhir idi. Bayle kunctli 
hir blok ka1l1S1nda Berlin on ad1· 
m1 atm1ya tereddüt edcc k ve garP 
ile nzla,mak yolua tutacakhr. Bll 
s.uretle Avrupa tarihl mua1ycn bit 
istikamet ve seyir alacaktir. Hnl· 
buki Rusyanm Almanyaya kar~1 

hayirhah bir hareket ·ve ta nr ta• 
kmmas1 Berlini bâdireye sürük}eo· 
mekte ~i edehilirdi. Bogu~n1•• 

nm ~lamasile Rusya hrtlnan~ 
~da kalacagma gore hcr ihtr 
male ve harbin muhtelif safhalir 
rma, ini~ ve yoku§Ùmna gore silib 
patlatmaks!Zln birçok ~eylcr îsti~· 
sal etmesi mümkün olabilerektt. 

Filhakika bütün bu tahminlet 
dogru çikh; hassas ve ince bir sir•· 
set ile iki ene udmda Fit1Lin i-
yadan, Balhk memleketlerind 
Lehistan \"e Romanyadan hàs1b tiU· 
tün hudut boyunca eyaletler, me10"' 
leketler, milletler ilhak edildi. us'-~ 
lelikle Rusya takriben 1914 Um1.Jll' 

Harbindeki bütün zayiattm teliff 
etti. Üç küsur sene on alti mily•,a 
adam feda etmesine ragmen bY' 
bettigi yerleri iki aeneden nz bit 
zamanda ve tek adam feda eyle
meksizin elde ef.ti. Bu kadar i1' 
netice hakikaten i.ik ir lDnv.I• 
faktyet idi. 

Almanya Romanynda • losko\'"~· 
nm ka~1 ma dikilince tat 1z bit 

tekzip Tass ajansmm t bligleri ar•• 
sma girdi: •Romanya ~galind~ 
Ru hükûmetinin haberdar ediJdÏ' 
gi dogru degildir .. BulgarU.tana .t\1-
man ordular1 girince Tas.s bir ~ 
de daha yüksek e le bu defa !tO' 

yayi tahtiye cderck bn hareketipill 
Balkanlarda sulhii takviye ettii1"' 
kani olmachguu ilân etti. t 

Alman idclialanna gore Yugosl• 
bükûmet darbesinde ve yeni grl' 
hn tahta ç1kmasmda Moskova_., 
hiç rolü olmamJ.f defildir. 

Vukuatm bu teselsülünden go1' 
lüyor ki Balkanlar taribî çarpt~~ 
noktasa olmakta devam etwi:;~ 
Sabik Avusturya ve Macaris 
lmparatorlugu ile Rus Çar • 
tezat ve cidal haline sokan imi1 ~ 
defa tla aaùst Almanya ile 
münist Rusyayi birbirine kar§l ;_ 
anekte en kudretli unsur olm~,, 

lç rejim.ler ne olursa olsun. tll-' 
letleria daimî, tarihî ve cografa r'1' 
takun ihtiyaç ve zlll'Ul'etler~ \,• 
d1r ki nihayet politikalarma ~11 i; 
met verir. Rusya~m zimnmdllf ~ 
çok ince ve seyyal bir harekct fl~ 
takip cderek olgun mcyvafor tp' 
lamak maharetini gostcrdilcr. ~ 
kat oyle bir kas.irga kar§JS!Ddllil' 
ki nazik ve ince kombinezon!11 ,r 
i in içindea s1ynlmak ihtimnlt ,)' 
all'. Barp uzad1kça vu:iyet d 
&iyade tevauuh edecekür. toi 

Ta Uzak ~arkta Japony•. ~~,._,
güne kadar boyle bir pohtJI> ~ 
ancak veriminden istifade etl11-; 
tedir. Fakat ne vakte kadat 
boyle devam edebileccktir? 

H. ~ükrü BaJ>ill' 

Yurtdq: 
Harp parolamu: bu: 

Sabahtanber· i lanan ayaklan, k:ûhan.a ugraszn, komisyoncu Ni • 
Ü§Üyen vücudü bir mahalle çocu - hat beyi garsün, ded.i. 
~unun keyiine hizmet e mi i. Necmi boyle bir kimse tanum • 
Dü~ünceli bir l.dlde sigarasmi yordu. Esa.sen tan1d1g1 bir kaç ki.. 

yakh ve aç karnm1 nikotinle kor- ~yi de unutmaga çah§iyordu. Hiç 
letmege çal~t1. Islak i karpinlerini. kimse ile a11~ veri§i, gorülecek be. 

Necmlnin oglcden sohra yap1la
cak i~lerl vard1. Saat tam üçte çi

kan bir ak§am gazetesini mü~t.eri.. 
lerine da~1tmak mecburiyetinde i.. 
di. Alemin keyfi için 50 kuru§ kâr. 
dan vazgeçeb11ir miydi? Za en sa.. 
bahleyin de bcdavaya çah~l.§tl. 
Ôgleden sonra da bOyle olursa, ge 
ce satacag1 on kilo boza ile, birik.. 
rn~ kirk lirasma kaç kuru§ ilâve 
edebilirdi ki? 

Matbaa ile Sirkeci arasmdaki 
yolu hesaplad1. Ko~arsa on dakika 
da alacagma kanaat getirdi. Ôyle 
ise gidebilirdi. Ïki ile üç arasmda 

du. •ihavet, m~le, çiragm i.§den Necm1, kendisme venlen bu k1y 
el çektir Jmesile netice1endi. Fmn.. metten ço~ men:nun oldu. Fakat 
ci bir mÏ!ddet Necmiye dert yan _ nedense birdenbire kabul etmek 
dt, kovdugu çiraktan §ikâyet etti, istemiyordu. Günün birinde ken • 
sonra bir teklifte bulundu: disinin de herhangi bir sebeple, bi 

- Necrni oglum, sana yeni bir ral!: evvt•lki ç1rag1n vaziyetine gir 
i~ versem kabul ed-ei- misin? miyece~ ne malûmdu? Hakikatte 

- Ne i~i usta? ustasmdan çok memnundu. 
- Sabahtan oglene kadar tel!: • (Devama var) 

Süs yok. 
Lillts yok. 
Tasarruf bonosu var. 

Ulusal Ek0 

V~ ~t1 
Artt1rm a K "'-r\l 

gi ayni yerde garsonluk eden Yor
giyJ. b1çakla sag bacagmdan yara· 
hyarak kaçmt§ ise de bir müddet 
sonra yakalanml§tir .Yarah Beyog- ~ 

lu hastanesine kaldmlmi§tl.l'. ----------
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Romanya da Suriyenin 
kur~ una istiklâli 
dizilenler 

Her kay1tvetah· 
ldam mahkûmlan ara- d. d 

Bul garista n da 
yahudi faaliyeti 
tahdit ediliyor 
Bütün hükûmet da
hilinde 426 yahudi s1nda amele lejyonlan 1 a t kaJd1r1Jdt 

~efi de var 
BU~ 29 (A.A) ·- Ofi: 
ikl lcjyoner, idama mahkûm. ~ 

d..Jrr.i< vc hüküm derhal infaz edil
rn~tir B1.1 mahk.ûm!ar, gayribnu
ni olarak rôvelver bulunduran ve 
murJcketin meJlai.i.ine mugayir 
i 1 f giinnü~ olan lcjyonerlerden 
Gl10rges Nasilc ve Boresio'dur. Bun 
larm yap~ olduklan i§Ier hak· 
kmda izahat verilmemekiedir. 

Bu idamlar, son yirm.i diirt saat 
için<l., Bûkr~te ~a dizilenle
rin miktanm dokuza ç~tir. 
Bundan ba;ka lejyonerlerin ~fle
rinden on dôrt Ici~ hiyaneli vata· 
niye curmile giyaben idama mah
kûm edilmi§lenlir. 

Bunlarin arasmda esld ameM! 
lejyonerleri ~i Dunitri Groz.a ve 
Horia Sima'mn ~ca muavùtle
rinden biri olan Traian Bouni bu· 
lunmaktadir. 

HOLANDA 
bahriyesi 

M1s1rla ikbsadf 
bir mübadele 

yapdacak 
Kudüs, 29 {A.A.) - Ofi: 
Lübnanda iktisadi vaziyetleki 

ge,-ginligin zevaline ait bnvok ema,. 
reler giirülmü~tür. Beyrut lima
nma havayici zarureyi hâmil bir 
vapur gelmq ve demir a~t:r. 
Diger hirçok vapurlar da ayni li-
mana gelmi~lerdir. , 

Filb;tin ve M1S1r ile ola.n müna
sebetlerde faaliyet giirülmektedir. 
tskenderiyedek:i ticarî mahafilde, 
meyva, ipekli eua, yag satm ai
mait ve bunlara mukabil ~k<!!', pi-

çal11abilecek 
Sofya 29 (A.A.) - Ofi: Bulga • 

riltanda ticaretle ~al veya ~

best bir meslelc lcra edebilecek 
Yahudilerin miktan dün milli mil
dafaa kanunu mucibince nazrrlar 
meclisi t~rafrndan tesbit edilm~ -
tir. Alman kararlara gore bundan 
sonra Bulgaiistanda Yahudi dini • 
ne mensup ancak 21 helrim, 187 
bakkal, 7 di~ tabibi, 20 avukat, 6 

mühend;s, 118 kirla.siyeci, ve 67 

terzi faaliyetlerine devam edebile. 
ccltlerdir. Bu Yahudilerin ekserisi 
Sofyada b1.1lunmaklad1r. 

Pola Negri daimî su
rette Amcrikada ika

met edecek 

rioç, den ve saire satmak suretile 
Suriye ve Lübnanla gen~ mikya.s
la mübadeleler yapùmasrna ve bun 
larm artt.nlmasma hazu-lanùrnak
la oldugu beyan edilmel<tedir. 

Yen! vaziyeti izah etmek için Nevyorlc, 29 (A.A.) - Ofi: 
Beyruttaki memurlann birlakun Polonyah artist Pola Negri'nin 
tahdidat1, alkollü içkisiz günleri, Amerikaya girmesine müsaade e
taksilerin münavd>e ile se!er yap- dilmqtir. Daimî surette Amerika
malan, benzin miktaruu.n bildiril- da ikamet edecektir. 
me5i ve &aire gibi tahWclati kaldu-- --·---

Y eni bir kuman• mil olduklanni sôylemek kâfidir. nü general dô Gol, Suriye hükft -

danllk l
"hdas ett1" Fakat muvakkat o!.ara_!< geee ya- rnet merlœzine ilk resmî ziyareti-

rismdan sonra 1'tk sondurme mec- . _ . . 
Londra 29 (A.A.) _ Hola.nda buriyeti ipka edilrniljtir. Siyasî sa-

01 
yaprnak .u~re i;;ama ~u-. 

hada Lübrum gazeteleri, gu-nün me-1 Halk, kendislru hararetle istikbal 
hükù.mct. bahriye nezaret.inde ye. · 
n. b' d · hd ._, b selelerini seri>estçe miinak<lia et- etm.1' ve §ehir bai;tanba"3 donan. 

1 1r aire 1 as e..,u•§ ve u va.. . t · 
zifeyc Avrupa sularmdaki Holan. mektedirler. ntihapedilecek dahilî mt~hr. Bu z1yaret münasebetile 
da donanma.si b~kumandam Vis. rejime gellnce halihanrda iki te- garnizon k1t'ala~ bir geçit resmi 
amiral Kustner'i tayin etm~tlr l mayill me§hut olmaktadir: yapacaklan g1b1 diger baz1 rnera.. 

· Bazt kimseler, parlamentonun sim de haz1rlanm~tir. 

Almanikt1Satç1s1 
CLODÎUS 

tc§kilini iltizam, banlar1 da bu ~in Do Go!, bu vesile ile mem • 
§imdiki ahval ve §C'"aitle kabili leketin istikbalini temin edeœk 
telif olmadikllll beyan etmektedir- olan yeni rejimin tCikilâti h11Su • 
Ier. d il · l S · Siyasî statüye gelinoe hüküm- sun a · en g" en uriveli µbs1yet. 

Belgratta 
idamlar 

--oo---

Birçok Y ahudi vc Ko
münist idam olundu 
Belgrad 29 (A.A.) - D. N. B 

Müteaddit ikazlara ragmen, Ya -
hudi • komünist unsurlart boz -
guncu faaliyetlerine devam et • 
mek te§"bbüsünde bulunmll§lar -
dtr. 

Bu vaziyet karpsmda bu gibi 
faaliyetlerin onüne geçmek için 
baz1 tedbirlerin ahnmas1 lüzumu 
hi.ssedil.mi§tir. Dün sabotaj hare • 
lœtlerinde bulunmu~ olmaktan 
111.1çlu, oldukça çok miktarda yahu. 
di ve komünist, idam edi~ir. 

Alman Tebligi 
{Bllf tara!1 1 lnci uytada) 

esnasmda a!man harp esirleri v" 
(gtinam edilen harp mabJemcsinir 
miktan birkaç gün sonra bildiri • 
fecektir. 

Peipus gôlünün garbmda baz1 
dü~man kuvvetleri Estonyanrn te. 
mizlen!m!sile me~gul olan te~k • 
i<üllerimiz tarafmdan çember içi • 
ne almm1'jllr. Bu dü:µnan kuvvet. 
leri yakmda imha edileceklerdir. 

Dün gecc büyiik harp tayyare. 
leri te~ekkülleri Moskovadaki is • 
tihkâ;nlart, ia,e fabrikalarm1 ve 
münakalâh çok müessir bir suret.. 
te bombarduran et~lerdir. 

Alman askerlerinin Macarlar • 
la birlikte ileri harelœti sür'atle 
devam ediyor. 27 Temmuz günü 
140 Sovyet tayyarêsi imha edil • 
tniftir. 27 ve 28 Temmuzda imha 
edilen Sovyet tayyarelerinin mik. 
tari 323 ü buhnaktadu.-. 

Paris, 29 (A.A.) - D.N.B: 
Bol~evizme ka~1 yapùan müca

deleye i.§tirak etmek üzere t~ek
kül eden Fransiz gonüllü lejyonu
na rnensup ilk kafilenin hafta so
nunda hareket etmesi muhtemel-
dil". • 

Budape§te, 29 (A.A.) - Ofi: 
Askerî maksatlara hâdim 0Im:

yan bütün nakliyatm Volga nehri 
üzerinden kes:ilmi.§ oldugunu 
Moskovadan ald1g1 bir telgrafa at
fen Uj Nemzedet gazetesi yazmak
tadJr. 

izmir Fuar1 için 
tenzilâtl1 tren 

(BB.J taraf1 1 lnci say!ada) 
unlük mutat tarife harici olarak munzam hususî hir !zm1r fuan 

Kalannm lahrik ettirilecegi ogrenilm~tir. 
Bundan ba§ka Devlet Demiryollar1 idaresi de; her nuntakadan 

fuara gidecek clan ziyaretçilere en âzami lenzilâti gostererek ucuz fu
ar biletleri ihdasllll tasarlam1§l1r. Bu tenzilli ücretleri aynPn veri
.roruz: 

1 - Ala§ehir, Menemen, Bandll"tna, Ankara, Manisa, Konya, Es
kÏljehir istasyonlanndan fuara gidec"k olanlara yüzde 27 tenzilâlli 
gidip gelme biletl<!!' verilecek; dort Yllfllla kadar ola.n çocuklardan bi
let ahrumyacaktir. 

2 - Afyon, Karakuyu, Egirdir, Denizli 1'.tasyonlanndan gelecek 
tren yolcularma yüzde 75 nisbetin de tenzilât yap1la.rak bei yqma 
kadar olan QOCulùardan da bilet ahnnuyaco.ktir. 

3 - Diger istasyonlardan ve sair biletlei- üzerinden de §U ~ekil

de blr tenzilât kabul edilrni§tir: 
On be~er günlük müddeti ola.n halk ticarel biletlerinin eski fiyat-

1an üzerinden tekrar yüzèe 50 ve ayhk halk ticaret biletkrindcn yi
ne yüzde 50 tenzilât yap1lacakt:r. Ve bu ayhk halk ticaret b;Jetle1i; 
Izmir fuan müna,;ebctile memlel. elimize hariçten gelecek olan ya
banc1 misafirlere mahsus olacakt r. 

FUJ1ra gonderilecek e~ya ve mallarm nakliye ücretleri üzerinde 
de yüzde yetmij bei ni;;betinde tenzilât yap1lmakla beraber tüc
carla.rm yanlarmdaki elli kiloya kadar olan e§yadan ücret al nm1ya
cak ve kendi kompartunanlar;nda gôtürebileceklerdir. 

Sovyet tebUgi 
(Ba~ larafl l lnc! "1Yfada) 

tecemmü!erine ve yeroe duran tana. 
relerine darbeler indi.rm41erd'r~ 
SOVYET MUKABir. TAARRUZLAJU 

Moskova. 29 (A.A.) - Sovyet !sUh. 
0arat daireslnin 28 Temmuz ak:c:-am teb 
Ugi: • • 

28 Temmw: Cünü kllalannuz Smo
le-nsk: Ve z:tomtr Ît>tikametlerinde rnu
harebeye devam etmijlerdlr. Bu lsti .. 
:,ametlerdeki d~man toamnu kltala 
rmuzm azmi ve mukavemeti lr:al"flSln
da lnnlmv;llr. BaZI mlnlakalarda k1ta.. 
!annui mukabil taarruz.la.ra g~ÎI ve 
diJ.t;mana •br z.ayiat verdlnTI 11erdir. 

Tetkl'tot netlcestnde 26 Temmuzda 
109 Al1nan ta"aresînin dütilrüldtil:ü 
::inl~1lm1~ttr, Bizim ka7bun11: 36 tayya 
redir. 

Sahil mulmlaus1 ve Sovyot Balbk 
donanmas1 hava ku\:veUeri, dtl$ma.rnn 
blr torp.ldo muhr!bl ve iki devriye ge ... 
riisini bahrmi:tlarchr. 

Amerikan sula· 
r1ndaki Japon 

gemileri 
Limanlara girmektcn 
k orkar a k t alimat 

bekliyorlar 
San-~·rancisoo, 29 (A.A.) _ Amer!.. 

kan aahill~ •tlklannda b<-kl!yen 40 
md.ar Japon emtst BirJe,ik Arnerilca 
llmanlanna • 1rmekte müteredd1t.Urler 
Bu gemilerden bazllarina ve bu nrad~ 
.Ta Tu l\laru• transatlan~e de ha... 
mulelerin!o Biri.,lk Am~rllta hfikùme 
ti taraf1ndaa milsadere edilemlyece,;in; 
W.ir teminat ~mJ,tir. 

_Burada. ZAnnedlldillne gôre. bu iO
m1ler 1n b1r <'Oi:unun mahrukat ve mal.. 
~eme noksanùgi vardtr, 

SAYFJ -J -----
Bulgar Ba~veki .. 
linin beyana t1 

Romada Bulgar miHî 
emeHerinin ta ha k -
kuku gorü~ü hnüli 

. Sofya, 29 (A.A.) - ttalya eyaha. 
ttndcn dOnen Bulgar B~v k Il Filot 
9u beyanatta bulunmL;.Jtur. 

italyan1n biz:e gi>.:;ten.1'1.1 hü "lü k:- .. 
bulden baho,-anz. .:\tcmrék:et r1iz hak .. 
kmda rem1f n1ah!iller tarnfuulan g5~ 
tcrilen aunimi dostluk teza.hil1 lel'i bizl 
müte~assts etnU,tir. Îta:lyan liarlc1 si .. 
YBRtinl ~e eden zimama.arîa.·la ve 
b11hassa ltab".ann buyuk tefi ~Tussul1oi 
\•e Harici7e Na7lrl Künt Ciano f!e sah
,en temaa flr'.13U buldutumuz 1c-ln çnk: 
memnunum, Ikl me.a leketi de aynl de. 
recede a~àkadar edt:n bo.tz.o me-setcler 
üzerinde Italya,, rirah lie do tluk z1h_ 
nlJ"li lçinde !ik rler tea11 ett1k. 

Bu gôrü~meler r.et.cf' tndt..• 1: un müd 
ietten beri Îtalya ile ll1.11pristan ara ... 
lnda mevcut bulunan ''~ mU .i. crncJle ... 

rjmi1.in tahakkuku iç1P italynn1n k1y .. 
1'1eW yard.1mm1 arzelrresi üzt r1nr bir 
knt daha kuvvetlen 1' o~u do t 1 Jk 
la.ha ziy&de resanPl kesbetm4 bulun..-
11aklodU". 

F r a nsadaki 
• 
lng ilizle r 

Ancak sekiz vilâyet
te otu rab ile ce k 1er 
Paris 29 (A.A.) - D. N. B 
Fransu Dalul!ye N 'Z!IXeli, i:;cal al. 

bnda bulunmtyan F1ansa'da muk.im 
inctllzlerin hudud m1nt.ak:il:ir1ndan ,., 
b.ilhassa C.Oœ D'azur haval1s1nden ay
rllmalaruu emrelm1$tir. 

Nlcc'te oturan ing1llzlere iehrl ter. 
ketmelerl lç!n b•s gunluk b.r müddet 
verilm~. Bu mmtoblardon .,-rtla
cak olan ingtlizler Fransa'nln içerisin ... 
de kend.ùerine bildirilecek olan aek1z 
vil.âyetin birlnde yerlesmeie me-cbur 
kalacaklard1'1'. 

Bu tedbir, 2500 ÎngtliLl a kadar et,. 
mekt~lr 

----('----

EDEN MUKABÎL TAARRUZ BUNDAN 
SONRA B~LIYACAK •Ta Tu Maru• cemi.s1nde 59 avru. 1 (B&i ta.raft 1 md sayfada) 

!"'1!"~ ve bunlartn arasrnda Tokyoda bla.caklu-. Fakal Hitler ile yap1Ia. • 
.D Ing1llz ata:jenavaU Tutnell lle 32 Bir · 
le~ik Amerika ve 139 japon tebaas1mn cak herha:'g1 ~u- 5.ulb. ancak .. ken.. 

lundutu o;reûlmiftlr. lW>tnm II:UD""'1p gore.;eg> muddet 
!ç1n muteber kalacaktu-

Mühim ikbsadi mü. 
zakereler için Roma
d bekleniyor 
Ilcma 29 (A.A.) - D. N. B: AL.' 

ranltk ve istiklâlin tan lerle ve Britanya makamlarile gO. 
U1Inast, ve , rü cektir MUSOLiNtNtN TEFTi$LERl 

Suriyeye merbutiyeUerini i.sbat et- ~- .~ .. 1 Roma, 29 (A.A.) _ D.N.B: 

Londra 29 (A.A.) - Rë\yterin 
askerî muhabiri yaz1yor: Be~ gün. 
denberi Sovyet • Alman hududu 
boyundaki ktl'alann vaziye:i he • 
men ham!n ayndur. Hitler ve 
Natiler agu- ve kanh zayiata ug • 
ramaktad1rlar. l;iimdiden siper • 
lerden bahsediliyor, bu Alrnan st. 
ratejisinin rnüthi~ bir tiCkllde kork 
tugu siper harbine dogru ilk a • 
d1mdLr. Rus mukabil taarru7.lan • 
mn gittikçe pddetlcndigi anl~1lt. 
yor. 

• 
Uzak 'ark 

Biz, Hitlerin rejm:ni ahrip et • 
mek azminàeyiz. 

~ olan clevletlerle ittüak akte- Do Col un bugun, muhtemel 1 M 1· . h - M t ' _ . . . uso im. ugun an ua ya var-
dilmesi lstenilmektedlr. olarak Suriyeblere hitaben ne~ mi~ ve iark cephesine gideœk clan 

GENERAL Dô GOL $AM'DA decegi mesajda bu hususla da mü.. ordu ve milise meruoup yeni t"i'ek-
$am 29 (A.A.) - Pazarte.3i gü. hirn bir beyanat beklenmektedir. külleri tef!i' etrni:,1.ir. 

man de let naun Dr. Clodius bu. I !!!!!!!!!!!!!!!! 
gün Romaya ge1Prek Alman. 'ttal.. I s G 1 
Jan i~tlS4di. konufmalanllln çer - . E R A R E N z 
<;ev<:'S1 dah11inde harp sanayiine DANSÔZ 
• zun olan maddeleria tedariki me 

ll('le:u hakbnda . .. - Ak§am da yme birbirlerini z b R 25 lunacalttir go~elerde bu.. takiben sokajia çi.khlar... a ita oman1: 
B • - Evet, Hüviyet varakalaruu Türkçeai /rf. Feridan 

u muna.sebetle devlet nazin doldurmadan' 
Clodius, ve M. G iam1ni, Aima.o.. - Yalruz Fransu: otele dondü 
halynn ugorta anlaJmasuu.n, i.igal w bu ubah da kayboldu. ...• 
a_ltmda buhman topral<lara fqzni.. ~ T~am! Yalruz mümkiirule 
l:.ne mûteda1r bU- protolooI imza ott-lin '":"i ga:rolelerde çikma • 
edeœk:lerdir, "!"··· Mufterileraniz belkt te • 

Haushofer in
tihar et mi~ 

-----
Kendisl Bavyera
da blr tem rküz 
kamp1nda idi 

L.ndra, 28 (A.A.) _ Cene~e 
ifünada fayan b 8Zl membaWi .zik
~erelt MO!likova radyosu, Profe
oor K ri Hau..hofer'U. Bavyeni
daki temerkuz k.unpla.l'lJl:n birinde 
kenfuinl asmak ~uretile int.ihar et
ligini bildirnûitr. 

Haushofer, cHayat sahast. naza

riycsinin babas1 ve •Bir millet. bir 
devlet, bir Führer., •Hitlerin yük
sçk zekâ.>1> g1b1 fonnüllerin ,.e 

2500 kadar ki\ap ve beyannamenln 
mûcllifi idi. 

llaushofer'in Hitler ve Hess'i 
k ndisine talebe ola.rak seçtlgi 
1920 tarihindcnberi Hitler Wierin· 
de büyiilc bir nilfum vardi. Fak:at 
lfoss'in firar1ndan sonra Hausho
for, bll' lcmerküz kampmda ikamc
tc memur edilmi~ bulunuyord11. ___ ., ... __ _ 

~ile halkevinde 
biçki kurslan 

~ile, 29 (A.A.)_ ~ile IWkevin:e açtlan alu ayùk biçlti ve diklf 
lla~n devresi bitnu;; ve bu mÎ.i. 
r·' lie kursa devam edenler ta-
.., lldan b 1 .. ,~ •• dun aur_...,, olan ;>a"{i 

lqa d~lcr. 
Fakat ayni .. atte oteHn ga~. 

sonlarindan b1n ayni ll"Yleri bir 
gazelêC1ye anlatiyordu. Bunun 
için b:itün gueteler son tab1 _ 

larmda a~agi yukari •unlan yaz 
m1ilard1: 

TAHKiKAT YEN! 
BlR SAFHADA 

Katit genif omuzlu adam modu-? 
lava güzeldi_ ~brin sokak • 

larmdan hayat ak1yordu. Polis 
memurlan h~ her taro.f:.a 
110kaktan geçenler araslllda ara 
ndan Fransw tqhise ~yor. 
lard1. 1stasyonda her ~ me • 
murunun arkasmda bir ix>lis 
mü!etlÏâi duruyor, bilet alan yol 
":'l~n t .. peden ti.maga kadar 
SUZùyardu 

Pot • d'Or soka~nda. •Sen • 
Dcgirmen. in onünde bir kam -
yon durrnUflu. ~mpanya .Ira • 
salari peyderpey serin bir gOI • 
ge içlne gômülen harm salo • 
nundan geçirilerek mahzene iu 
dir1Iiyordu. 

Genaro kollanlll "1vam1? ve 
dudakla.nmn arasina bir sigara 

SÙ<19t1TIDli oldugu halde bu i!i!' 
nczaret ediyordu. Sokaktan ge. 

çenlerin kapmm èinünde dura -

rak korkak nazarlarla içeri bak 
t1ktan sonra: 

- tite buras1! ... 
Dcdiklcrini ~ttikçe sinirleni. 

yordu. Bann içi yari karanhk 
oldugu fçin k1nnm kanapelerle 
mermer masalar güçlükl.. seç.i. 
liyordu. 

Saat dokuza gelinœ lâmbalar 
yandl ve çalgila.r ileUerini a • 

kord e".mege ba~ladtlar. Dokuzu 
çe}Tek gcçe barda alh gazeteci 
vard1. Hepsi bir :masaya otur • 
mu~lar hararetle kon~uyorlar. 
d1. 

Dokuz buçukta salonun yan -
dan faz!as1 dolmu~tu. Bar sene.. 
de ancak b1r gün bu kadar ka -
labaltk olurdu. Burada yalru:r: 
barlann ve dansinglcrin mü • 
davimi olan gençler d.-l!il, bôy. 
le ~üpheli yerlere omürlerinde 
hiç ayak basm~ olan y~ll 
ba~h ciddi insanlar da vard1. 

Rerkes gormek Jstiyor, kimse 
dan..,tmiyordu. Patronu, Vikto
ni, profesyrmel dan.sOrü ayn ay 
ri letkik ediyorlard1. Mahzenin 
":' hW" tnerdivenini gormt"k i • 
ÇID lavaboya gidenler de eksik 
degildi. 4leri ~lanndan ~n 
iki garsonu Genaro: 

- Çabuk! Çabuk! 
Diye s1k1§llnyordu. Sonra 

çalgic1lara i§aret wriyor, bir 
kadma alçak sesle soruyordu: 

- Adel'i giinnedin mi! .•. Bu 
a~am geç ko.ldi. .. 

Çünltü Adel günün kadiru ; • 
di. Herke:. onu yakmdan giir _ 

mek içm ge~li. Bir gazeteci 
arkad8im1n kulagma egildi: 

- Buraya ge1nt4ler ... ~u ma 
saya bak. .. 

Kadifo perdenin yamndaki 
masay1 gal eden lki ki.,iyi giis 
teriyordu. Komiser DeJvin b1 • 
y1klarmdakl bira kopüklerini 
silmekle me§guldü. Yanmda 0 • 

turan müfetti§ Girard m~teri 
leri tetkik ediyordu. 

Saat onda bara o urnana ka. 
dar al~rr.am1~ hir hava hâ -
kimdi. .Amk burasi bir kaç de 
vamh mü~teri ile bir gecelik bir 
kadm anyll!I. yolculan ile her 
:r:amanki ·~n • Degirmen• de • 
gildi. Gazetecilerin mevcudiye • 

ti bara mühim bir da,·a esna • 
smda cinaye• mahkernesinin sa 
lonunu ayni zamanda bir gala 
müsam<'t'esini and1ran bir man 
zara y~rmii;ti. ~h1'llar aym di. 
Yalniz muhbirler dcgil, sütun 
muharrirlPri de, hattâ bir gaze. 
tenin mudürü d.- gelmiiti. Bü • 
yük kahvelerin rnü~terileri ve 
bir çok güz~l kadmlar da bi;ra
da idl • 

Sokakta yirmi kadar araba 
beldiyordu. Masadan masaya se 
lâmla~malar oluyor, ycrlerin • 
den ka !karak ahbaplarmm el • 
lerini 6lkanlar gorülûyordu. 

- Burada bir §!'Y olacak nu 
acaba! 

- Sus! Yav~ ... $u masada 
oturan palab1yùd1 adam komi • 
ser D~h-in<fir. Ei!er mühim bir 
§(!Y omasiydt. .. 

- Adel hangisi? $ u san saç. 
1t ~n kadm m1? 

_ Hayir ... Daba gelrnedi! 

O esnnda Adel gèiründü. Sa • 
londa bir kayna<ma oldu. Dan. 
soz dublürü beyaz ipckli siyah 
satendPn geni~ bir rnanto giy • 
mijl!t Bir hç ad1m attiktan 
sonra durdu, etraf1na bakmd1, 
sonra lâkayt bir lav1rla calg1c1 • 
Iara dogru ilerliverek elini çe. 
fe uza\h. Bir magnezywn par. 
lad1. Fotografc1lardan bm ga • 
zett>s1 için dansozün resmini 
çekmiitl. Adcl fiihre'e b1gâne 
!mi!; gibi omuzlarm1 s1lkti, 

- Be~ porto, ÙCi! 
Vi.k!orla Jozef telâsla masala. 

rm arasmdan ge<:iyorlard1. Bu. 
ras1 bir bayram yeri gibi idi. Fa 
kat herkesm digerlerine bak • 
mak lçm geldig; bir yer ... Pro. 
fesyonel dansiirler kend1 ba~ • 
lanna pistin ûzerindc dônüp du 

ruyorlardt. tlk defa olarak bôyle 

bir kabareye gelen bir kadm ko 
casm111 omuzuna egilerek: 

(Devanu var 1 

Rus genel lrurmay1mn evvelce 
bildirdifi gibi rnukabil taarruzlar 
J'apabilmesi için ancak be~ hafta. 
ya ihtiyaç vard1. $imdi iite harp 
ba,,hyah alhne1 haftaya gmyo • 
ruz. Binaenal-eyh çok büyùk Rus 
kun·etlerinin ancak ~imdi lemtT. 
küz k1t'a;arma muvasala.te ba~a • 
m1~ olmalari muhtemeldir. Sonra 
bu ordu ve hava kuvv..tlerinin Al. 
manlnrmki kadar iyi teçhi7. edil • 
mi~ olduklan gorülmekledir. 

(Bai tan1i 1 lnci aa7!ada) 

Scherlda cillinois• 29 (A.A.) -
Ofi: Bahriye nazin Knox, lejyo • 
nerlere hltabeo sliylem!i oldugu 
bir nutukta yalnu: hürriyeUerin 
muhafazasi için ikt1za C<k·n led • 
birlerin ahnmas1 Juzu,nunda 1srar 
etrnck1e kahnatn1', Amt)rikohlur1n 

ber ne olursa olsun h"r kuvvete ve 
her tecavüze kaq1 koymaga az • 
metmi~ olduklanru ve her türlü 
tehdide k8r§1 koymak 1çin lâZlm 
olan bütün 1htlyat tedbirlerini a • 
la.oaklanni sliylemi$tir 

AMER!KA UZAK$ARK 
KUMANDANLIOl 

Harpten &onra kazanacagim1z 
sulhün muha'azas1 i..;n Birlesik 
Amerikamn b1zimle i}birligi ya • 
pacagm1 ümit edcriz. 

---0---

Japonya 
(BB.f ta.rat' 1 inci 1ayfada) 

le~lirilmesi için haz1rhklar yapil· 
maktadir. 

Frans:z ticaret odas1 binas1 .J a
pon kurrr I 1n1n ~mrine tahsÎs e-
dilecekt r ~apon umumi karargâ
h1 da Çin ticaret odas1111 i§ga: erle
cektir 

Japon donanmast, Saigon liman 
tesisatmdan büyük mikyasta ti
fade edebilecektir 

Salgon'daki oteller Japon subay. 
larile hmcahmç doludur. 

KABlNE MÜZAKERELF.R! 

Tokyo, 29 (A.A.) - D N.B: Demek oluyor ki Rus m~kabil 
taarruzlar1 bundan sonra ba§hya • 
cak ,.e bunlar kal'i neticeler vere. 
cektir. 

VB§ingum 29 (A.A.) - Gencral 
~fac Arthur'un Uzak~ark Amcri • 
ka ordusu kumandanhfma tayini. 
ni âyan .meclisi ittüakla lasdp et. 
mi§lir. 

B8.'jvekil Prens Konoyc de dahil 
B!R HÜRRiYETÇt NE DlYOR! oldugu halde bütün naz1rlarm ha-

Nevyork 29 (A.A.) _ D N B· nr bulund11kl?.n bugünkü kabine 
•Hürriyel !çin mücadele. c~i~e ~ toplanlist csnasmda Maliye Naz.r1 

Ç 0 R Ç 1 L tinin umumi kâtibi M. Cusick, Pa Ogur:i ile Ticaret .. ve Sanayi • a-
(Bq laratl l lnei aaytad&) sifikte reyrüsekrin serbesthglni If:' Amkal.fakoni•, Japon alatak· 

temin etmek maksadile .Japon ge. n:"~ral' ~ere b,·
1
e Birle~ik Ame-

yanatta bulunmu~tur: milerinin batmlmasi için hükû _ _ 1 ~ an oke edilmesinin 
lngiHerenin harp imalâtmda her metçe Birl~ik Amerik" donanma. ~aponya ~Çlll dogurdugu neticeleri 

hangi bir hereümerç bulunduguna sma lâzim gelen en-Jrlerin ftril. Iz~h etmi~ ve . JaI_>O~Y_anm ald1gi 
dair olan iddialar tamamile yan • mesini lalep etrn4tir. ~illeme tedbirlenn1 t:tkretmi§ler-
h§ttr. Bundan bir sene evvel alti ~ _ 

ay evvet bu husw;ta biraz cndi§~ - BuJgar toprakl rina 
miz vard1. Fakat pmdi he~y yo. 
luna girmii;tir. Bize Iayme:li yar . inen para~ütçülcr 
d1mlarda bulunan Amer'kah d'l',t. (Bai tarw l lncl •ayf•da) 
lanmizla i:ok faydah itilâfbr yap. .. • 
hk. Amcrikah!ar, rnü~•erek dava nora So~y?t hukumeti namma be
için büyük gayretkr sarfelmekle ya'.1 ?lrn•~!u- ki, Sovyet para§ütçü
ve bize oèinderd;kJeri ~yleri ne gi.1 len~1? ~ulgaristana indigi hakkin. 
bi Merde kullanmakla olduj!umu. da":i id_dia yap1lan derm tahkikat 
ru ôgrer1mek islern<'klc•<fal<'r. netices:nde teeyyüt etrnemi§tir \"C 

Amcrika~lar. gôndcrd'klrri ~ey. bu iddianm hakikate kat'iyyen uy
l ·r''l herler edihp edihredigini su. gun olmad1g1 anla~~lml§Ur. 
iistirnal olun.1p olunrnad1gm1 bil • Sovyet hükûmetinm ,, .,. l"k 

•- · , · 1 l 1 d ,1m.., ma 1 
";"" ~s.1~·or a\ er e. kana!tkb oldugu malûmat kal'iyyen isba! e-
" ma 1g1m. ~-a _ul varsa da asgari diyor ki Dobriç civarmda yere incn 
hd1e mdmlm1' oldugunu para • par~ütçülerin Sovyet vatanda§la
~ar~nm _ reder olml\·acag1~1 kcndi. rile hiçbir alâkas1 yoktur ve Ro
crme_ isbat etmek var.fcmizdir manyadaki Alman kumandanl g> 

Amenkahla_rm .. tenkidlerini lyi kar tarafmdan gônderilmi~Ur. 
~ihyoruz, çunku dostane ve hayu-. Binaenaleyh Sovyel para~üt.çülP. 
i.ahanedir. rinin Bulgarislana indikleri nokta" 

ÇÔRÇiLlN iHTARI nazan kat'iyyen esa!ll>1zd1r ve tah-
r:k için Almanlar tarafmdan orla· 

Londra. 29 (A.A.) - ingiliz Ba~
ve~i Misler Çiirçil bugün Avam 
Kamaras:nda beyanatta buluna
rak istilâ devrinin tekrar yaklar 
mi§ bulundug1.1nu lngiliz millcline 
hat:rlalmak suretilc mânidar bir 
ihtarda bulunmu§lur. 

ya atilrn1§hr. 
V4inski Bulgar hü.kûmctinin 

mezkûr .haberlere, gayrivru .t vc 
Savyetler aleyhine iftira}'l lazam
mun eder mahiy<?tlcrlne rafmen 
ehemmiyet vermi~ clmasmdan do· 
lay1 izhar1 hayret eylemi§tir. 

Japon Hariciye Nazm da tngiliz 
ve Amenka tedbirlcrinin sivasi 
neticeleri hakkmda izahat wr;,,iij
tir. 

Tokyo, 29 (A.A.) _ Ofi: 
Yan resmi bir rr.embadan bildi· 

rild1gine giire, .Japon hükùmt·ti, 
lngiliz matlubat1m blol<e etmek 
tedbirini 29 Temmuzdan itibaren 
Japonyada ve Jn;>on,·a, a l..îb1 mem 
leketlerde filcn tatbik etmiye ka· 
rar venni tir. 

FRANSA tLE ASKERT 
~BlRL!Ci 

V~ 29 (A.A.) - Bu ..a'Jah bu. 
rada bir Frans1z •• Tapon protoko. 
lû imza edilm:~tir Prolokdün bi. 
rinci maddrsine gôre iki hükûmet 
Fransiz H;ndi~!r.ismin mudafaa • 
•mda askcrî s:ihada Ïlib1rligi yap • 
mag1 taahhüt eykmcktcd1rler 

MECL!SiHAS'JN TASD!KI 
Tokyo 29 (A.A.) - Oft Mcc'1 • 

ihas, Hmdiçini hakkmda Fran a 
ile .Japonya arasmda aktcdihu~ 
olan ,tilâf1 tascli' etnu~tir Pel • 
sihasm Ck umumî ;çtima1 !un im. 
parator àa hazir oldu u ' Ide im • 
parator S3ra-mm l'a& lnsmmrlaki 
odada akdedilmi§tir. 



SAYFA-4 

Istanbul gümrükleri ba~müdür- Japonyaya kar~I Sabah, ogle ve 
ak5am hc 1 ~ <!mekten i.oma niçin 

Çünkü: di§ macunu kull.anmal1dir? lügünden : a 11 n a n SANiN 

askerî tP,dbirler Güzel Yüz Sah§ müdürlügünde aç1k arthrma ile 
sahipsiz e§ya sahhyor 

M:irka 

KHD 

GR 

F K 

FK 
f' K 
FK 
oc 

G C 

NB 

No. 

2280 

11751 

502 

502 
[102 
502 
1 

l 

XA 
JO.: ey 7109/l 

SF 140 
H w 4458 
DES iRIA 278/1 
TC 416 

OE 

OB 

210168 
69 

62208/9 

j AI F 3064/ 11 

w w 2 20 

M H K 559 
y J 1/10 
\' J l/IO 

• l 

y J 1/10 

y J l/10 

y J 1/10 

y J 1/10 

y J 1/10 

y J 1/10 

y J l/10 

SETR 1252 

SE'IR 1252 
SETR 125:! 

MNS 2340/l 

HB 645 
HI E 1/6 
J K 101 
G C Bùâ 

ES F 4 
SN F 52/67 
J l Bilà 

/> res 
ACUFA 3550 
ALCO 5781 

AA 

V i 
AA 

14754 
8974 
14728 
14727 

hhk ari 
KI. gr. 

63 (100 
27 000 

14 000 

13 600 

3 400 
6 500 

500 3 
36 5t>O 

4 150 

38 000 

23 000 
50 000 
61 000 

255 000 

Dt'geri 
L1. kr, 

95 10 
54 OO 

159 38 

114 10 

113 74 
75 11 
53 47 

100 67 

Ill 17 

50 37 

51 12 
104 85 
115 46 
lJO 76 

203 000 2363 63 

202 000 2357 08 

42 0(10 

24 000 

l 310 
229 500 

5 500 

150 000 

7 5 0 

211 0 0 

54 200 

05 Ill 0 

108 1100 

11 000 

54 liUO 

21 900 

22 500 

76 89 

134 19 

244 51 
685 u 
173 45 

f-4 40 

51 5~ 

180 33 

256 99 

180 19 

410 54 

148 (18 

228 19 

160 3 

143 30 

5 M3. 12'5 
3 500 126 81 

69 000 779 32 

217 000 203 19 
111 300 1294 50 

81 000 7~9 33 
94 000 115 69 

511 adet 1618 84 
1091 000 1317 OO 

23!! 000 1:1!1 50 

63 000 

28 000 
54 500 
82 000 
0 650 
5 500 

500 

0 940 
2 500 
l 400 
4 525 
8 020 

100 

3 040 
l 920 
5 890 
8 100 

800 

14 500 

24 000 

97 07 

52 03 
87 35 

118 83 
62 68 
52 08 

69 75 

9:? 48 
212 OO 
69 90 

823 65 
83 82 

108 08 

402 -"77 
123 70 
971 65 
819 22 

100 OO 

75 OO 

400 OO 

Temin ah 
LL kr. 

7 50 
4 OO 

13 OO 

9 OO 

6 50 
6 50 
4 OO 
8 OO 

8 50 

4- OO 

4 OO 
8 OO 

9 OO 
8 50 

178 OO 

177 OO 

6 OO 

10 50 

18 50 

51 50 
13 50 

5 OO 

4 CO 

13 50 

19 50 

13 50 

31 OO 

li 50 

17 50 

13 OO 

li OO 

9 50 
9 50 

58 50 

15 50 
97 50 
55 50 
9 OO 

121 50 
99 OO 

15 OO 

7 50 

4 OO 
6 75 
9 OO 

4 75 
4 OO 

5 50 

7 50 
16 OO 
5 50 
62 OO 
6 50 
8 50 

30 50 
9 50 

73 OO 
46 50 

7 50 

6 50 

30 OO 

F..o;y~ ci nsl. 

Müstahzarat.l tibbiye. 
E ya tnrtan tera.d (Tran. 
• it). 
Keten yatak ve 
fak1m1. 

of ra 

Jl!ak.neli 'l.'e çakMak 
til~'i demir oyuncak. 
Cilah pirinç poctrahk 
.1akina 1z t.ahta oyuncak 
Makina Jz demir oyuncak 
Bayt<, hkta müstamel ha 
~arnt ltlâfina mahsu~ 

mü;;t,1hzar. 
Pirinçle .nürt'ttep deri a. 
nahtar mahfazas1 

Yazth resimli kâiit ttk.. 
lâm. 
Arli mukavva kutu. 
Matbaa murekkebl. 
Kàl;1t kaph oto katalogu 
Boyal1 demirden gayri 
mihanikl maklne aksam1 

Sun'i ipek ipllgi (çile 
halinde) 
Sun'i 1pck ipligi (çile 
halinde) 
Adi ondüle sa!i mukav-
vadan kutu. 

"ikcl galv amzli 
banyo mudugu, 
Îpekten b.lÇ için 

plrim; 

Renkl1 cam salon eisYas1. 
Dt'mir saph galalit kaslk. 
çatal. 
Adi tahta sandlk ve k::i. 
pag1. 
Mùsiamel d 1 kaph b:l
Yul. 
Sade ve renkslz cam sof. 
ra .yn 1. 

, '1kel cilâh p1r nçl mû
rettcp renkli porse1en 
salon ~ya 1 
Nikel cllâh demlr kapak 
sap ve tcps1. 
. ikel cilah pirinçle mü.. 
rettep rcnks z cam ralon 
c~ya~1. 

Renkll ve kcsme cam of 
ra e~as1. 
Sade mute<iddit rcnkli 
porselen knpak. 
• Tikel cilàh tuty a tabak 
.alo::i yas1. 
Guz tazy.k edilm~ de.n1r 
tüp. 
Prapan gaz1. 
S,r]J demir bavagaz1 O

cag1. 
B.:i.galit lavabo c]ehk 
pagJ. 
Dükme demlr boru. 
Elektr!k ampuhi. 

ade terzi tt>~iri. 

ka_ 

R . 1œli yaz1h muka\-va 
iHln. 
Yun keçe §apka taslaJP.. 
Ad1 sadc cam siirahl. 
Mu. tamel ji!tten bo~ ÇU

\al 
Mü<tamel arli agaç cam_ 
h dolap. 
Agaç maoa (gozlü l adl. 
Acli agaç kasa alh dolab1 
Adi agnç mnsa. 

Dolu s1n1 na fllmi. 
tan ·~Iemcli ve 

•, l\C .i.1 k ... chn ~·ama~1r1 

~c y'I llk ~ uzü 
Snn 1 1pek11 kanj1.- pa. 
muk J'lensucat. 
Safi ipek mensucat 
Safi ipek..Jnensucat. 
Îpekh pamuk mensucat. 
Safi ipek çorap 
Dolu sint'rna filmi. 
Îpekll yilnlü kad1n el.. 
bises!. 
SHfi ipck mensucat. 
Îpek dantt'l mt'nsucat. 
Safi ipe.< men.ucat. 
Safi ipek dantel mensu-
cat. 
hlemeli pamuk blüz ,_.e 
en tari. 
Içi kuzu postu kaph de. 
ri ceket. 
Lâ t!kli pamuklu kadm 
m~mbas1. 

17/7/941 günlü Tan iazetwle .llàn ed1ldig1 üzere yukar1da e\·saf1 yazlh 
a 1, 6, 7, 8, 11/8/941 gûnlerinde sa L 13.30 da Slrkecl Reµdiye caddesl 

Hal! Antrcposu dahûindcki Gümrük 5atll; Müdürliigunde 1549 say1l1 kanun 
hukmune t vfikan vc 2-190 saytll ka un hükumlen daireslr.::lc • c1k arttirma 
ile satilacakt1r. istcklilerin pey aki;elc•m1 ihale gwi:.i oglcye kadar vczneye 

a 1rmalan lâzlmd1r ihalc glinimdt'n e\•vel fic gun z:i fmda saat 9 cl::m 12 ye 
kadar CD"alar anbarlarmda gorüleblle·eg1 ilân olunur. 'felefon: 23219 (i016) 

o. De mi r Yollan lsletme U. M. llânlan 

\Ba~makaleden de,·a:n) 

s1nda . Filipini kendi haline b1rak· 
malt fikrindcn 'a:i:ge~mi~: Filipint 
~-enj kuvvetler gondcrmi~tir. Bu a
dalardaki Amerika iisleri tahkim 
,.e takviye edilm~tir. ~îmdiye ka
dar. Japon~ a~ 1 tahrik etmemek içîn 
Büyük Okyanustaki Guam ve Wa· 
ke gibi bazi adalari tahkîm etmek
ten çckinen Arnerika, ~imdi, arbk 
bu ileri menilrrini ve Filipin ada· 
larm1 elînde tutabilmck için biitün 
gayreti]e çah~maktad1r. Filipin a· 
dalari. bir kere Japonlarm eline 
geçtigî takdirde, bnnlari geri al
mak son derett' Jriiç ve kanh zayi· 
ah mudp. belki de imkânMz ola· 
cag1 ic;in. Filipinde. adalar halkm
dan da bir ordu te5kil edilmi§ti. 
Son gelen haberlert' gi>re, Ameri· 
ka, bir Uzak Sark kumandanbg1 
ihdas etmi§tir. 150.000 talim gor· 
mü~ ve gôrmemi, a .. kerle 140.000 
ihti~·attan mürekkep olan genç Fi· 
lipin ordusu, bir Amf'rikan genera. 
linin k um an da m d a, J aponlara 
ka r 1, ieabmda Amer ikahlarla yan. 
yana harbed~ektir. 300,000 kÎ§Î tu
t an bu ~·eni erl i or du. cengâver 
insanlardan mürekkcptir ve ada· 
larda bulunan Amerikan birlikle
rilt' de takvi}e edilm~tir. Ameri· 
ka âcil miidnlaa ihti) açlanna kar-

1hk olmak iizere. Filipine 10 mil· 
)·on dolar da vermi'}tîr. 

Amerikanm Filipin adalnrmda 
ne kad ar a'>kt:ri bulundul,'11 malûrn 
degibe de, Amerika askerî muhar· 
rirleri, harpten en el, Luçon ada
smda agrr topçu, kale birlikleri, ha. 
'a kuv,·etkrile G0.000 Amt-rika as· 
keri bulunmai<mt v l{avite lima
nmda birinci . mu bir dcniz üssii 
tesisini kâfi gôrii~·orlard1. Japonya, 
Hindiçini) e ~ erl ne den evvel ;val. 
mz Formoz ada!.mdan yap1lacak 
bir taarnu:a knr§1 koymak için 
lüzumlu goriilen bu kun·etin, §ÎID· 

di daha fazlasile adaya gonderil
digini \ c mütemadi) l'D takviyc e· 

• dilmekte oldugunu kabul etmek 

lâz1md1r. 

En eke de !--Oyledigimiz gibi, Ja

pon~·a~ 1 bu rnmtakadaki ingiliz A

mnikan 'e Jlolanda araz" ine kar

~1 hart'kt'tt' gt'çmekten yalmz mali 

'e ikt1~ad1 1.ttri tedbirlerin mt'n'e· 

demîyec:egi. anc:ak mühim kara, 

han \'c dt>niz kunetlerinin Japon 

tchdit \C fehJikc ini onJi:n•bile

cegi Anglo _ ak~onlarca da anln· 

§1lm1~ bulunu) or. Îngiltcreden wn

ra Amerikanm Filipinde a]d1g1 
askerî tedbirler, bunu gostennek· 
tedir. 

Abidin DA VER 

DAGARCIK 
(Ba~ taraf1 2 n ci sayîada) 

filân satan bir <lel1kanh cevap ver

di: 

- Gcitur te-ntkec·) e, Jehimlet de 

getir degi~tirelim! 

l~. art.;;: tamamile alaya binch, 
her kafadan tuhaf bir ses ç1km1ya 
ba~lad1 ve .b<i manzara ka~1sm<la 
fena halde h1ddl·th nrn kadm, çat
lak ka\·unu htzla ye:re çahnca: 

- Ald1gm1z para zehir, z1kk1m 

olsun! 
Diye sô,1- 1er erek caddeyi tuttu. 

O•man Cemal KAYGILI 

lçin Îlk ~art 
Güzel Di§ 

Güzel Di~ 
Îçin llk ve En 
Esash §art da 

SAN i N 
Dl$ MACUNU KULLANMAKT ADIR 

DI~ MACUN U 
Mikroplan ~o 100 Oldürür, di§leri f1rçanm gircm€digi ycrlcrc ka

dar nüfuz ederek temizler, parlatir, di§ eUerini bt'sler ve hastalan
malarma mâni olur, 

Sabah, Ôgle ve Ak~am Her Y emekten Son ra 
Günde 3 Def a Di§lerinizi firçalay1n1z. 

EczaneJerde büy ü.k 1tri yat magazalarmda bulunur. 

Emlâk ve eytam bankas1ndan 
&as .:o. 

806 

844 

1525 

1778 

1938 

2555 

26~9 

2820 

2861 

2912 

2945 

2!186 

3006 

3015 

.Mevk ve t'\0saf1 Mulwclder klymeti 
~ira KurU§ 

Galata, Bereketzade mahalle,I Zurafa sokak eSki 
2, 5, 7, yeni 5, 7, numarah magazay1 mü;t' mtl ha 
nenm y ar1s1. 
Ak ·aray, Yah mahallesi AJb<•yaCJlar okak cski 
32, 32 ml.ikcrrer, yeni 44, pafta 208, uda 838, par el 
29 numnrah 140 metre mu ·ubba1 arsa 
AJ<Earay, Yah mahallesi Ortabo. tan sokak csk.i 19, 
ytn 27, paft.a 208, ada 819, p:asel 5 n 1mara!J 130 
metre mürabbai arsa. 
Em1nonii Dayehatun mahalle>i kllçük yeni han ü. 
c11ncü kat cskl, yeni 4, pafta 87, ada 260 numnra]] 
27, 50 metre murabba1 oda 
Deyoglu, Sahkulu mahallesi, $ahkulu sokak esk1 
2, 2 mükerrer, yenl 2, 4, patta 39, ada 290 par~el 

•18 munarah 63,50 met.re murnbba1 dukkân \e a
p.1rtll'lan1n 2/8 h.issesi. 
Üsk1idar, KIS!kh mahalles1 K1s1kh caddcs1 csk1 
13, yt'ni 21, taj 21, 23 numarah 18283.50 metr 
murabba1 maa ko~k bagm 74/160 hi :>esi. 
Burgazada, eski K11.1ltoprak yeni Çak1ltas1 sokuk 

ki l, 11, 13, tnj 5, pafta 9, adn 33, pal'!'el 6 nll
mar-dh 460 metre murabbaa1 ar anm 1 3 his<csi. 
Ùskildar, erki Pazarba~1, yenj Altunizade marallesi 
Nuhkuyusu sokak eski 110, yen! 112, tnj 118 nu_ 
maral! 1273 mctre murabba1 arsa. 
Beyoglu, Kamerhatun mahaJlei.i, Yaniba~e en
;;cni d1lbaz bokak cski 21, ycni 33 nun1arah k r-
gor evln 6/16 hissesi. 
Bt'yogl 1, Hâlâskârgazi mah.allcsi esk1 HaCJm 
h.1 yc'nj $afak sokak cski 13 mükerrer, yeni 73, 
taj 73, 73/l, pafta 63, ada 679, p;irscl 49 numara 
11 119,50 n.etre murabbal kârgir evin 1/8 hls
~rsi. 
Eminéinti, Dayehatun maha!lesi Sandalyac1!ar so
kak büyiik yt'ni han birlnci kat eski 13, 14 yen! 
13, 14, 15, pafta 87, ada 259 ,parsel 33 numarah 
178,75 rnt'tre murabba1 kâr.iir. depo ve odamn 
2/6 h!o::1 .. c ·!. 
Eminiinü, Çar$1 mahallesi Astarc1 han ait kat 
eski 30, yeni 24, pafta 141, ada 2812, parsel 103 
numarah 24 metre murabba1 oda. 
Beyoglu, Kulogh1 maballesi Ba~gaçe$mesi ve Al.. 
yon sokak eski 15, yeni 19, pafta 25, ada, 479, 
pa1-ioel 12 numarah 60 metre murabba1 kârglr e
vin 1/2 his~esi. 
Beyoglu, Kalyoncukullugu mab.allesi Kirman ve 
Kalyoncukullugu sokak eski 143, yeni, l, 147 
pafta 18, 41d::i 449, parsel 26 numarah 30 metre 
murabba1 dükkânh kârgir evin yar1s1. 
Beyuglu, Kalyoncukullugu mahallesi Dügùn ro
kak esk1 11, yeni 13, pafla 18, ada 451, par~el ll 
numarali 61 metre murabba1 arsa. 
Bak1rkoy, Zeytinlik mahalle:;i ~ ki Lâmibey, yeni 
Bilgi sokak eskl 3 mükerrer ycni 7 numarall 81,50 

650. -

140. 

130. -

172. -

1720. -

2648. -

153. -

127( 

597 

1161 -

2383 -

200 -

2450 -

7(17 

183 -

2038 -

metre murabbai kârglr ev. 
Yukar1da adresi ve tafsilâtl yaz1h gayrimenkuller pe in para ve açlk 

arthrma u~uhle sahlacakhr. 
Müzayedeye l~tlrak edecekler muk:idder k1yrnetin yûzde onu nisbetmde 

temlnat yatlrmalan lâz1mdir. 
lhale 7 /8 '941 per~E'mbe günü saat ondadlr. Sati~ c-snasUlda ~·erilen bedel 

mukadder k1:vmetl gec;tigi takdirde teminat akçesl derhal arttmlm1yarak ihale 
kirrin uhdesinde cra edilirse teminat ·akçesi ona 1kmal ettirilecektlr. 

kE·klikrin pey akçesi, nü!us tez'œre~i ve iiç k1 'a fotografla bithkte 
h dlrJen gJn ve saate kadar ~ubemiz eml!ik ~ervi<ine gclmeleri. (885-6201) 

30 TE.'ll!IH 'f. CARS UIBA 

~~'~:?.':::~::1:,lh:~~~~~· 1 o. Deniz Yollan 1. U. M. liânlan 1 
l~.30 Program, sant ayan. J2.33 Ka- ••••••- •••••••••••••••••••••••i 

n,1k ~rk1lar 12 45 Ajans habcrler'. 
13.00 Kan ~ark1lar. 13.15 Kar~lk UDANYA POSTASI 
pro gram. 

18.00 Pro am, saat ayan. 18.03 caz Mudanya postalarmm sef~ gün leri 30 Temmuzdan itibaren degi!;.. 
band 18.15 eSrbest 10 dakika. 18.25 mi!)t'r. Bad('ma postalar Ïstanbuld an Pcr=i<-'TTlbe, C martesi ve Sali 
Konu;rra. 18 45 Çon.:k s. ati. 19.30 sa:it günleri saat 9.00 da kalkacaklard1r • 
.yan 

2
A
0

1
1
i:,r.·n· ndbC'r: r' ~ 9 .4 5 

2
F
0 

,
5
11 h

9
e
1
- Avnca Pnzar günleri istanbulda n saat 8.00 de kalkmak vc Mudan-

" f'\tJ ,... ,1 ' c: c . ·"' r ... .. 
, hal< •urk..i 

1 
u.;. e l~, 21 i,O z1. ,1t 1 \~:.cor ;;aa. 17 .Ofl de dèmmek uzere tenezzuh postas1 yapllacaktrr. 

ta., ln 1. 21.10 • c1u rk l" 2. 25 Ri_ ( 6413) 

•-•••••••••aa•••••••••••••••••mi v. eticu h r b ndo •. 22.10 Kar1~1k ~ark1l r :!~.30 Illeml1· et s~ at ayan, A-
Muhammen bedelle~ asaiJda yaz1h ik1 liste muhtevlyat.i cem'an 185 kalem 

iecwyi t1bbiye 12/8/1941 Sal! gùnü saat 15 den itibaren suaslle ve kapali zarf 

usulü ile Ankarada Ïdare binasinda satin almacakt1r. 
Bu ~e ginnek isteyenlerln a~a&ida yaz1h muvakkat teminat ile kanunun 

taym ettlgi veslkalan ve tekliflerini ay,11 gün saat 14 de kadar Komlsyon Re
isligine vermeleri lâzrmdrr. 

$artnameler 150 kuru$a Ankara ve Haydarpap vemelerinde satilmakladir. 

LÎSTE MALZEMENiN iSMÎ MUHAMMEN MUVAJ<KAT 
NO. SI BEDEL TEML'l"AT 

l 
2 

Hl Jralem eczayi t1bbiye 
44 > > > 

Lira Lira 

43.185 
33.241 

3.238,88 
2.493,08 

Sahibi: E. i Z Z ET, NC§riyat Direkfürü: Cevdet Karabilcîa 

Bu.tlcbp yer: •Soa Teliraf• Matbaasi 

ljans haberleri 22.45 Dans Muzigl. 22.55 
Yarmki program ve kapan1E. 

isT. BOR A Dil:S 2917/941 FÎATI 
Ste~lin 5.2375 5.24 

100 Dolar 132.20 132.20 
100 isviçre fr. 30.07 30.07 
100 Peçeta 12.9325 12.9375 
100 Yen 31.1225 31.1375 
100 ÎS\ eç k r. 30.99 31.0050 

ESHA .. 'lf VE TAHVÎLAT 

1 
Îkrar:iiyeh o/c 5 933 Ergani A B C 20.05 
S1vi"ls. Erzurum % 7 934 li. ilâ 

VII. 20.30 

Maliye Vekâletinden 
Eski Nikcl 5, 10 ve 20 Parahklann Teda

vülden Kald1nlmas1 Hakk1nda hân 
Eski nikel 5, 10 ve 20 parahklarm yerine dantelli bir kur~luklarla bronz 

on parallklar darp ve piyasaya k5fi miktarda çlkar1ln11~ oldugundan eskl 
nikel 5, 10 ve 20 parahklarln 31/6/942 tarihinden sonra tedavülden kaldml
mas1 kararla~tlnlm1~llr. Mezkûr ufak paralar 1/Temmuz/942 tarihinden iti-

baren artlk tedavül etmeyecek ve bu tarihten 1tibarcn ancak bir sene müd
detle yalmz mal sandlklarile C. Merkez Bankas1 §Ubelerine ve C. Merkez 
bankasl subesi olmayan yerlerde Ziraat bankas1 ~ubelerj tarafmdan kabul e
dilebilecektir. 

Ellerlnde bu ufak paralardan bulunan1arln bunlan mal sand1klarile C. 
Merkez bankasi ve Ziraat bankas1 ~ubelerine tebdil ettirmeleri ilân olunur. 

(4129 - 5605) 

30 - TEMMVZ - 1941 
~~~~~~~~~~ ------ ------

ÏST ANBUL BELEDÎYESi ÏLÂNLARI 

Tah. BE'd. Îll{ U>roi. 

68,63 Zât i~leri Müd ürlügü iie Masraf §UbC' i 1çm al!• 
nacak 5,000 ad et sicil dosyas1, 2,000 adet "1c;I 

915,00 

zarf1, ve 1000 adet aslarh zarf. 

2756.00 206,70 Bdcdi;e dair e ve ijubelerile yeniden lcijki1 cd · 
•len Beyl-erbcyi vc Erenkoy tahakkuk ve tahs 1 
§Ubeler. için y aptmlacak masa, dolap \'e koltuJt. 

"3000,00 225,00 941 mali y1h zarfmda itfaiyc hortumlarmda 
hur edecek tah mincn 15 bin deligm kaynak sure• 
tile tamiri. 

1578.00 118.35 Karaagaç mü essesat1 için yaptm:acak 83 kaie!!l 
evrak1 matbua 

Tahmin bedclleri ile ilk tcminat miktarlan Jukanda yaz1h i§Jer 
ayn a~ n aç1k cksiltmeye konulm U§tur. ;;artnameleri zab1t vc moa· 
melât Müdürlügü kaleminde gorü lebilir. ihale 6/8/941 Çar§ambll 
günii sait 14 de Daimi Enci.imcndc yap1lacakhr. Taliplerin ilk tem • 
nat makbuz v<,ya mektuplan,, 941 y1lma ait Ticarct Odas1 vcsika • 
lar1, masa, dolap ve koltuk imali i ~i için 'ltOlyc sahibi oldukl:lr111ll 
dair vesikalariie ihale günü muay yen saatte Daimî Encümendc bu • 
lunmalan. (6077) 

Tahm•:ri Bed Îlk terni. 

11184,50 838,84 HaseJci ve Cerrahpa~a hastancleri 1çm aJJll:l • 

cak rontk€' n fHmi, €cza ve elâti. 
5230,00 392,25 Tumizlik .i§ leri amelesinin ia,esi içm almacalC 

·~ooo kilo ku ru fasulye, 5000 kilo bulgur, 7000 
kilo mercim ek ve 2000 kilo nohut. 

Tahmin bedcllerHe ilk teminat miktarlan yukanda yazih i$Jet 
ayn ayn kapah zarf u ulile eksilt meye konulmu~tur. $artnameleri 
zabit ve muamelât Müdürlügü ka leminde gorülebilir. !hale 6/8/941 
Çar~mba günü saat 15 de Daimî Encü.mende yap1lacak.hr. Talip • 
lerin ilk teminat makbuz veya mC'k tuplan, 941 y1lma ait Tic~ et ()da
s1 vc ikalar· ve kanunen ibraz1 lâ zim gelen diger ve aik ile 2490 nu• 
maral. kanunun tarifah Ç<'\"resmde hazirhyacaklan teklif mektupla
r1m ihal~ günü saat 14 e kadar Da imî Encümene vermC'le;ri lâZJJil • 
d.1r. (607°8) 

Gün 

Bu gcnç klz 8 gün zarimda bu de
rece <·azJp bir tarzda güzelle$mi$ti. 0-
nun buna nasù muvaUak oldugunu 
ve her kad1mn nas1l muvaffak olabi-
1ecee,.nl ozah eden ~u mektubunu oku
yunuz: 

•8 - 10 gün evvel çektirdlg!m b!r 
fotol,'Taflmla bugün çektird1gim fo
tografm ara51ndaki ~yam hayret de
i:l$lklig1 gorünce 1nanam1yorum. Al
n1mda, giizlerimin ve agz1mm etrafm
da b;..ru~ukluklar 'e çizgilerlm vard1. 
Tenim Fert ve çirkindi. Bugün ise c1l
dim kadife gibi yumu~aml!i ve buru· 
~kluklarlm- tamamen zail olmu tur. 
Adeta dostlanm g1pta :nazarlariylt' 
bnk1yorlar. Hepsine cilt unSttru olan 
pcrrbe renl<teki TOKALON kremlni 
gece ve b<'yaz renktekl TOKAI.ON 
ikremlni de gündüz kullanmalaruu 
tav~iyc ettlm. Onlardan br çoklan 
evvclâ bu sôzler1mlc alay ttiler. Fa
kat tecrube,lnl yap1p memnun;yet
bah$ semeresmi gorùnce onlar da be
nim g1b1 {3$akaldllar.> 

Cilt unsuru olan pembe renktekl 
TOKALON krem!nde Viyana "Oniver-

- Y eni ç1kt1 ~! 
Günün en mühim eaeri. 

DEGl~EN DÜNY A 
Ji\. Hamài Ba1ar 

Buh.ra n ve intikal devrele· 
ri - K a p italizmin dogu§U 
ve ha~ - Yeni nizamm 

a n a pren s îpleri. 

Tevzi yeri: Üniversite Kitabevi 

1 

sitesinin mei;hur bir profesoril ~ 
:flndan ke~fedilen ve k1ymetli F' 
Uk cevheri olan cBIOCEL~ vardlf.j(I' 

Ak$amlan bu pembc rt'nktel<i. ".,I 
KALON kremlni tatbik ediniz. GP°/. 
leri siz uyurken o, tesirini yaP3' -1, 
cildinizi besliyerek gençle$tirlr ve 1 
f!!kluklardan kurtanr GundnzJeftfl 
beyaz renkteki TOKALUN kfe~ 
kullammz. Cildinlz yumu,ay1p t~ 
fecek ve s1yah noktalnn tef111 

<:ek tir. ~..t 
PAltAYl iADE GARAJoJ1V" A 

Bu basit usulü -Gundç 3 cl 
tatbik eden b er kadln, bir gctlç 
dld1 g1b1 yumu$ak, taze \e :n~ 
bir e1ide malik olur. Bmlerce 
da gocült'n memmm1yctba~ JI 
hakktnda bhi garanti vermlyt-' 
sevkediyor. 

Hemcn bugün ht'r Il 1 krcJJ". 0 

rer tüp veya b!rer vazo satlJI 
ve on gün kodar muntazama:!l 
lammz. 1'~ 

i:;ayet neticesinden rremnUJ1 

mis iseniz, al~1jtm1z yere 1aÂ 
ve parayl geri ahnlz. 

Kirahk 
. ddesl 

'l'aks1m S1rasclv1Jer en iJ• 
Ar~lanyatag1 sokagmda 20 % 51 
marall apartimamn üç o ~i
üçüncü kab ucuz fiya.tla 1111• 
rahk hr. Bina da elektr1k. f. • 

vagaz1, terkos vardir. c;e /v 
mek için kar~1smda kaP1 \e 
liye, konu~ak. için de ·'J'ecs' 
fonla 20509 Ekreme .rn irll 


