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Ba$vekil Ankaradaî Alman tebligi 

i LER i 
harekât Büyük Millet Meclisi Pazartesi 

ve Parti Grupu Salrya toplanzyor .. . . .. • • 

Sulh taarruzu 
mu, harp 

taarruzu mu? 

Hariciyc Vekilinin Partide vazi
yete dair izahat vermesi muhtemel 

- --o---

Almanlar Balz:i 
~ehrine girdiler 

1 -
Moskova yedinci de fa 
bombard1man edildi 

Ankara, 30 (ikdam Muhabirm -1 me)gul olmu tur. Büyill< Millet 
den) - Ba~V('ki) Doktor Refik l\Icclisi Pazartesi gunü saat 15 de 
Saydam bu sabah Eaat 9,20 de ~ch; toplanacaktu. Ruznamede Meclis 

Jugiliz Hariciye Narri rimize dünmu~ ve garda Büyük 1 hesaplarmm ta6dikl ve adliye za • • 
Hitlmn bir aalh taarraza :'.\lillet l\lodisi Rdsi Abdülhalik bit kâtiplerme yap1lacaik zam lâ • 

Fin cephesinde 
Rus taarruzu 
püskürtüldü 

;yapecajuu, fair.al ba telr.- Renda ;1e Vekiller, Cümhuriyet yihalar1 vardlf. 
lilin reddedilecegini aoy· Halk Part1si Umumî idare Hey'e. Sah günü Cümhuriyet Halk Par. 
lerken lngi/iz 8Qfvekili ti âzalan, Meb'uslar ve Vekâlet • tisi Meclis Grupu '.oplan~cakhr. 
Çorçilde Almanlarin /n. Ier Erkâm Ankara Vali \"e Em - Bu toplanti<la Hariciye Vekilimi • 
giltereyi iatilâya teiebbüa ,fyet Miid,ürü taraf:ndan kar~1 • zm bir aylik tatil devresi esnasm. 
edeceklerinin muhakkalr. lanm1~tir. Ba~vekiLimizin Yalova • da siyasi hâdirelerin \"e dünya va. 

l lh .laki istirahatten çok isti!ade et - ziyetinm inki..,<aflan etrafmda meb 
olduiuna •oy üyor. Su _ . .. .. , . 
•.. lerine ve taarra:dari- t1kl~r1 yuzunden ve ne~ esmden uslara Jz•hat ~rmesi muhtemel -
~ - . ~liiili. d na ragmen harb1n devam . . . . ir. 

d •. l l .. j B~vekihnuz, Jstasyondan ç1k • Hùkùrr.E'1ie mühim bir Jâyiha e ecegi an a11 iyor; çan· • . 
Ir. •. b .. 1 · "Id.. tLktan sonra B~vekalete "'dcrek tcvd, eclilmulii;i takd1rde Büyük u u o ea1ye, ve o ure· .. • • . . . uzun m:icklet me•gul olmuslur. Millet Meclis1nin bu hafta .:.;c>nra 
nye har~• brti~e?•~ecek o- Ba~vekùmuz btiâharc _ Ieclise lekrar b:r •y kaèar tat l yapma51 
lan kat 1 maglabtyet ve g;tm, vc orada da b1r müddct da muh1err Pldir. 
nihai zafer, henüz tahak· 
lr.uk etmemiftir ve yakrn· 
Ja edecegini Je soylemek 
miimkiin degi!dir 

Atlantik 
h arbi 

FRANS A 
JAPONYA Y asen: A.bidin DA V ER 1 

H ngilttre llarici)'c • :a~1rl !\I. t u Eden, sulhten bah•eth; Iakat · 
muhterem Ingilii dC\'let ada. 

tn1n1n !.ÜL)eri. bar1~m 3-·ak1n degiJ; 
bilâl.ts u•ak oldui:unu gostermek· 
kdir. Çfu1kü Eden, Ahnan De,·!el 
Reisi Hitluin ~ eni bir sulh taar
ru,u ~ apacagm1; fakat bu _ 'azi 
ulh t<kli!inin kat'i, l en reddedill'

tefini \'C anc·ak Îngiltere ile mût· 

Îngilizlerin 19 Protokolün mad 
gemisi bat1r1ld1 deleri ne~redildi 

()» -~ 

ingiltere tcprakla
r 1 bombaland1 

Baz1 Jimanlara da 
bombalar a t 1ld1 

trfiklerinin askeri bir zaferinden 
\Onra, Lar1 10 1nün1kün olacakin1 
~•i;> lcin~tir. Eden ile ayni giinde 
bir nulul.. •o) le mi~ olan )J. Çiir· 
çil isl', Almanyanm ingiltereyr Berlin 30 (AA.) - Alman teb -
kal)i bir ,u\h taarruw degil. bir liJ:•: Tayyareler1miz Alla.n1ikte 
harp taarruzu yapacagt muhakkak cem'an 116,500 tonluk 19 Ingiliz 
oldugundan bal»ederck ingi!it or- ticarct gemisi bahrm1~lardir. Bun
dusunun iotilâ tesebbii<iinc kars1 rlan ba§ka bir lngiliz muhribi ve 
1;) lûlc kadar, lamamile hallr ;): b'r kruvaziir •ahrip edilmi~tir. 
ma.,n1 soyledigin• gore, bir sûr· Î•koçyanm aç1klarmda Al,yan 
prii olmad1k~a imdiiik harbin -hava kuvvetleri 6000 tonluk bir 
~iddetle de, am edecegi anla~1h·, lü'iffi&n t1caret gembml batinnl!) · 
>= t~ 

<: .. ~nll'rde Îngllterc.·nln \'a~ing- Alman sava~ tayyarc!cri dün ge 
tun llU)Uk Elçisi l.-0rd Hali!ak• da e Gr<'nsmon !..mam tesisatm1 ve 
ondon. o.nra An1t•ri

0

ka llarici .. -e Se~ b' 
, '' tan are meydanm, bombar • 1arct1 luste art '\elles de '.'iulhtf'n dimun etmi~lcrdir. 

bah. etmi. lerdi. Gerçi ber iki An· 
glo • Sak on de\ let adanunm ba· Afrikanm §lma: •ahù aç1klarw
ri a ait siiLleri birbirinin ayni de· da Alman vc 1talyan ke§1' tavya • 

relel" Tobrugun §Ul'lal.nde bÜyük 
j:ildi amma harbin en k1zgm za· 

bir petrol gem SJ.lti bat1rm1§ ve bor 
manmda ulhten bah. edilmesinin 
belki de gizli gizh birtak1m anlas- ·a e gemisini de tasara ugrat,.,-,§ • 

'.> tU'. 
ma ve bar~ma konu~rnalar1 de-
iilse bile yoklamalan )·ap1ld1g1na 
hükmetmek lâz1m geliior. 

ingilterc llariciye. 'az1r1 Eden'in 
lliizleri pek kntïdir; hem Almnnya 
tarafmdan bir bar1 tt'klifi gele
<•iii, hem de bu tekliCin ingiltere 
~e müttefikleri tarafmdnn redde· 
dilccri:i h kk1nd ki be)nnah <ok 
&arihtir. Du da gOstcrÎ)or ki sulh 
t"fraf1nda bir t('~ le dêinüyor; dOnti .. 
yor amma, netire milsbet degil 
mcnfidir. 

A:man harp tayyarcler, Mersa 
matruh c1varmda bulunan lngil z 
askcri barakal= a da t arruzfar 
yapm1~lardu. 

Süven kannhnda d~an a;kl'. 
tDeva."lll 3 Unr!l ••ylacla) 

Îranda Alman 
çoklugu 

lngiltere hükûmeli 
bu hususta lran1n 
dikka tini ce l bet li 

1 Londra JO (A.A) - Sa a • 
hiyct: b1r ka ~kta"l c ~rc • 

lki taraf askeri 
h;birlïgi yap1yor 

Maksat Hindiçinînin 
m ü da fa a s 1 imi~ 

Tok)O, 30 (A.A) - Japon 1st1h· 
barat burosu dùn ge, vak11 Japon· 
ya ile Vi~I aras,nda Hindiç'nm 
mü~terek m~dafa•s1 1çm 19 Tem· 
muzda imz;. {dilcn protokclün met. 
nini n~etm~tu Bu protokolün 
muka<ldime1;inde fU cùmle bulun
maktadl!I': 

•FrallSlz H.ndiç1nismin emniyeti 
tehdit ed1ld1gi t«Kdird{' anl3.§JT.a
nm madd<>len §Unlard.r'. 

l - Ïki hükûmct Hindiçininin 
mü~terek mildaiaaSI için askerî i~-
11rJ.g, yapmayi ka~1hkL t<>ahhüt 
Pderl<>r. 

2 - Boyle b1r i§birL!;1n.i tatbik 

1çin almma"> lâztm gelen tedbirler 
hususî anla~malara mevzu tleikll 
"decektir. 

3 - Bu hukünJer ka:b<i-1 edihr.e
lerini icap ettiren ,·82iyet m~ut 

( O.varm JI uncü sayfada) 

Yunanistanda 
zelzele 

Hasar1n pek mü
h i m olmad1g1 
soyleniyor 

Belgrat, 30 (A.A) _Donna Çay
tung gaztt min Ahnad .. n taber 
ald.~.r g re d..n 62 • IO rndde-
leflrde bi..t Yu~ancstllnda .,..e 
kczi Korenttc oll!'ak u•e•e ~irl le~ 

1 b1r zelzelc hi:;:;ed~...,, 1 te. l;limdiyc 
1 kadLr alman haberlere gore az ha
sar olrnu§tur. 

~ark cephesinde ileri Alman motorlü kuvvetlerinden bir kafi le yol kenannda tarassutt .. 

1 S ~~ ;-~-=-i~_.I ~- ~e:hel_!'rd!_ v azlyet 1 
ordular1 Leningrad, bir ihata 

Mukabil umumî tehdidine maruzdur 

Berlin, 30 (A.A) - Alman tb
h~i: 

Dü§man Smolensk'in ~arkmda 
ihata edilmi§ bulunan R~s kuvvet
lerini kurtarmak için Alman ~em· 
berini açmak gayesile yapt1g1 yen! 
hücum te~ebbüsle11 akim kalmt§ 
\'e agir zayiata ugrat1lm1~hr. 

$ark ccphesimn diger bôlgele
rinde harekât plân mucibmce dc
vam etmektedir. 

BALZA 1$GAL EDILD. 

"I - Milâoo, 30 (A.Al Ofi taarruza geçtI Cr S . Ukravnada kâin Balza hri, Po-
----· ta l 1 n ha t t l cenuptan da delindi. Bir umu- polo D'Itaha'nm Romanyu - Ru \a 

R . d d · 1· mî Sovyet mukabil taarruzu teeyyu··t t d' i cephesindek, muhabirinin tel.e--us or usun a g1z l e me l {Aria bilè1rdigine gore, A' .-.r'. 

b j r S j) â h V a r ml§ • J tarafmd.in i~ga_I ';1i'mi5tir 
Almanlar cephe lie geri aras1nda m - Bu ~eh r Do!CS•C ,., 40 kil< rr \. 

' U re §ark•nda ve Dnicster 11', Bong 
Almanradyosunun vasalay1 tanzimde mü,kylâ çekiyorlar arasmda ·an yo1aa bulunmakt~-

b · · t" f d1r. 1 r 1 1 r a 1 A lman - Sovyctler hurbindc Amer ~an ajan:larmm \ 0 erd1kleri Londra. 30 (A.A.) - Alman •ad. 
Moskova 30 (A.A.) - Bugün êig- son vaziyet, ik. tarafm teb. umum1 mukab1! taarruz haberi, yosu. dün gece Alrr.a'l t•lY e ri-

le ü;ccri ne§redilen Sovyet tebligi: ligl<'rine ve alman haberlere gore Alman tebliginde zikred:len bu nin Moskcvaya hücum etm1 olduK 
So\'yct kuvvctleri Nevcl • Smo • §êiyle hulâsa edikb1lir: mevzii muk.ebil taarru•larm mü • larm1 hnber vermektt'd r Bu hu-

lensk ve Zitoviç mmtakalarmda Evvelâ, Sovyetlerm bütün cep • balâgali bl.1' §ckh w aksi olmasi cum, So,·yet pay!tahtma kr.r 1 
anudane bir surette do~mege hcde sevkülcevsi mukabil taarruz- kuvvetle muhtemcld.r. Hulâsa, 1>1lan yedinci hücumdur. 
devam etmi§lerdir. Kara kuvvetle- ]ara geçtikleri-hakkmda Amerikan resmi §"!kilde teeyyüt ed:nce ·e ka RUSLAR PÛSKÜRTCLDC' 
rimizle 1~birligi yapan hava kuv • ajanslarmm Moskovadan alarak dar, bu haberi kayd1 iht•yatla te· Helsinki, 30 (A.A.) - Of!: 
vetlerimii dù§mtmtn zrrhh cüzü • bildirà1k!eri haber )Ja ka kaynak.. lâkki etmek do~ olur. Finland'yahlarm Ladoga gol 1 

tamlarina w lopçularma darbeler Jardan J.enüz teyit ed:lmemi§tir. Dij!er taraftan, isviçrede çikan yakmmda kâin Mantsmsarn1 'e 
indirm4lerdir. 1 Sovyetlnin, baz1 m1ntakalarda i . Nasyonal Zaytung gazetesl ~ayaru Lukfilansari adalanm i1ga! etmi~ 

MUKABlL TAARRUZ hala edilmi§ olan k1taat gruplan • dikkat bir haber \-ermektcdir. Bu olduklan resmen bildinlmektedu. 
Ncvyork 30 (A.A.) _ Amerikan m kurtarmak için mukabil taar • gaze:eye gore, Alman!ar l\losko,•a Finlandiyal1lar, Ruslann Mants1n

ajanslarmm Moskovadan aldtkla - ruzlar yaphklarim Almanlar da üzerfne dol(rudan dogruya yürü • sami'yi istirdat etmek için yapm1; 
ri · ,aberlere gore, Sovyetler §irn • bildirmekte ve bu taarruzlarm mek ,.e Rusya lçine dalmak fik • olduklan t"§ebbüsleri .akamete ug_ 

(Devam1 3 üncü sayfada) tardedildigini ilâve dmekledüler (Devam1 4 üncU •ayJada) rarnl§hr. 
• ,0, .. " •• •• Y•-•~ ........ ~ ....... -...~~-~•Y•''~;~o~·....,..·• 

Ref ah 
sa h as1 

• 
lngiliz 
tedbirler· 

i Japony.an1n. Dominyonlar da 

1
u: ~ark s1yaset1 bloke edili yor 
Çin- Mançuko- Hindi- japonyan1n Hindistan 
çinî - Seylân - Filipin la olan ticarî müna
Malezya - Birmanya sebeti bozulacak m1 ? 

--1)t:r-·-

Vanter V i 1 k i Japonya ile ifi birli-
I E 1 ... I gine davet ediliyor 

Sovyet er y u e Tokyo 30 (A.A.) - ÛL: Japon 

k d d Times gazetesi, Büyük Ok\'anus a ar ayanJrSa enstitüsü ;iefi Yamada'run bnzas1 

Hi tl erizme n ihayet 
verilecegi kanaatinde 

altmda bir ba~akale ne~retmi§ • 
tir. Çini, Mançukoyu, Hin<liçiniyi, 

(Devam1 3 ilru:ü saytada) 

Hari ci y e na~1r1 
Edenin beyanat1 
Londra 30 (A.A. - AV:t'll Kama. 

rasmda Uza~ark hnkkmda yeni 
haberler veren E<l.-n, Vi§i hükû • 
met.inin J apculara biri Camran 
korfezînèe, digeri Lalgon'da ol • 

(Devam1 3 Uncü sayfacla) 

Leh generall<1'~~n Sikorski 

Sovyet .. Leh 
pakt1 imzalandi 
Sovyet Rusyada bir 

Leh lejyonu 
te~kil olunaèal< 
Londra 30 (A.A.) Leh _ Scv • 

yet pakti bugün saat 15 de • G c
enwich saati Londraca "'128 e • 
diln> ~tir 

:?nk•~ gore 1939 sen "' ~" v -
yet Ru.va ile N'!la.,.,yn ar 'l la 
irnza <>dilmi§ olan an\1 mal r ., 1. 

ccsindc Polonyada vuku bu n e • 

$ikago, 30 (A.A.) - Vanter Vil- ' 
ki beyanatla bulunarak •Sovyeller 
Ey!Ûle kadar dayand1jp. takdirde 
Httlerizmc nihayet vcrilmi§ ola
cagmi. sëylcmi§tir. Vilkiye gore 
Ruslar; Allnan ileri harckctini dur
durabilirlerse Almanya birçokla
rmm tahmin ettiginden evvel he
zimete ugnyacaktir. 

F...,,L""' lunuyor 

Alman dinamizmi ile lngiliz az 
minin d1i\ ii tt.klcri bu harhin, bir 
uzla~mn ulhii ile bitmi1"ere0 i ,.e 
iki hrnftan hirinin oglûp olun· 
C1ya \Cl a magl bi) eti kabul cd n 
ciyc kadar, de\'&'11 edccck k1 ·as1ya 
bir do\ ü oldugu hakkmdaki fikir
lcr, I:dcn'in son beyanah ile bir 
dcfa daha teenüt et~ bulunu· 
yor. 

lngi1i, devlet adamlarin1n süzle
rinde, dikkati relbeden u iki nokla 
\lar: 

1 Eden, Hitlerin yak1nda bir 

Tasarruf bonolar1 
sat1§113 milyonu geçti 

1 
razi deg1§iklklcfl iptal ed1 mi§ t.1-

1 Londrn 30 (A.A.) - Bugun 1m. 

1 

(Devam1 3 üncü ••ylada) 

Ruzveltin mii
messili Hopkins 

' nilè. ne gôre !ng1hz hükû • 
mcti !randa çok faz'a Alman 

ikamet etmesinc müsaadcye 
devam e<1ildig1 takc!.rde boy

le bir hareket.n Iran menfa. 
atleri bakunmdan arzedece • 
g1 teh' k<" husus1..nda Îran hü

kûmet n.m ciddi surette na • 
zar1 dikkatini celbetm1(.ir. ~·~-----~ .... ------~---

devam eden 

sulh teklifi yapacagm1 soi·lüyor. 
Almanyanm ~ark cephesinde kat'î 
bir netire almadan veya kat'i bir 
neliee alam1ynugma tam bir ka
naat getirmrden sulh teklifi yap· 
"'"" nasil mümkün olur? Zanhire 
llÔre, ~arkta vaziyet henüz müp. 
herndir ve harp denm etmektcdir. 
Ptk kisa bir zamanda netice ah· 
118Ui:• benzemiyor. Yalntt bu mÜ· 
talea iki tanhn resmî tebliglerine 

!RAN Vl$iYE ELÇi 
GÔNDERD! 

Vi~ 30 (AA) - Üç sene • 

den beri iran hükûmet.ini 
Bükre~t.e temsil etmekt.e o • 
lan Muhsin Râyet iran eJç;. 

Hararetle 
ahnan bu netice 

bono sah~lar1ndan 
fevkalâdedir 

Londradan hareketle 
Mo sk o v a y a g i t t i 

Londra, 30 (A.A) - Royter a
jansmm ogrendiginc gcre. Ruzvcl-

1 tin lngilteredeki §ahsi mumes;;;J; 
Harry Hopkins, Moslrovaya vâsll. 

(Devam1 3 Unril sayfada) 

(Denm1 3 üncü 1ayfada) 

Ankara, 30 (Îkrlam muhabôrm
den) - Tasarruf booolan sah§l 
hareretle de,·am etn'1ekttdit. Ah
nan net.ce fn k .. ad"' Kr. un la 
hükûrr.ete nn!fn ••1âh1) et bcno-

lan.n mlktaruu 25 milyon lira ola

rak tahdit etm~tir Buna ragmen 

sah1an bono m'klari 13 milyon li- [ 
ray1 geçmlihr. E.velce ingi1terede t~I edilmi~ olan Leh askeri ~it resminde olm~tur. 
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azreti uhammet 
---VE---

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÏ 

( Yazan: Z i Y A $A K 1 R ) 
Kurcy ordusund bu mûnaka

§al&r v m - cadeleler devam eder
ken, Re:iulû Ekrem Efend!mu, 
büyük bir sükûnetle, harp i~lerile 
tnC§gul oluyordu ... Dü~m kuv
vet.i, an~ lm1~t1. Üç mislinden 
fazla failc dÜ§manla çrpi abnmek 
için esash tedbirkr 3lmak lâz1mdi. 

fslâm ordu unuri B~kumandam., 
ask rlerini harp safi uizamma ge
çirdi. Taklmlan ve bOlüklen tekrar 
tekrar tefti~ etli. Ve ütün haz.r
hklarm1 bitirdik.ten son.ra, hâd..isa
tm alacag1 §ekh beklcdi. 

Kurenliler, bütün bu. hllLlrl:k-
lari goriiyorlar.. hattâ 7.! kes-
ldn gôzlüler, islim US\IDdaki 
h!Slm ve akrabalar. 1 farkcdcbili
yor lard1. L lâm ordusunda, ekseri
sinin amca ve hala -zadeleri, liattâ 
oz kard~eri bile vardi. Bu hal 
kar~1smda, ne yapacaklannt ~3lil
i-arak hayrctlcr l in kalnu~lard1. 

Utbe bm Rebia, kal'iyyen harbe 
i-1za go termiyordu: 

- Ey œm nt~ .. Kim kimle mü
bareze edecek? .. B1rbirimizin kar
d~lerini, amca zadelerini ôldürmL 
ye nas1l cesarct edeccgiz '! .. Ve ol
dürdü ten ·onra, birbirimi.z.in yüz
lerin nas:l bakacag-tz? .. 

Diye feryat edi rdu. 

derhal yere serilerek vefat ctti. 
Gerek Resulü Ekrem Eicndimiz 

ve gerek müslüman askerleri, A
mir'in sür'atle geli§ini dü~man ta
rafmdan bir haber getii"digine atr 
fet~ler .. silâh davranm1ya lüzum 
g0nn€mi§lerdi. Onun ok atmas1 ve 
yùàrrun sür'atile kaçm.ast o kadar 
âJû lm~tu lri, ilk safta bulunan 
~r her ne kadar birkaç ok 
atnu~arsa da. ona ye i§ti.remem.i§-
1 rcï 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
kahbece harekete kurban giden 
bedbaht ehcâ'm yamna kadar 
geldi. Onun derhal vef t ettïini 
gorünce: 

- Mehcâ, ~ehitlerin (seyyid)i
dir. 

Dedi. 
Amir'in bu hareket1, Ara.pl ara.. 

smda mer'i olan usule muhalifti. 
(Mübariz) s:fatile .ortaya atilanla
rm, kendi hasep e I1$ plerini sa
y1p doktükten sonra, kar§l taraftan 
da bir mübariz istemeleri ve onun.. 
la giigùs gogüse mübare:œye giri~
~leri âdetti. Halbuki Ebû Cehil, 
muhaliflere ra~rnen harbi çarça
buk km~tmnak için Amir'i ortaya 
ç1karm1~ .. onun tarafmdan da bu 
usul ihlâl ed~ti. 

(Devam1 var) 

Gündelik hikâyeler ! 
Son zamanlarda gûnlük gazet.e

lerde çlkan §U gündelik hikâyelere 
birer goz gezdireyim dedim v ibir 
çoguna gezdirdim. Bunlarm pek an 
müstesna olmak üzere, man Al
lah1m, pek ~gu ne külüstür, ne 
kôtü, ~ylerdi. Bir zamanlar bizde 
ne ho§, ne güzel, ne canli. ne d~e 
dokunur, hatm :;aydll' hikâyeler 
ç1k rd1. Hani nerede liimdi o hikâ
yeler, o hikâyeleri yazaniar! Ben 
geçende bir yimmla kavaf i§i ro
manlardan bahse~tim.. M~erse 
küçii.k hikâyel~izin yüzde dok-
an1 da tam mânasile birtt ~a 
~i hikâyelermi:j.. okuyuculara hi
k.ây e diye sunulan bu pestenkerani 
§eyleri o za-valblar n sil ve n diye 
okuyorlar bilmcn1! 

Y ktâ günlük bir gaz tede hikâ
ye olarak bir ~ ser, yda yilda 
ya bir ç1kar, ya hiç çikmaz. Güzel, 
canh, kuvvetli ve kunt yap bir hi
~aye daha ziyadc edebî mecmua 
~idir F.akat lâkrrdt kltbgmda as
malar budayay1m cinsinden. bu ka
dar fasafiso seyler de bi.kâye diye 
uluorta meydana ürülemez. 

Bir zamanlar hayli hatin sayùan 
günlük gazetelerdeki küçük hikâ
yeciligimiz için de mütehassislar
dan mürekkep blr mürakabe ko-
misyonu kursak ve yeni yeni hikâ
yeci yeti~tirmek için Beyoglundak:i 
matbuat hinasmda bir kurs açsak 
nasil olur caba? 

O•man Cemal KAYGILI 

ve POLISTE 

Di~er taraftan da Ebû Cehil. kan 
kokusu alm1§ sinsi bir ca.navar gi
bi oradan ora a ko§U or .. Resulü 
Ekrem Efendimizle ehl: islâm a
Jeyhinde heyccan ·ereœk sôzler 
ooyliycrek, cahil Kurey11lileri §id-1 
detle ~arbe t vi~ eyliyor:. . y evmÎye VermemPk l•Çl•D 

- Biz.. Kurcy§liler, yekvucut bu- ~ ustas1n1 
vermi~! cemaatiz. Bu ittifak baki kald1kç~ h d• hk 

kat'iyyen magfübiyet yüzü gônnc- 1rs1z 1ye ma emeye 
yiz. Bugün, abîlemiT.in mtîkan 
günüdür. Dün üçüncü Sultanahmct sulh ri namusuma lelre sürmeœn çi • 

Diyc at~h nutuklar veriyordu. l.-ezaya bir gümü hll"SlZilgt cür • karsayd1. 
Vaziyeti basit bir kilde dü~ü- müme ·hudu geldi. Viktor admda. D!ye k1rl~an kirpiklerinin al -

nen Mekkelile.r, oradaki kal bahga d bir genç i~Ietti~ Mahmutpél.§8- i tmda dolu dolu gozlerle hâkime 
bak1yorlar .. is âm ordusuna mut- da Kavc1lar hamndaki güm{4çü b k1yordu. Reis §8.hitleri çagU'di. 
Iaka galebe çalacaklarma hükme- dükkânmdan dort parça gümii§ Bunlar da Viktorun dü.kkârunda 
diyorlardt. Ve artik yav~ yava§, çaldigx · U'ada yakalad.tgmt iddia i§çîlik eden ve Hayigin çuak.lan 
Ebû Cehlin etrafmda toplaruyor- ettigï suçlu Hayigin cez gorme • bulunan iki genç idi. Dinl-enildi • 
lar .. putperesthgi kôkünden ytlop sini istiyordu. ler. Patronlarmm dedigini te.krar 
devirmek. istiyen üsüimanhgi bir 55 ya§larmda k.adar gorülen ih.. e~tiler. Fa.kat reis ildsine de ayn 
an da imh etmek. için • œta abu"- tiyar Hayik. mü f asuu f{iy\9 ya. ayn ordu: 
11zltk g0sta-iyor1ard1. piyordu: - Siz Hay1gin bu dort parça 

ihayet, harp taraftarlan bir- - B!'n bunun dükkânmda altt ,ümü~ ceb•nc soktugunu, yahut 
denbire ekseriyeti t~kil ettiler. · nedir çali~irim hâkim bey. On. den ç1kanp tezgâhm altma 
Harp aleyhinde bulunanlar da~ lann hepsinin ustas1ytm. Bu kadar att1gm1 g<irdimüz. mü? 
on ki§iye inhisar eylediler. yùdrr blitün bu dükkân avucu • Îkîsi de: 

Kurer§ muhariplerinin adedi bi- muni inde Mi. Hep;;.ine de bu san- - Hay1r gonnedik dediler. Yal. 
ni mütecavizdi. Ekserisi ztrhh ve mz tc 7-"âhm i>nünde kâ"'da sar1ll ati ben ogrettim. ~imdi az çok bir ....., .,. 
lyi silâhlarla muœhhezdi. Bunlann l . mt.. b"l' I Vik olarak bulduk. 

d 
- çey er yap r, q ,. ... ara 1 11' er, B "f d 1 .. 

arasm a, yuz ath bulunuyurdu. t t k t ld • . . ,_ di u i a e er uzerme hâkrm icab1-
Bunlann mühim bir k1snum da, or ar 1 us a 0 ugu içm, ... ~n nt dii§ündü. Îddiay1 isbat edecek 
Mekke civanndaki ka.bilelerin si- yapabil~cegi bir ~ üzerinden bana ve h1rs1zhgi sabit g5sterecek h'.1. • 
~ halki t~ edi ·ordu. 1 f zla ycvmiye vermek istemiyor. nunî delâil ve §ahadet mevcut ol. 

Ebû Cehil kendine ~ olanlara Bana b5yle haince bir oyun oym. madlgmdan suçlunun beraetine ka 
kâfi dereced heyecan verdikten yarak b ~mdm atmak i.:;tiyor. Ba. rar verdi 

sonra, haroe det"hal b amak iste-- • ----
dL (Batni Nahle) seriyyesinde JS- Motorün kenarma K1r1lan pencere camlari ile 
lâmlarm attI#t o ile katledilen ~varlanm1 yaraland1 
(Ôtner bin Hazrem.i)nin birad ri Ortakoy kômür deposu :iskelesL Anadoluhisarmda Kcirfez .cad • 
.(..\mir bin Hazremî)ye hitaben: ne yan~1§1 olan Zo.fer motfüüne desinde 15 numarah yahda oturan 

- Yâ Amir! .. Karde inin intika- kômtir t~imakttl olan Aziz oglu ve Be§iklà~ Çocuk Bak1m Evind,e 
mtnl alacak saat gelml§tir ... Ken- Mustaf iskele ile motor aras ma b~hckimlik eœn doktor Refigin 
dini gôster. uzahlan kalastan ge~-erken müva. ogl~. Cevat, evvelki gece ruzgârm 

Diye lendi. zene ini kaybederek motôrün ke - tesmle kmlan pencere çerçevesi 
Amir, derhal atma Uad1. Yù- narma dü§Illii§ ve karnmdan muz üzerine dü~eke kmlan camlardan 

dl.nm sûr'atile i..slâm ordusunun tarip bir halde Beyoglu hastane • yaralamn~ ve Nümune hastane • 
kal'§isma ~lerek bir an duraladt. sine aldm~hr. sine kaldmlm~1r. 
Derhal yay1na bir ok yerl~ircrek. Adliyeye verilen muhtekirler 
• geli§i~üz~ • islâm aslœrlerinin ~atla bat1n1 )'&~li Kundura ihtikârlDdan dolayi 
1aflan uzenne attt. Ve det'hal ah- Gala:.ada Karab~ sok.agmda o. Beyker müesseseleri mürnessili 
nm yüzünü ~ri çevirerek ayni sür_ 

1 
turan ha.mal Ahmet Çiftçi arka • 1 Dlmitri ile kundura satis hsnu â

atle kaçrn1ya b~adt. . d~larmdan Yusufla kavga eder - tniri Samuel, Mahmutp~da Ço • 
Àmir'in att1gi ok, (Omer bin ken b3litndan ~la agir sur ~ ya rapç1 hamnda manifaturac1 Mih • 

H"at~)a~ azadh k_ëlesi (Mehcâ)1n ralanm1 ve tedavi altma a~ ran Al~<mak ihtikâr suçundan do
eo!süne isabet eth. Zavallt adam, tir. Suçlu Yusuf ya.kalannlliitr. layt dun adliyeye verilmi~lerdir. 

Yazan: IRFAN DOGAN 
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:,i sat1~1a temin eltigin kazanc1 da 
na veririm. ô kne kadar dola~ 

'118 la ne eld' {'(i vord11n yüz ku
u geçUgi gün ~diye k dar ol 

mad1 dcg1l m1? BE.n de sana 120 
veriyoi:um. Hem ogle yemeklerin 
dahil. Of:Ieden sonra da gene di • 
:er i§lerine gide1sin. Bunda senin 

tki senedenberi bu f1nn namma l ler çekti. Ne de olsa uzun bir tah. bir zararm ulnuyacak ki .. 
çah~I§, bir gün kotülük gorme • sil haya•1 var. i' zamanlar bir sü- - Pekâlâ t•sta kabul ediyorum. 
m.Ï§ti. Fa.kat insanlar belli olmu • rü su-a arkada 1 ile kar ·xlaljti. On. 1 Yanndan itibaren de ~ ba lanm 
yor ki. 14 sene baba diye ellerine larm hep"ine, ayn ayn, yanlld1k • olmaz m1? • 
sa.rtld1gi Mükerrem bey de, yak • lanm a la mcaya kadar uzun müd Fmnc1 memnun, Necmi ise nor. 
tik onun çok iyi zanncttigi bir a- det yoruldu. maldir. 0, hayatmda hiç bir liey 
damd1. Halbuki sonra ncler oldu. Bugün 'se, bu zahmet eskisme kar~nda memnuniyct duyma • 

Bugün de t1stasm1 iyi tamyor. nazaran azal 1~hr. Ender olarak mi§hr. Çünkü, ins nlann bir se • 
Fakat, varm n'acag1 Î.§ dolayisUe uzaktan gardi:gü arkadalilar1, ba • vive<le knlacagm1 rnantig1 bir tür. 
b~~az daha senli benli olunca bu zan onu hiç amvam1yorlar. Tanu lü. kabul etmerni§tir. 
boy de,·am cdemezse ne yapa • ibi olanlar ise, Necminin (yanli. Yeni vazires· i · ·· d'kt 
cak? Evet, net1ce itibarile buradan m1z var) demesi ile tsrar edenu • s· k "d 

1
k.ç:n kolz ver 

1 
. en . . . ~ _ . _ sonra 1r ec1 e i 1§ a ma gel<l1 ve 

da ba§:m ~hp g1 b1hr. Alm teri yorlar. Çunku Necnu, uç seneden.. fmndan çikh. 
Ile deg1I rru? Hcr yerde kazanmak beri çok de~~tir Eski canhh. j 0 .. a·· ·· V k f . · " . · . or uncu a 1 hamna ~eld1g1 
rnümkün. Mümkün mma, her • ~n~ hergu~ brraz daha kaybetti • i:aman, saat 00 iki olm~tu. tlk sor 
gün bôyle yer ve muhit degi~ir - omm kendlSi de farktndad1r, dugu adam, Nihat ~yi tammakta 
mck, msanlari, bu §erait alhnda Ustas1, onun bu dü§üncesini go. güçlük çekmedi ve onu ikinci kat. 
tnuhakkak ki yoruyor. Hele Necmi rünœ tak1ld1: ta bulacag1 yeri tarif etti. 
bu muhitte tutununcaya kadar ne.. - Camm merak etmc, d1$anda. Odadan içeri girdigi zaman, yir. 

. Dl.S PôLiTiKÂ 

F uar için ilâve va pur 
sef erleri yap1lacak 

Yeni ekmek 
• • 

Çe~DISI 

Ïngiliz endi~eleri 
Y &:&&n: Prof. Sükrii Baba• 

(E5l usy~ hane i~tirak ettili 
~ vakit i§brligi ve yard~ 

)·apùacag1 ha.kknidaP 
kt.sa ~o:derden baska hayli zaJllait' 

?'Gi,vete clair izahat vermeoaif 
olaJl Ïngiliz Bqvekill Mister Çêt" 
çil yeni bir a.utuk irat e~tr. 

~~~~~~~~1 .. ~-~-~~~~ Bir f1r1nda yapda 
tecrübe muvaf1k 

gorülüyor 
Sür•at postas1 ve Band1rma seferleri arthr1-
lacak ve biletlerde yüzde 50 tenzilât yap1lacak Ber zaman oldugu gibi bu deft 

da ba hitab~en bugün i~ltered' 
hikim elan ea~lerin neler -141'" 
iu aalaplmaktaù. 

1zmii- enternsyon 1 fuanna i§ti
rak e<iecekl. rle ziyaret edecekler 
için Devle DenizyoUan gidi§ ve 
gelÏi bilelkrinde yüzde 50 tenzilât 
yapùmas1 karar~nlin1§hr. Fuar 
için bu temil.âth yolcu ve yük nav. 
lunlanrun tatbildne 10 Agusto ta 
b~lanacak ve 3() Eylûle kadar d~ 
vam olunacakt1r. Her iskelcden fu
ar için izmire umumi tarife nav
lunlarile naklolunacak cli)·a kon~ 
mentolar1 fuar müdüriyetince vize 
edilmek suretile yüklendigi isk~ 
leye kadar param olarak nakledi
leccktir. 

Deniz yollan fuar için ilâve se-

Francala tevzi
at1nda intizam 

ferler de yapmayi kararl~tlI"m.1§-
len istanbul _ Bandll'l1\a ara

smda Devlet Denizyollarmm haf
tada üç sür'at postas1 i§lelll<."ktedir. 
Fuar müddetince bu postalar darde 
ç1kar1lacakt1r. Ayr1ca haftada iki 
deia yap1lmakta olan iki ara posta
s1 da faT.lal~ttnlacakt1r. istanbul _ 
izmir arasmdak.i sür'at pootalan 
da fuarm devamt müddetince üçe 
iblâg edilecektir. 

Fuar münasebetile yap1lacak ilâ-
ve deniz seferleri fuarm kapam§m
dan bir hafta sonraya kadar de
vam edecektir. 

~ark memleket. 
lerile ticaret 

--o---

Yeni tipte bug
day yüzde 70 

Ekmeklerin daha pi§kin ve. 
beyaz cl.mas1m temin için yeni 
bir ~ni tcsbit edildïgini ha
ber vermi§tik. 

'X 70 miktannda beyaz ve 
yumu~ak bugday1 ihtiva eden 
bu ycni tiple dün bir fmnda 
bir tecrübe yapdm1§hr. Elde 
olunan ekmek nümunesi Vali 
ve Belediyc Reisi Lûtfi Ki.r
dara verilmi§tir. Muvaf1k gèi
rülen bu çe§ni ile yakmda 
imalâta ~lamlacaktir. 

FIRINLARDA SIKI 
TEFTÏ$LER 

1 - Büyük Britan:ra Be§~ 
evveli Amerikay1 tatmin etmeklf 
i~e b~lamaktadtr, fagiliz harp iJnr 
lâhnda hercümerç lmlundugu b.k• 
kmdaki rivayetler tamamile yt#' 
h hr. Filhakika bundan bir seo41 
veya alh ay evvel bu yoldaki iddia• 
lar tamamile yersiz say1lamazltf 
iken §imdi her§'ey yoluna girmi!ftit• 
Bilhassa bu cihettea Amerika cfki
rm1 tatmin etmek arzusu tesahlif 
cdiyor. M~arüniJeyh diyor ki: 

lktisa t müdürlügü ye.. Bir Siyam ticaret bey .. 
ni bir ka ra r ver d i eti 1ehrimize gel di 

Diger taraftan Belediye 
Reis Muavini Lûtfi Aksoy dün 
§ehrimizdeki ekser f=lan 
tefti~ ederek her fmndan mü
teaddit ekmek nümuneleri al
ml.§t:r. Bir k1Sm1 hamur bu
lunan bu ekmeklerin âmille
rine ccza kesilmi§tir. 

•- Amerikahlar mü~terek d•"' 
için büyük gayretler arfetmckt• 
ve bize gonderdikleri lJeylerin 11• 
gi'bi ~erde kullamlmakta oldui1'· 
nu ügrcnmek stemek1edirler. A111r 
rikahlar gonderdikleri eyleri• 
heder edilip edilmedigini, suiisti111.I 
edilip edilm~igini bilmek istiyot' 
lar. i1lerde kan~hk ohnad1gud 
yahut varsa asgarî hadde indiril
mi1 bulundugunu, paralar1nin bt' 
der olm1yacaiJm kendilcrine isb•t 
etmek vazifcmizdir• 

Francala te~iati hakktnda ya • Suriye ve Basra yolunun aç1lma.: 
ptlan §ikâyetlerin tevali etmesi ü. smdan sonra §ark memleketler1 
:cr me Belediye Reisligince Bele _ 1 ile olan ticaretimizde bariz bir in
diye iktisat Müdürlügünün naza • • ki§afm ba§lad1g1 gèirülmü§tür. 
ri dikkati œlbolunmu~tur. Memleketimizden baz1 maµar mü-

Belediye ikt1sat Müdürü Saffet bayaa etmek üzere üç ki§iden mü
Serer dün muhtelif kaymakam • rekkep bir Siyam ticaret hey'eti 
hklara g'dE!.\ek bizzat vatiyeti tet- de §ehrimi.ze gelmi§tir. Bu hey'et 
kik etmi~tir. Neticede yeniden ra.. âzas1 Tü.rkiye ile k.alllhkh ticaretin 
por ibraz ederek kame almak is • arttmlmas1 için memleketimizde 
te~e~!~r için yeni bir karar veril - alâkadar makamlarla da bazr te--
m1§b.r: maslar yaptlacakti.r. 

Evvelki gece de !=larda 
ânî bir tefti§ yap1larak ima
làtm §Ckli ve hamurkârlarla 
tablakârlann klyafetleri, ha
mur yogurma yerlerinin te
mizligi kontrol olurunll§tur. 
Ayni gcce kontrollerine de
vam olunacaktll'. 

'--------' 
G i z 1 i 
mallar 

Boylece •kira ve odünç• kan.1111111 

ahkâm1na uygnn olarak yap1t•• 
yard1mlarm âkibet ve mukaddcrr 
h Va1ingtona mC§gul etmektedit• 
Ve bu hu. usta ingilteredeki faatl
yete bir ne\'i nezaret ve mürak•"' 
llbumu his.o;edilmektedir ki buttlll 
da Mister Çorçil hakh bir t.ld 
gihi telâkki ediyor. Bedava sili1'i 
mühimmat, erzak ahnmca arti* 
boyle bir kiilfete katlanmak 1zttr•' 
r1 da vardir. !}üphesiz Londra i(itll 
htiyle bir Amerikan arzusu ~tilt' 
uyanchracak bir hàdise d~l!~ 
Fakat zaruretlere boyun egn,.... 
mecburiyeti vard1r. 

Bu karara gôre kaymakamhkla.. 
ra verilen rapodar mukabilinde 
hemen karne tevdi edilmiyecek:tir. 
Telonil kaymakamlar hergün ve • 
rilen raoorlarm yekûnunu alacak
ar ve bunu her a1cylm üstü Bele. 

diye ÎktlSat Müdürlügüne bildi.re. 
œklcrdir. lktISat Müdürlügü de 
bunlarlll. yekûnunu tophyarak ft -
rmlara test giµt i ·n bu ekün 

ve ihtiya~ milttarmda francala u • 
nu tevzi edeccktir. Rapor ibraz e. 
dip karne almak isteyenler de er
tesi gün karnelerini alip fmnlara 
gidœeklerdir. 

16 Mart 1ehitl~ri aahaamin 
tanzimine yeniden batland1 

$ehzadeb~mda yanan Ferah si. 
nemasi arkasmdaki 16 Mart $e • 
hltleri sahasm1n tanzim olun.ma -
sma tckrar b3§lan1lm1$hr. Buras1 
11,üzcl bir park ve yC§il saha hall. 
ne getirilecektir. 

Bir mahkûmiyet karan 
Nazife ad.mda bi.r bakireye te • 

cavüzde buluwnak suçile muha -
kemesi yapllan ômer Uyarm bi • 
rinci attxrcezada dùn duru~as1 
sona erdirilmi§ ve suçu sabit go • 
rüldügünden 3 ~ne 6 ay mahbu • 
siyete karar verilmi§tir. 

lnhiaarlara 10 memur 
ahnacak 

fnhil>arlar idaresi t~lâtmda 
mevcut olan münhaller .için yeni • 
den 10 memur almaga karar ver • 
mi$tir. Bunun iç.in bir irotihan a -
ç llacaktir. 

mi be§ y~mda ka<lar tahmin et. 
tigi bir ~hisla kar§llll.ljtI. 

- 'ihat bey siz misiniz efen • 
dim? 

0, sanki bu daveti bekliyormu§ 
gibi, hiç tereddüt etmedi ve kar • 
§ISmriaki adamm gorünü~ü ile hem 
âyar olm1yan bir iltifat gèisterdi: 

- Evet Kenan bey, buyurun ben 
de sizi bekliyordum. 

Kenan ~a!_11rd1. Bilhassa kendisi. 
ne hakikî ismile hitap edili~i, me. 
rakl.m artbr<l1. Bütün zekâsm1 
kulland1, boyle bir kimseyi tam -
mak deg1l, ümründe bir dl'fa bile 
gormedigini" anlad1. 

- Ben Kenan degïlim beye!en. 
ài. 0 ikinci ismim, asll ismim Nec 
roidir. 

Karsmnd.:iki ~ah1s tebessüm et
ti: 

- Nas1l istcrseniz oyle kon~u
ruz Necmi Kenan bey, dedi. 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- S1zd"n çok bir ~ey istiyecek 

degJim. Belki de bir ricada bulu. 
n9ca~m. Oturmaz m1sm1z? 

---<"

Kaalmpap.da ycni kanalizu
yon yapdacak 

Kasllll.pa~adaki eski usul kana • 
lizasyonlarm l>ilhassa yaztn bu s1. 
cak günlerinde koktugu civar halk 
tarafmdan 0elediyeye bildirilerek 
mecralarm yeniden in§a olunmas1 
is~nilm' tir. 

Belediye Reisligi mahallinde 
tetkikler yapttnru§ ve §ikâyeti hak 
h bularak burada yeni kanalizas-

Mahmutpa§ada bir ar
diyede sakh manifa

t u ra bulundu 

Sahibi adliyeye 
teslim edildi 

yon in§asm1 kararl3§t!I'm111ti.r. Ya. $ehirdeki muhtelif depc ve ar-
kmda faaliyete geçilecektir. diyelerde gizlenm.Î§ olan manifa-

• tura e§yasmm aranmakta oldugu-
Y emden yaphrilacak 1 nu dünkü nüshanuzda Yazml§tùt. 

aoka~lar Bu aramalar netiœsinde dün Sul-
Kad1koyünde Bahariye caddesi. tanhamammda Havuzlu handa 

t
le YedeldegirTrr:et~i S?.kag1ruMnehve Gt ozf- Armina Papazyarun ardiyelerinde 
ep e u uncu me e . .. . . 

sokagmin ve Modada Hü- muham m1ktarda mal bulunrnu§?-
seyinbey, ileri, Caferaga, Ba • tur. iddiaya gore, suçlu bundan bir 
demalb, Ye§ilay, Celâlmuhtar, müddet evvel magazasrm tamamen 
sokaklar1 yollarmm 27 bin lira sar bo~altmi§ ve elindeki manüatura
füe yeniden yaptinlmasi karar • lan ardiyelere naklederek el al-
l~tmlrn1~ir. t d .. k k . 'i5 Agustosta i~aata b~amla - m an yu e fiyatla satm1ya 
caktir. ba lam1§ ve magazaya müracaat ~ 

Asker ailelerinin T emmuz 
iatihkaklar1 veriliyor 

Asker ailelerine yap11an yardun 
tev-ziatwdan Temmuz ayma ait is. 
tihkaklarm dag1tibnasma dün sa-
bahtan iiibaren ba§lamlm1§hr. 

Dahiliye Vekâletince verilen bir 
emir üzerine evvelâ, hiç kimsesi 
olm1yan, çocuklu ve muhtaç aile -
lere tevziat yap1lmaktadir. Bade • 
ma hep bu sll'a takip olunacaktrr. 
Para, en evvel bunlara verilecek-
1ir. 

den mü§terilere de mal kalmad1gx 
cevab:ni vermi§tir. Mürakabe te§
kilâti rnemurlanrun ardiyelerde 
Yaptigi ara§hrmalarda bu §&hsa ait 
103 top yerli bez, g balya prostelâ-
hk bez, 20 top fanila bulunmu§tur. 
Bundan ba§ka evvelce TC§vikiye 
ha:>tane:.i için sip~ edilip de ve
rilmemi§ olan 10 top 1nglii.z mali 
tülbent de bu depolarda bulunmll§
tur. Suçlu dün adliyeye teslim ed.il
mi.5tir. Ara§hrmalara devam olun
maktadl.l', 

Amerikan askerinin getirildiÎ 
Îdm.da ada mdaki Îngiliz kuvvet' 
lerinin bidayeten oradan tama~ 
çekilerek serhest kalmaSt ilfü:atlll 
edilmekte iken bilâhare in~iliz V 
binesi Amerika lutaah ile birlik11 

ingiliz askerinin de adada kat,,,.. 
!>181 tercih etti. Bu kararda eski 
merika Cümhurreisi namzedi ' 
ter Vilkinin bir nutkunun mü~ 
oldugu tahmin .edilebilir. M~ 
Ruzveltin es!.i rekibi ve imdi fll 
kuvvetli dt"lt ve müdaiii, izlan~ 
dan maada irlandanm imalÏJI ~ 
ve bkoçy3da da Amerika askt 
için üsler kurulmasmt istiyord! 
Bu dere<:e yaklllljma Londray1 P":' 
ziyade memnun etmemi de11it3 
lir. 

2 - fngiliz adalarmm EyH~l~ 
i~l ve istilâ. 1 tehlikesi bulund~~ 
kat'i olarak tekrarlanm1 ·hr. ~ 
harbinin ha lama 1 ile arhk bu "' 
timal ve tchlikenin bertaraf olfi' 
gu kanaati dilnyaya yayibnt~ 
tngi1iz Ba vekili bu kanaatte 41' 
j?itdir. Bitâkis istilâ rnevsÜXl1 
yakla~hgma inanmaktadir. Her P 

tadan mukavemet ve müdafaa ~ 
zirliklar1 bitmi~tir. Filhakika _. 
y1ld1r bu sabit fikirle müteba~ 
olan 1ngiliz ~eflerinin müt.11 / 
olan ve olm1yan ber ~eyi yapm~~ ~ 
duklarmda §Üphe yoktur. M~ 
Çorçil aynen '11 ifadede J>ulP" 
yor: I 

«- Vaziyet bedbin olm•Y'IJ' 
nikbin olmiya da milsait degil , 

Ru barbile muvazi ve yahut 
na erecek Rus mücade-le!!ini 111il~ 

Gedikli H~va Okuluna kip bir ada istilâm herhalde .~~ 
- Îltifattmz fazlad1r beyefendi. yazilan talebeler evvelce yapilacak hir te~~ 

Biran evvel gitmem daha iyi ola • daha az ansh gi"bi goriinme1' i'j 
cak. ~ehrimizden gedikU hava okulu- t er._: 

k d d1 k ·· .. ederken ngiliz kabinesinin. Ill JI 
- Gidersmiz carum, be$ dakika na ay e 1 me uzere muracaat e. Ba i boyle dfü~ünmilyor. Herb'" 

olsun oturunuz. 'den gençler peyderpey mektep • istihbar kaynaklar1 çok meb~I tl 
Tabakasm1 uzatarak sigara tek- lerine gonderilmege ba§lanm~tir. kuvvetli olan bu zatm tereddii~ 

lif etti. Necmi, gèirmemezlige ge • Yekûmt"350 ye balig olan bu genç- end~elerinde hakh olmas1n1 -·~ 
lerek ke:ndi sigarasmdan yaktt, lerdcn §imdiye kadar 230 kilji sev. eden ebepler bulunmak lit" 
sonra onu dinlcdi. kolunmu§tur. 30 ki§ilik bir kafile gelir. ~ 

- Siz~ Anadoluda bir i~ teklif de dün abah Hava Kurum 0 · • 3 - R~. harbi nutukta ~~ 
cdecck olsam kabul eder misiniz? d t 1 u ma- b1r rnevk1 lljgal etmektedir. sa~ -'Il 

.. bet?I sm a op anml.$ ve on hazirllk _ ~t'. 
- e munase . . Ru tarin muht~em bir kll" I 
Adam §3§Ird1. ilk sozuntin bu lannt ikmal. e:terek Ô~le trenile nazilerin . ilâhma mukaventet , 

f;ekilde kar~1Ianacagm1 hiç ümit hareket etm~tir. mekte oldugu tekrar editrn.c~I~ 
etmemÏ!;ti. Biraz daha nezaket B tifa olunuyor. Bundan, lng1h~ ;i, 
gostt'rdi: uraamn imar plâni larmm i. gali ihtimalinin b11lc1 1 

- Teklifim gücünüze gitmesin haz1rlaruyor d1g1 soylendiginp gore, fngiltC~ 
Kenan bey, pardon Necmi bey.. $ehircilik mütehasslSl B. Prost yeni harp ve cephcnin Alntllfl ,;,.' 
çok iyi tamdlgtm bir ahbap "1zin CumarleSi günü ~ehrim.izden Bur. vetlcrinde henüz esash bir s• ,J'J. 
vazi ·etinizden bahsctti de... ·aya giderek hazirlamakta oldugu· yapmad1!1 kanaatinde bu~~·~., ,_ 

Kenan iyice k1zd1: Bursanm irnar plâm için mahal _ z~.n?.1 da ~âs1I !ilabilir. B~1t~e~ 
- Evet bahsetti de, siz de bana du un elnr1n •uk t n~ p :_~ 

1. d t tk" kl kt ~ c ' ' ua a P" 
ac1dm1z oyle mi? Maksad1mz an- in e e 1 er yapaca ir. uygun otdugu daha sonra '

11 

1a 1ld1 Nihat bey. Artik konufima. Bursamn muhtelif yerlerinde lacaktir. • fÎ 
m1za lüzum yok. Yalmz $UDU s0y. ~ehrimizde oldugu gibi cye§il sa • Çori;ilin tebariiz ettirdi~ 
liyeyim k1, himmetinizl kullamr • halar• yap1Iacakhr. Bun1ardan bi. noktalar !jUnfardtT: ~.t-1 
ken biraz daha makul olunuz!. ri tren istasyonu yak:ininde vap1 -1 4 - Hava harbindc at'i ~ 

(Devam1 var) lacakti.r. (Devam1 3 ün~ f11'1 
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Cîbuti Frans1z 
miistemlekesi 

IBernde müfhi~I Alman - Îngiliz 
bir tr< n kazasi malûlleri 

Sulh taarru1u 
mu, harp 

taarruzu mu? 
(Ba~akaleden devam) 

Bulgar Ba~ve
kili Filof 

Y ak1nda tdacaristana 
mühim 

f 
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Îrandaki 
Almanlar 

(Ba1 tar.1!1 1 ln<t saylada) 

si olarak V1;iye tayin <>dile • 
rek buraya gelmi§tir. 

Dü~ürülen 
ver tayyareleri 
Harbin ba§lanj!JCJn

danberi 7195 
tayyare dü~ürüldü 

---oo---

Bi; lngiliz notas1na 
henüz cevap verdi 

Bir tünel agz1nda 
vagonlar raydan 

ç1k1p devrildi 

ve nc~riyatma giiredir; as1l haki- bir seyahat yapacak 

Mu
"bad-e-le-o)cri" h Il kati dcgil; yalnu kendi èilerine ge- • a e- Buda~te, 30 (A.n..) - Solya'dan 

!en bakikat parçalarm1 keodi i•te· yan resml bir rnenbadan bildirilditine 
EDEN'iN BEYANATI 

Londra 3Ô (A.A.) - Rôv _ 
ter: ~ister Eden Avarn K~ • 
marasmda i;orulan bir suale 
§U cevab1 verm~tir: 

Londra 30 (A.A.) - Harbin bi • 
dayetinden ltibaren 1941 s~nesi 
Haziran &ym1n wnuna kadar 7l!Î5 
d~an tayyaresi dü~ürûlmü~tùr. 
!;Ju tayyarelerden 3566 s1 ingiltrre 
uzennde, 124 ü Avrupada, 56 si 
N~rveçte ve 457 si Dunkerk hare
kat~ kadar geçen müddet içinde 
t~rip echlmi§tir, 327 tayyare ln -
giliz donanmas1 tarafmdan ve 
1~28 _!&~are de Ort~"1é~ dü§ii • 
rülmu~tur • 

d j 1 mck ÜZCfC dikleri gibi bildiren bu kar~1hkh gore Bulgar Baliveklli F'ilof'un aewtos-
. _ __.. . da Budapelile'yi tlyaret etm 1 ihtimal 

Loodra, 30 (A.A.) - ROyter 
ajan51run ~<hhbarat.ma nazann, CL 
buti Fransa m~lœsi, geçen
lerde lngiiiz memurinl tara!.ndan 
verilmif olaft noanm ~evab:111 ~1" 
di gôndenni§tir Bu. notanm mul 
teviyall malùm degildir. Mumaf 
m~emlekede ik; ay kilayet edt 
cek ef7.ak bulundugu ve Vichy me 
rnurlar1nm mùmkün oldugu kada 
uzun müddet Cibuti'de kontrolt 
ellerinde bulundurmak tasavvu 
runda ûldt.l<lan ogrcnilrnÏ§lir. 

. Stokholm, 30 (A.A.) - .AbuaDJ>a ile llC§rtyahn saçhit duma11 p~rues1- dahllindeùlr. Bu ziyaret yalmz ~fa
Ingiltere arasi.nda Malùl harp esirle- nin arkal>lnda olup biteoleri bile- car _ Bulgar dosUutunun bir tezahüril 

Berne 30 (A.A.) - Ofi: Gothard rinin tanare ile mübadelesine ait pro. h l• awauiar tarallann arzusu mucibin- medij;-imiz için vuiyet b~ tür- olmakla kaim1yacald1r. Bu ziyare~ bü-
attmm œnup rampasmda büyük. ·-~-~~.~ 1·· . . ' ville bir ··-ast ehemmi7et atlatmek ce ..... ~- etmelt üzettdlr u d 1 b 1 A - " -Lo Al ' .., .r ~mendifer kaZ&Sl olmu.:;tur. e 0 8 1 •r. ne:..., pnua - doj?rudur. Çünkü Macarislanla Bu!ia. 

iranda çok razla miktarda 
Almamn ikamet etmesine 
müsaadcye devam etmekle 
maruz kald1g, tehlikt' hale • 
k1nda tran hükûmelinin cid. 
di surette nazart dikkntini 

~1r mar~an<liz treni, Fianotondo fransada manyanm tamamile lehinde veya rlstan cenubu i-"kl Avrupa.lnda 7eni 
neli medhalinde raydan "1"-·· çok aleyhinde bizim bilemed'-' • k.ita nizamma dahil bulunan memle-• ~ _ 1g1ma ·ketler meyanmda bulunmakt.adlr. 

r. Birkaç vagon tünelin medha - cv ve premeditimiz bir vuiyet m<W-
ni kapam1~. ait! vagon da hcnde- Jk" G 1 t k"f eut oldugu takdirdedir ki Hitler IIk H1rvat Elçisi 

Sofyada 
. n mcyi!lerine yuvarlanm1•ttr. 1 encra ev 1 k d • 

v - ..1
1
• ldi• ya in a bir sulh teklifinde bulu-

i celbetmi§ bulunuyorum. iran 
. hükûmetirtin bu ihtan hc a • 
1 ba katacag1m ve bu vaziyc-
1 tin onüne geçmek üzere icap 

"Zafer Ruslar1n 
olacakt1r,, 

Yol bekçisinin ufak evi lle bir ba. eu nabilir, Acaba hangi•i? 
akada yangm ç1kml§tir. Tünelin Berlin, 30 (A.A.) _ Ofi: 2 

medhalini muhafaza eden üç as • Vlchy'd<tl bildlrildl!llne gore hava . - ~orçil, Almanyarun ingilte- Sofya, 30 (A.A.) - (D.N.B.) H1r
vatistanm Sofyadaki ilk Elçisi dok
tor Vilad.inni $idoviç dün ak~arn 
Sofyaya gelmi§ ve garda Bulgar 
hükûmeti mûmcssilleri ile Bulgar -
Hirvat cemiyeti âzalan tarafmdan 
kar*1 lanllll§llr. 

- --()-(]t----
erle •·ef do trcn ve bir manevraci generallermden s .. ton ile Cochet, DO reyi istilâ edecej:inm muhakkak ol-

1 
! l f ! t o·- b Gol'e kal'lt sempati lzhar ettiklerln- dugunu ve ingitiz kuvvetlerinin 

eden tcdbirleri alacagm1 û -
mit ederi.m. 

Mare~al Peten 
P e 0 mu~ ur. iger ir manev - la Llf ed"· 1 · niha:v, et 1 Eylu· le kadar ha21r ol-

rac1 da tn<'ydanda yoktur. Telef o.. den do y1 tevA ~n~ crdir. 
Sovyet Rusyanm da ayni 

Sovyctlcrin Lon dr a 
Elçisi boyle diyor --<>---

Yann 
nutuk 

büyük bir 
sôyliyecek 

anlarm hakiki miktan malûm de. ----- malar1n1 50ylüyor. Halbuki Alman
ildir. Kafik-den ayrilm

4 
olan Io- Frans1z Lejyonlann1n Y• ~arkta, Kmlonlu ile bir ülüm 

....,olif, bütün hizile yoluna 00 • topJanhSI dirim kavgasma tutu~mu~tur; ~ark.. 

1 ~ekilde bir te~bbüste bulu • 
nup b11lunmad!g1 sualine ce
vap olarak ifister Eden de • 

n ctml~ ve Giorniso istasc·onun- B.· ta kat'i bir netice ahnmad1kça , Vichy, 30 (A.A.) -- D. N. ""~t d i.·· ··k b' ta 
da ba~ka bir mar§Sndiz treni ile Bugün Marsilya'da bir toplant1 ,.a_ &~r e e U}U If arruz yapa-

mJ~tir ki: 

1 

Londra 30 (A.A.) - Sovvetler 
Bu i~e Sovyet hükûmcti Birliginin Londra Büyuk Elçlsi re. 

<>--

lngiJiz tedbirleri 
V1 30 (A.A) - Of!: Jlfar~al 

Peten, 31 Agustom FrallSl• mu • 
haripl r lcjvonunun ihdasmm yil
diinumu muna.cbetii.,, bùyük bir 
nutuk sôyl yec<'ktir 

:nüsad<>me ederek onu yoldan ç1 - P•n gonilllil lejyonu merkez komitesl- maz. 0 h•!.dc Ç.orç~, Eylûle ~dar 
karm~tir. Makinist, mucizc kabi • ntn. 1d•re mcclisi laraftnd"n b1ldiril- ~r~ta kat• neticeom •.ldl' ed!leee
linclrn 53 ~ \"C salim olarak kurtul- dl~me gore 1'1•t. altmda ola11 meml&.. g1n1 umuy.or, demekbr. $arkta, 

·t H tt . t k ·L- 8 lketlcrdl'n bol~l.'\·1klerc kai;1 harp et- bugün vaziyet müphem olduguua 

ile sik1 bir i•birli~1 yaparak fikast ile beraber bdcdiye daire _ 
.. (11'1$ larat1 1 !nct sayfada) • 6 

1 nd L d beled ' mak .uzcre ik1 deni• ûssü ile Hin _ ,r~ket ettik. ·si e ~n ra 1y<'sinin top -
~1ç~n1n1n cenubunda sekiz hava J l lantismda hazir bulunmu~tur. El _ 
~"."u ~er:tctmi~ oldugunun imdi $ t t bl".,. 1 ~1 soyll·digi k1sa bir nutukta Rus-

mu~ ur. a m a r1uen 4 saat mek '""• aç1lan giinullü U.teslnde .. ç·· '! b ka .. · · 
kapall ka) 

" t h · ed'I k 
00 

• · k t bul ktad gore, orç1 , u t 1 n.,1..,ey1 aca-
aca61 a IDJn 1 me te- t5 is.11n mu ayye un.ma 11'. 

ogre.mimi,; oldugunu süylenù ve ovye e 191 Jngiliz dostluguna ve iki milletin 

ltalyan 
tayyareleri 

dir. J ba kimin ala.,a!ti fik.rindedir? $ark-a ponya Ve ta kat'î neliceyi Almanya ahrsa, 

Çl"nde kolera Alman ordulari garbe donebilir; 

.§U sozlcri ilâve et.mi§t.ir: (B&.o taraC. 1 inci sayfada) mü~terek •akre olan inancma i~a-
Londra 30 (A.A) _ Salâhiyet _ di bütün cephe üzerindl' mukabil ret ederck demi§tir ki· 

tar hir membadan <;grcnildigine hiicumlara geçmis bulunmaktadir- •Rus Millctinin san;dmaz bir §<'-

Ruzvelt'in ~ahsî 
m ü me ssili Y aln1z T okyoda 164 

hastahk kaydedi'mi§ K1 l:: r s a Lana ka lima
n1n1 bombalad1lar 

Herri Hopki~s k · Tokyo, 30 (A.A.) - Ofr 
05 0V8y8 g1tti Cenubi Çinde ve $anghayda ko-

a 30 (A.A.) - italyan ordu
lan umumi karargâhmm 421 nu • 
marah i.,bligi: 

!lava t~kküllcrimiz, K1bnsda 
kâm Latnakd hmanmdaki depo -
!aria '1man tesioatm1 bombardt -
man etm1§ler Vt' bûyü.k rnikyasda 

Londra, 30 (A.A.) - Roy ter ajan lera vak'alan zuhur etmijtir. $ang
s:mn zannettigine gore Cùmhur ! "a ·da stcaklar yüzünden müstevli 
reisi Ruzveltin fngilteredek1 hu5u>. hastahklar pek 1.1yade artm1~t:r. 
mümess1li Bay Herri Hopkins Mos- Tokyoda 164 salgi.n ha.•talik vak'as1 
kovaya muvasalat etmi~tir. olmu§tur. 

V '{ln\.qr ç1karm1~lardir. 1 Refah sahas1 
$lIDaü Afr1kada Tobruk cephe -

sindc dü~man•n mevzilerimize rak 1 . (~ tarafl 1 (n, ;ayfada) 
l~ak isteyen kuvvctli i<e~if kol- · Siyam1, F11Jpm adalanru, Malez -
~'· sen vc §iddetli bir mukabele 

1 

Y~ \"C Bi~rnanyay1 ihtiva edcn ~ar
llormlii vc azim zayiata ugramllj - k1 Asyaaa •t'dah sahast• run ne 
tir. Sollum œph!'Sinde avc1 t.ayya. oldugu bu makalede izah edilmek
rc~.r!miz. dü;manm barakal.arm1 ( ledir. 
Ve otOrlü vesaitini mitralyoz a • · Yamada diyor ki: 
lc§ine tu\ma§lar ve bunlardan b1r J&ponya, Ç1n Mançuko arasm -
ri:'Unda yangmlar çikanni§lardll'. daki baglart silul~tmnak lâz1m -
ngiliz tayyare!<?ri, Bingaz1yi bom dir. Cenup dcnizleri rnmtakalart -

bardtman etm~lerdir. nm da idealini lahakkuk ettirme · 
$arkî Afrikada Uolchefit ve Cul •çin Japonya tarafmdan çizilmi§ 

quabert mmta.kalarmda kttaat1 - olan yolu takip etmeleri de lâzLm
nuzm tlerl müfrezelerr, otomatik d1r: Asva 1rklanm tahlis et:mek 
s!lâhlar endaht ed<?n d~amn te. lâz1md~. Asyah milletler, siyasi 
§Cbbûslerini kum1~lardir. ,.e iktisadî bak1mdan müstakil oL 

maltd1rlar. Muamafih Asya 1rkla • E S k l• R rnu kurtarmak istedijti boyundu • u m e n, ruk Alyadaki harici kuv..-etlerin 

Kral M k 
"k d elinded1r. Kendi.k!rin.i yükseltrnek 

l e SI O a tçin Asyah ll'klarirun vahdetini 
Mekslka 30 (A.A.) _ 

0 
. . . temln .. etmek mü~ül bir ameliye

Romany)l krah Carol il fi. Eslu dtr. Çunkü üçüncü devletlerin hak 
Lupcsko saat 13 de Vere Madam arma ve rnenfaatlerinc dokuna • 
p ancruz ve cale' B - . eranto tan'ltile Havana'da b •Ir. .u 1'.ltt;kulata galebe çal • 
raya gelmi~lerdir. Bir""k ponli uh- mak vn•Jfesi, Japonyaya terettüp 
f' si, K.'b - ,.. s a etml"ktcdir 
iye u al uç hizmetçi, dôrt kii_ B~VEKi 

pek ~e lmçok C§ya da sabik kral L HARBE 
ile b1rlikte gelrnil,h T . HAZIRLANIYOR 
lerile Mcksika huk .'" unzm ~-ef. Tokyo, 30 (A.A.) - Ba§vekil 

• 
lngiliz endi~eleri 

(Ba tarah 2 IM'Ï sayfada) 
lük henüz lngiliz ve Amerikan kuv
vetlerine geçmèi dcgildir. Fakat Al
man hava faikiyeti imdilik ktnl· 
m1~hr. Daha l~risi i~in daba fada 
pyret g0stennek 1Îl21mdir. 

S - Atlantk harbi kazamlm1~ 
olmaktan uzakbr, Fakat Amerika
nm müdahalesile )·ava yav"'t le
himize donmektedir. 

6 - Nil vadisinde de <>Slù emni
yet avdct etmemÎ!f olmakla bera
bf!r vazivet ü _ ay evveline nisbe
ten iykedir. 

Diger taraftan Mîster Eden de 
Hitlerio yakmda bir sulh taarruzu 
yapacag1odan kat'iyetle bahsede
rek hunun simdiden red ile kal'§Ja
nacai:"im ilân eyli) or. ! 

Gerek Ba~vekil, gerek llaric:iye 
Na2mn1n nutuklar1 Bü) ük Britan
ya bakurundan tehlikenin henüz 
atlahl.maktan uzak oldugunu gêis
termektedir. Kotü günlcr henüz 
üvusturuhnus de-gildir. Maamafih 
tngifu tlma~1darlan el birligile 
uferi kazanacaklar1na olan inan
larml kuvvetle muhafaza etmekte· 
dirler, Uzak §arktaki son Japon 
tesebbüs "" hareketlerine ise nu
tukta ayr1ca bir yer tahsis edilme
mi~ bulunn1aktad1r. 

H. ~ükrü Baban 

mcssill ri, payitahtainne:irun mu - P:ens Konoye, seferber~k .tâli tet
rada yolda se hlat ece~ 8~ k~k kom.isyonu umurrù içtimainda 
beyan etm~:~ S ~lit ho~edi bir nutuk sôyliyerek if~aatta bu
zetecilere be · a kral, ga- lurun~ ve Uzak $arkta her türlü 
imtina etmi ii~n~t~ .• ~klunmaktan muhtemel vazlyetlere kafît Japon. Fransa Japonya 

§ a "" ralin pa - yanm haz1r bulunm:os1nt ternin 
aaportunda Ml~ yaz1hyor: y"'I 48. maksadile bütun tedbirletin müm- {BllJ taro!1 l inci sayfada) 
meslelt kral, ilrtisadî menabil. ay _ kün olan sür'atle tahakkuk ettiril- oldogu müddetçe muteberdirler.• 
d: 500 pluttt mcsi l~zim geldigin.i sôylemi§tir. Londra 30 (A.A.) - Ofi: Tay -

ltalyan Am1"ral~ BIR JAPON TEKLiFt ~· ga:ctcsinin VD§ington muha. 
L)ndra 30 (A.A.) _ Ofi: Tokyo- birl, V1~1 hakkmda ve cMihver 

l • k • J" ,,, o dan bildirildij\ine gore Japon sa. peyki Vi,.ï. ünvaru altmda bir e • 
1 mu a VID 1g1 tâhïyem ~·h'.illert i;ayet demok _ tüd neF"tm~tir. 

rasiler Hmd1çm1 vaziyetm! br ern. Bu gaze\., diyor ki: 

Bu makama Amiral 
Luigi tayin edildi 

nvaki olarak kabul ederlerse Ja - Hindiçininin müdafaas1 içm Ja-
ponyanm gc~leme siya.setme ni. ponya ile yap1lm~ olan cmesai bir. 
hay:i \'er~egini $(iylemi~lerdir. hgi• ~'."lün daha ziyade ka • 
Aks1 taledirde dcmokrasiler Ja - raran bir tarihin son faslmdan 

Roma 30 (A.A.) - D. N. B: A • ponyay1 çembcr iç1ne alma~a de _ ba§ka bir §CY degildir. Japonlann 
mirai Lu J1 San Sonett1 italyan vam ederlerse Japonya bêiyle bir hir ültimatom venneleri lilzum _ 
Ar r~'l;i;i Reis Muavinliltine ta- ' harekelin ônüne geçmek için Jâ - suzdu. Çûnkü buna kat'iyen ibt; • 
yin cdilC' tir. Amiral 50 y~mda. zim gelen tedbirleri alacakllr. Ja. ~aç yoklu, A:nirat Darlan ile di _ 
d1r • ponya bir anla;jma zcmim buluna- gcr baz1 kunseler, zahiren Mare • 

bileœgi hu.susunda ümidini kes • §&l Peten ile dahi iS'.i§arede bu _ 
~Ï§tir. h:~maksmn yalmz Laval ile elbir. Gencral Triket oldü 

Rabat, ~ (A.A.) - Ofi: 
. Fns h~lk1, s1hhi vaziyeti birkaç 

CUndenber; pck 1yi olm1yan Gene
ra! Tr1ket'1:n cilümt.inii teessürle 
hab<>r almi§tir. Gl'lleral Tliket, 
çok fiddetli bll' askerdi. Harp sali
binde 18 dal vard!. 

Iran Vi~iye Elçi 
. gondcrdi 

{;lch.1, 30 (A.A.) - D N. B: 
t ed beri l ran hüln'lmelml Bllk 

oa d~ temsu elmekte lken iran'ln Fran 
)1. Vic~-•..,ne tayln edilcn Muhau>. Ra

.., o e•ùt:.iatir. 

Sovyet-Leh pakt1 11!11 edcrck fngilterenin Hindiçini-

(Ba, tarah 1 inci sayfada) ~.~~~t ::;:.~~~ ~~~~~~r~ t~g~I~ 
za edilen Sovyet • Leh paktinda !izlere terc1h edeceklerfrù beyan 
bildir1ld1gme gore Polonya Vt' Sov- etmi~lerdir. 
~et Rusya Hitler Almanyasma l,,,=..:.-==--. ....... --,----
kar~1 yap1lan mücadelede her ne yahlar serbE-st. birakilaoaklardll'. 
§<'kilde olursa olsun müt.<:kabilt'n MERASlME ÇôRçiL 
yard1m ve müzaherette buluruna. RlY ASET ETI'1 
y1 taahhüt etmektedirler. Londra, 30 (A.A.) - Mister 

Pakt Sovyet Rusyada Leh !ru • Çôf\'il, So~-yet - P'lionya anlll§ma
mandanli 1 altmda bir Leh tejyo - sinm imza rn~rasimine riyaset et
nunun tc11Ckkül edecegini bil.dir • mi~ ve bu muahedenin ilti tarihî 
mektedir. milletin be§er hududunu müdafaa 

Sovyet Rusyadaki Leh harp e • için birl~ olmalanm kaydeth
sirleri ve mevkuf bulunan Folon- gini soylemi~Lir 

Klzdordu muzafîer olursa, Alman-
ya maglûp olmu.ii demektir; arhk 
bir daha carbe diinüp Îngiliz ada-
larma taarru:< edemez. 0 halde7 .. 

Bir ibtimal daha \·srd1r. 0 da 
Eylûle kadar, Alman n Rus ordu
lar1 yen~..miyerek harbin müt~ 
vuin bir hale grlme.i \e tj&rkta. 
geçen Büyük Ilarpte oldugu gibi, 
kar~thkh ~iperlerden miirekkep 
bir cephe t~ekkül ederek harekat 

gore Japon alacaklannm Îngiliz lnr. \:ildc Sovyet hükûmt:linin arka -
hiikûmeL tarafmdan blokc edil • ALl\1.AN IIATLARI GERiSiNDE smda bulundugu ve Stalin' sanu· 
rnesi üzertn" bütün dominyonlnr- Lon<lra 30 (A.A.) _ Ou: BerLn ra kadar mücadclcyc <lcvam c:<le • 
da, Hindis:an, Birmanya vc im _ ccgi muhakkakt r Zafer Ru.la • 
paratorluk mU..kmlek<'lerindc in. radyosu, dün nk~am Sovyet klta - rmdir .. 
giltNcnin tedbirl<:'rinc mümasil atm1n Alman hatlarmm gerismde
tedbirler a mmaktadrr Bu uretle ~ birçok mukavemet noktalanm 
müttehi! bir ccphe te kkül t•lmi~ zorlam1~ olduklanru kabul etrn.i <~ tarat1 1 mcl saylada) 
!>ulunuyor. tir. Radyo, Almanlann Ukra

5 
na _ ri tesisat1 bombardnnan ed.ilm1§ • 

Tokyodaki lngiliz büyük dçisi .-!aki iJcn l.areket!crinin be:ac·tmi 'ir. Dü~man Alman topraklar.!!a 
l~l.1 senesinde aktcdJmi§ olan tu- havalarm fonahgi Ile izah etmek _ hiç bir taarruzda bulurunarm~llr. 
giltz - Japon seyrüsdt•r ve Wcaret tedirler. Londra, 30 (A.A.) Ofi: 
anla~mas1, 1925 sencsind aktedi _ Pazar gccesi Londraya yapm1~ 
len munzam anl~manm vc bir ta- RUS ORDUSUNDA Glzij oldugu hava akm1 e~nasinda dü~-

Atlantik harbi 

ra!tan Japonva il <liger taraf..an BiR SiLAH mamn dèirdüncü bir b0mbard1man 
bulundurm1ya mecburdurlar. Çün. Hindbtan ve Birmanya arasmda • Moskova, 30 (A.A.) - Pravda tayyaresinin tahrip edilmi~ oldugu 

k
. 1· · .. rcsmen bildirilmektedir. 

barbiom tueddiye ugran1as1dir. 

Bu takdirde dahi, iki tarai, birbi

rioin kar~1s1nda bü~ ük kunetler 

kü kar~t tarafm tanrruza geçmiyece ' 1can munascbellt'r0 mûtrdair gazet!.'Si Rus erdusunda rok müe.;-•- ' Londra, 30 (A.A.) - H.•va ve 

gt
"'ne dair, iki muhas1m ba•kuman- an .. §manm kshedildigini Japon bir bir aizli silâhm kullamlmakta d ·1· , h ·· k • 1 .,. ah1 1 emniyet nezaretlerlnin teb-
danhi,'ln ellerinde hiçbir send u wnet;ne ngiltere, Hmdistan ve oldugunu 1f§a etmi~tir. Gazeteye !igi. 

Birmanya hükûmetleri nanuna bil yoktur. ~rk cephesinde harekâtl dirmistir. gi)œ Stalin bu silâhm mucidl olan Dün geœ, pek az miktarda dü~-
ancak çok ~iddetli bir karak~ dur· JAPONLARIN HÎNTLE mûhendis Kostikov'u kabul edcrek man tayyaresi.ingiliz $ark sahilini 
durabilir. U11ut a ak lhlllldll' Id TiCARETi DURACAK tebrik etmi~ ve kendi.~ine baz1 tav- geçerek lngil\ere dahilindc ancak 

Bu
··vt·k H rpte •A b h ni h ttâ 1 ufak b'• sahada harekâtla bulun-

• 1 a , -n a a a, • Simla, 30 (A.A.) _ Îyi haber siye erde bulunmu§tur. ~ 
k1~m ~k cepheo;inde· büyük mey- alan mahfillerde beyan olundugu- Stokholm, 30 (A.A.) ~ Hükûmet m~tur. Birk.aç yere bombalar atil· 
dan muharebeler_ i olmu.~tur. Met' na gore hükûmeti'n Hi.nd;·•-ndaki" ml§ ise de in.sanca zayiat kayde-
h 

• -~ .... ~ N b d -w• Aland adas1 ahafüini, m11.i.s t-ki d.l · t ur .,....z ve vvrl . e 1r mey an Japon rnatlubat bl k n _ ..,. - 1 meml§tir. ka edilen hasar ehem 
muharebeleri 191' Jkincitt'ljrini ile ~inc karar v inm ko e "h' 1 me- lati yapm1ya davet etmiilir. miyetsizdir. 
B'. ik. d ka 1 •. d ennl'Sl pe mu t!'1nel --------------- ------------

1r1nc ann~u~ a ''~ r a.r •ç•n e olarak Japon - Hint ticarctinin ta- -
cereyan etmUJti. Aym Rus ordulari. mamile inkltaim in ta cd kt' rSuüyük tarihî roman :139·--~----------
yüksek Karpat daglnrmda bile bü- Geçen 31 Marita ih ç t ece If. s 1 Az" N 1 o·· ldu··ru··1du·· ? 
tiin kl1 taarru:J "tml~lerdi. llinden- ne zarfmda n·na:' ,:nl)fC ('Jcren •e- u tan lZ as1 

Jk
. . ik" d k ' °'" ra ap<>i.ya- l 

burg 1915 me ununun a, '~a ya yap1lan ihracat·n k1vmeti ·'"-,------------Y · M • 
ve ka~• rai;..,uen, 10 uncu Rus ordu- 675206 stcrlme balig oÎrrtu§tu.r. Ja- . azan. • Sama Karayeli--J 
sunu 1mha ede~e~ Augustov mey- ponyadan u:ndistana yapilan ihra... Bu sebeplc Sultan 1:fnhmut, Hus l sù o~u§tu. Yenlçeri oeagim ve 
dan mu~arebesm'. ka2.anm1~'.'· cala gclincc, bunun yekûnu da rev pa~, ve tcvabt! pddetlc Rc,1t bek~ tekkelerini ytkan softa • 

Bu misaller CO!ltcn~or k1 fll•k J milyon 616 bin sterlin tutm~tur. pa"'.'mn \e arkada~larmm aleyblll. lar, ulema, m~yih ve müridant 
cephe'linde k1~1n dah1 harbetmek Her iki hükûmetin mütekabilen de 1<liler. ~ynelmilliyetçilerin aleyhinde i. 
kabildir. Gerek Alman ordtisu, g~ verdikleri blokaj emirll'rinde tica- ~ultan Mahnmt. adl!ycd<?, :"ll • di. Bu zümreler kat'iycn hiristi • 
rek Kmlordu, Eylule kadar ~at'i ret maddelerl zlkredilmemi§ bulun arifte, askcrhkte'. ldnrcde islûhat ya~iga müsavat ve hürriyct vcri!. 
netice alamularsa, Eylûld .. n i;onra dugu ciheUe paralart Odenmi§ ve 'ucude gellnn.t§tl· . . . mesuü lstcmiyorlardi. 
birbirlerine taarruz edebilirler, Bu sevkeidlmiye hazir bulunan mal- Fakat, hiç. bl.l' vaki~ hmstiyan • . B~nlar, reayanm islâm cemiye. 
vaûyet . de, Ahnan_lar~n, ~arkta brin bu e~lerm §Ümulü haricin- !ara dev~e'. •~de bi: n:usluman li 1çmde âzami surette hii!TJy 'e 
me~gul 1ken garpte Ing1lt<'reye de de kalaca!l1 zannedi!mektedir. Ha- gib'. me\ ki vcrmek lilmndc de • nait olduklarmi 5oylüyorl:irdt 
toarruz edemiyeceklerini go•terir. lihal!rda Hindistan ile Japonya a- gild1. Ve padi§ah bu fikrinde mu. Re•it p~<a taraftarl -1 • 

,.... il' d lb b" h ·ir kald1 • ..., • ar1 e yan. ôyl~ amma, "orç1 m e e ette ir rasmda erhangi bir ticaret anla§- ' ' . beynelmilliyetç1 ile ko mlitt' ' 
bildigl ve yahut bir mak•adi var- mas1 mcvcut degildir Sultan Mahmut, ecncLilcrdcn ft 1 yu as • . . • · bir çok mütehassislar getirtti Là. sip so a ar ve §t'yhler ve m<irit -
dir ki 1ng1'a. ordularina Eyl~le ka- RUZVELT HENÜZ kin, imparatorlugun esas bün~esi.. leri hal.k kütleleri ta:mamile bey • 
dar haur ~~lunm•Y.I ~mred1yor ve . KONU§lMUYOR ni bozabilecek her türlil hareket • nclm1lhyetçilerin aleyhinde idi. 
l\)man is~1la te~bb~i.unun muhak- _.Y'4mgton 30 (A.A.) - Ofi: Dün ten içtinap ettL Münevver denilen bir kmm Av. 
kak .oldu.gunu .oylüyor. ~u gazetec1ler topl~ntismda Ruz : Beynelmilliyetçiler, Sultan Mah rupa tale~tçiligï i!~ müftehir idi • 

GorUluyor ki harp taarruzunda \elt, Uzak§arka mutcallik siyas1 mut v e · · 1. .. · d Ier., Edeb1yatta, ·"'""· .on'atte · 
1 1 

h e v = ve r1ca ' uzen-r. e e.. ..-~. -· , 51. 
oldup g'ibi sulb taattiunnda da mese e er ~kkmda be~~atta bu- peyçe utra§tilar ••• Làkir~ muvaf • yasette, ilh... taklitçili~ kalkan 
..uiyet mûphem. kan§ik ve du- lun.maktan. imtma etm4~· .Gaze. 'ak al.amad1lar... bu müœvverler tamamile miW 
maoluhr. Eden'in Alma• aulh ta- teciledrakmBirle~ikt·Arn~i.kakstçinB~v- Sultan Mahmttt èilür ôlmez, ma. zaviyeden harice çt.km~ bulunu 

• rupa 1 vaz1ye m mi yo a u • 1 h ._ { t' n... 1m· """lar"· • 
arruiundan babsetmesme muka- iik Ok . . . . .. ~on ar are •. e e geç 1, ..,..,yne il • , -- ..., 

Al • T Yhim ldy~nus vazt~ydelinm nu mut • !iyctçilerin bajtnda Re~it pa§8 var Ortada kozmopolit bir zümre ha 
J>il, Çêirçilin man tSh a taarru- o ugu sure m e sormu~ o • dl. , r • 8Ù olm~u. . 
zunun muhakkak oldu~nu &Oyle- duklan bir suale eevap veren Ruz- Re§it pa§& ccneb· · 1 kt'tte Jar . Acayip olarak bu SI • 

mesi, bu xnüp!Jemiyeti ortadao ka!- Veit, bôyle bir sualin h.iç bir mânii- idi Sultan Mahmu~unm~ ~ ~ . .. ~a . d_a bir. d~ prole:;tan11k mese • 
tirmamaktad1r; hilâkis, yaln11: iki St olmad1gm1, iki mcseleyi yèkdi • haber altr almaz derhal lst:,;bun~ CS\ türe~ti. Baz1 münevwrler 

d 
ge_ri ile .. mukayese etm .. f'! .ga.yri • geldi'. n u protestanli.ga mütemayil oldular. 

lngili2 devlet a ammm sozleri bir- F 
birini itmam ediyor. Almanyan1n mi:;:kdun o30ldu(gAunAu) soyl1e~Ntll'. Hüsrev pa§a, yine veziriâzam '"-'~ans! :a mk1lâb1ntn beynelmilel 

n ra, . . - a~e aZln k" .._ id.i' R .t ! •uuc en o dereœ taklit lie Türk 

d 
ram sulh ta · · " - _,, · mev llnu.; · e~i pa§an1n s b" yaktn a yapa ... arruzunu lalje .vaz;ye,itle goz gc-L.Uireœk de- tanbula geldi""~· h ber h • unyesine girmege b8§lamlljt1 ki, 

tnwiltere §imdiden ve daha yapd- mi~tir k1: .. 
5~'1 8 

a nca o • bu . . • . ..,. nun vucudünü ortadan kaldinna yeru ve m1lh b1r varhk yarat. 
madao reddetmi~tir; binaenaleyh cBirle§ik Amerikamn giindere- ga ko~tu. Yeni paci4ah otan Sul: ~~ uz~k olmakla berabcr es. 
Almanyanm ingilt~reyi istilâ tP· cegi yiyecekler ekseriyetle peynir tan Mecide giderek . tl . k1 an aney1 de y1k1yordu. 
.,.bbüsüne kar~1 tn~ili2 ordnlari- ve sütten mamul maddeler, süzül- etti. va~ liah Eski an'ane müteaSSJp bir an'a • 
.- mü~ domuzyag,., konserve et, ton lm Jrl bera'--- h. lm 
nm bazir olmas1 lâzundir. Bu te- Fakat, ecnebi füdrl<er, beynel • ne 

0 
a a .,.,, IÇ o aza• bahgi ve kuru meyvalardan mürek- l b1r vahdet ""kll vard1. O;-nnli 

bb 
.. E 1·1de yapiluaktir d k 1 k rru liyetçi telkinler Sultan 'lecidi y- '"' i" '" ·Y u ; ve e- ep o aca hr.. "' b!lnycslne nüfuz ctmi§ ruhi bir 

mek ki o vakte kadar ~rk ceph~ HÎNDÎSTAN ÇÎN ALACAKLA • veliahthj\1 zamanmda elde e~. varlijtr vardt • 
•inde kat'î nelice almacaktir, iki RINI BLOK · Hüsrev pB!jamn Sultan Mccide ' E EDIYOR müracaati bo~a ç1kt1. Bilâkis Sul - Yeni Avrupa taklitçtligi i.se koz 

Bomb•y 30 (A.A.) - Hindistan tan Mecit, Re§it p~ay1 huzuruna mopollit fikirlcn ihtiva cttiglnden ingiliz recülünün s02lerinden ç1kan 
manhki mâna silsilesi budur. 

Fikrimizee, sulh siizlerine ve ta-

arruzlarma ragmen, harp devam 
ediyor ve edecektir; çünkü bu iil~ 

'i) e ve üldûr<>Siye harbi bitirehile· 
cck olan kat'î maglûbiyet ve nihai 
zafer, henüz tahakkuk etmemÏ:jtir 
,.e yakmda edocegini soy lemek de 
mümküo. degildir. 

Abidin DA VF.a 

hükûm~ti 9in alacaklarmin bloke kabul etti hem eskiyi yùnyor ve hem de as1l 
ed1lmes1ni 1ste~tir. 1 b · kunnnlu varh~1ndan uzak bir ma. Re§it p~anm padi§ah a u mü. " 

HOLANDA ELÇ!SiN1N làkati tarn dort saat sürdü. Neti • verada dola~1yordu. 
DED1KLER1 cede Hüsrev pqa ve tevabil znev. Reilt pll§anm Ahgi ç1gll' bida • 

Va~ington, 30 (A.A.) - Holan- kil iktidardan uzalda~mld1. yette dcvlete hayll'IJ gibi olm~ • 
danm Londradaki elçisi beyanatta R~t p~. ve tevabii mevkB i.lt tu. Ve boyle goninnli§tii 
bulunarak lüzum bulundugu tak- tidara geJdi. Tanzimab hayrlye !. Fakat, zaman gcçllkçe bu ç1g1 • 

dirde Holanda Hindistanmdaki lân olundu. Arti.k beynelmilhyet • nn kôtülüJlü rneydana ç1kmaj(a 
petrol tasfiyehanelerinin Holanda- çi fikirler Devtetl AUyye üzrrinde ba~ladt. Ort;ida bir tak1m rümre • 
hlar tarafmdan tahrip edilecegini hükmünu gôstermi$li. Ier türedi. • 
sôylem~tir. Fakat orlada l.ti ztd kuvvet ha. .Devanu varl 
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Leningrad, bir ihata 
tehdidine maruzdur 

(Ba tarah 1 inc1 sayfada) hat, Leningrad mmtakasmdaki 
rmden vazgeçmi~lerdir. $imdi u - ~ovyet kuvveflerinin en mühlm 
rnumi karga~ahk içinde tabiyevî muvasala ve ikmal yoludur. Bun -
rnu\'affakiyetler elde elmege ça - dan mahrurniyet, Sovyetler için 
11 1yorlar. Almanlarm muvasala Leningrad mmtakasmdaki k1t'ala • 
ve 1krnal yollan yüzlerce kilomet. rm takviye '"e ikmali noktasmdan 
re uzam1~hr. Bu yollar Rus çete - büyük rnfü~külât dogurabilir. Ckr. 
lerinm daimi iz'aç ve faaliyeti al. çi Siberyadan Leningrada gelcn 
tmda bulundugu gibi Sovyet hava demiryolu da vardir. Fakat hâlen 
ku\ vetleri 1arafmdan da s1k s1k asil ikmal ve takviye i~i Mosko • 
t;:arruzlara maruz kalmaktad1r. Bu vadan gelen bu <;ift hath demiryo. 
ihbarla Almanlar için ~mdi en mü lundan yap1lmaktad1r. Çift hatli 
him mesele ileri hatlarla cephe bu demiryolunu ellerine gcçire . 
gerisi arnsmda muvasala ve ik - cck olan Almanlarm, 100 kilomel· 
mal i§lermi temi.n ve tanzimdir. re ~imalden geçen ve Siberyadan 
i vi<;re {~azetesinin u yazisi, bir gelen son dcmirvolunu da kesmek 
bakundan cephedeki duraklama • için büyük gay~tler sarfedecek • 
y1 izah eder mahiyettedir. Ayni za- leri mu:1akkak say1labilir. Çünk..i 
manda Sovyet rnukav-emetinin art. bu son hat da Almanlann cline> 
m1~ oldugu da hissedilmektedir. geçtigi takdirde Le~ngraddak: 
Bu mukavemetin uzamas1 ve mu Sovyet ordulan büyük bir çem . 
valfakiyet kazanmas1 ihtimaline ber içine ahruru§ ve her taraftan 
baz1 devlet adamlan büyük bir ihata edilrni§ olacakhr. 
ehemmiyet verrnektedirler. Mese • Boyle bir tehlike ba§gôsterdigi 
lâ Amerika Cümhurreisi narnzet • takdirde Sovyetler için iki hare -
liginde evvelce Ruzveltin rakibi ket tarzi dü~ünülebilir: 
olan Vilki, Sovyetler Eylûle ka - 1 _ Leningradi derhal birak.ip 
dar mukav-emette devam ettikleri cenubu ~arkiye çekilmek ve ikin • 
fakdirde Hitlerizme nihayet veri • ci bir hatta muharebeyi kabul eL 
lecegini si:iyle~tir. Vilki'ye gô • k me. 
re, Alman ileri harek-eti durduru -
labilirre, Ahnanlar tahmin edil • 2 - Büyük Alman kuvvetlerini 
digmd n daba sür'atle hezimete kar§1smda tutmak için her taraftan 
uW-avacaklardir. irtibah kesilmi§ olmasma ragmen 

ephenin umumî vaziycti ü. C 
Leningrad mmtakasmdaki kuv • 

zcrindeki bu mütalealan vetlerin muharebeye dcvarn et _ 
meleri. 

kaydettikten soma hare.kât safha • Sovyellerin hangi §ekli ihùyar 

sma gcçelim: edecekl-eri §imdiden kestinlemez. 
Sovyetler, 8.10 günd nber1 res • s 

mi tebliglerinde umumiyetle §id • molensk mmtakru;ma ge -
dclli muharebelerin Smolensk, Zi. l.r.ce, Sovyetler bu mirita· 
tomir, Porkof ,. Kief mmtaka • kada çok §-ddetli muharebderin 
larmda cereyan ettigim bildirJ • dt:vam etmek e oldugunu ve mü • 
yorlard1. Bugünkü tebliglerinde i. temadi rnukabil taarruzlarda bu • 
se Novograd'dan da bahsetmege lunduklanm b1ld1rmektedir1er. Al 
ba~lam1~lard1r. Novograd ~imal manlar lia, ihata e<l!lmi~ Sovyet 
ccphesinde Porkof'un 120 kilomet. k1t'alarmm kurtar1lmas1 için yap1-
re kadar ~imali §arkisindedir ve n bu mevziî mukabil l<larruzla 
Leningrada 160 kilorretre mesafe- rm tard1.:dildigini bildirmektedir • 

d«l1r. Sovyet tebligleri ~imdiye lcr. 
kadar ~malde muharebclerin Por. C enup cephesmde, Alman -
kof mmtakasmda cereyan ettigini Rumen k1t'alaruun Balta 
bildirirken bugün "ovograd'dan §Chrini i§gal ettikleri büdirilinck -
bar etm si bu mmtakada Alman. ted•r, B•i ~ehir Dinyestcr nehrinir 
Jann yüz. kilorn treye :;akm b1r dogusunda ve Odcsamn 200 kilo • 
r esafe iierlemege muvaffak ol • metre kadar §ÎII!alindcdir. Bu §Ch· 
duklanm goster.mektedir. Eger Al rin i§gali bu mmtak~da D11'.?estcr 
œanlar Novograd'dan §imale dog. boyunca uzanan Stalin m~dafaa 
ru 50 • 60 kilome•re daha Herleye- hattmm bu noktasmda da b1r ge • 
b1hrlerse Moskovadan Leningradal d;k açilm~ oldugunu gôs~ • 
u:zanan çift hatlI demiryolunu kes.. tedir. 
mege muvaffak olacaklarchr. Bu * 

Flo:·yacl'l Cr...,• ~ok,1g1rda kâin 16 numarah dükkân bir sene müddetle 
kira ·,1 \ enl nt'.· izlre aç1k .. .-tt.rmaya konulmu~tur. Y1Iilk kira bedel mu
harr,n mi GO ll1 \ ve i.k teminat1 4 lira 50 kuru~tur. ~artname Zab1t ve Mu. 
a.mel.\it lWdili·lü,îU kaleminde eorülebilir. ihale 7 /8/941 pcr,embc günü saat 
14 de Daim! Encümende yapilacakhr. Taliplerin ilk temlnat makbuz veya 
mektuplarile ihale günü muayyen saatte Dalmi Encümendc bulunmalan. 

(6123) 

istanbul Defterdarhg1ndan : 
Muhammen 

Dosya No. 
1/64.0 

51151/1806 

F.2/308 

55100/4155 

51151/5372 

:?/968 

5230~,9 

2/312 

1/935 

Nev'i 
Fenerdc Tevkiica!er mahallesinln Vodlne cad
desinde 35, 37, 39 No. lu kârgir iki evln 4. 10 
hissesi, 
Edirnekap1 E: Çaluraga Y: Avc1bey mah. eski 
yeni Usul So. 10 No. 11 50 M2 arsa. 
Üsküdar icadiye mah. Kcrpiçhane So. E: 9 
Y 7 No. li 104 M2 ar~a. 
Kuzguncukda Tarla So. 19 No. h 227 M2 
arsa. 
Kumpak1 Emin Sinan mab. Hamam So. l, 3, 5 
No. h arsa. 
Kadùtéiy Rasimpa~a mah. Sogutliiçe~me So. 
E: 18 Mü. Y: 269 ve 271 No. alllnda diikkà_ 
ni olan bah<;eli ah§ap evln 2/3 his~csi. 
Ycdlkulede Hac1cvhat mah. E. Ç1krakh bos-
1an Y. Zenbcrek So. 2 • •0 ,11 evm 25/120 hls-
.·es.i. 
Üskudar icadiye mar. Ari!bcy So. E. 25 
Y: 14 say1li evm 2/8 hisses!. 
l\lercan Sandemir mah. UzW1çar§• cadde. 
smde E: 9 Y: 331 No. h ahsap dükkfmln 
2/960 h1sscs1. 

52159/185 Burgazadasmda E: KIZl!top 1k Y: Çakiltasl 
,So. l, 11, 13, Mü No. h 460 M2 arsa. 

52159/l85 Burgazadasmda E: KmJ~oprak Y; Çakilta~l 
So. 1, 11, 13, Mü No. h arsanm 1/3 his
~esi. 

52159/185 Burgazadasmda E: KJziJtoprak Y: Çak1lta§1 
So. 1, 11, 13, Mü No. h 806 M2 arsa. 

52159/185 Burgazadasmda E: KwJloprak Y: Çak1lta§1 
So. 1, 11, 13, Mü No. h '288 1\12 ar.;a. 

52159/185 B11rgazadasmrla E: Kwltoprak yeni Çak1l
t· ~1 So. 1, 11, 13 ::i.tu. No. 11 403 M2 arsa. 

bedel Teminati 
2268 171 

75 

42 

78 

500 38 

1662 125 

132 10 

6()0 

29 2,50 

J12 9 

40 3 

70 

Yukanda yaz1b gayrimcnkuller 13/8/941 çar~amba günü ~aat 15 de 
M11IJ emlfik mUdürlügünde müte~ekkil koml~yonda ayn ayri ve aç1k arttir. 
ma ile sahl c-nkhr 'Ji'm.Ja lzahat lçin milli errlftk 4 hm<:ii kalemine mür:icaat 

(6278) 

D. Demir Yollan lslerme u. M. llânlan 1
1 

. ~.it:amrnen bedell (3800) lira olan 1 ouo Metre ha\';lYi Muzayy1k âletlcri 
.çu IM t1k Horturr. (Il 81941) Pazartes1 l.'Unii saal (li) on birde Haydarpa
nèa Gar binas dahilinc!eki komi~yon tarafmdan açlk eksiltme usullle satm 
alln~cnktir. 

Bu .•e girrr.ck isteyenlerin (285) liral.k muvakkat teminat ve kanunun 
layin ettigl "esaiklt> birlikte eksiltme gilnü saatine kaclar Komisyona rnü
racaatlarl lâzm:.d1r. 

Bu ~e rut {artnameler komisyondan paras12 olarak dakJtJlrr.aktad1r. 
(6101) 

D D./109 \:o. lu tarife ~artlannl hafz olup mektcplerin umuml tatilinde 
lkrr al lmtlhnni<.rma yeti~tirilmek mak~adilc açllacak resmi kurslara dC\·am 
edecek talebelt>re de kursun yap1ld1g1 mektep müdürlügünden yeya Maarif 
IMOdürlfilderlnden \·esika getlrmeleri ~arlile kursun devam1 müddetince 1/8/ 
941 tarlhlnden itlba•en ayhk aboneman kart1 sallhr. 

raz.la ta!s.J, t lçin istasyoniara mli acaat edilmesl. (4915-643ï) 

• ··": ·- ·' • • .. • ,.,. ' • • ~··· 1 

Ba.f. Di,, Nezle, Grip, Bomatizma, 
Nevralji. Kmkhk Ye Biitün A~nlar1n1z1 Derhù Keeer' 

lcab1nda gündc 3 ka~c ahnabilir. TAKLITLERINDEN SAKININIZ 
HER VERDE. PL'LLU KUTULARI JSRARLA ISTEYINIZ. 

Bolu V aliliginden . 
Vilfiyet memleket ~tanesi için muhammen bedeli 2529 lira olan 157 

kalem 111iç ve uhhi malzeme açik ekslltme yolu ile almacakhr. 
]hale 12/8/941 Eah günh iaat 15 te daimt encüm<inde yap1lacakh.r. $art_ 

narre is•.anbul >\nk:m1 '"' Bnlu S1hhat Mildürlüklerinde mevcuttur. (6345) 

-------------___;p.__;,.__;;.....;--.-,;.;-~_31 - TEMMUZ - 1941 

1 ÜRKiYE CUMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Tiirk. lirasi. 

$ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî vc tical'Î ber nevi banka muamelcleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramb~ verÎJOI'. 

Ziraat Br.nkasmda kumbaral1 ve ihbamz tasarruf hesap. 

larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

lrur'a ile a§Sgidaki plâr.a gore ikramiye dag1blacakt1r. 

' A. 1,000 lirabk •,OOO L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L 
' • 500 • 2,000 • 120 • '° • 4,800 • 
' • 250 • 1.000 • '° . 100 • 4,01)0 • 160 • zo • 3,200 • 

DÎKKAT: Hesaplarmdaki paralar bj sene içinde 50 lira.. 
dan a§ai':J dü§Illiyenlere ikramiye ç1khg1 takdirde % 20 fazla. 

i;ile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, ltHaziran 11 
Evlûl ve 11 Birincikânun larihlerinde çekilecektir. 

~niz Yollarr 1. U. M. llanlan 
MUDANY A POST ASI 

Mudanya postalarmm sefer günleri 30 Temmuzdan itibaren degi§
mi~tir. Badema postalar istanbuldan Pcr§<'lllbe, Cumartesi ve Sah 
günleri saat 9.00 da kalkacaklard1r. 

Aynca Pazar günleri istanbuldan saat 8.00 de kalkmak ve Mudan. 
yadan saat 17.00 de donmek ùzere tenezzüh postas1 yap1lacakhr. 

; 
1 

L b: (6413) 

* Burgazada iskele inde yaptir1lacl1k tarrtr .. t ~1eri kap;ih zarJ usulile ek
siltmeye konulmu$tur. Kesfi (14425,40) on dort u1'l dort yùz yirm1 be§ 1 ra 
~nrk kuru~ olup muvakkat teminatl (1031,91) · m sckscn bir lira doks;:n 
kuru§ eksiltme idare merkezindeki allm iahm k o m i s y o n u n 
da 11/ Agustos/941 tarihmc müsndl! Pazarlesi günu saat on b.e$le 1cra edile.. 
cektir. Bu i~c ait evrak koml<yonda her gun gorülebihr. Isteklllerln 2490 
~ay1h kan un un tarif ah dah1linrle \f i kalarlm ha mil en yukar1da y?z1h gu_n 
ve saatten bir Eaat evveline kadar ka •,ah mühurlu 2 rflarlDI kom1syon ri-

'f 

Barbn yolu Cumartesi postas1 
istanb'1ldan Cu"Ylarte i gunleri ka!~, n rn1rtm yoL:J pos1alan !'!/ Agus'o -

tan itib:.•en muvHkkaten lâl:vedilml~'ir. C"< rr bo günlen kalkan postal;. 
gid ~ vc dünusrl" •Jflyctcn Akcako~ava tiCT8~ aklard1r lfl4~~) 

31 TEIDffZ PER~E~IBE :.! 
7.30 Program, saat ayar1. 7.33 tt:i! 

program. 7.45 Ajans haberleri 8.00 !{a. 
fif program. 8.30 Edn saati. 

12.30 Program saat ayan. 12.33 Slll 
<" e1·Ieri. l 2.45 Ajans h«berleri. 13-(10 
Hafü türküler. 13.15 Kan•1k progra!11• 

18.00 Program 6aat ayan. 18.03 Rad• 
yo Caz ve Tango orkcstras1. 18.30 ser. 
best 10 dakika. 18.40 Piyasa ~ark1tar1• 
19.00 (Dertle~me s~ati) 19.15 RadY0 

Caz ve tango orkestrasl. 19.30 Snat .. 
yan, \·e Ajans haberleri. 19.45 YurttJlll 
sesler. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 f2; 
sil beycti. 21.00 Zirnat takvimi. 2l·b 
Fas1l heyeti. 21.25 Konu,ma. 21.40 ~ 
p1>ra mu<lki~i. 22.30 Saat ayan. Aja 
habcrleri. 22.45 Cazband. 22.55 Kapa~ -----
Bir Pudra 

T ecrübesi kar§1s1nda 

10.000 
KADININ 

itHayreti 

')ah a 
genc; v~ 
daha sevimll 
gorünmenlze '-1(_ 
yariyan kat l ~ 1" 
BÎR TECRÜB.t: Bugul\ ijt 
pudra âleminde 'l'ECitiJ ~ 
yeni, cazip ye sol} yi yap~ 
bir k~if... ClLDI GÜZELL!èSTl ,... 

<11" 
sayam hayret "e yen! blr unsur, • ~ 
ipekli elckten geçirilmis en 111cc li': 
pi,;rlra ile müd1;kk ikanc bir tarzd3 

tl, lf1lm15tir ki bu ti&yede ciJ<le 
parlakhk .ve. yen! b1r hayat .'~crlr.t' 
m~r ve ç1rkm bir tcn, gençligll'l 18 renklenyle i:üzclle~ir. Fazla 0 

terk..b.ndeki rayam hayret bir 
olan •Krema kopügù> imtiyat.h c11 

sa~nde iki mlsli fazla z tnaJl • 

durur. ~ 
HA~ÎKATEN FE\'KALADE al 

TEKLIF' Yüzünüzün bir t.~r ../, 
.Kit>ma kopü~> hnv• Tokalon ~ 
rasile \"l' d1gn taraf1m da herh 
bir pudra ile pudr<.lay1mz. 
cKrcma kopügü> havi pudru 1Je P 
~alad1~m1z taraf d1ger tarafa r. 3 

dàha taze, daha genç \'C cl ... h c:::zii' .ri 
rünmiiyorsa ald {:m1z Tokalon ~ 
rasllllil parasm1 inde edcriz 'fÔ ,. 
LON pudras1mr !1 kalâde ragtcl 
l~n yeni 10 reng q;rd1~ __..::::::;;j 

ÔLÜM ir 
u .a efik Pa~a hnstahanes1 6et 

· : v tanmm~ rontken mütell8 

la ur1zdan Bay Doktor Ccvat 'fS.ll 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas• 26 - 7 -194\ Vaziyeti 
~ C>k un'un km ,.c Ankarada BiJ!il 
.ia·iun baldm Bayan Neclà FeksuJld 
mz genç yatmday!o; n duçar ol 
instnllktan but un iMI namlani rll~ )Il 
:uft larr.1yar k dür hny aü· gozlc 1 fil 
)am1,hr. Cenazesi cjunku çnr :er" 
•ünü Karacaahmettek1 aile mlll< 

r Ki.içük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke§ideler: 4 Subat, 2 :May1i:, Agustos 3 Ïkincitesrin 
tarihlerinde yap1hr. 

1941 1 KR A M 1YELER1 

J adet 2000 lirahk - 2000 - lira Il 8 adet 250 liralùt - 2000. - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 35 c 100 c - 3500. - c 
3 c 1000 c - 3000 - c 80 c 50 « - olOOO. - c 
4 c 500 c - 2000 - c 300 c 20 c ... ~ - c 

G ümrükler Mh. Sahnalma Komisyonundan: 
7 Agustos 941 Perjembe gûnü saat 15 de 9600 lira muhanmM!D be<lelle 

Cl()OO kat ça'Ila$ir kapah zarfla allnacaktlr. Ïlk teminatl 720 liradir. Sartna
mt> ve nümunesi ber eün komisyonda eo:ülebilir. isteklilerin eksiltme uatinden 
nlhayet blr saat e\velinc kadar !tapait z.arflarm1 Galata • Mwnhane cad
dcsinde 52 numarilll daJJ"edeki aatuialma lr.omisyonuna "ermeleri. (8067) 

A 1 f 
&.-i 

J.ltin: Sati ~..m "12.604,619 
Bankn<>t. 
Ufakhk . 

u.lafUeklM~ 
TQrk Liru1 • • 

~Ill~ 
.AJtin· Sa1 !kilocraro 12.180,894 
Al~ l.ahvih ll.abll ae...--t wm-
:i.r • • 
Diter 46vizler T• borçlu IOirtq 

baki7eleri .. 
..... TaJ11"riD•t1 

J)t!nlhte 9d.ilm ~ •kd.b'e 
ll:.a1'1lltil • ' 
X,anunun 8-8 d maddelerine tevtf• 
lcan Razine tarafmdan vW t.ed.i7a• 

k1*lat Cisela.ai: 

Ti<:arl Senctl.!r . 
~J:lt n t&hv'lâl cllzllaal: 

l 
Dnl.lhk edJen ewalu. ~

.. • yenin karjilil• eslfam n ~ 
viUt (itibarl Jaymetle) • • 

• • lerl>Mt J:ùam .... Tû ...... 

A 't'SDlllart 

Attin ve dovi% üzerln• a...- • 
TahYil.O.t liunne aVanll • 
Haz.ine, e la.sa vadell aTam. 
}iuÙ)e7e 38~0 No. lu bnuaa 1111'9 
açùan albn kartWkh •
Hissedarlar 
lluht.elia • 

Lira 
102.124 204,75 
27.965.676,-

603.281,35 

407.032,30 

17.233.401,21 \ 

44 985.759.01 

158.748.563,-

21 638.011,=-

45.477.001,93 
8.310.245,19 _ 

4.!168,64 
5.208 436,53 

-.-
167.500.000,-

YekOn 

130.693.162,10 

407.032,30 

62.119.160,22 

-137.065 552,-

271.414.096.39 

63.787 .24'7 ,12 

1 
172.713.405,17 ' 

4.500.000,
~fl,67 

840.025.826,97 

p s 
.., rr.,, 

~~....-. 
Ad! ve tevkall.de 
"'lumll • 

i f 

•. 
T .... ......-S P' t a s 

Deruhte edilen evralo nakd.1,-. 
z:.anunun 1 - 1 incl maddelerioe 
Wvfikan Huine taratmdan rild 
~ys.t • 
Denùtte edi.1-n nnkl DllM1Te 
bù1yesi. , 
Ka~hc1 tamamm altm olarak 
illvete?' ~avüle 't'UCdilCD 

Reesir.on t rr. uka bill illvclen 1ed.a.
vhlt- .,. azedilen . 
Haz1r.eye 7ap1lan alnn kl.J'fllJkh 
avans mukabili 390Z No.h kanua 
inucibince ilâveten tedavüle ..... 
4l.l4D • 

877,150 

31150 No. lu kanuna 1are Hu!neJ9 
açtlan avans multabili 1ndl ol11o
nan altmlar: 

Safi ldlocram · 55,541,93' 

J>i'Yla TaûltUata: 
Altma tahvlli ltabil dllvhltt • • 
D ger d11vixler 'YC alacakll Xllrlnl 
b•ù; ;ye Ierl 
Muhtelif. 

7.822.019.15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.631> ... l~ 

]37.0 5 552,-

17 000.000,-

250.(•00 000,-

113000<•0-1 
ro.953.418,79 
l.23~.782.03 \ 

'i8.124 H!7,90 

so 277.058,47 

Lira 
15.000.0UO,-

13.822.019,16 

u 1.oois.sa2,-

"'"·'-l 
.,.,,..167 ,90 

30.277 .058,4 7 
113.~49.830.63 

H0.025.826.97 

• t 
mc dcfnedllmistlr Allah rahmc 
A !n. 

ne•~~ J..A )' i - fstanbul r;mn1yet D 
· oicl 1 

be mud.milgunden almlll ,e 
7168 ici! sav1h sofo ehllyetll~ 1 . e 
].fuaycne C\.ZC ..rtlll"I, kar.1erC1 V c 
plâka Fayù1 arabnm1n mi. ycnc11e 
dnmml zayi tt.iglmdcn ve yen oit 
al:ical:1mdan e k\lerln1n h ükrlÛ : 1 s 

Ortakoy De cboyu 3 No. da 1 o 
~nl.i s binkarnhi rll osm:ro. y 

lu Sofor Ser~ \ 

'-~ j T. BORSASi 30/7/941 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Peçeta 
!OO Yen 
100 Î5veç kr 

ESJIAl\I VE TAJIVÏLAT 
o,manh Bank. hisse scnetlerl 
Tasviye halindc tütûn RcJI 
$irketi bisse scnetlerl. . 

Sah1b1· E. 
Direktori.i: 
Bas1ld1i:l 


