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B:. Mi !et ~eclisinde 1~;;a·;~~ 
dunku muzakereler cephesi 

Asker ailelerine yard1m ka
nunu lâyihas1 kabul edildi 
...... .. ',.,,.. ... "" ....... """"' ...... 
Uzak~ark 

ufuklar1 gittikçe 
karar 1yor 

Kanunun müzakeresi hararetli 
münak~alarla 3 saat devam etti 

Dahiliye Vekili Fait< ÔZtrak Faik Kurdogl n 

Sovyet or dus u 
ric'at ediyor 

Üçüncü Sovyet piya
de f1rkas1 imha edildi 

--cr--

Moskovaya tonlar
c a bomba atlld1 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman teb
ligi: Cephenin cenup harekât sa
hasmda ric'at halinde butunan dü~. 
mam takip tden kollanmlZln ilen 
atùan k15m1 tarafmdan üçüncü 
Sovyet piyade firkas1 muharebe
ye i~bar ve imha edilmi~tir. 

DÜ$MAN UKRAYNADA 
R1C'AT EDÎYOR 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman teb
ligi: Ukrayna cenubunda ric'at ha. 
!inde bulunan dû§man:n takibi ber 
yerde sür'atle ilerlemektedfr. $ark 
cephesinin diger mmtakatannda 
hareket devam etmektedir. 

l ngilterenin ihtarma rai· 
men, japonya SiyaMO Ja 
hâkim olmaga ve Singa
purla Birmanyayi doiru· 
Jan dogruya tehdiJe kal
k11usa, harbin patlama11 
îhtimali vardir. Bu takdir
Je japonlar, /ngiltere ve 
Dominyonlari, Amerika, 
Holanda Hindistanz, Çin, 

1 

Sovyet R usya ve az hir ih· 
timalle belki de Siyamm 
te1kil edecekleri bir hlok
la kar1tlll§acaktu. 

Tayyare te~ekküllerimiz geçen 
gece Moskovanm silâh fabrikala
rm1 bombalam1§lar ve tonlarca in

~Devam1 4 üncil sayfada) 
. '"'. .... • 

Ankara, 11 (ikdam Muhabirin • I madiyen, Dahiliye Vekili Fark ô: 
den) - Büyük Millet Meclisi bu • trak da bir çok defalar kürsüye "• 

Y-1 AhiJin DAVD gün (dün) saat 14 de Refet Cam. gelerek meb'uslann muh1>elif mü. ,~ 1 
U 

zak §ark baklunda sag- terin ba~kanhgmda topland1. Son talea ve suallerine cevaplar ver - n g i t e r e 
dan soldan geten haber· günlerde vefat eden üç meb'usun diler. 
Jcre inanmak tânmge. hahralarma hürmeten ayakta sü- Lâyihanm, kôy, kasaba ve ~ • K 1 

tirse vaziyet vahimlc~mekte, harp kût edildikten sonra asker aileteri hirlerdeki asgarî maÎljet haddinin r a •. ç es ,· 
:Vakla§maktad ir. Dünkü gazeteler- ne yap1lacak yardim hakkmdaki vilâyet >dare hey'etlerince tesbit 
de çikan ajans haberterinden yal- kanun làyihas1 müstaceliyetle gii. edilecegi hakkmdaki hükmü de ,JTi 
Iliz bir tanesi, b ir Londra tetgrafi, ~üldü. Lâyiha hey'cti umumiye. münakasalan mucip oldu. A , k k d 

1 , ·vaziyetin gergin otmakta deum si hakkmda bir çok hatipler stiz Feridun Fikri, bunu formalile men an a 1 n a• 
tttigïni fakat ortada âni bir tebli- ald1gi gibi maddclere geçildiklen telâkki ederek, vilâyetin bunu na-

lr.edcn bah~ettirCCCk bttSllSÎ 5ffep- sonra da hemen ber madde ÜZe • Sil oJsa kazadan soraca~I soyJe • r 1 na b l r tetekkür 
Ier yok gibi güzllkt îigünii ve Ame- rinde uzun m zakere v münaka.; di ve bu ·~in kaza idare hey'etleri. ~ y 
rika ile tngilterenin teyakkuztarm1 §alar otd u. Encümenin mazbat.a ne birak1lmasm1 teklif etti. Refik m 8 sa J' I V 8rd1 
i:ev§etmedikterinï. soyterkm diger muharriri F aik K urdoglu müte - (Deveml • üncü sayfada) 

tetgrartarm hepsi buhran1n vaha. I 0<-

lllcti , .• harp tehlikesi artbiJn1 bil-
1 u k ~ k B 10 k e n .• n Kra1içe; lngiliz galebe-d.iriy?rlar~ l. •Av~straty.a 1:1~§\·ek ili 1 za a r 

l1yas1 vaziyettek1 gergmhgtn nrt- c:inden emÎn bulunuyor 
lllas1na binaen se)·ahatini )'8<1 yot- t e s •. r •. 
da birakarnk gcr i diinmii§tiir, k•- Vaziyet son de
bineni,, rc~kal âde bir içtima yap· 
lllas1 kararlastmtm1shr.• AvuS·• f J t 
lratyan m Bri•Îtan lin;anmda butu- rece en a a~ 1 
11•n iki Amerika aj\1r kru\·azürü 
bir semti meçhute hareket etmi~- s· lOO A -1 
lerdir. Îngiliz gazeteteri, Amerika 1ngapura me 
bariciye~ine, ordu ,.e donanmasma 1 rikan tayyaresi gel di r 1n1 
lllensup mühim §ahsiyetlerin gizli 

Bir vapur acen· 
tesi bürola

k a pat t 1 
t11tulan seyahatlerinden bahset-1 r - - -
lllelrtec1irler . Bu Uzak §ark ufuk- n JlhZ Amer1ka El-
lal'tn, karartan kara but.':'tlar ar~- çilerinin ziyaretleri 
~nda yatn1z, Amerika Cumhune1-
li.tiin deniz safasina ç1km~ ve ya- Londra 11 (A.A.) - B. B. C: 
~lldan telsizle verilen haberlerin Rèiyler 1ruhabirinc gore Japonlar 
" •adece bahk avindan bahsd · Hindiçîn!de elde ettikleri üslerde 
~·~te butunntWj otmasuùr. Fit-1 kitaat ve harp gemileri ta~~dine 

atu, Potomac yatmdan \ ekilen §U 1· dt'?vam cuiyorlar. Gen1~ mustah • 
~~i• .. içinde ve dem~~ ~zer~nde~ iz, kem me~kiler in~a \'e hava üsle -
\' R1in bahk av1 um1tlen azdrr. r:nm iktralini tesri nd:yorlar. Ja. t:11a. her §ey sakindir .;~ara de: pon ba~\·ekih imparatoria bir çok 
b' r ~ ·• §ey yoktur. tetsm. hususi de!alar i;ôrü§mü~tür. Bu..,Jar. e -
~:t §>fre dc~ilse, .. vaz'.~ette "".ha- hem:niyctli b'r kararm ilk alâ • 
l . olmad1gm1 gosteri~·or. Eger, metteridir. li::; ve pek yak1n bir ~arp t~hli- ING!LIZ, AMERiKA ELÇILE -
bat otsayd1, :\!. Ruzveltm, demzd~ RIN1N' zjy ARETi 
\1 1~ •~>ni birak1p de\·tet m erktt1 
~~>ngtona kosma.i icap ederdi. 
lngT 1 . . t , 1 IZ erin Sandey Di<pe(; gue-

Tok:> o li (A.A.) - Royter a • 
ajns1 bildiriyor: 

!ngil:z büyLik elç:si M. Craigie, 
(Devam1 4 w.cü. sayfada) 

Bir Banka da Tokyo 
~ubesini kapahyor. 
Nevyorù<, 11 (A.A.) - Tokyodan 

Amerikan ajanslarma bildirildigi.. 
ne gore, Pasifikle !aaliyette bulu
nan en mühim Kanada vapur kum
panyalanndan Cardian Pacifie 
Steamohip Company lrumpanyasi, 
Japonyadaki bürolarmm kapanma
s•ni emretm~ ve mezkûr memle
ket1 ek i 4terin müesseseyi ifiâsa 
surükliyecek kadar fena gilligini 
Amerikan i§ mah!illerine bildir· 
mi~tir. 

fngittere Kraliçesi 

Londra, Il (A.A.) - inglltere Krali 
;esi, Amerika kadtnlanna ingutereyê 
1ôst.$'dilcleri yardlmdan dolay1 k$ek
.<ür manadlle radyo Ile blr mesajda 
)ulunmUltur. Kraliçe ezcümle demi~

tir kl: 
•Amerlkahlar, fncUWer &lb! sulhü 

;everler ve tahrfp edtcl gayeler takip 
,\mezler. Simdilik harp imalâllnda 

f~~-S_A~Y_I_-~_73_8_-~_SF_N~E-2~-
~ .':KAT T A K V 1 M 

G .·eteyt 
i:orJd .... rilen 
evrak 1er;, 
v~rilmez. 

Yi!· 1941 - Ay 8 Gün; 224 
12 - Atw;tos- SALI 
Hier!: 1360 - TEMMUZ 31 
Ruml: 1357 - Rec~ 18 

GAZETESI Son T.t.raf Ma~ ........ s..w.. Kuruttur · .__ __________________ ..r.:..,_________JJ 

Alman askeri kollanndan bui bir Sovyet bsabasma girerken 

~ Ce Ph ele rde Vaz 1 yet t 1 So_:ryet teblijji 

Uk d 
. b. Dort istig 

rayna a yenr rr kamette 
ihata te§ebbüsü .... ~--------~ 

Almanlann, Kiyef cenubundaki Sovyet k1t
alann1 çevirmege çah§hklan anla§1hyor s «vyt!\ • Alman h.arbi dün 

yedinci haftasm1 bitirmi§, 
sekizinci haftasma basn11§hr. Bu 
münaseoetle Mihver ve Demok • 
rasi ma'buah yedi haftablt hare -
kâtm neticelerini letkik ve ayn 

ayn mütalealar serdetmektedir. 
Mihver matbuah, Almanlarm _, 
Londraya gore 

Îrana Sovyet-
1 e r de ikazda 
bulunmu~lar 

Stalin, hudut mese
lesine dair bir ihtar-
1 da hui unmam1§ 

Londra, 11 (A.A.) - Lon
drada ahnan haberlere gore, 
Sovyet b iikûmeti, Alman te
baasmm iranda bulunm alan 

Rusyada ürnit ve intizann fevkin
de bir mukavemetle kat'§1l~1§ 

olmalarrna ragmen neticeden mem 
nundur. Bu matbuat 7 hafta için. 
de Sovyetlerden 1 milyon esir a • 
hnnu~ oldugunu, Rusya gibi geni§ 
vas1tas1 bol ve ço.k lyi hazirlamru§ 

(De\'am1 4 nru,n tay!ada) 

Avustralyada 

Kabinenin fev
k al â de içtima1 

Orduya gonüllü 
yazllan yazllana 
Melbourne, 11 (A.A.) - Avus

tralya kabinesi dün fevkalàde br 
toptanh yapm1~ ve içtima gece 
geç vakte kad~r dcvam etmi}tir. 
Muhteli! dafre re1sleri ile isti~are
lerde bulunulmu~t~r. 
B~vekil ::\lenzies meselelerin çok 

müh1m oldugunu \e aç1k bir mu
hakemeyi icap elt1rdigini sôyle
mi~tir . 

hakkmda ' e buntarm orada 
butumnalarmm le§kit etmckte 
oldugu t ehlike sebebile iran 
biikûmeti nezdinde bazi te§eh
büsterd e butunm~tur. Sov. 
yetler, a y ni zamanda iranda 
sakin Alman tebaas1 mikta-
r1n1 aza)t1nan1n bizzat ira1un 

BA$VEKiLiN BEY ANATI 
Melbourne, Il (A.A.) . Menzies, 

Avustralyanm herhang1 bir mem
' Jeketi çember içine alma)'l asla ta. 
: savvur elmemi§ old:..gunu beyan 
etmi~tir Mumaileyh, dcmi§lir kt: 

menafii bakmundan ehemnù- ingiliz memlekctlerl, ooyle bir 
yetli otduguna da lran hükû- · siyaset takip dmem kl!'cFrlcr Biz, 
metinin nazar1 dikkatini cet- l ancak !mparatorlugun emniyeti 
behni~tir. ~ ile alâkadar oturuz. ! te o karlur. 

Maamnfih Stalinin, han §a. Bu emnh·etin 11nahtarlarmdan 
hma 1921 tarihti muahedenin . biri de Singa-;> --·-lur. lenz·l'S, ,·al
So,·yet ordusuna ba11 ahrntde n1z Avustralyarnn degi:, ayni za-
iran hududunu gc•·mek mü- · • F J k H' ' , manda AmeriKanm, e emen m-
saade,ini bah~elmckte otdu- dis1anm:z, \'"! :t-ütiin dünyadak1 
gunu hatrrlatnu§ butundugu , memieketlenn en hayatî menfaat. 
suretindeki §ayia teeyyüt et- • leri nazari itibara atmarak • ttihnz 

, memi§tir. ..J' edilecek olan Karann taro m~ -· 
\., _ _., ~ _ (Th!\ 1n 1 4 ûri.t·ü ioayfada1 

~iddetli muha., 
rebeler oluyor 

• 

Rus tayyareleri Al
man piyadelerine 

zayiat verdiriyor 

Almanlar1n 10 tay
y ares i dü!jürüldü 

Moskova, Il (A.A. - (Radyo) 
SovyeUer dün Solki, Smolensk, Bja!1 

Çerkof, Umanj isUkameUcrinde 1•ddet
li muharebelerde bulunm1Jilardir. 

So<yet hava kuvvetled, ka.ra ordàru 
ile tesriJtl mesal ederek d~manm nie
kanize ,.e piyade kuvvetlerine atir 
darbeler tndirmefe devam etm1$tir. 

Londra, Il IA.A.) - B. B. C, 
Bu sabahkl Sovyet teblitinde z.ikre ... 

dilen Solki Estonya Pskof"un 65 k1lo
metre slmall snrkisinde. Umanj is:e Uk 
raynada ve Odesan1n 1!50 kilometre ~i .. 
malinde k.âindir. 

SOLKl'NIN MEVKii 
Londra, JI (A.A.) - Mo kovad" ne;;

(Devam1 4 Uncü sayfada) 

"'."" 
.. ., • 

Vl$1DE 

Bir bomba 
patlad1 

-o---

Bu anda ka bine 
içtimada imi~ 

Berlin ile Vif!n in 
aras1 hâlâ gergin 

1 Zurich, 11 (A.A.) - Amirnl Darlan 
dün Almanlara lama ile lnkiyild et
r.ele .. 1 hususuncfa arkc:u.:a 1 r1n1 lkna 
e-tm ge tth$mak.ta oldugu s1rada V~i 
ùekl s!nagonun üminde bi. bomba pat.. 
larr. tir. R:J ha.ber., La Sl.ti.Eso g:izete-

nin Vi l muhab ri vcri:nekteJJ.r 
Be! n, 11 CA.A) _. lar1 ri.!'Sml bir 
nbad oildiril·yor-

l !!< 1 n •.Y:t'I mah!iller• V10i'd•kl hA .. 
chseler hakkinda ecneb1 ~.cmlcketlerde 

·~vatn~ 4 •lncu 1ayfa...:1) 

~; J aponyan1n Sibirya Siyam , . ., 
tlt 81 e'l:Jo·aya hücum edccegini )"az-
1,3881 da go•teriyor ki harbin saba
in ei8k~a~a patlama'1 pek muhte. 
batd ltorunmemckle beraber, her
be • zak ~arkta Japonyamn bar
YiO ' •hcbiyet vermesi ihtimali za-
111 k~'" •.mak ta, bilâkia ku\'Vetlen
lte~e ed.~r . Ajans halifthrini ve ga
lt rnutatcatarm1 Mr tarafa bira
.,•r da, Av u. t raha lbriciye Nazi. 

10~~;·ine dünkiÎ gazetelerde ç1kan 
§ark ~ anahn1 tetkik edtr<1ek U1ak 
tü ta \·abametin ar thg1n1 gorü
ha:· N'az1r, •Jnponyan1n yeni bir 
tos:ket• ge~m·~·i derpi§ etl igi ni 
Cer ~•en alâmetlcr , vaziyetteki 
llli l:llltiï:in devam edecegini tah. 

Slâvlar1n mühim 
bir toplant1s1 
Slâv milletlerini fa-

Diger taraftan Nevyorktaki Na.. 
tional City Bank da i§lerini t.ahdit 
etmiye ve Kobe ile Taya ve hattâ 
Tokyo ~ubelerini kapamay1 tasav
vur ettigini bildirmi§tir. Japon 
matlubatmm bloke edilmesinden
beri mezkûr banka mü~terilerinir 
büyük bir tazyiki ile kar~l~ak
tadu. Fa kat bankanm m~terisi o
lan. Japonlarm bile mevduatlanm 
geri almalarma müsaade edilme 

(Devaml 4 üncü sayfada) 

:lil~manlanmizla ayni seviyede degiliz. 
!'aknt Britanya mllleUnln kuvvetini 
·tratimizda \Oplayarak ·Allalun yard1-
nlle sonunda galip gelecei!mlzden e
n inim. GOçlUkler, k:Llpler!mlzi çellk
.ejUrmls ve metanetimizi kuvveUen.

1 
(Devam1 4 üncü sayfada) 

[_, ................... Muhterem halk1n nazar1 dikkatine "==---) 

lhtikârla savat; seferberligi 

• ~e llliisaittir. J'aponya Hindiçi-
1un1n · • . · ' 
• >§gahn1 hakh giistermek için. ''"'"·· . . et k · ~•ne atmd1gmdan §ÎL.â:vet 

ni• led' .,. d' . 
lr1 i ü 1~; ,,1m 1 . de ayni sebep-
l ' . ne surerek S1yam haklonda-

1 " 'Ietl • • h . isr · erin1 ta akkuk elhrmek ;'or. demi~tir. 
aponva Si~· am hakk1ndaki ni

( I:evanu t lincil ~adil) 

§Îzimle müca
deleye davet ettiler 
Londra, 11 (A.A.) - B.B.C: 
Bütün Slâv memleketleri mü

messilleri bir toplanh yapm~lar
d1r. Bu toptantida bir nuluk sëy
liyen Rus muharriri A.leksey Toi& 
toy, bütün Stâv mi!Ietlerini Rit
Jerizmi ve Alman askeri le§kilâtm1 
imha c'tmek üzere mütlehiden mü
cadetede buturnmya davet etmi7 
tir. 

SLÀ V Ml.LLETLEIÙNE 
BEYANNAME 

Londra, 11 (A.A. ) - Ofi ajans• 
(Devami • üncü say!acla) 

- -

Fiat Mürakabe 
bu mühim 

Komisyonu bütün vatanda~lar1 
sava~ için yard1ma dav~~ ediyor 

thtikârla mücadele günden gü • Ancak biiyte ikttsadl ve m.Jli bir terem halk1mm biiyle mühim bir 
1 ne büyük bir §iddet peyda etmek- sava~ta halkm da y11kmdan a1âka- tnücadclcde scfcrbcrlige davet et. 

1 

tedir. Fiyat Mürakabe ko:m.isyon- dar· bulunmaSJ icap t>deceginden mektedir. Bu münnsbelle ald1g1 • 
lugunca gèisterilen büyük dikkat ve bu suJ'etle en l<1sa b1r zamanda miz hlr tebligi aynen n~redlyocuz: 

Ie Fiyat Mürakabe Ktlmisyonu Rf'-

1 
ve titizlik -kadros~nun pek dar or. küçûl\ bir lbt1kâr;n- bi ônüne isliginden: Fiyat .mürakabe t ki· 
ve vilâyctin büyüklûgüne muka · g.oçilmesi. mûmkîin olacagi da u • 151! saym halk1mmn ihtikâra mü-

1 
bil pek az olmakla berabcr- Y~- nutuhramalidir. teallik olarak yapacaklan her türlü 

j 
ptlan miicadele 1:ok i\Î net•celer B.: c·Le _ rc~1.1ri dik'~at~ alan ihbar ve ~ikâyetleri derhal tetkik 

• b b d t 1 · k' d Fi,·at 'k1 kabe Kwr..s)vU4 muh. .lDevanu -! Wl•a1 &ayiada) S.Y)'etlerin hava Jruvvetterine men sup ai:rr om ar unan a) ~ an er 1 verme ·• •r , 
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Muhammet 
---VE--

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 

Tramvayda gonde
rilen selâmlar 1 

Tramvay bir onceki seferde biraz 
r · : z f y A "" gecïkmi§ !>ldugu için vatman da, 

_ _;r_.._.___ ;--- = . _ ..J biletçi de acele davramyordu, He 

Ebû Sùlyan, bir hezimete -<laha tmf gôrür gormi:-i: :.vs. uci. "'-' •ae le biletçi her durak yerinde: 
,.. - Çabuk olahm, biraz çabuk o 

ugrarm~t1. ud :üz guz.ide süvari mütehassis olarak derhal islâmi-
lahm! ile mu! nt olmasma ragmen haya- yeti kabul etti. Buna mukabil Re-

!1m .!slâm pi adelcrinin silâhlarm. sulü Ekrem Efendimiz de kendi- Diye inen ve binenlere ihtarda 
dan pek güç kurtard1. Fakat bu sini esaretten azat eyledi. bulunuyordu. 
tnagtur am, Mekke halkm.a ka~. Ba muharebe, Hicretin 3 üncü Beyaz1d1 geçip de Parmakkap1ya 
mahcup olmak istemedi: senesi zarfmda vukuhulan gazvc- yakla§mca on kanapclerde oturan 

- Esasen benim rnaksad1m. ah- lerin birincisi idi. biri taze, biri orta Ya§h iki kadm 
1ur.: yerine getirmekti. Çok ~ükür * ayaklandllar. Ayaklandtlar amma, 
ki müslùmanlarm hurmahklanru Anmâr Gazvesi bir türlü kap1ya yana§&truyor, ya-
fa khm. Ve onlardan birini de par- Kurey§.liler, her tedip sUlesini niba§larmdaki bir ki§ilik kanape--
çahyarak ku·mimin inti.kamm1 al- yedikçe siniy-0rlar, sükût ediyor- 1 de oturan bir hatun vas1tasile §U
d1m. lar ~ fakat k.tsa bir müddet sonra 1 na, buna boyuna selâmlar sarluh-

Diye, ugradtg1 hezimetin. hicabt- tekrar harekete geçiyorlard1. yorlardl: 
m setretmek istedi Ebû Süfyan bu defa da (Da'§ur) _ Yenge hanirna, baldiz hanuna, 

Halbuki ls1âm ordusu, hakik.i bir isminde birini t~vik et~i.. Hicaz 1 kerirne hanuna, damat beye çok 
ga ebe temin ëtm~ti. Bilhassa, Re- k1t'asmm en namdar pehhvanlarin 
sulü Ekrem Efendirnizin dâhiyane dan olan bu adam1n kurnandasmd~ çok selâ.mlar .. Necibe ninenin elle. 
bir rnancvras1 ile dü1?man süvari- büyük bir çete tcrtip cdcrek Me- rinden, miniminilcrin gozlerinden 
lcr i iki koldan tehdit cdilerek dine üzerine gonderdi. opcriz .. ~ey, ne idi. o~un ad1, Mü. 
r ic'ate icbar edilmiliti. Il:i'sur hakikaten sayù1 cesur. yesser hammm gelinme, !kbal ba-

iKDA1V: 

Y edi ki§ilik bir Alman 
ticaret hey' eti geldi 
Mal mübadelesi esas1 üzerinde yeni bir 
ticaret anla§mas1 müzakereleri yapdacak 
Türkiye ile Alrnanya arnsmda} Diger taraftan tsveç, isviçre, Al

yeni yaptlacak bir ticaret an•a- manya ve Alman i§gali altmda bu
S1 için Almanyadan 7 ki§ilik bir' lunan birçok memleketlerden Sivi
hey'et gelm~tir. Bu hey'etin bir lingrada mühim miktarda demir, 
k.tsm1 mümessil ve bir kism1 da dernir çubuk, çivi, demir m:ilzeme, 
tacirlerden mürekkeptir. Hey'etten smaî mamulât ve saire gelrni§tir. 
iki zat Ankaraya gitmi§tir. Ancak bunlar1 mernleketimize it-

Bu hey'et §ehrimizde ve Anka-
1 
hal etmek için ayni kiymette rna

rada alâkadarlarla temas ederek 1 lm Sivilingrada ganderilmesi icap 
baz1 maddeler satin almak ve mu- etmektedir. Ïhraç edecegimiz bu 
kabilinde her nevi smaî marnulât mallann nev'i ile rniktar1 hakkmda 
vermek esas1 üzerinde bir anl8§- da alâkadar devletlerle müzakere. 
ma müzakeresi yapacaktir. Ier yaptlacaktir. 

Hayvan sergi. 
leri aç1lacak 

-F uar için ten
z il â tl1 seferler 

-

r ""' 
Bozuk ekmek 
yapan f1r1nlar 

Unlan kesilen f1r1n
lar suçun tekerrü .. 
ründe kapablacak 

Belediye müfetti§leri ve ik. 
tisat Müdürlügü memurlan 
dün §ehrin muhtielif scmtle.. 
rinde flrmlan stkt bir suret. 
te kontrolden geçirmi§lerdir. 
Bak1!"koyünde Anesin fmm 

ekmekleri hamur çikarùd1 • 
gtndan bu fmrun 5 çuval u • 
nu azalt1lm1~tir. Bu un diger 
flnnlara tevzi edilecektir. 

Bu §ekilck cezalandlnld1gi 
halde yine hamur ve eksik 
ekmek ç1kard1g1 gorülen f1 e 
rmlar kapahlacak ve unlan 
civarlarmdaki flnnlara veri. 
lecektir. 

PETROL 
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DIS POLiriK.A 
Sovyet - Japon 
münasebetleri 

Yuan: Prof. Sükrii Babaa 

fi9} u harbin misallcrindeo 
l,g} istifade edcrelt Îngilill 

ve Amerikahlann izlan. 
dada, Almanlarm Bulgaristanda 
yapbklan gibi siya î hâkimiyet 
Fraasada kalmak §&rtile Hindiçi
oîyi Japonlar aske.rî iualleri alU
na alm1~lardll', 

Mücahitler, firarilerin yollara at- ! lardand1.' Ba§;na da aç ve serseri 1 c1ya, Ha?'-rünnisa k.tzumza da ayn 
tiklari birçok e~yalarla, bilhassa Bedevilerden bir hayli adam top· ayn selamlarm:m unut~y.nz.: 
sevik dagaretklanru cle geçirdiler. lami§h. Bunlar, Medineye bir ba.s- §eye de çok selamlar edenz, ham 
Muzafferen, Medineye avdet etti- km yapacaklar .. imkân bulurlar- merhum Hakk1 beyin evlâthgt var
ier. Ve bu muharebeye de (Sevik sa §ehre girerek yangmlar, katli- d1 ya .. adl, yeni isirnlerdendi, dili. IIk sergi Cuma günü 
gazvesi) ad1ru veràiler. âmlar ile halk1 §~trtacaklar.. bu 1 min ucunda da soyliyemiyorurn .. Bugün fzmire ilk va

pur hareket ediyor Romanya ile nakliye 
Î§i !Üzerinde yeni 
bir anla§ma yapild1 

Yeni Tokyo bbinesinin Viladi· 
vostok, Însuland denilen Felemenk 
Hindistan1, Hindiçinî, Siyam butla 
hanp istikamette hareltet ed~ 
ginin bütün dünyay1 alâkalanda· 
d1gi ve heyecana dii§ürdügü bir si. 

rada en az mukavim olan Frans~ 
müstemlekesine el uzahnas1 bütiill 
tehlikeleri bertaraf etmi§ degildir. 
Bilâkis Prens Konoye'nin bu ilk 
saglam adtrndan sonra daha esash 
hamleler yapmas1 ihtimali Londra 
ve Va§ingtonu çok rnhats1z etmek
tedir. Siyam hakkmda 1imdiden 
tnüzakere lâlurdùar1 -t:'a~lam1~t1r. 
Esasen Siyam ve yeni adile Tay
land Japonyamn son zamanlarda 
çok yardumm g<irmÜ!/ ve bu i;aye• 
de FraDSJZ Hindiçinî. i ile ihtilâflt 
bir k1Sun arazisini geri alm1ya mu· 
vaffak olmu§tu. Binaerualeyh oyle 
tahmin olunabilir lù umumî siya. 

Seferber lik ilânile harbe gidip karu/tkl ktan istifade cderek Resu- her ne ise ona da, beyine de mah- Beykozda a ç 1l1y0 r 
g~li§, be§ gün za_:f mda hita~a. e;- lü E ·rem Efendimize suikastte bu. l sus selâmlarl Vilâyet Hu9UsÎ idare tarafmdan 
di Bu da, Resulûllah Efcnd1mizm lunacaklard1. 1 Bu rnüddet zarfmda Parrnak:ka- h 1 t t la h 
te~kil ettigi ordunun harp k.abili- Te§kil ettigi istihbarat ~ebekesi- p1ya inenler çoktan in~· oradan er sene ·a1ç1.~asi mùmu a o nb ~:-

izmir enternasyonal fuar1 için 
Devlet Denizyollan jdaresinin yüz
de 50 tenzilâth ilâve seferleri bu
gün ba§lamaktad1r. tlk seferi yapa
cak olan Tuhan vapuru bugün sa
at 13 de Galata rJ.ht1mmdan hare
ketle Çanakkaleye ugrad1ktan son. 
ra dogru tzmire gidecektir. Ban
dlrma için ilâve seferler de yarin
dan S()llra ba§hyacaktir. 

t" b1h er1en emirle J d'" ' 1 van serg1 ermm aç asma a,,....-ye me ve t assa v 1 • - e u~manlann her hareketlnden arabalara binenler de çoktan bin- lm tir Beykoz hayvan sergisi 
re derhal itaat e<krek sevk ve ida. tam vaktinde haberdar olan Fahri mie: fakat berikilerin c:una buna n

15
1 A1~ t. sd S lt 1· ay•'" 

k b"li r . d d te- • "' " • gus 0 a u an ye ç ... m • 

Romanyadan getirilrnekte olan 
petrollerin nakliye i§leri etrafmda 
gorü§mek üzere Bükre§e gitmi§ o
lan Petrol Ofisi Müdürü Sedat 
§ehrimize donm~tür. Dün kendisi
le gëirü§en bir muharririmize §Un
lan .sOylemi§tir: 

et veçhesi daha ziyade Toky&
ya müteveccih bulunmaktad1r. Fa
kat Büyük Britanya da Siyamda 
bir Japon terakkisini Hindiçinîdeki 
kadar sükûnctle kar§1lam1yac:ik· 
hr. Çünkü bu surette Singapur ve 
Hindistaoa ve Birmanya yoluna 
yakmla§ma arttk tama~n nç1k 
ve tehlikeli bir manzara alacakt1r. 
Hariciye Nazll'l Mistcr Eden Avam 
Kamarasmda bu ciheti vûz\thla ifa
de ederek Siyi;.mda herhangi bir 
te§ebbüse kar~1 lâkayt kahnnuya· 
caglDl tekrarlam•§hr. Londradaki 
bu sozler Siyam civarmda ingiliz 
tah§idah ile takviye cdilmi.,tir. Ay. 
ni §Ckilde Amerika da buraya dog
ru bir Japon sarkmasm1 c;ok ha • 

re a .. 1 ye m~~- ne er~e .e Kainat Efendimiz, bu te11ebbüsü günderecekleri bol bol selârnlar da Kartal ha an sergisi Pendik,. 
~e~ul eyled1gme en banz bir de- haber almakta da gecikmed~. Ve henüz bitmem~ oldugu için zaten de' 22 Agusto~, Bakirkoy hayvan 
lildL bu serserJ alav1 Mekkeden c1kar acele eden biletçl bir eli zil kayi- · · V r f di nda 5 Ey 

Resulûllah Efendirniz Hicretin ç1kmaz, ResuÎûllah Efendimfz de §lllda fena hald~ sab1rs1zlaruyor- sl~lrdgis1E ~ iehen çayir1 .. Alibey. 
ik. · · · (Z'lh" ) ymm u e yup ayvan serglSl • 

mc1 se~:s~nm . • iece a 1 yüz elli süvari ile Medineden ha- du. tki kadmdan birini, tramvay f kô ··' d 19 Eylûlde y l 12 Ey 
9 uncu gunu Mcdmeye avdet et- rekct etti. Sür'atli bir yürüyü§le, basamag"mdan b""lill içcriye uza. l'lydun eÇ tal 

7 
T' a.o~a lde 

· t" Ert · .. .. b m nama ..., u e a ca e§Tm1evve , 
m1~ 1. es1 gunu ayra • (Zil Asabe) mevkiine geldi. Ve ttp da tekrar bilmern kime de se- .. '. · · 

c- Rumenlerle aram1zda mev
cut anla§ma hükümlerin-e gore is
tedigirniz kadar petrol alabilmek. 
teyiz. Yalmz bu petrollerin nakli
ye ·~terinde gorülen güçlükleri ta· 
!narnen bertaraf etmek için baz1 
gorü§melerde bulunduk. Ve bu hu
msta bir anla§ma yapttk. Geli§at 
muntazaman devam edecektir. 
Memlekctimizdeki petrol vaziyeti 
ihtiyac:n fevkindedir .• 

z:im k1ld1ktan sonra harpte kaza- d h 1 t f k "f k li - d Silivr1 1 'I'e§Tllllevvelde açùacak • Yeni yaptlacak yollar · .. er a e ra a e§l o an gon er- lârnlar! 
mlan zafer ve muvaffak1yete §Uk. di Dedigin.i gërünce zavalli adam tir. . . . . . . Beledive Reisligi yol faslma 
ran ni§anesi olmak üzere kurban (D , Boz ir.lc cmsm?.en yeb~mlen . · . . . 
kest i. Ve eshab1 ki.Tama da kurban enm• 7 ar (Devami 3 üncü sayfada) taylar da i.§tirak edecektir. Kaza.- j 26·000 lirahk yem bl.l" tahsisat koy 

kesmelerini emretti. r- ' r.anlara mükâfatlar tevzi edilecek.. m~tur. * 'l u ~ I J tir. Bu para ile Kad1k~y Moda, Goz.. 
KarkaratüLKedr Gnvesi 1 "'A Kr.~ELERDt; ve POL STE tepedeki cadde v: sokaklar ~api. 

Ebû SUfyan, ugrad·gx hezimetin _ ..., Reaim aergisi açildt lacakti~. Geçen ~u.n de Be~ltla§ 
8 cism1 ç1k nrmak ve bu vesile ile, ve Fatih yollar1 1çm 36.000 liralJ.k 

B k d k • eh •k Güzel San'atler Birliginin 25 in.. 
--->---- sas bir zihniyetle takip etmcktedir. 

Faaulya, y
0
ag ve mercimek Siyam ile bir Japon anla!ima~1 çok 

~hh i.slâm1 iz'aç etmi.§ -01mak için ey er e l l tl a.AT ci resim sergisi diln saat 11,30 da bir tah:isat konmu§tur. 
(Benî Selim) ve (Gatfân) kabile- Galatasaray lisesinde merasimle 
lerini te§Vilt etti. Bunlardan birka~ aç11.m.i§tir. Orman yang1n1 
yûz süvari ve piyadeyi, tekrar Me-
dineyi tehdit etnrek üzere o isti. 
karr.ete dogru sevkeyledi. 

Resulü Ekrem Efendimiz d~ 
manlanmn bu hareketlerini habcr 
ahr almaz, orduyu toplad1. Dü~

Müessese Müdürü ikinci bir ihti
kârdan ikinc· efa tevkif edildi 

man kuvvetinin gelmesi ihtimali Bundan bir kaç gün evvel be~ a..1 tilan pabucu tetkik etmi§, bunun 
olan yola do~u ilerlemiye ba§la- yakkab1 üzerinde ihtikâr yaphk • 11 liraya mal oldugunu ve lüks 
di. Fakat ihbar edilen yerde, hiç lar1 iddiasile adliyeye verilerek magazalarda yüzde 70-80 kârla sa. 
kimseyi bulamadt. Çünkü, derme haklarmda tevkif müzckkereleri hlsa bile âzamî fiyatmm 19 lira 
çatma d~man kuvvetleri, Resulü 1 kesilen Beyker rnagazasmm rnü • 10 kuru~tan fazlasma satùanuya • 
Ekrem Efendimizin ik.i yüz k~ilik messil ::nüdürü ile ayakkab1 sat~ cagi netkesme varml§tir. 
rnuntazam ordusu ile Medineden ktsm1 müdürü hnklarmda dün i • Bunun üzerine bu suçtan dolayi 
hareket ettigini duymu~lar.. \~ kinci asl!ye œzada ikinci bir ihti.. ikinci asliye cezada ikinci bir da • 
derhal dagtlm1§lard1. kâr dava..~na baktld.1. va açilm1~ ve dün duru§tllasJ ba~ 

Resulü Ekrem Efendimiz ~:d~ Yapllan i.ddiaya gore R~t Ay. lamt§hr. 
büyük bir koyun ve dev~ surusu kut adlnda bir zahn <eiine 28 lira.. Suçlu Baker magazasi rnüdürü 
~le. birkaç ~obana .. ~st?.eld1. Onl~i? ya sattiklan bir pabucu bu kan Salamon Serera'nm yapllan ilk 
1stlcv~p etti.VBu ~-runun.Kure!.§: koca yine ayni müessescnin vit • sorguyu ve dinlenilen ~itlcri rnü 
lere ait oldugunu ogrendL Tabudir rininde 22.5 lirahk bir etiket ta§I.- teakip müddeiumumî muavinli -
ki ha~an~~ musadere ve çobanlar d1gm1 g5rerek Mürakabe kornis • gince tevkifi lalep olunmu~tur. 
da e5lr ~ldi. . . . yonuna b" dirmi§ler fakat komis • Gel.miyen bazi §ahitlerin celbi ile 

Resulu Ekr~m Efe1:dimiz, ~~ch- j yon yaphgi tetkikde bu iskarpin.. tahk.ikatm tievsii için muhalœme. 
ne civanndakt (Zarar) rnev, une lerin ince kadm i§i ve magazanm nin ba~ka bir güne kalrnasma ve 
gelir gelmez orduyu durdurarak .. V . 
d ko lardan be§te birini da luks magaza olrnas1 haseb1le bu st:çlu Salamon Sereranm bu ihti • 

(bevytile vlme l)~. rrdt Geri ka- fiyattn 11-0rmal bulundu~ netice. kâr davasmdan dolay1 ve ikinci 
c a içm ay . . H ''- k . dl ' · 

lanlan, ordu efradma tak..tjm etti. ~m~ vanru. tir. aouu 1 a iyeye d~fa. olarak twk1fine karar veril • 
E ir çobanlann arasmda, (Ye. i~t1kal eden dav.a dos~~m~a Re • . m~tir. 

sâr) isminde genç ve zeki bir ko-
1 
•1t Aykutun bu ~ ~1r 1_stidas1 .da 

le , ardt. Fahri Kâinat Efcndirniz i>ulundugundan mudde1umum1 • 
bu i oleyi kendisine ayttd1. lik bunu da tahkik etmi§ ve A • 

Ycsâr, esir edildigï zaman oldü- yakkabtc11ar Cemiyeti Reisi Ab • 
rülecegini zannetmi~ti. Fakat, Re- dullahm reisligï ile seçilen bir vu.. 
sulü Ekrem Efendimizin ve di~er l kuf hey'etine bu ayakk&bmm tet. 
mücahitlerin esirlere büyük bir kildni havale etmi~tir. Ehlivukuf 
§efkat ve ulüvvücenap giisterdi.kle- Re§it Aykuit.un ~ine 28 liraya sa. 

Karanllklann Adami 
Yazan: IR FAN DOC AN 

~-------- Edebî Roman 33 
Bu iki gèilgi?den biri, sosyetenin - Ne oluyoraun Vedia.? Bu goz.. 

zirvesinde gezcn gêirgüsüz bir zer.. yqi, bu üzüntü hiç yalc1§m1yor 
gmin temiz kalpli Ion; digeri d~ sana. Ne istiyorsun bend.en? 
Karagümrük rnahalk!lerinde izze. K1Z yalvanyordu: 
tii nefsini tamire çah§an karanhk. - Hiçbir §eyden haberin yok 
larin adanuyd1. Kenan. Ben bugün dünyamn en 

Bir an oy lece kald1lar. Ku:, yor. muztarip kmyun. Halbuki, yuka. 
gun ba§mt, erkeginin kmk gifo.- nda benim saadetime i§tirak e. 
lünün üzerinde tuttu, yanan alm. denlerin kahkahasma bak. 
ni, Kenanrn rutubetli ceketinde Sa~ ehni uzatarak, pannagm.. 
1crinletti. Bu cür'et, luz için bü- daki plâtin alyans1 géisterdi: 
yük bir tehlikeydi, Bu s1rada ya - t§te §U ha1ka, benim sanld 
~ag?dan b:.ri gclse, yahut orta kat. bogaz:una geçirilmif gibi Botulu. 
takilerden biri onlan gors:?, bu yorum Kenan. Sen benden çok 
Uâhi d korun sonu, elbette ki çok bahtiyarsm. 
feci olurdu. ( - Ni§anlandm nu Vedia? 

Kenan titreyen e1~e Vediayi - Gftya ôyle. Hem de t.iminle 
dogrulttu ve bir ad.i.m dah& qait blliyor musun? 
inerek sordu: Ke.a.aA bquu. 1aJlacb. t>'ç sene.. 

Francala sall§l 1erbe1l 
b1rak11m1yacak 

Fra~ala raporlanmn kal utla. 
cagi ve sati~m se11best b1ra' ilaca. 
gr rivayeti dogru degildir. Fran -
cala yine hastalara raporla i>rile.. 
œktir. 

denberi uzak bulundugu ailenin 
iç yüzünü nereden bilecek. 

- Kiminle? 
- Biraz evevl kap1da miir.ak1-

§a ettigin Nihadla. 
Kenan, fena bir vekilde ende

ledi. Dü~memek için rnerdi;-enin 
ltorkuluguna dayanda ve agi:mdan 
mmlti halinde bir tek kelime 
Çlkh: 

- Menfaat! ! .. 
Merdivenleri iki arum daha in.-

di, fakat Vedia onu birak..uuyor. 
du. 

- Ne olur Kenan, yann senin.. 

le bul~ahm. Ôyle çok kon~acak 
§eyler var ki ..• 

- Ne kon~b.ilirlz Vedia? Ar. 
tJ.k ni§anlandin da. Birbirimizi 
unutsak daha iyi olur. Bak, ben 
bu gece buraya geldim ve gidi. 
yordum, fakat seni bir an dahi 

d~dim. 1çerid.eki kahkaha. 
Jar, gürültüler bile, senin bu evin 
lru:i oldugunu bana hatirla~ 

dl. 

f1yatlar1 milmkündür ki lngiliz kabinesini 
Fiyat Mürakabe Kornisyonu bu-. harckete getir in. Maamaf;h dik-

Adliyeye verilen ihtikâr 0 gün oglcden sonra fevkalâde bir 1 kat cdilccek olursa Va§in!!ton, Ja• 
maznunlari s k Ü d ar civar1nda 1 toplanti yaparak mercime~e pera- I ah t d It "' k . t · b' . pon ari sar a en ar1 ma 1 · e-

Mürakabc Komisyonu dün ogle- bir Ormanhk y 8 D dl kende satl!i fiyati tes it e~~ktir. memekte musmltr. Filhakika baz1 
den sonra toplanarak baz1 muhte- Bundan ba§ka fasulya ve yag f1yat- ikt dî hl k tedb",.1 . al1n•n1s.. 

H I d k"k edil k t b' edi !Sa a u a i. er1 ·. 
k.irleri Adliyeye teslim etmi§tir. Dün saat 16.30 da usküdar civa- an kt tet 1 ere es it - tir. Fakat prensip itibarile petrol 

Beylerbeyinde tütüncü Nuri Ka- rmdaki ormanlardan birinde henüz Ieee ir. lhrac1na konulan ambargo geni~ 
radag biray1 22 kuru§tan satmak.. anla§1lam1yau bir sebeple yangm Birliklerde f aaliyet miisaade ve lisanslarla tahfif ohm· 
tan, Galatada ba~al Petro b irayi I çikml§ ve sûr'atle gcni§liycrek bü. Deri ve Kosele ithalât Birligin- tnu§tur. Son ipi koparmak istcnil-
22 ku~tan satt:gmdan, Galatada · .. .. t '" de dün B!rlikler Umumî Kâtibinin medigi hissi hâkimdir. 

·· k kk ld d F'l' b" '" k yumu§ ur. 1 Yu ·se a mm a i ip 1ray1 yu - -1• .. . i~tirakile bir toplanti yapllm1§ ve 4te bu sirada Londra matbuatJ 
sek fl . .._·atla r;atarak iht1'ka· r yapmak- Bu ormnn usküdar Hekimba§l d f B d 1 · 1 25 b h be · · _ son e a asra an ge mt§ o an ~ayant dikkat ir a r ver1m!?hr. 
tan suçludurlar. ç!ftligi ile Necipbey çiftligi arasm- vagon kalm manda derisinin tevzi- Bu habcre gore Japon hükûmeti 

Bundan b~ka Baker ve Karlman dad1r ve oldukça büyük, genilj bir ati !§i gorü~ülmü .. tür. Rusyadan Uzak ~arktaki hududu· 
magazalanmn ayakkab1 ve bavul sahay1 ~gal etmektedir. Bundan ba~ka Kahve Çay Birli- nun gayriaskerî hale ifrag1m talep 
sati~lan hakkmda Adliyenin istedi- Çiknn y:mgma sür'atle Üsküdar ginde de bir toplant1 yap:larak l'tmi~tir. Bu ~yia ve rinvctio c· 
gi malûmata da cevap verilmi§tir. ve Suadiye itfaiye gruplan yeti§- çay tevzi 4leri müzakere edilmîr hcmmiyeti açikhr. Ûçüzlü Pakt 

mi§ler ve Üsküdar ile Beyko·:: jan- tir. ile Mihvere bagh buluneo Tokyo-
PortS&Ït ve ffay- darma kuvvetleri de itfaiye grup- Deniz Nakliyat Komisyonunda. nun, Ru yaya kar§I harekâta girÎ!Z-

Devlet Denizyollan Umum Mü- memesi ve Almanlarm yül-iir.ü af&d& veba var !arma yardimda bulunarak orrnan- dürü Ibrahim Kemal Baybora De. zaltacak te,ebbüslcrde buluuma-
MlSlr ve Filistin hükûmetlcrinin 

Portsait ve Hayfa limanlannda 
gorülen veba vak'alan münasebe
tile, bu iki liman rnuvaridatlarma 
til.limatnamedeki vebaya ka~1 O

lan tedbirlerden 1 • 2 - 3 nurnara-
hlarm tatbiki ve bilhassa §U sira
larda gizli muvaridat bulunmas1 
da mü.mkün oldugundan bu husus
ta çok müteyakklZ bulunulmas1 
S!.hhiye Vekâlcti Hudut ve Sahil
ler Sihhat Umum Müdürlügü tara
fmdan alâkadarlara tamim edil
m~tir. 

daki büyük yangiru sèindürmiye niz Nakliyat Kornisyonundaki va- mas1 bilbassa Romada ve itaha 
âzamî dcrccede gayret etm4;lerdir. zife in<len aynlmi~tir. Umum Mü- gazetelcrinde bir dercce~ c kadar 

Henüz yanan k1s1m ile zarar ye dür münhas1ran Devlet Denizyol- a. abiyet havas1 yaratmaktad1r. 
ziyan tesbit edilememi§ olmakla lannm i~lerile rne~gul olmakta- Bü le bir haberle muhteinl'l bir 
beraber yangmm neden dolayi çik. dir. Komisyona Bay Necmi riyaset Rus • Japon ihtilâf ve mtis.adcmesi 

etmektedir. takdirindc Amerikanm harckct tar-bg1 da belli de ildir. 
Yüksek tahail kamplarma kayt ZI ogrcnilmek ga~Clii istihdaf edil-

Üsküdar kaza kaymakam1 ile Üs- ba§lada mi olmasi ihtimali de hahra gf'. 

küdar ve Beykoz jandarma ku- Üniversite ve yüksek mekteple- Iebilir. Çünkü Amerika ne olur a 
mandanlan derhal yangm ç1kan rin askerlik kamplan için dün sa- oison sarahatcn tecavüzî bir fülde 
ormana kadar giderek tahkikata 1 bahtan itibaren .kayt muamelesine bulunarak tiçüzlü Pakt ahkânunni 
bi:r.~at el koymu§ ar ve itfa i§lerile, ba1?lanrnl§hr. Kamplara girmiyen tahakkukuna ve Japonyanm Mih· 
yakmdan alâkadar olm~lard;r. 1 talebe onümüzdeki ders ytlmda ted ver safmda yer almasma mcyda• 
Tahkikata devam olunmaktadir. risata i§tirak edemiyecektir. vermemek istemektedir. ~u daki· 

kada Viladivostok Ras limaruni 

tki adlrn daha mdi, Vedia da 1 kendisile komcynak istiyor, ne ko 
beraber ... Ne 

0

bitrnez merdivenrni~ nu~cak? Necrni ona ne verebilir? 
bunlar? Bir kere sokaga ç1ksa K1z ondan ne bekliyebilir? Î§in 

Zaten insanlar ooyledir. Malik 
olduklan bir ~yin k1yrn€tini, kay 
bettikleri zaman daha çok takdir 
ediyorlar. Fakat bu hakikat Nec • 
mi için gülünçtü. Çünkü o zaten 
Vediaya malik degildi ki. Ne diye 
onu bu gece daha çok k1ymetlcn. 
diriyor? Elde edilmi§ ve kaybol • 

mu~ bir §ey yok ki. Eski Vedia ile 
bu geceki Vedia hep ayni degil 
miydi? Yoksa, kiskan1yor muy. 

du? Bu hissini tahlil etmesi lâz1m. 
Vediay1 k1skanmak, bir çingene • 
nin vezir sandalyasma hasedle bak 
masmdan daha gülünç olur. KIS • 
kamlacak: ~yler için de bir hudut 
vardir. 0 bu hududun çok dl~mda. 

emniyet altma alarak Busyaya ge• 
ni!;! mühimmat sevkiyatma henüz 
tevessül etmemesi de hep bu ba
k1mdan ve Tokyoyu s1zland1nna· 
mak arzusun.dand1r. i te bn kadar 
nazik ve hassas bir durumda ,.e 
bütün Uzak ~ark mukadderatmin 
kil ïstünde salland1g1 bir and• 
Ru • Japon havas1 birdenbire ka .. 
r!F hir manzara alm~ gibi tas· 
vir edilmcktedir. 

k:urtulacakh. Vedia yalvar1yordu: 
- Gelmen için ne soyliye)'im 

Kenan? Buna ~iddetle ihtiyacJ.:ID 
var? Fakat madem ki gelmek is. 
terniyorsun, i§te. seni mecbur Ede.. 
cek bir §CY lœ fettirn . 

Parmagmdaki yüzügü çikardl 

1 avucu içine ald1, 
- Yann gene saat tam 16 da, 

geçen sefer bulu§tugumuz fmnda 
seni bekli~gim. 

Elindeki yüzügü, Kenanm cake. 
tinin mendil cebine soktu ve bu.. 
nun ne olahilecegïni dü~ürunesîne 
fll"Sat vermeden, merdivenleri çi. 
karken Hâve etti: 

- Yüzügümü de getirm.egi u • 
nutma olmaz nu? 

Bir anda merdivenleri tamam • 
ladi w açllc b1rakh~ antre kap1 • 
smdan içeriye girip kayboldu. 

Necmi §8~1rtru§t1. Henüz iki sa.. 
at evvel ni~anlanm~ blr kmn bu 
hareketine mânâ veremedi. Vedia 

bundan otesi efsan<?VÎ bir hikâye • 
den ba~ka ne olabilir? 

Bir ingiliz misinin bir Hindli 
çobana à~1k olu~u bile bundan da. 
ha normaldir. Çünkü o mis, mace. 
ra â§1k1d1r. Hindli çobana ko,ar • 
ken, günün birinde, Londra salon. 
larmda anlatacak bir y1gm mevzu 
elde edecegine sevinir. 

Fakat Vedia Necmi ile rnacera 
ya ayacak kaobiliyette degil mi. O. 
nu çok iyi tamyor. Uzun bir kolej 
hayah var amma, ondaki hakikî 
karakter ve dÜ§Ünü~leri œrre ka. 
dar sar~ degildir. Necmi, bil • 
hassa bu hususlan Vedia üzerin • 
de inceden inceye kontrol etmi§ 
ve sevi.nmi§ ti. 

Bu temiz kmn, Nihat gibi bir 
adama terkedili§i, Necmiyi bir hay 
li dü§ündürdü ve üzdü. Y1llardan. 
beri un11tmaga çah§hg1 Vediayi 
bir ba§k.as1mn olm~ giirünce içi 
çekildi. 

Yarun saat kadar yürüdü ve hep 
bu hâdisenin, üzerinde dogurdugu 
teshi bir neticeye baglamaga ça • 
li§h. Nihayet anladi ki, Vediay1 ne 

k1Skannu§hr, ne de eski ~kmm üs 
tünde sevmege b~lam1§tll'. Ona, 
sadeœ ac111m4hr. 

(l>ff.-& YU) 

Londranm bu baberini Moskova 
re mi bir ag1zla ve §iddetle tekz.iP 
etmektedir. Harp vaziyeti hakktn• 
da Rusyanm dü§Ündi.iklerini rc~m1i 
bir cdâ ile ifadeye memur 1..-dilmif 
bulunan Hariciye Komiserligi Mua. 
vini Lozovski hakikatle hiçbir mii• 
nasebeti olm1yan b<iylc haberlcr;n 
Londra matbuah tarafmdan yaytl• 
mt!;l olmasma miiteessif oldugunU 
s0yl mi~ir. Dost ve miittefik bir 
devlet matbuab hakkmdaki bu ifa· 
de §Ckli Moskovanm bir Rus - J;i· 
pon ihtilâf1mn çùunasmdan, hakb 
olarak, ne kadar gocunmakta otdu· 
gunu gostermektedir. Dünyanm en 

(Devaml S üncll sarlada' 
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Sovyetlerin Ber· 
line bask1n1 

_,, ______________________________________________________ , 

L __ B __ ü_Y __ ü_K. ___ Y_u_R __ r __ 1~·s __ L_E_R_1_· ____ J 
Fr an sa' a 1 Ofi ajansina e<!re- A f ri ka da Meger alârm mÜ§'i-

"' .. Almanya arhk . releri lngilizler Memleket ba§tan ba§a 
Maden1 e~yamu· ç o küyormu~ Italyanlar Tob- ïçin âyar edïimi§ 

sadere edilecek Bu inhidam anî w.: ruk mevzilerine ~vyet t a! y.arele-: kav~§uyor 
Mad k tl V A l- se.rt o 1aca k m 1 Q. h Ü c u m et t i 1er ri de Berhn• ha- 1 

en 1 •91 
T z1rhk s1z bast1rmuj 

man i' b i r li 9 in e 01~~~= 11 
<A.A.> - on ejans. Mutaarnz kuvwet stokoolm u <A.A.> - Re..mi Be~ y1lda semerelerini elde ettigimiz büyük su 

su y a 
fnâni 0luyormUf S.:ilâhlyettar mahafil, yalruz Al Nazi ri.'.';ili, Sovyet tayyarelerinin 50 l 1• d h h 
Lo •- manyaya miinha.str olmak iizen i m ha e di 1 di üç gün !i.rsat lrollad.ùr.tan soma da vas1 için mi yon ira a a arca yaca mz 

ndra 11 (A.A.) - aviçre tel. daha harbin vukuundan evvel "'-••. .L nihayet l'eqembe gecesi Berlin ü.. • 0 • 
Rra! -. Kahitt, 11 (A.A.) - Orla ~ar.. -~1a ·eleri ibzar 

ajansi, Fnmsad•ki maden lat ~ bâd ~e manevi b.ir da lm-"~-'- _, tebli"~i.· zerine :i.kin yaptiklanru inkâr et . Yurdumuzu kluaktan ve., l>askmin ~n ne;vün~ lmlie. edecelc ...... - Pl"0J . edilmiJ bu!una11 m~. 
h"-- b' . ..~u=uuu •=uu .,,.. emektedirl dan kuratr.nak çln, bes ,.11, evvel lilllli ""tll i:olr: altmda buhmduiu ;rama_ nlanla zulann, -• .. '- l>ril1Jmi.__ olanlana &«Un hailSIZ - Alman mesai ir. ;tlma hareketinin ilk safhasi mu- Cum-... ~ ..,,,,_. Ïtalyan L ... --b, m er. ~--~~·-- ~~ -·--~ L~~-· -- ... ~ 1~·~-li 0 

.. o.co->1 o----• "-'"""' Tidn" · · "-fimizin vüksek dicekll!lerile bqla- .lusul l>ulan ,.............,.. ~ -- ""u~ . "Ami 1 "-. ele alua o.;zu- ..• ..._., ............... _ oldu''""" vacehft••~de bulundug"unu tahmin mgen gazetesuun Berlin ..,.. , -•--L•-· Çolr. -··-·· - ~•--·~-' · -~· gu.,.'"9~- ,,,_ ~ Tobrult etrafmdaki mevzile!'imize dlbnuz $l1 davamw.n birlnci safbas JUyülr: ziuarlara dûçar ......,..._,,_ -- -P c--..oca.u-. 
bildirmekted.ir. Vifi Fransada an • 2tmekle beraber Al.man da?ili ce1>- hücum etmi~lerdir. Mütecavizle- muhabiri, Sovyet tayyarelerinin lahakkult elrniJ bulunmaltladtr. Bt!i 711. .urak ireçen 1927, m2 eepeierlnde TABSÏSA'DN 'IEllD.i Vil ÎTl'ASI 

~at birkaç haltahk pirinç, baltrr, ~~~~:i Yb~~:~n::: ~::pv~: rin 300 yarda ~esafeye ~adar ya! :t; :::~e 1:~~~1:o~:k~: : =.:ro= !'!~..:;:1;!1~= ;;~=:':u ~=:~sarsm~ o::i) ::
0
::.

1
:-::a::-ü= 

Ul'§un, kalay bron• ·- "'n"'o var • . . k-"- lmad - kan t• . la§malarma musaade ethk. Bu m m tma Iw•n•n•- 1r.··k - kurutu•-··· ara ugranu:itir lm-'- olan • ~ ·~ ......- mullcrm e """ o gi aa m1 kad nm resroî mehafildc '"' suretle ,· - ~ s1 sa~-· o u u...., . . . !edi """"" lasnu 3483 say1lt Ir.a.. 
d1r v· . .. . . l . .. oofede dü~man, son neferine ar •- tur. Bir kellme ile yurdun muhtclif büL . Çok ~ g_eçen. -•lerde Ise ne- hunla 1938 mali yil.I bidayetinden !tl-
d .. "il hukumet1 bu maden er • izhar ediyorlar. Maamaf1h, bu mu- bataiyalanm1z ve mitralyiizlerimiz zah ed1lmekte oldugunu yazmak. ,Jelerindelti csularo; duzen• verilm4;, ..,_ lurferin>~ reJtmleruun bœulmua ol..ibarm ziraat ban!Cln taralmdan "ila· 
en lffial edil~ olan liizumlu e§- ,· ~ah_edeler ~us mukavemeti devam 1 tarafmdan imha """-'·tir. tadir: yun ve susuz!uiun zaran ortadan lr:al- masi yuzünden vukua 11:elen !eyezanlar k ,_,, n- lem.in edilm • ba çl 

~a lti"" t kd d Al inhid m11' ~ · d J d '"'" lahr"bat füJ sahalan i~al ...,~ '"" e6e ~ an.. YI V"âsi mikyasda mfu<adere et - . e "' a Ir e man am . Hudut mmtakasmda ke§if kol. Bütün haber verici âletler, ingi.. ' irll!'"~ ve !aydah bir hale kUlllrnlltur. n o&-• t v . . . • ni:;!Jr. 
lneg· h \çtinab gavrikabil bir hal ald1gin1 . r • . 1 Hukû1net~ au davamu1 7aru à- etmekte ve bu sebeple. ural ve iktlsadi .... 

e azirlanmalttadlr, .. 
1 

• . lannuz, dün dilijmanm zirhh ke§if liz bombard1man ta) yarelermm henk ve hu içinde devad eltirroek .,. hayalimiz büyilk zararlara dûçar ol- _348_3 sayù.t ka?un~. uçuncil ve dàr-
giiste:'°cktedir. . . • . kollan ile barbe tulU§ffiU§larclir. y~alarm1 haber alabilmck ü. yurd un her bô'.geslni bu nimetlcn !ay- :naktadlr. 1940 ..,,,.,,.; ilkbaharmda yur dWlCU maddelenne tore fn$tati h•mm 

A.l t Salahiyettarlar bu mhtdamm am Bilâhare dii§man ke§if k.ollart. ha- . . . t t il edil ldalandirmak f in yeni bir Jranun lâyl- dunwzun ber tarafmda vuku bulan ularak lfletme,.e açilacak aulamalaman a yyare- 1 :>lacagm1 ifade etmekle bember bu taryalannuzm §iddetli a~in te- ze:e _ akst isttkame e evc l • haS> hazrrlarunq bu lâyi.hanm müzal<e- !eyezanlarm iiebep oldulu felilteUer sulama ücretlerinln !ab~ edilecea 

l 
. hâdisenin derhal vukuuna ihtimal s:ri altmda çckilmiye icbar edil- mt§h. Berlm halkma bundan son. real bir kaç g1m .,., el Büyük Millet bunun en haklld bir misaU olarak gos- ve toplanacak ba iicretlet:le :uraal ban.. 

er•1 Jskoçya'yi ve. rmemektcd.irler •. 1nhidam.n ilk mi•tir. ra Balt.ù denizine dogru yakla§ • lMCc!isinde yap11rn11 ve kabul a~ terilcblllr. . _ ka3l œraDndan a<;1It!Ull o1an k.redinin 
hàd fhasm1 tevl t eden Alman .., k ,_. tavvarelerin de bu â.. tu r Aiaiidak.I aati.rlarda làyib.anln Az ..., bol su dtJ'• lanif edilen bu 1!fa edileceii, tesl11I edilml:jtir. 

b sa . _ 
1 

. . : 1TALYANLAR 1SE NE DÎYOR? ma ..,.eyen ° . . . muc1p ebeplerin!, ve maddelerini bu- â!ctlerin labriblltuu 6olemelc içJJI ku- bnùmüz<ttltl y1l içlnde ~Il ikmal 
Q b } d J Rus harbi §Uphe yok kt bu nihai R 11 (A.A.) - ftal • letler tarafmdan haber verilecegi lacaksuuz. rait mevùmlerde ziral mahatllerimizin edilecek olan Menemen ovui, Kara-m a a ) a r h~isenüt . vukuunu tacil veya te- dul:'aumumî kararg~ o~ hakkmda teminat itâ edilmi~ir. _ 111c:ci.P SEBKP'.Lml muhtaç hulun<lutu lllJ'U ha21r bulun- cabey barasl. Pirlibey, SaraykO,. sula• 

hir edeb1hr. bl"". Fil ki R ta relerinin bu mm Faa! nütusumuzun meslek zilmreleri tlurup bu suretle yatmur m•ktarina bail malarlyJe ba mie bir klSml ~etmeye 
l.Ji• "" I"" ALMAN GENÇLÏÔ! MANEN numarah te ig1: va us yya kta Id Id ltibariyle aynllli•Dl tcsblt eden i>tatls. h kalm1yarak kurak senelerde ekimlerin 1çJ.!mlt ve henùz tecrùbe aulamalanna 
qlÇ bir hasar, 0 U BOZULUYOR ~rkî Afrikada yarbay Ugolinin takadan havalanma 0 u an tild<Te nazaran, toprak mahsulleriyle hasiliitun emniyet altma ahnak ve se-~ olan Tarsus ovwrun lama-

i k A A. Of. . farzedilmekted.ir. ~- eden zümre (6.5) milyon k4'17. e nelerce balmmm h!malar
1
1 yüzimden mma .,1 -·•---•·- 1,.... 3483 ~v-" L. Ve Yara 1 Yo Londra, 11 { . ) - 1 aianst kumandas1 albnda bulunan Cel • •-" o1-·"ta ·--•- - .......... ~ ~ ~ ... ~ 

.,....g ·~ ve bu mlk_tar, faaJ nüfu- '?=~n t...--übatla do!m~ ve ...,_ nunun üçüncll maddeslne tev!ikan ilc-
Lo bildiriyor: guabert gamizonuna mensup müf s t J sumuzun yilzde (81.8) mi te§kil etmeL Jimleri bozulmu~ olan ~hu-, C"'7 ve 

ndra 11 (A.A.) - lngiliz ha. Alman gençliginin haleti ruhi- ovye • apon tedir. Bu dcmeklir kl, toprak ile u••a- trmaklorln çok yaii"lh •enelerde ta:sarak rel· tarl!eleri lesbit edilecelt ve ba ta. 
~a rezeler, dü~manm müsellâh grup • - if le dahillnd 1 · 

1 
• • • 1· nezaretinin tebllfi; yesinln çok bozulmu~ oldugunu -· hn7at ve mal~ctmi topraga baitll- arazlyl istilâ etmelerine ve bu suretle r e r e ucret enn a- me n 

I>ü•man hava t~ ....... ~lleri bu gi:isterecek alâmetler eksik degil- !arma k~l bir ileri harcketi ya • mu .. nase betl er1· 7'111 balklmlZ, nütuswnttZUn en büyük W. gcni~ balaltbltlann bmule seime- dolayisjyle bu IJ!ere tabsls ve sarfedil.. 
' ~~~ parak b 1 fi ar • b lttr eberiyctidir. llinc màn.I olmak a--e, llU !Peri dedi. mit olan paralann ltfasma ballanacak-

lece Îng;lterenin prk Jmsnile 1s. dir. Alman gençligi arasinda bu un ar1 r a te ar ve a 1 Îkltsadl bünyemizin baf!JCa m>OUru gimi• mlama, Jrurutma ,e lslab ame- br. 
kr.o.. manevî gerginligi vücude getiren :i:ayiata >fuçar e~mi§Ierdi.r. (Ba~ tarah Z nci S8yfada) o1an bll (6.5) mU7on çUlçilniLo elde liyati g!bl teslsati vücwla ~ettrmek ve 1941 mail :rlh nihayetind de l>q -.., a üzerinde uçm!J4lanhr. Bun.. • 
1 sebeplerin y1llardanberi devam ve kwlretli askerî makinesile elli gün- ettif,i zirai lstlhoalàtimw bu&ünkO. - derhal !aaliyete ll:t'Çmelt Jhim gelmlf- yùl1k progaml.O tabakltllk ettirilmesi7 
arctan Y«lmz biri ileri geçebilmi§ yekdigerini takip eden seferberlik ManJ•Sa •• .. dür bir iilüm dirim mücadelesi 'viyesinin birkaç misli üslüoe ç1karmak tir. Bunan ~in 12.2.1937 tarihinde ka... le birçok havzalanr. sulanmasi temin 
Ve~dahile dogru gidebilmi~tir. fs • tedbirlrinin §iddetinden, Avrupa.. UZUm yapmakta ola Sovyetler pek tabiî ve bu suretle mllli refah ve •~rnizj lbul bo7urulmt1$ obn 3132 ""71lt kamm 1;1ecek ve 1>u aureUe Jrulama ucretle-

n ve milli lr.udretimlzî artt1nnak lçin b11 1 la. Ma~ Ege deni2i ve Karadenlz ri hastlâù hem kendi masraflannl Ode. 
b an in bir noktasma attlan bom nm !:ir ucundan diger ucuna mü- • • olanrk •'71:~• arkad~n Japo~lar ta. tkseriyetin istlh<al imkânlarma icap t bavwan71., Malat;y, ltoo:ra. Nltde, It_ mege ve - de devlet bazlnesine mû· 
lh~~ar hasarat ve telefat yapama • temadi gidip ge!melerden ve de- S e r g ) S } rafmdan h ue11ma agramak islu~e- edcn 1n1t4afl vermek, Cümhuriyet dev-: d1r ve ~can ~mlakalam 1a .. e o..- him bir ka:rnak olmaga bai!Jyacokhr. 
~tir. varnlt olarak aile ocaltlarmdan U· h J k J mektedirler. Esasea Japonya de rimizin ba,i.tca hedef ve ko7gilandan la Anadolu nun bir. k1&mmda lr.urutma, Bu ltibarla ba gll1")'i mm ve ah•nk-

ÎNGTLIZLERtN BERLÏNE :tait bulunmaktan ileri gelen bir a 7 ) r ) a r) :rapbklnn ademi tecavùz pakft bil- biridlr. . . . . ~~·~;=t sul•:;i::n:ç•n 7•Ptlacak tesisat 

1 

!aJ' l>ir surette temin etmelt üzere 3132 
I!.tlCUM 'MX>ERRÜ""' netice oldugu kolayca anla!i!labilir. hassa büyle günler için bir luy- KOylùyü yoti:;t~mekek,, ~~~!ml k~'.:'.'.- mil,.on ~; ..,;,.na~~~et(o!': 11bi~) ve M83 sayth Jamunlar.a ek olarak ha 

~~ ;;;,u di if d -~ .1. d " mak. aral.i :iiab.ib1 etrn Q.blr vef&.l~- . .....-............, r nus , .. 
Londra 11 (A.A.) _ D N B· Bu haleti ruhiyenin çok cid ve 1 met a e .... cbi ir .i. den kurtarmak gll:>i muhtelir !nki$3f ve. bunun üttrine b~ 711<18 tahalr:kuk zirlanan ba ll:anun pntJesln"1n bir!ncl 

lans . . · • ·a.. vahim oldugu Almanlar tarafmdan stasyonda c'a yeni bir '""'talan meyanmda fÜphcsizdir k~ ~tllr~k; üzere tesblt ldilmf:i olan su maddesi.ne mezkôr ka.nunlarda rœvcut 1 
bildinyor: 1 f§gal edilen mcmleketlerde de a§Î· DA A A R C K an! kôylüt;tln dayand•il loprap her 1~ 1 •ri program1 _ lolne giren mevzulann hWdlmlere eore aarl ve temln edllroek 

. Al.rnanyamn fimali garbi,,j üze.. kâr olarak g(irülmektedir. te§hir ve satql pav- u 1 lt!irlü yeti1!irme imldnlartm vermek etutlenne ve bilâhare de projelerl la- !izere daha ell! milyon lirawn ilavesi. 
lînde uçu1 yapan fngiliz tayyare. hazirlaniyor (Ba~ taraft z nci sayf ada) üzere Jilzumlu olan teslsaù vücuda ge- maz:nlana~ lasmtlarin lnp sa!b."Janna Îklnci maddeslne; 3132 saytl.i kanu--
le · p k• d } yon U dayanamadi hem hlz!a z.i1i çekti, tlrmek ziraJ kalklnmamu.m ba~ltca pr. ~ilrniJtir. nun l>irincl maddesine tesbil edilen 
b!'i Bcdine t~arruz et~e te§eb.. orte IZ eV et Manisa 11 (A.A.) - Her ytl ol - h d b ,.: d . hnl tOi]<il etmektedir. ~ Y1LLilt (l~AN SON&A havza .... mmtalr:alara Anadolanun ce-
~ etm~erdir, em e a5.r 1• 1 Bu suretle zlral "8hada temin edile- 1937 7llmdanberi devam eden bu nup sahilinl tqkil eden Akdeniz min-

Kana dada 
haz1rl1k 

>duazzam bir deniz in
'ctat program1 yapdd1 
WOtta~a 11 (A.A.) - Kanada bü. 

ha k. bir gemi in§aat programmi. 
, llrJam1~hr, Bu meyanda muh -
~Ier vc cem'an b ir milyon ton • 

1t t caret gemisi de inp. ediie • 
te1tu r. 
D~n· . d 1:z; hcaret naz1r1 M. Male • 

l.
0
nald bugün bu haberi ~ • 

•r. 

lV_NADA DONANMASI HAZIR 

tetOttawa 11 (A.A.) - Deniz tica. 

111
1 nazm M. Makdonald, bugün 
h.!yanatta bulunmu~ur. 

<I •l>asifik. te kanpkh1t Çikt1~ tak 

Ili ~de ICanadanm donanmaslID en 
-0 \l~asip §ekilde lrullanabileœgini 

YhY'ebi!" , Halih rd P if"k ~ b· inm. u1 a as 1 
<la Ir kaç gem i.miz vardlr. Bun • 
bq,n- baµ.a Esquimalt'ta mühim 

~ lllllle ae malilt bulunuyo!'U%. Do 

~~:U01zm birinci vatlft?3i Ka • 
~ aYl, Jii!rede icap edene orada 
~afaa elmeWU. 

lt.a Uh.aaatnatm bidayetindenberi 
n~a . 

25() • donanmasJ. 13 gemiden 
~t~g~Ye iblàg ed.ilm~ w m ü -
22.oobat mevcudu da 1.800 den 

0 1t· • 
'~e ç1kanllll.l§t.ir •• 

l takyada asrî 
•• 

goçmen koyleri 
Çorluda yeniden bir 
'ctghk yurdu k o y ü 

• • • h t• dugu gibi bu sene de Manisa ü • - Be kadm bu kadar ne uzat•r cek istihsal fa zlahl!t ti<:ar1 ve !!lllal ha_ !aaliye\i:nizln yavq J"•v .. verimli ne- takaslyle orta Anadolu. Kml.lrmak, FL feJSJOJfi seya a } züm sergisi 20 Agustosda açilacak durursun, ooldur bu selâmlann :Jtet ve faaliyethnWn lnkipslnda da \iœleri elde edilmeie b~larumo bu-l t Diéle, Metiç Tunca Ergene bav-
20 Eylùlc kadar devam edecektir. hepsini bir torbaya, yahut kese mühun b r ro oynl~ cakttr. lunmattadlr. Muayyen bavza v_e rrunta..I~ .,. s13:i aayw · kanunla yal-

B un un mi 11 î bir Bu maksaUa istasyonda bir ~ir kâg1dma da toptao gônder biz de KUllAK VE u B.~qKINI kalara munhastr kalan bu !aahyctlmiza emba tara!la le e1mm olan 
ve aatt~ pavyonu yapilmaktadir. ~imize bakalim. zaten geÇ kalmi- Toorak mahsulJerima; az su (ku· b8JlanJ.ld1g1 tarihtenberi muht.ellf ma .. ,nl.Z m 1~ ~W.. 11 

ehemmiyeti oldugu .. .. .. .. be h 1 t akhk), bol au (!eyczanlar) diye tav- kamlar delaldlyle J"unlun ber Ir.Op.. Sakar,ya mansap 
~urada ya~ u z-um, kuru uzum v e j llZ ya u. ;if edilen ikl mflhlm Atetin tes:iri a1h:n ... ~ müteaddlt ve milteftli mùra· Uçilncil maddesine; Bu ha.vu ve min 

tesbit ediliyor ~·ra sahlaeakt1r, Osman Cernai KAYClll da bulurunaktodlr. Smelik 7""' mlk- caallar vulru hu.lmakla VC c•relc teye- takalarda 7aptlacak etüt ve lnp hare-

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!! z~ ve aerek kurakl&k ve batakhk te.. ket ve faaliyeti Icin 3132 say1li kanu.-Llzbon, 11 (A.A.) - Bùtün ga. I • smyle u~dtklon b(lyùk fcl;il<:etlerl nun ilcind maddes!nde lesbit edilmlf 

=~~:~1~~1!~anD~~:~:.:isl. :.o:,,~: E S R A R E N G 1 z D A N S 0. z ~l~~m:r-~::i;:;,i:::~::."'· faa!;,.e ol·~- müddetln on 71la t•karllmas., 
- H ù V-L<>-••· ln t t.1c:• • Dordlindl madm..tne de; Bu bavza 

sinin arzctmekte oldugu milli ehem . or 7 ~~r e ikme arz&- ve mmtakalarda 7ap1lacak etüt, in:;a 
miyeti i§aret etmektedirler. d•len dilekler. ar,....nda en milhim kts- hareltet ve faaliyetl icin 3-183 say1h ka-

_,_ ml1'1 su ioler1 lt!ikil etmel<tedlr. 3132 numm lkinci madclesiJ"le tesbit edil-

Zab ta R 37 - vza • mi$ olan senelik tcdi:ye mlktanmn do-mas1 eSll.lS:nda yaptlacak merasi- beklemenin siras1 degil!... Og- 1 OlDAlll : set vard1! d,,.mda kalan bu yerlcrde in~a !aallye- . . , 
Gcneral Carmona'nm karaya Çl.11..- - Dikkat! Bugün yollarda 1 1 - Ne münuebet? ... Ïçinde ce- sayù1 kanunla. tabdit edil- ha la 

min muazzam olmasi için her tür-lii lum serbest b.rakildi! ... Demin Türkç.c:ai M. Feridun _ s_u halde cina•·et... . tine geçmek lmkân1 bulunmadl&mdan km mil7pn liray• çù:an!maSl, 
h , tevali edtn bu talep "" milracaatlar Ve bu auretle 7enlden ele al- ~ 

tertibat almm~tir. Reisicüm uru bizzat komiser bana telefon ede· - Tabiî ... Cinayet otelde Gra- ....., lebil olarak -rlne •etir"--e" lan bu bavza ve mmtakalardaki su 11-
hâmil 1 T "·!'cm· de - Ben de size: Maalesef! de- ,_.. ,. • =~a -o an vapur, age ,... 1 relt hatâsmt itiraf etti. .. fopulos'un odasinda ~lendi. 4ïn tedir. lerlnln 3132 1a71h kaniqila ba1lamlf 
yava§ yavll§ ilerliyecek ve Bolem· Gülüyor miyd<, aghyor mrycli? melt mecburiyetindeyim... Ve encan silo.ci tarah da bu ••• Kib. i'AALÎYET S.UIASTh"IN BÜTCN olan !aaliyetle birlikte ve. blr !<"1 ola-
deki Riyaseti Cümhur saraymm Valman bunu tayin edemedi. haldkat da budur! Benim tah- ritiniz var nu? YURDA TE~MiLt ra1r. tamamlanrn.., makaadlyle bb11 ka· 
- ·· d d · li kt" M· tbuat kikat unsurlanm da a•~,._ yu,_- Ziral ve •M·-·dl "-'"·"·-·-·-- ·- mm pnJ""1 baz.trlan~ir. onun e eaur yece 1r. c. Herhalde gozlerini kapl!yan bir .-i;• ,.... MUHBiR -~ ~·-~~· - n.nû 
mcnsuplan lie hükûmet erkâm, bug· u hergün gertigi sokaklan n sizinkilerin aynidir. Ben de M k mellerinden birl olan su l.Jlerinin y al nu llA.~'UN llA.DD 
D 1 t R • · · lâm'---k ·· • 81·zi·n yerinizde olsaydun siz· ;" g1.' egre oltuguna yerl~tL U- lcammda lesbit edilen havza ve mm. LAyihanin blrinc! maddesl. (31) mil.. ev e e1sim se uuu.. uzere tammas.na mâni oluyordu. ~ 

"d kJ d" M.. ·· bi yapar, bu çocuklan se..>..-t zun sürecelt bir ~ey anlalmiya takalara inh.iar etttrilme&! bu kalkuo. 7on lirahk tahshata, mekOr kanun. 
vapura gi ece er ir. U§arun. - Belki de ben ondan evvel •""" manm !d!r'at ve intlzam Ue inklprma lania mevrut hükümlere gore Bar! ve 
·1 h b t k b 1 ett' 1..ten nr biralurdlm ... Fakat buna rnuk~ ba§11yacag1 zaman yapt1g1 gibi 
1 ey u zeva 1 a u ui. so a evde bulunacag1m!. .. Eger bôyle ~ mânl olacajll derpls edilcrek ve yurdun temin ed.ilmell: üzere daba elll milyon 
derhal karaya ç1kacaktir. olursa daha iyi olur, çünkü kan. bil Grafopulos'un •~en - Deg;r- evvelâ tereddüt etti, en sade ifa- her taraiindan tevali eden talepler de lira ilâve edilecetfni bildinnektedir. 

REIS1Ctl"MHURU INGIL1z mm çocuga çiki§masmdan k.or- men•den ne çal.dJgm1 iign:n;niye de §eklmi arad1. eoronünde bulundurularak bu !aaliye. Madde 2 _ 3132 sayù.t kanunun bi-
FiLOSU sELA.MLADI kuvorum ... B Zl •e.vleri kadlnlar çal~irdun. .• - $imdi siz de benim gibi an- lin tedncen ve e!tr:mmiyetlerlne 11:ore rlnci madde.ir.de tesb!t edUml1 olan 

• ll (A A) R · · ·· ' • N aJd Mft • 1. k b. k 1.1. bütün yurt kâfelerine. ltadar 1""'1ü e- havzalara, Ana.dolunun garp ve cenup L1zbon . . - eis1cum. • anlamazla r ... On un mücrim ola- - e ç 15~1 nu. uyaca sin1z ve iraz mm ç1.u..o.. dilmea1 lr.ann verilmif ve bu eaa da- sahilmi t$il eden Akden.iz. mlnlaka-
hur Carmona Asorlarda yaptig1 bilecegïne ber ~ani) e inandtruz - Yahut ne çalmak ~tedi- etmek mecburiyetinde kald1ii1m· hil!nde bu blvzalar d1pnda kalan mm _ le ùrta Anad 

1 
---·•·--

ha b ak L·~ dii. d dol b d lm ,__ ~~·-~·da•••• u•·'· ~--unla ~-;: '.'! 
1
• 0 "• ~~u .... k, f\rat seya lt!Pn u ~ •~uuna nu? .. . Dogru s(;ylcyin! gïn.i... an ay1 ana an i,.vaca=- ~~ ;;;•Ir: 1"';" ~· 1· -..::7 '~ D c!e havzalar1 ve Sakarya run maa 

necektir. Kendisine hararetli b ir Acmacak bi halde idi Ha'/ll' _Olen bir adam ne çalab!lir? mz. Evvelâ Grafopulos'un Paris en ~· • e aa •Y• me C-.- sap lcS1mlan !!bal edilmistir. 
1..-1.. 1 · • • · ha t.L mek ve oolarla birllkte bir Ir.fil hallnde 
.....,u merasum lÇlll Ztrll.11. ya • demesi için V•tinana yalvanyor · _ Yahut da kimi i:ildürdügü. polis müdüriyetine müracaatini olarak lsttbdaf edilen gayeye Isa! olun- . ?!,:>dde 3 - Sula.ma ~kel<Tl daJù. 
pùmi.§tir. du. nü... ele alalun. Bu zat polisin hima. mal< üzeno bir senedenberi etùtlerine linde l>ulunau arazinln kadai<tro borta-

Gazeteler , riyaseticümhur gemi. - Dogrusun .. isterseniz... _ Anlamtyorum! yesini istedi, fakat iz.ahatta b u- ~ ve bu suretlo bu havza "' !arma ve bu tebekeler içinde tesls edi-
si ile refakatind<>ki gemilerin Pa.. _ Tabiî sizh. d e bir fikriniz, _ Müsaade edin! •.• Kizni iil· lunmaktan çekindi Ertesi gün- mmtakalarda en mill>lm mevzuJar ele lecek nürnune tarlalar1mn istim!fJt ve 
zar gun .. ü Asorlardan diinerken ~ l>ulunmolttadir. -zlm- ait bllOmunun mas:rafiar bu vard t degil mi'' dürdügu· - nü, yahut i:ildiirmek is- den itibaren bu müracaatine pi§-
bir Britanya harp filosu ile k~ l!lJYA K"-VU&AK. llI!trA•ux,Aw. labsiattan ildenecelrtir. • 

b . kte - K1zim bir serseri ile kw1e t edigini... man olmu§ gibi J.areket etti. iJk Niteldm Jeker Wihllalinin mühim blr Madde 4 _ 3132 sayih kanU11 ilr.lnd 
~'.i;~~~~y~ a:.r:a1 ;::eReisC y apay1m derken gebe kaldl ve <>- _ Siz de giirüyorsunuz ki siz- faratiye ~dur: B u adam ya deli, m<ekezi olan E.Jcilehir ovasmdaki pan_ maddesi.nde lesbit edilmi!i olan muddet 

n unla e,·Jenrniyc mecbur oldu.. . de mcvcut olan malûmat bende ya hasta veya whimlidi,r. 1kinci. car ziraalinin inki$a!m1 tem!nen Eskl 1~ maU vllt ..,W\B kJadar umhl°'* cijfnhuru 21 pare topla selâmla - • 
b 0 zamandanben §imdiki gençle- yok... fara-rive •u olabilir: Tehlikede ~ehir ovas1run m11anmasi, Sakarya tir. 

ml~ ve sancak diregine ir neza - re pek i\.ima<lun ,·old J kJ --, • mansabmdo hu' ,,nan mühlm batakhk- [adde 5 - 34113 sav1h kanllllun û:ID· 
!<et eseri olarak Portekiz bayragi.. ' - Benim bi di erim 0 kadar bulundugitnu biliyor, fakat neti- r1n ktml1ulm.ul ,.. lMl aahadalci ova- ' 
ru ""kmi~tir. Riyaseticümhur ge • Megre bira..: evvel Jan ~bo- az kL . .'\ramIZdaki belliba§li fark cede nn!isin hima''P3min bir fay- l•nn aulann 1~>1, A dcniz m111laka51nda ci maddesinde tesblt edilmi$ olan Rne.. 

r • al t•' · k 1 .. k · r- J lik tahvil mlktar1 9 milyon ll:raya ('1-
misinden gelen bir mesaj, Reisi - nun i9g et ii;t o tuga, omiser §1ldur: Siz bure.dan müddeiumu- das1 o!am1yacag.m zanned.iyor... bulunan cenup vll.1yetlerimiz:in •ulama l<:mhru~hr. 
cümhur Carmona'mn b u beklcn _ ~lvin'in k&l'§Isma oturarak ko- milig"e ko~mak, ziyaretler kabul tt ·· - 1 k kl li •• lrurutma ihtiyaçlanrun kartùanma.si ====----------

.. _ b·-'- uçuncu o ara a a §Il ge yor: -" kurak b'· mm'-"- olan Kon~ ft R • d" d k -teh · mi.serin masa1un uzenne u .... - ni ,__ ,,,_ - """' '· - D 
medik iia rse en ço mu assIS etmck, telefo a A.UDU§mak gibi Bir arallk nezaret altmda bulun. vasuun muhlaç bulunduiu sulama su- uçe omaya 
Id • b "ld1"rmek'edir h"" tûtün kesesini ald1. 

o ugunu ' • • ,... k!erle saatlerce me~gul oldu- iruya hakikaten ihtiyac.i vard1. yunun temin edilmesl, Diyarbakir ve 
- Paristen ll'Vap alabi!diniz .., ElàZl~ lann la d 

0
•• n d u•• 

Franko'nun gos
terdigi ~ef kat 

• h Id ben hapis.hanedeki c'"imd1 bu adamm vaziyetini bl• 6 ova Ill "" nmasi me..zulan 
mi? gunuz a e Y .... üurinde bir senedenbeti tetklka:t yzrs:nL 

hiiceremde tam bir sükûnet içi.n. tahlil edelim: Grafopuloa orta malt!adir. -u.,~•-- ~-a•~,- m"·--~p - Nereden biliyorsunuz? •• ~=.....,, ~ -"""'" 
- Siz de benim yerimde olsay- de ya~iyorum. ·· y~1, zengin ve zâhiren serbest- projeleri lb.zar ed.llmek suretlyle b11 

d b tah · ed -~'-· Delvin ac1 bir tonla sordu: tir. Aklma esti~i zaman trene v~ mevzular, derhal inpatma baslanabilir 
•mz unu mm eru.ul1Z.. . 6 ~ bir vazlyctte hazir balundurulacakttr. 

Roma 11 (A.A.) - Stefan i ajan. 
sin dan: 

d~ha yap1ld1 
\.i~e~irdag 11 (A.A.) _ Bu ytl Te M ah kû m lar dan 1487 
&~ vilâyetincm yenidài 500 k Î§ iy e af ç1kard1 
Y~tlp . _e'Vi yapùarak gôçmenler . 

Her ne is~ ... Hasir koltugm.. <>- - Tesbit ettigimiz 00 üç mad- ya tayyareyoe biner, canmm ls • Bundan ba~k• 1941 de tamamlana-
telden na.sil çtkacùdJ.gin1 iigrene- deyi iyice tetkik ettiniz mi? tedigi otele iner. Hangi tehdit eak olan eu teslsattan !stilldaf edllen 
bildiniz mi? _ Hepsini degil ... Ancak bir- oou polise müracaat edecek ka- gayenin i>tibsalini temln etmek Ozere 

"- 1 f i kaç tanesini. .. •imdiden ele aluunasi lcap eden bazt 
- ••wa esc · dar kxirkutabilir? Onu ôldürece- miihim mütemmim mevzufann da esas 
Delvin homurdanip duruyor. - Meselâ has1r sandtk mesele- ginden bahseden kiskanç bir ka. teslsata muvazi ve Ahenk!ar bir ..-kllde 

Düçe, tayyare ile Blmini'dcn 
buraya gelm~tir, 

Bir ingiliz torpi· 
dosu ba 1rlld1 4Ji §t•rilmi§ ve Çorluda da •Sa._ Madrid 11 (A.A.) - Gcneral 

. YIJrdu, isrn· . _ .. g Franko, hap>Shanelerde yatan ve-
Y11 n ile bir goçmen ko • ya ~çi r,.burJarmda çall§hnlan 
Ye ~l'llm1§tir. Bnnnnl• fhndi. mahkûmlardan 1487 k~inin bazi 
~ollf Ya1>brtlm14 olan as:rî ve §artlar alhnda serbes! b rraktlma • ( 
~ ~ ~ri~ gôçmen Jtêiylerinin adedi [ sm1 emretmek suretile yeni b ir J 

aUg olJIWilur. §eikat e:ieri giistenn.iftir. 

du. Par i.>li meslekda§mdan mem- llÎ!li d~ündünüz mü? Ucmal cdilmeleri !<:ln bo~den lnpa-
Megre hafifçe gu"ïümsedL dm m1? Buna lhtimal vermiyo- tma geçilmeal làum telrnd<tedlr. Bu 

nun deg'ildi. ~·- balen li d 
1 1 _ Yine mi sand•k mesesi?... rom. Sadece o kadmdan birltaç lüzwn ve ""u~r, v "" a ge-

- Siiz aram:zda, bizim e a ay - 1_,
1 

zakl k tirllmekte olan tesisati tamambyacak 
ediyorsunuz dei!il mi? ... Çünkü She dogrusunu sôyliyeyim bari: yuz ..., ometre u ~a sure- olan mevzularla 313% •u•h kannnl• 
siz muha.kkak bir iey biliyorsu- 0 sand•g1 otelden ben çlkarduu... tile b u tehlikeyi lzale edebilir. lt'•bit edllen havzalar dqJnda kalnn ve 

- Bo~ ola.rak nu? {DevalDI var) blr senedenberl etûUeri J'&Pllmlf v• nuz. •• 

Londra 11 (A.A.) - B.B.C: 
Bahriye Nemrctlnin bir +Abh

giue gëre. Defander torpido rr.uh
ribi batir~t.ir. insanca :i:ayiat 
yoktur. 



SAYFA-4 

Alman tebliêi 
(Bas tara!t 1 inci say:fada) 

filâk ve yangm bombas1 aiml§lar-
ckr. 

ALMANLAR NiK.BiN 
BULUNUYOR 

Berlin 11 (A.A.) - Anadolu a • 
jan:;mm hususî muhabiri bildiri • 
~or. Ahoan askerî haberlere gore 
cephe merkezinde Smolensk mm. 
takasmda harckât, agir inki~af ile 
ilerlcmek· edir. 

Ukraynada büyük bir muhare -
be devam etmekte olup bunun 

gen~ sahast Dinyest-er, Dinyeper 
ve Karadeniz arasmdaki mmta • 
kad1r. Harekâtm müsbet bir §e • 

k1lde inki~af etti~i anla 1lmakta • 
rl1r. Çünkü Alman askeri mahfil -
l ri ~k nikbin gozüküyorlar. 

Leningrad mmtakasmda da mu 
harebeler devam ed1yor fakat bu
rn<laki harekâtta umumiyetle tam 
bir kararsizhk hüküm ürmekte • 
dir. 

Blokenin tesiri 
(B~ taraf1 l incl sayfada) 

mektedir. Çünkü bunlann banka. 
dan çekecekleri paralan Japonya
ya ve yahut Amerikadaki Japon 
bankalanna nakletmelerine imkân 
kalmam1§ bulunmaktad1r. 

Amerikamn Tokyo Büyük Elçisi 
Japon Hariciye ve MaJiye Nezaret
lerine tebligatta bulunarak Ame
rikadaki Japon memurlarmm pa
ralarm1 bankalardan çekmelerine 
müsaade edilecegini, !akat bunun 
için Japonyamn da Amerikan ~ 
murlarma ayni müsaadeyi vermesi 
1cap ettigini bildirmi§iir. 

Japon hükûmeti, Japonyadaki 
1ngiliz memurlanna ait paralann 
serbestçe almabilecegini daha ev. 

el kabul e m~ bulunmaktadlr. 
Ayni müsaadenin Am<.>rikan me
murlarma da verilmesi beklenmek
tedir. 

Avustralyada 
(Bas tara!1 1 inci 'ay!ada) 

sm:n ne oldugunu hat1rlatmi~tir. 
A VUSTRAL YADA ASKERE 

YAZILANLAR 

Sydney, 11 (A.A.) - Bundan bir 
kaç ay evvel asker toplanilmas1 
i§inE ba§lamlml§b. Dün hiz.mcte 
girmek için istida ile rnüracaat e. 
denlerin miktan âzamî haddine 
vâstl olmu§tur. Askerllk ~ubeleri, 
bu hali Büyük Okyanustaki va:.ii
yetin gerginligine atfetmektedir
ler. Müstedilerden bi~k kim~ 

1er, tehlikenin Avustralyaya pek 
rr:iyade yakl~m-a.kta -oldugunu ve 
bu tehlikeye kar§1 koymak için el
lerinden geleni yapm1ya âmâde bu
lunduklanm sôylemi§lerdir. 

VlfjiDE 

IKDAM 

Uzak~ark 
ufuklar1 gittikçe 

ka ra r1yor 

@•phe larde ...Jaz lyet 1 
Uzak fiark 

(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) 

bugün ogleden sonra Birle§ik A • 
merika büyük elçisi M. Grew ile 
birlikte Japon Hariciye nezareti • 
ne gitmi§tir. Tokyoda pek yakm • 
da mühim inki§aflar beklwnmek • 
tedir. 

(Ba~akaleden devam) 
yetluini tahakkuk ettirmiye kal
lu§inca, yâni Siyam1 da Hindiçinî 
gibi filî hâkimiyeti altma alm1ya 

Ukraynada yeni bir 
ihata te,ebbüsü MALEZYA. HINDÏÇÎNi 

YOLU KAPATILDI 
te~ebbüs edince harbin patlamasi (B~ taraf1 1 inci say!ada} 1 Alman tebliginden sonra bu mm • 
ihtimali vardtr. Çünkü, Îngiliz Ha_ bir m~mleketin s~rs1lacak derece. takadaki harekâtm inki!?afma aid 
riciye Nazmmn birkaç gün evvel de zay1at v~TTnI§ bulundugunu yeni haberler gelmerni§tir. Fakat 
Avam Kamarasmda s-Oyledigi soz- kaydetmüted1r. . lAlman tebhgmin bu iddialanm 
lere baluhrsa, ingilterenin Siyamm Diger taraftan lngiliz ve Ame - Sovyetler de tekûp etmemi!?lerdir. 
lual edilerek Singapurun ve Bir- rikan ga1eteleri de Mihver iddia - Bununla beraber en §iddetli mu -
manyanm tehdit edilmesine kar~I larmm mübalâgah oldugunu, ha. harebel~rin ilmen gôlü cenubun -
lâkayt kalm1yacagma hükmetmek rekàtm haftalardanberi yerinde da cereyan ettigi ve bu harekâtin 
lâz1mdir. M. Eden •Japonya tara- sayd1gm1, A1man • Rus harbinin evvelœ de kaydettigim.iz gibi 
fmdan bu kubil bir tedbir ah.nd1gi siper harbine intikal etmek üzere 
takd~rde boyle bir hareke~in 1?gil: 1 bulundugunu, Almanl;;r Eylûl or. 
tere ile Japonya arasmdaki vaziyeti talanna kadar bir netice elde ede. 
çok ciddî ve içtinah1 gayrikabil bir mezlers"' Napolyonun âkibetine 

Tokyo 11 (A.A.) - Ofi ajans1 
bildiriyor: 

Domei ajansmm Bangkok'dan 
verdigi oir habere gare, Siyam ile 
Malezya arasmdaki büyük otomo. 
bil yolu kapahlml§ ve hududun 
15/20 mil gcrisinde büyük tahki • 
mat in§a:ih yap1lm1§tir. Tchung • 
King'den gelen 15 bin ki§ilik bir 
kuvveLn Birmanya huduclunda 
tah!?it edildigi de ilâve olunuyor. 

surette haleldar ede<'egini• soylc- • \
1 

kt di 
1 mi§, ingilterenin Siyamda gozü ol. u~iya~a - ~~ !;:.mt a : ar .. 

mad1gm1 beyan ettikten sonra «Si- .. u aT§I 1 .1 13 ann ang1 • 
· tikl'I" · t k b"ïün smm daha hakrkate yakm oldu _ y arum 1s a m1 ,.e op ra u • - .. .. .. d k" ·· 1 · • 

] .. _ .. ·· t hdit d b"l k berlian gunu onumm: e 1 gun er1n asker1 ugunu e e e 1 ece - • .. .., . . 
· b" h k t• d grudan dogru- harekatmda goru.ecek mkl.~Ilar 

g1 ir are. eb itn, to ·1· • f t an.loitacakhr. 
ya \'e o ms c e ng1 1z men aa - • • . 
1 .. d bal alâkalanduacai;., da Asken harekata gehnce, Sovyet 
er1111 cr D' 1 i· . t ·k 1 .dd • 

b. h kikattir. Hususile boyle bir er, ma um 1s 1 amet erde ~1 e ... 
ir 8 1· h b 1 · d t .. · h k t Sini:apurun emniyetini · I mu are e enn evam e tigm1 

t::ite etmi§ bulunacakbr .• demi§; bildi"?ektedirler. Ad1 sôylenmi • 
Avam Kamaras1 âzasmm alki§la. y~n brr mm.takad~. ~-lmanlarm 2 
d1klan bu sozlerden sonra M. Eden piyade ve h1r motorlu tahurunun 
ciddî bir tavirla §Unlan ilâve et- imha edildigi, 219 esir ahnd1gi ilâ 
mi§tir: •Bu s0zlerin hesaba ira:td- ve olunmaktadir. 
mas1 için benüz vaktin geç olma- Almanlar ise Ukrayna cenubun 
d1gm1 ümit ederim.• da ric'a: eden Sovyet lot'alannm 

Avam Kamarasmda resmen soy- sür'atle takip -edildigini ve bütün 
lenen bu sozler, Îngiltereden Ja- cephede harekâhn plân mucibince 
ponyaya bir ihtar mahiyetindedir. devam eyledigini bildirmektedir • 
laponya, bu ihtara ehemmiyet ve. lEr. Her iki tarafm hilhassa Sov -
recek mi? Pek zannetmiyoruz. Çün- yetlerin tebligleri k1sa oldugu ve 
kü Japonlar, henüz Hindiçinîye fazla malûmat bulunmacùgi için 
tamamile yerle!jmemi Ierdir. Ja- esash rnütalEalar serdi mümkün 
ponyanm buradaki ü ·]cri i gal edip olmamaktadir. 
kuvvet ve malzeme y1gchktan ve AhnanJann Ukrayna œphesinde 
Mançukoda Sovyetlere kar§l top- 25 Sov~t firkasm1 imha ettikle • 
lad1g1 350 bin ki ilik ordunun da rine dâ"r oJan Cumartesi günkü 
hazirhklarllll bitirdikten sonra, 

'>va • Leningrad demiryolu • 
nu kesmegi istihdaf ettigi anla~1l. 

maktad1r. Smolensk mmtakasmda 
harekât durgundur. 
E~ miih.m hare.kât mmtakasi 

.Ukraynad1r. Alman tebliginin bil. 
dirdigi 25 tümen yani 400 bin ki -

Singapura yüz Arnerikan tay • 
yaresi grimi§tir. Birrnanya hudu • 
duna Avustralyah kitaat sevke • 
dilmi§tir. 

VAZiYET FENALA$TI 

§ilk bir Sovyct kuvvetinin imha. L~nd:a 11 (A.~.) - Pasifi~te 
si dogru jse bunun cephede birak. vaz1yet1n fenala~hgma ve gergm. 
tig1 bo~lugu doldurrnak giiç belki j ligin arlhgma dair alâr:i~tkr ·~-
d · k" 1 b i· B t kd dir. Avustralya ba~vek1h Mcnzies e 1m ans1z sayi a • 1r u a 1r. . . • 
d b h . .l k. h k't "d .. kabmenm hususi toplanhsmda bu 

e u c~p l"UC 1 are a a a1 mu 1 k . · 1 t• · t h. 
h . h b l · t· t k 1• unma 1cm seya rn m1 e 1r et • 

un a cr 'Cre m izar e me a • . t• B 'b 1. 1 · 
zimdir. m1!? 1r: n aun 1Jl1anma ge ml§ 

A1 • Ki f. 50 k'l t olan iki Amerikan kruvazërü bir mamar e m 1 orne re . . . 
b d D . h . semh meçhule hareket etm1~tir. cenu un a myeper ne nne var. . 

• 1 Avustralya nazirlan vaz1yet fe. 
O:U~lard1r. Alm_anlar.1?m.yeper. neh nala~1rsa kabinenin fevkalâde iç -
rmm ~arka dogru g1nnt1 te~kll et- timamd;i hazir i>ulunmak emrini , 
tigi bu n:mtakadaki Sovyet kuv • almi§larùir. 

vet~erin~ ric'ate i~ân. ver~eden Avustialya bahriye nazm King, 
çev1rmege te§€bbus -etti'klen an - vaziyetin kat'î surette fenala~t1g1. 
1a!?1hyor. Alrnanlar . bu Dinyeper m. harp veya sulh karan vcrmek 
girintisini tamamen alabilirlerse mes'uliyetinin tamamile J aponya. 
muharebenin miit •akip inki~afla • ya terettüp edecegini, Avus•ralya. 
n itibarile strat jik bir vaziyet el. nm hukuk ve rnenfaatJerini azim. 
de etmi~ olacaklardir. Bu itibarla le müdnfaa e<lecegini sôykmi§tlr. 
Sovyetl~nn de bu mmtakay1 ko • Japonlann yapmakta bulunduk. 
lay kolay birakm1yacaklan tabi Jan genl§ tah~idat iyi alàmetler 
idir. degildir. 

* istnnbul inpat Usta Okulundan: 

Siyam1 tehdide ba§hyacagun ve B k M M 1 d 
Hindiçinfile yaphg1 anla~anm u··yu·· • ec 1·s1·n e 
bir e§ini de bu memleketle yap-

Cinsi 

Kuzu cil 
Dagl1ç etl 

ruz-

Mlktar1 Fi 

128 Kg. 60 
m1ya kallo§acag1m tahmin ediyo- (B ta 1. 1 in . ~ d > I d \ 8§ ra.u r1 sa.,~a a 
mz. _ Fakat ~-nglo - Sakson ~.r a Ince bu mütalealan teyiden beya. 
h1çagm kemii;e daynnmak uzere natta bulundu ve Refik 1nce ile 
oldugunu gormü§ler, siyasî ve as. F .d Fik · b h t ·· t • . en un n u usus a mu§ e • 
ken baztrliklarm1 son hadd1ne ç1- k b" t k · dil . re rr a nr ver er. 
karm1§lard1r. Aralarmda WarspJte D hili. V k"l· · h t d. - . t . a ye e i i iza a ver i ve 
urhhsmin da bulundugu bir ng1- .1 . . . .. 1 b ··t 1 a1a i· · . . . k i en sur;1 en u mu a e rm ayi. 
liz filosunun Smgapura g1tme te h t . • d d.. ·· ül" . · · . k anm anz.im1 esnasm a u~un • 
olmas.t, Malezyaya yem lngihz uv- d ....... k ·d d k d di k·· 
vetleri sevki, Eden'in' s0~·ledigi gi- ugunu

38
; 8k) e ere rde BI. 

1 · .1 d h k b" • b' J"ll." c- ., azam1z va ir. un a • 
bi Çtn ' e a a s1 l ir 1§ ir tl'i1 ri . t h dd. hakk d .. • • rm asga ma1lie a 1 m a 
yap1lmas1 gostenyor ki Japonya, . 
U k ~ kt b" h k d ~ ayri ayri kararlar vereceklen ta • 

za s>ar a ir arp ç1 ar tgi b··d· B 1 b. b ' . d f k 
kd. d 1· "lt D · 11 1r. u suret e ir irin en ar ta 1r e, ng1 ere ve ommyon- . . . 

la A "k H 1 d Hind"stii h rakamlar tcsbit edilm~ olacak. 
rt,ç· mseri a,t Ro an 

8 1 
b" • tir. Halbuki vilâyet idare hey'et • 

m m, ovye llSya ve • az ir . . . . 
"h't• 11 b lk' d s· t k"l ler1 kararlari daha birbmne yakm 1 1ma e - e 1 e 1yam1n e~ 1 

1 
kt 

edecekleri bir blokla kar~ila§acak- 0 
aRcaf.k

1
' 1·• F ·a Fik · · e 1 nce ve er1 un nnm 

br. Abidin DAVER takrirleri reyi i§arl suretile ve a-
yaga kalk1larak i.ki defa reye kon. 

lhtikârla sava, 
du ve az bir rey farkile kabul e -
dilmedi, rnadde aynen kabul olun. 

maddesini degi§tiren lâyiha 
nameye alrnd1 ve konu§uldu. 

General 1zzettin Çah§lar mevzu. 
un chemmiyctine izaret ederek ez
cümle dedi ki: 

«-- Askerlik Mükellefiyeti Ka
nununda seferberJik halinde hükû-

mete bu salâhiyet verilmi~se de 
vâzn kanunun maksad1 harp ve 
hareket halinde ordunun zayiahn1 
ikmaldir. ~imdi bôyle bir vaziyet 
y-0ktur ve 18, 19 ya~mda gençlerin 
ileride daha lüzumlu vaziyetler için 
depo ve ihtiyat olarak kalmas1 
bence daha faydahd1r.> 

Kâz1m Karabekir, bu ya~1ann 

muvaf1k oldugunu, Almanlarm 17 
ya?:ndaki gençleri de askere ald1k
Jarm1 kaydetmekle beraber lâyi. 

S1g1r c 

Tutar1: 

Kesme $eker 
Toz $eker 
Tt1tan: 

Zeytin Tane 
zeytin yagi. 
Tu tan: 

Ekmek
Tutar1: 

s. vagi. 
Tutan: 

Tuz 
So[:an 
P1rlnç 

1500 c 57 
910 « 43 

1323.10 ilk. T. 99.23 

770 Kilo 50 
250 c 47 

502.5 ilk T. 37 69 

1000 Kilo 32 
350 « 85 

817.50 llk T. 46.31 

2940 Îlk T. 220.50 

950 Kilo 170 
1815 .. ilk. T. 121.12 

500 Kilo 7 
1000 « 10 

400 c 50 
450 c 25 
350 c 28 

c 12 

(Ba~ taraft 1 1nci y!ada) 
yüriitillen muhtelll bhmlnlerl sük.On
la ki r,1Jr.m&kladlr. 

Euxad<.ki yari resmt mahtiller, Fran- (Bas tara:fl 1 lnci saytada) 
11z hükfn;t:-hnm pri..'e!ui ve niyetleri ve takibe daima âmâdedir. 
hakkmda bütün dünyaya yay1lan ayia_ Savm halk1m1zm tesbit edilmi§ 
laII ve il<'r1 sürü!en blr taklm konb1ne_ olan • kâr hadleri veya àzamî sati§ 
ionlari aynni dikkat b1rer tl'crübe ba- tiyatlari fe\·kinde sati~ yapanlari 
Jonu m<.h1;i.etinde tcl!1kki etmektedir. k. 
Bu pyialann Vi i hâdi.eleri etrafln. veya mallanm gizliyerek satma 

du. 

hadaki caskere ahmr. tabirini u- Bulgur 
mumî buldu ve: •Bu · gençler an- Kuru Fasulya 
cak depo ve ihtiyatlan doldurmak Patateli 

K. Barbunya zamam gelince haz1r vaziyette o-
Silâh altma almm1yanlardan be- lurlar. dedi. Rasih Kaplan, bu lâ- Y. Mcrcimek 

1500 
350 c 18 

26 

daki csrnr perd in! yirtmak için orta- tan irntina edenleri, fatura vermi
ya aUld1g1 kanaati vardir. l'enleri, muhik bir sebep olmadan 

Alman hariciye nezareH, 1azete mu- fiyat yükseltenleri, herrn!n alâka
hablrlerinl bu gibl haberlere kar~1 mü_ dar makamlara ihbar etmeleri rica 
teyakluz bulunmaga davet etmi~tir. olunur. 
Hanclyc Nezaretl rr.ahfillcn bu haber- Vukubulacak müracaat ve §ikâ. 
1er! 'hakikdti ogi·enmck 1çln uydurul -
mus yalanlar olarak telâkkl etmnte- yetleri için a~ag1daki telefonlar da 
dirler. Ayni zamanda muhtelif mesele_ hizmete âmâde tutulmu§tur. Vuku
ler hakkmda Vi§i ne Alman hükûmetJ bulacak §ikàyetler buralarda bulu
arnsrnda devamh bir temas muha!aza nan memurlar tarafmdan derhal 
ed1lmekte oldugu da blldirilmistir. nazari itibara almarak tah:kikata 
--~- giri~ilecek ve neticeleri ayn<:a mü. 

Sovyet tebligi racaat sahiplerine bildirilecektir. 
(Bas taraft 1 inci sayfada) Telefon No: 22233 Fiyat Müra-

redllen b1r Sovyet tebligine gore dün kabe Bürosu. 20052 Ernniyet Ka
gcce Moskovaya ka~1 b..r hava hiicu- çakç1hk Bürosu, 41458 Galata Em. 
mu yap1lmistir. Alman t:iyyareleri kilt_ niyet Ba.'ikomiserligi, 21135 Emin
Je balinde ta m.= ~bbus etnli Ier, • onü .EJDDiyet Àmlrligi, 20667 Be-

va b taryalannin de!i at 1 ·e Sov- yazit Emniyet Karniserligi. 
yet avci tayyareleri mütccaviz1cri ~ 
idm~ ve ancak. .mün!erid bau tayya
reler, müda1aa hattm1 dclerek 1ehrm 
il&tüne ielmetc muvaUak olmu Jar, 
1angln ve yükl>ek ln!ilâk bombalari al
mislardlr. 

JI a.rtJminlania yan1;1nlar ç1km11tir. 
Az -miktard:>. ohi ve yarah vnrdlr. As
kerl hedeifere isabet olmami$1lr. Simdi_ 
7e kadar alinan baberlere iore, ~ 
du~man tayyares1 dü~ünilmilfUlr. Al
Dlllnlar, bir iece evvel Moskon7a kars1 
rapti.k!an hava &kUlmda 8 dejil 10 tay 
yare ll:aybetm~lerdir. 

Tebligde gündüzün Moskovaya uçan 
dU1man istik~af tayyarelerlnden be,1-
nin düsürüldügü llâve edilmektedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Reuter bil. 
diriyor: 

Slavlarin toplanhs1 
(Bas taraLJ 1 incl say!ada) 

bildiriyor: Müteaddit Ru.5 güzide. 
leri, bi:J.hassa muharrir Aleksey 
Tolstoy ve bu meyanda Slovak., 
Hlrvat, Bulgar ve S1rph münev
verler bugün Slâv m.illetlere hita
ben bir beyanname nC§rederek on
lari bütün Slâv milletlerin càn 
dü~aru evvelâ Almanya ve Hit. 
lerizm ile mücadelede birleiroiye 
davet etmi§lerdir. 

her müecceliyet senesi için be~ K. Mercimek yihay1 zamans1z buldu ve cncü-
lira almmas1 hakkmdaki madde Noh.ut 

menden geri .:.hnmasmr rica etti. 
de münaka§alan mucip oldu. Ge • Millî Müdafaa Encümeni Reisi Ge- Makarna 
neral izzettin Çal1~lar ve Refik neral Kâzim Sevü)dekin ve Milli Yumurta 
ince, tcc:l edilmi!? talebe veya bas. Miidafaa Vekili Saf!et Arikan ha- Beyaz Peynir 
talardan ahnmsami muvafi.k gor • tiplere cevaplar verdller. Millî Mü. Kmk Piri.nç 
mediler. Dahiliye Vekili Faik Oz. dafaa Vekili 'bunun yalmz bir sa- Çay 
trak, bu madde Üz'Crndeki tered • lâhiyet meselesi oldugunu, terhis Salça 
dütleri lzale için askerlik kanu • Kuru üzüm 

edileccklerin yerh1dc b0~luk vu-
nunun alâkah maddelerinin -0kut. Tutar1: • 

350 
100 
350 
300 

3000 
120 
350 

15 

« 

« 

« 

c 

c 

c 
c 

c 

150 c 
150 < 

1596.40 Î1k T. 

20 
25 
40 

2 

72 
35 

800 
25 
42 

kuunda ve icap ederse tatbik ecti-
turulmasm1 reisden rica etti ve ez. --------------

.. d. k.. lecegini, ol'dunun te§kilâti geni§le- Taze Bakla 
cumle de 1 1· miQ oldug-undan bundan istifade e_ 

1 l ~ Kabak 
c-:- Ha_sta .ar ve ta ebeler buna dilecegini vc gençlerin yeti§mi~ Semizotu 

dah!l .d~gildrr ... Saym ark~da§lar : 1 olacaklarm1 beyan etti. Neticede Taze Yaprak 
dan bm de mueccelle.r ile gayn 

1 
lâyihanm tehir veya encümene 

d k.i f k Ay~e kadm 
müecceller arasm .a ' . . a.r 1 sor • iadesi hakkmdaki takTir red ve lâ-

d B d Bezelye 
du. Fa~k ~. _ur:. 1~1s~ 1§11: ~ '!e c. yiha kabul cdildi. Dolma. Biber 
vinded1r. D1gen ~vmi ve ~mi bi • Meclis, harp diola 1sile karadan, Pathcan 
rakmI§ .:ephededir.• denizden Ye havadan memleketi- E:nginar 

imece su:et~e .. yapi.~aca~ yar • mize gelmekte olan mülte~iler.hak- Dere otu 
dunlara dair hukum uzeriDde dE 1 k:mdakHranun l~yihasile Ôdî !<lare Nane 
mûnaka:ia1M du :ve Gena-al 1z. Kanununun baz1 rnaddelerinin YC Maydanoz 
zcttin Çall§lar ~ilkû~t.in de âne. yedek subay ve askerî memurlar Taze Ramya 
ceye yardmum tee.Il. Ordudan da h klo d k" k .. .. .. f kr 

·· ·· 1.m · h k... l a n a 1 ~nunun uçuncu I a- Domatas Kir 
bu hususta yardlm goru esi ~ smm cB, f1krasmm tadillerine ait « Sirlk 
km~a mi.ilâhazalar scrdolun~u. lz.. kanun lâyihalanni tasvip ettikte'l Havuç 
zett1n Çah~lar bu noktayi kanuna 1 sonra M:ylülün 15 inde toplanmak Kereviz kok 
bir hilkiim halinde koymayi mah • üzere Ï"tirnama nih:n·et vermi§tir. Whana 
zurlu gi:hdii. General Kâz1m Ka - , ' " Prrasa 

200 Kilo 
350 c 
200 
100 

400 
50 

200 

c 
c 

« 

c 

2500 A. 
220 « 
100 D. 
100 
800 

c 

« 

120 Kg. 
200 
150 

250 
200 
'150 
'150 

c 

.. 
c 
c 

rabekir c.e ordunun müsait vaz~ • 1 lspanak 
yetlerde \"t'Sait.i ile ,•ard1mdan ge- ngiliz kf8 hçesi Sarunsak 20 c 
ri kalm1yacag1 bedihi oimakla be. (Ba~ t:.rafl 1 inci sayfada) V:utan: 583.20 iJk T. 

'150 c 

raber bunu kanuna bir madde o ~ dirm1$tir. Kudsl blr gaye ufrunda h.arp ------

10 
10.50 
10.50 
20 
li 
20 
12 

1 

1 
1 

20 
7 50 
10 

8 
12 
7.50 

6.50 
10.50 
30 

lara.k koyup orduya bir veclbe <>- ediyoruz. În~aat usta okulunun 31/Mayis/1942 
larak vermekteki mahzuru izah Kraliçe, Amerikanm ~efkat ve mu- somma kn.dar 1htiyac1 olan miktarlari

habbetindPn tn,ilizlerin pek mütahas- le muhammen bedelleri ve ilk tcmi
sis olduklarim soylemi~ ve mesajlm natlan yukarida yaz1h erzakm 27/Agus 

etti. 

Bundan sonra diger maddEler $<iyle bitirml~tir: tosÇar~amba günü saat 14 de yülc·~k 
üzerinde de uzun uzun gi:irü!?üle - 5. . d b . k mektepler muhasebeci1iglnde te$ek"kül 1zm, yammtz an asm1z1 çev:rme k k . . lk 
rek kanun lâyihas1 aynen kabul . . ·t ... 1 . .. bl k .. i eden o · uJ om1syonunca. ayri ay11 aç 

. .. .. . • s1zm g_eç igm .z1 .~ormek. . ze m ve eksiltmes1 vaptlacakt1r. IstekUler ~art-
olu~~u. ~echsc~ bu) uk b1r alaka · bahsed1yor. Bize gosterd1g1111z setkat ve tiameyi ay~i yere ba~ v..irarak forebi
ve 01kkat1e takip olunan bu mev. yard1mdan dolay1 te~ekkür ederim. ,.1,.r. isteklller ticaret odasm10 yeni 

Sabah, Ôgle ve Ak~am 
Her yemekten sonra di§leri niçin 

temizlemek lâz1md1r ? 

Çünkü; unutmay1n1z ki: 
Bakrmsizhktan çürüyen di§le- ~~~~~~~·~~~~~'"'!"!~ 

rin difteri, bademcik, k1zam1k, 
en!loenza, ve hattâ zatürreeye 
yol açtiklan, iltihap yapan di§ 
etlerilc kôklerinde mide hum
mas1, apandisit, nevrastcni, slt
ma ve romatizma yaphg1 fermen 
anla§1lm1§hr. Temiz ag;z ve sag
lam di§ler umumî vücut saghg1-
nm en birinci ~arti olmu§tur. Bi
naenaleyh di~lerinizi hPrgün ka
bil oldugu kadar fazla - lâakal 3 
defa - •SANiN • di§ macunile f.r
çal!yaral-. s1hhatinizi garanti e
debilirsiniz ve etmelisini?.. Bu 

suret!e mikroplari imha ederek "!!!l~~~!!!!!~~!g! 
di~lerinizi korumu§ ulursunuz. 1 

DI~ MACUNU 
Bütün tehlikclere kar~ s1hhatinizi korur. S bah, ôgle \'c ak,a 11 hCT 

Yemekten "onra gündc 3 defa dlslerini.~i fh<;alay1mz. 
ECZANELERDE ve BÜYÜK ITRÎYAT MAGAZALARJNDA BULUNUlt· 

Kiz mimarl1k talebelerine 
Güzel san'atlar akademisi müdürlügünden 

Mimarltk ~ubesi kiz 1alebesinin Ünh·crsHe talim taburuna mürac:inl· 
lan lüzumu ilân edilmi~ti. 

Bu kcre yapilan tebli~t üzerine klz talebenin milracaahna lüzum kB1' 
mad141 i!f,n olunur. (6923) --

Ûni ve rsite rektorlügünden 
Hukuk, ikhsat ve edebiyat fakülteler; talebesinin kamplan blrinci de"· 

rede, fen ve tip fakülteleri talebeslnin kamplat·1 ikinci devrede yatis1z 19' 

pùacakltr. K1z talebe ati:,lan yapùm1yacakltr. Talebenin ona gure z:-man1n· 
da hazrr bulunmalan. (6948) 

Millî saraylar müdürlügünden : 
1 - Mill! saraylardan Dolmabah ;e rn·ayrnln r1ht1m1 fizerlndeki dcrfll~ 

parmakhklarla tasdan kaide ve sütun lar1n1n yagh boya tamirat1 aç1k ekS11 
rneye konulmustur. 

2 - Yp1lacak tamiratm tahmini bedeli 4375 liradlr. 
3 - Bu tamlrata rnüteallik birinci kesif cetveli ile (artnamclcrin b ret 

curetleri Dolmababçe Milli Saraylar Müdürlügü kalemi.nden ahnab!lir. 
4 - Eksiltme Agustosun yirmi d<irdùncü pazarte i gûnü saat on be$ dt 

Mill1 Saraylar Müdürliigü binasmda y::ipilacakhr. 
5 - Muvakkat teminat üç yüz yirmi sekiz lira on üç kuru~tur. Bu par~' 

nm mal sandI[:lna yatmllp makbuzunun ekslltmenin yap1lacati saat on bf" 
§e kadar ekslltme h.eyetine verllmls bulunmas1 ldz1md1r. 

8- Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasma kayit!J bulunacaklDr \'C §imd~1' 
kadar ba§ka yerlerde yaptlklar1 tami rat ve ;n~aat ii;lerine dair elde ettil<n 
Ier! vesikalarla bu vesikalari gostermek suretile mi!U saraylar mimarind~ e 
eksiltme gününden evvel ayrlca alacaklan fenni iktidar ahadctnamesinl ~, 
leminat parasi makbuzunu r::uayyen saate kadar eksiltme heyetine tevd• e 
dccclderdir. (6461) 

TÜRKIYE CUMHURIYET) 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yesi: ; D0,000,000 ~ürk fü ast. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticar:i ber nevi banka muamele)~ri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda Irumbaral1 ve ihbarsiz tasarruf hesap· 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara ~nede 4 defa çekilecek 

lrur'a ile <'.§ag1daki plâx:a g~re ikramiye dagitilacakt1r . 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L. 
4 a. 500 • Z,CIOO • 120 • ü • ,,Boel • 

• ' • 250 • 1,000 • 
• 40 • 100 a 4,01)() • 160 ,, ZO • S,200 • 

DÎKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira· 
dan &§agi dü~iyenlere ikramiye çi.ktt.gi takdirdE % 20 fazl~ 
&ilé verilecektir. 

Kur'alar Lenede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylûl ve 11 Eirincikânun tari,Jilerinde çekilecektir. 

Londra'mn salâhiyetli mah!ille. 
rmde bugün beyan edildigme gore, 
Almanlar Ukraynada çok ilerlemi§ 
gozùküyodar. Elde bulunan malû. 
mata nazaran Ode.sa üzerindeki teh 

Bu harbin hidayetindenberi Sov
yet siya.sî §ahsiyetlerile Sovyet 
matbuah müteaddit defalar Çekos
lovakyada, Polonyada. Yuyoslav
yada Almanlar tarafmdan feci bir 
tarzda tatbik edilen zalimane imha 
siyasetine i~aret etm~lerdir. Bu
bün de devam etmekte bulunan 
bu sivaset hâlâ Alrnan k1t'alan ta
rafmdan ~gal edilen Ukrayna ve 
Bielorusse m1ntakalarinda ayni 
va~etle devam etmektedir. 

zu üzerir.dek i müzakerler tam 3 l\evyork, 11 (A.A.) - Nevyorkun bu y1l vcsikas1 ~ teminat makbuzlan'e 11•••• WKTOR •----
saat devi.m etti. sabahki gazcteleri, ingiltere Kraliçe- belli gün ve saatte kom:~yODi< i;elme- F eyzi Ahmet Onar. n 

_ Çocuk Heklnd 
Dr. Ahmet Akkoyunl~ 

d1d çogaimaktad1r. Fakat Rus cep. 
h inin kmld1gma dair bir i~aret 
yoktur. Derinlgine dogru muazzam 
b1r muharebe olmaktadlr. 

Bundan sonra Milli Müdafaa ve ~inin radyo ile inti§ar eden ~iCahl me.. cri. (6949) 
Mal}\·e Veki'.leri bazi lâvihalann saj1:11 llk sayfnl rma gcçirmi;icrdir. ---- ctLDiYE YE 2'ÜBREvin 

· • Gazeteler, Krall•;en:n radyo mikro!onu 

1 

Sah.ibi: E. i Z Z E T. Ne~riyat Mt'Tl"HASSISI 
müstaceliyetle ve tercihan rnüza- tlni.mde bir resm ni de dercetmcktedir Dircktorü: Cevdet Knrabilgin (Bab1âli) Ankara caddesi Cagal-
kere.sini teklif ettiler. Bu arada Ier. :Mesaj Amenkadan saharatle duyul 

1 
Bas1ldJ1t1 yer: ~son Tel1raf> oglu Yoku$U Ko~e ba~mda No. 43 

Askerlik Kanununun dôrdüncü mu~tur. Matba<IS> 

Taksim - Talimhane Palas ~o· 1 
Pazardan maada hcrgl\n s::ill 

15 clen sonra. Tel: 401'.!7 


