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Telgral: IKDAM l1tanbul GÜNLOK SIY ASI HALK GAZETESi Son T elgraf Matbaaamda Bauhr· Kuruttur 

Asker Ailelerine 
Yard1m Kanunu 
Resmî Gazete ile dün ilân edildi 
......... 

• •• 

Anglo. Sakson· 
lar1n sulh 

Prensipleri 

1 
CE:BINIZDEKI TENBEL 

PARALARI 
% 6 P~in faiz gctiren 

'l' Bir 
A. ARRl.T BO. 'OSU ile 

Seferbtr ediniz. 

Ordu mensuplar1na tayin veril
mesi, ycni askerî mükellefiyet 
kanunu da mer'iyete • • gir1yor 

Alman tebligi 1 
• 

Almanlar Ni-
kolayefi çevirdi 

En mühim demir hav• 
zas1 ele geçirildi 

20 bin esir ahnd1 

Aras 1nda askerî bir 
ittifak yap1lmt§ 
NC\')'Ork 15 (A.A.) - ~imdiye 

l.adar btldir:Jenlerden daha çok 
milhim ~·r karar itlihaz edilm:~ • 
tir. Mes'ul mahfi!lerde soylendif
ne giire M. Ruzveltle M. Çorçil as .. 
keri bir ttifakm makaddemtsin' 
te§kil .:d<cek olan bir ingiliz • A • 
merikan .tilâfi meydana getir,J • 
mi~tir. 

Siiyle.1digine gore beynelmilel 
vazi\·et ·cap ettirdigi takdirde katî 
bir iWfakm mki§af etmes de der. 
pi~ roilmi~tir. En yüksek ehemmi.. 

CDevam1 4 llncli lllyilldaJ 

z 

T-icaret Vekâleti yeni sene mahsulünün 
kilo ba~1na âzamî otuz be~ kuru~ fiyat koydu 

Ak.ara, 15 (A.A.) - Ticaret Ve
A kâletinden toolig olunmll§tur: 

;-~~~;;J 29 sayih Koordinasyion karari-
1' R run birinci maddesile Ticaret Ve

kâletine verilm~ olan salâhiyete 
1 istinaden memleket dahil.nde pi· 

rincin onümüzdeki mahsulün idrâ-

F kile birlikte mer'î olarak müstah
sil mmtakalarmda âzam! sati§ fi. 
yah a~ag1da gosterilm~ oldugu 
veçhile t.esbit olu.r.mu~tu.r-

1 - Bursada karakùç1k nev'i 35 
k:uru§, Kastamonuda marstelli 
nev'i 30 kuru§, An talyada MlSlr 
nev'i 29 lruru§, Seyhan ve Mara§ta 
yerll ev'i 27 kuru§tur. 

2 - Bu fiyatlar, fabrikada çel. 
tiklenm~, parlatilmJi unsuz pirin· 
cin çuvalslZ olarak bir kilosunun 
âzami fiyatlar1drr. 

3 - Bu ll':ntakalarda istihsal o. 
lunan dlger nevilerin ve sair bat-

hca J.Stihsal mmtakalann n 1,tih· 
sal nevilerinin â2ami flyatla. bi
rinci fikrada goste"1le01 csas f1y o t
lara luyasen mahalli •yat onüraKa
be korrusyonunca tcsb1t uh.. .K 

Ticaret Ve1tâletine tillll ed1lcctk. 
tir. 

4 - Pirinç istilisal m.mtakal.nn
da .olan fiyat mùrakabe kJmisyon· 
Jan bu sene kendi m•ntaka'~"lnda 

(Devanu 4 u.~cu sayfada) 
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ft:LÂM ORDULARININ MUHAREBELERÎ 

(= $A K 1 R J 
Harp m ecHsindc, pek atc§1i bir Resulü Ekrern Efend1mizin çeh-

~KDAM 

Haydi ba~hyor ! 1A k ·1 J • 
ho~~~~~un~~~~~~=~~l:~!;~~~z~ s er a1 e er1ne y a r-
ne de kuklad1r. Bu, Büyük Okya- d k d•Jd• 
nusta kopacak olany~ni ve büyük Im anunu ne~re 1 1 
kiyamettir, ki o da Ingiltere, A- ~ 

1~ - AGUSTOS - 1941 

Dl.5 POLiTIRÎ! 
Amerikan1n 
ten ki tleri 

Yazan: Prof. Sükrü Bab~ 

müzakere cereyan etti. Ag r ba§h resinde, hafif bir teessür ve infial 
eshaptan 'bazi.lan, §ehirde kalarak eseri belirdi: 
d il§manm hücwnfanna ikuvvetli - Ben, reyimi sôyledim. Fakat 
bir miid..?faa ile mukabele etmek siz, kendi reyinizde Israr ~füterdi.. 
fikrindelerdi. itekim Resulü Ek- niz . .. $imdi sk, sôzünüzden rücu 
rem Efendimiz de: ediyorsunuz. Benim için, 1bu müm-

merika, Japcnya arasmda pathya. 
cakhr. Bunun rnühleti de tam kirk 
sekiz saattir! Bu klrk sekiz saatlik 
mühlet evvelki gün lba§lad1gma 
gôre bugün bitrni§ ve §imdi de 

Kanunun metni gelir 
geçilmek Üzcre belediye 

g e e !. talbika 
hazirhklar yaph 

Dün de 15 suç 
ihbar edildi 

Kaymakamlar 
M ister Ruzvcltin BüyiJ 

Britanyaya harp hariÇi 
bütün yardimlan yapB' 

cag1 vâdi vcrileli hayli zamand•f· 
•Ôdünç ve kira• kanunu da mec· 
listen Çikah epey zamandir. JJO 
vâtlerin tutulmas1 §imdiden tll' 
hakkuk etmî§ bir keyfiycttir. Yal• 

- Ben de .bOyle dü~nüyorum... kün degildir; madem ki silàhlan
Kadmlarla çocuklan, kaleye kapa- dim. Arhk geri donmeden, dü§
y ahm. Biz, §ehir dahilinde kala- manlann üzerine atilmaliyim. 
hm. Evleri müdafaa haline koya- Diye, mukabele etti... Derhal 
r ak d~mam §chir dahilinde hog- t harp saf1 nizam1 alm:§ olan asker-

m.Dy~ çalu1:11~· b tt' lerini sür'atle gfü:den geçirdi. Ha-
iye muta ea eya~ c 1· z1r duran atma hindi. Her sefere 

harp ba§larn1~ demcktir! Mühlet ~lœr ailelerine yardun kanu • 
nu dün ~abahk.i resmî gazete ile 
ne§rolun:irak mer'iyete girmi§tir. 
Vali ve Belediye Reisi Lûtfi Kir. 
dar dün bu hususta bir muharri • 
rimize drmi§tir ki: 

- cKanunun tatbikatma geç • 

mek üzPre metnini bekliyoruz. 
Metni t~tkik ettikten sonra, tatbi. 

ihtiyaç olmad1g1m gorürsek der • 
hal filiyata geçecegiz. • 

Bu kanun mucibince vesaiti nak 
liye ile bazi belediye vergi ve re • 
simleri!'!!{', sinema, ve tiyatro üc • 
retlerine yap1lacak zamlar hak -
kmda belediyedeki hazirhklar i • 

lerlemï.?tir. 
Muhtaç asker ailelerine !iimdiye 

kadar olan tekmil istihkaklan te.. 

Diger Î§lere terci
han ihbarlarla alâ
k ad a r ol a c ak la r ( ntz, oyle umuldugu gibi, miihi111· 

mat, silâhlar goklcn inen bir tufaO 
gibi yagacak degildir. Hiç fas1la· 
s1z ve nefos almadan istihsalât•O 

F~~t ha§t~ (Hazreti Hamza) 01~ çikl§ta yaptig1 g~bi iasih ve ~elig 
mak uzere b1rçok cesur ve ate§h b' t. tbe · t tt' V b h tb . . .. 1 •~- . ir <1U ll'a e i. e u u e. 
zevat, bu fikir ve mt.lta eauua §ld- nin son d . 
deUe itiraz gfü,terdiler: _ M~~a~bede fevkalàde sebat 

bÙ sabah bittigi halde harp hâlâ 
ba§lamam1§Sa ogleye, ikindiye, ak
§affia ba§lamas1 lâzimd1r. Çünkü 
birçok radyo ve gazetelcrin soy· 
lectigine gore bu yeni harp, iki 
gün once k1rk s~kiz saate kadar 
mutlaka ba§hyacakh. Egre bugün 
ak~ama ve hattà yarm sabaha ka
dar da ba~lamazsa yarm ak§ama 
ve yahut obür sabaha kadar ba§
lar demektir. Dünya radyo ve ga
zeteleri §imdi ibiraz da hokkabaz 
çadirlarmm ç1gi.rtkanlarma don. 

kat için aynca bir nizamnameye diye olunacaktir. 

Telefonla halk tarafmdan 
yap1lmakta olan ihtikâr ih -
barlo.n mütemadiyen artmak 
tad1r. Dün yenidcn 15 muh. 
tekir Mürakabe Bürosuna ha. 
ber verHmi§ ve bunlardan 
dordünün suçlari cürmü • 
me§hutlarla tesbit edilerek 
adliycye teslim edilmi§ler -
dir. 

· devam ettigi farzedilse bile, ki bO 
hale mütemadi grcvler az ço~ 
mâni oluyor, yine bu cldc cdiltO 
mamulâtm Büyük BritanyayO• 
bizzat Amerika vc i:imdi barbe f!Î' 

ren Rusya arasmda taksim edil· 
mesi lâz1m gelecektir. Hattâ ;\'[os· 
kovaya acelc bir scylcr yollaJJ13~ 
lâz1m geldiginden "bunlarm in~;Ji~ 
paymdan ayrtlarak gondrrilmeô1 

müzakere edilmistir. Yâni ac1k(, 
anla~1hyor ki Âmcrika iiïmdi !i~ 
ucu bucag1 bulunm1yan bir l az;11t 
halinde degildir. Bu mühiJ unn1 

ve silâhlan ta ingilfrrc arlalar111• 
k11dar bizzat gotürüp tccl im tnic) 
hakkmdaki tcma\'"llcrin de h:irs· 
reti azalmI§ gibi . goriinii ·or. Çiill' 
kü Groenland vc · zland.,nm i• "':il· 
lcrine ve Atlantikte Amcril-:1 fi)O' 
sunun karakol vazifo ini :rapmasr 
na ragmcn hiçbir Alman ta ·prt 
veya denizalhs1 ile çarp1sma oh11~· 
m1§br? Acaba Almnn askerî kt1''' 
vctlcri Amerika filosuna mcns11V 

cüzülerden birini goriince JtC
1 

türlü tccaviiz tasav\'urundan vat· 
gcçiyor da onun için mi mfüadr· 
me imkâru kalm1\'0r. Y1 ksa bcyB' 
nat ve nc§ri:1;ata. ra;;mcn Am cri· 
kan ku\'vetlcri parmaklaruu c~r· 

---------------
eder .. verilen emirlere gôre intiza
mmiz1 muhafaza eylerseniz, hiç 
§Üphe etmeyiniz ki Cenâb1 Hak si-

- Yâ Resulâllah! .. Niçin §ehir
de kalmay1 ihtiyar edelim. Ve 
dü~anlara kar§i, niçin kockak 
gôrünelim... l;iimdiye kadar, dÜ§
manlanmiz ' ile da.ima sabra mu- zi, bu scferde de muzaffer eyliye-
harebe1eri yaptik. Bu defa da, ayni cektir. 
§ekilde hareket etmeliyiz. Dedikten sonra, hareket emrini 

Dediler. Ve ibu fikirlerinde de verdi. 
§idcletle rsrar ettiler. * 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu is- islâm ordusu bu defa tam 
rardan h~lanmad1. Fakat, ehli is- (1000 nefer)den mürekkep

1 

bulu-
lâma korkakhk aUolumnasmdan i nuvordu Bu b' ! · h · . . . . h 1 ; .. • m ne erm eps1 
endi§e edenlerm ishr am ~r~na p iyade idi. Yalmz Resulü Ekrem 
dayanamiyarak. arz.usunun h1Jafi
na olarak onlarin fikirlerini kabu- Efendimiz ile, bir de eshaptan 
le mecbur kaldi. (Ebû Bürde) ata bin.m~erdi. 

. .. , . . Fakat orduyu te§kll eden efra-
~e!er-berhk, .. sur atle ikmal ~il- dm arasma birtakim (münaflk). 

m~t1. Ve o gun (cuma)ya musa-l lar da •kan§ml§lard1 K11Iç korlm
difti... Re ulü Ekrem Efendimiz, sundan müslüman oÎan ve gizliden 
cuma namazmdan sonra, pck ha. · 1. ( .. 'k) 1 t f 1 · .. · b' hutbe .. led' g1z iye mu§ri ere ara tar ikta zm ve muess1r ir soy 1. b 1 b .. f kl d d ' 

D
.. kl - b' . 1 u unan u muna 1 arm a e 1 

_ u§manm ço u.g.u, 1z1 as a (300) k d , b 1 d 
d .... d " (B d. )d ki d " a ar 01up, a§ arm a da 

·U§UD uremez. e ir e U§- (Abd 11 h bin Eb' S l'l) 
anl d ... · · k t ' · u a i e u vard1. m anm1z a, ,.,tz1m uvve imiz-

d .. · i· f l 'd ' F k t b. · (Devam1 var) 

düler. Îkide bir: 
- Haydi ba§llyor, haydi ba§h

yacak, bilet alm1z, içeride yer ·kal
mad1! diye bagmyorlar, fakat çok 
defa bak1yoruz, onlarm dedigi gün 
ve saatte ne ba§hyan var, ne de 
ba§hyacak! Hele Amerikanm, bu
günlerde kendiliginden bir harbe 
ba§lamas1 bana masal gibi geli
yor. Hani, bazan gazeteler af~ler 
ve duvar ilânlarile filân gün filân 
yerde ba§pehlivanlarm gayet cid
dî ve s1k1 güre§ler yapacaklan ilân 
edilir; ahali o gün bu gürf!§leri 
seyretmek için oraya dolar; fakat 
muayycn zaman gelince ba§Pehli. 
vanlarm yerine ortaya bir cazgi.r 
çik1p: 

- Ba§Pehlivanlardan filân ve 
filân, hasta, yahut mazur olduk
lan için bugünkü güre§e i§tirak 
edemiyecekler, kusura bakmaym, 

(Devaml 3 üncü sayfada) en uç mIS i az a i i. a a iz1m 
Cenâb1 Hakka iman1miz .. harp es- ============================2 
nasmdaki intizarn1miz sayesinde, 
faik dü§manlanmiz maglûp ve pe- 1 
r i§an edildi ... Bu harpte de, ôyle '-. 
olacaktir. Eger dü~an kaf§1sm

MAHKEMELERDE ve POLISTE J 
da tam bir intizam ile sabrüsebat [ 
gôsterirseniz, galebe ve zafer, yi. J 
ne sizde kalacaktir. 

Dedikten sonra, (toplanma) em
rini verdi ... Ve kcndisi de derhal 
(Hanei Saadet)lerine çek1Li. 

Medine §ehrinde ba§dêindürücü 
bir hareket ve faaliyet baljladI. Si. 
lâhlanan mücahitler, (Mescidi i;ie
rü) în onüne toplamyorlard1 ... Si
lâhlar §alord1yor, renk renk bay
raklar dalgalamyordu. 

Fedakâr polis 
---------... ~--------

Denize dü~en bir genç kad1n1 kur
tarmak için elbisesile denize at1ld1 

Evvelki ak§am Kadikoy L kele.s· 1 J erhal hastaneye kaldmlarak te
nhtim boyunda gayet heyecanl. davi altma almm1~lard1r. 
bir vak'a olmu~ ve ak§amüstü r1h- Yap1lan tahkikat neticesinde ka
hmda gezmekte olan kalabahk zazede kadmm !çcrenkôyünde o
halk küt!esini derin bir heyecan turan Nezahat admda çok genç bir 
ile sarsm1§hr. 

kadm oldugu unla§ùmI§hr. Rlh. 
Vapur iskelesinde va:ufedar o-

Un tev1ii iyi ya
p 1lm1 y or mu~ 

Tevziat yapan hey
e t degÎ§tirildi 
Biirekçi, yufkac1 ve pastac1 f1nn. 

larina verilen unlarm tevziinde 
~plsuzluk yaplld1g1 hakkmdaki §Î
kâyetler üzerine ba§lamlan tahki
kata devam olunmaktad1r. Dün fi
rmcilarm da i§tirakile Toprak 
Mahsullerj Ofisinde ibir toplanh 
)"ap1lm1§hr. Neticede tevziat1 iyi 
idare edemedigi anla§ilan Ekmek
çiler Cemiyeti reisi Ahmet Ri;i;a
dan ve yanmdaki diger iki âza. 
dan tevzi i§inin almmasma karar 
verilmi§tir. Tevziat badema yeni 
seçilen iki ki§ilik bir hey'et tara
fmdan yapilacaktir. Her firmcmm 
hakikî ihtiyac1 tesbit olunarak ana 
gôre un verilecektir. 

Halen verilmekte olan unlarm 
yeni fmnlar açllmas1 dolayISile 
gayrikâfi geldiginden bunun 20 
çuval arttmlmas1 da kararla§hril
m.I§hr. 

---<>----
Sirkeci - Y edikule arsmda 

iniaat müsaadesi verilmiyecek 
Sirkeci - Yedikule arasmdaki 

tren güzergâhmda badema yeni 
ill§aat müsaadesi verilmemesi Be
lediye Reisligince kararla~tml

m.I§hr. 

Esnah hastanesinin bina11 
satm almacak 

~eyhler mezar":' 
hg1 yola gidiyor I 
Burada olüsü olanlara 

mühlet verildi 
Maçkadan Akaretler tarikile 

Be§ikta§ tramvay caddesine inen 
yolun geni§letilmesi kararla~hnl- · 
m~hr. Bu yolun ba§mda •i;ieyhler 1 
mezarhg1•nm bir k1sm1 .bu mûna
sebetle temizlcnerek yeni caddeye 
ilâve olunacakt1r. Beleliiye Reisli
gi dün kaymakamhga gonderdigi 
bir emirle mezarhgm 4,5 - 6 metre 
geni§ligindeki klsmmda bulunan 
mezarlarm kaldirilacag1m, 1 ay 
içinde aileleri tarafmdan kaldml
miyan mezarhklarm Belediye ta
rafmdan temizlenece,gini soyle
mi§tir. Yeni cadde asfalt olacakt1r. 

Ticaret Vekili 
Bugün §ehrimizc 
gelmesi bekleniyor 
Ôgrendigimize gore Ticaret Ve. 

Bundan ba§ka Kabala§da 
komür ihtikân yapan Yusuf, 
ile Sultanhamammda Sünbül 
ham 42 numarah ardiye sa -
hibi Kalafyan, el!nde Japon 
bezi oldugu haldc bunlan 
satmamak ve saklamaktan 
suçlu olarak müddeiumumi • 
lige verilmi§lerd. r . Kalafya. 
nm i:rdiyesi mühürlenmi~tir. 

D;i!cr taraftan Vali ve Be. 
lediy'e Re1si tarafmdan kay -
makamhklara gonderilen bir 
emirle ihtikâr ihbarlan î§ile 
kaymakamlarm da b1zzat 
mc;1gul olmalan ve bunlara 
ait lahkikatm d~ger bazi Li -
rere tercihan yap1lmas1 teb -
lig olunmu§tur. 

\.. .J 

Beykoz Hayvan 
Sergisi aç1ld1 

-----0---

Derece alanlara 
mükâfatlar ver il di 

kili Mümtaz Ôkmen bugün §Ch - · Dün saat 15 de Beykozda bir 
rimize gelecektir. Vekil ~ehrimiz. hayvan sergisi aç1lm1~t1r. 
de bir gt1n istirahat edecek ve bu Ba§ta Vali ve Belediye Reisi 
müddettE'n istifade ederek Vekâ - Lûtf1 Kudar ile Ôrfî Ïdare Komu
lcti alâl:adar eden il!ler etrafmèa tam Korgeneral Ali R1za Artun • 
tetkiklerde bulunacakt1r. Vekilin kal'm b!.!1undugu davet1iler saat 
limamm1zdan yarm i:abah kalka - 11 i be~ geçe vapurile ki:iprüden 
cak olan T1rhan vapurile Band1r. Beykoza gitmi§lerdir. 
maya gitmesi ve oradan da .fuarm 1 Kaymakam ve Baytar Müdü. 
açih§md:.i bul~nmak üzere. Izmire rü Esad ile di);er zevat davetlileri 
harcket ttmes1 muhtemeldir. . iskelede kar§Ilami§lard1r. 

Îki celep tevkif edildi 

·~ ha kaphrmak hususunda m1 imSll 
gostcriyorlar? Sarih malînnatt111ii 
olmamakla bcrabt•r Atlantil te l:B' .,, 
tmlan gemilcr lonajmm azal 1gtf 
01 gostcrcn ku vvetli hi r a 1 â. > 
ai:)rmüvoruz. Bunun ~ebe11 ve t~ 
~nelini. habersizcc \'e dolamb11C 
yollardan Amerikanm mu} arrhr' 
ye girmesine §îddelle muhail·fct ~ 
den zümrenin 'Üchtlurorla arau•9 

yanh§ olmaz. Daha geçcn haftl 
eski Ciimhurreisi )lisfrr 1Joo'''

1 

b. k • ' d . ~·~1 
uro a~·an azasm1n a nuza. 

ta~I.yan bir muhhray1 hûki'1n1c1' 

vermi§ti. ..~ 
Amerikada son günlcrdc BiiylJ 

Britanyann durumunu ve me.Sii" 

gini !jiddetle tenkit cden sc~I~ 
yüksclmiye ba~lam1~hr. IliJh:i~ . 
Rusyan1n barbe i~tirakindcn 50JI 

~ .,. 

Biraz sonra, (Hanei Saadet) in 
kap1s1 aç1ldL Agir agir kap:dan ç1-
kan (Resulü Ekrem) Efendimiz de 
harbe hazirlanm1§h ... Ba~mda, ü
zerine bembeyaz sank sarù!IU§ bir 
migfer vard.i. Daima harplerde giy 
diklerï pamuklu k1sa bir hirkanm 
beline sahtiyandan bir kemer bag. 
larru§ ve bu kemere (Zülfikar) 
ismindeki k1hc1 baglami§h. Kal
kanm1 omuzuna asnu§ ve eline de 

lan polis memuru Kadikoy merkez timda gezip denize bakarken bir-
memurluguna bagh 1241 say1h denbire gozleri karararak ve mu
Hasar. Korkmaz birdenbire nhhm vazenesini ka)'bederek denizé dür 
boyundan bir kad1mn denizc dù- tügü ve hiç de yüzmek bilmedigi 
§Crek çirpmmakta ve sonra da 1 ogrenilmi§tir. 

Esnaf Cemiyetleri hastanesinin 
halen içinde bulundugu Alemdar
daki binamn Esnaf Cemiyetleri 
tarafmdan satm almarak büyük 
bir hastane haline getirilmesi ka- Et ihtikân üzerinde yap11an si. 

kt kontr- ller ve ihbarlar sonunda rarla§hnlmi!?t1r. Binanm satm alm 

Resmi kfü~addan evvel hep bir 
arada yemek yenilmi§tir. Bilâhare 
de scrgi mahalline gidilerek açil -
ma merasimi yapilm1!il!r. 

ra bu itirazlar çok km·vetlc11111~ 
tir. Demokrat âyanmdan l\tC 
mecliste §îddetli hir nutuk ~ii~ I~ 

mas1 için bina sahipleri ile Birle- tanzim edilen cürmüme§hutla -
~ik Esnaf Cemiyetleri umumî mer- rm adliyeye intikal eaigini yaz • 
kezi arasmda giirii§meler cereyan m1§hk. 

Sergiye 100 den fazla cins hay~ 
van i§tirak etmi§tir. Bunlardan 
derece alanlara para mükâfati •Je 

· · B t .. r· ' l• 11'( nu§hr. u 7a a gore ni;:·: .crc 

k1sa bir mizrak alml§h. 
R~ulü Ekrem Efendimizin bu 

harp k1yafeti ile gorünmesi, bütün 
mücahitlere heyecan verdi. Derhal 
eshapten kendisini istikbal ederek 
beraberce Mescidi $erifin kapisma 
gittiler. Biraz evvel ~ehir haricin
de harbe taraftar olanlar, §imdi 
büyük bir nedametle s<>ze ba§hya

birdenbire suyun içinde kaybol. ----------
dugunu gormü~; hiç tereddüt et- 1 Kâg1thane büyük hir park ve 
meden elbise ve pabuçlarile oldu- ye1il saha olacak 
gu gibi kendisini denize atarak Kàg1thanede büyük bir park ve 
kazazede kadmm imdadma ko§- ye§il saha yapilmas1 için §ehircilik 

mu§tur. 1 mütchass1s1 M. Prost tarafmdan 

etmektedir. Mal sahipleri bu bina- Bu arad~ et fiyat~arm~n artma
ya 5().000 lira talep etmektedirler. sma sebt>b1yet ver~klermden ~o~ 
Esnaf Cemiyetleri ise 35,000 lira lay1 Kerr.al ve Artm nammda 2k1 
teklif etrnektedir. Maa~~fih. her; 1 œl~p ~~ ya~alanm1§ ve adliyeye 
iki taraf da uzla§mak içm azam1 venlmI~lerd1. 

saatler hediye olunmw~tur. Aym 
22 nci Cuma günü saat 15 de de 
Pendikde bir hayvan sergisi aç1 -
lacakti.r. 

Üç çocuk agaçtan 
dÜ§erck yaraland1 

bir §ey yapmaks1zm zaferi11 b~111 
kalan tarafmdan eldc edih11cs1,4' 
intizar ebneketdir. Gonderilcn 
mcrikan mühimmat ve tan·arcl~ 
rinin mühim bir k1sm1 hcniiz sil~ 
diklarmdan bile ('.Ikar1lmam1~tlt 
Hele Rusya miicadeleye i~tirak ~· 
tiktcn sonra Londra hiçbir fall 1 

Ayni zamanda vak'ay1 gô~en ~- , bir proje hazirlanmi§tir. 
kele çimac1s1 Ahmet de ayru §ekil- 1 

... 1.1li E l'k ·t 1 b d k ' 

gayret sarfettiklerinden yakmda Müddeiumumilik tarafmdan ya. 
bir anl~m1ya varllacag1 ümit edil- p1lan ilk tahkikah müetakip bu 
mektedir. iki milhtekir evraklarile asliye i-

yet gostermemi~tir. Bu Yen~ pii! 
yah zata gore, Biiyiik Bntan)i' 
Kmlordu harekete geçer gcçJJleil 
derhal Avrupa karasma bir sel.~ 
kuvvet gondcrmcli idi vc 1> 11

1
, 

boyle bir te§cbbiistc bulunm11rtl 
rak: 

- Yâ Resulâllah!.. Sen, bizim 
sëzlerimize bakma. Mübarek ha
tmna ber cihet muvaf1k geliyorsa, 
oyle hareket et. Senin ber emrine 
itaat etmek, bizim en mukaddes 
vazüemizdir. 
Dedil~. 

d h k t t · d b''t·· , u i ma e a1 o an ura a 1 e are e e rnl§ ve o a u un 1 
, 

lb. 1 ·1 d · t lm t 
1 

arazi Belediyeye paras.z verilecek-e ise en e enIZe a i l§ ir. . 
Bir müddet sonra bu iki feda. tir. 

kâr erkek kazazede kad1m bularak 
elbirligi ile sahile getirm~ ve rlh
trma çikarm1§lard 1r. 

Polis Hasan Korkmazla ç1mac1 
Ahmet acele ile yaralan!IU§ olduk
lan gibi denize dü~n kadm da 
bir miktar su yutmw; oldugu için 

T emizlik amelesine el bise ve 
çizme 

Belediye Temizlik i§leri amele
lerine yeni elbise ve çizme tevzii
ne l>a§larulm~hr. Îlk olarak 3{}() 

ki§iye tevziat yapilm.I§tir. 

---~~---~-----------------------~ 

Küçüksu çay1r1 
cKüçüksu. çay1n ve mesire ye

rinin Belediyeye verilmesi karar. 
la~mlmi§hr. 72 bin metre mu
rabba geni§liginde olan ·bu arazi
yi Belediye te~ir edecek ve evvel
ce de haber verdigimiz gibi .büyük 
bir •§ark kir kahvesi. de tesis ey
liyecektir. 

Karanhklann Adami 
tilsaydut, bu tavsiyem benim için l tarafl mahduttu. H1çk1riklar onu 
daha güç olurdu. Kalplerde kal - yolunda•1 ay1rmamahyd1. 
mi§ sevgiler, gcne kalplerde gô - Ellerile Vcdianm ba~m1 dog -
tnülebilirl-er. Tefcrrüath hahralar rulttu ve devam etti: 

Yazan: 
J4 bi:z;i hiç bir zaman oyahyam1ya - - Goz ya~lar1mza ne kadar ya-

1 R F A N D 0 \.:Il A N caktir. Çünkü boyle bir §CY yok. z1k oluycr bilseniz. insan bir §Cyi 

E 37 1simlcrimizi unutsak geriye bir. sarfcderken, elde edecegi mahn de. 
'-----~------- debî Roman birimizi aratacak hiç bir §ey kaL- ger ini dii§ünmeli. Melin olmak si. 

la k · t · 'dir B 1 b ' b . m1yacak. 1 zin ihtiy11 çlanmzm en ba~mda ge. 
terse' ellll. e ai;.,r bir dar.be indiri • nrna 1~ ey1c1 un ar Ir 1r - 1 1 l 1 

e;• 1 · · .. • ~l d'. t ' lbett - Bunlan Î§ olsun diye sôy ü - ir. Haydi hazirlanm ayr1 a im. 
lir. Bu darbenin ac11Ig-1, sukutu enm gormese er 1 ne ice e e 

k. b k b' 1 ' k b ' l ' d ' ~ , yorsun Kenan. Bunlarm hepsi, be. - Gidemiyccegim Kenan. hayale ugramaktan daha çok e - i a§ a ir yo a ç1 a 1 1r 1. ..,u . . . . lm k 
1 · · · · ls h ld b. · · k b h t ' t düf' 1 m teselh etmek 1çm uyduru · U§ - Bun.1da kalma neye yarar. lîmdir. Sizin gi:irü§ erm1z 1y1 o a a e 1rmc1 a a a 1 esa er. . 1 · N 1 1 'd k d ~il 

dahi, cemiyet için gülünçtür. Ku. de ar k lâzun geldigï g·b· k r sôzler. Heps1 yalan, ya an .. se,,vg1 as1 o ~a g1 ece eg m1S1mz. 
t 1 amda t d" fl 

1 .~' k ut_- demek.. .... Silin gôzlerinizin ya§ml, neile ile 
runu vustada bile, bir kral k1z1 bir u U§U 3 gene esa u ere ""r e - 1 . b' b' . . lal 
çobana gonül verdigi zaman, neti.: mek lâzim. Kral km çobana tutul. Gëzle ~ i su:a~mi§t~ elher~ arasi:i-- Ir 1~mizt:.. ayri 1~· d b h. 
cenin ne oldugu malûmumuzdur: tnadan evvel, boy le bir halden da ba§lnI giz iyere iç innaga 1 d ' ep b ansiz . lle~ter en, a .. 

Çobanln boynu VUrulur klZ ise bahset~ler muhakkak .ld gül.erdi. ba§ladi. . .. .. d sel .. iyorlsun.. uKvauyen e ne§ e gu.. 
• . Kenan belk1 yalan soyluyor u. unç o maz m1 enan: 

y~h gi:itlerile prense hediye edi - Halb~ki sonr~l~, prens koll~ • Fakat b11na mecburdu. Çünkü o Erkek, cevap yerine Vediamn 
lirmi§. Demek ki, cemiyet bunu hnda bile belki goz ya§larim din.. çok iyi biliyordu ki, baz1 yalanlar, eldivenkrini uzatti. Kendisi de, 
boyle kabul ediyor. dirememi§Ür. hakikate merdivcn dayam1§ olan kasketinai vaziyetini bozup tek -

- Bu misallerle biz.i.m ararru:i: - - Net!ce ne olacak Kenan? nazal'Ïyelerdir. Yalan olan kendi rar düze!terek, gûya haz1rligm1 ik 
da daglar kadar fark var Kenan. - Nelice gayet basit Vedia. Bir sozleri, fakat ifa<le ettigi mâna mal etmi~ gôründü. 

- Fark, §ekil ve zaman itibari. i.ki dakika sonra §Uradan ç1kariz, bir kanundu. Fmnd<:n ç1ktilar ve beraberce 
ledir. Mahiyetini dÜ§Ünürsek, hâ.. ellerimizi son olarak s1kanz ve K1zm h1çkmklari ana bilâkis bir iki ad1m yürüdüler. Nihayet, 
di!reler ayni kap1ya dayarur. i:iin her §eyi unutmaga çali§mz. Za - metanet veriyordu. Ve bu meta • elleri birbirini sikarken, son sozü 
ac1 taraf1, çobana kral ktzmm ~1k ten bizim kuvv-etli bir mâzimiz de netten son olarak istifade etmeliy. gene Ke!'an sôyledi: 
olusu: Vedianm da Kenana bag .1 yok ki. Ç1lgmlar gibi sevi§ip ay • di. Çünkii bu Î§in nasll olsa, ç1kar - Bahtiyar olmak veya bedbaht 

kinci ceza mahkemesine havale o. 
lunmu§lardir. 

Asliye cezada suçlularm sorgula
nm müteakip dinlenen §ahitler ve 

okunan ilk zab1tlara gore suçlan 
,sa.bit gôrülmülj ve haklarmda tev. 
kif karari verilmi§tir. 

Baz1 ~hitlerin celbi için duru~ 
ma ba§k:l bir güne talik edilerek 
celepler tevkif edilm~lerdir. 

Taksimde Akarca sokak 5 nu -
marada oturan Yervant, Osef ve 
Ohanne.> lsmindeki üç çocuk o ci. 
vardaki arsada agaca ç1km1§lar, 
fakat çürük bir dalda oynarlar -
ken dal kopmu§, çocuklar yere 
dü§erek yaralanmi§lardir. Vak'ay1 
gorenler haber vermi§ler ve ço -
cuklar l;i•§li çocuk hastanesine kal 
dirilm1§lard1r. 

sm1 hayretle kariiilamahd1r. ;i 
Anla§thyor ki bu demol rat ~· 

yan askeri i§lerin harikulâde ~, 
tl'hasslSI dcgildir. Odasmdan or r' ,, 
lari karalara ç1karmak, vapur ,J 
bindirmek, bavalardan na.del~ti· 
gayct basit ve ucuzdur. Fakat iij( 

liga büninmek insanlarm lœndi (te dü~ecekti. yat hiç de boy le hayallere t1l ~~I 
~ .. .. k h hammil dcgildir. Filhakika 111

1 
A eDerinde degildir. Dünyada her - Beyaz1da dogru yurur en, e - - il r 

kes mes'ut olmak ister, fakat çok nüz Ved!amn ellerindeki harare _ nazrrlarmdan biri bu ten~ t" 
Avam Kamarasmda cevap ".~JI defa bunun aksi zuhur eder. Bu • ti ta~1ya'.1 elini dudaklanna go • · ,,. 
rek onümüzdcki on iki ay iç ,t' 

gün için siz de Nihatla mes'ut oL türdü ve ôp~ i.i. imrilterenin kit'a Avrupaslll• ,,.. 
maga ça!I§lllIZ. Onda, sizi mes'ut - iKiNC1 KISIM - ferl bir kuvvet gondcrmek t11! 1'11 
edecek vasûlan §imdiden J aratma- - 1 - d' f'' • vurunda oldugunu bildir I. 01 1· 

ga hazirlamn. Hayat belli olmaz. Bir Haziran günü.. tasavvur ile hakikat ara 1 .~· ~f 
Bazan N•hat gibiler ·benim için fe. istanb11lu kavuran bir s1cakhk, uzuncad1r. Rus ordusu gibi d1:·~11 
na kabul edilirken, s~z~ .ek§Siz bir gëilgedekileri bile buram buram nm en muazzam vc kalnba 1 .,;t1 
arkada~ olur. Esasen 1yil1 veya . .. .. i.11 11 

f al
·'- l'kk'l .. d -· · terletiyor. Maçkada, Mukcrrem be ordnsunnn müdafaada mi.~ .,t 

en ...... te a I ere gore egl~Ir. . .. .. d 'k' h • k b ~ J.1\ J· . . .. • . • ym apartimam onun e 1 1 usus1 ugrad1g1 gorülür en u , .jO~ 
S1z onu 1y1 gormege çah§irsaruz, b d I'ki . k tt k' b. 1 d. k k k \! 11~ .. 11 , . . ara a uruyor. nc1 a a i ir iten si in Ire ar§J ç1 ma ~ 
mes ut olmak 1çm baz1 f1rsatlan d d .. d kt ._. h t t ..., d h 0 da ~•· 

l 
. . . . 

8
. • t o a a uç o or 1vir as a ya a5 1 ton a taam a:i:m1 srras1 lP' 

e de ed~b1hrsm1z. 1ze yegane av t f d b b . k nutu'- 50 .. ,·lemek kadar basit 0 
· b . t 1 tt' .1 e ra m a a§ a§a verm1~ onU§U _ ... 

siyem em unu un ve ve 1a a o • yorlar yacagt t~biîdir. .o:r;i)'el' 
mÜ§ kabul edin. Dogdugu gün a - Tehlik l' b' d y1 Rus harbi bashvah ber \P b ~ k b t . b. uk b k - e 1 ir ~ey eg1 . , ~ k ç• .tl 
nasim ~y e ml§ Ir çoc ' a§ a - Ben. de ôyle zannediyorum te Napolyondan bahsetme ,,10'' 
bir kadmm sütü ile nasü büyütü. hocam. k " nunla mukayeseler yapma 
lebiliyorsa, siz de oyle yapm. Gi:i- Üçüncü doktor itir zd b 1 oldu. "' •. .P', 

k · · k' k k b' a a u unu. ,;.' rece sm1z 1 pe isa ir zaman - yor· 1809 tarihinde Napolyon 11r' 
da Nihat. kar~mizda ikinci bir Ke _:. Ben sizin fikllinizi maalescf turya il(' barbe giri tigi ,·:1ii;: 
nan olank yer alacakhr. Size u • kabul edemiyecegim. Krizin muh- , larda me!)gul oldugu sir .;i~.,·. 
zun bir omür ve parlak bir hayat telif :iekilleri vardir. Sayiklama _ hpki bugün gibi, liirtak1111 ~·!!"~~ 
dilerim Vedia .. Allaha1Smarlad1k .. lara dikkat ederseniz, kalbin ha • Ier ve politikacdar bu 1~ ~111t 1, 

Fazla soyliyemedi. Biraz daha rekâhm iyice yoklarsamz, pek de yetten bilistifade Felcmc~~. 
1
, 11111-

durursa, dolmaga ba~1yan gozle - ihmal gi\türmedigini anlarsmiz. Ierine asker : 1karmak lut.{a"'1 
rinin bo;ïanmasile fena bir vaziye. (Dennu nr> (Devam1 3 ilJll1ll sa> 
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Almanya, Ame
r i ka vaziyeti 

Memleket dahilinde 
iC§CVVÜ~ 

oldugu gorülüyormu~ 
B"rl~n 15 (A.A.) - D. N.B: Hü. 

kûrnet mcrkezmin siyasî mahfil • 
lerinde uhar edil('n kanaate gii • 
re, Arner1kan meb'usan m·eclisin • 
dr mccburî askerlik hizmetinin ka 
b.u ü çtn vcri'cn rcylerin netice • 
~1 Arner1kada dahili vaziyelin ne 
adar mu~evvq oldugunu bütün 

d
1
.ünyaya bir kere daha gostermi,,.. 
tr. 

Yan resmî mahfillerin kanaati • 
ne gor: ise bu kanun etrafmda 
Yap1'•m muazzam propagandaya 
ragrn"r l:anunun yalniz bir reyin 
ltrn· . in ett.j1 ckseri lie kabul e • 
di!rni§ olmas1 keyfiyeti, Ruzveltin 

harp khi ndeki poli tikasm1 tasvip 
;tllùyen cereyanin Amerikada ne 
adar :.~vvetli bulundugunu géis.. 

lerm~ktedir. 
Alman hanciye nezaretinde bu 

lniinasetetlc beyan edild1gine gêi.. 
te, BirlP•ik devlctlerin askerleri -

~i bit veya on sene silâh altmda 
Ulundurmalari Almanyay1 hiç • 

b~ veçhile alâkadar etmemekte • 
dtr. Zin bugün yeniden §U nokta. 

Ya. qal'l:!t ediliyor ki, bu tedbiri 
},hhver devletlcrine müteveccih 
0Iarak teis1r eden Almanya degiL 
dit Bu, Amerikan matbuali ie ba. 
~1 Arner1kan siyaset adamlan ta -
tafindaa one sürülm~ ve kabul 

~1lm.i§ bir tefsirdir ve fakat Ruz. 
"elt taralmdan yap1lan bütün pro 

hagan?aya ve bunu destekliyen 
arrcu tesirlere ragrmm Ameri -

ltan mecburî askerlik kanununun 
Ya.In1z bir fazla reyle kabul edil • 
lnt§ olmas1 dikkale ~yan bir vâki.. 
ad1r, 

Amerikada bü
yük manevra 

ir harp 
rekoru 

~ilide korkunç 
kar f Irtinala r1 
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Tunusda casus. 
luk hareketleri 
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. "\ 
Ilk pamuk Bu suçla on iki ki~i _Konyada y eni eser 

idama mahkûm oldu t b b .. [ 
Londra 15 (A.A.) - Tunus as -1 V e e § e u s e r mahsulü 

Bin 
Ç1glar alttnda kal- kerî maPkemesi, bugün 12 ki§iyi -

japon ml!ll o t el l er var olümcezasmamahküm ctmi§tir.K.'tt·· p k t . . b l d b ' h. Sokedekooperati-
T Bunlar, àü<man hizmetine girmek U Ur ar ln esv1yes1 a~ a 1 • Ir §C Ir f e g e t j r j l d Ï VC 

fa yyaresi y agw an kann yüksek- re Tunustan kaçmaga te~ebbüs kulübü aç1hyor - otomatik telefon yapilacak b e gw e n il di 
cürmü i•c :.::.annaltina ahnmJ§lar -

Ç K

• • l SO t ligi 10 metreyi bulmu~ d1. Mahkeme aynca bir §ahsi mü. Konya, (Hususî) - !stimlâk i§i J ait tedbirler alacakllr. Beden Ter. Sôke, (Hu.•,uoi) _ So;kede 
ung lng1 saa Buenos - Aires 15 (A.A.) - And ebbet kür~k cezasma ve mütead - birkaç scne evvel ikmal edilen biyesi su sporlan federasyonu bu 1 geçen sene 2500 donüm pamuk 

b b 1 d 1 
Kültürpark'm toprak tcsviyesine maksatla Konya bêilgesine nakdî 1· 

0 m a a l a r sira daglarmm merkez mmtaka - dit e§hast üç aydan be§ seney-e ka- nihayet bundan bir ay evvel ba< -
1 

ziraa l yapt~tir. Bu scne 20 
d b'lh ik' d h · • yard1mda bulunmu~tur. ' bm dônüm pa-uk ckilml§tir 

Çung King 15 (A.A.) _ Ofi: sm a ve 1 assa l yamaçta se - ar apts cezasma mahkûm etmi§- lantlml.!;hr. Vali Nizamettin Ata • Konya merkezinde beden terbi. J Fakat dort bin dônüm kadar 
Çinde bir den:z üssünden bildiri • kiz gündenberi hüküm süren §id. tir. ker ve bclediye reis vekili Fuat A-

ll
.yor.· detli b1r kar firtinasi neti'cesi'nde 1 yesi mükelleflerinin talim ve ter. ! yer, tavtnda ekilanooig· :ndcn nadolu yüzlerce amelenin çah~ • 

8 
Agustosdan dün sabah saat yüz ki§i kadar OlmÜ§ ve yaralan • M b d rnasmi yakmdan takip ve telkik biyelerine ba~lamlm1§hr. Say1s1 tohum ç1kma1Tll§ ve buralara 

10 a kadar bindcn fazla Japon tay m11tir. Hasarat milyonlarca peçe. a yor urnun a 1 etmekte ve i§in bir an evvel biti _ 235 clan mükelleften hemen hepsi yeniden susam \'e dari Ntlmi§ 
yaresi Çung King ve havalisini teyc mal olmaktadtr. rilrnesi için alâkahlara lâzim ge _ vazifelerme seve seve g1mektedir. : veya nadas olarak bo~ k'alrm~ 
~iddelle bombardiman elmi§ler • Firtma netic-esinde Lascuova, Serseri bir mayn len ':mirlcri vcrmekledirler. Ier. j tir. 
dir. Yü' elli saatten fazla devam Punie Vadacas ve Puenteinca'da Kulturpark, lStasyondan ~hre Konyada bir ~hir klübü açll • Nisanda müsait bir nadas-
eden ha\ a taarruzu olmu~tur. De. ciddi hasarat kaydedilmi{;tir. . g 0 r Ü J d Ü girerken caddcnin sag tarafma isa. mas1 hu.c,usunda yap1lan te~ebbüs. ta ckilmi§ clan pamuklardan 
vamh olarak 6 gün alti gece zar _ Mühim bir seyyah mcrkezi clan bet ed ge . h d .. d ler1 Vali N1zametlm Ataker bü • Mustafa Sclçuk ismi.nde bir 

- p Bilbao 15 (A.A.) - Ofi: Serseri en Ill§ sa 3 a vucu e ge • ·ük' b' · le k 'fi · ·11: •- l 60 k'I · 
fmda Japon tayyareleri Çung uente.i.nc .. a'da t.a§larm kay. . . tirilmektedir K"lt " k .. d y ir memnuniyet aqtlam1§ ç1 ç1 1 wp anan l o Çl-

nd b 
b1r mayn Mayor burnunun §tma • · u urpar içm e, . . . g· ·u· ~ S"k a k 

King'in idarî ve askerî müessesa. mas1 yuzu en ir otel kismen ha . • . . .. stadyom, çocuk bah~si ve dige{ ve b1lhassa gençhge mahsus b1r 1 i ' pamu.,unu o ·e p mu . 

t bomb 1 d
.kl d k rap olmu<tur Caracoles 1'stasyo li garbisme on mil mesafede go • b' k .. . 1 . . . . l'k l l ik sati~ koopcratifine 8 Agustos 

im a a i an esna a hal • • · .. 
1 

.. .. Sah'l h f . . 1r ço muesscseler bulunacaktll'. I yerm em1nt 1çm a a a i an t~v 
hiç çikmaksizm sig" maklarda ka! • nu 15 mtlre kalmhgmda bir çigm ru mu~tur. i mu a aza gerrus1 H l'h rda 80 , etllÙ§tir 

1 

günü ilk pamuk teslimah ola-
altmda kaybolmu t B · ·d· bu maym tahrip etmek için denize 1 a 

1 
azi XlOO eb admda 1 · rak gonderm4tir. 

mak me~buriyetî ile kar§1la§ml§ • . . . . .. .. ~ .. ur. u na ise lm 
1 

futbol sahasmm yeri hemen he • Yakmda Konyada olomatik telc.. 
tir. Atilvn on bin bomba say1S1z sek1z ~L!;mlll olumune sebep ol • aç1 1§ ir. men meydana ç1kar1lrn1§hr. Bu fonun tesisine ba§lamlacaf:I rnem. J e,!:r%':1'!~~~1:";,~e:u~~: 
yangmlar ç1k.masma sebep olmu§- 1 mu§~Ur. Yeri kap'.1yan k~m ka • sa_hamn k. enan.nd.a 400 metrelik nuniyetle haber al1nm><t1r. Bu te. -
tur. lmhg1 on metrey.i. buldugu iÇUl' p • t k .. b 1 .., g1 olçülerek 31 m/m oldugu, 

h arIS e Omu 1r atet•zm p1sh ve dig"er lüzum. sis· ·t ·1 tl K •1 I k · Id• -~ àdise mahalline giinderilen kur. • . e a1 e e er onyaya k1smen sa,; am, par a ve 1yi o u.,u 
tarrna ekipleri geri donmek mec • lu tes1sat yapilacakhr. Maalesef, gelmi§tir giirülmü§lür. 

Macaristanda 
vergi zamlarI 

• t h k t} • vas.ta nQksanhg1 yüzünden, bu sa. \. .J 
buriyetir.de kalmt§lard1r. DIS are e er1 ha drenaj ameliyali olmaks1zm B ..., __________ _, 

Beynelmilel yolla And daglar1 yaptldtg• için, nerde bu lüzumlu ravo a"'ma"'ga.' B A s M A 
a§m tren hatt1 l;>ili yamacmda ka. p Oll·s halk u·· zer1·ne ameliye için tekrar çah§tlacag1 an 
ra gomülmü§tür. $ili merkez mm la§ilmaktadir. l;)imdilik basit bir fk 1•H • " 
takas• daha fena b.ir vaziyettedir. a te§ a ç t 1 · halde yap1lan ameliyatm Îlkte§rin ï gozü kor bir a dam TIKARI 

Londradakl
• Londra 15 (A.A.)_ tsviçre rad sonlarma dogru bitecegi tahmin kuyuya dÜ§tÜ, kendi .>--·-

edilmektedir. 
yosunun bildirdigine gore, Çar • k d 0 k k Id Sümerb kta 40 k 

• §amba ak§am1 Pariste komünist 

Her ~eye yüzde on 
Millî Müdafaa ver
gisi zam edilecek Al 

Konyada ilerisi için mühim bir en Jne Çl 1p urtu U an n U• 

man aJansI gençlik \'e halk yeri olacak Kül • Bodrurn, (Hususi) _ Mumcular ruca afdtgwl basmay1 
B d t 15 (A A) Ofi 

isyan hareketleri olmu§tur. Hâdi- '>' 
u ape§ e .. - ·: Dev türparkm ikmaline kadar sporcu - nahiyesinde bir vak'a olmi t 90 k 

let varidatmm arttmlmasm1 icap seler, Saint • Lazare demiryolu is. larm bugünkü ihtiyaçlanm temin I Bu nahiyeye bagil Sigiralan:§ ~~: U fU§a sa tan 
eden vaziyet do1ay1sne maliye na. Bu mahir casus tasyonu onünde ba§1am1§, polis, maksadtle tdmanyurdu sahasmm • .. d 'k' .. zü ,..;, 4• 1---0---
zm bir tak1m vergi ve rüsumun idam edildi tezahüreülerin bir geçit resmi yap tâmirine ve bir k1s1m tadiller ic - ~nt e: lçl g~ .,;;' d ~ :a~mda iki manifaturac1 
tezyidini nahk emirnameler ne§ - maga te§ebbüsleri üzerine ale§ aç rasma b<:§lamlmi§hr. Bu maksat • us a a. cra . un e.n a ç:".i.. k 
retmi§tir. Ezcümle millî müdafaa Londra, 15 (A.A.) - Aman tebaa. roi§, bir çok ki§i yaralanmi§hr. 16 la Bcden Terbiyesi Umum Müdür ne gelml§ ve bir çay 1çmek lÇUl Y 8 8 18 n d 1 
için yüzcie on nisbetinde munzam smdn joseph jakobs, bu sabah Londra l" - .. .. 'ki 1 K b"L Mumculara gitmiye karar vermir tzm1'r, ( Husus1') - Osman1·,.e cad 

da idam edimi~tir. kisi tevkif olunmu§tur, ugunun 1 sene cvve onya o 1· M 1 · t'k 1· Il , 
bir vcrgi vaz'edilmi§tir. Alman gizli servisinln ajam olan Ja- gesine yapt1g1 be§ bin lirahk yar. •r. wmcu ar 

15 1 
ame me yo a- desinde manifaturac1ltk yapan Ali 

Bundan ba§ka inhisar rüsumu L kobs 1898 de Lükscnburg'da do,iimus- u k dima ilâ\'eten Konya bolgesinin nan Mustafa Çtrak gobe! mezar· Karagoz ile magazada tezgâhtar-
le hazine harçlan da yüzde yirmi tur. Alman ordusunda zabit veklli ve ~a ta ha S at de bir miktar tahsisat ilâve ede • ilgi içinden k1sa yoldan gitmek is- hk yapan Âlim Ker;_qogJunun Sü-
be§ nisbPtinde artt1nlm1§hr. Mu • metoo"?loH scrvisine merbut olan ia- rek Konyanm biricik sahasm1 ev. terni§, bu mezarbk içindeki kuyu· rnerbanktan 40 - 43 kuru§a sat:n 
amele vergisi de be§ ilâ alti misli 1<obs, lngiltereye para1ütlc atlamJiltr. velce oldu"u aibi istifade edilir bir ya dü<mü<tür. Kuyu 13 kulaç de. alchklan basmanm behcr metre-

.. .. . . Uzcrinde sivil elblse ve bir de telsiz Mahsul yÜ de yet • c 
6 

o· y y fazlala§tmlm~tir. Tutun ve ispir . tel.graf mürstlesi bulunuyordu. Z IDly hale koyacagi soylenmekredir. rinligindedir. Ve içinde de iki ku- sini 90 kur~a satarak ihtikâr yap. 
tolu me§rubat f1yatlar1 da z1yade. I lngiltere1e iniJinden on iki saat son_ be§ miktarinda Konya Beden Terbiyesi biilgesi laç su vardll'. Hikâyenin bundan hklan haber almmt§ ,.e bunlarm 
le§tirilecektir. ra muhariz errad1 tarafmdan 7akalan- U k 

15 
(A A) _ K Asba§kanligma tay!n edilen Parti sonrasiru M. Çrrak'm kendi a"zm- cürmü tne§hut haliooe yakalanma. 

Hazirhklar sona m~hr. §a . . azamiz mer s krete . L. tf' B km . . . 6 Jan için Fiyat Mürakabe Bürosu 

G 
jakobs, kut'luna dizllmek suretile . . .. . e n u 1 er en yem l§l-j dan naklediyorum: E e d • • 

1 
· eneral do Golün tdam cctiimiJtir. kez ve nahiye51 koy1ermdc hasat j ne ba§lami~ ve ilk 1~ otarak, k!üp. .... . . ve mruyet memur1an tararm<lan 

r l r l l y O r I.ondra, 15 (A.A.) - Londra kalesin yüzde 75 nisbetinde idrak edilmi§ lerin bir çah aJtmda birle~tiril • . llU defa suya daldun Çlklun ikm- tertiba\ aJm.lnl§lir. 
~evyork 15 (AA.) - Büyük ma yeni fayinleri de casus Jakosb'un jdl1'm münasebet;- bulu nmaktadir. E lde -edilen mah • , meleri hususunda venlen kararm ci ç~unda ta§lara tutundlllil, Magaza sahipleri; numaralan 

~e\rralar için son hazirhklar bâlen Berut, 15 (A.A. - General Dô Go! le harbm ba1lang1_cindan b~ri llk defa sul müstahsiller tarafrndan ber tatbikm:i gcçmi§ti.r. sonra la§lara basarak sudan çlk- tesbit edilen paralarla, dort parça· 
"'llUL·i· • · Be R d .k: isdar ett!gi bir kararname ile general olarak kuniuna dozildigl soylenmekte-l .. · • · t~ ayakkabtlar-· k --' "" d "'- t 58 t N · ·11 f b · "ane aa anr egw am. Io jantllon'i Afrikadaki Frnsiz !mvvet- dir. Diger bütün casuslar salben idâma gun muntazaman Toprak Ofis §U- Bilhassa Bey§"'hir géilünde yüz • ":•'.' • ~ou ÇL a,-uun vlf-, an ... are • me re ' am ' . 3. n-
~lllda yap1lmaktadll', leri kumandanhgma ve General de mahkOm edilmi~lerdir. besine teslim olunmaktad rr. me ve kûrek sporunun inki~afma b1rme bag!tyarak omuzuma estun. kas1 m.a~ulati basmalan elh ara 

50 
lfanevralara Pazartesi gunu Larminat'yl suriye ve Lübnanda aene. I ~!!!!! Ve ta§lara basa basa di§art ç1khm 

1 
~abilmde sah§ yaparken suç 

O.ooo ki§inin i§tirakile ba§lana. rai Katru'un muavlnligine tayin etmi~ '' ve dogru buraya geldim. $imdi ustu yak_alanm~lalld.r. 
~aktir. Gece gündüz hcr taraftan tir. E s R R E N G 1 z • • b b' 1 türd' t bo al.t Magazada yap1lan arll§hrmada r·Utt yûrüyü~ kollart, kafileler ve ,____________ A DA N S 0 z . a~ato l~a~ en l)'O veya y bir cins yedi top ve üç parça ile 
rener gelmektedir. Amerikanin lSpU' u un... diger cins 4 top ve 21 parça da 

Boyah l:Spll'to bulundu ve Musta. basma bulunarak 'all.I1'IIll§ ve suçlu-

Birmanyada 
tnüdafa hazirlig1 
lt l'langoon 15 (A.A.) - Royter: 
li:rn~u bir memleketin harp teh. 
ra esine maruz bulundugu §11 si • 
~ da l3irmanya kendisine kar§i 
k ap,Jabilccek her türlü taarruza 
~iat§1. mukavemete büyük bir a • 
tn tri lie haz1rlanmakladir. Bir • 
di~nYahlar son ferde kadar ken • 
lat'n1 müdafaa etmege hazirdU'. 

es;eçenJerde yapt1g1 hir seyahat 
dut~s1nda vall Dormansmith hu • 
tel} ak; kabileler tarafmdan hara. 
tea e k~~§1lanml§tll'. Bu kabileler ii.: ettig1 zaman §iddetli çete mu 

ebelen yapacaklard.ir. 

Saray Bosnada 
hir isyan 

~9 k1· . ••td"' 41 k . . Îd §1 0 u 1§1 
<: arna mahkûm oldu 

llad:grep 15. (A.~.) - D. N.B: Bos 
ltarn l'ravrnk Cl\'lmnda bir tecrit 
ke1, Ptnda vukubulan is''lln hare • 

· es ' lt, i 0i;~_smda mevkuflardan 39 

tenkl
.tlerI• - Parisde de ayni usulü lat.. da Delvin de gülümsedi. Anla<- faya verildi. Ellerindeki hafif s1y- Jar Millî Korumna Kanununa ay-

Zabtta Romani: 39 .,. J · d -'--1 Ad" bik ettiginizden eminim. Pren • II11§lard1. Âdet yerini bulsun di- rikan pans1man yaph ve çaym1 lun hareket erm en uv ay1 ... ye. 
sip itibarile bütün kabare pat • Türkçesi M. F eridun ye Ofkeli tavll'lanm muhafaza eline alarak içmiye ba~di. ye teslim edilmi§lerdir. 

(Ba§ taraf1 2 nci sayfada) 
ileri sürdüler, 0 zaman Londrada 
Ba§vekil Portland idi, o da bu ha. 
vaya uydu ve bir seferî kuvveti 
(Flissingen)e çikardJ. Ne kadar 
büyük bir inhidama ugrad1g. ve 
nas1l alelâcele bu h>§Cbbüsten vaz
geçmîye mecbur oldugu malû.m
dur. 

Büyük Britanya lot'ada, tutun
mak için bu defa hiçhir harekette 
bulunmaml§ degildir. Harbin or
talarn1.a dogru yâni bir sene evveli 
Norveç ve Dünkerk harekâh boy. 
le bir maksad1 takip ediyordu. Da
ha yakmda Selânikte ve Balkan
lardaki harekâtm bir gayesi de 
tutunmak emeli olarak kabul edi· 
leb ilir. 

Mister Çiirçil, Ruzveltle giirÜ§· 
mesinde Amerika efkârmm sabrr
s1zhk ve helki de biraz t akdirsiz. 
lik giistcrmesinin hakh olmad1g1-
D1 isbata çali§mt§hr. Dünyamn en 
muazznm Împaratorlugunun ha
smd a bulunan Mister Çiirçil acele 
te§ebbüslerle §Ullu veya bunu 
memnun etin ek için hesaps1z a
dunlarla vakit geçirmiyecegi mu-
hak.kakhr. • 

Hüseyin §ükrü B ABAN 

D AGARCIK 

ronlan bana muhbirlik ederler. ediyorlard1. 
Buna mukabil biz de onlarin U• kendi kendine kon~uyorm~ Sikmlls1m gêisteren tath bir 
fak tefck hatalarma goz yuma - gibi bir hali vardi. sesle sükûtu evvelâ Belçikali ih-

- Grafopulos birini êildürmek 1·1 tt' riz... a e i: 
- Genaro'dan m1 istifade et.. veya kendini iildürtmek için L i. - f;;imdi ne yapacag1z? 

tiniz? 
- Evel. 
- Dcmck Genaro gelip Gra • 

fopulos'un ak§am1 barda geçir • 
digini siiyledi iiyle mi? 

- Evel. 
- Mahzenin merdiveninde si 

gara küllerini o mu giirmÜ§? 
- Viktorun nazan d ikkatini 

celbetrrJ§, o da bana haber ver. 
di. 

Meslekda§1 nikbinlige sapllk • 
ça Megre yüzünü ek§itiyordu. 
Delvin devam etti: 

- Îtiraf ediniz ki bu i§ler h iç 
sürüklenmedi. Jan $abo derhal 
tevkif edildi. Miisyo Dclfos mü
da-hale etmeseydi iki arkada§ 
§îmdi hapishanedc idiler. Çünkü 
bunlar oldürmedilerse bile - ki 
bu nokta henüz malûm degil. ba. 
r'1 soym1ya te§cbbüs ettiler ... 

Meslekda§ma bakti ve dudak
larma gelen müstehzi tebessümü 
gizliyemedi. 

- Bütün bunlar sizi §~:rtt1 
galiba? 

- Bütün bunlar hiçbir ~y ifa. 
de etmiy<>r! 

- Ncden? 
- Genaro'nun te§ebbüsü saç-

ej'e geldi... - Grawpulos katledildi. Ba§-
- Bu isbat edilemedi! ka bir §ey bilmiyorum! 
Megre birdenbire hiddetlen- - Hem de oteldeki odasmda! 

d i! Bu son igne idi! 
- Pis çocuklar! - Evel oteldeki odasmda .. . 0-
- K1'mlerden bahsed1'yorsu- nu ya Genaro, ya Viktor, ya A-

nuz? del, yahut da iki arkada§tan bi.. 
- $abc ile arkada§!ndan ... Her ri oldürdü! ... Bunlarm hiçbiri o 

§eyi altüst ettiler ... Yalmz.. . saatte nerede bulundugunu lây1-
- Yalmz? kile isbat edemedi. Genaro ile 
- Bir §ey yok! Viktor Hot-Sovenier sokag= 
H iddetle ayaga ka1karak oda. onünde birbirlerinden aynld.lk. 

nm içinde dolll§m1ya ba§lad1. iki- lanm ve oradan da evler ine git. 
si de o kadar çok pipa içmi§lerdi tiklerini sêiylüyorlar. Adel ge-
ki hava teneffüs cdilmez b ir hale ceyi evinde yalmz geçirdigini 
gelmi§li. Del vin bir arahk dedi iddia ediyor. ~abo 1le Delfos mid. 
ki: ye ile patates k1zartmasi yemï.r 

- Ceset eger oteldcki odada 1er .. . 
kalsayd1 ve mutat tahkikat ora- - Bu müddet zarfmda siz de 
da yap1labilmi.lj olsaydi... barlan d.ola§iyordunuz! 

Megre hiddetle arkada§ma - Siz de kimbilir kaçmc1 uy-
bakt1. Hakikatte ikisi de ne§'esiz kuda idiniz! 
idiler ve bu halin muhavere ü. $aka eder gibi konu§Uyorlar. 
zerinde tesiri gorülüyordu. En di. MegrP homurdand1: 
ufak bir vesile ile nâho~ sozler _ Malûm olan yegâne nokta 
soylemiye haz1rlamyorlartl1. Ne- ~udur: Grafopulos ya bir 'iCY çal-
rede ise tahkikalln akametinden • mak veya birini êildürmek için 
bi.ribirlerini mes\11 tutacaklard.I. 

T
"tü'nu"n" ok ? «>en. Degirmen.de kald1! .. . Bir - u uz y mu. .., gürültü i§itince yere yatarak ken. 

Megre bu sozlcri: dini olü gibi gosterdi. Zavalh, 
- Ne ahmak adamsm! 

Dedi. ( Pa§'!Ya. saraydan malûmat ç1ka • 
Fakat Hüseyin Avni pa§a, bir cakti. Ihtiyar çerkes kans1 vas1ta 

türlü kani olam1yordu. Nas1! ola. olacakh. 
bilirdi. Kar§1smdaki güzel kadm Sonra Arzmiyaz, ihtiyar çerkes 
bir saray bendesi idi. Neyin nesi kar1S1nin evine geldigi zaman pa. 
idi? Bir casus olabilirdi. ~ya baber yolhyacak ve bulu§a • 

Nihayet, sohbet uzadi. N evazi§.. cakJ?..;·d1, 
1er , samimiyetler artlt. BirbirlerL 4te, Hüseyin Avni PR§aYl saray. 
ne yaktnlik çogald.l. Hususi mev - da tutao bu kuvvetli el id1. üste. 
zular v" hareketlerle ortada kor - J.ik te b~mabeynci Hâftz Mehmet 
kulacak ne varsa silinip gitti. bey vardi. 

G üzel .Arzuùyaz, bütün asabi Sultan Aziz, hiç bir §eyden ha • 
lurçmhk'arla. buhranh günlerinin berdar dejtildi. 0, Arzmiyaz1m 
b1rakltg1 :ilâm1 defeylemi§ti. mahremi samyordu. Halbuki Ar • 

HÜS<!yin Avni pa~anm adamlan z1niyaz bilerek padi§aha hiyanet 
gec-e yansm1 geçtigi halde daha ediyordu. 
hâlâ etrafta kimseye beUt etme • Arzmiyazm pad4aha hiyanet et 
den dola~1yorlard1. mesinin ba§hca sebepleri d~ k1s • 

Pa§a, saatler geçtigi halde bir kançhk idi. Padi§ah, kendisinden 
türlü evden ç1kmaml§ll. Adamla • sonra gelen gozdelerden baz1larm1 
rinm içine kurd dü~ü§tÜ. kadm sultan •.ncvkiine çtkararak 

Birbirlerile §Oyle konu~aga nikâh eylemi§ti. Kendisi !se kadm 
ba§lam1~lardi. sultan olamaml§h. Sonra da ya§l 

- Acaba, P9.§BYI içeride bogdu . geçtigi için padi~ah yeni géizdeie • 
lar mi? ri l<endisine tercih ediyordu. 

- Neye §imdiye kadar ç1kmadi? Arzmiyazm kadmhk gururu her 
- Ne yapa11m acaba? türlü hiyaneti yapmaga onu sev • 
Boylelikle sabah1 buldular .. sa - kediyordu. 

da di U§lür. Diger 41 mevkuf 
lliahk~ aaiharp . ta_rafmda_n idama 
~•tay~ ed,Jm1§llr. D1van1harp 
lt1 k snada beyanname dag1tan 
tt!ahk •0 1'llinisti de olüm cezasma 
<li?iJrnu!m etmi§ ve bunlar kut>una 

§lir. 

(Ba§ taraft Z nci sayfada) 
§imdi onlarm yerine filân ve filân
lan seyredeceksiniz! 

Der. Ï§le harp ba~hyahberi A
merikanin da fi!ân zamanda har
be girecegi meselesi buna dondü. 

1(1 Anla§ilan, Amerika bu m~lllllr 
!{ ~•lay1n yard1m1 dünya ba§pehlivanlart mf.saraas1-

'~1~'. 15 (A.A.) _ a- k na girmekte sonuna kadar kendi. > ,..,11 -·- sene u- • b k G "'11 
1110 

mutCC3sfr buluna.n ve balen ni IDazllr gosterecek ve u pe 

ma! 
- Siz onu kali! zannediyordu

nuz degil mi? ... itiraf edin ... 
- Ne ondan ne de ba~kalann. 

dan §Üphe ettim. Onun bu te~eb
büsü de hiçbir §ey ifade etmi
yior. Olsa olsa pek mahir bir a
dam oldugunu ifade eder ... 

bir saat sonra sahiden Olecegini 
Dermi§ gibi soyledi. Tütün ke-

k 11 
. d nereden bilsin!. .. 

sesini mcsle da~tnm e erm en 
alarak piposunu doldurm1ya ba§- Sik darbelerle kap1ya vuruldu. 
ladi. Bir müfetti~ içeri girerek haber 

- Tütün kesesini lûtfen cebi- verdi: 
nize indirmeyin!. .. • - Môsyo fila.be, si.ze bir §CY 

Bu siizler havadaki gerginligi soylemek istiyorrnll§ ... Rahatstz 

bah olmadan bir saat evvel usuret.. Arzmtyazm bunca emek!eri bo. 
le kap1 aç1ldi. Pa§a, omuzlar1 dü!!- ~a gitmi~ti. Bir kocaya sahip ola • 
mü§, ik.i tarafa sendeLiyerek yürü. mamI§h. Erkeksizlik canma tak 
dü. et.mi§ li. 

Ad.amlan p'1§'1Y' uzaktan takip Arzmiyaz, Hüseyin Avni pa~ay1 
etmege bR§ladùar. gozüne koydugundan ona kan 1) • 

.Arzmivaz ile pa§a, birbirlerin lurum ümidile sanlml.!;ll . H use\'Ïn 
den ayr;hrken vaziyetlerini tesbit Avni pa~a da ArzmiyazJ sevmi§ti. 
etmi§lerdi. Hazinedar sarayda Va. Hazinedar sevilmiyccck bir ka. 
!ide SC1ltanm bar.kâll.m, padi§a • dm degildi. Sultanlar der<?~esinde 
hm vaz·yetini, vükelâ baklunda • sultand!. Fevkalâde güz.el bir ka • 

h~l'n 1.,,haulü •drlk edemediltlerlnden yaman er meydamnda kala kala 
.,~• ha!Lo llkmtuma maruz kalan na- kimler kalabildiyse dayanabildik-
•ll" .. " ~ma bir va d lmak üz l 1 """l.n R: ' r un ° ere leri kadar yine onlar dayanacak-
'>lG"" • lz1la7 Umuml merkezl tara-
~ •• ra 1'urtkaie nahiye..l halklna bln lardJr. 

nd•rt1mijUr, Omian Cemal KAYGIU 

- Hapiste kalacak m1S1niz? 
Megre kibrit kutusile oynu

yordu. Cevap vermekte acele et
medi Ve agzm1 açt1g1 zaman 

izale etti. Fazlasma lüzum yoktu. eder miyim diye soruyor ... 
Megre keseye, sonra da palab1- Megre ile Delvin birbirlerine 
y1kl1 arkada§ma bakll. Gülüm. baktilar. 
semekten kendini alamad1,omu:o- - Soyle gelsin! 
lar;ni silkti. Bu vaziyet kar§JStn· (Devam1 • ar) 

ki fikirleri hep pa§aya soylemi§ti. dmd.I. 
Ve bundan sonra da günü gününe (Devanu vu) 
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japonyadaki 
suikast 

-<>---

Mikado Dahiliye Ve-
kilinden izahat ald1 
Tokyo, 15 (A.A.) - Ofi: Mikaoo 

dün Hariciye Tazm Amiral '.f<>YO
da'y1 kabul etmi§tir. Naz1r, Impa
ratora muhtelif mcscleler hakkm
da izahat vermi§tir. 

Mikado müteakiben suikasda 
manu: kalan Baron Hiranuma. 
mn yaralanmasma müteallik iza
hat vermiye gelen Dahiliye Nazm 
B. Haruminchi Tanaho'yu kabul 
etmi§tir. 

HÜKÛMETiN TEDBiRLERÎ 

Tokyo 15 (A.A.) - Ofi: Siyasî 
mehafilde: Baron Hiranuma'nm 

§ahsma yap1lan suikasdden müte. 
vellit büyük blr hcyccan mevcut. 
tur. Faknt hükûmetin rneselenin 

ehcmmiyetini küçültrnek için al -
dig1 ted.birler neticesi halk snikast 

ile pek o kadar alâkadar olmam1~ 
gorünmektedir. $ayialarm dildcn 
dile dola~p mahiyetini degi§tir -
memesi için sert ve çetin bir mü -
rakabe tatbik edilmektedir. Bil -
hassa Baron Hiranuma'nm sahl • 
m1~ bir muhafazakâr, bütün sag • 
c1hk temayüllerinin lideri ve 
Prens Konoyeden sonra Japonya. 
nm en mühim iahsiyetlerinden bi 
ri olmas1 bu mürakabenin daha 
~iddetle tatbikini icap ettirmekte. 
dir. 

Alman tebligi 
(Bas taraf1 1 inci saytada) 

Alman ~1t'alan tarafmdan çevril • 
mi§ ve mühim maden havzas1 o • 
lan Kvorlok zaptedilmi§tir. ~ark 
cephcsimn d1ger bèilgellerinde ha. 
rakât muvaffak1yetle devam et -
mektedir. 

Berlin 15 (A.A.) - Alman teb • 
ligi: 

Muzaffer ilerleyen k1t'alanm1z 
~ark bèilgcsinin bir yer.nde olduk
ça fazla miktarda Sovyet k1t'alan. 
m muhasara ctmi§ler ve dar bir 
sahaya nlu§hrarak imha eylemi~ 
lcrdir. ~imdiye kadar 20 bin esir 
ahruru§, 32 tank, 25 kamyon, 1 z1rh 
11 trcn gtinam \"eya imha edilmi~ 
tir. 

SovyetJapon 
münasebat1 

(Bas tara!l 1 incl sayfada) 
rnndaki münasebetlerin daima iyi 
oldugunu gèisterecektir. 

Bu zat bu tahdidat keyfiyetinin 
S ovye.\1er Birligi ile Mançukoyu 
alâkadat' eden bir i~ olmas1 hase -
bile komisyonda hiç bir Japon 
murahhasmm bulunmad1gm1 ilâ -
ve etmi~tir. 

Ayni zat hudutta baz1 hâdisele
rin cereyan etmi§ oldugunu teyid 
~tmÎ§ fakat bu hâdisekrin §imdi 
seyrekle:;;rni§ oldugunu ilâve ey -
lemi§tir. 

-o~--

Y eni pirinç fiyat1 
(Bas taraf1 1 inr.i sayfada) 

mahsulün hangi tarihte idrâkine 
ba§lanabilece~ini Ticaret Vekâle
tine bildlreceklcrdir. 

5 - Son mahsulden elde kalan 
pirinçlerin §imdiki halde âzami fi
yatlarmm tesbitine lüzum gèirül
memi~1ir. Ancak, fiyatlann scyrin_ 
de bun •1 icap ettirecek vaziyet 
hasil olursa gelecek mahsul fiyat
larmm derhal tatbikine geçilece
fü alâkadarlara bildirilir. 

Stalin - Ruzvelt 
(Ba~ taraf1 1 inci sayfadn) 

il-e Îngilterenin M. Stalin'in üç 
devlet ara.smda aktedilecek kon
feransa i§tirak etme .ni talep et
meleri ihtimalinden bahsetmekte
dir. 

New York World Telegram, üç 
devlet arasmda bir konferans ak. 
tedilmesi hususunda bir Îngiliz -
Amerikan t~ebbüsü etrafmda tah 
minier yürüttükten sonra diyor 
ki: 

Hükûmet merkez denizde vuku
bulan mülâkat üzerine hayrete de
ger bir- te~ebbüse intizar etmekte
dir. 

lngiltere - Amerika 
(Bali taraf1 1 lnci sayfada) 

yeti haiz ve bu meyanda askerî ve 
ba1'ri vaziyete ait mesele1er hak • 
kmda k.orarlar almd1gm1 zannet • 
tirecek scbepler vard1r. 

Los Angelosa çikan •Mes• diyor 
ki: 

, fülâkahn neticeleri hakkmda 
g1;: 1 tutt,:an baZl §eyler oldugu 
a<i.kârdir. Bunlan cr geç daha kuv 
vcti. ihtimale gôre pek yakmda 
ogrenece~. 

1 Ce P in e 1 e rd e V a :o: 1 v e ~ ~ 

Budyenni Ordusu 
nehri geçebilecek mi? 

(Bas taraf1 l inri sayfada) l rilerek yeni bu çeki düzen veril -
daha Urr.an muharebeleri s1rasm- 1 mesi ve Alman ordusunun bu ta -
da bu nehir üzerindeki koprüleri biî mânia ger1sinde ka!"§1lanma -
bornbard:man ediyorlard1. Koprü. s1 muyaf;k olur. 
lerden bir k1sm1 tahrip edilmi~ ise Smolensk ccphesine gelince, Al
harbin ne:hrln §arkma nakli o ka- manlarm burada harpten vazgeç. 
dar kolay oliruyacakhr. Almanlar, tikleri ve taarruzun siklet merke
Budyenn! ordusunun nehrin §ar _ zini cenuba kayd1rd1klan iddiala. 
kma geçmesine imkân vermernege n varid olamaz. Bu zaman itiba -
çali~a'ttad1rlar. Sevkulcey§ ba _ rile de pek kolay degildir. Alman
k1mmdan Budyenni ordusunun larm SJTJo~ensk'de ~üyük .bir ~ -
bugün Dinyeper nehrinin garbm- arruza gm~ceklen tahmm ed1le. 

d h 
'-l ,. 

1 
bilir. Hitlerin karargâh1m Ukray. 

a mu areui.: er venne6 e ça I§IDa. kl t · s 1 __ ,_ 
t hl'k l' l bT E' b rd naya na e mesi mo eu3'\. taar _ 

51 e 1. e 1 0 a 1 ir .. ger. ~ ~ u. ruzunu kolayla~hrmak maksad1 • 
Jar hak1katen tam bir maglubiyete na matuf olmas1 ihlimali de var • 
ugrami§.sa mühim bir kismmm dir. 
derhal Dinyeper'in §atkma geçi • * 
Müttefiklcr diyor ki Tarihi mülâkat 

(Bas taraf1 1 inci sayfada) (Bas tarat1 1 lnci saytada) 
yanat1 hakklnda uzun tefsirlerde bu· gündür. Ba~ka bir fotograf daha 
lunmaktadrr. Gazeteler bu beyanat.m, vaodir ki iki devlet adairum Cu • 
Hitlerin yeni nizamma kar$1 mukave-
meti kuvetlendirmek balmnmdan, Nazi martesi <!k§Sml Augusta ismindeki 
boyundurugu altlnda inleyen binlerce Amerikan kruvazèiründe goster -
'nsana cesaret verecegini yaz.maktadrr. mektedir. 

Times, japonyamn da clahakküm Ayni zamanda haririye nazu 
siyasetleri ile dünya medeniyetini teb. muavini Summer Welles ile Rei • 
dit eden> memleketler arasmda bulun_ sicümhurun iki o"'lu Elliot ve 
duguna silphe olmad1gi kanaatindedir. 6 
Dünyada Uzak Sark kadar Amerika ile Franklin Ruzvelt de bahriye üni
Îngiliz Ïmparatorlugunun i$bir1Jgi yap- formas1 ile bu fotogralda gôrül • 
malanm istilzam eden bir yer yoktur. mektedir, 

Londra, 15 (A.A.) - Ruzvelt _ Çôrçll Va§ington 15 (AA.) _ Cfunhu. 
beyannamesi hakkmda mütalealar serd 
eden Daily Telegraph yaziyor: riyet da'resi Çorçil - Ruzvelt ara -

.Nazi zulmünü nibayet imha etmek smda vukua gelen mülâkat esna -
lüzumunun ingiliz ve Amerika siya- smda Îngiliz birinci deniz lordu 
s~tlnin mil~t~rek prenslbl oldugunu sa.. Sir Gudley Pound He ingiliz im • 
n~ •.. ure!te ifade e~en .bu. ~ey~?me paratorluk erkâmharbiyesi rcisi 
bütun dunyaya Nazi reilmuun mh1da- . J 'll · • 
mmm muhakkak buhmdugunu ilân eL S~r oh~. D1 , Amer1ka erkamhar-
mektedir. Bu inhidam harbin çetin ve 1 b1ye re1si general Georges Mars -
uzun olmaslle mukayyed deg'ildir.> . hall, Amerika deniz harekâb §efi 

Nevyork, 15 (A.A.) - Basmakelesm- Amiral Harold Stark Mister Har. 
de Ruzvelt. Çôr~il .mülâkatmdan ~~h- ry Hopkins Mister Averell Harrj. 
seden Nevyork Times gazetesi ~oyle Am' 'k 1 Ok 
yaziyC'r: man ve en amn At as ya -

Dünyanm maruz bulundugu korkunç nusu donanmas1 kumandam Ami. 
mücadeleden Amerika ile ingilterenln ral Ernest King'in haz1r bulunmu!,j 
hernberce hareket etmekten b3$ka ya- olduklanm bildinnî!,jUr. 
pacaklnri b•r $CY yoktur. 

Nevyork Herald Tribun yaz1yor: Amsterdam, 15 (A.A.) - D.N.B: 
Beyanname demokrntik lstikbal pro, Ruzvelt - ÇOrçll mülâkati. hakkm. 

jeslnln ana baUar1m fütiva ediyor. Bu da M. Attlee tarafmdan dün, rad
müsbet istikbal kendisi lçin çah:ill1ak yoda yap1lan beyanat hakkmda 
ve mùcadele etmek zahmetine deger. Îngiliz istihbarat bürosu tarafm----uL>--- dan verilen malûmata gôre iki 

devlet adam1 arasmda mülâkat üç Almanlar diyor ki 
(Bae taraf1 1 inci snyfadn) gün sürmü. ve mülâkat esnasm-

ni r1yakârca addia ediyorlar. Bu husus_ da ia§e meselclerinden ba§ka l!
ta Îngllterenm i~e Hmd.stnn, Suriye, zak ~ark, Dakar hâdisesi ve Sov. 
irak vesaire ile ba$lamas1 Berlin siya-
ti mahfilllerince tekllI ed1lmektedlr. yet - Alman harbi de gôrü§iilmü~-

Bunu ilerl süren Berlin siyast mah- tür. 
filleri $U suall de soruyorlar: Va!,jington, 15 (A.A.) - V~ing-

Ncden ingiltere ve Amerika uzun tonda M. Ruzv€lt'in hâlâ deniz.de 
ZJlmandanbcri bütun milleUere deniz oldugu zannediliyor. 
ve ham maddelere eri$mek hürriyetini 
vermcdiler? neden p!Utokrasiler i!ân et. Birle§ik Devletlerin her yerinde 
t!klerl bu güzcl program1 uzun zaman- deklârasyon hakkmdaki ilk aksü
dnnberi tatbik etmediler? lâmellerin müsait olaca~ muhte--

Bcr•lin slyasl mahf1llerinde silâhlarm meldir. Reisicümhur, deniz seya. 
tahdidi için Führcr'in yaph,il mükerrer hatinden hükûmet merkezine av
teklifler bahrlahlmaktad1r. Bütün bu 
teklifler reddedilmi~tlr. o halde Ruz- detinde hararetle kar§ilanacagm-
velt - Çürçl! deklârasyonunun bütün dan emin olabilir. Kendisinin bir 
bu cumlclcr•, bu gevezeliklerj naSll kahramana Iây1k bir tarzda istik
ciddlye aJ1nab1lir? bal edilecegine §iiphe yoktur. Çün-

A\·rupa k1tasmm istikbalini sozler kü deniz üzerinde Ruzvelt _ Çor. 
de~il Alman zaferlerinin yaratti[:l va-
kialar ,.e bakikatler tayin eyley cektir. çil bulu§maSl, herkesin zihninèe 

'fokya, 15 (A.A.) - Reuter bildiri- büyük bir tesir yapm1§t1r. 
yor: 

Ruzvelt Çërçil deklârasyonunun RUZVELTiN BUGÜN BEYANATI 
âktslerini iÏgrenmek içln vaklt he!lüz BEKLENÎYOR 
crken i. c cle 'fokyo'daki mÜ$ahitlerin k 15 ( ) 
knnnatine gëre iki demokrat memleke- Nevyor A.A. - Beyaz sa. 
Un eefleri tarahndan tanzim edilen se_ raym basm sekreteri Mister Willi
kiz noktada japonyaya tema~ edllmem1$ am Hassett; Mister Ruzveltin av -
olma_1 mânahd1r. detini ~kliycn gazctecilere ken -

Mü$•erek Ruzvelt - Çërçil deklâras- dilerine bir tebli~ verilecegini bil
yonu lllmad1 arthrmaktad1r. 

Mevcut kanaatp nazaran, mezkûr dirmi§tir. Yap1lan tahmine gore 
deklârasyon Îngiltere ile Amerika ara- Ruzvelt vann karaya ç1kacak ve 
smdaki sùu isbirliginin reddedilemez br trenl; Va~ingtona hareket ede. 
blr delilidlr. cektir. Ancak hükûmet merkezine 

1941 CUMARTESÏ 
7 .30 Program saat ayan. 7 .33 Ha!i! 

program. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 Ha-
(Ba!,jmakaleden devarn) fif program. 8.30 Evin saati. 

itibarile ve~ a sair suretle geni~le- 13.30 Program, Saat ayar1. 13.33 Türk 
mek fikrinde degildirler; çe plâklar. 13.54 Ajans haberleri. 14.00 

2 - iki memleket, alâkadar mil- Kan~1k program. 14.45 Türkçe plâklar. 
letler serbestçe istemedikçe bu- 15.00 Dans muzigi: 

18.00 Program Saat ayarl. 18.03 Muh
günkii, daha dogrusu 1938 deki bu- telif ~ark1lar. 18.30 Serbet 10 dakika. 
dutlarm degi~mesini istemiyorlar; 18.40 Radyo caz orkestraSJ. 19.00 Ko-

3 - Cebirle hükümranhk hak- nu&ma. 19.15 Radyo caz orkestras1. 
larim, istiklâllerini kaybedenler 19 30 Saat ayan, Ajans haberleri. 19.45 
de dahil olmak üzere ber millet Meydan Fash. 20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 $arkl ve türküler. 21.00 Ziraat 
istedil}i hükûmet §eklini seçmek- takvîmi. 21.10 Dinleyici istekleri. 21.40 
te serbcst olmahcùr; Konu§ma. 21.55 Radyo salon orkestras1., 

4 _ iki memlekct dünya iptidaî 22.30 Snat ;:;yar1. Ajan5 baberleri. 22.45 
maddelerine ve ticaretine bütün Radyo s~Jon orkcstras1. 22.55 Kapam~. 

rak etmelerini kolayla§hnmya ça- B Q , R SA milletlerin müsu·i liartlarla i§ti- 1 1 
h§acaklardir; • 

5 - Amerika ile f ngiltere, ber. l!l/8/9U FÎATLARI 
kese daba iyi çah§mak imkân1 ile 1 Sterlin 5.2375 5.20 
ikhsadî terakki ve içtimaî emniyet 100 Dolar 129.9625 129t.0325 
temini için milletler aras1 tam bir 100 ~eta 12.9325 12.84 

100 isveç kr. 30.75 30.75 
Î§birliji vücude getirmek arzusun- ESHAM YE TAHVÎLAT 
dacùrlar? , 1 Türkiye Is Bankas1 nama 11.80 11.80 1 

6 - lki devlet, Nazi tabakkü- -------------
münü yilctiktan sonra, bütün mn-1 Askerlik itleri 
letlere emniyet teminah verecek 
bir sulhün teessüsünü istiyorlar; Eminënü Yerll Askerlik 111besm11en: 

7 - Okyanuslar ve açik deniz-
ler, bütün insanlar için açik ol
mahd1r; 

1 - 337 dogumlu ve bu dogumlularla 
muameleye tabi eratln yoklamalan 28/ 
Atustos/941 tarhinde sona erecektir. 

2 - Yoklamalar a§aki maddede gës
terilen günlerde saat (9) dadrr. 

3 - 18, 20, 22, 26, 28 Agustos. 
4 -Talebelerin de ayni günlerde mek 

tep vesikalarile müracaat etmeleri. 
5 - Gelmeyenler hakkmda kanunl 

muamele yapùacati llân olunur • • 

o. Deniz Yolfan 1. U. M. llânlan ................................... ~ 
Ahiren Ïdaremize intikal eden HaUç vapurlar1 lçin tanzlm edilen yeJll 

tic.,et tarifesi 20/ Agustos/941 taribinden itib~ren tatbik edilmege ba~Jana' 
cakt1r. 

Bu tarife mucibince Këprü ile is'celeler aras1 müna~ebetler dort mJJI' 
takaya ayr1Im1~hr. Bunlar için tesbit edilen ücret~r a~iJda yazihd1r. 
Yalmz Gidi• Gid1$ _ Donüt 

Birinci Îkinci 
Mevki Mevki 
Kuru~ Kuru~ 

5 3 

6 

8 

10 8 

B1rinci Îkinct 
Mevki Mevki 
Kurus_..!urui 

10 8 Këprü ile Blrinci rn1ntaka yani yen1~ 
ve Hal iskeleler1 aras1. 

11 7 Kôprti ile ikinci mmtaka yani Kas1!l'lP3-
~. Cibali, Aykap1, Fener, Balat iskeJe• 
•Jerl 8MIS1. 

15 11 Kôprü lie Üçfincü mmtaka yani Hask0{• 
Ayvamaray, Hahc1oglu, De!terdar, Sii • 

18 15 
lüce, Eyüp iskeleleri aras1. 
Këprü ile Dërdüncü mlnfaka yanl JCA• 

g1thane iskelesi arast. 
Ayni mmtaka dahllindeki veya kar§1bkh lskeleler aras1 seyahatler jçill 

blrinci mevki ücreti (5), ikincl mevki ücretl (3) kurustur. 
Her mmtakada Subaylardan birinci mevkide (5), Erlerden ikinci mevlti

de (1), çocuklardan birincl mevkide (5), ikinci mevkide (3), talebelerdetl 
birinci mevkide (4), ikinci mevkide (2) kuru$ ücret alm1r Bu ücretlcrde ver· 
giler dahildir. 

Ayrlea bütün mmtakalar için teDzilâth Gid;§ - Dônli$ iicretlerinin tiJ• 
tari üzerlnden Onar yaprakh umuma mahsus abon an karneleri ile memuf' 
lara mahsus yüzde otuz tenzllâth elli~er yaprakll abonman karnelerinin dt 
tarifenin tatbikllla ba~lanacagt taribden itibaren satJ~a çlkr!lacag1 ilân olunut• 

(7007) 
~----------~----------~--__.,. 
f Mobliya Mera!c:hlar1na 

ll*'Sandalyalar, Karyo lalar, Portmantolar vesair het 
nevi sik mobilya lar fabrika fiatma sabllyor. 

. ·' A:SRI .MOBILYA MAGAZASl: Ahmet Fevz1 

. 1stanbul Rizapasa yokU§u No. 86, Telefon: 73407 

'J'icaret Vekâleti lç ·.ru~arel umum Mùdùrliigunaen: 

8 - :lki memleltet, dünya millet. 
lerinin kuvvet istimalinden vaz
geçmeleri fikrindedirler; daha ge
ni!? ve daimî bir umumî emniyet 
sistemi teessüs edinciye kadar, 
mütecaviz milletlerin silâht,nn 
tecridi esas §art olduguna kanidir
ler ~e ezici silâhlanma yükünü 
hafifletecek tedbirlere yarcbm e

Eminënü Yerll Askerlik $Ubesinden: 30 ikincite§I"in 1330 tarih!i •Ecnebi Anonim ve sermayesi eshalll3 
1 - 940/941 Use mezunu olup As- münkasim §irketler kanunu• hükümlerine tevfikan Türkiyede ça • 

kerligine karar verilmi~ Yüksek Okula 
deceklerdir. 

Almanya ile müttefikleri, bu e
saslar dairesinde bir sulhe rnz1 
olurlar m1? Bu suale, bugünkii 
§artlar altmda, •asla! • cevabm1 
vermekte tereddüt etmey'iz. Çün. 
kü, onlar, büyümck, geni§lemek, 
arazi Î§gal ve ilhak etmek, harp
ten evvelki hudutlan dcgi~tirmek 
için harbediyorlar. Nazi rcjimini 
kabul etmi!j olnn Almanya, bu re
jimin y1ktlmas1m istemedigi gibi 
fa!jist italya da kendi rejimini mu
hafaza niyetindedir; Japonya ise, 
cihangir olmak iddiasmdan ·rnz
geçmek ~oyle dursun, bilâkis bii
tün Uzak !}arka, biitiin Asyaya ve 
Büyiik Okyanusun garbine hâkim 
olmak istiyen empcryalizmini ta
hakkuk ettirmiye çah!jmaktndir. 

devam etmeyecek olan ktsa hizmetli- ~masma izin verilmi~ olan ecnebî §irket!erinden S. A. Arrname11>' 
lerle tam Askerl ehliyetnameli olup 

1 
ti Ed Agenzie Merittime ~rketinin Türkiye Umumi vekili bu <lef3 

her hnngi bir sebeple sevk edilmem~ müracaa•Ia haiz oldugu salâhiyete binaen, ~irketin Türkiycdcki mu· 
olan klsa hizmetliler sevkedilect>kle- amelâtim tatil ettigini bildirmi!;! ve lâz1m gelen vesaiki vermi§tir. 
rinden 2518/ 941 günü saat (9) da Mezkûr §îrketle alâkas1 olanlarm ÎZmirde Atatürk caddesinde 134 
Nüfus cüzdanlarile $Ubede bulunmala-n. say1h binada mukim llirketîn vekilleri olan W. F. Henry Van IJe! 

2 - L!~e mezunu olupda Askerligl- Zee Co. °N. V. müessesesi memurlarmdan Sami. T. GOrkan ile keZll 
ne karar verllmem1:1 olanlarm 25/8/941 ayni mücssesede memur Jozef Eskinazi'ye müracaat etmeleri ilâ!I 
tarihinden evvel $Ubeye müracaat ede_ olunur. f 

rek ,voklamalarml yaptirmalan ve sevk ------------------------------
için ayni tarlhde Gubcde bulunmalar1 ll!lll••••••••••••••••••••••iiiÏlll••• ... ilân olunur. , 

sARIYER ASKER"ti.K Subesinden: lnhisarlar Umum Müdürlügünden _ 
$ubeye mensup 337 dogumlularrn son 1 -

yoklamalarma Aguslosun 18, 20, 25, 27, 1 - 29/7/941 Sail gLinü sahlmas1 mukarrer olan 53 kalem malzetlle 
ve 29 eu günlerinde de devam edile- sab$1 gününde müracaat eden olmad1gmdan 19/8/941 Sah günü saat 9.50 
cektlr. de Kabata~t;:i Levaz1m $ubesl Ahm komisyonunda tekrar yap1lncakt1r. 

Bu günlerde yoklamaya gelmem4 2 - Muhammen bedeli 587.71 lira olup teminatl 88.15 llrad1r. 
olan her maballe veya koy mükellef- 3 - Nümuneler ad1 geçen ~ubeden her gün ogleden sonrn gôrülebiJir, 
leri Gubedc topla.nacak hey'et müva- . 4 - Pazarl1~a girecekler % 15 gü venme paralariyle birlikte mezki'lr JtO' 
cchesinde muayene ve yoklamalarmi m1syona gelmelen. (7069) 
yaptirmahlq aksi takdirde yoklama 1 ] 
~!:~~- olarak muamele gtirecekleri ilân; IST AN~UL BELEDÎYESI ILÂNLARI 

r 
1 

GOZ YASLARI 1~ 
! Etem izzet Benice'nin bu 
: romam 1nkdâp Kitabevi tara-

fmdan yeniden basdrm§tJ.r. 
Okuyacularmuza tavslye ede
riz. 

""==---===J 

Karaagaç müesscsah buz fabrika61 için yaptmlacak 100 adet buz kal1b
1 

àçlk eksiltmeye konulmu$tur. Tahmln bedeli 1700 lira ve ilk tcminab 127 li~: 
50 kuru$tur. Sartname Zab1t ve Muamelât Müdürlügü kaleminde gorU1eb 
lir. ihale 2/9/941 Sail günü saat 14 de Daim! Encümende yap1lacakt1r. 'f~ 
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 y1lma ait ticaret od:l 
vesikalarile ihale günü rnuayyen saatte Daim! Encümende bulunmalnl"l. 

(7153) 

Sahibi: E. i Z Z E T, N.t§I'iyat DirektOrü: Cevdet Karabilgin 
Basdchg1 yer: •Son Telgraf. Matbaas1 

Yüksek Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonu 
Reisliginden : 

Bu Anglo - Sakson beyanname
sinin ileri sürdügü sulh ~artlanm 
kabul ettirebilmek için, Îngiltere 
ve müttefiklerinin harbi kazanma
lar1 ve muzaffer olmalar1 lâzrm
d1r. Filvaki Vilson'un me~hur 14 
maddesi, geçen harpte müttefikle
re zaferi kazand1rmakta mühim 
bir manevî âmil olmu~tu amma, 
o vakit Amerika, biitiin maddî 
Jrudret ve kuvvetini de, mücadele 
ierazisinin bir kefesine atmi§h. Bu 
defa ise, Amerika, hâlâ, bunu go
ze ald1rmad1l!'t gibi, Îngiltere ile 
müttefikleri de benüz müdafa:, 
harbi yapmaktadrrlar ve daha ta
arruza geçememi§lerdir. Harbi 
kazanmak için ise, umumî bir ta-

Miktar1 armza geçmek gerektir. Demek Ne_v_'l _______ _ 
ki bu sulh beyannamesine ragmen Ekmek __ 2_5_0-00-K. 

Tahmin flyah Tu tan Îlk teminat tarih 

harp devam edecektir. RuZ\'clt - Sadeyag 2500 c 
Çorçil beyannamesinin bugünkü Zeytinyag 
faydas1, Amerika ile Îngilterenin Zeytin tane 
yarmki sulh prensiplerini Alman- Yumurta 
yadan ,~vvel davranarak derlitop- Kuzu etl 

k Dagilç eti 
lu bir !jekilde, aç1 ça ve resmen Karaman 
ortaya koymu!l olmalarmdad1r. , Sigir eti 

Abidin DAVER Kuru sogan 
Patates 
B. Fasulye 
Ç. c 
A. K. c 

1200 c 
1200 c 

25000 T. 
1500 K. 
4000 c 
1000 • 
1000 • 
2000 K-
3000 c 

500 c 
200 • 

1500 c 
1000 c 

12 
170 
85 
38 

2 
57 
55 
47 
35 

6 
10 
13 
12 
13 

25 

SC 

3062 
4250 
1020 
456 
500 
855 

2200 
470 
350 
120 
300 

65 
24 

195 
85 

50 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 

229 69 
318 75 
76 50 
34 20 
37 50 
64 12 

165 OO 
35 25 
26 25 

9 
22 50 
4 84 
l 80 

22/8/941 Cuma 10 

22/8/941 Cuma 14 

Dcklârasyon'da Almanya ile b_irles- hareketir:den evvcl gazei(!cilere • 
ml$ olan devletlere yap1lan telmlh Japon .. . 

Harp 10 seDP, 
süre bilirmi~ 

Zurich, 15 (A.A.) - Îtalya terbiye 
nazir1 Bottai· tCritica Sociale> gaze
tesmde n~e· t1gl bir makalcde tharbin 
on scne de\•am edebllecef:i kana~ti tel
kln edllmelidir> demekte vve Italyan 
millet:nl uzun bir barbe haz1rlamaga 
davet etmektedir. 

S. Kaba~ 
T. Bakla 
f;emizotu 
T. Bezelye 
Bamya 

600 c 

300 c 
400 c 
100 c 

8 
8 
Il 

40 OO 

14 G!! 
7 37 
3 OO 
l 35 
3 OO 
l 05 

vaziyctlnin bllhassa tctldk edilmi$ ol-1 muh1m byanatta bulunacag1 soy -
dui:u suretinde tefsir edilmektedir. lenmekt-ed1r. 

Ruzvelt - Çôrçil millâkabna hic; bir -----
Kanadah'nm istirak etmedlgi ôgrenil
mli;tir. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Rëyter: 

Sovyet tebligi 
(Ba~ tarnf1 l inci sayfad:i) 

mandanberi agir zayiat vcrdikleri

10 
14 
14 
15 

18 
40 
14" 

7 
15 

175 
36 

OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 
OO 

52 
1 12 

13 12 
2 70 22/8/941 Cuma l" Matbuat konferanslnda, ingiliz _ A

meriJ..-an deklâra yonu lu:kkmda tefsi
ratta bulunmasl .llfenildigi vaklt, japon 
!stihbarat dairesinin sozcüsü, ishil, §U 

ni gôsteren rakamlar dün ne redil- dstedt'in Xiyefe gïrecegini tah
mi§tir. Bu rakamlara gore bir Al- min etmi§tir. 
man tank kolordusu, 11 tümen vc 

T. Yaprak 
S. Yaprak 
Domates 
D. Biber 
Ïspanak 
Havuç 
Kereviz 
Lâhana 

50 c 
100 c 

2500 c 
400 c 

2000 c 
800 c 
500 • 

JOOO c 

7 
Il 
7 

5 
7 
5 

140 
40 
35 

OO 
OO 
OO 

10 50 
3 OO 
2 62 
a '11 beynnatta buhmmu$tur: 

Bugün bu hususta tefsiratta buluna
may1z. Zira bu, evvelâ tetkik etme
miz icab ey leyen büyük bir deklâras
yondur. 

Madrid, 15 (A.A.) - Riiyter: 
•Madrid, g~ tetesin!n bild!rdlgine gii_ 

re, Çërçil lie Ruzvelt tarafmdan ne$
redilen deklàrasyon, Birlesi.k Amerl.
ka'nm barbe dol:ru yeni blr ad1m at
tig1 mânasm1 tazammun etmektedir. 

cPuoblo> gazetesl diyor ki: 
Ruzvelt :ftlen Avrupa'ya harb llàn 

tm1$ bulunuyor: 
---o.---

Bir Alman iddias1 
(Bas taraf1 1 mci sayfada) 

Eger Ïnglltere Türklye'ye kar$1 An
kara'dakl Sovyetlor Birlig1 mûmessi
!inin yaptigi t;:irzda br deklârasyon ile 
lesanüd hallndc Ise, buna Almanya'da 
b11yuk blr ebernmlyct atfolunmamakta, 
fakat bunda bir tâbiyc mnnevras1 gii
rülmektedir. 

13 alay imha edilmi§tir. 21 tümen Hitlerin programi bozguna ug-
mevcudunun yar;.smdan fazlasmi rat·ld1gmdanberi imhda edilen Al-

k b t 
· t" ma11 tümcn~cri §Unlar If: 

ay c m1~ ir. 
Salâhiyettar mahfiller bu busus. 39 uncu tank kolordusu, 8, 18, 16: 

ta a~agidaki beyanatta bulunmu~ 
1

19 ve 20 nci tank tümenleri 27 ne'. 
Iard1r: z1rhh tümen 5, 68, 110, ve 137 nc1 

Almanlar imha edilen kit'alan- piyade tümenleri cÔlüm ba§h is
nm yerine diger k1t'alar getirme:- mini ta§1yan me§llur hücum tü
için rnil§külât çekeceklerdir. Hit- meni. 
Ier, geç kaltru§tir Zira birinci A- Mevcudunun yar1smdan fazla
gustosta Mare al Von Kuchner'in sm1 kaybetmi§ olan tümenler ara
Leningrada, Mare§al Von Bock'un smda 5 tank ve 5 hücum tümeni 
Mosk.ovava ve Maresal Von Ren- ·vard1r. 

\;anakkale etediyes1nden: 
Ït!alyemiz !çin mübayaa edilecek 250 metre keten hortum,.m oet.er r IC't 

res.; !T'uhaMmen bC>d li 300 kurustan 9/8/941 tarihinden itibaren 20 gün müd 
detle ek lltmeye ç1kanlmishr. Te"Tlinat ak<:Csi olan 56 lira veya banka rr.ek 
tub1le !bric günu ol~n 28/8/941 per$tmbe günü s:iat 15 de belediyem1zde 
mütc~ekkll enc.1!'1ene müracaatlar1 ilân oL nur. 
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100 OO 

16 OO 
175 OO 

'10 OO 
4 OO 

37 50 
400 OO 
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3 OO 
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