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Yeni Pamuk Fiyat
l a r1 Tesbit Edildi 
Îicaret V ekâleti; bu arada çigit 

• 

SIY ASI HALK 

f ' 

Millî ~ef 
insaat usta okulunu 

sereflendirdiler 

c1ns ve fiyatlar1n1 da bildiriyor 

"Yap1 usta okulu,, 

Ad1n1 vererek hâh
lra defterini imzalad1 

......... ~ . ...._ ................. ~-....... -~ ...................... ~.~-

Amerikan - În
giliz i t tif a k 1 

~------~--

Pamuklar1n m1ntakalara ve cins-
ierine gore tesbit edilen fiyatlar1 

Ankara 16 lA.A.) - M11lî 
$ef Reisicümbur ismet !nonü, 
dün 15.30 da yanlarmda Ma. 
arif Vckili Hasan Âli Yücel 
ve Teknik Ôgretim Müdürü 
Rü~iÜ Uzel oldugu halde Ya. 
p1 Usta Okulunu ziyaret et • 

Ruzvelt. Çorçil temaa ve .Ankara, 15 (A.JI.) - Ticam VekJ-•mallan dahil> Sf, wasa parlait 58.5, rni§ICr, duvarc1hk, rnaran • 
letloden tebl!l edilmi1tir: piyasa temizl 56, blrinci akala 75, ikln- , gozluk, dülgerlik, ta§Cthk a-

rnüzakereleri, ne,,edilen 29 sayill Koordinasyon karannm bi- ci akala 71.75, üçüncil akala 69, pm-
rnüfterek beyannamedeki rinci maddesile verilml, olan salâhl- PILllJ'• 83, E&•de blrinci yerll 86,5 ve tèilyelerini, sihhî tesisat ça • 

· " K clin ikin' 11 61 25 1rur • h<malanm, San'at Okullarm. rnÜfterek harp gayelerini vete istinaden ve 136 sayul oor as_ Ci yer . U§•ur. , 
>on karannm üçüncü maddesl mucibin 2 - Yukar1dak1 fiyaUar Çukurova- da yhpthp depo edilmi~ okul 

Ve aulh prenaiplerini ta- ,e ikUsat Vekâletile mil1tereken mem- mn •Adana, Tars~ ve Merain Egenin filet ve rnakinelerini, talebe. 
hakkuk ettirebilecek im- '•kot dahilinde pamuiun ve çigidln izmlr ve Nazilll merltezlerlnde blr kl- nin bütün çab§t?lalanm o • 
kânlara da flOWen llet;Ù· 1941-42 mahllul mevsiml devammca Io çU"Ç>rlanJJIJI fakat balyalanmam11 kulun ileri yillar proje • 

ilzaml !iyatlari a1aitda c&terilmit ol- pamullun dokme i.zaml sal!1 fiyatlan-
rnÎf Ve karar altina almlf dulc1 veçhlle tesblt olunm1J,1tur. dlr. (Devam1 3 Uncil say!ada) · 
olmak 11erektir. Bunun aJ.. 1 - B!r!nci Klevland 70, iklnci Klev. 3 - Bu merk.ezleri lht.iva eden lstlh_ l..,,,_==--=-=-=~-~--'J.-
IÎ 11ayrimakul ve 11ayri· land 87 ,5, ka pu mail •dal ve ll:ozaci sa! mmtakalarm1n tzaml byatlarlyle 

~. l 8 . 'b l . . . . . . n 1 blrincl blmlda yazùJ esaa merkezlerden 
rnant1R1 o ur. u 1t1 or a " " • -~ pamult aJan bilGmum Jsühlik merk.ez-

Ruzvelt • Çorçil mülâkata 
1 M D 1 â k a t lerinln Azam1 tlya~ hakik.I nak.llye 

bu ikinci Jiinya harbinin masratlannm tenzili veya illvesl su-
- .J refile bulunacaktu. 

Goliin Mare~al 
Petene cevab1 

GAZETESI 

A Iman tebligi 1 

~iMAL 
cephesi 

Finler Viru ve 
Eli sen vaara 'y1 

ald1lar 
Cenupta mühim çevir
me hareketle:ri oluyor 

2000 esir 20 top . 
igtinam edildi 1 
·Helsinki, 16 (AA.) - D.N.B: 

Kauppalehti gazetesi dün ôgleden 
sonra bir fevka1âde nüsha n~e. 
derek Viru ile Elisenvaara'nm Fin' 
lut'alan tarafmdan i§galini bildir
mi§tir. 

r SAYI - 743 - SENE 2 
1 FIA Tl 

'"\ 
• 

Dll'KAT 

Ga1.eteye 
iderilcn 

l ,ak &Clï 

\'erilrnez. 1 

TAKVIM 
YII: 1941 - Ay: 8 Gün, 229 
17 - Agustos - P JI z A R 
Hicri: 13ti0 - Recep 23 
Rum!: 1357 - JIGUSTOS i 

Heryerde 

3 
' 

Son Tel&raf Matbaa11nda Ba11IU"· j Kuruttur 
J 

Sovyet Devlet B«si Stalln 

Staline 
Ruzvelt ve Çor
çi l' in • mesaJI 

1 Sovyet tebligi 1 

BERLINE 
yeni ak1n 

Alman merkezi 
yine bombaland1 
~hirde birçok yan
g 1 n la r ç1kar1ld1 

Odesa tecrit 
edilmemiftir 

Moskc'lla, 16 (A.A.) - Ofi: 16 A
Auslœ sabalu ne§redilen S•)vyd 
teblifi : 

Diin gece lutaahm1z bütün cep
helerde ve bilhassa cenup cephe
sinde çok §iddetli ve muann dane 
muharebeler yapm1ya devam et. 
mi§lerdir. Hava t~ekküllerimiz, 
dü§man · kuvveilerine müteaddit 
darbeler vurmu§tur. Fin k1t'alari dü§man müdafaa 

hatt1m yararak iki rnühim zafer 
k:azanm1§lardir. 

Elisenvaara mühim bir demir
yolu iltisak Mktas1d1r. 

RESMÎ TEBLlC 

Moskovada askerî bir 
konferans tekJif edildi 

Dü§man tayyare rneydanlarinda 
bulunan tayyarelere hücum edil
mi§tir. 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman umu-
mî karargâh1mn tebligi: Stalin bu teklifi 

cereyani bak1m1naan ta- • _ Çulrurova ve Eae mmtakalan 
rihi ehemmiyeti haî" bir D 0•• ny a da yap- ha.ricinde dlger istlhsal tnlntall:alannda 
hâtli•edir. Amerika ile /n. yellien Klevland veya aka1a cins1 pa-

V• • H••kA t" • • Bütün §ark cephesinde harekât k b 1 d • l§I U ume IDJO SI-· sistematik biI :;ekilde ve muvaf- 8 U e I y O r 

Henüz tamamlanmam.§ olan 
malûmata gore, 14 A~st?Sta 21 
Alrnan tayyaresi dü~rülmü§tür. 
Sovyet hava kuvvetleri 14 tayyare 
kaybetmi~lerdir. 

BERLL"!N BOMBARDIMANI 
Moskova, 16 (A.A.) - Mœkova 

radyosunun bildirdigine gôre dün 
gece Scvyet bombard1man tayya

(Devarn1 3 !lncü .. ytada) 

• • mulùann mahalll lzaml 1alla fiyatlan, 
•iltere yalnu yarr.nka 111lh t 1 g"' 1 a k 1· s l e r lstihlAI< maballerinin üt;Uncil filtra mu-
içîn degil, bugünkii harp ciblnce teessüa eylem.11 t1;yaUanndan 

için de anlapnlflardu. hareket ou~~~~ ~-:.r~'f· 
Hull bütün milletle• ...,. ....... .,,. .... · --""· · 

Ya%<1n: Abidin DAVER rin dahil olma-
~ m'•11 - Çorçil gorüt- temenni ediyor 
~ meleri baklnnda veri- SIDI 

tlo len )·•ni tafsilât, ilti An-
11 • Sakson devlet adaDllDln, yal- Rus e 1 ç i. i te-
l tz harp cayelerini ve yar1nki k k .. I t t • 
~lhiin 611 prensiplerini bildirm 'e u r e r e 1 
•t Yannameyi liazirlamakla iktifa Londra, 11 (A.A.) _ hi clemokr&t 
d lltediklerini 10steriyor. Ber iki memlekUn devlel aclamlormm açi][ 
•qetin en büyük askerî §•fleri bu clenizde bulllfn>"lart meseleoi Londra 

lltüzakerelerde haur bulundukla- da Kvinçle miltalea edilen blr menu 
ti olmakta berdevamchr. Uzerinde duru-
1 lia gore, birtalnm askm tedbir- 1..,, baille• nokta Lord Beaverbrook ile 
~ln konu,uldugu ve ka11r alhna birlilde bir çok mütahassislan hesaba 
~ 111dth muhakkakhr. Esasen, Joatmakslzm inflllz. k.arar, hava n 
d~•p gayelerini tabaklmlt ve ken- deniz lrnmandanlanmn cartll'ln reta-

1 istekdikleri gibi bir sulhü kabul katinde bulunmUI olmalandir. 
•tr Londra, 18 (A.JI.) - ingJileredekl 
h· lrlllek için mutlaka, askeri ted- So'-yet Biiyiik Elçisi :Maisk:! m~elc 

1 ''
1•re ba§vnrmak lâz1mdir. Diln RuzveU _ ÇorçU beyannamesinin met

~ llOyl'1!igimiz &ibi, karp tarafm nini Eden'den atrendlii zaman müte
ta11i Almann _ ital) a _ Japonya cavize k.aret mücad~le eden Rusyaya 
IJ• in.. . • . . • yap1lacak yardlm için almm&!l 1àzun 
tl Utlef1kler1nm tamamile An- gelen en müessir ledblrl<!ri teterruaU-
1• 

0 
- Saksonlannkinden aybn o- na kadar teU<.k etmI, olan Ameril<a 

1 11 harp gayelerinin ,.e sulh §8•1- ve ing-Jtereye karfl hükûmetinin izhar 
1~'ltlin yerine kendilerininkini etmeklen 1er! durnuyacag, minnel1'1r-
""11te k b 1 ti" b"I -L • • d$ l!ade •tm;,tir. 
'•lttrl ve. 8 0 e !"'. 1 m .... içm, Va$lngton, 18 (A.A.) - Ruzvelt • 
Il . b1r zafere 1hhyaç vanhr. Çorçil dekllrasyonuna SovyeUer Birli
I ~·h 1n esas 1ayesi, ber iki t~ ·af linin iltlbakUll lemennl edip etmedlil 
1•11 de, aynidir Hasnu ya kat'î oon1lma.'1 üzerine Corbeil Hull caze. 

Almanlar bir 
S1rp 

koyünü yakt1lar 

Koylüler a1dd1 bir k1s
m1 da kur§una dizildi 

Budape§te, 16 (A.A.) - Macar 
gaze*leri dün aqam Belgratta 
Alman b~umandan11gi tarabn
dan n!!fredilen 8§ag1dalti resmî teb 

ligi nakle~lerdir: 
Goma ismindeki Sl.l'P §ehrinde 

5l.1'P komiini.stlerinden mürekkep 
bir çete bir Alman askeri ltamyo

(Devanu 8 llncü aaytada) 

Japonlar1n Man· 
çukoda haz1rl1g1 

-~o---

Bu bolgede dikkati çe
ken tedbirler ahn1yor '•tie11r d ' uh bel . d teciler« demi1Ur k.I: l't.... 1 mey an m are er1n e . 

•qtt""· h d h b d Tahrip barekàlma açlk.ça !itirak e- c: ha 16 (A A) Ofi J 
~t .-• Y• ut a ar e evam denlerden baika butim mllleUerin b .,.ang Y · · - : a. • 
d; ."'•Yeeek bir hale getirerek ken- vesikaya müzaheret edeceginl ümll .~ pon ~faretin.in sozcüsü hâlen Çm 
~~l>st~erini, kendi snlhlerini ka- der!m. SovyeUer Bir!!gl baklnnda :ra- de bulu.1an Mançukolulann 18 A • 
fait •ttirmek. Bu da, an<ak muvaf- k1J1d• yenl bir deklAraryon yaptlmasi gustosdan en>cl yerlerine dônme
~U ~. muzaUer bir barp ile müm- mumkUnd!lr, . 1 ,_ ln . · 1 lerinin ve bu tarihten sonra Man. 
l 11 ol M ff k ff Sovyel harp ihtiyaç anru ~Y 1çm 
•it h u~. uva a ve mnza .er Ïncillz, Amerikan ve Sovyel mülahas- çuko aratlsi dah1Lnde yapùacak 
lttl arb1 de ancak ukeri tedb1r- 1111ar1 arumda üçlil bir konterans ak- seyahatkrin çok mü~ülle:;ecegï. • 
a· teinin etmek jt1Ümkündür. (Devam1 8 tincü sayfada) (De\'allll 3 üncü sa)Jfada) 

de ~~elt - Çiirçil giirfü;melerin. 
•in .~arla§tmlan Hkerl tedbirle
lliak; ~a '11ilmiyecex; pek tabiî ol
li11td·' beraber. bunlardan birinin 
l'n11i~ harbin bütiin akJrhi'Jm yük-
18,d 'f olan Sov~·etler Birligine 
>ok/"' etmek olduguna ~phe 

VALININ BEYANATI 

L Ut G" 1 . ,.. 1 .:rat\ 'k: 12 enmes1ne uznm o m1 .. 
ft1n t •ne; bir tedbir de, Amet'ika. 
dah ftgiltereye daha çok tayya.re, 
tay: Çok tank vermesidir. Japon-
ltl'jn "• ~imal ve renup istikamet-
'•lt :•n herhangi birinde yap1la
l•te1< "i;.0 n hamle)erine karp müt
'•tal Ir inüdafaa plân1nm da ka
b• ~:rlr•lm1~ oldukon•. hiç ,up. 
'• lta lur. Mülilitta 1orü~Ulen 
d•n •ar altina alman meseleler
t •n in "h' 1 · · •i·a 1. u un enn1n, bUtUn dlln-
~alli 1 

•n edilen mü~terek beyan• 
tillietut"'uhteviyat1ndan dyade, 
lit. t .ulanlar olduf:u muhakkak
l>ri11 ngilterenin en ,·eni nrhh.s1 
"''I· . "al)d 0 Wales (}âni P'ren• do 
'• •U e i·ap1lan ve üç gün liç ge-
~ ren ..•. 
tltiy t i:oru§meler etrafmdaki 

nu g" a da, bunun bii\'le oldugu. 
1>·.°'leriyor . 

1 •-.; • 1 ~., • in!ire en miihim konu~a-. "Ille ik , ... 

l oer 1 • -~,, de Amerika ile ingil-

ïhtikârla mücadele 

Thtikâr ihbarlarmm takipleri 
hakkmda dün Vali ve Belediye 
Reis1 Lûtfi Kirdar alâkadarlardan 
izahat alrni§ ve bunlarm sür'atle 
tahlcikini tekit etm~hr. Lûtfi Kir
dar dün bir muharririrnize bu 
mevzuda §U beyanatta bulunmu~
tur: 
-• Halk1m1zin ana ihtiyaç rnad

deleri ah§veri§inde aldanmamas1 
ve ihtikârla mücadele t§inde te
reddüde dü§meden alâkadar ma-
kamlara ve memurlara y ard1rn e. 
debilmesi için 3 ay en·el size soy
ledigim gibi dikkat olunacak baz1 
noktalar1 bir kere daha izah etrne
yi lüzurr.lu gôrü wum: Biraz dik
katli vatanda§lar1m1z,n gida mat!
deler1 tl."e.i. nde tt1danma~ar1"'a in· 

Y 8 Set Î D Î takbih etti faluyetle devam etmektedir. Moskova, 16 (A.JI.) - Stalin Cuma 
Dün gece az miktarda Sovyet gilnü kendislne ÇèirtU ve Ruzvelt müJ-

Hilr Jo'ransnlar lideri 
General DO Gol 

Beyrut, 16 (A.A.) - General 
DO Gol, dün alt§am Mareyù Pe
te'in nutkuna radyoda cevap ver
mi§tir. 

Fransaya hizmet etrneyi ve 
Fransay1 kurtarmay1 bu Akdeniz 
sahillerinden bir kere daha taah
hüt ediyoruz, diyen General Do 
Gol, teslim olm1yan ve Alrnanya 
ile i§birligi yapmay1 reddeden hür 
Fransa namma Vi§i hükûmetinin 
siyasetini takbih etmi§ ve derni§
tir k.i: 

•Hür Frans121ar Fransaya eski 
büyüklügünü ve hürriyetini iade 
etmek için mücadeleye devam e
deceklerdir. Fransay1 l>askm · 1e 
sür'at sayesinde rnaglûp eden Al
manlar, kendini bekliyen âk1bet
ten kurtulam1yacakhr. 
• .. 4. .. 

Îngilizlerin eline 
dii~en gemiler 
3 nakliye ve bir tor
p i t o torpillendi 
Kahir~ 16 (A.A.) - Resmen bil. 

dirildigine gore, donanmaya men. 
sup tayyarelerimiz 14/15 Agustos 
gecesi üç dü~man ticaret vapuru 
ile bir dü~man torpide rnuhribine 
torpil isabet ettinni~erdir. 

Londra 16 (A.A.) - Britanya 
Amiralhk dairesinin tebligi: 

Îki dü~ ia§e gemis.i geni§ 
mikyasta taarruzî devriye faaliye
linde buiunarak dü§man gemis1 •
nyan Britanya devriyeleri tara • 
fmdan müsadere edihni§tir. 

Gem ilerden biri 3667 ton bac • 
minde Nordemey Alman vapuru 
digeri de italyanlarm 4272 tonluk 
Stella g<'misidir. 

TASARRUF BONOSU 

ASKER GIBI 1 

Hududun Muhaf1z1dir · 

lerek mesaJ>m ievdl eden Büyük Bri
tayy aresi Almanyamn §ima1 ve tanya ve Arnerika Büyük Elçilerinl ka_ 
~ali §arkî arazisine hüC'Um te- bul etmi1Ur. Sovyetlere yardun teklit
§ebbüsünde bulurunu§-larsa da hiç lerinden ve Moskovada toplanmasm1 is_ '" 
bir muva!falayet elde edernemi§- tedikleri konferansta derhal müzake-
lerdir. • rclere ba$lanmak üzere ber türlü tect .. 

,.,., 

Kimya har. 
bine dogru 

.. . . birlerl almaya haz1r olduklar11u beyan 
Cenub1 Ukraynada tlerhyen Al- ettiklerlnden dofay1 Stalln Ruzvelt , .• 

man birlikleri Sovyetlerin diger Çôrçil'e so,,.et hilkllmetinln le§elùtür
bazi mübim cüzütamlanm çevir- ierinl bildirmelerinl BilyOk Elçilerden 
tni§lerdir. Sovyet zayiah hakkm- W:m!i!ir. . . .. 
da kat'i bir malûmat yoktur. 2000 Salin le Büyük Elç1lerln gô=esinc!e 

· h b" .. Mdotof da ha.ur bulunm1J,1lur • 
esu a nm~ ve uyuk çapta 6 top- Moskova, 16 (A.A.) - 011: 
ta 14 diger muhtelif cins tCl'p igti- liTALÎN KONFERANSA AMADE 
nam edilmi~tir. fovyet hllk.funetinin resml tebllti: 

Almanya müthi§ bir 
gaz harbine 

haz1rlan1yormu§ 
HAVA FAALlYETLERt Sooyel Rusya nezdlndekl Blrleelk Londra, 18 (JI.A.) - Mo•kova rad-

B ]. 16 (A A) D NB· Al Amerika fevkalAde murahhaSl ve Bil-
er m, ' . ~ ' ' ' "f yük Elçisl Ste!nhard ile Înglliz Bilyük f 1osu Pravda gazetesln!n ùlmya har. 

man hava kuvvetlen merkez cep- Elçisl Stafford Cripps diln müiter•k•n bine ba:ur1anm12.•. ba;b1t1 a.lùnda blr 
hesindeki Alman ordulannm ha- Stalln'I ûyaret etmisler .. e Ruzvelt Ue mi;;al~ n~ttiim1 blldlrmektech. 

· (Devaml 3 UncU saytada) (Devam1 3 ünMi aaytada) Naozsileova .'~ddyl osu diyk dor klb: . .. 

~ 
r 11m ye a ar enze!"l co-

rülmedik vah;lyane yen! blr harekelt., 

C e !RI n.. e g e r c1 e y a z • y et bulunm•y• ve boaucu cu1ar kull•n-
.,.., 1 1 U mata ha.urlan1yorlar. Diilman, raz hü. 

;-===.--=====-=-==-=======-==-==-=-~ rumlan yapara.k b~i ummnd1CJ.mu bir 

Son haftan1n harekâ
t1na toplu bir bak1§ 

1ekilde \'urmak üm1dile, bU, k bir th. 
tlmamla yen! blr kimya harb1 toknili 
ve tAblyesl haztrla-naktadJr. Fakat 
d~:nan aldanlyor l.,.J.nkil vazifemia 
ltlmya harbine ~ ertde hUrsa olsun 
kars-1 koyma · için ter w:- ;:nan haz1r bu
lunmaktad1r. 

, Sovyet kuvvetlerl "..1raf1ndan e~ir e. 
dilen Alman cüzltarr.Jar1n1n caz hücum. 
tanna mahsus AleUerJe teçhiz edilmi:t 
bulundutunun b!r milddet evvel Sovyel 
tl>bliglerinde bildirlldiil hatirlardadir. 

~-~-----... ~------~ 
Ukraynada y arma ile ba~hyan ku~atma 

hareketinin muvaffakiyet 
derecesini ihatan1n mahiyeti gosterecektir Veremin teda

v i si bulundu Y azan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

B u hafta Alman • Sovyet 
harp cephesinde yeni bir 

vaziyet hasll oldu: Ukrayna rney. 
dan muh:irebcs1. Bu muharebe Al.. 
man ve müttdi.k kuvvetl~r !ehine 
nelicelenmcL üzeredir. Bu cephe -

de Almanlann asti taarruz ist1ka
metleri ~oyled:r: 

1 - Odesa • Nikolaycf • Rostov. 

. 2 - Lemberg • Kief demiryolu 
boyunca Kief - Harkof. 

3 - Lok • Kief d<!rniryolu bo -
yunca K;ef • Harko. 

Balla ~ehrinin i§gal;llden sonra 
Almanlar iki demiryolu boyunca 
Korostin \'e Uman üzerinden Sov. 

yet cephes.ine taarruza geçtiler. 
Sovyetler Korostin'i terketrnekle 
beraber bu §'Chlr §•rkmda AIInan 

Bir Macar doktoru 
bu iddiada bulunuyor 

taarruzlanm k1rmaga rnu•afiak Bt<dape~te, 16 (A.A.) - Ofi: Sih
oldular. Bu taalTUZ muvaffak ol - hiye Nezareti tarafmd n \'Prem 
sayd1, Almar.lar K1efi §Îmalden h>tahg1 hakk.nùa tctk1katt~ bu
k~almt§ ve Di'1y~per §atkma geç lunm1va mcmur eclikn bh· Macar 
mi§ olacakla•<l1. 1 âlim1, ta!iarri) ait retiresindc ve-

Bu mmtaka fazla batakhk oldu. rem hastahg1n1 tedavi <'dœck kf'
gundan geni§ cephede taarruza mû §iflerde bulunmu§tur. Macar âli
sait degildi. Bu itibaTla Almanlar, Mi rnikroskop muayeres'le kai·da 
SOV)'\!t cephesini merkezden yan1 mevcut koch basil'erinin imhas1 
Uman lizerlnden yarma~a bu su - için baz1 maden tozlann1n kana 
relie Kief'i cenuptan ihata~·a ve zerkedilmesile verem mikroplar:
cenuptaki Sovyet kuvvetlerini de nm oldüriilecegini ve hastaL;;ui 

(De,·am1 3 lncu soyfada) kalrruyacagm1 ke§fetml§tir. 

=====li GÜNÜN TENKITLERi 
.Atnerika Reisicümhuru Bay 

Ruzvelt ile fngiltcre Ba§vekili 
Bay Çiirçil, ~imal Atlas Okya
nusunun meçhul bir noklasm
da. sun'î bulutlarla gozlerden 
gi:denmi§ bir geminin kamara. 
sinda ba§ba~a verip daimî bir 
sulhün ana hatlanm tesbit ve 
ilân ettiler: Zorballk y"p1lnu
yacak, 1938 hudutlan degi~mi
yecek, iptidaî maddelcrden her
kes müt~a\'iyen isH!ade ede
cek, miJJetler aras1 tam bir i~· 
i1ir!i1'i , .1p1larak hiitün 111illet. 

~ . ' 

Asyaya kar~1 
Avrupa birligi 

YAZAN1 
SELAMI IZZET SEDES 

Jere emniyet teminah v<Til.,. 
rek, aç1k denizler herkesin mali 
clacak, r:iütecaviz n.illetler si

lihtan •ttrit Mlilecck, •g,r si
lahlanma ; ükü hafi{]etilttek. 

Mih\•er devletlerinin bu ~art
lar içinde bir sulh konu~masma 
yana§acaklan beklenemez; bn 
§artlon '.llihvere kabul •ttil'
mek oçin lngiltercnin Ain rn. 
yay1 1,· ai:lûp ("fme~i ger<·l\ tir. 
Fakat c•han~ümul bir diistur 
~eklindeki bu §artlarm istenilen 
~ulhü tahaklmk < ttirchilmesl 
için Amerikanm da Jnpon) ay1 
~ltetmesi elzemdir. R1rg;in bü
tiin :lzak ~arka, '>iitün <\s '"I• 
ve hiiyük Okyan'!(,un r,rh;ne 

,Devam1 3 OncU cayiada1 
~· •t a[ t Bllln barbe müdahale-1 
Ili,. '-- nda cere\an etmistir. Kim-

11.tliSJnda, tnm bir askerî itti
(i)ev1m1 t üncil &ayfada) -

Vali ve Beledi~ e Reisi 
Lûtii Kirdar (De'\•a.T.J 4 ùncu .. a,y!ada) • • 
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. i .... LÂM ORDULARININ MUHAREBELERI c- Zl~A ~AKÏR J 
RL :.ul1.1 Ekrem ~fend1miz, bun

larm sûretlerinden vc siretlerin. 
den gafil degildi. Fakat onlan ha
k ikî müminlcr!n arasma kan§hra
rak vicd n:arm1 tashih etmek fik
rindelerdi. 

Bursadaki havuz 
Son bir haftas1m güzelim Bur

sada geçirmi.§ olan Îskender Fah
rettin, Bursanm bugünlerdeki gü
zelligini anlata anlata bitiremiyor. 
Bursaya bundan on •be~ y1l kadar 
once bir kere gitmi ~ ve orada an. 
cak bir gün kalm:~ oldugum için 
§lmdi oranm Temen yeri, Ye§>il
cami, çaf§1 gibi yerlerini hayal 
meyal hahrhyorum. !skender Fah
rettinin anlathgma gore §imdi 

Ticaret V ekilinin 1 

gazetemize beyanat1 

Medinede, (kaimimakam) ola
rak (Îbni Mektum) -b1raklld1. Ha

etmi§tim. Buna, sen de taraftarhk 
etmi§tin. Fakat akh ermiyen baz1 
kimseler ~ kar~tilar. Seni de 
fikrinden caydlrd1lar. Bizi, yanll§ 
ve tehlikeli bir yola sürüklenmiye 
mecbur t>1raktùar ... Ben, bu §art 
dahilinde hal'bedemem. Müsaade 
et. Medineye avdet edeyim. 

kikî müminler, kalbleri zaier ü. Dedi... Resulü Ekrem Efendi-
mitlerile dolu oldugu halde ileri 
t ld miz, en küçük bir itiraz bile gos-a i !. 

Resulü Ekrem Efendimiz, mu- termedi, bu iki yüzlü adamm av. 
tatlan IIl1lcibince, ordunun en ile- detine müsaade etti. 
risine gcçmi~ti. Tepeden tirnaga Abdullah, yalmz donmedi. Ken
kadar z1rh giymi~ ()Jan (Sât bin disine tâbi olan üç yüz kadar mü
Muaz) ile (Sât bin Übade), Resulü naf1k1 da beraber alarak, çekilip 
Ekrem Efendimizin onünde gide- Medineye gitti. 
rek muhaf1zhk vazifesini deruhte Abdullahm bu ric'ati, àiger ball 

Bu y1l1n üzüm ve incir mahsulü 
daha iyi ve fazla bulunuyor 

Bursanm en ho§, en gelenceli ve Ticaret Vekili Mümtaz Ôkmen 1 cati hakkm<la yap1lan hazu-hklar
en faydah yerlerinden biri de me§- dün sabah Ankaradan §ehrimize 1 la ahnm1§ olan tedbirleri gozden 
hur Havuzlu parktaki ·havuzmu§ .. gelmi§ ve Haydarpa§ada Vekâlete geçirecegim. Bildiginiz vechile in. 
§imdi •bütün Bursa gençligi, deniz bagh müesseseler erkâm tarafm • cir ve üzüm mahsulii bu yil geçen 
ve denizcilik ihtiyaç ve sevgilerini dan kar§Üaruru~ir. seneye 1:azaran hem daha fazla 
bu havuzda tatmin ediyor ve hir Vekil aün sabah kendisile gorü. hem de daha iyidir. Ba§hca ihra. 
çok yüzme bilmiyen ve hattâ deniz §en bir muharririmize §U beyanat- cat maddelerimizden olan üzüm ve 
yüzü goremiyen Bursahlar bu ca- ta bulun~u§tu~: .. incirlerin hariç piyasalarda lâyik 
n1m havuzda bir yandan yüzme •---: izmire gitme~ uzere Ankara oldugu ehemmiyetle kar~ilanma -
ogreniyor, bir yandan da kendile- dan lstanbula gcldun. Burada bir s1m temin etmek için icap eden 
rini, mesleklerin en güzellerinden gün ka~acag~. tazartesi Bandir. tedbirler almacakt1r. izmirden son 
biri olan denizcilige haz1rhyorlar- maya gidece 0 an vapura bine - ra tekrar istanbula donerek An _ 

Her cins hediyenin 
ka bu l ü kararla§b 

Kahraman ordumuza hedi
ye olunacak k1~ltk hediyeler 
için Parti istanbul Vilâyeti 
Îdare Hey'eti Reisligi tarafu:i
dan haz1rhklara ba§Iarulrrur 
tir. 

Yakmda Halkevi 1~islerinin 
de i§tirakile Parti Merkezin
de büyük bir toplanh yapùa
rak bu mevzuda kararlar ve
rilecektir. Bu yilki hediyele
rin cinsinde degi§ikllk yap;hp 
her çe§it hediye kabul -0luna
cag1 da ogrcnilmi§tir. 

etmi~lerdi. kabîleler halkma da sirayet etmck 
Resulü Ekrem Efendimiz, Medi- istidad1 gôsterdi. Fakat eshaptan 

neden ç1kar çtkmaz, (Uhud) dag1- bazilarmm nasihatleri üzerine, bu 
na dol:'I'u ilerledi. Bu dag, §ehre fikirden derhal vazgeçildi. 

cegim. Ve fuarm kü§admda Îzmir 
ID!§.. de bulunacag1m. !zmirde kald1 • karaya gidecegim.• 1 

Yemye~il .par~u~ ort~smda olan gim üç dort gün zarfmda Vekâle. Ôgrendigimize gore Îzmir enter-

9imdiden birçok halk1m1z a
lâkadarlara müracaat ederek 
kahraman askerlerimize J~~
diye hazirlad1klanm bildire-

bir saat kadar mesafede idi. Vak. $imdi ordunun mevcudu, (700 
tin guruba yakla?ml§ olmasma nefer)e inmi~ti. Fakat bu hâdise, 
ragmen, siki bir yürüyü§le bu da- imani ·bütün olan kirnselerden mü
ga vanlabilirdi. 

bu havuz, §1::1~1 b1lsemz ne kadar ti alâkadar eden i§lcr etrafmda nasyonal fua1.~m bu yil Ticaret Ve ! 
burnumda tutuyor. tetkiklerde bulunacag1m. Bilhassa kili Mümtaz Okmen bir nutukla a- 1 

- Koskoca istanbulda bu kadar, üzüm ve incir mahsulünün ihra _ çacaktir. 
rek bunlan 
lerdir. 

vermek istemi~-

deniz, gOI, dere varken Bursadaki •-------
küçücük havuz niçin burnunda 
tütmiye ba§lad1? derseniz havuzûn 
zevki, safas1 ba§kadir, hele boyle 
yemye§il agaçlar ortasmda olur
sa .. eskiden Bursanm, su bak1mm
dan kaphcalan me§hurdu, anla§l
hyor ki §imdi havuzu da onlar 
kadar ~hretlendi. A§kolsun Bur
;;ahlara, hergün içinde yüzlerce 
gencin yüzücülük ve denizcilik id
mam yaptig1 bu havuzu meydana 
getirdikleri için ... Havuz zevk ve 
>afas1 ha§kad1r dedjm, bunun se. 

rekkep olan ordunun maneviyat~ 
Fakat askerlik i§lerinde son de-

recede ihtiyath bulunan Resulü üzerinde, en küçük bir sarsmt1 bi
Ekrem Efendimiz, hem orduyu le husule getirmedL 
cebrî yürüyü§le yormak istemedi. Resulü Ekrem Efendimizin em
Hem de, karanhk bashktan sonra rile ordu tekrar hareket etti. Ya. 
ordugâh kurmanm ve efrad1 yer- va~ yava§ Uhud dagmm eteklerine 
le!?tirmenin mÜ§külâtmdan çekin- dogru ilerledi 0 s1rada Resulü Ek
di. $ehre üç kilometre kadar bir rem Efendimiz ordudan aynlarak 
mesafede bulunan ($iheyn) rnev- bir hayli ileri gitmi§.. müdafaa 
kiinde konak vererck, geceyi ora. mevzile i i gozden ge irmi.:: 
d . . t ih tt' r n . ç '$" en 

a g~çirmey1 erc i:. ~: elveri§li bir noktay1 seçm~ti. 
islam ordusunun buyuk Ba§ku-, Ordu b" "k B k d . , uyu a~ uman anm 

mandam, ortahk tamam1le karar- b 1 d " 1. l t . , . . u un u5 u yere ge 1r ge mez, e 
madan evvel, asker1 dikkath b1r kk f tt' B ''t" b"lük' l R 
t ft . · d . H d va u e i. u un o er, e e l§ten gcç1r 1. arp esnasm a 

1
• . . . .. . 

ciddî bir surette faaliyet gostere- su ~llah Efendimmn g~sterml§ ol 
miyecek derecede sakat olanlarla dugu noktalara yerle§h. Ordunur 
fazla ya§h ve yahut çok genç o- umumî vaziyeti, §U merkezde idi: 
lanlan seçcrek bunlan Medineye Müdafaa mevzilerinin arkasm1, 
iade etti ... Sonra, bu muvakkat or- tek bir tepeden ibaret olan (Uhud 
dugâh etrafmda emniyet tertibah dag1) t~kil ediyordu. Ve ordunun 
alm1va baj lad1. Her tarafa ileri ·ka. cephesi, (Medine)ye kaf§l bulunu
rak:Jllar gèindermekle -beraber, yordu. 

·Jebini de anlatay1m: 
Ben, ilk suya girmeyi, hafif yüz:

neyi Karaagaç deniz hamammda 
igrendikten sonra, Vidosla Ramis 
arasmdaki Ferhatpa§<l çiftliginin 
gayet derin havuzunda az rn1 ku
laç atm!§, az m1 lœyif çatm1~tim. 

Deniz, tabiî büsbütün ba~ka, fa
kat havuzun da kendine g0re bir 
b~ka letafeti var. 

Osman Cemal KAYGILI 
(Mehmet bin Müslimc) nin maiy
yetine elli neferlik bir müfrcze 
vererek, devriye koluna ç1kard1. 

Ayni zamanda, kendi Karargâh1 
Saadeti etrafmda da tert'bat alm
d1. Ordugâh dahilinde de, (Zekvan 
bin Abdülkays) devriye zabiti s1-
fatile dola~m1ya ba§lad1. 

AHKEMELERDE vc 

• 
1 • 

' !ntizam ve inz1bata al!§~ O

lan ordu, o geceyi sükûnetle ge
çirdi Dil§man ordusu, oldukça ya. 
km bulunmakla beraber, hiç
bir hâdise zuhur etmedi... Ertesi 
sabah, güne~ (Uhud dag1)mn ar
kasmdan ilk ~âlanru ne~retmiye 
ba!llad1g1 zaman, Resufü Ekrem 
Efendimiz orduya hareket emri 
...erdi. 

~----------..... ---~----~--
Deli dolu konu§uyor ama fab
rikadan bez çalmay1 da biliyor 

(Ancar) mevkiine gelince ordu 
tevaklwf etti. Çünkü, sabah nama
z1 vakti gelmi~ti ... (Bilâli Habe§î), 
yüksek bir t~m üzerine ç1karak, 
o muhrik sesi ile ezan okum1ya 
ba;;lad1. Bütün ordu, Resulü Ekrem 
Efendimizin arka:smda, saflar bag
lad1 ... Büyük bir dindarane hil'r
metle namaz bitti. Resulûllah F
fendimiz tarafmdan inz1bat ve e
mirlere itaat hakkmda bir hutbe 
irat edildi. 
~imdi buradan da hareket edile

cek .. ve artik harp hattma girile. 
cekti. .. i§te tam o zaman, müna
f1klarm rcisi (Abdullah bin Ebî 
Selûl) mahiyetini gosterdi. Huzu
ru Nebevîye gelerek: 

- Yâ Resulâllah! .. Ben, Medine
den kalkarak dü~marun hücumuna 
orada müdafaa olunmas1m talep 

Dün Altmc1 Asliye Ceza mahke. 
rnesinde garip bir hirs1zlik ve rÜ§
vet vermeye te§ebbüs suçunun 
cürmü me§hut davasma bak1ld1. 

Suçlu Bak1rkoy bez fabrikasm
da amelelik eden $akir admda, bir 
§ah1sti. iddiaya gore $akir uzun 
müddettenberi fabrikada hez par
çalanm ve k1rpmhlar1m tophya
rak bir kenara saklachg1 büyük bir 
çuvala doldurmakta imI§. 

Çuval dolup da kemalini bu
lunca bunu oradan alip istanbula 
getirerek satmay1 kararl~hrm1 
tir. Fakat lurda gelirken jandar
malar kendisini çevirerek çuval
dan §Üphelenmi§ler, bunun üzeri
ne $akir kendilerine: 

- Size iki lira vereyim de beni 
birakm1z. 

Demi~tir. Jandarmalar bu teklifi 
kabul etmeyince bu defa çuvali dJi 
b1rakarak kaçm1ya te§ebbüs et
mi~tir. 

K~~~~~1~J~~n0 0 ~~m1 l 
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Doktor daha bir ÇOK §eyler soy. j ahyoruz. Bu vaziyette, normal bir 
lüyor ve herhalde makul konu§U - müddeti azaltmak ellmizde degil. 
yor ki, àiger tki arkada§ml ikna dir. Yann ak§ama kadar kendine 
ediyor. geleeegine emin olabilirsiniz. 

Yataktaki hasta, Mükerrem be - Tekra~ içcri giriyor, arkada§la • 
yin km Vediad1r. Be§ gündenbe- rile çah~maga ba§hyor. 
ri k1p1rdamaksmn yahyor. Anne. Be§ gündenber, istanbulun ne 
si Kadriye harum, k1zmm vaziye. kadar mutehass1s doktoru varsa, 
tini gordükçe, saç1m ba§IIll yolu - hepsi birer defa bu odaya girip ç1k 
yor; babas1 odalardan odalara ko.. tilar ve hepsi Mükerrcm beyi tes. 
~arak bir çocuk gibi agbyor. kine ugra§hlar. 

9imdi de, salonda yakalarugi VediaVI bu hale sokan sebep ne-
doktorun birisinin ellerine yap~ - dir? Kimse bilmiyor. Say1klama -
tnl§ yalvar1yor: lar1 o kadar kan§ik ki, bir sürü i

- Ne lâz1msa yapalun, yalruz sim ve hâdiseden mânâ çikarmak 
Joz1m1 k•rrtarahm. pck güç. 

Doktor onu teselli ediyor: 1 ~imdi de doktorun biri nabzlnl 
- Merak etmeyin beyefendi. Ar sayarken, o gene sayikhyor: 

kada§lanmla icap eden tedbirleri - B1rakm beni Nihat!.. Kenan 

Fakat jandarmalardan 80 metre 
kadar uzakla§t1g1 sirada gelen 
«duuur!. emri ve arkasmdan da 
cdur vuracagim §imdi!. ikaz1ru Ï§Î
tince yerinde kalakalmi§tir. 

Bu suretle yakalanan suçlu dün 
Asliye Altmc1 Ceza mahkemesine 
verilerek duru§mas1 yap1lm1§tir. 
Mahkemede daima saçma sapan 
sozler soylemekte olmas1 ve ken 
d ine bir deli süsü vermesi üzerine 
$akirin adlî tababet tarafmdan 
muayenesile hakkmda rapor tan
zimi ye diger §ahitlerin celbi için 
duru§ma bir ba~ka güne talik o
lunmU§tur. 

Üsküdar - Beykoz yolu 
geni,Ietiliyor 

Üsküdar - Beykoz yolu üzerin
dek:i Beylerbeyi yahlar caddesinin 
tevsi olunmas1 Belediye Reisligin_ 
ce kararla§tmlm1§tlr. Bu i§e aym 
20 sinden sonra ba1lan1lacaktir. 

paradiye beni de alsana .. anahta -
n ver diyorum sana! .. 

Hastar.m ba§ucundakiler birbir. 
lerinin yüzüne bak1yorlar. Genç 
k1zm kapah gozleri arasmdan s1 -
zan iki damla ya~, elmac1k kemik
lerinin iç tarafmdan a§ag1 dogru 
yuvarlanarak solgun du<laklan a. 
rasmda dag1hyor. 

Nefes almalar gayrimuntazam. 
Bazan klm1ldamak istiyor, fa.kat 
kuvveti yetmiyor. Doktor, klz;n 
bilegini birak1p, saati cebine ko • 
yuyor. 

- Ne kadar hocam? 
- 128!. 
- Fena degil mi? 
- Hep boyle giderse evet. Zih-

nen çok sars1lm1~, ânî tesir altm • 
da kalm · ~· Manen çok üzgün .. 

- Hususî yurdlardan birine kal 
runlsa nasll olur? 

- Buna lüzum yok ... Esasen lii.. 
zum olsa da imkân yok .. 

Üçü birden d1§an çik1yorlar. 
Kadriye hamm, memeden kesil -
mi§ bir buzag1 gibi, yasagm orta. 
dan kalkhguu gorünce, y1ldl.I'un 

Band1 rma 
iskelesi 

---o--

y e n i tar~ În§as1n1 
Ticaret V ckili de 

gozden geçirecek 

· Asker ailelerine 
yard1m 

Belediyeye sinema 
ücrctlerine zam sa
lâ hiy et i verildi 

Dünkü gazetelerden ibirisi yeni Aslœr ailelerine yard1m kanunu 
Band1rma iskelesinin in§aatmm dün sabah helediyeye teblig edil -
ikn:al_ o!unarak bu~ün aç1lma me. I mi§tir. Tetkiki neticesinde bir ni • 
ras1mmm yap1lacagm1 yazm1~a iht ' 1 d -
d t - t hk'k t .. b 1 zamnameye · 1yaç o ma 1g1 an • 

h b d • d • 'Id ' a§i m1~ 1r. un a a a ar mues _ a yap 1g1m1z a 1 a a gore u 
11 1 t D" l "k d .. 

a er ogru eg1 ir. 
Band1rma iskelesi1e beraber 7 seselere bu hususta belediyece teb 

Marmara iskelesinin modern ibir ligata ba§lanilmt§hr. Tatbikata da 
§ekilde in§asm1 1,5 milyon liraya hafta içinde geçilecektir. Maa§lari 
üzerine alan yüksek mühendis Ha- 50 liraya kadar olan memur ve 
lit Koprülü de loendisile gorü§en 1 müstahdemlerden yarrum paras1 
bir muharririmize ·bunu tekzip e- kesilmiyeccktir. 50 liradan yùksek 
derek demi§tir ki: olanlardan yüzde bir ni.sbetinde 

- <Yeni Band!I"IIla iskelesi in- her ay tevkifat yap1lacaktir. ~e • 
§aati daha birkaç ay sonra bite- hir hududu haricindeki vesaiti nak 
cektir. Bu iskele benim ke§fetti- liye 1 inci ve ikinci mevki bilet 
gim ve demirden 7 de 6 miktarm-1 ücretlerine yüzde 3 e kadar zam 
da bir tasarruf temin edilebildigi yap1lacaktir. §ehir dahili tren, 0 • 

bir us~le gore yâni:. dalga iboyun-1 tobüslerde ve vapurlarda (Haliç 
d~n .. yuksek tah~a sutunlara belon vapurlan hariç olmak üzere) yal -
dokulmek suretile yap1Imaktad1r. I mz birinci mevkilere birer kuru§ 
Bunlardan cipsiz kaz1k. tabir olu- zam yap1lacaktir. 
nan en büyük sütun bugün dina- Bundan ba§ka belediye meclis • 
mitle yerine oturtulacakbr. leri tiyatro, sinema, konser bilet • 

Memleketimizde ilk defa tatbik lerine de yüzde 10 nisbetine ka _ 
olunan bu §Ckli gCirmek üzere ya- dar zam yapmaga salâhiyettar bu. 
rm (bugün) Ticaret Vekilimiz B. lunmaktad1rlar. 
.:\Iümtaz Ôkmen ile baz1 yüksek 
mühendisler ve müteahhitler mek 
tebi talebeleri hususî olarak kira
lad1g1m •Tirhan. vapuru ile Ban. 
d1rmaya gidip done<:egiz,. 

Istanbul sergisi bu y1l 
aç1lm1yacakbr 

Baz1 gazetelcr bu yil ~hrimiz -
de belediyenin cÎstanbul sergisï. 
namilc bir sergi açacag1m yazm1§
rn da di.in yaphg1m1z tahkikata 
gore boylc bir ~ey mevzuubahs de
gildir. Ancak gelecek yù taksim • 
deki inonü gezgisinde bir sergi a. 
ç1lacaktir. 

---<\--

Park parmakhklar1 boyanacak 
Sultanahmet parkmm demir par 

makhklan yeniden Belediye<:e ibo
Y a ttmlmaktadir. 

Diger umumî bahçelerin haricî 
'nsimlari ~ bandlar da boyana
~3.ktrr. 

h1zile içeri girip, kmnm karyola.. 
s1 dibinde di:r. çoküyor. Bir elini, 
yorgan arasmdan sokup onun el -
lerini anyor; <liger elile de bir 
mecmuay1 yelpazevari salliyarak, 
s1cak havamn bu hasta yüzündek:i 
tesirini ::.zaltmaga çah§iyor. 

Vedianm yataga dü§tügünden -
beri, ni§1ml1S1 Nihat hiç gozükme
di. Bundaki mânâ müphem ol -
makla beraber, Kadriye hamm1 
dü§ündürüyor. Hele ara s1ra km
mn, ni§anllSlmn ismini sayikhya. 
rak yatakda k1vranmalan, hâdise. 
nin §eklini mânâh bir vaziyete so 
kuyor. Gorgüsüz bir kadm amma, 
boyle ~cyleri anlamakfa, gorgü -
süzlügü nisbetinde zeki .. Nihatla 
km ara5mda mühim bir vak'a geç 
tigi rnuhakkak. 

Kendi kafasma gore bu muam -
may1 çozmege çah§irken, kocas1 i
çeri girdi. 

Ümitsiz gozlerle bir müddet bir
birlerini süzdüler. Sonra Müker • 
rem beym f1S1lti halindeki sesi, 
Kadriye han1mm dil§üncelerin.i i
yke takviye etti. 

Terkos suyu 
Belediye her eve su 
vermegi kararla~hrd1 

Belediye Reisligi §ehrimizdeki 
çe§meleri peyderpey tamamen ka! 
dirmak kararmdad1r. Boylece csa
kalik• da kendiliginden ortadan 
kalkmt§ olacakbr. Bunun için Ter
kœ §ebekesi geni§letile<:ek ve her 
eve su verilecektir. Tevsi i~ine ve 
§ehrimizin su i§inin tamamile hal
line 31 milyon lira harcanacakbr. 

Media Reisi Y alovaya eitti 
Evvelki gün §ehrimize gelmi§ 

olan Büyük Millet Meclisi Reisi 
B. Abdülhalik Renda dün sabahki 
vapurla Yalovaya gitmi~tir. 

- Nihadi bugün de arattrm, Îs. 
tanbulda yok:mu§. Âni bir 1§ için 
Konyaya gitmi§. 

Kar!Sl, mânâh bir §ekilde goz -
lerini süzüp dudak büktü: 

- Gordün ya bey, dedi. Methe
de ede bitiremedigin adam, boyle 
nazik bir günde istanbulu 01rak1p 
i§ pe§inde ko§maga çah:i1yor. Sen 
bunlara inamyor musun? 

Mükerrem bey asabile§ti: 
- Hamm, §imdi bunlarm siras1 

degil. Ben reçeteleri yaptirmaga 
gidiyorum. Bir dakika ha5tanm 
ba!;imdan aynlay1m deme!. Zaten 
biraz sonra doktor Necati bey de 
gelecek ... 

Derhal odada~ ç1kh. !;\apkasm1 
giymegi unutarak h1zla merdi • 
venleri indi. 

, * 
Ayni günün gecesi .•• 
- Anne? 
- Soy le yavrum? 
- Beni seviyor musun anne? 
- Can1m kadar seviyorum. 
K1z, derin bir nefes ald1 ve goz.. 

lerini. uzun günlerden sonra ilk 

Fuar biletleri 

Tcnzilâth biletle r 
Bugünden 

itibare n sahhyor 
Îzmir fuan dolay1sile demiryol. 

larmda :1üzde 50 tenzilâth bilet sa 
t1§1 bu sabahtan itibaren ba~hya -
cakhr. Yalmz Haydarpa~adan iz -
mire trenle gitmek isteyenler için 
tarifeye konulan Hâve posta evvel 
ki günden itibaren i§lemcge ba§ • 
lamI§hr. Bu posta !uar devammca 
hergün sabahlan saat 7,15 de Hay. 
darpa§adan kalkacak, Uluk1sla ve 
!zmire kadar gidecektir. -

Îhtikâr davalar1 
--o--

fki muhtekir tevkif ve 
biri mahkûm edildi 
Dün Asliye ikmci Cczada yeni 

dort ihtikâr davasma ·bak1ld1 ve 
bunlardan Te§vikiyede tuha!iye 
magazas1 i;ileten Nezihe ismindeki 
bir bayan, kadm çoraplarmda ihti
kâr yaphg1 sabit gorülerek tevkif 
edildi. 

Küçükpazarda 9ükrü admda bir 
bakkal da sandal ayakkab1 çivile
rini 120 kuru~ yerine 300 kuru~a 
sathg1 sabit gërüldügünden 25 
lira agir para cezasma mahkûmi. 
yetine ve dükkânmm 7 gün müd
detle seddine karar verilmi§tir . 

Sirkecide b iray1 muayyen fiya
tmdan daha fazlasma sathg1 gO
rü.lerek adliyeye verilcn meyhane
ci $ahan da suçu sabit bulundu
gundan hakkmda tevkif müzek. 
keresi kesilmi§tir. 

Yapag1 muhtekirleri ihsan San
bekirle ortaklan Zeki Sanbekir ve 
Yorgi Kabasakalm muhakcmele
rine de devam edildi. Duru§ma; 
Müddeiumumî mavinligince mü
talea serdolunmak ü:œre ba§ka bir 
güne talik edildi. 

---~---

Üsküdar meydam asfalt 
olac.Ic 

Üsküdar meydammn asfaltlan
mas1 i.§i Eylûlün 2 nci günü bir 
müteahhide ihale olunacakhr. Bu 
i§ 73 bin liraya yap1lacaktir. 

defa açarak, odanm mavi l§tkh 
duvarlarma dikti. 
. Vedia kendine gelmi§ti. Fakat 
henüz konu§acak halde olmad1g1 
için, ilk iki kelimellk muhavere • 
sini bir neticeye baglayamad1. An 
nesi de buna meraklanmadi, çün -
kü k1zmm üzülmcmesi, en çok ar
zu ettigi bir §eydi. 

Vedia, anncsinin yard1mile, ya -
takdaki yerini ufa.k bir kmuldama 
ile degi~tirdi ve tekrar gozlermi 
kapadi. 

Yorgam gayrimuntazam hare • 
ketlerle oynatan gogsü, §imdi bi • 
raz daha normal olarak kalk1p i -
niyordu. 

Kadriye hamm büyük bir ihti. 
mamla ôrtülerini düzeltti, kenara 
sarkan elini avuçlan içine ahp o
perek yorganm altma soktu. Km
nm, ba§ak sans1 saçlanm ok§ay1p, 
tekrar karyola b~mdaki iskemle. 
ye oturdu. Hizmetçi kmn israr • 
larma ragmen, sabaha kadar bil' 
dakika bile gozlerini kapamadan 
bu mâbudun yanmda kald1. 

(Devatnl var) 
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~ merika C~mhurreisi !1L 
~ Ruzvelt, Ingili:z Ba~ve· 

kili ile (35.000) tonlu1' 
muazzam bir z1rhh üzerinde gizli· 
ce gorü§tü. Mülâkata iki taraftall 
da askerî erkân i§tirak etmi~tir. 
Mülâkahn çok mahrem tutuhnll• 
s1, devaou müddetince dünyaya 
hiçbir haber tere§§üh ehneroesi 
demokratik usullere çok uygull 
degilse de korunmak ihliyaçlar111• 
çok muvaftkhr, Çünkü bu mühill' 
vâk1adan Mihverciler hab~rdar ol· 
salard1 iki !fefin müsahabelerini 
iz'aç için denizalti, tayyare ve di· 
ger vasitalarm1 seferber ederlerdi. 

Cümhurreisi yah ile ych ç1kt1· 
gmda gazeteciler kendisine hangi 
istikamete gidecegini sordukl11rl 
vakit •Muayyen bir hedefim yok, 
nerede bahk boisa o tarafa tevee· 
cüh edecegim. tarzmda mukabcle 

. etmi§ti. Hakikaten dünyanm ell 

büyük siyasî av1 ile kar§ila~mak 
üzere bulunuyormu§ .. 

Mülâkattan sonra ne roluna11 
beyanname umumî ve mütcveff• 
Vilson tarafmdan da evvelce ~·a' 

pilm1 vâtlerin yeni bir bask1s1n· 
dan ibarettir denilebilir. Mistcf 
Çorçil Jaymetli vaktini feda cde· 
rek ve tehlikeyi de goze alarak 
Londray1 bir tan are ile terket• 
mi§ ve Amerika sahillerine kadllt 
gitmi§ ise herhalde boyle insR!tÎ 
ve umumî bir edebiyat vesika~ 
imza etmek için bu zahmete kat• 
lanm1~ degildir. Otedenberi Ame· 
rika Cümhurreisinin ingiltcrc~·e, 

Çine ve ayrica Almanyaya knr~1 k• 
yam edecek her devlcte yardm1a fl' 
ztr oldugu resmen ilân edilmi~ bit 
keyfiyettir. Binaenaleyh RusY' 
nm da §U veya bu §ekilde bu Ame· 
rikan ianesinden istifade etmesi bil 
zarurettir. Yalmz Pnsifik denizill• 
de vaziyet gittikçe ag1rla§maktll" 
dtr. Franstz Hindiçinîsi Japonlar11' 
askerî Î§galleri altma girmi!itir• 
Bu harekete sebep de buratar• 
muhtemel bir Ïngiliz ve AmerikBll 
taarruzu tehlikesidir. Singapurdll' 
ki tah§idat, Felemenk HindistB111 

ve Filipin adalarmdaki haz1rhkl•' 
Tokyonun rivayetine gore Jap011 

te~ebbiisiiniin saikidir. Ayni sebC" 
bin Japonlar1 Siyama ve hattâ dll' 
ha ileri gotiirmiyecegini kimsc tr
min edemez. Bizzat AmerikR bof' 
le bir vesile ile ans1zm Groenland 

~·· ve izlandny1 Ï§gal ehnemis miyt11' 
Ayni hareketin ba§ka istikawet' 
lerde tekrarlanmasmdan Japon' 
lar çok endi§e duymaktad1rl~~ 
Hnlbuki Yeni Dünyamn Birl~1 

Devletleri de bir Japon harelr.etl· 
ne kar111 uyamkh bulunmak "' 
ihtiyatî tedbir dfü~ünmck mevkiil" 
de bulunduklarim temin ediyof' 
lar. Î§te bu iki z1d iddia ara~111d' 
ve tehlikenin yakla§hgt bir s1rBd! 
Mister Çorçil, Ruzveltin bu end~ 
§Clerinden istifade ederek Anie~; 
ka - ingiliz baglarm1 smis1k1 b1 

hale sokmak istemi§tir ki dcklÎ' 
rasyon umumî formülleri arasin.l' 
bu neticeye behemehal biraz il" 
ha yakla§llll§hr. 

Di§ politika baklundaki bu d; 
§Üneelerine Mister Ruzveltin iç dÎ' 
yaset bak1mmdan da birçok c~ t' 
§eler inzimam ctmektedir. Bu d., 
runî telâ§lJl ha§mda müzmin :~ 
hastabk gibi sürüp giden gref ~ 
vard1r. Kollektif mukaveJeJef 
müddeti bittikçe yeni akitlerin f:; 
p1lmas1 bebemehal bir grevi jjd~t' 
otomatik bir surette istilzant e)·f' 
mektedir, BOylece imalâh barb•·, 
fabrikalarmda, bahrî in§na~ t~ 
iâhlarmda, motOr yapan mu~11, 
selerde grevler k1rm1z1h, ye~'.,, 
havai fi§ekler gibi birbirini k0~~~ 
lamaktad1r. Bunu, hitabeler, 0 ' ,~ 
ba~1 müsahabeleri bu cereYsJI ~· 
onüne geçememektedir. Ba~1 n~;,, 
talarda askeri müsademelerin Of 
vukubuldugu oluyor. Bu en 11~11• 
iç ve can S1.k1c1 bir harekcttir· 11 

gün herkes ingiltere, Çin, ~1;j.· 
hep gozlerini Vasingtona d•" ·tJ~ 

• •• lerdir. Oradan kuvvet vc · 
1
,. 

bekliyorlar. Bu grev §&yia!::1r1 ;~1' 
neviyat üzerinde hiç de jyi ''115 ~1 
yan tesirler yapmaktad1r. u:i11 •• a' 

•' t jJ 

ki bizzat Amerika barbe sll 

haz1rlanmak ihtiyacmdad1r. -'' 
Ç ylll J (Doyçe Algemayne 8 k # 

gazetesi Mister Ruzveltin ço 11 11' 

tasavvur ve plânlarmdan u-t~1e1' 
zad1ya bahsediyor. Bu gaiiÎof'' 
inanmak lâz1m ise Yeni Vtt'it' 
run Büyük ~efï. AlmanY3 • ,_411 

(Denm1 ' w..cü r;at1 

l 

t 
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Sir bis ta nda 
komünistlerle 
mücadele 

SovyP,t - Ame
ri kan ticareti 

Milli 'et Sovyet tebligi 
(Bas tara!1 1 inci sarl:tda) CB~ tara!J l inci say!ada) 

lerini, yeni yap1lan San'at Okulu releri Berlin ve Stettin üzerine a
ile Motorcülük Okullan in§aatm1 k:nlar yapmi§lar ve büyük miktar. A m e r i k a d a n tetkik et~lerdir. da yüksek infilâkli taltrip bombas• 

Gôrdükleri ça!~ usul ve ve - ve yangm bomhas1 at~lardir. 

R 
riminden memnunluklanru ifade Her ik:i §ehirde de askerî hedefle-

USya ya buyurmu§lar, degerli direktifler re isabetler kaydedil~, birçok • d •• · 1 vermi§ler ve okulun defterine yangm ç1km1§ ve infilâklar vuku· 
An 1 a§ ma m ü d de t i g1 en mu me SSI cYapL Usta Okulu. yazmak sure. bulmu§tur. Harekâta i§tirak eden 

1 Ce IP lh e 1 e rd e V a:& 1 y e ~ I 

Son haf tanin hare {â
t1na toplu bir bak1~ 

l<.omünistlerin 
Yenl

"de te d•t edi"fdi• tile •1n§a8'1 Usta Okulu•nu bu gü. Sovyet tayyarelerinin hepsi üsle-
D m l G kl" t . 2lel türkçe isimle adlandtnm§lar • rine dônm~tür. - ~Ba~tara!i 1 in~i ~ay!•~? . . rite Kroveograd üzerinde cenuba 

tedhÏ§ Moskova 16 (A.A.)_ Ofi: Tass az na 1ya l VC yar- du'. ALMANLARIN MOSKOVAYA A§ag:_Dmyeper nehrmm. buytiklçarkettilcr. Bu çark harckctinden 
. da d k k y U ul AKINI d1rs_eg1 §ark.Jnda _kU§allp .1m_ha et. maksat, Sovyet kuvwtlerim Oin. 

Ç et e} e r j ne aJansm n: lm jcini onu§a ca . api sta Ok undan Gazi Ter. - k di! B tik 

k 
Sovyet hükûmeti 4 Agustosda Y . b1ye Enstitüsü bah~sinde, orada Moskova, 16 (A.A.) - Ofi: Sov- mege arar ver er. u .LS amet yeper d[rsegi §ark.mda s1k1~irmak 

a t el h k te ceç1·}d1· Nevyork 16 (A.A) M EdWlll Ô t teb"'" d bild' ild"" go··re Lembe_rg • Kief demiryoluna isti.. •·e Karadenize do,m-.• su"re~k es'1r 
y are C 

6 
Amerika hariciye müs~ Sum. . · .. -. · . tatili geçiren Yüksek grelmen ye ...,m e tr L5tne • ,.,. - " 

Pauley Amerikan hükûmeti na f 0 A1m ta leri d" Mos nat ed1yordu. Bu maksatla Alman.- ve imha 1'tmekti. Bu '· ·-keti·n ne 
lluda,.,. .. •+a l6 ( • •) _ OfJ: mer Wi'l!cs ile Umanski Yolda§ • . ~ kulu ve Eristitü talebesile kon~ an yyare un gece • """ .... ~ ~ mina petrol nakbyati meseles1 k t tm k t-""b" .. lar (Uma1') meydan muharebesi- dereceye kadar muvaffak 0 1.aca • 
bdagyor Nemzet guellesi yazi • tarafmdan imza edilmi§ olan A - • mu§lar müstakbel ôgretmenlere ovaya aarruz e e 'q<'V usun. ~'Or; merikan • Sov>-et ticaret aru&§IIUi- hakkmd am_üzakerelerde bulun • k.Jymetll ôgütler verm~lerdir. Ak- de bulu.nmu§lardtr. Tayyare defi ne gir4tiler. Sovyetler ~ddetli mu gm1 kestirmek kabil de;'.iildir; ge • 

388 
SirplJ. yüksek ~ahsiyet Sirp ~mm t.emdid edildigini 14 Agus • mak ve lng1lte~~ Il'e Sovyet R~ • §am 19.JO da buradan, genç tale _ bataryalan ile gece av tayyareleri kavemetlerine ragmen Alman ve len baz1 haberlerdc So ·yetlerin 

lllilletine hitaL·n bir bey·~n•~e da teyid etmi~tir. 6 Eylûl 1937 de yaya g1tmek uzere evve_ls1 gun ,. belerin sayg1 ve sevgi al.k~lan a. dÜ§manm tayyarelerinin hükûmet müttefik kuvvetlerinin üstün ta - büyük :nS1mlarile Din)·erer ~ark'.. ""' ~~· 1 Nevyorklan hareket ""-;0 t1r d la k · sok lmalarma mâni ol arruzlanm kirmaga muvaffak o • na çekildikleri sëh.·kr.me"ted·r. 
lll?~rederek S·-'-;•tandaki komü • a.kdediim~ olan anla~a müteva.. ~ ... ...., · rasm a <1ynlmi§ rd1r. mer ezme u fi !Lis u·u~ li di edilm . M. Panley, M. Ruzvdt'i ve M. m~lardir. amadtlar. Bu bolgeyi ,.e istikame- Biz de hoyle i~tim:il \'Criyoru·'· 

. 
\ ihtilâl faaliyetlerini takbih ve ·yen tah 't . i~tir. , Hopkins'?' ve M. Ciksï tem • S 1 ODESA TECRÎT EDÎLMEDÎ ' i müda:aa cèen 13 üncü Sovyet Zira Almanlar ~imd1y<> kadr.r an 

~rotesto etmi 1er ve komünistle • p 
1 

sil ettigini ve müdafaa için lü • T A L N Moskova l6 (A.A.) _ Burada ni~anc1 kolordusu müdafaada mu. cak 20 b;n esir ald1klerm1 Sn) lü • 
;~n l~tbik ettik.lcri, tedhi~ h~':ket-1 a r j St e 0 a n zumlu benzin tevziatma ait CB~ tarn!1 l inci say!adaJ beyan edildigme gore Odesa'mn anuidan~ sebat elti. Fakat Alman yorlar. Odesa ve Nikolaycf n bi • 

rinin S1rp m1lletmm hak1kî his. · tedbirlcrin tanzimi i~ile tavzif e • Çorçil tara!mdan 1onderll0n mesajla- hakikaten tecrit edildigini s-Oyle • motorlü birlikleri Serkov \'C Kro.. rer cephesi de denize dayanmak • 
~1; at1nin ifadrsi olmad1gm1 bil - karga~aliklar dildigini soylemi~tir. n tevdi etmi~lerdlr. Resmt teblig dünl k . . h .. ak't ·k d·r veograd istikametlerinde girmege tadir. 

l'rnt<l•rd1r l Va~ingtonda ne•redilen Ruzvelt mesa- m.e. 1ç1n. .cnu_ z v L e1 en t . ve bu S•vyet kolordusunu kismen 
• ·· · M. Ct'ks gaze'·-i ere beyanatta B le b h l ah kk k t v S !I "-" jmm metnlni vermekte ve , 0,.1e de., oy 1r 1 lima t a u e se ovye:ler, burada kalan ku\'\'et. 

in eyanname, Belgrad civarmda bulunarnk, M. Pauley'in petrol mekledir: 'i bile §Chirdeki Sovyet garnizonu • ku~atmaya muvafCak oldular. Al • lerin bir k1smm1 denizdcr. kurta • 
~ Uleaddit koylere dc~t salan 16 ki~j tevkif edildi vaziyetin l bütün safhalarile tetkik Stal~, Stcinhard ile Stafford Cripps nun rnerkez yolu ile takviyesi her manlarm iddialarma gôre, mag • rabilirler. Falwt garbi Ukrayna 
A.~lnünis~ çetelerinin tenkili için Zürih 16 (A.A.) - Paristen 1s • etmek ve icap edcn plânlan ha - den Sovyel Rusyaya yapmak isted•k- zaman mümkündür. Ve bu takdir. lûp olan 13 üncü Sovyet ni~nc1 artik Almanlarm el ne ::eçm1~ sa. 
"'lnan Jmvwtlerile S1rp jandar • . . ·1 b' h be z1rlamak üzere Londraya gitrnek.. len yard1mdan dolay1 Sovyet m1lleti- de de Od'Csa Al a nah d kolordusu kumandan.ile beraber e. y1lab1·11r· . D1·n,·cpcr boyuna "ar1n-
·~·~larin1n harekete geçm_elerini v1çre a1ansma \.~ert en ir a re nin ve Sovyet hükûmetinin sa.mimi . . . m. n ce in a ra.. sir edildi. .; " 
~Uleakip ne•redilmi<tir. Beyan. gore dün ak~am Saint Lazare ga. te oldugunu bildirmi§tir. j~ekkürlerlnin iblâi:•ni rica etmij ve hats1~ ed1c1 b1r d1ken olacaktir. caya kaJar Sovyetlerden ciddi mu 
••a • • ri civarmda vukubulan karg~ • - ---c dem~tir ki: RÔYTER MUHABÎRÎNÎN Bundan sonra, Sovyet œphesi • kavemet beklememelidir. Artik 
ri me S1rph piskoposlarla eski ha.. hk esna;mda 16 ki§i tevkif edil • D v k }d } iptidal maddelerle harp malzemesi.. BlR MÜTALEASI nin merkezinde bir çôküntü ha • Sovyetler için yeni mukavcmet 
,,_~1Y'e nazm ve Strp meb'usan mec mi•tir. Polis, •ai'nt Lows· kapisi a·- aga a lfl an nln taksim .. ve t_ovzii maksadile üç man. Moskova 16 (A.A.) _ RO.vter a- sil oldu. Artik Alman kuvvetleri • ha t ">1 sab k · · t f d da · • - lek t 11 ri d M k ·' t 1 Dil"yepe1 ~rk sahili olabilir. 
la. L reis1 ara man rmza varmda toplanan hal' .. n lizen'ne A merl• kal1Jar e. mumess1 e ara.ma os .ova 1'ansm1n hususî rnuhabiri bildiri - nin ~rka dogru cebi derinle§tire- So nrn,. bulunmaktadir. A..l da bir konferans toplarunas1na mute- k n· vyetler için muharebe §arti, a • • t ··1 d' k' l re 1nyeper koprülerine varma -a e§ açrrt§ ve mu ead 1t unse er alllk oiarak Ruzvelt lie Çorçil taralm- yor : razi terketm<'mek dcgil. fazla za • 

yaralanm1~tir. Karga~ahgm komü. dan yap!lan tekilli hararetle selâmla· Sovyet kuvvetlerinin Krovog- ~ 1 ve Sovyet cephesini tamamile viat vermernek ve imha muhare. 

Fransada • yen1 
• yem1n 

Ordu mensuplann1n 
>'eltlin §ekli degi§ti 

lU \1i~1 16 (A.A.) - Resmî gazele • 
le n hlld•rdigine gôre, bundan bêiy. 
ce F'ran..iz ordusunda vazife giire.. 
.. kl~r fil tarzda yemin edecekler. 
\IJr: 

l ~vlet reisinin §ahs:na sadlk: ka 
aca · 
r· giina, Fransa ordusu siliîhla • 
d·in.r, inuvaffakiyeti için bana tev 

81 
Ve emredecegi vazifelerin iia -

~n<la ona itaat edecegime yemin 
•r1rn. 

d~'E'ran~iz adliye memurlan için 
~ ayn, §ekilde yemin etme.k mec 

'
1Yeti vard.Ir. 

nistler tarabndan ç1kanld1g1 soy. Ja p 0 n HükuA met1"n· run. rad.I terkettiklcri itiraf olunmak • yararak cenupta.ki Sovyet kuvvet. belerine bula~mamak surctile u • 
lenmektcdir. Stalln, mevzuubahis konferansm tadir. Buranm ismi evvelce Eliza. lerini tamamile ihata etmesi teh • 

d t k
• 1 • • t d" biran evvel toplanmas1 lçln icab eden . likesi baogosterdi. Bu cephede ku. zuL zaman muh.arei>e kudretini 

Yeni pamuk 
fiyatlar1 

(Bailarafl I inti ay!ada) 
zll olunarak bulunur. 

5 - Birinci fùcrada zikredilmeyen 
sa ir cins pamuk.larlll lstihsal mmtakasl 
merkezindeki âzaml tiyatlar4 b.i.rinci 
Klevla:id cinsine niibetle ve teknlk ka. 
lite !arklan gOule tulularak, Sümer
bank eksperleriyle b1lmü~avere mahal_ 
li fiyat Mürakabe Komisyonlannca tes. 
bit olunur. 

6 - ikinci !Lkrada yazllJ is\ihsal 
merk.ezlerinde dükme halinde 1 kilo 
Klevland çlildlnin âzaml !i7al1 6.75, 
akala çitidl 7.5 ve yer!i çigidi 6, ku
nJ.$lur. 

7 - Yukanda es.aslan vazo1unan &
zamt fiyat hadlerinden lier hangi bir 
suretle fazlaJ1m temlne gidenier hak::
kmda Milll Korunma kanun hükümle
ri.ne te\·(kan cezaland1nlma!t üzere, 
kanunl t,akibatta bulunulacag1 iiàn olu_ 
nur. 

en a lp Cri IS en l bütün tedbirlerl !ttihaza Amâdedir. betgrad idt. kaybetmemektir . 
B .. _._ . k' Odesada g· mandan olan Mar""•! Budvcnni 

N k 16 (AA.) MESAJIN METNr' u go • ...,r1yor 1 n 1 - ...,.. , ... ,.. r 1 K ' evy':Jr - l,;langhay. 1 Uman muharebesini kaybettikten .i:.ser L{Us ar ~! garb111da van.i 
d bildi 'li Londra, 16 (A.A.) - Ruzvelt'le Cor- den büyük demiryolunu A man h . , 1 h ' d d an ri yor: N'k 1 f sonra merkez ve cenuptaki kuv • cep emn §•ma cena 1n e aynn. 

B
. ~ rik hu"kûmeti, çil'in Stalin'e qag1daki miiJlerck me.. kuvvetleri gcçmi~ ve 1 o aye • 11 . . k k k diklan g'b' merke d d ku l ir ik Ame a 1 ve erm1 sar a ,_,. mem. arar ver • 1 z e e vve • 

sai• gonderdiklerl bildirilmektedlr: den giden ana hat da Alman arm . • •· "' 
Tche • Kiang eyaleti dahilinde M k 'd d'· H _,,. •· di. Bu suretle Sovyet cephesinin le muk0t·emet ed•b''""lerd•, D n. os ova •n unen o,....ns m ra-1 rehdidi altma girmi§lir. Fakat ô • 
Tching Kaing Fu Amerika misyo.. porunu tetkik vesilesinden istlfade e- .. "zd k' .. 1 Alm t merkez ve cenup cenahmda umu.. yeper §a•klna bu kadar çabuk çe. 
nerler.i llas\anesinden meçhul •• • derek Nazi hücumuna klll'>• parlak ma_ numu e. 1 gun er, an . aarru- mi, fakat ihtiyarî bir ric'at ba•la- kilmeg~ mccbur kaln .azla"d ~ E.:-

r- dafaanizda sizlere memlekeUerimizin en zunun, ilk hedef olan D1nyeper s 

hislar tarafmdan daga kaldtrùan güzei bang! 
6
ekilde yardt.m edebllecetï dirsegindeki mühim endüstri min. dt. Bunun netiœsi olarak Odesa . yük Alman taarruzlart it'in d:i!ma 

wya kaemlan iki Amerikah mis.. nususunda müdaveleyi elkârda bulun. takasmm zaptmda kismen olsun ve muhtemelen Nikolayef Alman ana demiryolu istikamellerine çok 
duit. muvaffak olup olamiyacagmt gos. ve müttefik kuvvetler tarafmdan ehemrniyet vermck l~•. mdir. B:l • yoner a11esinin takipleri hakkmda 

takibat açilmasm1 Japon hükûme
tindcn talep etmi~tir. 

Holandahlar 26 bin 
ton g e mi ha hrdilar 
Londra, 16 (A.A.) - Londrada 

bulunan Holanda Bahriye Nezare. 
linin bildirdigine gore bir Holan
da denizaltcs1 bugün Akdenizde 

Size alelâcele lüzumlu oian âzaml tereceklir. tecrit edildi. hassa bu cephede Lemm,rg • Kief 
malzemeyi tcslim lçln halen ~irligi -- Fakat mcrkezdeki tabiye mu • demiryo!u ihmal eo:lilt>mczdi. 
y~pmaktayiz. $imdid.en. mütcadda ge-1 mamlle takdir ecliyoruz. Bu ilibarla hcr vaffak1yetiol sevkulcey~ sahaya Ukrayradaki son muharebe, yar 

:~1~~~~a~e~~ty~u!i~;, o~au7~:;: !:al~~m"=~u:~r~~5efC::ks7~it~~~: yaymak isteycn Almanlar, flrsat1 ma ile ba~l1yan bir ku~at1na harc-
dir. Bu gemU..rl derhal d1ger gemiler ramim silr"atle haziriamak ve tatbik kaçmnak istemediler. Bu maksat. ketine ;;Uzel bir misaldir. Alman _ 
talUp c<leeowtir. Ordunu?un ve ot:.l:t- sahasma koymak iktiza ettij'inl talunin !a seri Lîrliklerle nrerkezden ilcr. lar bu i§de muvaffak olmu~l"rdtr 
lartmmn 11.tiyaç ve talepleri ancak. ediyoruz. lediler Sovyctleri Kroveograd ve Fakat muvaffak:iyct derccesmi ce. 
bülün lhtimaller nazan itibare alma.' MESA.JIN AKisLERi Pervuo Maisk §ehirlerini tahliye. nuptaki Sovyct kuvvetlerini ta • 
rak ve bütün âmliler gtizônünde bulun j Va1ington, 16 (A./\..) - Mü~ahitler B hri kmd t t · 
durularak tayln edilebilir. !.fütlerelc 1 Çorçii ve Ruzvelt tarafmdan Stalin'e ye ve ug. ~e . §ar a u un • mam1le ihata edip etrr.edikleri gôs 
menlaaUerimizin sür'atle taksiml hale- gôrulerllen mesa)! Nazi zuhnünün kat'! mamalari LÇLn blI' losun kuvvetle- terecekt;r. 
ktnda kararlar verebilmekllgimiz için 'lmhas! için aiman ilk mü>be\ tedbir o- ============================ 

~ • 8 _ Bu ilàn!n 127 sayth Koordi-{\an d J •1 n&Jyon heyeti kararlyle beyana tabi 

6.000 tonilâtoluk bir dü§man Îa§e 
gemisi ile 1000 tonilâtoluk bir dü§ 
man yclkcnlisini batirmt§tir. Bu 

~oskova'da bir toplant1 yap1lmas1nt larak telàkki ctmektcdirler. 
eklif ederiz. Bu me~·eleler hakk.tnda Hattà baz1 tnahfillere nazaran, bu 
togrudan doj"ruya sizlnle gôr~ebile- ve.:;lka ÇôrçH ve Ruzvelt'ln jaPon15Lrtn 
"<"k satâhiyctli mUmessillerlmhi gën- yeni bir tecavüzüne kars1 koymak için 
1erebltiriz. ingiltere ve Birl ik Amerikanln nasù 

Japon haz1rhg1 Mülâkat 
a an1n ngi - tutulan pamuklara ,umulù yoktur. 

tereye yard1m1 Gününtenkitleri 
900 milyon dolara 

balig olacakbr 
ti~ttawa 16 (A.A.) - Gelecek 31 
)(_a ha bit.ecek mali sene zarfmda 
<1,~a~a.11n Büyük Britanyaya yar 
iliiltt tç1n toplarunas1 matlûp olan 
~01\ ar sekiz yüz ilâ dokuz yüz mil 

dohrd1r. 

Japonyaya ya
l>1la n ihracat 
111 ·1· l il 1z ticaret nazir· 
•ginca menedildi 
l.ond 

~•rJ1(:1 r~ 16 (AA.) - Ticaret na. 
li~al'l!t brr ernirname n~derek 
\~ nezaretinin ruhsatiyesi is • 
liha ediùneden UI ~sdan i.. 
luna~n Japon mand&SL altmda bu. 
Ve tf adalar, Karafuto, Chosen 

l>ony~llri dahil oldugu halde Ja
v~ e a ihracat yap1lm:n1111 ~n 
~ad VVe!ce ità ..... rn;~ de · di 
li ar ~· Il ~........... pro ye 

ip181 u antlnuyan ruhsatiyele • 
etini§tir. 

y 

Band1rma 
trenleri 

ttnek1· de 1 vagon bugün-
n so /\. ' nra bulunacak 

111 ll!\ara 16 ( 
l'Jna hat AA.) - lzmir. Ban 

~lar1n Ye%nda .se!ahat ed.en yoL. 
tn~!( ü, ek 1ht1yaçlarm1 temin 
~ tl'l!n!;re bu hafta i§liyen yol • 
l10,_ l'Inde 18/8/41 g.. .. d ih -en bir unun en 

l
<las ed'l . YemekU vagon servi.si 

1 n'!l•t.ir a •. 
~tlir a n y a d a a f 
<1 -..,.a<Jr~n rnahkûmlar 
~ Ill.il!; b 

16 (~.A.) - Ofi; Dahll.. 

1s;arn ed~.,~. 11Ya9etinin tatbikine 
t 6 inahk:1 lspanyol hükûmeti 
~•)!y )J lllll •le 204 mevkufa mu 
1 de e rnrn_ak. §artite serbestileri • 

'iltr. 

(Ba~ tanll 1 incl ;ayfada) 
hâkim olmak iddiasmt güden 
ve bu iddiasm1 k1smcn tahak
kuk ettirmiye ba~hyan Ja
ponya bu kudrete yuun astr 
içinde sahip oldu, bu gidi~le ya
rm bütün Avrupay1 hükruü a.1-
bna alacak bir kudretc malik 
olm1yacagm1 kim iddia edebi
lir? Japonya bundan boyle Av. 
rapa için bir tehlikedir, Avrupa 
Japonyanm tehdidi altmda bu
Juaacakhr. Bu balrnndan Ja
ponya Ruzvelt • Çorçil beyan
namesine elbette Id yana~mak 
i.temiyeecktir. Alma.n}"a ise bu
:ünkü müttefiki Japonyan1n 
yarm yaman bir dü§man1 ola. 
bilecegini elbette ki müdriktir; 
bunun için o agu silâhlar yü
künün hafifletilmesine, müs
takbel bir Japon ak1n1 kar§IStD
da kendisini arkadan vurmut 
ihtimali olan tnilletlerin ipti. 
dal maddelerden mütesaviyen 
faydalanmalarma razt olamaz. 

Milletler ar1t11 liir qbirligi 
eri§ilmesi muhal bir idealdir; 
fakat Avrupa aras1 bir Ïlhirligi, 
tam bir ittifak ve Avrupanm 
Asyaya lr.ar§t 1ilâldi tek bir 
cephe te~kil etme5i eri§ilmesi 
güç de olsa imkânstz bir ideal 
degildir ve boyle bir birlik za
ruridir. 

Almanlar bir S1rp 
koyünü yaktdar 

(Ba~tarafi l inci sa)'fada) 
nuna hûcum ederek kamyonda bu
lunanlardan birkaçm1 Oldürmü§
lerdir. Tahkikat neticcsi koy hal. 
kmm cinayetin haz1rlanmakta ol- · 
dugundan malûmatl oldugu ve 
koylünün diledigi takdirde jandar
maya haber vererek cinayetin ic
ras:na mâni olabilecekken haydut
larm tarafm1 iltizam etmeyi ter. 
cih ettiklerini giistermi§tir. Misil
leme tedbiri olarak koy ba§tan a
§&g1 yik1lm1~tr. Yangm esnasmda 
mühimmat ithar edilmi.§ bazi ev
lerde infilâklar vulru bulmU§tur. 
Bu da ahalinin e§kiya ile cürüm 
ortag1 oldugunu gostermektedir. 
Caniler vak'a mahallinde kur~una 
dizilmijlerdir. 50 korrJi.nlst aSI1-
ml§tlI'. 

suretle Holanda der.izalt1lan §im 
diye kadar Akden izde 26.000 toni 
lâtoluk dü~man gemisi batirm1§ ol 
maktadirlar. 

Illtlerîz.min hezimete uframasl içln., 

1 

ve ne :za.man harekete geç-ecegi hak
!Ütiterdif'îniz kahramanca ve devamll ktnda mil$terek bir kn.rar verdiklerin
_nukavemctin hayatî ehemmiyetini la- den jaPonyay1 haberdar etmekt.edir. 

ESRARENGIZ DANSèZ 
Muhasip müteessirdi. Melon 

§Rpkasim nas1l tutacag.m bile
miyordu. Mcgre'yi odada gorün
ce tercddüt ettL 

- Affedersiniz rahatstz et. 
tim ... 

- Bana bir iey mi soylemek 
istiyorsunuz? 

Aksi bir zamanda gelm4ti. 
$imdi nezaketin siras1 degildi. 

- Yâni... Affedersiniz ... Size 
hararetle te§ekkür etmek iste
dim ... 

- Oglunuz evde rni? 
- Bir saat evvel eve geldi .• 

Ba na dedi ki ... 
-Ne dedi? 
Vaziyet komik ayni zaman • 

da ac1kh idi. Mosyô $abo ken • 
dine çPki düzen vermege çah§r
ymdu. Hüsnüniyetl hareket 1!t. 
ti.gi yüzünden belli ;dL Fakat 
hoyratça sorulan sualler kar -
!i1Smda cesareti ktrthyor, ev • 
velce haz1rlad1g1 sozleri unu -
tuyordu. Müsait bir hava hula.. 
mad1g1 1çin istedigi gibi konu -
:iamad1: 

- Bana dedi ki ... Daha dog. 
rusu ben ona kar§L gosterdigi -
niz lûtufk5rhktan dolayt. .. As • 
lma bakarsamz fena bir çocuk 
degild1r ... Fakat arkada§lar1 fe.. 
na oldugu için, seciyesi de za -
y1f oldugundan ... Fakat !iÎmdi 
ycmin etti ... Anas1 hasta yat1 -
yor, onun ba§ucunda yemin et. 
ti ... Size sôz veriyorum, bun • 
dan sonra... Esasen masum oL. 
dugunu siz de biliyorsunuz de. 
gil mi? 

Muhasibin bogaz1 hkand1. Va. 
kanm ve sükûnetini muhafaza 
etmek için büyük bir gayret 
sarfedivordu. 

- BÎricik oglum oldugu lçin 
istiyorum ki. .. Belki ona kar • 
p biraz zayi[ davrand1m ... 

- Pek zayû davrandm1z! 
Mosyo i;labo'nun cesareti büs 

bütün kmld.I. Megre b"§lfil Ç1!-

1 
Zab1ta Romaru: 41 

T.ir .. çesi m. feridun 

virdi. Çünkü b1yiklar1 ma§a ile 
bükülmü§, bu dar omuzlu klrk 
ya§md:i adamm aghyacag1m 
hisscdiyordu. 

- Size soz veriyorum ki bun. 
dan sorira ... 

Ne siiyUyecegini bilmedigi i.. 
çin kekeledi: 

- Acaba istintak hàkimfae 
bir te~~kkür mektubu yazma.k 
lâztm m1? 

Delvm onu kap1ya dogru ite. 
rek: 

- Yazm1z, yazllllZ! dedi. Ba 
gayet iyi bir fikir! 

Ve egilerek yere d~en me • 
Ion §3pkay1 aldtktan oonra sa • 
hibinin ellerine s1k~tt.rdi. Mu. 
hasip çtkmadan evvel bir müd. 
del geri geri yürüdü. Kap1 ka • 
pand.Iktan sonra komiser Del • 
vin iJâye etti: 

- Herhalde bize te~ekkür et. 
mek Dclfosun babasmm aklm
dan geçmez!... Çünkü o her 
hafta val'nin evinde yemek yi.. 
yor ve müddeiumumi ile "senli 
b<>nli konu§uyor ... Her ne ise! 

Bu ·her ne ise• de bir bez • 
ginlik ve nefret vard1. Masamn 
üstünde dag1mk kâg1tlart •op • 
ltyan harekette de ayni bis se. 
ziliyordu. 

- $imdi ne yapacag1z? 
Adel bu ~aatte hcrhalde la • 

vanta YC mutfak kokan dng1 -
mk od'5mda uyuyordu. •$en • 
Degirmcn. de ise Viktoria Jo. 
zef t.enbel tenbel masadan ma. 
saya ti'dcrek mermerleri sili • 
yorlar, §arap kadehlerini ogu • 
yorlardt. 

- Gazet de Liej'in muhar -
ririne soz vermi§sini~ ... 

- Biliyorum ... Bekleein! 
Megre suratm1 asarak gidip 

bir kii$eye oturdu. Delvin bir • 

denbirè dcdi ki: 
- Muhakkak olan bir §ey 

varsa o da Grafopulos'un kat • 
ledildi~idir! ... 

Megre œvap vredi: 
- ~·ena fikir ~gil! 
Komiser alay ediyor zanne • 

derek meslekda~mm yuzune 
bakh. Megre devam etti: 

- Evel, zaten yap1lacak ba§
ka bir §ey yok. l,;limdi burada 
kaç m;ifelti!i var? 

- iki veya üç... Neden so • 
ruyorsunuz? 

- Bu odamn kap1s1 kilitle -
niyor mu? 
~ K!litleniyor tabii! 
- Mü.fett~er.inize hapisha 

ne gardiyanlanndan ziyade i • 
timad!mz vardtr degil mi? 

Delvin hâlâ anhyam1yord.u. 
- Âlâ. .. ~imdi bana ta.ban • 

camzL veriniz... Korkmaym ... 
Ate§ ~ecegim ... Siz biraz son. 
ra odadan ç1kars1mz ve ge~ 
omudu atlamm kendini vurdu
gunu soylersiniz ... Bu da bir 
nevi itiraf say1br ve tahkikat 
da bu suretle nihayete ermi!i 
olur ... 

- Demck siz? ... 
- Dikkat ... Ate§ ediyorum ... 

Bilhassa sonra gelip beni ra • 
hats1z etmcmelerini temin edi. 
niz... :lcabmda bu pencereden 
çtk.1hr m1? 

- Ne yapmak isUyorsunuz? 
- Akhma bir ll'!Y geldi de ... 

Anlad1mz m1? 
Megre arkasm1 kap1ya done. 

rek bir koltuga oturduktan son 
ra havaya ale§ etti. Piposunu 
bile agzmdan ç1karmayi dü§ün. 
medi. t'akat bunun bir ehem • 
miyeti yoktu. Bit4ik odalarda 
bir ko~u§ma oldu. Del vin kap1-
nm onünde durarak içeri gir -
mek isteyenlere mâni oldu ve 
zayif b:r sesle: 

(Devam1 var) 

(BaJtarafi 1 tnci sa)'bda) 
nin Mançuko tabüyetinde bulu • 
nanlara bildirilm~ oldugunu te -
yit eylemi!itir. 

MAÇUKODA SEYAHAT 
EDtLEM!YEcEK 

l,;langhay 16 (A.A.) - D. N. B: 
Japon as.kerî sôzcüsü derni1tir ki: 

tttihaz edilen askerî ihtiyati ted 
birlerin bir neticesi olarak Man • 
çukoda nakliye vasitalan tahdit 
edildiginden, Japon makamlan 
nâho§ vaziyetlerle kar~tlanmama -
lari için yabancùara 18 Agustos • 
dan sonra kabilse seyahat etme • 
melerini tavsiye etm~tir. 

YENi SÎY AM ELÇ!St 
Tokyo 16 (AA.) - Ofi: Müstem 

lekelerde iskân Japon Fke • 
tinin Mançukoda reisi \'C Mançu • 
ko hükûmeti hususî mü~aviri olan 
Heiji T•ubigamir, J aponyanm Si • 
yam elç1ligine tayin ed.ilmi§tir. 

Japon istihbarat nezareti Japon 
ya ile Siyamm yekdigerleri nez -
dindeki orta elçiliklerini büyük. 
elçilige tahvil etmi§ oWuklanru 
bildinnektedir. 

Tokyo 16 (A.A.) - Japonyarun 
yeni Siyam clçisi Teiji Tu.bobm.. 
hu sabah saat 9.50 de saraya gide
rek imparator' tarafmdu kabul 
edi1m.4tu. Pren.s Kouoye bu mü. 
lâkatta haztr bul~tur. Bu ta. 
yinden sonra Kiyoshi'nin sefaret 
ba§kâtipligine albay Hiroshl Ta -
merava'nm ata!iemiliterli~, yar • 
bay Hironishi Hachihara'mn ata.. 
'2"militec muavinligine tayinleri 
bildirilm:!itfr. 

J aponyanm Bangkok sefiri Jin.. 
ge Futami vazi:fesi.n<len affedil • 
m~tir, 

Îspartada doku
mac1l1k kursu 

Îsparta, 16 (A.A.) - Vilâyeti
mizde dokumac1h!!1 tamim ve do. 
kuma tezgâhlar1mn kullamlmasm1 
ogrenmek için vilâyet merkezi tle 
kaza ve nahiyelerde aç1lmt§ olan 
7 kursa ekserisi kadm olmak üre
re 210 vatanda§ i!itirak "ylemi~ 
ve bunlardan muvaffak olanlar 
ara.s:nda lktisat Vekâleti tnrafm· 
dan gonderilm~ olan 109 dokuma 
tezgâh1 tevzi olunmu~r. Tczgâh
lar la birlikte bir ç1knk ile iki§er 
paket de pam.uk ipligi verilmi~lir. 

(Ba$tarall 1 inci yfada) 
t.edilmesi derpi:I ediimektedir. 

Londra, 16 (A.A.) _ OCi: 
Yar1 resmi bir kaynakbn bildirîl

dti:ine g:Ore Berlin siyast ma.hflll Ruz
ve.~t ':' Çürçil beyannamt"sinln b uyük 
11Wjkülatlard.an mütevellit u:iruretl"rin 
cebrile meydana gelmij oldu[:una ka
nldlr. Bu mahaiil §ij7Je demekledir: 

cE!'er b1zi ecrid etmek: istjyorlar~a 
gelsinler "' ellerimizden silâhlarunu.: 
alsuùar.• 

Tokyo, 16 (A.A.) - Oll: 
Ruzvelt - çOrçll b<yannamesinde ja. 

panya<bn hiç bah.sedilmemcsinin ne 
sebepden iler; gelctigi hakkmda mat. 
buat kongresinde FOrulan b1r suale 
Koh.lsldi, bu babda mutalea scrdclm<k 
ve cevab vermekten hntina elmiJ ve 
bu kadar ehemmiyeUJ bir b<-ydnnamc 
hr ~eyden evvel derin tetk:lk mevzu\I 
olmas1 lâz1m geldijlnl sOylemi~t1r. 

Stokholm, 16 (A.A.) - Oli. 
Ruzvelt - Çôrçil beyannamesinin ilk 

neticesi Almanya.nt.n Ukraynadaki mev 
hum za!eri idd.iasmt ortadan ka1d!l'
ma.Jt olmu~tur. 

Stokholm matbuab., sütunlarmt bu 
müWcatm tersi!Alm& tahsis elin4!crdir, 

Aftonbadet gazetesi, dün akpm be... 
yanna.menin Jrekiz madCJ;.inin met.ni.ni 
bildlren hUSt.Uil bir illve ne;;retinifUr. 
B11 pute 11mctiye kadar mu\âd olara!t 
;yahm Allnan zaferlerl it;ll ilà veler 
o<;;retmekte ldi. 

Stokholm gazelelerinin bltlm&lcale. 
!erl, hep Ruzvelt • Çorçil millâkatina 
aittir. Fikirler mü.tehalliftir. 

RUZVELT ROCKLAND'DA 
Rockland, 16 (A.A.) - M. Ruz;. 

velt, Rockland'd.a karaya ç1kml§< 
tir. 

Alman tebligi 
(Ba§ tarafi 1 inci sayfada) 

rekâtma büyük bir ôlçüde yard1111 
et~lerdir. Cereyan eden hava 
muharebeleri esnasmda dort Sov
yet tayyaresi d~ürülmü!itür. Düt
lllan topçu mevzilerine pike hü
cumlan yap1larak sekiz top iskat 
edilm~ir. 60 Sovyet kamyonu ya. 
lnlnn~ ve tahrip edilra4tir. 

Alman bombard1man tayyare
Leri bir Sovyet 21rhh trenini mit
ralyoz ve bomba atefile imha et
m~lerdir. Bu mmtakada da 13 Sov 
yet tayyaresinin dü§iirüldügü bil
dirilmektedir. 

Alman tayyareleri tarafmdan 
Odesa ci?Jerine yapùan bir -.lo.nda 
bir Sovyet torpido muhribi bom
balanm~ ve hasara ugrattlm1§!1r. 

Bern, 16 CAA .. ) - Ofi: Bükrei
ten bildirildi!!ine gère, salâhiyet
tar mahfiller Karadenizde b~ 
Sovyet denizaltismm batmld.Iguu 
beyan etm~lerdir, 



SAYFA-4 

Valinin beyanat1 
(Ba~ taraf1 1 lnci scyfada) 

timal vermem. Çünkü ia eye ait 
maddelerin istihsal mmtakalar m. 
daki âzamî fiyatlanni Ticarct Ve
kâlet imiz ilân ediyor. Ticaret Ve
kaletin in tayin ettigi ! iyatlara na
zaran Fiyat Mürakabe Komisyonu 
normal kâr ve masraflan hcsap
l1yarak sati~ fiyatlanni tesbit edi
yor. Bu fiyatlara gèire g1da mad. 
d('Jeri üzerinde etiket bulundurul
rnas1 i e pazarhks1z sati~ kanunu 
icaplarmdand1r. Bu vaziyete gi:ire 
rnü§terinin satic1y1 kontrol etrnesi 
ç<ik kolayl §hril~1r. Aynca bu 
kolayl1g1 daha arhrmak için Tica
ret Vekâletinin emrile âzarnî fiyat 
ve kâr hadleri tesbit olunmu§tur. 
Ha:mlamakta oldugumuz listcleri 
yakmda bu gibi mallart satan dük
kfmlara astiracag1z. 

Ana ihtiyaç maddeleri çerçeve
sine giremiyecek rnallarm ah~·c
r~in~ ihtikâri onlemek için de 
en pratik çarelerden biri sahc1dan 
fatura talep etmektir. 

În-Amerikan
giliz i tti fa k1 

(Ba$makalcden de\·am) 
fakm temelleri ahlm1 tir. , ev. 
yorktan gelcn haberler, askerî bir 
ittifakm mukaddimesini t~kil e
dccek olan bir ingiliz - Amerikan 
itilâf1 yapilm1~ oldugunu mes'ul 
mahfillere atfen bildirmektedirler. 
Ne§redilen beyannameden bèiyle 
bir itilâf ve ittifakm kokusunu al
mamak kabil degildir. llenüz har
he girmemi~ olan Amerika, fngil
tere ile yan~ana harbedeu bir 
müttefik edâsile.kontl§Uyor. 

AJmanya n müttefikleri ile 
harp halinde bulunan ingiltere ile 
barbe girmemi§ Amerikamn harp 
gayeleri ve sulh prensiplerinin 
alni olmas1, iki dcdet arasmda 
tam bir birlik ''e ittifak oldugu. 
nun en bü~·ük dclilidir. Amerika. 
§Ïmdi, italyanm barbe girmeden 
en·el almi§ oldugu -ga)·rimuha
riplik· \·aziyetinden çok daha ileri 
gitmi§ bulunuyor. Barbe girme
mi~ bir dc\'lctin •arazi geni~lemesi 
ve;va ba. ka bir geni~leme• isteme
digini ~ôylemesi, «Nazi tahakkü
münün nihaî tahribinden t bahset-

100 kuru§tan yukan ah§veri§lcr. 
de mü~terinin talebi üzerine sati
cilann behernehal fatura vermele
ri bu kararnarne icabmdand1r. Bi
liyorsunuz ki ahvali hazira dola
ylSile bazi maddelerde maliyct un- mesi, •kendi hudutlar1 d1~mda ya. 
surlan çok sik degl~mektedir. Her §tyan milletleri tecavüzle tehdit 
cins malm birer hafta fas ila ile t'den veya tehdit edebilecek olan 
ithal olunmu~ çC§itleri aras1ndan milletlerin silâhtan tecridinh e
dahi maliyet unsurlari tabiatiyle sash bir ~rt olarak kabul eyle
fiyatlara tesir yapar. Mcselâ baz1 mesi , •ben harp dl.§mda degilim ve 
vatanda§lar 30 liraya bir Avrupa zamam gelince bunlan tahakkuk 
ayakkabJSl alacagi zarnan beheme. ettirmek için silâha aulacag1m• 
bal fatur talep etmelidir. Yahut demek degil midir? 
camekânda gorüp fiyatl fâhi~ bu- Amerikamn, Ïngiltere iJe bera
luyorsa telefon numaralar1ru ilân ber bunlan resmen dünyaya ilân 
ettigimiz bürolara haber verrneli- etmesi gôsteriyor ki bu müsterek 

d
. beyanname üzerinden bir anla'ima 
If. 
ihtikârla mücadele halkm §Uur- yapilmadan evvel. en az, Amerika 

lu bir müzaheretile urnumî bir ha! Birle~ik Devletlerinin ne zaman 
alacak olursa tesiri bir b1çak gibi barbe girecegi üierinde de bir iti
keskin ve kat'i olur. lâf hâstl olrnu~tur. Uzak !$arktaki 

Vatanda§larm 100 kuru~tan faz-, vaziy~ti ?ü~onünde tu~ars~k . bu 
la ah§vcri§lerde fatura almalarm1 tahm1~~e.r1m1zde ~~ha 1lera ~dc· 
ve §Ûphelendikleri vakitlerde bu rek mulakatta ing1hz - Amer1kan 
faturalan alâkadar bürolara ibraz askerî isbirliginin esaslan da tes
etmelerini ehemmiyeUe tekrarla- ; bit edilmi!i oldugunu kabul edebi-
rim.. liriz. Barp patlad1ktan onra, mü-
--~ zakcrelerle nkit kaybetruedcn 

mü tereken harekete geçebilmck 
sa va~ Ï!;ÏD bu esasJarJD onteden kararJa~Îhtikârla 

IKDAM 

Sat1l1k Çam Tomrugu 
Devlet Orman l~letmesi Daday Revir 
Âmirliginden: 

l - Revirin Daday d<'posunda i. tilte mevcut 1580 adet muadlli 728, 760 
metreküp çam tomrugu ac;1k arthnna ile sat1lacakhr. 

2 - Tomruklarm ba~ kesme paylarJ me\·cut olup bAcimler kabuksuz 
orta lrntur üz.erlndcn he • planm111ti.r. 

3 - Sati~ artnameleri Ankara Orman Umur.1 Müdürlügünde, Îslanbul 
Ka. tamonu orman ~·evirge müdürlükler inde ve Daday revir àmirliginde gè>. 
:n.ilebilir, 

4 - Beher metreküpün muham nen bedeli (1376) lrurustur. 
5 - Tahplerln 752 lira 08 kuru11 muvaklaat teminatlarile birlikte 28/ 

8/ 1941 taribine müsadif per~embe günü revir âmirligine müracaatlari. (7026) 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Kefideler: 4 Subat, 2 Mayis, l Aktislos 3 Îk.illclte~rln 
tarihlerÏll'de yap1hr. 

1941 IKRAMIYELERI 
'1( hnlm1s olmas1 da znten zarurîdir. 

llulâ.o;a, Atlas OJ.-;!·anusunda bir 
ingiliz barp ~cmisinde n1kubulan 1 adet 2000 llralik - 2000 - lira Il 8 adet 250 liralik - 2000. - lira Hcr sati§ yerine 

listeler as1lacak 
bu Amerikan - Îngiliz temas ve 2 « 750 • - 1500 - c 35 « 100 « - 3500. - • 

3 « 1000 « - 3000 - • 80 « 50 c - 4000. - • 
miizakereleri, ne .redilen be_ an- 4 c 500 c _ 2000 _ • 300 c 20 c - 6000. - c 

Halkln perakende olarak yapa. namedeki mü~terek harp gayeleri. il••••••••••••••••••••••••••••• 
cagi e§ya mübayaatmda aldanma. ni -ve sulh pren iplerini tahakkuk 
mas.nt temin etmek ve bundan eUi~eh~lecek imkânlan da güzden 
ba ka ibtikâra kars1 mücadele ve 1 geç1rn11 \ ' C karar alhna alm1~ ol-

§ ' k 'f B k' ' mürakabeyi l:olayla§tirmak mak • ma gere.- ir. ?11un ~ 1 gayn-

Sat1l1k Çam Tomrugu 
Daday Devlet Orman l§letmesi Revir 
,.. 
Amirliginden : 

17 - AGUSTOS - 1941 
~~~~~~~~~-

Baf, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, K1r1khk ve Bütün • .. gr1lar1n1z1 Derhal Keser 

icabmda günde 3 ka§e almabi lir. TAKLÎTLERÎNDEN SAKIN INIZ. Ber yerde pullu kutulan 

Kadikoy Vak1flar Direktorlügü Îlânlar1 
Muhammen 

klymeti 
L. K. 

828.00 

1318.6!> 

610.00 
1040.00 

Muvakkat 
teminati 
L. K. 

2.10 

98.90 

45.75 
78.00 

SemtJ Mahallesi 

Kadikoy 0 managa 

c « 

Sokalt 

K1rtasiyecl 
Leylâk 

Has1rc1ba$1 

S. 

10./12 
13 

29/5 

Clnsi 

tlzerinde muhteli! agaçlar bulunan 
207 metre murabba arsarun tamam1 
439 metre 55 desimetre murabba 
arsan1n tamarru. 

c Rasimpa~a Çaylr 88 Ah~ap dort odah evin tamam1 
« « Elmahçe~me 35 Üç odah ve bahçeli evin tam~m1. 

Yukar~da cins ve mevkller yazih yerlerln mtilklyetl satilmak üzere on be• .,.,,~ "dd u .... . . . 
k nl t Thal l · 25/8/941 pa rte · ·· ·· · v ,.~. mu e e aç ..... arttl.tm«Jia ç1-

a m1~ i.r. e er1 za •1 gunu mat 14 dedir. Isteklilerin mü dürlük Akarat kalemine müracaatlan. 

Istanbul lnpat Usta Okulundan: 

Cinsi 

Kuzu et! 
Dagllç eti 
S1gi.r c 
TutarJ: 

Kesme Seker 
Toz Seker 
Tu tan: 

Zeytin Tane 
Zeytin yakt. 
Tutar1: 

Ekmek 
Tutan: 

S. Yai\1. 

I
Tutan.: 

Tuz 
Soga.n 
Pirlnç 
Bulgur 
Kuru :Fasulya 
Patates 
K. Barbunya 
Y. Mercimek 
K. Mercimek 
Nohut 
Makarna 
Yumurta 
Beyaz Peynir 
.Klrlk Pirinç 

Mlktan 

128 Kg. 
1500 « 

910 c 

Fi 

60 
57 
43 

1323.10 ilk. T. 99.23 

770 Kilo 50 
250 • 47 

502.5 llk T. 37 .69 

1000 Kilo 32 
350 c 85 

617 50 ilk T. 46.31 

24000 Kilo 13 
2940 Îlk T. 220.50 

950 KHo 170 
1615 .. Îlk. T. 121.12 

500 Kilo 7 
1000 

400 
c 10 
« 50 

450 c 25 
850 • 28 

1500 c 12 
350 c 18 
350 • 
100 c 
350 • 
300 c 

l!OOO c 
120 c 
350 c 

26 
20 
25 
40 

2 

72 
35 

(6878) 

Gemilere Stajyer ahç1 yamag1 
ve 3 Üncü s1n1f ahç1 al1nacak 
Devlet Deniz Y ollan f§letme Umum 
Müdürlügünden: 

, Îda1·em.iz gemileri için ~tajyer ;.hi:1 yamag1 vc 3 üncü smif ahç1 almaca
gmdan staJ:ver a_hç1 yamaklarm1n 337 lilerden yukan olanlarln, 3 üncü ~1ru1 
ahçllarda11 '"' 1bt1yat askerlik çag1m geçirmi~ bulunanlarln müracaatlari 

Memuriyet Îlân1 
Vak1f paralar Müdürlügünden : 

(7006) 

Ïdr~mizde münbal olan memurlyetler için 29/8/941 tarihine müsadif 
~uma gunü saat on be~e müsabaka imtiham icra k1hnacaktir. Mü~abakaya 
J~llrak ctmek isteyen _ llse mezunl:Ulmn lmtlhan §artlariru oerenmek üzere 
Vag1f Paralar idaresme müracaatlan ilân olunur. (7011) ----· Istanbul Vak1flar Direktorlügü ilânlan 

V AKIF KASALAR 
Yeni Postahane Jèar515Jnda ycni Valde hant altmda yapUnlan kil ·ilk 

~asalar kiraya verilme~c ba~lannn~ti.r. Talip olanlarm ve fa:i.la mail.mat ali~ak 
1steyen1er1n mezkilr rnahalde kirahk kasalar müdurlügüne müracaat etme-
Jeri. (6981) 

Klymcti 
L. K. 

206 48 

Pey ak~1 
L. K. 

16 OO 

* sadile bütün sat~ yerlerlm! asila • ruakul ve ga rnnanhk1 olur. Bu 
cak olan âzamî sat~ fiyati ile kâr itib?r~a ~u~velt - Ço~ '.l miilâkah 
hadlerini gôsteren listelerin ha • bu 1kmc1 duny~ ~arb101n ~er~yan1 
z1rlanmasma 1stanbul Mürakabe bak1mmdan tanh1 chemm1yeh ha
te§kilât1 tarafmdan b~arum§tir. iz bir bâdisedir. A~erika. i~e in~I
Bu lis~ler èinümürocki Çar§am _ tere Yalmz yannki sulh 1çm dejpl. 
ba gününden itibaren ber tarafta bugiinkü harp için de anla,m1~lnr-

1 - Revlrin Araç deposunda 1stifte mevcut 2904 adet muadill 1779,230 Çay 
rnetreicüp çam tomrugu açlk artt=a ile 1atùacakt1r. Salça 

15 c 
150 c 

800 
25 

Cal'$1da kahvehane soka~mda a No. lu 
dükkànln tama1m. 

as1lacaktll'. d1r. 
Abidin DAVER 

Pirinç ve Nohut fiyatlar1 
yarm teabit edilecek 

Fiyat l'.fürakabe Komisyonu ya
rm toplanarak pirinç \"e nohuda 
lzami sati§ fiyah t esb1t e<iccek • 
tir. 

IBORSAI 
·r. BORSASI 16/1/Hl FÎYATLAKl 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 Peçeta 
100 fsveç kr. 

ESHAM VJ: T AHVÎLAT 
Mer'i:ez Bankaat 

5.22 
130-

12.98 
So.118 

125-

-0>----

Mü~terek 
endi~eler 

(Ba~ taraf1 2 nci sayfada) 
ve Japonyay1 vâsi bir ~ckilde ihata 
etmek projesini tahakkuk cttir
mekle me~uldiir. Bu plân ablu. 
ka 1 bülün dün~ aya te~mil ede
cek geni~ bir ~ebeke ve ag kurul
mas1 demektir. Kara e denizleri 
ihtiva edecek bu abluka hath §ÔY

le olacakhr: 
hlanda - Asor adalan - Dakar • 

Y~ilburun - Gambi - MI. ir - Fi. 

Iistin - Irak - iran • Hindistan -
Birmanya - Tayland • Filipin 
Vladi\'ostok. 

Gorülüyor ki bu te. ebbüs 

tün dünyay1 boydan boya bir ku
§akla ihata ctme~· i istihdaî etmek. 

te-dir. Bo~ le bir a luka o kadar u 
zun \'e geni bir bat tc§kil edcr ki 

hattâ Amerika bile bütün azamet 

ve kunetine ragm bii le bir 

muhasara çemberini 1k1 tu
0

tamaz. 

Sonra, içeride kaJan parçalar he
men büfüll Asya, A vrupa ve Airi

ka Iot'alandir. i~inde üç k1t'a ka
lan bir muha. ara hattJ acaba cid

dî ve hakikî mânasile bir muhasa. 
ra te!jkîl edebilir mi? 

Misfor Ruzveltin balJ.k avmdaki 
endi§eleri ve dü~ünceleri ciddcn 

insana yorgunlugunu &iderteeek 
mahiyette gorünmektedir. 

Hüseyin ~ü.krü BAB~· ,. 
;::;~ YENi K 0 LEJ N~~~Rl" 
ilk - Orta .. Lise Taksimde Siraserviler 86 

Mtldilrll. Sablk S~ Terakki Direktëirü M. Ali Hasmet K1rca 
Hususlyetleri: Yabanc1 diller ogreUmine ebemmiyet vermck, talebe

idnln aibhat ve !nzibatile yaklndan alâkadar olmak. Derslere 25 EylQlde 
batlant.cakùr. Eaki talt:benin by1tlar1m Agustos son1.1na kadar yenileme

len Uz1Uld1r. Telefon: •11ss 

2 - TomruklarJ.n ba~ kesme paylari mevcut olup hacimler kabuk.suz Kuru üzüm 150 « 
1596.40 ilk T. 

42 
119.73 orta kut.ur üz<'rmden hesaplanmll!tlr. Tutart: 

3 - Sat~ ~artnameleri Ankara orman umum müdürlügünde, Îstanbul, -------------

Yukanda yaz1ll olan emUlkln müzayedesi on gün müddetle temdit edil· 
mi$tir. ihalesi 26/8/941 sali günü saat (15) de icra ed!lecektir. isteklilel'in 
Çemberlltasta istanbul Valoflar Ba~mü:lürüyeti Mab!Qlât kalemine rnüracaat-
lari (7178) 

Kastamonu orman çevirge müdürlüklerinde ve Daday revlr âmirlijtinde go- Taze Bakla 
rülebl!ir. Kabak 

4 - Beher rnetreküpün muhammen bedeli 1376 kuru~tur. semizotu 
5 - Taliplerln 1836 lira 16 kuru~ muvakkat teminatlarile birllkte 29/8/ Taze Yaprak 

1941 tarihine rnusadlf Cuma fiinü revir âmirliglne müracaatlan. (7023) Ay§e kadm 

200 Kilo 
350 c 
200 « 

100 c 
400 • 

10 
10.50 
10.50 
20 
15 
20 
12 

! O. Demlr Yollan lsletme U. M. llânlan 

TÜRKIYE CUMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk. lirasi. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbam.z tasarruf hesap. 

larmda en az 50 lirasi bulunanlara sene<ie 4 defa çekilec:ek 

kur'a ile a~a~1daki pl!na gore Hr:ramiye da~tJlacaktl.1'. 

4 A. 1,000 liralJ.k 4,000 L 11 lOt Aclet 50 lirahk 5,000 L 
4 > 500 • 2,000 • UO • (0 > 4,80U > 
4. • 250 > 1,000 > 

48 > 100 > 4,000 • 160 > 20 > 3,200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar .bir eene içinde 50 lira.. 
dan 8.§ag1 dü~yenlere ikramiye çlktigi. takdirde % 20 fazla.. 

lrile verilec:ektir. 

Kur'a(ar aenede 4 defa 11mart,11Haziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

50 c 
200 « 
2500 A. 
220 c 
100 D. 
100 
800 

« 

• 
12.0 Kg. 

200 c 
150 c 
250 « 
200 c 
750 « 
750 c 
750 « 

20 c 
583.20 Ïlk T. 

3 
8.50 

l 
1 

20 
7.50 

10 

8 
12 
T.50 

6.50 
10.50 
30 

43.74 

i~aat usta okulunun 31/MayJS/1942 
sonuna kadar 1btiyac1 olan miktarlari
le muhammen bcdelleri ve ilk terni

. nallan yukanda yaz11t crzakm 27 /A gus 
tos Çar~mba günü saat 14 de yülu;ek 
mekteplcr muhasebecilil!nde te:;ekkill 
cdcn okul komisyonunca ayn ayn açlk 
eksiltmesi yap1laca!d1r. lstekliler ~art
nameyi ayni yere ba~ vurarak gorebi
li rler. isteklller ticaret odasmtn yeni 
y.Il vesikas1 ve temlnat makbuzlarile 
belli gün ve saatte komisyona &elme

(6949) 

ÎLÂN 
Baklrkëy Sulh Hukuk Hâkimlltindent 
941/323 

Baklrkiiy _ Kartaltepe - Încirli cadde-
si 53 saylll hanede mu'i:ime 1926 do
gumlu Bill! kw Emine Ünsal'a, ayni 
evde oturan Melek Cura'mn vasi tayi· 
nlne 11/8/941 tarihlllàe mahkemcce 
karar verllm~ oldugu medenl kanunun 
360 lllCl maddesine tevflkan i!An olu

(6363) 

DOKTOR•--1111 

F eyzi Ahmet Ona~an 
ciLDh'E \'E z( HREviYE 

MtiTEHASSISI 
(Bab1âli) Ankara caddesi Cajlal· 
o~lu Yoku~ Kose ba~mda No. 43 

1/9/1941 tarihtnden itibaren; M;yankëyü nakliyallna mahsus D. D./215 
No. lu tarife, uzak mesa!eler nakliyah na tenzllât yap1lmak suretile !::di! e· 
dilml.$tir. Fazla ta!silât için istasyon •ara müracaat edilebilir. (5565-7162) 

Istanbul Deniz Komutanhg1ndan : 
Bu yll Deniz Li•esine kay1t ... -e kabul 1çin müracaat eden okurlartn mil· 

sabaka smavlari l/Eylûl/941 pazartesi gûnü saat 9 da istanbul DC'Tliz Komu• 
bn11iJna müracaat ed.eceklerin mezkûr komutanhkta ve Merslnde Denlz Har.P 
Okulu ve Usesine müracaat edeceklerin de mezkûr Okulda yapùacakhr. 

Smava Î$tirak edeceklerin ku~un ve mürekkepll kalcmlerÙe yaz1 lâsti1'" 
lermi beraberlerlndJ cetirroeleri lâZlmd1r. (7070) 

S1hhî Müesseseler Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

LeyU T1p talebe yurdu talebeleri lçln bezleri müesseseden verilmek nzerc 
imâl ettirilecek olan (1730) lak1m pijama ile (2700) adet füenk gëmleilmil1 
lmâll i$i açlk ·eksillmeyc konulmu:itur. 

l - Eksilme 27/8/941 çarpmba günü saat 15,30 da Cagaloillunda sJ.hhat 
ve Îçtlmaî Muavenet müdilrlügü bina<mda kurulu komisyonda yapllacaktlt• 

2 - Muhammen fiyat bir talum piJamamn lmâli bedell (55) kurus ulr JI• 

det firenk gomleiinin imâl bedeli (45) kuru5tur. 
3 - Muvakkat teminat (162 lira 49> kuru~tur. 
4 - istekliler 5artname ve nümuneleri her gün komlsyonda g5rebilirlCt• 
5 - istekliler 1941 yili Ticaret odas1 vesikaslle 2490 saylh kanunda fl!o' 

ztlt vesikalar ile bu i~ yeter muvakk.at teminat makbuz veya banka mektub
1
' 

le belli günde komisyona müracaauan. (6918) 

---~~------------~~~-----~----_....,. 
Sat1l1k Çam Tomrugu 

Devlet Orman f§letmesi Daday Revir 
,.. 
Amirliginden : 

1 - Revtrln Daday deposunda isliftl' mevcul 2182 adet muadlll 1014.
48

' 
Jnetreküp çam tomrugu aç1k arttl rm:i ile satilacakttr. 

2 - Tomruldarlll bas kesme paylan mevcut olup haclmler kab~ 
orta kulur tlzerinden hesa.planrnl5hr. 1. 

3 - Sati5 &artn'lll'l~leri Ankara Orman Uraum müd.ür~ü.günde, .. ista!l~f· 
Kastamonu orman mudürlüklermde ve Daday rev1r âm1rhgl!lde gorüleb 

4 - Bebel.· metreküpün mubammen b'.'dell (137«!) kuru~tur. 181 
li - Taliplerln 1052 lira 11 ~ m~vakkat .t~mi.."latl.arile blrlikte ;~:z11 

1941 tarlbine mü.sadif persembe gunft reVJr lmirhiine muracaatlan. <~ 
-~ 

Sahibi.: E. 1 Z Z E T, Ne§tiyat Dird;tiirü: Cc\'det Karallil,ill 
Basùdlii yer: .son 


