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Kuruttur 
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Son Telgraf Matbaasmda Baa1hr· 

Kendini Türk Havac1l1-
g1na vakf eden Adam 

1 Alman tebligi 1 

Nikolayef 
d ü f IÜ 

1 Sovyet tebligi 1 

Sovyet 
ordular1 

Nuri Demirai biitün aer
vetini, biitün hayatmi 
Türk havac1l1gma haaret
mif olan bir idealmtir. 
Havac1l1grn büyük ehem
miyeti kar1mnda onun 
yaptrklar1 yili:de yb bir 
Millî Müdalaa hizmetidir. 
K11kanç olmamak, ona 
yardim etmek hepimiz. i
çin bir patan borcadar. 

Y az.an: Abidin DA V ER 

N mi Demiragm Y"§ilkoy. 
de yapttrrug. Y~ilkoy ta
mir atiilyesi ve hava stad

Yomu ile Ye~ilkoy Gok Okulunun 
•çtlma füreni, dün, 1500 davetli • 
nin huwrile yap1ld1. 

Nuri Demirag, memlekette müte. 
•ddit demiryolu in~aabm taahhüt 
ederek Büyük 'Milli §id lsmet 1n • 
iinünün •yurdu çdik aglarla or • 
tnek. siyaset ve emelinin tahak -
~ukuna filen hizmct etmi§ ve bu 
1n§aattan temin ettigi m~ru kâr · 
larla zengin olmu§, halis bir Türk 
Yltrda~1d1.r. Nuri Demirag, kazan • 
d1g, serveti aparhmanlar yaphr -
lllafa veya Riviera'da villâlar sa • 
hn almaga hasretmemi§, yine 
lnentfoketin imanna, terakkisine 
\>eya n1üdafaa<ma hâdim i§lerde 
kullanmakla §Ühret bulrnu§tur. 

0, uzag1 çok iyi goren hami • 
Yeti; bir ,-atanda~ suatile havac1 . 
ltgin büyük ehemmiyet n layme
linj senelerce en·el takdir e~ 
"e memlekette hususl bir bavaei • 
hk sanayii kurmak atmile i~ ba~ 
1am1itir. Onun ilk eserl, B"§ikta' 
'l'a'.l'lare Etüd AtOlvesi olm~tur. 
1936 da kurulan bu müessesecle ;irf kendi parasile, kendi gayreti • 
e, kendi azim ve sebatile iiy • 

1• bir etüd atOly~i ve tayya • 
'e fabrikast kurm~tur ki, bu • 
tiin Avrupadaki em<alinin bir 
S0 iundan üstündür. Onun heclefi, 
Yilzde yüz Türk mah tayyareler 
~8Pmakb. Bu maksatla Avrupa • 
d~n mütehass15 tayyare mühen • 
r'·~lerï getirbni§, bazi yeti~§ 

Urk miihendislerini de fabrlka • 
Stna alm1~ ve yeni tip tayyareler 
~·~rnak için çah~m•§hr. Bu Türk 
,.~· tayyareler, Türk mühendis ve 

Urk i§çilerlnin eseridir. 
~Uri Demirag, yardun gorme • 

1111
§ olmas1na ragmcn, çal~mala • 

~n~ devam ehni~tir ve Y8§ilkoy -
1)~~1 müesseseyi in§& etmi.tir. 
li un, fark1n me§hur semahat ~• • 
~bt zenginlerinden Hatem Tâi • 
t'I~ sohalar1n1 hahrlalan 1500 ki
~ il< bir liyaletle bu rnü~s~ele • 
~ •çllrna füreni yapilmt~br. 

a Urada büyilk &ir hava meyda
t l, IDuazzam bir hangar l'e han . y:•1

11 alttnda bir tamir atiilyesi. 
"a IUnda bir de havacthk mektebi 

1. •dtr ki Nuri Demirag· hna ke •tn • • 
•a ~1?.den ho§lanmad1g, için bu . 
Il Gok Ol1ulu• ad1n1 "ermi§tir. 
~ u okulun hem uçucu, hem yap•· 
1811

811151r yefi§tirmek iizere haztr • 
N ~n lalebesi vardir, Bu talebe 

ur, De . • k d' . ••t rn1rag1n en 1 para'11e 
, •h n· · Î)•t' •n1kdeki orta okulun en 

Yet' '••il ·~en Ç04'uklan aras1ndan 
' mektedir 
OkuJ N .' . • 

Ir.et; n.' . un Dcm1ragin, memle • 
1Di"1 •Vrtkde, ileride t~isini ta< · 

· •ltigi Giik L' · G"k .. bive • 1ses1 \'e o u • 
•lin ""k•tesinin çekirdegini te~kil 

• tedir. 
Nuri n . 

~sesei .•miragin Y~ilkoy mü -
llt§ At'~t'.ne. harrad1ii:1 para Be,,ik
~ b'

0
kHstne sarfettigi ile bera • 

lt •• ') 1Qr "" ' m1 yon liray1 bulmu•-
1 . v•mdilik kend' . h' b' k.-ernin . •sine 1ç 1r ar 

etni1~en b .. 1 . )'erine f ' u muesse<e er1n 
te11 • ' stanbulun en mutena , .. , 

r•n Yerl . d 
ter i'k· erin e 10 • 15 tane yii • 

' ·~er ~.. b' . lllan )'a 'uz •n lirahk aparh • 

Dünkü merasimde kordelây:i kesen Milll ~fin oilo Ômer lnonü 

Nuri Demirag tayyare 
atolyesi ve meydan1 

Sorta vala da 
Finlerin elinde 

Ruslar harp meydan1n
da 1300 olü birakhlar 

Sovyetlerden 7 
bin esir a l 1 n d 1 

Berlin 17 (A.A.) - Alman or -
dulan ba§kumandanhg1mn ti;b • 
ligi: 

Macar tl'§ekkülleri ile i§birligt 
halinde hareket eden Alinan k1t'a. 
Jan, cenubî Ukrayna'da büyük bir 
endü.stri §ehri ve ayni zamanda 
mühim bir deniz üssü olan Nik~ 
layefi ~gal etlllÎ§lerdir. 

Bug'un §arkmda devamlt taki · 
bin tazyi.ki neticesinde, maglùf 
d~anm tam inhilâli gittikçe da. 
ha ziyade yakla§maktadtr. Haq 
malzemesi ganaimi ve esir adedi 
pek külliyetlidir. 

§ark cephesinin diger k1S1mlarm 

kaJabaJ1k da Ve t li· 1er hu- da harekât muvattakiyet1e aevam 
etmektedir. Dün 

·1 l t .. . Id 7000 EstR ALil\'DI zur1 e aç1 ma oren1 yap1 1 Berlin 17 A.A.>_ n. N.B. bil-

Ye§'ilkoydeki Nuri Demirag ta• j Davetliler daha sabah saat IO da diriyor: 
mir atëlyesi, hangar ve UÇU§ mey- Be~kt&§daki Nuri Demirafr tay _ Krivoy • Rog endü.stri ve ma • 

"d tii'I den mmtakasmm temizlerunesi, 16 darunm açùma merasimi dün saat yare etü a yesini gez.mi§ler, 
bilâh otobü Io bill 1 Agustosta bitiJ;illllÎ§tir. Bu âna 

12 de bin, bùi ~ yüz mümtaz are s ve 0 mo er e kadar yapùan mii§ahedelere gore 
. Y~oye gi~lerdir. Merasime 

davetli buzurunda yap~ir. isti.klâl m81lile ba§l.a.nm.1§, fabdka Bol§eviltler bu biilgede pck ~k 
• -· • """' """"" - •.. üh' "''·' • d K dri M . olü vermi§lerd.ir. 7000 esir altnml§ 

1 m enu=.enn en 8 av• • ve 38 top, büyük mi.ktarda tank, 
tan'm bavacilik mevzulu bir sôy -

t bir çok kamyon ve tayyare, ya ig-
levin! müteakip Mill! :;lefimiz s - tin edilm' t hri 1 ... 1n" ün" ahd " am ~ veya a p o un -m.,, on un m umu vmer tur 
fuôn~ tarafmdan f~arun açil • m"i§a~ Dinyeper üzerinde vukua 
ma ti.ireni yapùml§ · gelen çarp~malarda, Alman te -

Ôgleden sonra da UÇll§ ve para· §"kkülleri, SO'Vy~ kll'alann1 Din
fÜUe erzak atma tecrübeleri mu • yeper kiy1lannda dar bir sahada 
vaffaltiyetle ba§anlml§t1r. (Devaml 3 üncü sayfada) 

Bir Türk mühendisin 
muazzam ibdâ1 

l'kray .. o~a ·1 hcl'eka!1 t·e Almnn tanrru;: istikametini gosterir I1ali!a 

Naf1a Vekilinin 
mühim beyanat1 

Bütün yurt pek gak1nda elek
trik zigaszna kavu~mu~ olacak 

Bu y1I miihendis mektebinde 
tayyare mühendis §Ubesi aç1l1yor 

Dün, yeni tan iskele in§asma 
nezaret ve Îllliaata ba~lanmak ûze
re Bandirmaya g1den Naf1a Vekih_ 
miz General Ali Fuat Cebesoy bir 
nutuk ile in§• i§lerini açtlktan son 
ra berayi tetkik Erde~ harek"t 
etmi§ ve diin gece geç valdt 1stan
bula avdet etmi.§tir. 

Saat 24 de kendisini ziyaretle 
bir mülâkat talebmde bulunan mu 
harrir1mizi büyük bir nezaketle 
kabul eden muhterem Vekil soru
lan suallere §U cevab1 verm~tir: 

Cephelerde va
ziyete hâkim 
Berlin ve Stett askerî 
hedefleri bombaland1 

29 Alman tayya
resi dü,ürüldü 

Londra 17 (A.A.) - Rus cep • 
hesinde Ukraynadaki harekât tch
likeli mahlyette devam etmekte • 
dir. Fakat Rus raporlanna gore 
cephenin diger bütün k1snnlann • 
da vaziyete Ruslar hâkim bulun • 
maktadIT, Hattâ Almanlann Sm~ 
lensk mmtakasmda gen~ mikyas. 
ta siper Îllliaahna ba§lad1klan gë
rülmektedir. Bu ise Alman gazete
lerinin naklettikleri •her ne paha~ 
sma olursa olsun Mœkovaya var· 

(Devam1 3 tlncü 1ayfada) 

r_,,,""""'=""""""'""""'""""'=-'"""'"' 

IRAN'DA, 
Ïngiltere ve, 
1Sovyet Elçileri' 
iMemleke tteki Al
lmanlar için ikinci bir1 

· k a z da bulundular
1 

Londra, 17 (A.A.) - ' Rtiyler ' 
bildiriyor; 

inaillz ve Sovyet bllkûmetleri, 
:Iran hüktllneU nezdlnde yen! blr 
1.e§ebbüs yapm~ardtr, 

ÏKiNCi t'EeEBBÜS 
Londra, 17 (A.A.) - Rôyter 

blldiriyor: 

Tarihî bir mlllâ1<attan 
doncn Rurvelt 

Ruzvelt 
B d d k• • k 1 • • •- htanbulda pek az kalaca • an Irma a l IS e en1n 1n~as1na glm. Vekâlete bagh müesseselerde 

. 1 bir müddet tetkiklerdc bulunduk -

Naf1a Vekilinin huzur1le ba~land1 t~n sonra bilâhare kara yolile gar 
'1t bî Anackiluya karadan seyahate 

llandlnnada yeni yap1lmakta plunan lbir usulle tahta iskeleler b&§hyacag1m. Bugün Bandmna Naba Vekili Genenl 
Ali Fuat Cebesoy 

SalAhiyettar Loudra mah!iUe
rinden o&'reni1diiine 1ore, Îngillz 
ve Sovyet hülctlmetieriuin Tah. 
ran'daki mümesslller~ iran hükfi· 
meU nezdinde yeni bir te~ebbüste 
bulurunu11ar \'e iran'da bulunan 
A!manlann fevt.alàde fazla ml.t
tarda olmast doalyisile ild hükO· 

metln hlsseltill:leri endl~e üzerl. · 
ne iran hükûmetlnln nazar1 dik

katini yeniden celbeyleml~lerdir 

ira.n hüktùneti, me~E:lenin mils~ 
taceliyeUni anlamanu&llr. Bunun 
içlndir kl, ingiliz ve Sovyet hü
kûmeileri, balrn mevcud "Vaz.iyete 
karJi t.oymalc lçin f1l1 tedbirlerlu · 

(Devam1 3 tlncü .sayfada) 

Çorçil mülâ. 
kat1n1 gazete
cilere anlatt1 

Va§Ïngtona mu va
salabnda Hariciye 
Nazir1 ile gêirü§tÜ 
Rockland 17 (A.A.) - füiyter 
Reis Ruzveltin yah, dün mahal. 

li saatle 15 e dogru limana girmirr 
(Devam1 3 üncil sayfada) 

~Jan modern iskelenin belon ki,. üzerinde in§a olunan 70 metre u- (Devamt 3 llncü sayfada) 
smùarmdan en büyük sütununun zunluk ve 10 metre geni§likte bu- " · • ·'" 
denize indirilmesi <lün merasimle }unan belon sütun Naf1a Vekilinin Japonya tehdit 
yapilmi§h.r. bir nutk'Je di~a.mit ate§lenmek su. 

Bu ~i üzerine alan yüksek mü- retile tahta iskelelerden denize e d j y 0 r 
hendis :a. Halid Këprücünün ki.. bll'ak1lrr.:§hr. E<m seviyesi deniz , 
ralad1g1 Tlf'l;ian vapuru 300 ü mü. üzerind~ bulunan bu sütunun mü. 
tecaviz davetli ile sabah saat 8.15 tiebaki k1s1m yakmda doldurula. 
de Këprüden kal~ ve saat cakt1r. Ayni Î§ Marmarada B. 
14,5 de Bandirmaya vanl.mi§tlf'. Halid Këprücü tarafmdan 7. iske. 

Bir ihtilâf ç1karsa 
bu n dan Kremlin 
mes u 1 0Jacakm1~ 

Dün gece iki 
fabrika yand1 

Davet!Her meyanmda Naf1a Ve. leye claha tatbik olunacaktl.l'. Bu 
kili general Ali Fuad Cebesoy ile 7 iskele in§aatma bir buçuk mil· 
bir çok mebuslar, mühendislcr, l yon lira sarfolunacafrt1r. • 

r:~~~~;~c~~.e aileleri haztr bu. 8u 1 g a ris tan a 
B. Hal;d tarafindan yeni bulu. 

nan ve ùünyada ilk defa tatbik at1lan bombalar 

F abrikalardal OO bin lira zarar var 
Londra 17 (A.A) - Rusya - A- Dün gece geç vakit henüz og · 

merika arasmda harp malzemesi renilemiyen bir sebepten doiay1 
tevzi ve taksimme ait anl~madan Kazl1~e~medeki M. Kemai idrofil 
bahseden Japon •Hochin Chim • • eczah pamuk fabrikasmda b1r yan. 
bon• gazetesi ~unlan yaz.yor: gm çlkm•§ ve sür'atle biiyüyerek 

•Rus. Japon münasebetleri bo - bütün fabr\kay1 sarm1~tir. Bura • 

pamuk fabrikasmdaki yan6 1ru .on 
dürmek l<abil olamam1§ttr, 

Yaptt1~im1z tahk;kata gore ber 

Jk, !abrika da buyük bir meblâg 

kar§thg1r.da sigortab bu1unmakta-

~OR HAREKETL~ Sovyet elçisi nezdin
de protesto edildi 

zulursa bundan mütevellit mes'u. dan biti§igindelti mensucat !abri • âirlar. Ayrica idrofil fabrikasmda 
liyetler münhas1ran Kremline ra- kasma dn geçm~, ate§ orada da SO ~in ~~ahk kadar mal da bulun.. 
ci olacakhr. sür'atle 1ay1lrru§ ve büyümü~tür. dugu so,lenmektedir. Gazetemizi 

•Moskova hük-ûmetinin k~ndi Derhal haber verilen Bakirkëy makineye verirken yangm ve bu 
silâhlar1m Mihver del'letlerinin 1 ve Fatih it.faiye g.ruplart yangm) husustaki tahkikat henüz de\' am 

Dünkü yüzme 
ve at yar1,1ar1 -~eref kupas1n1 80 yÜ7ÜcÜ ile 
i~tirak eden Galatasaray ald1 

Moskova, 17 (A.A.) - TaM &jl.!W 
bildir!yor: 

12 Afustos'da, Bu11ar harlciye neu
retinin umuml kâtlbi .S1~manof, Sovyet 
tayyarelerinin 11/12 Ai!ttsk>s cecesl 
Bulgar topraklartna müteaddld bomba. 
tar attlklar1n1 Bul&aristan'daki Sovyet 
büyük elçiliili müstep.n Aleksandrov'a 

(Devaml 4 üncn sayfado) mahalline gitDU§ferse de, eczah 1 ediyordu. 

=:===11 GÜNÜN TENKiTLERi 
Dlllmize llOkulmai• ba,h • M d k terneyi kovup •goz albna al • 

bildlrmi§l.i.r. 
(Dcvami 3 üncU say!ada) 

,0,,. ,0, • .. t 

yan enterne keJim ... i meb'u•. ey an 0 uyan mak· demek, garsonu b1rak1p 
JanmJztn h11m1n• utraru, Bü • V • ,.. Ô •lokantada hizmet eden , de • 

.. yük Millet Meelisl entsneyi ANTJLA T R mekle a~ag1 yukar1 birdir. 

fl fi l • f • kapt d&§art etti. Esasen dilimizde tam kar~1h-

a V Q QQ Jge l Beynelmilel kelimeleri tiirll:· g1 bulunan yabanc1 siizler kap1 
YAZA!ft lr.1r bu Pl brarak ve ber ay hk1r h. 

n ar1n k' 1 ttna bak . ira ar1ni ahp <afa • 
"1arn 1~hr~bll..,ek iken bunu yap • 

. C:ünkü N . . 
hsttir ur1 Detn1rag bir idea • 
' • Onun ide 1· Tü' k h t•n1 k 8 1 r a\·ac1l1-
hav uvvetlendirmek, hir Türk 

istanbul, 17 (A.A.) - Bed•n Ter· 
blyesi istanbul bOlgesi su sporlart a. 
janhg1n1n kontrolü alhnda, EminOnü 
Halkevi taraflndan tertip edilen bûyük 
yüzme yan~1ar1 bu&ün BuTgaz&dasile 
Heybeli· plAjl aras1nda yap1lm11tir. 

lam1~lar ve muhtelif sebeplerle yar111 
terkeden 12 milsabikdan maada hepsi 
kB;a fasllarla Heybell plAJma va.sil ol
mu~lard1r: 

Dereceler iunlardi.r: 
1 - ibrahim 35 dak.ika Benoa 
2 - Vedad (Beykoz). 

d 
• çele§firip dilimi2e sokmak ta • arahg1m1zdan bile bakamamnk. 

~ Î J J e f / e n 1 taraftar1 olmakla beraber, karp- SELAMt 1ZZET SEDES tadirlar. 'Meselâ •verimli . sozü 
Y hj1 bulunacak ber yabanei keli.. oldugundan •Fertile• kelimesi-

Londra, 17, (A.A.): - Hava ne- menin de dilimizin Slllll'lan ru • limesinin bence karpbg, bulun. ni kullanmak kimsenin aklma 
·aretm' in tebli"i: mn• d'"""klir •Go"z albna al d V • "' ••na deflenmes1'ne de -~n- ..., ""' · • •elmicor. Kullan 1"tm1z ber 

Cumartesim pazara ba,.hyan r ~ - • B' k b • ' '· 6 olurum, fak t t L •• i."- bu mak. denID.if. "' ere u •fol yabanc1 kelime muhakkak ki 
gece zadmda havanm fena olma. • am .. ar,....... • 

)un--~ -·-"' B 1 unu da ait.na almak• degil •coz hap - kendini kulland1rmaga bizi zor--•<•hk sa .. k ~ 11,. . . nayu urn~akt1r O -
•rtnd· k' · 

lllller;k •r '.' hpkt miito.ehbis bir 
" ait m1l,·arder 'b' b" "k Qtr ah .. J g1 1 ulu 

· 1 te~ebbiisle bütün serma. 
~ O.,vam1 4 Uncil ""1fada) 

Yan~Jera sek~eni Galata~arayh, 15'i 
Bcykci.lu ve diierlerl de muhtelïf te
§ekküllere mensup olrnak ilz.ere tam 
140 milsab1k fotirak etmistir. 

Saat 12'de, büyük bir :seylrci ).: ala
bal.Jtmu> êinilade yüzilcüler denlze a~• 

3 _ Kemal (Galatasaray). 
4 - Bedri (Beykoi). 
~ - Sebahheddin (Golatasaray). 
Müi.abakalardan sonra mUkâfatlar 

(Devanu 4 üncil sayfada) 

sma ra.....,en imparatorluk hava ......,. ...,. •ue, u un 
5"' esasen deflemele hacet blmas, aine alma-k-h.r. Bu da kelime • lam~ttr. Bunlar oyle kclime • 

kuvvetlerine mensup müteaddit kendiliginden çtlap gider. ain brphiJ degil lûgatça tari • lerdir ki, kap1dan ko\'sak baca-
bombardiman tayyareleri Rhena. Kapt dt§ari edilen enterue ke- fidir. Nihayet bir tabirdir, En • <De\'am1 4 Uncil say!ada) 
nie ve Rhur mmtaka larinda muh- 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= 

(De\'aJnl 4 ûncü sayfada) •• 



SAYFA-2 ------ -
B Ü Y 0 K TA R i HÎ TE FR i KA.....:_ 5f! 

azr • 
1 uhammet 
---VE---

1SLÂM ORDULARININ MUHAREBELERf 

( Yazaïl:-- zlYA ~A Ki R ) 
Sag ve sol cenah13r, (Ayn) dag

larma giden geçitlere daJ amyor
du. Resulü Ekrcm Efendimiz, bu 
geçitlere çok ehemmiyet verdi. 
ÇiH:ikü Kure~ ordusunun, bu gc
çitlere sokularak ve yahut bun. 
larda pusuya yatarak birdenhire 
islâm ordusunun k1Sm1 kùllîsi ü
zerine hücum etmeleri muhte
~ ; eldi. Buna binaen Resulûllah E
f ndimiz. sol cenahtaki (Gabip) 
dag1 vadisinden dü~man süvansi
nin answn sald1rmas1 ihtim:ùini 
nazan dikkate alarak buraya (Ab. 
du!lah bin Ce-bir) kumandasmda 
en güzide okçnlardan (50 nefer)
lik bir müfreze yerlC§lirdi. Ve on
lara: 

- Siz IJurada, dil§man sûvarile
nm tardetmiye rnemursunuz ... 
Dü~an ister galip, ister maglûp 
olsun; benden emir almadikça ye-
rinizden lun11ldam1yacaksmiz. 

Esedî)ye, sol cenah kumandanh
g1m (Ebû Müslime b1n Abdüle
sed) e, pi,tar kumandanhgm1 (Ebû 
Übeyde bin Cerrah) a, dümdar ku. 
mandanhgrn1 da (Mikdat bin O
mer) e verdi. Sancaktarhk vazife
sini de (Mas'ab bin Amir)e - bir 
rivayete nazaran da (Hazreti Ali)
ye tevdi etti. 

Dii§man ordusu, harp mevküne 
daha evvel geldigi için - islâm or. 

dusuna nazaran - daha iyi bir mev 
zie yerle~mi§ti. Ebû Sü!yan, ordu
nun ba§kumandanhgm1 üzerine 
alrn11 .. bütün kuvvetini de (sag ve 
ool) œnah olmak üzere ikiye tak
sim etmÎ§ti. Sag cenahm kuman-
danl1gm1, kahramanl1g1 ile ·büyük 
bir §Ohret kazanml§ olan (Halit 
tin Velit) .. sol cenahm kumandan. 
ligm1 da oglu (Akreme) deruhte 
eylemi§ti. (100 nefer) den mürek-

Diye, kat'i emir verdi. kep olan en güzide okçulara, (Ab
Resulü Ekrem Efendimiz bu dullah obin Rebia) kumanda edi

harpte de askerlik dehâsim g0s. yordu. 1ki hücum k1t'as1 da, Saf-

terJi. Dü~mamn çevirme bareket- van bin Ümmiye ile Amr ibni 
Às'm. kumandas1 altmda bulunulerine mâni olmak için, orduyu 

gayet ger.i~ bir cephe üzerine yer- yordu. 
le§tirdi. Ve, (sag cenah • sol ce- Ebû Süfyan, bu defa galet 1 ti. 
nah _ merkez • pi§tar _ dümdar) yath davranrni§ti. !slâm ordusu
olmak üzere, be§ kisma taksim nun âni baskmlarmdan lkorunabil
etti. mek için ordunun cephe ilerisine 

Merkez kuvvetinin ba§;na, biz- derince siperler ve kurt kuyulan 
zat kendisi geçti. Sag cenah ku- kazdlrm1§t1 ... 
mandanllgm1 (Akkâse bin Mahz1 (Devanu var) 

Y t•ni tekerlemeler 
• Kadir gecesinde dogmU§UZ am

m a kadrin•;zi bilen yok.! 
• Ôlüler samnm§ ki diriler t 

gün helva y~r ! 
• Ben diyoru'll b:.vuJ, o anb:t 

diwul! 
• K:irmca k:irarmca b::t§ka, ha 

va kararmca ba~ka! 
• Her Làngadan geçene lâlan 

ga ikram etselerdi Aksan.~ 
bakkallannda ne un kal!rd! 
ne §eker! 

• Kaz gelen yerden êirdek, saz 
gelen yerden dümbelek esir -
genmez! 

• Ha Pazar gezmesi, ha pestil 
ezmesi! 

• Kimi bay1rda de\Tilir, kimi vi
rajda, kimi aç1kta bogulur. 
kimi plâjda!! 

• Bay Suzinakten taksim edi • 
yor, bayan ferahnak pe~revi 
çaliyor! 

• Ha sokakta rastgclene dilini 
ç1karn<i..5sm, ha burnu delik is
karpinden ayagmm orta par -
mag1m! 

• Bu harbin sulh konferans1 a • 
caba nerede toplanmall? diye 
dil§Ünenlere tavsiye ederim: 
Çengelkoyünde, Marko pa§a -
nm mezan ba§mda! 

• Koroglunun kir atma Ayvaz 
gibi jôkey ister! 

• Benim oglum §iir yazar, hep 
de k1v1r z1vrr yazar! 

• Pafucanm tavasi, tam da plâj 
havas1 .. bayan saym direktOr, 
bay da evin kavas1! 
Osman Cemal KAYGILI 

Ayd1nda eski 
eserler 

1Kad1nçoraplar11 Üsküdar ceza 

Eski bir kaz1 yerinde 
yeniden baz1 eski 

ese· "!r bulundu 

Sun 'î ipekten yapd-
mas 1 ç aresi aran1yor 
Son zamanlarda kadm çorap. 

anndaki fiyat yükselmesi pek 
.;üratli b1r ~kil alrruljtrr. Harpten 
•vvel nihayet 150 kuru§3 satilan 

Aydm, .17 (Hususî muhabiri.. n ince kadm çoraplan ~mdi 300 
mizden) -- Kamer koyü clvarm. -350 kuru§a yükselmi§tir. Kadm-

, da geçea senc yapuan hafriyatta lann en z.iyaae aradigi maruf yer
Truvahlar devrine ait oldugu zan.. li markalar piyasadan tamamen 
nedilen bir mezar içinde bir altm çekilmi§tir. Fakat bunlardan elle. 
taç, bir bilezik ve bir de küpe rinde stok bulunduranlann el al. 
çikm1liti. Hafriyata nihayet veril- tmdan ·e fàhi§ fiyatlarla sattik. 
dikten bir sene sonra yani bir kaç lari bilh mektedir. 
gün evvel Süller kôyünden Ah. Halen piyasada halis ipek kadm 
met, Mehmet, Abdullah ve Hasan çorab1 mevcudu yok gibidir. Ha. 
isimli dort kôylü hükûmete mil- lis ipek coraplar muayyen ve fab
r:i=aat ederek hafriyat yerinde rikalan bulunan veya fabr1kalar. 
Jù define bulundugunu bildir. la mukaveleli ulunan firmalarm 
~ \"e arama yapabilmek içln el~nde toplanml§t1r. s.un'i. ipek, 
ruhsatiy _ · temi§lerdir. Kendile. Viskos l:adm . çorab1 Jmalati. de. 
r ne ruhsatiye verilmilï ve bu dôrt vam etmektedir. Ç.Orap fabr1ka. 
l 1 ·lü aramaya ba§lamt§lardU'. , tOrl:ri hariçten ga.r:t a: jplik. geL 1 

·· bet eti·ce vermi·. ve mesrnd<!11 dolayi mu§kul vaz1yete 
.r ma mus n ~ d" .. 1 d' B . . . ai· ~U§ er 1r. unun 1çin im at 

e. velâ br kaç ufak !heykel, bir ç:>k agir iler!emektedir. Fakat fabri. 
< nak çiimlekten sonra nihayet 

L m~zar meydana çikmi§tir. M~ 
z m içi kumla dob}du. nu kum-
1 ~ . ar~·mda parçalanm~ bir altm 
t , bir tek küpe, kaba yap1h bir 
~ - ~ kolye ta§l bulunmu~tur. 

Hafriyat, sürveyyan olarak ta.. 
::'-" !1 edilen muallim Arü Kutlu.. 
1 n nezaretirule devam etmekte.. 
r ~. Yen1 bir §ey ç1karsa aynca 
M dfrecegim. 
~-

Ceza 1oren eanaf 

kalarm mal ettigi çoraplarm sa
tic1lann eline geçer geçmez eri. 
mesi, bayanlarm bu en lüzumlu 
metaa kar§l fazla haris da\Tam:na. 
Jan kadar ticarethanelerin malla. 
r1 gizlemelcrine atfedilrnektedir. 

Yerli sun'i ipektcn kadm çorab1 
imal i§Ï bir k1s1m fabrikalar1 esas. 
h surette me§gul etlll(?kte ve tee. 
rübeler yap1lmaktadir. 

Leylei Miraç 
Evvelh günkü kontroller so- 1 20 A§ustos Çar§amba günü Re. 

nunda nlllhtelif suçlan gorülen ceb ayimn yirmi alhsma müsadif 
90 esnaf cezalara çarp1lm11tir. oLma1da mezkûr Çar§a.m.ba AJqtL 

Bundan ba ka iki flilDda da, ml (Per~embe Gecesi) Leyl.ei 
94 eksik tartili ekmek bulunmll§, Miroç oldugu ilân olunur. 
sahipleri cezalandmlm.I§tir. Îstanbul Mi;ftülügü. 

1 
Yazan: IRFAN DOGAN 
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ve te v k i f e v i 

Mahkûmlarin bir k1s
m101 yol in1aahnda 
çah§hrmaya ba§lad1 

Adliye ve Naf1a Vekâletlerinin 
mahkûmlarm naf1a i§lerinde ça. 
h§tmlmasma dair verdikleri mii§
terek karar §ehrimizde tatbik e. 
di1mege ba§lanm1§t1r. 

Ïlk <llarak Üsküdar Cezaevi 
mahkiunlarmdan 30 ki§ilik bir 
grupun Maltcpe asfalti üzerinde 
tramvay yolu tamiratmda çah§t1. 
nlmasma ba§larnni~t1r. Bu mah. 
kûmlar vilâyetin emrinde olarak 
çali§makt.a VI;? günde 40 ar kurll§ 
yevmiye almaktad1rlar. 

Mahkùmlar her sabah Ceza. 
cvinden ayrilarak kamyonla i§ 
mahalline sevkcdilmekte ve ak.. 
§am saat 17,30 da tekrar Cezaevi
ne donmektedirler. Bu mesamm 
~imdiden büyük faydalan gorüL 
mü§tür. Yakmda ayni tarz çah~ 

hrma usulü istanbul Cezaevine 
de te~m1l cdilecektir. 

Pirinç fiyatlara 
Ticaret Vekàletinin tayin etmi~ 

oldugu p1rinç fiatlan alâkadarla. 
ra tebllg edilm1:ltir. Ancak istan. 
bunlda sarfedilen pirinç nevileri 
bu dëirt neviden ayn bulunmak
tad1r. Henüz nark konulmami§ o. 
lan bu pirinçler 50 • 55 kuru§a ka. 
dar firlam1~ bulunmaktad1r. Ger. 
çi Vekâlet bu cinslerin fiatlarmm 
~sbitini Fiat Mürakabe Komis
yonlarma birakm1§Sa da, alâka. 
darlar, !, sulye i§inde oldugu g'bi 
!ter cins pirinç fiatlarmm Vekâlet 
r.arad'md:m kararla~tmlmaslill ls.. 
temekteJirler. 

tesadüfün bu ~kline hayret ~t
mi§ti. 

Îçeriden, hfunur tenekeleri ·ha. 
§mdan kollan s1vali bir çirak Nec. 
miye yakla§tL 

- Beni mi çagird1mz? 
- Evet, cvet. Bak §U mü~teri. 

ye ne isUyorsa veriver. 

Vedia sababa kalll, daldJ.g1 rüya li<Ull üstü tekrar ugrayacagmi vâ- Ç1rak bu hareketin manas1m 
lardan uyandl ve kendi karyola • dederek gitti. anlayam•yarak, §a~km bir §ekiL 
smda yattiguu gorünce derin bir * de, cam"kâmn ônünde beklcyen 
oh çekti. Bu hàdi . ·~· ! mii§teriye yakla~h ve lsted:kleri-

- Anne! . selerin zuhur ettigi nra. ni acemi parmaklarile sarmaga 
da, Fahhte bir simitçi fmru onün.. ba ·Jad1. 

- SOyle çocugum! de spor bir otomobil durdu. Mev • _ Nihat hiç eve ugramadJ. mi? Necmi. içeride bir kii§eye çe. 
_ Hayir kmm. sime gore giyinmi~ bir adam yere kilmi§, kendini gostermiyerek bu 
- Bir daha da ugram1yacak an. înip fmna yakla§ti: 1 sat~1 seyrediyordu. 

ne... - $u pudinglerden on tane sa - Bir aralik gôzleri, kap1daki o. 
Kadm cevap ,·ermedi, fakat, kI.. rar :rrusm1z? tomobile taktld1. Beyazlar giymi§ 

r:mm he: arzusunu kabul ettigini Tezgâhtaki adam mii§teriye ba • b.ir kadm, direk1üyonun yanmdaki 
bilcliren bir çekilde ba§llll tasdik §llll çevirdigi zaman, her vakitki yerde oiurmu§, mavi gozlükleri. 
mânasmda salladI. i§güzarhgmm aksine olarak iki a. nin altmdan caddeden geçenleri 

ôgleye dogru bir doktor geldi dun geri ~kildi ve içeriye seslen. seyrediyordu. Bu bekleyÎ§ camm 
hastanm geceki vaziyetini sordu, 

1 

di: s1km1~ olacak ki, iki dakikahk 
iki reçe.e daha yazarak bir sürü - Mahmud, ~l buraya... zarnan içinde, üç defa parmakla. 
müsbet soz .soyledi. Art1k korku - Onun bu çagn§ile, poding isti. nm klâksona gôtürerek, erkegini 
lacak hic bir §CY ka~ti. A.k. yen adam da dik'.ka.t kesilmif ve çagirdi.. 

1 KDAM 18 - ACVSTOS - 1941 

Yeni Ceza Evleri 
Ceza ve tevkif evleri nizamna
mesi yak1nda mer'iyete giriyor 

Adliy<.? Vekâletince haz1rlanan küm veren mahkeme nezdindeki 
.:eza ve tevk'f evleri nizamname. ceza evinin mmtaka ceza evleri. 
,j meriycte girmi§tir. nin hususî mahallerinde infaz 

Bu nizamname esaslarma gore, olunacaktir. Bunlar 18 ya~m1 
ier mahkeme buluan yerde bir geçtikleri zaman eger mahkûm 
~eza ve tevkif evi ve Adliye Ve. olduklan ceza müddcti üç sene. 
kâleti1.re tesbit olunan mahaller. den ve geri kalan müddeti iki 
de rnmtaka ceza evleriyle çocuk seneden fazla ise büyük mah. 
ceza ve 1slah evleri bulunacaktir. kûmlann bulunduklari ceza evle. 

Bu miiesseselerden tevkif evle. rine naklolunacaklar, ancak bun
rinde sa:âhiyetli mercicren veri. lardan geçirdikleri müddet için. 
len tevk1f kararlari, mahkemeler deki hal ve durumlarma gore mü. 
bezdindPki ceza evlerinde hafif nasip gorülenler, hususî ceza evin. 
hapis ve infazma baliland1g1 ta- de veya oüyüklere mahsus ceza 1 
rhite mütebaki ceza müddeti 3 evlerinin hususî kisrmlannda al!.

1

1 

seneyi geçmiyen hapis veya agir konulabileceklerdir. 
hapse mütedair mahkûmiyet hü. Hükmün infazma ba~land1g1 I 
kümleri infaz olunacaktir. tarihte 18 ya~m1 bitir~ ve mah-

Mmtaka ceza evlerinde infaz1. kûm olduklan ceza müddeti 3 se
na ba§landlg1 tarihte mütebaki œ. neden az bulunmu§ olup da geç. 
za müddetleri 3 seneyi geçen ha. ~teki ballerine nazaran hususî 
pis veya agir hapse mütedair œza evinde veya büyüklere mah. 
rnahkûmiyet hükümleri infaz o. sus ceza evlerinin hususî kis1m. 
lunacak zarurl halrerde bu hü- larmda bulundurulmlan daha uy. 
kümler agir ceza merkezlerinde gun giirülenlerin cezalan bu ev. 
bulunan ceza evlerinde infaz o- lerde çektirilecektir. 
lunabilecektir . Bu mahkûmlardan 21 ya§!Ill bi-

r
A s k e r ailèle- j 

rinin Agustos 

maatlar1 
Bir kaç güne ka
dar verilmesi 1ç1n 
haz1rhk yap1hyor 
Asker ailelerine yard1m ~ekli hale- • 
klnda kabul edilen kanun dün sa.
bah ~ehrimizdeki alâkadarlara teb 
hg olunmu§tur.Belediye hesap ~le : 
ri Müdürlügü, knunun tatbikl i- 1 

: çin hazirltklara ba~la~hr. He- , 
sap i§lcri Müdürlügü kanun hü-1 
kümlerine gore asker ailelerinin 
asgarî mai§et haddinin tesblt o
lunmas1m yarln Vilâyet idare ., 
heyetine tekHJ: edecektlr. Bundan 
ba~ka kanunda yaz11t mükelle~i
yet ~ekillerinden hangilerinln ls .. 
tanbulda latbik edileceginin ta
yini hususunda belediye encüme
ninden kara1 ahnacaktir. 

Ogrendigimize gore §ehrimlzde 
yalnlZ Haliç vapnrlar1 hariç ol
mak üzere diger nakil vas1tala
nrun birincl mevkl bilet ücretle
rine 1 kuru~. smaî müesse~eler 
ve tramvaylarda lrullamlan elek
trlk ve havagazi h.ariç olmak üze
re istihlâk olunun elektriklerin 
beher kilovatma 1 kuru~. hava
gaz.inin metre mikâbma 20 para 
zam yap1lacaktir. Ayrlca tiyatro, 
sinema ve konser biletlerine yüz
de 10 a kadar zam yapllabilecek
tir. 

Kadmlara ait mahkûmiyet hü. tirenler her halde büyüklere mah
kümleri cezalanrun müddet ve sus ceza evlerine naklolunacak
mahiyetine gore ya ceza evlerin. lardlr. Suçu ~ledigi zaman 11 ya. 
de vey-:i mmtaka ceza ev•.ermde b' . · 1 d 15 Bu membalardan lahsil oluna-§!Ill it1rm1~ O up a ya§IIll cak para asker ailelerinin ihtiya-
kad1nlara tahsis ediren hususî doldurmam1§ ve cezasmm infaz1. cmi ka~ilamad1g1 takdirde ka-
mahallerde infaz olunacakhr. na ba§land1g1 sirada 18 ya~1 ik- nunda yaz1h diger membalardan 

Suçu i§ledigï zaman 15 ya§lill mal etrr.emi§ küçüklerin cezalan da istifade olunacakhr. Tatbik o. 
b .ti · d 18 b't' · 1slah evierinde ,...ktirilecektir. lunacak bu mükelle!iyet ~cklile 1 rip e, ya§illl ~ rrmiyen r istanbulda blr senede 2 milyon li-
ve cezasmm çektirilmesine ba§- Nizamnamede bundan ba§ka raya yakm varidat temin oluna-
land1g1 anda 18 ya§ml doldurm1,. bu müesseselerde çali§3n memur cakhr. 
yan mahkûmlarm cezalar1 husu- ve müstahdemlerin kabul §artla- Yeni zamlar1n tatbiki hususun-
sî ceza evlerinde veya cezalarmm n mahkùm ve mahkûmlann ya. daki haz1rhklB.r birkaç güne ka-

.. dd t ah' t' .. h'' cay1c tarz1 mahkûmlarm mânevî 1 dar .ikmtaal ~llunk11tcirak ve derhal mu e ve m iye me gore u. ~ ~ . . tatbika geçi ece . 
kalkmmas1 ceza ve tevkif evler1 Asker allelerinln Agustos ay· 

D e V 1 e t k hûz1s1hhas1 müesseselerden ayn. 1tklar1mn verilrneslne bugünlerde 
0 n - 11§ hakkmda muhtelif hükümler baslanacaklt.r. 

vardlr. f '-=-. _J 
servatuvar1 , -·-~ 

Maarif Vekâleti ta- il 
raf1ndan tahsil de
receesi izah ediliyor 

.':': HKEMELERDE ve POLIST~ 1 
J 

Maarif Vekâletince neyedilcn 

bir tarnimde Ankara Devlet kon
servatu van talebelerinin tahsil 
durumlan tesbit edilmektedir. 
Bu tamime gore Ankara Devlet 
konservatuvan orta, lise ve yük. 

sek derecesi de oln'lak üzere üç 
tahsil devresini ihtiva eden mes. 

olites, Po lites 
~-~---~-~-.... ~~-~--~~~~ 

Bu kelime yüzünden ç1kan bir ha-
karet davas1 cürmüme~hutta 

Dün Sultanahmet Üçüncü S:.iih j karet âmiz sozler soylern.eleri ve 
Ceza mahkemesinde; Jflorya tre- ikide birde: 
ninde gcçcn ·bir hâdise dolay1sile - Pol1tes! Polites .. , 
yap1lan hakaret cürmüme~hudu. Demeieri hâdiseyi yine alevlen. 

lekî bir tahsil müessesesidir. t.un dav.>."Ji 'l bakild1. V·! 1<1sa bir dirmi§tir. 
Bu müssesenin müzik kismma zamanda neticelcndirilerek kara· 0 srrada Muam.mer Günahn 

dahil butün §Ubelerinin orta dev- ra baglandi. trene biuen ve hasta olan Fethi is. 
• Il ·1 k Suçlu, tüccarlardan Muammer mindeki bir arkada<:ma yerini ver. res1 sm1 an 1 e oro muganniligi ~ 

Yapraksalar ve davac1 ise Sümer. mesi tücar Muarnmerle bayamm 
devreSÎ Ve opera, tiyatro "Ube.eri. b k 5· 'l'k . ( t " .in un:ze: o 1 ~:r ce 1 memur. b ü t ü n b ü t ü n igzap ede.. 
nin orta devreleri lise derecesine, larmdan Muammer Günal id1. 

rek ileri geri soylenmege ba§la-
konser muganniligi, opera mugan. ~::hi:~P.ri , :.., bir:'~ie mahkem~- mi§lardLr. Neticede .kelimeler ha. 
niligi ve tiyatro yüksek devreleri 

1 
ye int':rnl eden budavan1ü mev-

d 'b • · karetâm'z birer §Ckil alffil§ ve yi. 
Yüksek t<ihsil derecesine rnuadil zuu. !?Un an , art.l,1: 

Muammer Günal; evvelJti ak.. ne tekrar tekrar: 
olarak kabul edilmi§tir. §am Floryad:m donerken trende 

Lise son 11mf talebesinin 
birinci mevki komparhmamnda 
zorla yanma s1k1§1p oturmak isti. 

askerligi yen ada~1 diger Muammerin l:w 
Olgunluk imtihanlarmda muvaf. hareketme mâni olmu§utr. An. 

fak olam1yanlarm askerliklerine cak Muammer Yapraksalarm ya.. 

karar verilecek ve sevkleri bir y:il 

geciktirilecektir. Bu bir ytl içinde 

imtihamm verip yüksek tahsile 
àevam cttigini isbat edenlerin 
sevkleri tekrar bir sene geri b1ra. 
k1lacakhr. 

Camekàn ônündeki mü§teri, 
her klâk<;onda bir defa ba§ml ~ 
ri çevirip, cgeliyorum• der gibi 
i~aretlerde bulunuyordu. Paranm 
üstünü alirken, Mahmudla bir 
iki §ey konu§tu: 

- De:nin §Urada duran adamm 
ismi Kenan m1? 

- Hayir efendim, Kenan degil, 
Necmi. 
• - Ha, evet... Fmrun sahibi o 

mu? 
- Degil efendim, sat!§lan ida. 

re ediyor. 
- Ôyle ise ne diye seni. çagir. 

dl? 
- Bilmem ki ... 
Necmi bulundugu yerden, hem 

kap1daki otomobili süzüyor, hem 
de onlann bu muhaveresini din. 
liyordu. 

Otomobil tekrar hareket ettigi 
zaman, Necmi de, çrragi yerine 
yollayarak tekrar vazifesi ba§ma 
geçti. 

Azamî üç dakika süren bu hal, 
onu bir takun dü~üncelere sev. 
ketti: 

nmda da bir bayan bulundugu 
için bw1u ileri sürerek cKadma 

yer verilmesi icap ettigi• etrafm.. 
da bir ag1z dalalil ba§lam1§t1r. 

Muammer Yaprak Salar'm bu 
bayan ile frans1zca konll§arak Mu
ammer Günala mütemadiyen ha. 

Nihadm bir tesadüi eseri olarak 
bu fmna ugray1p poding ali§1 ka
bul edilebilir. Netice itibarile bu. 
ras1 fmn, o da bir müliteridir. 

Keza, onun bir otomobille ge. 
zintiye ç1km1~ olmas1 da pek ta.. 
biîdir. 

Fakat, birkaç ay evvel çok gü. 
zel bir k1zla ni§anlanmi§ bir ada. 
mm, kaym pederinin paralarile 

elde ettigi bir otomobile, yaba1,c1 
bir kad1n koyup gonül eglendir
mege gidi§i, pek makul bir hareket 
degildir. 

Otom'>bildek.i kadmm, Nihadm 
akrabas1 veya tamd1gi oltrasma 
da imkân yok. Çünkü, vaziyetler 
bunu çok çabuk belli eder. Niha. 
dm yamndaki kadmm, iki dakika
hk zaman zarfmdaki ilareketleri, 
iyi goren bir goze, hak.ikî vaziyeti 
derhal anlatrn1~ti. Necmi, bunun 
ne olabilecegini dü~ününce, Ve. 

diay1 ~imdiden aldahlm~ bir ka. 
dm olarak giirdü ve ï.züldü. O. 
nun bu üzüntüsüne rnukabil, hi • 
raz evvel kapllllll ônünden ayri.. 

- Polites, polites! 
denilince katar polisi vas1ta. 

sile Florya Merkezi Muavin ko. 
miserligince ifadeler almarak dün 
sabah cürmü me§hut mahiyetinde 
Adliyeye intikal etmi§tir. 

Mahkemede suçlu bu sôzleri te. 
vil etmi§ ise de hâkim tarafmdan 
suç sabit gorülerek 3 gün hapsi
ne, 1 lira para cezasma mahkû. 
miyetine ve mahkeme masraûmn 
kendisinden allIUilasma karar ve. 
rilmi§tir. 

lan otomobilden §en kahkahalar 
ç1klyordu. 

Nihadla, yanmdaki kadin bir. 
birlerine iyice sokulmU§lar; rüz. 
gârm saçlarmda dogurdug~ se. 
rinlikle, CÙ§aridaki yak1c1 s:cagm 
farkmda olmadan ilerliyorlard1. 

- Bizim rak~bi gôrebildin mi 
Feriha? 

- Hangi rakip? 
- $u sana her vakit bahsetti. 

gim Kenan. Bu fmnda çah~hg1m 
piç ummuyordum, Beni gorünce 
yerini ba§kasma terketti. 1sabet 
ki oyle oldu, yoksa ona gene bir 
ders verecektim. Boyle aclamlara 
Îli bile vermemeli bence ... 

Kadm, hiç lüzumu yok iken gü
lüyor ve ftlnrdayarak Nihadm 
vücuduna iyice sokulmaga çal1. 
11yordu. 

-Aman Nihad, çok merak et. 

tim §U adam1. DOnil§te tekrar ug. 
rasak ta bir defa da ben g0rüver. 
sem. Senin ni§anhnm da ne ya 
man gonlü varm1§. Seve seve bt 
simitçi yamag1m se~ ... 

(Dev&Dll nrl 

Dl.5 POLiriKA 
Y eni te~e kül 
Yazan: Prof • .Sü.krü Baball 

fE5) uzvelt • Çor.çil mülâ~a· 
~ hmn yeni bu te§ekku • 

le yol açhg1 arhk §ilphe 
gotürmez, Amerika ile Îngil • 
tere esasen ana tizgilerinde 
ayni yolu takip ediyorlard1. Ha • 
kiki demokratik idare §ekil • 
lerine malik olan bu iki mem • 
leket rejim itibarile birbrine pek 
yak1n bulunuyorlard1. Dilleri de 
birdir. Din bak1mmdan da çok ka
rabet arzederler. Her iki millet de 
esas itibarile gayet dindard1r, hat· 
tâ mutaass1p denecek kadar mtif • 
rittir. Amerika, bu cihctten bak1 • 
hua, ingiltereden de ileridedir. 
En bariz misali Amerika matbua
hmn Cumartesi nüshalar1 crtesi 
Pazar günü muhtelif kiliselerde 
verilecek vâzlann ilânlarile dolu • 
dur. Tc§hih caiz ise Avrupa gaze· 
telerindcki sinema reklâmlan gibi. 
Kirahk aparhman ilânlarmda ek • 
seriya ~oyle bir kayde de tesadiif 
olunur: •Kiliseye pek yakm bir 
mesafededir.. Ber iki memleket 
de kapitalizm sistcminin en yük • 
sek kademe ve seviyesine yüksel
mi§lerdir. 

Bütün bu âmiller Atlantigin ild 
yakasmdaki bu milletleri birbiri • 
ne yakla§hran unsurlard1r. Bir 
buçuk as1r evvelki mâzi, Ameri • 
kamn ingiliz müstemlekesi olu§U 
ve harben yakasm1 Büyük Bri • 
tanya boyundurugundan kurtarm•~ 
olmasa arttk tarihe karJ§IDI§ ve 
herkesin hâfizasmdan silinmi§tir. 
Bu iki demokrasi birbirine uygun 
ad1mlar atarken bunda hayrcti 
mucip hiç bir §CY gfüülmüyordU.• 
Fakat Alman _ Rus harbinin ha§ • 
lamas1 sürprizlerle dolu bu müca· 
delede yeni bir sa{ha açh. A vru • 
panm §arkmda top patlar patla • 
ma:r: Mister Çi:irçil Avam Kamara· 
smda Rusyaya temayül etti ve Al· 
manyamn daima bir numarah dii~ 
man kald1gm1 soyledi. Va§ingtoll 
da Londraya makcs te~kil etti. BoY 
Ieee demokrasiler KIZll Rus Dik • 
tati:irliigünün ellerini s1km1~ oldU• 
far. Ïngiltere Rusya ile i§birligi· 
ni pek k1sa bir müddct zar!mda, 
bir ayda hakikî bir ittifaka kal • 
bctti. Askerî ve siyasî bir ittifak
Îki memleket beraberce harp ve 
berabcrce sulh yapacaklar, münfc
rit te§ebbüslerde bulunm1yacakJar0 

~imdi de Amerika bu vadiyc gir· 
mi§ bulunuyor. 

Esasen Amerikada çoktanbcrl 
kim Almanyanm dii§man1 olur ve 
onunla muharebe cderse bizi1ll 
dostumuz olur ve yard1m1miza ha" 
kazamr deniyordu. Çin gencrali 
~an - Kay - ~ck bu bak1mdan da. 
ima dcmokrasi unsurlar1 arasindll 
saydmaktan hiç bir zaman hâli 
kalmam1lihr. Amcrikan • ingili:l 
mü~tcrek bcyannamesinden sontJ 
Moskovada bir üçler konferanSl 
toplanacakbr. Bu teklif Ruzvelt .,e 
Çorçil konu~masmdan sonra dot· 
mu~tur. Stalin Yolda§ bugünlt~ 
§artlar içinde bu uzahlan elletl 
reddedemezdi. l'tlister Çorçil nasil 
Bol§evizm hakkmda bütün dü§ün• 
celerini muhafaza edcrek ve bit 
tarafa bU"akarak Moskova ile kU • 
cakla§iyorsa Rusya a•a kapitalis • 
min müstahkem kalesine ve plii ' 
tokrasiye husumetine ragmen if 
birligi yapmaiJ kabul ediyor. 

Moskova konU§IDalarmda on saf. 
ta bugünün askerî ihtiyaçlar1JIJ 
kar§ilamak için ahnacak tedbirlet 
gelecektir. Tayyare, tank ve :mil • 
himmat yefi§tirmek çare ve yol l 
lan aranacakhr. Fakat daha ile' 
ghlilerek siyasî ve uzun vâdeli bit 
anla§manm temelleri ahhnak i ' 
cap cdeeektir. Rusya ile iki bii ; 
yük kapitalist devlet harp vc s~l, 
gayelcrini tevhit etmek mecbut• 
yeti kar§ISmda kalabilirler. fll · 
kat buuun kolay bir keyfiyet ol • 
m1yacag1 tahmin edilebilir. , 

Bununla beraber §imdiden ~ ... 
merikan • Ïngiliz • Rus üçü:ilii 1 1 

• 
lâf1 siyaset ufkunda teressÜDl et 
mege ba§lam1§hr. bit 

insanhk için çok mübhn • 
di:inüm noktasma var~ buluntl 
yoruz. __...,; _ 

Mektep kitaplar1 haz1rlan11°' 
Ônümüzdeki ders y1h için .Ille~~ 

tep kitaplarmm haz1rlanmas1 ;~, 
lerine b::i~lanm1!?t1r. Maarif Ve 111, 
leti kitaplarm :;ür'atle ve müke ... 

·çl" 
mel bir surette haz1rlaruna51 1 

lâz1m gelen \edbirleri alml!it 1 ~~11' 
Kitapiar eylûl ba~mda hazir tll' 

l . vas1 
m1~ olacak ve yaymev en rie' 
siyle ders y1h ba.smda satl!la 11 

dilecektir, 
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b ' • l\omanya n1n 1s-
tihlâs1 isteniyor ! 
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londrada bir ser
best Rumen Hü
kûmeti kurulacak 
ll:ahlre, 17 (A.A.) - Ofi: 

d •Bourse F.gyptienne• iazclesinin yaz-
1tina gôre General Antonesko'nun 

tejlrn.ine taraftar olmndùclar1 için Ro
~anyadan orta e;arka gelen Rumcnler 

01nanya.n1n isl1hlâs1 it;1n müttefiklerin 
>•ntnda yer almafa karar vermi!}lerdir. 

'Dcrnokras.ilerin tara!m1 iltizam eden 
~e halcn AmerHcada ~a7an alti yil.& 
b~ Romaoyah mucadeie taec ... "' -.:1.n 
lf1nci grLDUnU t~k.il edecektir. 
Pek y;;ikinda mcrkezi Londrada ol

Z'll.ak uz.ere bir scrbest Romanya h.ilkO.
rn~t. le3ÎS edilecektir. 

Ruzvelt 

GEPEU 
---<>--

Macaristanda
ki tedhi~ te~
kilâ t1 bir ha
pishane yakt1 

Mahpuslar1n hepsi 
di ri di ri yand1lar 

-·---<>---

Kaçmak isteyenler 
M. tüfekle vuruldu 

Îki Alman 
tayyaresi 

IKDAM -----
Çorçil bir 
nutuk verecek 

Alman tebligi f 
(Bas taraf1 1 inci sayf.:?d:i. l 

muhasara etmi§ler ve bu k1t'ale• 
kanh zayiat verdirmi§lerdir. Sa\ 
yetlerin sallarla §ehrin oteki k1y 

N k d A • s10a geçmek te§ebbüsleri, Alma1 
ut un a men- silâhlarmm ate~ alhoda muvaf 

kan - lngiliz deklaras fakiyetsizlige ugruyordu. 
SORTAVALA F1NLER1N 

yonunu izah edecek ELINDE 
Koylü Rus kad1nla- Londra, 17, (A.A.): _ Zanne- Helsinki 17 (A.A.) Ofi: Finlan. 

nna makinah tÜf ek- dildigine gêire, ingiliz baFekili di y a kuvvetleri zabt ve i§gal et · 
M. Çor:;ll. yakmda !ngiliz • Arne. mi§ olduklan Sortavala §ehri Kan 

1 e a t e ~ a ç t l rikan d; klarasyonu hakkmda bir li mmtakasmm dcmiryollar1nn 
Mosko·;a, 17, (A.A.): _ KlZll I nutuk irad edecektir. telâki noktas1 ve fikri hayatm ç<>l 

Ordunun na§iri efkâri olan •Kras. ilerlemi§ .oldugu bir muhittir. Bu 

naja sv~sda• gazet.esine gore, bir Suriyedeki hu''r ras1 §iddetli muharebelerden son. 
Alman av tayyaresi tarlalarda ça. ra i§gal edilebilmi§tir. Malûmdu1 
h§an rus kad.Jnlarim mitralyoz F } )<i bu §ehir 1940 senesinde Rus -

b . T a D S J Z a r J D Finlandiva sulh muahedesile Fin· ale§ine tutmu§tur. Tayyere u , 
pike UÇU§U yaparak bir çok defa t d b • J • landiyadan Sovyetlere intikal et . 

General Dietl 
Fin cephesi Alman 
ordular1 kumandan1 

maktul dü§tÜ 

SAYFA- 3 ---------

lngiltere-S ovyet 
ticarî anla~mas1 

----.it>------
Rusyaya 10 milyon 
lirahk kredi veriliyor 

Stokholm, 17, (A.A.) - (Tass): 1 
Selâh1vettar bir menb d ··• j Moskova 17 (A.A.) - Royter a an og. .. . · . 

enildigine gore, Murmansk isti- . Bugun burada imzalanan lng1 • 
l:ametinde cereyan eden bir mu. hz - Sovyet t1caret anla§mas1 mu. 
'1arebe <.snasmda, Fin cephesin, :ibince, .. ingiltere, Sovyetler Birli· 
:leki Alman ordulari grupuna ku- , g1ne, yuzde 3 fa1zle bC§ sene 1çm 
manda €den general Dietl olmü§- 10 milyon !ngiliz Jirahk bir kredi 
tür açmaktadir. 

. KREDi BITÏNCE YENt BIR 

Bulgaristanda 
sivil seferberlik 

KREDt AÇILACAK 

m.itralyôzle kadmlara ate§ açm1§ e J f e r 1 \ m~t~OVYETLER 
1300 

ÔLÜ 
w müteakiben civardaki bir kêiy. VERD1LER ~ofor ve otomobiller 
de lulalarda çah§an kadmlarin Vici Hükûmeti tara-

Moskova 17 (A.A.) - Îngiliz 
Sovyet ticaret anla\>lllasinda ba -
his mevzuu olan 10 milyo, luk in
giliz kredisi bitince, iki r~l ~et, 

yeni bir kredi için müzakerelerde 
bulunacaklardir. 

çocuklaruu da mitralyêiz ate§ine ~ Berlin 17 (A.A.) - D. N.B: Fin devlet ~mrine girdi 
BudaP"l;te, 17 (AA.) - Ofi; f d l ·1 j d. h · d S tl Al 
Bcrdiçel hapishan•>i Gepeu t~Iâti tutmu§lur. Bu hücum elli metre j ID 80 .ng1 t~re nez- an iya cep esm e ovyel e.r.h - Sofya, 17, (A.A.) _ (Ofi): Naf1a Vekilinin 

mühim beyanat1 
tanll~'dan yak1Im1ihr. :'.'.!. 1 puslann he.. irtifada,1 yap1lm1<tir. Ci var, Olü d" d d•}d" man ve Fin kit'alarmm i en a -' In e protesto C l l j k · k b·t h.. 1 1 d Dün naz1rlar heyetinin ald1"1 men b.epsi dlri dlri yanm10t1.r. Kurtu- • ve yaralt çocuklarla dolmu•tur. re etmi, mu a 1 ucum ara ur. s 
1 h 1 d · 1 \ • d B ·· d bir kanr mucibince, bütün oto. an ma pus ar an b ri Macnr askert Diger bir abnan avcusu ba§ka Vi§i, l7, (A.A.) _ (Ofi): urmak istemi§lerdir. u yuz en b.

11 
f'· 

1 1 1
• Id 

(B•• tara!• 1 m· c.i· -·"ada) makamlanna bu hâdlseyi blidirmi•tir· . .. .. .. .. • . ., . . s et! h d ninda 1 300 mo 1 er ve §0 or er, ey u en (Baotaraf1 1 inci saytada) 
- _,. Gepeu memurlari kaçmad•n evvel b1r koye hucum etmek te•ebbu. Frans1z hukumeti Akka da mgL. ovy er arp mey a · tir p - ~ ' T. b k l d itibaren sivil mahiyette seferber liman;nda Türk mühendisler•nin 

r · otllmac'm demi ratmasi uze • bütün mahpus!ar1 hücrelere ve duvar- sünde bulunmu§Sa da, iki Sovyet l lizler tarafmdan kabul ve teahhüd 0 u ira tnl§ ar ir. edi'Jecek ·~ her tu··ru"J nak11·,.at ··· 1 b' · 1 k 
ine, derhal yatta bir gazeteciler Al k l t r olmak •• , or1ima Ir esen o an esonu suya k. !ara petrol doit ûkten sunra binay1 a- tayyaresi tarafmdan êinlenmi§ ve edilen ahkâmm açJ.kca ihlâl edil. man as er eri es im için devlet makamlari emrine ve- indirdik. Diger limanlsnmiz.'r;ü 
~nfcrans1 toplanacagr bildiril - tei;e verm[olerdir. Alcvlerin urllSmdanl kisa bir hava muharcbesi::.den mi§ bulunmasmi proteste etmi§. isteyen Sovyet askerlerinin siyasî 

lt1~tir. geçmege muvaflak olan baz1 mahpus- d"' .. ··1 .. t·· t· komiserleri tarafmdan êildürül - rilecektir. yeni in§aatlara da sür'etk de\•am 
l h . . . sonra quru mu§ ur. ir. 1 k h · b · · · 

J:\onferans, yatJD bir salonunda ar ap1shanenin 1'1Clhahne konmu~ o- --- . . d"" kl · . bi'r kere d h ·· 0 hedC 0 unaca VC Cpsl U yaz lÇCrlSin-
lan mitralyoz ateolle oldürülmü•l•rdir. -~ F1lhakika, general K a t r a u erini a a mu,a & t t bl" .., • de ikmal edilmi§ olacakhr. 

VukubulmU§ ve buna M. Hopkins Bu!garistana at1- Vi§i hu."kûmetine sad1k .. kalan etmi§lerdir. Bu mÜ§abedeler bilâ- ovye e 1g1 Memlekette bü,·ük hava i'leri 
de ijlirak etmi§lir. 1 kt k f k l hare Sovyet esirleri tarafmdan te. tar ' ' 

Rc;s Ruzvelt, Iwnferansta de - randa lan bombai ~r a l rans1z as er er1mn ana. 1 . f CBn$ a111 inr1 sayfadaJ 'projeleri etrafmdaki haz1rl1klara 
tni§tir ki: ar vatana i1tihaklar1 için Akkâ.da ya. yit edi mi§ u. m.ak• .. emnyle tezad. te§k.i~ .eder. ehemmiyetle devam edivoruz Bu 

(Ba§ taraf1 1 inci sayfada) (Bas t.ra11 1 inci B:lyfada) p1lan anla§maya riayet edileceg;i- ODESA BOMBALANDI Çunku Moskovaya g1tmek 1çm en 1 B.. .. k M.ll t M -li . d 5{) " ç·· il ·1 ··1âk t ·· . . ) D N B· _ -· . y1 uyu i e cc sin e '·"· orç 1 e mu a un, mu- allnmas1 tavsiyelerlni tekrarlam!J hariciye nezaretl umumi kâtibi S~ma- ne l§aret etmekle beraber bunlan BerlJD 17 (A.A. - . . . a - k1sa yol Ukrayna deg1ld1r. mil tir 1 k b. t h · li b 
ketnmel neticeler vermi<tir. Va - lardir. l ta f d s t . . ... d"" .. Al BU s B t E r·" . yon a 1 lr a SIS8 a u pro 

.., PARS AJANSININ TEKZiBi no ra m an ovye müste~ari Al•k- kendi emn altma almakta bulun. Jansmm ogren .1gm.e gor•.. man 1 .. AHK T BL u: 1 jelere müteallik in•aat masraf1 te. 
~ll'etin bütün veçheleri üzerinde Tahran, 18 (A.A.) - Pars a1'arm bil.. sandrov'a verilen malûmat, btmdan ev_ dugunu <la ingiliz radyosu ile ne§- hava kuvvetlen dun mut.eaddit Moskova 17 (A.A.) - Bu sabah- . 1 d B .. _k, . J •• , 
'1tnamile mutab1k kald1k. Ônü - velki malûmat kadar esass1zdrr, ' Od 1· t isat n ve k. S t 1-L1··· mm o U'! u. uyu su i• en i.e 

diriyor: s t h .. kû 1 redilen bir mesajla bildirmi§tir. j defalar esa iman es 1 a .. 1 ovye c-v igi: elektrik etüd i~eri Vekâleti'Tliz 
lltü7.deki toplantilar, yeni bir fi • Son zamanlarda bazt yabanc1 gaze- .. ovye . u met• kendislle hiçbir Dêi Gol tarafdan olan general !imamn aç1klann~~ bulunan uç .. Gec_e, k1ta:lar;m1z, cephenin bii. 
kir teatisinden b&§ka bir §ey olm1- teler ve ajanslar, sivll ve askerl "8h- muna;ebeh .olm1yan hareketleri Sov- Katro <imdi Vi<i'ye sa dl k ka. Sovvet harp gem1sme muvaffa .- tun bêilgelermde §lddetlt muhare • de yekdigerine müvazi bir surct-
Yacakt1r. siyetlerden milrekkep blr grupun, bazi ylct tayyarel.1clgme ~Uetmek lç'.n yap1- ' -. , af f b te yürümektedir. 

yabanc1 ajanlarm yard1m1 ile eml an bu yeni te;ebbusü en kat 1 suret- !an frans1z askerlerini kendi yall.L. kiyetle hücum etmi§lerdir. H 1 cl cr vermi§lerdir. Bu cümleden olarak in~asma ka 
!Vr. Çêirçil ile benim tara[1m1z - l<eltekl •tatüko aleyhine bi~ :uika:Ï te reùdetmektedir. Zlra Sovyet tayya- na almaga icbar etmekted.ir. bir kruvazêir hasara ugratilm!§hr. Hava ku\'Yetlerimiz, kara kuv - rar verilen Gediz havzasmdaki 

dao hazirlanan siyasî deklarasyo- hazrrlami< oldutu hakkmda sayialar relen Bulgar topraklan. üze.rlnde asla 

1
. NÏKOPOL Î"GAL EDiLD1 vetlerimizle i§birligi halinde, dü•,- .h 

nu k k • · r a ! d y b bl b h k t Y Adala baraj1 hem bu havlamn r -
. mer'iyet mevkiine oyma i - yaym1~lardlr. Bu ~nyialara gôre bu u,m ml~ ar Ir. •. u gi . Ir are e - spanya Stokholm, 17, (A.A.) - (Ofi): man k·t'alanm ve hava m. •.Yd. a.n -

Ç1n hiç bir tcdbir ahnm1yacakhr. suikast Agustos ortalar1na dol:tu lat- te bulunmalan iç1n blçbir sebep yok- 1 d Al t l tiyat su depolugunu ;:ërecc~t ve 
" blk me,•ki.lne tur. Bulgar topraklar1 ùzerine vuku- Krivo ... v-rog maden m1ntakas1n1 arin a man ayyare enni tz aca hem de Lekmil Ege m1ntak3s1n:n 
"U konferans neticesinde Arnerika konacaktJ. Fakat plan . t k • d" · · . d • ·! · 1 d' 
l'ltrl<><ik devletlerinin baroe gir - son günlerde meydana ç1kanlm1§, sui. I btdan bu glb1 hava hucumlan ancak 8 z 1 p 8 1yor isgal ed< n Alman k1talar1, takrL. e~am e} em1.§ er rr. Îzmir ve Aydrn gibi büyük §ehir • 

-, kastC'lcrden bi, k1sm1 tevkif olunarak 1
"1

1"'k n~aksadilc münMsiran Hitler Madrid 17 (A A )- Fas'a gitmek ben 65 kilometre ilerlemi§ler ve BERLINE HÜCUM leri de dahil ()!mak üze:·e elektrik 
lllege daha ziyade yakla§ml!j oldu. W A manya smm aianlan tara!mdan ya- • · · . j . . . 
• glzlko id~m ed1lmi$ ve hâdlscnin g i pilabillr. 1 üzere Alman tümenlerini.n Ispanyol Ruslarm Dnieper'in otesm. e r1c.at Moskova 17 (A.A.) - Tass aj~n enemisi temin olunacaklir. 
•llnu •a:im1yorum. I ., lutulmas1na ça t~1Imaktad1r. Y k d ik dl! h . topraklann•Ian ve donizlcrmdcn geç- hatlar1m kesrnt>k maksad1le Dnie- si bildiriyor: Dig"er taraftan Ftrat nehn ve Sa 

l<onfcrans:n aç1k denizin hangi cÎran• gazetesi bl1günkü basmakale. u ari a z re en ususata binacn t'ii h b I · · H · 1 N t. l 
1! k Sovyet hükûmeli, ber türlu esastan âri ' 1 kal er errmd .. arise yed "'1are 1 t" - per üz•r•nde Nikopol maden §Ch- 15/16 Agustos geeesi, Sovyet karya nehri üzcrindc de bë.1 b 

o tas1nda v·ukubuldui{unu if§a e- sinde, büyle b'tr hayall suikastin mev- Id ...,. d lg .. . . yas a em mu uru an ova , gaze e. . . 
deroem. Bu sükûtumun sebepleri cud!yetlni kat•! surette yalanlamakta 0 u6un an Bu ar hukumetinln pro- citer toplanhsmda tekzip etm~tir. rini i§g:tl etm1~Jerd1r. tayyareleri, Berlin mmtakasma vc mÜ§tcrek sulama ve elektrik i~ -

vc ."Oyle demekledir: tc:;tosunu reddetmek"1.edir. kismcn Stettin üzerine yeni bir lerini temin edecek olan bùyült: 
&atihtir. Benim Rockland'da kara- • }' ciranhlar ara:sinda, hük:ûmctin pren- Sovyet hiikùmel, Bulgar arazis1ne lâknsi olabilir. taarruz yapmt§'lardir. Berlin ve barajlara aid projcler yap1lrrak+a-
a ç1kacag1mm evvelden ne§redil. slplerine bagll olm1yan ve ba>kalan-1du,en bombalann belki Sovyet tayya- :;li.manof, bombalann bclkl de Sov- Amer i ka da Stettin askerî ve endüstri hec!ef. dir. Bu suretle memleketin umu-

tni~ olmas1n1 dogrü bulmad1m. ntn r~na niyeUerlnin tatb:k me\'kiinc releri ldare eden baz1 S1rplar v~ya Yu- yet tayyareteri idare eden S1rplar veya lcri üzerinc bü\·ük miktarda .vük- mi clektrifikasyonu nokial naza -
Çünkü sis vard1 ve cger denizal - konmas.1 için kendisini blr Alet yapa- nanlllar braf1ndan ahlmts oldugu hak_ Yunanlllar taraftndan ablm1~ oldugunu 100 b" h l b k , 
t 1 cak bulur•o bi·r tek kimse yoktur. Bu kmda Stornanot tarafmdan yap1Ian be- ilâve etmi~tlr. ID as a a ICI sck infilâk ve yangm bombalar1 a- rmdan hazirlanan projelcrin tat -
: ar bir torpil atm1• olsalard1. bu ' · d • lahrikler iranhlartn birlllii ve vatan- yarrah da kat'! suretk reddetmektedir. Bulgar bükûmeti protesta ederek, kadin tilm1~ ve bu iki §Chirde bir çok bikine geçilecektir. 
e.nizalttlan goremiyecektik. perverlltl il•erlnde en ufak bir tesir Bu . beyanat, hiçblr esasa mUstenid, bu gibi bâdlselerin tekerrür etmemesi g·e:nç infilâk ve yangmlar mii§ahede o • 1stanbulda yüksek mühendis 

f" ln.gilii Ba~ekili ile bulu~rnam bile has1I etmemektedlr.• de!1ldir. için ll!z1m gelcn tedblrlerln ahnmas1- Nevyork, 17 (A.A.) - Oli: lunmu§tur. ve teknik okullarmda ycni ders y1 
i.'.kr1, $ubatta dogmu~tur. Bu fi -1--------------- Zlra ne Sirpiar, ne de Yunanhlar ni Sovyet hükûmetinden rica etm1~tir. Nevyork belediye •relsi ve sivil mil- l 
•tr, mîi§tereken benim ve M. Çër. M. Ruzvelt, çok s1hhatli gozu- hiçbir So,·yet tayyareslne malik degil- Bu beyanata cevaben Bulgaristan'da dafaa tC!;kilât1 müdürü La Guardia Tayyarelerimizin hepsi üs erinc lmda tayyare mühendis ~ubeleri 
Çilindir. Yunanistan vc Girit se _ küyordu. Konferans esnasmda ta - dirler. S11·p ve YunanUlar hakklndukl kl Sovyet Büyük elç'-'i Lavrlçel, Bul- gônüllü hastabak1c1 muavinl olarak yilz dënmÜ§tür. açtlacaktir. Bu suretle 2 ytla ka • 
lerlen·, bu fi"krlD· tatbik mevkii·ne biî bir pozda oturmu:j ve bir siga- 'bu e!>a.S$1z beyanahn maksah Rusya'ya gar harlciye nczaretine ~unlar1 bildir- bin genç kad1n toplanrna.s1 ic:in mat.- dar meœleketimizde kâfi mBctar .. 

t · . 1 · t k k ten sonra bu genç kadmlar lüzumunda . l L~ · • t' mü evecc1h -:ifhrakâr haberler uydur- m Jjtir: buat vas1ta~ile n~riya yapma ara- da tavyare müh· endis· 1· ,,etic:trri ... ""nmas1n1 u··ç ay kadar gec1.ktu' d1·. ra içmi~ ir. • h taban l d 1 · da t dlle , , • mak için bir bahane aramaktrr ve bu- Sovyet tayyarelerinln Bulgar arazisi rull verml.:jtir. as e er e ça 1.$ffi&ga ve e - mi<: olacaktir. 
M. Çôrçil ile beraber ne§retti~i- Ga.zeteciler, salona .. girer)te.n nunla da ancak Sovyet. Rusya'ya taar- üzerinde u<;mu~ ve bombalar atm1~ ot. Ame1·ik.a k.lzllJym1n tertip edecegl ceklerdir. ··~ 

llliz dek:arasyonda ve bilâhare bu I hepsme ay.rl ayn tebessum etml§ ruz etm~ olan Hitler Almanyasmm a- duklan hakkmda 12 Agustosta Bulgar hastabak1c1ltk derslerine devam ettik- ---------------------------
:.eklarasyon hakkmda yap1lan tef. ve nezaketle ho§geldiniz demi§. Œ .... k tar"hî roman·151 

d~le~~~y~i~ §~a~n~!ri:t§t:1~:!~ ti~eis Ruzvelt, konferanstan sonra, E s R A R E G 1 z D A N s o·. z SuÏt~n Aziz Nas1l Ôldü. rüldü? 1 
".~kua gele~ ~eyl~r hakkmda gêi - si.rtinda ~i renkte bir yazuk el- ------------•Yazan:M. Sami KarayeJ-..1 
tù§ teatisinin lüzumudur. Bu ba _ bJSC old~gu halde karaya ç1km1§ 
his, müzakere edildikçe ve derin • ve kendisini nhhmda bekliyen Hüseyin Avni pa§a, Arnniyaza istikrar buldular. Lâk.in bëyle bir 
1~tirildikçe bu Nazi tesirlerinin 1 büyü.k b:r halk kütlesinin ~iddetli _ Bir §•Y degil, dcdi. Katil --, alelâde bir mahiyet iktisap et. ümitler ae vermi§ti. Onu almak: tebeddüle istidat gelmi§ oldugunu 
A.l"-"an i§gaÙ alt;nda buhman ve _ ve sürel: li alk1§lar1 ile kar§ilan. kendini vurdu ... Cürmünü iti • Zab1ta Romam: 42 tigini ihsas ediyorlard1. ve kendisine kari yap.mak istiyor. mabeyn ricalinden olan taraftar • 
hbut Almanya ile i~blrligi yapan m1§t1r. raf eth... Türkçesi M. F eridun Megr~ meslekda§ma dcmi§ti du. Fakat, bu mümkün müydü? iar1 ihbar ettiklerinden Sultan A• 
llll!lel!er üzerinde i§ledigi fikrin M. Ruzvelt, buradan bususî tren Sonra çiktr ve kapiyr kilitle • k.i: Bir gün aralarmda §êiyle bir mü. tiz hakkmda gayz ve adavetleri 
deh§>eti daha ziyade anla§ilmakta- ile Va§ington'a hareket etmi§tir. di. içeride Megre mümkün ol • Gec~ serindi. Îl!ce bir yagmur _ $imdi ya bu gece bu Î§ hal. kâleme olmu§tu: mü~dct olup b1!z1 ikballeri içiu 
d.ir. Demokrasilerin gittikçe daha BETIL1NDEK1 AKÏSLER dugu k~dar nelJ'esiz bir tavrrla yag:yordu. Megrc kalm, siyah ledilir, yahut ta tahkikat aylar. - Pa§a, beni nasil nikâhhyab:i. padi§ahm mahvma kadar git.mege 
l'Yade gôzlerini açmak lâz1md1r. Berlin, 17, (A.A.): Alman elini saçlarmm arasmdan ge. pardesüsünü yakasma kadar i- ca sürüklenir gider... Ursin? azmeylediler.• 

t 
F'ransadalti vaziyet hakkmda, gazcteleri muhteli.f bak1mdan çr·r1·yordu. liklcm\,ti. Boynundaki atk1 yü. _ Efendimiz irade etmi§ olsa • Gêirülüyor ki, Sultan Aziz, Mah. ef > Ve a~r çenesile piposunu çe. 

Ill ~iratta bulunacak kadar malû • Ruzvelt - Çiirçil mülâkatile me§- _ Adcl... Genaro ... Viktor.,. zünün yansm1 êirlüyurdu. Bu. k k d 
1 

b. h Jar... mut Nedim pa§ay1 tekrar sadaret 
to attar degilim Pazar günü Va§ing gul olmakta ve ne§redilen deklâ. Delfos ve $abo... lundu~u dar ve karanhk sokak. ere 0 a~iyor, u mu avere _ Beni, e!endimiz hiç çrrak ey .. mevkiine getirmek istem~ti. Çünkü 

1 
na doner dënmez gerek bu mese- rasyonun hokkabazh~m ingiliz Diye tekrar ediyordu. Di§a· tan c$en • degirmen• in t§iklr zemini arayan arkada§mrn sual· 1er mi! yeni vükelâdan emin degildi. Lâ.. 

e h kk · d d b • 1 lerine homurtularla cevap ve. '-·-·-• ki h lk 1 d l ·1 Y . a mda gerek Uzak§ark vazr- propagan asma a mec ur1 o a. ridak.i büyük masarun ba§mda Jevhas1m gêirüyordu. - Siiylemi.§ o~. n a m ga eyam o ayis1 e 
llet1 ~aklunda M. Cordeil Hull ile rak idhal eden Ruzveltin eserini Gazet de Liej'in muharriri not Komiser Delvin'e gelince, ga. riyordu. lçi onun kadar geni§ _ lil'Jna imkân lDl var? imkllm Malunut Nedim pa§amn teklifle • 

el\ gor~ecegi.m.> tE!§kil eyledi~ rnÜ§ahade ohm. almakla me§guldü: zeteler meslekda§l g>bi Oldügü- olmayan Delvin vakit geçirmek yok beni çu-ak eylemez. rini kabul etmekten korkmu§tu. 
l' t Ruzvelt, bundan sonra Sov • maktad1r. _ Demek cürmünü tamami. nü yazd1klan için okadar ih. için olsun konu§mak ihtiyaem1 - ...... Mahmut Nedhn J>a§&, kolay ko. 
netier B1rligine yardun meselesi. HULL 1LE KONU$TU le ikrar etti? ... Hüviyeti hak. tiyatlt davranmak lüzumunu duyuyordu. - Hem pa§a, sen çok ki.sa dü • lay sadaret mevkiini reddetmez • 

0~1 \enias etmif ve §11 beyanatta Va§ington, 17, (AA.)- M. Ruz. kmda biç bir ~Y ibilmiyorsu • hissetmiyordu. Pardesüsünü bi- - Hadise ne taraftan patlak §ÜDÜyorsun? di. Litkin, balk ve softalar Hüse -
~nrnu§tur. velt, Va§ington'a dêinmÜ§ ve der. nuz degil mi? ... Âlâ!. .. Telefo- le giymern.Ï§ti. Fakat yagmur verecek dersiniz! - Neden Sultarum? yin Avni pa§a, Midhat pa§a 1stan. 

lit" usynmn ihtiyaçlarmm hâlen ha! M. Cordeil Hull'ü Beyazsaray. nunuzdan istifade edebilir mi. damlamaga ba§lad1g1 zaman di§- Fakat êitelti hayret ifade eden - Efendimiz farzet ki, beni ç-.. bulda bulundu.kça Mahmut pa§a 
~~~eut programa ne suretle ithal a kendisi ile gêirü§mege davet e.- yim? ... Bir saat sonra borsa lerinin arasmdan sêiylenmege gêizlerini ona çevirmekle iktifa rak eyledi. Siz, beni nasù alabilir için daha büyük tehlike te§kil e • 
tu 

1 
ebileceg; müzakere olunmU§ - mi§ir. nushas1 ç1kacak... ba§lad1. ediyor ve sanki: siniz? debilirlerdi. 

k r. Sovyetler Birligi, icar ve iare FRANSANIN VAZ1YETt KO. Bir ir.üfetti~ kap1dan nC§'e i· Nobet saat sekiz buçukta ba. - Neye bêiyle bo§ §Oylerle - 0 da var ya!.. Sultan Azizin, ik.i üç gün SIJnra 
ç~:1n.undan istifade etm.iyecektir. NU$ULDU le bagmy-0rdu: rm kap1lan henüz aç1lmadan zihninizi yoruyorsunuz? - 0, hiç d~ bîamanr olan yeni vükelâ hey'etini azil ile ycni.. 
&in· .~· Sovyetler, harp malzeme. Va~ington, 17, (A.A.): - Ôgre. - Hey, buraya bakm! ... Pi. ba~lamt§h. Viktorun sonra, Jo- Demck istiyordu. Adel bara bir adame. beni verir mi?.. den Mahmut Nedim pa§Uyt sada. 
~ Ode~ebilecek vaziyettedir. nildigine gêire, M. Ruzvelt, Beyaz. polar geldi! ... Ne zarnan ister. zefin, arkasmdan da patronUl\ - Dogru.. ret mevkiine getireceg"i, ve bunu 
"llsya girdigi zaman saat ona gelmek ki' 

te d nin bütün k1§ mukaveme- sarayda M. Cordel! Hull ile en- seniz gelip seçiniz!... . bara g~ldikleri gêirülmü§tü. Çal- - Ancak o, ôlroell ·· Mahmut Nedim p••ava tek.tif et • 
evam ed ,,. d · · G " üzere :o-. Arkasmdan, müna. âI k ti. çünk· u- bu · -. , lecek ece,;m en emm1m. e ternasyonal vaziyeti, bilhassa Faka~ komiser Delvin hiç bit gic1lar soka6 m ba§int dêindük. Diyerel< 1 · im es · • tigini V,e ne suretle red cevabi al. 

d-c>rh sene yaz seferi için Rusyaya Fransa - Almanya münasebetle. sevinç cseri gêistermeden biyik. leri zaman patron bizzat !evha. sip bir mesa!eden bir emniyet korkunç bir sêizdü. Hüseyin Avni d1gm1 habcr alffil!jlard1. 
Mal :malzeme gêinderecegiz.. rini \•e Uzak $ark buhramm gêi- larm1 \Jüküyordu. nm J§1gm1 yakmt§ti. memuru yürüyordu. $efmin ya. p&§a da zat.en Sultan Azizi devle • Hüseyin Avni pa§aya Arzmiyaz 

~in · Ruzvelt, konferansta kendi - rü§mÜ§lür. - Birazdan gelirirn! Saat tam dokuzda cazm sesi rundan geçerken: tin ve milletin ba§mdan yok et • ve Hafu Mehmet bey va51tasile 
Ve~ refnkat eden ordu, donanma Pek muhtemel olarak 10 m.ilyar _ Hem de zannettigimden i. gelmege ba§lad1 ve küçük •asêir _ Bir §ey yvk! mcge azmetmi§ bir adamd1. ArzL. padi!13-hm ne suretle hareket et _ 
n
1 

n i~T~ 1:~.v~eUeri !'1ürnessilleri • dolarhk y~ni bir icar ve iare kre. ki frank a5ag1... kapmm èinünde, yerine geçerek Diye minldand! ve civarda niyadzm b-. sottn siizü Pa§ayr oldugu mek istedigi bildirilmi;ti. 
ng'r lnt verm1~ ve bunlarm disini milzakere etmek üzere, _ Sahi mi? cebindeki paralan saymaga ba§- dola$maga ba§lacb. Uzakta Pont yer en s1çra 1. Hüseyin Avni pa~a. haberi a:m. 

grup"zh a~kada§lan ile ayn ayn ve kon"'"" liderlcri, yann M. Ruz. Sonra di•lerinin arasmdan lad1. Birkaç dakika sonra Del. kl ·· Ve, cür'etle: ca derhal arkada•larm1 topladi, ahnd ·· - 0 ·- • • d'Avroy sokaguun !§' an go- Ô • 
dirni;.1. e goru;;tüklerini bil - velt ile gêirü~eceklerdir. homurrlandil'h •u sêizlerle hak.i.. vin'in eni§tesi arkasmdan da - yle olmas1 lâzun geliyor.. vak'ay1 ;mlatti. Padi§ah bu sefer 

.. ir EYANATT 5 ' • rülüyorou. Her üç dakikada bir 
~~ n. . RADYODA B A kî dü>'incesini aç1ga vurdu tahsildar bara girdiler. - Aman sus pa§a, duvann ku. kendilerini sürgün ederse bir da • 

llll!i~r· 1~7 \·elt, M. Çêirçil ile gêirü§- BULUNACAK MI? - Gizli te§k.ilâtml!j! ... LâfL Korn!ser vaziyeti §êiyle hulâ.- tramvay geçiyor, yagmura rag. lag1 vard1r.. ha kurtulam1yacaklanm mülâha. 
i!Unü 

1~.1~ bir günden fazla sürdü. Va§ington, 17, (A.A.): - Poto. Bunu da nereden ç1karcb? sa ediy.irdu: men halk sel gibi alnyordu. Bu. - Korkma sultanun, duvarlara za eyledilcr. 
Vekili : ul etm~ ve tngiliz Ba§· mac yat1, Rockland'a gekltgi za. - B,1 ikisinden ve arka kap1• rasi Liejlilerin an'anevî i,iyasa bile ben, hâkimirn.. Pll§B.lar, Mahmut Nedim pa~a • 
da fik·

1 
e hal ve istikbal bakkm. man, yatm arkasmda hava defi Karanlilata iki adam ya nezaret •tmek için aar so. mahalliydi. Ge1l4 sokaktan halle Dedi. nm bir claha sadaret mevkiine ge. 

llla•û irler ve ayrica çok faideli topu nalar1 dikkati celbetm~tir. Maiyetinizdekilerden "- kakta rekliyen 1ki memurdan ailelcr, kolkola veren .!<ular, Mir'ati haklkat bakm1z ne diyor: lcmeme;i için bazi mukarrerat it. 
b\i§.\1;'13

1 
teati eyledi~n! soyle- Gazeteciler konfransmda M. min misiniz? Laska Adel'in, Delfos'un ve Jan l:admlann yüzüne dikkatle ba. cFilhakika bir kaç gün sonra yi. tihaz r'tiler. Bunlann biri yuka • 

M Ît RuZV'l!ltten, ingiliz Ba§Vt'kili ile - Her halde kimse bunlarm ~abo'nun evlerinin iinünde biter kan gençler ve elbiseleri altm- ne tara!t padi~iden Mahmut Ne. rida bilmünasebe yazdigimiz gibi 
hale~ uzvelt, fngiliz Ba§vekilinin gêirü§meleri hakkmda radyoda, polis olduklnm • .ke§fedemez. adam vard.J. Bundan maada Gra. dim pa§llya teklifi sadaret olunup Rusya sefiri tarafmdan \erilen là-
ten Irn~~ede o~ugunu bildinnek. cBir oc•kba§t müsahabesi. ya.pip Çünkü esasen bunlar polis de. fopulos'un otelde i§gal <.:.tigi o. dan ~ gibi a~r ad:nnlarla fakat onun Mehmet Rii§tü ve Hü. yiha üzerine te§kilâtma ba§lanan 
le df> l'la ctmi§ ve sêizlerine §èiy. yapffi!yacag1 sorulmu§tur. gildir. Spa'da oturan ve iki gün da da nezaret altma ahnm1~trr... dimdik yürüyen züppeler geçi. "'Yin Avni, ve Midhat ::i~alar 1s- nahiyeler te•kilâh maddcsi idi ""' 

,.,,.v, am eylemi§tir: M d • ...., 
01 digime .. · Ru7velt, gazetecilere §U ce- için buraya gelen eni~temi c$en Megre cevap vermedi. Bu plâ.. yor u. tanbuldan teb'id edilmcdikçe mes. Rusya ~efaretinin bundan maksa. 

~1k .. tl'rl . gore M, Çôrçil, Ame. vabi vermi§tir: • Degirmen. e yollad1m. Adel'i m o ktirmu§tu. Gazet.eler Gra.. Yan sokaklarda c~en • De. nedi sada~ kabul edemirecegini 1 ch kêiylerde Bulgarlarm nüfuz ve 
~e,,ek ·, Citk Dev!etlerine gelmi. •Bu .sizler: bakar. Eger millete l nP.zaret altmda bulunduran a. fopulos'un katilinin kendini vur- girmen> gibi §Üpheli kabaralar beyan etmeSI ve buna dah1 tarafi iktidar "tmelerine bir kapi aç • 
- e' • nim de §Ïmdilil!. tngil. tamamile dogru malûmat verirse.. dam ise tahsildarcbr. ôtekiler dugunu ilân etmi§lerdi. Tahki. vard!. sa ltanattan cesaret olunamamas1 maktan ibaret idi. 

y g. mek niyetun yoktur.• niz, ben de radyoda konu;;mam. de vazife ba§mda.~ katm sona erdigini ve bu i§in (Devanu var) sebebile hey'eti ced.i.de yerlerinde <Devam1 var) 



SAYFA-4 

Romanyada 
ikt1sadî gorü~
m el e r oluyor 

müzakereler tam bir 
mutabakatla sona crdi 

Bilkre§ 17 (A.A.) - Rumen a -
jans1 bildiriyor: 

Milli iktJsat nazm M. Marines -
co ve ia§e müst~an M. Negel Al
man ikt1sat nezareti umum mü -
dlirlerinden M. Moritz'le yeni bug 
day rejimi hakkmda gôrü§mÜ~ -
lcrdir. Müzakere edilen bütün me
seleler hakkmda gfü-û§rnil§lerdi.r. 
Müzakere edilen bütün meseleler 
hak.lunda tam bir mutabakat has;l 
olmu§tur. 

Vi§i 17 (A.A.) - Ofi: Frans1z 
garbi Afrikas1 lut'alar grupu yük
sek kumandam general Jan Bar • 
Jau, Dakarm müdafaasma mernur 
edilmi§tir. 

------<r--

Dünkü spor 
hareketleri 

(B' §taraf1 1 inci sayfada) 
tevzl edilml~ ve 6ercf kupasl, en çok 
musabùda ya~ i$ûrak edcn Galata
s;iray yüzücüleri kaptanma yeril~-
11.J.r. Birincilik kup si Beykozlu Ibrahime 
meraslmle 1 edllml~, on be$1nciye ka
d:u- derecc alan diger sporculara da 
madalya da~Ulmt,~1r. 

At yan§larmm altmci haitaSJ 
dün büyük bir seyirci ocütlesi ô
nünde cereyan etmi§tir. 
Ya~ara saat tam 16 da ba~ 

landi ve saf kan arap at ve k1srak
lara mahsus olup 2800 metre üze
rinden yapilan ilk kO§U normal 
biY §ekilde neticelendi. Bu ko~ 
ya Bozkurt, Bora, KarakU§, Bu
dak, 1§1k, Sava ve Sevim 8. d:n 
mürekkep 7 at i.§tirak etlll.l§tlr. 

Istarttan fübaren büyük ve he
yecanlt bir çeki~ halinde cere. 
yan eden bu mücadelede Sava 
birinci, yanm boy farkla Bozkurt 
ikincl ve I~tk üçüncü geldi. 

Ganydn: 120, plaseler: 100, 140, 
150. ikili bahiste Sava • Bozkurt 
çiftini bulanlar bir liraya mukabil 
ik.i lira aldilar. 

ikÎl!ci ko§u: Bu ko~u yerli ya. 
nm 'kan ingiliz at ve k1sraldara 
mabsus. 

Mesafe: 1800 ~trc. Yar1=la Dc
likanb, I: lhan, Heves' den mürek
kep üç at girdi ve kO§U her za
mank1 gibi ayni §ekilde netice. 
l ndi Prcns Halimin Elham ra. 
hat bir vaziyette 'birinci, 5 boy 
farkla Heves ildnci, Delikanh ü. 
çùncü. 

Bahsimil§terek: Ganyana 125 
kuru§ verdi. 

Bundan sonra 3 ya§lnda saf kan 
arap at ve kl.Sl"aklara mahsus ve 
1600 rnclr üzermden handikap 
ko§Uldu. Handikaba Tarzan, Gül. 
geç, Mehketülhavva, Kuru§, Sü
Jeyk'dcn mürekkep 5 at i§tirak et-

ti. Bu ko§uya program mucibince 
girmcsi !âz1m gelen Prens Hali. 
min Em!rülsahras1 nedense ko§tu. 
rulmad1. Çok çetin bir mücadele 

içinde ~çen bu ko§U uzun çeki~ 
melerden sonra Tarzamn zaferile 
ruhayet buldu. Meliketülliavva 

yanm boy farkla ikinci, Kuru~ 
üçüncü oldu. Babsimü§terek: Gan
yan 200, plâie 125. Îkili bahiste 
Tarzan Meliketülhavva çifti 
225, 2, :J üncü ko§ular arasmdaki 
çifte bahiste Elhan • Tarzan çüti 
de 225 kuru§ verdi. 

Dôrdiincü ko§u: 2400 metre üze
r:inden yapilan bu ko§uya Romans, 
Karanfil, Konca, Dandi, Komi. 
sarj i~rak etti. Her zamanki gibi, 
ko§unun favorisi olan Karaniil. 
den kat'! bir galibiyet bcklenir. 
ken Romans bu kuvvetli rakibL 
ni bu srfer alt edebildi. Ko§Unun 
resmî neticesi: Prens Halimm Ro. 
mans1 birinci, Ahmet Atmanm 
Karanfili -.,ir ba~ farkla ikind ve 
Konca ii(,üncü. Babsi mü~erekte 

ganyan: 275, plâseler: 100, 125. 
Be§inc1 ko§U: 2 Ya§IDda yerli 

saf kan ingiliz at ve kJ.SI'aklara 
mahsus olup mesafe 1200 metre 
idi. 

Bu ko1uya Çobank1z1, Gungad:n, 
fijans, K.irabiber, Demet, Buket.. 
den ibaret 6 at ~ak etti. Bu ya. 
ri§ta bülün ümitler hilâfma Ço. 
bankm birinciligi kaptird1. Gale
besi pek hafif bir ihtimale istinad 
E-den Bulœt blr sürpriz yaparak 
bimici geldi, bir ba§ mesafe ile 
Çob;utklZI ikinci, Demet üçüncü. 

Bahsi mil§terekte ganyan: 400, 
plâseler: 100, 175. 

Çifte bahis: 20 küsur lira. Üç. 
lü bahis: 45,5 lira. !kili bahis: 250 
kuru§ verdi. Ve bu neticelerle de 
k • lann altmc1 haftasi nihayet
rendi 

Japonya 
(Bas taraf1 1 inc1 ~ayfada) 

dil§manlarmm emrine tahsise ka
rar verm~ oldugu haberi tahak • 
kuk ederse lm ciddcn teessüfe §3· 
yan bir §ey olacakt1r. 

•Çin rneselesinin halli husu -
sunda Japonya tarafmdan sarle -
dilen mesainin ingiliz - Amerikan 
tahrip siyasetinin neticesi olarak 
akim kalmakta oldugunu Rusya 
pek iyi takdir eder.• 

JAPONYA RUSYAYA 
TAARRU ZEDEC~ 

Çung _ King 17 (A.A.) - Ïyi 
malûmat alan mahfiller Japonya. 
nm Uzak§arktaki So\·yet ordusu -
na taarruz niyetinde oldugu hak -
kmdaki §ayialan Ye Çung • King 
ile V~i hükûmetleri aras:nda si -
yasî münasebatm bozulmasm1 na
zan itibara alarak Japonyanm 
yakmda oyununu aç1ga vuracag1 • 
ni tahmin etmektedir. 

HÎND1ÇL 'ÏDEKI JAPON 
KUVVETi 

Singapur, 17, (A.A.): - Hindi. 
çinid n gelen ingilizlerin soyle
diklerine gôre seksen bin ilâ yüz 
bin japon askeri Hindiçinîye var. 
~ buhmmaktadir. Oraya Ç1ka
r1lan mPlzeme ise hiç degilse yüz 
hin ki§1ye kifayet edecek miktar. 
dad1r. 
AMER!KAN GEMÏSÎ LIMANA 

ALINMIYOR 
Va~gton, 17, (A.A.) - Presi. 

dent Coolidije Amerikan ~isi. 

nin hala J aponyada muki.m olup 
resmî tC§ekküllere mensup olma. 
yan yüz kadar Amerikallyi irkâb 
te~ebbüsünde bulundugu takdirde 
Japon makamatmm bu gemiyi li
m.ana duhul müsaadesi vermiye. 
cegi soylenmektedir. 

ALMANYADAK.! FEVKALÂDE 
HEYET 

Barcelone, 17 (A.A.) - Alrnan 
yada bulunmu~ olan fevkalâde ja. 
pon Bahriye heyeti azâs1 diln a~ 
:1arn Barcelonaya gelmi§tir. 

H!NDiÇiNIYE SEVKIYAT DE-
VAM EDÏYOR 

Singapur, 17, (A.A.): - (Ofi): 
Tahliye edilen ingilizlerin sôy

lediklerine gôre Japon ilntalar1 
Hindiçimye gelmege devam et. 

mektedir. $imdiye kadar bu mem. 
lekcte gonderilen k1talann mev. 

cudu seksen ile yüz bin arasmda. 
dir. Fakat hii; olmazsa daha yüz 
bin ki§ilik teç'hizat burada mev. 
eut bulunmaktadir. 

Santiago' da 
-~ 

Alman konsolosunun 
K û b a y 1 terketmesi 

teblig edildi 
Nevyork, 17 (A.A.) _ Havana'da A 

merikan ajanslanna blldirlldiglne go: 
re, Küba devlet naz1n Gose Manuel 
Cortina, Santiago'dakl Alman konso-
losu Antedafsinger'i, ikamet1 t.erv1ç e
dilmlyen adam C'larak ilân etml~ ve 
Küba·y1, 1 Eylüle kadar terketmcsinl 
hl ur i. tir. 

ll1ca - Palamut
lukhatt1n1 h ü k û
m et satin ald1 
Babkeslr Vilâyeti içinde Edremit kor 

rezlndeki lbca lskeleslnden dahilde 28 
kilometre mesafede Palamutluk mev
kiine kadar lmtidat eden Ilica Pela
mutluk demiryolu dar hattl dün -Müna
kalât Vekâletinde Mlmakalât Vekili 
!le §Îrketln salâhiyetli mümessili ara
smda imza edilen bir mukavele Ile bl
lùmum hukuk, menkul ve gayrlmen
kulü ile Devlete intikal etml~ bulun
'llaktadrr. 

Kavgac1 kadmlar 
Sar1yerde, Boru sokagmda 13 

numarada oturan ibrahimin kan. 
1 Necmiye Akyürek, dün k1rda, 

Yenimaliallffie oturan bahkç1 
$evketin kar1s1 Saliha il~ koyun 
otlatmah. yüzünden kavgaya tu
tu~u§tur. 

tki kad1m.n kavgas1 ~ddetli ol. 
mu§, net cede Saliha eline geçir. 
digi iri bl.r ta~ parçasi ile Necmi. 
yenin ba§lnl yarmi§, yüzünü yara. 
lami§tir. 

Kanlar içinde kalan Necm.iye, 
tedavi altma abruru~, suçlu kadm 
yakalanm~ir. 

---ô--

Tren altinda kalan bir kadm 
0) d il 

50 y3§lannda Vahide Türker a. 

dmda bir kadm, dün ogleden son
ra banliyo trenile Floryaya gel. 
digi zaman, henüz durnuyan tren. 

den atla:nak istemi§, fakat teker. 

lekler arasma dü§mü~ür. Kadm 
kalçasmdan ezilerek derhal 01-
mil§tür. 

IKDAM 18 - AGUSTOS - t941 
-~--------------------------- -- -- ---- -----

Kendini T-ürk 
Hayac1l1g1na 

vakf~den Adam 

Hava harbi 
(B~ taraf1 l inc snyf;ida) 

lelif Alman askerî hedelferini 
bombalam1§lardir. SANÏN L Ab~ ,~~~i~.~~.0~~~~ .. !· ... ~: ... ~~l~:~a~.~ ,,~ 

1.1e:det tari!esi 20/ Ai?;u:;tœ/Sltl tarihln l.'11 1t.baren tntbik edilmege ba~::;na 
caktlr. 

Tayyarelerimiz taarruzlanm 
Kolonya, Dnsseldoz ve Drûsbourg 

(Ba§makaleden devam) §ehirleri üzerine teksif etmi§ler. 
yesini, bütün servetini, bütün ha- dir. Bu fehirler §iddetle bomba. 
yahm, Türk kartnllan ycti§tir - Ianm1§lardir. Bombardrman tay_ 
mege vakfetmi§tir. !}imdiye kadar yareleri'l'Lizdcn birisi bir Alman 
sariettigi muazzam paray1 ve yap. sava§ tayyaresi dÜ§Ürmil§tür. 
hi:t i§i kâfi gormemi , Divrikdc Btmdan b~ka tayyarelt>rimiz 
bir esas tayyare ve motiir fabrika- Ostand1 ve Rotte}."dam lirnanlarm
s1 kurmak azmile harekete geçmi§ daki dok1ar1 bombardiman etmi§
ve i~e ba§lamt§hr. Dinik motOr lerdir. l:J tayyaremiz üssüne dôn
ve tayyare fabrik.asmm bir kisJDJ. memi§tir. 
hâlen in~ edihnektedir. Londra 17 (A.A.) - B. B. C: !n 

Nuri Demirag'm Türk havac1h- giliz hava nezaretinin resmî teb -
gma :rnpt1g1 hizmetler, ne yaz1k ligi: 
ki bugün tamamile takdir edilmi. Blenheim tayyareleri, dün Fra:n.. 
yor; fakat o, takdir \'e yard1m bek- sada Saint. Omer hava meydanile 1 
lemeden yoluna devam etn1ekte, tren münakale hatlanm bombar -
ideali ugrunda bütün senetini d1man etmi~lerdir. Zayiat1miz 4 

Di~MACUNU 

Dislere hayat varir. 
teblikeye koymaktad1r. ~imdiye tayyareden i,,barettir. Buna muka- ., __ 
kadar yaphJ..lar1mn ehemmiyetini bi! 19 Alman tayyaresi tahrip e . 
takdir etmek i in, onun tek ba<jl - dilmi§tir. 

ANCAK: 
na, kendi serma~·esilc \'C kendi e • Uçan kal 1er dün sabah Brest 
megile, De\'let Hava yollarmm, doklanm bombard1man etmi§tir. 
Hava K1UU.munun ve devlctin yap Bir uçan kale avdet ederken yedi 
hklarm1 yapmaga çah§hgim ,.e dü~-man tayyaresile muharebeyc 
gücünün yettigi kadarm1 ba§ard1- tutu§IDU§tur. Mürettebat baz1 za -
iim dü§Ünmck kâfidir. yiata ugramakla beraber, tayya -

Yeni tip tayyare resim ve plân- reyi salimen geri getirmege mu • 
lan çizen bir etüd atolyesi; bu a • vaffak ()lmu§lard1r. 
fülyenin haznlad1g1 plânlar dai - BiR HAFT ALIK BL.A.NÇO 
resinde, rnotiirii haric; olmak üze - Kahire 17 (A.A.) - B. B. C: Or-
re, tayyare yapan bir fabrika; ta~ark ingiliz hava kuvvetleri ba~ 
meydanile hangarile, tamirhane • kumandanhgmm resmî tebilgi: 
sile, mektebi ile bir l!ava istasyo - Son bir ha!ta zarlmda, Akde -
nu yapmak soylemesi dile kolayd1r nizde 31 bin tonluk Mihver tica • 
amma ha armas1 Î§te boyle birkaç ret gernisile bir !talyan torpido 
milyon lira ve 6 senelik yorulmak muhribi batinlm!§tir. 
bilme-z. gayret ve ernek isteyen fev- Cuma günü ingiliz tayyareleri 
kalâde bir i§fir. bir Mihver vapur kafilesine hü -

Nuri Demirag, yalmz servetini cum ~tmi§ler, üç Mihver gemisi -
ve varl1gm1 degil, ailesini de ha • ne ve bir torpidoya torpiller isa -
vaciltia vakletmi§tir. :bd oglun - bet ettirilmi§tir. Biri alti bin di -
dan büyligü Galatasaray lisesini geri üç bin tonluk iki Mihver va -
bitirmi , mühendis mektebine gir- puru batmlml§hr. 
mi~ olup Ye~ilkoydeki Gok Oku. Bleheim tipi tayyarelerimiz, §i-
lunda uçmagi ogrenmÎ§, lnymetli mali Afrikada dOrder bin tonluk 
bir pilottur. 7-8 ya§mdaki küçük iki dü~man petrol gemisine hücum 
oglu da ta:ryareden inmek istemi - etmi~lerdir. Bunlardan biri infi -
yen bir hauc1 namzedidir. lâk ederek havaya uçmu§, digeri 

Ï§te boyle yüksek ideali ugnm - ate§1er içinde gorülrnü§tür. 
da iflâsa ,·armcaya kadar ber §CYÎ Akdenizde bir Holanda tahtel -
goze ahru hamiyetli bir vatanda§ bahiri ~ bin tonluk bir dü§man 
kar§ismdayiz. Nuri Demirag'a mad vapurile bin tonluk bir yelken • 
dî ve manevi ber türlü yardnm liyi bat1rm1~br. 
yapmak bir vatan vazifesidir; BiR 1TALYAN VAPURU 
çünkü o, ber §eyini Türk havaCI- YAKALANDI 
hgtna vakfetmi§tir. Yar1 yolda ka- Londra 17 (A.A.) - B. B. C: in 
Jnsa bundan zarar gfüecek olan giliz bahriye nezaretinin tebligi: 
memlekettir. Deniz kuvvetlerimiz ûç bin ton-

Escrlerini ya§atabilmesi eksik • luk blr Alman Ve 4,270 tonluk bir 
leri n kusurlar1 var a tamamlaya- !talyan vapurunu yakalarm~lar -

bilmesi i~in ona mü:.r.aheret ehnek, l dir.. . . 
rntans..verlik icabidir. ~imdiye Rio de Janeiro 17 (A.A.) - Of1: 
r. da h. b' · k d b"' W Temmuzda bir Alrnan tahtel -11.a r 1ç 1r zengm c;1 1p a u - . . · 1 k b 

Her •abah, ogle ve ak-
1am, her yemekten •onra 
mutlaka lirçalamak 1art
tir. Bu uaulü 1a1madan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin di§leri 
mikroblardan, haatalik
lardan muhalaza edilmi1 
olur, pculanmaktan Ve 
çiirümekten kurtulur. Her 
:aman temiz, parlak ve 
güzel olarah kaltr. 

ile .abah, 1 ogle Ve akfatn 
her yemekten •onra günJe 

3 dela 
Eczabanelerle büyük 1triyat ma

gazalarmda bulunur. 

/GOZ YASLA RI'"' 
Etem izzet Benice'nin bu \ 

romam Ïnlulâp Kitabevi tara
fmdan yeniden basilmt§hr. 
Okuyurularumza tavsiye ede
riz. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKBI 
DAHtLiYE MÜTEHASSISJ 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: 2,5-6. Tel: 22398 

Bu 1arife muclblnœ Koprü ile Îs {eleler ara•1 münasebeller dort min• 
takaya ayr1lm~hr. Bunlar için te<bit E'dilen ilcretJer a:,-ag1da y<Jz1hdir. 
Yalruz Gidi$ Gidi• • Dün~ 

Birincl Îkinci Birlnci 
Mevki 
Kurus 

Ddnci 
Mevki. 
Kuru~ 

Mevkl Mevki 
Ku ru~ Kuru, 

5 3 

e ' 

• e 

10 ' 

10 

11 

15 

18 

1 Koprü ile Blrincl mintalta yani yemll 
ve Hal iskeleleri aras1. 

7 Koprü ile Îkinci mm taka y a ni Kas1mP3-
~a, Cibah, Aykap1, Fener, Balat js)(fle• 
lerl aras!. . .. 

11 Kôprü ile Üçüncü mmtaka yani Hask?,i' 
Ayvan"3ray, Hallc10glu, Defterdar, Sll • 
lüce, Eyüp iskeleleri aras1. 

15 Koprü Ile Dordüncil mlntaka yani J{A· 

pthane iskelesi aras1. 
• Îll 

Aynl mmtaka dabilindeki veya Jr.ar~11Jkh iskeleler aras1 seyabatler iÇ 
blrinci mevki ilcreti (5), iltincl mevki ücret1 (3) kurustur. I• 

ller mmtakada Subaylardan birlnci mevkide (5), Erlerden iltinci me111< 
de (1), çocuklardan birinc1 mevkide (5), ildnci rnevkide (3), talebelerdell 
birinci mevkide (4), ilclnci mevkide (2) kuru$ ücret alm1r Bu ücretlerde ver• 
giler dahildir. 

Ayr1ca bütün mmtakalar için tenzilat!J Gidi$ - Donü~ ücretlerlnin tll' 

tari üzerlnden Onar yaprakh umuma mahsus abonman kameleri ile ~~mll; 
lara mahsus ylizde otuz tenzi!âtli elli~er yaprakh abonman karnelermm ut• 
tarifenin tatbikma b~lanacati tarihden ltlbaren sah$a çlkrùacaj!1 llân olull 

' 

(7007) 

SÎZÎN DE T AKDÎR 
ETTiGiNiZ ÜZERE 

Asnmizm modasmm :r.arafet ve inceligine inzimam eden üstad 
terillerin mah.areti, kadmda cençlige matuf $l!YaDi bayret bir 
beden tenasübü arzeder. 
Fakat yüz ve onun hututu fevezedirler. E~er bu noktaya lâ.zun 
gelen lhtimam costerilmezse, stneler bu batlan ba~kalarma pek 
çabuk fark ettirrrler. Bu, •izin bir urnnizd1r Ici, ufak bir dikkat
.&izlik veya ihmal neticesi rakibelerinizin dikkat nazanndan 
UUlk kalamaz. Î§te senelerin (bilhassa nazik ve hassas ciltlere 
musallat olen o tahripkâr senelerin) c1ldinize çizmekte oldu~ 
011 binlerce (bidayette gayri mah!üs) ince çugilere ihir.:ilktir 
kalmaym1z. 

Zamanla cildmizi ~olduracal< olan ve ~izi pek çok defa vak1tsiz ha
rap eden bu âr1zalan ak1am ve sabah, KREM PERTEV'le yapoca~
ruz ufak bir masajla refediniz. KREM PERTEV'in bu mucizesme yüz 

binlerce hemcinsiniz g1bi siz de heyret ve memnuniyetle §abit ola
caksmiz.' GorecelLsiniz Ici siman1z, ebedl cençliiinizl berke~e mag
rurane sëyliyecektlr. 
KREM • PERTEV'in terkiblndeki faal anas1r en derin cizgilerl bile 
izalede gecikmiy~ektir. Bugiinden itibaren siz de bir tüp K R E M 
l'ERTEV'i tuvalet masamzda bulundurunuz. 0, ayni zamanda sert 
ruz.gârlarm ve kuvvetli &ün~m en iy1 mubafizuhr. 

Istanbul P. T. T. Müdürlügünden: 
1 _ idaremizde münhal maa§lJ ve ücretli memuriyetlerle ücretli sud· 

yerliklere orta mektep mezunlan mfumbaka ile a!Inacaktrr. 
2 - Müsabekada 10, 9, 8, 7 numara almak suretlle peklyi, lyi. dcrecedC 

kazananlar (15) lira maa 11 veya (60) lira ücrctli memuriyeUere 6 ve 5 nu• 
mara almak ~uretlle orta derecede muvaffak olanlar da takdir heklu idareYe 
ait olmak üzere 20, 25, 30 lira aybk ü.crfrtli 1>tajyerllklel\e ta:yln edilecel<-
lerdir. 

3 - Staj devresinde muvatfak olanlar ma::.~h veya ücretli memurlult' 
!ara geçirllirler. 

4 - Müsabakada muvaUak olanla m idarenin teklif edece4t yerde \'3' 

zife kabul etmesi 1arttir. ·· . (" · k" t" · b.. . bah1r1 tarafmdan torp1l enere a-
tun senc 101, ar ge 1rm1yen oy. t 1· .1. l\l ,__ h 11 · · . . . . . . an ngi 1z y,wrnes e gem1sm-
le b1r memleket 1~me tahs1s ctme- d k t 1 b k" · · h · ·1 . en ur u an on e§ l!jly1 ami 

5 - TaHplerin 788 say11J memurin kanununun 4 üncü maddesindekl §art. 
~------------ • lan haiz olm2kla beraber devlet memurfyetine il dcfa gireceklerin 30 ya~JllJ 

mi!jtir. Bu bak1mdan Nur1 De - olan Brezilya bayrakl1 Cuyaba gc. 
mirag tek ve e§sizdir. misinin yarm Recüe'den bura) n 

Havacihgm büyük ehemmiyeti gelmesine intizar edilmcktcdir. 

Sahib!: E. t Z Z E T. Ne~riyat 
Direktôtii: Cevdet Karabilgin 

Bas1ldJi:J yer; cSon Telgraf• 
Matbaast 

kar~1smda onun yaphklau yüzde 
yüz bir milli müdnfaa hizmetidir. 
Ktskanç olmamak, ona yarduu et_ 
mek, tekrar ediyoruz, hepimiz i -
çin bir vatan borcudur. 

Abidin DA VER 

Günün tenkitleri 
!Ba$ tarafl 1 lnci sayfada) 

dan girerler: Pakt gibi, lUesaj 
gibi, Deklarasyon gibi, Rejim 
gibi, Fuar gibi, Ofis, doviz, bor- • 
sa, komisyon, pasü gibi 

Dilirnize girip türkçel~en 
yabanc1 kelimelerc biz istedi • 
gimiz kadar k1zalun, kopürelim, 
onlan kovmaga ugra§ahm, ne 
yapsak beyhudedir. Madd1 gibi 

gorünen mini mini bir hecenin 
manevî kudreti o kadar büyük -

tür ki, ne pazu kuvvetinden kor. 
kar, ne de ona kur~un ve giillc 
i§ler. ~u s1cak yaz günlerinde 
dikkat ediniz, vantilâtOr yaban
c1 kelime dü§manlarma nasd da 
da meydan okuyor! 

---o----
lnhisarlarda kura aç1l1yor 
Güml'Ült ve lnhisarlar Vekâle. 

ti, Vekâloete bagh müessese ve i. 
dare memurlan için 1 Eylûlde 
~hrimizde bir eksper kursu aça
caktir. 

Kurslara müsabaka imtihanile. 
lise ve orta okul mezunlanndan 
da 15 kadar talebe almacak ve 
muvaffak olanlara barem derece. 
lerine gèire man§ verilecektir. 

Karabük demir f abriku1 
umum müdürü 

Karabük Demir ve Çelik Fab. 
rikalan Umum Müdürlügüne 
Sürnerbank tarafmdan yüksek 
mühend.Js Sedat Etker'in tayin o. 

undugunu memnuniyetle haber 
'.lldik. 

Se<iat Etker ktymetli w genç 
mühendislerirnizdendir. 

1 D; Demir Yollan lslatma u. M. llânlan 
1 

Muhnmmen bedeli a~a~1da yaz1h 3 liste muhteviyat1 Ankara hastanesl 1 
slhht teslsat malzemesi 26/9/94

0

1 Cuma günü saat 15 den itibaren s1ra Ile lta
pa!J zarf usulü ile Ankara'da Idare bi na~IJlda t;atm alinacakh~. 

Bu l~e girmek !steyenlerin !Isle hizalannda yaz1h mu~·akkat temlnat ! 
ile kanunun tayin ettitl yesikalari ve tekllflerinl ayni gün saat 14 e kadar 
kom!syon rtisligine vermeleri !âz1md1r. 

Sar!:nameler parasiz ol1rak Ankara 'da Malzeme Da1resinden, Hr.ydarpa
!ill"da Tesellüm ve Sevk $efliginden datitilacaktrr. 
Liste Muhammen Bedel Muvakkat teminat 

1 

3 
3 

19808 
6000 
91'0 

Lira 
c 
c 

1485,60 Lira 
450 c 

885,50 c 
(6895) 

ï. H. K. Genel Merkez Ba~kanhg1ndan: 

Benzin al1nacak 
1 _ Havec1llk dairesi motorlü vas1talarm senellk !htiyac1 için aZl o0.000 

'Çogu 75.000 litre dôkme benzln, kapalJ zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 19650 muvakkat temlnati 1473 lira 75 kuru§tur. 
3 _ Eksiltme t 25/8/941 pazartesi günü saat 15 de Türk Havr. Kurumu 

genel merkez binasmda yap1lacaktir. 
4 - istekliler !üzumlu vesika ve tcminatlar1m h.avl kapab ve mühürlü 

lBrflarin1 saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (67117) 

Y api ve lmar l1leri llân1 

Nafia Vekâletinden 
1 _ Eksiltmeye konulan 1.$: 57078.30 lira lte§if bedelll Ankara Bol1e 

Okulu tesviye atolyelerinln ikmAll l.sidir. 
2 - Eksiltme 2/9/941 sali günü saat 15 te Nafia Vekâletl yapl Ve lfno• 

:~leri ekslltme ltomi.syonu oda~Inda kapah zarf usullle yap1lacaktlr. · 
3 - Eksiltme evrak1 ·~·e buna milteferri enak (285) iki yüz seksen be$ 

kuru~ bedel mukabilinde yap1 ve imar ~leri reisI:glnden almabilir. 
4 _ Ek~Utmeye girebilmek için isteklilerln (4103) dort bin yüz üç lira 

92 (doksan lki) kurusluk muvakkat teminat venneleri ve bu is içln alln
ru~ ehliyet vesikas1 lbraz etmeleri lâz1md1r. isbu vesikay1 almak içln lstek
hlerin eksiltme tarihinden (tatil günle 1 haric•. üç cpn evvel bir istida Ile 
Nafia Vekâletine müracaat etmeler! ve dilekçelerine en az bir Jtalemde bu i9e 
benzer 50.000 lirahk bir i~ yaptiklarma dair 1~1 yapbran ldarelerden ahnm1~ 
vesika raptetmeleri lâz1mdtr. 

5 _ i. tekliler teklif mektuplarin1 thale günü olan 2/9/941 sali cünü saat 
14 e kadar ek~iltme kom!syonu reisll~ne makbuz mukabillnde vcrmeJer 
lâzimdlr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edll~z. (5426-6995) 

geçmem1$ olma11 lâz1mdrr. . 
6 _ Müsabakaya ginnek 1steyen1er 19/8/941 Sali günü aksamma kadat 

dilekçe ve evralu mtisbitelerile beraber Vilâyet P. T. T. müdlirlü~üne mura• 
caat etmelidirler. 

7 - Mü~abalta 20/8/941 Car~amba günü (10) da yap!lacakt1r. (673ll 

o. Deniz Yollan lsletme u. M. ilânlan 
18Agustostan 25Agustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlar1n isimleri,kalk1~ 
gün ve saatleri ve kalkacaklar1 r1hbmlar 

Karadeniz battma 

Bartm hattua 

izmit hattma 

MudanJ'a b.aUma 

Bandmna hattma -

ltarabJia hattma 

Ïmroz hattma 

izmir birinci aür'at -
Îzmlr ilàve 11lr'at 

Ïzmir ildncl aür'at -

-

Pauirtesi 17 de (Güneysu), Per~em
be 17 de (Erzurum). Gel<-ta nhtl
mmdan. 
Çar~amba 18 de (Anatarta.) Sirkeci 
nhhm1J1dan. (Not: Bu posta gid1~ ve 
donüfde .!Jt.yeten Akçakocaya ugra
yacakhr.) 
Sah 8 de (Saadet), Pe~embe 8 de 
(Bartm). Tophane r1hhm1ndan. 
Sah, Per~embe ve Cumarte.i 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Marakaz). 
Postalar Galata rJ.htJ.mmdan kalkar_ 
Jar. 
(Not: Sah, Per~embe ve Cumartesi 
&ünleri esas postalara ilâveten saat 
10 da Galata r1hhmindan ilâve birer 
vapur kaldmlacaktir. Îlûve vapur
lar ayni gün Mudanyadan 16.30 da 
istanbula doneceklerdir. Bu sureUe 
Mudanyadan istanbula her gün va· 
llUr vard1r. 
Pazar1e>i, Sah, Ça~amba ve cu:rna 
8 de (Mnrakaz). Galata rlhhmmdall· 
.Ayr1ca Çar§amba ve Cumarlesi 20 
de (Konya). Tophane nhbmmdaD· 
Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
bane rlhtnnmdan. 
Pazar 9 da (Bartm). Tophane rJ.hU· 
mlJldan. i 
Çarpmba 12 de (Bursa). Cumartes 
12 de (Saadet). Sirkeci rlhtunmdall· 
razar 16 da (Ïzmlr). Galata n}ltl• 
mmdan. 
Pazartes 13 de (Tlrhan). Galata r1b· 
tunmdan. 
PerQembe 13 de (Kade$). Galata rtb· 
tmundan. 

(71711) 

till' 
NOT: Vapur 1e1erlerl bakltmda ber türlü malOmat a§aèida telefon 
maralari yaeù1 Aceatelerimizden Qlrenilebilir. ~il 

Galata Ba§ Acenteli~i - Galata nbtum, Llmanlar Umurn li • 
dtirlültü binas1 altmda. 42362 e• 
Galata nhhm1, Mmtaka Liman R 
isli~i binas1 albndu. 40 13~ 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 2274 

Galata Sube c 

Slrkeci c c 


