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1 
Kuruttur 

Büyük Su Projesi Sovyet tebligi 1 

SOVYET 
ric'at1 

Întizamla de
vam ediyor 

Nikolayef'te dü~ma
na bir§ey birakdmad1 

Fl/VlANDiYA 1 Alman tebligi 1 
• llerleme 

Bu i$e Hükûmet 81 milyon 
liral1k tahsisat koyuyor 

harekâta 
T am bir süratle 
devam ediyor . ........ 

Sark cephesinde Büyük nehirler boyunda barajlar 
i k i a y l 1 k ha r p yap1lacak batakl1klar kurutulacak 

--o<Jcr~·-

Nikolayefte dü§ma
n1n sekiz harp ge· 
m i si ele g e ç i ri 1 di 

$imdiye kadar gorülme
mi1 miktarda büyiik kuv-
11etlerin çarptfhi• muha
rebeûr, Almanlarin lehi
ne olarak inkifal etmif; 
lakat henü~ kat'i netice 
aluamamtfhr. Klfa kadar 
bu kanlt 11e çetin muhare· 
6elerin Je11am edecegini 
ve So11yet ordulart biiyük 
milrya.ta murxillakiyetli 

mukabil taarrdar yapa
mad1klar1 takdirde, mü
cadelenin iki aydanberi 
gorclügümiiz feklini mu
halaw edecegini .Oyle
mek bir kehanet olm~. 

Ya=n: Abidin DAVER 

$ 
ark cephesindeki barp, 
iki gün sonra, ikinci •Y•· 

. ru tamamlam1§ olacakbr. 
lk; aydanberi, insanhg1n bir mis
lini gormedigi çetin bir bogu~ma, 
lleyaz denizden Ka~adenize kadar 
devam edip gidiyor, Bu barbin, 
IÎB!diye kadar go lerdigi manzara 
Ve \ard1g1 netice ~yle bulâsa edi· 
lebilir: 

l - Almanlar "e müttefikleri, 
bütün cephe üzerinds, Kmlord.uyu 
lll1Ran zaman geri atm1 lardir. 

2 - Kwlordn inhilâl etmemi§, 
battâ muk.vemet kudrcti klnlma. 
lll~ltr. 

3 - Almanlar, garbî Ukrayna 
tibi zirut ve san•yi balwmndan 
ktYtnetli araziyi i§g•l etmi§ler ve 
~ikolayef askerî limanm1 zaptede
telt Karadeniz Jayibrma inmi§ler
dir. 

4 - hi •yhk muhattbelttde 
liat'i netice •hD8mamqbr. Kat'! 
betice bir tarafm barbe deHm e
dtrni;ecek hale gelmesi demektir. 

llitara( ve objektif bir gorü§le 
dogruyu siiylemek lâz1m gelirse, 
llrk cephesindeki harekât, §imdi
Ye kadar normal olarak cereyan 
tlrni§tir. Harbin ak1§l, Almanlara 
•tf~ilen hesaplara veya ileri ~eri 
baz1 hususî tahminlere belki uy
~•11111 olabilir. •Almanlara alfedi. 
•11 hesaplar. diyoruz; çiinkü Al-

111111 ba§kumandanhg1 biçbir za· 
~n, kendi hesaplanru ne"'etme
~1§ ve §ark cephesindeki muhare
d tler_in .ne zam~ biltte~ _hakk~n
lda ~•çbrr §ey s0ylemem1§hr. Eger 
k dia ~ildigi gibi Alman geneL 
li "'lll•y1, Kmlorduyu 6 nya 8 
lü~~ i~inde, tam "e kafi bir mag
b 'Yete ugralacagm1 hesaplam1~sa 
b 11 hesap yanh' ç1km1§hr. Fakat, 
b 

1111
• ragmen, Alman ordular1, Sov

•tl t li le 0 Praltlar1ndadir ve sevkulcey-
b· 1Ylllet ve ehemmiyeti haiz hiç
~r lrlagl(ibiyete ugramadan baZJ 
b lblakalarda 750 kilometae kadar 
;~0P•aklara nüfuz etmi§lerdir. 

te-r 1z11t1 harbin normal bir 1ekilde 
~an etligini .Oyleyi§imiz de, 
rN.._~•d11 i;ibi milyonlardan mü
•i;-' "' te aenedenberi mütema. 
~ill '" bar)ie hazulHml§, bu bu· 
lst/0

" olera u tecriibelerinden de 
••r •d~ tlmi1 11lan 'lliiyük Ye m&
lt 11 b1r ordunun dünyanlD en mü-
.~~llltl harp maldMSi oldutunu 
tirrn·"" dii,lllan bttkeM tudlk et
lind 

1
' olan Alman ordnlan \.an

tatn •n. dahi 1:.e~ on hafta içinde, 
~ i•rn1!• silinip liipüriilm~i
Yor n:;•n olmamasmdan ileri geli· 
"1tkt· •n1d1iim muhterem b!r ..
la11tl 

1
.••ker, <Kiztlordunun Alman

llladigtistiine badem tekori ya!dn'
&Oiit ini unutmamak linmdu-. 

e •a . . tni§ti. llyeti pek güzel ifade et-

i\1!:'l~r harbin ilk baftalannda, 
lotr~Î a~a ~··~ 190 tümen sev. 
tutn,,/" r•hi an1<a 108 ihtiyat 
k &olJ: 1 1~kil ederek t4'dricen ate-

u~l~rd1r~ Bu kuv\·etler. ev
( t ~v .n1 4 üncü sayfada) 

Almanlar bir has
taneyi bombalad1 

Ankara, 19 (A.A.) - Büyük 1 Muhtelif ooli;elerdeki sularm 
:'.\ lllet Meclisi tatil devresine gir- 1slah1, batakl1klarm kurutulmas:n; 
neden once, kabul eylerni~ oldugu . istihdaf eden bu i~lcr hakkmda 
oir tarnimle, yurdumuzun rnuhte. 1 bize verilen malûmata gëre, Gediz Mosko\ a, 19 (A.A.) - Bu sabah 

$imalde 50000 
Rus imha edildi !i f mmtakalarmda sulann 15Jah1, 

1 
nehrinin ta§kmliklanm tut.mak k.i Sovyet tebligi: 

su lama i§lerinin tanzirni ve batak-! için Adala yukarismdan bir ba. I 18/19 Agustos gecesi, k1talan. 
liklarm kurutulrnas1 için 1937 de raj in§a edilerek ta§kmLklara ma. >nlZ. bütim cephe boyunca çarpi!j
,·erilrni~ olan 31.000.000 lirahk tah· ruz kalan 33.000 hektar arazi em- maga devam elrni§lerdir. 
sisata ilâveten 50.000.000 lira veril- niyet altma ahnacak ve yan dere- Moskova, 19 (A.A.) - Royter 
mesini ve bundan evvelki kanunla ajansmm husust rouhabiri bildiri-

Berlin, 19 (A.A.) - Alman or
dulan ba§kumandanhgmm tebli
~: 

Cenubl Ukraynada Alman, Ru-

ler de islah edilerek loymetli bag 
tesbit edilmi§ olan havzalar ara· ve bahçeler harap olmaktan kur-
sma Anadolunun garp ve cenup tulacakt.u:. Bu suretle Adala bara· 

yor: 
Nikolayef ve Kirivoirof'un Sov. 

yetler tarafmdan ziya1 rnuhakkak 
ki mühirn bir hâdisedir. 

men, Macar ve !talyan t~ekkül
Jerinin, misai te§kil eden bir silâh 
arkada§hiri havas! içinde i§blTlig; 
yaparak fevkalâde mücadele ve 
yürüyii§ muvaffaluyetleri goster • 

digi çarp~malar neticesinde, Din· 
yeper'in garbindeki bütûn mmta
ka i§gal edilmi§tir. 

sahllini le§kil eden Akdeniz :rnm
takasile Orta Anadolu, KIZlhrmak, 
Firat ve Dicle ha,.,,alan ve Sakar. 
yan111 ~az1 k1S1mlannm da almma
sm1 tasvip ey lemi§ti. 

Halen m-er'iyet me\'kiine girmi~ 
bulunan bu kanun ile yap1lacak 
olan Î§lere ait haz1rhklar ise biti
rilm~ bu}unmaktadir. 

-

jmdan ayni zamanda Ege bëlgesi
ni besliyecek rniktarda enerji eldc 
edilmesi mümkün olacakhr. 

Yine bu mmtakada sulama §E

bekeleri tesisatma devam edilerek 
Adala'mn sag ve solunda 25.000 
hektar ve Ahmetlinin solunda da 

(Devam1 4 OnMi say~ada) 

• --~ .... !:.'.. 

Sovyel • Alman cepbesindc en son vaziyeti ve tHrruz 
istikamellerini gii sterir harila · 

Ba§hca hububat ticaret limani 
olan Nikolayef'de rnühirn deniz 
tezgâhùm da vard1r. Fakat cAl. 
manlar'• hiç bir §ey b1Takmamak • 
siyaseti mucibince tezgâhlar So\·
yetler larafmdan tahrip ed ilmi§
tir. Muiat olarak Nikolayef'de de. 
po edilen hububat stoklarmm da 

(Devam1 4 üncü . .:;ay!ada) 

Odesa §ehrine ve Dinyeper'in 
~ ··· ~- a~ag1 k1smmda Sov ·et kuvvetleri· 

~I CC e p h e 1 e rd e V a z 1 y e 'll: n. m hâtâ butunduklan birkaç kù-
·- (Devam1 4 üncü fayfada) 

,,, .. .. .. ... .. . 
• .... ... .. . 
Amerikada in
filâk ve yang1n 
iki milyonluk za
rar ve ziyan var 
Nevyork, 19 (A.A.) - Of;: Nev

$imalde Alman taar
ruzu inki1af ediyor 
---------~ .... ---------~ 

Alman taarruzunun gayesi Fin korfezinde 
Sovyet donanmas1n1 tecrit etmek mi ? 

york §ehrinin a§ag1 k1smm1 sarsan 
infilâklar neticeslnr!e dün Cuba ~ 0 \\'ET • A n:an ~ph ir;. l dd• muhar bckT cer can et
Mail Lme. kumpanyasmm r.htirn- de son \•aZiyet, ikr tara! n mekted.r. Sovyet teb..,gm:n bu 
larmda büyük bir yang1n ç1km1§- teblig'erme \'€ muhtt-'.f mernba· • mm'akadaki KingtS!'p §ehrmm 
tir. Jardan t<'len haber1ere gore ~o~ Je loh•')·e Nlild.i:Jni bildinnes1 de 

Maden yüklü •Panuco. ismin bulôsa cdilebilir /J.man hareketin:n inki afm1 te. 

ln-Ruzveltten 
giltere Kral1na 
Çorçil hususî bir 
mek tu p getirdi 

Lonara, 19 (A.A.) - Çèrçil ogle 
yemeg.n• Kra1 ile b1rl:.Kte yemi§ 
ve ü'anmileyh Ruzvclt'in bir 
mekt!lbunu takdim et~ T 

Londra, 19 (A.A.) - 1ng1liz Ba§ 
\-Ckiii Çorçil, harp kabinesini. b1r 
toplanhsma riyasct ctm1~tir. 

Digcr taraftan ogrcnildigir.e go. 
re, Çor;1l. pazar günü radyoda bir 
nuëuk irad edccektir. 

dek< Amerikan §•lebi al<'§ alarak f?imalrle, un:ngrad ccphc> ndc i 't c!mr ktcd1r. Almanlar bu mm. 
ve halatlan yanmak suretile nh-I Almanlarm yeni bir hamle yap. t.1kada 51~ - 60 kilometre daba ller
tundan aynlarak kèirfezde tama- t1k!ari ,.c bu hareketm Ltnin. leyebilirierse Len;ngrad istihkâm. 
mile yanml§tir. Ayni nhtnnda bu. grnd'a dogru inki~af ctUgi an la. l3n Alman ~ 1plarma hedef olabi-

Dost Ve ko,..•u lran askerlrri bir tefti1 11.l'asmd• selâm vaziyelinde k H.l L · d' 1 kt· B t d k' · Al ....,. lunan .Toamo. vapuru yanma - §tlmak1c,d1r a en cnmgra m <ce 1r u mm aka a 1 yem · 
Londra, 19 (A.A.) - Ôgrenildi

gine gore, Çôrçil, onümüzdeki pa. 
zar gunu saat 20'de Greenwich 
saati • millete bitab edecektir. Oost Ïrana ya

p 1 la n ikazlar 
Almanlar bunun bir 
tazyik te§ebbüsü ol
dugunu soylüyorlar 
Berlin, 19 (A.A.) - Yan ttsmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
ingiltere ve Sovyetlerin !ran 

hükûmeti nezdinde yapttklan ye. 
ni te§ebbüs, Berlin siyasi mahfeL 
Jerinde, tran bükûmeti üzerindeki 
tazyik •e~ebbüslermin devam1 o. 
l.arak telâklti tdi!mektedir. 

Bütün tafsilât henüz malûm ol
mamakla beraber, bu te§ebbüsün 
de Alman ajanlanmn fran'da giz. 
Ji faaliyet:erd< bulunduklan idd:. 
as1 üzer '. ne dayand1g1 tahmin e. 
dilmektedir. iran hükûrneti, bu 
gibi fik1r ve iddialan, 1ran'm rnillî 
vahdetini sarsam1yacak bir tahrik 
olarak telâkki etti~ bildirmi§· 
til•. 

l ran '1ükûrneti aynca hükûmet 
ve milletin, memlelœtin hüküm. 
ranhiim ve mülk.t tamamiyetini 

(Dev&ml • Uncil ~) 

japon haz1rl1g1 
'!tan kurtulmu§tur. fngiliz vapurla· 100 kilcmetrt> kadar yakmlannda r,.an taarruzunun ba§hca iki hede. 

rmm fngiltcre ve Uzak ~ark için ~ • f. oldugu tahmin edilmek edir. 

1 
erzak yüklcmek üzere hergün ya- pet en, e sada- (Devaml 4 ünrü sa.vra.i,.) 
na§hklan cloklan rnuhafaza etmek ---------------

1 

maksadile hâdise mahalline mu- kat yem1. 01. Ven 
1
• k 

8 
r 

8 
r I 

8 
r tedafüî • 

1m1~ 
• 

him miktarda ittaiye rnal.z.emC'si 

h 
gèinderilmi§tir. 

S 0 V y C t) Cr e arp Yangina §ahit olanlarm sèiyle. • 

d ·· b. nI 1·k Marecal ilk meras1m-m al z e mes i gon C• ldik]erine gore yangm Ir i ia y 
netiresinde ~1km1§ ve alevler yirmi de bulunmak üzere 

rilmesÎ Î St CD m Î y 0 r metreye kadar yükselmi§tir. Ale§ 
. . 1nan11m1yacak bir sür'aue etrara Roy a ta g id i y or 

Kuru fasulye ve pirinç al1m sat1-
m1na T oprak Ofisi memur edildi Tokyo, 19 (A.A.) - Of1: Vladi- siravet etmi§tir. 

vostok'a bir Amerikan petrol ge- B:r gün evvel Tampico ve Pro-
misinin gonderilmi§ oldu~ sure- griso'dan gelmi§ olan •Panuco• 1 
tindeki habere müteallik olara.k §ilebi tahliye edi]mekte idi. Yan
gazeteciler ta.rafmdan ~orulan. b1r gm Brooklyn deniz te-zgâhlanna 
suale cevap veren Koh1sh11, d1plo- (Devam1 4 ùccü sayfada) 
masinin nezaket eseri ibraz et!Ilesi 
lüzumunu kaydettikten sonra §iiy
Je demi~tir : 

Japonya, Büyük Okyanusta ve 
Japon denizinde sulhü muhafaza 
ve idame etmek tasavvurundad1r, 
fakat Vladivostok tarikile Sovyet 
Rusyaya harp malzemesi· gonderiL 
mesine ka~ lâkayt kalamaz. J a
ponya, vai:iyet; ciddi bir endi§e ile 
ta.kip etmektedir. 

Çember içine alma siyaseti kar
fUllllda J •pony arun hatt1 ha!'eilreti 

(Devunl • üncü sayfado) 

Merasim prog 
rami verildi 

Cezairde m ü hi m 
toplantl yap1hyor Deniz tenezzüh -vas1talan baz1 ahvalde 
Vi§i, 19 (A.A.) -: Devlet $ûras1- t •• l • • • } et e b j} C Ce k } C r 

nm senelik umumi toplantis1 mu· m 0 0 r c r l n ) l ~ 
nasebetile Mare,.aJ Pelen §Ûra âza· .... Ank 19 (ikdam Muhabirin·, ra;·a kadar kred. i tahsisini kabul 

~ ara, . 
smm sadakat ycmini merasimmde den) _ KoordinasYon hev·etir;.n ve !aS\•P et;n

11
'§hrH. , . k _

1 ·· C' · · . Yine Vek1 er ey eh aran c 
hazir bulunmak uzerc bugun .er- tekl'fi üzerine Vekiller Heveh, 1 ·ri d , 1' 
mont . Ferrand civarmda kâin . .. ·-·1 em groo ont a 0 an yu.,ari ye • 

Ticaret VeJ.:âletlnce luzu!:"'. goru e. kenh ve motërlü tenC'zzuh vasita-
Royat'a gelecektir. cek ahval Ye nioîiallenle kwru fa. Jar1rm ycrle11!le yana~ir.a, gir < ve 

Yüksek rnemurlar.n Frans1z de\' t l .. h J k sulya ve pirmç mübayaa ve sa ma- ç1k1~ am a mun as1r o ma üzere 
Jetine ve onun ~efine sadakaUe g·a Toprak Ofisinin memur edill.· l medo.t

1
or.ler.mi i~etmelerfoe müsaade 

hiztnet edeceklerine dair !lamus-
mesi11i ve bu i~ için bir milyon l.a i IDl!it,r. 

C~vamt 4 Uncü sayfncia) 

=:::==11 GÜNÜN TENKiTLE_Ri Il==== 
. Bu bulle ùir oyle 5ualler C•••ap ••• ,•me- disile tam bir i§blrliii yapmak 

Izmir fuari bugün 
Üniversiteden b i r aorulabifü ki, eevapl..-i · koby .,. IV .,.,. "' lstediklerinl .Oylemi§ler ve 

l b t kk-1 ·· L-la" verilemez; bele istikbale J • ., • •k • l !'tloskovada üç devlet murahba-
t 8 e e e§e U U au ' 1g1m 1 l su a a SIDID top)aDŒASlna karar "er-

ùir sorulua.k owlere ise bn· 
mer.si.me g1"decek ·mk' mi,ler. 

.. 

Bugün Tiuret Vekili Mümtaz Ôkmen tarahnJan açuma mcra,imi 
zapdacak olan bP~neJmilel on birinci tzmir fuarmdun bir iÜliÎllÜ§ 

.. ~evap yern1tk J anslZ-
pn r f Halbuki dünkü Sovyet tebli-

Ba,kumandanbk meydan chr. B~kU dünyanin po 1 1• T A Z A M 1 . S k h . 
Id kasl •n kuvvetli cephelerden .,., t ••t l EDES ii, « .•• ,.ar cep es1nin diger 

muharebesinin 19 uneu Y' 0- • Sl:d.J'UYI ZZET S biilgelerinde de harekât esash 
nümü giinü olan 30 Agustosta dah• saglam, bir türlü sokiil- muvaffakiyetlere müncer ol-
saat 11,3-0 da Dumlupmarda müyor ve ber siiz a~gi yukar1 let kendi istediii idare 'eklini 
yapùacak olan büyük merasi- barbin ba§langic1ndanberi di!- kabulde serbes! olacaklll'.• mu~tur. diyen Alman tebl' ï;ini 
me vilâyetimiz Parti ve Hal- lerde destan olan yard1m ,·ât- "'u halde ycryüzünün en kuv. §U haberler teyit edi)or: • ... Ni. 

·1 s " ik" d kr hayet bu tümen Moskova ci,·a-kevlerini tems• en ariyer leri gibi muamma §eklini ab· vetli ve en büyük 1 emo •-
Parti Reisi Doktor Ali Tur· yor. sisi Îngiltere ile Amerika ne- r1nda "uku bulan muharebede 

hanlD giinderihnesi kararla'!- den' bâlâ Alman milletinin isti- imba edilmi~tir.• 
Bu muammalar ortasmda ben 

tmlmt<hr. Ayr1ca "ehir Mec· »erek kabul ettigi nasyonal • Demek Almanlar ::llo ko\3 ci-• ., kendi hesabmta •khma relen , 
l isinden bir zatla Üniversite- · sos .. alizmay1 imha etmi~·e, na- vuma nrm1~lar. Kop1s1na dii•· iki sualin cevabm1 veremed1m. , j li!erden mürekJ..ep l:ir hey'et zizniay1 y1km1ya çah~ttklanro man dayanmis olan bir •~hirde 

1 de gidec:ektir !\lerasime ait Bir: sii~lüyorlar? toplanh na'11 ) ap1l 1r! 

1 
Ba" Runelt ile Ba~ Çorçil'in t 

Program üçiincü •ayfam1zda- • . d iki: lngiltcre ile Amerika ~te bu iki •uale rnap ure-
müe;.trrl'k he' ~nnanu:~ler1J' e d" 

dlr 1, ·1 Ru•~·a,"a 1nu"racaat ederek ken. me nn. 
1 · ~ i -~"· ~ï,~l~e~h~i~r~n~1~o~d~d~c~,~·a~r~:~·~'~e~r~n;';'~-;;;;;;;;;;;;;~·;;; ... ;;;-;;;;;;;;;..;;;;;;...=:;;:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;..;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;; 
i L ;;; 
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iSLÂfd ORDULARININ MUHAREBELERÎ 

(~~c__.Y=az=a=n=:=-Z=l=Y=A==§~_~A~K~l~~---J 
.Nahnü benâti târk 

Dün bir mecmuada Doktor Pro
fe:.ër Süheyl Ünverin bir yaz1s1m 
okudum. Aziz doktor bu yazmn
da insanlann kendi kendilenne ve. 

ordusunun arkasm1 çevirecek.. 0-
nüne gelen kuvveti, kolayca kil:ç. ya arkada~lanna, analarm çocuk-

! KDAM 

amu TrO 
Perakende sati/an iJrof il 
pamuklarz top/1gorlar m1~! Nem11iy aknnemânk 

in takbelù nüâmk 
Ev teclberû nufânk. 

tan geçirebikcekti. Fak<t geçidi lanna yapt.klan fena \'e m~'um 
muha!aza e<lcn (Abdullah bin Ce. tesir ve telkinleroe.n bah edi) or, 
b bunlardan meydana ç1knn~ ban -• 

Diye, ortadan kaybolunca, dü~ 1 ir) ile maiyyetinde bulunan mü- felâketleri ne de canh canh anla- F" t M.. k b T k"l,.. b • l 
man süvar1leri birdenbire hareke- cahitlerin §Îddetli müdafaas1 kar- 1ya .ura a e e~ l ah u 1§ e ug"' ra~an r b' r tiyordu. Meselâ bir ana çiocuguna: •• 
te geldiler. Ve islâm ordusuna cep. §lSmda Hait m Veit geri çcki1.. _ tçin ç.ksm in~llah e mi! UÇ büyük tacir hakk1nda tahkikata giricti 

TÜNEL 
Bu sabahtan 
itibaren tatil 

beclen bir hücum yapmak iste<iiler. mek mecburiyeti hissetti. Btraz -ç 
k l Diye beddua ediyor ve bu bed. t.t b 1 F' t M'' k be 1 J:.'akat islâm okçulari, büyük bir son:a, ~~ rar i eri ahlarak müte- "" an u rya ura a te§kilâ- meydana ç1kanlm:§t1r. Bu trost ile 

muvaffak1yetle vazifelerini ifa et· add1t hucumlara geçti ise de, hiç dl uanm tek.;ir ve ~e~~ni da~tmdta ~a- tr §ehirde pamuk trostü yapan üç diger baz1 muhtekirler fabrikada J 

tiler. Derhal kademe kademe diz bir muvaffak1yet elde edemedi. an çocu ertesi . gun i~an enye büyük tacir hakkmda tahk1kata 

Dün sabah bir fen hey'eti 
tarafmdan mahallinde yap1-
lan muayene üzerine tünel se
ferlermin bu sabahtan itiba
ren kesilmesine lüzum gorüL 
mü§tür. Bunun üzerine tünel 
arabalari dün gece son sefer
lerini yapm1§lard1r. 

Ç
okere :;on derecede sür'atli bir Daha münasip bir f1rsat kolùya- yakalan.arak ya_laJa . du:;-u;:or; z~- I bajlam:~tir. Haber ald1g1m1za gore külliyetli miktarda pamuk yandi

rak hu" 1 t k t k . ' vallt, b1rkaç gun 1çmde b1r den, bu trost ~ehirde perakende l k g1m ogrenince fiyatlan yükseltmek 
ok yagdirm1ya giri§tiler. Dü~man cum arm1 e rare rr.e iç,n, 1 b. k ., k 1 ., o ara . . . t' . 

d ;,. 1r erruK a iyor t 1 kt 1 "''0 k'l d 1çm vaz1ye 1 musait gormü~ler ve süvarisine bir anda epeyce telefat aom yamaçlarma dogru çekildi. . 1 ,_ • sa 1 ma a o an .;v 1 o an a§ag1 ., 
verdirerek eri püskürttüler. Bu s1rada iki ordu aras~nda pi- 1 Yine b.r ... a~ka ana ~·a~rusun~: pamuklan toplamakta ve bilâhare derhal el alhndan pamuk toplami.. 

· h b' d b .. t" dd t"l d - Boyun bosun de\Tllsm, yenn fivatlan '·ükseltmekted1.rler T .. b 1 1 d M" k b 1 
Bunlar, harbi kizi~hrmak içm yaoe dar 1 es uf

1
un .~.1 b.e.

1
1 e e- J dibine gir! t'~ f i· .• t' .. . ros- ya a§ am.§ ar 1r. ura a e tC§ki-

yap1lan nümayi~lerden ibar<:tti. vam e .yoru. a ar uir in e çar- . . . . . .. un aa 1ye 1 geçen gun idrofil pa- lâh bu husui>ta esash tedbirler al-
Her iki orduda kâfi dereccde he. p1~1yor .. bütün cephe, bir deniz 1 Diye mkisar ediyor_ ~~ birkaç gun muk fabrikas!nm yanmas1 üzcrine maktad1r. 
yecan haS!l olunca, s:ra, mübariz- dalgas1 gibi gerileyip ilerhyordu. 1 sonra d~ ka~u~m d~d.1g1 ç1k·yl')r. Ç~- ---------.;. 
lere t-:eldi. Resulü Ekrem Efend1miz:n ih- I cuk yerm d1bme gm~·o~. Hele bir 
Dü~man ordusunun bayr&.ktan san buvurdugu k1hc1 hâm;l lan I çocuk kt kançhu1 .} uzunden dog-

1 (T (Ebù Deccane'1 kenclini àii•man mu§ bir fada anlatiyor ki bu, olur o an alha bin Eb: Talha) hey- -. / 
betli nâralar vurarak ortaya ahl safbr nm arasma atm1~1. Her ~ey. deg,l.:. Bogaziçindeki yalil~rdan 
di. Dik ve magrur bir sesle. (Er) hamlede, bir dü ·man yere seriyor .. ! bmnde dort, be:;; ya$larmda b1r ço
dilemeye ba~ladi. (Resulûlla:1)m iradesini yerine' cuk var. Bu çocuk ailenin pek se\'-

~ehir tiyatrosu 
l<omedi k1sm1 

--0--

y i. e i bina da ye
ni SéÙ.ne yap1hyor 

"Büyük Pla j,,a 
pislik cezas1 ! 

" Panorama ,, n1n da 
Mu tfag1 pis gorüldü 

Diger taraftan Amerikadan 
satm ahnm1!? olan yeni tünel 
kayl.§1 yola ç1karÙ!ru§t1r. 

Üç defa ceza 
gore n f1r1nlar 
B~r daha aç1lmamak 
u z e r e kapahlacalr 

Her f1r1 n 

3 günde bir mutla .. 
ka tcfti~ edilec.ek 

Rcsûlü Ekrcm cfend.mizin em. getirerek elindeki o k1ymettar k1- f gilisi.. derkcn iortaya bir çocuk d::
l'ile (Hazreti Ali) meydana firla. hem hakkm1 vermek için ëlümü ha gelince berikinde kiskançliklar 
di. Bu firlayiljm hizr ile Talhaya zerre kadar d~ünmüyor.. yerle. ba§hyor, o zaman anne ~1skanç ço
èiyle bir kihç darbcsi indirdi ki 

0 
re serdigi dü~man ceseUerinin ü- j ct.gu .~eselli.! için, ikide b1r ona §Un.. 

anda dü~œan hayraktarmm mig- zermden atl:yarak, magrur ve aza-1 lar1 soylem1ye ba§llyor: .. 
feri parçalariarak kafasi ·anldi... metli ad1mlarla dü~man kuvvetinin - Bebek kaka yavrum, sen c1ci! 
Hazreti Ali, d~mamna gèiz açhr. kalbgâhma dogru ilerliyordu. i Biz onu degil, seni seviyoruz. Hem 
madi ikinci kihç darbf>sile onun Ebû Deccane'nin bu ha!., Re~u-1 onu biz yar n obürgün tutup ba-
Eag aya~ml kesip ko a d M g !ûllah Ef1mdimizin nazan dikkatini l!klar yesln diye deni~e atacag1z! 

· · "'. 
1 

pkr 
1
· "b a • celbetti Ynntndakilere donerek ha- Bu sôzleri be-;, on defa dinliyen 

~ehir Tiyatrosu yeni temsil y.li 
haz1rhklarrna b3.§lanm1§hl'. Beledi
ye Reisligi halen Frans1z Tiyatrosu 
binasmda bulunmakta olan komedi 
k1smma münasip bir bina temin e
demeyince baz1 tadilâtla komedi 
k1sm1mn hep burada kalmasm1 
kararl3.§tirm1§hr. Evvelâ dram k1s. 
m nda oldugu gibi yeni ve büyük 
bir devvar sahne yap1lacaktir. Bu 

Belediyece yaptmlan bir kontrol Belediy<:? reisligi fmnlarm tefti§î 
de Floryadaki •Büyük plâj.m mut- i~ine verdigi ehemmiyeti arthr. 
fag1 pis g0rülmü§ ve aynca oora- mi§ ve i.er fmmn azamî 3 günde 
daki du§ yerlerindeki fayanslar da bir tefti~ g0rmesi kararl3.§hnlm1§
yosunlu ve çok kirli oldugundan tir. 
ceza kesilmi§tir. Muayyen rand1mandan a§ag1 ek-rurane nara ar vurar:>. mu are- · . .. . . 

ze meydan na attl 11 Talha korkunç fif bir tebess~n:.Ie: . . .. çocu~'. b1r gun k:msedcn haber .. 1z, Emniyet Müdürlügü 6 ne: §Ube mck ç1karan7 hamur veya bozuk 
memurlan da $i§l.deki cBomonti. ekmek im.al eden f1r.nlara vcril
ve .Panorama. bahçeleri sahipleri- mekte olan cezanm da art1nlrr.as1 
ne mutfaklannin pisliginden d.o11l.- tekarrür etmi§tir. 3 defa bu suçun. 

bir feryat ne yer€ yuvarlandi. Bu ... ~. \J.n~.n, ~~.~·uk b1r ~urur ;le)' u- bc~cg1 yakalaymca y al mi~' pence
fec1 yu\•::irlani~ esnasmda etekleri 1 ~.UYU!?~nu .?~1 u~o~. mu~unuz ... Bu. ri;w;n-:Ien. a~~nhya sa!. ver.) or .. ve 
kalkaraK mahrem yerleri açild1. oyle b1r yuruyu~tur k1, harp ".:eY-1 ~!dl§ o g1d1~~ . . 
Secaat ve nezahatin bihakkm tim- danmdan baska b1r yerde büyle Doktc·r, bôyle b1rkaç misai daha 
~li alan (Hazreti Ali), dü~mamm yürüyenden Ccnâb1 Hak memnun ver~ikten so_nra, fena ve me~'um 
0 gülünç vaziyette oira-kmadt. Ki- olmaz. tclkmler yerme herk.ese ve hele ço. 

sahnenin in§asma 10 bin lira sarfo
lunacak,:r. in1aat yeni tèmsil y1h 
ba§lang.crna kadar ikmal edilmi§ o
lacaldtr. 

y1 ceza vermi§lerdir. dan dolay1 ceza verildigi tahakkuk 
- -u---- edcn f1r;nc!lar gorülürse bunlarm 

Üsküdar • Beykoz §Osesi 1 fmnlan hemen ve daimî olarak ka-
hc1mn ucu ile onu ters çevirip e- (Devam1 var) (Devam1 4 uncu sayfada) ü k .. . . pat!lacakhr. 

s udar - Beykoz §C•sesmm Bey.1 '· · . 
1-erbey· ç lk" V .k.. .. Aynca ha.Jar nda 1cray1 san-teklerini indirdikten sonra, mey

dam tcrkederek, ordudaki eski 1 
yerini ald1. Pl AHKE~ E LERDE ve PO LISTE 1 

Beyaz1t - Koska yolu 15 günde 
temizlenecek 

Beyaz1t - Koska yolunun sag ta. 
rafmdaki molozlarm sür'atle kal-

1, enge :0y, an1 oyu, . . k 
Ka d'll· K" "k A d 1 h' attan, da1m1 iolarak men aran da n 1 1, uçu su, na ou isa- .1 kt' 

d vcr1~e ir. 
r n an geçen k1smmm ve Bcykoz- ----~·---

Hazreti Alinin gosterdigi ·b11 , , 
büyük irnhramanhk. bütün islâm 
ordw;unu ne~'elendird1. Re:;ùlü 1 
EkN'm efend1mizin mübarek çeh. 
relerind4'n m<'serret tebessümloeri 
belirdi. Artik, umumî hücum em

-----------------------------------..1 •• •• • Jr 
' 

bir yarall d.nlarak güzergâhm çirkin manza
rah halinin izalesi dün Vali ve Be
lediye Reisi Lûtfi K1rdar tarafm
dan Belediye Hey'eti Fenniye Mü. 
dürlügüne bildirilm.i§tir. 

Abrahampa§a yolunun yenidcn ve 
2 kat katran kaplanarak in§as1 ka
rar la§hnlmi§hr. 

Komür ihtikâr1 yapanlar 
Fiyat Mürakabe te§kilâti son gün 

loerde këmür ihtikârma mâni ol
mak için faaliyetini bu sahada tek
sif etmi~tir. Këmür ihtikâri yapan 
iki perakendeci yakalanmi§tlr. 

Komür saf l§l 

Eti Bank taraf1ndan 
tanzim ediliyor 

ri \'ermenin s1ras1 gelmi§ti. 
Fakat J.\.1ü~rik1'erin en œsur mu. 

hariple.-:nden (Osman bin Ebî 
Talha). Kurey ordusu bayrakta. 
rmm intikamm1 almak için ortaya 
at1Id1, Ayn1 zamanda, (Hazreti 
Hamza) da meydana ç1karak iki 
kuvvetli mübariz ka~1la~b ... Ham
za da hasmma goz açtirmad1. Îlk 
k1liç darbesile Osmanm sag kolu
ou kcsti. K1hc1 ile beraber, yere 
dü ürüverdi, Ïkinci darbe ile de 
karmm de~ti. Kurey~ kahramani, 
kanlar 1çinde yere serildi. 

Kad1koyünde iki tramvay kazas1 
bir kofteci de mü~terisini yarala 1 

Evvelk! gün Eren!,oyünde iki 1 ve kadinm yuvarlanmaslll müte
f-oeci tramvay kazas1 olmu~ ve bi- akip süratl firen yapmasma 

rinde ya~ll bir zatm olümüne; d1- j ragmen bir müddet daha gitmi~ 
gerinde de genç bir bayanm bir ve i§te bu anda Bayan Sabihanm 
bacagmm kesilmesme scbebiyet bacaklar:ndan biri tekerlekler ta. 

vermi~tir. rafmdau biçilmi~tir. 
Ald1g1m1z malùmata gore Eren- Kadm derhal Nümune hastaha. 

kôyünde oturan eski MecEsi Meb- nesine naygm bir halde kaldml-

Buras1 âzamî 15 gün içinde temiz 
lenmi~ <>lacaktrr. 

Sirkeci garmda posta merkezi 
aç1ld1 

Tren yolculanna bir kolayhk ol
mak üzere dün Sirkeci gannda 
posta, telgraf ve telefon merkezi a
ç1lm:§hr. 

---0---

Askere k14 hk hediye 

---<>---
50 ton naftalin geldi 

Bu hafta içinde hariçten 50 ton 
naftalin gelmi§tir. Bunlann üçte 
biri fabrikalar ve geriye kalan k1s
m1 da eczaneler ve Anadolu ihti
yaçlarma tahsis edilmektedir. 

Bakkallara petrol tevzialt 

Komür sati~ ve tevzi i§ini tek 
elden idare için Etibankm kurdu
gu komùr sati§ ve tevzi müessese-

si §ehr1~izde de faaliyete geçmi§
tir. 

ikhsat Vekâletinœ yeni konulan 
fiyat haJdme gëre istanbulda ko-
mürün tunu mü§terinin vas1talan
na depJ<la teslim §artile toptan o
larak 2 l liradan satilacakhr. ~im. 
di semtlcr için tâli depolar tesis o-

Üçüncü mübariz olarak (Ebû usan mcmurlanndan Mehmet Ke. m1~ ve l1er iki vak'amn suçlulan 
Sât bin Talha) geldi. 0 da islâm nan evvelki gün evinden ç1karak olan vatmanlar yakalanarak tah
kahramanlarmdan (Sât ibni Ebî Kad1ko;üne gitmekte iken Bos- kik ta '-z.îlanm1~t1r. 

Yardun Sevcnler Ccmiyeti istan
bul Vilâyeti merkez §Ubesi kahra 
man askerlerimize k1§1Jk hediye te_ 
mini için faaliyete geçmi~tir. Cemi 
yet muhtelif Halkevlerile müsai' 
yerlerde müteaddit dikim atôlyele 
ri de açacaktJr. 

Istanbul bakkaliyelerindc pera
'<ende olarak satilacak petrol için 
fstanbula ne miktar petrol tahsis 
)di!digi hakkmda Ofis bugünlerde 
·rilâycte malûmat verecek ve mü
cakiben tevziata ba§lanacakhr. 

lunmak:ad1r. Otedenberi komür 
sat1§1 ile me11gul olan müesseseler. 
den bu maksatla istifade ed1lecek-
tir. 

Vakka ) tarafmdan atilan bir ok tanci _ X'adikoy hattma Üjliyen bir 
darbcsile tepelendi. 

füiylece dü§man mübarizlerinin 
birer birer maglûp edilmesi, her 
iki orduda son derecede heyecan 
uyand1rd1. Bütün asker saflarmda, 
birbirine hücum etmek için sabir. 
G1zhk alâmetleri gê:irünmiye ba§
lad1. 

Umumî hücuma ba~langzç olmak 
üzere, evvelâ dil§man süvarileri 
harekete geçti. Kurey~ kabilesinin 
en namdar rüesasmdan ve kahra
manlarmdan olan (Halit bin Velit), 
maiyyetine kuvvetli bir süvari 
müfrezesi alarak, (Ayneyn) dag1-
nm geçidini tutan müslüman kuv
vetinin üzerine hücum etti. Buray1 
yanp geçtigi takdirde, müslüman 

tramva:; n altmda kalm1~ ve he
men orada bu korkunç vaziyetin 
tesirile iHmü!jtÜr. 

ikinci faciaya gelince; bu da 
yine Erenkoyimde oturan Sabiha 

admdaki genç bir bayanm ba~m-
dan geçrnü;~tir. 

0 gün plâjda bir müddet ban. 
yod.an scnra cvine avdet etmekte 
olan Sabiha tramvay' caddesinin 
bir kaldmmmdan digerine geçer
ken yine Bostanct • Kad1këy haL 
hna Î!iliyen bir tramvaym :jiddeL 

li bir s'Jemesine maruz kalarak 
tramvay yolu üzerinoe dü~ü§tür. 
Tra,mvay arabas1 bu anî çarpmay1 

-Karanllklann Adami 
Y azan : 1 R F A N D 0 G A N 

"-------- Edebî Roman 41 
Erkek bir an dü§üncelerinden 

kurtuldu ve bu dalgmhgma için
den gülerken, di§rndan bir yalan 
uyduruverdi: 

- Mamaranm bu derece güzel
ligi ka~1smda, fazla olarak bir de 
seni yammda bulunca ben ken
dimden geçtim Feriha. ihtar etme
sen kimbilir daha ne kadar gide. 
cektik. 

Otom.)b1li hafif firen darbeleri
le asfalt üzerinde k1zaklad1, son. 
ra vitesi degi§tircrek, Floryaya 
aynlan yola kadar gel"i.Iemege 
ba~lad1. 

Ôgle 51cag1 tahammülsüz bir 
hal aldig1 zaman; onlar d~, deni
ze bak n bir gazinonun kap1s~n

d.a a.ro.i>a.y1 du.rdurdu.lar. Banyo-

dan evyel, biraz istirahat maksn.. 
dile tenhca bir kèi§Cde b~ba:]B 
verip :aaU.erce eglendile.-. 

1Ak)a•n serin}i~ \kend!ni gos
terdigi zaman, onlar da vûcutlari
m denizin kucagma b1rakhlar. 

Sahildeki müzigin tath nagmele 
rile,, su!orm ~1prrtrlan birle§ince, 
Feriha da â ·1gmm kollarmda gcç 
vakte kadar güldü, ne§'elendi. 

Gündüzün bütün uyU§uklugunu, 
mavi sulara terked.ip toe, zinde bir 
§t?kilde tEkrar gazinoya gm:hkleri 
zaman, sular da âdetâ kararm~ti. 
'flerlerine dënmed€n evvel, yine 
bir ko§eye çekil.diler; Adalar ta.. 
rafmdan dogan kocaman bir aym, 
deniz ûzcrind~ki sihirli yolunu 
seyred.e ede lÇtiler, güldù. cr, eg-

Agir bir yaralama 
Evvelki gece saat 23 raddelerin. 

de Bab1âli caddesinde 26 sayi.da 

kOfteci Alinin dükkânmda bir ya. 
ralama vak'as1 olmu§tur. Kôfteci 
Ali dük'<:âmna gelen aym caddede 
16 say1daki Halil ile bir sebepten 

dolay1 kavgaya tutu~m~ar, bi. 
raz sonra Î§ büyümü~ ve këifteci 
Ali elin<' geçirdigi b1çag1 Halilin 
üç yerine sapltyarak agir surette 

yaralam1§hr. Yarah hastahaneye 
kaldmlm1~, hâ<liseyi müteakip ka
çan suçlU da bir müddet sonra ya. 
kalanm1!itlr. 

Eyüpte yeni yap1lacak yollar 
Bclediye Reisligi Eyüp kazas1 

yollarmm yapilmas1 için yeniden 
10 bin _;rahk bir tahsisat temin 
etmi§tir. Bu para ile Mahmutpa§a, 
Boyac1, Kalenderhane caddeleri 
yollan yap1lacaktu-. 

Çopçülere ayakkab1 ve çorap 
da verilecek 

Belediye Reisligi çopçülere elhise 
ve kasketten ba§ka y1lda 2 dcfa a
yakkab1, çizme ve çiorap verilme. 
sini kararla~hrm1§tir. 

----<>--
Tevfik Fikretin kabrinde Istanbul Îa§e müdürlügü 

ihtifal yap1ld1 Istanbul Îa§e Müdürlügüne mül-
Büyük 11air Tevfik Fikretin olü- kiye ba§mü!etti§lerinden Hikmet 

münün 26 nc1 dënüm yù1 münase- Soyman tayin edilmi§tir. Bu suret. 
betile dün saat 18 de Eyüp Halkevi le istanbul ta~ te§kilâti tam kadro 
tarafmdan merhumun Eyüpteki ile faaliyete geçro4 bulunmakta
-rakberesinde bir ihtifal yap11m~- dir. Îa§e Müdürüne yeni vazifesin
t1r. 1 de muvaffak1yeler te~enni ederiz. 

Depoda toptan sati§ fiyati esas 
tutularak tâli sah§ yedermden 

yap1lacaK komür sat1~1 için bir ba. 
rem hat:irlannu§hr. Tâli sati~ §U

belerinde bu t:yatlar büyük 1evha.. 
larla iLlP olunacak ve bundan 
fazlasma komür sahlam1yacaktir. 

- -- ---< 

Ticaret Vekâleti müste§ara 
Ankaraya eitti 

Bir müddettenberi §ehrirnizde 
bulunan Ticaret Vekâleti Müste. 
§an Halit N azmi K~mir dün Anka
raya gitmi§tir. Halit Nazmi Eylûl 

ortalanna · dogru b~yacak olan 
Türk - Alman ticaret müzakerele
rinde Türk hey'etine riyaset ede
cektir. 

lendiler. Müker:em bey, kmnda bir file. Kadriye hammla Mükerrem beyi l Iesi hatmnda. Fakat hepst bu ka. 
Gece yansmdan sonra, Nihat ri sa bit halini alan bu karann çilfJnlara çevirmi~. Kizlanmn dar ... 

Ferihay1 yerine b1rakh ve kadmm mânas1m bir türlü an1Jyam1yor. agzmdan bir tek kelime ç1kmi.. Yazthanenin üzerinde duran bir 
bir sürü 1srarma ragmen, evine Vcdiamn, bir gece geç vakit bay- yordu. Bir buhran geçirdigi bel- sürü kàgidi, asabî bir el hareke. 
donmek mecburiyetinde olduju. gm olarak bir taks1 ile eve getiriL liydi. Say1kliyor ve terliyordu. t1 k 
nu soyliyerek, beraber kalam1ya.. digi günü dü~ünüyor ve !jOfürün Derhal etrafa ko§ulmWl bir kaç 

1 
e enara firlatarak ayaga kalk.. 

cagL için, ozür dil€di ve aynldi.. sozlerini hahrlamaga çali§tyor: doktor kdarik edilmiiiti. Fakat ya. ti. Uzunlugu be§ metreyi bulmi-
lar. c- Miikerrem bey siz misiniz pilacak hiç bir §ey yoktu. Hepsi yan odanm içinde belki yüz doefa 

* efendim? On be§ dakika evvel bu a~m ~_eyi soylüyorlard1: !<u~et~ t a§agi yux:an gidip geldi. Bir pake.. 
Mükerrem bey, on gündenberi hamm, kendini kaybetmi~ bir va.. b1r kr1z, kurtulmas1 muc1ze, umit te yakm sigara ile, dort be-? tane 

halledemedigi bu muammanm .iç- ziyette otomobilime hindi ve k1,.. , kesilmez. kahve i~ti. 
yüzünü Nihattan i.igrenecegini ü. saca, b•1 apartimarun ismile s1z1 Mükerrem bey o gece sabahlara Ticaret i~forindeki müthi§ ze. 
mit ederek beklemcge ba~lam1§ti. , sëyledi. Herhaldc anî olarak has- kadar Nihad1 aram1§, fakat bütün kâsm1 a:tami oereceye ç1kardi, hiç 
Gerck kcndisinin ve gerekse kar1. talanmt§ bir mü§teridir,• diye ihti. emekleri bo~a ç1km1§li. bir §CY dde edemedi. Bir arnhk 
smm s.1n derece ugra!?malarma mamla getirdim. Yol uzak degil, Aklma bir sürü ihtimal geli. 
ragmen, hiç bir netice eldc <:'dile. Tepeba~mda bir aparhmamn o. yordu a"llffia, yakmda evlenecek 
nemi~ti. nünde '">indi amma, buray1 bulun.. olan niFnh bir çifti, bu nevi ih. 

Vedia k€ndine gel.digi günden- caya kaèar biraz vakit geçtb timallere dahil edemiyordu. 
beri, hemen hemen hep aym ~ey. $ofôr, fazla bir ~y bilmed.igi i- 0 gece §3.§ktnhkla §Ofôrün nu

leri soy.l~yerek onlarm merakm1 çin, Mükerrem beyin sordugu bir maras1m a~agr un~tm~ ~~
azaltaca~ yerde fal'Jlala~tJ.nyor. sürü suaie cevap veremcmi§ ve pa. sayd1, belk1 ba§ka b1r yoldan yu. 
du. rasm1 a'arak gitm~ti. j rüyereÏ{ ber hangi bir ip ucu elde 

- Nihalla ararruzda arhk hiç 0 gün, Vedia, ak§am üstü nL 

1 

edebilird!. Fakat, neticenin bu ~ 
bir ~y kalmam1~tir. inat edecek §anhsi ile gezmege gitml§l-erd.i. kilde biiecegini, bay~m bir evlât 
olursamz beni yok bilin. Ya o, ya Onu tekrar Nihadm eve getirmesi kar§ismda ~a§irmt~ b1r baba ko
ben. iktmizin b.rlc·mes\ne imkân lâz1m gr lirken, baygm vaziyette l tay kolay tahmin edememi§ti. 
·ok. An:adwiz m1 baba?. bir ta:ksi iloe yalmz olarak donü~ü, (Tepeba~nda bîr apartrm.an) cüm 

telefonu açti, Nihad1 yazihancs111,. 

de aradi ve her günkü cevap :t 

kar§Jl~h. 

- Konyaya gittiler efendim. 

Bugün yarm gelmek ihtimali var. 
Ne yapacagm1 bir türlü tuyir. 

edcmiyor. $irketlerle gorÜ§Ü lüp 

halledilecek o kadar Ï§i oldui!u 

halde, "nu yalmz bir tek ~ey dli
§Ündürüyor: K1Z1... ve Nihadm. 
boyle bîr zamanda kaybolu§o.1 . 

(De va mi var) 

Geni~ volkan 
Yuan: Prof. Sükrü Bab~ 

S unday Ekspress ingiJli 
gazetesinin sahibi Job11 

Gardon bütün Asva 1<1t· 
asm1 Tokyoya kadar, ge,;i§ bit 

'volkana benzetiyor. Ôyle bir vol• 
kan ki henüz indifâlara ba§la111a: 
d1g1 için çok sakin bir toprak gib1 

gorüumektedir. Fakat hakikatte 
müthi§ infilâk için bir k1vilcnn klÎ• 
fidir. Esasen bütün iniriliz mat· 
buah kat'î hedeflere girildigi ka 
naatini izhar ediyorlar. Her all 

yeni yeni kararlar harp durumuJI' 
da küllî tahavvüller yapacakt11· 
Ruzvelt - Çorçil gorü§mesini ta: 
kip eden bu tahminlerin srrf pbl 

sozler olmad1g1 muhakkakttr. t:· 
sasen Londra bu harpte de dairU9 

iyi istihl.taratile temayüz ctmi~tit• 
Henüz Alman - Rus dostlu~u de• 
vam ederkcn irat ettigi bütiin ni· 
tabclerde J\.'lister Çorçil Atina11 

harp makinesinin muhtelif istikW 
mctlcrdc harcketc gelmcsi ii:1~ ii11 · 
larm1 miitalca ederken daima vk· 
rayna ve Kafkasyaya teveeci.ih el• 
mesi ve oraclan Hindistani tchdil 
eylemesi ihtimalini bir dakika goi: 
d<'n uzak tutmuyordu. StaliJ11 

Almanyanm Rusya aleyhinc 111ii· 

teveccih haz1rliklarmdan haberdat 
eden Mister Eden olmu~tu. Bina· 
enaleyh yeni hâdiselcr arifesindt 
oldugumuz hakkmdaki kehanct de 
tamamen ha:}al mahsulü olman11111 

icap eder. Fi!hakika rc>1' hihiik bil 
falc1 olmak~1z•n As" alla -ufui!I'11 

fevkalâde kararm•§ oldugu bir bC' 
dahcttir. 

.Taponya, Frans1z Hindkinîsi 11Î 
Î§gal etmekle bu civarda Amfti• 

ka ve ingili7lcrin haz1rhklar111• 

kar§t ihtiydî bir tedbir alm1~ ol· 
dugu kanaatindcdir. 

Ruzvelt - Çürçil mülâkatmm 11e: 
ticesindc Rusyaya harp m:ilzcn1c51 

bak1mmdan büyük yard1mlar Y11' 

prlacag1 anla~1ld1gmdan vc bu lll~~, 
zemeyi Vladivostok'a gotürmek 11' 

d ,. zere gemiler yola ç1km1~ bulun 1 

gundan Tokyo matbuatmda ass· 
biyet ba§gostermî§tir. Japonla' 1~ 
noktai nazar1 §ttdur ki bu kadB' 
silâh nakliyat ve güri.iltüsü ile tJ· 
zak ~arkm sakin muhit vc hav3'

1 

zchirlenmektedir ve Japon s11W 
rtnm yakmlarmdan bu kadar tcl1' 
l 'k )' t' . ·•·3'' 1 e 1 cm ranm geçmcs1 o t;I • ·~ 

patlam1ya haz1r bir <"ephanc!1 

haline sokacakhr. 
Fakat kendisini §Îddetle mûd'; 

faaya devam cden K1z1lordt1~ 
müttefiki Îngiltcre ve dosttl f/ 

merika fîlî hiçbir yard1m yap11111f 
mak gibi mcnfl bir vaziyetc k3 

lanabilirler mi? ~üphesiz J)los~: 
va bu iki dcvletteu yardnn t:i ~I 
binde bulunmu~tur. Atlantikle 
mükâlemelerde oldugu gibi y11k 111' 

d k ,ff' a Moslwvada toplanncak ·01· b~ 
ransta da hep müstaccl ollln ~· 
yard1m Î§Î ilk piânda gorti~ütccc 1, 
tir. Müstakbel tasavvurlar, .t\"_~~ 
panm tanziminde Rusyaya thl}i~ 
cek vazifcler uzak bir gcJecc~e' 
dcrtleridir. Realite ise Kiyd, 0 111 
sa ve hattâ Moskova kap1Jnr1 

dayanmt§ bulunmaktadrr. ~ 

Cephelerde Alman tazyiki 11~1 • 
hkça Moskovanin da dost ve JJ11,. 
tefiklerinden istekleri, hakh 01" 
rak, artacakhr. En mü§kül a~,~ 
rmda kendisine el uzata~I) bÎ' 
dost vc müttefikleri Rus efkar• iJI' 

raz zor anhyacaktrr. Diger ba1'~"' 
dan garp demokrasisinin de Jtltl'~· 
faati Rusya gibi muazzam bi~ fl11 
kavemet merkezi varken, 11il' ,~ 
himmet ile hasme her taraftaJI 

511~ 
drrmakhr. Binaenaleyh iki !11r;11, 
da hareket âmil ve saiklcr•. p.si* 
bin mantrk1 ve cereyan tarz• tJl 

l . . . b. k'Jde bB ,. mesc esmm gem§ 1r §e 1 1011: 
mevzuu olmasm1 istilzam c 11 ,11 
bulunabilir. Harbin siklet wet ,1 

bir taraftan Rusya, KafkasY" si' 
hattâ iran ve Hindistana kad11' 11,1 
debilir. Diger taraftan da ft~tl 
ve ispanya yolile Afrikanll1 •Jll~· 

T pt ri k1sm1~a kadar dayanab1 ~r . .,-jfitl 
gmdan vurulamtyan r~ tctlt' 
kalb!erinden hançerlenmek ~ ~·11'' 
bilir.Îngiliz gazeteci~inn hak j11111~ 
bütün Asya bir volkan~ll· <Ill M' 
ilâve edelim: Bütün Afr1ka 
le... /, 

K "t.. .. tatebe 1z ensh usune ( 
kayd1na ba§lan1Y0 ~· 

. pii$' ,1 
Ni~anla§mda eski Sait 5,~.J 

nagmda kurulan Ak§am !{1
\ 11 it 

mektcb;ndcn maada . ~~~~~iill a~ 
kurulacak ilk k1z nest1tu5~ e~I' 

. .1 ·$11r. 1 
haz1rhklan ikmal edt mi l"l ~ 
titüye a~·m 25 inden j(lbarc 
be kaydma ba§lanacakt1r. 
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IKDAM ------ SAYFA- 3 

r " Güzel Sanat-

Îngiliz i~ Naz1-
r 1n1 n beyanat1 

Fasl1 Yahudiler Çang-Kay-~ek 
lar AkaJem:_;i 

Sergisi 
Çekilen ·tazim 

telgraf1na 

l,...~_A ___ o~~L~I_·--y~--E~_o ___ E~_-_1~s-_-L~_A-,.~_H ___ A~~T~·-J 

Ceza ve tevkif evlerinin 
Y arzn alacagi manzara Almanya silâhtan 

tecrit edilmedikçe 
sulh yapilama z 

Londra, 19 (AA.) - t~ nazm 
~vin dün lf<"rdigi bir nutukta §U 

ranatta bulunmu§lur: 
. ÔyJe zannediyorum ki, Ïngiliz 
;rnparatorlugu, Çin, Amerika Bir. 
e~1k Devletleri ve Rusya dünya. 
~1n müs•akbel te§kilâtmda tahak
~uku imkànma hiç bir zaman ib.. 
1lnal verilmiyecek olan bir roi 

0Yn1yacaklardir. 
ltam rnaddck>r meselesine temas 

eden B •vin, ,,Oyle demi§tir: 
Bu maddelenn taksimi te~kilâta 

b· l •g anrr.a!1d1r. Ben barn madde. 

t
•'rdcn müst"rek tstifadenin taraf. a • 

rt)'im. Bununla beraber Alman-
~? •ilâhtan lcl'rid edilmedikçe hiç 

1r sulh teessüs etmiycceklir. Zi.. 
;a Almanya beynelmilel anla§ma
ara hurmetkâr degildir. 

o--

Kendilerine ta h sis 
edilen 

yerl e rd e o t ura caklar 
R&bat, 19 (A.A.) - Dün sarayda 

cereyan eden uzun bir mülâkat es· 
nasmda Sultan ile General Ne>gues 
arasmda geni§ bir noktai nazar tea
tisinde bulunulmu§lur. General 
Yahudi sekeneden baz1 stntflara 
dair hazU'lanan metni takdim et
tn§ ve ::.ultan bu metni tasdik 
etmi§tir Meine g-Ore Eylûl 1939 
danbcri yeni §ehirlerin Avrupali
larla meskûn mahallelerine yer

l!!§mi§ olan Faslt Y ahudtler olduk.. 
ça ktsa bir müddet zarfmda an'ane 
icab1 olarak kendilerine tahsis 
edilmi§ olan mahallelere 

mecburiyetindedirler. 

donmek 

Bir dünya rekoru 
k1r1ld1 

Stokho1m, 19 (A.A.) - Ofi: 
K1 rteh ird e 
Milli $ef günü 1

1 Johnson. Caleb, Koelanne ve 
Hellstr~m'den mürekkep olan 

· fs,-eç ekibi, 17 dakika 28/ 10 sani.. 
t ktr§ehfr, 19 {AA.) - Millî $ef yede 4Xl00 ,5437 metre. dünya 
~srnet tnonü'nün buraya geli§le. rekorunu k1rm1~l1r. 
n'.n1n Yt'dünümü olan Pazar günü.. Bundan cvvel rekor, 17 dakika 
r·u R:1"§.:?hir halk1 büyük tezahü..116/1/10 saniye ile Amerikanm 
~ kutlam1~ltr. Indiana iiniversitesinde id.i. 

Dumlup1narda yap1-::
lacak büyükmerasim 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

30 Agustos 
program1 

Zafer 
tesbit 

Bayram1 
edildi 

c,z!a.$kun1andanlJ.k meyd .. n muharebe_ ucuz tari!eli gldij ve donüs trenleri 
/\.~ l9 uncu y1Jdonu1nu dalaylSiyle 30 t.ertip edilecektlr. 
A;, los'da Uumlupm>rda Moçhulasker 12 _ A) Silk.isaray istasyonu ile, 
ll~, i~esiade ya.pilacak mcrasim progra- •erasim yert aras1ndaki münakalât ve 

a7.1rla.i.un1sttr. Program1 ayneo nes- . . 
tt\L1uruz: 

1 
r11eras1m yerindekJ (f"rtibat .ve haz1rl.1k.. 

1o,' - l.ler:wm, Dumluptnarda 30 Atus 1 ~ Korkomutanl.I,i!ulca temm edilecek-
11! lunu saat l l.30 da yapùacakhr. I · . . 

•raoun Anrn tnrinci Korkomutaru.- B) Gerek bu mlinakalat ve gerek 
<!,,, tnerasimin bey'etl umumiyesinde Kil-
~" 2 

- • O cün. 1ttera:.lm baJlamaulan t.at.va ve Afyon Vilàyetlerl ve Paru 
&tt~Cl, M~·bulo.isk.er àbidesine ;BUyu.k T~kilàtlarl Kora her lürli.1 yard.urun 

0 lec Mec-J.L.t. Ba~vekAlet. Vekâleller, â.zamlsini yapacaklardlr. 
ci:du "~· Cùmhuriyet Halk Partisi, Be· 13 - 30 Agustos günü ak~m1 Afyon 
tii~ 'l't-rbiy~s1 Genet DirekLOrlugü, Kt- Vilâyeti C. H. P. Reisi, Ordu, merasime 
atrg~' l'Urk Hav.ïl Kurumu, Çocuk E- ~Urak eden hey'etler ve Halk mümes
*"··rne l<_urumu, Ordu Harp maIO.llerl siller· ~ere!ine A~ .. onda bir yemek zî-

'11cler· . t' Tü' k B l "' ~J ''ti. . 1 lmàr Cem1ye l ve r a- yafeti verecektlr. 
q· 8 1rl1ti actiarma birer çelenk. ko

" ' '.lr 

Moskovaya 
gidiyor 

fl.illî $ef 
JaponJar buna "nev
midane bir müraca

a t,, diyorlar 
Tokyo, 19. {A.A.) Ofi: 
Çank - Kay - $ek'in Moskova

ya gide.,egi §eklindeki haberler 
hakkmda mütalealar yürüten sa. 
lâhiyettar muhafil, bu haber dog. 
ru ise bundan Çang • Kay • $ek'in 
Sovyet I-.usya ile ingiltere ve A
merika o.rasmdaki mesai birligin
den istihde ederek Rusyan.n daha 
müessir b1r yard1mda bulunmas1. 
m temb için nevmidane bir mü
racaatta bulunmak arzusunda ol
dugunun anla51lacag1m beyan et
mektedirler. 

T e~ekkürlerle mo
ka belede bulundu 

fstanbul, 19 (A.A.)_ Güzel 
3an'atlar Birligi resim §Ubesi
nin Galatasaray mektep bina
smda her sene kü§at etmekte 
oldugu sergilerin 25 incisinin 
bu sene de tesisine muvaffa
k1yet elvermesi milnasebctilc 
Millî ~efimize çekilen tazim 
telgrafma cevaben, Cümhur
reisimiz, k1ymetli san'atkârla. 
r1m1zm necip duygulanua te
§ekkürlerini telgrafla iblâg 
eylemi§lcrdir . 

Vekiller Hey'eti taraf1ndan ka b ul o 1 un an yen i ce za 
ve tevkif evleri nizamnamesi, bu m üesseseleri
mizde ç o k f ü mu 11 ü ve esasll bir inkllâp yaratacaktlr 

Nizamnamenin esaslar1n1 hülâsa edigoruz 

ÜÇLÜ KONFERANS VE ÇiN 
Londra, 19 {A.A.) - Ofi: 
Ofinin Uzak $arktaki muhabi. 

rinden: 
Londradaki diplomasi mahafi

linden Moskovada !ngiltere, A. 
mreika ve Svvyet Ruspa arasmda 
akdedilccck üçüzlü konferansa 
Çinin de i~tirak et)Ilesi imkânmm 
mevcut <>ldugunu kabul etmekte. 
dir. Uzak $ark meselesine temas 
edildif(i takdirde Çinliler müza
kerelere i~tirak etmege davet o
lunacaklardtr. 
Malûrn 1ldugu veçhile üçüzlü kon
ferans, rl1ger bir tak1m hususat a
rasmda, J aponya tarafmdan Sov
yet Rusyamn deniz eyaletlerine 
veyahut haricî Mogolistana kar§t 
yap1laea~ ·bir taarruz neticesinde 
h.âdis ol•cak vaziyeti de müzakere 
edecektir. 

Zonguldakda 
güre~ler 

\.. .J 

Mihvercilerin 
• gem1 zayiat1 

--0-

Mecmuu 4 milyon 
7 bin ton u buluyor 
Londra, 19 {A.A.) - 16 Agus-

tos 1941 larihine kadar dü§manm 
ugrad1g1 zayiatm •Zaptedilen, ba
tmlan veya kendi mürettebalt ta
rafmdan batmlan• tonaj yekûnu 
resrnen §Oyle tahmin edilmekte.. 

dir: 
2.321.iJOO ton hacminde Alman 

Adliyè ve S1hhat ve tçtimaî Mu
avenet Vekâletlerince m~tereken 
haz1rlanan ceza ve tevkif evleri 
nizamnamesi Devlet §Ûrasmca da 
telkik ol11narak Vekiller Heyeti 
larafmdan kabul olunmWjlur. 

Mem!Pketimizde ilk defa olarak 
haz1rlan&n ve bu günün modern 
~artlar v~ icaplartn1 nazar1 itibare 
alan bu nizamname ceza ve tevkif 

: evlerimizm is1lkbalde alacaklan 
manzara ve mükemmeliyct bak1• 
mmdan gayet yeni ve §Ümullü bir 
tak1m hükümleri ihtiva etmekte
dir~ Nizamnamenin esaslar1ru a~a. 
g1ya yaz1yoruz: 

Bu müesseseler ccza infaz miles.. 
seseleri, ceza ve tevktf evleri, 
mmtaka ceza evleri, kadmlara 

mahsus ;nfaz mahalleri, genç suç.. 
lulara rr.ahsus infaz müesseseleri, 
çocuk tslâh evleri olmak üzere alti 
k1s1mda toplanm1~tir. Her mah

keme bulunan yerde bir ceza ve 
tcvkif evi ve Adliye vekâletince 
tesbit ol11nacak mahallerde mmta-

gemisi. 
t ka ceza cvleri ile çocuk tslâh ev. 

1.533.000 ton hacminde talyan 
leri buh.macak; bu müesseselerden 
tevkif evlerinc!e salâhiyetli merci.. gemisi. 

34.000 ton hacminde Finlandiya 
gemisi. lerin verdikleri tevkif kararlar1, 

119 000 to hacm
. d d" ceza evierinde de hafif hapis ve 

. n m e U§mana 
Kara Ali ve Mülâyim taydali oian dif:er gemi1er. intaz1na ba§1and1f:• tarih.te müte-

baki ceza müddeti 3 seneyi geçmi. •• ) d J • 4.007 .000 ton dan ibaret olan ye. g u r e ~ e r e g a l p yen h.apts veya agir hapis cezalart 
kûn, hava hücumlan ile tahrip e. infaz ohmacakhr. Daha uzun mücL 

Zonguldak, 19 {A.A.) - Pazar dilen gcmileri ve hacimleri ye-
günü burada Zonguldak'm Funk.. detli cezalann in{az1 mutlaka ce.. 

kûnu 301000 tona balig" olan ve 1 · d · d'I kt' 
suyu sahasmda büyük ve iddiah za ev enn e icra e 1 ece 1r. 

1 uslar tarafmdan batmlnu~ ol. K d l · t hk • · t h" 
bir pehDvan güre§i yaptlmi~ ve a m ara a1 ma um1ye u-

duklar :iddia olunan 51 vapuru k" le 1' e alar n "ddet e güre§ler neticesinde Türkiye ib* um r , c z 1 m mu v 
pchlivanlarmdan Kara Ali Roman da ihtiva etrnektedir. mahiyetine gore ya ceza evlerin-
yah Ka,Jt11 ve Mülâyim Gonenli Zikri geçen yekûn, 10 Agustos de veya mmtaka ceza evlerinde 
Hamdiy1 yenmi§lir. Bu güre~lerd'e 

1
1941 de ne§redilrni§ olan erkam kad.tnlara taltsis edilen hususî ma. 

be~ bini mütecaviz bir sey•irci üzerinden 790.000 ton miktarmda hallerde infaz olunacaktir. 
kütlesi •1azir bulunmu§!ur. bir îazlahk gostermektedir. Suçu J~led1gi zaman (15) ya~1ru 

!!!!!~ bitirip ae 18 ya~m1 bitirmiyen ve 
- cezasm1,1 çektirilmesinc ba~landi-

mahkûmlarm cezalanm infazm i- tevdi ed,Jinciye kadar kalabilecek 
cap ettil'en sebeplerin zail olup, lerd.ir. 
olmad1klarm1 tetkik edecek ceza MAHKÛMLARIN FÎKRt KAL. 
kanunu•un hükümleri dairesinde IKl)™ASI <CEZA EVLERÎNDE 
mahkûmlarm zirai ve smaî mües- OKUL. 
seselerde geri kalan cezalarm1 ça- Mahkûmlara okuyup yazma og-
h§Orak geçirmelerine müsaade e. retmek, onlarm manevi kalkmma. 
debileck, âmme i~lerinde çalt§hrtl sm1 terr'n etmek, içbnai bilgile. 
mas1m 1stiyen mahkûmlann bu rini arttJrmak ve millete olan sev
talepler<ni tetkik ve karar verecek i;,ilerini kuvvetlendirmek maksa. 
ber alti ayda bir müessesenin va- dile ber cezaevinde bir okul tesis 
ziyetini tetkik ve ihtiyaçlanm tes edllecekt1r. Okulda yap1lacak ted. 
pit ederek almmast icap eden ted- · risat1 yü~_sek rr.alû~a.t sahibi. o
birler etrafinda hazirladigt bir ra. lanlar mustesna, butun mahkum. 

poru ek•1 te kt' B d lar tak1Le mecburdurlar. Bu oku. v a e verece ir. un an .. 
ba k k 

. . 
1 

la devam eden mahkumlar ber y1. 
· § a om1syon aza an cezasm1 . , • . 
ikmal ve isfâhihal e!mi§ mahkûm- lm haz1:·an aymda untihana taln 
lann serbes! hayatta i§ bulmalari.. tutulacwardir. 
na yardim edeceklerdir. Her ceza evinde mahkûrnlann 

Cezae 1i idare heyeti, müessese 
müdüni:.ün riyaseti alhnda mu
hasip idare memuru ve kâtipten 
te§ekkül ederek ve ceza evirnn 
mü~edavil sermayeye müteallik 

ahm, sa•tm i§leri ile rne!lgul olacak 
tir. inzirat meclisi ise cezaland1-

r1lmas1 istenilen mahkûmlara ya. 
p1lacak muameleyi tespit edecek 
ve karanar verecektir 

MÜF;SSESEYE KABUL 
Salâhtyetli makamdan verilen 

tevklf irüzekkeresi veya salâhi. 
yetli makamdan infaz1 istenen 
kat'ile§lni~ mahkûmiyet ilâm1 ol
maks1zm h.iç bir kimsc ceza veya 
te,•kif evine konulmryacaktir. 

Anas1 mevkuf veya mahkûm o
lup ta hariçte h.imayesine tevdi e. 
dilecek J:.i!hSeleri bulunm1yan ve
ya hiç b'r veçhile bir himaye mü-
essescs1ne tevdii kabil olrruyan kb
çük ve bakl.Illa muhtaç Ç'flcUk!ar 
analariyle birlikte ceza ve le,·kif 
evlerine kabul olunurlar. Ve ken
dllerin'e bakabilecek bir müesse. 
seye veya aile efrad.111dan bir!ne 

tslâhm1 temin edici, içtimaî veya 
mes!.eki bilgilerin artmc1 eserleri 
ihtiva eaen bir kütüphane buluna 
cakhr. Bundan b&§ka mahkûrnla. 
rtn ahlâtcl, fikri ve mesleki inki.. 
§aflarm1 temin edecek. olanlara 
yurt ve millet sevgisini a~tl1yacak 
Türk devletinin kurulu§ §ekli ve 
Türk ta"'hini izah edecek mahiyet. 
te konforanslar tertip edilecek
tir. 

CEZA VE TEVKÎF EVLERÎNDE 
Î$ 

Mahkùma tah.liyesinden sonra 
hayahru kazanabilecek derecede 
bir sanat éigretmek gayesiyle ceza 
evlerinde mahkûrnlara bir i§ mü.. 
kellefiyeti tahrnil edilmi§tir. Î§ 
müddeti günde 6 saatten az, 8 sa. 
atten cnlr olmamak. üzere dahili 
taliml!.tname ile tespit olunacak 
ve mahrumlar Jœndilerine géiste
rilen ~ltri yapacaklardir. Çahp. 
rak mahkûmlar i§çi, kalfa ve usta 
olmak ütere üç sm1fa ayrùrm~lar. 
!tr. Çaltfan rnahkûmlara ücrct 
1attâ fa?la ~ yapanlara prim dahi 
1erilecektir. 

\11~(;, ' .J\.am, cetengini, ken~e tem .. 
a 11 

g, 11 1dcrecej:l bir memuru ile âbi- s 
t-ye koydurc.caktlr. E 

i..:.~ Baglt !istede adlan yaz1ù 28 VL 1 
lt-rl 1 n1era.sirnde b1r1 1.11arti ve Halkev. 1 

R E G 1 A S 
• • g1 anda 18 ya§mt doldurnuyan 

N Z D N 0 Z · cren mahkcme nezdindeki ceza 
evlerinde veya cezalarm1n mücL 
del ve m&hiyetinc gore hüküm 
veren mhakeme nezdindeki ceza 'IJJ.n d1gc~" \.'ilâyet Umumî Mecllsleri 1 . 

~a ""';1lm~ iki zat lemsil edecektir. Duvara yapt§tk golgeler se -
i.,1"

1 
11umeos11 hey'otler de, Vilâyot- çiliyordu. Ara s1ra bir kadm 

.;.,, dina borer çelon!'- koyacaklard1r. 1 iktan çikarak kranhga giri • 
":t nk ledar1Ki zorlugu.nda kalan \'1- ~ 
1 

•I hey'elleri çam dalrndan veya ba yor, arkasmdan gelen adam1 
~d•n birer çelenk yaplp, üzerine ro: beklemek için duruyordu. Kt -

;ru11 baglayarak koyab!Urler. sa bir géirÜ§meden sonra kapt-
• :._ Mera,1_me ~tirak edecek ktt'atar: smda mat bir ampul yanan bir 
(" Askeri kit alar· t l d - .. .. J •· 

d 
"üllt "u'd f V ,:.1 I' , ta . e o e e ogru yuruyor arw. 
t~ .... , a. aa e......_ e mlll yin - . . . . . 
i;-•i miktarda) - Umtdlrnz var m1? 

l i.n - Afyon, F;;on7a, izmlr izcileriyle, Megre omuzlanrn silkmeléle 
"' I.e bu1 ve Ankara Yüksek Okullar1- iktifa etti. Bak1~1 o kadar sa • 

11,,~1 edecek bir kc;~ .talebe. kin ide ki zekânm bu géizlcr • 
•• te 

1 
rlan Maar1f Vekalehnce lesplt d t • h." kmed:ilebi 

0 :._ 1~~iloeektir.) lirden. uç ugllila u • 
l•>i .,,,..en Terbiye.<i Gençllk ldilp- '· 

~ •dina blr mükelle! k1t'ai1. - Herhalde Jan $abo'nun 
<r.1 : l<:ùtah7a ve Afyon Vilâ7etlerl bu ak§am sokaga ç1kacag1ru 
be.,., 1-1i"'sabalart ha,lkmm istlkJAI bar. zannetmiyorum. Zaten annesi 
1:,1 • ' tak etmif mucahiUerinden l~ 

,
11 

dilecek Halk kit'aJ.an, - hasta, yat1yor! 
~•rt·Ulilan Afyon ve Kütahya vilA1ett Komiser Delvin bu muanni.. 
1,, ~~•isler; mil$lereken tertlp ve tes- dan!' siikûtu kabul etmiyordu. 
M.s - ~~lekrd1,ir.) . . • Henüz zifir tutm1yan yeni pi -
• ....,<le: 1 alar1n heps1 mer&.:>IJll ye. b kt 
r~'- 1 O\era.st- ~ . 1 , e . . posuna a l. 

'l, bu •.• am1r nm mnne g1re- . • d 
11 1.1rutb~lar1n gerek merasim yerindcki . - ~art~ hat1run~ get1~n e 
•• l.ert lnt, gerek eeçit resmindeki sira s1ze btr ptpo verey1m. Htç ol -
''~l!r, 'Plerin; komutanlilc tanzlm ede- mazsa bu suretle sizde Liej'den 
1 ' - Ayn! bir ha tira kalmi§ olur ... ,'.''tlt k~d günde yerlerine dônebl- "'e D - . 'k' .. 
~n b· ar fakin olan kôy ve kasaba- ! •'! n •. eg1nnen • ~ l l m* '•kt te" meraslme büyük olçüde 1,ti-1 em giriyordl.l. Dclv.m onlan 

7 _ ~1 n edilecekh.r. tan1d.!: 
11.ao da, le~aslrne 30 A~u!'ltos günü saat - Bunlar1n biri terzi, d.igeri 
:~ro••tl•· P endahh ile ba,Ianacak, de garaj sahibidir, ded.i. Her 
'titi, lilÎkev7'" Cümhunyet Halk Par. ikisi de barlann devamh mno • 
iJ UJ..,•k Olt •ri, Istanbul ve Ankara -, 
,~ h11tdil;!Qullar1 ve Bedcn Terbiyesi terilerindendir ... "•••k u, liü Gençllk klüpleri adma Bardan birî ç1layordu. Ona 

d 8 - 30°~;}.'•r nutuk sôylenecektlr. dikkatle bakmak lâz1m geld.i. 
a t>a.rt.ice b" loi günü ak:famt radyo. d t k · 

11
9 _ 

0 
" koncfrans verilccektir. Adam 1.Jir kaç a 1m a mca 1m 

t 
•iko '•la Ieee b tùn Halkevlerlnde ve oldug:i anla!ltldt. Bu Î§ elbise • 

i.•" r1.ild3 H lk . . di to''"n ye 1 • a ev1 ve Odast ol- lerini degi~tiren ve ~un sir • 
,_, l>lantlla; erde, P.:lrti merkezlerinde, tina temiz bir elbise ile bir 
le l•~ e g~~Pilacak, htiklàl harbinde 
~ ci.i,lr!i~ rd•l•miz katu-amanllk ve pardesü giycn Viktordu. Gar • 
~ •••b0s1nin ve 30 Aiiustos meydnn mu- son tak ip edildiginin farkma 
li">àa konu~emmi~et ''" k1ymeti hak- varmadan h1zla yürüyordu. Ko 

Pl Otlileceku:lar ve konJeranslar ter- miser Delvin meslekda!lma do. 
~ o_ B . 
3l

'llciak1 ~~ buyük ve Mill! hâdise hs.k nerek: 
A ... era lm -

il ius1o• .• e matbualuruz 30 ve - Buna ne dersiniz? 
~~riyati.l~leri Y•pacaklan kcymeL Dedi. Megre içini çekti ve 

•• • - ffa1· tirait etmi, olacaltlardlr. arkada!ltna hiddetle bakt1. Bu 
t" U~ !,u~•rnizm bu. mer.,ime kolay 

•to.. . , raklerln1 temin lçln 30 A- Belçikalt bir kaç dakika olsun 
nu Al . d • 1"er ista. .. Yon ve Izmir'den, mera_ susamaz nuy l. 

•Yonu. olan SWWaray'a Megre'nin elleri ceplerinde 

Zab1ta Romam: 43 
Türkçesi M. Feridun 

idl. Htj; bir §eye ehemmiyet ver 
miyormu§ g;bi gorünmesine rag 
men bu dekor içinde vukubulan 
en küçük bir degi~1kltgi bile go. 
zündea kaçmruyordu. ince ho. 
ynu, iyice serpilemiyen bir ÇO
cuk yürüyi~ile sokaga giren 
Rene Delfos'u evvelâ o géir • 
dü. Delikanli tereddüt ettikten 
ve iki kere kaldirundan kalW.. 
rima .,:eçtikten sonra c~en -
Degirmen• in kap1sma dogru 
yürüdü. Delvin yine hayretle 
soylendi: 

- Bakm, bakm... Gorüyor 
musunuz? 

- Evet! 
- Buna ne dersnii? 
-Hiç! 
Megre konu§mak istememek

le l>eraber o kadar alâkadar oL 
rnu§!U ki eski sükûnetini mu • 
hafaza cdemedi ve biraz da ih. 

- tiyalt t•lden birakarak bir kaç 
adam ilerled1. Bir sokak fe • 
neri !limdi yüzünü k1smcn ay. 
d.tnlaltyordu. 

Uzun sürmedi. Delfos barda 
ancak on dakika kadar kald1. 
Bardan ç1kmca :laha sür'atle 
yürüyerek hiç tereddüt etme • 
den Pont • d'Avroy sokagma 
dogru gitti. Birkaç saniye son. 
ra Delvin'in eni§lesi de bardan 
ç1karak gozlerile birini arad1. 
Onu çaginnak iç.in hafif bir ts· 
ltk çalmak icap etti. 

- Ne oldu? 
- Delfos dansozün masas1 • 

na oturdu ... 
- Sonra? 
- Her ikisi de lavaboya git.. 

tiler. Sorll'a Delfos sokaga ç1k. 
t1, kadm da masaya dondü ... 

Adel'in çantas1 P.linde mi 

- Evet!... Siyah 
küçük bir çanta ... 

kadlfeden 

Megre: 
- Haydl gidelim! 

Dcdl ve adLmlanni o kadar 
açlt ki arkada§lan ona yeti§ • 
mekde güçlük çektiler. Komi -
serin eni§tesi sordu: 

- $imdl ne yapayun? 
- Ycrine don! 
Pont - d'Avroy sokag1na ge. 

lilice è.elikanl1!1m yüz metre 
Herde halka kar1~rak yürü • 
dügünü gordüler. Daha ilerde 

Adel'in oturdugu sokakta bir 
géilge ëvlerin duvarlanna âde. 

ta sürtünerek yürüyordu. Ko
mi6er Delvin yine: 

- Bakm ... Gordünüz mü? 

Diye m1nldand.1. Megt'e izah. 
etti: 

- Danséizün evine gidiyor ... 
Demin an ah tan almaga gel dl . ., 

- Maksad1 nedir? 

Delfos eve girmi§, kap1y1 ka-
par(§h. $irndi merdivenden 

ç1kmak üzere bulunuyordu. 
- Ne yapacag1z? 

- B'r saniye! ... Memurun~z 
nerede.' 

Mcmur o esnada yakla§tyor • 
du. $efile konu§mak nu, yoksa 

onu tammamazhga gelmek mi 

lâz1m geldigini tayin edemiyor
du .. 

- Buraya gel Girard! ... Ne 

ha ber? 
- Bt§ dakika evvel eve birl 

gircti. Bir cep lâmbasile biri o. 
dada d~la~1yormu§ gibi pence • 
rede l§•klar gordüm. 

Megre: n: 
- B \z de girelim! ded.i. 
- Eve mi? 
- Tabiî! 

(Dcvam1 var) 

evinin veya rruntaka ceza evlerL 
nin hususi mahallerinde infaz olu
nacakltr. 

Bunhr 18 ya§mt geçtikleri za. 
man egcr mah.k.ûm olduklan ccza 
müddeti üç seneden ve geri kalan 
müddeti iki seneden fazla ise bü. 

yük ma~kûmlarm bulunduklari 
ceza evlcnne naklolunurlal:. An. 

cak bun:ardan geçirdikleri müd
det içindeki hali ve dururnlarma 
gore m1:nasip gorülenler hususî 
ceza evi::ide veya büyüklere mah. 
sus ceza evlerinin hususi k1s1mla. 

nnda ahkonulacaklard.tr. 
Hüküm infazma ba§land1g1 ta. 

rihte 18 ya§tnl bitirmi§ ve mah
kûm olduklar1 ceza müddeti 3 se.. 
neden a~ bulunmu§ olup ta geç. 
mi§leki hallerine nazaran hususi 
~~za evinde veya büyüklere mah
sus ceza evlerinin hususî k1snnla
rmda bu.undurulmalan daha uy. 
gun goritlenlerin ce'Zalan bu ev
lerde çektirilecektir. 

Yukauda yaz1lt mahkûrnlardan 
21 ya§tnl bitirenler her halde bü
yüklere mahsus ceza cvlerine nak
lolunacaklardir. 

Suçu t§lecligi zaman 11 y8§m1 
bitirrni~ 0lup da 15 ya§mt doldur
mamt§ ve cezas1mn infazma b3§
land1g1 s:rada 18 ya§mt ikrnal et. 
"T!em~ küçüklerin cezalan çocuk 
1slâh. evmde çektirilccektir. 

CEZA EVLER1N!N ÎDARÎ 
TE~KÏLÀTLARI 

Ceza .:vlerinin iç te§kilâtm1 te
min bak1mmdan bu müesseselerde 
cezaevi l-omisyonu, ida.re h.eyeti 
ve inzibat meclisi olmak üzere üç 
heyet kurulacaktir. Müessesesinin 
içinde bulundugu kaza dairesinde
ki mahlœme Il'Üddeiurnumisi, ceza 
,~vi müdürü, jandarma komutan.. 
müessese hekimi ve haro tarafm. 
dan intihap edilecek bir avukaL 
ian inti~ap edilecek bir avukattan 
müreklœp ceza evi komisyonu 

Ruslar, Mahmut Ned.im pa§a va
s1tasile nahiyeferde bulunan ekse
r:yeli halka meclisi idarelcrde yap 
mak istedigi bu maàdeyi tatbik -
ten geri komak için vilâyctlere e-
m.ir verdi. • 

Bu surctle Ruslarm muvaffak 
olduklan bu, karai:, yeni vükelâ 
hey'etinœ reddolunarak halk na -
zarmda sevinçli bir haber olmu§ 
oklu. 

Bu sirada fesholunan kararlann 
biri dahi tevhldi düyunu Devleti 
Aliyc için Malunut Nedim p3§l1Il!Il 
Londrada Palmer bankasile ak -
dettigi mukaveledir. 

Hariçten akdolunan paralonn 
faizlerinin ntsbna tenzilioden son. 
ra yine devlet hazinesmin harice 

verecegi faizi ~ re'sülmal tahsi -
sati yed' buçuk mllyon ve Galata 
taraf!!ll'lnm matlûbalt on be& mil. 
von lira oldugu meydana çùtmt§ 
olmasil~ Mahmut Nedim pa§a fa
izlerin tenzili ilâmnm hast! ett.gï 
vahim tesirat1 tad.tl için Londra 
. c Parisde bulunan baz1 bankalar. 

la yeni bir istikraz akdine te§eb • 
büs etm~ti. 

"' ve bu tahvilâl1 cedideye be§ se.. 
nede yüzde be~ vc ondan sonra 
yüzdc atll faiz verilmesi tahsis e -
dùecek re'sülrnal ile senevl iki yüz 

yetmi!l bin lirahk tahvilâtm kur'a 
ile kaldmlmas1 ve bunlar1n tcdi • 
yah için de bir §irketi iltizamiye 

te~kil olunarak gümrük, tuz, tü • 
tün ve ernsali varldat ile Rumeli 
ve Anadoluda yedi sekiz vilâyetin 
~an ve daha sair irad.1 bu §irke. 
te otuz sene müddetle maktu ola.. 

rak ihale edilecektir. 

Mahmut Nedi.m PB§a, devlet ma 
hycsini tevhidi düyun maksadile 
sattltga çtkarm1~ti. Ve devlet ma. 
liyesini ve varidatm1 da bir ecne
bi §irkele devrediyordu. 

Bu ecnebi §irket, ~rketi iltiza • 

miye denilen bu menhus te§ekkül 
devletin varidatm1 devlet içinde 
bizzat topltyacak ve alacakh. 

Tütün, tuz, â§ar vesair devlet 

rüsumunu kendi mernurlari ve te. 
§ekküllerile Türk halkmm elin • 

den kendisi dev§irecekti. 
Mahmut Nedim pa§Omn bu ma. 

li harek.ih vükelây1 ürkütmü§tü. 

Vükelâ beyninde büyük bir gaie • 

yan hast! olmu~tu. 
O va:tlin maliye nazm Yusuf 

pa~a. de.J.et varidatmm béiyle mak 
tuiyet v<chile bir §irketi ecnebi • 
yeye tevdii caiz olamÎyacag1m ile. 

ri sürcrek rnukabelede bulundu. 
Maliye nazm Yusuf pa§Onm 

cür'cti yerinde idi. Yusuf pa~ 

,ëyle diyordu: Varidah devlet ne 
miktar 1.Se, ortaya konulup ve ll)&

sarifat içinden aynltp baki ne ka-

Bu sirada Londrada bulunan 

Palmer bankast tevhldi düyun yo. 
~unda bir tesviye bulmak üzere 
')ersaadete vek.iller gonderd.i. Ni. 

:,ayet, vaki olan müzakereler ne -
.icesinde Devleti Aliyyenin yüz 
loksan &ltt milyon lirayi tecavüz 
'<ien düyunu umurniyesi için ye -
.uden yüz yirrni be~ milyon lira -
.1k bir cins tahvHât çtkanlarak 
:mnun düyunu urnumiye tahvilà 
t1 tebdiline bll'alalacak ktsmmm 
fazlasmdan otuz milyon bu kadar 
bin lirahgi düyunu gayrimunta • 
zarna ve ma.sarifi fevkalâderrin IU'sa onun borçlara venlmesi mu. 
tesviyesinde '~ yedi ibuçuk mil~n vafùctir. Ba§ka türlü hareket va • 
lirahgi Rumeli demiryollanmn 1 b.im ueticeler verir. 
ikmal ve in§aatllla l<!hsis loltnm~ Wev .... v1r) 

• 



SAYFA-4 

Rusyada muaz· 
zam bir miting 

F a§:zme kar§J yap1-
lan mitinge 15000 
kifÎ Î§tirak etti 

Garbî Alman
yaya havaak1n1 

---<>---

Disbur g ve Kolonya 

IKDAM 

/ Ce p h e 1 e r __ d __ e=-=-=v _____ a __ z---=1-=y-=e _____ t 1 

$imalde Alman taar
ruzu inki,af ediyor 

DAGARCIK 
(Ba§ tarali 2 nci sayfada) 

,•uk1ara iyi, hayll'h, faydah telkin-
1er yap1lrnasmda 1srar ediyor. 

ÎLE 

20 - AGUSTOS - 1941 
~--~~~-- ------

SABAH, OGl..E VE 
Moskova, 19 (A.A.) - Tass: 

17 Agustosta hükûmet merkezinin 
fa~tlere kar§1 müdafaas1 azmini 
gOstennek için yap11an bir miting
de Moskovada 15.000 ki§i toplan
lnl§trr. 

Moskova §ehri Sovyet tcra Ko. 
mitesi Reisi M. Pronine, mitingi 
açarlœn fa§ist hava alonlarmm 
hükûmet merkezi hayatmm nor
mal seyrini bir an için bile ink1-
taa ugratmad1gu11 tebarüz ettir
mi§tir. 

bombard1man edildi 
Londra, 19 (A.A.) - Hava i~eri 

nezareti teblig ediyor: 
18 • 19 Agustos gecesi, yeniden 

Kolonya ve Disburg bombardunan 
edilmi§tir. Hava, çok rnüsait idi. 
Bir çok agir bombalann bu jki 
büyük §Phirde patlad1klan gôrül. 
mü~tür. Bir çok yangmlar ç1lom§
tir. 

(Bai; tara!1 1 inci sayiada} 
Bunlardan biri Ladoga gôlü 9ar. 
lunda günlerdenberi :yerinde sa. 
yan Fin ve Ahnan kuvvetlerine 
yol açmak digeri de Finlandiya 
kôrfezini tecrit ederek buradaki 
Sovyet Baltik donanmasmm Ana
vatanla alâkasm1 kesmektir. Fil. 
hakika Leningrad i§gal ve Finlan
diy a kèilrezi tecrit edilirse Sov. 
yet don.mmas1 oldukça mii§kiil 
bir vazij'ete dü§ebilir. Yalmz bôy. 
le bir muvaffakiyet takdirinde 
dahi Sovyet ordularmm l)irnal 
kanad1 tamamile tehlikeye girmi§ 
say1lamaz. Çùnkü Sovyet ordulan 
bu mmtakada ilmen ve Lâdoga 
golleri arasmdaki nehrin gerisine 
çekilebiJ.r. Bundan ba§ka bu gôl. 
lerin Cenup dogusunda müdafaa
ya çok elveri§li mühim batakhk. 
lar vard;r, 

tedir. Karadeniz sahilind.e Sovyet 
sanayi :nerkezi Nikolayef'in i§ga. 
li sirasmda burada i.n§a hahnde 
bulunan 35 bin tonluk bir Sovyet 
muhai:ebe gemisi ile 10 bin tonluk 
bir kruvi.zôr, dôrt denizalh gerni
si ve •.ki muhrfüin Almanlarm e-
1ine g~tigi bildirilroektedr. 

Ne kadar isterdim ki, doktorun 
çok k1ymetli olan bu yaz1sm1, bile
rek bilmiyerek §Una buna kal"§l 
_,om ag1zhl1k yapanlarla yine bile. 
rek ve bilmiyerek çocuklarma fena, 
zararli, felâket getirici §eyler yo
ran anneler okusunlar ve okusun
Jar da ibret alsmlar! 

Ne garip bir tesadüf, ki ben, dün 
doktorun bu yaz1sm1 okuduktan bi. 
raz sonra, mahalle aralarmm birin
de bir annenin girtlagm1 y1rtarak 
çocuguna 11oyle bakJrd1g1m duy
dum: 

8- ,.emekten .. nn siiDcle ll'ç defa mantuama• 
clltlerlnlzi flltÙlymn. 

Fiyat Mürakabe Bürosundan 

Kundurac1lar1n. nazar1 dikkatine 

Nevyorkta ha. 
yat pahal1l1g1 
Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork. 

ta hayat pahahhkt devam etmek
tedir. Son üç hafta zarfmda glda 
l 1addeleri1'n toptan sat~ yat. 
lan, yüzde 30 nisbetinde artm1§
t1r. Bir hafta zarfmda yagm pera
kende sati§ fiyah, yüzde 70 nisbe. 
tmde artmi§hr. Lüks e§yanm sa
t.1§ fiyatmdaki yükseli§, k1smen 
daha da büyüktür. 

United Pr.ess, g1da maddeleri 
fiyatlarmm bu son haftada 12 ay 
zarlmdakilerinin en yüks.ek dere
œsine v3rd1gm1 yazma.ktadir. ~ 
ne bu gaz teye gôre, et'in aati§ fi. 
yatlan, geçen .sene zarfmda yüz_ 
de 30 ile 40 arasrnda artm~ ve bu 
son ay da gene yüzde 6 ile 10 ara
smda tezayüt etmi~ir. 

Yagh rnaddelel'lin ve r,ie)Œrin 
flyatlarmm da arthrg1 gorülmek
tedir. 

United Press News mecmuasma 
gore, enflasyon geni§lemektedir. 
Geçen seneye nazaran dolann al1§ 
kudreti, 86 sente dü§mÜ§tür. Mec
mua, 1942 senesinin b~ng1cm
da dolarm bu ah§ kudretinin 78 
sente düsccegini tahmin ediyor ve 
k1ymetinden daha da kaybedece
ginden korkuyor. 

Japon haz1rhg1 
(Ba~ tarab 1 inci ,ayfada) 

ne oldugu etlnde bir suale ceva 
ben Kohishü, Japonyanin tedafüî 
bir hatt.i hareket kabul etmi§ ol
dugunu beyan etm~ ve Ameri
ka Hariciye Nazm Cordeil Hull'm 
da kendi hükûmeti.nin ittihaz et
mÏ§ cldugu hareketin tedafüi oldu
gunu sôylemi§ bulundugunu hahr-
1atml§hr. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Arnerika
nm Japonyadaki Büyük Elçisi M. 
Grewe dün ogleden sonra Japon 
Hariciye Nazm Amiral Toyoda ile 
uzun müddet gôrü§mÜ§tür. Ame
rikan Büyük E}çilik Müste§an M. 
Dooman da Japon Haric1ye Nazir 
muavini ile uzun bir mülâkat yap
m1§t1r. Bu mülâkatlar esnasmda 
gorü§ülen mevzular hakkmda be
yanatta bulunulmam~til'. 

Zannedildigine gôre Japon Ha
riciye Nazm, President Coolidge 
ismindeki Arnerikan vapuru bak
kmda geçen cumartesi günü Ame
rika Hariciye Nezareti tarafmdan 
tevdi edilen muht1ray1 ihtimamla 
tetkik etrni§tir. 

Îngilterede su
k ut u bayai 

Nevyork, 19 (A.A.) - D. N. B . 

Halen ingilterede ikamet eden 
maruf Amerikan rnuharrirlerin. 
den Clapper, son yazdig1 bir ma
kalede lngilterede Arnerika hakkm 
da has1l olan derin hayal inkisa. 
nmn bir tablnsunu çizrnektedir. 
Clap~. barp 'lâm gibi bir m~le 
mevzuubahs olmam1ii bulundugu. 
halde askerlik müddetinin uatù
masma mütedair kanunun bir rey 
fazlasile kabul edilmi§ bulunma. 
smm ingiltere için rnühim bir dar. 
be té§kil et.mi§ olduguna' if8ret et
mektedir. 

Atlantik konferansmdan sonra 
Çorçil Amerikanm dii§ündüklerini 
belki an;am1~ bulunacak ve ihti
mal ki çdr dogru olarak kendi ken. 
dine §U!lU §Ôylemege mecbur ola
cakhr: 

~imdiy':! kadar Amerikan yard1m1 
olm{lml~ olsa idi 1ngiltere barbe de 
vam etmi§ olmayacakt1. 

Fakat halk arasmda rnü§terek 
deklarasyon üzerine hasù olan ha
·al suku tu biiyük olmu~ur. Clap

per diyor ki bu deklarasyon lngiliz 
milleti ûzerinde bh- dUi tesirini yap 
mI§tir. 

Diger tayyarelerimiz, Dünlœrk
teki doklar1 bombard1man etmi§
lerdir. 

Sekiz Ïngiliz tayyaresi kay1ptir. 
Diger taraftan ingiliz avc1 tay. 

yareleri de yine geceleyin i§gal 
altmdaki araz1de bulunan dii~an 
tayyare meydanlarma taarruz et.. 
mi§lerdir. 
tSKOÇ SAHÎLLERÎNE AI.MAN 

AKlNI 
Londra. 19 (A.A.) - Hava neza

retinin tebligi: 
1ngiliz hava kuvvetlerine men

sup bombard1man tayyareleri 
18 • 19 Agustos gecesi Garbî Al. 
manyada baz1 hedeflere taarruz 
etmi§lerdir. 

~ark cephesinde 
iki ayl1k harp 

(Ba~akaleden devarn) 
veJâ, huduttaki tahkimattan, Man 
da talin bath denilen ve ban 
yerlerde 50 kilometre derin1igi1ule 
oldugu s0yleoilen müdafaa IMlha
nudan Ltifade ederek harbetmÎ§
lerdir. Bütün bu muazzam tahki
mat manzumeleri, Rus]ar için, bü. 
yilk avantaj te§kiJ etmi§tir. 52 ton· 
lu.k agir tanklar1 da ihtiva eden ve 
miicadele ba§laymc1ya kadar mcv
cudiyeti gizli tutulmu§ olau yeui 
Rus malzemesinin bollugu gibi, iyi 
yeti~tirilmi§ olan Rus askerlerinin 
kahramanca mu.kavémctinin de, 
Almanlar1 pek çetin ,.e kanh mü
cadeleler yapm1ya mecbur etmi§ 
o1dugunu arhk ogrcnmi~ bu]unu
yoruz. Bildigimiz bir §ey daha var
sa, o da, burada izah1 uzun siirecck 
oJan sebeplcrden dolay1 Sovyet ri
caliJe Kmlordu ba~kumandanhg1-
nm, Çarhk zamamndaki gibi, milli 
müdafaa prensiplerini «memleke
tin geni nrnzisindeo istifade fik
rile miitemadiyen ric'at.. esasma 
istinat ettirmedikleri, bilâkis •hü
tün kuvvetlerle muharebe• prensi
p1m kabul ve takip ettikleridir. 
Bu yüzden iki ayhk muharebeler 
çok kanh ·e uzuu ~ll§hll'. 

Bütün bu mtdtarebeJer esnasm. 
da AlmanJar, bilhassa yilksck sevk 
ve idare bak1mmdan üstiin1ük1eri
ni gostermi~Ierdir. Km1ordu ku
manda hey'eti de, scvk ve idare ve 
harp san•ati bak1mmdan ayni de
recede o]saydt, cephenin muhtclif 
yer1erinde, biiyük kun:etlerle sev
kulcenî mukabil taarruzlar yapar_ 
d1. $imdiye kadar Minsk civarmda 
te~ebbüs edilen 'e 30 . 40 kilomet
re derinUgine vard1kt.an sonra du. 
ran mühim bir mukabil taarruz
dan ba§ka Ruslar, daima tâbiye 
sahasma münhasir, ve bu itibar]a 
tr/.deri mahdut mukabil taarruz
lar yapmakla iktifa etmi§lerdir. 
Biiyük Barpte, onceleri Grandük 
Nikola Niko]ayeviçin, daha sonra
lari da Genera] Brüsilof'un yaphk
lari gibi bazan 300,000 esir almak
la neticelenen biiyük sevkuJccy§Î 
taarruzlara benzer mukabiJ hare. 
ketler yapdmam1~, belki de yap1. 
lamami§tir. Bu da, harekâtm hep 
AJmanlar ]ehine bir inki§nf takip 
etmesinde mühim bir roi oynami§· 
hr. 

$imdi Alman sag cenahmm Ka
radeniz k.iy1Jarma imni§ olmas1, 
Karadenizdeki Kml donanmay1 
mÜ§kül bir mevk.ie sokacak bir 
vaziyet ihdts etmi tir. Rus .filosu, 
~mdi Sivastopol harp Jîmanma çe
kilmi§tir. Sivastopol Almanlarm 
vard1l't Karacleniz k1ytlarmdan 258 
k.iJometre mesafede oldugu için, 
§iddetJi hava hücumlm1na çok ya· 
km bir mev.kidir. Donanmamn bu. 
rada yabnas1 çok tehJikeli o1ur. Bu 
bakundan küçük Batum limanma 
kadar çekilmek icap edecektir. 

Cephenin orta k1smmda rnühlm 
bir deg!~iklik olmami§'trr. 

Ukraynaya gelince, Alman teb.. 
ligi, Od.Psa ve Ruslann elindeki 
koprü b-1~lar1 rnüstesna olmak ü. 
zere Dinyeper nehri batismm ta
mamen J~gal edildigini bildirrnek. 

Dinyaper bahsmdaki Mare§al 
Budyenr.i kumandasmdaki Rus 
ordularmm tam~n nehrin pr. 
kma geç ip geçemed.ikleri sarahat. 
le malûm degil<lir. Almanlar b\~ 
rada So~t kuvvetlerinin k1&m 
kisim imha edildigini bildirmi~er
se de ruiktar zikretmemi§lerdir. 
8 A~tostanberi Alman tebligle. 
rinde esir ve zayiat olarak zikre. 
tlilen miktarlarla bu mmtakada 
bulunduklan bildirlhni~ olan Sov. 
yet kuv\·etleri bir rnukayese tak
ribi ve tahrnini olarak Mare§al 
Budyenn1 kuvvetlerinin yansm
dan fazlasmm nehrin ~arkma geç. 
mi§ olmalanna hükmedilebilir. 
Esasen Sovyet ordusunun nehrin 
9arkmda müdafaa için tertiplen. 
mi§ old:.:gunu gosteren haberler 
de buna delâlet edebilir. 

- ilâhi, bir §CYcikler demern, 
afacana gel in§allah, iki gtizün kor 
où.un da sürüm sürüm sürün, tram 
vay, otomobil altmda .can ver! . 

Bundan biraz sonra bizim élhbap. 
lardan biri de bana §unu sëyledi: 

- Madem ki i§in sonunda teka
ütlüi: yok, ihtiyarJ.1kta xirünecek· 
sin demek! 

Hay §Offi ag1zla, bedbin heri.f hay, 
çenen tutulsun da sen sürün in§al. 
lah, ben niye sürünecek.mi§irn! 

Î§te bir all§kanbk meselesi, ben 
de burada ayni §eyi, ayni §C'm ag1z.. 
hhg1 yapt1rn. Fakat ben, onun yü
züne kar§I degil, arkasmdan yaph
gun için bunun tesiri yoktur. Yok
tur amma, bunlan hiç yapmarnak, 
ber §eyi §erre degH, hayra yormak 
en iyisi degil mi? 

O•man Cemal KAYGILI 
-&--

Sovyet tebligi 1 Alman tebligi Büyük su projesi 
(Ba.a taraf1 1 inci saytada) (Bas tarai1 1 inci sayfada) CBas taraf1 1 inci a;ayfada} 

aym siya t mucibince imha edil- çük kOprü ib~na li:ar§1 büo11In b8§- 44.000 hektar airazi sulanacaktir. 
digini tahmin ooebiliriz. Fakat bu l~. Büyük Menderes boyunda da bu 
sene Nikolayefe mühirn miktarda Bu muhareebler eimasmda, dii§- nehrin Orta A.nadoluya isahest e
hububat gonder~ oklugu §Üp.. mana çok kanli zayiat verd.i.rilmi§- den kll!mmda ve Çivril ile Çal ara
belidir. Çünlü son haftalar içinde tir. Uman muharebesi sonunda ve-- smda bulunan gen4 Baklan ovas1-
burada a. .. kerî vaziyet tehlikeli idi. rilen rakamlar haricinde, 60,000 mn sulama §ebekesi kurulacak ve 

VORO$ÎLOF DA ÇEKÎYOR esir ahn~, 84 tank, 530 top ve I§Ikh - Çivril batakhklan ortadan 
Londra, (A.A.) - Royter ajans1 milhim miktarda harp malzemcsi kaldmlacakhr. 

bildiriyor: igtinam edilm~U-. Nehir b<>yunca denize kadar uza. 
Mare§al Voro§.i.loI'un kumanda- Niloolayef harp limanmda, nan bu kiymetli ovanm sellerden 

si altmda Leningrad1 müdafaa e. tezgâhta bulunan a~g1daki harp ve batakbklardan temliz.lenerek 
den Sovye:t ordusu Almanlar'm gemileri elirn.ize geçmi§th-: sulanmasi sayesinde 70.000 hektar 1 
Estonya'dan yaphklan yeni bam- 35.000 tonilatoluk bir saffiharp arazinin iki üç misli fazla verimi 
Je kar§1smda harp ederek çekil. gemisi, 10.000 tonilatoluk bir kru- temin edilecektir. 
rnektedir. vazôr, 4 torpido muhribi, 2 deni. Adana bôlgesinde Seyhan nehri 

Dün gecek.i Sovyet tebligi: Kin ~alti ge~isi.. . üstünde bir toprak baraj kurula-
gisep §Chrinin tahliye edildigini Ba§~~ca _b1r topçeker. J;>atml- cak ve bu rnmtaka 144.000 hektar 
bildirmektedir. Bu §Chir Lugo neh m~, d1ger bir topçeker c1dd1 hasa. geni§likte miinbit mahsuldar blr 
rinin garp sahilinde ve Lenngra. r~ ugr~tilm1~. :'~ l.okomotif!e . dolu saha kazanm1§ olacakhr. Ayne a 
dm yüz kilometre kadar cenubu bir sab1t dok 1gtmam ed1lm~hr. Malatya, Igdll' ve Kmhrmak etra
garbîsmdedir. Alman hava kuvvetleri, Odesa fmda bu gibi tesisat ile binlerce 

Moskcva, 19 (A.A.) _ O.fi: Res. li~amna yap1lan bir hücum~a. bü- hektar yer kazamlacakhr. 

Bilwnum ayakkabl sati, fiyaUanmn fiyat Mürakabe Kom1syonuJI:, 
2/8/941 tar~de. nC§I'?lunan. 89 No. lu ilânnlcl_a yazùl kâr hadleri dairesiJldl' 
yenlden tesb1t edilmes1 ve etikeUerde yazi.h f1yaUarllllD da buna gore ill 
rilmesi lâzimdJr. }'apllacak kontrol neticesinde buna riayet etmedigi aJll; 
lanlar hak:klnda derhal takibat1 kanunlyede bulwiulacagx ehemmlyetle 
olunur. (7296) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---../ 

1 Emnizet Sand1g. ilânlan J 
TaksitliEmlâk satJ§I sekiz SP,nede 

Semtl Cinsi 

yüzde 5 f aizle odenir 
Muhammen Juyrlled 

Kartal Maltepe eski Bagdat caddesi ye
ni Ayazma Gülsuyu e>iki 949/14 yeni 
470/50 No. Il 
Ûsküdar Vanikoy Yenlkijy caddesi eski 
48, 73 yen! 88, 90, 73 No. h 
Fmd1kh Sellmehatun Pürtela~ mahalle_ 
Si Satirbey ve Omer Arus çllunaZl Os
mançavuo sokagmdn eski 9 yeni 9, 11 
No. 11 

1 - Artt1rma 28/8/941 taJiJ:lil11t 
den 16 ;ll<I !radar devam edecektir. 

Arsa 

Arsa ve sahilhane 
arsas1 
Ev 

400 

1500 

4500 

Îhale arttmna Mmunda er. yülœek ~el vercne yap1hr. -A 
2 - Artmnaya &irmek için muruun men k1ymetin % 15 i nesbet.inde Y'" 

akçesl yatmnak lâzund1r. 
3 - -Arttmna bedelinin dortte birl ~in gcri kalam, seklz -senede ~ 

müsavi 1aksitte ôdenlr. Taksltler ~ 5 !aize tabidir. rJI 
4- Taksitler odeninceye kadar gayrimenkul Sand1ga birincl dereee 

1potekli kahr. 
5 - Btnalarm fotograilan Sandik dahilindeki sati$ salonunda t~ 

olunacaktir. Fazla tatsilât almak için salona rnüracaat edilir. 

• 
Emlâk almak ve satmak 

isteyenlere 
Îstanbulun ber semtinde her ç~t emlâk almak ve Eatmak lçin en ~ 

yol sati, salonwnuzu zlyarettir. · 
istenildigl. ta.kdirde sat1hgà kont1n emlâk mukabilinde ne miktar borç "t• 

rilecegi tayln edilerek alâkadarlJara blldirilir. Bunun iç1n ilti lira ücret " 
llmr. 8' 

T~hlr ücreti: Bir liradan asalt olmamak üzere üç ay için bin Jirad 
on iki buçuk kurustur. Ne ~1dan 1;1e de allc1dan ba~ka bir ücret almmaZ· 

(703lj_....-

mi bir tebligde §Ôyle denilmek. yu~ . apta ~~balann. tam ISa_b~t~ Sakarya ve Porsuk botunda Pior-
t d' . !en ile 9 buyuk nakhye gemJSm1 suk ta§lunlanm tutmak ve sulama Daday Devlet 
e 1~~19 Agustos gecesi bir çok ve aralarmda blrinci smif bir kru- için 120.000.000 metre mikâbi su ,.. 

Çam T-omrugu 
Orman f§letmesi Revir 

Alman tayyareleri Moskovay1 bom vazor de <Jldugu halde 3 harp ge- t.oplamak maksadile Porsuk ince- Amirliginden : 
rnisini kullarulmaz bir hale sok. su mevkiinde bir kâr<tir baraJ· in- ~D bard1man etmek te§ebbüsünde bu. . 6 • 1 - Revirin Araç depasunda istitte mevcut 2904 adet muadlli 1779, 

Junmu§'i.ard1r. Bu tayyareler da- IDU§tur. §a edilecek ve kI§ sularile sulan. metreküp çam tomruku açlk arttmn ile sat1lacaktir. 
gihlmi§ §Chre yakla§malarma im. Kiyef ve Koro.sten bôlgesindeki 1 mak üzere Eski§ehir ovasma 46.000 2 - Tomrukl.ar1n ba~ kesme paylan mevcut olup hacimler kabull~ 
l.cân verilmemi~r. muh:rebelerde de Sovye~ .or~us:i· hektarhk bir parçasi rnuntazam orta kutur üzt:rinden hesaplanmI§tlr. ~ 

Teblig ilâve ediyor: na agir k:yiplar ve~mlmI§br. bir §ebeke haline s kulacakti.r. 3 - Satiz §artnameleri Ankara orman umum müdürlligünde, istat11';!_ 
Burada 8 Agnisto.tanben 17 750 e- S k b dak" ·• bh .. k Kastamonu orman çevirge müdürlüklerinde ve Daday revir âmirlimnde r Yaln1:i bir tayare, mania ate§- ' · a arya a§m 1 mevzu "''a - ... 

J • • ff sir almm1§ ve 142 tank, 123 oop, 'bir 1 k" k t 1 kü' .. k d"l rülebllir. 
ermi gecmege muva ak olrnU§ ve h'· t b"' .. k "kt d 1 1ar uru u up çu va 1 ere su 4 Beh t k" u uh bed li 1376 k t . zir u ren ve uyu mi ar a .1 kt· M . - er me re up n m ammen e uru~ ur. sf 

bir hastahaneye infilâkh bomba. ht rf h lz · •t · veri ece ir. ansaba yakm Akhi- 5 - Tallplerin 1836 lira 16 kuru§ muvakkat teminatlarile birllkte 291
1 larla yangm bombalan atm1 ~tir. mul e 1 tu arp ma emesi ig marn sar ovasmda 20.000 hektarlJk bir •3 

Bu bombalar, büyük hasarlara" se- o ~~~~l;: 19 (A.A.) - Ofi: sulama ~ebekesi kurulacak ve A- 1941 tarihine müsadif Cuma gùilü re.::_âmirligine müracaatl~~ 
bebiyet vermemi§tir. F " 1 d' d L d .T .. . dapazarnu.n 15.000 hektarhk ara-1116) Q ~ s A 11 

~an 1.Ya a .. a oga go unun §I zisîni basan Sakarya ve Musurnu IQ ~ 

Oost Iran mali garbi sahilin~e ~~sur b.u. sulan da bir düzene konacaktir. 
lunan Rus te§Ckkullermm temlz. . . 

'Ba$ taraf1 1 lnci saytada) lenmesi için yap1lan hareket de. IST. BORSASI 19/8/941 FIYATLARI 

miidafaa etmege ve- bitaraf kalma. vam etmektedir. Sortavulan'm Petene sadakat 10~ ~~:1!11 13~:~~ 
ga azmeylemh~ bulundugunu da ccnubunda gol sahilinde ki müs- yemini 100 Peçeta 12.9375 
tebarüz ettirmi§tir. tahkem noktalar birbiri arkasm- 180 isveç kr. 31.0050 

Salâh'vettar Alman mahfelleri dan Finler tarafmdan î.§gal edil. (~a&tarafl l inci sayfada) ESHAM VE TAHviLAT 
u ciheii. mü§ahede *:tmek ister~ 1 mekte~ir. FJnle7 Kr~noborg kasa- lan üzerine sôz vermeleri hak· Tahvilât üzerine muamele ohnamiztir. 

Ier ki, Almanya için Iran'm kendi bas1m 1$1.ial :tm1.§lerdir. kindaki kanunun ne§rinden sonra 
bitarafugiru ve hükürnranll~iru .. ~~slar .. §1md1ye ~adar Ladog_a yap1lacak ilk merasim bu olacak
idame n:yetinden §Üphe etmek i- g_ol~ sah1~mden ~ak_r1be~ 30000 k1- tir. 
çin hiç bir sebep mevcut degildir. §IYI gemilere. bmdirm:ge muvaf. Vi§Ï, 19 (A.A.) - Ofi: Anava-

ingilii: propagandasmm Ïran'da f~bk olrn50UO§Olar0 k~s~ .dehgeedn ~lmalan ;:k- tan ile ~imalî Afrika arazisi rnÜ· 
··te kk' Al Jan b1r' t h r1 en 1§1 1m a 1 ek ...,.h. messilleri, 20 ve 21 Agustos tarih-mu me m man n • e • . . 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKÎM 
DAHÎLÏYE MÜTEHASSIBI like• te§kil ettigi iddiasma kar§l, hkesme mar~z bu~unmaktadir. Bu lerinde ia§e mahsulâtmm rnüba· 

t , ._ h st k' ·ari res • mmtakada §lddetli hava rnuhare- delesi tarzlan bakkmda tetkikat- Divanyolu 104 ran m ... u usu a 1 ) m1 . . 
beyanati hahrlanmahdir. Bu beya- beleri cer~ya? etmekted1r. Ruslar ta bulunmak üzere Cezairde bir Muayene sa.a.tleri: 2,5-6. Tel: 22398 

;- atm, d1ger ;nemleketler tebaala
rmm faa!iyeti gibi Alman mühen
dis ve ~ikcarlannm iaaliyeti de 
iran milletinin ve iran milletinin 
ve 1ran ekonomisinin refah ve ta. 
alisine yararnaktad1r. 

malzeme 1rkabma rnuvaffak ola- konferans aktedeceklerdir. Fran- l•••••••••••••d 

Amerikada infilâk 

s1z Afrikas1 umumî murahhas1 ve 
Cezair umumî ·valisi General 
Weygand, bu konferans;a riyaset 
edecektir. 

Sah.lbi: E. i Z Z E T. Neçiyat 
Direktërü: Cevdet Karabilgin 
Bas1ldJ~ yer: cSon Telgraf> 

Matbaasl 

Alman hükûmet merkezi siyasî 
mahfelleri aynca §U ciheti de ha. 
hrlamaktadi.r ki, !ngiliz propa. 
gandasmm bu mevzuu, ber hangi 
bir yerde hâlâ tesir uyandirabil
mek için çok fazla kullamlm1§hr. 

(Bas tara!J. l inrl sanada) 
takriben 1600 metrelik bll- mesafe
de ç1km1~br. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork 
doklannm yanan enkazi arasmda 
5 èilü bulunmu§tur. Fakat- polis, 
doklarda çali§an 15 gemici ve rne
murun noksan oldugunu bildfr
mektedir. Yarah miktar1 takriben 
70 i bulmaktad1r. 

Hozat 3. J. Er. Ok. Alay1 8at1nalma Komisyonundan: 

MEVLOT 
Sevgili babanuz emekli jandar

ma binba~1s1 Mustafa S1tkmm ru
hu için kirk mevlûdu k1raet oluna
cagmdan akraba' \'e ahibbamu lr 
ih\'am dinden anu eyliyenlerir 
bugün o~le namazm1 müteakir 
Nuruosmamye caddesinde 50 - 5€ 
say1h evimize te~ifleri rica olu
nur. 

Ogullan: 

Nevyork Herald Tribune, 65 ka
y1p oldugunu haber vermektedir. 
Doklar ve bir gemi harap .oldu
~undan zarar 2 milyon dolar tah
:nin edilmektedir. 

Ci.ns! 

Ku. tas~• 
Bulgur 
Mercimek 

No hui 

Patates 
Tuz 
Ku. Soga 
Sarm1 ak 
Sabun 
Kir Biber 
K uru üzüm 
~,.mik 
Kara kuru er\k 

Tb. l 
kil08U 

5000 
27000 
20000 

5000 

10000 
500 

10000 
200 

4000 
500 

5000 
3000 
2500 

Tb.2 
)cllosu 

20000 
18000 
25000 

10000 

10000 
400 

7000 
200 

2000 
300 

2000 
3000 
2000 

Tb.3 
Kilosu 

20000 
18000 
25000 

14000 

10000 
400 

7000 
200 

2000 
200 

4000 
3000 
2000 

Muhammen 
bedell 

Lira 

11250 
13880 
14000 

4930 

3600 
130 

2160 
300 

4800 
500 

3520 
366 

2925 

Muvakk.llt 
teminah 

Ura 

144 
1039 
1050 

27 

1'70 
10 

162 
23 

360 
38 

264 
27 

219 

ihalenln 

Tarihl ~Il saatl u~ .... 
3/1/1141 Çar13JJ1ba 9. g: ~rl 

c • 9,30 ' 
c c 10 y 

8/9/941 Çareamba 

• c 
c c 
c c 
c c 
c • • c 
c c 
c c 
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Daha evvel, yine bu sütun]arda 
soyledigimiz gibi, muharebeler, 
k1sa kadar devam edebilir. Kara 
k1; bastirmc1ya kadar neler olup 
bitecegini kestirmek kolay degil
dir. Kanh ve çetin rnuharebelerin 
devam edecegini ve Sovyet ordu
lar1, biiyük mikyast.a muvaffak1 
l'etli mukabil taarruzlar yapama· 
d1klari takdirdc, mücadelenin iki 
a~·danberi gordügiimüz §ek1ini 
muhafaza edecegini soylemek bir 
kehanet olmaz. 

Ikdam ve Son Telgraf 
gazeteleri makine ~efi 

Zihni 

Yüzbr. 
Mithat 

Meksiko, 19 (A.A.) - Dun s;:. 

bah Santafe'de ç1kan ~idd e tli yan
~ n n bir s1l ikast eseri olup olm.i· 
~hgu:.: anlamak içm Meksika ma. 
i< amlan tah k1kata ba§lam1~lard1r 
Sant afe h ükûm et merkezine takri 
brn 12 kilometrelik mesaieded•r 
Yangm bir baruthaneden ç km17 
tir. 

Alaymuzm senelik !'lyecek ihtiyacml teminen yukar1da -cln-s-.-mlk--tar-,-m-u_h_a_m_m_e_n_b_e_del~ii:: tar1l1 i~ 
ve saaUerl yaz1h üç kalem erzak kapai1 zarf ve on kalem erzak da açlk eksiltme ne satm a1Jnacakt1r. satin ;e• 

· nacak olan bu erzak taburlarlD bul~duklar1 mahallerde teslim edilecektir. $artnameler alay Jevaz1mmda ve iJlpl 
sal saatlcrinde her gün gërülebil ir. Isteklllerin 841 yù1 ticaret odas1 vesikalarile Mallyenin muYakkat tell~fl' 
makbuzunu bamilen belli &'ÜD ve saatte Hozatta askerl mahtelde içtlma eden alB.7 satmalma :tomlsyonuna 111 
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