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Gazeteye 
gônderilen 
evrak geri 
verHmez. 
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Son T elgraf Matbaaainda Baa1hr· 

' F 1AT1 
Her yerde 

3 
Kuru,tur 

Mi Ili $efe ve Cümhuriyete c e P h es i 
milletin $Ükranl8fl SUnUldU Koprülere hü. 

cumlar yap1l1yor 
, . 

• •• 

Refah yolunda D.. B 1 ·1 l b" · · 1· • K d · d s s o llD eyne mJ e 00 J1J0CJ zmJr ara en1z e 0 V• 

Y e Dl f b" } . . d" yet gemisi bal1rild1 

H l l 
. . uann1 on 10 erce zivaretç1 gez 1 

am e er1m1z 1 k i k ru va z o r 
tahrip edildi 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman oc· 

dulan b~kumandanhg1run œbligi: 
Cenubî Ukraynada dü~marun 

hâlâ i~al ettigi az mïktarda kôp
rü iba§lanna kar§1 hücwna, muvaf. 
faklyetle devam edilmi§tir. Seri 
krt'alar, §iddetle mukavemet eden 
dÜ§llllan kuvvetleri ile çarpl§arak, r 
65 tanlk tahrip e>tmi§ ve ibüyük 

Ahnan urhh kuvvetlerinden bir müfrezenin bir nmak geçidi ndeki müfkül vaziyeti 

........ - ""'"' "" ··- j -- ~ ~sunYEN:r-'i oRDusu _ Cep h e 1 e rd e Vaz lye~ 
BOZULMU~ .--

1 Sovyet tebliji 1 

Harp, Demiryolu itleri· 
miz gibi •u itlerimizi de 
durduramamlflrr; 50 mil· 
yon liralik yeni tahsisat 
ilâue•ile 81 milyon liraya 
~rkarilm1f olan su ifleri 
programuniz 1941 sene• 
sinde bitecektir· Harbe 
ragmen durmayan bilâ
kis geni1leyen imâr ue 1 
infa laaliyetlerimizden 
dolay1 Hükûmete, Parti· 
ye ue Büyük Millî ~ele 
1ükranlaruniz1 sunmak 
vazilemizdir. On birinci beynelmilel Ïzmir fuan geuleyin uiklar içinde 

Budapt!§te, 20 (A.A.) - Dün ak- Al l L • d 
:;'e,Bu::~~eg:~7nu~~;~l:~: man ar en1ngra ) 
l:ludyenni ordular1 grupunun mag- • h l l 

Dinyeper 
'àrk1nda 
Budiyenni mÜ· 
dafaaya çekildi 

fzmir, 20 (A.A.) - MemlekeUmi2in 
Y azan: Ab id in DA V ER iktlsadiyatmda ol~ bir varhlt olarak 

ber sene bir kat daha zenginle1en 11 

H 
arp içinde degiliz a~, incl izmir entemasyon.al. fuan Ill anda 
barbin sikmhiar1 1çin• açllml1 ve say1s1 10 b1merl ~ ltala

. . bahk ziyaretçi kiUelerl fuar aitesln1 
dey1z. May1 mahruk, doldurmu1 bulunmaktad1r. 

~nakine )&gi, otomobil lâstigi gibi Bu mutlu ikhsat bayram1 münase
•htiyaçlar ba~ta olmak üzere, ha. beUle 1ehir daha sabahtao iUbaren do
riçten ithal etmck mecburiyetinde nahlm1ya baelanm1$lt. Fuar sabas1 a. 
buiundugumuz ber türlü malze- deta bir gelin &lb! !Uoall blr surette 
Ille · kl • d d - ·1 d "bt" süslenm11, on blnlerce zi7aretçlyi cez-

nm yo ugun an.. eg• e, 1 1• bedecek bir manz.ara iktisap etmla;tl. 
Yaca nazaran azl1gindan s1lnnt1 Modem aulama makinalarl ile sulanan 
çekiyoruz. Harbin sebep oldugu as!alt cadedler ve çimeoler tuara blr 
darlik!ar, bilbassa memleketin canllhk daha veriyordu. Saat 17 den 
Îlllari bakimwdan biû güçlüklere lt:baren fuann Lozan kapmna ejden 
Uiiratmaktadir. Fakat bütün bu caddeler ve bulvarlar foan .Uyarete ge. 
lllü•Lü]ata ve milli müdaiaa i~le. len 10 binlerce halk lie dolu id!. 

iA Saat 18 dm evvel Ticaret Veltllimi31 
tine miJ~·onJar '\e milyonlar tabsis Mümtaz ôkmen ,.anlar1nda Vall •• 
•hnekte olmam1za ragmen, Dok- Beled1ye Relsi oldutu balde aç1lma me
lor Re!ik Saydam kabinesi memle- rasimlnln yaptlacall Lozao kapisma 
ltetin ikhsadl hayab üzerinde mii- geldller. Meraslm maballlnd~ ~ehrl• 
hini roller oymyacak ve yurda re- (Devam.t 3 üncü sayfada) 

lab getirttek olan imar ve in~a 
1.,.ebbüslerinden bi~birini geri bi. 
'•lunam1~br. 

Birkaç gün evvrl gazeteler, de
llliryollarunIZda i,..aatin devam 
•ltigini yazm1~lard1. Irak ve iran 
budut!arina giden demiryollari, 
:Zonguldak • Kozlu komür bath, 
llozoyük . Bur.a dcmiryolu ve bu 
)o!u Bahkesir - Bandirma hatl.lna 
~iltyarak §Ube hath , Adapazar1· 

elu - lsmetpa~a bath üzerinde 
~ a v~ya etüt (aaliyetleri haroret
• devom etmektedir. Boylece 

barp, büyilk Millî ~f fmiet :lno
"llnUn •yurdu çelik aglarla sar
~ak, siyaset ve Ullr.Üsünü tahak. 
Uk etlirmiye matuf çaii'8'alari. 

1111•1 durduramaDll~ltr. 
l>ünkü gazeteler, su ~leri JIT"· 

t?anun1n tatbikine de hpk1 de
llli.ryollan program1 gibi, de\"Bm 
~1llll<'kte oldugunu müjdelediler. 

:lnriltere Bariciye Nazm Eden 

... .. . • • ••• 

Amerikan- Ja· 
p on gerginligi U\'Ük !\Iillet Meclisi, son içtima

l~da , 1937 de su i§leri için vermi~ 
~adu~ 31 milyon lirahk tah isata 
i.. "''11on lira dab• nâ,·esi bak- Pre si den t Coo-
t;~nd~ \ekni bir kanun klabul etmi§- lidye gemisi mü
t . u anunun, yapt mas1n1 em~ 
ç e~t•gi "' i~lerine ait hazirhklarm z a k e r e 1 e r i bir 
1:(u .. bitirilmi~tir. Yurdun muhte. 
"' boigclerindc, ber §iddetli yag. ç 1 k m a z a g i r d i 
b llrda ta~1p büyülr. zararlara se. Tokyo, 20 (A.A.) - Ofi: httliba
d:J" Ol1n sularm yataklv1 ,.!ah e· rat servisi müdürü Bay Kodishi:i 
" e,,.,k, binr bastalilr. vr lilüm yu- Ama-ikan bandlt"ah · ent Coo. 
i;•1 ol~n batakhklar kurutillarak lidye gemisinde bulunan Amerika 
i.,;~et ve hayat kaynail'i tarlala:r tetiaalar.t1w tahliyesine ait Ame-l •ne i:etirilecek; kurakhktan pek rikan • Japon müzakecelerinin çik-
.._lt lllabsul veren bO!geler sulllJMI- (DevBJXll 3 üncü sayfada) 
\o boliuk ve refah sabaSI haline 

çulacaktir. 
l&J;k kurak geçen 1927, 1928 ve 
llltnt ••nelerinde yurdumuzun bazi 
Jiu, ~kalar10da ziraat ha)alumz 
tii." lik Yüziinden miihim sarsm-

ra li"' lu, (' gram~, âdeta kllhk olmu . 
~•I• .. ok Yag"h senelerde ,·ukua 
har,"d'" ta,k10lan ise, 1940 ilkba • 
iç;

11 
~.a oldugu gibi, memleket 

dit 
1 

trer felâket te~kil elmekte. 
. 0~ 9~7 de kabul edilen 31 mil. 
~e }{ hrahk tahsisatla Ege denizi 
}{ •radoniz hanalarile l.\1alatya, 
l•r,/"· lgdir ve Erzincan m1ntaka. 
"ki Ill <la , .• Orin Anadolunun bir 
.,, _ ,'"da kurutma, islah ,.e sula._ ,, . 

... er1 ~·ap1lmas1 ,.e bunlar1n 
(De,·an-1 3 üncU ayfada) 

F ransada b i r 
tren kazas1 
Y olculardan 37 
ki~i yaraland1 

V " 20 (A.A.) - D.N.B: Lyon 
gannda vuktllbulan bir kaza esna 
smda 20 ki:ji agu, 17 ko§i de hafil: 
yaralar'11"ihr. 

Kazaya s°ebep makasçmm yanb§ 
bir manevras1 yüzünden Samt-E
tienne'den gele-n bir katarm S<.1'· 

best olm1yan bir yola girmi§ ol
mas1d1r. 

1 lûbiyeti kat'îdir. 
Gazetele: bu mmtakada Swye1 1 a t ay a ça l§Iyor ar 

lnt'alanrun muntazam bir muka
verneti bahis mevzuu olmad1g1m 
yaz1yor}ar. :lhata edilen kuvvetler 
gitgide darla§an çemlberi Jurmak 
için münierit har.,ketlerde bulun. 

(Dev ·11 3 üncü 5ayfada) 

___________ , _________ _ 
Ukrayna cephesinde Don sanayi m1ntakas1 
ve Ku1m Alman tehdidine maruz bulunuyor 

-<>--
Karadenizde dÜ§ma. 
n1n dort ge!1Jisi bath 

Ticaret Vekilimiz 
:Miimtaz Ôkmen 

------1 

Eden'in Tür
kiyeye mesaj1 

Kahramanl1k 
Türk ün a n'a
n evi hasletidir 

Fu a r; Türkiyenin 
ekonomik istikba-
1 in in sembolüdür 
Londra 20 (A. A.) - Haric1ye 

Nazm M. Eden, radyo ile Türk 
milletine bir mesaj gondermi~tir: 

M. Edrn, bu mesajmda ezcümle 
§6yle demektedir: 

• ..... 

• Bir Iran 
gazetesi 

A lman • Sovyet cephesinde. · b.line inmi§ler ve bu iki kol ara
ki son vaziyeti iki taralm smdaki ~.ahil k1smmda bulunan 

tebligler;ne ve muhtelif memba.. bir k1s1m Sovyet kuvvetlcrini iha.. 
Jardan alman haberlere gore ~u ta etmi~lerdir. ~imdi Fin ve Alman 
§ekilde hülâsa etmek mûmkündür: k uvvetleri, kara ile irtibatlan ke-

s:Jen, fakat Ladoga gôlü üzerinde 
i;>imalde Alman • Fin kuvvetleri irtibat ve il<mali yapilan So\")·et 

Ladoga gülünün §imalinden ùiar. birliklerme ka111 taarruzlann1 ye. 

58 Alman tayya
resi d ü fi ü r ü 1 d ü 
?.losko\-a, 20 (AA.) - Sovyet teb

llii: 

Delhi radyosuna 
ruz ederek iki koldan bu golün sa. (Devam.t 3 üncü ••yfada) 

Bil\ün &ün Sov)'e\ kitalal'l, rephenln 
heyeti umumiyesi Uzerinde anudane 
bir surette c;arp1~ma&a devam etm1$
terdir. Çarp~malar bilhassa Novgorod 
Kineit;C"p, Gomel ve Od~• fstikarr.eUe ... 
rinde §iddelli olmi:stur • cevap ver1yor 

-<>---

lranda ideal hak 
ve hakikattir 
Tahran 20 (A. A.) - Pars ajan

s1 bidiriyor: 
.tran• gazetesi b§amakalesini 

Delhi radyosuI'un ne~yatma tah 
sis cdiyN \'t! diyor ki: 

Delhi radyosu, iran ile Sovyet. 
Ier Birlig1 arasmdaki dostane mü
nasebetlcrin idamesi için tavsiye. 

lerde bu1unmaktadir. Delhi radyo
su Sovydler Birligi ile iran ara
ras1ndak! dostane münasebetlerin 
ne kadar saglam bir esasa dayan. 
d1g1m ve bunun §imdiye kadar hi~ 
bir hâdise yüzünden sars1lmam1§ 1 
olduguriu her halde biliyor. 

Bu münasebetlerin esas1, her iki 
memle1cet için daima sarih olmu§ 
ve Delhi radyosunun salâhiyeti ha 
ricinde kalml§\lr. 

Beyanatta bulunan Ruzvelt 

Ruzveltin gaze· 
telere beyanat1 

Yard1m program110 
milyara balig oluyor 

General Smunt· 
sun kehaneti 

Bir M1sir taarruzuna 
i1aretmi1 

Londra 20 (A. A.) - Manches
ter Guardian ba~akalesinde di. 
)Or ki: 

A11nan miltemJQfm malümata ,are 
pazar günü e\•velce b1ldirilmi1 ohlu&u 
gib 22 deGU fakat 28 Alman tayyaresi 
dil~ürülmü~tür .• 

Pazar gcccc::t, K1zll ha\'a kuvvetlerJ 
Ron1anya'da Plôflti petrol mlDtaknsJ.n; 
bomba, d -nan etn~i!"tir. Büyük yani;:in

(De,-. 11 3 üncü 11ayfada) 

konferans1 
Harp sonras1 vaziye
tini kararla§bracak 

General Smuts'un, Akdenizin, 
be§e!'iyeUn §tmàiye kadar tan1ma
d1g1 e.n uüyuk meydan muharebe. 

~.ne sahne olar.ag1 hakkmdak1 ke
t.aneti anrak Almanlarm M1sir'a 
kar~1 bü viik b:r taarruz derpi~ et. 
"kl · · ·r d d .

1 
Londra, 20 (A.A.) - Halen dü§-

~ en manas1n1 1 a e e eb1 ir . . _ B .. l b" t · man isgah altmda bulunao rnl'm-
·çin °~~ "

1 
aarruzu k yapabilmPk Jekcll~re harpten soma yap1lncak 

1 • man ann, §•r cephesini Atc=:î yardun rneseksÎni gë. Üi· 
noahdut kuvvetterle tutabilmeleri 1 ..... . .. tt fikJ ak d mt"J\, ':.17c..-re mu e er y ·i.n a 
çarttir .. So~yet Rusyadaki hali ha. wndr•da bir kü11ferans akterle
z1r vaziyet1, Al?'anlar1n .bu c~phe- j celderdir. Bu konforansa, yalruz 

•den m1J'11m kit alar çektlkleri tak- harp sonrast Avrupa \'aziye'lmi 

izmir enternasyonal fuar1n1n a
ç1ld1g1 bugün, asH Türk Milletine 
hilap etmek bemm için hakikÎ bor · 
zevktir. 

Bi:ci tehdit ederek kendi manu.. 
( Dcv ami 3 üncü sayt'ada) 

Japonyada 
Hükûmet 

Mürakabesi 

Bir âyan azas1n1n 
mühim tenkitleri 

tirde bunun kendileri için güç ve tetk\k edi.imesi i~ilbarile degil a~ 
t.elùiko" olacafr1r.: gostenm kte. ni Yamanda diinya isti:hsalât f~zi~. 
d.ir. Fakat general Smut~un gCirü. sma biT ha! S\lreti ara§tlnlaca~1 
~ ihmi.J ed .memek 111z1mgclen j için d~ bù •ùk btr eht'"lllmiyc1 ve
bir li.0~1a: 11:i1.arJ1r. Almanlar ta. r .. 'tnekt.'Ct'r. 
raf1ndan Al<den:zde yap1lac3'< her Miitt~fik hlikù'll.etler i§gal ait n. 
hangi o•r harel<ct ancak italyan da bulunan rncmleketler kurtu
d<man_ma ~ ticaret filosu,nun yar- '1 Junc~ ·bunlann aralannda ten e
d1m1 ilr tahakkuk edebmr. B'.na. dilmek iizere dünyar:m hirçok ki.. 
enaleyh n~~ ~inin de imhas1ru \sunlarmda büyük ham madde 

(Devam1 3 üncü sayfada) 

Süvey§ bom
bard1man edildi 

Bir petrol deposu 
tutu§tu bir çok 
yanganlar ç1kt1 

tesn ~b1lmz, stoklari vücude geti.riyorlar. 

Va§ington, 20 (A.A.) - Reisi
cümhur Ruzvelt, dün gazeteciler 
toplantismda had>in icap ederse 
1943 seneA!lde de devam edecegi
ni ve ingiltere ile Birle§ik Aroeri

Sef e r le r ve iniaat 1r.arun llK3 881.~Dde talb~ e<tile- --------------------
.. • cek i.malât planlar1n1 §lmdiden p t• T k• I At d 

kontrole tab1 tutuluyor tetlcik etffitlerini si:iylem~ir. a r 1 ec 1 a 1 n a 
Tokyo 20 (A. A.) - Ofi: Rei.>-u:ümhur, ibu mesele haklun- y 
Hükûmi!t. Jpon münakalât Na.. da dün Lord Beaverbrook ile gë. 

zinmn yapml§ oldugu plân muci- rü§lüj!;ünü ilâve etmi~ir. 
--------·-------

Ocak, nahiyc ve kaza kongrcleri için 
Berlin 20 (A. A.) - D. N. B. a.. 

bince bugünden itibaren deniz M. Ruzvelt, gazetec1lere yaptit1 
beya11atta ezcümle §Oyle demi§tir: 

•M. Çërçil ile benim aram12da 

vuku bulan komcyna, düeyad"k' 1 

jansmm ogrendigine gore, dün ge. münakalâhm, in§aah bahriyeyi, 
ce Alman sava§ tayyareleri Süvev~ denizde seyrüsefer yapan mürette
limamm ve Süven korfezindeki bah devlet mürakabesi altma al. 
ia~ tesisatm1 muvaffakyetle bom. maga karar vermi§lir. Bu hususa 
bard1man elm•§krdir. Bir büyük ait imparatorluk emirnamesmm 

Genel Sekreterlik yeni talimat verdi 

(DevBJXll 3 ûncü sayfalla) 1 

Jl<''rol d<'posuna tam isabet vaki seferberlk mecfüinin tas•.ikin.e ik- Bir yOICU tay-

Olgunluk 
gençler 

ve 
Îf 

tan1nan 
get iril ec ek 

iktidarlarile 
baf1na 

olmu§tur. Bir çok yangmlar çiku- tran ett.ik ten SO!lia ne~r ve ilân Ankara, 20 (ikdam muhabirin. 
g

1 
gërülmii§tür. edilecegi tahmin edilmektedir. yaresi düf tÜ den) _ Her 9ene yap1lmak1.a olan 

Berlin 20 (A. A.) - D. N. B. nin Deniz selerberliginin 1slah1 için Sao..Paulo - Brœilya, 20 (A.A.) 1 Cümhuriyet Halk Partisi ocak, 
tebl!gine gore, ingiliz hava kuvvet · hususî bir korporasyon tf§kili de cPanameri.kan A.irways. kumpan-1 Nahiye ve Kaza kongreleri için 
!~ri dün 31 tayyare kaybetmi§ler. derpi§ e:Oilmektedir. . Mevzuu ba.. y~sma ait bir ~akhye 1.ayyaore~ banrhklara ba§lanm~tir. Parti Ge-
d1r. hrs kcrp1.rasyon deIUz seyrüsefer dun Sao-Paulo c1vannda yere du. 

red 
ne\ Sekreterligi alâkadarlara ve 

Gür.düz 24 !ayyare Man§m üze. kumpan0•alarmm mümessillerin • l §erek parçalamni§hr. Tayya e 
rinde dii~ürülmü~tü. Diger b<o>§ tay. den te~kkül ~decektir. Hükûmet ~uli:,nan 0n üç yokuladan iokisi~in Parti tP~kilât•na bu hususta yeni 
yare àe ak~am Uzer! dü~üriilmÜ§- deniz mürettebahnm kumpanya. o1mus olmalarmda.n korkulmakta. ta' mat nrmi~tir. 

lDcvam1 3 üncü oaylad•) (Devam1 3 Uncü sayfada) dn'. Bu t;ùimatta bütün partllilerin 

kongrelere gelebilmelermin ko'ay. 
la~t1r1lrras1 1 'op1ai1tilarda gen $ 01. 
çüde konu~malar yap1larak dilek 

ve ~ikâyetlerin ehemw.yetle tesoit 
edilmcsi, olguniuklanle, ikt dar 

ve kabGiyetlerile tan nan ~n~·Je. 

rin te~Kl~•m faal ,·azifekrinde 
i§ ba§•na getirilmeleri esaslar1 bu· 
Junmaktadn'. 
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ÎSLÂ 1 ORDULARININ MUHAREBELERI 
S a z s 1 z, s o z s ü z 

bir gezme 
Sazs1z, siizsûz, z1nlt1siz, h1nlh

s1z, hattà kin . e:sil, tek ba na gez. 
mek ne kadar h~ oluyor. Hele 

Dcdi. kap1hp sabredemcd1ler. Derhal günlerden fbayag1 gün oldugu içu. 
Hallbuki bu zat, taibiî zamanmda kumandanlan (Abdullah bin Ce- tramvay rahat, tobüs rahat, yol

çok sakin ve mütevazidi. Fakat bir)in kar:j1sma dikilerek: lar ferah, ghi:p oturdugun yer, 
hr.rp mcydanlar:nda bir çelik gi- - Yâ Abdullah! .. Dü~an, kaç· kendi gônlünle ba~ba.§a verip sa
bi sertle~irdi. Muharebey~ gircr- h. Ganimet e~yas1, taksim oluyor. atlerce ve tath tath dertlC§ecel 
ken, b.a~ma ~1rm~z1_ bir sank sa~- J Biz burada ne duruyoruz. Gidip, kadar âsude ... 

( ZIYA 'AKÏR 

may1 adct cdmm~tL Ve ou sang1 hissemizi alahm. _ Getir oglum §Uradan bana, 
sanp harp meydamna ayak basar Dediler. en rahatmdan bir §ezlong, yâni 
basmaz art1k kendinden geçcr.. Abdullah, onlari bu hareketten uzun oturma sanda}yas1.. bir de 
sanki iilümü anyormu§ gibi, bü- men'etmek istedi: ~yle halisçe tariafmdan okkah vt 
yük bir perva.l.tzl.kla dü§lllan saf· - (Resulûllah) 1n emrini ur 1 u· kiipüklü bir kahve .. §Î§Cmi de go 
lan arasmda gezerdi. yor musunuz? .. Harp, ne ~ekil a- tür, kendi elinle as1l pmardan dol-

Ebû Deccane, i§te bu ha.rpte de hrsa alsm. Onun tarafmdan err.ir dur bakay1m! Ooh, gel keyfim, gel! 
boylece temayüz etti. Rcsulü Ek.. verilmedik_çe, burad:>n klmild1ya... Burada ne saz var, ne radyo, ne 
rem Ef~~di~iz!.n labc1ru ha~etmi§ 1 maylz. gazete, ne dedikodu, ne cavultu, 
olmak içm, onune gelen du§man Dedi ise de, onlara së>z dinlete_ ne cuvultu .. burada sessizlik var, 
neferlerini devire devire, Kuren mcài. hava var, ye~ll)k var, üstelik 'bOb
karargâhma kadar girdi. Gcçidin muhaf1z1 olan okçular. rekler~ cigcrleri tcmizliyen ve in. 

Burada, kadmlar toplanm~lar- ~rada Abdullah1 yedi sekiz ki§i ile sanm adamakilh Ï!ltaluni açan ga. 
d1. Müslüman k1hçlarmm savleti, b1raktilar. Yagm1ya ~tirak etmek yct hafü \'e gayet enfes bir su 
kal"§ismda bocalam1ya b~hyan ihere, dü~man karargâhma d?gru var. Vakit iigleden 'biraz oonra, 
mü~rik muhariplerine heyecan ve 1 ko m1ya ba~lad1lar. 
cesaret vermek için haykira hay- Halbuki dü§man ordusunun mer Ça/ltamdaki bolca nevaleyi, Sari. 
krra §3rk1lar okuyorlar ve def ça.. kez ve sol cenah1 ric'at ebmekle yerin o midcdeki ta~lari bile eriten 
hyorlardi. 1 beraber, sag cenahl •henüz mev. suyu ile güzelce te~ize havale et-

Eù · D b- d Eb. tikten sonra, uzun ota.rma usulile, u cccane ir an a, - u kiinde sebat gôsteriyo1 du. Ve bil-
Süfyan'm zevcesi ve kadmlar ll hassa bu cenah:n en mühim kuv- o su kadar hafif, pürüssüz, leke
reisesi - (Hind) ile kaqila§h. Bu vctini te§kil cden süvarilcr, islâm siz, deliksiz, rüya.:s1z ve tam bir 

l, k d 1 k · · ·1 · buçuk saatllk tertemiz ve mis gi-me un a m1 tepe eme 1ç1n l eri ordusunu arkadan çevirmek içln 
at1ld :. Fakat kendini dcrhal topar. f1rsat bekliyordu. bi ve 'bal gibi ve l:aymak gibi bir 

lad1. .. Çünkü elind('ki kihç, (R~- Abtlullah. bin Cebirm m üdafaa uyku ... 
sulùll~ h )m Vt>dhm idi. Bu müba- hattmi varmiya muvaffak 1 _ Ôyle samyorum ki tkindiye dog-
rek \'e muhterem ktl·,. o sef1"l · 0 a ru, beni. bu pek lâtif u ... ·kudan, ye. 

.. ·. · ~· _ m1yarak dagm yamaçlanna çeki- J 

ruhlu mu•r1k kad1n1n1n mulev es 1 ni istikamet deg1"tiren rüzgârm . . • . . • v len ve vaziyetin alacag1 ~ekli bek- " 
kamle k1rletil~m:zd1. . . _E_bu Dec;- liyen süvari kumandan. (Halit bin yüzüme, giizüme serptigi taze mr. 
ca~e. derh~l 1Shkametim . te~d:l Vclit), geçitteki islâm okçular.nm G;r pü külü ile yabani fmd1k yap. 
e~_ti:. 0 magrur ve azamet.h yuru- dagildigmi giirür gormez, bu flf. rag1 kokulan uyand1rd1 ve gèizleri· 
yu ~~ne ~-evam ederek, yme r:iu- satm zuhur ettigine hükmeyled1 mi açt1g1m zaman akhma ilk ge· 
hanp du~man saflarma dogru Askcrlcrini derhal atlarma hindi. !en §ey ekmek, peynir, üzUm ol
ilerledi. rip, valm kil;çla geçide hücum et. du . Bir buçuk saa te insan ac1k•r 
Ba~ta (Hind) olmak üzere bütün ti. • m1? diyeceksimz. 0 dedigim yere 

kadmlar (ia~1rd ; lar. Ebû Deccar.e. Abd llah b" C b' d k" bir bayag1 gün siz de gidin, .o ha-
. .. t d"". b rt h k t u m e ir, yanm a i . d 1 . d .. nm gos er 1g1 u me çe are e e d" k' k h 1 t k .. vav1 siz e a in, o su ·u s1z e içm 
avret c ·a 1 ar. e en l cnm • .1 . . k t Id B d ve o bir buçuk ~aathk uy .. rnyu s1z h t k ld 1 V k d .1 . .

1 
ve 1 se ·1z a raman a e rar su-

1 
· • · · · 

t · 1 k' van erun ar.§isma a t i. ura a 
Jpar am1va va 1t bulamadan 1,., •• th " b. .. d 1 b de uyuyun, balan tekrar nasll ac1-
Hazreh Ham. za) ile ka111 a§ti ar. lad t 1. k 1 d - .. · kacaks:mz. J<.ciz, güçsüz o. lduklan ( . . 1 1 1 yenrucn mu I~ 1r muca P e as· 1 . ' 

0 k"k · ..... 1 .b. 1. s am o çu an, U§man suva- .,;-
nun u ·remlli vlr as an g1 I · , · .. · f .1 b. t halde, ehrin giibegindek1 kahve. 

h .. ka d .1 ris1 uzerme as. as1z 1r sure te f 
~~um~ f§lSID a'. ç1 !avrus~ ok yagdmvo rlar. . onlan tekrar lerde tavla, poker, dedikodu ve 

g101 dagild1lar. EHenntlek1 deflen . , t . b · ed' 1 d aha bilmem ne ile vakit geniren 
f l l B. k k"k ne a e ic ar 1yor ar i. .- -
ir ahp atti ~- ir aç da t a ev. F k t ed . k. k "k· le!' kapall sinemalarda filmlerin 

1 t h t •t k a a , y 1 se tz o çunun, 1 11 , 
ve §ecaa '/e amase e a1 ~r 1. ·· .. · • "sk "" t b'l · . , çc itli dalgasile içmeden sarho" o 
l - 1 k · d. ko k f yuz suvany1 pu ur e 1 mes1 rrr.- .,. • 
ar soyer en, im 1 r unç er. k. "ht" 1 h · · d ·a·· B 1 tanlar o canrm yazla b;rlikte gu"ze-·an ve 1 1ma anc:n e t 1. a- · • 

yatlarla kaç~m1ya ba.§lad.J.lar. h ··t a· rï tt d 1 lim hayaUs.rim da ziyan zebil edi-
Bu kaç1~, yalniz kadmlara mün- klusus mdu t~:nka t s~·t· 1ya an n ay1 vorlar. . 

h k 1 _ _, B....+ (H et" Al') o an a u en~ 1. . 
as1r a m ..... 1. _.a azr i t (D .. > Oaman Cemal KAYGILI 

ol rr. a k üzcre di ger bü tün m ü c!rh i t- =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;cv;;;;"';;·';;;" ;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;:;;;;;;;;;;;;;;;,;;;~~ 
1er dû§man saflarma cepheden hü- ~ '"' 

cum ediyorlar .. bütün dü~man saf-1~ "AtfKEft' ELERDE POLISTE l 
lar1ru kmp geçiriyorlard1. V C .J 

Dli§man ordusu, artik sarstlm~ 
ti. Mukavcmete imkân olmiyan o 
§Îddetli cephe taaITtlzlan kaI"§lSlll. 
da tutunabilmek imkâm kalma. 
:m ljh. Nitekim, dü§.manm merkez 
ve sol cenah1nda sür'atli bir ric'at 
ba§lad1. Be~ on dakika zarfmda, 
harp mcydam bo!lj1ld1. Karargâh.. 
ta üstüste y1g1lm~ olan e~•alarm 
etrafmda bile kimse kalmad1. 

Îslâm camiasma ycni giren ve 
islâm ordusunun inz1bat ve inti
zarnile henüz ülfet cdemiyen kabî
lelere mensup efrat, artik harbin 
hitam buldugunu sand1lar. Der
hal kiliçlarm1 kmlar;na ~k;; · ak 
dü.~man karargâhma dald1lar. 0-
radaki C§yay1 yagma etmiye ba!J
lad1lar. 

Bu hal, diger islîrm 'bôlüklerine 
de sirayet etti. Resulü EkTem E. 
fendimiz, etrafina toplanan güzi. 
de eshab1 ile d~an firarilerinin 
takibine dair tedbirlcrle me§gul 
iken. d~an karargâhm1 basanlar 
da büyilk mikya.sta yagmagerlige 
gir~m~lerdi. 

Ayneyn dagm.m geçidini muha
faza eden askerler bu vaziyeti u
zaktan gêirdüler. Hirs ve tamaa 

Aë1r yaralama _____________________ .... __________________ _ 

B1çakla karn1ndan agir yaralad1 
kaçarken polisler yakalad1 

EHelki gün Fenerde Vooina 1 düf ânmda tazelenmi~ Ye yeni bir 
caddesinde iki genç ara::anda bir ag1z dala§ma.>1 olmu§tur. Aralarm. 
kavga olmu§, netice~e biri digerini da:ki lâf kaygast bir<ienbire büyü-
karnmdan b1çakla agir su.rette ya- .. S . t kt ,.,., , t vunce eza1 a-:1ma· a owug·u bi-racam1: 1r. · ~ 

Y t. - tahkik t .. h·d ' çag1 sür'atle çekerek Mustafan:n ap ig1m1z a a gore a 1- .. .. . 
se ~yle ohnu~tur: karnma .butun kuvvet1le sokuver

mi~tir. Fatihte Hirkai§erif caddesinde 
SeHmbey apullmanmda 15 say1da 
oturan Hâmi oglu Mustafa; Eyüp
te Bülbüldere caddesinde 46 say1-
da oturan ve Eyüp • Keresteciler 
hattma 4liyen otobüsleorde biletçi
lik eden M~uk oglu Sexai ile ev. 
velki gün Fenerde V odine cadde. 
sinde ka~iloa§.~lal"dir. 

Henüz meçhul rbir sebepten dola
Yl aralarmdaki eer~inl~ bu tesa.. 

Etraftan gürültüye yet~enler 

yarahy1 pek agir bir halde s1hhi 
otomobille Cerrahpa:ja hastanesL 
ne naklederlerken kart§ùtliktan 
bfüstifade kaçm1ya kalkan Sezai 
biraz otede polisler taraf:ndan 
kanh -biçag1 ile yakalanml§t:r. 
Ta.likikat yap1lmakla 'beratber suç 
lu, nobetçi Müddeiumumiliginc 
teslim edilmistir. 

1 KDAM 

Asker ailelerine yar
d1 m tatbika.t1 • 

IÇID 
• 

Valinin riyasetinde kaymakamlar, nakil va
s1talar1 ic'. ar .!lerinin mümessilleri toplanacak 
~~~~~~~~~~-.... --------~~--~-----

P.~ aatlardan 
ay ba,1ndan 

yapllacak 
itibaren 

tevkifat bu 
batlayacak 

Asker ailelerine yard:m i§inin l idareleri mümessillerinin ve tek· 
bir an evvel intac1 hakkmàa Dah·i.. mil kaymakamlarm i§tirakile bü
liye Vekâletince tekm:t 'belediye. yük bir toplanh yaptlank tlcanu. 
lere gonderilen emir dün istan'bul nun sür'atle tatb1ki hakkmda gô
Belediyesine de teblig olunmu§tur. rü§üleœktir. Nakil vas1talarma 

Esasen bu hususta faaliyete ba~- yapilacak olan zamlar için Beledi. 
lam1§ .olan Belediye Daimî Encü. ye Mabbaasmda husu.sî puflar •bas-1 
meni dün Valinin reisliginde top- tmlmaktad1r. Bunlar bilctlcrle ·be
lanarak i~i organize etm~tir. Bu- raber halka verilecektir. Maa§lar
gün veya yarm da Vilâyette VaE- dan yap1lacak c-lan. tevlcifat da ay 
nin reisliginde nakil vas1talan oo§mda b8.§l1yacakta. -Dün cezaland1-
r 1l an f1r1nlar 

--o---
Çok miktarda eks!k 
ekmek yakaland1 

Haliç vapurla
r1nda yeni tarife 

Dünden itibaren 
tatbikine ba~land1 

r S~yfiyede I 
Ihtikâr 

Baz1 bakkallar §e
hird~n yüzde 25 pa
hah mal sabyorlar 

Sayfiyelerdeki baz1 baldtaL 
lann âzamî kâr hadlerine ve 
rnevcut baz1 narhlara ragmen 
bu gi'bi kararlarla fiyatlar1 
tathdit ediluni§ gida maddele. 
rini pe'k yüksek fiyatla satttk
lan anl.a~1lm~tir. Yap1lan mu. 
kayeselerde baz1 sayfiye ibak
kallar mm t>az1 cins mallan 
§ehir bakkallarmdan yüzde 25 
farkla sattig1 gorûlnlü~tür. Fi
yat Mürakarbe te~ilât1, obu 
mevzu üzerînde incelemelere 

.. -

Kat'i gün~er 
Yuan: Prof. Sükrü Baban 

fE5) us cephesinde Alma• 
~ harekâti kuvvetlendikç• 

K1zllorduya yard.m ih• 
tiyacl biisbütün arhyor. l\loskGVIJ• 
Îngiliz - Amerikan vâtlcrin:n siiz
de kalmasma tabiatile raz1 olamai. 
Halbuki suf siyasî muavenetlerill 
fayda verdigi devreler çoktan geç• 
mi§tir. Behemehal askerî ve filî el 
uzatmak icap etmckted.ir. Bu el ne
rcden uzahliibilir? 

Bütün Balkanlar ve Girit ada· 
sma kadar Ege denizi Mihver 
kontrolüne tâbidir. Bogazlarm va· 
ziyeli Montro mukavelesi ile l11· 
.ayyün etmi§tir. Irak ve HinllistaJl• 
! daki kuvvetlerin Kafkasyaya k•• 
dar uzanarak Bakû petrollerini ve 
o civllrdaki sair madenleri muha· 
faza ve himaye etmeleri bclki dii• 

J 1 ~ünülen fakat tahakkuku imkân• 
~----------- s1z derecede giiç bir projedir. 

ba§la.m1!itir. 

B b k d Büyük Britanya bak1mmdan va· 
a a Ve ar e~ ziyet boyle oldugu gibi Amerikll 

k • 1 • z k • tarafmdan Rusyaya yap11acak bit a t 1 1 e l yardmun tek yolu yakmllk ve sait 
- --u-- imkânlar dolny1silc Vladivostok 

Cezas1 idamdan 
'30 seneyc indirildi 

Bundan bir müddet evvel Ku
ru~§med-e babas1 Hac1 ~vketle 

liman1d1r ve filhakika oras1 içill 
birçok gemilcr luymclli hamule· 
lerlc yola ç1kanlm1~hr. Fakat ora· 
da da, hakikat halde beklenilmi• 
yen veya umulm1yan denilemiye• 
cek bir engel one çdunaktadu·: Ja· Ekrnek imalâtmm s1k1 lbir suret- Yeni Haliç vapurian tairifesi, karde~i Radi'yi tabanca ile 01-

te kontrnl edilmcsi ve bozuk ek- dünden itibaren tatbik mevkiine düren katil Zekinin Birinci Agir ponyamn vaziyeli. 
mek îmal eden fmnc!larm §Ïddetle girmi§tir. Bu tarüeye nazaran Ga- Cezada gorülen mahkcmesi netice. Dünkü telgraflardan sarahatle 
tecz1y'C oluncmalan hakkrndaki e- lata kOprüsü ile Haliç -iskeleleri lendirilmi~ ve karara baglanm1~ anla~ihyor ki Tokyo Ruslarm U· 
mir üzerine Belediyc Reisligi f,. ba~1ca dort maitakaya .ayulmak- tir. zak ~arkta Amerika larafmdan 
rmlarm tefti§ ve kontrolleri için tadir. Birinai mmtaka yalmz gidi§ Mahkeme huzurunda Zekinin takviye cdilmelerini hiç de ho~ 
yeni bir tC§kilât yiapm1~t1r. Bu te§- birinci mevki için 5, ikinci mevki day!Sl ~~vketin giirgüye müstenit gürmemektedir. O civardaki askerî 
kil ' •:i dahil nlan i:>elcdiya müfet- için 3, gi<li~ geli~e birinci meVoki §ehadeti ve kendisinin G.e tevil yol statükonun fazla bir §ekilde ihlâ
t~leri dün Kadikoy, Üsküdar ve için 10, ikinci m~vkli için 6 kuru§; lu olan ikrarile suçlu Zekinin ba- lini emniyeti için tehlikeli gor· 
Bcykoz kazalarile Beyaz1t, SamaL ikinci mmtakada yalmz gicli§ hi. bas1m w karde§ini kasten oldür. mektedir. Esasen cenup tarafl11· 
ya, Karagümrük, Fatih ve Fener. rinci mcvki i~in 6, ilcinci mev!ci dügü sabit giirülmli§tür. Ceza ka. rmda Singapur, Sumatra ve eava 
deki tekmil fmnlan âni bir kon- için 4, gidi§ geli§te birinci mevki 1 nunun 450 inci maddcsinin birind takviye edilmekœ, Avustralyad~ 
tNlden gcçirmi§lerdir. Bu kon- t içjn 11, ikinci mevki için 7 kuru§; ve be~inci bcndlerinc uyan bu su. k1hç §ak1rhlan i§itilmckle hayh 
trnller netice~e müteaddit f.-1 üçüncü mmtakada yalmz gid~ hi- çun cezas1 idam oldugundan Zeki- ku~kulanm1 olan Mikado ve erkP· 
rmcùar tecziye olunmu§lar<i1r. : 1 r'.nci mevki için, 8, ikinoi. meV'ki nin evve! emirde idamma karar niharbiyesi bir de §Ïmalde yeni en· 

Ezcümle Beykozda Hasan ve Ri- için 6, gidi§ geli§te biirinci mevki verilm~e de babas1 ~evke!in Ze. di~elerle kaq1la§mak arzusund:i 
fat isimlerinde iki Iirmcm.lil ek.. j için 15 kuru§; dôrdiincü rnmta'ka. kiyi mirastan mahrum ederek yal degildir. Bir gazeteciler konfcri:n· 
mekleri 5 - 10 gram eksik ç1kar. 1 da yalmz gidi§ bi.rinci mev'ki için mz Radiyi vans1 intihap smda Japon hükûmetinin noktlli 
d1klan giirülerek para cezas1 veril. l 16, ikind mevki için 8, gid4 ge~ I ve tayin etmcsi takdiri tahfif se- nazanni izah eden sozcü demi~· 
mi§tir. . j te birinci mevki için 18, ikinci · bebi olarak giiz onüne almd1gm- tir ki: 

Ayvan.savayda Yahya I~a~ara- 1 mevki için 15 kurU§tur. 1 dan bu ~eza 30 sene aglr hapse in.. •Japonya Büyük Okyanusta ve 
nm hnnmda amelelerin un çuvat-j dll:ilm~nr. Japon denizinde sulhü muhafazll 
lan üzerinde yattiklan giirülmü~- Karaagaç Ï§çilerine elbise Iddiaya gore Zekiyi bu katil va. ve idame etmck tasavvurundad1r· 
tür. Aynca bu f :nn pis de oldu- Karaagaç müessesesinde çah~n kalanna te§vik -etmek~en suçlu <>- Fakat Vladivostok taril;ile Sovyel 
gun<lan her i•ki beledî suçtan dola- i.§çilere Belcdiyece mu§amba, el- lan diger kard-e§i Sadlk da, iddiay1 Rusyaya harp malzemcsi gonde• 
y1 ceza kesilmi§tir. bise ve gëmlek verilmesi kararla§- sabit giist~ren hiç bir deliJ bulun,. rilmesine kar§t lâkayt kalarna:t. 

Balatta Süley1man ~1m.~egin f1~1..1 tmlm:§tlr. mad1gmcian beraet etmi§tir. 1 Japonya vaziyeti ciddi bir cndi~e 
n~~~ak1 .. ek.~1eklerden 14 u de ek~k Bu maksatla 6500 lirahk bk tah- ___ .___ - - ile takip etmektedir. Ja!'o~ya te• 
goruln:u~tur. ! sisat ayrilmi§tlr. Asfaltlanacak yoll~r dafüî bir hareket hath 1ttiha:& et• 

Yedikulede Sergisin fmnm har- I Yenicami meydanrnda•k1 baZl mi§tir .• 
man ye:i pis, ekmek yogurma ma. Guraba hastahanesinin kar§Î· kaldmmlarla Divany1olu, Sultar.i- Gorülüyor ki Japon se:si kuvvet· 
halli helâya muttasll oldugundan dak' h . . IAk d'l k i ah met, Ayasclya, Yenipostane - I~ le yükselmektedir. Geni~ Rus top·. 

un 1 sa a astlm a e 1 ece · Bankas1 aras1n1n kald:r1mlar1n1n ~ ceza verilmi~tir. Kumkapida Kir- raklarmda Kmlorduya yardnn e!I 
Guraba hastanesinin kar§lSln- 1-'tl .. 32 b' r b' 

korun f1rmmdaki ekmekler hamur as ..., anmas1 1§1 m irayia tr uzatllacak •:ollar bo"ylece b1·rc;o1' 
daki arazinin istimlâk olunmasma ·· t hh · d i.h 1 1 t B " 

bulunmll§tur. Gedikpa~ada Lâm- Belediyece Dahilive Vekâletinden mu ea 1 e • a e o unm~ ur. u diken veya mânilerle ortülüdÜf· 
b B tt c;: k' · f l " i§ 2,5 ayda ikmal olunacaktir. 

onun, eyaz1 a ..,ev l.llm mn a- müsaade istenilm~ir. Müsaade Filhakika ta §Ïmalden Beyaz de· 
rmdaki ckmehler de eksik oldu- 'Id" " d b" k ·· k d ni'zdcn 1·çcri'yc nu"'fuz 1·çi"n b;• v. ol ven 1gm en If' aç gune a ar Zeytinyaga ihracab ~ 
gundan ceza verilmi§tir. buras:nm tanzim olunmasma ba~ durduruldu açda'bilir. Fakat bu yol da çt'1' 

Mercanda Ahmet Rtzamn f :ri.. lamlacaktir. Bilâhare de agaçlar me"kûktur. Sahilin ber zaman tah• 
da 22 d t Ba'·· k'" ·· d A Ticaret Vekâleti, yeni mahsulün ~ mn a e • .iur oyun e ns. dikilip yc§il saha haline getirile. mil ve tahliye i§lcrine müsait ol· 

tini fmida 150 adet eksik ve 16 a- cektir. idrâkine kadar zeytinyag1 ihrac1- mas1 "üpbelidir. . 
d d H 1·1 nm durdurulmasm1 alâkadarlara ~ d et de hamur, Küçükpazar a a 1 ingiltcre ve Amerikamn §ÎDl 1 
Erd , f d 214 d t · K k h h d ·1 • bildirrni§tir. Bu sebeple lisans hu-ogamn mmn a a e • aym • üçü at ayvan era era kar§Il:i§tiklan mü§külât Alman-
yerde Diyamandinin finnmda 66 borsada satalacak susunda vuku lbulacak talepler, yanm bu harbin ba~lang1cmda in-
adet, ~ehremininde Mustafamn fi.. Küçük ba.§ ya§ ve tuzlu ha:yvan yeni bir i§'ara kadar is'af olunm1- giliz adalarma ula§abilmek üzet" 
rllllilda 11 adet, Fatihte Saidin f1- de:-:lerinin 1borsa meta1 olmas1 hu. yacakhr. maruz kald1g1 zorluklara pek bell' 
ruunda 63, aym yerde Süleymanill susundaki teklü alâkadar Vekâlet- B b k"" kl l _ d I zcmektedir. 1914 harbinde olsllP. 
f d -7 rs· ·1· f d 18 k b l edil . .,, A k V kâ &§1 of ope er e muca e e l· 1nrun a o , mai m 1rmm a çe a u m1§v1r. nca e - , . , bu büyük sava§ID bidayetinde o 
adet nolœan ekmeik. bulunmu§tur. let, bu •hususta §ehrimizdeki alâka-, Baz~- ~:mtl~r~: k~duz vak ~lan. 'sun Almanyaca en büyük hastJI' 

Diger taraftan dün Btüediye Re- darlardan yeni bazt malûmat iste. nm g~rulme~ .uz:ri:ie s~:sen 5°': f tngiltere olarak ilân edilmi§ti. f'll' 

isligi hergün h.angi fmnlarm tef- mi§tir. Haz1rhklar tamamlandlk- kak kopeklenmn 1tlâf1 mucadeles1 kat Man§ sahillerine varmach1~ 
ti§ olundugunun raporla merkeze t~n ~nra _Ya§ ve tuzlu hayvan de. §iddetl~ndirilmi§tir. Ya~1z ~~n Felemenk, Belçika, Fransa gib1 

bildirilmesinin usul ittihazm1 ta- rilen zahire veyia 'hayvan borsa.. muhtehf semtlerde 60 kopek itlâf birçok muharîp veya bitaraf de"' 
mim etmi§tir. smda satùm1ya lba§lanacaktir. olunm~tur. letleri çignemek ve geçmek ic~~ 

ediyordu. Buralara tecavüz ise bil• 

bu fevkalâde hall. anî olarak ra- edemem1~ti. Bir an tekrar giizle- noktasmda sukuta ugramak iste- Bir kii~ye firlatilnu§ iskarpin- tün dünya efkâr1IU kabahatsiz "' 
hatsiz o!mu§ gibi tf'lâkki edip, rini kapalm1ïh. medigincien, hayvanhgmt gittikçe lerile tayyiirünü alarak giymi§ ve masum milletlere saldirmak kab•; 

Geç vakit ev~ geldigi zaman 
\Tediav1 bir kere daha istin·ak 
etti. FaKat aym sôzlerle kar~1i1}
h. Asabile~cmiyordu da... Çünkü, 

henüz düzclmel;"C ba~hyan kmnm 
hayatl tll ette ki en bar;ta gelir. 
di. 

On be~ gündenberi Vedia aJ~tâ 
soldu. Y1lb8.§tndaki kraliçc ne ka
dar da dcgi§roi:j. 

Kadriye harum, k1zrnm y.imn
dan btr dakika aynlm1yor. Vcdi? 
ise içinden §5yle siiyleniyo<: cEv~ 
lâtl'.mmn üzerine bu kadar titri. 

yen bir ana ne baba ne diye ba. 
z1 n-.ùtalarda kôr gibi hareket e
dnrler bilmem ki... Nihatla be ni 
ni~nlamalan ile, bugünkü mu.. 
habbetleri arasmda dal?lar kadar 

sahte bit heyecan gostermi" ve Kes~k kl:sik ncfes ah .... or, fakat ci- kaçmagD haz1rlanm1~h. Fakat, ka. hatini Almanyaya yüklüyor ~., 
~ J z.iyadele§tiriyordu. yil" 

derhal e\•e getirmek üzere otomo. gerlerin~ giren hava bir türlii kâfi pmm tokmagm1 çevirdigi zaman, boylece manevî bir vebal ve · 
Yar1m saat kadar didi.,tiler. Er. h 111• bile binè1rmi~ti. gelmiyordu . Alni ve ~akaklan ha- ~ Lamamen apsedildigini anhyarak altma sokuyordu. Maamafih .

1 
Yolda aç1lmas1 Iâz1mgelirken, fif terlemege ba§lami§h. Vücu. kek bir lürlü yorulmak bilmiyur- ikinci bi ehditte 0bulunmu§lu: endi~ ve günah korkusu Al no· 

btlâkis da ha ziyade fenala§iyordu. dünde kuvvetli bir ate§ hissedi.. du. K1z ise, son mukavemetini kuL - Hiç bir siiz siiylemeden kap1y1 • genelkurmay1n1 projelerini tatbit~ 
Gozlerini açmak istedigi halde yordu. , lamyordu. Bu i§ten maglûp olarak aç gidec~gim!. ten ahkoymam~hr. Gcçen Ju1rf 1 

fark var. Eski adamlar ne ense muvaffak olamtyor; gi:irünmez bir B.r ard1k giigsü üzerinde bir el 1 a_yr1lmak, Vedia için iilüm demek- Nihat, alevle§en yüzündeki ter. ol un, bu defa olsun Bclçikll:.; 
bo··y1 l el sanki onu uyutmak istiyormu.~ dolasmts. ve blûzunun dügm' elerL ·1 h . h t H la d F 8-c.a~ e 0 uvor .. • " . • . • . . . leri, kolunun tersile silerek, s1k ve ya u o n a veya r ,,_ ·ri 

Sonra t~krar dü.,üncclere dah .. gibi, giiz kapaklanru a§ag1 dogru m açmaga ba§lam1$h. Ayru zaman-1 Bag1rn.asma, irndat i1stemesme sik f . 1 . d B •1• hattâ Norveçe el koymak askc 
~ d ~ ·· d k b' f • k" k ne e~ a 1yor u. u mag up o. 1,1_, 

yor. Esasen kendine geldigi gün. kapamaga çah~iyordu. a, yuzun ~ avurucu 1r ne es ragmen, cevap veren imsc ç1 - 1 . . . . . bir zaruret ve icap olarak ta". 
0 

denbcri hep dli§ünüyor, o gecenin Nihayet tamamen kendinden peyda o!mu~tu. miyordu. Haz1rlanm1§ vaziyetlerde 1 ~ onun ~1ç te t§me gelmem1~h zuh edince derhal bunun tatbikJll 
fecaatint gi:izünün onüne getire.. Gozlerini son bir gayretle açma- hariçtcn yard1m beklemenin gü. Tekrar mku~adeldeyePlâb.a§lamak ise teve:ssül olunmu,.tu. -t.•· 

geçmi" ve bir müddet hiç bir -. l k ~ · rck ürperiyordu. ~ r ga muvi'ffak oldugu zaman kal"§l- !ünçlügii. Vediay1 son kozunu oy. zor ve im a_n~iz 1· . n annm a • "1.imdi oyunlar de~-i~mi~tir. a• 
yin farkmda olmam1~h. 1 k "' " ~ rp Ufak bir otomobll gczintisi, di.. smda kudurmu~ bir erkek buldu. namaga sevketti. say1$1, za en .endmden uzakla§- zilorduya yard.un için imkân • ·i1i 

ye evden ç1km1~lard1. Boga:zin se. Giizlerjni tekrar açmaga rnuvaf,. Bu, Ni:lat11 vc onu soymaga çah- Erimekte olan kuvvetini bir ko- tmm§lt. mak ve oraya ula§mak çarelet• t• 
rin havasm1 teneffüs ederek Bü... fak oldugu zaman, kendisini ya.. ~1yordu. lunda tophyarak Nihadin bogazm1 Onun hiç bir harekette bulun. buJmak Büyük Britanyaya tere 

l banc1 bir odada bulmu§tu. Bir 
yükdcreve kadar gi tm1~ er, donüs.. Vedia o anda, tahammülsüz vü. s1kmaga ba~lad1. Bu harekctin fay. mad1gm1 goren Vedia ise tekrar tüp ediyor. ID' 
te de bi; gazinoda hafif bir a~a~ karoyla üzerine yatmlmi~ ve tay- cudünün son derece bir kuvvet bul das1m biraz sonra elde edcn ·Vedia bagirm1~ti: Vladi\'Ostok için Japon protes 

1
a 

kahval 1s1 yapm1~lard1. Bu meyan.. yor üile ayakkaplan bir kii§Cye mu~ ve k.ar~1smda hayvanla~an a- yildmm gibi kendini karyoladan _ Aç kapiyi diyorum!. Büyük larma chemmiyet veril111iy~rc~ ~i· 
da, Vedia, nicanhsmm arzusu ü.. I nrlatilrru~ti. Ba~i hâlâ donüyor, damm y i.: züne sert bir tokat ata- a~ag'1 f1rlath v-e kiir..,.,.ieki komidin plursa olsun gozü kapah ilcri ... ., ~,,.. bir rezalet ç1karmadan gitmem se-
zerine bir ~;- de bira irm•o:ti. Bu. midesinde tahammülsüz bir bulan- rak kendini müdafaaya ba$lam1§tt. üzerindl' duran bu""yu"'kçe bi"r çiçek ni·n 1·çi'n daha hayirli ol r' dilecek midir? b"rin'' ... ...,~ .. ...., 1 - u ·· Tokyo ile münasebatta 1 cl· 
kadarc1k içki~ her zaman az mü. tl hükürn süriiyordu. Bu halin ne o - Terbiyesiz adam, yapt1gm vazosunn elinc alarak, kar§1Smda. Nihat, iki adun ilerledigi zaman rol Amerikadad1r. Mister glli_v cltl 
tehammil olan Vedia; o gün, ya... lacagm1 dil§ünecek takah yoktu.

1 

harekettt>n utanm1yormusun? ki kudui·mu§ hayvam tehdit etti: Vedia tekrar korkmaga bar;lami~- tin Pasifikte hele Japon deni_i1J1tt"' 
nm saat içinde kencünden geçmi§, ., bütün gayretini sarfettigi halde Heyecandan bütün vücudü tit. - Yakla§maga te§ebbüs etme h. mücadeleyi tahrik edecck b~~..) 
giizleri kararm~t1. Ni.hat, ondaki karyolada düzelecek kudreti elde rivordu. Ni§anlis1 ise, ernelinin son rezil adam!. (DevaJDl var) mevam1 3 üncil <;ayf....-

. 
l 
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IKDAM SAYFA- 3 -----

~ Ca IP h ; 1 e r <dl e V a z 1 y et ) BENCE 
karnabad ~um-j Japonlara gëre 

llu demiryolu Uzak ~arkta 
Ïngiliz haz1rl1g1 

Bulg aristan
da casuslar v e 
tedhi~çiler 

Almanlar Leningrad1 
ihataya çal1§1yorlar 

Macar - Romen 
gerginligi 

Huduttaki musade-
K1llb1klar 

Dünkü Son Poma ga.zetesinde 
me le r vahimle§Îyor §en blr memleket havadisi vard1. 
Ceneve 20 (A. A.) _ fyi malû.. •ÎZmitte bir KthbLklar ce'!JliyetJ 

Bulgaristan, Romar.
l'ët ve Lehislé n1 Ak
den i z e baglad1 
~fya 20 (A. A.) - Ofi: 

}{ liç SCnedenberi yap1lmakta olan 

1 
arnabaci - ~umnu demiryolunun 

,niaati bitmi~tir. Hat 15 eylülde 

1; arlann seyri seferine aç1lacak.. 

lli~altJ.k devletlerile Lehistan, Ro
i •nya ve Bulgaristaru Ege deni. 
\'ne '.nd.ren bu hattm siyasi ve ik
l&ad1 e{,emmiyeti büyüktür. 

à Diger taraftan Bulgaristana ia. 
• Cdibn topraklardan geçen de. 

;;
1 tYolla mm .Makedonyada tamL 

"ne faaliyelle devam edilmekte
"lt, 

ftalyadaki nüfus 
~~n": 20 (A.A.) - Oü: 

fi{ ~m1 Cende, anavatan nùfusunun 
i , 11•lyon 241 bi!t k4iden ibaret oldu

iu bildirmektedir. 

. . 

4nkara haberleri 

l r amvay ve Elektrik 
Îdaresi Î§letme 

i ~ l e r i n d e ta d il â t 
d Ankar.1, 20 (ikdam mu~abirin· 
' } - Vekiller HeyeU Istanbul 

~1~ktrik ,.e tramvay idarel~rinin 
i,l~trne .§lerinde baz1 lad.iller yap. 
llli~tir. Y~ni kararname ile idare 
i:-unakaâ; m tesrii için tek hatlan 
f:.rte lai.vil edecek ve bunun için 

1 ~zurn l rirülen mahallerde istirn.. 
s"k.11 yapabilecektir Eektrik idare. 
1 Istanbul cadde ve sokaklanna 
~;n:cte bq yüz lâmba ilâve ederek 
t •6 da iâmba adedini 4500 e ç1ka
•caktir 

Bir Iran gazetesl 
~ (BaJilara!.t 1 lnci .aylada) 

na uygun bir hath hareket kabul 
btrnemiz 1çin Delhi radyosu bizim 
Ulte ve kuvvetlerimizi mukayese 
~1Yor. Her §Cyi paraya ve kuvvete 

hi zanneden Delhi radyosu bu 
Burette lehdit ve zecir usullerinin 
Pt lpagandac1S1 oluyor. 
l lran1n 1deali hak re hakikattir. 
<J.~an bu prensipe dayanarak, mad
h 1 Ve manevi kuvvetl1'rini kendi 
.ak ve •erefinin müdafaas1 ugrun. 
~Î kuna.1,~akta.d1r. 
y ,tan 11.tkumett, memlekette emni 

b~t Ve ;ukûneti temin ve bütün 
1ta Ill .. rafh'< esasma dayanan dostane 

U "nase!><. tlcr idamesini i.stemekte 
i '~· J?ella radyosu lran hakkmda C htsler besliyorsa tahnk edici 
q nu§mi.lardan içtnap etmes1 J.â.. 

lllgeü•. 

Alman tebligi 
Ili (Bas tarait 1 inci sayfoda) 
r ~ktad1r. Fakat bu münferit ha
/ <:!tler arasmda hiçbir rahtta 
'ktur 

le AynÎ hal:ierlere gôre, ihata edi
lll n kit'alann swbaylan esir düs-
1~kten kurtulmak için sivi! eN>~e 

a<lrikine çalt'i'ffiaktadir. 
y Udyenni kuvvetleri, içerilerden 
tti•.01. takviye k1t'alar1 gelœegi Ü· 

Ill 1'~l yalntz Dinyeper sahili11dc 
lt \ avernet t~ünde bulun. 
•a,tactir 

P•J\lrnanÏar daha Pmdiden Dinye
ta; Uzerinde müihim birkaç nok
\·et;. E'le. geçirmiye ve or•larda ku\· 
1.61/ kciprü b~lan kumuya mu-

l'i ale olmu~lardir. 
va Crl:n, 20 (A.A.) - Alman sa. 
y~eta~·yareleri. 18 Agustosta Dü1. 
Sa r §ark sah1lmde bulunan ·bu 

10:Yet tayyare meydanma çok 
Ill Vaffak1~·elli .bir taarruz yap
la~atù.r. L'çu~ pistinde duran 40 
r1 ~d arE' Alman bombalar1 tara-

an lahrip edilmbjtir. 
• }folsinki 0 0 (A A) - D N B 
·~•rrt • · · · · · 1 tebliJ!· 

vu:r.ta~ala'~•n ccnubu garbisinde 
~a ~~c gct1rilcn çember Finlândi. 
dar lalan laraftndJn daha fazla 
tnu~': 1ln11§hr. Dü9man anudane 
lapo' cmet etmckledir. Finlàndiya 

,us1; 1 ·· 
l1g1 u.u~manm tahliyeyc çalt§· 
aie tnei•zt!erini fas1las1z olarak 
llli~t alt111a almaktadir. Külliyetli 
l'luntrda ganaim clde edilmi:;tir. 
Ill ar "neyanmda her tti.rlü harp 

-~rne h t1rh;, , ~1 mu. tevi kamyonlar 
l:i. t u ~mub,ller, traktcirler at. ,, op , 
h1nrn •ar ve otomatik silâhlar bu 
11.is; akt~d1r. Vakti gelioce bu hu. 
t r. h "'':Cassai malûmat \•ertlecek. 
di! • .k~ta muvaffakiyetle devam 
det.~.ledir. Zayiatun1z mühim 

Muhterf yerlerde 70 
b in ki~.lik k u v v et 
bul unduruyorm U§ 

E.ü~. ûmet geni~ mik
yasta bir te§ekkiilü 

ele geçirdi 

(Ba, tarafJ 1 inci sayfadal Leningrad .Moskova demiryoluna 
nilem1s;erdir. Îhata edilen bu kuv- 50 - 60 kilometreye yaklasmi§ bu. 
vetlcrin 80 bin ki§i oldugu iddia lunmaktaà.lrlar. Bu hareket, Le. 
~dilmekle ise de bu kadar dar bir ningrad'm teeridini istihdaf ettigi 
,;ahada bu miktar asker bulunaca. §Üphesiwir. 

.:at alan mahfillere gore, Macar- kuruhnU§• 
Romen :nünasebetleri gittikçe va. Dogrusu ya cidden zarif, cidden 
himle§mcktedir. Son günlerde Ma. güzel bir harekelt. Fakat cemiyeti 
car devriyeleri Kolo§var c1varmda kuranlar ancak 87 'kfyi imÏ§ ve ni. 
Romen muhaf1zlarma ale§ açmt§· zamnameden olarak tab'ettikleri 
lard1r. Ayni nâdise Sekefeld civa. kthb:khk diplomasindaki dersleri 
rmda Bnraol~ kasabasmda teker. de yalmz 20 'kadar teslHt ede'bil
rür etmi~tir. Romen arazisi tara- mi§ler. Tokyo, 20 (A.A.) - O!i: Saygondan 

Domei ajan. tna bildirillyor· Sofya, 20 (A.A.) - Ofi: 
Uzak Sarktakî ingiliz lopraklarile V~rna'da ee~ b~r ~usluk ve te~hi1 

gma ihf;mal vermek çok müskül.. Ukraynada Dinye~r nenrinin 
dür. Sovyetlerin bu 80 bin kisiden ba:i k1~m1 t.amamen ~gal edllm1§, 
30 binin 1 go··1 ·· · de k.l j Odesa •'e btr kac kopru ba5ma 

fmdan Ottul 1.rmagmda iki Romen Fa~~t ne münasebet efendim .. 
askerinm cesetleri bulunmu~tur. ne munasebeeet! .. Bayle ~u kadar 
Romenlerin mukabil hareketlere ucuza, bu kadar ufak b1r imtihan
geçmeleri üzrine hudutta vukubu- 1 l~ o ca.aan~ ~;.met ve stfa t he
lan müsademeler çok vahim bir 1 ba ed1hr m1 h1ç ... 

Siyam hudud boylarmda gerginligin te~kllâtJ.. k:sred~m[$l1r, . Bu te~kilat1n 
Arlmakta oldut;una mUtaalhk haber- b.:a.jhca azalar1. de ~{Jer~ Angony:Ma
ter cümlesinden olarak Büyük Britan- karof . Froudk1ne tcvkif ed1hn1~lir. 
anm Siyam n.talezya hududlarminl' Froudkine Ye ~enkler1 l:nr çok :teneler 

YS ua 30 metr~ gerisinde 73.000 a!>ker evvel k~nuncn .!e~hcdlln1:~ bulunan !a-
1.ah.jld ett~gi bunlardan 42.000 inin kat gizllden gizltye f::taliyet sartede~ 
' Iintlilerden müte~ekkil oldué.u ve buj Bulgar Komi.lnist Parlisi merkez heyet1 

uzer1n n na t va. ~ . 
sitalari!P kurtarmt• old klan .

1 

taarruzlara ba~lanmi§ltr. Dmye. ' u a y nt . . d k. D . t 
haberde ilâve edilmekt dir per gertsm e 1 on sanay1 mm. a~ 

. e · kas1 ile KLnm Almanlann tehdidt 
Leningrad cephesinde, Leningra 1 altma dü~Ü§ bulunmr.ktadir. 

dm 1.°0 mlometre bah eenubunda \ ~imdi Almanlarm Dinyeper neh
Kmg1sep sehrinden sonra Novg. I rinin ~mal dogusu istikametinde 
rad'm d~ Almanlar tarafmdan i§- yeni bk hareket;e bulunmalar1 ve 
gal edildi_gi bHdirilmektedir. Bu 1 Kiyefi a•kadan da çevirmege ça. 
haber dogru 1se, Alman k1talar1 bsmalan muhtcmeldir . 

mahiyet almakladtr Sonra hn>.itte 87 k1hb1'k var di.. 
· ye, cemiyet merkezini veya hiç ol. 

.. rada 250 tayyare de bulundugu nlt~a- hesab1na .çah~,1~akta id1ler. _ . , 
hitler tarafmdan beyan edllmcktedir. . Froudk1ne.' b1r tak1m kom~lSt a1an_ 

Rus - Leh aske-
mazsa ilk müesslsleri olmak §Cre. 
fini kaunmayt !=ile vermek mi 
icap eder? .. 

Slngapur'da 20,000 inglliz a~kerinin •ar1 ~ebekes1 kurmaga. muvatfak oln1u~
. ~.ll$lt edildJAU tahmin ediliyor. Diger u. Bunlartn ikamelgahlarUl.da ya.p1lan 
taraf~an Binnanya _ Siy<im hududla- ara~hrmalarda. bo~baJar ve. lahrlp e
ruida da 25.000 1 Bl:.-manyah olmak üze_ dll~cek _yerlen . gostercn planlar. elde 
re 33.000 kl:ilik bir ini;iilz kuvveti ~d n .tir. Tevk1.f ed1lenler ayn1 t.a
tfa!'ih.ÎO, Tanuggyi \'e Tavoy da toplan- n1 ........ a yab.anc1 bu· d~\·l~t hes~bl.na yap-
THJ bulunmaktadtr. Bu kuvvetlerin n1akla da 1tt1ham ed1lm1;-;lerd1r. 

Refah yolunda 1 

Yeni 1 

Edenin Türki
yeye mesaj1 

... 
li anla~mas1 Hay1r efendim .. hayir .. bu ola

maz ~\e. Eger b0ylc ibir ccmiyet 
Moskova 20 (A. A.) - Tass ajan. kurulma•1 mukad<lcrsc ve 1bu ku 

smm bildirdigine gore, 30 A!;ustos rulaca}<,,a b<>heanehal îstan:~ulda 
1941 So\ yet • Polonya anla§mas1 olmalt, bu §eref 1stan~ula veril.. 
mucibinre 14 Agustosta Sovyct melidir. Çünkü mübarck -beldvün 
Birligi t:a§kumandanltg1 ile Folon. hangi bir eri vanltr ki ev kaplSl· 
ya ba~kûmandanltg1 arasmda bir ntn e§iginden ayagmt atar da sük, 
askerî anla§ma aktedilmi§tir. An. lüm püklüm büzütmez?. 

iJnluml kar11rgiih1 !\olandalay'dad1r. -----o--- - ~Ba§ tarafl l inci sayta.da) 

Amerikan Japon 
gergimligi 

<lJn~ t. ra .. i inc . .Jy!ada) 
maza girdigini te) 1t cylem~lir vc 
bundan mütevclht mes'uliyetin 
Tokyodaki Amerika Büyük Elçili. 
ne raci oldugunu ve çünkü Büyük 
EiçiJik yaln:z Amerikalt yiPmi iki 
rccmî ~ahsiyetin Japonya<lan rnü
farakatoni talep etmi§ oldugu hal
de ahiren son dakikada say1s1 pek 
fazla birçok Amerikan tebaasmin 
Japon topraklarmdan ay·rtlmalari. 
nt istemi~ bulundugunu soylemi§· 
tir. 

Amcrikanm ilk vâd'nden istin
kâf:ru mut.azamrmn bu harcketi 
kar~JSmda J ap0n ma:kamlarr ~im
dilik müzakeralt tatil etmey1 ten. 
sip cylcmi§tir. 

Arnerikahlarm Japonyadan ser
bestçe ç1k1p çikamuyacaklannt ve 
bunlan almak için Amerikan ge
milerinin gelip gelmedigi sua linc 
ka~t Bay Kodishii: 13 A.P;ustos ta. 
r>hli yeni talhnat muc;•bince Ja
pon makarnlarmdan müsaade al
dtklart takdirde gidebilecekleri ce. 
vaib;ru verm~ ,.e Japonyan .. n n· 
velce müfarekatlar1na r1za gO.ste.r
digi 22 Amerikali resmi ,,ahsiyetin 
Amerikadan ayr1lmalari hususun
da ittiha.z etrn~ oldugu karan ta. 
di! ehnem~ bulundugunu da ilâvc 
eylem~tir. 

Süvey' bom
bal and 1 

(Ba~ taraft 1 inri ~ayfsdo) 

t!1. Geee bir fngiliz bomba ilman 
tayyaresi Alman arazisi üzerindc 
ve diger bir ingiliz tayyaresi de 
ingilter~d0 bir hava meydam üze. 
rinde dü~ürülmü§tÜ. 

ALMANY AYA Y APILAN 
iNGiLiZ AKINI 

Londra 20 (A. A.) - Hava Ne
zaretinln tebligi: 

ingiliz bombardtman scrvisine 
mensup tayyareler, çok fena ha. 
vaya raJ!llen, sahyt çar§ambaya 
bagltyan gece, Kiel'e ve §ùnalî 
garbi Almanyada diger hedeflere 
hiicumlar yapnu§lar<ltr. Bulutla. 
rm eks ~r1ya mü§ahade §artlarm1 
güçle§tirmesine ragmen. bombala
rm hedet Ier üzerinde infüâk ettigi 
gorülmü,tür. 
Sava~ tayyareleri, geee Alman 

i§gali altmdaki mmtaka meydan. 
lanna nüeum etmislerdir. 

Bu ha. ekâttan iki bombard1man 
tayyaremiz donmemi§lir 

Japonyada Hükü-
met mürakebesi 

(~ tara!1 l inC"I sayfada) 

!aria aitdettikJeri çah~a mukave.. 
lelerint fesih ve iptal etmeksizin 
seferberlik toplant1S1 yapmaga me 
zun olacakt1r. 

Devle< kontrolü bütün bahrî in. 
•aat §Ubelerine te~il edilecek ve 
hususilc m~aat1 bahriye mühen
disler heyctile yedek aksam imal 
eden fabùkalara da §•mil olacak. 
hr. 

TiYATROLARA YAPILAN 
TAKAYYÜT 

Tokyo 20 (A. A.) - D. N. B.: 
Dahlliye Nezareti, tiyatrolann 

daha s1b bir kon'.role tabi tutula.. 
caklanru bildirmcktedir. Biitün ti
yatrolar, resmî müsaade almadan 
once tntip edileeek müsamereler
den, sal.ihiyettar makamlan, tek.. 
mil tefcrruatilc haberdar etmege 
meobur tutulmaktad1rlar. Bu ted
birin, k!âsik vasifta olan müsame.. 
relere de ~ümulü vardtr. 

Tokyo, 20 (A.A.) - D N.B: Hü-

Ruzveltin gazete
lere beyanat1 

(Ba:,, la.raft l inci S.."1.Yfada) 

demokrasllere yap:lan yarol!IIla bir 
htz vereeC'k mahiyettedir. 

Gazeet.cilerden biri. Reisicüm. 

Hamlelerimiz 
(Ba§makaleden devam) 

be~ y1lda ikmali kararla~tmlmt!jh. 
1937 denberi devam eden su faali
yetleri, bu mmtakalarda çok iyi 

Harp zamanmda biiyle bir fua. 
·m tanzimi, çok güçtür. Bu tuarm 

.iç1lmas1 ve ingilterenin fuarda 
,.avyonunun bulunmas1, Türkiye 
ve !ngiltercnin mü§lerek istikbaL 
lerine o:an itimatlarmm bir bür
hamdir. 

la~ma Sovyetler Birligi namma, Î:zmitte kil·brk olanlar panmak 
Sovyet ba5kumandanhg1 mümessi- j ile géisteril~k kada,- az oldugu 
li general Bogouch Chuchko tara. anl~tltyor, Istanbula gelince me
fmdan imza edilrr.i~Ur. ! sele 'berakistir. Burada k hb1k oL 

ncficelcr ''cr1nî~tir. Bu cün1leden 
hura ~u suali sormu~tur: olarak geçeulerde l\tenemcn ova- Bir kaç ay evvcl sizleri Türkiyc. 

ingiliz BaFekill, in~J!terenln smdaki sulama tesisahnm büyük de zi) a;-et etmek ve Reisicti.mhu. 

Polonya askerî kuvvetlerinin 1 m1yanlar parmakla gëisterilir. Ba. 
baskumandam General Scorski husus k1hb:k imtiham babmda 
General Anders'i Sovyet toprakla. san'atkàrane ~lerde de lbüyük ma
nndaki Polonya ordusunun ku.. haret géisterirler .. bilhassa yald1z
mandan1•gma tayin etmistir. lama ~lerinde dâhi.yane buluslan 

rd l k '-- :b k runuz ismet inéinü. devlet adamla.. ya 1m1m12 o ma ·sizm uo.t ' a. bir k1sm1 ikmal edilerek aç1lrna 
zanabileceginden '-<ntn oldug· u his- 1.. . 1 rmtz ve askerlerin1zle samimî géi-

u oreru yapt ml§h. 
sini size \"effiÜ§ midir? Bu iyi neticeler, memleketin fe. rÜ§melP• yapmak f1rsatm1 bulmu§ 

.M. Ruzvelt, cevap olarak, bu gi- yezanlara ve kurakhga maruz, ya. ve daha 1yi bir istikbal vücude ge. 
l>i bir ;;uaEn soruhnasmda hiçbir 

1 

but batakltklardan JZhrap çcken tirmek 1cm çahïan memleketleri. 
fayda gormedigint siiylemi~t1r . diger ktso,1llarmdan da müte\•ali mizin .m.Literek iranmt mü~ahade 

. Reis1cümllur .• bundan wr.rn hn. miiraeaatlar yapJ!masmt mucip ol.. eylemllll•m. . . . 

General anders, bir Polonya or- vardlr. 
dusunun teskiline b:i§lamt§ltr. KOROK 

Fuar dün aç1ld1 d1SJ!e M. Çorç1l arasmdakt k,·nuï- mus buoun üzt!rine Nafta Vekâ. Ztyarctlmt tak1p edcn b1r kaç 
m .. •ya ye.niden te. m.a. s edcrek 'bu gO.. leti'0\ .. 'U o°<leri·le ine<gul daireso·, ay zarl.1ada b:r .çok büyük. hâdise. 

- "" ~ '$ lBas taraf1 1 1nci saytada) zetmesine himlet eden ,.erli ,.e yabanc1 
~u~enu1 r angL g~n ~·e ne~e?~ vu- bir senedcn. beri tetlt..ikler ,.e etüt-1 ler~ _vuK~a g;Icti. Fak.~t ~~r unsur miLde bulunan mebusalr, Generaller ucmalarm müessese t~ekküller11nizin 
ku buldugunun ~undt dah1 ü,a E'· Ier vapmtsltr. Bunlar arasmda degt§meo.cn o<aldt. Turkt.re, her- f<om•nyanm Ankara Eiç<Si Eksalans .: yretlerini ciddi taltdirlere lâyllt bulu. 
dilemiyecegini ve burdc:r n if~:t. .. ...l panc~r zira~tinin inl..i~afini tcntin h.angi b·r mütecavize kar-;1, mev ... 'l'e1e1nak, fznurde yabanc1 devletl~r n . .rri. 

be .. lki de an_eak h.~rptt~ o:'.:-rra n,ün .... i"in Eskisehir ovasinin sulanmasi, c.ut _h.az.1ncl-erin en büyü·g·ünü, 
0

iS- .•..• 1S0loslar1, !uara ~Urak edcn de\.·leL Aziz arkad3$larim: 

k 1 l 

1

, · t kl 1 uh f k t t 1er Poz.h:yc.nlar1n1n mwn~1llcri, mtilk.î Yüce Milli Sef bu güzel eser müna ... 
un o. acag1nt soy em .. ~-1:. . Sakarya agz· tndaki" 010··hi"m batak- 1 a 1n1 m a azaya a 1 sure. e li "-'··· h.l • \:e askerl er!wn, gazetecller ve toto~- sebctilc buradan bUyük. mi eW1~ -
Va:jtngton, 20 (A.A.) - Amt.rrrka laklar1n kurutuln1as1 vc bu saha- azmetmJ.? bulunmaktadlr. , ~ . raiçilar ye1· ~ ... m1il..arù.J. Merc:.s1me .saat ·..ab eàen:k yeni Tùrkiyeyî külttir \·e 

ajanslar1n1n bildird:glnr- gOre ?-1. 1 daki ovatarrn sulanmas1, Akdeniz Kah_r~!nanh~ 'I_'ürk?n an anevi \ tam 18 de as.kt:ti bando tar:l(Uldan ça. 1khs.adl CaaliyeUerl mütemadiyen ilk 
Ruz\·elt gittikçe artmz1kta alun 1 mmtakasindaki cenup vilàyetleri- haslet1d•r. Turk1yen1n yak1n ve llnan istik.lâl nlaro>i tle ba:;laucit. Ki.li'- hamlede olan bir mem.lekt!t d1ye tav
Va§ington . T.Qky-> gerginütlmden 'mizin sulama "e kurutma ihti)aç. Orta§arHa §imdye kadar oynadl- suye ev,·elll Belediye Reist JJr. Dehçet sif buyurmiqlanlt. Bu tav»f bü7ük n.il 

ba~ka bir de BÜ\.·ùk Eri!an.' a ,.e lar1ntn kar•1lanmas1, rok kurak bir g1 ve oynamakta deva medeeegi Uz, çtkarak 11 mci Izmir en.ternasyonal letmllzln ~ ve lmlr yolunda sarlet-
'{ 'f ); .. . _ • fuarmm inaksat ve gayeJermi ifade e-1 tl.gi devamh mesaisinin en \.'CCiz t.>ll' 

Sov,,etler B:rligtn'.n 5imdi daha mm ta ka 01:111 Konya ovast ile DL muhtm tel, bu kahramanltk uzert· den nuluklanndan >onra Ticarel Ve-• ifadesldlr. Hemen bütün dimyada iJb n 
ziv;de art"n< dan harp malzemesi yarbaktr ve Elâzig ovalanntn su.. ne. müesses bulunmaktad1r. kilimlz kur>üye gelerek s1k oil< allai- ener);.inln oldürücü ve ocaltlar •un. 
ihti.yac1 m~lesi ile de u~ajllllak Îanmast mcvzulan vardtr. Yaptla- Izmir tuan, Türkiyenin ekono. lanan nutuklari.m sôylediler. Merasim diirilcü btr bo~zl~ma ile beder oldugu 
Jr.ecburiyet!ndedir. Bu t~·tiçlar cak i~ter araslnda Menemen ova\i. I mik istikbalinin i..,ir sembolüdür. 

1
nutuklar ~ehrtn her tarafLna hopa.rlo~- bu günde gUJ.el iunirin ve onu sine-

k. t ., . . B ·· b tl T .. k h .. kû t' le yaythyordu. Nuiuklan muteakip ><nde curur ile ta$tdttt ll'lncl enter-
? derr.-c·vc varm11t1r , 1.' ng1k·~ere Ksrncahey haras1, P1rhbcy, Sao.. u ~~":.s~ e be .kurd u ":':e 1 l\.türntaz Uk.men uïurlu ve hayll'h olsun nasyonal lua.ruun bu man1ur ve mede-
Ia~e Naz1r~ Lord Beav~ .Jr?-O un, ra .. ·1-0y ve TarSU:i <.\·as1 sulama i'j- \.'e m.i •f" ini te rl C er ve Turk teinennisini !i.av1 kap1d.a k1rm1Zl beyaz n1 manzarasi 7ine bu 1ün ~rk hudud .. 
talebi üzerine, mevcut 11lan ted- lerinin tanlam1anmas1 da vard1r. Hükûn~?t1ne ve Mille:ine. ~imdi ve ko1·ùcla)l keserek ruar1 açttlar. Mera- ta.runtzda Van g"'1Unun kutalan dl
birlerin her zamandan ziyade ge. 31 milyon lirahk ,e be~ senelik ilk gelecek ytllar için muvaffakiyetler sun hl.et· bltmcz tuar sahasl bir and& laruun eteklert111 demir •:larla orme~3 
".li~letilrr.es! derpi~ edilmektediT. programtn 24 milyon lirahk ktsmi d1lerim. z<yaœ1ç1!etle dolup !ail~ . . •IO?n veya irva ve lska prolr&mumzt 

R • hnl ù · · ·r "h 1 d1 · l b Izmir 20 (A.A.) - 11 tncl Izmir En- yurdun turrn i..o~c1cnnde tatbika ui1-
esim1 rr.u 1 C't e, icar ve tare tan1ami c 1 8 e e 1 rna~ 0 up 11 t'"'""lasyonal fuari. b1JgUU suerasirnle a- ra~an Türk i.içilerinin Türk Fen ad.am_ 

kanununa ait yenÎ prr:>gramtn On pro~am 1941 mail y11t SODUnda, so~yet tebligi ç .. mtillr. larllltn §U WVi manzaras1 milletimizln 
milyar dol.ardan da fazla 1-,ir yar. yî ni 19t2 Haziranmda ikmal edil- Bu vesile lie izmir Belediye re1>i, ruhuna yerle~mis olan bu yaral!c1 he· 

(Ba, tarait 1 inri sayfada) '"•"ül' tJa altmd da d1m ihtiva edecegi >Ô~'lenilmekte. mis olacakhr. soylcdlgi nutuk,a, hükûmel adma tua- lecanmn, en m...,.. pr r a • 
dir. ~ Sulama Î$1eri ikmal edilen hav- •ar ve infilâklar mü~ahede olunn1us- ri açtnaK. Uz.ere l inür'e gell~inden \'e lu neler ba,s.annak kudretinde oldutu-

Brn. ÂYAN AZASININ zalardan ahnacnk sulama ücret- tur. n1era:;1111e r1yaset et1nekte bu.lunmastn. nun belii l!adelerldir. 
l Pazartcsi günü 30 Alman tayyaresi clan dulayt T1care1 Vekili Mümlaz dk. Mllletlerin elem ve tsllrapla mU$abe-

TENKITLERi leri hastlatile rnasraflarin iiden. d~ürülmü,tür. 12 Sovyet tayyaresl men·~ \'e valet da\eli kabul ederek W· de ettigin1u: bugünkü bedbahl hali kar. 

V · gt 20 (A A} D NB mcsi ba~11yacak ve ayr1ca ntahsul kayipllr. rende bulunduklar1ndan dolay1 ecnebi jc:astnda bu kudrctJ.mizl muhafaza edc-
a~m <>n. · · - · · : B 11 k d 'zlnd • 

A ve re(ahm artnlas1 sayesinde dev. a 1 eni e, 2 dili;man nakliye de\'let!cl' n1ün1e ... illerilc mebuslar1m1za bilmeut ne talihe ve ne de tcsadufe 
van âzasmdan d!"mokrat B\Td ' . b t 1 ' ' 1· 1 • " " let hazinesi miihim istifadf'1er te- J!emis1 a 1r1 mlj digcr iki nak iye ge- vc halka $Ukranlar1n1 bildirrn~ ve fuo.r medyun degillz. Neshmiz bu maz.hari-

bir nutuk sovliyerek demi<t'r ki: mis yanar blr halde btrakllm~llr 1 1 b L inin edecektir. Sular Îdacesinin · d<tn bek.enen hizmct ere temas ecterck ett, tarihln kaydettiii bin bir must e 
Avrupa harbinin lia§mdar!!:ieri CEPHE DiNYEPER SARKINDA dcmi0tir ki: •En buyu4umüz aziz i;>eiL ten lâytkile ders alarak iç , .• dtJ poli. 

Amerika silàhlanmak maksadile Bü~·ük M;.llct l\tedisine verdii:"i MÜDAFAA EDÎLECEK mtz Inéinü"nun ber tllrlü zaaf ve te., likastm milli menfaatlenni, milli ls· 
takriben on milyar dolar sarlct- hes~plara .gore ~ulama h~tlatt ~oy- Londra, 20 (AA.) _ Ofi: reddüaden uzak ~az b1r isabelle uldàli kat'! temlnat alhna aldtgt kadar 

· t" f k t · d. k d i ·1 'le btr scytr taktp edecekltr• Matbuat, Lenlngrad"a Ukrayna isU. Tlirk 1n.lletine çlzdigi yo~ bizi yalmz msanhga sulh Jdealinl de mümkim ol. 
œ·i~ ir, a a §lffi rye a ar ngi - lira. kametleri.nde yapilan Alman tazyiki- tehlikelerden ve iz;tirablardan ma.sun 1 duéu kadar mahfuz tutan bir ishka-
terc·ye ne bir z1rhh, araiba ne de 1941 de: 200.000 nin ehemmiyetini giz.lememektedit. bu·akn1uy1p, ayni zan•anda medeniyet 1 mett.e yürülmek nnkânuu buhnuj ol-
bir hava dàfi topu verilmem~ yal- 194.2 de: SOO,OOO • Aimantai·, Mih\'erln ikhsadi vaziye. tarihinde mi~_tetimizin kly~eti~ bll' 1 ma.sma medyundur. Bu _ v~ile ile bur;L 
ntz birkaç ticaret gemisi tesli.m e- 1943 de: 1,500,000 • tini düzeltmek ve bir k•~ seterl karst· kere daha yukselte<-ek bu g1bi tnsan! la Türk milleUnln buyük kurtartc1>1 
dilmi~tir. 194! de: 3,000,000 • smda korkan elkân umumlyeyi tes. hareketleri de1am cllirn.emu:e iml<fml.t:bedi Se!m buytik yuce tunsall olan 

Hava dâ.fi top mevcudumuz icap 194
6
5 dde.: 4
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00
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000
o • <in etmek için büyük bir fayret sarfe- vermekledir.• Milll Se!in 0nimde uunnot ve lhtiram 

194 a derek Donetz sanayi 1n1ntakastn1 e1e Dünyanlll geçirmekte oldugu 1u buh- µe egilmeèi asil blr "azile :ta7arrm. 
edecek olursa bir tek Amerikan ' ' ' • geçlnnck ve bu surette Kafkasya pet- ranh oyun ve felâketli zamanda mille. Arkadatïlar, tecrübe &ôsterm~tir ki 
§Chrini bile müdafaaya k"I L 1946 dan sonra ise, her sene 8 rollerine yaklaimak lslemektedirler. tim1zi bawreden uzakta tutan ve 1><>1- içeride veya dtpnda harp bav..,, es-

a 1 ge n1ilyon lira hastlat elde edilccek- ,Sin1di yap1lan taarruzlarin Mo.:;kova- le ecnebi dostlarunam da bizinùe pay_ Hii u:nanlarda ekseriya ticaret, blr-
mez. 1 tir. Bundan ba§ka halen su altin- ya kars1 yeni bir taal'ru:r.un mukaddi. laljiliklarl saadet ve ne:,e gûnleri haz1r .. den bire kazanç hirsmm kay~hg,1 a-

0 kadar muhtaç 'bulundu~umuz da kalan araziden §erefiye alma- mesi oltlug>1 so7lenmektedir. layan Buyuk Sefimlze en derln minnetlvare •ermayelerin flrsat kollad~ bJ: 
700 g• "d ·· kk 1 h' · Bunuula beraber bütün 1azeteler ve tazim hlslerimizi ve CilitthuilJctlsaha telàkk.i cdili.r. Bu hâdise dolay1-ve .m1 en mure ep o mas1 cag· 1 gibi sa 1ps1z arazinin sahsm.. ~ Budienni'nin kuvetlerlnin k1sm1 killli- Hùkûn1etiJnizin klyn1etll Baf\·eklli Dr. bile ticaret blrd.en bire naza.rlann ü-

lâzun gelen iki Okvanus donan- dan da en az 30 milyon !1'ra tem1°n ln aeI·L Sa d • d e 1· te ·•v•1' v• · d (t •· U do'••t · b. 1 1· · "' .;ini kurtarma!a ve D yeper'in sol sa. t.. 7 am a a n ç n. .-. e 1 zcrm e 1 pwi;;; e ~ 1~1 ir aa 1ye• 
mam1z . in§aat tacil edihnezse 1946 edilecegi hesaplanmaktacbr. hilinde yenl müda!aa hatlari teshine saygtlarlm'21 lûtfen ibllg buyurmonw sahast olmalt zanm altmcla kahr. ce. 
dan evvel haz1r o1m1yacakt1r. Büyük Millet l\teclisi, Sular tda. muvafh.k oldui!unu tahm1n etmekte. rica ederim. . . .. . . miyet ha7atuun milli haJ"aUn ahengini 

Tayyare istihsali de cesareti resinin yeni programina ithal et. dirler. Tl~ VEKILININ ACIS SOYLEV~ 1 b<>zabilen buyle btr i\iphe ve ,aibenin 
luracak mahiyettedir. ligi Anadolunun cenup sahilini LENÎNGRAD SIKISIYOR Izmir, w (A.A.) - Tlcaret Vekili 've hatlà zanru altmda bulunmak: dahi 

N"h t S t B d to · d Akd · l.fo~kova, 20 (A.A.) - Rôyter'in bu~ iümtiu. Ükmen ll'inci entemaSJ'onal.hakikl bir taciri hlç iÜPhe yok ki mü-
1 aye ena er yr p 1ma- tc~kil e en en1z m.mtakast ile iz".'ir fuann1 a ag:Idaki nutukla açml.j., tees.sir eder. Bilhassa ticareU. serma· 

linin de kâfi dereeede o~mamaswu Orla Anadolu, K1z1hrmak Fuat ve ousl muhabiri bildlriyor: tu:. . . . •cnin bi'"lnin ve sâv1'n m~• ve mu-
t k •t t · t• l ' Leningrad istikametlndeki tazyik. bu • .., • ~-
en 1 e m~ tr. Dicle havza arile Sakarya an..ma Ai1z Izm1rltler: . tedil k'· ·~si•··· te""'" ed- Tu··,·11: 

Kat'î günler 
(Ba§ taraft 2 nci sayfada) 

§Cbbüste iinayak olmast çok me. 
mul degildir. Çorçil gorÜ§mesin
den sonraki beyanalt çok mutcdil 
ve ibtiyath idi. llattà bir Amcri
kan gazetecisinin yazd1g1 gibi in
gliz efkârm1 hayal sukutuna düi;Ji· 
recek kadar sakin... • 

b., i:On günJerde tekrar SÎddetle bél~ÎBM.lf- ou. ., ,. 1.a.;w WAA..I. "''"' 

ait su i~lerine Garbî Akdcniz intn· hr. HerMlde Almanlar !!P~itt\ üç ve h-1uhteren1 Baivekilim IznJ.ir ll'inci tacirlerilùn bundan çok müteellim o-
taka~1n1 da ilàve etnti§ ve j~]eriu Ji,attà dôrt i.stikametten ile1·liyerek bir enterna.syoual. fuannt a~m~ ieretini 1acak.Janna ~üphe yoktur. Ancak arka
ehcmnti mübimme takdirn suretile çevirme hareketi yapmata çall~tyorlar. b;.na tcvdi ~tttler. Eu vazi!eyt lfa eder- d~lar buna ragmen hü.kümetin ald1-

ken y_uce M1lll Se!_1mlz ve _Büyilk Cüm- gi tedbl!'lcre ratmen bizi.m aziz yurdu-
bir suaya konularak iiyle yaptl- YENÎ blR SOVYET hurrctsimum ""vg1 ve selàmùi.rmm a muzda da ihtikâr yapan ve bunda 
mas1 tavsiyesinde bulunmu~tur. "fAYYARESl yln Izmirlllc1·c iblâi;1 hakkandaki arzu: 1 t..srar ehnek Istl·yen blr zumre varci.r. 

Bii)·lece harp, demiryollart i)le- .Moskcwa 20 (A. A.) _ cKml lartnt lahr ile yerine &ellrme~1 ônde Arkad°'ilar, bugû.n bu zillnre ile çet1n, 
rl·m1°z gibi su is.·ler1'1111·21· de durdu- · d k b ' gelen bir vazi!e sayarun. !akut dcvamll bir mi.lcttdeleye girt:smi~ Y1ld1t1m • gazetesrn e ç1 an 1r ma 
ranlam1•hr. Doktor Ref1"k Savdan1 . t· te b. S Yalmz izmirliler için degil vatarun l l>ulunuyoruz. Hali<, hilkûmet reislmWa ' kaleye nazaran yent 1p tr ov. · 1 1 t t h lükl · 
kabinesinin teklif ve Büyük .. l\til- in~a ve imilr1 içm Çll'pman butün in- Javelwc sam mye ve c a c 1cabct 

Yakmda toplanacak 
konferanst bu dügü n1ü 

l'·et avc1 tayyaresi cephede hizme. kilàp ne~li için cldden bir iitihar lev. ~dc1·ek bu müt.•adeleye tam m nas•1e 
let Meclisinin kabul ettigi 50 mil. te girecrktir. Bu layyareler büyük ha;t olan luartmlZlll kurulu~unu ve dsltralt elti. Matbuallmtz, mevzuu mllll 
yon liraltk yeni tahsisat isc, su Ï§- bir sür'l.le ve kuvvetü silâhlara ·bugünlctl mitlekàmil lf"kh a1masmtn ve 1,>tr dava olarak ele ald1. Dizzal asil , .• 
lerimizin daha geni~ bir çerçeve J maliktirler. Tabiî bunlar hakkmda J 0ere!li htS!iC•Uli ta~iyan Izminn büunak valdnperver lûccarlanm bu dava'.la 

Moskova içinde, bemen hemen bütün mem. fazla teknik malûmat vcrilm k "••nmak bllmeyen muvaffak Beled•ye esash yan~1m yo.lundadutar. Bu m~te. 
çOzmiye 1 k t samil bir tt 

1 1 
eme 1 Rebi Dok\.or Hebçet Uz'u ve onwi rue- rek ceh h1ç ~upne yok k1 tesiruu go&-

çah§acakhr. 
Hüseyin §ükrü BABAN 

kûmet, 1 Eylûlden iUbaren ben
zinle i§liyen bütün otdbüsler ve 
taksilerle hususi otomo~illerin 

seyrüselcrini men'etmi~tir. Ben. 

zinden gayri mahrukatla müte
harrik nakil vas1talarmm kulla
ntlmasma dev"m edilecektir, 

e e e ~ • ~~re e e e a ·~- ted.ir. ::;ai arkada~lar1n1 takd1r ve te~ckkürle lerecektir. 
i-r_ias~n1 tcmtn ctml-1 butu~u~or_. ~1- anmay1 bir borç bilirim. Se\'gili yurdda~lar1m, bütûn mille .. çe 
r1nc1 progra1n be, senel1kt1; 1k1n- rek devam eden imar ve in~ gay- Fuara resmen i~tirak eden hükûmeL 1aniyor ve imàn ediyoruz. ki bu buyuk 
cisi ise bu 1nüddete be~ sene daha rctlcrinden dolay1 Doktor Refik Jerin n1ubtcrc1n mümessillerile giJ.nün c1han ba.J1u.~s1noen 1. .J1k milletin1n ~e
'Zantntcderek su i~lerinin on y1l Saydam Hükûmetine, Cümhuriyet gayri müsait ~artlar1 dolay1.siyle sem- 1 rcU, ist1klâli toprak bUtünlUtfi clb1 n-,a_ 
içinde ikn1alini kararla~turni~ttr. Halk Partisioe ve bütün bu Jnu. bullk bir surette i~tlrak. ed.en hü.kù- li ve lktlsadi varltti da satlam ""e d nç 
Bu on yiltn baslangici 1937 oldu- vaffakiyetli çalt~matari sevk ve mellerin muhtercm mümessillerini se- olarak ç1k_:.cak ve az1z vata~un her ko
guna gi.ire su i~lerûniz 1J47 y1hn- idare edcn Bil.) ük MiUi ~ef is1ne-t '. .. 111lal' ve 10sterdik.ler.i alâka vc neza- t es1 blr gun, ta.kat n1u~1a~ Jk_. b~r ll1_n 

• • t Y kelten dolay1 kendilerlne te,ekkür c- [zmirln bugü.zel eser~erUe su .e111111s 

da b1tn11~ olacakttr, inOnüne §Ükcanlar1Dl121 sun1nak derlm. lolaCllkur. On birlnci tzmir ent.E-1 ?il!>Yvn 
Harbin güçlüklerine rafmen vatifemizdir. Fuartmtz1.n zenginle$11lesine \·e h~r tuan büyük vatana ve güzcl Izn1ir'e 

gittikçc geni~liyerek .-e bü) üye. Abidin DA VER sene daba mütekàmiJ bir manzara ar- u&urlu ol.>un. 



SAYFA-4 

Y api ve lmar Î~leri flân1 

Nafia Vekâletinden 
1 • Eksiltrr.cye konulan i§: 57078.30 lira kes t bcdelh Ankara Bolge Sar.at 

Okulu tes\ ye atolyelcrmin ikmâli !si llr. 
2 - Eks1ltmc 2/ 9/941 sah günü <aat 15 te Nafia Vckâ!eti yapl ve imar 

1 !cri ekslltme k.omisyonu odasmda kapah zarf u u!ile yap1lacaktir. 
3 - Ek Jtme e\ n. 1 ve buna mü'efeJ"Ti evrak (285) iki yüz seksen be~ 

lmru$ bedel mukabihnde yap1 ve imar Ï§leri reisliglnden ahnabihr. 
4 - Eksiltmeye g.rebilmek için i~teklilerin (4103) dort bln yüz uç lira 

92 (doksan iki) kuru luk rnU\'akkat teminat vermcleri ve bu is lçin alm
m~ ehliyet ves.ka~1 braz elmeleri lâi1md1r. Ï$bu vesikay1 almak içln istek

ltlerln eksùtme tarihinden (tatll günleri hariç) üç gün ev\"el bL: istida ile 
Nafia Vekâletinc muracaat etmeleri ve dilekçeler!ne en az bir kalemde bu i~e 
benzer 50.000 llrahk bir ~ yaptlk.lanna dalr isi yaptiran idarelerden ahnml§ 

vesika raptetmeleri lâz1md1r. 
5 - istekliler teklif melduplarm1 ihale gunü olan 2/9/941 s h günü saat 

14 e kadar eks!ltme komLyonu reisligine makbuz mukab1linde vermeleri 
lâ21md1r. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5426-6995) 

En idareli 
,LAM BA 

Zayi Makbuzlar 
~ 1da tarlh ve numaralar1 yaz1h 

on adet Gümruk makbuzu zayi edilmi~ 

IKDA M 

Askerlik h;leri 

Tarn ehliyetli liae 
mezunlan çagnhyor 
Bc!jikta§ Askerlik ~ubesinden: 
Lise ve muadili mektcplerden 

mezun olanlardan tam ehliyetli -0-

lup da yüksek mektep tahsiline de. 
\·am etmiyecekler 1 Eylûl 941 tari
hinde Yedek Subay Okulu hazula
ma k1t'asma sevkedileceklerinden 
28 Agustos 941 taribinde yedlerin. 
deki vei;ikalarla §Ube merkezine 
müracaat etmeleri ve gelmiyenler 
hakkmda 1111 say1h Askerlik Ka. 
nununun 89 uncu maddesi muci
bince askeri mahkemeye verilecek. 
leri ehemmiyetle ilân olunur. 

• • • 
Bc§ikta§ Askerlik $ubesinden: 

o. Oemir Yollan lsletme U. M. llânlan 
••••••••••••••••••••i•••••lill•••• oldugundan ve ycnilerini c;Jkamiak üzere müracaat edildiginden eskllerînin 

1 - 337 dogumlu ve bu dogum
lularla muamele gèirmekte olan e~
lerin yoklamalari bitmek üzeredir. 
Çimdiye kadar §Ubeye müracaat e. 
derek son yoklamasim yaphnm

Muhammen bedell (175000) lira olan 2ZOOO adedi Tulum 30(10 adedl ca
ltet ve pantolondan lbaret taklln olmak ü:t.ere cem·an 25000 adet ~çi elbisesi 
5/9/941 Cuma günü i;<;at 15,30 da kapah zarf usulu ile Anknrada idare b;. 
nas1oda satin ahnacakllr. 

Bu ife girmek lsteyenlerin ( 10000) liralik muvak.kat teminat ile kan un un 
taym ettlgi vesikalan ve teklUlerini ayni gün saat (14,30) a kddar komisyon 
Reialigïne ,-ermelerl lâzlDldll'. 

~rtnameler (200) kuruia )Ulkara Haydarpai;a ve fzmir vezneler:nde sa. 
Wmaktachr. (7258) 

Küçük Tasarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke,ideler: 4 Subat, 2 May1s, 1 Aiustos 3 ikincitevln 
tarihlerinde yap1lll'. 

1941 IKRAMlYELERI 

1 adet 2000 llrahk - 2000 - lira Il 8 adet 250 lirahk - 2000. - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 35 c 100 « - 3500. - • 
3 C 1000 C -3000- c 80 •C 50 C: - 4000. - c 
4 « 500 c - 2000 - • 300 c 20 c - 6000. - • 

hükmU kalmam1stir. 
Davit oglu Mikail 

.Makbuz No. Tarihi 

285520 ( 
288203 ( 
285794 ( 
285522 ( 
288034 ( 
'288193 ( 
285897 ( 

288i06 ~ 

J3 - 4 - ~8 

288277 ( 14 - 4 • 938 
288909 ( 

i~tanbul tn aat Usta Okuhmdan: 

Cins M.lktan Fi 

Kuzu e1i 
Da ·11ç et! 

SJ.jl:Jr c 

Tut.."rTI: . 

Kesmc Se.ker 
Toz Seker 
Tu1an: 

Zeytin Tane 
Ze) tin yagi. 

Tu tan: 

Ekmek 
Tu tan: 

128 Kg. 110 
1500 c 57 

910 .. 43 

1:?23.10 ilk. T. 99.23 

770 Kilo 50 

250 • 4T 
502.5 ilk T. 37.l!9 

1000 Kilo 32 
350 c 85 

617.50 ilk T. 4631 

24000 Kilo 13 
2940 Îlk T. 220.50 

·anlarm hemen haftanm sah ve 
per§embe ve cuma günleri saat 
9 dan 12 ye kadar §Ubede kurulan 
As. meclisine müracaatla y'°klama-
1arm1 yaphrmalari, müracaat ecle. 
ceklerin nüfus tezkereleri ve mek
teple alâkas1 olanlann mektep vesi
kalarile müracaat etmeleri. 

2 - Yoklamaya gelmiyenlerin 
1111 sayù1 As. Kanununun 84 üncü 
maddesi mucibince 15 lira para ce. 
zas1 ile cezalandirùacaklan ehem.. 
miyetle ilân olunur. 

Be~ikta~ Askerlik $ubesinden: 
1 - 1;ïubemizde kay1th her y1l 

tütün ikramiyesi almakta olan ma
lûl subay, er ve §ehit yetimlerin. 
den 941 y11ma ait ikramiyel rini 
alnuyanlann §Ubeye müracaatlan. 

2 - Ta§rada bulunanlar bir di
lckle bulundu.klan askerlik §Ube
si vas1tai;ile §Ubemize müracaatlari. 

3 - Bu husus ik.inci defa ilân olu. 
nur. 

Belediye Reisligi fmnlarm tefti
§Î i§ine verdigi ehemmiyeti arhr
m1~ ve her fmmn âzamî 3 günde 
bir tefti§ gèirmesi kararla§hnl. 
mi§ tir. 

S. Y<ai;:1. 

Tutan: 

950 Kilo 110 1 Yü k se k ehliyetna-

Taze Bakla 

Kabak 

Semlz.otu 
Taze Yaprak 
Ay~e kadm 

Bcze-lyc 
Dolma. Biber 

Pat!Jcnn 

Engmar 

1615·· i1k. T. 12u2 me I i Ier çag1rihyor 
500 Kilo 7 

1000 c 10 
400 
450 
350 

1500 
350 
350 

100 

350 
300 

3000 
120 

350 
15 

150 
150 

c 

c 
c 

c 
c 
c 

c 

c 

c 
c 
c 

c 

c 

c 
c 

50 

25 
28 
12 
18 
26 

20 

25 
40 

2 

72 
35 

800 
25 
42 

1596.40 Ïlk T. 119. 73 

200 Kilo 10 
350 c 10.50 
200 c 10.50 

100 c 20 
400 

50 
200 

c 

c 
c 

15 

20 
12 

Yabanc1 Kadikoy Askerli'k 1;iu
besmden: 

Askerligine karar verilmü~ olup 
da sevkedilmemi§ olan tam askerî 
ehliyetnamclilcrlc 940 - 941 lise 
mezunu olup askerligine karar ve. 
rilmi!~ ve yüksek okula devam et.. 
mdyecek olan k1sa hizmeililer sev
kedileceklerinden en geç 27. 8. 941 
günü nüfus cüzdanlarile beraber 
§Wbeye gehncleri ilân olunur. 

• • • 
Beyoglu Yerli Askerlik $ube. 

sin den: 
337 dogumlular ve bu .dogumlu

larla muameleye tâbi olup da k1sa 
hizmete aynlan tam ehHyetname
lilerle §limdiye kadar muhtelif es
bap dolay1sile sevkleri geriye kal
m1§ tam ehliyetnameliler 25/8/941 
tari:hinde Yedek Subay Okuluna 
sevkolun.mak üzere derhal §Ubeye 
müracaat1an ilân olunur. 

Beyoglu Y'el'li Askerlik li)ubc. 
sinden: 

337 dogumlular ve 1bu dogumlu-

21 - AGUSTOS - 194~ 
- --- - --~ 

Ba$, Di$, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, K1r1khk ve Bütün Agrllar1n1z1 Derhal Keser 

tcabmda günde 3 ka~e ahnabilir. TAKLÏTLERÏNDEN SA.KININIZ. Htt yerde pullu kutulart 

Yüksek Ogretmen Okulu Sat1nalma Komisyonu 
Reisliginden : 

Nev'l 

Ekmek 
Sadeyag 

Zeytinyai 
Zeytin tan& 
Yumurta 
Kuzu eil 
Dagllç eti 
Karaman 
S1gll' cti 
Kuru sugan 
Patates 
B. Fasulye 

c. c 
A. K. c 
S. Kabaki 
T . fü>kla 
Semizotu 
T. Bezelye 

Bamya 
T. Yaprak 
S. Yaprak 
Domaleb 

"D. Biber 
Îspanak: 

Havuç 
Kerevl:r. 
Llhana 
P 1rarn 
B. Kabap 
Patllcan 
Englnar 
H1yar 

Y. Salata 
Limon 
Maydano:r. 
Dereotu 
Kannbahar 
T. Sokan 
Marul 
Sarm1~ak 

Salça 

Miktar1 

25000 K . 
2500 c 

1200 c 
1200 c 

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

500 c 
200 c 

1500 c 
1000 c 
500 c 

300 c 
400 c 

100 c 
50 c 

100 c 
2500 c 
4'10 c 

2000 c 
000 c 
500 c 

1000 c 
2000 c 

400 c 

2500 c 

1000 c 
200 c 

3000 T. 
10000 c 

2000 c 
300 c 
800 c 

2500 • 
600 c 

100 K. 
200 c 

Tahmin fiyah 

12 :15 
170 
85 
38 

2 
57 
55 
47 
35 

Il 
10 
13 

1:0 
13 
e sn 
8 
6 

10 

H 
14 
15 
7 
t 
7 
5 
7 
5 

5 
4 

11 
7 
2 

1 
4 
1 
1 

12 
1 
3 

25 
25 

25 

50 

Tu tan 

3062 50 
4250 OO 

1020 OO 
456 OO 
500 OO 
855 OO 

2200 OO 
470 OO 
350 OO 
120 OO 
$00 OO 

65 OO 

24 OO 
195 OO 
85 OO 
40 OO 
18 OO 
40 OO 

H OO 
7 OO 

15 OO 
175 OO 

36 OO 
40 OO 
40 OO 
35 OO 
50 OO 

100 OO 
16 OO 

275 OO 
70 OO 

4 OO 

37 50 
400 OO 

20 OO 
3 OO 

96 OO 
37 50 
18 OO 

25 OO 
50 OO 

itk teminat 

229 119 
318 75 

76 50 
34 20 
37 50 
114 12 

165 OO 
35 25 
26 25 

SI 
22 50 

4 84 

1 80 
14 62 

7 37 
3 OO 
1 35 
3 OO 
1 05 

52 
1 12 

13 12 
2 70 

10 50 
3 0€ 
2 62 
3 75 
7 .50 
1 20 

20 62 
5 25 

30 
2 81 

'30 OO 
1 50 

22 
7 20 
2 81 
1 35 
1 87 
3 8~ 

22/8/941 Cuma JO 

22/ 8/941 Cuma Jt 

22/8/941 Cu a J4 

Yüksek Ôgretmen okulunun 942 May1s sonuna kadar ih.tiyac1 olan ve yukanda, nev'i ve miktan yazù1 yiyecetc. 
ekslltme satnamelerine gore ayr1 ayn gosterilmlstir. Bunlann açlk ekslltme usulile ekslltmeleri yapùacakbr. Eksilt.. 
menin hangi gün ve saatte yap1lacagi ve bunlara ait ilk teminat miktarlar1 yanlarmda yaz.ilm~t1r. 

E:.siltme istanbul Erkek Lisesi yarunda yüksek mektepler rnuhasebeciliginde toplanan okul komisyonunca './9' 

p1lacakhr. 
isteklilerin Ticaret odasmm yeni yù veslkas1 ve ilk teminat makbuzu ile birlikte belll &ün ve saatte sôzü geÇ~ 

komisyonda bulunmalar1. 
__ i_lk_teminat yatmnak ve $artnameyi gormek isteyenlerin Yük~ek ÔÇetmen okulu idares~e müracaatlan. (6~ 

ZAYi - 202 slcil numarah ~ofor eh_ 
liyetnamem ile Nilfus tezkeremi zayi 
ettlm. Yenilerinl alacag1màan eskilerl. 
n;n hükmU yoktur. 

Kemalettin Çai!m 
ZAYi MtlHüR - Kullanmakî; ol~ 

gum imzah tatbik mührümü gaip et
tim. Mezkûr mühürle hic kimseye bore 
senedim yoktur. Yeni milhür kazdlra
cag1mdan zaylin hükmü yoktur. 

Neslbe Anlar 

larla muameleye tâ!bi 10lanlarm 
yoklam.alan 29/8/941 de hitama 
er~eginden nahiyeler için tayin 
edilen günler nazan dikkate alm
m1yarn·k yokla:masm1 yapt:rm1yan. 
larm hcmen aym tek günlerinde I 
~ubeye müracaatlaT1 Hân olunur. 

Istanbul Deniz Komutanhg1ndan: 
Bu y1l Denîz Lisesine kay1t ve ka bul 1çin müracaat eden okurlarl!l lfl! 

sabaka smavlan l/Eylûl/941 pazartes.i günü saat 9 da istanbul Deniz J{o~ 
tanlli:IJla müracaat edeceklerin mezkilr komutanhkta ve Mcrsinde Deniz l1 
Olrulu ve llsesine müracaat edeceklerin de mezkilr Okulda yapùacakbr. tiJ' 

Smava i$tirak edeceklerin kUf$un ve mürekkepll kalemlerile yaz1 JâS 
lerini beraberler1nd , gelirmcleri lô21Dldir. (7070) ....-:: 

KIYMETLI PIRLANTA SATlfl 
21 klrathk beyaz, lekesiz, fevk alâde nadir bir te.kta§ p1rJantll 
21/8/941 bugünkü per§embe günü Sandal Bedesteninde müz~ 

yede salcnunda satrlacaktir. :::) 

Sahibi: E. i Z Z E T, Ne§riyat Direkfürü: Cevdet Karabilgin 
Bas1ld1gi yer: •Son Telgraf,, Matbaas1 

,1 --------T eknik Okulu Müdürlügünden: 
Okulumuzun mühendis \"C Fen memurlug•1 ktsl!l"larm10 ln$aat ve ma

kir.e ~belerine yen! tale'le kayd1na 1 Eylûl 1941 tar hlnàe bdslanacak 30 
E;irlûl 941 günü ak$8rnl saat 17 de nibayet \"er1lecektlr. 

Ocre otu 

Nane 
Maydanoz 
Taz.e Barr.ya 
Don;;, t;.s Kir 

2500 A. 
220 c 
100 D. 
100 

800 

3 

8.50 
l 

l 

1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 16 Agustos 1941 Vaziyeti 

Kay t mi. rr.elesi ber l(J:'I saat 9 dan 12 ye kndar yap1ltr. 
Orta mektep mezunlari 1 ntihanla Lise olgunlci< lmtihamnda mm·a!fak 

olanlar 1mtllians12 kab1ù ol •nurlar. 
Te~rinienelin ilk günlcrinde ber iki kmm icm ayr1 ayl'I yapùacak du

ll.ul nhhanlar. günlerl istanbul gazelelcrlle Eylûlun 25 ln~l günU ilân Qh•
rmc::.1tti . Fazla ta'sl11\t &•mnk istcyen rin b!zzat vcya rr ektupla istanbul 

• • 1'd •ctaki 1d, rem ze müracaal r1 (7320) 

Leylî 

Erkek Yeni Kolej Neharî 

Kiz 

flk • Orta _ Lise Taksimde Si.raserviler 86 

.. 
MudürU: Sabùt Si$h Terakki D 1rekt<lru M. Ali Ha~met Krrca 
Hususlyetleri: Yabanc1 dlller ojtretimine chemmlyet vermek, talebe. 

sinin s1hhat ve mz1batile yakmdan alâkadar olmaktlr. Derslere 25 eylûlde 
ba~lanacakhr Eskl talebenin kay1tlar1n , Aguslos sonuna kadar yen11eme-

leri lâz1md1r. Telefon: 41159 -••••• .. 

Istanbul Manifatura Tüccarlan Birliginden 
Birllg!mlz fevkalâde UMu'Yli Hey'eti 26 Agustos 941 Sail günü s:iat 15 

de A§irelendl Caddcsinde K1smt\ ha 11nda 21 No. da Birllk . ~erkezinde lç. 
\lma edeceginden âzânUl te~üleri rica olunur 

RUZNAME: 
l - Dirl glmize dahil olmak lsteçen kazmrrci tUccarlann kabi:.lü. 
2 - Îdare heyctine ,·aki olan münhalle1 e nizamname mücibince lny n o

li.;.nan zânm 1nt haplamun tasd1ki. 
3 _ B r' k , ti.Jsünun baZJ madde er1nm tadili hakkmd muzakcrc 'c k~. 

rar ltl1mu1. 

c S!rlk 

Havuç 
Kcrev12 këk 
Là ha na 

Pi.rasa 
ispa.nak 
Sar1m!ak 

Tutan: 

• 
120 Kg. 

200 c 

150 c 

250 c 

200 c 

20 

7.50 
10 
8 

12 
750 c 7.50 
750 c 6.50 

750 c 10.50 
20 c 30 

583 20 Ïlk T. 43.74 

in aat u la okuh.n,.m 31/Mayis/1942 
sonun kad r ihtiyao o an mi.klarlari
• r."!\J1amnwn becelleri ve ilk terni. 

y kanda yazili erzakm 27/Agus 
tos nr§arnba gunU saat 14 de yüksek 
mcklepler muh:ll;ebccilitinde te~ckk.UI 
cd en okul komisyonunca . .ayn ayn açlk 
ek. illrnes1 yaptlacakUr. Istekliler §art
namey! ayni yere bas vurarak gèirebi
irler. isteklller ticaret odasm1n yeni 

y1l ve~ikas1 ve temlnat makbuzlarile 
belli gün ve ~aatte komi yona gehne-

( 6949) 

A k t 1 f 
Kasa: 

Altin: Safi ltilocr-.m 
Banknot. 

72 .604,628 

Uf.akllk • 
Dahildcki Muhabirler: 

Türk Linw . 
Hariçlcki Muhablrler: 

Altin: Saf l.kilocram 11.070,198 
Altma \ahvill ILabU .ert>Mt diMa· 
)r-

Di'8r dovizler " borçlu lltlirllllll 
bù::lyelf'!ri ,. 

Hazine Tahvllleri 
DeNhte .men nrK1 -"~ 
lr::arphb • 

Jtarnmun 1-8 cl maddelerln• 1nft• 
Un. Huine tara1mdan vW tecll7at 

Senedat Cüzdaru: 

Ticarl Senetler • 

Esham ve Tahvilât CUzdanl: 

1 
Deruhte edilen ev.-akl nak.M· 

A • 7enin 1taJIÙlll emam ,.. w.. 
vilit (lUbarl ~) , • 

S • Serbe .. t Esham ve Tahvilât: 

Avanslar: 
Altin ve dovlz üzerlne anm • 
Tahvilât Uurine avaiis . 

Huine,e k1Sa vadeli aTan&. 
Hulne')'e 3850 No. lu kanune 1111'9 
açtlan altin karphkh anm 
Hwedarlar 
lluht.elif • • • 

Lira 
LÎRA 

102.124.217,77 
15.057.918,50 

547.194,69 117.729.330,96 
1 

699.596,3~ 699.596,30 

15.571.119,57 . 

47.209.049,14 62.780.168,71 

l58.V48.563,-

21.683.0111- 137.065.552,-
1 

272.8511.5111.39 272.856.5111.39 

45.448.341,93 
8.310.245,19 53.758.587,12 

4.948,64 
6.208.436,53 

--
1117 500.000,- 172.713 385,l'i ' 

4.500.000,-
7 .638.791,46 

YekOn 829.741928,11 l 

p a • 
Sermaye 
Îhtlyat Ak çesi: 

d& Adl ve fevkaa 
'iusual . 

1 t 

Tcdavüldek 1 Bar. knotlarJ · 
Deruhte edil 
~unun 1 -

en evrakl ~ 
a Jnri maddelerine 

Huine tarabDdaD ytld tevtikan 
tiedi7At 

Denihte 
balù7esi. . . 
ltartthii 
UAveten teda 
Reeùtont muka 
Tiilev~ 

Huineye yap llan altm brpbkJa 
J90J No.la ua

eten WaYGle y--avans mukabill 
muciblnoe illv 
dllm . . 

MEVDUAT 

Türk Lirasi 

Altui: San m,110 

3856 No. lu kanuna jf6re Hart 1719 
mukabW te\ocll ola. açtlan avam 

nan altmlar' 

Sati kil 55.541,930 
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