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GÜNLOK SIY ASI HALK GAZETESI Son TellJ'af Matbaaamda Bu1hr· Kuruttur 

Muazzam Bir Hava 
Ordusuna DoQru 

= 
Al man 
Frans1z 
Mü~terek bir 

" 

Hava Kurumu yüzbinlerce :'. Müstemleke 

eleman yetÎ§tÎrmek yolundadir imparatorlu
gu kuruluyor 

Kurum Umumî Reisi dün gazetecilere elde edilen 
parlak neticeler hakk1nda mühim izahat verdi 

Üçüncü istilâ 
Alman galebesi bu dela 
s1rf aakerî bir zafer ol
makla kalmryacaktrr. Rua 
yada bünyeye ait deii
fiklikler yapacaktrr. Bu 
hakikatin bedaheti Ru• 
rical ve halkr taralrndan 
iyice anla§ddrgr içindir hi 
mukavemet de o nisbette 
§Îddetli ve sert olmakta· 
drr. Rus ovalarrnda yal
nrz iki ord u d egil, iki I Î· 

kir, ik' medeniyet, ilri â
lem çarpifmaktadrr. 

Yazan: Prof. Sükri Babaa 
Hava Kurumu Umumî Reisi Dün matbuat erkwle gêirü~ürken 

IF::!!!, eni§ ve Asyaî Rusya mü

~ <eddit ve inkilâpç1 Çar 

Ankaradan tehrimize ielmi§ 
olan Erzurum Meb'usu ve Türk 
Hiu;.a Kurumu Umumi Reisi Bay 
§ükrü K~ak dün ogleden aonra 
Cagaloglundaki Kurum binasinda 
gazete<:iJ,.rle bir hasbihal yapllll§
hr. Gazele basmuharrirlerinin de 

Büyük Petro ile behe
ltiebaJ garbe, Avrupaya te.-c<eiih 
•tinek istemi§tir. Hattâ Petrograd 
§•hri bu maksalla Balhga bir 
reneere gibi açilm1. idi. Yalniz 1~
~hatç1 Hiikümdar pek çok muka-r ~------------· 
\.e1nctlcre maruz kalm1~t1. llalkin • 

:•un sakal ve entarisini bile orta. 1 n g i 1 i z 1 e r 
•n kaldumak kolay olmamt§h. 

l}ijnl·an1n en muazzam ..e kari§•k 

kütJesi vâsi steplerde ber türlü lrandan derhal 
;•~ilige bîgâne Ja§am1ya devam 

diyordu. Arada .irada Anupa ta. cevap bekli'yor '•l1ndan darbeler olmasa bu gaUet 
~Ykusu çok daha derin olabilirdi. 
.•rp memleketleri RusJa Çarhg1 

t•bi kuvvetli bir unsuru i§e yara;a• bir halde birakm1ya bir türlü 
k~:• olamad1klarmdan muhtelif §e. 
1 lerde bu memleketi A nupa 

llluva · · · · k ) zcnes1 çerçe,·e~1 1ç1ne 'iO m1-
r • Çah~hlar. T1pk1 Osmanh impa
~torlugunu kendi haline birak-

Bir Îngiliz gazetesi 

Cevap müsbet 
olmazsa hare
kete geçilecegi-
n i soylüyor 

ak istemedikleri gibi. Yalm, Os· 
~•nh Împaratorluj:u Anupamn •0;,:'1~;a·~~n(~.aklunA.) d Dabi~:!•ltlecr1 •.Ph 
a g··b - • ' a ....... ~.a a eSlD
~ o eg1ne kadar sokulmu§, Bo-,èe •ôyle yaziyor: 
••zlar · Akd . d 1 'I t • 
Q 1. \e eniz o ay1si e emas Vakit kalmam·-'ir Te•ebbüsle •-•··-
•~ta) k Id - - . 1 ... . • •~·,.... da ari ço o ugu 1ç1n Rus ar. 1memnuniyet verici bir cevab111 verU.. 

do~ da ha evvel ve da ha slk garbe m 1 1çin israr etmemiz IA:um 1ellr, 
!:ru çekilmi§tir. Gerek iran'1n men!aati, gerek !tend! 

b Garbin ilk istilâsi denebilir ki men!aalimiz baklnundan harekete ceç
y:tiinlerde çok ismi geçen, Napol: mek zaruridir. Halihazirda iran'da vu. 
~ Il laarruzudur. Napohon haki. ku bulan hâdise, Bulgaristan, Roman-
lt hald R d j ya, Norveç, Holanda ve Danimarka'da 

•radai.· e . usya a yer e~mek "" phid oldugumuz h/idlselerin blr teker
d~., . ' bayai ve lkt1'at 5artlann1 rurüdür. Suriye , .• lrak'l<I karJilad1-
1J,g1 1.1.r1nek gibi hir e1nel \·e ga)·e i:1n11z kargit~ahklarln iran'da tekerrü
C:ar inuteharrik drgildi. 0 yalmz 'rüne müsaade edemey!z. iran !st1klâli· 
ke . Ordular1n1 maglûp etmek, a~- ne tevcih edilen tehdidin ortadan kalk. 

•• 1 .t . ga rbe kazanmak tasavvurun- mas.1 Juzumu hususunda isral" edebU. 
r~ldi, Tecaviiz \·e i!i.tilâ i, mu\'af- (Dev~m1 4 llncü 1-aytada) 

lliai. 
01 

• d_ahi, muhakkak geçi<i ol- " 

::~i ;;:~h~~~ti:~ :i'~~=fa~:a:i.:~:; Asker a·11eler·1 
"1Ust llus topraklarm1 bir nevi -
kulJ •nilek., \·eya iskân <ahas1 gibi 

d'fi~~m~y, ak1llarindan ge~irmi~ 1 ne yard 1 m 1' ç1' n 
'ol lf~~d1 .. Yatagmdao ta~an bir 

1 

Gümrük Belediye 
hisselerine 0/ 0 5 0 

zam yap1lacak 

i§füak ettilderi bu toplanhda Reis 
§U beyanatta bulunmu§tUl': 

c- Hava Kurumunun üz.erine ald.Jl1 
büyOk millt davarun ba1ta gelen oahip 
Ier! sa:ydltun cazetecl arkada1larla ze
man r.aman blr ara;ya celerek Hava 
Kuru.munun meoa!si ve umuml vui

(Devanu f ilncil sa;ytada) 

Dost ve kom§u iran1n Büyük 
Hükiimdan Âlâ Hazreli 
Hümayun R1za Pehlevi 

i RAN 
-·----<>--

ORDUSUNDA 
HAZIRLIK 
Y eni ç1kan subayla
nn izinleri kald1nld1 

$ehin,ah subay
lara heyecanh bir 
hitabede bulundu 

Vifideki Frans1z -
AJman sulh müza
kere)eri hakk1nda 
mühim ma)ûmat 

Almanya bütün 
Frans1z üslerini 
ku Ha nabil e ce k 

11 

Motiirlü lut'alarm iler1 harekâtm1 himaye eden Alman ileri bat top~ular1 ah~ ~aparlarken 

Harpten sonra 

Misir halyaya veri
Jecek ve Frans1z 

m ü s te m 1 e k e le ri 1. 
Almanya ile bera-
h e r Ï§letilecek 
Lonàra, 21 (A.A.) - Vi~i resmi 

kayna'klarmdan alman malûma!< 
istinaden Frans1z hududunda bfr 
mahalden, müstakil Frans1z ajan-1 
sma verilen bir habere giire Vi~i 
hükûmeti Alman rnakamlarile h<.
len bir sulh muahedesi müzaken 
etmektedir, 

rDevar·tl 4 .;ncü i::ayfada) 
C"'"'"'~ ...................... ~ •• 

I HITLER ----Çok manidar 
bir emir verdi 
~ 

Vitaminler arafbra
cak bir de v 1 e t ens
t i t ü s ü kuruluyor 
Berlin, 21 (AA.) - D.N.B: Al-

man resmi gazetesi vitaminler üze
rinde ara§brma ve etüt maksadile 
bir devlet enstitüsiinün tesisi için 
AJman Fii'hrer ve Devlet Reisinin 
bir ernirna.mesini ne§rebni§tir. 

•.lmanlar hatah 
hareket etmh;ler 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 

1s· thbarat bürosu tarafmdan dün 
gecc y artsJ ne~redDmi§ olan teib. 
ligin m"tnidir: 

20 Agustosda k1taahmiz Nov
gorod • Kingisep St•rayaroussa. 
Gomel \'C Odesa jstikametinde dû§ 
mana kar§I anudane harbetm~ler. 
dir. 

:;;1mdi elde edilmi§ olan sarih 
malûma:a gëre 18 Agustos larihin. 
dek1 ha ·a mnharebelerinde dü<
manm C.U§ÜrÜlmÜ§ olan tayyarele. 

rinin mlktan evvelce bildtrilmi§ 
oldugu Yeçhile 30 olmay1p 33 oldu. 
gu anl8§1lmJ~hr. 

19 A[:ustosda cereyan eden hava 
muharebelerinde 27 Alman tayya. 
resi dü~üriilmü§tÜr. Bizim kayb1. 
m1z da & tayyareden ibarettir. 

lDevanu 4 üncil sayfada) 

Izmir Fuar1nda 
i~tirak eden Hükûmetler taraf1n· 
dan tebrik mesa jlar1 gonderildi 
izmir

1 
21 (A.A.) - Fuar1n a(1hs1, lç;n :nin l t.cmennn11erini selâmlar1m 

müna~ebetile belediyeye dost memle. 'a gOnder•rlm. 
ketlerden bir çok mCEajlar ge1mekte- P.ritanya htikümeti endustri federa __ 
dir. yonu rcisi Lord Dudley Gardon da ~on_ 

inglltere f.~ nayi ve ihracat komitesi derdiê,i me:ajda ft.ar1n muvL.ffakiyeb 
reisi Sir Arsi Ko~r su mesaj1 gOnder- içkn federa::.yonun 6amimJ temennile. 
mi;tir: rine tercuman olmaktadir. 

Ticar~t nez:refi sanayl ve ihracat ing.' z haricl Ticaret NaZl.Tl da §ll 
h<'yetl 'e on un la 1~birlig1 yapan 290 rne~aj1 gOndertniltir. 
lhracat irupu namlna l l inci izmir en~ - 11 lnci fuarln1zm aç1lmaf1 :nitinase. 
tt:'Yl.a!"Yonal fuarinm n1uvaffakiyeti bet !e 1i2i ve vasitanu1a Ï•mir ~ehrlni 

• • .. .., (D/;>\7lml 4 ûncü tsayfada) 

So\'yet §imal ordusu Ba~kuman
dam J\fart§al Voro~ilof 

L eningradl1la
ra Voro~ilofun 

hitabesi 

~ehir halk1n1 düf
mana kar§I müda
faaya tefvik ediyor 
Mœkova, 21 (A.A.) - Rëyter: 

J. Iarei;al Voro§ilov, bugiin Lenin 
grad halkma hitalben bir beyanna
me n~retmi~ \'e bu beyannamede 

ereümle dem~tir ki: 
Sizleri, ~hri sonuna kadar mü

dalaaya davet ediyorum. K1z lor
du, Leningrad'a \·aran yollan §id. 

delle müdafaa etmektedir. Sovyet 
deniz ~·yareleri. Alman kuvvet. 
lerine kar§1 faaliyet ha! ndedir 

Ga7 Sarfiya t1 
azalt1ld1g1 halde 

1 Alman tebligi 1 

Bir Alman 
ZAFER~ 
Goelde Sovyet
ler maglûp oldu 
25 tümen 2 liva ta
mamiJe imha edildi 

Sovyetlerden 
84000 esir ahnd1 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman e>r· 

dulo.n ba§kumandanhgmm teb
ligi: 

C€nubl Ukraynada S. S. t~c-k
külleri Dinyeper'in mansabmda 
Ker90n limamm ve endüstri §eh
rini almi§lardir. 
G~el oolgesinde Yegomel'in ~i

malinde vukua gelen muharcbe, 
hususi bir tebligle biklirilmi< o!. 
dugu gibi So\'yet ordusunun > o!':ir 
bir rnaglûb:yetile neticelenmi§llf. 
Piyade tümenleri, motorlü \'e zirh. 
h tümenler, ha\·a kuvvetleri!e ;,_ 
birligi halinde, 17 piyade tümen.
nin, 5 süvari türneninin, 2 2JT .h 

(De\·am1 4 ünril sayfada) 

Japonya Ame
rika gerginligi 

M ü z a k e r e 1 e ri n iyi 
neticelenmesi 

ümitleri suya dÜ§lÜ 
:;;angirny 21 (A.A.) - Ofi: 
ty. tr.àlûma' a!an mahfelleràen 

ogrer.1ld.g.11e gore Uzak :;>arktaki 
g<'r n1 n 1zalesi iç1n b-r tesvye 
suret. bu!rr,aga matuf olarak Tok
yo e Yasington arasmda yap1 an 
mü.:Jke1l'le, ak;m kalt"' tir <=arkî Amerikada 10 ~ JI r ~ ~ tare1f1n c,.41C1...1ï1CJ 1lit vaz.· 

günlük gaz kald1 . yet1cri_ru. 1srar ettiklen bu ci 

,., · ·! 21 (A A) _ Petrc! 1 be~ c~. urfmda vukubula'l mi:. 
... ,,mi; on, · · Z<iK k · k 1 1 

i Jcr~n1 red\~rc merr. r c .. s mùo.lr 1 ~ Ç!l mu '1 . ,a•t.ar -. -
., 1 e c n \e B ri tk Amer :a 

"'uaviri 18lph Davtcs Arr,eri, .. n." De\'1H. 1 okyodaki büyük elç 1 
~ark m,ntakasmda ancak, on gun Gr~w \'..S tasilc Japonya kenw1 s .• 
kifa):et. < d~c~k petrol bu ,mdugu. , yasetinde Ameriko taraf:ndan nr-
r u b1ld1rmi~t.r. (Devam1 4 üncü gayfada) 

Almanlar Ode· 
say1 bombalad1 =====! GÜNÜN TENKÎTLERil E =-==== 
Berlin, 21 (A.A.) _ D.N.B: Al- Bir zamanlu Beykozda paça, G t • B nio J::yiibe gitmi)cee{;ioi iddia 

man b<>mbard1man tayyareleri. 20 E)üpte kcbap. Anadoluhisann· eç f 0TUR edeeek de{;ilim; bilâkis ohm~·a-

lik i~ 1, l:~ltilcr ve arazinin geni~. 
kar

1
,, limin ve tabiatin bu~neti 

tsa .~nd~. ~eri~an geri dondtller. 
""•n butün Napo)yon istilâlall, 
hlç /•nin diger noktalarmda da, 
«len '"a~J, bir ~·erl~me ile neti
lilaJ ~~~·· Yalniz hiirri)et ,e ih. 
darhk; •rlerile müstebit hiikiim
~li,ht l~ti sa,.makla iktifa ettiler 
tohu,::

1
'. 1 inemleketlerde ekilcn bu 

\trdi 
1
;r zamanla semereltrini 

1 !tutu~ •t.~â llusyada Çarhgm su
bar1;l 3 

n1un<er olan ihtilâl ,e a
~ratt,01 .cerc~·anlar1n1n nÜ\·clerini 

Agustos giinü, bir kere daha Ode- da kaynam1~ m1&1r. Sari3·f'rde p f .c:ak duaya âmin di~e<egim ,e 
Ankara, 21 (Îkdam muhabi. ira n da 690 Alman, ~a limanma hiicum etmi§l~rdir. borek J'eJnl'k; Sand1kburnu- a z a T l • • • daba da ileri gid•cog:m: 

rinden) _ Yeni bir kararna. Bu hususta DNB'ye verilen ma- nun koca f1ç1h selâtin meyhane- Farzedelim ki, r lrdi) ,. E. 

1 12 1<tT •r1n<la ·· 1 a ordusu Rus toprak-
lk· h1rakm1 hr denebilir 

' • •nri isn. 0 t . 
·~~,1 k · 1 a 5tmanl1 mparator. 
l{ t11ti •nali ve ,.a.,tasile oldu. 
t~ ilte n1uharebesinden (1854) de 

te, Fran!'la ,.e Sardünya 
<Devam1 3 uncû so.iyfada) 

me ile 2256 say1h kaouo mu. 2 5 9 0 t n g Ï) j z V a r lûrr.ata gëre, bombarchman tayya-, lerinde raki içmek, Çirp1c1 ça)·1- Y A Z A 1f • yüpte kcbapç1 B" kozda da pa-
<ibince gümriik re'minl' zam· relcri, 6.000 tonilatoluk bir tica- rinda piyasa etmck için Îstao. SELÀMI IZZET SEDES çac1 diikkâni açl_ B,, diikhn. 
mcdilcu bekdiye his,esine Tahra.i, 21 (A.A.) - Dün yük- rel gemjsmi bahnn1~lar, 6.000 Io. bulun en uzak semtlerinden <>- larm do~emeleri somaki nwr-
~ Uzde elli , . ., ~ehir hudutlall sek harb1ye okulunun ders kes1mi nilatoluk diger bir vapuru ve ralara akm edilinni., diye bii)·le birer bina yapbra. mer, duvartan tini, ta\'anlan 
harieinde niuancn tarifeli meras1mi $ehin~ah \'e Veliaflt 15.000 tonilatoluk üçiincü bir va. (Vâ. , 'û) Beledi~enin oralar. uk olur>a iki arkada~ bir giin zünuût kakmahdir. Paça gümii~ 
bilûmum nnkil vasitalarmm Hazretl 0 rmin huzuru ile icra edil. puru da 'hasara ugratml.l;lardir., da •çinili mi olur, icabina gore ~·apura binip Eyübe kebap ~ e. kazanda ka) nar, kcbablar al tin 
birinci ve ikinei mevki bilet- mi~tir. Halihaz1r vaziyet dolay1sile Birç<:ik bo~a. Sovyet ktt'alarmm havuzlu mu elw, herhalde mü- miye, ertesi günü Beykoza pa- ~i lcrde pi~"" Fa kat paça) 1 ka.'·· 
lerine yüzde üç zam yap1la· tatiller kaldmlnu~t1r. Yeni rnez..in Odesadan h reket için üzerlerinde kemmel ü lilpta birer kebapç1, ça )·emi)·e gide<ekler... natarnk, eti kehnp decek R~Ç•) 1 
rak bn gelirlerin asker aile- Jar kit•a:ann.1 iltihak edecekler-1 toplu olarak bulundugu .r1hhmlara paça<I, muhallebici , e saire• bi. Geçti Boron pazan sür e~ci;i. n.-redc bulacaj\•z? 
lerine )ap1lacak J&rd1ma tah. dir. isabet etml!j!ir Bu k1t'alara, kanlt nalari ~aphrma>IDI isti)or. ni 'igdeye! darb1me-;eline da· Çok enelleri bilmi)·orum, ia-

s i si ka ra r a li m a a 1 m nu~ h r. j 0 k u 1 d " l 073 su b a y 111 c z un 0 1111 u ~ i a y ia t v e~d ! r il": i ~ t or. . BI~ ç o k h arp , ,.;;;;;D;o;s;t u;m;;;;a;g;;o;' r;e;;;;o;;;ra;l;;;a;;;r d;a;;;;B;;;e;;;l;;;e .;;;;;;;;';. a;;;n;;;1;p;k;· e;;;b;a;p;;;;;~· ;e m;;;;e;;;k;;;i;;;ç;i n;;;;k;;;· i m;;;;s;;;e ·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(;D;e;v a; :n;;;;1 ;3 ;il;n;cü;;;;s •;l;·f a;d;a;;;);; 
~1:1-------·----J (D<!vaml t üncil >&ylada) rr:alzerr.es1 t<>hr:p ed11m:~tlr, • 
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ff\IN rlUHAREBELERI 

r~ .. e::.'ut bir izdivaç ! B . D • r ., ~ 
Gazetelerde ç1kan izdivaç ilân- enzrn razara vesl- y AG LARA 

larm n ba::hidi;n hep bêiyle: ,., ,. ~ 

1 FIKiRLER l 
50 milyonluk Ar~P 
kütlesi vc Ïr.gJtere 

.. :azan: Hâmid IVari JrfTID) 
Mes'ut bir iz ivaç. k •t • / k AZ AM J F 1-
iyi amma izdivaç daha yeni olu. a e V e r l e c e Avrupadak1 mucadele ile [Ill~ 

yor; hatlâ dügün bile <belki iki, ü , A T KQNDU ver devletler:nin bu k1t'ad
9 

. 0 z man Abdullah b1n Ceb_r ye~1 liyorlar<l1. Fakat bu çekih , hü- gün sonra yapliacak .. b!r ~c; ii l' mu\·affakiyetlerinin top yekÎ1
11 

nndcn f1rl yarak, §..1 emn verdi; cu.m k1t'as:m takip edcn Resulûl. mes'ut olup .olml'.vacag- 1, wsana Sf ou··n ·z A d k • h -·fl'l• Ktl ç1 k l' O VI ayetfe yapi}an fop'anh a ta SI, harbi za1erle bitirmege, mu a'·: 
- ar tz1 çc · - :m ~a. 1 tah Efendimizi müîkül vaziyette adet getirip gct:m1iyecegi i.e hc. U f 178 o· b !arma ~ulh muahedesi hüküJlliel'" 

mn k~~;,sma dikilehm. 1 b1rakll. $imdi kendileri. dü~an nüz b~lang1çta nas1! .beih olur' kamyon ve otobu00 slere gu··nde ver1°lecek r a t iyar a- . . l t • d"kt etllf• c-:n •ah k 
1 1 k.. 1 •• • m 1mza.a maga veya 1 e 

t l 0 d tt d be l. m1°kt l t b•t d·1d· 1 mege yaramad1g1 gèirüldü. . . ~ z . .._ r.a.m_an, 1_1ç:; Ill _ç_e 1 me\·zunm yanmda \'e dü~anlar Bu izdivacm, da+ta dogrusu bu iz. kir 170, Kars ve 
~ er: . ar geç1 ~. uyir._an su\·a- tarafmdan_ evvelce kaZ'lm1~ olan di\'açtan gelinle gü\·eyin rnes'ul nz n ar an ayr1 ayn es 1 e l l italyanm Afr1kadaki müsteff· 

rilenmn kar§IS Il ,.eril<i1lcr. Son hendeklerm kenannda, yalmz: or 1 e>!up o'.nuyacaklanm anlamak için Trabzon y a g"' lat' 1 dr· 
if 1 

· · ü il F .__ . f - 1 lekesi bulunmasmdan dolay1 I 
vaz e enm a ett er. aLlit gos-

1 

dort zatm rmuha azas1 altmda ka. bëiyle pek pe§in hüküm ,·ermek- da 145 kuru'10:tan faz • gil, yalniz, top yekûn harpte ~· 
terdi ·ten kahramantga ragn en. ia~ti. tense. biraz beklemek, niç olmaz. Bug ü n ta ksi sahiplerine, yar1n l y k gnt-erenin kaynaklanm cle geç1

'· 

dü>man atlarmm ayaklar1 altmda (Hazreti Ali), s~ahtanberi k:én. i;a alaylarmm geçmesini gêizle- OtObÜSlere •k 1 1 k laya sati m1yaca 11 k ··ts' 
çignendiler. 1 disini Resulü Ekrcm Efendimizin rr:ek làzim C:e<rïl mi'? V851 8 8fl V8fl 8C8 mek, yo at\lnt esmclc, ana' "8~, H li b 0 - mru mü1lafaasiz, halk101 aç b1r , 

kazanmaz, bütü.n.· . c:iddet·ie isl. â.m min setlebini "U anda ac1 ac1 hi- b""lama"1n1, saadetle devam et. llWl mak gayesile de harbi gen1 c~ a t; u mu•-affakiyeh kazan~r yarundan ay1rm1yan mar.e\"Î iiha- B!z. bütün izdivaç ar.n saadetle lunirde ol.dugu gibi ~ehrimrzde 19 §~e, Eyüp - Keresteciler hattm- M !!"111 a r u·· zera·ne ~Je' 
.. ~ ....,, ~ de benzinin ves1ka ile tevzi olun- dak.ilerle Sitkeci - Kocamuslafa. k · d' d Ak - -r 

ordusunun ger1Sme atild1. Rie at seth. Hic· s,üphe.iz ki korkunç bir rr.es1·n1· ve gel1'nle gu····e\·1·n y1"ne eta·ket konacak me icap e iyor u. !:eniz, ~ _ • . mas1 kararla§lmlm1~tir. Bu husus· P""a ve Sirkeci - Baku-koy lhattm· l" C b" Atl tikte bU se' 
hattm kapamak ve muvaffaJu. felâketin tchdidi aH na gir'!!io:!er. ~aadetler 1·~1·nde ve b1·r ''a t·'-ta j -.. ma 1 ve enu I an 1 ·~-. 0 " U\. ta dün Vilâyette Vali Muavini Ah- dakilere 5 ser «ise, Edirnekap1 - v · be l t "lte · h na!< 

1
' 

yetli bir mata hareketi yapmak di. Taarruzdan kurtulan düSTr.an l kocamalanm can ve gonüiden di. , " , I<'iyat Mürakabe ..,.om1~ p e ng1 renrn arp ve ·r 
için "'e i<: b;p kavis· ....:_ b flar -. • met Km.gm reisliginde yapilan \'e C1hangir hatlmdakilere 8 ~i§e, Me. yonu dün êig"leden sonra mm- yat sefinelerine kar~1 tahtelbll)ll, 

, ., n-y u. çe-.uury e a~ sa 1 carçabu'k derlemp toparlan l · F~'· t b" · d. d , d.. 1· M .. d .. ·1 Ot b"l ·1 c " ·1e1 

1 
d • . : enz. ...,.a JI 12 ivaca, ai11a u- a~e u un e orne 1 ci er e. cidiyckêiyü - Çaqambadakilere 12 taka Ticaret Müdürlügünde tayyare, mayn, korsan geJll1 b~ 

a 1· 
1
. b" . . ml§ .. mukabi_l taarruz cmarelen gün olmadan daha zerde pilàv miy·eti reisinin de i~tirak ettigi bir ~io:e .'i·evmi-ve benz1·n ven'l.....,.ktir. d ·1 · taarruzl~r1 b<><:lam1<.t1 .Bu··ti.111 

H it in Velidin bu manevra- belir.mi.~ti üç, dort yûz kï.?iden ed ', d .,,..., 'J ...... ~ topianarak sa e yag arin a- " -. ., 
si oyle bir za.mana tesdùf ~~ti mürekke~ ~lan büyük bir d §man ·enm en mes ut amgasuu ya. toplant!.da icap eden esaslar tcsb:t Vesika tevziatmm $ofêirler Ce. zamî sah§ fiyatlanm lesbit taarruz1ar iki senedenberi Ah11~ 
lei Resulü Ekrem Efcndimiz, dii~- ln.itlesinin taarruzuna .mukavemet p.~1nnak sanki yeni e\'lenenler o~_unmu§tur._ B~na gor: _aym 24 Ün· miyeti vas1tasile yapilmas1 imuva- etmi~tir . ra ve italyay1, ingiltereye s~i" 
manm sag cenalum d ric'at ve fi.' etmck, kolay degU.di. için sao.deti pe§in olarak s'gortala- c~ pazar gu~unden itHbare~ ~~h- f1k gêirülmü§tür. Vesikalarm tevzi J Vcrilen karara gore bade- §artlamu kabul veya dik,e et~·, 
rar icbar etmek için (Hazrcti l\luhaflzlar arasmda oulunan mak deëil midir'? Îyi a.mma, orta. nmizd~ benz:n yalmz vesi~a ile olunmalarma 'bugün ba~lamlacak-( ma (Trfa yag1 toptan kilosu mek gayesine ula~hramr.~ 1~ -! 
Hamza)mn kunandasmda ·i bôlü. - (Ebû Bekir). a~ikâr lbir telâ~ gfu· da ~·angm sigortas1, nakliye sigor- sattla:?i~ecekllr .. Beher. taks1 ar~-1 tJI Bugün taksi §Ofêirlerine yarm i 160, perakende olarak ta 178, Akdenizde ve Atlantikie niih'-e 
gü o tarafa gondermic:.tL Ve cere-, tcrerek.· tas1, hayat sigorlas1 gibi mali ve bas1 içm yevm1ye 4 §l§e lbenzm . .. .. . '. Divanbaku· yaglar1 toptan devletlerinin taarruzlarma 1ca.r~ 

""' 1 b" k . verilecektir. Kamy-0nlar için ise otobusçulere ves1ka_lar1 __ v~nlecek- J B va• 
ya_ edecek_ . harbi y_akmdan gore· _ Yà Resulâll:ih!.. Vazi«et, son cam saglan::a bag 1yan 1r ço s1. t· A ba h" 1 ülk.i t 152,:i, perakende 170, erim~ irle~ik Amerikanm azamî • ~ 

J t l Id ~ h ld h ·· d.. 6 si"e verilecektir. ir. ra sa 1P en m ye se- {f3 b1lmek rçm ·endlSl de o tarafa derecede vahamet kesbetti... Sür. gor a ar o Usu a e cnuz un. • " Kars, Ardahan ve Trabzon d1mlarile mukabeleye muV3 •f• 
, ,_ · b" t f d · 1 Otdbü:.lere gelince: Taksim _ Bü· netlerini Ïibraz e<lip vesikalar1ru a.. 1 1 ·it 0 c:: k ·1 ,. d gru ilerlemi ti. atJ.e geri çekilelirn. /an·n ull( ir ara m a U1San ara, yaglarmm toptan kilosu 134 o an ng1 ere, rta .,.ar i e il 

0 s Tada Resulü Ekrem Efendi- Dedi. .. Fakat Re;,"Ulü Ekrem E. izdivaçta saadet garantisi veren yükdere hattmdakilere yevmiye lacaklardJI. perakende 145 ku~a satila.. rikada '1ilhassa Arap milletler 
mizin maiyyetinde. (Hazreti Ali) fendiml.z bu teklifi ~1ddetle red. boyle lbir sig:orta yoktur. On un için • cak•ir. lam yardmùanm, hiç olmazsa l~ 
ile en güzide eshaptan d-rt zat dederek harikulàde ~ir ecaat \'C ·eni nikâhlananlar ve yeni evlene- 1·mar e d 1· 1m1· c:: Emn1·yet tec::ki- . Toptancilar perakendecÎ- sempatileri.di temine çalt~alt 
bulunuyordu ... Hazreti AH, harbin metanet gèisterdi. cekler için gazetelere verllecek "$ ~ lere saltf? yaphklan zaman thr. . 4 

a;;lad1g1 zaman ilk saflarda bulu· Resulûllah Efendhrizln bulun- ilânlann bal/ma: } • J"' d • J faturalarda yaglann ~n§ei- Bagdat, Basra, Süleyma~;~ 
narak blr hayli kahr21T'anhklar dugu \"aziyetin vahamet:ni müs. Mes'ut tbir izd:vaç 0 a ll a f az} atJD a tayJD er ni Jdstereceklerdir. Kerkük, Küveyt, Yemen, ~~ :i' 
g?5t:rdi~1 halde bl-rdcnbire mane- rikler de anladrlar. N~'eli feryat- bailig1 yerine ; r Bundan ba:jka perakende- Filistin, Suriye, Maverai ;;er1a d. 
VI .r hisse kap1lm1~ .. derhal Re. larla bagn,arak derhal hücuma Dileyel!m ve dua edefün Jd .mes- lcleten ve imar eden- Kaymakam olanlar1n cile.r de yaglarm men~ile fi. ba§ka, M

15
ir, Trablusgarp, T~ll0 

sulü Ekrem Efondimizin nezdme kalkhlar. Resulü Ekrem Efendi. ut olsunlar! y yatm1 gêisterir etiket bulun- Cezayir, Fas ile Orta ve ;iarkt 'p 
gelerek manevi bir ilham ile onu mizin bulundugu n taya dogru b~ig1 konulsa daha ho§, daha ye. Jere tcmlik edilecek ycrleri dolduruluyor duracaklard1r. rikamn bazi mahallerinde N'. 
ad.m a:hm takibe 'oa~lam~t·. oald'.rm1ya ba§ladilar. ri.nde olmaz m1'? f Emniyet i§leri umum müdürlü. Miirakabe Komfayonu bu trkma mr:nsup, §Îveleri ayri. e~~ 

Resulûlla-h Efcnclimiz. maiyye- (Devam1 var) Osman Cemal KAYGILI Devletin hüküm ve tasarru u fiyatlan yarmki gazetelerle lan aym lisam konu;ian, dill ~ 
tlnrle bulunan bu :•:hi c m•1!1 r11. altmda bulunup ta âmmenin hiz- gü, emn·yet rr..üdürleri ile merkez Hibarile Mu··siu··man 50,000,000 d 

r -~ • b ~- "kl k ilân edecek ve obür günden 
lar ar" md ' yaval yav~ dü,ma. metine tahsis edilmiyen sahipsiz te§kilàtinda az1 desl§l i Ier yapa itiba1en yag sat.!..ïlarmdaki fazla halk mevcuttur. 
man sag< cenahma '•aklact1. C::in1· ( 41\ araziden bag-, tarla ve bahçe hali. cakhr. Kaymakamhklara ayTilan- t t' b.ld·-· t k l'- G l V i·· •JllfO 

J ~ "" a HKEMELERDE p O L 1 S y E 1 u .ura 1 1gine sa 1~ a "'" enera ave in geçen ay t\' 
di rada tkorkunç bir bogaz.la§m· ._ Ve ne getirilen ve henüz tapuya bag. 1 Iarm yerme ba~alan taym edile. m1~ olacakhr. Hindistan ve Orta AJ5ya kuroBol 
ba~la'll.~h. .J lanm1y<on yerlere idare heyelle- 'cektir. Bu arada Münakalât Vekâ. danhgma tayini üzerine Kahil'e ., 

H:-mza, oraya at1lan müfreze. r ince bPdeli misli takdr ve tahak. letinin ts:tenderun limam reisli. merkezi bulunan Orta $ark lJJ; 

nin ba mda.bulunu 'ürdu. Ve elin- Radyo yu·· zu·· n en ku~{ etti!"ilmi~ti. gine tay'ni mukarrer bulunan bi- 1·htikârla .. kumandanlig1 diger bir genert,, 
dek1 .·anh k1hc1 dNi~et1e etrafma . Maliye Vekàleti aldigi bir ka. rinci dahc resi B. Sabri'nin yerine mu- verilmi~, yeni te§kilâtla a)'~ 
savura savura i~rli)·orr!u... Bir. rarla bu gibi yerlerin ililetenler ve de bJI. ',>atkas1 getirilecektir. cadele • • b" d · · .. ·1 ...,iif • 1r e styas1 mumess1 veya ..-
denb:re kar~. ma (Sc.b'bâ) d~kildi. imar edenler namma .iskân haddi - -- --~ lÇlR · · l ., vu- ~ ca!I rum~tir.. ,1,. 

Haomza, u Kurey§ 'kahraananm1 B1·r genç pans1·yonda oda kom- dahilinde meccanen temlik edil- i'üksek mektep mezunlarmm • k I Irak, Suriye, Filistin, Mis1r.,"oi 
korkunç bir k1llç daroesile yere mesne i;:arar vermi~~ir. imtihanstz ahnacaklar1 genl QTQT QT caz· gibi Arap memleketle:1?e 
serdi Ve rine. müthi~ avletlerine b 

1 1 
idare heyetlerince tahakkuk daireler n-e~redilen gazetelerin verd11<· dl 

ùevam_ edcrek ilerledi Onü~deki 1 ~us un u ta an c a i e 0 d ü rd ü ettirilen bedcli misillerin bu ~~- Maliye ve Dahiliye Vekâk!tleri Her d ü k k â n a haberlercten ba§ka, radyolarJJl!)? 
1-..a}ah.ga s1k1~ P kal.m~ dan btrkaç rar üze.-ine terkini cihetine g1di.

1 

gibi de\•let dairelerinde ihtisasa yap1lan ne~riyat bizleri bu ht15
111 

dü&."l an okçusunu k1hçtan gt;çir. Evv-elki gece Feriko\,·ünde bir kom..-usu Maiharm odasma gir. l ekt" d r •k . e<l" F ,__ d '· 
1 

~ ec ir. dayana11 memurivetlere imlihanla ta tenvit- edeœk mahiyette 1 
me i t i. aa.at o an a .... aya a- fcd ·nayet l d er k mi§tir. içeri girince Mazharm bir J fhb } b •t k . . ~ d b. (h rd> ) [l] f ci . o mu~; ra yo m a - , Siyasal Bîlgiler ve Hu..li:uk Fakül- ar yapl a l.CCe Sur~ye ve lraktaki askerî_ }1 et 
rm arasm an U" a e . ~- l:s1 .bir genç; oda t:'.ltm~usunun tel ile elektrîk prizine dokunarak Fatibte yap1lacak yem 

1 

tesi mezunlan almiyordu. Divam ketlertn fazlala§hrd1gi y1<Je11:1 
lad1. Hamzamn karmndan g.rereK . radyoda parazit yapml'"a sebep ol- k kl telefon numaralari• k Hukl ri1 lik . re 
belkamigine dayand1. Bu ltain dar- cadyosunda parazit ;rapmasrna se- J so a ar Muhasebat her iki yüksek mektep yo su - a . e bir . te hc3 11 
be, büyük islâ.m kahramamn 

11 
bebiyet vermesinden infial duya- dt:gunu gorm~ ve yine bir ka\·ga Fatih kazasmda K1zta~1, Kâmil mezunlannm Maliye ve Dahiliye n1n Hstesi asilacak bu memleketler arasmdaki 

11'.~ 1 

barsaklanm, cig" erlerini bir anda 1 rak ç1kard1
0
rr1 oir ka\'"'ada tab:m· ba~laillll§t_ir. .. .. p_a§a, Doiap, ~iklar, gehit KubL Veka" letlerine ait mevzuah da gor d-elenin durmasma ka~i gen::; tir "' F b k - Ticaret Vekâleti ihtikârla mü- ehernmiyetl" t db 1 1 nrnll 

pa1çalad1. Onun pulàt gfüi vücu. casile ate'j cderek o~ürmü~tür. uat ir k ·üfurlerle ka-.;gayi lay, ?.btemet, Ocakh, Hahc1lar, mekte olduklanm gêizêinünde tu.. 1 e ir er a i jj:~ 
dunu ~iddetle arsh. D.. c- _ l\'[ h K ba tird1klan sonra ç1k1p odas m Dülger sokaklarmm tamir olun- cadelede daha iyi neticeler alma,. Tacir, muhasebeci, bankaci, 11~ 

un urmu e uL anum.ma d'· .. f k 'b ta_r~k. Siyasal _Bilgiler oku~un~. n bilm-esi :çin .reniden bazi esash satç1 Y<~ti~lirmek için Bagdat ,,,"' 
Ham1.a, birdenb'.re v1kilmad1. t f'k dli • 

1 
s· 1 onmu§ a at u defa da k1zar. mas1 kararlactmlm1~t1I. b t bel l H k k F· k l 111-'' • ev i an a eye \er en ve i " u un ~u eriy e u u a u - tedb•".rlcr almaktadir. 1"stanbul Mu··- yeni bir mektep aç1lm 1«b.r. '' " 

Darbenin geld1gi tarafa b 1.11. Ka. . . A" d u.h , . - Mazhar onun odasma gelcrek ka\ . Bu i<:c 27 bin lira sarfolunacak- ... f." 

1 
nnc1 g1rceza a a,:e.n::cs1 ya· _ . . " tesi me.z:unlarmm bu Vekâleller 

1

1 rakabe Te~t-ilâtma vapilan bir ta- telif Arr.p memleketleri ara
51 
'; 

ranm arkas10da sak anan iida.m1 • . . . <?;ay1 ta~elemJ.!llir. Çok hiddetlener tir. In~aata ayba~mda •ba§lanacak.- "b· d · l li l d hl ~ "' '1 

go
··rur "ormez oraya atildi Fakat p1lan bu cma) et da"\: asmm safaha-\ F t d 

1 
b . 1 t • g1 1 aire ere a nma arm a e 1. • d h lk . . ilan müracaat ticaret ve kültür baglanm kl.1

1 
9 

. ., • .: _ . • _ . " _ . ua er ia t&: ancasm1 ç!!lnp ate. rr. yet ve müsabaka imtihanma tàbi mim e a içm aç lendirmek hususunda rn9J1,,, 
birkac adundan fazla yurum ye tma gore ~ak a ~oyle olmu bur: tt•· · 'b· M h . ,_, 1 b.. 1 t 1 f l • · - e ig1 g: 1 az. an cans1z lb1r ua · tutulma:nalarma karar vermist1r. uro anmn e e on numara anmn fiahsiyetlerin seyahallerile ,kOlll" 
mu\•affak olamad1. T1pk1, azametli Feriko;·ünde Türldbeyi sokag":n. Mu"rakabe Kom1'syonunda 1 · 1 b"'t'· t h 11 · 1 ~" de yere sermi§tir. ---o u un sa 1§ ma a enne as1.mas1 malar1, müzakereleri tekra• 
bir dag çoker gi.bi, agir agir sen- da fü;rikliyamn pans:yonunda o- degi§iklik Muhabere malzemesinin fiyat- 1 bildir.ilmektedir. Bu suretle mü- ma_ktadt:-. t 
deliyerek yere yuvar.landi. Etraftan yeti~enler katili tut-

Bu bü ·ü.- kahramamn sukutu turan Fuat êitedenberi kendisi ile mu§lar ve dün de Birinci Agirce • Fi ·at Mürak~be Komisyonu â.. 1 lan tesbit edildi bayaa ettigi malin fiyatlildan ~ÜP- Ingiltcre Hariciye Nazmntll. \1 
maiyyetindeki efradm 'llar ~viya. 1k s1k kavga ettikleri Ma7!har ile zaya getirilmi§tir. Mahkemedc zasm<lan ve Ticaret Odas1 Urou- 1 Hükûmet tarafmdan ne§redilen helenen ve aldatildigmi anhyan velki b.-?yanatmdan b~ka r.i~ 
tt üzerinde v.>k ac1 blr te ·• hu- ayni pansiyonda ve oda korr-§usu gayritabii hallerle sorulan ruall r mi Kâtibi Cevat Nizami'nin iki bir kararna.me iie el konulmu1 o- her vataudal! Mürakabe Bürolan. ~uz~~~t. il~ Mist:e\ Çêirçillata~, 
,,ule getirdi. Herkes oldugu yerde bulunmaktad1r. . cevap veren k:i.til Ftrnt: \"azifesinden de çekilecegi hakkm- !an muhabere malzemesinin fiyat. nm telefon numaralanm bulmak.- an 

1 
an ° unan su h §art rt r 

kali verdi ... i§te tarn -0 ira<la idl Fuat pek radvo rnerakl sr bn· 
0 

b 
1 

d od 
1 

da bir ri\'ayet ç1km1~ ve bunun !an dün Mürak<ibe Komisyonun. ta gùçli.k çekmiyccek ve derhal milli is"iklâl mefhumlan, S~dl 
Id, mücahitlerin ar mdan; genç oldugunda~ her gece munta. d" K elllffi a~ rnmt aen

1
.
1 

.
0 

a.md aK.ge - akabinde mumaileyh bir ay müd. ce tesbi~ edilmi§tir. Bu malzeme. ihbarda bulunabilecektir. mütarekesindek.i istiklâl val ~f 
. . . - . 1 

1. avga.v1 yu e az .• r u. ar. et··af1nda Arap m1"lletler1·n dil' 
E 

""'- d'" .. · 1 h 1.._ l · detle m··zuniyet alm1«hr. Mumai. . nin tesellümüne derthal b"«lana.. Vekâl"t mücadelenin neticele- • !'I - yv..... ll!lM&n SU\'ar1 eri, !!:a.man aJans au.::-r enni •'e rnuz1- k l k . . t b kt" "" ..., Ieri rek!:mektc.dir. Boylece 1• ,4 
.arkam zr sanyor i; · d" 

1 
k ·· _,, u ma- içrn a· ancami çe im leyh.in iki vazifesi de hâien Vekâ- cak ve hedelleri I>C§inen te< • .Niye r.ini tes1,iL elmek için de bütün ~ 

' , . 51 m e.me. uzere rilUy sunu aç- Fakat ate« ald1. is~~bet etti. JMaz. lusgarp Tunus Cezay;r FsS · " letle idare edilmektdir. edilcktir. l\"u··rakaloe Knmis~·onlarma birer ' ' ~, .. <'Il 
Dive, bir ses yükseldi. Blitün makta ise de bir türlü rabat rahat h d ld' -- ·---<~- __ 'i J l d · tt l 1 v·~1 r· nazarlar, 

0 
tarafa çevrildi Halit ar a êi li. ·----0- - (Adlî takibat) ve (Fiyat derleme- rap arm~ ani a ya i e .., o 

bin 'elidin kumanda ettïgi süva- dinliyememektedir. Mak!.ne o ka- Dt!mi~liJ. l\Iahkeme kati:in gës- Terfi edecek Kaymakamlar isviçre ile ticaretimiz cedvelleri) gondermi§tir. sas1 ida~elerinin kaldmlmas!Il ,. 
riler, manevi ·ati Jurùmi§ lan a:ü dar çok parazlt yapmakt3 dtr ki terJigi gayrilab:î haller dolayJ.Silc Dahili.>e Vekâleti müddetlerini !sviçre ile bir müddetteniberi Bu cedveller her ay muntaza- :;onra istiklâl temin oluna~3~~ 
cahitlere bü~ütün ~ct veirli. nihayet àinlerr:ekten insa.n1 vazge- kendisinin bir kere de a<ll'.ye dok. dolduran kaymakamlan terfi el· durmu§ olan kar§1hk.h ticaretin man doldurularak Vekà!-ete gon.. rarlamyor. Ort~ $ark~a~i / 

Ad!ID adtm oir ric'at .b ladt. çirmektedir. torlugunca muayenesine lüzurrr tirmi§ti. Vekâlet bu defa da 80 li. b~hyacag1 ogrenilmi§'tir. Baz1 ta- derilece!dir. Bu suretle fiyat ha.. cephede Arap milletlenrun ~ 
Mû.cahitler, eski mevzilerine çeki. Fuat e·~vclki gece yine radyosu. gormü~ ve !?ahitlerin celobi için du ·aya ter~i edecek kaymakamlarm cirier i.sviçreye mal tekl:f etmek reke!.lerile tahavvülleri ve adlî ta- patilerin!n lngiltere lehine ;1 

(lJ Küçiik mizrak.. vaziyette hissederek birdenl.>:re karar ver.mi~ti.r. -~~tir. ta ba;ila~lardu-. nünde hulundurulacaktir. yetle çaLl§1l<l1g1 gorülüyor. ti 
nu açm1~ ve paraziti §Üpheli -bir rll§ffiay1 b~ka bir güne biraknuyr f lis.elerini haz1rlam1ya ba~la. için alàkadar maka.mlara müracaa. kfüat vaziyeti toplu olarak gôzO.. l men hallettirilmesine eh 

Bu gayretlerin ehemmiye 
- layca .Kiiçültülemez. Yapacll~ 

bilmiyotdu. Ve bilse de 0 takalt \ rafm buolan takdir edemiyerek 4te, ~1mdi de ~inden donen ba- Kizlar nedense babalarma faz. sirler de Almanya ve it8 Iyacf. 
k ndin'ie gon,miyordu. Cadde Üs· ileri van§t da, alçakhgm en büyü. bas1, onu hissettirmeks.izin istin- la dü§kl!n olduklari halde, sir hu· layca izale edilemez. Ane~ f 

l 
tünde bir külçe gibi, y1g1hp kala. güdür. tak ediyor: 6 u.;unda annelerini daha yakm tindeki Müsevi yurdu tesiS Jl1" 

cagu:dan korkutugu için, âzamî \ Bir k1z. hilcli vasitalarla sa.rho§ - Nasilsm Vedia? buluyorlar. retine Araplan!l yapti.klar1 Ji11 

ga•·retini sadediyordu. 1 edilip :.i~·utulursa ve bu vaz1yet- - iy!y:m babac1g1m. cadeleye karc1 Ingilterenin •
9 

1 
J Aradan bir hafta geçtikten son- "' 
Nib~) et §ans1 yard1m etmi~, ten is_tifadc~·e k~k1~1hrsa, kaba.. - Nihattan henüz bir haber . lâzungele nlabiî ve mant11° .{, 

- r1 m1 
Yazan: IRFAN DOGA'N 

I Karakoy tarafmdan gelen bir tak. hat k1mded1r? N1hat, sokakla ta. ç1kmad1. ra, Ved•a bir gün anne&ine sokuL birler hn.kkmda fazlaca t .. ~· 
siyi durdurabilmi§tî. Evlerinin ~ m ·~: l\ 1 bir erkek degil ki, kabahati - Riea ederim baba, onun bu 'mu~ ve iki haftadanberl a;leyi me- verilmiyflr. Araplan k:izllf. · 

_ H Ylr yakla~ma. anahtan bu- 1 Ktzm bu derece korl:usu, or:a adresini ve babas•mn ismini güç. ! kcndindt! bulsun. insan, ni!lanhs1 evde ismi bir daha ag1za almmasm. rak dü§üren hâdiseyi, kendili- }Jlusevileri gücendirmeroe1' ·ti.S 
raya a., ben kendim açacagim!. bir an g ne cesaret vennr_,ti. Son lükle soylyerek kendinden geç- diye yanillda gezdigi bir adamdan Babas1. annesinin yüzüne bak1. ginden anlatmaga te~ebbù et~ yen 1ngiltere hük~ti, fl~ 

'-----..---- Edebî Roman 43 

- Anahtan verey1m Vedi:.. Ne 1 bir gayrc-t gêisterirse belki de mu. · r bu derece fenali.k umabilir miydi? yor. Kadriye hamm, hiç bir ~y ti. ve dlg" er Arap halkm ktY11 
..,, 

mi~ i. V di b 1 b .. . . - Anne? ,,. 
olur bem affel. .. Bu ise olmam1~ vaffak r,lacagm1 dü~ünmü ·tü. Fa- Be. on gün sonra gèizlerini, o. e a, -~n ara ~g:m içrn ce- êigrenemedigini ihsas eden bir §e- na sebep olan esaslan da 0w,. 
naz:irile bakahm. Alkol ibeni bu kat ni~anhs1 kap1yi aç1pta sofaya dasmdaki karyolasmda aç.ig1 za. 1 vap v~rEbil!yor ve 1ç:nd·e: -~D~~ kilde duciak büküyor. - Soyle camm? tarzda halle muvaffak !iitl' 
g~ deh e ti. lk adm:.ni atmca, bütùn dü ·ünce- man ,dei in bir coh• çekmi~ ve o • rnck k1 oluyormup diyor. Çunku - Can;n s1k1hyor mu evde? - Ben bugün her §eyi gizli o. 50 milyC'ndan fazla insan 1'tl1f" 

- Soz sôyleme diyorum sana... Ier.ile Ot.:raber, ile1-ideki hay:it1mn vak'a ile bu hale gcldigine §a§-1 Niflat i<a1-_1sinda bir nümune. O. - Hay1r baba, oyalamyorum. Iarak sana anlatmaga karar ver. '1ln ve millet camiasmin sC lJO 
Anahtan verecek mism! Yoksa, mahvoi' 1gunu gormiÏ,'itiL mrsti. nun bu halini o kàdar d~ük gêi. - O~omobil de ortahkta yok. d.im. Fakat bu, ikimiz arasmda sini ~im<ii, harpten sonra 
cam1 aç p sokaktan 1mdat isllyece Vedia. yorgun ad1mlarla üç kat $imdi ise Allaha §Ükrediyor. Ve · rüyor ki. ailesinin bir sürü 1sran- Taksimdeki bütün garaJ1ara sor. m1yacak tarzda kazan:IJl.a~~ · · k • 1 klacak ve babamm hiç haberi ol-
gim. merd·ven mip. so aga ç1kl1~1 o geceki kurtulu~unu düsünüyor. na ragmen, vaziyeti anlatmaga dum, get1rmemi~. Bu çocuk Kon. vaffak olabilecektir. • ,..,1 

'"rkc:.. tamamen magïûp olmu"- zaman, baygmhklar geçir:ue·e N"h d 1 da, gu··nden 1 t b' - .. d t . 1 t· m1yacak. Kimseye sëylemiyecegi- ~,,,. 
..... n .,,.- . • • i a 1, ni~an an 1.,. l er 1ye.>1 musaa e e m1yor. s 1- yaya otemobil ile gitmedi ya?. Tam tiirkçe olmtyan.•" ,1, f 

tu. Kar§ smditki kil. o arda he1· ~e- bn~ am1~t1. :Morfm te~in kaybol- son gece_,·e kadar, hiç bir Yakit . yor ki, onlar ber o:eyi kizlarma ne dair i:>ana soz veriyor musun 1. "° - " Otomobili ne yapacaksm ba- Vilâyctim.iz dahilinde"1 .. ~~JC 
\'i yapm .ga muktedlrdi. Bir skan. dukta.n :;onra, IZ:irap duyan b;r 

1 
begenmemi§ ve evmemi~ti amma, sormadan anlasmlar. Fakat sonra - anne? :.w· 1 

dal ç1k1ramas1 için, karyolamn a. âme!i)atli gibi. büttin \-Ücuaünde bu dere.:e âdile;iccegini de hatm- onlar da hak veriyor. Bu vak'adan ba? Kadriye harum, c;brdugu 1;oL ~=~eta~;~r~oçe·y, ~l:Yy;n·l~.I: 
d d 1 

· · b" d l k k d" • · t t" · t · - Seninle ~oyle bir gezinti ya- >'" yag1 il.me ü mù o an çeketmi ir ermansiz 1 en 1g1 gt..~ er.

1 

na ge 1rmem1 1. eY\'eline kadar, kendisinin bir ni... tuktan kalk~. lnzmm yanma ge. bunlarrn degï.§tirilmesi dif1-~ 
alm1~ ve i>iraz aramadan sonra ka- mîsti. Gezmek, eglenmek ve biraz da ~anlidan ümit etmedigi alçakhg1, pardtm diyecektim de.. terek, onu temine ba~lam1~ti: Vekàletinden vilâyete bil j_;ljf 
p n a'lahtauru Vediaya uzat- Be~ on ad1m güçlükle yürüye. ic;mek; usrî kafah bir kmn, ni~an- annesi ile babas1 nasll dÜ!!Ünebi.. Vedia cevap vermiyor. Babas1- _Ben seni n-e vakit lnrdim Ve- tir. Mektupçu Csn anin r~~,,tlf 
miih. rek cad~eye \1kt1. Ko~ede otomo- j hhk hayatmda muhakkak kabul lirler? Bunun içindir ki mütema· nm getirdigi mecmualar1 karl§tJI. dia? Sen nasù istersen oyle olsun. bir heyet ba nw~ta ~ 

- Hay1r, buraya t ben ahnm!. b.ileer cil4r11 01·du. Kullanm.asllll edeccgi bir ~cydir. Fakat, kar 1 ta. diyen soruyorlar., maga 00.~lryor, (Den.m1 var> geQ.Qlijl't 
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A.merikan1n 
Rusya ya ikraz1 
Ïkrazat ldaresi buna 

haz1nz diyor 
k Va~ington, 21 (A.A.) - Ameri. 
. a lkr>zat idaresi idare mechs. 
~lâsu1dan Lesse .Jones Amerika.. 

an harp mübayaat1 yapmak üze.. 
l'i! Sov ;relier Birlrgine para ikraz 
etrne~ liaz1r oldugunu s0yle~ 
Ve gazecf'Cilere dem~tir ki: 
~ Îdarer.;n takip ettigi siyaset e.. 

t So :yet Rusyaya yardun eL 
tn:k is• ve Sovyetler Birligi de 
~\Jbayaalm1 pe§in od<>miyecek 
balde .se ona yard1m etmk için 
,ir Çare bulacag1z. Bu çarenin ki
alama ,.e èidünç verme kanunu 
~Ucibin~e yarà1!T'dan ziyade bir 
' '•z ~klmde olacagm1 zannediy'> 
~uni. S~vyetler Birligi kat'i bir ta
hepte bulunmamakla beraber bu 
t:~sus~aki :irzusunu hissettirmi~-

~ rnerika ve ingi
h.z maliyecileri

nln if birligi 
Yaiington, 21 (A.A.) - Ofi: 

l 1Yi malûmat alan mahafil Bir. 
t§lk A!l"erika maliye nezarctinin 
n~il:z dolar tasarrufati vaz1yctini 

hlS.làh içtn tngiliz maliy<>cileri ile* 
!rl·"' et •g1 j apmakta oldugunu beyan 
~riir. 

Üç_ü_n-cû-. -i-st_i_lâ-
1\ (Ba§makaleden de\•am) 
1.a'alt1klari. Çünkü o zaman Fran. 
~ da da Împaralor Üçüncü Napol
d~n llükiimdar idi, Padi~ahm yar. 
.- "".na ko~lular ve Rru,)a Çari Bi-
1~"•1 ~ikolay1 Sivasfopolda .mag
il: •tmer.' Garbin Tür •e Islâm 
ti llluttef1kan ortodo ·s Çar11g1 he
b·n~cte ugralmas1 bütün Rus mu
~1111de çok ac1 lc•irlcr birakh; 
'\ tupahla~mad1kça garbin hak. 
, '.

0 dan gclinemiycctg"i kanaalini 
•ut .. 
41 u11 münevverler arasanda yay. 
r · llarbi Unmmîyi ve üc sene sü-
e11 k •. ll'b. 'tic lm1l 1~ga eri erlaraf eder. 

it •sil milhim istilà sahidi oldu
b u~~· \'e üçüncii tliy;bilecegimll 
llgunkü istilàdir. 

li ~hnu ordulan ae Birinci ve 
d luncü Napolyon ve ne de Hin
k ' 11hurg'un 1914 scferindeki as.. 
\ erler; gibi \'e o zihniyelle hare
~~. Hmektcdirlcr. Bugün çarp1~an 
0l'd •ren di.inyanm en muaz-zam iki 
te "'u ise de hakikatte iki fikir 
~ ·~~a1u ve idealdir: Komünizm 
' .. .,•zi:un 

,111"-1manla~1n Führeri iaha ~ ba.. 
~"1 l geçmeden cvvel komünizmin 

1 
tt ~11"• dû man• oldugunu ilàn 
~ 1111 ve bu cereyan1 bogarak 
it,'P medeniyetini kurlaracagm11 
•n et . 1· har . ma~ •. 19l9 Agwtosunda. 

Ili hin ba~l"ng1cmda, Moskova ile 
lc~Vakkat \C si:vul mcnfaatlerinin 
,(1•r'. dola71sile anlainu oùrum 

d\J dcr1n bir mâna ifnde etmiyor
b,: ."•k güzel hissolunuyordu ki 
• •k• ha11 'k'. z1t kuvvet ve ceeryaa mi-

rj11.' 1 bir hala ilk !irsatla birbi
iVi 

1~ Îizerine dÜ§<'ccklir. Zatcn en 
lar 

1 
°slluk -zamanlarmda bile iki 

t~~ da birbirine kar~ muttasd 
ll\1

111•! ahyorlardL Lehistaa pay
h111 "'1a~tL Balt<k memlcketleri re
llti ~ 01arak lluslarnl eliAe geç
'41ti; So~etler Besarabyayt ot. 
tatia~ SC>nra Alman onlulan Bul
~ • ve YqodaV7&:r• istili et. 
t~• Ece tlenmnc inmqti. 

ç'litt ~~. elyevm b11tla11Uya 
Ill~\ ~ 1Slilà vüs'at, tesir ve §ii
lt.r._ 1~~~rile bun4aa evvdkilerle 
~ild; ~111 edecek mahiyetle de
htl r. 811 defa lta>1m, memlàete 
'li~ lu.;~ek ve ta Çarlardanberi 
bir\i~ ~lia loplarulan topraklarin 
l{~çGi."' Parçalam1:r• gelmektedir. 
1..a.\)a llusya, Bü7ük llusya, Kaf
t• •ki.' .It..run ve sair birçok tarihî 
t Ulte " •nll. rin "1 vcya bu nam al-
lli411 lekrar hayata kav~turuL 
1.h.,,~ukarrer cibidir. Alman ga
!l("'•kla u dc{a sirf askerî bir za!er 
b;; 11~e kalnuyacalchr. Rusvada 
l1r. a:· ait dcgi~ildiklcr )•p;cak.. 
•a1 \·e hhak1katin bedaheli Rus ri
l•ld1g,_ . ~lk, laraf1ndan iyice anla
~Î&hett~Ç•~dir ki mukavemel de o 
d1r. a

11
. ~dd.,tli ve sert olmakta

~•tiJ .~~Valarmda yalniz iki ordu 
~l•ni' 1 1 fikir , iki medeniyet, iki 
•et~; ç~rn~mnktadir. Harbin ncti
dij•ta11,:rupann• ve belki bülün 
~t%•a b' 1D111cadderabru hayli 
tr, ..... 1 .~r dcvre için ta yin edebi. 
~· "U u A . 
·~ hu b 11 vrupa memleketleri-

1 
'- ltl i, 01iusn1adaki alâkalarmm 

Il llOkladar. 
llüse,-ia ~iikr" BABAN 

IKDAM -----
Alti bin yah u. 

Küba Hükûmeti 
italya konsolosu 

. . I dinin tevkifi 
M1s1ra g1reb1le- Pa ris polisi bunlari 
cek yabanc1lar sorguya çekecek 

(M EM lL.IEKlETTE 

~arkta yükselen bir 
IKIDAM) 

Ger i y e çag1nlmas1 
için halyadan 

talepte bu J un u 1 du 
fu>m3, 21 (A.A.) - Küba hükû

metinin 15 Haziran tarihinde 1tal
ya hükûmetlnden italya general 

konsolo3Jugunun erkân 
murinin 5 Eylûlde geri 

vt! me.. 

çagml.. 
mas1m talep elm~ oldugu resmen 
bildirib:r.ektedir. 

Bunun üzerine ltalya hükûmeti 
de 18 Haziran tarihinde Küba hü
'\ûmetinden ayru. tarihte Îtalya

fakj üba konsolosluklarmm ka. 
pa!tlma<iru istemi$lir. 

General do Gol 
Deyrizora gitti 
Oran1n e§raf ve mu
teberan1 ile gorÜ§tÜ 

Bunlann adedi 72 
bin ki~iyi buluyor 
Tunus, 21 (A.A.) - D.N.B: Mt. 

sir B~Yekili Sirn P~a, parlamen
toda beyanatta bulunarak hat<bin 
ba~mdanberi Mistra girmek üzere 
72.000 yabanc1ya .müsaade veril

digini sëylem~tir. 
Bu yabanctlardan çok az1 Mism 

terketm~tir. 

Pariste tutulan 
iki ca.sus yahudi 

---<>---
Ma hkeme taraf1ndan 
idama mahkûm oldu 

Paris, 21 (A.A.) - Oü· 
Her ibsi de Pariste oturan tz.. 

mul Ty;,elman ve Henri Gallerot 

admdaki ilo Yahud1 dü~man hesa-

1 bma faal'.yette buiun':'u~ olmak 
suçu ile 1dama mahkum cd1lmi§

Lokndr •. 
1
21. (A.A.) ~ Hür ~ran. lerdir. !:lu iki Yahudi, Alman i~-

siz uvvtt er1 umum1 karargah1n. . . . . .. 
d b

.ld' 'Id' - .. G 1 kuvvetlen aleyhmdek1 bir komu. an i lr1 ig1ne gore, enera 
nist nümayÏ!ïine Ï!ïtÏrak etmi• bu-

dèi Go!, Beyrut'tan hareket et- ' 
lunuyorlardir. 

mcdcn "vvel gcçen Pazar günü, 
50.000 n•1luslu Deyrizor §'Chrini zi

yaret euni§tir. Deyrizor Suriye. 

nin ~imali ~arkisinde ve F1rat ü. 
zerinde, Cezirenin merkezidir. I. 
rak, Türkiye ve Erdun hudutlar1 
aras1nda bulunan Deyrizorun si

yasî, askerî ve fe\~külcey~ bak1m. 

lardan :..üyük -ehemmiyeti vardir. 
General do Gol, refakatinde 

General Catroux ,-e albay Collet 

bulundugu halde buradaki mütte. 
fik kuv .. etleri tefti~ e:mi~ ,.e mü.. 
teakibe'1 ~hri gezmistir. Halk, 

GeneraE ~iddetle alk1~lam1§ltr. Bi
lâhare t. vrupali ve yerli ~ra fi ka. 
bul den Gemral do Gol, bir 

nutuk st:yliyerek ezcümle demi~ 
tir ki: 

Fran;a, Suriyedeki rolüne de. 

vam etm~k' edir. Vaziyet tabiile
§Îr tabiî!<?§mez milret, yap1lan vâ.. 

Lodnrada süt 
sat1~lar1 

flk te§ r in d e vesi
kaya tâbi tutuluyor 
Londra. 21 (A.A.) - 1 tlkle§rin-

den itibaren bu k1~. süt, \'esika 
usulüne tâbi olacakt:r. Filhaklka 
ingilterede son senelerde hayvan

lar arasmda kelebek hastahg1 ç1k

tig1 için 6nümüzdeki aylarda süt 
o kadar obel olirruyacaktir. Hasta. 
hk bild:assa .nckler aras nda tah. 
ribat yapmL§ ve ba-z1 ineklerin sü

tü büsbülün kesilmi.§tir. 

bir mmtaka O•an Cezireye ihtiyac1 
vardir. 

idlerin ilk neticelerini gorecektir. C<:-ora! Catroux da beyanatla 

J 

Suriye siyasi v_e ikl1sadî bak1m.

1 

bulun"."k b~ ikt1sadî bütünlüg~n 
Jarda,n .b·r .~üldur: SU':'l}'eDln . Ik: temmi yn laz1m ge\en tedbirlerm l 
t1Sadl bir kul olmas1 1çm ise zira1 almacagm1 soy~m1~t1r. 

Paris, 21 (A.A.) - Bu sabah 
Frans1z zab1las1 ile mesai birligi 
yapar. A1man polisi on birinci be. 
lediye mmtakasmda geai§ mikya.s 

ta bir harekete giri§mi§tir. Metro
politen istasyonlarma giden bûtün 
yollarm ag1zlan zab1ta memurla.. 
rmm zarnrî tahkikati yapabilme. 
lerine medar olmak üzere abluka 
altma ahrum~ttr. 

Bu hareketin hedefi, i~ bele. 
diye mmtakasur.n dort mahalle. 

sinde sakin olan alti bin yahudiyt 
tevk.il élmekti. Bu mahalleler 
§Unlard•r-

Folio • Mericourt, Saint, Ambro. 
ise, la rc>quete, Saint Marguerite, 

17 ilâ ;iQ y~mdaki bülün yahudi. 

Ier sorguya tutulmak üzere tevkif 
edilmi~ierdir. 

Günün tenkitleri 
CBa.s tarnf1 1 inri. say!ada) 

kat bir zamanlarda bir Emin e. 
fendi, bir Kâmil efendi vard1. 
Bu usla a§çtlar kollari s1varlar, 

yemekleri kcndileri yaparlard1. 
Onlarm dükkânmda yemek yi
mcl< cidden zevkti. Kebapç1 Kâ. 
milin yogurtlusu ile Halep ~ini 
zannedcrsem Mustafa Nafi yinc 
Çar'1.kap1Smda devaru etliriyor, 
fakat rahmetli Emin efendinin 
yerini lcimse tutamad1 , l\tustafa 
Nafiden sonra da yogurtlu Hn
lep i§ine vedâ edecegiz. Bugün 
istanbulda onlar gfüi merakh 
kaç &§ÇI sayabiliriz? Mide boz.. 
madan, agiz tadile yemek yiye
cek üç be§ lokantadan bAJjka 
yer yoktur; o eski meyhaneciler 
de kald1 m1 ya? Ahmet Rasimin 
anlattig1 bahacan Barbalar ne. 
rede? .. 

Belediyenin ismi geçcn yer
lerde çioili mi, havuzlu n1u olur, 
herhalde mükemmel üslûpta 
birer bina yapt1rmasm1 isteme
den evvel o a§çllar1, o n1eyhane
cileri, o borekçileri ve hele belc 
içine yabanc1 hiçbir madde ka. 
r~tmlmam~ saf yaglari bul
mak lâ21m ... 

Ne bunlan bulmak lcabil ar. 
tak ne de otekileri... Demiyece
gim dedim amma, zorln diliruin 
ucuna geliyor: Geçli Borun pa. 
zarL •• 

mamure: Erzurum 
~~-------~ 

Büyük bir inki§af ve umrana mazhar olan 
Erzurum müteaddit kaphca ve sularile ayni 
zamanda ~arkî Anadolunun §Îfa kavna2td1r 

o.igùnku lfrzurumua t:1imlluri7et cadclesi 

Erzurum, (Hususî) - Erzurum, 
Türkiye Cümhuriyetinin imar ve 
terakkiyc en ~-ok müsait olan yer
lerinden biridir. Suyu, havas1, a
razisinin tabiali itibarùe bu §ehir, 
f;lark'ta bir inci ve cidd·en birin. 
cidir. Bilhassa Erzurumun §Ïmen. 
direr hattile büyük anayollara 
baglanmdsmdan sonra memleke. 
tin ikhsadl verim kabiliyeti ar!
nt.1§ \'e onu her vatand~m koiay. 
ca ziyaret etmesine müsati bir su 
ve sayii::e §ehri haline ge!ir~tir. 

Filhak.ika .Erzurumda mebzul 
içme snlan bulundugu gibi sLcak 
ve soguk maden sulari da yck 
mütenevvi ve me§hurdur. Yeryer, 
kapltcalar' ve içmeleri balmmndan 
bu §ehir Bursa ve Yalova ile ka. 
bili ktyô olmasa bile kendi mu
hitinde mutlaka ayni evsaf1 tai;L
yan bir hayat ve ~fa kaynag1 sa
y1lmak meziyetind-edir. 

masrafla g6riilmesi mümkün olan 
bu güze< fehri her vatandajm zi
yaret etmesi bizim için mes'ut bir 
ümittir. Milli mücadele tarihinin 
èin safmda mevk alan Erzurum 
kudsi haltralarm mabet ve mihra.. 
k1 olmak ~refile de mu!lu bir zi.. 
yaretgâ 11 vasf1 t:ljtr. 

Münip UMUDUM 
AÇIK MUHABERE: 
Erzurumda Münip Umudum: 

Birinci mektnbunuz gelmedi. 

Kayseri koylerinde 
seyyar kurslar açdd1 
Kayseri, (Hususî) Maarif 

Vekâleti vilâyetimiz koylerinde 
cSeyyar biçki ve diki§ kurslan• 
a,m~tir. Elba~1 nahiyesinde de 
T~rinis.rni ay1 bai;mda bir •De
mircilik \'e marangozluk• kursu 
açilacaktir. 

ISPARTA 
HALICILIGI 
i,çi ü c r e t 1 e r i 

artt1r1ld1 

Tezgâhlar iplik
siz h1rakdm1yacak 

Î_.-ta, (Hususl) - Ha.li i:;ll
yenlere fundiye 1tadar isparta 
,ehrinde seklz dUëüm )<:1n, baZl 
lkbytede 7akm kasabala.rda on 
on iki dü(tim için bir para "·~ri~ 
liyord.u. HaUcLlar birl.i&i .-erdl~I 
b1r kararl& te-birde ve civannd.l 
alti dügti.m Iç-in bir para vc lnte
si eoasLnI kabul e!.Jn[ftir. Bunun
la i'çilere bir ytl ic;lnde verilecek 
fazla ucret yüz. elli bin lirayt ba
lac1tktlr. Hah i$çileri ek cr:yetle 
kimses1z "'e fakir kadmlar, kU
lar olduiuna gO.-e kJra1\ bilhassa 
hayat pahal1ht1nàan muztarip o
lan bir sin 1! halk 1çin faydah o
lacak:ttr. 

Üç kijillk bir lfçi gn.•pu on 
metre murabbalndaki bir hahy1 
bir ayda bitirerek 12 duëi.un bir 
para üzerinden 17 lira 60 kuru~ 
ve 1 d U C ü m bir para w:erln
den de 26 lira 40 k 11 r u i ahr. 
Yeni kararla alti dügum lçln bu 
para alacaltlanna glire üç lr.(jiye 
35 lira 20 kuru~ \'erilecektir 

Dokuma fi7allar111a l')at.aran 
hab lfçilitl dah.11 ucaz ise de ôle
denberi •h~ùm11 olmasi ve de
vamll bir iJ .say1lmul haheth~l 
lerkeltirmemektedir. 

ifçi Jehine yaplan bu yard.lm
la..rw devam~ hall tezgâblarina 
pamuk ipliiinin ihtiyaç nisbe!
tinde verilmesine bai:ll bulunmak 
tadlr. Bwmn için de iktisat Ve
ldlcli ve Îspart.a vilâye.ll, tez-
1tâblar1n ;plilcsWik yüzûnden bo;; 
kalmamasina itina abste.rmekte. 

1 

dlr, 

Îsparta bal1c1l3r blrlii:I, dev
letçe temin ediltn her ipllk pakt· 
Unin maliyetane bœ mlktar ilive 
ederek bunun 7arwru. Memlak.et 
haitanesine yard.lm olarak ay1r
makta ve dlger yansllll da ~ehir 
plàruna eôre yaptmlacak birllk 
blnasma tal>sis eylemektedir. 

--~üyük tarihi roman:153 " 

Sultan Aziz N~~~2·~~~~~? J 
lardi. Fakat vülœlâ hey'eti ecnebi 
tazyikine kaq1 koydu. Sultan A -
zizin Mahmut Nedim pa§aya re' • 
sen vcrdigi iradeyi tanrmadi. 

ESRARENGIZ DANSÔZ 

l?ehre on be§ kilometre mesafe.. 
de bulunan 1\tca nahiy merlœzi i~
te bu $i!a kaynaklarmdan biridir. 
Buras1 u, yüz haneli olup otelleri 
lokantal;m ve müteaddit magaza 
\'C ticarP.thaneleri bulundugu gibi 
tabiî manzaralar1 itibarile de na
zan dikkati calip bir mevkidir. 
Her sen<nin ilkbahar mevsiminde 
~ehir ve civa: këy halin ve uzak 
yakm sair kasaba ahalisi buraya 
gelerek H1can!n §ifa bah~ sulann. 
dan ist.ifade ederler. Bu mevsitn. 
de otelle1 ,·e hususî t>vler kirac1lar 
la hmcabnç doldugu gibi sa)'1S1Z 
çad1rlar kurulmak surelile de halk 
.. èm istlfadeli, hem de nefeli bir 
hayat geçirir. 

Amma Mahmut Nedim pa§a, 
Palmer oankasile sair müteahhit. 
lerden muamelenin hitammda pa
di~aha b'r milyon lira veyahul bu 
miktar 1·ray1 tedarike kâfi hisse 
wenedatt hediye edeeeklerini havi 
sarraf Yunanh Zarifidi'den bir ta.. 
ahhüt senedi ahp kendi yazi.sile 
olan tercümesim Sultan Arize tak 
.iim ile mü aadei kat'iyesini al -
maga muvaffak olmu§lU. 

Sultan Aziz, yeni · :ikelânm i • 
nat V<> 1srarm1 gèirünce bir milyon 
liral.tk rt4vet sencdini mabeyn ba~ 
kâtibi Allf bey <lile Bab1âliye gjn 
derd.i . 

Kirac1larin mü~terekeu kullan. 
d1klari kap1y1 açmak için lopu • 
zu çe\"!rmek kilfi geld1. Çünkü 
Belçik~da apart1manlann 1<ap1. 
s1 yoktur. Merdiven aydmlan. 
mam1~ idi. Adel'i.n uda,111dan 
hiç b.r 1~1k s1zm1yordu. Buna 
mukabil dokunur dokunmaz a
ç1lan kap1dan iki ki~i dèi§eme • 
nin üstünde dèidi-îüyormu~ gi • 
bi mü;:mem bir gûrültü geliyor. 
du. 

Delvm daha §imdiden taban. 
casmt cehinden ç1karmtjh. 
Megre colundaki duvar1 yokla -
d1, eli bir clektrik dügmesine 

tesadüf edince :~1g1 yakh. 0 za. 
n•an fc-ci olduilu kadar komik 
'r manzara ile kar~ùa.jhlar. 
Filhal<ika ik1 k1~1 ciel\ u~üyor. 

du. Fakat kulaklanna gelen gü. 
rültü ile beraber •}•k da yarun. 
ca birb;r\erine s:mlml§ oldukla
n hald~ put gibi kaldtlar. Bir el 
bogau siktyordu. Dagm1k bir 
ha Ide kir saçlar g6rüld ü. Del • 
vin'in sesi i~itildi: 

- K.1nuidamaym! ... Eller yu. 
kar1! 

Tabar.casm1 elinden btrakma.. 
dan kap1y1 kapadi. Megre geni§ 
bir nefes alarak boynundaki at. 
k1y1 ç1kard1, pardosèisünün düg
mel-erini çëzdü ve s1caktan mü. 
teessir dan bir adam tavdyle 
bir oh c ekti. 

- Ç~buk olun bakahm! ... El-
ier yukari! 

Delfos ayaga kalkmak istedi. 
Fakal sag bacag1 Viklorun aya.. 
gma takild1g1 için d~tü. 

• •• 
Delvin ne yap1lmak !âz1mgel-

digini èigrenmek istiyormu§ gi. 
bi mes:<'k~ma bak1yordu. Del. 
fos ile garson ayaga kalkm1§lar
di. Yü~leri sapsar1, üstleri ba}o 
lar1 per.p.ndi. Delios neye ug. 
rach!'t1n1 bilmiyormu~ gibi etra. 
ima ~~n gèizlerle bak1yordu. 
Viktor.-11 orada bulnnmasma 

1 
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hayret ediyorm~ gibi bi.- hali 
vardi. Kiminle bogu~tui;unu 

zannediyordu. 
Nilnyet agzm1 açan Mgre: 
- K1m1ldamaym çocuklar! 

dedi. Küply> iyice kapadm:z ml 
' Dolvin' Komiscre yakla<arak 

kulagma bir reyler sôyl<>di. D~l
vin pencerenin ënüne girlerek 
Gerarl'1 çagirdi ve me1'!iivenin 
sahanhgmda onunla bulu~lu. 

- •~en • Degirmen • in Ltra.. 
fmda kaç lili;i bulabilirsen top. 
la ... Bardan kirnse d1~n ç1km1-
.vacak. Yaln1z girmek istiyen. 
leri btrak ... 

Odaya dèindü. Karyolanm üs
tünde!I.: pike yatak èirtüsü ça!. 
kannu~ kremi hatirlatiyordu. 

Viktor hâlâ sesini ç1karrru
yordu. Bu halile tipk1 karikatü. 
ristlerin çizdiklcri garson re.. 
simlerini andmyordu. lier za.. 
man atkaya taradig1 seyrek saç
lar1 ~imdi sag1lmt§h. Yüzünün 
hatlar1 yumu~ak. gozleri çapak. 
h idi. Nazan d1kkati çok celbet. 
memek isliyormu§ gibi omuzla.. 
nm (ik tutuyordu. Yana bakan 
g6zlcrinm neyi kollad1gm1 kej· 
fetmù müsküldü. 

Mt>gre s'iyledikl<>rinden emin 
bir &dam tavrile: 

- B..1 ilk tevkif ediliiin degiL 
degil! cJedi. 

Çün:Oü '.lk nazarda bunu anla 
ffil§lL Viktor'da polisle bir gün 
kar~ila'iacagm1 bien ve bu gibl 
hâdise1ere alr§ik olan bir adam 
hali vudi. 

- Ne demek istediginiti anla.. 
m1yorvm ... Adel odasrnda bir 
§<!Y unutmu§ b~ni yollad1. 

- Her halde Rujunu unulmu§ 
gerek! 

- . .. Bir gürültü i~it\im ... Bi. 
ri içeri girdi. 

- S2n de üslüne atladm, ëy. 
lt> mi? ... Demek Adel'in ruiu
nu karanhkla anyordun? ... Dik 
kat! Lûlfen ellerinizi indirme.. 
yin! ... 

Her ikisinin de tavana dogru 

kaldtrdiklan kollan kuvvetsiz.. 
di. Delfos'un elleri titriyordu. 

Kolun'1 indirmege cesaret ede. 
medigi için terleri gômlegile sil 
mege ugra~1yordu. 

- Peki, sen Adel'in nesini a
ramag~ geldin buraya? 

Delikanlmm di§leri birbirine 
vurdu, fakat cevap veremedi. 

- Bnnlari g6zden kaçirm1yor 
sunuz degil mi Delvin? 

Ve Megre odada dola~maga 

ba§ladL Masanin üstünde bir 
kotlet in arhklar1, ekmek ktr111-
blan ve bo~ bir bira §Î§esi var. 

d1. Yatagm altma bakmak için 
eyildi, omuzlarm1 silkti, dolab1 

açll. iç.nde esvaplar, çam14~ 
lar, ve - okçeleri ter.;ine dënmüj 

iskarpmler gèirdü. Gardrobun 
èinünd' duran bir sandalya dik
katini ~elbetti. Sandalyenin üs 
tüne ç•karak elinl gardrobun üs 
tünde gezdird. ve orada siyah 

me§inden bir çanta buldu. is
kemled<:n merken: 

"'\de1ïn rujunu bulduk, degil 
mi Vi«tœr? Dedi. 

- No demek istediginizi anla. 
miyorum. 

- Bu çantay> almaga geldin
di deg •l mi? 

- B•irada bi:iyle bir çanta o!. 
' dugun.~un haber1m yoktu! 

- Ôyle ise taliine küs! ... Sen 

bu i~-e ne dersin ::>elios? 
- Yemin ... Yemin ederim ki .. 
Tabancanm tchdidi altinda 

bulundugunu unutarak yatagm 
üstüne yüzü koyun kapandJ. ve 

h1ckirarak aglamaga b:lljladt. 
(Devam1 var) 

• •• 
Erzurum, umumî harbin hayli 

zararlar.na maruz kalm1§ltr. 0 za
man §ecr hemen ba§atn ba§a ha.. 
rap olmu§ iken halkm bimmeti vc 
hassaten hükümetin yük.sek alâ. 
ka ve yardim1 "3yesinde imar i§
leri bir nayli ilerlemi§ ve ~hir bu-

! 
günkü n•amur ve müreffeh man. 
zarasm1 almi§hr. Beled.iyemizin 
b11 hus.iotaki gayret ve mesaisi 

·ile §ehirde büyük oteller, lokanta. 
lar, gazu;olar yap1lm~. büyük ve 
ana cad.ieler açllmt§, su î,;i tan. 
zim edil.'ll~ ve elektri.kle tenvir 
edilen §ehircle ümran eserleri gün
den güne artmi§!tr. Yeni yap1lan 
parklar. navuzlar ise ~hrin sima.. 
sm1 büsbütün degi§tirmi.§, güzeL 
le§tirm•~tir. 

Gèinderdigim .. esim, §ehrin 
Cümhur1yet caddesini gosteren 
bir maf·Z aradir. Bu cadde, tstan
buldan gelip Karsa gitmekte olan 
büyùk ~usenin birle§tîili. yerde ve 
iki ana cadde arasmda mütevas1! 
bir mevkidcd.i! $ehrin resmi ve 
gaynres'llî hemen büLün büyük 
binalari bu caddenin iki taraflna 
siralanmi§ bulunmaktadir. Hükû
met, ko1ordu ve belediye binalari.. 
le büyü1< Jteller, lokantalar, ktra. 
athanrler ve mühim magazalar da 
hep bu caddeyi süsleyen birer imar 
ve ziynet eS>"rleri olarak gaze 
çarpmaktad1r. 

Çah§k&n Beled1ye Reisimiz 
Mes'ut Cankayamn bütün bu i. 
mar i~krindeki ahsî gayrl!4 ve 
mes~isini takdir ile yâdetmek ge
rektir. Onun bu !i.immt ve mesa. 
isinden Ltzim kadar rnemnun olan 
hülclmet tarafmdan ~brin imar1 
için bir rnilyon lirahk blr tahsisat 
verildigi gibi aynca yeniden üç 
:>"ÜZ ev yap1lmasi çin de üç yüz 'Mn 

l 
lirahk haYale g6nderilmi~ ve prog. 
ram da;resinde i~e b~lanmt§ bu
lunmaktadir. Az bir nman, u bir 

Bunun üzerine vükelâdan itiraz 
cdenler iradei !leniye kaqismda 
riurakalm1§lard1. Mahmut Nedim 
pa~a. maliye nazm Yusuf pa~ay1 
mevkiinoen çekti. Ve yerine Ga • 
lip pa$aY1 getirdi. Mamdl. Palmer 
bankasile yapilan mukaveleyi tas 
dik ettirmekti. 

Padi~ah. senedi sa.drazam R~1t 
pa§llya ;:ondermekle bir milyon li. 
ra ~vet menfaatinin haleldar ol.. 

marnas• 'çin mukavelenin akdini 
talep etmek imasmda bul:.inmu§ 
oluyordu. 
Ba~kàtip Ahf bey de münasip 

bir lisan ile sadrazama arn l<ey fi
yet eylemi§ pad:i§Dhm arzulanm 
ima eylemi~ti . 

SadrazAlll Mehmet Rü§tü pru;a, 
Sultan Azizin ba~âtibini dûri$ • 

Fakat, bu defa da ticaret nazm 
Sadullab bey, rüsumat emini Kâ
ni pa~a ve §ehremini Kadn bey 
Maliye nazm sab1k1 Yusuf pa~ • tane cevaplarla iade etti. Gôrülü • 
nm fik1.rlerini ve itirazlanm oc - yor ki .>Jdrazam, p•dip.hm bu yol. 

taya sürdüler. Ve bu mukavelenin l ~aki ~·~lm~ reddetm~k cür'_~ • 
akdine ~1ddeUe muanz oldular. tini ~00:.cmu{illr. 0, ~evre gore 
Mahmut Nedim palfa, mtiikül mev j bu. b:..yük bir cesareti medeniye 

k .d ka' • say1ludL 
l ~ !Ul. 
Bu haller halk arasm<Li ~âyi ~1- Sadruam ve ark~anrun fi -

mu§!U. Yeni Osmanlr.lar cemiyeti~ kirleri ~~ka idi. Bunlari reddet • 
Mahmut Nedim PBianm bu mali mekle halk beynindekl kudret ve 
mukaveiesi üzerine galeyana gel • kuvvetlerini arttumaktL Bu suret. 
~ti. le hem Mahmut Nedim p~ay1 

Softalar, balk bu malt mukave. hem de Sultan •-· · h lit h ' 
Il t . . ldular ' =lZI a uzu • 

le dolayts e 15yan .e =~ 0 
:· 1 runda lekelemekti. V b kar 1 

fakat l\Tohmut Nedim palfa, mf'clt. 
1 

e u ar ar 
si \'ükelâyL hiçe .;ayarak Suitan 1 e ne emellerine muvaffak ol -
Azizden muka\-elenin imzas1 içtn m~lard1. 
irade is'ihsal etti. Hele, Altf beyin padi.§ah tara -

Sadranm, padi~ahtan isti~sal fmda.n Babûliye müracaat etme. 
ettigi irade ile münferiden muka _ si ve bir milyon liray1 almak için 
veleyi imzaya koyuldu, Vüiu:là mukavelenin bir an evvel lmzas1. 
heye'ti padi§ah iradesi kar;;1.>mda na §Utu eylemesi halin büsbütün 
ne yapahilirdi? galeyana getirm~li. 

!~te, bu s1ralarda sof:alann vc Padi~h, bir milyon lira iÜFet 
halkm isyanile Mahmut N.:dim pa. için devlet varidatrn1 bir ~rketi 
~a sadaretten dü~mü~tü. Bu se".'P- iltizam1yPye vcrilmesi taraftart o. 
le Palmer bankasile yap1lan mü • luyordu. Devlet varidatm1 ecnebi.. 
zakereler yeni hey'eti vükelâ~a lere sat1yordu. Devlet içinde ay • 
intikal etmi~ oldu. Ortada da bir nca bir mali devlct te$kiline raz1 
padi§ah iradesi vardt. idi. 

Sadaret mevkiinc mülercim Re.. Yeni Osmanhlar cemiyeti ta.. 
~it pa>a gclince, arkada~lan Hü · mamile Fraua ve tngiltere tesiri 
seyin Avni pa~a. t.Hd~at .. pa~alar alttnda ldi. Bu cemiyet Me'lfuliyet 
derhal ?almer bankasi muza'<ere. taraftari uldugu halde dü>rnanla. 
sine ka'.'' koy~.ular. Kat'iye? mu.

1 

rm1 me;:.Cli ilctidardan yikmak için 
k~\'<'~>, ftlevkn tatb1ka vaz <'tme. taicbi '.i.Ûmu ve bunlarin J,~iz 
d1ler. o'1ada lonlca bir lnyamet oldugu : .. assuptan istifade edivor. 
kopmu,tu. 1 -iu. · 

Ecneb:ler Baol:nilir' >t~h.r1yor • (Devam1 var) 
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l tsT ANBUL BELEDIYESI ILÂNLARIJ 

Adalar Kaymakam ve Belediye ~ube 
Müdürlügünden : 

A m< r ~ka barbe 
girecek mi? 

----o---

R uzveltin oglu 
boyle soylüyor 

__ _,o--

Sovyet tebligi 
(Bastarafl 1 inci sayfada) 

20 Ag:1stos ogleden sonra avc1 
tayyarelerimiz Moskm,"<i yakmla.. 
nnda Almanlarm üç ke~if tayya. 
resini dii'lürmû~tür. 

ALMAN HAREKÂTI HATALI 
GÔRÜLÜYOR 

Alman Frans1z 
(Bas t:uah l inci sa")'fada) 

Ve bu rnuahede mueilbince Al. 
manya, Fransa ve Frans1z Afrika
smdaki kara ve deniz uslerini kul. 
lanacaklir. 

Bu habere nazaran Almanlar bir 

Muazzam Bir Hava 
Ordusuna Dogru 

(B<l~ tarafl 1 lnci sayfada) vurduklan zam n, dünya, illk: bir sulh 
an evvel bir sulh mukaddimesi et. »eti hakk111da kendllerini tenv!r et- l hayati ya§arrakta idi. Bugün dünyay1 

Londra, 21 (AA.) - .star• ga- rafmda bir anla,ma aktedecekleri- k b · · · d 1 h · 1 .. ire e111 m içm a ma u tm bir k1y- l~ana boyamakta oldugunu gèirdügümüz 
zetesmm askeri muharriri §ê:iyle ni ümit etmektedirler. met ve:digim bir vazife olmu~tur. Bu- hâdiseler bûyük Millî $efimizin bu ka-
yaziyor: Fransiz üslerinin odünç veril- gün bu vazifemi bir daha yerine ge- naatini isbat ve teyid etti. 

DinyeFer bolgesinde Hitler çok me:,ine mukabil Alman ~gal kit' a- tirn ek i<;in slzleri davet etmi~ bulu- 4.Tayyarecilik dendigi zaman pilot 
"Her hangi bir dev
let hareketlerile bizi tehlikeli bir hamle yapm1§lir. Ce. lan k1srnen geri almacaklar ve nuyorum.. kadar Türk mühcndisinin ve sanatkâ-

1
. C bar edebil1·rmJ•C '' Bu toplanll vesilesile ve ber ~eyden rmln milll malzeme ile kendi fabri-

y nupfa, Ruslar Odesa;p el'an tut- Fransada 1b1rak1lacak k1t'alar ise evvel Hava Kurumuna yaptJg1 kiy- kam1zda yapllg1 t<iyyareyi ve motiirü 
maklad1r. Odesada Rus donanmas1 ®st bir memlekett.e gibi ve halen :netli yard1mlardan dolay1 muhterem 1 de kasdediyoruz.> diyen Millî $efin bu 
vard1r. :Ou donanmamn mezkûr italyada tatbik edikn ~ekilde ka- Istanbul halkma Hava Kurumunun emirlerin! yerine getlrmek, bu dogru 
mmlakada yap1lacak ve denizle a. lacaklardrr. Harpten sonra, Afri- m.nnet ve §Ükrannun arzma tavassutu_ glir~lerini ki;blnrml tahakkuk ettlr-

Londra, 21 (A.A.) - Ruz\elt'in lkin_ 
ci oilu Eloi Ruz, elt, bugiln gazeteci
lcrc beynnatta bulunarak Amerikan ha 
va kuv,r,tlerine ait bir vazife ile Lon
dra'èa bulundugun..i gelecek haftanln 
ortnsina kadar ingilterede kalacagm1 
soylcm1~ ve Atlantlk'de yap1lan Ruz
' elt • Çèircll mûlâkatmda hnz1r bulun
dui;unu llâve ederek demi~tir ki: 

«:Mùlâkat, iki devlet aèarmna biri 
b1rlerlnln fikirleri araslllda tam bir an. 
layl~ hns1l et.mek ve bundan sonrakl 

lâkas1 olan herhangi bir taarruza kadaki ingiliz müsternlekeleri, ez- ou.:zu rka etmck istiyorum. mek, hepimiz için milli bir vazifedir. 
Istnnbullular son on bir buçuk ay Bütün dünyay1 tamamen sarrrak is-

kar§J ktyab1lecegi a:;;ikârdir. cümle Nijer, Sierra Leone, altm zar!mda Hava Kurumuna bir mllyon tidadi ile hergün biraz daha §Îddetinl 
Almanlar için ~imalde ·ve bil- sahillere Frans1z imüstemleke Î~ lira kadar yardlmda bulunmu§, boylece' 11rhran bu harpte, dar dünya ~artlanna 

ha$a K. ef bolgesinde mukabcil paratorlu~una ilhak edilecek ve büyük ?av~c1llk ~vam1za kar$• ~aya- l ragmen büyük bir halk bareketi halin
taarruz !ehlikesi daha büyüktür. bütün Frans1z müstemleke Împa- m takdir yuksek bir anlayl§ giistermis- de neye mal olursa olsun, mutlâka 
GENERAL MEL~iKOF'UN BiR ratorlugu F ransa ve Almanya ta- tir. . . . . . . . 1 tahakkuk mecburiyetimiz aç1ktir. HaHadiseler m1lletimwn c1vaomertligini vaclhk sahaslndaki mesa!mize <îaha bü 

iHTARI rafmdan mü~tereken ~letilecektir. tahrik etmekte milli meseleleri takdir_ yük blr h1z ve kuv,·et verebilmek için 
Moskl)va 21 (A.A.) - Sovyet Fransa, Alsas Loreni Almanya- ne ~~iz olan büyük milletlmiz Hava anlayanlann daha geni~ bir iilçüde te. 

Îkametgâhan an~tlm1yan Saklr oglu Hayrei, Eleni, Vasilyadis, ttrisfD 
J\leksandra'ya 

$ayian mutasarnf1 bulundugunuz Heybelia,'a'd;. Ayy1ld1z cnddes;ndc sS. 
90, 92 kap1 numarali hane harap ve teh likell oldugund:>n 15 g\Jn zarfmdllll te~· 
llkesi glderilmedigi takdirde belediyere ylkllmak suretlle def'1 mnhzUf f{ll• 
lccegi tebligat rnakamma kaim olmak üzere ilân olunur. (737Z) 

* Be~ikta~ta Spor caddesi ve Hac1 Emin erendi okagmm me\·cut uisl:• P: r· 
lte kaldlnm ve Te~vildye Ihlamu:- <'ad1esinin beton bordur ve rr,evcut t~1' 
parke kaldmm ih~aah kapall zarf usutile eksiltn,eye konulmu~tur. Ke~lf tit· 
deli 10308 lira 60 kuru~ ve ilk teminat1 773 lira 14 kuru~tur. Muvnkele, el> ' 
slltme, baymd1rlrk i~leri genel, hurusl ve fennl $art.nameleri, proje k~if )lv· 

lâsasile buna münferi diger evrak 52 kul11$ mukabilinde Belediye Fen !$' 
leri Müdürlügünden verilecektir, ihale 25/8/941 Pazartesl günü saat 15 dl 
Daim! Encümende yap1lacakhr. Tallplerin ilk teminat makbuz veya mek!t1Jl' 
Jarl, ibale taribinden seklz gün evvel belediye Fen isleri Müdlirlü~üne roO• 
racaatla nlacaklan fennl ehllyet ve 941 y1hna ait ticaret odas1 \esikaJarJ, lfll· 
e:ah i;artname ve kanunen ibraz1 Iâz1m&elen d;ger vesailt ile 2490 num11r9

b 
kanunun tarifati çevresinde hazirlayacaklar1 teklif mektuplarlni ihde gUtl" 
Faat 14 de kadar Daimi Eneümene vermeleri lâz1md1r. (6885) 

orü meleri Jtolnyla tlrmak frrsabm 
\crm1$tir. Îki dev!et adamlllm yeniden 
yakmda bulusup bulu~m1yacaklann1 

b1lmiyorum.> 
Allas Okyanusu mülakdblllD Amerl

kay1 hnrbe daha zlynde yaklasUrmlli 
,.lup olmad1iJ suretlnde sorulao blr 
su ale §oy le demi~tir: 

halkma hâlen gazlere vesair kim- ya terkedt>eektir. Buna mukabil Kurumwrnn yard1m1na ko§mak ihtiya- celli edecek büyük ve de\<1mli i~birli
ya harp ~ekillerine kar 1 korunma harpten sonra Fransaya Belçika- cmi, artan blr ~idrletle, kuvvetle duy- gine ihtiyac vard1r. 

Li 
. 1 k d run bir k1s11m verilecektir. Fransa- maktndlr. Bu mevzuu daha iyl ve daha genis 

ta m1 j'2pt1r1 ma ta Ir. . Türk Hava_ Kurumunun ba~aru ola_ tarzlarda 41eyerek istiklâlimlzin, top-
Bugün Pravda gazete~inde ç1kan dan Italyaya arazi tevziati yapma. rak benim, Istanbul halkma t~ekkür .nk bütünlügümüzun, can ,e mal ma

b!r ma'-'alesinde fenni k1taat ku- s1 istenilmiyecek ve Vi§i Tunusu •·a?Jfen·i yerine getlrdiktcn soma ~ôy- mlugunun d••hu i;ok k,1netli bir tay
mandam Oeneral Melnikof diyor muhafaza edecektir. Tunus üze- liyebilecri,<im soz, kurumun halk1n go,. arecllife malikiyet ~artma bai:h bu
ki: rinàeki emellerine muka:bil Jvhi;ir terdigi anlay1~a l~y1k btr surette, ça- •mdi.gunu tebarüz ettirmck mecburi

[ o, Deniz Yollan 1. U. M. llanlan 
•Bu vukuata tabidir. Herhangi ecne

b1 bir dcvletin bizi barbe ginnete 1c
bar dm ~i mùmkündur.> ---.o.---
Rusyaya gôn
derilen benzin 
Avrupa harbini uzak 
~arka da gotürecek! 
Toky"'), 21 (A.A.) - ,Japon ga. 

2eteleri Sovyet Rusyaya Amcrika. 
nm peholünün gonderilmesine 
mût~allik hnberleri bi.iyük bir e
hcmmiyet ile ta1.-ip ctmektedir. 

italyaya verileee-ktir. ic::aret edil. h~makta olduguna ltimada, devam et- cti èinündeyiz ~amyurum. 
Dü~manm bogucu ve deriyi ya. -s mcsi cUcginden ibnrettir. Hava Kuru- Hâdiselerln orta~·a attlib. aç1k haki-

k1c1 gazler kullanmak niyetinde digine gare Alrnanya Fransaya mu tc~kil ti, en küçük bir menfaat da- <atleri uzun uzadI~a tekikc çah~mak 
oldugunu bilmiyor degiliz. Maa- kar~1 bu kadar müsamahakâr mu. hi beklemeksizin ,·azife gôren ve biz- Jo~tur. Tayyareeilik her §ey olmu~tur. 
mafih gazlerle apilan hücumlar, talebatta ibulunulmasmm seibc'bi wt halk1 temsil eden idare heyetleri, Ve bu, bu memleketin hallum, ga,.ete
ancak i\orunma vasitalari bilin. Fran:;:z Împaratorlugunu oldugu Türk milletinin cbüyük bir havac1llga ciligini, ileriyi gôrenlerini daha h1zh 

cribi mu~afaza ederek bu Împara- malik olmak> idealini tahakkuk ettir- ve hareketli olmaga znrlamaktad1r. 
medigi takdirde hakikî bir lehlike o- m k ic;ln fcr::igalle ,e tam bir feda- i~te gazetec! <>rkad .. ~la11mdan ricarn, 
arzE:'derlt>r. Binaenawyh her §e- torlugun 'bütün askeri ve ba'hri üs- kârh.k ruhu ile çah§m;:;kt<.drrlar. bü~\Jn bu h k•katleri ve yap.1iaga meC'_ 
hirde, k5yde fabdkada, çifthkte lt>rile birlikte Al.man talhakkümii Hava Kurumunun mesaisi bu mesa- bur bulundugumuz bu.·ük havacihk 
Ye garda gazlarla mücadele edecek alt.na sokulmak isten'.Jmes1clir. inin havactl!k baklmmdan arze!tigi u- davasm1 hak ile islemek ve bize olan 

h 
Müstakil Frans1z aJ·ansma gore mumi \aziyct hakkmda malûmat ver- yard111Jnnm, bugüne kadar olclugu g1bi, 

ususî eklpler teskil evlemek là. • J her ne kadar !bazi noktalar hcnüz medcn ünl'e ~u 11oktay1 b!ll.a~,n teba- fi llV\ etle nevam ettirrr:ekten it><:rettir. 
z1mdrr. rüz efürmck i terim. Dünc kadar yal- <>nha çok is ba~armak 1.;fo normalin 

müzak re halinde is de, g0rÜ§Tr.l'- mz hnvn orùumuzun bir IJnrp c na<Jn. ok üstünde alâk temin etmek mecbu-

J A 
.k Ier hayli ilerlemÏ§ Lulun.maktadir. da muhtaç olacag1 lhtiyat hava ordu- riyetini takdir etmemiz lâzm:drr.> 

aponya merl 8 Visiden ahnan resmi malûmata tunu meydnna get!rmek yolunda te-

Sirkecide dün
k ü drayman 

gerginlig" Ï gôN:, Almanya Afrikada bir Fran- cclh ectcn hlzmetimiz, artik ba,·a or. 
su _ Alman condominium tesk:J rlusunun ~ha 1 ihtiyacm1 kar§1lamnk 

(Bas taraf1 l iuci so.u-fada) ctmek üzere yeni bir müstcml' ke 1 gayesi ile de ~irlt'!;Crek d::iha büyük bir 
zu edilen tadilâh yapmadikça mü. d d t' kted" ,.iyrrct ve lnk1~a1 kazanm1~ bulunmak-

or usu mey ana ge 1rme 1r. Ladir. 
zakerel~rin ameli b1r nelicc ile b!- Bu mü.,terek müstemleke haliha. H d k d d 
temiyeeeg-ini b1ldirmi~tir. Denild:- -s ava or u u a rosun a derhal \a-

zirda Fransa ile Almanya arasmda Life almak is1eyenler için kurumumu-
gine nazaran 1ki rneml,!!ket arasm- müzakere edilmek't.e olan sulh mu. r:un tes1s ettii:J cHava Genikli Hazrrla
daki münasebetlerin yeniden sa. ahedesi ahkâm~a tevfikan vücu- ma Yuvas1> havac1hg1m1za büyilk hiz-

Banliyo t renleri bir 
saa t geç kald1 

21 Agustos Persembe günü yaptlacag1 ilân olunan Burgazada 1skelesi 1$' 
mirah eksiltmcsi 25 Agustos 1941 Pazartesi günûne tehir ed!lml~!ir, TaJiplerlll 
o gün saat 14 e kadar knpah zarflnrim alun satlm .komisyonu reisligine Jll,~. 
buz mukabilinde tevdi etmeleri lâZ1md1r. Bu ~e ait evrak ~unlardir: 

Hususi Fenni sartname, Vahidi fiyat, mt k::tvele, Eksiltme §artnaJ11eslo 
Umuml Fennl ~artname, Proje. (7378) 

Sat1l1k Çam Tomrugu 
Devlet Orman i§letmesi Daday Revir 
Âmirliginden : 

1 - Revirin Daday deposucea istif1e mevcut 1580 t;det rr 1acl!h 728,1
60 

metrekiip çarn tomrugu aç1k nrtt1nna ile satJlacakhr. 
2 - Tomruklarm ba~ k e paylarl mevcut olup lcaCJmler knbu~ 1 

orta kutur üzcrinden hesapl· nm~t1r. 
3 - S.tl§ ~rt.nameler! Ank:irn Orman Umum Müdürlugun c-, istar.bJ· 

Kastamonu orman çevirge mildür.uk lermdc ve Daday 1ev1r m1rhginde '"' 
riileblllr. 

4 - Beher metrekupun muham r-cr bedeli (l37ti) kuru~tur. 
•61 

5 - _T?liplerin 7.52 lira 08 k.u~ mu~ak!ca• te >natlnllc b.rhktc ~6) 
8/1941 tanhme musad1! per~embe günu rev1r f1m rllgme morac:iatlar1. ~ 

Nich1 Shimbum .Japon gazctesi 
mubahlr nin bildirdigme gore A
merikan bandrrall. üç ve Sovyet 
bandirah iki sahnnçh petrol gemL 
El tayyare benzin hamulesi ile San 
Fransisko'dal! Vladivostok'a hare. 
k t etmi§lerdir. 

Alman tebligi 

lâh bu1mas1 .ümidt suya dÛ§mek. · metler ita etrr.ek yol1.1ndad1r. Geçen 
tedir. de getirilecckbr. y1l gazetec1 arkada§lar, Înèinün de ka-

Bu ordunun zabitan ve efradi nallanrnak, uçmak a~k• ile toplanm1~ 
Ticaret n günden güne tam mâ. hâki gômlekler giyece'kler ve Lib- binden fazla Tilrk çocug 1 ile kar~1las

nâsile fulce dogru gitmes1 ve kre- yada yapilmi~ olan tccrübe esasma t1Iar. Bu yil aym inonfi kamp1 iki mis
dilerin oloke edilmi§ bulunrnas1 istinaden teçhiz edileceklerdir. Di- 11 genci bajp-mn basm1~ Hava Kurumu 

Dün ak~aan saat 19 _ 19,30 s1ra
larmda, Sirkecide bir drayman hâ
ciisesi o1mu§lur. 45 numarah katar 
kompozisy10numm manevras1 e:;,

nasmda Sirkeci deposu onünde 2 
vagon yoldan çrkarak devrilrni~
tir. Bu devrilme neticestnde de 

Istanbul Manifatura Tüccarla.r1 Birligindefl 
Birligimiz fevkalâde Umumi H<'y'cti 26 A[:ustos 941 Sah günu Eaat 15 

de A§irefendl Caddesinde K1smet ha mda 21 No. da B;rlik Merkezinde jç• 
timn edeceginden âzânm te~rifleri rica olunur 

(Ba~ taraf1 1 inci sayfada) vaziyet n Pasifikte ilânihayct ay. gcr taraftan Londradaki ihür Fran- da b .i suretle ikl b'ndcn fazla gcnce 
tümenin, 1 .rnotéirlü tùmenin ve m §Ckilue muhafaza etrnesi tehl- h fT S Id k' Al emek vermek bahtiyarhgina kavusmu~. 
tayyare ile nakli için haz1rlanm1c:: si:z ma a 1 1 enega e 1 

man tur. 
.. kesn d0gulïT'aktadir. hey'eti ""fi Doktor Kluber'in di-fakat kara yolu ile getirilmi§ 2 li- ,.- Bu fcnekl kampta (ah$1'Tlalar ">n esasen biitün makaslarm tem~rkiiz 

Toky.) salâhiyettar mes'ul ma.. g· er Alman müteha.;s1slan ile Da • .,u··n1er1n1· a '·J •· b t · vanm aksamm1 maglûp etmi§lcr, " ~a~· m"" a uera cr ga,.e eci mahalli olan o noktada hat ink1taa 
kamlarmda asabiyct hüküm sür- karda bulunmakta o1dugunu tah. arkada~lann orada, hâlà gèigüslerini 

imha e emi~ler veya esir alm!§- mekte C'1ùugu tahmin ediliyor. Ja. min etmektedir. Muamileyhin faa. kabnrtacak rny1lar ve hareektler bula- ugram1~ ve banliyo selerlerinin de 
lard,r. ' pon Har'ciye Naziri Amiral Toyo. liyeti her . anaya §amHdir. Her cagma eminun. immünü gormek i&t"- intizam1 bozulmu~tur. Bu arada 
Du-~rnanm kanlt zaYia•· ""Cmden venler küçük blr eyahat fedakflrh- b ilhassa 47 ve 49 nu;maral1 katar. 

,. " "' " da ile Amer1ka büyuk clsisi Grew yerde Frans.z memurlarmm ya- · 1 1 · çok agir o1mu§tur. Esir miktan gma kat amr arfa bizi de mcmmm bira- lardan birincisi yarim saat, iJdnci-
arasmda cereyan eden uzun rnü- nmda bir Alrrnan bulun.maktad1r. kacaklard1r, 

ta•kri'kn 84.000 e, igtinaan edilen kâlemeler de hep bu yeni vaziyet. ---<>---- Temin edilecek uçucu persooel sayi- si ise bir saate yakm bir miiddet 
toplarm miktan 848 e çikn11~tir. ten ne~'et etmi~ bulunrnaktad1r. r •1t 1 smda Md ve hudud kabul etmeyen bir K umkap1 istasyonun<la Y"lun aç1l. 
Bundan ba§ka 144 tank ve 2 zirnh Japonyada oturan Ameirkan te- ng1 ere ran arkada~mlZ olarak, bu vesilc ile $UnU da rnas1m beklemek .meeburiyetinde 
tren eli.mize geçmi§tir. h . •Ba~ tarnfl 1 i.i~i sayfada) tôyl.emek isterun ki Ha,·a Kurumu, her 1 kalm1c::Jardir. 

t 
baasmrn ta liyesme ait ç1kmaza b ·' ~ lm en golü ile Peipus golü ara- memiz için akm~arktaki ,·aziyetimiz • ~•.Y 1.n 8~1 ve. ba..,angici olan planor-, Bu tevakokuf banliyo yolculan-

s.nda kuvvetle ta'hkim edilmi~ o- gren müzakereler etrafmda dola. kâfi derecede kuvvetlidir. 1 cul~~kde holdugu kdadar i_notôrlü tayy~- nm telâ~1m mucip olmu~ ise de 
. f d 'd l :ian ~ayis.lar da hep bovle asabiyet Tnhran't:i ce· abi d. .:li gelmedigi rc_c1 1 En asmcln a. aym derecede bu- . . h ; 

lan \C dU§llllan tara m an §1 dei e havasm.n icabmdan sa~·1J1~·or. i t . . d yuk mlktnrlar uzcrmdc çall$mnk i~in istas;ion hareket me.'l!uru Ra m. - d f ed'lrn. bulu tb. J J veya bu cevap memn~in ye verte! a - . . . r • c· .·· .kâ .. d h 1 . ·1 
mu a aa 1 1§ nan ir mev. Kredïerin kar ihkh bloke edi _ dedilmedigl takd'rde, lngiliz hükûmeti, gercken tcdtllrlen lm .. ktan ger1 kal- J 1z~1 m nazi ne mu a ? es1 .! e 
l':i gimlerce süren fevkalâde §id. mesinden sonra bir tesviye surcti vazlyeti ~ydmlatmak üzcre Hizim gelen ma::~.•ktad1r. 

1 

sükunet bulrnu~lard1r. Bir mud. 
detli harekâttan sonra yanlrn1~hr. tedbirleri almnlldtr Sabri'11mn ~onuna E.imesudda,. dcvamh surette çah~- det sonra de\'rilen "·agonlar kald1. 

. N bulrnak maksadile yap1lan müza- . b 1 makta olr.n motorlü tayyare mektebi-
Navgorod, Kmgisep ve arvo ~e- Ire 

1 
h kk d k gelm1$ u unuyoruz. . . b .. . . r1larak yola almm1~ ve •hat aç1bu:;-

h1rlen i<gal edilmi§tir. Kit'alan- re er a m a gayet etum iRA~ CE~BI BEKLENÎYOR mizin ugunku rand1man1 bile esasen' t B r .·· t l b. trk <\:i' 
.. davramlml§ oldugu hahrlatJlmak. · hepimizin merr.nuniyetini kazanacak ka 1 ~~· an 1~ o ren e71' 1r .sa a 1 .r 

m1z muzafferane ilerlemiye devam Londra, 21 (A.A.) - Radyoda veri- dar ileri \·e ~ukrck bir derecededir. rotarla gara gelm1§lerd1r. 
Wl) orlar. tadir. !en bir habere nazarnn, scHihiyetli Yine bu müna~ebettcn istilade edc- 1 

Hava te§ekküllerimiz, Odesadan Toky), 21 (A A.) - Ofi: mahfiller, iran hiikùmetlnm yakmda rck ve bu· Hrr1 ra~etmeksizin $Unu da· 
Japon .\Ialiye Nazm Ogura, ingiliz _ So\ ye mü~terek notasma ve- lebaniz ettirmeliylm ki Hava Kurumu- Îzmir Fuar1nda ve Oçakofdan deniz "0-0lile kaçan b · t• t kted1rler J b k 1 hf r d d" • · b' recegi ceva a m 1zar e me · nun para,ütcülük bak1mmdan mesai-

SO'\"}et k1t'alanna ve Dnispor an aci ar ma e m e ver igi Ir p a\er 21 CA.A.) - Réiyter: konferansta Japonyanm kredi po. . • . . 6i, kendismdcn 1i.tenmi~ olandan c;-ok (BJS taro.fi 1 inc r~yfada) 
kavainin §arkmdak1 dü§rran kol· liLkasmi izah ettikten sonra Ja- 1 s.on lngillz __ SO\JIC.t iee,ebbb usb

1
un
11
_nemei- üst~n. b~r de.rccede ink~~f .etmektedir.t ebnk eder t~ebbù.\:lennizin muvaff k 

lanna bir k re daha ag.r zayiat ran 1n vcreccb'I r nu c ,.a - \ e.J$tlrd1g1miz para§utçulenn ayn olmnmu diler!m. 
verdirmi~lerdir. Hav:: kuvvetleri- pon alac~klarmm bloke edilmesi mekle beraber Pe a\er'èc doln an ~n- nyr1 fcrdler hnli~d~ ·:cya toplu o~arak • iranin Anhara Sefiri Sepehbudi \e 
miz, Karadeiz<le 6.000 tomlatoluk politika~1 hak~;mda Îngiliz • Ame. yiala a_ narnzan iran hukûmeti Alman. h1çblr me;~1:ekctmk~dl 1 ~en olmadtk- Itéüyanm Ankara Buyuk ElçU èc teb
bir naklrye gemisi batirmi~lar ve rikan be; annamesinin uzun za. lnrir lran"da ik::meti neticesinde bil- 1;ir1,1, .b laJtl. blr çok nck alnrdn onlar- ,.klcrini blldirml~erdü 

. . h mam istihdaf eden bir siuaset oL kt V\C bir tehli1rn oldug~nu kabulden aan Y?k-ck k1ymette ol~uklanm kuv- ilk açilJ~ g\Jnunèc fuan 29.125 k~i 
ba~ka 3 büyük ticaret gemlSlni a- • .. . J hti'â 1mt111a e mektedir. Iran gazetele- 'elle iddia- edecek \aziyette bulunu- ziy• et ctmil;tlr. 
tara ugratm1~lard:tr. dug~mu. ~oylemi~hr. Japonya bu r• ·c; ra yo u yüksek csk iran'm bita- yoruz. izi»ir 21 (A.A) - Ticaret Yeklli 

Berlin, 21 (A.A) _ D.N.B: Per- vaz1yeh kar~lamak için Uzak rafh&ln• teyld vc muhariplerle ve kom_ lla\a -~un1m~nun, istl~bal~ bizden Mfüntaz Okrr,cn bugün ogledcn en-el 
<emtbe gecesi birkaç Sovyet bom. $~rkta (ltar;;;i sistemi ile ikt1.adî §ularile do tanc münasebetler idame et- lsteyeceg1 on bmlPr hatta :uz blnlcr izm.r mPbuslarile incir ve üzüm '\e 1 
bard1man tayyar~i. Balhk sahili • b1r yaz yet \'ÜCude getirmi§tir. A. tijtindcr. bah ctmektedirler. havac:l•k pH.oneLru ha7:~rl .. mak l~m pnrrnk müstahsillermm \nzlyetlerl ve 1 

1

1 • k d l.J"T" hf li · iran hududunda b 1lunao blr mûta- ortaokullnru~ da kend1n1 gostcren n.e:al 1 ihtiyaçlari uzerinde hasblba.lèrde bu-
yunn b:r akm yapm~bl'. Ve §Î- a a ar u un ma e cr Ingiltere. hnssis diyor kl: s1 maJOmunuzdur. Çocuklara havac1 •k lunduktan sonrn ihracat t<1c1rlen ile ü-

mali A1manyaya kndar ilerlemi§- Amerika tarafmdan ihdas edilen •Cerrah amellyall yapmaga gelme- bilgi-i vc oku.na'< hevc i 'ernJLk i.çi~ 1...im, inclr. tüt,m ve pamlk mesc'.ele
tir. Bu tayyareler uzun zaman ge- bu vazi :e'i kar§1layab1lrnek 1çm den evvc• Jr~n'd;;.k1 Alrr anlar his lyah el isi sa;;.tlenndc mode! tayyare,en rmi tesb1t etm~ vc Jiyatlar uzc.rinde 
li~igüzel uçmu§lardrr. Bunlann lüzumlu tedbirlen almi§lardir. uyu~turm~ktvd1rlnr • yaptJrtllmak adir. Kurum bu maksat- gèirü~melerde bulunmu§tur. Bu gèiri.4;-
hcdef g0zetmeden atbklan birkaç Tekm l Japon milletinin b!! me. Alrranlar1n irnn'dan hava û leri ve !~ .eh$. ogretmc~lcrlne Maarif Vekâle-1 meler ne 1ce.1nde mc!r ve uzüm piya-

1 d b
. r· pôtrol -·ti;d1-.,1· hakk.11da"1· h0 berler ;.nm de. ten.lbilc, .. !uZl•t l.u olao _ma- sa.min Eylû!Un P'· hnftasmda ar1Jrr.u- '. 

bom!>a kayda dcger ha ar yapma- se e e Cl Ir 1g1 yapmaSJ sayesindc • ~ 0 
n " !(1 l . . - - "' • • ' J · k • ùQgru 1·se Iran hükûmetin:n' entr1kac1 ma 1 'cnnek uzCJ e zarr. zaman Simn mil\· f1k olac:a;n kar.aah h Il ol-

m1.::trr. apon 11u umeti blokaJ· hareketini k s1 maJd k l 1 k "" -.. Alm:mlnri hudud haricine ç1k rmasi u a.r aç ir n, urs ar n "~ ~c • mu tur. 
Sofya, 21 (A.A.) - Ofi: Sofya- tesirs:z •'irakmak içm kâfi dcrece. . '11 b:r f, ~la ebep dahn var demcklir. tepl~rdclc ch!rslerm malzeme iht~!~.ci Veki,J rr rtle bnZl gezmt,Jer y r lktnn 

nm Ï) i rna1ûmat almakta olan ma- de ~umt.ilü tedbirler ittihaz etmis lran'da benzln ôe edebUecek d~:nnn °~ kaq,ilamaktadir Ba~h b~~1na buyulk sonra ak~al'l' C H. P. si ûir.Uirdan 
bafih diyc:r ki: bulunrnakt adir. tayynrelcrl, Rodos u ..indcn !Ulrekct et. b ~ rr.n;z 1 olan ~~ .1~m al~anm ce. - ~ereiinc ~ erllen ak~am z1yafetinde ha_ 

Ïk a dE'V:::m eden muha e- Son o1arak Mal.yf' • uz•ri '\'ana. . ek sureti'.e Ilind tnrun garb hi.:dud- bedec k kad r mühim olduguna kani- 21r bulunmu§tur. 
k" · larm;.. Jn mc:rhalcdc ·e 12 saatten az lin. Ticar t Vek1h y.irin sabah Band1rma 

den sonra Rus cr an harbiyesmm y1'C tah~ : ed1Jen kred1lerm tezy.id! bir zamanda vnrabileceklerd,r. Mµhterem Ba~vekil.m zin yûkEck yolu ile istanbula harekct ede(cktir. 
muhasa'Tlat i1ltlmalini gê:iz alarak surctile ,lapon hükûmetimn yard1- tasnplerile hava endilstrimizin ihtiyaç TiCARET VEKÎLÎNE VERiLEN 
vücude getirmi§ oldu~u iki yüz 1 mmin müsbetle§tirilecegini vâ. gèistc:-dit!i mühcndislen yct!~tirmck üze ZÏYAFET 
f1rkadan sahan olarak ancak 20 - detmi§, müstakbel hâdiseler ne i ran ordUSU e YI' ' sek l\tühendis MC'ktebincle ve hmir, 21 (A.A.) - Ticarct Vekih 

So f k k 
l t h, ' 1 TLknik O~:ulda han:c l!k st bcleri aç1l_ ~erefine dün ak~am Ada gazlnosunda 

II' a a mi§ 1r. ma 1y~.te o ursa olsun Japonya (Bas tarnr1 1 lrri sayfDda) "'~ :nm krrarlu•h,; 11 .. JI'. .rdur. Hava bir ,..ya!et veiilmi§tir. z·.yafette Vnli, 
Tallin mmtakasmda 10 frrka ticaretinin sükûnetle mesaisme de. tur. ~h:n~ah Hazretleri bir nutuk Kuru:n 1, BLyuk Ba~,·e!dli nizln cHava Komutan, Belediye Rei~i, ~ehnmizde 

çernher içine almml§tir. Îlk çar. vam edecegini beyan eylemi§tir. irad ede·ek demi§tir ki: Endüstrimiz hcr bakimdan müstakil bulunan mebu~lar, fuara i~tirak eden 

P
1c:malar ~ Bialistok - Minsk mu- Toky,1, 21 ('\.A.) - Ofi: Q r hale ula~t1rmak> gayesinin tahak- devletler pavyonlari murnessll!eri ve 

-s J •- Bu sene taleb€ye senelik lrnku yolunda vazife alm~ olmakla en 1 1 

harebesi· esnasinda 30 Rus f1rkas1 apon hükûmeti, 1 E\•)u" l 1941 Sebeibi"ni· g<lzetecller davet bu unmu$ ur. izinleri veriLmemi, hr. büyiik fahr ve gururu duymaktan1r. ·· · A"LADI 
:-·'-a ed1·1 -1·~ .olup 50 Rus !1rkas1 ~ar1hinden itibaren benZJ .. nle mu··. FUAR GURE.5LERI B .,, "ll"' 11111 .. bilàhare anhyacaklard1r. Bu se. Büyüklerimizin Hava Kurumuna kal"$1 Îzmlr, 21 (A.A.) _ Fuar güre$ mil. 
de Boudno - Karadeniz hathnda teharrik otobi.is, taksi ve hususî o- beplerin onlardaki fedakârhk his.. gèi~tercliklerl bu itimad ve alâkaya lâ- sabakalarma li bôlgeden gelen 38 gü-
s.ralanm1<>br. Bu 50 !1rka mevcu- tomobill...rin ~eyrj seferini rnenet. J · · t k · ed '" r·k · d · yik olmak bizim için knt'i bir boçtur. re•çinin i•tirakile d\Jn ak~am aç1k hava 

~ k k eymi a viye ecegi 1 ·rm eyiz. Bu itibarla Hava Kurumü hükl'.lmct! ' ' 
dunun ve malzemesinin lbuyük bir me. aranm vermi~tir. Bu suretle Vazifemiz ve ya§ad,g1m1z saatin mizin verdlgi vaztreleri, dûnya ~artla: tiyatrosund:i ba~iand1. Ve müsabakala_ 
k1smm1 kavbetmi.::t.r. benzin ~arfiyatmm onüne geçi'Je. h . t .. . d"kk Tin birinci devresi nihayetlendi. Güre$-

J .. ;;· h Ï ld b 
1 

u~'USlye i uzerme 1 at nazan. nmn sertligine ragmen ba$armak içln lere bu ak~am devam edilecektir. De-
Smolensk .mmtakas1nda 30 fir- CCsl a rn e e u unan bu k1y. mzi çekmege lüzum gormüyoruz. hi<; bir gay1et ve iedakârhktan çekin- rece alan müsabiklara madalyalar ve 

ka tamamile ta'hrip edilmi§tir. metli s.okun rnuhafaza edilebilc - Ordu ve subaylar halihazir vazi- memek azmile, hakh olarak èivünmek- puvan itlbarile birincil!g; alan bëlgeye 
Sovyet erkâmhal"biyesmm elin. cegi ümit olunrnaktad1r. t • b .. ··k b. d"kk i· ledir. (Olmoz) denenleri lahakkuk de fuar kupaSl ,·erilecektir. ye e pe < uyu Ir I at ve a a. ettirmek kararlle çall~maktay1z. Tay. 

de onümü:z.d ~i hafta zarfmda Al. Hu-k" et d de . k ·· t l"d" l V i·· ur11 aym zaman a mir. a gos '.!rme 1 1r er. e uzumu yare ve motor endüstrimizi kuvvet ve 
manlarm yapacaklan tazyiki ve · yolu ve tramvay sebekeleri ile re. takdirinde her fe<lakârhga haz1r ~ tiklâl vermek 1çin milli malzemeyi 
ileri rare-ketini durdur.mak için kabeti ortadan kald1rmak jçin ot >- bulunm?.Ïld1rlaT.> ktymetlendirmek, bu me.;alsiRin iste-
lrullamlabilœek elli kadar f1rka- büs sey11sefer yollar1m yeniden Bu rnerasimde nazirlar "·e yük. d!gi pcrsoneli yetlstirmC'k, bir s1ra yeni 
d. n ba~ a bir kuvvet kalmamuc::- E'c::kilâtlandirmal!i du·· c::i"inmekt~ .. 1. b 1 h 1 tesisler meydana getirmek yolunday1z. ,. , _ ,., .. - sek rut!:" ! su ay ar az1r bu un. Büyilk Milli $cflmiz, .uçmak, ya~a-
br. dir. rnu~tur. ,. m~k ~artlarmdan biri olmu~tur > Bu-

ZAYÎ - Îçerenkèiy llk mekteblnden 
ald1~1m $Shadetnnmemi zayl ettim. Ye 
nlsini alacng1mdan eskisinin hükmÜ 
yoktur. 

P. T. T. Muha c:be Daktllosu 
Hü~eyin Ak<irsu 

RUZNAME: 
l - Birliglmize dahll olm~k isteven k.a:z.mirci tüccarlann kabulU. 
2 - idare heyetinde vakl olan münh:illere nlzamname mucibmce tnyln °' 

lunan âzâmn intibaplarmln tasdüu. 
3 - Birlik statüsüniin ban madde'erin!n tadili hakklllda milz<kere ve Jill' 

rar ittihaz1. 

Sat1l1k Çam Tomrugu 
Devlet Orman Î§letmesi Daday Revir 
" Amirlîginden : 
l - Rcvirin Daday deposunda istifte mevcut 2182 adet muad!ll 

metrcküp çam tomrugu aç1k arttlrmn ile sahlacaktir. 
2 - Tomruklarln ba§ kesme pay lan mevcut olup haclmler kabltlC# 

orta kutur üzerinden hesaplanml§tir. • b~~ 
3 - Sat~ ~artnameleri Ankara Orman Umum müdtirlùgiinde, 1st:ill Jif 

Kast.<imonu orman müdürlüklerinde ve Daday revir âmirliginde gorüJebl 
4 - Beher metreküp\Jn muhammen bedeli (1376) kuru~tur. ~ 

5 - 'faliplerin 1052 lira 11 kuru~ mm·akkat teminatlanle birllkte ~6~~) 
J941 tnrlhine m\Jsadif per~embe günü revir âmirligine müracaatlan. (, o. 

TÜRKÏYE CUMHURIYETJ 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Serrna yesi: 100,000,000 Türk Iiras1. 

~ube ve ajans adedi: 265 

Ziraî ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmda kumbaral1 ve ihbt.mz tasarruf h esaP' 
lannda en z 50 lirasi bulunanlara senede 4 defa çekilece1' 

kur'a ile a§ag1 daki plâna gore ikramiye dagit ùacaktll'. 

4 A. 1,000 liraltk 4,000 L 11100 Adet 50 lirahk 5,000 v 
4 • 500 • 2,oot • 120 • 40 • 4,804I t 

4 • 250 • 1,000 , 
40 • 100 , 4,000 • 160 • 20 > 1,200 • 

DiKKAT: Hesaplanndak.i paralar bir sene içinde 50 ]jt.., 

dan ~gi dü§IDiyenlere iikramiye çtktigi t akdirde % 20 fail.., 
liile verHecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mari, llHaziraJl ~ 1 

Eylûl Ye 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektif• 

Sabibi: E. 1 Z Z E T, Ne~riyat Direktorü: Ce,·det Kar:ih il&iJI 
Basdd1g1 yer: •Son Telgraf• Matbaau 


