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PAZ AR 
ilafmuliarriri: A.BIDIN DA. :·ER ' 

24 
TELEFON : %3300 ABONE 

ADRES: Caialoglu Yllhk 1200 

AGUSTOS 
Nuruo•maniye Caclde•i 6 ayhk 600 

No: 54 j 3 ayhlt 3ûO 

r SAYI - 750- SENE 2 

DiKKAT T A K V l M 
Gneteye Y1l : 1941 - Ay : 8 Gün; 236 
gonderilt"n 24 - Aiu!'tos - P A Z A R 
e\' rak i:en Hier!: 1360 _ :;;aban 1 
,·erilmez. Ruml: 1357 - AGUSTOS 11 

"'\ 
1 FIATI 
Her yerde 

3 
1941 

\. 1 Telgral: IKDAM Istanbul J 
Son Telgraf Matbaaamda Ba11hr 

GÜNLÜK SIYASI GAZETESI HALK 

Ïzmir f uar1n1n 30A9ustos .... manas1 

Harbin clogarduiu giiç- 1z , ./ B h J 
lükler k_ai:§lSrnJa, Ct!larell a, er a y ra m 1 e, tara fa 
oe a.zmm1z sars1liyor oe k h •• / 
sinirleriniz geo§iyorsa ru- CO~ un feza uraf a kuf/anacak 
hunuz.u kuvvetlendirmeh, . l L istiklâl Sav~mda kat'î zaferi den i•tirak ...o~k olan Parti', Be-
1mamnaz1 laze eme,. için, • ""~' 
I 

temin eden 30 A:?u ~tos Ra,.J<11man- 1 d. " · ·1 ·· · 11 · 
zmire gic/iniz; Fuari ve danlik meydan ,;;-uharebcslnm ytl· " iye ve umvers1 e mumess1 en 

K_ültiir pa~R.1 ziyaret e~i- diinùmù bûtün memlckdte heye. haz1rlanmaktad1rlar'. Zafor bayra
mz. 0 oaR.1t •ÎZ de, lzmrr- canla ve büyùk tezahtiiatla ii.;u1- mmda §e'hnm12de 1aksun meyda
den clon~n_ gaze.tec_i ar~a- lanac.akt1r, Dumlupmarda l!"'hh as. rund~ da büyük merasim ~ geç it 1 
da1lar gtb1, yem bir az1m ker ab1desmde yap1lacak büyük resmi yap1Jacaktir. Bu hususta ha· 
oe imanla iftihar ve hay- me1:asimin program1m geçen gün .u·lanan program1 da üçüncü say. 
ranlik Juygularile ÎfÏni- yazml§hk. Bu merasime ~imiz. fanuzda bulacaks1ruz. J 

zin b41ma avclet eàaai- - -_------------------------

- -'"' niz· 
·--------- Milli $ef 

1 Alman tebligi 1 

Odesa hat 
t1 yar1ld1 
Leningrad'da 
370 istihkâm 
zaptedildi 

Alman kitalari Odc

saya 15, Leningrada 20 

kilometre mesafede 

Yazan: AbiJin DAVER 

ft 1mir fuarJDJD açilma türeU nindc hazir bulunan eazete-
Y eni Arjantin El

çisini kabul ettiler 

Ankara, 23 (A.A.) - Reisi
cümhur fsmet inonii, dün sa. 
at 17 de, Çankaya kii§klerin-

Alman nrhh lut'alari blr Sovyet §ebrine 1iriyorlar 

Vorotilofa evrak 
gotüren bir 

tayyare ele geçti 
Bük:re§, 23 (A.A.) - Alman • 

Rumen kuvvetleri u.mumi karar-ci arkada§lar lzmirden diin
dii!er_ Son bir iki sene içinde iz
rtîri ve fuann1 gonnemi§ olan 
llleslckda1lar, bu güzel Tiirk §eh. 
tinden, Ege incisi h.mirde-n ve O· 

11Un bet:erikli Belediye Reisi Dok. 
lor Behçet Uz'dan bayranhkla bah. 
Sediyorlar. IJaklan da \ardu. Mub 
ltrem Valî ve Belediyr Reisimiz 
Doktor Lûtfi Kirdar gelinci3 e ka

CepheDerde Vazlyet. 
,-So_v_y_e_t -te-b-li-gi-I ~ ~ 

Anudane~·~.~----=--............. ~~~~~- gâh1mn teblijli: 
Cenubî Ukraynamn en büyük 

§ehri olan Odesa k1t'alanrruz tara
fmdan tamamile çevrilm i~lir. de yeni Arjantin Elçisi M. 

Carlos Brebbia'}1 kabul el
mÎ§ -ve Elçi, Rcisicümhuru.. , 
muza itimadnamesini takdim 

çarp1,ma lki aylrk harekâtin 
verdigi 

$iddetli ve ekseriya çok kanh 
muharebelerden sonra d~anm 
esas müdafaa hatt1 y anlnu§tir. 
K1t'alanmiz Odesa'dan 15 kilomet
n. mesa!ede bulunmaktadir. 

:••, faal ve gayretlî bir vali H Amerika Cümhurreisi Runelt 
elcdiye reîsinden mahrum kal

ln1§ olan !stanbulun, uzun sentier 
hak.uns1z ve peri1an halinden mü-
1cessir olanlar için hmire gipta 
etrnemek •11 izmir Belcdiye Reisi 
l>oktor Behçet Uz'un giisterdigi 
~•aliyeti hayrel ve takdirle kar§t
•lllamak kabil dcj:ildir. Çünkü, 

Ceçen yaz, ben de izmire gittigim 
liman ayni duyeuJarla mütebassis 

AMERÎKAN 
YARDIMI 

obnu§lum. 

---<>cr--

Av tayyareleri 
Rusyaya vard1 

---<> 
Japon gazeleleri 

Sllâh sevkiyat1 
yüzünden 

lstik!aI Harbinden yan yany• 1 
~-•nmt§ ve bo1altnq olarak ç1kan 
IZlniri güzelle§tiren, eskisinden 
tok daha n1amur ve çolr daba gü. 
lei liir tehir halin~ •okaa. Kültür 
f'arkhr. Kültür Park ise bütiin te
·~•atile Doktor Behçet Uz'nn, rse.. Münasebat bozulursa 
t•dir. Fakat ben, bu sahrlan, sa. 

ey lemi tir. 1 

Kabul C'llasmda Haricîye 
Umumi Kâtip MuQ\'ini Cent 
Açikahn bazir bulunmn§tur. 

-=-::""'"====.} • IRAN 
Ïngilizler ceva
b1 tetkik ediyor 

Leningrada kar§l ya

ptlan taarruz muvak

katen durduruldu' 

lki ayhk kar,1hkh 
zayiat fUdur: 

Almanlar - 2 mil

yon asker, 10 bin 

top, 8 bin tank 

7200 tayyare 

Biz • 7 50 bin asker 

5500tank,7500top 

ve 4500 tayyare 

dec:e hmirin 1uymetli Betedîye Rusyan1n mes'ul sa· 
lteisini medbetmek için yaznuyo- ytlacag" tnl soy}Üyorlar Moskova, 23 (A.A.) - Buraya 
•unt; bugilnkü Izmir, Türkün yük- Londra, 23 (A.A.) - irandaki gelen baberl-ere giire Leningrada 

Bir habere gore 

lngiltere Irak ve Su

riyede bulunan kita

lann1 takviye etmi§ 

lek imar kabiliyetine muhte<em Va§iugton, 23 (A.A.) - Reisi- Atman t~baaillnnm fazlahgma ait kar§l yapùan Al.man taarruzunun 
hir ornek oldufu H;in, CümhurÎyet cümhur RU7.Velt, dün gazeteciler lngiliz mütalebatma tran Lükû. (Devaml 4 llncü saytada) 
de\'?in1"n bu guz·· el, m-~-• --

1
·1e. toplant1s1nda •u beyanatta bulu" i..,.....,. __ ,..,.., ________ _ If """"' ~0-- • ·- metj tarafmadn veri!mii; olan ce. , ,... " " "" ' • "" ' • • 

1
1'.hat 1 ln1ek için ya:ayorum. Mil- m~tur: vap hakn Londrada tetkik edil-

•hn bu yüksek kabiliydi olma- •-Bir~ Amerikada harp ima mektedir. 
~Ydi, elbette izmir bir barabe ha. lâti 1.ahminlerin fevlrinàe inki4af TAlffiANDAKt EFGAN SEFiR1 
, •nden ç1k1p bir mnmtll'<l •ekline etmektedir. Birle'ik Amerika'da p 23 (A lblu • !!§&ver, .A.) - Etganista-
1.J lâp etmndi. Doktor Bebçet imâl edikn yüzlerce tank, Ïngilte.. nm Tahrandaki Büyük Elçisi Kâ. 
~ Tiîrkün ne yapabilet:efini ._. reye ve Orla $arka gonderilmi~ bile gelr.iiitir. Büyük Elçi Kâbilde 
~t anlamtf ve hiçbir ümitsizlif:e ve bilh.1ssa Orta ~arkta bu tank bugün ha~layacak olan Efgan bay. 

8Pllm1yarak cHaretle ~ batla. lar1n çok büyük faidesi olmu§tur. rammda hanr bulunmak üzere 
Di
1

1!ltr. OnUll llütün m"iyeti, mil. Temmuz aymda Birle~ Ameri. ldi 
CliJnlzin yüksek bblliyetl.: rine ka'da 1465 tayyare imâl edilrni..+;., ge kini beyan etmi!jtir. , .~ CDevamt 4 tincit aaytada) 
e bapncthf1na iman elmi~ olma• Diger taraftan Sovyetlerin yapt1k- I •"-"''"'" "'" -~...,.._.,.., ............ ,... ...... ..,. • ..;...,,,.,,..,,..,;..,.. 

111~dadJr, 0, Atatürk ve fsmet :tno- lan sipat~n bir klsm1 yerine Bir tekzip 
~ Tiîrkiyesinin bajard1ir büyük getirilm4 ve bu arada çok miktar. t erden ilh•m •e cesant .1.rak (DevlllJll. üncü &ayt•d•) A/manga sulh 
)' Dûrî Îlnara çalJtnu~ n kendî li-

•katl de buna lmlmam ederek YUGQSLAV =~v~ffak olmiqtur. 0 llirçok kim- Q, am Q ml fi:t lT 
. •r•n •olmaz, yap1lamaz. diye Ü- • • r 

:;:•izlige dü~tükltti i~lerln br· 
1 ÇETECILERI 

tti• nda, ümidini, te!aretini ve az. 

t 
.. •ni knybetmemi,tir. Büyük ï,ler 
orlllen· d d '" s1rn a """sen bunda. 
~r; ciiçlükler karpsmda y1lma-
11:kta, muhali mümkün, mümkü
d muhaklrak yapan zeki bir ira-
•Ye s 1i· 1 tif • tp o maktadtr. Zaten ma.. 

Bir habere gore 

12 bin Nazi 
ol dür mü1ler 

Alman Hariciyesi bu 

haberi reddediyor 

Berlin, 23 (A.A.) - Yan resmî 
bir ltayllaktan b;Jdiriliyor: 

!sviçrede ç1kan (Gazette de Lau
sanne)~ da Almanyamn sulh im
kânlanm yoklamak üzere gûya 
ban te~bbüslerde bulunduguna 

Merhum Suat JJavaz 

Suat Davaz 

T ahran Büyük Elçi

miz dün vefat etti llii: ~üç l~leri ba1armakta degil 
)» r - Y nksa kola y 1 lori berkes 

•l>ar. 200 koprü atm1§

lar, 400 dolu de

poyu ate§lemi§ler 

dair bir kay1t inti§ar etmi§tir. Tarban, 23 (A.A.) - Pars ajanai bil-

tij llüyiik Milli ~fin b~ük bir &O
sp0 ' 3r~~r ki osla unuhnam. Bir 
k•nr klubünün reisligi11" ifa eder. 
!?•fi 11 ••man Ba~vekil olan Milli 
hp ~· bau lùLumlu ,eylerin nicin 
•itJ,~ ltta'11g1ru sormu~lardi. Pa~a. 
èini _'•n Y•ptlamadiftDJ allyledi-

·•man _,, ' 
l)iec ?'a lwr zamcm balanar, 
l>ql e e Parayi bqlacalr adami 

c 111alrtaclin 

Alman hariciyc nezareti bu ha- dJriyor: 
beri Avrupa havas1m zchirlemek Tilrltiyenin Tahran Büyük Elçioi Su. 
vâk1as1 ciarak telâkki etmektedir. M Davaz blr kaç ctin sUren bir haal.aiktan sonr• ulp oekteslnden ëlm~ 

Bundan ba~ka Berlinde §U ci. :ür. 
het de mii~ahede ..rJliyor ki, ha- Bui· ac1 kay1p bütun 1ran mahfllle
berin vcrilmesi tarzi men~i ni gèis ;nde derin bir teessür uyan~Ur. 
tPrmege kâfidir. Bu gibi haberler iran mahfllleri bu actya karde~ Tilrlt 
tefsir erlilme~e degroez. Berlinde. millet! ile beraber iztlrak eder. 

Londra, 23 {A.A.) - Sovyet rad ki bir D'Uhabir taraftndan gazie.. * 
yosunun bildirdi~e giire Bosna tesine " 1·rilmi§ olsa bil.e bu, Ber- Suat Davaz merhum, hariciye • 

ltalya yeni ted
birler al1yor 

• Hersek'tc, fürvatistan'da, Kara. linin ha•,asmi degil olsa olsa mün. mizin güzide §ahsiyetl<>rinden<li. 
daf:'da SUlbistan'da, w Yugœlav. hasiran :-nuhabirin mahiyetini giis- Mütare1teden evvel hariciye neza-

terir. d · 

neticeler -~imalde Voro~ilof, cenupta Bu di yen ni 

ordulann1n Leningrad ve Kiyef müdafaa

s1na fazla baglanmamalan lâz1md1r. Aksi 

takdirde i k i o rd u tehlikeye girecektir 

Yazan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

RE.5MÎ TEBLlC 
Berl n, 23 (A.A.) - Alman or

dulan ba~kumandanhgmm tebli. 
gi: 

$ark cephesinde harekât plân 
mucibince devam etmektedir. 

LEN1NGRAD ETRAFINDA 
ZAPTEDiLEN :tsTiHKÂMLAR 
Berlin, 23 (A.A.) - Ofi : Le

ningrad cephesi· 

ALMAN S 
. Alman lut'alarmm son gu"'nler 

- ovyet harb1nln oanmaJ,.nm mühim üslerinden .Dc\·am1 4 L~ . 1... ·'l.yf.:. l3) 

9 uncu haftas1 ba§lad1. tki mahrum ederek za)i ala ugrattilar. i""....,.....,..-...,..._._..._..,... __ ~,.,..., 
ayhk h.irekâtm netiei!leri gëzë. Garbî Ukraynada mühim maden .. H À V A ... HA R s"t • 
nüne getirilirse bunu Almanlar ,.e sanayj mmtakas1m ele geçirdi-
1.ebine kabul t:tmek lânm gelir Ier. Len:ngrad'a 80, Moskovaya 1• k d d ~i ayda A:lman ordulan 6~0 - 8::0 . 300 ve Kiyefe 70 • 80 kilomctre ya. S en e ri ye e 
kilometre ilerlediler; ~ 70 bm kilo.. I na§ma{:a muvaffak oldular. Mü-:i: murKabbai a:au kazandilar. dafaa, uyalama ve ilitiyarî ricat yang1nlar Çl k tJ 

ve araéteruzde Sovyet do.. (Devanu 3 ünc'.l oaytada) 

' 

JAPONYA 
Siyamdan bir 
talepte bulundu 

Suriye 
nana 

ve Lüb· 
ithalât 

1ngi1 i z tayyareleri 

de garbî Almanya

y a ak1n yapt1lar 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman teb-. 

t 
lijli: tngilterenin cenubu §arkî •a. 

frak Ve randan geç- hili aç1klan nda Alman sava~ tay
memek ~artilc serbes yareleri dün bm \()nluk bir ticaret 

gemisini batirm1~ir- Dün gece ha-

Siyamda Japon aleyh- ' ' Londra •. 23 (_A.A.) - 19 Agus- va kuvvetlerimi:.z Britanya adasm-
06 tarihl1 em1rname muc1bmce d k • a birço tayyare meydanlarm1 

tari De§ r J y a ta niha- Suriye ve Lii>bnamn art1k dü§man oomb'llami~ir. 

t 
·1 • • d" ' "gali altmda bulunan topraklàr . . . 

ye Vert meSJ JStCn l , l r k t 
1
• . ed' . - · Man§ dem'-lnde maym taray1ci-

. a a e akk1 1lmiyeceg1 res- 1 · 1 · · ' ]ti B · 
men bildirilmektedir. ! ar1m1z ve devnye enm1z , n• 

0 rd U S 0 z C Ü S Ü Surîye ve Lübnana yapilacak o. t3.nya .. 'bom'bardllllan tayyaresi dü. 
Jan sevkiyat, lran veya Irak'tan îurmu§lerd1r. . 
geçmemek §artile, bundan bàyle Alman sava§ tayyarelermln 21-

"Japonya sesini yük

seltecektir,, di y or 

Navisert'e tâbi olmiyacaktir. 22 Agustos gec,;sl 1skender:) e'deki 
Maamafih Suriye ve Lübnan rr.a. Britanp deniz üssüne yapllklan 

kam~an h':rhangi ~oldan geçen;e l taa:ruz esn,asmda, liman tc~sa~ma 
geçsm Sur1yt? ve Lubnana ithal e. ve ia§e muesseselerme tam :saoet. 

Amerikan ve Ja
pon tebaas1 mü
badele edilecek 
Tokyo, 23 (A.A.) - Ofi: 
Domei ajansma gore Japon Ha

riye 1>ezareti menabiinden sizan 
haberlerde Hindiçinl ile Siyam a
rasmda hud\ldun tahdidi ile me§ 
gul komisyonun Japonya müùaha
lesile me.,aisiiù tatil etmil; oldugu. 
na ait rivayetlerin t<!kzib edildigi 
bildirilmektedir. 

Diger taraf .an Asahl gazetesinin 
yazd1g1~a gôte Bangkok'daki Ja.1 
pon elçi<i Siyam hariciye nanr 
muavinine müracaat ederek bü. 

yük Bm onya Tt!honng - King ma. 
w • (Devamt 4 üncü •Y!•~>.• I 

Bulgar te kzibi j 

(Devaml i Unoû &aytada) J (I:~vam1 4 üncil sayfada) 

Karagümrükte f eci 
bir cinayet Î§lendi 

Bir genç, kad1n yüzünden amcas1n1n 
o g 1 un u bogaz1n1 keserek ëldürdü 

i:ii, 8~8;1n1 • ver'."i~lerdl. hmirin 
deki : ilyük l\111ll ~efin s0zlct"in
li11d "'•hetin binbir güul misa-

ya'da h.rekâtla bi.lunan çetelerin retin e umuru siyasiye umum 
'"<'isleri Almanya'ya ve ltalyanlara müdürlüf:ü vazifesini ifa ~ Cenubî Bulgaristan-
kar§1 g;t i§lik!eri mücadelede §im- V 0 N PAPEN ... nra bJ vaztfeden aynlarak bll" 
diye kactar etde e<1uen netiœ hak B r d d ... 1 müddet uans:z.ca mua:limlii:i yap. da A Iman k1talar1 ha· 

1 

1 

i •11 hird· t ikta 1 "· •tanbulun paras1z-
d1ih ~· Yllla~a hîçbir il yapama. 
Diirt• If devirde hmir imar edll
•da~r; bçünkü lzmir, parayi bulan 
t tan~ uhn114tu. Nitekim 1imdi de 
tll 

11 
ul da parayi bubn n q ba. 

tlllti"dam' bulmu,tur. 
11 h~~n hnar yolundakl luneto 
t-,. la elerlni llri yildir devam e

&rp cle dmclnramam.,trr. 
<Devam1 4 lbicll 11&:Jfada) 

km da giirii§mek üzere Bosna'da er ln 9 991 rru~, bilâhara Ankaraya gitmi§tir. k .. tt b } 
bir da~da topùinmi§lanhr. Çetekr Berlin, 23 (A.A.) - Yan resml Merhum Ankarada hariciyede v.a. re a a U unmuyor 
w n alti hafta zarfmda 12.000 Na; ; bir kaynaktan bildiriliyor: züe al~, Romaya sefir olm~, Sofya, 23 (A.A.) _ Bulgar ajan-
ve fa§ist oldürmii§ler, 200 këprü AI:manyarun Türltiye Büyük El- oradan Parise tayin ed~ti. U. 181 bildiriyw:ir: 
atmqlar mayi mahrukat ve cep.- çisi M. Ven Papen'in Berlinde bu. zun zaman Paris sefirligi y;ipm1§, Bulgar ajans1 cenubl: Bulgaris. 
h:u'e dolu 400 ~ ate§lemi§ler ve lunduf:una dalr yabanc1 memleket. g~~ 81'11: ~ Tahrana ta~ edil.. tanda Alman kit'a.la~.m hare_kette 1 
lm çok , enlen yoldan Çt. karmi~lar ler?e dola~an haberlen Alman Ha.1nu~1. Ôlumu memleket içm ka-1 bulunduguna da1r Royter aians1- 1 
du. 1 ric1ye Nezareti wrulan hir sua le y1pl1r. Ailesine taziyeU<"l"imizi bil. rnn verdigi naberi en kat't bir tan- i" 

ADev&1111 4 W><u saytaù) cevaben tekzip etmi§tir. diririz. da tekzi.be mnundur. 

Kara&fimrikle cmayetin içinde iflendigi ev vr kmk .:amh odr 
kipde katil Ahm et (Tafsilit> ikinci sa)falDll.ciadU") 
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H reti M K1hL1klar Cem·yeti l 
---VE--- . ' 

ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERi K1~~~~~~~L~;:.~~~r'k~~~~:~~i!e ;~· r ki amma bu do. ne dcmek'! Kil b: 
1 Yazan : Z 1 Y -A C: A K ) .. J 1 gm n:âniis1 yu.lar ve ~izg nlerini ta 
'- Y _ mam1le kadmm ehne birakar<1 
Dünyada h1~·r kahraman, bu k.hç darbesile yere serilmi§ti. Fa- I onu~ her dilcdigtni, her _dedig1 

kad r kc..rkunç b1r vazile deruhte kat zirhi 0 kadar ku\ vetli idi Ici,· harf1 harfme ) a pan. onaan fer 
etmemi IJ.r. Ve (Ali)nin orada ib. yaralanm 1~ ve olmemi~ti... Ancak halde korkan. hattâ icap ett:kçe v. 
raz ett1gi ~c.--caati, hiçbir muharip ~u var ki, o z Ill hayattm birkaç hattà etmedikçe de ondan bol bo. 
gi.isterezr.em~tir... Tek d>a'lma, sene daha sürüklem!ye muvaffak azar i~iten. sille, tokat, terlik, rr.: 
dÜiJnan hücum saflarmm kar§ISI· olan bu mel'un kahramanhg1 ile §a, tekme, süpürge sap1 yiyen Vl 

na gerilen (Ali), orada ha-kikaten ovünüp duru:ken ~~nün. birinde bunlardan ho§lanan koca demek
bir (Arslan) ke ilm~tl - .d~~da tesaduf e~1g1 _ b1r dag ke- tir. Eger klilb;k kelimesinin, erke-

En èindeki <iütmalt askerlerinin ç1s1~m boyz_iuzlanle parçal~n~rak, gin leh!ne olarak bunlardan ,ba§ka 
ba§inda, (Emevî) hanedan:nm en hak1katen z1Iletle can verm1~ti. . ld - bilen varsa s0,. 

·· h" 1.:. d (H. ) d (H t" Al' 1• manas1 o ugunu J mu 1m er""mn an ~am var 1 azre 1 1) te a~ ile vak'a ma-
1 

. 1 
(Ali)nln bir k1hç darbesile bu a- halline gelir gelmez etrafa sür'at- esm. 
dami ycre onrmes1· üzerine, 0 hü- l ·· d' d' T . tt· ,.. ! P;>yle oldugu halde, nasil oluyor. - e goz gez 1r 1. asv1r e 16 1m z . . . . 
Cum afl derhal da"ild1. · t• ·· ·· ·· d h 1 h da Izmitte b1r Kihb1klar cem1yet1 o vaz1ye 1 gorur gormcz er a en- . . . 

Bunun üzerine, ,bir kol dalla ile· dege indi. Resulûllah Efendimizin kuruluyor acaba? H1ç b1r kefes1 
ri ahld1. (Ali), ·bunlann reblcrini h yatim 51yanct buyuran Cenâbi yerde, bi_r. kefesi gokte, kan koca· 
derhal tepeliyerek e rrtd1 da aag1t- Hakka ~ükrettlkten sonra, hemen llk te~az!S1 olur mu ve olursa on
h ... Ve, ûçüncü dü§man hücum oraya diz çoktü. Aziz canmdan faz- dan a1leye, çoluk r;ocuga, topluluga 
knlunu da ayni âk.Lbete ugralt1. la sevdigi Resulü Ekrem Efendi- hay1r gelir mi? Kadma sayg1y1, 

i§te tam o s.rada idi ki,kulagma mizin i0muzlanndan tutar k onu sevgiyi, rahmi, §efkati anlar1z, fa. 
dil~an askerlerlnin rr.cserret ava- sînesine r;ekti. kat bizler kihb1·klar1z; kadmlar, bi. 
zeleri çarph. Yukandn, 'harbin son sahnesi zim mutlak hâkim ve ha~metli 

- (Muhammet) bin (A:bdulla;h)! cercyan etmekte idi ... KureHliler. re:slerlmiz, biz de onlarm her ci. 
èildürdük. den bir k1sm1 Resulûllah Efendi. hetle azat kabul etmez birer ko-
S~lermi duyar du:,·maz, az ka!. mizin dü§mÜ~ oldugu hendegi mu. leleriyiz demek ne demektir? Dog

srn ç1ld1racakh:·· Fakat dcrhal ken hasara e<lerek. onun etrafmda top- rusu bu hal ne erkege yara~ir, ne 
dini toplad1. Manevî b!r llham ilt> lanan muhaf1zlan da ya esir et. de kadma! Saygi, sevgi. rahm, 
bu s(izJere inanmad1. Hak1kati an- rr.ek ve .) ahi..t k hçtan ~eçirmek ~efkat, uysalhk, fcdakârltk kar -1-

lamuk içln de1h~l _geri do.nerek. 1 için b~.tün gayretli;ri~~ ~~rf~iyor- hkli olursa tadi c;-:kar. Yoksa ka
R sulûl ah Efend1m1zln bu1u1.du. Jar .. bO Ieee, harb1 buyuk b1r za. 

dm n gi:izüne girccegim diye ken-
gu yerc dogru ko m.ya ba~ladt. ferle bWrrrek istiyorlard1. d. . tel d k 1 b k 1 k ·1·n 

R 1 .. Ek E" d. B 1 R 1·ii h Ef d- - ln! gaze er e 1 1 1 o ara 1 a Ve yolda, - esu u rem wn 1. u s1rac a esu u a en 1m1- •. , • . . . . 
m1ze knstedenlerden ibi~i ol_an - z_in ~ay~~n~.1klan g;çti. Ba~.~n.1.' (A.. etme~le degil. .Eger bu. ~§ln ~ç~~ 
(Ibni Ku.meyye)ye te. aduf etll. Bu h)mn yuzune çev;rerek gulumse., de bir §ak~'. bir tuhafl.k yo 
erir, Re:;ulü Zî~an Efcndlmize te- di_ Kalkmak ve artik hendekten gerc;ekte:;i boy!~ bu· ce1?1iyet k.uru~

cav.lzden sonrn, ehli islâmm en ç.kmak istedi. ~~k.a~ ba~mda_n fa,z· I mu~sa boy le b1r cem1yete g1r'.1'~~ 
güzi~e ~rk~mnd<in __ ol~-~- . (~1.S'ab !~.kan zay1 ett1~1 1ç1~ buna imkan j olanlar1 ne olur, ne olmaz, smir 
btn Am1r)1 de uidurdugu 1ç:n son goremcd1. (Talha b.n Abdullah). ve akil dokt.orlanna muayene et. 
derece<le ne:j'eli idi. • derhal hendc~e atlad1. Hemcn diz tirmeli.. çünkü kil bigln yukanda 

Fa ·at onun bu ne 'esi, uzun sür. j çëikerek omzunu Resulû Ekrem E- savd11t1m mâna ve vas1flarlnm, bir 
medi. (llazreti Ali)nin ibir k1hç fe~dimize has~.mak yapt1. (Ha_zr~t~ if;de~ de doktorca ~udur: Mazo-

arbesile y~re rildi Ah) de Resulu Ekrem Efend1m1z1 . . . 
11

.. .. k. 
' - b h1zm, vam taza umu a~ 1. •. 

Ali bir an evvel Resulu Ekrem kald:rd1 Talhanm omuzuna as· y ·k b d b" 1 k 
' d K d · · · d J 1 h d - · az1 , u zaman a oy e 1 vir, Efendimm giir bilmek irin o ka.. tir 1. en ism L c1 ia en egm . l l li . 1 . ' 

> 1. · z·VIr ~ev er e u"'1 asan a1 a. 
dar telâ~ içinde idi ki, yere yuvar- kenanna s1çr.yarak l' m1 uzatti. . 0 • C l KAYGILI 
lnnnn o rinn èilüp èilmedigini (Devarni var) sman ema 

l KDAM 

Ticaret V ekili muh
telif i~leri tetkik etti 
Îngiliz Ticare t Mümessillerile E asradaki mai
l«> nm11:1n getirilmesi ü z e ri n de gorü1üldü 
1zmirden .}ehrimize dèinen T1ca..1 lin 1ng• 1izlerle yaphg1 gor~me

>Ct Vek1Ji Mümtaz Ôkmen Vekâ- erde bilhassa Hindistan, Irak. Ba 
.eti alâKadar eden i§ler üzerindc rada bu•unan ithalât mallanm1zm 
~tkiklere ba~lami§tir. Vekil dün en lasa J.ir müddet içinde memle. 

·abah àgieden evvel Mmtaka Ti. 
ketimize nakillerinin temm edil.. 

aret Müciürlügüne gelerek Vekâ.. 
Iete bagh mü .sseseler erkâm ile mesi iç1r, ahnaeak tedbi.rler mev-
;orÜ§mÜ:j ve ondan sonra Ïngili: zuu bai•wlmu~tur. 
Ticaret Kooperasyonunun salâhi- Ticaret Vekili bu akl!am Anka. 
yetli mümessillerini kabul etmi§
tir. 

raya di:inw<~ktir. Vekilin bir hafta 
sonra · • krar Îstanbula gelmesi 

Ald1g:m1z malûmata gore Veki.. kuvvetl~ muhtemeldir. 

------------t••-------------
Asker aileleri
ne yard1m i~i 
3 Eylûlden itibaren 
tatlikata ba§lanacak 

Asker ailelerine yard1m tevzia. 
h hakk"1da g;irü~ülmck üzere dün 
sabah v:!lâyette kaymaknmlarm 
i~tiraki!e va~i muayiJ,:nin rcisli
ginde b1r toplanh yaptlm1~t1r. 

Ayl:.a~mda fevkalâdc içlimaa 
çagmlan $eh1r Meclis'.nin tasdiki
ni mü:Pak1p yeni nizamnamenin 
tatbikin>:! 3 Eylûlden itibaren ba}
lanacaktir. 

Vesaiti nakliye idarelcrine yar. 
d1m pullarmm tevziine ise Pazar· 
tcsi günü ba~:anacaktu-. Bu pulla. 
rm bee1.elleri idarelerden pe§ln o. 
larak almacakhr. Her ay belcdL 
yece yatiilaca1-: yard1m tevziatmm 
160 bin lira olacagi da tespit olun
mu~tur. 

Maarif Vekili
nin tetkikleri 

Vekil dün müdür
lükte Lne~gul oldu 
Maarif Vek1h Hasan Âli Yüe\?l 

dün sabah Ankaradan ~ehtimize 
gelmi~t1r. 
Haydarpa~a istasyonunda Ma. 

arif ve Üniversite erkân1 tarafm. 
dan ka1 ~tlan:m Vekil Maanf mü
dürlügiiude tetk.iklerdie bulun. 
mU;i.Uf. 

Yeni ders y1h ba§lang1c1nm , 
yakl~mius münasebetile Veh1ilin 
Reisligi:ide umum miifett1§l-erin 
i~tirakile büyuk bir toplanh yap1. 
lacaktir. Ayr1ca Üniversitede de 
toplanti .>apilacaktir. 

S1rr1 Ôzbaym altmc1 resim 
1ergisi 

an1an11ya lüzum bile gorme<li. Yi
ne ko~mas.na dev m ed rek, sui
kasdin vuku buldugu ycre geldi. 

RcsuliJ Ekrem Efendimiz, d.lha 
hâlâ o hendegin içinde idi. Bay
gmltg1, henüz geçmi§ti. Lâkin bai 
dônmesi devam ~tti~i için, daha 
kalkacak halde degtlàL El'an §at
kmhk içinde bulunan eshaptan ba. 
zilan hendeglu kenarmda durduk
lan gilbi bazilan da hendege inmi~
lerdi. 

l "AHKE .E LERDE ve POllSTE l ~:~i:1:z:~m~!t;~n:a::~~e!:: 
J ne bagh Kâtip Muslahattin ma.. 

haUesin;n kadastrosu ikmal olun
mu~tur. Îki ay içinde yeni tespit. 

Müslak:q ressamlardan \'C Bah
kes.r N"cati bey muallim m<:ktebi 
resim J~retmcni E1rn Ozbay Bey. 
oglu Halkcvi salonlannda bir re
sim serk1si a~acakhr. Agustosun 
26 mc1 qünü açilacak olan bu ser
gi san\,tkârm yalmz ba~ma açt1g1 
sergilerin altlnc1s1d1r. 

Manzara, cidden hazindL.. Resu. 
lûllah Efendimizin mübarek saka
hndan kanlar s.z1yordu. Ve esva
bmm gogsünde de genl~ bir kan 
lekesi gorünüyordu. 

Karagümrükte feci 
bir cinayet i~lendi 
Bir genç, kad1n yüzünden amcas1-
n1n oglunu bogaz1n1 ~ serek oldürdü 

ondan a} r1lm1 ve Ramazanla ev
lenmi~ ..ir. 

lere itiraz eclenler olursa bunlarm 
itirazla: ltetkik edilecektir. 2 ay. 

dan sonraki itirazlar mesmu ol-
m1yacak'.1r. 

Kadastro müdülügü Beyoglu 
mmtak.;.smda da faaliyete geçmek 
i~in ha7.1rhklar yapmaktad1r. 

---o-----
Barbarosun fenerlerine bronz 

1ütun haztrlamyor 

San'at severlerin bu sergiyi bü· 
yük bir ulâka ile kar!jihyacaklann. 
dan em:.1iz. 

-<>--
Kanaliza1yonda tamirler 
istanblu cihetindekù kanalizas1. 

yonun ha.:1 ana mecralarmda yeni 
tamirlc.· ve muhafaza tertibah ya.. 
p1lmas1 belediyece kararla!?hr1l
m1~hr. Bu Ïlfe Unkapanmdan ba,. 
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Cenup yolu 
ile ticaret 

Îngiltereye 1smar .. 
lanan mühim mik-
tard a man if a tu ra 
e~yas1 geliyor 
Cenuptaki kol'Il§U m.emle

ketler yollaruun ticarî faali. 
ycte emniyetli bir surette a
ç1lmasile harice sipal'ÎJl ediL. 
mi§ olan mallardan baz.lan. 
nm ithaline b~larum~t1r. A· 
merika ve !ngiltereye siparÎi/ 
edilm~ olan manüaturalar
dan bir k1smmm bu ay için
dc §ehrimize gelmesi beklen
mektedir. Bunlardan büyük 
bir k1sm1 manifatura ~irketi 
r.amma gelmektedir. Diger 
k1sm1 da 1zmir ve !stan'bul 
manifatura birlikleri içindir. 
Manifaturalann ekseriyetini, 
hassa, divitin, gomleklik ku. 
ma§ ve saire te§kil êtmekte· 
dir. 

Ç1rak Mektebi· 
ne talip çok 

Bakirkoy fabrikas1n
da mektep aç1lacak 

1 F 1KiRLER1 

Halk1 vazife ve feda· 
kârhga S( vketmek efl 

güç i~lerdcn l:.iridir 
·:uan: Hâmid lVuri lrtflJ 

Fertler gibi halk kütl-eleri d:ih• 
haklarrndan bahsedilmemes·J1· 

m·u·dJ· den hO§'amrlar. Haklanm 
faa .için soz soyleyenlcri, konfe, 
ranslar ·:erenl-eri, nutuklar irat e• 
denleri alki§larlar. Ancak halt'.3' 

rm tem .ni için vazife ve fedak9r• 
hk lüzumu ileri sürülünce arzu!S.
rm yeriue s1v1~malar, .isteksizlil<• 
Ier gorü:ür. 

Haklarmm müdafaasma fertte' 
rin icb.n; duha ziyade ve nadit 
hallerde hislerinin fcvkalâde tali· 
riki ile rnümkün olur. Halk kUi, 
lelerinin hissiyatm1 tahrik ile hak· 
lanmn müdafaa vazifesine, fed~' 
kàrl..tklarma sevlœylemek en zot 
ve baz1 ahvalde. hattà çok defJ• 
Jar imkâns1z 4Ierdendir. 

Mülki veya askerî hükûmetJer· 

de, siyasî te~kküllerde en bûYÎJ~ 
muvaffakiyet §Üphe edilemcz !<1 

halk kl.i.tlesinin hissiyatm1 tahri1' 
ile birlikte vaziîel-erinin ipkas1fl3• 

haklarmm müdafaasma icbar °" 
lunmasuun derecesinc baghd1r. 

Muha;:Jp Îngilterede, sab11' 
Fransada, on;arm yard1mcm J3i~· 
le~k Arr.-erikada. umumi bir ta· 
birle demokrat büyük devletlerd~ 
z.aafm en ehemmiyetli !.-ebebiJl.I'. 
yalmzca halk kütlsinin hisleri~: 
tahrik ile iktifa olunmas1 te~W 
ctmekte 1d1. Silâhlanmak. 1939 

Sümcroank umum müdürlügü Eylûlünctcn evvelki yillarda hsrbt 
Kayseri bez fabrikasmda aç1lmas1 hazirlanmak 0 memleketlerdclc1 

kararla~t:rilan leylî ve rneccanî çi.. halk kütlesinin vazifclerini ifas1fll• 
rak mektebi için dünden itibaren 
müracaa•Jarln kabulüne ba~lan. 

,m~tir. !Ji.in i!k gün olmasma rag
men 50 îik mektep mezununun 
müraca \t ettigi ogrenilmi~t:~. Bu 
argbet 117.<'rine bankanin Bak1rkoy 
b-cz fal.irikas.nda da bir c;irak 
mekteh; açacag1 haber almrm§-
hr. 

fcdakàrltklar yapmas1m, haz1rla 11' 

1nas1m kabul ettirmekle mümJcii!l' 
dü. Parlâmentoya gelesek hilk~· 
met tekifleri, millî müdafaa haz•'' 
Jigm1 takviyeye ait kanunlar rrilJ• 

halif partilerin liderlerile âz~51' 
nm itirazlarile ve muhalefetleriie 

kar§1la§1yor, Ç{:k defa neticesiz k~' 
----0 -- hyordu. Hal bu ki fa~ist sis terne t8' 

Çif tçiler tohumluklarmt elden bi Almanya. italya gibi mcmleket· 
ç1kanmyacaklar 'lerde halka haklan; hislerinin t11ll' 

Ziraat Vekâleti Toprak Mahsul- riki ile birlikte ne~riyat ve Jc 011' 

leri Ofi;:nin ajans1 bulunan yer- feranslarla anlahhrken vazifelef1' 
lerde ç1ît.çilere eUcrinde mevcut nin ifasma, fedakârhklara i.a.~· 
tohuml•·:..lanm elden ç1karmama. anmasma icba1 oundugu gorülÎI~ 
s1 hakkmda vilàyetlere bir tamim yordu. Japonyada dahl boyle ol~ 
gèindern·i§tir_ Bu tâmimc gore, bir ve yap1ld1. 
k1s1m çiftçiler Toprak Mahsulleri Müstemlekelerile birlikte dilfl' 
Ofisi taraflndan tohumluk olarak yanm insan, para, iptidaî maclde• 
kendile1·ine terkedilen hububah g1da. levaz1m kaynaklarmm dorl

Hendegm kenarmda (Ebû Dec
cane) nin kanh cesedi yahyordu. 
Resulûllah Efendimlzin kendisine 
tcvdi ettigi kil:ç ile onun mübarek 
hayatm1 s1yanet ederken can veren 
bu fedakâr zatm, artik sararmiya 
ba~ltyan çehresinde, vazifesini ifa 
etm~ e>lmaktan mütevellit ta th bir 
tebe üm gorülüyordu. 

KaragJ.mrükte Ne îl§ah Sultan 
mahallesinde, evvelk1 gece bir ci
nayet i~1enmi§ ve 17 ya~mda bir 
gcnç aft"casmm oglunu bo ;azm1 

Sarh 1 olan Ahmet bir arahk 
bu yüzdcn Ra:nazanla münaka§a
ya ba~lainq ve neticede fazla hirs. 

kesmek suretile èildünnü~tür. lanarak ~ivri uçlu b1çagm1 çckmi§. 

Be~ikta~ta ;ïanh Türk Denizcisi 
Barbar 'S Hayrettinin türbesinin 
kap1slna konulacak ik:i. sembolik 
kad1rga fe~ri için 2 bin liraya 
bronz q;itun yaptmlmas1 dün bir 
müteah'hide ihale olunmu§tuT. 
Bu fenerler gece, gündüz yanacak
hr. 

er!de 1ht,yaç gostererek tohum. te üçüne sahip olduklanm soYI~ 
luk almm ümidiyle ellerinden ~i.- yebilece;:;1miz ingi.tere, Bir!~· 

1 karmak' é'dir. Tohumluklan elle- Ameril·a ile sab1k Fransamn, p.!• 
Taltif edilen idare âmirleri rinde b'.1ak11an çiftçilere Vekâlet. manya ,•e 1talyaya kar~t müdaW 
Güml.i.ihane valisi Niyazi Mer. çe tohumluk yard1mmda bulunuL alarm1 lâyikile teminde kari1Illr 

~en, eski Hatay vali muavini Akif mtyacak~ir. hklari büyük zorluklara, birisiJlifl 

lamlacakhr. · 

Vak'a ~èiyle cereyan etmi~tir: Ramazanm g!rtlagma sapl,:mi§hr. 
Îçcan, AyYahk kaymakam1 Salâ- • hezimetile çokmesi sebepleri bii~·· 

tt· A . K 1 h' ka Kaput bezt sakhyan bir mani- cr 
ia .m ·ag, uyu u ISar yma. f hk~ Ieee dalii iyi 1etkik, muhakernc 

$erirlere gogüs gcrerken par. 
maklan dü~an kil1çlarile d :ran
m1~ olan (Talha bin Abdu1la.h), 
harikulâde bir metanetle sükûne
tini muhafaza ediyor.. ibni Ku
meyyenin kihc1 ile uçan parmakla. 
rmdan süzülen kanlara zerre ka. 
d r ehemmiyet ver:miyor .. yalmz o 
mel'un herifi elinden kaç1rd1gma 
müteessif gèirünüyordu. 

Karagümrül'tE oturan Ahmet Biçak s.1pma kadar bogzlJ1a gë
oglu Ahmet admda 17 ya~mda bir mülcn :Ramazan kanlar iç1.~de ye. 
genç evvelki gece. amcasmtn oglu r-e yuvarlanarak hemen Olmü~tür. 
Ramazan, Raruazanin kardc Mu. Odada o..ilunau S1d\ka ad nda bir 
rat, arkada~ Sefer ve Ali ile Ra- kadm da Ahmed.in elinden b1ça~1 
mazanm agbeyisi Alinin e\•ine git- almak ' terken, Ahmet b.inu da 
mi§tir. Alti ki~i burd saat 10 a gogsündt·n yaralam1§tir. 

Kami Feyzi Conger Band1rma kay 1 aturact ma um oldu lunabilir, anla§ihr. 
--0 makam1 Abdullah' Parla, Hatay Çakma~çilar~a ~ani:aturacih.k Geçen 19 uncu as1rdanberi s11116' 

Zeytinyagvlarina pamukyagw t kt "·r vapan Ah Cav1t d kk d b ~ me upçi.:.:.u '"'1 at Toros. Mardin · • u anm a ir yideki iierlemelerin, inki§aflsr: f 
kar11hr1hyor mektup~usu Hilmi Türkeri. Afyon hayli k:lput ·be:ci oldugu halde husule g<>tirdigi büyük sermayelt 

Borsa dahilinde yap1lan pamuk mcktlJŒ>ÇUSU Sait Adil Karaman, gelen bazi mü~terilcre kalmad1g1 ·e• 
l d t. cevabm1 vererek satmak iste. ve sennayedarhk • Pluodocrati 

yag1 sat.~ar1 son zaman ar a ar Trabzon mektJpçusu Behçet Er. tesmiye rdilcl. z~nginler saJta118' 
kadar blr kib raki içmi§ler, sonra S1d1ka tedavi altma ;ihnm1§, 
kalk1p Nesil~ah Sultan mahallesin- yakalanan Ahmet dün ogleden son 
de, Ramazan.n baldlZI Ay~e km ra adli ·1eye getirllerek üçüncü 
Münibenin evine gitmi§lerclir. ~ sulh cezada yapilan sorgusu so
tem burada da devam etmi~ ve nunda tevkif 'C'dilmi§tir. Kat;i sor. 
Münibe ~ark1 sèiylemi~. Ramazan gusunda demi§tir ki: 

maktad1r. 60 kuru~ kadar sa'1lan tan mu•1•el1f i§!erde gèisterdikleri memi~, dükkânmda yaptlan arama t~· 
-1 ak d ·1 t lif dil sonund.a mallar bulunarak Ali c~ tma, tellaJlüb!.me müncer ohnll~ _, bu yag.a!m per en ee1 er ara. ba~ar1dan dolay1 tat e mi~ler. .... 6 \°" 

1 t 1 k d. "1·t "•'kn, lanm1c, asliye ikinci ceza Bu halb devam1 demorasiyi • fmdan zeytinyag ara kan~ 1n ara 1r. • J •• .., 9, 
sahld1!1 anla~1lmaktadlr. • ---o-- - mahke--"-since tevkif edilm1~tir. demorat devletleri zay1flatan i.. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
mel'unun indirdikf dartbe ile ken
dinden geçerkcn: 

Ticar~t Vekâletinin bugünlerde Fen Fakültesinde laboratuar Mah·~eme dün Ali Cavidin mu- :nillerin birincisi, en ehemmiYe.t 
zieytinyagiara âzamî sati~ fiyatlan tccrüheleri hakemesini hi.ti~mi§, 'kendasini 7 lisini te~kil ~yledi. Kaydetrnefl;~. 

- Allah eni zelil etsin. 
Dem11tL.. Hiç ~fiphesiz lti bu 

beùdua, te irini icra ed~ekti. .. Bu 
edam (Hazreti Ali) nin indirdigi 

da oyu·1 oynam1~tir. Ramazamn •- B'r aile meselesini konu§u
kansi P"'kize, Ahmed.in karde~ yorduk. Ramazan k1zd1 küfretti 
ya~ann eski kar"s1d1r, Ya ar iki ben de ~1ça~1 c;ekip bo~3zm1 kes. 
sene hapse mahkûm olunca Pakize tim!• 

tespit etmesi muhtemeldir. Fiyat { 'Üniver<;ite Fen Fakültesinde 'Ün hepFe, 5() lira para cezasma, lâzimdir kfi.. geçen umumi h8 i 
Mürakabe Te~kilâti yaglann bu yap1lan l.î.boratuvar tecrübelerin. :5 gün dükkJnmm kapatilmasma ten evvd Me§l'Utî, 19Hl dan !1 3~ 
1ekilde ~ anctmlarak sahlmasmm d-e bad<!ma san'at mektebi mezun ·;e dü\(}:ânmda bulunan kaput 1 .,4 'kt'd e\']{i'' .. partisinin 9., de i 1 ar rn 1 'r.üne gf'çmek için stki redbirler larmdan mekanlsyen kullamlma 'ezlerinin de müsaderesine mah- ·,·c 
,lacaktU". s1 kararla§tinlml§hr. kûm etmiljtir. ne gelmesine kadar Cümhur\1, 

demokrasisi ile idare edilen 
/ 
fi' 

Karanhklann Adami 
Yazan: IRFAN DOGAN · 
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zamanlar mal·sus yalan sèiylüyor, Bir sürü resim var. Ailece ç1ka
birle~me:eri 1mkâm olmad1gmdan nlm1~ fotogrcdlarm ekserisinde o 
bahsediyor. da bulunuyor. Bir kaç tane de 

Hele .on konu~malarmda, Nihat muhtelif poz kart postal. Vedia 
lçin ne 1'adar soz soylemi~ti. Onu bunlan ne de güzel s1raya koy
methetm~. ileriœ muhakkak iyi mu . Baz1 yapraklarda kendisi ile 
bir adam olarak Vediay1 mes'ut Kenam ~·anyana yerle§tirmi§. 
edecegim hahrlatmi§h. Orta taraflarda, fakülteyi bitir. 

_ Baban belln haks1zhk yapti 1 mücadelesi ile u~a~1p duruyor. Aradan be~ ay geçti. Bir daha dtgi gün beraber ç1karttiklan iki 
V dia fakat Kenan da çok lleri du. onu goremedi. Her aym sekizinde fotogra[ üz:erindc gëizleri durdu ve 
vard1.' O, bizim evin blr çocugu gi.. Son «ynlt1lan hatirma geldi evlerine gelirken, n~n gününden maziyi nahrlamaga çal.i§h. 
hi muamele céirüyordu. Ufak bir ve gozleri buland1. Eski Kenan ile sonra bu âdetini de degi§tirdi: Resm:n bir tanesini yerinden 
kirgmhk yüzünden gëisterdiJ:! 1. o günk1i adam arasmda ne büyük 9imdi oobasmm yaz1hanes.ine ug- ç1kard1 ve onun el yaz1S1m okudu. 
oat çok büyük degil mlvdi? An- fark vardl. l3abasma ber ay ge.. rayarak bo~unu veriyor. Bu bor. Bunlar, birbirlerine sevgilerini 

1 k h h ],,_ .. k· .. d.. tirdigi paray1 toplayabilmek için cun odcr1mesindeki mückülât ne açt1klan günl<'re aitti. O. zaman. 
a~a cr a "'" mum un u. k d' . • • ·1 ·h 1 tt·~· "' en 1n1 :am manast e 1 ma e 1g1 kadar da fazla. ne güzel ta~avvurlan vard1. Kar"lr 

- hzdi nef1>ini kayb derek be- belliydi Gece3inï gündüzüne katarak; vcrd1klcri zaman evlenebilselerdi; 
ni k zanmak ona elbette ki çok Fakültecl1? iken yaphrd1g1 elbi~ sihhatini. camm feda ederek ay. , bugün \'cdia. evine ve koca.ma 
ag11· elecekti anne. Babam ne. ieleri hàlâ kullamyor ve muhak- larca di<iinmesi, ugra~mast Vedia- biltün kalbi ile bagh bir kadm o-
en b z n sôzlerinin te Irinl dü. kak uzun zaman kullanacak ta. y1 bir hayli dü~ündilrüyor. Hangi laeakti. Ell-e 1utulacak kadar mey. 

§Ünemeden konu§uyor. Ne yaz1k Babas1m bir ürlü affetmedi~i her erkek bu derece feragati nefs sa-- dsnda ,,;:.irü~n bir s adetin. ba.. 
ki bund en çok i.iyan eden ben 1ièizünden belli oluyordu. A~m1 hibi ola!:))lir? Boyle bir erkegi Ve- ba 1 tarafmdan bir gecede y1k1J.. 
oldum. glzleyeoilmek için ~fsi~ son de- dia nasil unutabilir! ma;;1 ne ac1yd1? ? 

Derin bir ir geçirdi ve Kenan1 rece m•1cadele ediyor. Fakat Ve.. Birdenbire aya~a kalkh karyola Üç se:'leyi geçti, di:irdüncü sene 
d;i§ilnm;!0e ba§lad1: 1 dia kai'iyyen biliyor ki, Kenan s1 ba~in·la duran etajer üzerinden de bitmek üzere. Suadiyeye uzak-

-Kt-n b!llr ~lmdi o bu anda ts- hiç bir ::amar. sevgisini unutacak 1 albümünü alarak kar1 tirmaga ba~ l~tmld.gt zaman, hiç bir ~eyin 
tanbulun hangi semtinde hayat vaziy-ete gelmiyecektir. Bulu~tugu ladi.. farkmd.a _<.!:g.1~. Fakat donüsü, 

onu yilù Hmla vurmu§ gibi bir an. 
da èildürn1ü~tü. 

Kenanm yoklugu annesi tarafm~ 
dan anlahhnca; saatlerce a!'?lam~. 
günlerce uykusuz kalm1~h. Bir 
kaç hafta evvelki krizi, bir defa 
da o vakitler geçirmi~ti. Kend.ine 
geldigï. :; aman, i..§in düzeltilebdle. 
cegini z.1nnederek, haftalarca ug
ra~h. di:iindi, fakat en büyük mâ
ni olar.:1k Kenanm inadt kend.ini 
gosterdi , 

Babas1, k1zmm bu dü§künlügü 
kar~1smda raz1 olur gibi giirünmü~, 
annesi •,•uvafakat etmi§ti. Amma. 
ne yazil; ki. Kenan bir defa kara. 
rm1 vern:i§ ve çok sevdigini her 
vegilede bahsethgi anncsinin olü. 
sü üzerine yemin etmi§ti. 

Arad'ln yillar geçti, Vedia hâlâ 
bekliyor ve mâni olmasalar bckli
yecek te .. K:llbinde Kenamr. sev
gisi bulundugu müddetçe, ba§ka
smm hayétt arkad~1 olarak ne el. 
de edeailtr? Saadet mi? Bu çok 
gülünç ... 

Her hangi bir adama, yarm. i~ 

olsun diye, ckocam• derken, kalbi 
Kcnan için kan aèiliyacak. Dünya. 
da bund:m daha ac1 ne vard1? Bu 
aa1liga katlanmadansa, y1l!an."'.1 
eski sevgisi ile beraber sürmesi el.. 
bette ki çok iyidir. Fakat bunu a~ 
hyan Y'>k ki. Biraz ~vvel annesil<; 
o kadar ~amimî konu~urken, Ke. 
nan ismî meydana çikmca, kai1· 
nm rengi ve ~k · degi§t.i. Analar. 
babalar evlâtlarimn saadetin1 is
terlernw. Ôyleyse neden b'iyle 
dü~ünüyorlar~ Bin tane âdi Ni. 
hat. bir tane ;,;c·-efli Kenann. yeri. 
ni tutahilir mi? 9u halde ailesin. 
deki bu dÜ§ÜI.Ü§ler saçma degil 
mi? 

Albümünün her yaprag1m çevi. 
ri§te onu kaq1smda buluyo; Hal.. 
buki, haVikatte Kenan or.c\an da. 
ima kaç1yor. Elinde kocarran lm 
mazi tutuyor, fakat istikbal bir an 
bile gülümsemiyor. 

manyada, italyada, k1smen JaP" 
J11' 

yada aynf zaat mevcuttu. bu roe,,, 
lelœtlerdt>n talyada 1923 te Allf1

9 

39 
yada 193'1 te Japonyada dahi 1 ~efl 
dan evvel ve sonra tamafl 1., 

• V" 

cPluovbcratie• askerî diktator 1~ 
~ ·1d· S'l'hl '· ti:.t ge çevr1 1. 1 a anma.>:. kJf' 
kütlelerine vazifelerini, fedll d~ 
ltklanm ifa eylemek hususuP 
mecburi,Yl!tler tahmil olunall· ,, 

·plt" 
Sovyet Rusyada dahi 1917 ~ 01~, 

bmdan sonra bir ~vi askerl !C' 
tatèirlük kurulmu§tu. Bu TX1ef11 fi' 

ketin dostlarmm ve dü§rna1'1
1:t\' 

nm. tahminlerinin fevkinde h·1'11, 

hayretl~rle kar§ilad1klar1 rolld 111 
' 9 

vemetin:n bai?l1ca sebebin1 
bu cihe~te aramalid1r. .1~r· 

Birle~;k Amerikada son 11'.
11

ifl 
da ku.1vetlenmek alâmetJefl1,1!11 

gorülmesi, Er.1kâmharbiye tJt11
0
,; 

Reis\ G~neral Mare~al ile arlcll till 

larmm, meb'u~an ve âyan lfleeb..,1 
.. l 'nde - kl . i 1'9 111 - Albüm merak.i da nereden encumen en iste erin ri11v 

ç1kt1 Ve<lia? tt:irmekteki muvafafkivetle 
CDcvam1 var) neticcsiC::r. 
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Koy Enstitülerine 3 
bin talebe alinacak 

FRAN SADA 

Bir suikasd1n do-

Fu a r giire~~eri 
Kazanan güre§çilere 
he diyel e r veril d i 

l ki ay lik harekâtin 
ver digi ne t .i celer-

Zafer Ba yram1 
kutlama prog
ram1 ha11rland1 g" urdug" ll Ile t i Ce izmir, 23 (A.A.) - Fuar lerd · i güre~ müsabakalan i:.ç gün devan- (B•s loran l lnci :>ly!ada) ·,c sürulmek lehlikesine kaJ'll 

eltikkn . onra dün i:eticelenmi§lir. ml'harebeleri yapan Sovyet ordula Jinyep.•. den ayr1lacak ve Rostov, 
30 f\iwtos Zaler bayra.m.i mem

leketin her tarafmda büyük teza
hüratla kutlanacaktir. Bayramda 
htanbulda yap1lacak kutlama me
rasim1 için alâkadar makamlarca 
bir program haz.rlanml§Lr Bena 
gore merasim Taksim rrevdan1n
da yap1!acakltr. Pro11ram ·hulâsa.. 
ten 1oy1e<11r: 

~--------~ .... ~---------
Buradan yetioecek koy ogretmenlerine ara
zi ve âlet verilecek, kolaybklar gosterilecek 

Her suika st 
tekerrüründe 

Güreiç:ler ~crefinc dün ak~am nna ke1·di verd,klcrinden belk1 ;!arlon sl.ikametlerinde çekllme
fuar gazinosunda bir ziyafet veril. daha fa~ a zayiat v<.'rdirdller . ; e ve nukez ordu1u Cnubunda 
mi.i ve derece alan gür~ilere Fakat bUliin bu muvaffakiyet.. ve ayn! hizada yeni b!r cep!M? tut
mubtcli! hediyeler dag11tlm1§tlr. lere ra~rr.<.'n Alman ordulari kat'i r.aga ll'•cbur kalacakttr. 

A.nlr.ara, 23 (Îkdam Muhabirinden) - van ve binalar kurakhk, sel, v•"~" R h• t l J f z D 1 .. ·1 ' r 'i h .. ld d d'l li! ·-- e in u u an rans1 - crece a an gur~ç· er §Unta - ne. cey1 enuz e e e eme 1 tr. Bit yal11lanm1zda Almanlarm 

1 
•arlt Veklleti Ooilmü&deld den y1- çok basar yapan nebat ve ha,yvan ha,,_ d r.· B k ·• S d 1 

lllda Kay enal.itülerine aooo talebe al- laWdan ve bilùmum cevvl hâdtseler lar k urcuna dizilecek u at 
1 

rretice ovyet or u .anm u sevkUlcey§ hareketlerinden bl.. 
~· karar vennlfl.ir. En.>tltülere au- etbl oebeplerle ziyana ugrad1kl1.n tak- Y 56 ki!tOda Kenan 01.cay (Î•l.an Leningn.d, Moskova "" Kiyef Gar ·er ihtimal c.larak bahsetrnl§tlk. 
Ill cak lalebeler ta.m devreli ko7 Uk dlrde i1le\me7i yeniden tesls maksadty. P aris, 23 (A.A.) - Of!: bu!) blrinci, tsmail Gezgin (Anka· bmda mnj}lûp ve irnha etmek, ya.. U t 
• •lcteplerln.l bltirm1• •ihhatli ve millalt le Maori! Vekilll•. i bütçe.inden aama- b Al k · -" So•~Jt Ru<yay1 Alman '•adnsL zak an bu gibi ~yleri tahmin 

Tebrik ve kabul meraslmi: 
" .. & Parist·• ir man as enne ya- ra) iltinci. "' • •• • u • 

llnyelt 1t•vJU ~·"·'·rmdan ..... er~ek runda tarar ve "vam 1<a~1llyacalt blr 1 1 ,,b L.lm kt 'lmek veya "'rmek kola"d ~- u, •-·"""' ......, "' ' ·• p1lan suikast nctice~ nde A man 61 klloda Halil Uzer ( s'anbul) ne "' i ILl a 1. - .. ~ J ir ama 
"v,;Uklar1n yiyecek glyecek ve yatacak yard.un yapllacaktlr. Bu ta.ria lard.an " h b · · t" l '' .. k 

Ortlu namma Komutanhi!a yapL. 
lacak tabrikler Fmd1k 1'da Korr.\i. 
tanl'. k binumda ve a:a!l1daki saaL

lerde kabul edilecekt,r 

~Y i•gal makamalt i<gal mmtakasmda t~te ou olmam11tir. Denilebilir ar m t> n ur u mu§ ül ah,·al ve 
;, •ya ail lhU.raçalr1 kô7 enstitUlerl elde cdllecek hasilât oifetmene ait ola- • • b!rinci, hmail Topsakal (Sivas) · . ~•...,lel'in"" tcmln edlleœktlr. Kabul caktir. ()gretmenln ta.yin edllec•ii kil- tevkif e.ltlccek her Fransmn rehi. ikinci. ki Alman orJulan Sovyet ordula- }Craiti iç:nde dü§ÜOmek hayli mt-

A) Saat (8.30 - 9) !stanbul G3r· 
'<llien lalebenin en.slltüye aelme vo yün okül binas1 ve Oife\men evl koy ne addedile~gini ve suikastlarm 66 kiloda Nurettin ôzsen (An- rmm üçie birini bile imha edcme. seledir. Mùdafaa cephi>i;!ndc bu
~•titüde iken l.dnli k6ye i:id1p aelme l<anununa tev!ikan koy ihUyar heyet.. tekerrùru takdirind vak'amn va.. k ) b' 

1 
• Bk' T (S ·h ) mi§tlr, Almanlar kendi zayiatlart- j .unan Srvyel k1t'a kumandanlar1 

IJn_\ardan enslitU.de tahsillerini bitire- DiGER KOLAYLIKLAR hametil~ mütenastp mi a a re- 'kin . ' n1 amam1 e b1 .rmcm1~ er ve er 1 ~min o ·' tm . man arin kuvvet nizounu birlik korr.tltn.nlar1 ve m :i .. Ilot t:nasrallart talebeye ait olacaktir. lerince yapt1r1lacakltr. · 'kt rd 

1 

ara ir nc1 e ir a~ ey an t 1 ïd' · 1 h · 1 l k' Al l 

'"~ kôylere mualllm ••vin edlleœklere hin-elerin kur$Una dizilcceklerini 1 
72

c•k· 1.
10

da Cel'! Ati'k (Ank ) yeni bir muharebc kazand1kça. o ·e vaz1 ... tl<.'rl hahkinda biz bita. essese âmirleri. 
tu ... 

1 
_, KOy enstitülerl mezunlanndan seçi- a ara h " d k U . 1 ·,,--._n ... •.y.lik ucre.t, bir d.e!aya mahs .. us ilân ev. Jemi~tir. t ·mu are..,~ e i Sovyet Za\·iahn1 ·af 'mü~~hi erden 'Y'yadc meç- B) s t (9 9·3, v·1· 1 Bel "'""" lecek llyakatlller koy enJhtülerine de birinci, Faik Bükcn ( stanbul) .. · · aa - , v) ' aye • e. 

l!!r uzere 60 lira techizat bedeh, .a-
0
,retmen tayin edllebilirler· key ens- y • p } deg1l, aym mmtakada harbin bida. rnlât i~ ndedirler. diye, C. Halk Parti!.i ve diger te. 

.:..· Ol•hallerine attmek içln zaruri :roi l1IÜ•Ü mezunlart lçin •Kiiy Ôgrctmenle- en 1 (1 ° n y a ikinci. ye', Jrden"eri cereqn eden muha.. Gomel Almanlar tarafmdan i~ §ekkililer (Mülk1ye prot.Jkoluna 
sra11 veklietçe vel'ilecektir. •l tekaùl sand•~·· ve •r.nca •Koy Bg-1 Ha r1·c1"ye N a z 1 r l 79 kiloda Rizztk (tstanbul) ibi- J 

ASKERLIK VAZIYIU'LERi retmenlerl sa&hk ve içtimal yartlim rinci, Aziz Kipcr (Ankara) ikinci rebeler içindeki Sovyet umumi gal ed:ldi. Ruslarm bu mühim AL gêire) 
d.rllu 6~.imenler, baS1aland.tklar1 tak-

1
and1g1> kuruiacaknr. Ktiyler.de çal,.an, Londra, 25 (A.A.) _ Sovyet 8'7 kiloda Mustafa Çakmak (ls- zayiatm1 yazm1~lard1r. Bu da zl- man taarruzunu nerede ve naSll l\lerasim: 

• de ll&1ll kanun hukumlen dahlhnde "~relmenlere ve alleler!ne, koy okulla- Lehislan anla>masmm 30 temmuz. tanbul) birinci, Mehmet !Ai Ta.~ hinlri kan~hrmaklan h!lli kalma- durdura ·aklar1 merakla beklene- Merasim Taks!m meydanmda 

h ~•t•rinl alaeaklard1r. FIU askenlk 1 rmd~kl talebeiere mecc~ >en bakmak d . d . "! d b ".H~ltr. Yoksa, Sovvetler ber de!• bllir. Zlra C<.'nuptaki biltun" Bud- olacak!tr. 
iz•ieu . . 

1 
. d k 1 a rmza,1 s1rasm a 1s .. a e en ay (Çorum) ikinci. , -,

1 
en esnasmda vazi!e erm en a- füt.re Maari! Vekilliglnce hek1mler ta.- ., . . L . Ç b b' d b k d . . Merasime evvelâ Komutarun 

• ll•r, terkin olunmiyacagi Jlbi kendi- ln edll ~kl' K" 
0 

•ret le i ot- Zalesk1 !lin yer ne eh1stanm Agir siklette Mehmet o an t.. ;;in a " a ar zay1at V'E!rmi§ oL yenm ordusur1un mukedderah ba-leri _ • v ec ir. uy ~ men " 1 .. .. 
1 

· . al d • h b · · d h · d " k1iaall muayenesile saat 10 da * 
ne a;te~men veya a&ken memur o- retmenleri eilen , .• çocultlan :\laari! Londra buyuk e ç1s1 Kont Rani- rinci.. 6 ar l ou ar in ~1m iye kadar 1s me•·zuu ur . .,.imalde Lenin- t .~~cuya. kadar ahnokta. olduklatl ile- Vekilligi :revanloryum ve sanaloryu- zinski Gcneral Sikorski'nin riya.. Ankara da b i r f u- bitmesi làzim gelirdi. gradm n,üdafoasma halk ta i~tirak lanacak, badehu stiklâl Mar~· ça-

. •rlnm üçle lkisl verilecektir Bun- . ti d b 1 d "' L h' t K y h lmacak, Cümhuriyet àbidesine çe• 
lar sere b 

1 
k 

1 1
. · .b. munda parasu tedavi edlleceklerdir. 1 se n e u un U5U e " an a- eni arp vaziyetine gelelim; edlyor. Pck kanh muharebe ola. r cr ' . " ml ve manevra •• 1 . . . . . t .. a b a lenk konacak ve hilal>eleri mütea. 

~beplcrle sllâh altlna ahndlklan lait- Bulun bu haklardan ist1lade edecek- bmesmtn harictye nazirligma ta- a r a l ~ ID US • Q&rk cephe9i O>§mda kalan ba.zt cajt , · (' h kt F k 
1"de Ucrttlerlnl tam olarak alacaldar- leri lsteklllere talebeyi oeçmc&e memur yin edilml§tir. d "} d • müstahkem mevlcilcrdc Ru&lar u ~na! ·•·,Ç ~ 1~l e ~od ur.kn a at kip geçit resmi yapilacaktir. 
"''· 'edtlenlcr >a roltndan etralllca anlahla- K .d d ... I k kas1 ter t i p e 1 1 t kd' le" b' b tl h't• .. m m ~az ~e goz en c;irml-1 Merasim • tl§lari: 
O<;llET'.lE','~ERE VElt .. ECEK •n•~1· ~akhr .,. Lultkle geçlnen koylü aile!•- ayseri e agc1 1 a ire' ger Ir se a ~ a a mu. yarak ne Voro~ilofun Leninl:'rad 30 A~ust.os 1941 gu"nü saat 12 d ·' "~ ·~ ~ ' • Ankara, 23 (AA. )- Izmir en. dafaa mJharebelen veriyorlar. Bu 1 ve 

5 

VI! ALET '. :nin ç .. ocu. klaru!an Slhhat duru. mlan bu fa a} t" et "t . ne d~ Budyenninin Kiyef plÜ- 21 altm top altlacaktir. y ternasv•.nal fi.annm aç1lmas1 do- ;e!urler ~unlal'dt: • da!aa"ina fazla ka 1 1 lâ 
llu oaretmenlere çallpcaklari kO;v- i,e musait bulunanlar talebehge kabul 1 L d .. 1.. • !inde K • p1 marna an • 30 Agustos günü ve gece icliir 

l~rde lltretmenm ve al10>omln geçimine, olunacaklartl1r. Almacal<,. talebeyl tlk Kayseri, 23 (A.A.) - Beraber!e. lay1sile burada yeni bir milsaba. - ·' oga go u ~1ma ex- zimdir. Aksi takdirde iki ordunun bayraklarla süslenecek ve tenvil' 
·•u1 lalebc'Stnin ders tatbikatma yete- tedrisat m!tfe1tl~ler1, ge21 bafmuaillm- rinde Daltc1ltk Fcderasyonu Reisi ka tertip edihnl4lir. Bu müsabaka- holm. Ruslar burada ~ark'\an, ~L akibetlen !eci olabilir. edilecektir. 
C.k inlktartla arazi tahst.> edilecektir. Ier, naMye ve kôy b.•imualhm ve muai- de oldugu halde Kayseri Maarif V1 kazanan birinciye fuar seyahat malden ;e Garp'lan tecril edilmi§, 
~r1ca Utihsale yaray1<1 aletler, lslàh !imlen aeçeceklerdtr. Ahnacak talebe Müdürünün idaresmde yirmi ki~. bilet;i. ikinclye V<.' üçüncüye de bl- valniz arakla-mda bulunan Lado-
.1 ilmls tohum, çl!t ve !rat hayvaolan, say15unn Uç miall namzet ~necekUr. lik bir da""i kafiles1· Erci,"es'e ç1k- rer takd·rname verilecektir. Mil- .. 1.. k kal t 
'lia fidan glbi vaSllalar devletço pa- Seçime ait fitler 10 blrmc11ejrm 1941 15" , ga go u aç1 m1~ 1r. 

---iSüyük tar ihi roman:154-----------

SuJtaD Aziz N~~2I~_!!~~~~?) l':li,, olarak verllecektlr, Mati;al, halo'- tarihinde vekillete aelm1~ bulunacakhr. mak üzere bugün buradan hareket sabakavu herkes i~irak edebilir. 2 _ },s'.onyada Talin !j!!hri. Bu 
temi~lerdir. Müsabaka ~rtlan ~dur: da $ark'tan ve Cenup'lan muha. 

Y ug o s la vya da 1 Bir gen~rale 

Ceteciler i ih- Tobrukun zap• 
bar edenlere ti imkânsizdzr 

Kalile Erciyes'de bei gün dag' 1 - l üfek 22 çap ni~an tûfegi. • 1 $ara edilmi§tir. Garp ve $imal 
gore sporlarile ve tetkiklerle m~gul o- 2 - Ah§ vaziyeti: Ayakta des- .>epheleri dcnizc dayahdir. 

lacakltr. Dagc1lar1m1z buradan dO- •

1 

tel:siz. " _ Garbi Ukraynada Odcsa li-
Millcrrim Mehmet flü§lÜ pa§a. 'sadrâzam olmu~tu. Fakat sultan A,. 

nm, Hü:,eyin Avni ve Milhat pa- ziz her ::iedense Hüseyin .Avnl pa. 
~alarm mevkii iktidara gelmesi §adan ürkmÜ§ onu daima merkez
Rus siy,1 etini ve muvaffakiyetini den uzak tulmaka çalt§ml§h. 

Para vâdedildi S'dn~y, 23 (A.A.) - Afrikadan 
gelmPk e olan General Mac Kay 
Sldney'" munsalatmda du~mamn 
'I'obruk'u hi\\Jir zaman almaga 
n1uvaCfak olam1yacalt1n1 ve Gene
ral Sir Thomas Blam;,y ile digcr 

t> a gl a ra çekilen 
&aker dovütüyor 

Zagreb'de idamlara 
iiç gün devam edildi 

1 kumand.-nlarm da ayni noktar na.. 
'zarda oc ·uklar1m sëiylemi~tir. 

'f erli halk cebri 

Gene·al siizlerine iunu ilàve et
mi~tir: 

Avustralya k1l'alarmtn Damur-

tehc ire t âbi ES 
Lond1a, 23 (AA.) - Ofi: 

1 
Yugo.<lavyada bütun kominisl

'"1 \'e '."te harb1 yapan her §&hs1 
b lt1ir1•nicre mükâfat vadedilm1§lir 1 
Ç 1eci "~ komünist ba~tna üç bin 
Ve bunlartn ~eflerinin ber biri 1- ' 

~'.ll Y•rn11 be§ bin dinar vedecck. 
·r. 

- Dcmek Vik•or bir §ey soy. 
lcmck .• temîyorsun degil ml yav 
rum? .. Bu genç arkada~la ni. 
çin bogazla~t1g1m da soylemiye. 
cek m1sm? 

\' e r .. ~lt·gre masan1n üstünde 
duran lmll tabag1, bardag1 ve 

l.!i•l\."r memurlan bu surette §i~ey1 yt·re birakt1. Çantay1 ma. 
~b~YnQlmilel hukuku ihlàl etmi§ sanm ustüne koyarak açl1. 
u[.. - Hum! ... Bu kâg1tlar sizi a-

•nuy 1rlar çünkü Yugoslavya. tia ' lâkadar etmez Del vin ... Bunla. 
iugÇete muharebcsini yapanlar ri ikin.:i ~ubeye teslim elmeli .. 
d· Dslavya muntazam ordusunun Bakin nurada Herslal'daki F. N. 
d •glara çekilmi~ olan kuvvetleri- de ima! ediler. yeni bir mitralyii 
~" Sur,lar sùâhlanm saklamJ.§lar zun m~vi l<opyesi ... Bu da müs. 

"~r.hiç b1r vakit tesltm olmami§lar-1 tahkem bir me\'k1in pliimna ben 
"' ziyor ... $lfreli bir tak1m mek. 

•. Su ka~ramanlann ve aileleri. I tuplnr ... Bunlan miltehass1sla • 
'"li 

8
. 1 ra ver:i1eli ... 

t Urdukleri hayat birer des. Ocak a ale~ henüz tamamile 
and1r. ·iinmem1~1l. Birden, hiç bcklenil-

è· ba~la•a çekilen ve burada ma· medlk b'r anda, Viktor mssanm 
"•~alarda yai.yan bu askerler gay. •i.is•üne alilaruk 1<.:.g..tlar1 yakla.. 

•&bi[i .. di. Megce bu harekeli hesablam1~ 
'"a•· · 'nurur ormanlarda toplan-" •t olacak ki komiscr Delvin ale§ et. 
ni a \·e dil$mnn1 mülemadiyen 'l' l rnege ter~ddût ettigi halde o yum-
~O<: a a;naktadirlar. Kadmlar ve rugunu ~iddell-e garsonun ·üzüne 
la Ultlar da bu s1kmhh hayah pay indirdl ve Vktor evrak1 ale~ at-

illla1<;1adir ma"a rruvaffak olamadan yere 
At· · 15 

\' ihver hava le!jekkülleri ~di yuvarland>. 
AJUgos:.,,yada pek azalm~tr. Kâg1t'"r dag1lm1§ll. Vktor bir. 
•· u tevi.ter hiddet ve hlrslanni denbire k1zarnn sol yanagm1 iki 
-ic<:.Jr, y 

1 
elile tu:uyordu. Bu harek<.'li bir 

~debiliyap! tkh.ri idamlarla tsdil §Îm~k >ÛrJ'i!e vap1ld11!1 halde 
b· ~t ar. Za[:repte vukubulan Dclfos ~u hadiseden istifade ede. 
v~tnSl\l.ika"t n~hcesinde üç gün de. rek kaçn al\a te~ebüs eW. Birden. 

1 •urctt d 1 bire ''alaktan kalkarak komiseri r> ti,,nl c 1 am1ar yap1 m1~t1r. .. 
itt.h "1'tn arasmda mü~evvik olarka arkasrndan geçrnek lstedi. Fak:at 

· am · Dd ·n f~tkina vararak bacag1m 
tn c .Ji len hnhamba!jl Marco ~•·ni' oldu 

:el <te bu,unmaktadir. uza·.tt v~ geçmesine ·~ 
<>lnia'I' 1 Megre: 

lar l'u ar; talyanlar ve Macar- _ i;..mdi? ... 
, _ no $•mal mmtaka.>mm Ju- Dedi. Fakat Viktor hiddetindel! 
·une -

Sj, ·P•enmn, ~1malî ve Garbî 
i\·e-n. • 

ltuk '8 n1n y~rli halk1ru vasi 
vak, kitle halinde cebrî teh.. 

tutarak bunla1rn vücut. 

kurtulmaga ça~m1~lar. 

kèipürer.?k inat etti: 
- Ne' §imdi ne de sonra ... Hi~ 

bir ~ey soylem(yeccgim! 
- Sana bir y itordum mu? 
- Grafopulo3'u ben êildilrme.. 

dim .. 
- Bana ne? 

nü§te Toroslar'a gidccekt' r. 3 - Mermi ad<.'di: 3. mam. Bunun yalmz denize dayalt 
Ebedi $ efin Kas- 1 4 - I'~def: Da reli hedef. olan Cer.up t'Cphesidir. 

5 - '-lcsafe: 50 metre. Güniln askcrî edebiyalma (i.lç 
fa mO n iyi z iyaret- 6 - "<azanrna §artlan: Erkekler DÜnkerk vaziyeti) diye ge~"'n bu 
fer"n in ytlcf ënümÜ tn az 27 pu,·an, kadmlar 15 puvan roevkilerm Dilnkerk kadar ebem. 

altüst etmioti. Va!dc Sultan da Hüseyin Avni 
Mütercim Rü1tü pa~a sadaref pa~ya '.lti§mandl. Sultan Aziz HU.. 

m<.'vkiin~ gelir gelmez Ru• sefare. seyin Avni pa§ay1 büsbütün mer. 
tinin mevkii tatb1ke koydurmak kezi saltanatmdan uzakla§hrarak 
üzeœ oldugu nahiyeler ve lcoyler Yanya, Terhale askeri mmtakas1 
maddesini ~iddetli bir kararile or. kumantldnh~t ile lstanbuldan ade. 

1 yaomahrt 1~3 md1r. En fazla pu- rniyei yoktur. Zira Dünkerk'e c. 
Ka;tamonu, 23 (A.A.) - Ata- van ala , müsbakay1 kazanacak.. hemiyet verdiren mescle 300 bln 

türkün Kastamo nuya geli§inm y1l- ·r Kadmlanr. ah§ yekûnuna 10 ki§ilik •nüttefik ordusun·m mev
diinümü miinascbetile burada bü. puvan tl~ve r:\ilecekt1r. cudiyeti 1di. Halbuki bu üç mev. 
yük merasim yapilmi~ ve Ebedi 7 _ ),1ijsabaka günler1: 24 A- kideki Sovvet kuvvetleri toplan-
!;\efm hatiras1 anilmt§l.r. O;ustos i't.zar, 30 Ajtu•tos Cumar- sa. ylne 300. bin kt~i ç1kmaz ve 

da yap'•klan hUcum neticeslnd·- 1 .-si, 31 J,A"ustcs Pszar günleri saat kar41lara1da da o kadar büyük AL 
dir ki Suriye mütarckclli vukubuL t4 de y~p1lacakhr. Hcr musab1~ ma nkuvveti )'Oktur. Ruslarm bir 
du. Ve Amerikan tayyarc ve tank-1 muayyen günlerde yali:1z 3 mcrm1 k1s1m kuv\'e.lerini kurtarmalan 
!ar1 bu ,1uha1ebede kullanild1. a\mak iakkma mallktir. muhtemcid1r. Kilçü.k mikyasla bi
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l .. , .;çesi M. Feridu~--

- Si' hoyrat bir adamsm1z ... 
Avukallm ... 

- Ay daha §imdiden avukat1 
m1 dü§cinilyorsun? 
Komi~er Delvin deükanlmm 

hiç bir hareke.im kaçirm1yordu. 
Gôzlerin'n gardrobun üstüne ta. 
k1ld1gm1 gordil. 

- Galiba orada bir ifY daha 
var! decli. 

Mcgre tekrar sandalyanm üstU.. 
ne ç1karak: 

- Oiabllir! 
Diye .asd' k etli. Eh ni bir müd-

del dola~,1rchktan sonra 
bun üstiinde mavi renkli 
bir cüzdan buldu. 

gardro-

- Grafofulos'un cüzdam!. .. De. 
di. Bin•r frankhk otuz Frans1z 
banknotu ... Bir tak1m kâg1tlar . .. 
Ay! Bir adrcs... ~en . Dcl!'tmen., 
Pot.d'or sokag1 ... Ba~ka b1r yaz1 
ile sunu yazm1!llar: Binada kimse 
yatm1yor ... 

Mcg~r arhk hiç kîn:se ile me§
gul olm1yordu. $1freli bir mektu. 
bll tetk1k cl1yor, baz1 i~retleri 
say1yorc:u: 

- Br ..• tki. .. Üç... Dokuz ... 
On! ... On harClik bir kelime ... Ya
ni: Grafofulo! ... Bu çanladan çil<:
ti. .. 

Mcrdivendc ayak seslcri ~til

ii. Kap1ya asabi darbeler !ndiril. 
.ii. MùCds G!rard'in faal slmas1: 

- N~ haber?. 
- •fiicn _ Degirmen. ku~ahld1. 

K.imse tl>~an ç1k::nnaz. Fakat ... Bir 
nüddel evvoel MO&yô Delfos gele
·ek oglunu arad1. Adel'i bir ke-
1ara çek.,rek bir îf'Yler konu~tu ... 

Sardan ç1kmas:na mâni olmay1 
.nuva!1K gormedim amma cnu ta. 
1dp ettim ... Buraya geldigini anla.. 

ymca l·emen ko~arak sizc !labcr 
vermeAe geldim... DinleyinL .. 
~imdi merdivendcn ç1luyor ... 

F1lhakika biri sendileyerek son 
basamaklan ç1klt, ellcril1: sahan
hgm duYarla!'im yokladi, nihayet 
1'ap1y1 v..ird\l. 

Megrc '·ap1y1 bizzat &,t1. Ken
disine azametle bakan kir b1y1kh 
adamm iinündc egildi. 

- Oglum burada 'm1? 
Oglunu acmacak bir halde gor. 

dü, parrraklarm1 §&klallt: 
- Haydi, evc! 
Dedi. Yen! bir hadise ç1kacakti. 

Rene etrafmdaklere korkak goz. 
ierle bak1yor, karyolan1n demiri
ne sar1hyor ve di$leri §iddetle bir
birine çarp1yordu. Megre mUdaha
le elli: 

- Bir saniye! ... Lûlfen oturur 
musunuz Mosyii Del!os? 

Kir b1y1klt adam nefretle etrafi. 
na bakmd1. Nihayet dedi ki: 

- Benimle konu§mak istiyorsu
nuz deijil mi?, .. Kim oldujtunuzu 
lùtfen •ilyler m'.siniz? 

- Bunun ehemmiyeti yok! !cap 
ettigi zaman komiser Delvin size 
k im old 1gumu sêiyliyccekhr. Eve 
dondüj:iti zaman oglunuzu azarla
d1n1z m1? 

- Onu odasma kapad1m ve ka.. 
rarim1 oeklemesini sôyledim, 

- Bu karar neden lbarelti? 
- Da!'a bllmlyorum. Herhalde 

onu blr t>ankada veya bir ticaret. 

hanede staj yapmak üzerc yaban-
c1 bir memlekete gèinderecegim . 

Hayaltn ne demek olduA"unu êig
renmesi zaman1 gcldi. . . 

- Hay1r Mosyo Delfos! 
- Ne demek istlyorsunuz? 
- Saiece ~unu siiylemek lsti. 

yorum ki o zaman geçti arbk ... 

Oglunuz Pcr§embe gccesi parasm• 
çalmak için Grafofulos'u oldürdü · 

(Devam1 nr) 

rer Dün<erk tekrar edilccckltr. 
~ark ccphesine gelince o da 

~oyle hu' 1 edilebilir: 
1 - f? mal cenahmda Ruslar 

(Peypo3 - llmrn - Zeliger golleri) 

hattmda tutunamadilar, Alman 
taarruzla'41 kaq1smda Le· 1·ngrad 
Garbmda ve Cenubunda Kron}
tad • Novgrad hathna çekildiler. 
Ve tamamile Garba müteveccih 
bir ce:ih-e tuttular. Bu suretle 
(Tarva, Klngi$ep) mevkileri Al
manlarm eline g<.'çt.i. Ahr.anlorm 

Novgracl. veya Borovis islikame. 
tinde yaptiklar1 laarruzlar Voro. 
vllof ordusunu merkez ordusun. 
dan ayi:-may1 ve Leningrad etra
f mda c~nuptan ihata ederek im· 
ha etmey\ istihdaf edlyor. Eg<.'r 

Ruslar y~lmz Leningrad1 müdafaa 
etmek ;:aygusuna dü~erlerse bu 
yüzden ~arka çekilmek ve yeni bir 
cephe tutmak imkânm1 kaybetme
leri ihtimali vard1r. Bu itibarla 

Voro~ilof ordusu, büyük k1omile 
~rk'a çekilmeyi ve Moskova Gar. 

bmdaki merkez ordutlile bir hiza.. 
da y-eni btr cephe tutmay1 daima 
hesaba ·.cutmaltdir. 

2 - Merkczde Smolensk Dogu. 
5undaki sûkûnet, Almanlarm bü

yük bir taarruza hazirland1klanru 
gôsteriyo1. MerkezdPki Alrnan or
dusu, cenahlard~k1 Alman ordu.. 
iar1n1n kt::ndi hizai1na kadar iler .. 

lemeleriai bekliyor. Bundan son
ra l\lOikovaya kar~1 bir yartm ay 
eklinde vaziyct ahnacak ve bu 
rnrbin "" büyilk meydan muhare. 

·si ba~•1yacakttr. 
3 - Cenupta Alman ardulan 

Kiyef h:.riç olmak üzere a~ag1 
linyeper boyuna vard1lar. Bun. 
an geçmek :;:üçtür. Bu i~i kolay
l§ltrmak ve ~arkî Ukraynaya ya. 
~ 1lmak için Almanlar Gomel Lbi. 
iesinde:r1 kuvvetleri Cenubu §•r
ki istikametinde taarruza sevk-et
!iler. Ba taarruz inki§fa ederse, 
Kiyef ve bundan daha mühimi, 
1~ag1 Dinyeper ~arlondaki Sovyet 
rdusu ~imalden kavranm~ ola
~kt1r. Bu takdirde Marc~al Bud. 

, enni, 9;malden \hala ve Karade. 

tadan kaldirm1 ·ti. ta tardetml~ti. 
Bu kararm ref'i hiç üphe yok Ancak bm iki yuz !!eksen üç 

ki, Ruslara bùyiJk bir darbe idi. I tarihinde Ali pa~a sadarete ve 
Mahmut Nedim pa'8 saoaret Fuat pa~a hariciye nezaret!ne ge

mevkiinde ka!d1kçs Ruslar, hemen l !erek Girit ihtllâli dahi ~iddetle 
h-er is'edtklerini yapmaga f1rsat j devama ba1laymca Ali pa§a. Gérit 
buluyorl.1rd1. 1slahatina memur oldu. 

Ruslar, !dari cephedcn mu,·affa. I 0 rnk'ller Giritte Serdar Ekrem 
:.:yetler kazamrken tngiltcrc ve Ômer pa§a vard1. Ômcr pa~antn 
Fransa <la mali cepheden muvaf- • Girit ihtilâlt ûierinde Jâzm;i nç
fakiyctl-er kazan1yorlard1. Palmer hile iktidar giiotercmen:esi dolay1-
bankasm•n !evhîdi düyun ile bir 1 sile zelolundu. Ycrine Hüseym Av
~irketiiloizam1ye e~kih için ~·apt1g1 t nipa.,arnn gtinderilmemesi dü1ù. 
muvaffakiyctl1 muzakereler buna nüldü. Fuat pa§a ,.e Ali pa a Hü.. 
delildi. •ey•n Avni pa~an.n muktedir b:r 

ingilizler Devle!laliyyenin \'anda asker oldugunda muttefik idiler. 
t1111 <.'llerinc almakla dedelt için- 1 Fakat Sultan Azizin pa§a hakkm. 
den zaptetmi~ oluyorlard1. i~in ga. daki adaveli bu mukledir askerin 
ribi sek1z vilâyet â~an dahilinde 1 mühim mevkilerde kullun1lmasma 
Sivas da vard1. màni oluy.ordu. 

Îngilizler, mali ve iktisadi min. 1 Serdan Ekrem ômer pa§anm az
takai nilluz tests ederck Rus mu- li üzerine Fuat asa Al· pa§a ile 
vaflakiyctlerine sed çekmek yol~- beraber olarak ~ù'sdyin 

1
Avni pa

nu tuh~u*larch. Baz1 seçme vils- §anm Girit Serdan o!masi üzerin-
yet var1datlanm do~rudan dogru. . . . , . 

Il 
· 1 lt l 1 'l'zl de 1tl1fak ett1ler. 'i e, Sultan Azizt: 

ya e erme a aca o an ng1 1 cr • il k b'ld' dll 
h

. .. h k k' .. keyflyel1 m ~ter" en 1 tr er. 
iç ~p. e yo . >, nufuz mmtakala.. Girit lhtilâli mùhimdi, 1iddctli 

rm1 ,es..; -et~ oluyorlardi. idi i..>evlet muztar mevkldc kal· 
Harp ve d:ll'bla muva!fak eilam.1 t Bu sebeple earünâçar S 1-

kl li I 'l' 1 R mi~ 1. ' u yaca a:~n 1 an yan. ng< 11. er, u• tan Aziz Hüseyin Avni pa~an'n Gi • 
!ara mau ve iktlsad1 c~pheden yü. . • • . . . 

·· k ·ai •· k'li 1 nt Serdarbgma getmlmesme mu. 
r uyeœ mam ar "'li 1 yo unu . C k 1 lt' 
tt 'd Dl'! .. rnaac1. u mu111ar 1. ev ella 1yyeyi 1çm- H.. . A . .. k 
de sat l 1 ·di useym vn1 pa§a, mu emmel 

R
n 

1 
m 8 .•.yor a M. h ve, cür'etkâr bir askerdi Hüseyin 

us ar, muterc1m e met pa~ . . . . · 
mn ve atkada~larmm tuttugu s1ya- .-\\·ni pa~a, GlCit ,·ahhgi ve kwnan. 
sete §iddctle muhahf olmakla be. , d~nl;.gt ile . (Yunan.istan) Yen:1e-
uber bir liey yapam1yordu. hirden G.nde geldt. 

C'ünku so{talar ve halle tamamL Hiloeyin Avni pa9a, Girit vali ve 
le miltei-<im Rü1tü paµ ve arka. kumandanhg1 zanmda hüsnü hiz
da§lar1 1 araftan idiler. Softalara met elti. iktidan §ahsî ve askeri
bol bol paralar dag1!thyoràu. sini giisterdi. Pa~amn bu hareke-

ingili>: siya • Unin agtr bastig1 tinden Ali pap, fevkalâde mem
tezahür t>lmijU. lngilizler en mü- nun olmu~tu. 
him ve halkça sevilmÏlj olan Os- Âli pa~a. Giritten t.tanbula av. 
manh ricalini alarak onlar vasita. detinde Hù;;eyin Avni pa§amn 
site sofla'an ulemay1 münevverleri mutlak surette seraiikerlik maka. 
ele ahp Mahmut Nedim p~anm mina gct1rilerek ordunun tensik 
kurduëu Rus siyasetini devirme. ve tanzimlnde Viicudundan istifa. 
ge yürümü§lerdi. de olunmas1 üzerlnde 1srar ettL 

Daha do~rusu mesele Sultan A- Fuat pa~a da Ali pa~a ile bcra
zizin hal'i idi. Masonluga merbut, berdi. 
esrardan olan Sultan Murad1 tah- Îki pa~a. Sultan Azizin Hüseyin 
ta ç1kar.irak Türkiyede Libcraliz. Avnl pa§a hakkmdaki her türlü 
mi tesis yoluna g!diliyordu. adavetinc raAmen pa~ay1 serasker-

:. lik makamma getirmlye muvaffak 
Sultan Azizin hsl'inde iin ayak o oldular. 

lan ve, !lk fikri ortaya atan Hüse. Fuat pafa, bu s1ralarda vefat et
yin Avni pafa idi. Hüseyin Avni mi§ti. Fakat, Hilseyin Avni pa~ay1 
pa~a evvelà Fuat papya hulûl e- Ali pa~a da tutuyordu . Bu sebeple 
derek ooraskerlijle kadar yüksel. Sultan Aziz, p~ya h'r §CY y•pa-
me~e muktedlr olmu·tu. rruyordu. 

Hüséyin Avni pafa ikl defa da (Devanu ,.,.,) 



ARETÎZM 
8 i ri n cil i k l eri 
Bir çok bolgeler
den gelen 200 
atletin if;tirakile 

ba,1ad1 
Dün atletizm birinciliklerinc 

2UO atlctin i~tirakile Fenerbahçc 
i.tadyomunda ba§lannu§hr. Yap1-
lan müsabakalar neticei.inde fma-
le kalan atletler §UDlardu: . 

1(10 ir.etre: Sam! Eski~chir, Sezai Is
t<inbul, Ziya Bursa, Ahmet istanbul, 
Hayri Istanbul, Turan Kocaeli, Valtur 
J~el Vedad Içel, Sabahaddin Ankara. 
Y~ksek: Sureyya ÎL!Ilir, jeni Anka

ra Turan Eskijjchir, Rah.im AnkalJI, 
Je~a Îslélnbul, Scli_m istanbu!· 
Tek adun . Gùner Istanbul, Kemal Bur. 
1a Cemal Ankara, Melih Ankara, Mu
a~mer Îtitanbul, Omer ~ki~ehr, Hü
teyin Zon&uldak, Vakur Içel, Muzaf
fer istanbul. 

Disk: Allk !.<mil", Hayn Ank.~ra, Ate~ 
Ankara, Arat Konya, Yavru Istanbul, 
.Melih Istanbul. 

110 maniait: Suat lm~ir, Hayri An
)cara, Yavru istanbul,_ Kâmil Ankara 
Turan Eski~ehir, jcba Istanbul. 

C.ir1d: Fuad Bursa, Mustafa AnKara, 
Kemal Istanbul, Re~ad Ankara, $eri! 
istanbul. 

:ioo metre: Sami Esk~bir, N~had Sey 
.ian, Muzaffer Istanbul, Hayri Istanbul, 
llüseym Zonguldak, Sab;:ihaddon An-
kara. 

GWJe: Ald iz.m,r, Ale~ Ankara, Arat 
Konya, jeba i tanbul $e.i:~r i~tanb~. 

Smkla yûksek: Suha Izmir, Murur 
Kocaeli, Celâl Ankara, H::il!d istanbul, 
Muhiddin islanbul, C1had lstaDbul. 

400 metre: Rasid Ankara, HU eyin 
Zongi.1ldak, Adna0 Istanbul, ibrah•m 

. lcel, Remz.r ist.anbul. 
Çek.iç atma: Balc1 Ankara, A~ An

kara, Alâaddn istanbul. ismet istanbul, 
ilyas icel. 

Fir.aller y4I"Ill :r«plla• Ur. 
----o---

Sovyet tebligi 

- ... 

Almen tebliil 
<Bat tarati l lnd ~·> 

zarfmda œeryan eden muharebe. 
Ier esnasmda 200 blokhavz ve is. 
tihkâm zaptettikleri Alman rad
yosu tarafmdan bildirilmektedir. 
Bu istih.kâmlann ibüyük bir 1csml 
yeni ve 75 ve 105 lik tarekli t.op
larla müCE'hhez bulunmakta idi. 

ALMANLAR LENÎNGR4DA 
20 KÏLOMETREDE 

Stokholm, 23 (A.A.) - Oii: iyi 
haber alan mahfillerde beyan edil
digine giire Alman k.lt'alanmn Le-
ningrada yirmi kilametrelik bir 
mesaleye kadar geldiklerine dair 
dün Berlinde baz1 §ayialar dola~
makta idi. 

VOR~ÏLOF A AiT EVRAK 
GÔTÜREN BÏR TAYYARE 

DÜ~ÜRÜLDÜ 
Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B: Sov

yet ordulan §imal mmtakas1 •ba§
kumandam Mare§al Voro§ilof'a 
ait evrak1 gotüren tayyare, alçak. 
tan uçarken Almanlann muvak
kat bir tayyare meydam civarm
da, motêirüne ate§ eden Alman pi
yadesi taraf,1.-i:m :nrr.1:;e mccbur 
edilmistir. 

Tayyarede Sovyet ba~wnan-
danhgma ait mühim gizli evrak 
ele geçirilrni§tir. 

NÎKOLA YEFTE ELE GEÇEN 
GEMÏLER 

Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B. bil. 
diriyor: 

Nikolayef limanmm Ï§gali esna
smda Almanlarm eline geçmi~ o. 
Jan Sovyet gemilerinin bu limanm 
terkinden encl Sovyetler tarafm .. 
dan gûya tahrip edilmi~ oldugu 
hakkmda scrdedilen iddialar res
mi Alman makamlannca kat'î su
rette tekzip edilmektedir. 

Bu n.akumlarda müsahede edil
digine gore, Sovyetler bahis mev
zuu olan gemilcri tahri:be vakit 
bulamam1~lar ve bundan dolay1 

(Ba~ I< ra!! 1 inc, 5aytada) gcmiler Almanlann eline sapasag. 
muvakk-tten durduruldugu anla§il Jam geçmh;tir. 
maktad1.r. FiN TEBLiùi 

Mosko';a, 23 (A.A.) - Sovyet Helsinki, 23 (A.A.) - Fin ordu-
lstiliaharat dairesinin sabah saat la • k 'h "" A,,_,, 

t . d t bl" - . n umurru ararga mm uu 6 us .. 
10,30 cl.> m ~&r e en e igi: t k" . h kk d ki t "-li". 

22 A " . k t' 1 . 1 tos a 1 \'aziyet a m a eu g1: 
gcstos geces1 i a anm1.. Lad ··i·· ·· · li b. • _ oga go unun §lma gar 1sm .. 

bütun .:iephelerde anudane muha. d k" h ._ k•t ik" · . . . e 1 arp .,are a 1m1z, 1 çevirme 
iebclerire dt!vam etmi§lerdir. h k ti .1 t· 1 • t· , are ·e I e ne 1ce ennu§ ir. 

Mosk'lva_, 23 <!'·A.) - Gec~"~a- Bu çemberlerin gittikçe daha 
ns1 ne~red1! n b .r Sovyct tebhgm. . d k t 1 ·· e..; 168 . . . . . z1ya e apa 1 mas1 uz .. ne, 
d~ S~v:etlerm ~ki a_y içmde 7oo inci takviyeli Sovyet f1rkasm1 Sor
bm k1§1 kaybettiklcr1 fakat Alman tav~la'nm cenubundaki burun ü
zayi:tmm iki ~lyon k.;-?iye _balig zer~ne sürmek kabil olmu§tur. ;Mu
oldugu kayded1lmektedi.r. Bir ay harebeler esnasmda, bu f1rkanm 
~vvel Alm.an radyosu son So\·yet kuvvayi külliyesi imha edilmi§tir. 
ihtiy~tlar1ru~ da c_ep~eye sevk.e.. Bu f1rkamn geri kalan k1sm1, La
~>:.lm1§ oldugunu idc.Lla :tmdt•: doga golü üzerinde Valma'ya çe. 
1d1. 0 halde Almanlari agir zayi- kilmi§tir. Bu ric'at esnasmda, bir~ 
ata ug;a:an Kizil alaylar nereden çok vapur ve sal batmlmu,ibr. 
ç1kh? Ik1 ayh.~ harp Kmlordun~n Harp ganaimi, çok büyüktür. Bu 
mahvolmak_"~o~le dursun ber gun firka, çarp1!imalann son salhasm
kuv\ etlend1gm1 ve mukavemf't.im da 300 araba, birkaç yüz at, birkaç 
artt1rd1~11n goste~mi~ti.r. Alman. düzine top ve mühim miktarda mü 
lat gerç1 baz1 §e~ irler Ile baz1 top. himmat terketmi§tir. 
raklan zaptetm1§lerse de 1bu mu. 142 nci ve 198 inci Sovyet fir. 
vaffakiyetleri kendilcrine insan ve kalan, kanlt kayiplardan sonra, 
'nalzeir.cœ agir zayi~t~ mal ~!- Hpitole'un §arkinda Kilpula adas1; 
mu§tur. Son haltalar 1çmde kit a. na geri püskürtülmü§tür. Çarp1§
Janm1z dü~anm 12 tank f1rkas1. malar dcvam etmcktedir. Sovyet
m,37 p ade f1rkasm1. 9 motOrizè Jrr, bu firkalarm geri kalan kis1m
f1rkasm1. ?ir _kaç hücum firk~s;n larm1 tahliyeye çah§maktad1r. Fa. 
ve muhtehf p_1~·ade ala) larm1 irrJ1a kat tahliye mevkileri daimî suret
otmi~lerd.ir. Olenler, yaralalanlar te Fin topçusunun ate~i altmda 
ve esirl r iki ay içindc Amanlann bulunrnakta ve bunun neticesinde 
ugraà1g1 1ki milyonluk zayiata da- Sovyetler agir kay;plar vermekte
Jiild.ir. Almanlarm malZf'mece ug- dir. 
rad1klan zayiata dair rakamlar 
kontrol edilmi§tir. Bu rakamlara 
nazaran Almanlar taknben 8000 
tank, Fl.000 top, 7200 tayyare kay. 
betmi~lerd.ir. 

Almanlar, Sovyet zayiatmm be~ 
milyon :.t:~h·e balig oldugunu iddia 
etmektedirler. •Hakikatte ise Sov
yetlerin zayiah 150,000 olü. 450 
bin yarah ve 110.000 kay1ptlr. 
Sovyetler bundan mâda 5.500 tank 
7.500 top ve 4500 tayyare ka:y bet. 
mi§lerdir 

Kmlordu, Alman ordusunun ye. 
nilmez oldugima dair dola~an id. 
diarun b r efsaneden ibarct oldu. 
gunu is13at elmi tir. Kwlor<lu Al. 
man ku;nandanhgmm hesaplarn1 
altüst etmi?tir. 
Tebli~dc bundan sonra §(iy}e de

r:ilmekt.:dir: 
Ba§lang1çta Almanlann Mosko. 

vay1 bombard1man etmiyeceklcrinl 
ümit etlerek kalabahk bix §Chir 
olan BPrlinln bombarcùmamndan 
içtinap .. dilmi§tir. Fakat bilâhare 
fa~stler;n harp kanunlanndan hiç 
birine ··i .. yet etmedikleri anla~1l~ 
m1~tir. 

20 Temmuzdan 20 Agustosa ka. 
dar geçrn bir ay zarfmda Alinan 
hava kun•c-tl<>ri 24 kere :Moskova 
ya taarruz etmi~ler, fakat ehrin 
askerî nrdeflerine de"il hususî 
mesken1ere. hastahanelere ve mek 
tepl rc oombalarm1 atm1. lard1r. 
Bu l-l~I't'Uzlar neticesinde 736 ki~i 
olmü~, ';~OO ki i yaralanm1~hr. 
Sovyr.tl~ 1sc Berlinin ve diger 

baz1 Alrnan §ehirl-erinin askeri ve 
sanayi hedeflel"ini sistematlk bir 

Hücum hathm1zm kaidesini ~
ni§leterek Ruso'dan Kivinienni'ye 
kadar Vaoks! k1y1sm1 i§gal ettik. 
Kakisalni ·Koxholms. 21 Agus. 
tosta i!}gal edilmi~tir. 

Berlin, 23 (A.A.) - D.N.B. a. 
jans1 •bildiriyor: 

Dinyeper üzerinde el'an Sovyet.. 
lerin elinde bluunan birkaç koprü 
ba~mm zaph için yap1lan muhare
beler !bütün §iddetile devam et
mektedir. S..0vyetler, agir tanklan
n1 birer istihkfun gibi kullanmak 
üzere to.l:).raga yerle~tirerek sahra 
merkezlerini takviye etmi'ilerse de 
Al.man kit'alar1 müteaddit nokta
lardan dü man rn vzilerini yara
rak ilerlentlye mu ·af!ak -0lm~ar-
d1r. • 

Sovyetler, Dieyeper üzerinde 
bulunan Çerkassy §ehrinin -cvle. 
r!nde kapamp müdafaaya devam 
etn~lerdir. 

~iddetli sokak muhard>eleri ne. 
ticesinde Almanlar sür'atle dil§
mamn son rnukavemetini de klr
miya ve §ehri i~gal etmiye muvaf
fak olmu§lard1r. 

tstihkâm kit'alanmn yard1mile 
Alman kuvvetlcri Dinyeper'deki 
bir adaya ç1karak dü~anm bu üs
sün ü de zaptetm~lerdir. 

surette bombard1man etmekle 
mukabelede bulunmu!llardir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Cephen ·n 
merkez mmtakasmda General K o
nie.f'in kumandas1 altmdaki Sov
yet kit'alan mukabil taarruza gEç
mi~ler vs 48 saat içinde 9 kôyü geri 
almJ§lardir. 

lngilizler cevab1 
tetkik ediyor 

.. ·· 

(Ba~ tarafJ 1 in ci ~a;rfada) 
Bern. 23 (A.A.) - Basler Nach... 

richten gazetcsinin Londra muha
birinin iranm vuiyeti haklon.da 
verdigi malûmata gore Irakdan 
gonderllen ingiliz k1t'alanmn ve 
motorlü birliklerinin iran hudu.
dunda toplandi~na da.ir dola§an 
§ayialar teeyyüd etmemil!tir- Bu
nunla beraber ayni muhabire go .. 
re Îngilzler tarafmdan baz1 tedbir. 
1er almruas1 lâz1m gelse bile bun. 
larm her halde almmadan evvel 
bildirilmiyecegï muhakkak oldugu 
salâhiyettar bir rnenbadan beyan 
ed.Jlmeined.Jr. 

Muhab1r cEvening News. gaze. 
tesine atfen Irak ve Suriyede bu
lunan k1t'alarm takviye edildigï,. 
'le ve ounlarm her ihtimale kar. 
1 haz1r bulundurulduguna inan

mak içm oX-:.ruia bir çok rebepler 
mevcut oldugunu ilâve eyl.emek
tedir. 

Yugoslavya 
çeteleri 

(Bas tarah 1 inci sayfada) 
Lon.dra, 23 (A-A.) - Basler 

Naohrichten gazetesinin Budape§
t.e muhabirinin ibildirdigine giire, 
H1n·a·~tandaki italyan kuvvetle. 
ri büyük k1t'alann sevkile takviye 
edilmi§lerdir. 

Zagreb'de n~edilen resml bir 
teblig ile hükùmetin Fiyume'den 
itibaren Karadaga kadar bütün 
sahil ooyunca yay1lm!§ bulunan 
kltaatm takviyesini fevkalâ de lü. 
zumlu sayd1g1 Hrrva tistan hükû. 
metine iblâg edilmi<;tir. 

Zagrelb hükûmeti bu rnaksatla 
bu rnmta.kaya bir komiser tayin 
etmi§tir. H1rvatistan .knmiseri ikm 
ci 1tah-an ordusu kumandamrun 
emrinde bulunacaktir. Bu mmta
kadaki H1rvat k1t'alarile Fiyume
Spalato demÎ.r)'Qlu, telgraf ve tele
fon hatlan Îtalyan kumandanh
gmm mürakabesi altma konulmu§
tur. 

JAPON VA 
(Ba§tara!1 1 inci sayfada) 

kamlan tarafmdan kontrol edilen 
Siyam matbuatmda Japon aleyh
tari ne§riyata nihayet verilmesini 
taleb eylcmi§tir. 

Tokyo. 23 (A.A.) - Ordunun 
sèizcüsü Harbuchi matbuata a~a. 
g1daki. beyan11tta bulunmu~tur: 

Bu harpte Jponya da sesini yük
seltecekt1r. Bunu Mçhir millet bil.. 
memezl;k edemez. 

Birle§;k Devletler ve ingiltere 
Çang - Kay $ek'i Jajonyaya taar. 
ruz için te§vikte devam ediyor
lar.-

TEBAALARIN Mi'rBADELESÎ 
Va~ington, 23 (A.A.) - Amerika 

Hariciye Naz:n M. Hull dem.i§tir 
ki: 

Japonyada bulunan Amerikah
larla Amerlkada bulunan Japon
lann memleketlerine donmeleri 
için Amerika hükûmeti Japooya 
ile baz1 tedbirl<>r kararla~tnm~
t1r. 

BÜYÜK ELÇi NE DÎYOR? 
Tokyo, 23 (A.A.) - Ofi: Siya. 

mm Tokyo Elçisi Bay Sena Siya. 
ma hareket etmek üu~re ibulunan 
Japonyanm Siyam Elçisine Siyam 
hükûmetinin haricî siyasctini J a. 
ponya ile münasebetlerini daha 
fazla s1k1la§tirmak esasma istinat 
cttirecegini beyan eylemi§tir. 

Bay Sena Japonyada geçirdigi 
dort seneyi hat1rlatarak §Ôyle de
mi~tir: 

.Büyük Elçilige terfi etmi§ 1bu
lundugum ibu dakikadan itibaren 
Siyam - Japonya münasebetlerinin 
salâh bulmasm1 temin edecek bü
tün gayretleri sarfedecegim•. 

Hava Harbi 
1 Bas tarafl 1 inci ~yfada) 

Ier kaydcdilmi§ ve büyük yangin
lar çikanlmi~1r. 

Londra, 23 (A.A.) - Îngiliz Ha
va Nc-zarctinin tebligi: 

Bombard1man tayyarelerlmiz 
garbî Almanyaya tckrar taarruz 
etmi;;lerdir. 'l'aarruz M nheim en
düstri ~ehli üzerlnde teksif edil
mi§tir. 

Le Havre limam ile Ost.end ve 
Dunkerk doklan da bombardl1Jlan 
edilmi§tir. Bir Îngiliz tayyaresi 
kay1ptir. 
Sava~ tayyarelerimiz bir taarru

zî devriye uçu§u es.nasmda ~gal 
altmdaki arazide tayyare meydan. 
larma hücum etmi§lerdir. 

• 
Izmir fuar1n1n 

A manas1 
(Ba§Inakaleden devam) 

Bu sene tekrar yeni yeni güzel
lik leri sinesinde cem'ederek a~ilan 
fuar bunun en büyük deUlidir. 
Birkaç gün ev,·el bu sütunlarda 
harbin ~ard111'i binbir güçlüge 
ve yoksulluga ragmen, istiklâl 
Barbini zaierle bitiren azimkâr 
ruhla imar ve in§a siyasetimize 
hararct, heyecan ve muvaffakt
yetle devam ettigimizi yannl§h m. 
i~te izmir fuar1 da, Büyük Milli 
~efin \e Doktor Refik Saydam 
kabinesinin biitün memlckete tek. 
rar a§dad1klar1 bu ruhun eseridir. 

hmir fuarile iftihara hakk1m1z 
\'ardtr. Çünkii, Anupanm yans1 
ate~ler içinde yanar \'e selalct çc
kerken Türkiye, bar1 içinde, u:.n. 
ran ve medcniyet ose1~erine de. 
vam etmektedir. Harbin dogurdu
gu güçlükler kar 1smda, cesaret 
ve azminiz sarsd1yor \"e sinirleri-

ea,, di$, nezle, grip, romatizma 
Ne v ra 1 j i, K 1 r 1 k li k ve B ü t ü n Ag r 1 I a r 1n1 z 1 De r ha 1 K e se 1 

i cab1nda günde 3 ka§e ahnabilir. TAKLiTLER1NDEN SAKJNINI Z. Her yerde Pullu Kutulafl 
1srarla isteyiniz. 

. ~ ... . . ., . .:• -:.. .•. ,· 1------. S 0 MER BANK _______ _,,,. 

YERLÎ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESI MÜDÜRLÜGÜNDEN 

HAZIR ELBÎSE ÎMALiYESi MÜNAKASASI 
niz gev,iyorsa, ruhunuzu kuvvet- <:.artnam~ai müeaaeaemizce h a z1rlanan a agarî 20.000 âzamî 30.000 mubtelif cins ha· 
lendirmck, imamn121 tazelemek '( k J 

- z1r elbise v e p alto imâli)·eleri münakasaya on u m u t tur. . için. Izmire gidiniz; harpten cv-
velki yantp yikilmami~ Avrupa ~artnamesine gore a lâkadarlarm tekliflerin i kapah zarfla 1 E y lûl 9 41 P azartes1 

~W~nin~~~n~~ ~ ~~g~b;'n~u;"~s~a~a~t~1~4~e~k~a~d~a~r~m~u;-;e~u~e~a~e~m~e•r•k•e•z•~-d1e•M•ü•d•b•'r•i~y•e•~-~~~v•d•i•e•t•m•e•lme•r•i•i•l•â•n•o•~•n•u•r•.-~ 
sali buJummyan Ïzmirin fuarm1 i 
\'e Kültür P ark1m ziyaret ediniz. 
0 vakit siz de, fzmirdcn donen ga
r.eteci arkada~lar gibi. yeni bir a.. 
zim ve imanla, iftihar ve hayran.. 
hk duygularilc i§i n izin ba§m a av
det edersiniz. 

Bir çocuk arka
da,1n1 yaralad1 
Üsküdarda Selâmi Ali mahallc-

.. --- Yaùh • Yahstz 
K11 - Erkek -----·· 

iSTiKLÂL LiSESi 
Abidin DA VER 

sinde o!uran 10 ya~nda Suat ile 
Dere so'rngmcla oturan 13 yar;anda Talebe kayd1 için herg ün müracaat edilebilir. 
Bekir admda ikli çocuk evvelki 9e1lizadeba§1, Polis Karakolu arkas1 

Amerikan yard1m1 gün bir kavu!' ~rken, bunu pay lrim•••••••- Telefon: 22534 -l••••••-111'. 
(Ba§ tarafi 1 inci sayfada) 

da Aenu;kan avctlan Rusya •a var 
IDI§tir. 
Sov~tler.in BirlC§ik Amerika 

daki -sipari§len takriben 1 milyar 
dolan bùlmustur. 

MÜHÎM BiR EMÏRNAME 
Hayd.Park, 23 (A.A. }- M. Ruz.. 

velt Filipin adalannda Suanilla 
koyunda serbest seyrisefaini yasak 
eden bir emirnarne n~retmü;tir. 
Bu emirname hilâfmda hareket e
decekler Amerika müsellâh kuv
vetlerinin ta?rruzuna ugnyacak4 
tir. 

Bu mmtak:rnm bir k1smma ge. 
çen haita mayin dokÜJ.m.ü§tÜ. 

Mezkûr emirname Manilla 1oo.. 
yunu deniz müdafaa mmtakas1 ~ 
larak ilân etmekte ve gemilerin 
bu mmtakadan geçmesi tehlikeli 
oldugunu bildirmektedir. 

JAPON GAZETELERt ATE:} 
PÜSKÜRÜYOR 

etmek yüzünden kavgaya tutU§
mu§lard· .-. Kavga sonunda Bekir 
elinde bulunan kavun b1çag1 ile 
Suadin üzerine at1lm1§, kendisini 
sol bogrün&!n tehlikcli ~.-urette 

yaralam1~tu. 
Yarah çocuk, Nümune hastaha. 

nesine k:::Jdmlm~1, Bekir yakalan .. 
IDl§hr. 

T erzilik mektebi genitletilecek 
Maarl! Vckâleti kadm vie erkek 

terzilerd1-n ihtisaslannt arthrmak 
istiyenler için Beyanttaki terzilik 
mektebbde ak§BlD kursl.an açma. 
y1 kararla~tirmi§hr. 

Diger ·taraitan mektebin gündüz 
k1smma olan ragbet nazan dikka
te almarak gen.i§letilmesi için de 
tahsisah temin olunacakhr. 

Çay ve kahve geldi 
1sken<lcrun tar.ikile memeleketi. 

mize yeniden bir parti mal gel
mi§tir. Bunlarm içinde bir miktar 
kadm ve erkek keten kuma§lar1, 
maden nal çivisi, .külliyetli mik .. 
tar da k<1hve. çay vesaire vardir. 

Is tanbul Defterdarhg1ndan : 
Dcftcrdarllk devairile mülhak müdûriyel ve Maliye ~ubeleri için ;;.' 

bayaa edHecek olan (66000) kilo kuru gurgen odunu 1/9/941 parnrtesi , 
saat 15 de Milll Emlak Müdûriyetinde planacah. olan omlsyonda ;:iç!lc 
siltme lie ihale edilecektir. Jlt' 

Muhammen bedel, beh.er 250 kilosu (560) kuru~ he~abile (1487,40) I' 

ve teminah (108) lirad1r. Sartnameyi gôrmek ve fai.la l.zahat almalt ;~ 
Mill! Emlâk Dürdüncü kalemlne müra ~aat. (7~ 

Bir ogretmen Al1nacak 
Maden tetkik ve arama enstitüsü genel 
direktôrlügünden : 

• ,4 
Zonguldakta aç1lm11 olan leylt ve mcccanl maden teknisyen mekteb• l~ 

tatbikat kurslan içln barem harici münhal bulunan 140 lira ayhk ücretJJ d9 

iigretmenlige: • 
1 - Türk vatanda~l olmak. . ~il' 
2 - En a$agi orta mektep riyaziye ogretmenli&i ehliyetnameclni hll•Z 

lunmak. 
3 _ Askerllklc alâkas1 olmamak. . 09 
e;irtlar1n1 haiz talipler arasmda lisan bilgisi ve mektep hizmeti v;~J

olanlar ve icab1 halinde yap1laeak imtihanda kazananlar almacagmdan IS ~
Werin nlhayet Eylûlün on be~ine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsù ll~ll' 
direktOrlü/;>üne ve Zonguldakta mezkûr mektep mildürlüjüne vesikalarile 
likte müracaatlan. (7302) / 

Tokyo, 23 (AA.) - Royter: A
merilranm Vladivost.ok tarlkile 
Sovyetler Birligine yapmakta ol
dugu maddî yardnn Tokyo rnatbu. 
atmm bütün d.ikkatini celbetmek. 
tedir. Rusyadan bu yolla alacag1 
mühimmat hususunda kapah ih. 
tarlarda bulunulmaktad1 .. 

Bu mallar Vekâl-etin tayin ettigi f'•••llllil• 
tevziat csas1an dahilinde fiyatlari 
tespit edilerek satu~a, arzedilecek... I Beykoz, Bohem, Çin 'Ve kristal tabak ve kâseler. Sevahi, Ustll' 
tir. fa ve ibürümcük kuma~lar, gümii§, sirma ve hesap i§lemeli sec: 

cadeler, yorgan yüzü, bohça, çevre ve uçkurlar, Mercanh baga J<!lt 
u JZctel~r, Amerikanm Bahri- Ba.lurkoy Sulh Hukuk Hâkimliginden: 1 S d l Bed te . d B l d" et!J 

muhit yolu ile Ruslara yaptigi yar- 9411238 §lklar gilbi nadide e~ya ar an a es nm e e e iye m i 
memurluliunda te~hir edilmektedir. 25 Agustos 1941 pazartc5 

dunm gizli ni.aksad1 uzaktak.i K1- Bak1rkoy Rum aya Yorgi kilisesi mü- 6 ~ ! r· 
günü saat 14 de Bevog"lu 4 üncü Sulh Hukuk mahkemes1 tara 1 · zilorduyu kuvvetlendirmek oldu- tevelllsi Periklls 1ara!mdan Bak1rkoy J 

Cevizlik mahallesi Hallaç Hüseyin so- dan aç1k arttirma ile sattmlacaktir. 
gunu ileri sürmektedir. kak 11/13 numarada mnkim Narir Er-

Yomuri gazetesi Sovyet - Alman kan aleyhine lkame olunan mukave. 
muhasamatmm ba~lang1cmdanberi lenln feshlyle hanenin tahliyesî dava
J aponya ile iherhangi bir ihiilâf- auun cari duru~masmda: Dava olunan 
tan kaçmmak hususunda Rusla.. Nk adir Erkhan_ ndamlnt~ gonderiil~en g1yap 

. . . . . k liranm av1 ave 1yeyE v.;r en me~-
nn gtistermI§_ olduklar~ itma~I ta · 11uh.atda goslerilen adre.·c.lt.! bulunama
dirle kayded1yor ve diyor ki: . dig1 bildJrilmi~ olmasma b;naen ilânen 

Amerikanm Rusyaya Vlad1vos- tebligat ifasma mahkernlce karar ve
pok yolu •ile kasten mühimmat rilerek dur~ma 5/9/941 Cuma günü 
gondermesi Amerika Büyük Bri- saat ona birak1lm1~ oldugm.dan be~ 

. ' ' . . ltü.n içinde itira<0da bulunmad1g1 ve 
tanya, Çm ve Holanda Hm_distani- · mohkemeye geJmedlgi takdirde davanm 
mn Japonyay1 çember 1çme al- ti1yaben bak1laca;;1 tcblig makamma 
mak siyasetine Sovyetler Birligini kaim olmak üzere ilân olunur. (6461) 
de iltihaka ikna etmek maksad1 ile 
çevrilmis bir entrikad1r. 
Ho~1 Sint>un gazetesi §Oyle di

vor· 
- •Vlad.vostok'a ihraç olunan mü. 
himmatm yalmz Almanyaya kar. 
~1 kullamlacagma kimse inanamaz. 
Binaenaleyb, iyilcimiye yüz tutan 
Japon • "Savy t münasebati ~ayet 
gerginle~ecek olursa bunun mes
ulü Sovyetlt'r Birligidir.• __ _, 

Suri e v e Lüb
la na i ha lit · 

(Ras tarnh 1 in<"• say!ada) 
dilecek bütün mallara ~a.mil ol
mak üzerc- ayr.ca b :r 1thalât lisans 
usulünü de tatbika ba~lam1~ ol
duklarmdan §Unu t.ebarüz ettir
mek lâz1m gelir ki Suriye ve Lüib. 
nana 1ran veya Irak tarikile y ap1. 
lacak sevikiyat için navisert veril. 
mesi, bu sevkiyat içi11 ithalât li
sansmm da kendilig.ndcn \"Crildi
gi veya bu gibi bir füansa lüzum 
kalmad1g1 mânasm1 tazammun et
mez. 

8.30 Program, i;e ~aat ayar1. 8.33 Ha
fi! program 8.45 A.jans haberle-ri. 9.00 
Hafif Müzik ve marglar. 930 Evin saati, 

12.30 Program ve i;aat ay:m. 12.33 
Sark1ll oyun havaalr1. 12.45 Ajans ha
berlerL 13.00 Kan~1k rk1 ve türkü
lcr. 13.30 Dereden - Tl'pcdc.o. 13.45 
nadyo ;on orkes! ras1. 

18.00 Program saat ayan. l&.03 Rad
yo caz ve tango orkestras1. 19 OO Fas1l 
heyeti 19.30 Memleket ~at ayan. A
jans habelrerl. 19.45 Me hur p;anlst"ler 1 
20.00 Konu~mn. 20.15 Solo ~rkllar. 
21.00 Ziraat ta.kvirr.i. 21.10 Kad1nlar 
fasll §ark1lan. 21.40 istanbu lat yart§· 
Jan. 21.50 Dans müzil'!i. 22.30 Saat a. 
yar1. Ajans haberleri. 22.45 A.jans spor 
servisi. 22.55 Kapan~. 

IBORSAI 
ÎST BORSASI 23/8/941 

Sterlin 

• • V i ""- • .; · J ~4 ; 
~ I' \,.- • • •4't "';~ , . ~ . . 

TÜRKIYE CUMHUR~YETJ 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk füasi. 

~ube ve ajans adedi: 265 
Z ira î ve ticari ber nevi banka muam eleleri 

P ara biriktirenler e 28,800 lira ikramiye veriyor . 

Ziraat B&llkasmda lrumbarah ve fhbamz tasarruf hesaP• 
lannda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilece1' 

kur'a ile a§ag1daki plâz:.a gore i.kTamiye dagitùacakhr. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L 11 100 Adet 50 lirahk 5,000 J.. 
4 > 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,ooo • 160 • zo • J,zoo -

Istanbul Defterdarhg1ndan : 
Îstanbu! Erkek Lisesinin bakkalbg1 üç sene müddetle ve açlk arttmna 

lie kiraya verilecektir. ihale, 3/9/941 Çan;amba giinü saat 15 de milll emlâk 
müdürlügünde toplanacak olan konùsyonda yap1lacaktir. Muhammen senebk 
icar bedeh (300) lir~ya muvakkat terninah (67,50) lirad1r. Artlmnaya i$t1-
rak edebilmek lçin muvakkat teminatlan manda mei.kûr meklep <lokiorlu. 
èundan ahnmt$ •ihh«t ve mektep idaresinden almm1~ ehliyet veslkaot ibraz 

100 Dolar 
100 Peçeta 
100 isveç kr. 

ESHAM VE TAHViLAT 

6.22 
132.20 
12.89 
30.75 

D1KKAT: HesaplanndakI paralar bir aene içinde 50 li~ll· 
dan a§ag1 diliJDiyenlere ikramiye çt.kti.gi takdirde % 20 faZ a
llile rrilecekfu. 

edilmesi muktez.id.r. (7233) 

% 7 934 Sivas-Erzurum 2 llà 7 
Îlcra. %5 933 Erganl A.B.C. 

Sahibi: E. i z z E T. Ne~rlyat 
Direktorü; Cevdet Karabilgin 
Bai11digl yer: cSon Teluaf> 

Matbaasi 

Kur' alar 1enede 4 defa 11 mari, llHazira P ~: 
Eylûl ve 11 B irincikânun tarihlerinde çekilecektl · 


