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'--------~------------------~~ 
GÜNLÜK SIYASI HALK GAZETESI Son T elrraf Matbaaamda Ba11hr· Kuruttur 

"Bir Türk Dünyaya Bedeldir,, 
Bu vecizenin ve §apka inkilâbinzn 
yzl donümü münasebetile Kasta-· 
!!IOnuc!_~ biJ.yük tezahürat yapildz 

• • .. 4 1 .... ----------
Mübalâgal1 za
yia t listeleri 
- ----------

Kastamonulular1n Millî ~efe ~ük· 
ranlar1 heyecanla ifade edildi 

Bitaral bir 1:o:zle tetkik Kasta.."1-0nu, 24 (Hususî) - Ebc- Ata'nm haya'.c ,.e mk1lâplan hak
edince goriirü:z ki iki ta- di ~ef Atatürk'ün Kastamonuda kmda nutuklar sôylenmi~tir 
ralm ortaya attaklari :za· yaphgi §llpka ve luyafet inkùâb1 Bu meyanda bilhassa Belediye 
yiat rakamlari :zait ve na- ile Kas! amonu k1~asmda irat et. Reisi Zeki nutkunda halkm hissi. 
ku taralmdan mübal<Îlla- tigi nutu·kta: •Blr Tiirk dünyaya yahlll! tercliman olmU§, ruhumu.. 
lidir. Ortada malûm ve bedeldir• vechresinin sôyleni§_ yù zun ve rnerjnnizin kaynagi ve bu
afikâr olan cihet, ,ark donümü bugün büyük meras11nle günkü saadet:miz ile A ta'nm veci-

h 
· d k. "k. I- L ku tlanm!,$t.Ir. zesini l:.'.r kere daha ispat eden 

cep ~sm e 1 1 1 ay. 111 Ata'run tarihf nut.ku ve vecizeyi Büyük Millî '}efe Kastamonulula-
harban Alma?'ar lehme irat etnq olduku saatte yap1lan nn tâzim ve ~ükran hislerini ifade 
cereyan etmtf olmakla merasimde on binlerce hall<, Halk.. etmi§ ve bu nutuk muazzam teza
beraber, onlarm da henm e"'-meydarunda top~, Büyük l bürata vcsile olmu§tur. 

kat'i neticeyi alamamlf 1-------
ve Sovyetleri kat'i birr.---~----......,..,-...... ...,_._ ____ _..,. ... ---......,.~--
mailûbiyete ujratamamlf 
olmalarmdan ibarettir, 

Ya:zan: Abidin DAVER 

IL.JI az.irarun 22 nci giinün- · 

lr-tl denberi, harbin bütün 
agirhg1 ve bütün §iddeti 

~vrupanm prkma intikal etmÎ§· 
ltr. Onun için, bütün gazier, Sov. 
Yetlerle Almanlar ve müttefikltti 1 
~asindaki korkunç mücadeleye 
dokiJmi§tir. Îki muharip taraf b!I 
lki ay hk kanh bogu~man1n hliân
Çolariru nep-ettiler. 

Almanlar, iki a~· içinde, Rus top. 
•aklarma 600 ilâ 800 kilometre 
derinli{:inde girdiklerini ve 170,000 
kilometre murabba1 arazi i~gal et-1 
hklerini soylüyorlar. Ruslar ise, 1 
•Gerçi Almanlar haz1 ~hirler ile 
baz1 topraklari zaptetmi§lerse de 
~ muvaffak1yetltti ~endilerbre Bir lran lot'asJ, Iran Veliahdinin dügiinü münasebetile 'labrana 

n ve malze'.1'ece agir zayiata 'den Tiirk he)"eti reisi Ali BânaTarhan tarafmdan tefti.J ediliyor 
ltlalolmu§tur- d1yorlar. 11 • 

Almanlar, 14,000 tank, 14,000 1 
1?P, ll,000 den fazla tayyare taoh. r a n 1 n :•p veya ijtinam ettik diyorlar, 
d•kat kendi malzeme kay1plarm- cevab1 
•n bahsetmiyorlar. Ruslar ise, Al

~•nlarin 8,000 tank, 10,000 top, 

1
.200 tayyare kaybetttklerini .Oy· • 
tdikten sonra kendilerinin malze. lngilterenin te t
:ece ugrad1klar1 zayiatm 5,500 

nk, 7,500 top ve 4,500 tayyare k 1· kat 1 b •. t me di 
Oldugunu ilân ediyorlar. 

Almanlar, Ruslarm olü, y arah, 
~r olarak 5 milyon ki§i kaybet
~erini tahmin ediyor; fakat ken. 

Ta y mise gore 

lrandaki lngilizlerle 
Almanlar a ras 1 n da 
mukayese yap1lamaz 

EFGAN KRALI ' 
lstiklâl B a y r a m 1 

münasebetîle 
bir nu tu k soyledi 

EFGANISTAN 1 

lstiklâl ve bitarafh- 1 

g1n1 icab1nda silâh
la müdaf aa edecek 

•lerinin insan zayiahm ilân etmi
>orlar. Buna mukabil, Ruslar Al. 
r•.nl.arin 2 milyon ki~i zayi :wk
etîn1 soyledikten sonra kendi in
~" k~y1plarinm yalmz 700 bin ki§i 
~.dugunu iddia ediyorlar. Bu 700 
-:~ ki§ilik zayiab.n 150 bin ki~isi 
;

1
u: ~O ~in ki~isi yarah ve 110 bin 

Kâbil, 24 (A.A.) - Reuter: 
Iran matbuat1 ve Dün 'Sfgan istiklâl bayram1 mü-

§•s1 ga1ptir. 

1
• Jl.hnanlar, Ruslardan Î,200,000 e. 

.. •.r •ld1klarin1 soylerken kendileri. 

d~,. ne kadar esir verdiklerini bil
•rtn. 

11 
1~orlar. Buna mukabil Ruslar, d': b1n gaibleri oldugunu so~ le. 

~· lerine gOre, bu miktar e-sir ver
d '' olduklanm kabul ediyorlar 
la••tiektir; fakat onlar da, Alman. 
&Otdan ne kadar esir ald1klarm1 

Hemiyorlar. 

g a z et e 1er i m i z nasebet'le sêiyledigi bir nutukta 
Efganis:an k1 ah Zahir $ah, Efgan 

Londra, 24 (A.A.) - Îngiliz - millctin-ien balihazirdaki dünya 
Sovycl notaslna kar§l iran tarafm. buhran1 kar~1smda müttehit !cal
dan verilen ce\'abi nota hakkmda masm1 stemi~ ve demi§lir ki: 
tafs1lât almak mümkün degildir. ,_ Efganhlar ecnebi hâkimiye. 
Hcr §eyden evvel bu I11Jtan.n Lon.. tini asla kabul etmemi§ ve milli 
dra hükûmeti tarafmdan tetkik e- (Dc\'am1 3 (i:wü sayfada) 

:~l~:~~ila~b~:::~ l~:~:d~~s:i:.~ ., F R .. A,,__N S A 
ilk plândaki mcvklini muhafaza 
etmektedir. 

Taymis gazetesinin diplomatik 
muharriri, ingiltere ile Sovyetler 

(Devam1 3 üncü sayfada) 
,,.,,,, 

Martinik adas1n1 
A LM AN 

li ~u iddiah rakamlard n hangile· 
ta"'.0 dogru oldugunu kat'iyrtl< 
rai"'• i11'1kân yokh!r; fakat iki ta
nin~· d.a kendi zayiahn1 az, dü~ma· 
o)d '.n1 ~ok gostermek gayretinde "' 
"'Jugu a ikârdir. Bu da, tabii go. 
-~ "'•k . ber .. 16.op •der. Bununll\ bera-

........ 

ALMAN 
kontrolüne birakirsa 

Amerika si 1 â h la 
müdafaa edecek ler;'11~k1 tara(m da mübalâga ettik. kon solos luk la r1 

" '• l 1 kabul ~tmek vanhs olmaz • Vak' • • • 
hak'k 1• eger, Kmlordu, iki ·~·da 
tni 1 aten be~ milyon zayiat '"'r 
na~lolsayd1, muazzam insan ka\. 

" ar1na • S 1 . lig· b ra:men, ovyet e-r Bir 

Meksika art1k 
Nevyork, 24 (A.A.) - Arnerikan 

scnatosu hariciye encümeni reisi 
M. Connally, dün §U beyanatta bu· 

lunmu~tur: 
•- Vi§i hük(lmeti, Almanyanu' 

Martinik adasm1 veya bu ms1f kü· 
resinde bulunan herhangi diger bi: 

"\ 

Rusyaya 
yard1m 
Îngiliz gazeteleri 

Y eni bir cephe 
kurulmas1nda 
israr ediyor 

Sovyetler 
Amerikaya tank 
nakline mahsus 

tayyareler 1smarlad1 

~ark cephesinden res.imler: Alman lnt'alan bir Sovyet tayya re meydaruna giriyorlar 
Ancak bunlar 
bahardan evvel 
yetifemiyecek 1 1 Sovyet tebligi 1 1 Alman tebligi 1 

LonciJ:a, 24 (A.A.) - tngiliz ga. $ • d d 
zeteleri ikinci Alman taarruzuna 1 e t 1 •• 
kar§I pek ziyade dayanm1~ ve fa. 
kat çok k1ymetli arazi '~ çok k1y. h b Qinyeper 

Otesinde metli sa 1ayi fabrikalan terketmek mu are e 
mecbur1yetinc!P kalmI§ olan Rus
lara yap11mas1 lâz1m gelen yard1m
lan bahsetrnektedirler. Gazeteler 
~yle diyorlar; 

·Biz tngilizlcr bu harbin içine 
ginneliyiz, d1jmda kalmamahy1z. 
Rusyaya yard.m edilmesini litiyo
ruz. Her ne pahasma olursa olsun 
Sovyetlrre avc1 tayyaresi gonder. 
meliyi2. He ~eyden evvel cBüyük 
Shatejimizi• yeniden gozden ge. 
çirrooli vc tadil etmeliyiz. Yeni bir 
cephe vücu<le gctinneliyiz.• 

Bütün cephede 
devam ediyor 

Bir Rumen f1rkas1 
daha imha edildi 

Merkezdeki mu
k a b i 1 taarruzda 

Maglûp has1m 
takip ediliyor 

Finler Vipuriye 15 
kilometre y akla § t1 

Bay 3arwin, Observer gazete
sinde aym lisam kullanarak Ru;

(Devamt 3 tincü say!ada) 

rr.' • "• 
,,, . .. ... ... • 

Hir va tis tan da 
yeni tedbirler 

Bir Alman f1rkas1 
bozuldu, 130 tank 1 

, 1000 kamyon ve 
çok malzeme ahnd1 

Sovyet ~enup cephesi Jrumannaru 
Mare§al Budyenni 

Ruzvelt 

10 bin esir ve bü
y ü k miktarda 
malzeme al1nd1 
Berlin, 24 IA.A.) - Alman ba~ 

k:urnandanltgmm tebL~: 
Alman lut'~lar1 Ukraynada, dli§ 

man tarabnd2n §tmdiye kadar mu.. 
annidar.e mlidafaa edilen o;. ye
per üzedndeki Çerkesi kôprùba§l
ru eJ.e g1,çinn:~lerdir . Fiume - Karadag 

sahili müdaf aa 
vaziyetine so k u 1 du 

Jiirvat Devlet Reis! Paveliç 

Zagrep, 24 (A.A.) - D. N. B.: 
H1rvat devlet reisi Dr. Paveli ç. 

a§ag1daki tebligi ne§re~: 
.ttalyan hûkûmeti, stratej1k se

bepler ;,1olay1sile Fiume ile. Kara
dag arasmdaki sahil mmtakasm1 
müda!aa vaziyeti haline koymag1 
lüzumlu telâkki ettigini H1rvat 
hükûmetine bildirmi§tir. Bu se. 
beple almrnas1 icap eden tedbir -
Ier, askerî kumandanhga, umumî 
emniyct ve rr ünakalâtla alâkadar 
meseleler üzerinde baz1 salâhlyet
ler verilmesir: lüzumlu k1lmakta. 
dir. 

H1rvat hükûmeti, Hirvatistan 
müstak•l devletinin ve ttalyan 
'T!üttefê<inin meniaatlerinin mü~ 
terek mûdaf;as1 bahsindeki bu 

(Devanu 3 üncü sayfada) ......... , ... ,,, '"'""" rr .... ,.,. 

Siyamda bir 
mihver zaferi 

Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet 
istihbar.it dai:resinin tebligi: 

Grev yapan 
in~aa t tezgâh· 
lar1na el koydu 

Kiyefm ~n,ali garbîsinde k1t'a. 
lanrruz Dinyeper astikamet' ide ve 
Dinyeperin o~esinde maglûp has.. 
mmm takibine devam etm,ktedir
ler. 

Odesa ve Smolensk mmtakala.. 
rmda muharcbckr devam etmek
tedir. Odesa i'tikametinde çok §id. 
detli rnuharebeler vuk.u bulmak.. 
tadir. Bu mœtakada askeri hare. 
kâta i§tirak eden Rumen lut'alan limen golünün cenubunda çok 
azim zayiata ugramaktadrr. Bir mi 1 y a r l 1 k büyük Sovyet kuvvctleri maglûp 

Dün ~am istihbarat dairesi ta. tank yapihyor edilmi§ ve L~vat nehrinin ôte. 
rafmdan bozguna ugrad1g1 bùdiri. sine atilm1~hr. 10.000 den fazla e. 
1en on be§inci Rumen piyade fir. Hayde-Park, 24 (A.A.) - M. sir almml§ ve külliyetli miktartla 
kasmdan sonra üçüncü Rumen pi.. Ru~velt, deniz kuvvetler1ne, ame- harp rn.ilzemesi igtinam ed1lmi~ 
yade ftrkasi da imha edi~ bu. \ leSI grev halinde bulunan New- tir. 
lunmaktadlr. Bu ûrkadan yalnu 'Jersey'de Federal Shipbuilding and Estonyada harbeden k1t'alar te
sekiz yüz as.ker rnuharebe rneyda- Drydock of Kearney gemi In§aat merküzi bir t.ücum yaparak Re\'al 
nmdan raçarak kurtulmu~lardrr. tezgâhlanna el looymalartru \'e bu üzerine ilerkm~ktedirler. Ladoga 

• 

Mululrebeler esnasmda bu firka tezgâhlan i§letmelerini emretmi.§- golünün iki sahilinde, müttefik 
(Dcvanu 3 üncü soyfada) tir. Beyaz Saraym bu hususta ne§· Fin kuYvetleri, güzide bir kahra. 

• • 
•• • , rettigi beyanname, bu grevin A.. manhk gôsl'ererek memnuniyet 

Çorçilin 
nutku 

' merika Birle§ik Devletlerinin mü- veren . •rakk;Jer kaydetmegc de. 
dafaas1 için brrinci derece ehem- vam eylemek:rdirler. 
rniyetli gemilerin in~s1m haleldar BUGÜ1'KÜ VAZlYET 

OKYANUS 
mülâkatzna 
temas eden 

Çorçil dediki: 

etmektedir. Berlin, 24 (A.A.) - Bugünkü res 
Bu tezgâhlarda 7 Agustosta du- ml teblil! ha":kmda D. N. B. ajan

ran ,i§ faaliyetine, pazartesi günû smm ogrendigine gore Sovyetlere 
yeniden ba§lanacati tahmin olun- kar§I yap1lan harbin üçüncü ayt. 
maktadir. nm ba§tnda outün œphcde muha 

Beyaz Saray, patronlar ile ~çi- rebelere muvaffakiyetle devam e. 
Ier arasmdaki rnüzakereleri yeni. dilmektcdir. 
den tetkik eyledikten sonra, lez. A~ag1rlaki hususatm tebarüz et· 
gâhlann hük(lmet tarafmdan satm tirilrm!SI gerektir: 

(Devaml 3 llncil pyfada) 1 (Devam1 3 üncü oay!ada) 

Türkiye atletizm birincilikleri 
dün F enerbahçe stad1nda yap1ld1 

"fenahk kuvve
tine kar§J iylik kuv- Il 
velleri birle§iyor,, 
Londra, 24 (A.A.) - ROyter: tn-1 

giltere Ba§vekili M. Çêin;il bu ak.
;am radyoda a§llgidaki nutku s(Jy

Jemi~ir: 

Kabineye Japonyaya 
taraftar nazir lar girdi 111~ Il •a:viah kolayca telâfi ede 

Çiink~:e Ru• cephrsi çozülürdü 
tid u rnuvauaf ordunnn en gü
"•r \••kerleri zayi olunca onlarm 
Yei' .hlrt bo~luklar talim n terbi. 
tat~ri Ve k1ymetleri noksan iliti
tl..-J ~ria kolayca doldurulamaz. 
'ill~ bu boiluklar be~ milyon ki. 

<>lursa: kaybedilen mnazzam 
(l>eYa!tlJ 1 - ~ 

bunlar1 tan1m1yor 
Meksiko, 24 (A.A.) - Meks1ka 

nükùmet., Meksikadaki Alm:.n 
konsolosluklar:m art1k tammama "
tadir. 'Resmen bildirildigine gorE, 
hükûmet bu tedbiri Almanlarui 
Fransadaloi Meksika konsoliosluk.. 
larmm kapatilinasi hak.kmda ver
dikleri emre bir kar§Ihk olmak 
üzere abruf bulwunaktadir. 

Frans1z arazisinin kontrol altm;; 
ahnmasma müsaade ettigi takd 
de bÏZ' bu aday1 ve bu araziyi i§· 
gal ederek silâh lruvvetile müda
faa ed~ce~ 

Londra, 2'4, (A.A ) - Si y am ka
binesinde yap1lan tadilât Japonya 
.le Milhver devletlerinin bir zaferi 
ï<"klinde gôrünmektedir. 

Kabinenin te§ekkül tarz1 onun 
müstakbel siyasetinin Japon ta

(Devam• 3 üncU saytaù> 

.Büyük dosturn\17.8, Amerilui 
Birl~ Devletk!ri Reisin.e mülâki 
olmak üzere Okyanusta yaphgun 
seyahat hakkmda bir §eyler sôy
lersem memnun olacagmm zanne. 1 
diyorum. Mülâki oldu~uz ~-1 
ta mahremdir. ÜÇ gün vakt1J1u 
M. Ruzvelt'in yamnda ve bir arka. 
dafW< havas1 içinde geçirdim. 0 
tarafta ingiliz ve Am<"rikan Genel
rnrmay Reisleri, askerî ve bahriye 

(Devam• 3 uncll sayfada) 

Dil11kil m~ lardari tri~ g&-il11ilf 

(Atlefu.m miiaa1Nlblari19 at J&rlflanaa ait yazilar 4 bdi aJfaù) 



SAYFA-2 

~ 0 Y 0 K T A R t Hl T E F R t ,. !__!>5_ 

azre i Mu a met 
---VE---

fSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

( Yazan: Z 1 A K 1 R _) 

Ïpek çvrap ! 
Gittikçe pahahla~an ipek çorap

larm, bin;ok aile bü tç elen fç :n y1-
k1m haline gelrresi bu çor;plar: 
günûn ikL~aàî bir rr.esel ~i haline 

t KDA M 

fvlahkûmlar ziraat e 
nas:d çah~t1r1lacak 
•• 

FÎY AT 
LÎSTESi 

Re~ulùllah Efenetimi:1 çekti, y~-1 taàa birle~erek ya tekrar hùcum. a getirdi. ~:mdi bu çoraplann ) e1 :_. 
kar ç1kard1. Hendeg ya.11:1n btr ka1krnalarm1 \·e yahut (Med'ne) ne iplik ve yi..n çoraµ g.yœe pr-0-
yerc oturtarak s1rtuu b,r kayaya üzerine saldirmalarmi nazan dik- p::gan_das·na ba§lanacakm1§ .. elin. 
dayad:: ~rc çeli~tcn. b:r siper gi:bi 1 kate ald!lac Perakende kuvvetle- deki bakraçlarla k~e 'ba~mda1c 
onun onune genlere.o: etraft k~at- rin (Uhud) daguun ger!Sinde der. ma-halle çe:jmesine içme su;>u dol
m1ya çah an d~an askerlcrine hal içtima etmesi için ber tarafa durrn1ya giden luzlann bile gezmi-
kar§1 müdafaa vaziyeti akh. haberlci: yollad:lar. ye tQZTilaya, çaq1ya, pazara, misa-

Bu sirada, d~mamn son kuv- firlige, sinemaya giderlerken, ipek 
Bu ihtiyat tedbirini ald1kt n n vetlerile mücadeleye devam et- çoraptan ba~kasma teneziül etme-

Uç sene sonra ceza evle r inde 
iki seneden fazla cezal1 bütün l 
mahkûmlar çiftlikte çal 1 ~a cak 

Baz1 maddelere 
daha fiyat kondùk
tan sonra ciükkân· 
lara asilacak 
Fiyat Mürakabe Bûrosu bü

tün ticarethanelere as11mas1 
tekarrür eden fiyat listeleri.. 
nin talikini ·bir müddet için 
tehir etmi~t<r. Buna sebep fi
yat tayini ve narha tâbi tutul.. 
mas1 münasip gëirülen baz1 
maddelere henüz fiyat yaz'e
dilmemi§ olmas1dir. Zeytin
y ag1 ve peynir fiyatlart da bu 
meyandad1r Komisyon, ya
r.nki ve per~embe günkü içti
malarmda bunlan da ikmal 
eciccek ve bundan sonra fiyat 
listeleri as1lacaktir. 

k ra da '·aralarmm tedav1s:n·1 emir· A k d ·1 l' me ·te olan (Kâp bin Malik> Re:;u- "' dikleri bu zamanda, yap1lacak o- n ara an ven en ma umata h§acak olan mahkûmlar.n ikamet-
buyurdular. -- 1\1 1 d k D l lü Ekrem Efendimizi gormü~: !an bu propaganda, na.sil yap1lacak gor<!, ug a a i a amon çiftli- lerine mahsus pavyonlar În§asma 

- i~te_ (Resulùllah) ya~1yor... (Hazrcti Ali) ·bizzat g1derek t1.~ acaba? ginde iki sencden fazla hapis ccza- ba~hyacakla1d1r. 
Diye bag1rnuya ba§lam1 lt. 1 miz su getirdi. Resulü Ekrem Efen.. Moda dü~künlügünûn en kenar sma mahkûm olan mahkûmlann Çiftlige sevkedilecek mahkûm
Onun dm sozleri.ni i§iten pera.. dimiz kendi rrübJre · ellerile yara.. semtlere, en ilcra yerlere kadar, çah~tmlmalan etrafmdaki haz1r. larm miktan her sene •biraz daha 

kende islâm askerlcri, derhal top-, larm1 yikadi. Yüzünde parçalanan yay1ld1g1 bu zamanda yap1lacak l:klar bitmi§tlr. ikincitc§rin ay1 artmak suretile üç sene sonra ce
land1. Birkaç dakika evvel, Resu- • z1rhm haikalar ndan iki parçasi- olan bu propagandanm en kuvveL ba§mda 400 mahkûm çiftlige sev- zaevinde mevcut olan 8 _ 9 bin mah 
lûllahm \·efatm1 ~iterek âdeta nm yanagma saplamp orada kalch- li ve en canhs1 yine moda vas1ta- kolunacaklard1r. Adliye ve Ziraat j kûmun tamamen bu çiftlikte ça
kollan kanatlan kmlm1~ ve art1k gi anla§ildi ~imdi, bunlan çikar. sile yap1lmah, yâni ipek çorap tir- Vekâletleri bu maksatla bir pro- h§malan mümkün olacakhr. 
harp meydamm terke .hazirlanml§ mak lâzmtdt. yakilerine, artik ipek çorap mocia- gram hazirlamt§lard1r. . . : 

lan bu askerler <=imdi de K.âb'm smm geçmi"- ve onun verine iplik, 400 hin dêinüm olan bu çiftlikte ! Devlet ziraat 1~len kurumu ta-.. (Ebû Ubeyde bin Ccrrah) Resu- .. J 1 - l 
e..~mi i itip Resulûllah1 da gozle- 1ü Ekrem Efendimizin ëinûnde hür_ pamuk, yün çoraplar:n moda ol- mahkûmlar bilûmum ziraat, hubu- raf.ndan mahku...'lllarn yapt.~n a-

rile gorür gormez, â<leta yeniden metle egildi: mil§ oldugunu tclkin ile.. bunun bat, meyva ve sebze yeli§Vrilmesi 1 cak i§lerle onlara venlecck ucret 
hayat bulmu~lard·. Ve derhal geri _ Yâ Resulâllah! .. Müsaade bu- için de düa Hüseyin Cahit Yal- i~lerinde çah~acaklard1r. in~aat 1 ve mahkûmlarm sevk ve idaresi 
donerek tekrar dû§mamn üzerine yurursan halkalan :ben çikarayim. çm'm dedigi gibi, once bu i~e mü- cesaevindeki mahkûmlar onümüz-1 hakkmda haz1rhklara devam olun-
salchrm1§lard1. Dedi. nevver kadmlamruz ba~lamali, on- deki aym bidayetinde çiftlikte ça- maktad1r. 

Kâb'm feryad1 1 dÜsman askerle- Resulü Ekrem Efendimizin izin ce onlardan bir k1sm1, ipek çorap • 
r :ni ~a§1rtm1~t1. Bunlardan bir k.JS- ycrine pamuk. iplik çoraplarla SOI- HA k• l • 
m1, manevi bir korJmya kapùarak vermesi üzerine, halkalara diljlerL kaga ç1kmah Ve bôylelikle geride- Emniyet müdür a Im ere ver1-
denhd dag1lm1 lard1. Fa-kat bir k1s_. ni taktt. ~iddetle çekip ç.karch. Fa.. kilere onlar ënayak olmahdir. 
nu da, son gayrellerini sarfederck 1 kat, Resulü Ekl-em Ef nd.m1ze Vaktile vc galiba bundan iki, üç Ve â m i r 1er 1· lecek i k rami y e 
Resulûll"'h Efendimizi êildürmek r müm.kün oldugu kadar az 1zhra.P y1l once ipek çorabm en kenar 
maksadile ileri ahlmt§lard1. Ve iki \·ermek için yaptig1 bu âni ve ~id- emtlere, en ücra yerlere kadar --o • 
taraft .. n hucum ederek onun bu- detli hareket esna:smda, kendisinin en kuvveth, en canlt, en tesirli pro_ Arasinda yeni ta yin Adliye Vekâleti ka-
lundugu yerc yakla~m1~1aro1. de iki di§i parçatanct1. pagandasm1 âmiyàne bir türkünün k"ll Id nunda tadilât yap1yor 

Fakat (Haireti Ali). oraya hiç §U m1sra1 yapmt§h: Ve na 1 er yapl 1 Yaradan, tekrar kan bo~and1. · 
kirnsC) i yakla ·t1rm1yordu. Resulü Ipek de çorap \'arsm. dü~sün Emni ·et Î§leri Umul)'l Müdürlü- Adliye Vekâloeti, çok çocuklu 
EKrem Efendimizin: Ba!lta Malik bin Sinan oldugu ha!- dizlere! · hâk!mlcre yard,'!m paralarmdan 

1. dn .i..ütün e.J\..ap ileri· atildi. Rc·~u- . gü birinci ~ube müdürü Ihsan Sab-
- Sar.dan gcli'-·orlar. ~ "' '"'' - Türkülerin halk üzerindeki tesi.. Ç ikramiye verilmesi hakkmdaki ka.. o ,, ri aghyangil birinci daire reisli-
Demesl. üzerine del'hal çe\'ik bir lû Ekrem Efend1mizin mübarek rine en canh bir ornek, bu türkü . . nunun baz1 maddclerini degic:tir-gme, üçüncü §Ube müdürü Mlthat "' 

Arslan g1bi sag· tarafa s1çn,·or. En kanlarmm yere dokülmemesi için ç1kttktan sonra ipek çorap moda- U k 3 .. .. .. d . . 1.•. meg"e knrar V\'..:rmi§ ve bu hususta ,, . . r U§ uçuncu aire rets igme, 
zi ·ade yait ac:m" olan dü$man as- tedbir ahndt. (1] smm, Ahirkapt, Ed1rnekap1, Top- d .. d.. .. b .. d .... 1 'tt· bir kanun projesi haz1rlamt§hr. "' "' • . .. 1 or uncu §U e mu uru zze m 
kerlcrini tepeli~or. (Devam1 var) kapt c1vanndaki teneke kulube ere y b .. t h 1 • Alâkah "ekâletlercc tctk1k ediL ' . ayer aJ:n mu e assis 1gma, em-

- Soldan ge11·j'Orlar. ----- kadar yay1lmas·d'r. Bakal m, ~1m- . t l ' ··r tt" l . d Ata mekte oJan bu proje merl kanu-[l] B t ihl R I"" Ek . . . . 1 m\·e po lS mu e 1§ erm en 
Ihtarmm üzerine hemen o tara- . a.z'. ar er, .esu u ·ren· 1 '11 iJ?Ck çorap yelrmek1pbl~·kt·5orl'.'-Pt ar, .D~gu 3 üçüncü §Ube müdürlügüne, nun tat"oikatmda gêirülçn baz1 nok.. 

fa atihyor. Oradan gelenleri de ye- ~fen~ 1"!~z ~-- akan -~~n~ar.mr, n.:: :ic:> z:man yayi aca u un 5 an- yaym, basm mütehass1s1 Nejat û- sanlar_1 gidermekte v_e yard1m u: 
rc ~erl' ordu. hk bm Uns un emd1g1m nvayet e- bu la .. .. . .. f tt" lik b sullermi <laha basit b1r ~ekle ifrag 

~ ' C l KAYGIL/ çuncu umU';l mue 1~ ya anc1 
Harbm ·ba~bd1g1 dakikadan itiba der Ier Osman ema i§ler müdürlügüne, Tunceli birinci et.mekteàir. --.o-

ren {Ali) o kadar dü§man üzerine smû emniyet müdürü Mehmet Ali f M.. k lA V k•t• hr' . 
aw 1~ ve 1c1m o a ar u an- I ~ Balikesir birinci smtf emmyet Id" •·lm kt! k d k 11 1 "' . 1 una a at e 1 1 te unaze 
m~~ "di ki, artik bu kihç korl~ l fi A HKEM ELERDE Ve PO l STE 11 müdürlügünc, emniyet polis mü- .... _ • ge . ~ 
mi~ \·e l§leœez bir bal almi§tl. fetti~i Tevfik Celil ·birinci umumî M1:1na1.alat Vekili Oevdet Ke-

Re,,ulü Ekrem Efendimiz, bunu ,.j . . . . .. . I rim Inc:-day1. dün sabahki ekspres 
mufellt§hk emn1yet mu§avir mua- 1 Anka d h · · 1 · t• 

h..s~etti. Ve kendi üzerinde bulu. H l h k A. l "' . . _. e ra an §e rumze gc mt§ 1r. 
nan (Zülfikar). km_ indeki _k1hc1, ava e sa te ar 1g1 vtmhgu~e, T~rlc~ kaymaka~d1 

.. A1~ $ehrimizde b:r kaç gün kalarak 
e emmyet 1§ en umum mu ur u- t tkikl .._ b 1 kt derhal (Hazreh Ah)ye verdi. e e.-....., u unaca 1r. 

Bu m~ur kihç. 0 andan iti- ~ü dêirdüncü s1mf emniyet müdür- ---<>- _ 

baren (Ali)nin elinde, mütemadi- lügüne, umum müd~rlük birinci lzmirde 1,5 milyon~ ç1kan 
yen dÜ§rnanlarm 'b~ma inen .bir 40 b1•n 11•ra doland1ran b1•r posta §Ube rnüd~r mua~ini ~?san_ b~~nci 1nhi1ar Jeposu ÏDfll&lt 
Ytld.rim ·esildi. smû emmyet pohs müfetll§hg1n.e, l 1. . <H ") 1. h" . 

(Al) · • l t • B d k • f d td• polis kolleji dahiliye müdürü bi- z~ir, U!.USl b-:- n 
15ar1ak~ l-1 nm saga ve so a yap ig1 m t • ) . . . . . . K. l dares1 tarafmdan ma ve ma me 

.saldlrl§lar 0 kadar §iddet ve deh- me uru ursa a eV 1 e 1 BrmCkl Sllll"lkf" er~i.ruyeût amrr~ azil~ tesisatiyle birlikte bir buçuk mil,. 
t. . rd k. R 1 .. Ek E ay a i mc1 sm emmyet po 1s li 1 1 k 1 Als ~e 1m art1 1 1, esu u rem - • . 

1
. _. . . 

1 
. yon ra va ma o aca o an an-

f d . · · b J d ~ · · Adliy" ve Posta 1·dares1· bir" mu""d- kip edildig~ inin farkma varm1", bu rr • eth§ igme, emmyet 1§ en u., k ·1 k d ki b .. ··k d en 1m1zm u un ugu yerm c1va- ~ -. .. d"" 
1
..• .. . t • . . ca rrur. a asm a uyu epo 

·1 kt 1 d"" d tte b~ . ··h1" b " ht k" 1 k d~fa ~ 1 " e ek . . b mum mu ur ugu emmye arrur1 . 1·th . . t , ·1 n yere sen en ma u ~man ce- e n "r1 mi.:. m 1r sa e ·ar 1 "' /a.reay1 e e v .... nn m içm u R f .. .. .. f . t r ve 1ma a anemn tll§aa i ço.re 1 cr-
setlerile pek kanlt bir 5:'-hne halini 1 ~ d~lai:chnc1hk .. hâdisesinin tah. sahlekâd1klarma lasra postaha- ~-~ t~ç~~~u s~m. e~y~ 

1 
~.15 f Iemi§tir. Yalniz binas1 800,000 lira 

aldi. Ve bu sahneden ûrken dü!l'- ful(ahle m~gnldur. nelerinde devam etmege kalk1§- mu e 1§ l51lle aym ffil§ cr ir. j ile tesis t.dilen bu müessese, inh:-
manlann hücumlar1 da, derhal a. 40 bin liraya balig oidugi.:. tah.. mI§lir. ~ - sarlar idaresinin en modern mües-
kamete ugrad1. Hiçbir muvaffaki- min edilen bü sahtekârllk VE' do. Çok kt:rnazca hareket ed.(n bu Izmit • Yalova ve Istanbul seselerinden biri olacak imalâiha 
yct kazanam1yacaklarma emin o- landmc·'1k vak'.asmm mahiyeti oür'etkâr adam, geçenlerde Bur. f01eleri nede binlerce i§çi vazife

1 

alacaktir. 
lan son Kuren askerleri de çe- ijudur: sa posta ~ubesine uydunna bir izmit ile Yalova arasmdaki §Ose Müesse~nin ikhsadî ve içtimaî ba. 
kilm1ye ba!ilad1. Pendu;: postahanes.i havale me- havale Je 1000 lirahk bir havale yolu ikiral edilmi§tir. Bu §Ose ile k1mdan oüyük faydalan olacak ve 

ResulûUah Efendimiz, bütün murlannaan Hüseyin Erkay adm- gêindermi§, müteak1ben de bu ha- Kocaeli vilâycti, Bursaya baglan. Îzmir o·~ teslsatla ikttsaden bir 
harp meydamm gorebilmek için da biri, ·ehrimizdeki diger muhte. valeyi almak üzere Bursaya git. mt§llr. Bundan sonra lzmit ve Ya.. kat daha zenginle~ektir. 
kendisinin yüksek bir yere ç1ka- lif posta §Ubclerine uydurma ha- ml§tir. Esasoen harekeller"..nden 1 lova _ Bnrsa arasmda her gün na.. Burada çal.~acak olan i§çiler i-
r lmas1111 emretti. Elindeki zülfi- valeler tanzim ederek bu sahte ha- §Üphe cJ;lmekte. ol~n Hüseyinin, kil vas1talari Î§1iyecektir. çin de bir çok kolayltklar gêisterL 
kardan kan damhyan {Ali), dcrhal valeleri, ba~ka. b~ka hüviyetlerle j b~ ~on gaybubeti alakada~lan büs Agva '!e Arlapazan arasmda ye- lecektir. Hastalanan i~çiler içm 
onun koluna gi"rdi. E9hab1 kira- k ~ b 1 t butun 1{1.1.?kui.and1rm11?, tak1p ve ta.. ni bir §G&e yaptlmaktadir. izrnit _ revir ve çocuklar için de bakim 

rd il R 1. çe meg~ ~ ami§ ir 1 • • B 
mm da ya 1m1 · e, esu û Ekrem B" ·b· .. t.ak"b · k b .... k rassut o.unmas1 1ç1n ursa zab1ta.. tstanbul ~smde de iyi bir faali- yurtlart kurufacakt1r. 
Er d . . . __._ h'k. b" 11 inm 1 en ve ço uyu .. tl 1. t "lm· ti en 1m1z vaz1y.,,..., a im 1r ye- . , sma sura e ta 1ma ven 1~ r. yet varciir. • l 
re nakledildi... Buradan gorülen bir meaaretle devam eden bu sah. Bursaya gi.:!en Vt' burada bir o- En1titü mezun armm tayini 
manzara, arttk harl>in tamamile tekârhklar, nihayet posta idaresi.. telde geceyi geçiren hilekâr, ertesi gusunn müteakip tevkif edilmi§tir. Ankaradaki ismet P!l§a K1z EnS-
durmu~ oldugunu gostermekte idi. ne aks~~mi~, keyfivei zab1taya günü sahte havaleli 1000 liray1, Yekûnu 30, 40 bin liraya balig titüsü muallim sm1flanm bitir-

Kurey~liler, uzun oir hat ~il bildirirerek bu meçhul sahtekànn , posta idaresi gl§esinden ahrken olan bu suiistimalde Hüseyinin dikten sonra bir sene ihttsas ya
ederek çekiliyorlardt. Etrafa da..' yakalamnasma tevessül olunmu~ kendisini kolhyan zab1ta memur- ya1mz ~a§lna hareket edip tlme- pan gen1.t k1zlarumzm tayinleri ha. 
gilm~ olan islâm aslœd~i. de, ~u- tur. lan tarafmdan suçüstü yakalan- cii§i eh<!mmiyetle ara~mlmakta.. zirhgma ba~lanrnl§br. Bu mezun.. 
rada burada içtima ediyorlad1. 1 Fatih, ;;ehremini ve diger ~hir mi§hr. chr. Hâwse etrafmda adliye ve lar için mektep idaresi tarafmdan 

Re~•Jlü Ekrem Efendimù:, çeki- posta ~!Jbelerinden bu tarzda bir Bursadan getirilen ve -adliyeye po;ta iü.aresi mütoeffi§leri tahki.. I kura çekilecek ve tayinler bu ku-
len dü~man kuvvetlerinin bir nok- hayli para doland1ran Hü.sevin, ta~ teslim "llllll41l sahtekâr memilr sor :.at vapmaktadirlar. raya gêire yap1lacaktir. 

Her t.icarethan~nin kendi i.'i 
mevzuuna dahil maddelerin 
fiyatm1 ilân etmesi esas tu
tulmu~ Kasaplar et, bak.. 
kallar bakkaliye, manifatura
c1iar manifatura e§yasmm fL 
yatlar:m ilân edecektir. Fa
kat umumî piyasa yerlerine 
ç~1lara da her nevi e.§ya 
fiyatlarm1 ihtiva eden listeler 
as1lmas1 tekarrür etmi§tir 
Bunlar tramvay direklerine 
büyük günlerde asilan üç ko
~eli vitrinlerde üç m~telif 
liste hali.nde as1larak halkm 
gêizü êinüne konulacaktir. Bu 
suretle halk.n aldanmasrna 
meydan verilmiyeceklir. 

!Ier listenin üstünde fiyat 
mürakabe ~ikâyet merkezle· 
rinin numaralan bulunacak
t1r. 

En çok ihtikâr 
yap1lan ~ehir 

-----o---

ls tan bul 
tesbit 

oldugu 
edildi 

Ticaret Vekâle~i yapt1g1 lctkik
lerde en fazla ihlikâr yap.lan ~ h

rin istanibul oldugunu tesbit etmi~
tir. Istanbul Fiyat Mürakabe Büro_ 
sun.:n yeniden, takviyes1 kararla~
mt§ltr. Ankaradan yeni konlrol 
memurlan gêinderilecektir. Büro, 
§imd-ilik bilhassa Beyoglu pera
kendecileri ile istanbul tarafm
ùaki toptancllar1 s1k1 bir kontrol 
altma alm1§t1r. 

---<>--

Valinin sahya donme1i 
bekleniyor 

Vali ve Belediye Reisi B. Lûtfi 
K.!rdar dün izmir fuarm1 gezmi§
tir. S<;!.h günü ~hrimize donmesi 
beklenmektedir. 

Dügünlerde çalg1c1lik yapan
lar imtihana muteriz 

Bz1 çaJg1c1lnr ve bühassa evle
re gidcrek dügünlerde çalg1 çalan 
san'atkârlar. Musiki San'.atkàrla
n Cemiyet.inin çalg1c1lan imtihan 

etmek ~,akkmdaki karanna itiraz 

etmi~erdir. Bunlar müracaat e. 
derek kendilerinin limtihan edil
melerine liiZl•m olmad1gm1 çünkü 
halk tarafmdan sevilerek dinlen.. 
diklerini sëiyle~lerdir. 

K~~a~~l,IR !~~Do !~~~I l 
medi. 1 yordu. Bir aralik Voedia salona gL de cezasim çeker. diay1 b:tkin bir vaziyette ev1mze 

-
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- Can.m s1k1ldi. anne, ~oyle bir âdeti üzere, salonda $erifeye ol-
goz gezcürdim. m1yacak sozler sêiylerken, birden. 

Kadnye hamm, bunlan anlanu- bire kat·~i."ma ç1kan kansm1 gorün 
yacak kadar saf degil amma, bu ce yall§1t gibi oldu ve ona dert 
hususta sêiyliyecek soz bulamad1gt yanmaga ba§lad1: 
için ina1 ml§ gêirünûyor. - Ha!llm, en nihayet her ~y 

- Bu a~am Türkânlara gide. anla~1ld1. Bugün Nihat denilen o 
lim mi Vedia? Annesi kaçltr bize âdi adamdan bir mektup ald1m. 
sibem ed1p duruyor. Günlerdi>nbcri biù meraka dü~ 

- Son vaziyetler beni çok üzü.. ren hâdiseyi utanmadan anlahyor 
yor anne. Hiç kabahatim olmachgi ve sonul"'da da êizür cliliyor. 
halde bir cre ona buna he.sap ver. Cebin.ren. ikiye katlanm1~ bir 
mek mf'cburiyetinde kalacag1z. zarf ç1~ararak karisma uzatt1: 

Ak§ama kadar hep boyle ayn - Al oku da, dünyada ne mallar 
mevzular üzermde konu tular. va~ anlay1ver. 

:. Kadriye hanun, meselenin bü,.. 
ivlûkerrem bey., o gün eve her j tün teff':Tüatm1 o gün klZindan 

""akitkmden daha geç geldi. Bir ~- ogrendigi içi11, kocasmdaki bu 
ye cam s1kilm~ oldugu zaman, ev. [ hiddete fazlas:le hak verdi. Fakat 
\~lâ hhmetçiy1 azarlard.t. Yine bu mektubu da okumaga lüzum gor. 

- Biliyorum bey, dedi. Bana ' rince, kansmm bir goz i§aretile 
bugün Vcdia hepsini aglaya agla. mevzuu a.egi~tirdi. Fakat harekeL 
ya anlath. Demek Nihat bunlar1 lerindcki gaynt.abiîlik luzmm gô
s1kilmac.an it1raf ediyor êiyle· mi? zünden kaçmad1. 

- Tarn teferrüatile anlatm1yor Ne§Cs'z bir yemek yediler. Zor. 
amma, hen esasen bunun boyle "la bir kaç ~ey konu§abildiler. 
olaca~m1 tahmi nettigim için, Vedia, babasmdaki bu durgun
mektuptaki kapah yazilarm mâ- lugu ve soguklugu gidennek için, 
nâsm1 çabucak kavray1verdim. bü~ün zckâs1m kullandigt halde 
Demek Vedia da $an.a anlatt1 ha? .. muvaffak olamad1. 
Pekâlâ, bu kadar çok içecek ne Nihay~t annesi ile babasm1 ba§ 
varm1~ sanki. ' ba§a b1rakmanm lüzumunu hisse. 

- Çok içtigi yok camm. Hepsi derek, 1Kfasma çekildi. 
hepsi b1r §Ï§e bira .. Fakat deg:il bir Müke=-rem bey ise, kmnm hz1r
§i~e, bir bardak bile olsa, 4ilit içine ladtg1 bu f1rsattan .istifade ederek 
hiyle g1r,nce buna nas1l tahammül tekrar kansmm kar~1s1Iia geçti. 
edilir? - Ben arhk karanm1 ver<lim, 

Mükerrem bey asabile§ti: Kadriye, dedL yanndan itibaren 
Hile haî!. Alçak herif buna da her §eye son verecegim. Fakat bun 

le§cbbüs etffil~ olmaz mi? Mek. dan evvel bir defa da Nihadm ter. 
tupta isc, Vedianm boyle çabucak biyesini , ermek için kendisile u • 
sarho~ olu§una üzüldügünü ve zun boylu konu§acag1m. 
kendisi Cie fazla içtigi için. yap. _ Hiç lüzumu yok bey. Çirkefe 
t1gi hareketlerin daha ziyade al- ne diye ta~ ahyorsun? Bir rezalet 
kol tesirile oldugunu soyliyerek çi.karmarlansa. bu kadarla h;i biti. 
ozür dihyor. ririz. Boyle âdi adamlarm ayagma 

Hiddeti.nden yerinden dura.nu. gitmek i:ok fazlad1r. Însallah ileri-

- Hay1r, hayir., ben muhakkak getirmekten korktugum için, biraz 
bir defa kendisini gbrmeliyim. Bu istirahat maksadile, kendisini çok 
gün gidi>cektim ama. mektubu aldt sevdigir.1 bir akrabam111 apart1ma
g1m zarrum telefonla yaz1hanesmde nma gotürdüm. Alkol bana da faz
arachm bulamad1m. lasiyle trsir etmege ba§lam1§h. 

Kadrîye hamm, kocas!Illil yemek Çünkü, rnn g.::yretimi sarfederek 
ten evvel uz:ittig1 mcktuba §byle irademl kaybetmemege çah~ttg1m 
bir goz gezdir:yordu. Bazi sattrlar. halde muvaffak olamad1m ve bu 
da duruyor ve kendi kendine soy. yüzden, ihhmalki ni§anl:m olan 
leniyordu. bir k1za kar§1 hareket!erimde biraz 

- Düny.ada ne âdî adamlar var- ileri vard1m. Fakat bunlar fena 
mi§ megerse ... Bizim bu kadar iyi bir maksatla degildi. Kendisini bi. 
muamekmize kar§l nankbrlük ha. ran evvf"I iy.i.le~lirmem lâz1md1. 
Yaz1k olsun sana alçak herif. Yüzüne konlonya serpmeklijf m, 

1-Iele "br yerinde §U satirlan o- §akakla.rm1 ve almm ugu~turmak
kuyunca hiddetinden kopürür gibi hg1m, bf.nim yapacag1m tabiî ha
oldu. 

1
1 reketler degil miydi? Nitckim bu 

« •••••• Bu vaziyetler eminim ki çah§mal<mmm semeresini gêirdüm 
siz.i çok fazla üzecekt.i.r Mükcrrcm ve kmmz kendine geldîgi zaman 
bey. Fakat her halde benim duy. sevindin:. Vedia ise, boyle bir ya
dugum tesiri duyam1yacaksm1zdir banc1 odada bulunu§unu çok fena 
0 gündenberi vicdanen ne kadar maksatlara hamlederek, beni olm1 
muazzab oldugumu tariften âci. yacak sozlerle h1rpalad1. Ben bun
zim. K1::1ruzm fenala§hg1ru gêirün. lara da ald1rmadim. Hcnüz dimag· 
ce, derhal eve gitmek üzere oto- düzelmemi§ bir kmn bu hareket
mobilime bin<!irmi;itim. Fakat na.. lerini rnazur gordüm~·····• 
sil oldu bilmiyorum. Belki de Ve. (Devenu .,_, 
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Vlâdivostok yolu 
Ya:un: P rof. Sükrü Ba~ 

A merika ve ingilterl'niO 
ôtedcnberi Nazizmc kar· 
~1 mücadele cdenlcre 

vâdedilen yard1mlarmm RusynY' 
te~mil edilmesi pek tabiidir. ~r 
kat Mistcr Ruzvelt, M. Çorçil 1 0 

gorü§tükten sonra bile, Moskova· 
mn •odünç "·e kira .. kanuuund•0 

istifadc edemiyecegini tekrarla• 
nu~ti. BOylece Almanya ile s~~·:· 
ljan Büyük Britanya paras1z s1ln ' 
miihimmat, erzak alabildigi bnld0 

Rusya ancak pc§În para tediye e~· 
mek suretile tayyare, tank "e 11•'.;' 
himmat tedarik edebilecektir. fi' 
hakika Mo kova lehinde .Londr• 
kabinesi hiç fedakârl1k yapn111.1111l 
degildir. Îngiliz siparisleri çok ds· 
ha eski oldugu için sin;di yoldn h11· 

1 lunan malzeme ingilizlerindt~ 

I
! Moskova sipari§lerini yeti§tir111c 
vc vapmak m:un vàdelere bagh11JC· 

j Î§t~ ingiliz kabincsi bu tekaddii 1~ 

l hakkmdan nz:eçerek Bü_yük JJr1: 
. tanya:va mahsus silâhlarm e\·\·~1~ 
1 Ruslara verilmesi esas1m büY 11 

1 br cemilc eseri olarak kabul cl: 
• t" C ·· k"" t 1 d r ltl mi§ 1r. • un u unu marna 1 t • 

Amerika, kavnaklari genis olllla1'• 
la beraber, tükenmez bi~ hazi11e 
degildir, Bütün harp istihsalât "~ 
imalâlJ Büyük Britanya ve biziB 
kcndisinin cihazlanmasma yetct 
yetmez, Hattâ Amerika Cümhur· 
reisi tam bazU"hgm evvelce soyJcfl

digi gibi, 1942 y1bnda degil, t943 

de taha.kkuk edebilecegini SOYJC• 
mek lüzumunu hissetmi~tir. Bin~· 
enaleyh Londramn silâh tesli111iII' 
de bu Jeni tertibi kabul ederek ftt• 
z1lordu ·u birinci mevkie ç1k1Jt' 
mas1 kaJda deger bir fedak&rJ!1' 
gibi say1lmak liiz11n gclir. 

Inaamafih acele yard1m için b~ 
tedbir, mutlak surette kùfidir dc 111• 
lemez. Çünkii ingiltere için old•~· 
gu gibi, Rusya için de da,·a bu •1' 
làhlan Ruslann cllcrinc ula§!t ~: 
bilmektir. Büyiik Britanra ada 0 

dugu için Atlanlik yolundan. ~c· 
nizlere hâkim olan Anglo - s~I:· 
son donanmalari, daha kolayhl: 11 

istifade cd('bilirlerdi. Fakat bu1111 ~ 
bile ne kadar zorluklar do7.·urtlll' 

gu ve nakliyatin ne derece rnühi
111 

ânza ve sektelere ugrad1g1 111tf 
dandadir. Groeuland'm. · zland:t111~ 
Amerika bahriH'si tarafmdan il' 

• 9' 
gali, Atlantikte donanmanm kll r 
kol usulünü ihdas etmesi tant e11;· 
niyeti henüz tesis edebilmi de~~· 
dir. Rusyaya yard1m ise büsbiîlil~ 
daha mü~kül !?8rtlar içinde yaP~~ 
bilecek bir mahiyet arzeder. J-;: 
dcnizi Mihver hiikimiyetindcd1

'' 

~imalde .Murmansk yolu hem 111 $~ 
d b 

. , .•• 
ut ka ih~ette ve hem de e• , 

yette degïldir. Irak, iran, Kaf1'~: 
tariki de bitaraf devletlcrin 111c'

1 . ~ 
cudiyeti ve yol uzakhg1 dolaf '~ 1 

kolayca kullàru.lm1ya ehcri li d~' 
gildir. Tek emin gedik Vladi\"0~ 
tok limam \:e Sibirya a§m i111C~I 

r ~·' difer hatbd1r. Burada da nak 1• ~i 
uzun zamanlara muhtaçhr. J:s. 

it' 
Japon Hariciye Naz1ri Rusy.11Y1 t 
yarct ettigi vakit bu yolu ihti~·~ 
etmi~ti ve tren yolculugu on ~il 
günü tecavüz etmi§ti. Mar~afl tl 
katarlari bu ayni sür'ati muh11f~~I 
edcmemek tabiî oldugundan r 11 p 
rahat iki misli bir müddet beS~itl 
edilebilir. Boyle uzun vâde in~lt~U 
bir mabzur oldugu balde du~rt 
telgraflardan anla§1ld1gina ~~or 
bu kadar zor luk kâfi gelnt1Y b~ 
m~ gibi .Japonya ma tbuatt , •1 

•tif• yoldan sevkiyat hususunda 1 Jit• 
sesleri yükseltmiye ba§lam~af I· 

0 
Hattâ Tokyo gazetelerinin •gi·'J4i 
dukça §iddetlidir . J aponyan111 \ilt 
asma gore Vladivostok tar1

111
( 

B.us)·ay1 takviye ettigi vakit /,, L'~ 
rika Almanyay1 istihdaf etfl'le~ 111' 
tedir. Maksat bu uzun ve do ~ 111 
baçh yolla Cermenlere kar~ 1 . ift' 
mukavemetini takviye etn1 ~1' ft~' 
git, hilâkis Aksay1 $arktak1 .1111 
mahallî askeri kuvvetini b•_ 11il' 
takviyedir. Malûm oidugu "e~ ,., . ~ 

ha y Ji müddettir Ruslar, hP0 
rPii 

ile mubtemel bir ihtilâf1 c1ei1 i11~ 
ederek, miistakil ve kcndi ke'

1 i:e" 
yetecek kadar kuvvetli bir •~0~· 
tevzi sistemi kurmu lard1. 1:11111~ 
larla Matsuoka - Molotof P3 ~~· 
imzasmdan evvel yapilan b~aiti'' 
keri t~kilât ilga edihni~ dei!ri Y 
Bu bak1mdan Japon ga=etele 1( 11' 
merikanm bu yard1mm1, çt'~~ri' 
zak oldugu _için, Almanlar~tf11~'~ 
degil. daha ziyade ve do~rl~~~i 
dogruya Japonlara kar§1 lt"tr 1 . a:t" ·~ ediyorlar. Hattâ .Japon g t iJI 1 

bizzat Rusyadan, bu devl~. 1 ~"' 
d ··r t1 ~ t' 

aydanberi devam eden u ~·~ 
litf~ttuadan, nhsedere~ btlfio'' 

cr. evam1 4 ül!cii .. y 
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~~~. -j{·~~-·.:~, ·-<~--_.ABE R ~,~ ··~. ~ -~ BÜKRE~TE Mübalâgal1 za- Alman tebHgi 1 Sovyet tebugi 

~ _. . . -· . 

5 Sovyet Ca su-
y i a t 1 i S tel el i l - .\~::; ~nt:~;rin~;-~;;•~e-, ôlü v~B:,~r:;,r.::~r!ki:~ :~~,~~~a. 

Berb~rler IÇIIl 

Yeni 
. . ! 

imtihan 
ri. l.t affak olam1yan
kr Lunùan istifade 

cd<!bile cek 
~ Pern: lr at makinelerini. kulla. 
.. an1ar ara.mda açtlan imtihanlar
da tnuvulfk Glmam1~ berber~r i. 
ç,n Yk1~aa y~ni bir imtihan aç1la
~k. tr. Berbreler Cemiyeti, ber. 

rler1 LiJ. k1nci imtihana haz1rla
ll\ak üzere her &ail günü sabab sa. 
•l 10 ddn 12 ye kadar Cemiyet 
~ ijkc1.inde mütehass1s birisi ta. 

1 afa1d~n berberlere paras1z ders.. 
~r verilrr.esini temm etrni~tir. 

ersler,, < Eylûl Sahdan itibaren 
aa~lana:·•I< vc her istiyen berber 
C•debtletektir. 

Elâz1_g gençleri 
daglara ç1kblar 

d Elâz1g, 24 1 A.A.) - Geni§ bir 
a~ sporu program1 tatbikatmdan 

'-arak Z.âZlg gençlik klüplert men 
&upJari .le bcden terbiyesi mükel
•eUcr1 u~gün mcrkez ve kazalar
~a Yer er d1glara çtkrru~lardtr. 

14 
Bu myanda Elâz1gh gençler 

li~O rak1mlù Meryem dagma, 
li Useyink gruplar1 1650 rak1mlt 

ALMAHYADA 
Bir k1s1m t.1er
giler indirildi 

Suad Davazln 
vam ea~n ce, ~e. cen~pta y~pt<a- y.at vciNt~ttr 

(B"~makaJeden devam) cak ye1. harek3ta me~de te~1<1l e. Bundan œaada '.i. aatimtz 75 

. su 1"dam ed1'id1" miktarda malzemenin iki a~· decekti.- l'1k 0 105 l'k k' •• 1 •• n r>· ve 1 se iz top, ïO 0 umu·· Ve 1 ra n ,. içinde yerine konulmas1 miim. 2 - Dudn,1s Tedt ordulan gru- haf:f ~5 agir makineli tüfek 5 dafi 
kün olamazd1. Bugün bol tel.o.. bunu s c"n •ha \ C ck g b ·· ~ " ·e o ru u- tayyare ,.,, ,-;rzru kadar da ha!tî 

---o-- Bun la r mÜnakaleyi malzemesiz. ynlntz piyade ile ha• nun s~6 cenah1 Ki.•' Ile Gomel top igtit>am veya tahrip etm:~ler. 

Gazeteler merhumun 
betmenin ir,'•âns1zltg1 ise kat'iyet ras•nd1ki sa·ada bulunan nriih' d 

tahr · d k · b' So ' · m ir. , p e e Ce ln l ~ le sabit olmu~tur. 1r vyet grubunu ih-a a etmege üçün ;li Ru!Tlen piyade firkasi 
hizmetlerini Bükre., 21 (A.A.) - Rcsmen 1 Dort rildan fazla siire11 ~cçc. ba~lami~ ir. arltk mLinarip hir cüzütam olmak. 

Kapital Üzerine mev- te bar ü z elf . l bildivildigine gore, 5 Sov}-et teba-1 harpte. Carltk Ru,vanm 12 m•lyor. 3 - :3wyetlerin Balttk dcnizin. !an ç1km:shr. 
Irl} or ar asi idama mahkûm edilmi~ ve 12 insan seferber ettigi ve 3 milyom ·de son «niz üslcri olan Estonya. :IIERKEZ CEPHESINDE 

ZU vergiler 0/
0 

25 arlh Tahran, 24 (A.A.) - Pars ajan- Ag°ustosta idsm hükümleri infaz yakm1 o!ü _o!_mak iizcre, .,_irlctlr nm esk_• .m~rkezi Reval'e . dogru MUKABiL HÜCUM 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman ma. si bi_ldm! or:.. . . . . 1 olunmu§•ur. Bu 5 Sovyet tebaas1, ber~ber ~u.tun !'us zay1atmm tem'.'rl~:" btr tlert harekeh yap1I- Mosko\'a, 24 (A.A.) - Cephen.n 

liye nezJreti, \ergi hakkmda yeni Turkiye Cnmhuriyetmm :;lehm.

1

2 Temmuzda sivil k1yafetile ve el- 9 
.tRJ

1!?.0 ki 1 ~ldugu, 0 harpie ma. maktaa.r. . . l merkez bOlges.nden Tass aiam;i'1a 
mühi m;..ararlar alm1~hr. ~h Haz ·etlcr; nezdmde büyük el.. lerinde bomb.1, mitraltêiz vc taban kinehtufeklerm insanlnri, orak Alma:t.ordu.lari b3.'ikum~ndanhgt , bil~mldigine gore. Gencral Kc: ._ 

Hususi i§ müe.>sesclerinden al.i. çisi SuaJ Davaz'm êilümü müna- ca bulu'ldugu halde, Romen cep- mekineleri ekin biçer gibi. biçligi n~n So,~etlc, kali' ,.,~mat~k yef tn kumandas1 ait n lak1 Sov ·et 
nan verai, vüzde 10 azalt1lm1•ltr. hesiirJ'.n l!Crilcrlnde yakalanm1•,. dü~iinülürse, son Al nan tahm'n'- btr tarzda haTcket etmek e oldugu ktt'alan dü~n:ana siddetli <:lorbel•r 

.. , • sebetile gazete~er, merhumun vap- ., • · "b 1·>. J Jd 1 J k d d d Sa k - - ' Bunun gayesi, i~ adamlar1ntn faa- J ti. istic\•aplar1 esnas1nda, bu be~ nin mu a a.sa 1 0 ugu an 3 ~' ir. açi ça 'ey Jil a ir. vy~t ~- indirtriye 'e\·am ederQk b:r Aln!dO 
liyetini arttirmakt1r. Zira, harpten t1g1 büyi"k hi7metleri t:ebarüz ettir ki§i, Romanyada münakale lesisa- 0 harp, piyadenin harbi idi; bu mandanl;g1 i>e. muvaffak1yets:z pivade tcœenini hcz; ccetc u?,r •
evvelki seviyPyi geÇ€n bütün kâr- mektedi:'. •,Journal de Teheran• tu11, kêi,>rüleri, telefon ha Ianni harp i•c tank, ta~yare ve mahemc ve nevn:idane bir mùdafaa har.J• mt~lar toplannt igt,. \'e uœur i 
Jar üzer.ne büyük resimler l<onuL diyor ki: vesaire;t tahrip ;çin emirler almt~ harbidir. Frans1zlarm b'r buçuk yapmakca 1 e peni~ èilçüde harekiit. karargâh:m imha Pt~i~ler ve , .1 

mu§ oln•ast dolayisile bu gibi mü. Suad Darnz. dost vc kom~u hü. olduklari'1t kabul etmi§lerdir. avda iki mill·on esir vcrdiklerine :a bulunmak niye\inde oirrad1g1 a~ai!1 3.000 subay ve askrr êildt•.r-
esscsclee, ~imdiyc kadar kâri !ah- kûmetin en mümtaz yüksek me- ----<> baknrak Ruslarin da iki ayda anla~1ln-.iktad.r. mi;_1erd:r. Geriden il"''rilen di:r 
dit eder tarzda harket etmekte i- murlartndan ,di. Hükûmet hizmet l rnihon 200 bin csir vcrdihlcrinc Her n" kad·or Sovyetlerin A\•m. man takv1ye kuvvetleri de mü.nhc~ 
diler. lcrinde uzun tccrübesi olan Suad R u z Ve 1 t ioanmak kabil olsa da 3 milvon pada çck;lece:t henüz geni..; toprak ~im ed;:mi~tir Sovyet k1t'alan 130 

Diger iaraftan, anonim ~irketler Davaz, ~rand3ki vazifesi ba~1.nda 800 bin i;lü n yaralt vcrd'kle;inc Jan \'ar;• da muharcbc bôyle b1r r ank, !OO kamyon ve bir,'>Ok top 
ve sern aye üzerine mevzu vergi, :kt memeket <>rasmda olan muna- CB<>.$ taraf1 1 inri soyfadal inanmak çok güçtür. tki ayda bu s'.lfhaya girmi:;tir ki ~md1 en mü-' ve kùlliyeili miklarda mühimmat 
yüzde ~5 fa,Jala§ltnlmlljttr. Kârt 'sebetler_: .akv1:, e etmek tçm §aya. m1 almacag1, kira ile mi tutulacag: 1 kador zayiat veren bir orduoun. him islil-isal ve idare merkezlcri tahrip elmi~lerd1r. Kontyef'in as-
50.000 rrarki geçcn anonim §irkeL 'nt ta'·d•r gayretler_sarfel~·~ttr'.. ve yahut i§!etilme<i :çin direktôre ! harbe devam etme>i ve çetin bir için mücadel~ edilmekte~ir ~ayet kerlen Sovyet kêiylerini müstevli
Jer, bu kâr iizerinden yüzde 38. ..suad Dava<.' mezi}-etlert Ve bu.. para m1 verilecegi me5elesi üze. 1 mukavernct gibtermesi rnümkün Sovyetl~r bu merkezlen kaybe- den kurtararak 1lerlemekte ve dü~ 
kân 100.000 marki geçenler ise yuk kaùihyet'.. s_ayes1~de resmi 1- rinde bir karar almacagm1 bildir-1 de~-~~!r. Bu, bclki bir •artla kabil derlerse, enerji ile mücade~e~·e mana nefes ald1rmamaktad1rlar. 
yüzde 50 vergi vereceklerdir. ran mahfelle11nm alakas1m ce!- mi~tir. olabilir; o da kar.•smdaki ordnnun 1 ùevam ~dem•yeceklerdtr, Hall.à In Londra, 24 (A.A.) - Daily Eks. 

----0 1 ~1mi§ ;e Â~â H~zret; H~may_un 1 M. Ruzvelt, bu karan ah:.ken. l f'.Y-"hus. (Pirü,)iln zafcrlcrinc ben. gi.1z ve Ameri~ahlar vàde0~t.1kleri pr!'_s _gazetes1~~n _Stokholm mu~a-
7eh1n<ah m husus1 teveccuh~rme anayasaya ve fedcral statùlere ~•~en btr znfer kazann11,, yâni, ! yard1m1 yapmaga muvaffa,;: olsa. bmmn verdig1 brr hahere gore An t 0 ne s k 0 mazhar ;Jmustur. . . 'dayanarak icra kuvvcti §efi ve or-! ~arbe d.cvam cdet."i~·ecek kadar a- lar bile tesli!~at için k_at'edtlecek 

1 
Alm_an .:skeri sêizcüsü Alman!ann 

. Davaz m VPfall Iran mahfille.. 1 du ve donanrra ba~kumandant si- gir zay-at vcrm1~ nlmas1 ~nrtile. yolun urnnlu0a dolay1s1le bu yar. 1 Lenmgrnd'da cepheden hücum et. 

ter f l
• a t t l• rmde ke.~er uyand•rm1~ltr, Bu ac1 Iatile hareket eylemektedir. Alr"_"nlar ise boy le bir §<y·i kabul d1~1 b_ugilnkü nelicelcr üzerinde 1 ~ek niyetinde olmad1klarm1 evve-
~ ya_s1 ka1 . .ismda dost ve kardq etm•~orlar. mues:ir olam;yacak kadar geç la Leningrad'la irtibat yollarm1 

Turk m;lletme samimî taziyetlerL BiR; KIS'M GREVLER iki tarafm ileri sürdiikleri iki gelmi~ olacaktir. 1 k.smek 1sted.iklerirû sêivlemi:•.ir. 
Bükr,.;, 24 (A.A.) - Romen a. 

jans1 biloiriyor: 
Romen Krah Miha\, 22 Agus

tosta R~ men Ba~vekili ,.,, Romen 
ordulan ba~kumandam Orgeneral 

~ . (Ba$ to;af1 1 ind sayfada) ion An'c·nesc;,ya §3rk hudutlarm-
b bir.ere .~tirak edeb1lmekle da kur•ulu§ , arb1mizi muharebe 

asret ~agma. Kovcuk grubu 1780 
t:k1rn h Sepken dagma, Germili 
g nçlik rrubu da 1500 rak1mlt Ge. 
''tnl'!k ùagma ç1km1§lard1r. --

H1rvatis tan da 

miz~ sunar v~ kederine i§tirak ecti. I NIHAYETLENIYOR cepheden mübalagol1 rakamlar tct- Berlin, 24 ('\.A.) - As!<eri kay- Bu beyanlt kaydcd1lme~e deger. 
gim•zi b 'diririz. Detroit, 24 (A.A.) _ D.êirt gün- kik ed'l'nce Se\'vctlrrin w·:dikleri naklard•n og'.·enild1(:i1'e ~o~·e. Sov- Çünkü Almanlar ilk defa olara\t 

der:beri devam etrr.ekte o:an tram· J rakan1lar. daha n1akul ve nl~nt1ki yet~er 1';!n ag.x bir maglub1~·etle Lenîngcad'1n uzun btr muhasara .. 
Sümer Ba k M •• d ·· vaylar ve otobüsler grevine niha-1 gi•:ünii)·or. Yalniz, bunlari da loa· ?eh":knen G •met muharebesinde ya day~r>acai{I imkânint kabul et. 

.. • • n ~ U- yet vermeyi istih<laf eden bir an- 1..ikalin ta kcnd;~j diy-r ka!Jul et- iki_ St>'J•t orrJu,u tamam1le 1mha mi>kted•r,er. 
ru ISflfa efmem1~tÎr la~mantn bdeJiye makamlan ile 1 mek yanl:§ o!ur. Çiinkii. ewr Al· ec>ilmisl r Diger 'araftan BerLn, harekâttn 

A 
amele te§ekkülleri rüesa~. nrasm-1 manlar 2 mily·on ve Ru,lar yalmz Gon,efde, So\ \•etlerin ~arka Jog ki~ esna llnda da devam edeceg.n. 

aht ya,d1r.o 

1 

mcydan:arinda idare etrr,ek sure. 
a Btnni•' ce H1n·at devlet reisi, tile vatac1 ve Krala yapt.g1 hizmet. 
hYn1 •· \'ZU olan sahil mmtakas1 Ier dolJ_,··sile 1\laresalltk payesini 
~ ~kk.. .l bir seri kdbirler ittihaz 1 tevcih e.ni§ttr. 

nkara, 24 (A.A.) - Sümerbank h ·· l" · k" da aktenilmi~ oldugu mahalli be- 701 bin zayiat vermi•krsP Kmlor. ru cr li;r u ricat tm ant kesil. den aç1kça bahgeylemektedir. 
umum :1.üdü•ünün istifa etligi ve lediye reisi tarafmdan bildirilmi~-1 du ncdcn 170.000 murabna kifo. mi~tir. BuradJyi SO\')'et ku\·vet. Aym zama11da bir Alman gaze. 
ycrinde '1iger birinin tayin edildi- 1 

1 
k leri, Go·ITCI rtrafmda \'e GomeEn tesi •un1ar1 vazmakt'd r· 

· · h kk d b 1 tir \ metre i arazi ka,·hetti, s••·'·ul•••'". • . u ' . 
g1 a :n a ugünkü stanbul · ' ~ ' ·' l' b " gazetelPrinin bazt!armda inti<ar MUNZAM TAHSiSAT ve sanayi bak1mmdan mühim se. "ima mde m~hare e vrrmc5c '1lt'C . ~u se.1e. Ural silsilesinc vannak 

d 
1 birleri nedcn elden •ikP,.<11•. suai- bur kalnu'ltir A!manlar, 17 p1yade g:bt b1r nulyaya h1ç ba· zama., k.i.. lkrtu •ir. Nazir Dr. Farcie. bu ___ .,_ __ _ 

""-ntak.i sivil vüksek komiserligi- 1 b 
no ta~"' ed1lmi~ \'e bu mmtakanm ran1n cev\l 1 

e en haterlerin tamam.en as1ls1Z 1 ' 2 hl < .. 1 • k 
Id 

, l'h ' Va§ington, 24 (A.A.) - icar ve. lcrine ceva1> vermek lâ>1m a. elir zir '· • SU\ ~ri, motorlü ftr a. p11m1_~ ,;. gili, 
o ugu, 'a a •Yè~lar makamlardan / ·~ ' .. t · 1· k LE iare kanunu mucibince Reisicüm- ki buna nkla yakm ve inandmci nm ve paia~u çü. 1\'anm a »a- NINGRADA, AL.MAN TAAP~ 
yapl1g1 1.ahkika a stnaden beyan 1 b 1 k .. 1.. rcma k 11~1 rücuma geçmi~ ve RUZU DURDURULUYOR 
elmen-e A nadc lu aJ'anst ~.ezundur. hur Ruzvelt tara!mdan talep roi- 1 ceva11 ar u ma guç ur. " ... H bunlar ,., im!l? olunmu~ veya esir Moskwa. 24 (A.A.) - Reuter: 

<!ar · <'St, •am vlarak bu yi.iksek ·ko- (Bas larah l inci ,yfada) 
l'l'Hserin emrine verilmistir Bu·Iiginin iran taraf1ndan ver;le-

1'elgr .i \"C telcfon t~si~a\t da, cek ce,·abm memnuniyete §ayan 
:iskPri '< mtroi altma konaca1<tir olmarr.as1 ihtimaline mebni baz1 
'ltl'\•at ·.dusun..in bütü.n askeri te~ 1 mukabil teàbirler alm1§ olduklan- Moskovada Mu-

ltk., le·· de ltalyan kumandanh. na dair son günlerde baz; kuvvetli •• • 
tL1in emrinde bulunacakttr. §ayialar dola~hg1m kaydeylemek-1 S~Vl.erfn fl.,tingi 

tedir. Muhabir 1,,u §ayialarm bü- l\!.osko\'a. ~~ (A.A.) - Yann 
~Usyaya yardim yük bir kt mmm Alr-anlar tar•- l\loskr>vada bütün l\lused milletler 

fmdan ~-ay1ld:guu, çi!nkü bu suret- bir miting akl~dccekltrdir. Bu mi
le 1ngilterenin maksadm1 ëgren- ting geçenlerde aktedilmi~ olar: 
mek lstedikle11ni iddia eylemekte- bütün Slâv milletleri m't'ngir:e 
dir. Okyanus a~_m b:r klgrafta '.· \ mümasil olacakl;r. Mitingde sëyle
rana Alman nufuzunLn eherr.rr.•- necek nutuklar ve almacak mu
yeti azalltlmak istcnrrekte ve karrerat radyo ile ne§redilecektir. 
irandaki 1ngilizlerin Almanlardan 

1 
(Ba, taraf1 1 ïnci saytada) 

il\a y..ip11an yard1m1n ar .. t~r1lma.. 
~m talep etmektedir. Mumai:eyh 
·~or k 

len munzam t.a.hsisat rr~ 1 csi kon- · ulûs.a, hi.tara( ';ir güzlc tt."tkik d" ahnm1~ 1 1r. E;i son haberlerr g:OrC', Mosk1\-·aya gelen bütùn haber. 
gre mahafillerinin kanaat.nr gO- e ince gOr1i\'oruz ki ~ki tarafin or- bu 1n1ntakada ahnan .f'sirler nUk- l ·· S k • • . . . . taya alh'·lan zaytat rakamlan cre gon• ovyet 11 alannm ge-
re, Eylul mhayetmde veya T•yrm1.. zai't k t • d "h 1, tan 87.000 c, tank 169 a ve top rel< Len:·1graèa dogru" dü<man il". \'C r.a is araltn an tnn a a- · "' "<.; 

evvel ba~lang1cmdan evvel tetkik gahdir. Ortada malûm \'e a~ikâr 912 }"e ~·km1st.r. lki Zlrhh tren de ri hareketini durdurmak'a Glduk. 

d
·1 · kt' almm1~t'f. !art, ~rnalde ve gerek arki l'k. 

e t em1yece tr. olan cih•t, sark cephesindeki iki ODESADA V zi 
TANK ÎMALÂTI ayhk harbin Almanlar lchine ce- Buda;>e§le, 2~ I.\.~) YETOdesa ~~~~~~in~o~uurdi:7r~l~ü:::~ 

. rc:van etmi~ olmolda 1' r•her, on- milliye.ç1lcrinden bir çok ki~1 bir tamamil~ rr.üdnk bulunduklan 
\'a~mgton, 24 (A.A.) - Milli larin da henüz knt'î netiee,·i ala. ~.üdafaa malzcmes_i imalât olân1na maint!? vc Sov~ctleri kat'i hi~ inag ... . Bulgar i:manina geln11~Icr \''-" Sov. ôgreniln·i§tir nomel m1ntaka~1rci.a 

~o 1942 d 
1 

k yet siva .i komiserler1 bütü.n ckniz k1t'alann mânevivalt ~.u .. kemmeL 
• re scnP~In e yap1 aca l IQbiyete ugratan1am1~ olmalarm. u; 

tanklar bir milyar dolara malola- dan ibarettir. nakil """1talacm1 müsadere etmi§ dir. 
cakltr. Abidin DAVER olduklarmdan dolay1 ~hri son da- ALMAXLAR MACARI.ARDAN 

kikada terketmek mecburiyetinde 25 F ;RKA DAHA lSTEl\llS 
! .ildtkla-•m beyan etmi~lerdir. Moskova, 2~ (A.A.) - Cenewe. 

1\ Bazi . tehlikeleri gêize alarak 
\'lis~.,;.< âzar!1Î miktarda tayyare 
~ b.th"~sa avc1 tayyareleri gêin-

trn~, YlZ.• 

k !-; "-Ycrk, N (A.A.) - Ameri-
1 ln ga>.•tecilerinden Robert AL
~ Ve D·ew Pearson So\'yet Rus.. 

tanin i.zun bir muharei,;, plâm 
·c:.~11,;l k ' . k· •an.'.i ta oldugunu ve Ameri-

çok oldugu ileri sürülmektedir. 
Fakat bu hususta bir œukaye~ 
yap1lam1yacag1 a~ikârdu. Çünkü 
altida be§ nisbeli içinde irarda bu. 
lunan lngiliz wbaas:nm bir k1sm1 

E A ENGIZ DA sèz 
Bu h-1ber dün ak~am Budap~ de iyi b;r membadan o~n·111ldig111e 

leye yan resrr.i bir membadan geL gôre. Almanlar §Ork cephes. iç n 
mi§:ir. \1illiyetçiler §U beyanatta macarla~dan 25 f1rka daha iste. 
bulunmu§laN! r: mi§lerd!f. 

Ya a,~_ak 011ümüzdeki ilkbahar
î tes11.!' ed •• ecek olan harp mal. 
1 ll"es1 otparis ettigmi yazarak di-

01 .. • • 

~ Sov1·ctlt•r Birligi tarafmdan A
'la t'ka;a ya;>.lan sipari§ler 8 ay. 
den ev,·el teslim edilemiye;:egin. 
îu n Sovyetler Birliginin harbi u
hü~ sürecegin; tahmin ettigine 

ll llled!le~fa 
!\a u s,tiart§lerden en ziyade alâ.. 
au l1Ya!l.d1ran1 tank nakline mah. 
l'ill' layyarelerdir. Bundan da gêi
lllij "Yar ki Soovyet Rusya yaln1z 
&\tndafaada kalmagi degil fakat bir 
etlll ;_aa• ruza geçmeyi de cierpi§ 

ededir. 

Siyamda 
raft (B~ "1rall 1 lnci sayfada) 
t"ak~ri .. olaca~m1 gêistermektedir. 
Jall<l t gozden kaçan nokta bu ~ 
fiyet:i'an1n karl§ml§ olmast key-

s· Lt. 
1>11 '~ain:n Tokyodaki ata§emiliteri 
llan ~fta bidayetinde âni olarak 
Siyag 0 k'a gelmi§tir. Mumaileyh 
Siya lll Se!i_ri Bay Sena Phya'nm 
llll!l;arn. kabmesinc gônderd:gi bir 
~n t hiimildi. Bu mesaj geldik
ladiJ;;k &ekiz saat sonra kab:nede 
·~·kt Yaptlm.~r. Yeni kabinede 
l~r tan 8 Çtga JajX>n ''e Mih·erci
lt b araftar1 olan dort naz1r \'ardtr 
faa ;:z:1on!l arasmda milli œüda. 
ht~~~lrt da bulunmaktadu. 

lar1nd ~hr mcmbalarm mütalea. 
n1n J a 1 ayn1y•tlcn yeni kabine. 
~·~ut"Jlonyanm siyasî metalibin' 
111>;,1/• mcrnleketi muhtemel bil 
~blel!l•ne ihzar edecegi bir hissi 
dir. S~Uku gi.bi. i~llane edilmekte
~Q ka Yan: hukumetinin Japonya
'"'lle ( 1 f.1mdiki temayülii sükfi
tna31na' gormek mahiyetiode ol
!<r,n1 k binaen Japonyanm plân. 
~hdtt'e abul ~ttirmek için askerî 
l'ac,nd re muracaat etmek ihti. 
ll1Illiek~n :"•reste kalacagi zanne.. 

-lu-. 

Hindli, -bir k1sm1 da lngiliz - Iran l\1egrc kafasina inmek üzere bu.. 
cemiyeli âzâs dir. Bunlarm hepsi lunan b3 s.ont.< yakaladt ve onu 
ayni yerde' bulunduklan için ne- saglam b.r b!lekle oyle bir <;€Vir. 
zaret aluna ahnmalan kolaydir. di ki sah.bmin cam ac1yarak elin
Fakat îran için hayati bir ehem- den biraklt. Megre 0 zaman bas.. 
miyeti olan kontrol servi:;lerindeki · tonu alarak sükûnetlc muayene 
Alrr.anlarm vaziyeti büsbütün bar ctti, tartlt, sonra yere biraklt. 

~:~:~~,§~:r~l-~~ A7;~~~::t~nu~:~ - Bu bas:onun cinayete âlet oL 
duguna eminim! 

da mevkilerini i§gal etmekte ve is. 
ledikleri gibi hareket edecek bir Dedi. Agzi asabiyetle aç1lan Re. 
vaziyette bulunmaktadirlar. ne Delf~s inlemek istiyor. Fakat 

Iran hükûmetinin cevabt ingiL dudaklannm arasmdan hiç bir ses 
tere hükûmetine halihazirda Nazi. çikmiyo"du. Bir sinir kütlesi kor

kudan arm,,.·ak hale gele
0

n bir 
lere kaq1 aç1lan mücadelenin u-
mumî çerçevesi içinde iran mese- mahlûk olmu§lu. Babasi: 
lesini halletmek imkânm1 \•erecek- - Bu harekctinizin sebebi.ni i. 
tir. zah '.'dersiniz ümidindeyim, ciedi. 

Tahran 24 (A.A.) - Pars ajans1 
bildiriyor: 

1ran gazeteleri, ba§makalelerini 
.Türk matbualt hakikati ifade e
diyor.• b~h~1 altmda, Türk gaze. 
telerinin frana ait n~riyatina !ah. 
sis ederek ayni zamanda minnet. 
tarhklanru izhar etmektedir. 

•Îran. gazetesi, diyor ki: 
Türk spiker ve gazetecilerinin 

dü§ünceleri, Türk meslekd~lan
m1z1n bize ka~1 olan samimî ve 
dostane hissiyat-ntn bir ifadesidir. 
Iran milktinin kalb'nde de Türk 
karde§lerine kar§1 ayni sam1m1 
hisler mevcuttur. Îranhlnr Türk 
milletinin terakkilcrini daima de
rin bir memnuniyetle takip eyle
mi~lerdir. 

•Journal de Taheran. da ~yle 
yaz1yor: 

Türk matbuatinm samum ve 
dostane ne§riyall, asîl Türk mille. 
tinin !ran milletine kar§t olan ha. 
lis hi'5iyat.ndan ba§ka bir hak!.. 
kat! daha ifade elmektedir: Bu da 
Türk gazetecilerinin memleketi
mizin vszlyetini vuzuh ve kemali 
dikkatle takip etmeleri ve fran 
milletinin zihniyeti hakkmda çok 
esash n' lûmat sahibi olmalandtr. 
Bu dü~ünceler hakikatin ta ken
disidi~ 

Ve su azizim komiser, dostum 
müddeiumumiye sizden bahsede. 
cegmiden emin olabilirsiniz ... 

Megre müfetti§ Girard'a dêindü: 
- Gidin bana Adel'i getirin ... 

Bir ara baya binin... Genaro da 
gelsin ... 

Delvin meslekta§llla yakla§a
rak: 

- Za.uredersem ... 
Diye wze ba§lamak istedi. Fa

kat Megre bir çocugu teskin edi. 
yormu§ gibi: 

- Peki, peki... Olur ... 
Diyerek odada dola§maga ba§la

d1. Bu dc.la§ma ,-erdigi emrin ifas1 
için ge,~n yedi dakika zarfmda 
bilâfa~1la devam etti. Bir motër 
gürültüsü. Merdivende ayak ses
leri ve !liraz eden Genaronun sesi: 

Konso1oshane sizden bunun he
sabm1 S•,rncakttir ... Olur §ey de. 
git! .. . B• ni burada herkes tantr ... 
l\füesses< mde elli mü§teri var. 
ken ... 

içeri ga!ince gêizlerile Viktoru 
arad1 ve mânidar bir tarzda yüzü
rre bakh Viktorun cevab1 parlak.. 
h. 

- Hapt yutluk!. 
Demekie iktifa etti. Vücudünü 

s1kan e.<vabmm alttnda yan ç1p. 
lak bir ha!de olan Adel odasma 

--
Zabtta Romani: 46 1 

Till"kçesi M. I· eridun -
gêiz gezdtrdi. Her §eyi mukadde
rata teriœttigini gêistcren bir hare. 
ketle orn11zlarm1 egdi. 

• •• 
- Sa<iece suallerime cevap ve. 

riniz. Grafopulos o ak§am sizi cr 
dasma davet etti mi 

- Ben git.medim ki! .. . 
- Davet etti demek ... :;lu halde 

.siz Ote! Modern'de 18 numaral.t 
odad& yalt!gm1 biliyordunuz. ... 

Dansêiz ba~1m egdi. 

- Size yakm bir masada bulu.. 
nan :;>abn ile Delfos aramzda ge. 
çen mi;havereyi d.inlemi§lerdir. 
Delfos u.iraya saat kaçta geldi? 

- Ben ... 

- Saat kaç!a, siz onu sôyleyin ?. 
- Ben uyuyordum. Sabaha kar-

§1 geldi . Saat bclki be§ vard1 ... 
- Size ne dedi? 
- Bana seyahate ç1kmay1 tcklif 

etti... Ameril<aya gitmek is\iyor. 
du ... Zengin oldugunu sêiyledi ... 

- Siz red mi eltiniz? 
- Ben yan uykuda id.im. Yat 

uyu ded m ... Fakat onun maksad.L 
ba§ka idt ... Fcvkalâde sinirli oldu. 
gunu g6rüncè bir münasebetsizlik 
yap1p ppm:id1gm1 sordum ... 

- Ne cevap verdi? 
- Bir cüzdam odamda saklama-

nu rica etti. .. 
- Siz de ona gardrobu gêis:erdi. 

niz êiyle mi.. Halbu ki orada da. 
ha evve: bir C'anta vard.L ... 

Dansciz tekrar omuzlarm1 silke. 
rek için' çekti: 

- Ne halleri varsa gêirsünler! 
- Süvledigim gibi mi? 
Cevap alamadt. Mêisyêi Delfos 

meydan okurmu§çasma odadakile.. 

Alman la\-yarelerinm m;Jte\'ali Macaristanda yeni bir st'ferber. 
Diye .;tize ba~lad1. Fakat Megre taarruzlan (>'desada hayat1 tama- lil< vard1r. Alman;arm Macar k1ta-

sêizünü kesti: 1 mile feke ugram1§hr. Odesada pa- atmm ':I' dogû§memek•e oldugunu 
- Her §eyi anhyacaksmtz Mêis.. sif korur.ma hPmen hemen yok gi- protes!<> ettiklen sèiylcnmektedir. 

yo Delfos ... B•r saniye müsaade e- bidir. L'manda demirli bu!unan Ate~ hathna gôndcrilmemi~ obn 
din... ~apurlar k1srren vakti.nde kaçma- alaylarda bir çok asker kaçakltgi 

ga rr.uveffal: olmu§lardir. hâdiseleri gorülmü~tür. 
Bu miL<aadeyi piposunu 

mak iç1n iste:ni§ti! 
doldur. Helsinki, 24 (A.A.) - OU: Macar k1taatm1n kuvvei mâne. 

ACEMt 

Fin kavvetlerinin Kareli \'e E;.. ,-iyesini yükseltmek için harekàt 
tonyadaki mühim Jeri harekelleri mmtakalarmda bu ktlaatm gerile. 
bu k1t'Jlara Vuoken nehrini ce- rine bir çok Alman müfrezeleri 

Evvelà Paristen i•e ba•liya,. • ' • nuptan Kesmek imkânmt vermi§- gêinderilmi§tir 

Çorçil 
ltm. Grafopulos polisin hi.maye. tir. Cephe 1939 hududunun 50 ki
sini iste,likten sonra ertesi gün lometre mesafesin., kadar gelmek. 
kendisini takibe memur olan poli- tedir . 
sin izini kaybetmesi için elmden Perkjaervi üzerine ilerlemekte CBas tara!• 

1 
inci sayfada) 

l F . k tl · f rüe•:.s1 mütemad1 içtimalarda bu. 
gelen yaplt. Size sêiylediklerimi 0 an m .uvve er1 tara mdan ka. 

- . 'ra muwsala yollan kesilmedoo !unuyorlardt. 
h~tirltyon:unuz degil mi Delvin?... Viborg':laki Sovyet kuvvetlerintn Bu bulu§manm daha mukaddes 
Gizlt cem1yet ve casus §ebekesi e b . ~ k • 1 vasf1; elîm tahakkümü bütün Av-e nu a c.o6 ru açmaga Çd l§ma-
hikâyebrinden bahsediyorum. De- !an muhtemeldir. Ak:ii takdirde rupay1 ve Asyanm k1sm1 âzamm1 
~k ki bu sefer b' b k saran fenah.k kuvwtlerine ka...,1 
-~ 1r casus il'" e e. Sovyet kuvvetleri aneak BJ·oerkoe- ., dünyadaki iy1hk kuvvetlerinin bir 
si ka~ismda bulunuyoruz ... Gra. den deniz ycih1 ile kaçmaktan b3§- araya gelmesidir. 
fopulos zengin ve l~izdir. Mace- ka bir ~-3re bulam.tyacaklardJr. ------------
ra, ona benziyen insanlari nas1l Sona1ala'da kar~1l~!tklan kan.. Yük 'k Id 

lt tecrül.ielerin Ruslari bilâteehhür lei< a tnmm in1a11na 
celbederse onu da celbctti. Seye.. Viborg .;ehrint terke sevketmesi talip yok 
hatleri Psnasmda herhangi bir giz. ihtimal Jahil'nddir. i?ehir plânmda Yüksekkaldm-
ll ajana tes~düf ederck beklenil- Helsinki, 24 (A.A.) - Resmen mm moz&yik parke olarak insa e

bildirildigine gore, Fin k.Jt'alart dilmesi kararla~tmlmt§l.r. FaJ<at, 
Vipuri'~·c 15 kilometre mesafev~ yap1lan münakasad~ in~aata talip medik hàdiselerle dolu csrarengiz 

bir hay il geçirmek isted1gini ona varmUjlard:r. · çikmmt'jltr. Belediye vzlyeti tet. 
Ef k 1 ki ketti·rr,ekledir 

•Œtli ajan~ Bu iki kelime kim gan ra 1 Müezzinlik imtihanlar1 
bilir kaç tarie aptah teshir etli! .. IBa~ larafl 1 lnci sayfada) Beyo;ïlu ·taraimdak' carri'~rin 

anlatt1 .. 

Onlar ôyle zannediyorlar ki... ~stiklâl 1·e men!aatlerini koruma. münbl müezzin ve kayyumlukla. 
Fakat {mdi t>unun s1ras1 degil! ... ga azm{'tmi~lerdir. ri için 5 Eylûl Cuma günü Bc}og. 
Gelelim fikrinde 1srar cden Gra. Kra!, Efganistanm bitarafhgm1 

1 

lu müfti1tg:nde imtihan yapilacak.. 
fopulos'a ... l\:üracaat eltigi ajan yeniden ilân ederek, memleketin tir 
verimli olab lecek bir teklifi red- istiKlàli tehdit edilmcdikçe ve 

1 

Çocuk hahçeleri kapandi 
d l k h h_aklar~le menfaatlerine hale! geti- ÎS~.anbul 'Taerif muC:Jrlu,itirtin 

e me akkma malik degil... rilmed1kçe Efgan b1tarafl~k s1y.a., o;chnn muh'elif semtlerinde acttgt 
cHalktn bilmedigi bir 'iCY varsa seln1m devam edecegm1 soylem•~- cocuk b~hçekri dün kapanmt~lir. 

o da bu g1b1 :<lerde evvelâ bir kac tir. Bahçe!e,den 4.000 talebe favdalan. 
imtihanaan ge\mek Jà21mgeldigi: Efgan11larm cesaretinden ve m1~tir. 
dir. Tal;p zekidir zengindir seva. hürriyet ~Jnndan siya~le bah- Telsiz ücretleri tarifesi 

ha 
. ' ' • S<'den K·al demi•tir ki: T 1s· k ~ · f d t ediyor ... Fakal her §eyden ev- . " . ' . .. - .. .. e iz anunu na ' t nn t'11 nfi. 

l 
. _ k 

1 
, •- M,mlekfhn araz1 butunlugu. fus esasma gôre t.ayin l ~ len lel-

ve sogJk an 1 IIl.ldtr agzl1ll tut- .. k k · · Ef l l · · .. · . . • ...... nu oruma .. 1ç1n gan J ar, icap 

1 

s1z ucret tar1feleor1ne, n~lKelcri 
bir masm'. h1hyor mu! Bunlan ogren. ederse ;stiklallerine kavu5mak ü- 1lân edilmi~ olan en yeni nüfus ,a. 

nokta mek l:iz:.m... zere ya;>t.tklart fedakârhklara ~ y1mtnm esas tutulmas1 fera v.,ki!· 

re baluyordu. 
- Anhyarrad1g1m 

var ..• (Devaou var) niden lcatlan;.caklardir • 1-i He,'~~ lrabul okmmnill" 



SAYFA-4, 

ïï!PO~ll 
Türkiye Atletizm Bi
rincilikleri dün bitti 

------------------
4 - 200 bayrak müsabakas1nda 
yeni bir Türkiye rekoru tesisedildi 

Türkiye atletizm birinoiliklerine 
dtin de devam edtltm~lir. Evvelki 
günkü müsal:akalar tamamen tas

fiye mü.sabakalan mahiyetinde ol
dugu için dü;iku finallerde ha~ikî 

birincili~.er belli olacakti. 

bu yan~ta gi:nün sürprizi olmu§
tur: 

1 - i'ardun 2 - Sarun 3 -
Bomba. ' ' 

Vlâdivostok yolu 
(Ba§ tarab 2 nci sayfada) 

rikan muavenetini istemiyecegini 
ummaktad1rlar. 

Gazetelerin bu §ekildc ne§riyat 
yapmalar1na muvazi olarak resmî 
ag1zlar da sesi yükseltmi§lerdir. 
Ordunun sozcüsü demi§tir ki: 

"- Bu harpte Japon a da sesîni 
yiikseltecektir. Bunu hiçbir millet 
bilmemezlik edemez. Birle§ik Dev
lctler ve Îngiltere Çang-Kay~ek'i 
Japonyaya taarruz için tC§vikte . 
devam ediyorlar.. · 

IKDAM 

SANIN 
Di~MACUNU 

-

Dislere hayat verir. Müsabakalara atletizm federa~

yonu ba~kam Saffet Gürol'un bir 
nutkuylc ba,§lanmadan en-el hir 
geçit re:;mî yapùd1 ve Ïstiklâl 
ma~ çalimrken §eref diregme 

Bu ko~da Ganyan 16.50 lira, 
plâse 100 ve 500 kuru§ vermi§tir. 

çifte ha!. fa 22.50 ve ikili bahis 42 

kazanmi§hr. 

Salâhîyetli bir edâ ile soylenen 
bu itham hafif telâkki edilemez. 
Gorülüyor ki Japonya Vladivostok 
tarikile Rusyamn kuvvetleumesiui 
hakikat halde Çin hükûmetinin de 
canlanmas1 ve bizzat Japonyaya 
matuf bir hareket gibi telâkki et
mektcdir. Bu §artlar içinde Vladi. 
vostok yard1m yolunun da uzun 
müddet aç1k ve emin kalacag. ko
layllkla farzedilemez. Amerikarun 
da bizzat bir harp vesilesi verme.. 
mek için çok ihtiyatb davranmak.. 
ta israr eden bir devlet SJfatile 1 
Tokyoyu bu derece }uzdirac:ak bir 
politikada sabit kalmas1 §Üpheli-1 
dir. Bele ~us cephelerinde muka-

i ANCAK:-

bayrak ~~kild:. 
Büyük bir :Wzarola ba§la;>1an 

Dordüncü ku§U: 2400 met.re me. 

safeli bu ko§uya 3 at ~tirak etmi§. 
tir: 

' birinciliklerd-en alman teknik ne. 
hceler ~unlardrr: 

1 - Dandi. 2 - Komisarj, 3 -
Konca. 

Be§inci ko§u: (Hendikap): 
vemet azalm1ya baii>'larsa... 1 

Her aabah, ogle Ve ak-
1am, her yemekten sonra 
mutlaka lirçalamak 1art
t1r. Bu uaulü 1a1maclan, 
muntazam bir mefoclla 
takib eclenlerin cli1leri 
mikroblarclan, htUtalrk
larclan muhalaz.a eclilmi1 
olur, paalanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. H er 
zaman temiz, parlak ve 
güzel olarak kalir. 

400 metre mâniah: 1 - Re§at 
.(Ankara), 2 - Kâmil (Ankara), 
3 - Ziya (Eliiz1g). 

Gülle: 1 - Ate~ (Ankara), 2 -
Jeba (istanbt"l), 3 - Arat (Kon
ya). 

100 mttre: 1 - Cezmi (Îstan. 
bu!) 11 r., 2 - Sabahattin (Anka. 
ra), 3 - Vakt•r (Ïçel). 

Tek adun: 1 - Omet (Esk~~ 
hir), 2 - Muzaffcr (lstanbul), 
3 - Kâmil (Ankara). 

Cind: 1 - Kemal (stanbu1), 2 -
Re§at (Ankara), ::! - ~rif (Istan
bul). 

l - Tomurcuk:, 2 - Sevim, 3 -
[~1k. 

Bu ko§uda ganyan 225, jlâse 

120, 125 ve 250 kuru§ verm.i§lir. 

çifte banis 4,','5, ikili bah.is, 9, üçlç 

bahis 74 lira kazanm1~ir. 

Asker aileleri 
Y ard1m §ekli tanzim 

ve 1slah ediliyor 
Yüksek atlama: 1 - Jerfi (An. Muhtaç asker ailelerine para tev 

)tara) 1.80 m .. 2 - Selim (istan. zii !~Ierinin muntazam bir §ekilde 
bul). 3 Jeba (1stanbul). yapilabilmesini temin için lbaz1 

800 m-:tre: ! - Riza Maksut (Îs. tedbirler ahnmas1 kararla§mJ§tir. 

Hüseyin ~ükrii BABAN 

Bir genç arkadaflDI b1çaklad1 
Ye§ilkJyde bir genç arkada§m1 

b1çakla :yaralam~1tir. 
istasyon caddesinde 51 numarah 

evde oturan Fetro Halkah cadde. 
sinde 1 numarah pastac1 dükkâ. 
nmda ç rakhk yapan Arif isimli 
bir gençle bir mesele yüzünden 

. kiwgaya tutu~~lar, kavga esna

. smQii Arif œbinden çikardlgi 18 
satimetre uzunlugundaki bir b1ça. 
g1 Petr••nun .kalçasma saplami§
tir. 

Gürültü ve bag1rmayi duyanlar 
hâdiseyi polisf' haber vermi~ler. 
Arif b1çag1 ile beraber yakalan. 
IDl§hr. 

Üe aabah, ogle Ve ak1am 
her yemekten •onra güncle 

3 clela 
Eczahanelerlc büyük 1triyat ma

~lll .. •g•a11za•l•ar•1•nd•alllb•ul•u•n•u•r._lll9~ 

\anbul) 2 dakika 2 s. 8/10, 2 - Kt- Tevzi günleri binlerce ~nin bir- t• .. ••••t••••••••••••••••••••llEI 
mal (Koraeli}, 3 - Ahmet (Îstan. den topland1g1 gorüldügünden bun - • 

bu;~ô mâniali: 1 - Suha (Îzm1r) :a~a~~~;n~ c:ozr~a~~~~~~~t~~n~e~i o. Deniz Yollan isletme u. M. ilânlan 
16 s. 8/lO, 2 - Yavru (Istanbul), tesbit edilecek ve buna géire para 
3 - ikamil (Ankara). dagiti1acakt1r. 25 Agustostan 1 Eylûle kaci'ar muhtelif 

400 metre: 1 - Hüseyin (Zon. Kaymakamhklara bu hususta hatJara kaJkacak vapurlann isim)eri,kalki.i: 
guldak) 53 s., 2 - Rernzi (Ïstan.. tamim yap1lacakbr. Y 

bul), a - brah1m. gün ve saatleri ve kalkacaklan nhhmlar 
Çekiç: 1 - Balc1 (Ankara) 40 Aakerî terfi liateai 

m. 45, 2 - Ïlyas (Îçel), 3 - Alâ- Ankaradan bildirHdigine gore, 
eddin (Istanb.il). Millî Mï;daiaa Vckâleti askerî ter_ 

Disk: 1 - Yavru (stanbul) 37 
m. 67, 2 - Hayri (Ankara), 3 -
Arat (Konya,. 

5000 metre: 1 - E§ref (Îstanbul, 
derece: 17 dakika 31 s. 8/10. 2 -
Behzat (Eski~hir), 3 - Mustafa 
(Ankara,. 

200 mf'!re: l - Muzaffer (Îstan. 
bul), 22 s. 6/10, 2 - Cezmi (Îstan. 
bul), 3 - Saoahaltin (Ankara), 

Smkla at!ama: 1 - Muhiddin 
(lstanbul) 3 m. 50, 2 - Halit (is. 
tanbul), 3 - Suha (Îzmir). 

1500 i•etre: 1 - Riza (istanbul), 
' dakika 10 s., 2 - ismail (Anka
ra), 3 - Edip (Ankara). 

Üç aci1m: 1 - Yavru (Îstanbul) 
13 m. 8:>, 2 - Ômer (Eski~ehlr), 
3 - Val<ur (içel). 1 

4X200 beyrak: 1 - K1rnuz1 ta. 
k1m: Muzaffer, Sabahattin, Sami, 
Turan, bu müsabakada elde edilen 
(1 dakika 23 s. 4/10) derecesi ye. 
ni Türluye rekorudur. 

2 - Beyaz tak1m, 3 - Mavi ta. 
kun. • 

Trkiye birincilikleri bu su
retle nihayetlendi ve günün en iyi 
derecesi 1500 metre müsabakasm. 
da elde ed.ilen Riza Maksutla bu 
sene fazla terakki gosterek E~refe 
§eref mUkâfatlan verilerek müsa
bakalar kapandi. 

At yari§lari 
At ~lanmn ~ci hafta ya.. 

n§lan dün kalabahk bir merakh 
onünde, Veliefendi ko;u yerinde 
yapÙIIll§ ve fevkalâde siirprizli 
ge~ti:: 

Birinc1 kQf'..i: (Hendikape) 1200 
metre mesaidi olan bu ko§uya 
be~ at l§tirak etmi§tir: 

fi lislcsmin hazirhg1m ikmal et
mi§tir. Liste bugünlerde yüksek 
tasdike 1ktiran cd"Ccektir. 

Vekâlet bundan ba§ka, terfi k1. 

demlerini ile.mal etmi~. 500 yedek 
subayumzm t~rfileri için de bir 
liste hazirlam1(i.1r. Bu da yüksek 
tasdike arzedilmi§tir. 

Y eni Y erli Mallar Pazarlar1 
aç1hyor 

Sümerè>ank tarafmdan haz1rhk
lan yap1lmakta olan Anadolunun 
birçok yerlerinde açùacak yeni 
yerli rnc.lla.r pazan §Ubeleri Cüm. 
1•1riyet Bayrammda merasimle 

kü~at ed1leceklerclir. Bu suretle 

Anadoludaki vatanda§lar muhte
kirlerin elinden tamamen kurta. 

r1lacak ve bütün yerli mamulât 
dogrudan dogruya kendilerine u. 
cuz.a sa11lacakbr. Ye~ ~elerin 
adedi 10 dan fazladir. Çogu §ark ' 
vilâyetlerindcdir. 

---0--

Eanaf Ha1tane1inin ihtiyaçlar1 
1'1bbî müstahzarat ve âletlerin 

oahahlanmas1 ve rnasraflann ço
~almas1 üzerir.e esnaf cemiyetleri. 

'1.ln Esnaf Hastahnesine daha faz. 
1a yard1 .n yapmalnna lüzum gorül 
"llÜ§tür. Cemiyet bütçelerinden bu 
= ~ için pJM a) nlacakhr. Diger t~ 
faftan binanm 36 bin liraya satin 
:ilmms1 :çin sahibile müzakereler 
hapilmaktadl.r. 

-·----o---
Gazozcularm bir müracaab 

Karadenlz hattma 

Bartm hattma 

Îzmit h:ittma 

Mudan..n haltma 

Bandirma hattma -

Karabiga battma 

Îmroz hattma 

Ayvallk hatuna 

fzmir birincl sür'at -

Îzrnlr ilâve sür'at 

izmir !kincl &iir'at -

Pazartesi 17 de (Ege), I'e1'$cmbe 17 
de (Cümhuriyet). Galata nhtimm
dan. 
Çar~amba 18 de (Anafarta). Slrkecl 
rlh t1.m1ndan. 
(NOT: Bu posta gidl~ ve dônü~de 
Uâveten Akçakocaya ugrayacaktll'.) 
5ah 8 de (Mersin), PCr§embc 8 de 
(Bartm). Topb.ane rilibmmdan. 
Sah, Per~embe ve Cumarte~i 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Marakaz). 
Postalar Galata nhtlmmdan kalkar
Jar. 
(NOT: Sah, Pl'~embe ve Cumartesi 
eünleri esas posta 'ara iliiveten saat 
10 da Galata nhtunmdnn ilâve bi
rer vapur kaldmlacaktir. Ïllive va
purlar ayni gün Mudanyadan 16.30 
da Îstanbula dëneceklerdlr. Bu su
retle Mudanyadan Îstanbula ber gün 
vapur vard1r.) 
Pazartesl, Sail Çar§amba ve Cuma 8 
de (Marakaz). Galata r1ht11mndan. 
Ayr1ca Çarsamba ve Cumartesi 20 
de (Konya). Tophane r1htunmdan. 
Sail ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
bane r1htunlndan. 
Pazar 9 da (Bartm). Tophane rih
ùmmdan. 
Çar~mba 12 de (Ülgen), Cumartesi 
12 de (Mersin). Sirkeci nhtunm
dan. 
i'azar 16 da '(Îzmir), Galata nht.un!D· 
dan. 
Sah 13 de (Tll'han). Galata nhhmlll
dan. 
Persembe 13 de (KadC$). Galata rÙl-
tmundan. (7459) 

NOT: Vapur aeferleri hakkmda her türlü ma!Qmat a~ag1da telefon nu
maralan yae:th Acentelertm.izd«n ôtrcnilebllir. 

Galata Bas Acentelili - Galata rlht1m1, Limanlar Umwn Mü-
dürlùgu binas1 altmda. 423112 

Galata Sube • Galata rlhtim1, Mmtaka Liman Re-
i.sllgi binas1 altmda. 40133 

Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

Sat1l1k Çam Tomrugu 
Devlet Orman l§lctmesi Daday Revir 

A 

Amirliginden : 

• 1 "A'CUSTOS - JHI -------Yüksek Deniz Ti~areli Mektebi Müdürlügünden; 
Cinci , f' :Miktarl Muhammen Ç11gu tutan Muvakkat 

Çojtu An Fiyat1 teminat1 
Ek~iltme 

1ekli 

··~.,. ihale gu ... 
saau 

----~-~--Kl_m~&~r_._A_d_e_t_K_il_o~g_r. __ A_d_e_t __ Lïra_· __ kr_._s_._L_ira __ kr~·-L_i_ra_;_K_r_. ___ ~ ___ _____., 

Zarf 28/8/941~ 
• 28/8/941 11

•
5
' 

Ekmek 

Daghç eti 
Kuzu eti 

45000 

14000 
3000 

25000 

8000 
2000 

(narh) 12 25 

58 
58 

5512 50 ) 

8120 
1740 

~860> 

) 
) 

4J3 44 Kapab 

739 50 • 

-~~~~-~~~~~~-: 

Sade U~a l'ai 4000 3000 177 7080 531 OO c • 28/8/94.~ 
--~ ~-~-~~ ~--~-~~-- -

Toz ~ekcr 7000 5000 48 3360 ) f 
28/8/941 ls.s Kcsme ~ek.er 1800 1400 51 918 ) 

Reçel 2800 2000 G5 1820 ) 

K. Peyniri 
B. Pcyn.r 
Yumurta 
Limon 

Z. Y;,g? 

Sabun 
Zcytln 

K uru fasulye 
K. barbunya fa.sulye 
Nohut 
Y. Merc1mek 
K. Mercimek 
Pirillç (Viyonala) 

Tuz 
Konscrve (berelya) 
Konserve salça 
Sirke 
Soda 
K. Sovan 
Patate~ 

K. Kaym 
K. Uzùm 
K~ üzümü 
Ç<lm f:u;b •1 

Süt 
S. Yogurdu 
K. Yogurdu 

Plrinç unu 
Tel ~hrlye 
Arpa ~ehriye 

Un 
Makama (inniltli) 
irmik 
Ni~asta 

ispallak 
Lahana 
Kok kerevlz 
P1rasa 
Sl'mizotu 
S. Yaprak 
T. Yaprak 
Enginar 
Slnk domatesi 
Yer domatesi 
Patb.can 
T. C. Fasulya 
A. K. fasulya 
T. barbunya fa.suqa 
S. Kabaki 
Helvac1 kabak 
SalatalJ.k 
Maydanoz 
Dercotu 
Kamabahar 
T. Bamya 
T. Bezelya 
T. Sovan 
Y. Salata 
D. Biber 
:Marul 
Havuç 
T. Bakla 

900 
1600 

1800 

l.600 
2500 

2000 
800 
400 
800 
600 

4000 

1200 
800 

1000 
800 

2000 
4000 
6000 

1000 
100(1 
250 
200 

3400 
1200 
1000 

600 
120 
250 

2600 
1200 
600 
400 

4000 
2500 
2000 
:1600 

300 
200 
100 

600 
1400 
4000 
600 

1000 
400 

1200 
1000 
2000 

40000 
20000 

600 

10000 demet 
2000 demet 

too 
500 
300 

3000 aemet 
1500 demet 

600 

3000 
1400 

1000 

600 
1000 

1200 

1000 
1800 

1400 
400 
300 
600 
400 

3000 

800 
600 
800 
500 

l.400 
3000 
4000 

600 
fi OO 
150 
100 

2600 
800 
800 

400 
80 

150 
1800 
800 
400 
250 

3000 
1800 
1500 
1800 
150 
100 
800 

400 
1200 
2000 
400 
800 
250 

.000 
800 

1600 

400 
400 
200 

500 

2000 
1200 

24000 
18000 

600 

120 
70 

2 

80 

56 
46 

30 
22 
30 
28 
25 
65 

7 
65 
52 
10 
9 
7 

12 

120 
45 
40 

100 

20 
33 

8 

35 
44 
44 
23 
47 
37 
36 

8 
7 

10 
7 
7 

17 
20 

5 

8 
6 

22 
12 
14 

14 
9 
6 
2 

4 50 

1000 demet 0 75 
1200 demet 0 75 

15 
25 
12 

2000 demet l 50 
1000 demet 1 

20 
soo 2 50 

8 50 
e 

6098 

1080 
1120 

800 
900 

3900 

1620 

896 
1150 

2046 

600 
176 
120 
224 
150 

2200 

3470 

84 
520 
520 
80 

180 
280 
720 

2384 

1200 
450 
100 
200 

1950 

680 
396 
80 

1156 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

210 ) 
52 80 ) 

110 ) 
598 ) 
564 ) 
222 ) 
144 ) 

1900 
' 820 

175 
200 
182 

21 
34 
20 
30 
48 
84 

880 
72 

140 
66 

108 
60 
40 
75 
15 
90 

125 
36 
45 
15 

120 
25 

185 
112 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)" 
) 

) 
) 
) 

) 
) 

457 35 c 

292 50 .Açtk 

121 50 • 
153 45 • 

260 25 Aç1k 

178 80 Açtk 

1•6 25 A ùt 

86 70 AÇlk 

14.2 56 h.Çtk 

249 23 A~ 

• 

• 

• 

28/8/941 1• 

28/8/941 ~ 

28/8/941 JS 

28/8/941 is.so 

28/8/941 16 

28/8/ifl )6,lj 

28/87941 l 6,80 

28/8/941 16.45 

28/8/941 10 

3323 
l _ Mektebimizin May1s 942 nihayetine kadar ihtiyael olan yllkanda cins ve milttan :raz.th erza& ve sa1re 1' 

sartname ile ayn ayrl eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Ekslltme, Ortakëyde Yüksek Denlz Ticaret Mektebi Müdürlügünde 28/8/941 PcJl;embe gümi yukanda &OS' 

terilen saatlerde ve hizalarmda yazth §elcillerde mektep satm alma komlsyonunca 7apilacaktir. 
3 _ Bunlara ait i;artnameleri gërmeyi anu edenler mektep muhasebeslne müracaat etmelidirler. 

jj' 4 _ Eksntmeye istirak edeceklerin 2490 sayill kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeld oartlarl haiz olmalar1 
zundl.I'. • 

5 - Kapall zarf usulile olan elmiltmA!lere i§tirak edecekler sllzü geçen kanunun 32 nci rnaddesi tari!ab da~ 
iinde zar:flarllll ihzar etmelerl ve bu tekemmül etmis zarflarl eksiltme saatinden bir saat evveline kadar k01:"

1
e, 

70n rlyasetine makbuz mukabillnde vermeleri lâznndJr. Posta Ile yapùacak tekliflenle &eeikmeler kabul ediJrnl>' 
cektir. . 5e-

6 _ Eksiltmelere ~tiralt edeceklerin yukartda yaztl1 muvakkat teminatlaruu Ist. Yiiksek Mektepler Muha. ifli 
beciligine yatlrdlklarlDt gësterir makbuzlarml veya banka mektuplarllll veTicaret Odasmm 1941 ylh belgeler 
komisyona lbraz etmeleri lâzimdtr, (Kapa!J zarf ekslltmesi lçin bu ve.sailt zarflara pinuùicaktlr). 

fithfi!' o. Demir Yollan lslatma u. M. 11a11an 
25 A.GUSTOS PAZARTESi ·cl' Muhammen bedeli (175000) lira olan 22000 adedi Tulum 3000 adedi. ~ 

7.30 Program, ve saat ayarl. 7·33 ha- ket ve pantolondan ibaret talam olmak üzere ccm'an 25000 adet i§çi. ell:>15b
1
·, 

fit parc;alar. 7.45 Ajans baberleri. 8.00 
Ha!it program. 8.45 Evin saatl. 5/9/941 Cuma günil saat 15,30 da ltapah zarf usulü ile Ank.arada Ido.re 

12.30 Program ve saat ayan. 12.33 Saz naslnda saUn ahnacaktlr, vil 
eserleri. 12.45 Ajans h.aberleri. 13.00 Bu ~e &irmek isteyenlerin (10000) liraùk muvakkat teminat Ile kanull 0 

1 - Tarzan, 2 - Meli.ka, 3 -
KudUI1. 

Gazoz fabrikalan §Î§e. agizlanm 
kapamak için bol teneke kapak 
bulamadlklarmd an alâkadarlara 
müracaat ederek aç1lrr kapamr ka
pakli §Î~elerle ve üzerleri mumla
nacak mantarli §i§elerle sati§a mü
saade edilmesini istemi§lerdir. 

Hafit ~ark1lar. 14.00 Kar1~1k proçam. tayin ettigi vesikalan ve tekllflerini r.yni &ûn saat (H,30) a lwdar koJlliSY
0 

1 - Revirin Daday deposunda istitte Meveut 1580 adet muadlli 728 7110 18.00 Program ve saat ayan. 18,03 Relsllf;ine '·ermeleri lâznnd1r. fi' 
metrekûp çam tomrugu açllc arttmna ile satilacakhr. ' Dans müzigi. 18.30 Serbest 10 daldka. $artnan.oeler (200) kuruJa .Ankara Haydarpap ve :izm1r vez.neler.nde tkinci ko~: 1600 metre mesafe 

ûzerinde yapùan bu kol.luya 3 at 
1tirak etti. 

1 - Neriman, 2 - Cesur, 3 -
cemile. 

Üçüncü k~u: 1100 metre olan 

Diger taraf·an 1nhisarlar Îdare. 
sinin de bira §i~lerini raki ve §3· 
rap §Ï§eleri yibi mumla kapatacag1 
soylenrnektedir. 

T. H. K. Genel Merkez Ba,kanhg1ndan: 

Benzin al1nacak 

2 - Tomruklarm bas kesme paylar1 mevcut olup h.acimler kabultsuz 18.40 Mandolln lluarteti. 19.00 Fas!l sa. hhnakUidll'. (7258) 
orta kutur üzerinden hesapla.nmiahr. zt. 19.30 saat ayan ve ajans haberler!· ------·--------------------~ 

• 19.45 Fas11 sazi. 20.15 Radyo Gazetes1. 
3 - Sati5 1artname~eri Anka? '?1'ma.n Umum Müdürlilgünde, iatanbul 20.45 Bir halk türküsü (lgreniyoniz. 

Kastamonu orman çev1rge müdurlüklermde ve Daday revir Amirllginde go- 21 00 z· t tak · 1 2110 Solo $3rlO-
rülebilir. · ll"aa vim · · 

. Jar. 21.25 konu~a. 21.45 Senfonik pro. 
4 - Beher metreküpün muham ·:en bedeli (1376) kuru~tur. gram. 22.30 saat ayan, ajans haberlerl 
6 - Talipler1n 752 lira 08 kuru§ muvakkat temùlatlarile oirlikte 28/ 22.45 Dan~ müzigi. 23.00 Kaparus. 

8/1941 tarihine müsadl1 per1embe &ünü revir âmirllgine müracaatlar1. (7026) 

Istanbul Deniz Komutanhg1ndan : 

'-' Çocuk Heklmi ~ 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hergün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

Sat1l1k Çam Tomrugu 
Devlet Orman l,Ietmesi Daday Revir 
Âmirliginden : 

l - Revirin Daday deposunda islifte mevcut 2182 adet mu::.dili "' 1014· 

metreküp çam tomrugu açlk artùrma ile satùacakt1r. gJ 
"'Duvi' 2 - Tomruklarln ba~ kesme paylan mevcut olup hacimler ,.. 

orta kutur üzerinden b.esaplanml§tir. b~L 1 - Havactllk dalresi motërlü vs11talann itenelill: lhti7ac1 için an 50.0CiO 
~otu 75.000 litre dokme benz.in, kapall zart u1ulile eksiltmeye konuhnu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 19650 muvalckat temJnati 1473 lira 75 kurustur. 
3 - Ekslltmesl 25/8/941 pazartesl &ûnü aaal 15 de Türk Hava Kurum:1 

1enel merkez binasmda 7ap1lacaktu. 

Bu y1! Deniz Li~eslne kay1t ve kabul lçin müracaat eden okurlar!n mü. 
sabaka smavlar1 l/Eylûl/941 pazartesi günü saat 9 da Îstanbul Deniz Komu-
tanhb.na müracaat edeceklerin mezkl'.lr komutanhkta ve Merslnde Deniz Harp ................... . 

3 - Sat~ §artnameleri Ankara Onnan Umum müdürlügùnde, .. i~~~jJV' 
Kastamonu orman müdürlüklerinde ve Daday revir âmirliginde gor!I _./ 

4 - Beher metreküpün muhammen bedeli (1376) kuru~tur. :JSl1 
5 - Taliplerln 1052 lira 11 klll'l.lf muvakkat teminatlarile blrlik~e 110S1 

1941 taribùie müsadif per~embe &Unü ttvù amirli&ine müracaatlan. 
4 - isteldller lüzumlu vesilta .,,e temmatlarlm havi kapah ve mùhürlü 

urflaruu sa&t 14 de k:adar ltomilyona vermeleri t8787l 

Oll'll.lu ve liseslne müracaat edeceklerin de mezkûr Okulda yap1lacakhr. 
Smava ~tirak edeceklerin kur~un ve mürekkepli ltaiemlerlle yaz1 lAstik-

lerini beraberlerind. &etirmeleri lhlmdir. (7070) 

Sah.ibi: E. i Z Z E T. Ne~riyat 
Direktôrü: Cevdet Karabilgin 

Bas1ld1il yer: •Son Tel&rab 
~t.h2as> 


