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Telgral: IKDAM latan°!)ul J GÜNLÜK slv ASl HALK 

Milli $ef ïzmirde 
Reisicümhurumuz F uarr, San' at 
Okulu ve Kôy Enstitüsünü gezdi 
Ak~am yemegini fuarda yiyen Millî ~ef yer yer hal
k1n co~kun sevgi ve sayg1 tezahürlerile kar§1land1 

-Mi 11 ~ t.i -~· i ~ i. n 1 
goz diktigi 

as1I teminat 

Ordamu:r.a güveniyora:; 
ordumuza inonayoru:; o
nun aad teminot ve osîl 
teminat olduiuna iman e
derek bartf ve ilerleme yo 
lunda yürün:ekte de11om 
ediyoraz· 

- --------
Yazan: Abidin DAVER 

-Reisicümhur Kôg Enstitüsü 
talebesine oiütler flerdiler 

izmir 1 (A. A.) - Dün buraya ge
Ji~lcri halkm CO§kun tezahürlerine 
vcsile ~rmi§ olan Rei.si Cümhur 
ismet inêinü ikametlerine tahsis 
edilen kô§kte bir mûddet istirahati 
müteakip !uar1 gezmi§lerdir. Mil. 
i !;icf fuarda ingiliz, italyan. Al. 

ml§ ve §Creflerme mehtap eglen. 
celeri yap1lm1§llr. 

SANAT OKULUNDA 
izmir 1 (A. A.) - Reisi Cümhur 

ismet inonü bugün ogleden once 
Izmir sanat okulunu ziyaret ede. 

rek okulun muhtelif atOlyelerini 
man ve Iran dcvletlerine ait pav- ayr1 ayn tetkik buyurmu§lar -.e i
yonlarla Türk Ticaret Odalan zahat alm1~lard1r. Millî ~ef ogle 
pavyonu vc diger baz.i pavyonlan yemegini incir altmda yemi§ler· 
gezmi§ler ve ak§am yemegini fu- dir. 
arda Ada gazinosunda yemi~ler. KIZILÇULLU KÔY 
dir. Fuan ziyaretlcri esnasmda ENSTÎTÜSÜNDE 

1 Alman tebligi 1 

Almanlar 
Üç koldan Mos
kova ya ilerliyor 

Bir günde 

11432 esir ahnd1 27 
kruvazor imha ediJdi 

Dnieper nehri ge-
ç il me k üzere 

Vipuride Stalin ha th 
50 - 100 km. yanld: 
Berlin l (A.A.) - Alman ordu

lan b"§kumandanhgomn t .. bliili: 
Alman k1t'alari 26 Ailustostan

beri Kiyefin §imalindeki Dinyeper 
mmtakasmda 27 Sovyet kruvazorü 
ve gambotu imha etmi§lerdir, & . 
tonyadaki temizleme harekâti es. 
nasmda garp sahilinde bulunan 
Hafbay limam zaptcdilmi§tir. Re. 
val mmtakasmda cereyan etmi§ ve 
28 Agustosta bitmis olan muhare
belerde 11432 Bo~~vik askeri esir 

~ tuz Aï;u,tos Za!er Bay. 
~ rami, kahraman Türk 

ver yer halkm i~ten \'e scvgi, say. izmir l (A. A.) - Reisi Cumhur -.-
go tezahürlerile kar§1lanm1~ olan ismet inonü oglt>d~n sonra KIZIL. 1 ...... ..,,.. ................... - ......................................... -_ ... ~~~. 

(Devam.i 4 üncû sa1f&da) 

ordusunun bayrallll ol. 
dug,, için, ordm.1uia kar~1 ~ükran, 
hürmct \C SCVgi du>gularim12Jn 
izhar \e tekrarma bir ,·esile t~kil 
•lti. Bii)·iik Jl.lillî ~el Îsmet inonii
nün Genelkurmay Ba~kam :\lare. 
!•l Fnzi Çakmak \a.itasile ordu
~a gonderdii;i tcbrik telgra!1 ile 
l'ttarc'f'll Çakmal:m \erdigi cevab1, 
•·ugiinkii dün.}·a \·aziyeti içinde, 
ha ·ram müna ebclile teati edilen 
lllutat telirik 'c k ,ekkiir telç.af •• 

M111i !;i~! Ada gazinosunda kald1k. , •. nu kêiy enstitüsünü ziyaret et. Ruz Ve 1 t 
!an muddetçe etraf1 çevreleyen mI§lerdir. Milli $cf 876 talebenin 

hulk kütleleri larafmdan alki§lan· (Devam1 4 iincü sayfaea) b i r n u t u k 

soyledi 
Biz harpci 
millet degiliz 

SAYI - 759- SENE 2 

DIKKAT TAKVIM 
G.,zeteye 
~OJu..ierilf'n 
evrak: eeri 
verilmea.. 

Y1l: 1941 - Ay: 9 Gün: 245 
2 - Eylûl - S A L 1 
Hicl'!: 1360 - $aban 10 
RumL 1357 - AGUSTOS 20 

GAZETESI Son Telgraf Matbaaamda Baa1hr· Kuruftur 

'"-----------------...i.:.--------~ 

!iark (ephesinden resi mlcr: Alman Zlrhh kun•etleri Riga ~ehrine girerlerken 

i-;:e phele rd& -·vaz1 yet ~ j Sovyet teblliii 1 
=~ . - - · ALMANLARIN 

Libyada art1k büyük onieperi geçm~ 
harekât mevsimi gel di te~~ b b ü s 1er i 

ak1m kald1 
lngilizler hurada insan, motorlü vas 1 ta 
bak1m1ndan mihver kuvvetlerine üstündür 
A Iman • Son·ei harbi cumar-1 sonra temizlemc harekctile meo;-

tesi günündenberi yem ve 'gui bulunmaktad1rlar. Diger taraf 
mühim bir inki af gostermemi§tir. tan Leningrad üzerine yap1lan taz 
Gekn lrnbcrlere ve tl'bl.gkrc gëre )~k te artmaktadll'. Merkezde Al. 
Almanlar ~1malde Estonyamn mC'r manlar üç koldan Moskovaya dog 
ke' ~chri Tal n'1 !~al cWk:en 1 (Devam1 4 üncii •a)fa"3) 

iRA 'A 

Karelide çete 
harbi batlad1 

Mos,kova, 1 (A.A.) - Resn l teblit• 
31 Agustosda kltaallmtz, bütiln ceple 

boyunca dü§manla h:irp t•tmift1r 
Tayyarelerlmlz, dLI!)rnan1n z1rhh k1ta

atuia, piyade \·e tope Js1..1na fÏdr~tli dar
~le.r lndirm.i$ ve ta.>•ya.i·e meydanlarir.~ 
da Alman tayyarelerini tahnp etm1 tir. 

29 agu..tosda 25 Alman tayyare~i, 
hat'a muharebelerinde dü~man battirun 

l
gerisindeki tayyarc meydac'armd:i b 
r1p edil.mi~t . 

Almanlar, milteadd t cle"ala t-1Jj nok-lar1n111 hududunu a ... arak ruhlar1-
tn17.a .}<'ni hir ku\ ,·el ,.e in1an as1-
l13'an bir n1nhi) (•t aln11 tir. · 

8ii~iik ::\riJli ~cf, 1nillet \C mern. 
leket için a>il ft:>minat m or. 
dularm11z oldui;u hakikatini ifade. 
den sonra, •Cii1nhuriyet hükûn1e. 
tinin Mtlh için sarfellii;i candan 
tayrctlcr kâfi gdnu.", de, Tiirk 
Otdusu \ azifcye çag1r1hrsa ordula ... 
•orn121n geçmi~ kahramanloklari. 
hl1zt j!'ururlandoral'ak surette ha· 
ttket tdttcklerine emini1n• ~ô;i]e. 
~ile fcdakiorlog111 'e kahramanlo. 
l:'•n tin1\ali o1an ordular11u1;ia kar ... 
~1 emni~ et ' e itin1atlar1n1 tek.rar
l arn1~lardor. 

Millî vahdetimiz sayc- Bildirilen Îngili7 
sindedir ki dii§mana S ) l 

ladan Dinyeper nrhrlm ges-m•te te
~ebbi.ls etn1~lerdir. Fokat bu te~bbuc: .. 
leri ve kOprü kurmak iç-in sarfetmlj ol .. 
duk!an gayretler, ~a gibniet~. 

meydan okuyabildik l ovye~ ~art ar1 
Nevyork, l (A.A) - Bay Ruz. E . 'b .1 ) 

\'elt Birle§ik Amerikada i§ günü SaS Jb an C petro 

1 
Almanl4lr, bu t~ebbusleri .e1raSlllda 

bin kadar piyade 'e 1. Lhk5w nef tri 

1 
kaybetmî.$lerdir. 

Dinyeper nehrlnln F~g sah1linde mù 
(Devuw 4 un<11 sayfada) 

münasebetiel radyo ile a§ag1daki ve münakale mescle- • .. .... 
JAPONYADA 

Îngiliz tebaas1-
n 1 n tahliyesi 

nutku siîylemi§tir: , •• • 
.Birle§ik Amerikanin bu bay. SI uzennde top}an1yor 

(Deftml 4 üncü sayfada) 

Il Mare~al Feui Çakmak da • Yiice 
li ~~bugumuzun ve Ciimhuri) et bü. 

\11J1etin1izin )f1tufl ari le bugiin en 
~odern ,il~h. ·~ teçhizatla n'.üceh-

ei \·e en •lo·• b1r surette tahn1 ve 
1••bi)·e ile yeti~tirilmi' olan kahra. 
lllan ordumuzun sulh 'e selâmel 

~ebir l\Icclisi Valinin ri ya'Ctinde diinkü i~mada 

Asker aileleri 
~ehir Meclisi elektrik H. gazi ve 
na kil vas1talar1na zamlar kabul etti 

~01unda hükümetimizin .-erecegi Belediyenin mektum alacag"' 1 ,-,..,·n 
tr emri son damla kan1n1 doke- Y 

.. ~ ifa~a âmade oldugunu \e geç. iki avukatla mukavele yap1racak 
~· 0 ~ kahramanhklari geridt> bira. !;iehir Meclisi dûn saat 14 30 da nizamname-.·e gôre sana)·i müesse-
••ak h " " k h' r d k' J kl ' r'J 11 ~ 11 or e a ar 0 3 '"- Vali "" Belediye Reisi Lûtfi Kir. seleri hariç olmak Ülere elektri. 

1.~;1:•~ her uzifc, i kemali emni· 'darm reisl.gindc ievkalâde bir top- gin kilovatma 1 kur~, havagazi
~Unu •.~•.~aca~ ku d~rtte .~.ulundu.. Jan\J yapm1~tr. nin metre mikâbma 20 para, §Chri. 
bug, bul uk bir fa.lm le l nre Ba§- lki cels~ halinde 19,30 a kadar · miz dahilinde i~lemekte olan oto
'•re,'mttida arzcdc8r~.m .. .eva~oni ,e_ devam eden bu toplant1da e'>elâ 1 büslere beher bile\ ba§ma 1 kuru§, 
. • or unun 11\llk ~ef1n em· '· .1 1 · rd · · 1 H 1· l d n1\·ct . . . d' · a5'er ai e crme ya 1m 1çm yap1.

1 

a 1ç \·apur ann an maada diger 
1• • \ c 1tuna 1na ]1er bak1mdan . . · . . . ·~•k Id • .

1 
d . . !an kanuna 1stmaden haZlrlanan tekm1l \'apurlarda ya!mz bmnc1 

o ngunu 1 a e etnu~tor. . k.k l k'J · b'J .. 1 llu~ .. k d . h d 
1 

n1zamname tet ·1 o unmu§tur. mev 1 cnn 1 et ucrel erine 1 ku. 
hun ara .e cnoz n ut ar•- •t ht l'f • ·1 .. !'- k k 1 • • • ltio,1 d" 

1 1 
!t 

1 
"u c 1 aza ar soz a ara ·anu- ·ru~, t1yatro, smema ve konserlcr111 

or ara an !-iarm1c; o an ~·an. - . ~ · · tin ai' . d . • · nun yap1lmasmdan mutevclht resimlerme ', 10, mezbaha ve ha!.. 
.., . ' • 12 \Ur umuza •ira\ el etme. . tl . . . h . 1 l 1 · 1 ·1 k t • · o, iso h d 

1 
.
1 

fi k. . . rr.emnunin erm1 1z ar etm1~ er. er res1m en e on urat, tellahye 
h.· , • 1111 a, H ara 1 !\J\'aset1- b • d 1 - , . · J · ,,., 50 · · ,......_ "">.in d" ·· 

11 
..... d b. ''< u vatan a~ ara sur at \'c mL. rcsim enne r nisbctmde .,.,.-

- uru ui;un en ve ar1i;;c;e. . . . .. 
'•rligini· d . d 

1 
d •am!a vard1m 1ç1n beledn emmn zam yap1lacakt1r. An1ca askerligi 

n " en '"a e. §DD 1 or 11• d f Ï tl 1 · · ·1 edil · 1 . •uiun kah 
1 

• h k e aa 1yc e ça 1~mas:n1 temcnn1 tec1 rr!l§ o an! rdan yilda 5 Ji. 
k k ra man 'ar ig1, mu a - t . 1 d' B'J"h k b 1 D a . en "h' • .

1 1 1 
c nll§ cr •r. 1 a are a u olunan ( e\am1 4 üucü sa~faca) 

'l' i.itk mn 11n anu o mu!5 ur. 
~ah ordusu 111rvcut olmasayd1. 
bir •;t da, bnzt millctlerinki gibi, 
oiro' okunn~ta \1kolacak parlak ii· 
''• ''."•Io; lakat çiiriik yürekli hir 

· lllo~e,; i t ordu rn olsa)·d1, bir 
(Devanu 4 iin~ii sayf&da.) 

lkt1sat V ekili tetkik-
1 eri ni tamamlad1 

Vekil, Karabük ve Zonguldaktakl 
teftitlerinin neticelerinden memnun 

.. _6 .. .. 

Fin ordularo Ba§kumandan1 
Mare§al Manerbaym 

FiNLER 
Rusyadan münferit 

sulh mü istedi ? 

Vorotilof'un ric'
ati baz1 siyasî 
hâdise ve sebep
lere atfolunuyor 
Londra 1 (A. A.) - Finlândiya. 

i.Jlarm sulh akdetmek arlusunda 
Zonguldak, 1 (A.A.) - KOrr.ur hav- 1rtmeleri.nde tetkikte bul~ndum. idare 1 olduklar1ndan bahsedilmege ba~

z~tndak; te!kiklerin~ bitirerek. ~ka- VC tekm1l el~manlardan J.$('1iere ko.d~r }anmt~tir. 
ra'ya dônmckte olan Jkt1sat Vek1h S1rrl butun ~k1lat1n yek\ u('ut o?Jra.k !'3-r- St kholn 'dan biidiribyor· 
Da)' Anadolu ajans1na ~~a&idu.ki bE')-a- 11etlikleri ga,:rrti \'l' 1P1nin tyledikleri 

0 1 
. · 

natta bulunmu~tard1r: niu\'affakiycti gormPkle c1dden mü.fte- Ruslar Kareli berz.ah1n1 t-erkct-
ikttsat Vekâletin:n müll.!m iki me"- h1nn1. Bütiin 1nuljahedeler1m "e bilhasga mi·ler \"'e eski Rusya ... F:nlândiya 

zuu olan demir ve koD'lür 1$lih~alledni arkadaslar1m1n ~uurlu '' teragatli me- hududuna çekiln1Î~lerd:r. Bt1 ricat 
mahallerinde tetlcik etn1ek üz.ere 26 A-lsC>.isi, isletmelerinliz!n ,·atlerden \'C bü- t\·,·elâ s1yasî, saniyen askerî ma .. 

.. lliiiiiiïiiiiiïiiiiïïiiïiiiiïiiiiiïïiiiïiiiaiïiïilPnstostan beri Kar:.ibu'k de1nir "e c,;elik tün mo..ihalli t.<--;kil~ttan gCirdti~li kiy- L,ivettcd;r. \'c sulh imkânlar1na 
f~.i.·lkalaI.wda ve Zoruzuld4k .kOmUr ~- 1 

.(Devaa:u 4 \li.leu a.yJ.lida.J . • · (Devanu 4 unieû sa.yfadaJ 

Fürugi Han beya
natta bulundu 

Alman Elçisi tebaas1-
n1n himayesini istedi Tahranda Sipabsalar camii Gazetelere gore 

Londra 1 (A. A ) - 1rana bildi- Bu §artlann metm bir kaç güne ka 1 ) 
[ rilen ingiliz - Sovyct §artlan he. dar hazir olacaktir. Bu suretle in ngiJtere gergÎn 0 an 

1

1 nüz malûm olmamakla bcraber bu giltere ve Amerika tarafmdan vaziyeti da ha fazla 
noktalan ihtiva ettikleri zannedil Rusyaya yapllacak yardim için 
mektedir. yol açilml§ olacaktlr. b 0 z ma k ist i y 0 r 

l - Mevcudiyetleri zarurî olan Nehirlerle dolu 160 kilometrelik Tokyo, 1 (A.A.) - jHponyad•ki in 
bir kaç diplomat ve teknikçiden bir mmtakada büyük bir siiratle giliz 1eb-.min tahliye cdiJeeeg: haltkm
mada iranda bulunan bütün AL. . . . . . . Ha ingoliz radyosu ta .. allndan ne1red:. 

. . . . Uerlcm1~ olan Ing1hz kuvvetlen Ier. haber japon gazetelerlne gore butun 
manlar ingilterenm mtlhap edcce b' r· d k' t l h "rok•o mahfillerinde d<rln bir te:>ir pp . . 

1 
k .

1 
kl d. cenu 1 ran a 1 pe ro sa asmrn 1 , g1 bir maha le na led1 ece er ir. 

1 
, "''~tir. Bütün gazetelcr bu haberi bu-

2 B k 
.. f .. 

1 
,
1 

d 1 anahlar1 o.an Ahvaz 1 zaptetmek ··ùk ba<llklar altmda ne:;ret•nektedir - asra or ez1 1 e .r azer e- .. . . y .. • • 

. . d 
1
. d . 

1 
uzere bulunduklan bir S!rada 1- Yomuri gaietesi bu habtrin bllha< a 

:z1 aras1n a iman ve em1ryo u .. . 1 eh 1 1· · b .. . .. ,·an erkan1harp zabitleri beyaz styas emm ye 1n1 te aruz ettirerek 
bak1mmdan muttt[1klere azam1 b kl 1 .. .. .. 1 . doyor ki: 
kolayhk gosterilecekllr. . ayra ara gorunmu~ erdir. inglltere ger&in olan vaziyet; d•ha 

3 
i gT j . I h 1 IK! ORDl1 ARASlNDA TEMAS •azla bozmak ve harp ihtimali hakktn 

- n 1 IZ • ran pe:ro sa a a- TEMÎN EDILDT 'aki iay!alan daha <i>·•de kuvvetlen: 
rmda petrol islihsali ve !asfiyesi Tahran 1 (A. A.) _ lyi malûmat Ulnnek niyetindedir. 
i§leri sekteyc ugratùon1yacaktir 

1 

almakta olan mahaf:lde bildirildi- Gaze.telere gore bu tedbir Londra'dan 
· · 

1
· h .. k"' · . Tokyoaak1 lng1ltere btiyuk e1c;iltg~ne 

lng1Jtcrc ran u umctme temet. gïne gore Ingiliz vc Sovyet kuv\'et •onder'I •• 1. . .. • ' 
.. . . .. . . _ '." l en -. 1tuat ui.ert.ne almnu~ ... e 

tu h1ssesi vermegc devem edecek- leri lranda Tahramn 85 mil §lmah Ingiliz büyük elçisi Graigle lapon n""" 
ve iktisadî vazi~·~tin 1n düzclmes1 1 garbisindè Kazv~nde _ ye_kd1gerler1 riye naz1r1 a1n.rral Toyoda'yt bu tcdb1r .. 
için d-e müzaharette bulunacakt1r. (Df! \·.am1 • uncu sayfa.da) len ha erdar etml~tir 

-=-====J GÜNÜN TENKÎTLERi 1i===:=:: 
Padi~ah 3 üncü Ahmcdin Pa. 

ri> El~isi •Yirmi•cl<Ïz Çelebi 
l\lehmel• Pariste çok iyi bir te. 
sir b1rakmas1111 bilmi~, fe\kalâde 
zeki, zori! , zevkiselim sahibi bir 
diplomatl1. Îlkonce k1hklari, k1-
' afetlcri, bindikleri n1urassa 
egerli atlarile nazari dikkati ccl. 
beden Osmanh be~ 'eli, gün Ier 
gcdikçe •Yirmi~ekiz Çelebi 
l\tehmed.in nezakct. zarafet \e 
zekâ1o;ile tcn1a~·üz etti. 

Fransa !i>tfaret i n1i.iste~arla r1n .. 
dan Bay Pop. • Lt" peintres de 
Turc~· e~erindc diyor ki: «K i' .. 
dmlar bir. ando k1) a!et n ser· 
pu ~ deï:i~tirip §3pkalarnu sari-

Hakikati bal
çikla sivizmak 

isteyen 
TAZA NI 

SELAMI JZZET SEDES 

ga benzetliler. Tiirk ko~ a!cti 
mode oldu. Fakat Elçinin birkaç 
a) içinde giirdiigii ragbet n l.a. 
zand1g1 §êihret, alaturkan1 n mo. 
da olu§undan ibarcl dcj:ildir; 
onun niifuzu <'Ok daha ciddi, b1 -

rakhgo izler (Ok daha ~abittir ... 
Orlean Dù~esi • Yirmisekiz Çe. 
Iebi ~Jeh1ned in nezaketii1i, mu. 
a111ele bilirligini. anla)·upn1, z.c\'. 
kin i uzun uzun ânlathktan son
ra onun kibar \C n1iln1taz. bir 
~ahsiyet oldugu muhakkakhr 
di_yor. 1\leha1ct efcndinin kazan. 
d1g1 Mihret. b1rakt1;{1 i) i int1ba, 
az" z;n1an :t.arfinda bütün Os.. 
ma nhlara tc~n1îl cdildi. art1k 
ga1ctelerde ~ark tarihinl'. si~·a ... 
setine ahlitk 'e âdâhna da ir 
111okal~l~r. kitaplar ne~~dili

JOrdu. "\~irn1i sene l'\ \·el Pari'li
lerin çocu k drnerek bir ) o<la 

(Dtvanu 4 üncU "'•Jfada) 
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l~LAM 0 DULARININ MUHAREBELERi 
r 
\.. Yazan: z $-A Ki R - - ) 

Modaya kar~1 moda 
Ben bunu daha bundan on gün 

once yazm~t:m, modaya kar§1 mo. 
da .. §imdi eski dostumuz Sadri Er. 
tem de bu meseleyi daha kuvvetli. 

y ahudi kabilelerirun ba~larmda , I rem Efendimizin adalet ve insani. daha canh ~ekilde ileriye sün .. yor 

Mangal kOmürü sat-1 :isTANBUL 
mak istemiyen ~irket MEBUSLARI 

Kazalarda ha 1 k1 n 
dileklerini tesbite 

k d
. 

1 
b 

1 
Fakat ij, henüz pek k1y1da bucak 

en_ 1 reis eri u unuyorctu Necid yetperverligine vâkif olur olmaz, 
k b l 1 

ta, yâni mesele, nedense adam. El" d k" ••h• 
"li 1 .crme mensup muhariplP.re derhal Resulûllah Efendimize mü. ln e l mu lm stokun kom· fO t • 

l 
ak1lh hararetlenmedi, alevlenme. , lS nun ay1n 

d.e. o havalideki nüfuz v~ kuvv:- racaat etmi§.. ba~mdan geçenleri •"' • f • } 
t1le maruf olan (A :myye bin anlattiktan csonra, ke!11lisinin hi. di. Yine bundan on, on be§ gün etbg1 lat a sablmas1na karar verildi 
H sn) k d ed. d once, bir kere Bay Hüseyin Cahit, 1 

a uman a 1y.or t .. 1. . maye buyurulmas1m istirham ey. c:!ehrirnizde geni• miky t 1 K · k 
B k da 

bir kere de Peyam1· Safa bu ~"'se. v .. .. .. . . ~ .as a man. om1syon, §ir etin bu mütalea. 
a§ uman n Ebu Sujyan, u;. lemi§ti. ...... g l k b k 

ba§lad1lar j 

Finlandiya ve 
Ïzlanda 

Yuan: Prof. Sükrü BabaO_ 

(e inlandiya, Rusya tara• r fmdan geçen yd taarrU• 
za ugr1yarak kaybettigi 

toprak.lan, takriben &eri alm~tir. 
Helsinkide Rusya ile mücadeleye 
devam etmemek ve münferit bit 
s.ulh yapmak temayülleri ba~gos. j' d ·1 l h }eyi biraz kurcalar gib1" oldular, .a ~n:uru ~l yapan Ir omür Slnl kabul etmemi§ Ve murakabe 

am or usi e yapi an mu arebe- Bu âlim ve faz1l adamm kl t. s1rkehn n h d b 1 k .. Ir 1 
lerden ders ald1g1 için bu dPfa, tikleri Resulü Ekrem Ef d~a --~ §imdi de küçük bir a~am gazete- • tl" ·~t ~ nlr.~ .. u .~an u i. ' te~ilâtmm komüre tayin ettigi 
h kik te b .... k b. - , t • en immn Y.e 1 mi ar a_ ~~ur~ ~rakende. 5,5 kuru§luk toptan fiatlarla sati§ 

Dün Beyoglunun ' 
temennileri 
kaydedildi 

• tcrmilJ bulunuyor. 

a a n uyu ~r sur a ve tn.'l. mübarek kalbinde çok bü ük bir si i~ hafiften kancay1 takar gibi c1_lere satmad1g1 ogren1lm1§ ve tah. yapabilecek •ekilde komür m;n. 
haretle hareket ettt. 0 zamana ka. teessu··r uyandirm Yk .. l 1.k Id k d ' H lb k . 1 ·k. k k t b 1 ., 10 onun o u, o a ar. a u 1, mese e 1 1 a a a§ anffil§hr. Murakabe takalanndan mu··bayaatta bulun. 
dar o muhitte gürülmem1• olan bu . t" . .,.. 

0 
e 

1 
• b ., vaziye mi ref'etti"kt k tisad1 ak1mdan ve hele >bugünkü K0misyonu dün ogleden sonra miya mecbur olduklarmi kena·1·1e. 

cesim ordunun tC>planmas1 biter . . . en sonra, en- · dismi de hususî hi· m t" 
1 

t durumda mühim bir meseledir. ~irketin mümessillerini Komisyo. rine bildirmi•tir. 
bitmez, derhal Medineye hareket .. . . z e me a IIU§ l. ., emri verdi 0 gunden itlbaren, (Selman) is. Bugünkü bütçeleri fazla sarst1- na davet ederek kendilerinden iza. Bu sebeple §irketin elindeki kO. 

RC'sulü ~krt>m Efendimiz .. tt 'lâmiyeti kabul etmi§ .. ve R~ulü g1 için ucu saglam, temiz ve ucu. hat istem~tir. mürlerin tesbit edilerek Komisyo. 

istanbul mebuslan dünden 
itibaren vilâyetimiz dahil:n.. 
deki kazalarda dola~arak nal 
k1mizm dileklerini dinlcme • 
gc ba§lam1§lard1r. Îlk toplan.. 
h dün saat 14,30 da Beyoglu 
Parti merkezmde yaptlm1§ -
t1r. 

Cik ordunun hareketinde~ migi af~Ï Ekrem Efcn.dirnizin rnÜ§avirleri a. za dayanan bu meseleyi, arhk bü- $irketin mümessilleri kômürleri nun tayin ettigi fiatlarla sah!ja ar. 
denildi Yahudileri lk t bb.. rasma girmi§tL Ve bu sebeple de, tün gazeteler kurcalamali, dilleri.. mahallinde yüksek fiatlarla satm zedilmesine ve Silivri, Sinekli, Ça. 
Ie:im haber aldig· gun··~de ~§e. us. yap~la~ harp meclisine ~tirak ey. ne dolamah ve buna hangi §Ik ge. aldlklan~t~ K.omisyonun tayin talca, Stranca ve $iledeki kêimür 
. . I n cri, va. lem~h zenlerimiz, hanm modaseverleri. ettigi ha er en daha yüksek fiat. mmtakalrmda da toptan fiatlar;,n 

z1yetm ald g1 §ekilleri, büviik bir · .. . .,. k Selman Resulu E'~ Ef d miz, hangi lüks tiryakilerimiz la satma rnecburiyetinde oldukla. tesbit edilmesine karar verilmk. 
dikkatle takip etmi~t;. Y::lmz. ctü§- . • . im:m en l· .. -..-
manlartn harp plâr.Î.i: m êigrendik. n:izii:. Medmeyi tahkim hakkmda. onayak olacaklarsa bir an once rm1 soylemi§lerdir. tir. 
ten sonra mukabil t~è! irler almak k.1 mutaleasmm 1sabetini izah et. olmal!d1r. •i-------

General Kaz1m Karabekir, 
Ziya Karamürsel, Abidin Da. 
ver, Ali Kàmi Akyüz, Bayan 
Fakihe Ôymenden mürekkep 
olan mebuslar1m1z burada 
halkm dilek ve arzula11ru tes 
bit etm~ilerdir. Bunlarm ba. 
§IIlda Bilhassa ihtikârla ikti. 
sadî tedbirlerle ve daha mü
essir §ekildc mücadele edil.. 
mesi, hâkimlerin ihlisaslari. 
na gore mahkemelere veril. 
mesi bulunmaktad1r. 

Esasen Finlandiya, bu son müsa• 
raaya bile, birdenbire ahlmamt~ 
ve Rus layyarelerinin Fin toprak· 
lan iizerinde uçarak bomba atina• 
larm1 müteakip sahneye girmi§tir. 
Hatirlardadir ki Alman Devlet 
~efi Führer §llrk cephcsinde harP 
ba~lad1g1 dakikada milletîne hita• 
ben ne§rettigi beyannamede Fin• 
landiyay1 Alman safmda mültefik 

1 

olnrak zikretmi§ti. Halbuki ertcsi 
gün bu küçük memleketin henÜZ 
barp ilân etmedigi hayretle goriil· 

için, kat'iyyen telâ§ gêistermcdcn hkten _sonra; 0 küçük ak§am gazetesinde bu p • } ,.. 
neticeyi beklem~ti. Ve ayni za. - (Iran)da eski bir âdet vard1r. i§e .onayak olmalan lâztm ~len- eyntf ere aza· 
manda, sessiz sadas1z seferberligi. T~hkim edilen ve ~üd~faa harbi. lerin isimleri §Oyle s1ralamyordu: " f 
ni de ikmal eylemi§ti. m kabul eden §eh1rlenn etraima Vâlâ Nurettin, Cemal Nadir, A. ml iat kondu 

Beyaz peynir 7 5, ka
§ar 130 a sablacak 

Üniversite, yük
sek mekteplere 

Talebe kay1d ve 
kabulüne ba§land1 , 

Müttefik ordularm son toplan- cl.aima bir liendek kazarlar. Ilen- bidin Davcr, Muhittin Sad1k, !hap 

ma noktas:ndan hareketini haber I dekl~rin kenarlarma da, ~op_ra~ is. Hulûsi, Ïzzet Melih, Ertugrul Muh. 
alan Resulûllah Efendimiz, hemcn tihkamlar yaparlar. Bu 1st1hkam. sin, Burhan Felek, i. Galip, Vasfi 
Mcscldi ~erüe geldi. Bülün asha. lara okçular yerle~tirirler. Boyle. Rlza, Hikmet Münir .. Münir Nu
b1 kiram1 tophyarak büyük b ' r ce, dü§man kuvvetlerinin yakl3.§- rettin, Safiye, Müzeyyen, Suat 
harp meclisi akdetti. masm1 menederler. Dervi§, Nezihe Muhittin... Fiat Mürakabe Komisyonu dün Üniversite ve yüksek mekteple 

Mecliste muhtelif fikirler beyan Dedi. Ben de bu isimlere §Unlan ilâve ogleden sonra toplanarak beyaz ve re yeni talebe kay1t ve kabulüne 
edildi. Bazilan, derhal hareket Resulü Ekrem Efendimlz, gerek d 1 1 b ka]ar pe,rnirlerine âzamî sati§ fiati e ersem r.as: o ur aca a: te b"t t . t· y . f ' .. dün sababtan itibaren ba§lamlm1~ 
olunarak dü§man ordusunu müna. (Bedir) ve gerek (Uhud) harple. . . s 1 e fil§ 1r. eru iatlara gore . d b h be Mahmut Yesan, Senih Muam. beyaz peynirlerin perakende ola. tir. 
sip bir mahalde ka~1lamak ve bir j n .n. e_,_ e .. sasen_ u mu are usulü. Hal·k Cern 1 N Te 

k k k 
mer, u a , eyzen v. k 1 .1 75 k tù k Kay1tlar 30 evlûl ak""ml niha. , 

l!abra muharebesine tutu~mak is. nu uçu m1 yasta tatbik etmi~ti. ra n osu uru§a sa aca tir. J r 
tediler Baz1lan da, Resulù Ekrem Ve bundan da, faydah neticeler el- fi\ r'r~r T~ya_tros;ndan hSai:. t· IToptan fiatlar 62 kuru§tur. Toptan yeLetlcnecektir. 
I:fendimizm (Uhüd) harbindeki rey de c-dilmi~ti. Buna binaen Se Iman- vu a r an mm, an mu arrir e. ylî ve meccanî olan yüksek 

rl
.nden S .t K 1 D kt Haf sati~larda teneke yerine kilo esas1 k k h di t k 

ve mütaleas1m nazan dikkate ala- m siizlerindeki isabeti derhal tak. ai es er, 0 or LZ k b 1 dil · r K . . muallim, yü se mü en s ve e -di v Cemal, muharrir Neriman Hik. a u e ffil§ ir. a~ar peymrlen ni·k okuluna almacak talebeler i. 
rak Medine §ehrini tahkim edip r etti. e harp plâmm, ona gore t ise beyaz peynir fiatlanna yüzde . 
mûdafaa vaziyetine geçmiye taraf. haz1rlam1ya karar verdi. me ··· 75 "kt d 1 k çin de bu aym 15 yle 25 1 arasmda 
tar gëründüler. Evvelce de arzetmi~tik ki, Me. ~akay1 b1rakahm amma demir mi arm a zam yapi ma sure. 

taVlnda gerek dedl
.kler1· g1'b1· bu tile bulunacaktir. Bu hesaba gore 1 :_d günlerde müsabaka imtihanlan 

Resulü Ekrem Efendimiz, ber. dine §ehri, zaten müdafaa harbine 
kesi dinledikten sonra, nihayet çok elveri§li idi. i~in de tam s1ras1d:r ~irndi... en iyi birinci nevi ka~ar peynirle-1

1
cra olunacaktir. 

kendi fikri.ni soyledi: coevanu var> O•man Cemal KAYGILI I rinin perakende fiat1 130 ve top- ----~· 
- Makul ve rnuvafik olan ci. ==========================:::::11 tan fiatlan da 108 kuru~u bulmak. Belediye ile Defterdarlik 

Kanunlanm1zdan baz1lan -
nin ifadelerinin muglak oldu. 
gu da beyan olunarak Oz 
Türkçe anla~1hr bir ~ekle irca 
edilmesi de mebuslanm1zdan 
rica (}lunmu§tUr. 

Mebuslanm1z bilâhare saat 
18 de de Bef?ikta§a geçerek 
Besikta!,! Haikevinde halk1-
m1zm dilek ve arzulanm tes 
bit etmislerdir. 

Mebuslar1m1z bugün Emi.. 
nonü, Fatih kazalannda halk 
la temas edeceklerdir. 

Münakale Vekili het, müdafaa harbidir... Derhal 1 r tad1r. 1 araamdaki aaba tanzim 

Medineyi tahkim cdelim. Dü~ma- Il flAL'KEMELERDE ve PO LISTE ) ediliyor 
m, kendi ayag1m1za getirelim. ~ r Beyoglunda baz1 aokaklara Dedi. istanbul Vilâyet binas1 ·ile Def- Dün limanlar müdür--

iki ayd1r çopçü ugram1yor terdarhk arasmdaki sahamn tan-
Uhud harbindeki yanli~ fikir ve Beyoglu ve Ferikêiyündeki bazi. zim olunacagmi yazml§tlk. }ÜgÜnde me~gul o}du 

mti.talealarm neticesinden mahcup t k • k k kl k ve mute · ir olan ashaptan hiç kim u e 1 r a s a p 90 a ara i i aydlr çopçü ugrama- 1 Buna ait proje haz1rlanm~ tir. $ehnmizde bulunan Münak .. lât 
se, bu defa en küçük bir itiraz gOs. d1g1 belediyey-e i;ikàyet olunmu§.- 'Projeye gore baz1 yollar asfalta i Vekili C~vdct Ker!m inceday1 dün 
terrnedi. Herkes, Resulü Ek.rem E- tur. Bunun üzerine temizlik i~leri çevrilecek ve Salkimsogüt cadde 1 Devlet L1manlan I~letmesi UmulT'. 

müdürlügünün ehemmiyetle naza. . ·'· b.. ..k . • • Müdürlügünde me'lgul 01mu§tur. 
fendimizin bu reyleri kar§!Slllda 60 k 1 k k k t" 20 k . sme çlJ\an u.yu tanh1 kapmm 0· - 1 d L 1 u ba~llll onüne egerek: uru~ U IVJrCJ e 1ne UrU§ z am ri d1kkati celbolunarak Beyoaiu .. .. . - . g e en sonra iman .. ar mum 

- Yâ Resulullah! .. Hepimiz, se- edip. 80 e Sa fa D muhtekir mahkûm O J d U temizlik memurluguna yenid.en \e 1 o~~ ile J,e_narlara_ agaçlar, fidanlar Müdürlügünde Vekâlete . agh mü. 
nm emrine itaat ediyoru.z. ilâve olarak 25 çopçü ile 12 aniba d1kilecekhr. Bu u~e 8000 lira sar. esseseler erkâm Vek:lin Liyase. 

Dedi. Büyükadada Çatalca sokagmda - ve iki kamyon verilmesi için tetki. lfolunacaktir. 15 eylûlde fa:i'.iyete tinde bir toplanti yapm sla·<e1r. îç. 

0 n'ecliste, (Selmani Farisi) is. ikamct ctlip Bahkçllar caddesinde Parmaklarini makineye ke geçilmi§tir. geçilecektir. · tirnada münakale i§lennm bugü. 
minde bir zat bulunuyordu. Bu 

44 
num:i.rah dükkânda kasaphk i. kapbrdi nün ihtiyaçlarma gore tanzimi 

zat, a lan Îranh idi. Gençliginde Trenlere yüzde üç zam Dah1·11·ye Vek1· 11· 'hakkmda bazi kararlar almm1§br. 
($am) a giderek orada o devrin le i§t.igal eden $ükrü Y1lmaz'm Evvelki ak§am $i§lide lâtik fab yap1ld1 1 

Y
üksek ilimlerini tahsil etmi•. ec. dükkânma et almak için müraca- \ rikasmda çal!§makta olan amele • C:ebir tiyatrosunun kt ... ..... l d R dikk · Dünden itibaren Trenlerde as- "f .,. 

à:idmm dini olan (Mccûsi)m•i ter. an eden doktor Horhoruniye Fiat er en ecep atsizhk yiizün. Ut> den çah t n k. ker ailelerine yard1m için bilet üc Dün §ehir Ï§leri hak- program1 
kcderek h1ristiyan dinini kabul Murakabe komisyonunca 60 kuruc § 

1
6

1 
ma ineye parmakla-., k t retienne yüzde üç nisbetinde zam 

eylemi~. Asûrî ve Gildanî rnuhit. fiat tayin edilen k!··1rc1k etini 80 rm1 ap irarak ezilmesine sebep yapùnu§hr. 

k d fzah t Id $ehir Tiyatrosu rejisorlügü yeni 
in a a a l ve me\'simde oynanacak yeni eserle-

lerinde bir hayli seneler seyahat k t t k .1 c:··k .. olmu§, yarah Beyoglu Zükûr has-

d k l
• . l . uru~ an s:i ma suçu i e ,..u ru tahanes1'ne kal-'·nlm1~tll'. 100 yqmda bir kadm 

taraçadan dii§tü ve oldü 

ak~am Ankara ya gitti 

1

. ri t~sbi~ etmektedir. . 

D h
·i· V k'l· F "k 0-· lr d $1md1ye kadar t(;sb1t olunan e. e ere · ma umahm genl§ etml§.. w. ..,.. 

ve nihayet, Hicaz taraflanm da Y1lmaz ikinci asliye ceza mahke. _.._ a 1 lye e 1 1 a1 z a.• un 

t 12 d Vil
. t 

1 
k 

1 5 
t s<>rler arasm1a cHamlet ile cKi. 

gèirerek henüz inti§ara ba~hyé<n is
lâ:niyct hakkmda tetkiklerde bu. 
lunmak istemi ti. Fakat yolda, ar. 
kad:t§lar1 'bulunan h1ristiyanlar o. 
na ihanette bulunmu§lar, kendisi
ni âdi bir kôle gibi, bir Yahudiye 
satm1§lard1. Yahudi, oldukça ya§h 
bulunan bu koleden ho§lanma.. 
m1 b. Onu, pek az bir para muka. 
bilinde, Medinelinin birine terket. 
miye mecbur kalm1§b. 

4te Selman, ooyle bir macera 
neticesinde Medineye gelmi§ti. Ve 
birkaç gün kahp hem islâmiyetin 
fazile ine ve hem de Resulü Ek-

mesine verilmi§tir. 
Yaptlan duru~ada doktor Hor. 

horuni iddiasmda israr etmii ve 
bir kilo 220 gram ete 95 kurUi ver. 
digini saylemi§tir. Dinlenilen muh 
telif §ahitler de mumaileyhin iddi
alar1m teyit etmi§lerdir. 

Katil Velinin 18 aeneye 
mahkûmiyeti iatendi 

Eyüpte Kutsi'yi b1çakla ëildü • 
ren Velinin rnuhakemesine dün 
devam edilmÏ§tir. Dünkü celsede 
müddeiumumî suçun Türk ce • 
za kanununun 448 inci mad.. 
desine temas eder mahiyette oldu. Kasap :;;ükrü ise kend.isinden bir 

kilo 600 gram et aldig1m ve buna 
mukabil 95 kur~ istedigini soyle. gunu izah etmi.§ ve Velinin 18 se-
mi~ede iddias1 sabit olmad1gm. I neye mahkûmiyetini b1çag1 sakli,. 
dan mahkeme suçluyu 40 lira agir yan Mehmedin de 296 nc1 maddeye 
para ce:zas1 Odemesine ve dükkâ. gore tec:ziyesini istemi§tir. Muha
runm on gün kapai11masma karar keme müdafaa $ahitlerinin dinlen 
ver~tir. mesine ve karara kalIIUStir. 

saa e aye e ge ere , saa b 1 k B · · 
!?ehremininde Eregli mahallesin. . . ar 1 udalas1• tems1ller1 de bu. 

de K ka
- d 

7 
me§gul olmu§ ve Vah Ye Belcdiye lunmaktad1r Bunlardan me h 

uyumcu so gm a numara. , . . , . . . · ~ ur 
da oturan Haydar evvelki ak§run 1 ~eis~ Lutfi Kirda~la muhtelif §ehir Îngiliz cdibi Vilyam $ekispirin 
sünnet dügününe giderken evde I§len nakkmda izahat almi§hr. tekmil dünyaca tanmm1~ eseri o. 
100 ya§mdaki Fatma admda kotü. Dahiliye Vekili a~am ekspresle l~n c i:an_:i~et . B~ ·an Halide Edi
rüm bir kachru yalmz b1rakrn1§" Ankaraya hareket etmi§tir. hm re1shgmde b1r heyet tarafm • 
lard1r. Evde yalmz cam s:k1!an Faik Oztrak Haydarpa§a istas. dan yeniden terc~~ edilmi~tir. 
Fatma hava almak üzere sürüne yonunda Vali ve Belediye Reisi Sahneye de yem bir tarzda ko. 
süriine taraçaya çtluru§, fakat na. namma Belediye Reis Muavini nul~caktir. J?~a'.11 kismmda bu y~ 
silsa m.uvazenesini kaybederek a. lm llk tems1hm cHamlet. tC§kil 

Lûtfi Aksoy, Emniyet Müdürü Sa. · K 
§agi yuvarlaIUlll§ ve derhal ol- edecekhr omedi k1smmda da 
mü~tür. lâhattin Arslan Korkut ve kayma. temsillere maruf Fransiz edibi 

Bu hususta tabkikat yap1lmak- kamlar tarafmdan te§yi olunmu§- Molyerm yazmI§ oldugu ·Kibarl1k 
tad1r. tur. Budalas1• eserile ba§larulacakhr. 

- ~!~~~,l~!~~nD~~~~l l 
- Hiç yoktan kmm1zi nare ya- -Vediamn gozü Kenandan bm1ka i;;erife, kahvelerini getir1p di§a. 

kacakhk degil mi Kadriye? Bun. kimseyi gëirmüyor bey. Hani r.ere- r1 ç1khktan sonra, Kadriye hamm 
dan sonra Vediay1 bu hususta hiç de ise karasevda diyecegim geli - kocasma bir suai daha sorarak ko-
zorlam1yacag1m. Kimi isterse onu yor. nu~maga yol açh. 
ben de kabul edecegim. Kocas1 birdenbire degi§ti: - Vedia Kenen ile evlenmek is-

Kadriye hamm, kocasmdaki bu - Sahi mi sëiylüyorsun? tese buna ne dersin bey? 
derece degi§iklige hayret ediyor • - Kar~1mda seni gordügüm ka. -Kabul edilmiyecek duaya ca. 

olmaklan ziyade, karism1 kizd1r. 
rnak için ~ëiyle ~ôyled1: 

- Ben de kabul ederim, bunun 
daha ëitesi var m1? 

Bu sefer Kadriye han1m ~~1r • 
mUjtI. Kocasuun muvafakat ceva. 
b1, hiç beklemedigi bir §eydi. 

"-------- Edebî Roman 54 .-1 du: dar hakikat bu i§. min• diye el aç1lmaz hammt 

- III-
K:itlriye hamm, kmru, Suadiye

dckl gërümcesin.n yanma b1rak.. 
tiktan bir hafta sonra tekrar Maç. 
kaya dondü. Ahbaplarmdan bîr 
ço~, yazm yerlerinden k1m1lda. 
mad1g1 için, sayfiye hayati onun 
ho§una gitmiyor, bilâkis s1k1hyor
du da. K1zmm halin olmasa bir 
hafta bile gorürncesinin ya~mda 
kalam1yacakti. 

Nihat mesele-si tamamen halloL 
dugu gündenberi, evin içinde bir 
durgunluk hüküm sürmege ba§la.. 
d1. Bunun ebebi; kaçmlm1~ blr 
fU"sattan dolayi olmay1p, bOyle 
çirkin bir vak'anm tesirindendi. 

Mükerrem bey, i~ ne §ekilde 
son verdi!!ini anlatt~1 zaman, 

Kadriye hamm sevinmemi§ degiL - iyi soylüyorsun bey ama, ha. - Camm1 Siktm dogrusu Kad • - Kabul edilecek olsa amin 
d1. Fakat ne de olsa, bêiyle bir me- ni bir darb1mesel vardir: Km ser- riye. der misin? 
selenin zuhuru arzu edilen bir §E?Y 'best b1rakirsan ya davulcuya vanr - Haydi ne duruyorsun gülse- - Mükerrem bey, verdigi ceva. 
olmad1g1 için, ziyadesile cam si- rn1$ ya zurnac1ya. • ne? Hem sana $Unu süyleyeyim bm, kanstm bu kadar kurnaz ya
k1lmt§t1. Mükerrem bey elindeki çatah ki, Vedia kat'î karanm vermi~. pacag1m ümit etmedigi için, §a§ir 

Bu i§te en ziyade ITM!mnun go. bir kenara birakarak bir kahkaha Gecen gün halasmm yanmda, açik di. 
züken Vedia idi. Eger o çirkin hâ. firlath: ça soyledi. Ben, Kenan'1 êilünceye - Neler soylüyorsun Allahaa§-
dise olmasayd1, her türlü 1srarma. Hamm, o senin dedigin ge~mi§ kadar, bekliyecegim, dedl. kma Kadriyc? Kenan ile Vediamn 
ragmen, bugün belki de N1hadm zaman ~i b.ugünkü k1zlarda zur. - Sen ne cevap verdin Kadri - evlenmesine imkân var m1 hiç? 
tam hâkimiyeti altma girmi§ bulu nac1ya varacak goz yok. Hem Ve. ye? Küçücük bir mesele yüzünden ha. 
nacakh. Nefret ettigi bir adamm dia gibi okumu§ bir k1z, bizden - Dogru saze ne denir? Henüz yatm1 altüst eden bir adamm gëi. 
hayat arkada§hg1, Vedia için, çe- çok iyi dü~nür. 'üstünde tüten hatamizdan sonra, zü Vediay1 gëiremez. 
kilmesi gayri mümkün bir 1zt1rap - Vediamn biz:den iyi dü~ündü nasihat verecek halirn kalmadi - Camm hep sen kendine gore 
haline girecekti. günü §ahsî sana sè:iylersem gene dogrusu. dil§ünürsün. Kenan Vediay1 sev -

Ailesi, onda bu sevinci gardük.. bëiyle güler m1sin? _ Mükerrem bey de kansmm mi§ olsa ve yürüdügü yolcl.an done 
çe, bilhas.sa Mükerrem bey, vakti. - Gülünecek ~eye el.-ette ag.1. bu sozlerine cevap vermiyerek sus rek evlenme teklif etse, ne cevap 
le i!?lemÏ§ oldugu hatarun büyklü. yacak degilim hamm. tu. Yemeklerini hiç bir §ey konU§· verirsin? 
günü anhyor ve kansma yemek Kans~. onündeki pe~kire cludak ! madan bitirio oturma odasma çe Mükerrem bèy, Lâhavle diyerek 
mas.asmda §êiyle sôylüyordu: lanm silerken. cevi<p verdi: kildiler. ba~1m sallad1 ve fikrini anlatm~ 

Biran sustu ve sayleyecek sôz 
bulamad1. Vedia ile Kenanm bir
le§melerindeki imkân::.1zliklan 

gêizonüne getirdi. Evet, hakikatt 
dünyada olm1yacak h1ç bir §eY yok 
tu. Fakat, her §eyi olur diye, gül 
gibi bir km simitçi ile evlendir
mek, lœndi ellerile davulcu veya 
zurnac1y1 çagi.rmaktan farkh m1 
say1hrd1.? 

faki vaziyet kalmad1 ki, bu i;: 
makul gëirülebilsin. 

Kocas1 ondakj bu dü~ünceleri 

gèirünce kansma takllmak istedi. 
- Ne o Kadriye, arpac1 kumru. 

su gibi rüyaya daldm. 

- Sen çok kararstz bir adams1h 
Mükerrem bey. 

·oevaai var) 

dü. Fakat Rus hava kuvvetleri 
Finlerin tereddütlerini izale edc• 
rek Cermenlerle i§birligi yapma• 
lanm iltizam ettilcr. Daha birka~ 
ny evvel cenup kom§usunun teca• 
vüzüne ugriyarak baz1 sahalardall 
mahrum btraktlan MarC§lll Man· 
nerhcim da silâha sarùdi.. iki ayd1t 
süren bogu§ma sonunda, bu defll 
Finlandiya, yanmda Almanya gibi 
kuvvetli bir kara devletini yar• 
d1mc1 olarak bulmanm vcrdigi kul' 
vet ile, Ruslart gec;en harple zaP• 
tettikleri biitün Fin topraklar1l1• 
dan çikarIIlJ.§ oldular. Hâlâ barbe 
devam ehnek, Alman ordularile 
Rus topraklarm1 istilâya sava§mn1' 
bu küçük memleketin kudreti da· 
hilinde degildir. Ï§tihas1m tahdil 
etmesini bilcrck bu muazzam ve 
ucu bucag1 goriinmiyen bâdiredell 
yakasm1 s1y1rmak bu küçük Ciint• 
huriyet için makul bir hareket sa• 
ydabilir. Filhakika ordu muznf• 
ferdir ve mubarebeye, büyük do.'1 

ve müttefiki Almanlarla, devafl1 

ederse memleketin hudutlarm1 ge• 
ni'jletebilir, fakat bir y1l içinde iki 
defa çarp1§m1ya mecbur olmak gi
bi mü!jkül durull\. vc bilhassa ge• 
çen harbin toprnklarmda cereyall 
etmesi dolay1sile memleketin tab• 
ribata maruz kalmas1 bütün yar•· 
larm çabuk sardmastm âmirdit· 
Bu hnbcri vercn telgrafa gore /\l• 
manlar da boyle bir uzla m•Y 11 

mnariz degillermi~. , 1lhakika ftl· 
manyanm ufak }'in ordusundan bit 
§CY beklcdigi yoktur. Leningr114 
harekâlm1 §imdiye kadar kolayla~ 
tmm~ olmas1 kâfi bir hizmct sa)'1• 
labilir. Müstakbel inki§aflarda d$ 
Finlerin fazla bir yardlDllart JJltl' 

ta sa \"\'CI degildir. Bir Fin . Jt11
S 

suihü §Üphesiz Londraca da ç011 

1y1 telâkki olunacakhr. BrîtanY' 
kabinesi, eskidcnbcri çok tevc'' 
cüb gostcrdigi bu mcmleket ile '' 
lâkalari kesilmi~ bir halde kah11" 
yacakh.r. As1l ilgili olan Ruslat111 

harcket hnth malûm degildir. 'f11~· 
min edilebilir ki Moskova bô~·I; 
bir emrivakii kabul etmiye ço 
mütemayil olamnz. Çünkü iade e• 
dilen Fin topraklar1 da olsa, b1~ 
anla!jma bu noktada maglûbiYC

1
, 

kabul mânastm da tazammull ', 
debiHr. Bu hareket geni~ Sovyetlte 
Birliginde birçok ufak milletlc'1, 
iyi bîr nümune ve misal t~kil t I; 
mez. Maamafih Londra ile ittifll 11 
etmi bulunmas1 Moskovan1n \lit 
husustaki dü üncelerine miieS~ 1 

olacag1 tabiîdir. Meselâ Lebist11 ~, 
tekrar müstakil devlet olarak ~:,. 
mas1 bu ittifalun bir netic~1 ~
Herhalde bugünden sonra F1ol11

,, . · I 
di~•a barbe devam ederse pel> 1 ~ 
mi~·erek yapacakhr. ·tell 

Amcrika tarafmdan i gal ed• ., 
. 1 ,_ 6~ · Iz anda hakkmda Danimar ... a ,, 
vekiilnin Kopenhagda millet rll~Jv 
lisinde verdigi izahat da co ' '\, 
kate deger. Küçük milletleri•~. h:fi• 
larmm bizzat bu haklarm 111ud tl'' 
leri olarak ileri atalun ku,.,.e ,p 
ve de,·letler tarafmdan bile b;1t1 
icaplarmdan sanra~·a b1rat.11 

1111• 
bir kere daha sabit olmu~ b11_ltl J;I: 
yor. Mosyo Stauning demi!it1rJ;i1'' 
uÎzlaudamn harcket tarzl hll~ ·fil' 
da arih malûmata malik de~~,.1t 
Fakat cebir ve taz:vik altinda b~t'" 
bir yol takip ettigi muba1'~~·1ioP 
Hali:ikat halde r7Jandn ill .',1,1 

serbestîsine malik dcgildi. ~1 
J!f' 

izlanda 11 Nisan 1940 t:irih 
1 

J;Ctl 
yanname ile hiçbir taraf ile 

11\ir
bir :ufak bagile baglanmak .~·P'~ 
medii!ini tasrih etmi~ ve Ne~~il~~ 
ne7tfinde adanm ÏngiltereY"' .. , O' ,, .. 
~p,•kivalt için bir m. rkez ve ..,11

' . . e ,.-
1ank kullamlmast kc ·flyetifl i•tl'' 
'1lanaat edec:egini te1)ig et;-'~! 

<Dev:mu ( il~!:Ü ~ 
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tJCDAM SAYFA- 3 ----- -

K a n u n la r l m l z da (~._ltil_n_tn_a_lnl_M_~_~_e_D ~-• ~-ir-Jô) 
HAVA HARBI icinde 47 yolcu bu- Amer(kada yap ilacak tadilât Harp harbinin dah.i mü~ahitlcri e>Jacak 

m1y1z? $1mdikî vaziyet bu suale 
müsbet cevap vermiye fazlaca mü
saittir. Ancak, AUantik d~mz:nin 
bir mahallinde geçen Agustosta 
vukubulan M. Ruzvelt ve M. Çiir
çil gorü~mesine kar§tlik olarak, 
M. Hitler ve M. Mussolini arasmda 
geçen gün §ark cephesinin bir 1r.a
hallindek:i mülâkat yenilikler gôs.. 
terilmesine ait kararlara müncer 
olmu§ mudur? Deniliyor ki cevet. . 
Fakat giirülecek yenilikler nas l, 
tatbikatt nelerden ibaret olacak? 

Ruhr veRenhav· IÙnan bir Sovyet tay- i~ federasyonu 
zala r1 ~iddetle yaresi Alaskaya indi reisinin nutku 
b 0mba1and1 Amerika~ -0 pasaportlu Gelecek aylarda gay· 

..,, 1 ·1· t - y olculann t etimizin artmasilâz1m 
• ng1 IZ ayyares1 . f l . h l ViJilngton, 1 (A.A.) - ci~ gù.J>ü> mü.-
iis1erine donmedi 

1 
V a z l e e r l me Ç U nasebetile bir nuluk irad eden Amw-

P .. dliye Vekili bo~anman1n ko
la yla~t1r1lmas1na taraftar degil 

-~--~--- ... 1~-------
Ceza kanununda yap1lacak tadilâhn 190 
ma ddcsi ha z1 r land1, bast1r1l1yo r 

k1$a kala
cak m1? 
Bugünkü vaziyet, bu 
suale müsbet cevap 
vcrmege müsaittir 

Lo Ne\-york, 1 (A.A.) _ Alo..ska'dan bll- kan ~ feder .... ~yonu rclsi william Greeu 
ho ttdra, 1 CA.A. - Havan!ll fEruJil- dir!ldltine gore Mo•kovadan ViJiingto. demi~tir ki: 
•iro'a ve sem_an1n miltema~~. bulutlu na giden ilti Sovyet deniz tayyaresi ben.. Amerikan 1J federaryonuna mensup 
b 5Ula ragmen blr çok Ingillz bom- .zin hamulelerini yenilemek için Alas- kadmlar ve erkekler t.aralindan güste
tl.rcùman tayyarelerinm puar gecesi f • . .. ri.len !aaliyettcn dolayl i!ihar ediyo

allhr ve Ren mmtakalarmdakl ask.e:ri ( k~ya irunt§lerdir .. Tayya~ler çok m~- rum. Fakat gelecek aylar zartmda daha. 

- - h"" y azan $üphesiz k:i bu ciheti hâdiseler ,._ 
Kara t1caret1 ve borçlar kanunu u- r A • • 1 bat edecektir. Bununla beraber, 

kümZeri arasmdaki farklar kald1rllacak 1 Hamid Nur1 Irmak 1 Alman ve tta1yan gazete1erinin 
\. J tefsirlerinden, mülâkat etrafmda. 

lnin lebliglnde kaydedllmektedlr. Ba~h- renie bogazm• geçerek buraya gelm1,1- cekllr. Buhran yakla>ml,lllr. Milli emnl- cioglu baz1 kanunlar1m1z üzerinde kanaatini de §iiyle ifade etffi§lr: 
.. . k:i tahlillerlnden, Londradan gelen hoa..i1ere t.aarruz elbkieri hava oezare. kul hava ~artlan içlnde S1berya ve Be.h. bûyük gayretler gosl.cnneleri làzim gele Adliye Vekili Hasan Menemen- 1 vekilimiz bu husustaki fikir ve 

~ laarruzlar Essen ve Kolonya mtnta- lcrdir., . . . . yelimize kar~1 yeni tehditler teressüm e- derpi~ edilen tadilât etrafmda be- c- Bo,,,.,.mllnm ancak hâkimin 
(
aJanna teveccüh etmi$t1r. Essen, Krupp Her 1k1 t.anoarcde heps1 An1er1ka d1p- diyor. 
&brikalartrun vatamdor. Bu falmkalar lomatlk pa»portlarinl hamil olarak 47 yanatta bulunmu~tur. hükmü ile olabilmesi keyfiyetinin 

.. D~nya sahnesmde. devam. eden j tefsir ve haberlerden anla§thyo -
buyuk ve emsals1z harp fac1asm. ki italyanm §ark ccphesindek1 
da en çok bahsedilen, büyük alâ- ' . . . 
ka d .kk ll •·k· 1 •-·- harbe daha gen~ tarzda ~tirak ey. 

IJ,gn1z tayyarelert taraimdan mükerre. 1 yolcu vardor. Btmlarln \'azi!elerinin S . d Vekil on be~ senedenberi tatbik pek yerinde bir usul olduguna ka 
''n bombardtman edilrn1>br. Kolonya- mahiyeli hakkmda hiçbir malùmat Uflye 0 r 5 U ft - edilmekte olan bugünkü adlî mev niim. Evlilik bagt, herhangi bir a-
<la bu •on aylar z.arfmda ~iddet!i taar- yoktur. da k 1- y a r & f l l Br zuatm en iyi ve ilcri kanunlar ol- kit gibi telâkki edilemez. Evltlik-
ru:z:Iara: hedet olmu~tur. Pilotlar 1\{o~ovadan pCrJembe günü 'b · j ' dug"unu, cemiyetm i tiyaç arm1 '•en sonra, bu rab1tanm devammda 

Bombardiman tayyareleri pazar gecesi 11arckct elti.klerini ve bugûn Mo~ova- l b b 
llu\ocya doklarmi da bombaidunan et-. ya dënmek niyetinde olduklarmi sôyle- temin ettigini, bunun a era er za cemiyet alâkadardir. Evliligin mah 
• lerdir. Tayyarcler!mlz d~mamn li- mekle iktifa etmi,lerdir. T unusa gonc!eriliyor man zaman kanunlarm degi§mege sulü olan çocuklar için de keza ... 
~•nlarma ve sulanna maynlar atm1>- SOVYETLER ADEID MALÜlllAT Tunus, 1 (A.A.) - Sphmx• ha.la- ve cemiyetin ihtiyaçlarma intiba. Kanun bo~nma sebebi te~k1l e. 
'<dir. BEYAN ETTÎ hane gemis1 Suriye ordusuna men.sup ka mecbur bulundugunu kaydede. debilecek hâdiseleri serbes'.çe tak. 
~mbard1man tayyarelerim.izden ye. . . . . bir çok at1r hasta.larla bu sa bah Bizert'e rek ezcümle demi§tir ki: dir etmek salâhlveti'ni· ha· k·i~ ··er 

dJg, Üslerlne donmem~ti.r. Va$lllgton 1 (A.A.) -: Içlennde dip- gelm~tfr. Ïki yüz yaralt karaya çlk.ar1l- un.. V 

Pa1.ar geccsl Fransan1n ~gal altmda lomat pasaportlar1_ ham1l 47 -y~lcu b~-1 m~ ve Sidiabdullab 'da.ici bahriye has- -c Bu bak1mdan ticaret kan un.. mi!itir. BOyle ol~ay1p la bo~anma 
huJ.unan kisml üzerlnde bir k~it uçu.:,.u ,unan ikl Rus deniz tayyare:;lnin Alas- tahanesine naklediln'li~tir. lar1 üzerindc tedkiklcr yapilmak- YI taraflann hüsnü nzalarina bt-
)'a.Pan av tayyarelerimizden blri de Ka'da denize lndiklerine dair Sovyet Askerî vc sivil n\akr.inlarln mümes- tadir. Bundan maksat kara ticareti 

1 l- rakm~ olsay$1.1, haddi zatmda aile 
"" rirnem~Ur. ~efaretinde hiç .bir m~lûmat m~vc_u 0 silleri tara!mdan kabul edilen yaraltlar 1 kanunu ile borçlar kanunu aras1n-

madiguu AmerLk.an a3anslar1 blld1rrnek a.skert meraslmle kar~tlanm~ur , . k " h _ t . tmek ve deniz yuvas1n1n bozulmas1n1 icap ettir-
'l- d •• } tedir Kmlh.aç vc \ejyon mümessUleri ge- da 1 a engi emm e 1 miyec:ek kadar hafif ve ehemroiyet t·re un von ar Ill Bu. hw;w;ta malùmatma rnilracaat ~- miye çtkarak Surlyeden gelen askerle- ticareti kanununda roevcut 0 a.n 

• dilcn Sovyel sc!areli ata~esi ~u cevabl rin hahrlm sonnu~lardir. yan~lat,2 düzeltmektir. Kara t1. siz sebepler. y1llardanberi teessüs 
Senel1"k kongres1" 1vermekle iktlla ctmi;;tir: Gemi sonra Fransaya barekct edecek- careti kanunu lâyihast haz1rlanir. etmi§ olan aile yuvalarmm bozul • 

ci111d:ye. l~adar bana bôyle bir babcr tir 1 k ·· ··1 b·1· d. B s " · ken, medenî ve borç ar anunu- masrna kâfi goru e 1 1r 1. u u u-
"' · gelmemJ<ilir. B • rouzda bir degi§ikJ;k vücude ge!L lün en miihim faydas1 da cvlene. 

b • G" b b" Pllollara gelince bunlar per~embe l r apart1man1n l'(elS 1 5 0 ft Ir günü Mo>kovadan hareket etliklermi rilmesi dÜ§Ünülmemi§ti. 0 zaman- cek olanlan, ciddi bir ~e giri§tik-
ftUtUk sôyledi \'e yarm YiJi.inglona gldeceklerini be- k d ki borçlar kanunumu< olan meceL lerini evvelden dü.ünmege sevkel 

yan e1m..,1erdii:, be~ÎilCÎ atlD an le ise eskiroi,; ve yeni ihtiyaçlar1 mesidir. Kolayhkla lnnlabilecek 
"}( f k kar§tlamaktan çok uzak bir halàe rabitalarm iyi dü~ünülmeden tesis 

omünist u as1na B1"nlerce yaral1 düc::en amele b.ulunuyordu. Bu. vaz1yette kara edilroesi içtin,ai sukut ve sefaletle 
0 •• t w h "!: hcaert kanunu lay1.has1m hazirla-1 ri dogu" ru 
45 Ote yap 1g1m1z arp yanlar bu lày1haya Isviçrenin borç B rh. t I I 

h .. l" t Belç1"kal1 Ü . . k k d l k d b' k h"k" l en §a san. mevcu o an usu enuz en1p t"rya JS - "UnCÜ ata a ar ar anunun an 1r ço u um er 1 hi. .. 1 b'l k .. 1 . b 
Y almak suretile mcmlekctin ltcarî a ey ne soy ene ' ece soz er1, . u 

likten ç1km1~br,, havada UÇ tu . nihayet ve iktisadî hareketlerine bir degi. usulün faydalan ile kar~ila§hroi. 
Londra 1 (A. A.) - Edimburg. Brüksel, Gand ve A n- oraya tak1hp ka 1d 1 .iklik vermek istemi§lerdi. Halbu [pm zaman, bu hükümde bu degL 

dak; Tredünyonlann seœlik versden naklediliyor k1, blâhare mece!le yerine mPdenî §ikligin yaptlmasmm muvaf1k ol. 
~ongresi reist George Gibson, Dün ak.am Vali konag1 cadde. ve borçlar kanunu kaim o!unca bir m1y.acag1 nelicesine varmakta -
kongrede Ruslart müttefik olarak Londra, 1 (A.A.) - Sovyel menba- s:nde bir in§aatta Mehmet ismin. birinin ayni veya birbirinden az yun.• 
-i· lndan ahn<>.u bir habere gore binlcrce k t ki · "" •rnlamakta oldugu· nu, fakat bu de bir alll('J;,nin br~mci a ta ts. çok farkh hükümler, hem ticaret ------------varah Belçilcah, aù.nan son bir crr1ir 
%n lng,lteredeki komiinist firka- ;,,ucibmce Brükse~ Gand, Anver.·deki keledc çali~1rken birdenbire üze- ,.e hem de borçlar kanununda yer Lu" t f 1. Kirdar'lll 
~as1 rüesasma k&r§l her hangi bir hastahanelerden tahliye ellilerek ba~ka nne kna;1k glmi~ ve islreleden •- almak gibi bir ga1ibe hu.sule gcL 
&ernpati izhan manasm1 tazam· §t'hirlere sevkedilm~lerdlr. Bütün has- ~agi bo§luga yuvarlannu§hr. Fa- mi§tir. d k"" k" kl • 
lllun etmiyecegini siiylemi§tir. tahanelcr Alman yarahlanna tahsis e- kat tsadü!ün bir nimeli olarak ü.. Kara ticareli kanununda yaptL Ün U tet } erJ 

Arumaileyh dem!~tir ki: dilmc'< üzere Alman askerl makamlari- çüncii kat hizasma kadar bo~lukta makta olan incelemeler, bu kanu-
•B · l h t _..J _ nln cmrine verilmi,}tir. M h t t 1 d ·· ·· u msan ann ayre uyalJUl • uçan e me pan a onun an uçun nu borçlar kanunu 1·1e hem ahenk ta 1-Iaberde 40 bin yarah A lman1n Bel- C"h . d k. lia r1n la n karars1zhklan, telcvvûnleri on çlkaya gelm..,ine intlzar edildigi ilâve cü kat1n iskelesinc taktlmJ.ll ve oy- kilmak maksadma müstenittir. Bir 1 angtr e 1 yo 
ri ingilterenin çah§k.an sm1flar1. olurunaktadir. Ieee oldugu Y"rde sal1.anrr.1ya ba§- mii aleaya gore de, mehaz1m1z 0- tamiri ki~a b j te Ce k 

ntn nazarmda pek asag1 bir derke lam1§!tr. Arkada1larmm yard1mla lan borçlar kanunundan, kanunu-
:e dü~ürmü§tür. Onlara gore bi. Laval ve Deat'in nna ragmen oldugu yerden kurta. muza almmamt§ olan ticaret fas- Vali ve Beled1ye Reisi Lûtfi Kir-
·~rn yaptt((imiz harp, ancak 22 ha nlam1yan Mehmet nihayet • vaka hru almak ve orada mevcut bulun- dar diin sabah Cihangire giderek 
i1tan 1941 tarihinde saat 4 de Al- s1hhî vaziyetleri mahalline yeti~en itfaiyenin yar. mayan ticaret kanunumuzdaki hû oradaki sokaklan ve yollan tet. 
lnanlar Ruslara hücum ettikleri Paris, 1 (A.A.) _Laval Deat'mn sih. d1m1 ile asùi kald1g1 yerden kurta kümleri de ilâve etmek suretiyl< kik etmi§Lr. Bu. yollann ki~a. k~-
~•tnan, erq:eryaltst bir hap olmak hi vaziyelleri, salaha yü• lutmakla ber- nlm1~tir. meseleyi halletmektir. Bu mütale- dar yapilmasi alâkadarlara bildi-
ban ç1km1§hr. 0 zaman harbimiz dcvamdir. Dün a~m n~redilmi~ olan alan tetkik ettirere~ en isabetlisi.. I rilmi~tir. Ve hapsi parke olacak. 

•r adalet harbi olmu~tur. bûltende Lavalin alhhatinde saU.hin art Betikta§ta Hayre ttin iskelesi- ni bulmaga çali§acag1z. tll'. 
e•rnGi1b~n sêizüne 9u suretle devaro makt.a olduiiu blldltilmekle id :. Deal'ya ne k a nape ler konulacak Tiirk ceza kanunumuzu da yeni Asfalta çevrilmekte olan çadde-
' ~tir: gelince mumaileyhin gerek umuml ge- Be§ikta§la Hayrettin iskelesine ba§tan bir tetkike tabi tutuyoruz. lerden ç1kan parke ta~ bu mak-
•liarp istihsalâtma grlince bu 

1
rek m«·zil va.:iyetinde terakki varcilr. be;ediyc tarafmdan kanapeler ko- Bunun için komisyon faaliyette. sadla buraya getirilmt!kledir. 

~ese[eden dilcdikleri gibi bahse. Dilo ëgleden sonra Llval'in gida al. nulmas1 kararla~tmlm1~hr. dir. Projenin umumî hükümlerini 
~n ve bu istihsalâ!tn batî oldugu- maga ba;;lam1s oldugu ëgrenilmi>lir. Bilhassa yaz mevsiminde ak~am te•kil eden 190 maddesi haztrlana k 1 

n.. ' Ç ekmecede Bizanatan a ma 
~ soyleyen gazeteciler veyahut Ecnebl memleketlerde dol~an ~ayia. !an Be~ikta§ halkmm çogu bura. · rak hukukçulann tedkiklerine ar-

llieb bir kilise harabeai meydana uslar, hafif me~rebane hiiküm !ara ragmen Laval'a amellyat yapilml- ya çikip dcniz havas1 ald1klann- zedilmek üzere adliye ceridesinin 
~errnekten sakmmahdirlar. Ame. yacakhr. Çünkü radyograflnin de gës- dan bu surelle bunlann r1htim ke eylül nüshasmda inti~ar edecektir. ç tkanldi 
~elerin çah§maktan irnlina ettikle- lerdigi veçhile akcigermde bir ~ey yok- nannda ta~larm ü>.-erine oturma. Bütün projeleri bu suretle ne~re- K üçükçekmecede Romahlar za-
1nden bahsolundu vc hiç b•r tur. lan iinlenmi~ olacakttr. derek alinacak mütalea!ara giire, mamnda .Regium. ad1m ta~1yan 

!aman betaet hâdisesinin hakikî yonlarm sanayini inki§af etfamek - - ·-<>--- bunlan yeniden tetkike tabi tu ta. ve halen mezarhk tepesi denen 
~h<>b; ara§lmlmad1.• onlara ingiliz ekspcrler gonder. Madenî e1ya birligi emrine cagiz. H~rç ;arifesi kanunu hak. yerde Bizans devrinden kalma e. 

Clibson, dominvcnlarda birle§- mek lâz1mdir. arilan akreditifler 'unda bir lay1ha haz1rlanm1stir. ; 1 .. "ld" - ... · .,.. 1 tda-lli ,_ - .. d 1 ... · l'k rser er goru ugu 1çm 1nuze er 
Ille~ istiyen kimselerin serbestçe Siizlerine hitam vermeden evvel Hariçten demir mamulât getiril- Noter kanunun a esas t degt§lk ' 'i . . 

t 
Uhaceretine müsaade etmek su- Gibson, harp sonu dünyasmm sa. mesi jein madenî e~ya birligi emri leri ihtiva eden bir proje ile tapu- resmce ha_frtyat yaphll~yobrdu.k.Bl·u-

etil • la kanunu lâyih&si da haztrdir rada tar1h1 k1ymell atz tr 1 1se l e dominyonlar nüfusunun art adetini temin etrri,enin en iyi çare ne açilan Akreditiflerin istimali ma . , kâ.. 

ve L a e 1,.4 tp o unan ~im, . . d· 
k h · d k'd' Al lemes1 verilen kararlar arasm o-§ar cep estn e i ir. man y a , 1 k, 

d 1 t . · ht i·f 1 ,_ tl d1r. Bunun latbika!t nas1l o aca . ev e irun mu c 1 mem eAc er-
den çekmek suretile §ark cephest.. Mezkûr kaynaklardan verilen baz1 
ne giinderdigi askeri ciizütamlarla haberleri ne de olsa kat'î roahiyet. 
birlikte, i§gal altmda bulunan, AL te sayamayiz. Yalnizca bu gibi ha • 
manyanm askeri ve siyasi, ikt153- berler üzerinde durrnamn 90k ye. 
di nüfuzuna tâbi bulundurulan Av. rinde bir ~ olacag1m kaydetroek 
rupanm digcr memlekellerinde ha- gerektir. 
z1rlanm1§ kuvvetler dahi bu mm. Filhakika muharip büyük dev. 
takadaki büyük taarruz hareketle. letler arasllldaki mücadele, Rus
rini devam ettirmektedirler. Buna yanlll mukaveroeti, yannki vazi. 
mukabil niifuslan Avrupadal<ine yeti, dayanmas1 keyfiyeti, $imali 
muadil. iptidaî madde kaynaklar1 Afrikada yakmda yap1lmas1 muh. 
ommkinden fazla, harp sanayii temel ingiltere taarruzu, Japonya.. 
belki de müsavi olan Sovyetler nm gayrirouharip halde bitarafb. 
Birlijp dahi miidafaa ve mevziî g1ru idamede devam eylemesinin 
taarruzlarm1 idame kudretini mu.. miisbet neticelere dogru inki~aft, 

hafaza eylemektedir. Kaynaklarile benzin ve emsali iplidat madde. 
kuvvetleri y1pranmam1§ ltalde du- Jerden bir kism1 için Avrupada çe. 
ran Ingiltere ve Büyük Britanya kilcn zorluklarm fazlala§acagma 
imparatorlugu, Birle§lk Amerika dair hesaplar, gida gibi hayati bir 
devleti Sovyetler Rusyasma her ihtiyaclll inzimaroile me~gul ve 
tliîlü âzami yard1m:n yolunu bu. muharip memleketlenkki .halk 
larak vazifelerini ifaya ba§lamt§. kütlelerinin ruhî hallerinde husul 
lard1r, denebilir. Neler olacak? As. bulan deg~melerin seyrile mki. 
kerî mütehass1slarla birlikte siya- §aflart cihetinden, Mihver e:kâm. 
set adamlarmm ittifakla bahsey!e. harbiyesini daha yakm zamanda 
dikleri yakla§an k~tan evvel §ark daha kat'i neticeler elde etmek 
cephesinde kat'î netice al:nam1ya. gayesile yeni hareketlefe de sev. 
rak k1§ mücadelesinin, y1pratma keyler, diy~oiliriz. 

,---itS-üyûk tarihî roman:180,--...,---------.. 

Sultan Aziz Nastl Ôldürüldü? 
·~-----------Yazan:M. S ami Karayel--~ 

Hüseyin Avni pa§a, acele ediyor. l kalda bulu§tu. Hll'her, Arzuùyaz 
du. Fa kat Mithat pa§a, teenni il< k.atfada id1. 0, olup blteni bilirdi. 
harekete mütcmayil id1. 0, ~iiyl< Hüseyin Avni pa~a, sevgilisi ile 
bir teklifLe bulunmu§tu: ho5be§ten sonra sordu: 

- Padi~ha meslegini tebdil - Sultanun! Bu ne hal!. Mithat 
için bir lâyiha lakdim edelim. E.. 
ger bundan mülenebbih olmazsa 
o vakit tebdili saltanat ledbirine 
lT'Üracaa t edelirn .. 

pa~a, Selânige tayin olunuyor .. $ir. 
vani •ade bir biyanet mi etti?.. 

Hazinedar usta, kahkahay1 sah. 
verdL Ve: 

- Ne o, arslaruro fazla korkmu§. 
sun?. Kat'iyyen boyle bir §CY yok. 

- Ya nedir êiyle ise!. 

Mi\hat pa§arun bu teklifi vüze
raca kabul olundu. Hü.seyin Ami 
pa~a bu tekllie taraftar ~lmaroakla 
beraber bilmecburiye \'e suretâ 
teklifi kabul etti. - Efendimizin Mithat p&§aya 

Hüseyin Avni pa.§8, teklifi SuL dü§man oldugu malûm... Pad~a
tan Azizin kabul etroiyecegini bi- huntz son günlerde $irvani zadeye 
liyordu. Padiljaba v<'rilecek lâyi- fazlaca iltifatlarda bulundu. 0 da, 
hanm müsveddesini Milhat pa§a efendimizin ho~na giderim diye 
kaleme alacaklt. Mithat pa§ayt istanbuldan uzak. 

Fakat tam bu s1rada mühim bir 18§hrmay1 teklif etti. Efendimiz 
hâdise oldu. Sadrazam $1rvani za- 'de memnun ola.rak derhal iradesi. 
de birdenbire tornistan eder gibi 1 ni verdi. · 
olmu~tu. - Bu kadar m1! Ba~ka bir ~ey 

Sultan Aziz, $irvanî zadeye faz_ yok mu?. 
Jaca iltifatlarda bulunm1ya ba~la. - Ne olacak arslamm?. Bundan 
m1.t1. Onu âdeta Mahmut Nedim ibaret ve bir hulûs ç1o.kmak mese. 
pa~ gibi yak1n bir bendesi olarak lesi.. 
ka bul eder olmu§tu. Dedt. 
Padi~hm bu yoldaki iltifah $ir. Hüseyin Avni pa§a, iii anlamJ§· 

~ltilrnas1 fikrinl il~ri siirmü§tür. si milli ve beynelmilel tredünyon. hakkmda gorÜ§mek üzere dün bunlar, bu sene yüksek meclise harabesine rastlanm:§ ve san al 
11. •uret!oe d ominyonlar takviye !ara teshilàt gêistermek ve bunlar 1 madeni ~ya birliginde bir toplan takdim edilecektir.• rane i§lenm~ sütun ba§hkl<µ"i bu-

~l:ni§ olacak. bugünkü harpte~ meyan.ma Amcrikan :rediin.yon-. •1 yap1lmt§lir. tçtiroad~ . ~akmda Bo<anmanm kolaylastmlmas1 hak lunmu§tur. Daha baz1 eserlerin bu. 
ne~lta herhangi b1r harp tehlikesi. Jarm1 ithal etmek olduguna soyle.· ;el"'.:ek olan 1~.o~ t~n ~~V}~m tevzi ,'<1;da bir müddet evvel ileri sürü.. lunabilecegi anla§tldigmdan hafri-

lllaruz kalmiyacaktir, Domin- , mi§tir. 1ti uzermde goru§ulmu§tur. !en mütalealar dolayisile adliye yata devam edilmektedir. 

vanî zadeyi ?i•rtm1~t1. Esasen ti. Pad~ahm fazla ilhfatma ma:z. 
menfaatperest ve hiçbir f ikre sa. har olan $irvan1 zade, daha fazla 
hip olm1yan $ irvanî zade der hal Padqahm lfOzüne girrnek için Mit 
fikirlerini deg~tirdi. bat pll§aya Jayml§tt. Muhakkak 

Ve evvelce karar verilm~ olup, ~imdi ma ke ndisine gelmi§ti. 
Mithat pa§a tarafmdan kaleme ah- $irvalÛ, hiçbir fikre sahip C>L 
nan lâyihaya muanz olm1ya ba§- madig:ndan menfaatleri için hare 

la<l.i. ket cden bir adamd1. idealist de. 

...... 
~~~~~~~~~~ 

(Zab1ta ve deniz maceras1 romani : 2 ;" 

SON SEFE Ri 
.,.. __ ( _ __ ç_e_vir_e_n_:_M_.=_F_e_r i_d_un __ )--11mJ1 

• - Ne cmrediyorsunuz? l yanlan da \'ar... Demek salona 
;} l<:iiçük b:r ~i§e §arap. geçmek istemiyorsunuz? ... s,z res 

~ h •rsc,nluk edcn klZùar. sonra \ 3ams1mz degil mi? ... Ara s1ra bu-
a__ \>'enin patronu yakla§ti .-aya ressamlar g~lip krokilcr çizi. 

sai Seyyahlar için arkada hususi · yorlar. Bir tanes1 bemm rcsmimi 
ti;j~~UtnLtz var ... Burada çok gü. apt1. Bakmu 
lur _u ediyorlar .. . Belki rahats1z o- Tczgâhm üstünde duruyor ... 

sunuz b "zl G. : Fakat komiser Megre u so ere 
_0~er1ni k1rpt1 kar~1 o kadar az alâka gêisteriyor. 

tan ç ay deniz üstünd<! kald1k- du ki patron §evki kmlarak uzak
:ta SOnra tabii... anhyorsunuz 1a§h. On alti ya§mda bir çocuktan 

:_:: B dabir gemici bagmyordu. 
leb l U1'lar •Okyanl!s• un müret- ha iri vé daha uzun boylu olm1yan 

a t lll1' 
E ' - Îki •SU• luk bronz bir para 

lt, ·Vet, büyük bir k1smi. .. ôte. kimde var? 

l\tt~krn Ier heniiz limana dondü. Fakat daha ya~h oldu~u kan§ik 
' .kusur~, bak.mazsm1z ... Bun-! hath yüzünden anla§thyordu. Di}-

1Çlll !e uc g undenberi aytluu leri tamam degildi. Sarhosluktan 

gozleri parhyor, üç günlük bir sa
kal yanaklanm kaphyordu. 

istedigmi verdiler. paray1 par
maklarilc ikiye bük~üklen sonra 
di§lerinin arasma soklu ve b1çak 
gibi kesti. 

- Sira kimde? 
Yapl1g1 marifetle ift.har ediyor 

du. Umumi a1âkayi çektigini bili
yor ve bu alâkay1 kaybetm.:?mek 
1çin her §eyi yapmaga hazir bulu. 
nuyordu. Si§man bir mak-n!stin e
linc bir bronz para ald1gm1 gorün . 
ce müdahale etti. 

- Dur ... Sonra bu mârife:i de 
yap mah. 

Bir kenarda duran bo~ bir barda 
it1 ald1 ve agzma sokarak is1rdl, 
Sonra i§tiha ile yemek yiyen bir a 
damtn memnuniyetini taklit ede
rck cam1 di~lerile cij\nedi. 

- Hahhay ... Kendine gü\'enen 

tecriibe etsin ... Doldur Leon! 
Adî bir aktor gibi elrafmdakile

re bak1yordu. Fakat gêizleri Meg. 
reye lesadüf edince ka~lar1m çat. 
ti. Biran ~ k.apùdl. Sonra iler-

lemek istedi. Fakat o kadar içmi§- Sui'nin yüzüne êiyl1' bir hüzün çok 
.i ki bir masaya dayanmaga mec. tü ki onu gërenler birdenbire ayil 
;ur oldu. Meydan okuyan bir a- d1gma hükmedebilirlerdi. Ürr.itsiz 
dam tavn ile sordu likle kanapenin üstünde biraz ge-

- Benim için mi geldiniz' ri çekildi. 
- Gürültü etme Poli _ Lui! Farzedin oyledir, ne olacak? 
- Yine ciizdan meselesi mi?... - Hiç ... $erefine! ... Sen ne za-

Buraya bakm! ... Demin Hap soka.. mandanberi sarho~un? 
';mda yap 1klanm1 anlat1rken ba- - Üç gündenberi içiyoruz ... ya 
,a inanmak istemiyordunuz... ni limana geldigimiz gündenb~ri ... 
Halbukt bakm i~te: Yüksek rütl>e- 1 Bütün param1 Leon'a verdim ... Do 
ii bil' polis memuru s1rf benim i . kuz yüz küsur frank ... Ama §imdi 
çin Paristen kalk1p buraya gel- ne kaldi bilmiyorum ... Hey, Le.. 
m;~ ... Müsaade eder misiniz bir on ... buraya bak ihtiyar çapk1n, 
bard.a~ da~a içeyim? , _ kaç param kald1? 

Bulun gozler Megreye çeniL _ Her halde etrafrndakilerc iç. 
mi§ti. k' 1 k k d k 

- Yan1ma otur Poti - Lui!... ' ismar iyaca a ar paran yo !.. 
Aptalligm Jüzumu yok! EllI frank kadar bir ;iey kaldi ... 

bteki kahkahalarla gülüyordu. Yazik degil mi efendim? ... Yann 
_ Bona içki mi ismarhyacak- on paras1 kalm1yacak ve ilk rasgel 

sm• ... Sahi mi? ... •Olur ,,ey degil... digi gemiye kumanyac1 olarak gi... 

l\füsaade cder misiniz arkada~lar, recek ... Bu her defasmda biiyle ... 

komiser bana içll\ 1smarhyacak! .. 
Çabuk ol Leon! 

- Sen ·Okyanus• da m1 ldin? 
Birden manzara degi:it1. Poti • 

Bunlar1 içrne~e te•vik etsem bar1.! 
Bilâkis ... 

- Haydi tira~ ~tme! 
nevam.J var) 

Sultan Azizin hal'i meselesinde gildi. Binaenaleyh, Hüseyin Avni 
iltifaka dahil olan sadrazamm biiy. pa}ayt da harcardi. 
le birdenbire meslegini tebdil ile .. . 
M·th t a lâyihasma ve arka. 1 Hus.eyin Avni pa§a, i§i kavrad1. 

1 a PB§ Arzm 1 .. led' 
da•larma muariz olU§U p~alan da iyaza §un an soy i: 

dû;ündürdü ,.e korkuttu. - Sultamm, $irvanî bizim için 
$in•ani zade §iiyle soylüyordu: de bir tehlike degil mi!. 
- Efendirnizin kendi kendileri- - Muhakkak b1r tehlike .. arsla-

ne tebdili meslek etmekte .olduk- mm1 da atlat.acakl.r .. efendimiz de 
Jan mÜ§ahede olunmaktad1r. $im- buna memnun olacakllr. 
dilik bu lâyihaya lüzum yoktur. _ Bunu kar§ùamak mümkün 

Hüseyin Avni pa§a, $i-rvaninin degil mi?. 
hareketlerinden §Üphelenmi.§ti. Pa. _ Fevkalâde roümkün ve ko-
§a, §êiyle dü~ünüyordu: 1 ay ... 

- Acaba bizi ele mi verdi? Za-
man m1 kolluyorlar ifnam1z lçin?. - Ne yapmami buyurursunuz 

Tarn bu s1rada $irvanî zade, Mit.. Sultamm?.. 
hat pasay1 tstanbuldan uzakla~tir. - Ben, zeroini haztrlarun .. Ha. 
mak i~in Selânik valilij!ine tayin fiz Mehmet beye de haztrlatmrr: .. 
etmemis miydi?. Padi§ahtan irade. siz de Hafiz Mehmet beye taltmat 
sim al:,,;ermi§ti. veriniz .. 

Ve f?irvanî zadenin bu hareketi 1 - Ne gibi Sultamm?. 
korkunçtu. Demek Padi§aha ha!' - Ne gibi olacak?. $irvanl za
meselesini hafiy~en arzetmi§ti. Jden_in ~eliaht Murat •·;er.d1 .ile 
Pa~alan ele vermt§tl. . haf1 munasebetlen oJ iugunu .' a 

Hüseyin Avni pa~a. derha l Arz1- i z,rhyacagiz.. 
niyazma haber yolladl. Sineklibak. - Sorira_ 
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GünÜntenkitleri Milletimizio Finlandiya ve Ruz~!'~ .~!'~~!> 
-

Millî ~ef 
(Baf &anb l incl .,.tacla) 

ve 71 egitmenin yetifiIM?kte oldu
gu bu enstitUde bütün atëlyele. 
i·i talcbenin tütün sergisini, koo
p;ra tifi gezm i~ler, dersanelere gi. 
rerek derslcri takip etmi§ler, tal-c
bc• i lerini ) akmdan tetkik eylem§i 
lerdir. 

.l\lllli ;>cf enstilünûn hatira dc!-
lcrmi imtalad1ktan sonra mektep 
!en aynhrkcn kend1lermi te~yi i
çm top]anan talebeye ;?U sozlen 
soylcmi lerd1r: 

I:oy enstitülerine çok ehcm
"' 1;> et veriyorum ve bu sa ha da ça

l1§ffialari yakmdan tetk1k cd1yo
rum. Sizic·re çok güvcmyorum. 
s.zl rde çok ümit \'ard1r. Çah§ma 
)anmzdan çok mcmnun oldum. 
bundan sonra da ) ine boy le çah~•
niz, bu ah~alarm1L1 da yakm-

an takip cdece~im. Vakarh, hay. 
~1 etli in anlar olarak :> ctisiniz. 
Koylcrimiz s1zleri bckhyor, koyleri 
m1zàe de sizleri g.1rcccgim Mcm. 
nun okium. Allaha1smarlad1k.• 

Talcbe hep bir a~ttdan üksek 
R::.Jc: 

•- Soz veriyoruz, çahsacag1z 
~r: olun• ce ..... ab1m '·ermi~ler ve 
M ,Jlî file!i ht>yecanla allo~lam1§lar 
4i1r. 

Saat 20,30 da !'evgi ve ~avg1 te. 
.tahurleri arasmda K1z1lçullu kêi · 
enst\tüsünden ayril:m Reisi Cüm
hur 1smct inonü Kadife kaleye 
gelmi§lerdir. Kadife kalede ~eref. 
lerine bu aksam Cumhuriyet Halk 
Parfüri tarafmdan bir ziyafet vc. 
r ihni§tir. 

Alman tebligi 
1 1 1 lncl SIJ'fad.a) 

-C1hnm1§. 493 top, 2 zi:rhh J.rcn 'lie 
~o.k miktarda dgier harp malzeme. 
s1 1gtinam edil:ni~tir. 60 dan fazla 
clü man gem1sinm 6 numaralI ma. 
ym tarlasrna du~erek alevkr için. 
de kald1gi géiriilmü~ ür. 
tlAREKÀT MOSKOVAYA DOC-

RU DEV AM EDÎYOR 
S.okholf.11, 1 (A.A.) - ~t!T'd1 Al. 

manlar, Mosk.ovaya dogru üç nok. 
t an yâm Vyazma, Velikuelouki 
\.e Gomelden ilf:'rl{'m ktedirler. 
J\laamafih t adüf etmeJ...te olduk. 
Jan Rus rrevzileri ~ark an yeni 
takviy kit ati alm<i ad1rlar. 

Diger taraftan Mé'rc al Tim<>
çenko, General KonJefm kuman. 
clas1 ait nda mukab.I bir taarruz 
h r ketme g1ri~mi tir 

Bu mukab.l taarruL Almanlar t:i. 
raf.ndan tarded· Il"i tir 

BLI hr k. hanc•nde <Jlmak Ü-

1 Cephel--rde Vaz •v~I 
Lihyada arbk hüyük 
harekât mevsimi geldi 

(Baf'araf1 1 inci S&Jfada) 

ru ilerlemege ça~maktadirlar Ce 
nupta Dmyeper mhri gerisinde 
mevzi alm1§ olan Sovyet kuvvetle 
ri Alman tayyareleri tarafmdan 
bombardlman edilmektedir. Mer. 
kezden yap1lan Sovyet taarruzla
rmm mevzii ve tabiyevî mahiyet. 
te oldugu anla~1lmaktad1r. L ibyada harckât mevsim do-

lay1sile bir kaç aydanberi 
te\•akkuf devrcsine girmi~ bulunu 
yordu. $iddetli s1caklar, diger ta. 
raf için de geni§ barekât icra. ma 
imkân b1rakmamakta idi. Art1k 
e 'lûl geldigine g0re bu §Ïddet
li sicak mevsimi b;tmek üzeredir. 

Binaenaleyh bu cephede de harc
kâtm ba~lamasma intizar etmek 
lâz1mdrr. Bu münasebetle Libya 
cephesinde iki tarafm son vaziye
ti hakkmdaki malûmat1 k1saca kay 
dedelim: 

Harekâtm tcvakk uf devresi es.. 
nasmda Alman \'e italyanlar $ar
ki Akdenizdeki ingiliz donanmas1 
kontrolünden kaçamak olarak Lib 
yaya rnühim kuvvetler ve malze • 
me sevketmi§lerdir. Boylece evvel 
ce malzemesini b1rakarak çekilmi§ 
lan Grazyani ord un ba 1 ye 

si olan italyan kuvv rinin d 
malzcme ihti ·ac1 temin edilm~ir. 
Hâlen Llbyada 5 Alman ve 13-14 
ital ·an tümeni bulundugu tahmin 
ediim ktedir. Bunun ikisi z1rbh 

Asker aileleri 

ve ùçü de mot.Orlü himendir. Bu 
itibarla, Libyad.a bugünkü mihv~r 
kuvvetlerinin, geçcn ilkte§rinde In 
giliz taarruzu neticesinde hezime
tc ugrayan Grazyani ordusuna na
zaran bilhassa tank ve zll'hh vesa
it bak1mmdan daha kuvvetli oldu
gu tahmin edilebilir. 

Libyada arhk harekâta mü:::ait 
mevsim hulûl etmi olduguna gore 
ilk hamleyi k.im yapacak? Bunun 
ingilizler tarafmdan yap1lacagm1 

tahmin etmek hatah sa;>,Jmaz. Bu 
defaki ingiliz taarruzunun gayesi 
geçen seferkinden daha ~umullü 

olacag1 ve bu defa Libyada yalmz 
Sirenayka eyaleti degi Tunus bu. 

duduna kadar blitün Libyanm i~ 
gal hedefi tutulacag1 soylenebilir. 

Ïngilizler de tevakkuf devresin

den istifade ederek M1sira çok 
miktarda asker ve malLeme get1r
mi~lerdir. ingilizlcrin burada 2000 
2500 tanklan oldugu tahmm cd.il. 

mektedir. Motorlü vaSltalar bir 
k.aç misline ç1kar1lm1§hr. Buna 
nazaran ingilizler motorlü vcisita, 
malzeme ve insan bak1mmdan 
mihverden üstün yaziyette bulun 
maktad1rlar. 

ar m z. an hyacag1 
halùunda k.at'î bir ey êiylemek 
mümkün degilse de eylûl 'ruha et. 
lerine dogru ingilizl<>rln büyük 
bir taarruz harekctinc b:i lruru:lan 
muhtem ldir. 

Iktisa t V ekili 

(~1 1 lncl sa.J'fada) 
gormii~ oldnklan Mehmet efen
d in in oliu Sait efendi yirmi se. 
ne sonra Parise Elçi tayin edi
lince Versayda birçok esk.i dost. 
fanm bu ldu ve ilk seyahatlerin. 
den çok faydalanm1§ olduklaruu 
isbat etti.• 

Daima eski Türk ricalinin a. 
leyhinde bulunmak için f1rsat 
gozliyen yabanc1Iar Yirmisekiz 
Çelebi Mehmetlen bo~ le bahset. 
mi. lerdi. Bu ne§riyat 3 iincü Ah. 
medin Elçisine hürmet etmemiz 
için kâfidir degil mi? 

Halbuki bir giin mevzusuz ka. 
lan Refik Halid, •Kot donenle. 
rin pîriu ba~hg1 ile güzel bir ta
rihe salir ahyor, hakikate !ill 

cümlelerle bal~1k ~iirüyor, di. 
yor Jd: 

«Yirmi:'.ekiz l\Iehmet Çelcbi 
hiç de yüksek zekâ ve ihata sa. 
bibi bir adam degildjr. Parise 
kor degilse bile biin gidip bon 
donmü~tiir... Mehmet ÇelebiJi 
Avrupada me~hur eden kendi e. 
seri degil, kadm §apkalar1m sa
r1ga benzetmckten ibaret kal. 
mi§hr ... Avrupaya gonderdikle. 
rimiz arasmda bo~ gidip kof do. 
ucnlerin • elhak • birincisidir.• 

hte Refik llalid! .. Onun k a. 
lemine dü~en insan, hay1r insan 
dei-il, cemiyet, hayll' hattâ ce • 
miyet de degil, millet derdine 
yansm! 

---c~--

FIN LER 

g 0 z di kt i g" i 1· z 1 a n d a ram gününde kadm ve erkek 1~1• 
lerin hukukunü tes'it cdiv<>ruz. 

1 t • f <Bll4 tarait 1 ~i ~JfMla) Fabrikalammzda, imalàthanele: a S) C m) Il a Amcrika i§galinin zarurî bir neti. rimizde, tersanelerimizde arnrnctli 
cesi ada civarmdaki sularda Ame. bir nisbet dah;linde silàhlar 1mlll (Ba§makaleden devam ) 

kurt • kuzu bahanesile çoktan bi. 
zi de harbe sür iiklerlerdi. B ii:; ük 

Millî ~efin, pek veciz bir surette 
ifade buyurduklar1 gibi Tiirk ba. 

rka harp kuv\'etlerinin bulunma- ediyoruz. .. 
B · · ? S ay11• sid1r. Bo~· Ieee tzlanda sularmda unu mçm yapiyoruz · an 

.. . .. .. .. m1zin bütün gayretilli kcnd1 wp· 
harp vakaynnm tahaddusu mum., kl h .. h k., • rctte . ra · arim1za enuz a 1.<1 su 
kündür. Bir halde ki Izlandanin ula§mami§ olan barbe devam i~in 
Amerikahlarca i~gali §ayan1 tees. tahs1s kararmda m1y1z? 

?J§IDl muha!aza için, yurdun, is. M 
siir "\C teessüftür ve bu teessiiftim Biz barpçi bir millet degihz. tl• 

tiklâlin, hükiimranhk haklarim1. ~ 
sirf Danhnarka bak1mmdan degil, hariplcr milleti o.Jarak hiçbir z~ · 

zm, §eref ve namusunm1:un korun- man •an ve <eref pesinde ko~m~· daha ziyade umumi A"·n1pa bakr. ., ., • 
mas1 için .asil teminat• kahra. d1k. 

mmdand1r.• ·r 
man Tiirk ordusudur; onun daima • •Diktatèirler g1bi. toecavüzk<l 

Kiiçiik milletler hattâ demokra- te~nbbu··slerdc menfaatkâr deëriliz. harikalar, mucizelcr yaratan yük. ~- ,,. 
silerle milnascbetlerinde bile ne Dig"er herhangi milletin arazisin • 

sek \e !edakâr varhgid1r. 

Türk milleti, gozbebegi gibi sev. 
digi ordusu için, hiçbr fedakârhk
tan çekinmemi§tir. istiklâl Müca-
delc inde, Gazi J\.lustafa Kemal, 

millettcn vannm yiizde kirkm1 

orduya 1·ermesîni istedigi günden. 

beri, milleti temsil eden Büyiik 

arzulnrile barbe girerler, ne iste. 
dikleri nkit harpten çekilebilir-

Ier. 
Hiiscyin ~ükrii BABA. . 

ZAYl 

den bir metre toprakta gozümüZ 
yoktur $ümullü g~yretimiz ve bll 
gayreti ilham eden hedef b irll!t • 
miz, münhas1ran ·i~~1 i-rn1f111JU 
haklan da dabil olùugu haldc• 
esash haklanmmn, dünyaya hâ • 
k1m olmak üzerc Hitler tarahndan 

D .. . , 11 d K d ko"'l.·u··nden yap1lan cebrin tehdidi altmda bi;· 
un saa, e a 1 , \ d - k f. · "d ·k 1rra 

h k t d U .. k 'd tramvaym- lun ugu ey 1yet1m mu ri o 
Millet Meclisi de, nùlletin kendisi are e e en s u ar 1 · · l k d. 

da Kadikoy - Haydarpa~a arasm~ miz~an :len ge me te ir. 
de, ordu için istenilen mi!Jonlari da bir büezik dü§'iirdüm. Bulan in Bizlen ber smiftan, h<'r irktan 
se"\·inçle ,.e alk1§larla vermi§tir. sanivct namma aàresime getirdi. her mezhebten, her meslcklln, ve 
Eger bükûmet, Ankaramn yeni- gi t;kdirde aynca memnun C<:lile- si y a.si . a.kid~en . erkek ve kad~n 
de.i kurulmas1 gibi diger imar ve kt' . hep1m1z1 birle§tlren, menfaatler1n 

cc. 11 • · l h k k b. b. · e in§a hamlelerine sarfettigi parala.. GedikpCl§a Piyerloti caddesi imtiyaz arm, u u un Jr ITIJl 

r1 da orduya vermek isteseydi, 1 65 nuTl'lllrada Na.:miye baghhg1d1r. 
Meclis ,e millet yine sevinçle ,.e Bu sayededri ki, bizi ay1racqg1: 

' · · ·a ·1· a ·ini alln !aria bu milyonlan da vere. DEVllEDÏLECEK ÏHTÏRA BDtATJ m 'lie içeri en mag up . e eceg 
sanan dü~manlara meytlan okuyll 

cekti. Türkiin se"\·ine sevine kabul •Bilha. a hamlzh •u ve hamu.h ma
ettigi fedakârhklar sayel>indedir ki yia~ta ~um~zun ref'i u~ulü.• hakkmdaki 

bildik ve dü§manlann niyetlerlni 
akim biraktik . !h.t1ra 1<·111 Jkh~at Vekaletmden lst1hsal 

IBaflarah 1 lnri sayfada) ordunun, Mare§a) Fevzi Çakmagm edilmi~ 'olan 25 Agustos ...1937 tarih ~-e Bu dü§IIUUÙar dDna.n.mam.lLlll 
â.rdumuzun umumî kuvvet itiba• 
rile her gün büyüdügünü bHi ·or
lar. 

mütcallik. <§3yialar]a alâkadaroir. soyledigi gibi, tm odern silâh ve 2476 ·o. lu bara beraunm lhtiva etz tigi hul>uk bu kerre b;~ka na dev r 
anno1unduguna gore, Ruslar bu teçhizatJa te~hizi ltabil oJmu§tur. \'e yahut icadi Tiirkiyede me ·kii !ule 

ricat hareketini Moskovamn jki Talim terbi) e olmayinca en koymak için ·• lith1}'et \erileb!lecegi 
mcmleket arasmdaki ihtilâb mus. modern i,,ilâh "e teçhizatm 3-alruz tekll! edilmekte olmakla bu hususa !az. 

:hir surette balle.tmek arzu~ d'. J'h h. d la m. lûmat ln"n€k isteyenl rln G -u, m t 1 ve teç rze vara 1.
11 

d A 1 H 5 · · k 1 3 N 
d b l ' .... " t k · - . .~ . ata a, ~ an &.i.n 1nc1 at - o. 

sun a u unuugunu gos erme 1- gm1, bu harp b1r daha gosterd1. lara mürac;;.at eylemeleri ilân olunur. 
çin yapm1~lard1r. Ordunun talim 'e terbiJl'Si isl', -·-

Yine Stokholm'dan Daily Mail muhakkak ki !>ilâh ,e teçhizatm- ZAYi - Yüksek Ticaretten ald1j(1rn 
<Bat tard1 1 ineî saJfa.da) (Bat,ta.ral1 1 inci SllJ'fa.da) gazctesine bildiriliyor: dan daha i~idir. Temmuzun cehen. 584 11umarah huviyet cuzdanimt WY' 

ra al:nacakttr. Muhasebe1 hususi- meth yardimlar her yerde o~dunu "ibl cttigimd<'n esk1~lnin hùkmû yoktur. 

Bu dü§manlar Amen ka istih ·a· 
Jât.iwn geçen sene mu.az.zam ;ka· 
zançlar kaydettigini ve bu sanaji 
•. tihsalàtin her gün ar:an bir ha· 
cimde. Hitlerizme kar~1 yap1Jan 
mücadcle cephesine sevkedildiginî 
biliyorlar. b b Finlàndiyahlara kar§1 on be~ nemi bir gününde, güzide bir ku. n Akl' · ye varidatmm ~; 2 si de bu i§e bu bolgede de M1lli $Pfimi:i.c olan sar- eccp si 

Ru::. flrkas1 ç1kar1lm1~ oldugu muh mandamn misafiri olarak Trakya. 
hasrolunacakt1r. Yeni zamlar 5 Ey., s1~maz. baglihl:m ve Rcf1k ?aydam hù~ 
lûl cuma sabahmdan itibaren ba ._ ku1r.et1ne olnn m.nnm meskur ve fey1zh terne! gorülmcktedir. ~u halde bir daki orduyu yakmdan gormck ~c- ZAY! _ 1931 ~enesinde Be~ikta~ As-
l kt ' tezuhurlerlndendir. Bu g1bl tctkik se- Fmlàndiyahya karl:t iki Rus har. reiine nail oldum. Ordu, bogucu kerliK $ubes:1,cJen alm1~ olrlugum As-
iyaca ~r. . _. . . yahalleri her bir1m17.m km·vctinl, c:e- bediyordu. Bu ~erait altmda F:n. sicaga ragmen, çalt~iyordu. Ben hrlik te1.kcrcnü zayi cylcdim. Y<'ni~ini 

Beled1ye Rel.lihg1 yard1m l~rnde saretini artt1rmakta \e buyük , Jleti- 1• d l l h d a.laca~·mdan eskism;n hükn1u J<;ilma-
çal:§h!'!lmak ùzerc ) en id en 50 kâ. mizin satlam bir i t kle !en dogr;.i g t- an iya J ann bu cep e e müess1r :ye~il bir agacm g~lgesine s1gmn11~. d1gm1 ii. n cderim. 

bir hakerl't :crasma kadir olmala- h ket d rd "tint h· Id nefes 

Fakat bu dü~manlar yine bill• 
yorlar ki biz Amerikahlann yaptI· 
g1m1z gayret hcnüz kùfi ckgilùif· 

istihsalâhm.z1 sür'atlend1rmi ·C• 

cek ve harp sahalarma sevkedlel1 
bu istihsalâh daha fazla muh11fatll t:p almmas1m da Seh1r Meclisine • tigine bzi bir kat daha in<ind1rrr.<J.kt - are · siz li u,,. " e · Bcyoglu Turan. C:.dcle<:1 Jllls1rbul:-

tek'if etmi tir. Âzâlardan Hamdi 1 d1r. Kômi r ha,·zasm1 k: nikn de\!et- nna lhtimal verilmi~ urdu. Binne. alanuyordum. Arslan .:\lehmetçik-i clay okak, 0 17 :\!t:hmet KI' k • .mz altma alm1yacak olursak dlifimaP• 
R h b ·•·t k Id - l lcst1rmekle bu glinün rr.u,kuHiUna ra - ticc Rus ricatin. s• asi esbaba at. Ier ,·e kahraman subaylar. s1cak.

1 
lar.m1z cesaret bulacaklnr ve hll· 

.a 1 . u m " arm \'J 0 ugunu men 'l'lemlekctin yegânc k;,i\\'et ve h:;- f t k f k J I k. h 1 rll 
Sovlem1 h de Sim En•·er Balu e me muva 1 o ur. tan ,.atlanw; topraklanv, kuraktan, , - . l cum ar.n1 es 1 ve yem «l a a ,, • " • reket menbm olan kom1-run 1st1hsa1in1 ' - rol ~ r~ . A 
ile d1ger baz1 âzf1lar yard:mlarm cmmfet alhna rJmi$ b hm 1yoruz. Kb- Fmlândiyahlar tarafmdan ka. y:mm1~ dikenlerin üstiindc. ;\ uk1c1 ~ ~ ~ ~ ayo.caklardir. 
yapilmasmda sùr'at'n \'e intizamm mur 1stih al!m17 rn t 11 g<' ·rn unC'le bu! ecekkri sulh ~artlan hak- günciiin altmdn, kan ter it:indt• ) a. Amcrika Birlqik DcvlctkrindC 
matlup oldugunu, bunu temin için 1wcbtle tezn)ut, 1 PE!ttcn r Dunya har kmda tcm nnt V'C'rilmerni;? olsayd1 tiyor, knlkr)·or, . 1 ~r:yor •. ko'll)·or-1 i. T. BOR.'!\SI 1191941 FiATLARI amele ~1.mf1nm, milletin hayatin-1~ 

• · · k · · bl uz d k n 'e geri •<'<1 k~·e ist•h Ile- bu r:cat cmri verilmezd1, müiale. • J birb!rlenle ala"kadar b1rl1.kl 0 nle11 
de 50 kahbm h1ç cle ço gorulmc~ r 'll lC ait n .. lz(·m mn temlni pek tr.b.i alrdt. Gûne~. hcp<ini ~ al{1z a~hr. l Stcrl'i 5.22 , 
me.si icap cttigim soylcrrl§ler ye ol;irnk zorla~maktndi•. B,mun!a beraber aSI lll'r. ~Ürùlmcktedir. m1~, tuni;tan. granitten ~<1p1lm1'j bi. 100 Dol::r 129.5275 birisi haysiyetile bugünk,i \all)'e 

•- Babas., karde~i. oglu vatanî tekmk elemanlanm1z bu mü~kulâtla Scfir. Wimant'm §Ïmdi bu bap-1 rcr efsanc,·î cengâver haline getir. 100 Pc~c:a 12·89 ti tesadiif e.cri degildir. Bu, ~al;ll 
~ere Atm, nlar. i;.:,md1 ba~hca kuv- ·r . . ·c . k riel b . '· t 1· t ' . .. k 1 .. d t t . k h 100 i ,-eç kl"; 30 8875 bi·1·n,·e1· dnmokras1·111·n tnk'i""1i.ll •· - , ·az1 esm1 seve scve 1 a 1çm as ·erc ,m •ca e 1ç n L tun r.U\ e ve kab11- a,,:1 rnuza ·ere cn 1 fü'C e mek e 1m!?ti. Onlari ~e~redcr e11 e:,\'e<'an. I::i"H:\.:\t , E TAHYlLAT " 1 " • ' '" 
vetlerm1 U'kraynada tah .it etmek. g·tmi~ olan bu ailelcr \ ap1lacak 1 yetlertni arfctrrC'kte \ c mu. et nehcc. , oldugu sôylcnmektedir. m•nne( 'e iftihar duydl.nn ''c bir ikrnmiyeh % 5 938 19 f.C Sl')Tile . ùcu L bulmu§tur. Hitler 
ted1r. Almanlar burada dubalarla . d l b kl - • • . . Ier · lmoktad1rl~r. TU"k. muhendlsllgi, .. d.. k' d r . bci le çah§m1yacakt1r ve boyle rV• 
vc ..izun b1r topçu hazirhg,ndan Jar im ar n ça u . ugunu ".c mt1. "ata'l h•zMetir<dt' rr.m aff .. k imt h:inlar BiR i. 'GILIZ GAZETESJNE dah~ $"~ u~ • or u~un ta un "e c "< 5 !l13 F.rgar.i AB c zr. 24 h~amaz. Hitler ferdin bûtùn hV• 
~nra Din eper nehrini· geçmek Ü- ~~mm.1 temm et-rr,t ~ b1r vaz1fe de. ge irrrekted r KCJmur 15 ihralinde ça!I.

1 
GORE te·b1~ es1 ~ukemmeldir;. ~er er ,.e '1 7 934 Strns - Erz.ir 1n 1 k dd ... b' 

1 
U' 

.,..., g1l. b1r borçtur. Eger 50 ir.emur ~an rrcmur \'e çi kadro. , 24 b.ne \i.r- i,,uba~·1 • bir spor tab1rile • tam ku unu re ettigi gi 1• gr.ip ar 
zen.dirler. yeti{mezsc 100 memur daha alm.

1 
m ktactir. i,c;tlC'rln n~es1, slhhi duru'l'lu Londra 1 (A. A.) - Finlândiya formundadir. ---- amelc smifmm, ticaret müess <• 

Mare~al Budyenni, ordus.irun mah.dir Ve hattâ yardim paralan lçok •y1d1r. Ha\2an1n de\ let liieti 1e_ sine ile Rusya arasmd.a kati katî müza Ti. k d Ba<:bt·gt· rmunm. lcrinm, ilmm, din cemaatlcnn1ll 
b k · hn· ark sahtl1·ne · màl ea·1mes1·nd"nber· i· il k 1 " or usu. ' • b .. · h k k d --'d d ir ism:ni ne n he~ ailcnin evine kadar gôtürül-

1 
' 1 -c: crin pa,yon. ere erden bahsetmek zamani he- l utun u u unu a r.:u e cr. 

muvaffak olmu~ ve bu • . . . T . an, yemekler1 \e butun içtim;ii .\'a- •. _ Ba§\'Ckilimizin ,.e Genelkurmay H. 1 d' · h t · t.:1i· ~' irmiye > mehd1r.• demi§lerdir. " et1cede >.iyetlPri cicldi bir ihtimam mevzuu 
0

_ nuz gelmem1fi olmasma ragmen 1l cr im, mer ame s1zce 
kU\: ctkr o :::ahilde mevzi alnuli- teklif aynen kabul olunmu§tur. larak ele alm1TJ1~hr Ayn! zamanda mare~al Voro~ilof'un kuvvetlerine Ba kannmzm, onlarla bcraber bii. z El:·L·tL ALI 1 y1k ettig1 gib1, send1kalan da ted• 
lardir. Yard1m tevziah hergün B lediye r~nd1man artt1r:itak olan bu ihtimama ricat emri vermeden ümide dü~- tün milletin be~ledigi bü~iik iti. 7 :;o P1ogram ,e saat nyan. 7.33 Haflf dcylemi~tir. 

$1malde Leningrada kàr§I balila- RPishgince ehemmiyetle tefti§ et. itma ile devam e~1ler.ekt1r. Ankara'ya mek için bazi esash sebcplerc is. mada lâytkhr. Bir gün, rnzife~·e program. 7.45 Aj"ns h.abcrlerl. 8.00 Sen. 1 ~imdiye kadar ÇDk §eyler yapul<· 
,....._ n.lan Alman taarruzu mütrma. . .1 kt· B h .1 d menmun \'C mthtenh don'"'Orum > ti'nat l · Id • . k 1• fonik 1>ar~a1ar 8 30 Evin <aati 1 F k daha fazla <e)·ler ~·ii}'• .... ~ •· tin ece :r. e er a1 eye ay a ----Q-----J- · e mi.~ o uguna manma a. çagll'1hrsa, ~·eni 30 Agustoslar ya. · ' · ·. · · .. ennen ço " .1 

dl)Cn yagan yagmurlar yüzünden 5 1· k" .. kl 2 b k i· z1md 12.~0 Program sa.at ayari . 12.3~ Turk mam1z lâz1md1r. 
ira, uçu ere §Cr uçu ira 1 1 ir. ratmak i~in hcr !cdakârlig1 ~:apa· {c plaklar. 12.45 AJan, hab rleri. 13.00 I .. .. . .. . v' 

tc::hhuTa ugra~tir. Bununla be- ,, . h ·1 rana ng1·11·z So D ·1 T 1 T dd t t a rn ' \'erilece'.i:tir. .I1ne be cr a1 eye V- a1 Y e egraph gazetesinin cak ve ke!.kin bir sü ngü halinde 'J'ùrkçc pl;iklar. 13.30 K n~1k program. ere u gos c1emey1z. nu . 
'°'l °l)cr Alrr:anlar. tedricî surette mesken kiras1 olarnk da ayda 5 li. yet ~ &rtl&fl St<Jkholm muhabirine inanmak lâ 18.00 Prog:·am ~aat ayan. 18.03 Rad-1 dcki bÜ\'Ük vatifede tereddut pel" 
i;;• lre àogru iler1emekte, tayyare. ra verilecektir. 1 "f z1mgelirse nüfuzlu bir çok po1iti- dii manm gogsiine saplanacakhr. yo ~alon ü1ke~tra~1: 19.00 Fa~11 saz1. \ mcyiz. Àmcrikanm hürriyetini 1'." 
]cr. de müt mach:yen Ruslarm ileri BELEDiYENi.:\ MEKTUM lila.9 f.:Lr:ll1 1 incl sa.yfad;o) kacilar a~agidaki 

5
artlara müste. Ordumnza gih·eniyoru:r, ordu. 19.30 Saat ayan. Aians hab<:rkr. 19.45 dafa vazifesi diger her ga' cnJ!'h 

rnevZllnr ni bomb.,rdur.an etmek- ~ · l t th · ) . I d' .t b' ) . 1 t · Kom:~n-.n. 19.55 Türkçe film 'ark1lar1. 1 b'. t•• h - ' f tl · ·0. 11 :.r'• " • · KALAN ALACA1..1I :'v1ESELESI e emas "mm ey em1~ er 1r. ni ir su h aktetmi"e hazir bulun m uza maniyoruz, onun as1 em1. 20 15 Rad . et . 20 45 Pi 1 on • u un §a s1 men aa ermm " 
-.J l J . yo ga.z es1. . ano , - 1 • • 

l..:••Jr er. Dig"er taraftan avukat Suat Tah. F'""UG-1 H ANI BEY maktad1rlar at ve asîl teminat oldug"una iman ,er•-,..1. 21.00 Zir:iat tak,·1m1 21.10 Ko. Ide gelmehd1r. , $Ï~ALDE STALiN HATTI un ·""" • A ATI · """ 

50 
- 100 ~.l.LOMETRE YARILDI sin ile îki arkada§.nm Bcle<:liyeye T h 1 (A A) B Finlândiyaya 1939 harbinden ev ederek bar1§ vc ilerleme yolunda n_~ma. 21.25 J;le•tekar 5imnl:i.r1 s<'rl- Hitler, §Uursuz cebir kuv\et'.~: 
- r,.. mürac.aatla 16 mib:on lira varidat a ran · · - a~kil Fü. vclki hudutla · d d'l kti ~ 1.nden. :!1.45 .Klasik. Til_ rk.muiig. 1 prog_. rini bu dün)'a üzerindc saldirtl'l'l;> 

Helsinki 1 (A.A.) - Fin resmi t . ed kt " b. 1 k h rugi Han dün mebusan mechsin. n. Ia e e. 1 e.ce · r. JÜriimekte dcvam ediyoruz. r.un1. 22.30 S<iat aya11, A.i.ins h.•bC'rlcn. B b. k tl . . 
3

;,ti.lP 
.,.br•· ' . V" ri'nin suku emm en me um Ir a aca a. . Rusya, Amer1ka ve Ing1ltere bu Abidin DA VER 22.45 Dans müzlgi. 22.55 K:..panrs. t.r. u c ir uvve erm1 11:1 ,, ,(.' 
te igme nazaran npu • ber verdikleri baz1 gazetelerce )'a- de beyanatta bulun.-.rak Ingiltere 1 hudu•Jan · t' · . etmek için v_ ap1lan ga,Tellerm t" ... 

w t d h ' ï ~nas nda . ... . ' n masum1ye im garanti 11•••••••••1••••••••••••~••••111••• J 11· 
tunu m aç e en arcK~ e. . z1lmI§h. \'e Sovyetler Bilng1 ile cumartesi edeceklerd·r. 0 De m 1' r Yo l lar i s let m 8 u .M i 1a· la pkau··yb1mu lkZul 'u'·\z'eetrlicmr,izbcl_'la.llemr aml1cym1z].n?t~tJ-s:ali_~att1 5-0 ilâ 100 kilometr~. dc-1 Bunun çok mübalâgah bir §ekll. gününe kadar cerc ·an edc:n müza - • '" 

1 - nd "ar lm1~t1r Hem mud a Ayn su1h yapmak için Finlânù1 1 n r 1 ,.1 
rm igi e " 

1 
" · ' - de gazetelere aksett1gi ogrenilmi~- kerelrin \'azi_yetim br dcrece,·e H . 1 • 1 1 j metimzienktheakikhenm, en.:ana-.tll'

1
c.irkîn

3
i Bh11~1T1J_c~.;;1 ~ail, hem de taarruz hareketler1 rr .] ya Jt erdcn müsaade istemi~ ise ~ . ... 

''apml.'1.·a müsait ~ir tarzda in a ID. i·g·cr taraftan Beled1·,.c Reis· '.1· ;;1· kadar aydmlatm1!,ï oldugur.u ve ka de bu müracaalma kar~1 memnu. 1 r 
J . , - J ., • • • k t 1 Devletlreine kaq sald1rhlabl 1 

• e 
d_!lm1« olan bu mustahkem hat. mu"raca~atl du'· n c::, .. hi'r .. 1 cli·s·ne 'ia. ti nehœnm anca pazar Cl.1 veya 1 niyete •a.van olml'·an bir cevap al Muhnm!T'en bedeli (4167) lira olan 50000 aclt>t (takr1ben 2778 kilo) 1 pl'1· . 11 \ 

"' ..,,~ ,. • x , ) c . . t (l.l) b. H - llitlri maglûp etmek T§I uLu 
tin ,da müteadd1t tayyare meydan- t . C sah günü belli olab1!eCLg1T1i SO\'le- m1r1r. Almanva Finlândivanm meçet mnmu (19;9/1941 uma gunu ma on 1rdc aydarpa~ada Gar . . 

- J • b l d • . e e m Ir. 1 · b •' J • i· d. • . · • · Wruw dahilinclck1 kom1<yon tanflnclall aç1k ckslltml' m;uli'e ,at:n n!macakllr. i;etm 0Jab1!Jr. .. . .k 1 n us en u un ugu go. ehir Meclisi k \•fÎ\ t t tkik m1 Ye u ne.Je[ cnn mec !St' er. çat1n~aga vam tmesmi 1ste. 1 Jl'li· r 

etml
·., \i·e baz1 âz"lae.r -a~·ulkatl"PJn hal bildirilecegini iJâ,·e etmi~"tir. mektedir. Bun un la berabcr, Br;. Bu l' girrr.e,;: Meyen er.n <312) lir (53) kuru lilk u :.. t ~n::l.Il:it 'e Ea a. H1tleri ,.e r 3anlm 'l 
., - • ~ kànunun t<. yin etti,g1 ,e..a.kle birlikte ek iltrr.e günil saatine kaèar kon ;,yr111a l için her ~e\'i yapacag1z. 

e•·\•ela· t 0 ah11u"tna~ ekl;"de tar·a- ALMAN ELÇI.SJ.'I'.T Bl.R tan...,.amn siyasî muharririnin bil- a tl 1· d b ,. 
• " ..... w ·• mur caa ,in -.z1m .r. istikbalde herhang1 b.r i: 1c•· 

ra haberleri fc ·nce bir mukavcle •.ap1larak a. TALEBi dirdigine gore, Finlândiyada bulu 1 Bu i.e <ilt artnam<:ler k<>m1•,yond~ n P"ras1.1. olar<ik cùig1tlhn t d1r. raminda Amerika Birle ik de" ., 
!acagm meydana çikar.l p tahsili Lo d 1 (A A _ T h d k nan ve me\ cutlan bir kaç bin k1. 

1
· (7728) d n 

~--· -·· 

Posta hav:ale ta
ri f esi degi~ ti 

Ankara, 1 (Ïkdam muhabirin
àen) - Ôgrendigimizc gore Hey. 
eti Vckiknin tasdikine 1ktiran c
dcn bir kararname ue posta, tel. 
grd arifesmde tadilât yap1lm1~t.r. 
Tadilâta gore korlere mahrns ka
bartma ba ilil" 1 ~ kâg1tlarm kabul 
haddi 500 gramdan 1 ki1oya ç1k:i
nlml§t:r. Posta teglraf ra,·ale1r. 
rmde ha\·ale ba~ma maktu ücrct 
ik1 kuru havale olunan paranm 
~ er liras1 için 20 para, telgraf 
ha\·aleleri için aynca maktuan 
Il. kuru . acelc tclgraf havtlele. 

rinden 15-0, y1ldmm havalelerin
den 250 kurus, ikametgâhta tes. 
hm edilecek havalelerden maktuan 
5 lruru ücret a!.nacakt.:r. 

n ra .-... .) ran a .• . . . Al k t 1 Jcn_·nin müstak 1 re1 lerm _1.o• · 
için istedikleri 'r 20 ·ihbarn c: ve . . . . . . . Ç•Yl geçm.Jyen n'an 1 a armm l dlI'" 

. b • . 1 Alman clc,·1s1 Amrr1kan eJç1s,m z1. .k. k 1 R k . ·ak j B h ris1 bizim için cvazff!lerin <a p-
tak1p. hakkm1 ÇJ()k ularak 1tiraz 1 1 !~CV\"\) usyaya a1~1 ay - stanbul Umum a ç1van, sebzeci n \'e mükemmel b:r surette~ ... 
etm§lerdir. Bir âzà 3 milyon 200' yaret cderek Tahrantla b;ilunan lanan Finlcr! korkulmaga muvaf. 
bin lira tutan ihbariycnin pek çok 700 Alman tabaasmm müttc:fik fak olacaklan ~üphelidir. 1 ve fV!ana V Esnaf1 Cemiyetinden : IDl'?lardlf• darse ne mutlu 

oldug1.mu Sei.} li) crc:k belediyenin makamlar tarafmd:in b1maye ed!l -----0---
kendisinin bëiyle bir alacagmdan mesini talep etm1stir. Amenkan Sov et t eblfgi 

Ft·shcdilen idare hey'ctinin yermc scçill'rek yeni id are He.> 'dm, 
intihap etmck üzere Cem1) etc mukayj l: âzàn:n 15/9/941 pazartes1 
günü saat ondan on ikiye kadar Cemiyet cüzdanlarile Ïstanbul Ba. 
b1âli Tûrbe caddesindeki 10 'numarali mü~terek Esnaf Cemiyetleri 
binasma gelmcleri ilânen bildiri lir. 

niçin hab rdar oln.ad1gm1 sormus.. 
elçisi bu taleb!n alâkadar maka:n. tur. 

Bilâhare Vali ve Beledive Reisi !ara bildireceg:m temin etmi§tir. 

Lûtfi K1rdar izahat vermi~ ve yu. SOVYET KUVVETLERi TAH-
kanda yazd1g.m1z gibi Ï§in izam RA, 'A iLERLIYOR 
edilmi~ oldugunu soyli~ erek: • ' 
~- Müracaatçiler bize vcrdik- . Berlin 1 (A. A.) - D. N. B. b • 

!cri istidada •yüz binlcrce lira. di.\ dmyor: 
\·c tasrih etml~lerdir. Ben 9-00 bin ·e muha ama a nihayet Yer.ImJ~ 
lira ve nihay?t 1 milyon lira kadar Tahrandan gelcn bir habi.:r-c gô. 
oldugunu tahmîn c<liyorum. Eger olmasma ragmcn So\'YC~ t• \ vcic 
kendileri i§i takip edip paray1 tah. ri Tahran üzerine yürümege de. 
sil ederlerse '; 20 ÇJ()k dcgildir.... \'am etmektedmer. Cumar.e 1 gü. 
dcmi~tir. , Teticede bu talep kabul nü Sovyet tayyarden Tahran ûzt. 
edilmi~ Ye Belediye Rcisligine a-1 rine beyannamelcr atnu~lardir. 
\·ukatlarla bu hususta bir mukave. Tav\'are dafi batarvalar: SoYyet 
lename yapmas1 bususunda salâhi. 1 ta):)~arelerine ~iddc:Îli a tes acm1s-
yet ''erilm~tir. J.ardu-. 

(Ba tarnf1 1 IJ!ci sayfadai 

him mi.k tarda tank ve piyade km·vet
len tah~id etm1~ olan Ahnanlar, 50 tank 
alll t<iyyare daf1 batarya \'C bir ~·ok 

::;,;;~fü·;E, <~::: '~,~;:b~; 1 r= ::~.~.1 Y~.~~:~~.~,~~!~~=" 
1. pterien AlMan Ye Fin k1talanm iz'"- myl', Hadu \'C Borno2lar1n1 ucuz<'n 1.1agazam1zdan allrsm1z. Jstanhul Sul. 
ca de,·am ctmcklul11 lcr Dü§n-.amn za_ tanhama!Y' cad icsi No. 4. Tel: 20625 
rH nck ala•11 kt •'eh 1<'"C mu\·affak o-
1:>"1 <;Ctclf'r du~111:-na agir zay nt \'erd1r. , Pursa Pazar1: Sipahi oglu Hasan Hüsnü 
irl'k!I', kë>pr!ileri"\·c la e dcpnlar1n1 tah- 1 '•••••a•••im••••••••••mmii 
r p etmc>klc \e lnll\'.sal" yollurmd<1 kù- a••· ---

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HF.Ki:\i 
DAHiLÎYE MÜTEIIASS ISJ 

Di vanyolu 104 s 
2,,39 

Mu •:H"e sa.a.tlrrl: 2.5-6. T.-1: • 

---~--~~ 
....-/ 

·~l 
Sohib1' E. i Z Z E T. • CS •)Il 

Direktorü: Cevdet Karab•li;: !• 
Ba;1ld1g1 yer: cSon 'fcJgr 

Matha:.___/_ 

-~-----~ çii)< dùpian m(\frez<'lcrrne gcce baskm. ---------------------
Inn yaµin.~tad.rlar Bütib yollara J;,_ YUCA ÜLKÜ ( istanbul) ve ÜLKÜ ( Ucak) 
j;,"lmlar yerlc~tit ilmi~tir. DÜ§mamn geç- y lise!eri 

GÜNOF.RiLIR· mt'kte oldugu bir ormana ht>r tnraftni. KA 'lTLARA BA$LAl'l\U$TlR. iSTiYENLERE MUFASSAL TAR iFNA~lE 
agi· wyint \Wdinlmekted,r. U§aktak1 Ülkü Jisesmin oria 1<1~m1 vok'( t:. •••••111•11••••,.... 
a:e~ \'erilerek Almanlara ve r'ink,~ ·, .. 


