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GONLOK SIY ASI HALK GAZETESI Son Telirraf Matbaaa1nda Ba11hr· KurUftUr ________________________________ J 

FALSO 
SES LER 

, 
Berline gôre 

TOrkiye 
bitaraft1r 

Iran hâdiseleri hak- ·. 
k1ndaki Türk noktai 
nazan kat'î §ekilde 

tavazzuh etmi§tir 

j Amerika elçisi 

llHariciye Vekilimize ! 
~ neyi bildirmi§? ~ 

1 

Berlin, 2 (A.A.) _ Türk resml 1 !;iark cephesinden resimler: Alman Generali F~ldn1.•~•§al Kesserllnc 
mahI)·11 · d Tür" k" · b"t a! k ~U.âmharbiyesine müla lealariru not ettmyor erm e 1yen1n 1 ar i 

Muharip devletlerden ba· 
z1lannrn ticaret gemileri 
Boga:zlardan istilade et
miyorlar lie edemiyorlar· 
sa kabahat bi:zim degildir. 
Ticaret gemisinin Bogaz. 
lardon geçmeaine mâni 
olan sebep aç1k denizler· 
den gelen yollarrn tehli
keli bir halde bulunmas1-
dir. Amerikan Star gaze· 
tesinin makalui ise T Ür· 
kiye ile Sovyetler Birligi 
arasrna bir kundak sok
maktan bafka bir 1ey de
gildir· Bu yersiz ve muz1r 
nef'Ïyatrn doatumuz Sol/· 
yet Ruayay1 müteessir e· 
decegine ve müttelikimiz 
/ ngili:zlerin de ho1una git. 
miyecegine fÜphe etmiyo. 
raz. 

Yazan: Abidin DAVER 

Amerilr.an Eskl Deniz Kurmay Bqkanmm eoef edllecek yaztsmda bahseWg; Çanakkale Bopz1 (Umuml Harpte 
Itilâl Donu1masm1n Îhraç te&"bbüsünde bulunduklarl noli:talar beyaz ve geçmiye muvafiak olamadiklari mmtaka 

da ai7ah oklarla gi!s~rilmlttir 

siyaseli bir kere daha ehemmiyet. 
le kaydedilmekte vc her ne tarai. 
tan gelirse gt!lsin hiçbir lazyikin 
bu siyaset; degi~tiremiyeçcgi bi!. 
dirmekledir. 

AMERiKAN ELÇÏSiNIN 
ZiY ARÈTi ETRAFINDA 

TAHMiNLER 

Sovyet tebligi 

Berlin bom bar
d 1 man edi ldi 

\ j I Alman tebligi 

Leningrada 50 
kilometre kald1 

fE5) u fal. o s.,,;ler Amerika. 
lg} dan gr li~ nr. On la ri Ana. 

Türkiye Londra, 2 (A.A) - Deyli Tel. TAYY fMIZ 
grafm Ankara muhabiri, Amerika ARELER SOVYETLERIN 

---<!~·--dolu Ajans.mdan naklen 
Oteki ~iifunlarrm1zda 0Jru~·ara!1n1z 
için burada tekrarlam11a lüzum 
ciirmül oruz. Fa kat kulaklarimm 
<abri~ eden bu falso seslere te\ap 
•ermekten de kendimizi alamtl·o. 

Bogazlar1 harp 
gemilerine aç

mal1 imi~ ! 

Türk - Sovyet 
dostluguna 

Kundak! 

Büyük Elçi.sinin l;lükrü Saracoglu. 
na yaphgt ziyarete büyük bir e. 
hemmiyet vermektedir. Bu ziyare. 
tin maksad1 mtinhasiran mahimat 
almak oldugu beyan ediliyorsa da 

Danzig, Memel, Ko- Di n y e perde bir te
nigsberg'e hücum etti §ebbüsü akim bnak1ld1 

1 Bir Rus Gener~li Amerikaltlarm Almanyaya kar~1 Bu .,;.eh irlerde bü-
harbeden memleketlcre yard1m T •Uz. 

l - Ameril<anin sab1k Deniz Ge. 
nelkurmay Ba~lrnm Sterling, AL 
ntanl a non Kafkas)"a pelrollerine 
donizden hüeum cdcbileecj:ini. bu. 
na kar!ôi1 kovmak tizf'r~ Tiirkivenin 
Roga7J~r1 krndi rt7asile a~mas1 
lâ21m geldigini. aksi takdird~ in. 
gilii1f"rin Bo~azlar1 2.orla at"ml) a 
kalk1~araklarin1, imdiki ah,·al es. 
k1 harplerdeki i:ibi olmad1j:indan 
111uvaffak olacaklarmt sêi~ lü)or. 

Aksi halde fngilizle
rin bogazlara hücu
mu icap edecekmi§ 
1918 denberi uyu
dugu an1a,1lan 

Bir Amerikah gaze
tecinin hezeyanlan 

için icar ve iare kanunu muci. lyük yang1nlar ç1kt1 
bince sa~(ettikleri gayretler Türk. Mookova, 2 (A.A) _ Sovyet i.;. 

Ier uzermde tc·sir uvnnd.rmakta. t"hb t b.. d · k•amlti 
• J ara urosunun un a ,. 

dtr. 1 1 tt\ ALARI tebhgi: lstanbulun Beynel
milellettirilmesi 

BERL N N !l-1uTALF. . .., b ·· 
Be. lm. 2 (A.A) _ Yan rcsmi 1 Eylûl günü k1t'alanm1z ütun 

(De,anu 4 iincii <ayfaea) cephe boyunca dü~manla muharc. 
~----~...,....,.~._..._.. ...... _ ......... _ be etm~tir. 1Iava kuvvetlerimîz 

E ki Deniz Gencl Kurrr,ay Ba§kan1n1n 
l·a21s1na bizlm k:idar 63:jacai,m1 tahmi.n 

1'.ltigimiz 

Harp sonunda mü
naka§a edilebilirmi~! 

1. randa hareka'" t dü§manm z1rhh k t'alarir.a p1yade 
ve l-Opçusuna af:.r darh<'ler indir. 

Bu 1ddia,·a ~aitn1amak ,.f' f"~tf r-t .. 
•nrmek kobil def{ildir. Hayretimiz 
l\rnerikada en ) til.:~c!i deniz maka
trnna i~gfll ettni bir adam1n bu ka., 

Amerika sab1k deniz Amcrika Cümhurreisi Runelt Va~ington, 2 (A.A.) - Stare 
gnet•s1 ·Ru .,.~ya Îmda ka_pt» 
ba~hgt altmda ne~rett1gi bir ma
kalede §Unlan yazmaktad1r: 

mi§ ve hava meydanla11nda tay. 
t a t i l e d i ) d i yarelerini tahrip etmi~tir He11üz 

tamamlanmtyan malûmata gôre 30 
Genel Kurmay ba§
kan1 boyl e yaz1yor ! ingilizlere gôre: Times'e gore: 

Agustosta hava muharcbeleri es. 
nas nda 31 Alman tayyaresi dü~ü. 
rülmü tür. Bi21m zayi.'.l!tm1z 16 

dar garil olma~1ndan. t>sefimiz ise \·aflJll:tôn, 2 (A.A.) l."niteo Pret;s 
J\merika gjbi de1nokrasi prensip_ dt' tikan makale. lnde s.::b:k Arr,erika 
l~rinf' \(' bar1~0 bai{l1, ba~ka mil. Gt n(l kunr,ay baskan1 Sterling Alman
letlerin i•tiklâllerineo hürme!kâr lnrin Karka.'Y''Y• yakin petrollere an
bir memleketten •. t'M-]erdenberi ..: ...... dcnlzden hücum cdebilecE-klercni 

Türkiyenin 
endi~esi 

Rusyan1n, dünyanin aksam1 sa
ircsile muvasallsm1 lcmin eden 
bir s1cak su kap1sma olan ihtiyact 
izhar edilmi~lir. 

lngilterenin harekete ~i~~i,~:rDANZiG vE KôNiGs. 

buna rnâni olmak için Türkîyen1n Bo~ 
J;evdik:imiz. fakdir ettiiimiz. hattâ ga_:!lri ingili2lere r1zasîle 011;m.::aE1 1412.1.m 

So,·yetler Bogazlara hâkim oL 
(Devulu 4 ~ü l&yfada) 

geçmek k u d r e tin e BERG BOMBARDIMAN EDtLDi 
l\foskova. 2 (A.A.) - Tass bildi. 

sahip oldugunu gos- riyor: Dün gece Sov;·et tayyare. 

hanan oldugumuz bii)·iik dcmok. 8, 10,-egini, aksl takdirde, Boga:ùarn hû- Îranda harekât du-
rai Amerikadan • bu kadar falso cum etmek ic•b edeceglni ve §Ïmdiki "I 1 
bir •e< (Jkmasindan ilerÎ gf'Ji) Or. Rh\·aJ eski harp gibi olmad1gmd; n buna rune a zar 0 mu, 

. . . ... . • ,.. , t 

Tokyo - Moskova
va,ington 

termek zaman1 gelmi§ l"'.:;;:::::==<:::::»e;;:=::::::wu::;::;;4:::::·;;:;m:::::cü:::::. :::"":::':::::'ac1a::::· ,>. 

Almanlarin Kafka<ya)·a deniz. intilizlerln muva!tak olacai,•uu yozmak. Londra, 2 (A.A.) _ lngiliz ga. , 
d•n hücum edeceklerini dii<iinmek l•dir. zeteleri iranda muhasamtm tatil 
b • A.''XARA RA.DYO GAZETESÎ NE f k k 

ile abe•lir , .• •mekli de olsa bir DÎl'OR? edilmesinin tu memleketin kom. T b b 1 nana ar§I gev§e 
A1nirale J&ra~maz. Çünkü herhan., Sabik Amerika Deniz Gene! kur- §Ulan \"e bilhassa Türkiye için çok e ~ e Ü $ e r davranJ)mamah imic 
!t• bir deniz salname.;ini açarsan1z 1 m•y ba§kon1 Ster!!ng':n United Pr""s'de f&ydah olduf:unu tebarüz ettiri. Y 

l<aradenizde koca bir Sovyet filo. c1kon makalesini bahis mevzuu eden lyorlar. neticesiz kalmac. Moskova, 2 (A.A.) - Nc§redilen bir 
'":'na mukabil Almanlarm elinde 1 (Dcum1 4 tincü tiay{aea) (DtvaDU 4 ünell DyfMla) y tebllgi resmiye gore, Îngûtere, Savyet 
b1rka~ muhrip1 birka( denizalt1, Rusoya ve ira.,, aras1nda n1üzakereler 
birka~ gamhoftan ibaret kii~ilk bir I p K d yap1lmas1n1 mümkün k1linak ïtin Rus 
11. Istanbul meb'uslari halk• di"nli"yor rens onoye en ordul•rlnln neri ·h•••k••l•rinin t•vkitl Ulllen filotillâsi \"arl!n·. Ruslar ----n<>-- emredllml§tir. 
da, §imdiye kadar bahri~·eliler ara.\ TiMEs•iN Bill HAKALESi 
•111da •deniz toz.u• dh·e an1lan ne. M 

1 
Amerikaya kar~l da- Londra, 2 (A.A.) - iran'da metanel 

b~Îden olan bu kii~iik filotillâd•n e m U T Ve 1• ~ f 1• e Te ha azimkâr bir siyaset gosterilmesi lhtiy•••. Tlm•• , ••• te.inin 
irçok gemiyi bahrd11dar1n1 iddia y ba§makalesin;n mevzuunu te§kll etmek 

tl1nektedirler. ta k j p etmesÎ ÏSl..,ndt" tedir. Bu gazete diyor ki: 

P h l l k ""' iranda dahil olroak üzt"re bir ('Ok l:H-
llogazlar harp zaman1nda, bu. a l l z a m m l Tokyo, 2 (A.A.) - j, t.hbarat bürosu taraf memleketler, Almanlara ho§ gii. 

tiinkü vaii,·ette MontrO muahe. a namma IÔZ !Oyleme&e sal.Ahiyettar rünmemekten korkarak, mesum neti-
dt~i mucibi~ce bitaraf ,.e muharip bir i.at, japonya t.arafmdan Moskova ve •celerle kar§1!a~madan ingiliz menatit-

btitün ti .. ret gemilerine aç1ktir. y l • t d • Va,ington _nezdülde yapilnn llk te~eb. i nln ihmal edllebilettg! zehabmda buhm 
Io akat muhariplerin barp getni1eri. a p l m as l l s e n l bü~lere mu.sbet cevaplar ahnamad1fl 1 mu"$lard1r. 
ra, kapahd1r. Ticaret gen1ileri yal.. için japonyanin Amer!kan malieinesi- Time:; Hâve- ediyor: 
1111: kü•·ilk bir s1hhi mua,·eneden nin Vlad;vo~tok'a SC\"ki meselesi hak- Büyük B'ritany01n1n uzl ~mak ar-zu-

" ., k1nda yen1den t.~~bbüslerde bulundu- SW1da oldugu kadar harekete e-eçmek ~nra l iikleri Df' o!ur~a olsun, ser. D.. F •h H Jk • d k kJ M kt J gunu beyan etrn~llr. k\ldretine de ~ahlp oldutuflu g~terrnek 
''l~e ge~ebilirler. Eger muharip UD ah a eVID e 50 a ar, e ep er Bu 731 Jtmlar1 llà\·e etmi§tlr: zamani hnkikat<·n &elmi~tir. $u hal<le) 

dc,l~tlordtn hn21larmm tiuret 1 ye muhtelif jc)er ÎÇÏD de dileklerde bulUDUldu Ru,yanin cevab1ru resmt bir cevab iran mkamah 1:e yap1lacak uzl~ma 
te-.rruteri Bogazlardan istifade et.. Y olarak kabul t·mck istemiyoruz. Bu ce- f,W"Uar1nda ne gev~eklik a&sierllmeli / 

~u halde Milli Se·f 
Dün Manisay1 
~ereflendirdiler 

Ak,am tekrar 
lzmire dondüler 

bruir, 2 (A.A.) - BeisL 
cümhur ismet inonü bugün 
saat 11,45 de hn1irden bar.:. 
ketle Manisaya gilmi~lri, ora. 
da müesseseleri gezmi Ier, 
halk1n <o~kun tezahürlerile 
kar§1lanm1~lard.tr. 

Mi.1]i ~eliiniz, ak~an1 saat 
20.40 da lzmire donmü~ler ve 
Ordue\ ine eiderek orada t"
reflcrine verilen xiyafette ha. 
ZJT bulunmu~lardJT. 

maktul dü~tü 
Berlin. 2 (A.A.) - Alman or. 

dulan ba~kumandan!J mm tebll. 
gi: 
~ark cephu;inde harckât plân 

mucibince deva~ !'lmektcd1r. AL 
man haYa kuv,Tet1erin'-n mu,;affn
k1ye1 'C neltœlenen hücumlan 
Çcrkof mmtakasmda ve . toskc
vanm Cenubu Garbis:nde demi" 
yollanna tevcih cdilm1~tir. 

$\okalar, Dinyeper üzerinde bir 
topçeker ba!trnu~ ve üç tanesin! 
yakm1§!1r. 

MACAR TEBLiGl 
BudaJ>f'§l'e, 2 (A.A.) - Macar 

ordusu Gencl Kurmay Ba§kammn 
tebligi: 

18/8 tarihli lebligin ne.,rindcn. 
beri k1t'alarim1z 250 ilâ 300 kil<>. 
metre ilerlemi'it.ir. 

Piyaderniz üstün kuvvetlere 
kaq1 muvaffakiyetle nt:ticclcnen 
muharebeler yapm•thr. 

Son hava muharebeleri csnasm· 
\i)evuru 4 UD<û aayfada) 

. . . .... 

Rus la ra 
Amerikan - lngllfr 
yard1m1 basla-. . 
lngiliz pilotlal 
ve harp tayyare 
1er i Moskovadt 
Londra, 2 (A.A.) - Sovyet ha• 

te~kkûllerini takviye için Am 
rika ve ingilt.ercden muh1m mi\. 
tarda tan-are gelmi~ oldugu Mo~ 
kovadan bildirilmcktedir. ingili: 
pilotlanmn da Rusyaya gond<>ril. 
mi~ olduklart haber verilmekte. 
dir. Gonderilen harp tayvareleri
nin miktan \-e tiplcri · hakkmda 

~•\·orler \'f' edemiyorlarsa kaba. _ .,, · ,·abJ biz japon noktal nazarin1 tama- (Devan11 4 ünrii sayfaea) \,,, ___________ ..J 
•iat b ~ 1 .. üle tatmîn c·lnleyen baz1 kanaatlcrin ~~~~~~~~~~====~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . iiim degildir. Tic::aret gemisi- i!adcsi oJardk kabul ediyoruz. Bu Ili.- ~ 
"'" Ro~azlardan germesine mâni (Dnanu 4 WICU sayfada) =======\ G u·· N u·· N TE N K 1· T L E R 1· 1-------~'. .. "~d1k; Bo~n1lardan gr~mile JI *'"' • .... 

(Deam1 4 üncü 'al·fara) 

'"' oJ.n <•hep ar1k denizlerden L pzig • • f''1<n yollarm ma\ inler. tayvare. I a y sergIS} 
... ~ deTiiûi<tU " denizalh grmile.

1 

d 
0
·· 

0 
a ç 

11
d

1 ~· • lohlikeli bir halde bnlunmasi. 
~~· A~manlarla it~l~anlar ~·~~i 1 
\' deniz .-e Ege denmndek1 butun 
f:~1~nn adalar1na, Onikiada~·a , .. e 

1 "•"le l1i1kim olduklnrtndan Girit. 

d•n hi: tarafa 'evrii<e!er imkâns17. 
•nileeek k d · ·· 1 · · T' t a ar gu~ e~n11~t1r. 1_ 

11~;·~ i:emilerini Garbî Akdenizde 
k ~•gu gibi harp filolar1n10 re(a. 

1,•hndo 1'ge denizinden geçirmek 
• ~'k•mdir. Harp molari ise sahile 
•a •n d • 1 i t b 1 Mebuslari Fatib Halkninde t! ... iinkü top.anu.;a ~•nda •nidorde. Ege adalari ara. , 5 an u 
Il .. dola.maktan ka(1n1~·orlar. istanbul mebuslart dün de E- bu loplantilarda baZJ yollarm ya. 
t.'\, ~·uiden Akdenizden Karadeni. minônû ve Fatih Halkcvlerinde µilmasi ve sokaklarm ayd.nlat1l. 

az, 1nuhari11 de\ letlerin tic::aret 
î•n1i]1 r·1 g 1 . b B • t(/planarak halkla lomaslanna de. rnast istenmt$j!ir. B:r vatanda~ ta 1 e em1~ or~a u, ogaz .. 
.j"'n k•11a11 ,~ tehlikeli ulmasm. \"am etmi~lerd!r. Vali ve Belediye bc;ndan 20 ytl evwl kazaen bir 

• 11 dt&: 1. Bogazlara kadar 11unan Reisi Lûtfi K1rdarla muavini Lût. suç i~ledigini, vicdanen nadim ol-
(Dt\"'111 4 untü , .. ,ra<1a1 li Ahoyun cl.a ha<l.l" bulundugu (Deunu 4 üneü sa\faea) 

Hüsrev Gerede bir 
nutuk soyledi 

Türk - Aiman tica
ret muahedesinin 

Dostluga uygun bir 
§ekilde intac1 ümi

dini izhar etti 
Berlin, 2 (A.A.) - Laypzig ser. 

gisi dün sabah aç1lm1~t1r. 19 dev. 
letin i~tirak ettigi scrgide. Tlirk 

IDevanu 4 llncii sa7fada) 

Türkçe 15hlahlar1 düz~ltm~k 
üzere yeni bir hey'ct tc~k1l cd1l. 
di. Bu he~ 'etin ad1: 

.nn Kuruniu Koordinas~·on 

Hey'cti dir. 
Bu ad1 kalemine dolayan bir 

mcslekd•§: •Bu l1ey'etin bizzat 
kendi ismi §li darbtmeseli akla 
getiril·or diyor: Kcndisi mnhta. 
c1 himmet bir dcdc. Nerde kald1 
gayriyc himmct edc! .. 

Bu meslekda~tmlZln Di! Ku • 
ru1nunun koordinasyon k.eli111e .. 

sini benitn~emi~ oldugunu haz. 
mt'de1ned;gi anla!lth)·or. 

Îyi a1nma. a~·ni 111es!ekda!?1n 
Di!. Kurumu Koordinasyon llc~·
etini kalemine dolad1g1 ayni 
giin ayni ga1etede ~.-ozd1g1 111a ... 

Bagdada kaçt1m 
kurtulamad1m 

TAZA.If: 

~ELAMI IZZET SEDES 

kalede kulland1g1 kelimelere ne 
diyelim? 

•Ïstanbulda miizik \"e müzik. 
Ji sahne ihtiyac•• di)·or ve arka 
arkala ~u kelimeleri inci gibi 
dizi,·or: Konscr, koro, parazit, 
kon~crvatuar, prof es) one], ope. 
rct, n1üzis)'en ... derken son cü1n .. 
lesinde koordinas~ ona itiraz e. 
den bu aziz mesfekda~ da ko. 
medi müzikal terkibini (!) kul. 
lannrak krndisi de bize: Krndi. 

si muhta<:i hi111rnet bir dede ••• 
darb1nte!<.elini hat1rlat1~or. 

Bryhude füülmilelim, be)hu. 
dt )oruln11)alim, beyhude ug. 
ra~1n1yahtn, dili1nize girip ~ rr. 
l"§mi~ olan ) a banco kelimclt'ri 
pazu ku\·\rti ile, n1ü~a\<'r(" \e 
miizakere ile. 101> , .• Hifekl<' 1:1. 
karamaJiz. ·Dil K11run1u Kuor. 
dinas~ on lle~·'cti adile rglt: nett. 
lerimiz bile fark1na \"arn10::.dan 
ko111edi mii1ikal di~·orlar. 

Bani adam: Bagdada karhm 
kurtula1nad1m! dc111i~. biz de ar. 
t1k, nere~·e kaçar<ak ka~al1m, 

bu gibi kelimelerden 
m1yac::ag1z. 

J..ntula • 
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Dünkü Ak•= """"' ba&n ya. • I htikârla daha geni$ . r s A T 1 ~ 
mk çe§meler diyc istanbuldaki su- L 1. s TE 5~1. Y •:tan: Prof. Sükrü Ba ball 

suz çe§n:clerden bahscderken §OY- mu··ca del f k e e D ie diyordu: e e me lCln 0 k~. ~.a§llll dolduran ve uçun. 

Î~ LÂr.1 ORDULARININ MUHAREBELERI 

C Yazan: Z 1 Y A $A Ki R ) 

1943te harp 

S 'llrln i r k · k d 'k G eus une ayak basan bu bo. 
.,_ • . • , ma 1 ~or .1 1smm. an/ mt t_an, (3,000) piyadeden mürek- • eçen as1rlarda gürül gürül a. ' B maari~ d1ger c1h~~len la§tan i~ kcpt1. Bu kuvvetm nakliye hizme. kan, beldelerimizin gtizelligini te -- ugÜnden itibaren gu§ma yakmdtt biteeege ben. 

e<I rrl!j ohm buyük e:-Ierdeu ve tine de, 36 at ve deve verilmi§ti. kil eden, rnevziî hususiyetlerimiz- Murakabe Komisyonunun çah~ma c:eklinde , bütün dükkânlara zemiyor. Bilâkis iki ~Y evvel ba§-
}·uksek duvarlo.?rdan murekkept1. Resulü Ekrem Efendimizin harp dir diye hâlâ begenilcn bu çe§me. -.: y hyan Rus ihtilâb nctiecsindc daha 

R<-sulûl!ah Efendimiz, yanma plâmna gelince .. ordu, mutlak ola. lerin bôyle bagri yan1k b1rakilma. tadilât yap1hyor t ÜÇ grup te~ekkül edecek t â l Î k e d Î l CC C k geni§lemesi ve Japonya ile Ame.. 
Fa1 li St>lrr.an ile (Hazreti Ali)yi rak müdafaa vaziyetinde kalacak. lari affedilir ihmal degildir.• r·ht1.ka"rla rikamn da dansa ~tirak etmellri 
Vl' asha~1 gü.dnden bazùann

1 
ala- h. Dü§manm süvari ve pyiade hü- istanb~l _Fiat Murakab.~ te§kilâ- j mü§tür. Bundan ba§ka komisyf.r. daha s1k1 bir su- tehlikeleri arasrra, telgrallarm be. 

rak ~ehnn etrafmJ. gezdi. Her tara- cumlanm; hendek kenarmdaki is- $imdi ister misiniz ki Ak§am:n tmm J.hh~ara kar§I mucadelede âzâlari üç kisma ayrùacak, bunlar_ rette mücadele için bütün sa- vesine gore, azahp ç-agalmaktad
1
r. 

f l kk l 
.. d bu yaz1S1m okuyan Evkaf, Ak•ama dab l t· l l t•• , .. erlerm· e l k SuJh · dil"k k k 

1 cl - ~t e ~oz en geç!1"<ii. tîhkâmlarda ve §E!hrin etrafmi ~ . a ~en_ ~e esas 1. ne ice er a a. dan bir grup gida maddeleri, btr ..... ,, as1 masma arar , §•m t ço uza gibi go. 
;>ehrm §UDali §arki tarafmda te§kil eden en son ta§ binalarda inat, Belediye_ ile i§birligi eder~k b1l~es1 1çm K~.~lS~onun mesai grup giyecege müteallik maddeler, ' verilen fiat listelerinin haztr. rünüyor. Amerika Cümburreisi 

sarp kayalardan mü~ekkil bir kargiliyacakti. Dü§man süv:iri tutsun, bu ba~. ya~1~- çe~melerm §eklmde baz1 ~egJ§l~hkler yapi!. bir grup da geriye ka.lan muhtelif lanmas1 tamamlaDilllihr. Bu Mister Ruzvelt, Çürçil ile gorÜ!f-
h .. t bulunuyordu. Ve bu hat, kuv. kuvvetinin, hendegï atlayip geç. jbaz1smdan ?.ur~l ~ru.1_ hmonata, mabsmm z.a~W: oldedugu aednla§!lm~ maddelerin kontrolü ile me§gul listeler muhtelif gruplara tükten sonra 1943 senesinde Ycni 
v~tli b1r müdafaa mevzii te kil e- mesi, imkân haricinde idi. Fakat baz1smdan küldur kuldur .luzilc;k ve unun içm icap en t birlerin olacak ve bütün gruplar yine ma-• ayr:lmi§hr. Bugünden itiba. · Diinyanm ingiltereye yapabileccgi 
di ·.ordu. Fakat, bu bat ile §ehrin §ayet, herhangi bir noktadan piya.1 §Urubu, baz1smdan §anl §ar:l çilek almmas1 kararla§tmlm1~tir ren esnaf cemiyetleri vas1ta. yardunlarrn §imdiden tesbitini 
binalan ar~s·nda birtakrm açikltk. deler yüklenerek müdafaa hattim 1 §urubu, bazsmdan §anl §ar;l ayran istanbul gibi Türkiyenin .en ka. hallin en y~ksek mülkiye memu. sile bütün sat~ yerlerine tev. Lord Beaverbrook'dan rica ctti. 
lar vard1. l§te, dü_?ma~m bu nok-

1 
yanp §ehre girerlerse, 

0 
zaman ak1tm1ya ba;?lasm! labahk ve geni§ bir piyasa merke. runun emrmde bulunacaklardir. zi edilecek ve derhal her yer. Dcmek ki vaziyeti en yakrndan 

talardan yap~c~g1 hucumlan a. barikat harbine_ giri§il.ecek.. dÜ§-1 i:;;erbctten, a~ran~an geçtik am- ::inde bütün maddelerin fiat tesbit Henüz bütün teferruah tesbit e. de mü§terinin kolayhkla go. tamm1ya mezun olan bu zat iki sc-
kim b1ra~mak 1çm hendekler ka. man kuvvetlen, Medme sokakla. 

1 

ma, hayirsahiplennden bazilan Ï§i ve kontrolünü bugünkü mahdut dilmemi§ olan bu yeni mesai §ekli rüp okuyabilecegi yerlere a. ne daha harbin sürmesine intizar 
z1lmak ~~z1md1. rmda imha edilecekti. .. Kat'î bir 

1

, Evkafla birle~e de hiç olmazsa âzâh bir k.omisyonun tedvir ede. hakkmda bugünlerde Ticaret Ve. s1lacaktir. ediyor. Filhakika Ameriki:mm h. 
Resulu Ekrem Efendimiz, hen- lüzum hissedilmedikçe, dü§man ü. arada su-ada bu gibi bagn yamk miyecegi, bu itibarla komisyon ô- kâletine bir teklif yapllarak müsa- J tihsalâhm. i-csmî nutoklarda tek-

d~k ka~llaC'ak noktalan bizzat.~~5: zerine huruç. yaprlmiyacakh. Fa-1 çe~melerden Ta<:dclen, Karakulak. zâlarmm fazlala§tmlmas1 dÜ§Ünül ade islenecegi soylenmektedir. s rar edilen vâtlcrin seviyesine yük. 
btt etti. Ve sonra, - seferberhgm1 kat herhang1 bir sebcple dü§man 'Çirçir Kanl k ., k Ç ,,_ G.. -• 1 m d• 1 de b u seltmesi için bu mühlct harikulâ-
ikmal etmi" l d d 1 l d · • ' 1 ava ' aguyan, oz... K • de uzun degildir. Mütemadi grcv-

• _ . ., o an or uya • er 1a .or usu ne ate mecbur kahrsa o za.i tepe Kayi•da~1 Keçe Hamidi~·e f 125 • Ipli•k f • l ameltyata ba§1an:nas1 IÇln emir man Medine hudutlari haricine 1 ' ., 6. ' J. ·~ an evve evz1at1n- cr tam h1zla çali~m1ya imkân bt-~crdi. Bu ameliyata, §ehir halk1 da kadar dü~man takip olunacakh. 1 sulan .alutsalar fe_na m1 olur sank1? I m u ç 1 k t 1 " rakm1yor. Digcr taraftan ·h~r scv-
l§tlrak edccekti. $ehirde, uzunca bir zaman halk1 $ehu-de bardag1 kuru§a satüyn 0to ÜS gelecek dan co:ikâyetler , den evvel Amcrika .. ccmiyctinÎn 

Sehirde mevcut olan kazma, bal- besliyecek derecede zahir me t sularm çogu için §Üpheli sular de. ~ 1 bitmek bilmiyen propagnndas1, 
ta, kürek, küskü ve saire gibi âlât, idi. Fakat Resulü Ekreme Efe:cdui.. niliycr. Hattâ bundan dolay1, be. ----0 ta:n·arcci Lindbcrg'in hcr f1rsatta 
der~al toplandi. Resulûllah Efen •. miz, scferberlik emri ile bcraber, nim gibi bobreklerinden rahats1z Belediye bir fi r ma Tic are t Ve k âl et i Baz l k i ms el e r k1 "-ln irat ettigi nutuklar Amcrika h:il. 
d1m1z, kaz1lacak noktalar1 muhte.' rnevcut zahirenin son derecede ta. olanlar susad1klan zaman, iyi su 1 t l b J d Y kmda reisin ifadc ettigi kadar bii
lrf k1s1mlara 11y1rd1. Gerek asker_I sarrufla kullamlmasi için halka e- 'içmek için me~elâ Ankara cadde- l e ema S ara a§ a l tahk ika ta b a~· a dl pahah sa tmak Ümidile yük bir tehlikeye maruz olmad1g1 
le!'d.~ ve gerek ~haliden küçük mirler vermi§ti. 1 sinden Bahçekap.sma, Cagaloglun. Belcdiye Reisllgi Almanyadan Sümerbank te§kilâh tarafmdan kanaatini uyandmyor. Cok dikka. 
kuç· k pcstalar leJikil etti. Her pos.. Géirülüyor ki, ilk islâm <,-rdusu. dan Çemberlita~a. Çar§1kap1dan 25 otobüs getirtilmesi için Tram. yapilmakta olan iplik tevziatmda Ç te deger bir noktad1r. Bir<:ok siva-
ta) a. ëiçü hesabile muayyen bir nun Bü} ûk Ba~kumandani, tam on Koskaya kadar yürümeyi gi.ize ah. vay, Elektrik ve Tünel idaresine ycniden baz1 aksakhklar vukua 0 r 8 p St 0 k U setçiler Rus - Alman harbi h<>sl:i
Y" venlL . . • . . üç buçuk "'" ovv•I, bugünün harp y oc Jar. Çünkü bucalard•ki bfrk•ç c~h,.t v"m~tic. Bu hu•u•ta bic gddig< Ojjcffiilmi tic. Toni odilon y 8pty Orl Brm l!f ! Y'""Y' kodu Am.,ik•d• gOcU~'" 

Amel1y at bL•) uk b~r faahye~le u~ul Ye _ kan~nlarmi kabul ve tat. sucunun sathklari sular gerçek.. f1rma ~.e te~aslara gcçilmi.§tir. . 1 ipliklerden bir k:smmm ihti) aç sa. grevleri komünist propaganda vc 
ba§lad1. Herkeste, derm b1r vaz1ie b1K etm1~ .. boyelce de askcrlik de t h l' 1 . . H tt• Otobuslen~ . son~~har n_1haycb. 1 hiplerine verilmedigi ve baz1lanna Piyasada sahlmakta olan kadm telkinahna atfedi~·orlar ,, bovlece 
'"'kt vard K k- k 11 1 h' - en a is pmar su an im1§··· a a ne kadar get1r1leceg t h l ""'raplarmm fiatlan mütemadi"en Cu•ya n d 1 b 1 b' J.l ...., 1. azma ve ure sa t- asma büyük misaller gostermis.. be haft 

1 
· · d k d' b'' 1 a mm .o un. l da ihtiyaçtan fazla iplik verildigi, ,...~ " • " nt 

0 

am aç 1 ir yo uan 
yanlar, bir taraftan ~iirler okuyup tir. ' n son a ar içm .e, . en 1 ir maktad1r. bir k1s1m ihtiyaç sahiplerine de yükselmckte ve miktan da azal- Almanyaya yard1m ettigini zannc-
~arkllar oylüyorlar .. diger taraf. * haftahk ~u_yum~ ke.n~1 elimle dol. • • ! kendilerinin kullanamlyacaklan maktad1r. Diger taraftan çorap diyorlard

1
. Bu tahmin dogru olsay. 

tan da, dü~manlara galebe çalacak. Kuren ordusu, Medincye yakla. durmak içm, bir suru masraf ve Sama.~ada. çocuk d1spanseri kalml1ktaki ipliklcrden tevzi ediL fabrikatorleri eskisi gibi imalâta dr iki ayd1r arhk bu faslm kapan. 
Iarma emin olarak büyük bir §evk ~mca k1sa bir tevakkuf de\•resi vak~t kay~ed~rek ta Sanyerin ki. tçm bma aramyor digi hakkmda Ticaret Vekâletine devam ettikleri halde piyasada ço. mast lâzim gelirdi. Halbuki grev-
\'C ~a~ retle çali_ orlard1. geçirdi. Ebû Süfyan, yorgun asker. yicigmdaki bir memba suyuna ka. Sa!Y'atyada bir çocuk dispanseri baz1 §ikâyetler yap1lm1:ihr. Vaki rap darltgi ve pahahhgma biraz Ier ayni hm çogalan bir kuv\'ctle 

Bizzat Resul Ek Ef d' · 1 d" 1· 1 da çorap tacirlerinin sebep oldu. h f t k d · u re!Y' en 1m1z lerine küçük bir mola verdi. B ar gi 1p ge 1yorum. I aç1 mas1 için münasip bir bma a. olan bu sik.âyetler üzerine Ticaret _ .. . . mu a aza e me te ir. Bundi>n d11 
de ~u faal_i'·:te i _tir~k- edi~·ordu. 1 müddet zarfmda. etrafa çikanla Arr.ma diy"ceksiniz ki, her i§ ranmaktad1r. 1 Vekâleti bu i§i tetkik için §ehrimi- gu soylenmektedir. Bazi kimselc- sarahaten anlas1hyor ki, bu sarsrn· 
K'~l iyyen_ istirahah ?u nm1yerek keo;iI kollarile muhiti tetkikten gc itti de §imdi istanbuldaki kup. Diger taraftan Be§ikta§taki süt; ze bir müfeth§ gondermi§hr. Bun. rin k:§ için ._imdiden mühim mik. I trlar s1rf biinye~·î ve dahilîdir. Her. 
!l'u~:madiyen .a.m_ehyat . sahasm1 çirdi. Medine haricinde hiçbir is. kuru ve bagn yaruk çe:?melerden ve mektep çocuklan dispanserinin J danbalika ~ehrimizde bulunroakta tarda çorap stoku yapmakta ol. halde Amerika i~çisinin hariçten 
:l ~iy or ... :iev~il1 u_mmetme ve fe- lâm kuvvelinin bulunmadigm

1 
gO.. ::-:emlJa sulari ak1tmak mesel'esi bulundugu binamn yanmdaki bina I olan Sümerbank Umum Müdûrü ! dukl~n ve k1~m fiatlan daha ziya.. hiçbir korkusu yoktur ve normal za 

d_~k~.r mucah1tlerme tatb siizler rünce, toplu nizarna geçerek Mcdi- mi kaldi? Yok can.m, hani A~am da satm almarak dispansere ilâve ! Burhan Zihni de iplik tevziati i~. de yukseltmek nwetinde olduklan manlarda oldugu gibi cemï muka· 
so ·luvor .. onlann gayretlerim bir ne yolu üzerinde ilerledi. Ve scb. i;;uzetesi bagn yamk çe§melerden edilip geni~letilecektir. ! lerini tetkik etmektedir. j hakkmda ,.ehrimizdeki alâkadar velcleri yenilemek vakti gelinco 
kat daha arttmyordu. _ ------- 0__ 1 makamlara ihbar ve ~ikâyetler ya. patronlarile müeadele etmektedir. 

" harp nizamm1 ald1ktan sonr t 1 'mdan lâf olsun diye bu u ya BetÜdll§ tramvay caddesi Tam kll'k yolcu alan otobüs! P
1 

ml§ ir.. u ususta tahkikata 
1 

Y
11 

ir .e'.'am __ "',. en ~idde_tli pro. Çal.J anlann en ba<=mda, Farsli rin ka.r§ts.na gelince, yayilarak 1 bahselli de ben de i~in ~aka tara. l 1 1 t B h ik' · d d d 

Sclman da g0rülüyordu. Bu iht; a • · n z. b 1 t d h 1 b î 

1 

b ~ vakkuf etti. I rl1m. genitletilecek Bir otobüsim birkaç gece evvel a§ anml§ ir. pagan a a a ~tun ~enkablart 
yar ran 1' ir gün zarfmda uzun. (Devam

1 
v

11
r) O C al A Be§ikta~ta tramvay caddesinin i saat 24 de Taksimden Yenimahal- .. ~. • • Alman huswnett b~yrng_i etrafmda 

lugu, geni§ligi ve derinlig-i ile iki •man em K YGILI M '- l t V kil t tk '-1 toph:va a 1 t F li k k J g~niljletilme.si . i~in m.~rallen t.et. 1 leye hareket'.n.de _ 22 ki~i. yerine unaKa a .. e in.in e IK er1 j . • m m § ir. 
1 

ta . 1 a apon: 
buçuk metrelik ycr kazmak ve ta!j -"'Ill. kiklere geçilmi§hr. Dun Beled1 e tam 40 y eu ald1 •1 tesl:>ll olun.. Birkaç gundcnl:>en ~ehrimizde · ~anm arada strada ;i.ukselcn se~• 
ç1karmakla temayüz ediyordu. 

1
r 1 Hey'eti Fenniye Müdürü Nuri A- mu~tur. bulunmakta olan Münakalât Vekili de kolay kolay Îngiltercnin yar• 

Resulûllah Efendimiz, ameliya. AH KEP/. ELE ROE Ve p 0 L s TE 1 karetler _ lJaçka yolunu tetkik et. Bunun üzerine mezkûr otobü. Cevdet Kerim incedayJ dün Dev. d1mma, askeri b~ktmdan, ko~m1ya 
ta nezaret ederken bazan yorgun mi§tir. Evvelâ tramvay caddcsinin sün i§letme ruhsatiyesi cezaen ge. let Limanlar Î§le.tmesi Umum Mü. pek de miisait deii-ildir. 
olanlara rastgeliyor. hcmen elin- A.karetler ba§mdan Barbaros Hay. ri almarak daimi olarak seferden dürlügünde me~gul olmU§tur. V~- Birkaç gündür, Prens Kor.oyc• 

V l ar l 0 Ugu a e en -
rettin mak.beresine kadar olan k1s- men'i kararla§t•nlm1~t1r. Aynca 1 kil, birkaç gün daha ~ehrir::izde nin mesajt ;ïzcrine s1kla§an konu~· 

deki âsây1 mübareki bir tarafa da. E 1· b kJ Id lJ h Jd k di m1 geni letilecektir. ·halkm hayatim tehlikeye k~- ....... arak Ankaraya gidecektir. malardan Uzak ~ork i\'in bir tes• 
y1yarak yorgunlann ellcrll:ideki 

1

--1 
kazrna \'e kürekleri ahycc, kendi- • k 

t 
• t • d • k} • ma • suçile de ~für ve biletçisi ! o- -- vile ~ekli bulunabilirse ate-,in ci• 

:en de kazm1ya i§tirak ederek vie- sine para y e 1 c;:. l rem e 1 e r 1 1 1 h k'·· d 1 k d ~ 
d 1 

'y{ • Evvelki gece ze ze e oldu a iun a takibat yap1lacakhr. f anunun a .,.ehir tiyatrosu- han~iimul bir mahi~·et almas1 ihti. 

an armdaki emsalsiz azametc par- , lak misaller gêistcriyordu. k d •• lJ } " Evvelki gece yaz saatile saat 17 ------<"-- na temas eden bir madde mali belki onlcnmis olur. 1943 se• 
0 esnada hava soguktu. Bilhassa ne 1z1p an as ln l 0 g en eV a t yi 19 dakika 42 saniye geçe hafif lhti~âr ihbarlart . . 1 Belediye Reisligi Do.hiliye Vckâ. ncsine kadar AmerÎka hem kendi 

gcccleri bu soguga tahmmül el. bir zelzele kaydcdilmi§tir. Hareket tstanbul Fiat Murakabe te:k•lat1 letine müracaat ederek i~ Kanu. silâhl:rnmas11u tamamhyacak, hcnl 
- üssû 1stanbuldan 310 kilometre memurlar1 dün Yesilkoy Bakir 1 d N · ·1 b mek güç oluyordu. Fakat Resulûl- S • l 1 .. . •. - nundaki i:;ïeh1r Tivatrosunun me. e azizm 1 c ogu~an biitün ktl\'• 

lah Efendimizin nu"ran1· si·malar1. UÇ UDUD t' aTISl, kocaSIDID kendisine elbise• mesafede tahmin edilmektedir. koy. Zeytrnburnu ve YemmahaL saisini tahdit d • b' dd . vetlerc iptidaî maddc, silâh ve et• 1 d ki b kk r - 1 e en 1r ma enm 
nm her gôrùndùgù Ve mübarek a- lerini ~atmak 1 a ancak bakabildig" ini soylu··yor ----0--- l te e la. ~ 1 

k'e mag1aza ar_i 1ile sa. tadiJ olunmasmL istemi§tÎr. zak yeti§tireccktlr. kl h bA ..... - Aaker ailelerine yardtm 1§ yer erm1 ontro etm1§ er ve ----<>-- Avrupa~a hemcn tamamile bii· 
ya armm er- =•lgt yerrle derhal bunlardan baz1lan hakkmda ihti.. 
vaziyet degi~yor .. onu gfüenlcrin, Evvelki ak§8m Beyoglu Firuza. mi• ve dovmü~tür. Hâdise mahke. zamlar1 Suadive asfaltma yaya kim olan Almanya da arhk muh:t· --y ~ ô · · kâr suçile zab1tlar tanzim et mi b · b b•t - · · 
onun halâvetli sozlerini 

1
«itenler n gada Ahmet isminde bir gcnç an- · k bür sabahtan itibaren vesaiti kaldtrimi yapilacak re cnm u senc • ccc~mc mafl• ., meye inti al etmi§sc de ebeveyn l d' B d b k d · M 

kalblerinde hemen büyük bir n.e. nesini bayiltmc1ya kadar dovduk.. nakliyede tatbikine ba~lamlacak er ir ... un an a§ a un ura. . mamakta ve gelccck ~ 1llar icin hll• 
tanct beliriyor. ameliyat, pek sür. ten sonra bekçiye de hakaret et- bu hayirsiz evlâdi affettiginden da_ olan asker ailelerine yard1m zam.. kabe burolarma halk tarafmdan Suadiye asfalt ~osesmde yaya z1rhklar vapmnktad1r Ukrayn11• 

tl 
·i 

1

. d k .
1 

dl' .
1 

. va sukut etm~tir. mi 1·çm· Beledi'ye Rei'sliài tarafm- 8 ihtikâr ihbari yapilm:§hr. Ekse. 
1 
kaJdmffil bulunmamas1 yüzünden t 1• lk' d K fk. k~ 

a e l cr 1yor u. me suçu i e a 1yeye vert m1§tir. o• . . . . . • . . nm zap 1 >C 1 e a ·asyaya ... 
Müttefik di4manlann ordusu Vak'a hakkmda yapt1g1m12 tt:.hki. Fakat evvelki gece Ahmet anne. dan haz:rlanarak bastmlan pullar nsi manifatura ihtikan içm yapi. sik sik kazalar vukua geldigi gorü. I dar uzamlmak istenmesinin gayesi 

1edineye yakla-t1g1 zaman, art1k kata nazaran: Ahmet i~siz güçsüz sinden yine para istcrni§ ve alama. dün tramvay ,vapur idarelerile o. lanh ?u ihbarlar hakkmda derhal ie~~\1buraya .:re_t~var in§asi için dayanma kudretini arttrmakl1t• 
tahkimat da sona er~i. Medine. oldugu halde bir müddet evvel ev- ymca yine kadm1 diivmiye ba§la. tobüsçülere tevzi olunmu§tur. ta kikat açilmi§ ve muht~kirle.r. e 

1 
ere geçi Inl§ ir. Anglo • Sakson grupu Bahrimt•• 

nin §imali §arki cephesinde, geni§- lenmi~. karisma bakacak vaziyeL mi§hr. Ahmet bu esnada zavalll Bunlar biletlerle birlikte halka. den bazllann;n suçlan tesb1t ed1L <>---- hitlerc Mihvcr Avrupaya hâki111 
li i ve derinh~i iki buçuk: metre. te olmad gmdan hergün anne ve verilecektir. mi§tir. Lokanta ve. Muhallebicilere olunca' sulh yollan ttkanmt« sor'' 

1 
kadmm feryatlarma yeti§en ma. l .., ik bir hendek vü::ude getirilmi§ti. babasma rnaddî yard1m için müra. . . Diger taraftan bu i§te istihdam yerstz zam ar lahilir. Çünkii harbin bitmesi bit 

Bu hendekten ç1kanlan topraklar caatlarda bulunm1ya ba!?lam1~hr. halle bekçlSlne de hakarct etmil!, olunacak memurlar için yakmda Fatih Halkevinde bir çocuk BaZl lokanta ve muhallebiciler- tarafm ezilmesine mütevakkrf oli•' 
da, - hendegin §ehir tarafmdaki Bundan birkaç gün evvel yine boy., bunun üzerine de tevkif edilmi.§- ortamektep ve lise mezunlan aca. diapanseri aç1ld1 de fiatlara 5 kuru§ bir zam yapil. ve iki taraf da birbirini tazyik c• 
kenarma y1g1larak _ iki metre ka. le bir müracaat esnasmda anne ve tir. smda bir müsabaka imtiham aç.il- Dün ak§am saat 17,30 da Fatir d!g1 vaki §ikâyetlerden anla§ilmt§- decek durumda olmazsa bu halill 
dar yüksek blr siper te,kil edil- babasmdan «verilecek param1z Su<;lur;un kans1, kocasmm ke~ mas1 kararla§tmlm~t:r. K.azanan. I ~v nclc b.r ço;::uk dispanseri tir. Bunun üzerine kaymakam11k. devam1 arhk çekinilmesi kabil ol• 
mi.ti. kalmadi. cevab:m almca Ahmet disine elbiselerini satarak bak- lar arasmdan 50 ki§i tefrik oluna- aç•lm1~tir. 'Resmi k~atta Vali v !ara bir emir verilerek SikJ. kon. mtyan bir va~iyet olur. Fakat bii• 

S.krber edilen islâm ordusunun annesi ~hretin üzerine hücum et. makta oldugunu séiylemi§tir, ;::akbr. mebuslar1m1z da bu1unmu§tur. .l'oller yapilmast bildirilmi§tir. . tün bu zevahtre ve askerî icaplo~ 
ragmen muharebe halinin Ç1Jk e:iic' 
ve 1zhrap verici oldugu da muha1'
kakbr. Yalntz muharipler degil• 
bilhassa bitaraf vc~·a harp doh1Y1

' 

silc i~gal edilmilj memleketler b
11 

bogu!'manm sikmhlarm1 çckn1c1'• 
tei'lirler. Faraza Lehislan ve ')"••• 

da 
Yazan: IRFAN DOGA 

borcunun kat'i olarak bittigini 1 ni gèirerek iftihar ederdik. . - Ne d~ünüyorsun? - Hayd1 bunda muvaffak ol.. 
soylersin ve ne kadar israr ederse - Eski ~yleri e~leme Kadriye. - $u, Kenanm ôdecligi pàralar. ciugunu hesaba katahm. Fakat 
e!sin, getirecegi paray1 almazsm. 0 r:aman oyle hareket elmek lâ- l~, keml'sine gizli bir yaro:Imda K-enamn i§înin düzelmesi, feraha 

_ Onu ben kaç aydir soylüyo- z1md1. Bu i~te belki hepimizin su~ bulunmak. Meselâ: Onun çah§hg1 ç1kmas1 ile ne gJoi bir menfaat 
f k t bü. --k kabahat1 fir ah'b' il 1 K rum hanun. Hep ayni sozleri soy- çu var, a a en yu • imn s 1 l e an a§ip. enana umuyorsun? 

.. . • . yine Kenanda aramak laz1m. U- bu para nisbctinde bir i~ teklif - A hanun, benim 1™?nfaat du··_ 
luyor: Ben borcumun b1teceg1 za. 1 d a<:ami~ bir ett· k . k . . bT zun sene er aramiz a Y ., ., mne · ~ündügüm yok. Vicdanen müste. 

Dm~m skizdenf ço 1Y1 .. 1 1~orum. 1 adam, benim bir Juzgmllk zamam.. Kadriye hamm güldü: 

d 

? iyere zar 1 masamn uzerme b1. k 
1 

k 
1 

.1 pmam" n·· t lk' . h ri holmak kâfi degil mi? 
- Neden hamm efen i. çok zarf biriktïrml~iz. Bunlarm . . • m1 o ay o ay veSI e ya "'" - or sene evve 1 gecey1 a- Onlar b h . . ~ raklp g1diyor Dogrusu ben bu l k l b'1 . t1rl1yors h - ed' lil u mu averes1m ~u a~ 
- Btraz evvel verd1gin cevap- hepsi Kenanm alm tcrinin mah- · . 1yd1. En büyük avga ar 1.c, i- . un amma, enuz y 1 se- d . . · . . 

ta!l dolayi. sulü. Bir, iki, üç. kadar yer .?ezdi~, bu derece onur-, cabmda büyük bir dostluk ile sona k1z ay evvelki te~ebbüsünü unutu- 1 a Necmi. 
1§ 1~m1!i olsayd1, mu-

K 
lu adam gormed1m 1 o · k · · h t 1 yorsun. Ni"hat va"'·tasil"" ona 1-. hakkak k1 gulerd1. Menf··at ka. 

- A, ben sana soyledim. Bun- ans1, kocasmm hareketini, goz .. · erer. gecey1 pe 1y1 a 1r 1yo- "' ... ., ~ 
dan sonra kmm kim1 isterse benim klrpmadan takip ediyordu. Bir da. Onündeki zarf!an parmaklarile rum ve unutmama da imkân yok. tcklif ettirdigin zaman, ald.gm nunlannda bir ge<:e içinde bu de. 
ffitjkbulüm .Faka~ merak etme, Ve kik kadar sükûttan sonra, Mü _ oynatarak dü§ünmege ba§ladt. Fa E1~1;";m âsabî hareketlerimi o b1r. cevab1 ne çabuk ta aklmdan ç1kar. rece uzakla'im1~. bilhassa Müker. 
dia basaca{:l tahtaya bizden çok '..;errem bey z.arflan düz.gün bir ~e kat kansi bu sükûtu çabucak bo- denbire korükleyivermi~~i. Hal. dm rem bey gibi bir aùam hakkmda 
dikkat eder. .~Ide koyarak Kadriye haru.ma zuverdi. bu ki, anla~mak mümkündü ve Mülœrrem bey dÜ§Ündü ve i2.ah nas1l knbul edilebilirdi? Bir t•a. 

Birdenbire ayaga kalkh Kenar- ciôndU: - Bu paralari ne diye biriktiri- Kenan beni ikna edebilirdi. Her ne etti: reketle bir hayat y1kmak çok ko. 
da duran masanin alt gozlcrinden - Tarn 41 tane. Yani 41 ayd1r yorsun ëiyle? ise Hamm, bir kere olan olmu~- - Bu mesele ona benzemiye. laydir. Fakat yine bir harekctle, 
b1nsini açarak kari~tmnaga b~la. Kenan bize borç Odemi~ - Ne ·apahm yani? Sokaga a- tur. M~zi g~ri gelmez ki, .?nu dü- cek hanun. Kenan, çah§tiiî't fmn- yik:tlml§ bir kalhi tamir etn tk 
di Iki elile, bir sürü ayni nkte Biran zihni br me~guliyete dal- tacak degiliz. ya ... Harcamak i9C, zclti:n:~e ~gra~ahm. Bugun ise la kendisine gosterilccek münasip nas1l mümkün olur? Çocuk oyun-
~ rh tutarak kansmm kaq~ 

1 
ch ve sozünü tamamlad1: hiç te Jüzum gënnednm bir e . tarr:u~~ imk~nsizdir. 1 bir i~i her halde §Üphelcnmeden cagi degil ki;_ bozulamn v. erine ye. 

20 
. 1 • . g § Y Onundekt zarflan alarak t k 1 k l kt geçti. - 50 lira olmu§. Bu borç çok, Yel1mm malmi yemek bile bun- e • ar~i iyaca ir. nisi almsm. Iskambil kâg1d1 degil 

- Gel beraber sayahm hamm. degil midir be yahu! Bu i§ ne va. dan daha dogru bir harckettir. rar masanm gozüne gotürüp birak.. - Ona bir fmnci ne teklif ede- ki, kurulan Japon mimarisi yan. 

Kenanm her ay od-edig-i paralann kt k d d de k --'· N .. l t1. Sonra ânî olarak ak.lma gelen bilir? d d T k cr e a ar evam e ce iULLlya • - e guzel soy üyorsun bey. bi"r fikri· kansina açti·. H .. . 1 a evn mec te ranna gid1l~in. 
yekûnu bakahm ne kada 1 - enuz I§in sek ini dü~nme. Dil r o mu~. m.adnn. Bunlan vaktile dÜ§Ünebilscydik, _ Ben bir -y dii•ündüm Kad- d" n- yarasmm unutulam1yacag1m, 

- Bu da nereden aklma geldi? Sen1"n yapacamn bi'r ls ar · d' h h ld fl b k .,- -.. im . .i=n yarm bir kcre kendim bir millet deg-il bir cihan du'"stur - .,. , v <=tm i er a e "U zar ara a 1p r1·""', f.~·kat mu"affak olacamm1 • l h"h' 1 k Ca k tlSl. b ~ " J - ... • .,. ugray1p, ma sa t 1 i e on11c:.ac-:a 1 ak 
- n 51 m ak bak ne de bev. onüm:lzdeki avdan ilibaren,. dert vanaca2'ma, kmmn saaœti. oek ü.mit pfoùvnnma - .., ar kabul etmi§tir. glm. (Devamt var) 

• t l • ni• nan1s an en can 1 ve ae1kh nt1S• 
lerdir. Be~criyetin bu kadar bur. 111 

mr§ bir halde olmas1 :jÜphcsiz J; 
harp \'e sulh muhakemeleri u1c 
rinde, cüz'i de olsa, tesir icra ri 

mektcn hâli kalamaz. d 
Anglo _ Saksonlar sekiz mad t 

ile o;ulh plânlarmt cihana ilân c 
mi:! oldular. Millctlerin hürri~·ti 
kcndilerine verilecek ve âdil b 
sulh yapilacakhr. 1 

Ruzvelt • Çiirçil mülâkatma J11.
1 

vazi olarak yap1lan Hitler _ 1'f11 

solini gorü~mesinden 'ionra Jtal~·Î~ 
matbuahmn ne!)ri~·ait ta\ ip ccl 11 
eek olursa milletlerin istikliili b~ 
sinde Mihver de. demokrasi cc~ 
hesi denill'n ziimre kndar 1111s•. 
gèiriinüyor. Tribuna gazctesi 11,·ric 
§îiylc diyor: ~ 

"1 1· · ·1 H'tl n~tu ... usso 1n1 1 e 1 er n1 · jl 

bel sulh i<:in ~art olarak dij!1•r ~~ 
lctlerin i. tiklâllerini ,.c hiili

1
' J 

(De~'lUW 4 iinrü sa"c.aP 
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Fransada bir 
tayyare kazas1 

13 ki~i oldü, 3 ki~i 

BULGAR 
MECLiSi 
t o p 1 a 111 y o r 

Îsveç bitaraf 11ga 
ria yet edecek 

·------

] .S lf2><Q> R 
Fikret futbolü 
b1rak1yor mu ? 
Bu 1-.ususta henüz 
kat'î b1r karan yok 

[~~=-l_Ç_T~f_M __ A~Î~~B_A~=~H~I~·s-=-L_E-=R~J 

munevver Muhit •• 
WC 

Hek1mlere Anadoluda hizmet Yazan mektedir. Aroma dcf'i gam mak. 
mecburiugu kondugu zaman bir r , sadiyle kullar,J!mas da bü\ Ck bir 

] d 
1 Sofya, 2 (A.A.) - Resmî bir menba-

ag1r yara an 1 dnn o~renildigine gore Sobranya Mec-

.aa,ve~il Hansson 
bir nutuk sôy!edi 

genç hekim Beyaz1t meydanmda ( Dr. 5uat Seren 1 .ehlike te~kil etmektecLr. Buna •Stad. mecmuas1ni okurkcn b1r-
<;ôyle haykmn1§: .. kat"§dtk kuœar tam bir sa!gm Jenbire duraklad;m. Ve ufak bir " ':; J 
•- Arkada~lar ... uksüz ve ba. manzaras1 gostermektcdir. Bir çok 

Mamty:1 2 (AA) _ Dtin ogledeo lisi, 3/9 da revkalâde içtimaa davet e-
Sonrn 1\1~ilya ci\'arlnda vukua gelen 1 dl~tir. . . _ . . 

Stokholm, 2 (A.A.) - Kolmarda 
bir nutuk veren tsveç 3a§vekili 
Hanssn, §U beyan3tta bulunmu,._. 

navadisi hayret ve teessürle oku k1msiz yurt topraklar1 bizi bekli- •Herkesle bar1§1k... Herkesle vilâ;-etlerimizde, §'!hir ve kasa-

~l'Yare kazastnda yolculardan on üç I 29 A,tllstos tar1~mde m1kad _etm1~ o
k:~i Oln1i.ii üç k~ de teW•keli surette Lan naz1rlar meclis1n111 1 te~r1nievvel
Yaralanl'Ul:jtir, Tuyyare meyda.ndan nor- d.en ltibaren bütù.n ziraî mahsulàtm :ur: 

miya ba§ladim. •Fikret futbolu 1 yor .. Onun dertlerine derman ol. dost.... balar1m1zda §ehir klübü, mcmur-
o1rakiyormu§•.. . m1ya, yaralarma sargi vurmaga Bu yolu tutm1yan serbest mes. lar, klübü, tüccar k'übü \'.S. gibi 

Okuyucular1mm da muhakkak k 1 · · le 

rn~1 olarak kaJ.km~1 fakat Berre c:Olü- müsadere edilmestne mütaallik olan Finlandiyaya yardnn hususun.. 
nl1n fuitu.ne g~lioce inotürlerden biri ij- karar1, memlekette heyecan tevlit etm~ daki bazi n<>ktai nazar ihtilâflarma 
~~tne:z olmu~tur. Pilot tayyaresine yar1m olduiundan matbuat, halk1n endi~esini ragm.en, 1sveç milletinin en büyü'k. 

1:- dev 1r yaptLrnuc vc tam bu sirada teski.n etmek için bu tedbirlerin ittiha- 1s J. 

O§a !Ill.··• lek adam1 bir çok mü~killerle kar. !Sim r alhnda serbest kul!'arha. 
Jordüklerine emin oldugum bu Herkes heyecanla gitrniJ ... Fa. §ila§!I. Yerine gore bir bel.ediyc nelcr açilrru§ttr. Buralarda mem. 
;::::is§U~l"§ISllldakl teessüriimün kat genç IM!kim gittigi yerden iki çav~unun aksiligi ~e sekbe vu- leketin en büyük merr.urundan u1 

ay sonra Avrupaya atlami§ .. Bu. rabilir. Bu esas §artlar tahakkuk küçügüne, en zengininàcn or!a 
Futboldeki birçok fevkalâdelik. nu, bir doneklik êirnegi diye gêis c:tkiten sonra ger15i biraz bilg1 ve hallisine kadar her sm1f ve her lerin s1rrm1 nefsinde tophyan bu 

~ • ri 1 il · dlr ekseriyeti veç siyasetine sars1 ·1Yl'are Berre gOlünùn derinllkte bir z1 zaru o dufunu er1 sürmekte . 
•)·agi olan Bolomon küçük: gôlüne ~ Yan resml Dues gazetesi, bôyle bir r~"'aZ bir surette ve müttefikan 
~ag1 dil$mil$tü.r. FransJZ italyan müta- tedbirio bir yenilik olmadag1n1 çünkü nluzahir durmak ad1rlar. Bu siya. 
~ ke kom.L .. ·yo.o.u. Az.'1s•ncian Mai:silya li.. hükûmeUn geçen sene de ayni veçhile set istiklâli muhafaza etmekle be
~an rei:.i Courrl de ôlenler &rasllldacùr. hareket .etmi~ oldutunu Y~~~aktadlr. raber hâlen büyük devletlerin gù. 

ayare Tuluz'a gitmekte idt.. Bu tedb1r, halk1 heyccana du$unneme- 1 . . .. . kt 

k termi§lerdi. 0 zamanki ~raite biraz da cerbeze i!;idlr. çe~it insan serbestçe kumar oyri-
iymetli yildmn artik sahalardan gore hemen bu hükmü v-ermek Memur sm1fmdan olanlar için ya!l lir. Kahvede, S< k~kta, ~ure,. 

büsbütün uzakla§masl.. dogru olmaz .. Ve hekimin sami. de MUHiT'teki tclâkkilerle ilglli da veya burada kun- ar o,·narr;:. < Hayret etmemin sebebi ise; onun 
miyetinden de §Üpheye hakkim1z baz1 hususlara ilina etmck mecbu. ve oynatmak yasak oldugu halde 

en yakm bir arkada§I oldugum haL yoktu. "u muhakkakhr k1· her . t" d B 1 d .. 1 ! kl"" 1 "d 

Fransa 

Y eni nizama girmek 
için tazyik mi ediliyor 

Zürih, 2 (A.A. l- Royter: 
d' .Mu~olinlnin gazetesi olan Popolo 

ltaiia 1da cikan bir makaledt-n anla
lld1icna gOre- HitJer - Mussolini mùli-

1tat1n1 mùtc-akip yeni n.izama Htihak et-
1'l~i lçin Fran.-~ üzerinde ,eni bir t.az
l'ik Yüpilacaktu·. 

1
opalo dïtalia diyvr ki: 

'Yeni Avrupada bütün milletler 1ç1n 
~er vard1r. Fransa 1~;in 1in1dlye _ kadar 

1ltak ettlgi Avrupa tarihi Onü..nde 
.... ~uiiyetleri.ni yUkJenrnek s1ras1 gel

~tlr. 

Bir va pur Ar
j an tin sefirine 

Baz1 memnu risaleler 
Ve evrak gotürmü~ 
A. :al1enos - Aire~ •. 2 (A.A.) - Buradaki 
1"~ 1nan 1>cf1rine gOnderi len ve Mena-Ma 
Ui dLndaki jaPon v.:i.puru ile gelen ko
~·e• in 1nuaycn('..'ii nellcesinde bunlarm 
\. ai1 propagand.Ul Jevaz1mm1. bir ta
~ A1man risaleler1ni1 Nazi zimamdar
""' n1n rotogra!lann1 ve ba.u matbu ev. 

thtiva ettië;i gOrûlmÜ!jtilr. 

Rusyadaki Fin 
elçilik er kân1 

12 ki~ilik bir kaf ile 
halinde Karsa geldi 

d l<.ir.;, 2. (A.A.) - Sov;r<!tler nezdln
lbt.ki F'inlandiya elç~i ve 12 nüiusllin 

12i.tet eh;Hik erkânt pazar gü~ü ~at 
h ·15 treniyle hududumuza g1rm~ler 
~~dlldda h::triciTe menlurlar1ndan Ceiàl 
tri Y•i ve Enuuyet Mudurü Zi.ya Süer 

rarindan kartala~la'fiizr. 
I(:·~ elçililc heyeli aynl flln 17.45'de 
~a eelm~lcr ve istasyonda vali ve 
~ kl kon1utan1 namma kurrnay bas--
1~' ile bir askert mil!reze tarar1ndan 

l~,kbat olunmui ve h.azirlan~ oJan 
rti.u e itzaz ve iltram cdilm~lerdir. Bir 
~det istirahatten sonra mfsafirler 
Cl.ir. le Sar1kam~1a h&reket eylemi1ler-

~altadan Singa· 
l>ura mütemadi· 
~en takviye k1ta· 
at1 gel iyormu~ 
t11~ityo, 2 (A.A.) - Bankokdan bildL .,..,.. 
l~~•IÎa ve Cebelùttarlltt.an gelen cü· 
~'la "'1•ri ihliva eden Inciliz t.akviye 
~""'ai, mütemadiyeo Singapur'a cel
'lo<Ur. Ta)')1U'e da!i ba\acyatan için 

lidir. Bu scne biraz çe:tin gürünüyorsa r1~1gi harb1n d1~1nda kalina 1r .. 
bunun SPbebi Bulgaristanda nillusun 1 Ticaret Nazrr1 Domol da, b1r 
194.0 senesande bir milyondan fazla art- bayra merasiminde §U nutku 

de keyfiyctten haberim olmamas1.. .., r1ye i var. ir. un .m a §OY ece up erde yasak deif.. ir .. . 
Ôyle ya üç gün evvel onunla ken- memleket çocugu mektep s1rala. tophyabdmz: Kumar ayni zamanda b1r a. 

1n~ olmas1d1r. Ve hükûmet Bulgarü.;ta- .. 
1 

· t• . 
. . . sov em1~ 1r. 

na lade edilmi$ oiao mintakaiardak• · . fi . t f · · d on yap1 

di evinde geç vakte kadar bera. rmdan aynhp, hayahn e;;jgine a. l - i~ • yani vazife - günlük . eglencesi haline de girmi~hr. t~ 
berdik. Niçin boy le bir vaziyettcn yak bas!ig1 gün kuclsî ve samimî mai§eti terni~ eden b1r geçim vas1-1 güç sahibi olm1yan • yüksek taba. 

B;tara 1g1n e s1r1n ·c s .. 
i:iraatçi1erin ecnebi memlekeUerde ken- !an tadilâl tsvcç'in hükümranl:k 
dilerine tt:klil edilttek olan daha yük-
sck ücretlerden ist1faG.eye k~malarma haklar1n1 tahdit ctmemi~lir. Bir 
n~ani olmak arzusundadlr. \)man tümeninjn transit sureUy-

haberim olmasm?. bir yurt heyecam ta§1maktad1r. tas1d1r. Bu 11.ebeple ona stk1 sari!- kara mensup - kadmlar arasrnda 
Telefonla d b. Bu hey.,can onda meçhul bir kit'a. mak gerek•'r. kumar b1r !pt là halindedir Ka. onu ara :m.. 1raz f th k · ! • b 

1 
1 

Avusturyada 

Bir çelik ima
lâthanesinde 

Ameleler aras1nda 
kan~1khklar ç1k m1~ 
Londra, 2 (A.A.) - Burada ha

!x-r ahnd1gma gore, yukan Avus
turyada Linz ~ehrinde Hermann 
Gêiering çelik imalâ hanesmde bü. 
yük mikyasta kan~1khklar ç1krru§

l1r. Îtalyanlara daha müsait ~art
larla Î§ verilmesi bu kan§1klùda. 
ra scbebiyet vermi~lir. Alman a. 
melesi kendi glindelikleri de 
italyan amelcsinin aln.akta oldu. 
gu nisbet!e yüksclmcd'gi takdir-
de grev yapmakla tehd:t etmi~Ie1. 
dir. Alman amelesimn mutalcbati 
müsait bir ~kilde karS1lanmad1-
gmdan bunlar üç büyük fmnt ber. 
hava etmck için aralarl':chn b.r 
kaç ki~i ay1rm1~lar ve dige."eri ta
mamen i~i terlœtmUj!erdir. Bu f1. 
rmlardan ikisini berha,·a elmeg~ 
muvaffak olmwjlar, poils \"e siyah 
muhaftz k1t'alar1 grcvcii·ere ate~ 
açm1~lardir. Grcvcilcr mukabek 
etrni§tir. Bunun üzerinc bu 1syan 
hareketini tenkil için Viyanadar. 
asker kuvveti gondcrmek mccbu. 
riyetin hasil olmu~tur. ___ ,,.. ____ _ 

lsveçten 

l§gal arazisinde
ki konsolosluklan-
01 çekmesi istendi 
Stokholm, 2 (AA.) - Alman hükû

iuet.i, Bclçika·da, Lüksemburg·da, Ho
landa'da, Norveç'le ve Ï!igal ed:hni~ a
razide bulunan konsolosluk 1nemurlar1-
n1n Eylûlden itibarrn. geri çekmNiini 
isveç'ten teleb etmi~lir. Bununla be
raber yap1lan bir anla1111J. mucibince 
is\·et hükûmcti, Oslo, Rotterdam, Brü.k
:-el ve Paris'tekl konsolosluklar1n1 mu
ha!aza edccektir. 

a1evziler ve halk ic;ln sag1naklar vucü
de getirilnteslne süratle devam edilmek 
tedir. 

Siyam eazetelerinin verdikleri haber-
1ere gare Slngopur'dakl daJca kU11nlar 
'.~lk1 bir muha1a.za alttndadir. 

Birkac:: gündneberi l$lk sbndürme ted
blrleri tatbik edilmekte olup halk, kôy
lere gitmek ilzere 1ehri tahliye etmekte 
-,Iduj:un.dan bir çok tic:arl mü.essesleri 
kapablm~. 

le geçmcsinc mü,aadc Pdilmi~se 

bu Finlandiyaya bir yard1m te~kil 

1 
eyledigi için yap1lm1~t1r. lsvcç, ne 
mihvere ve ne de garp dcvlctleri
ne karo1 hiç bir husumet eseri 
gostermemi~tir. 

Hitler bugÜn
lerde hir nutuk 

verecek 
Führer bu nutkile 

Alman miJletini bir 
daha harbe kI§ 

haz1rhyacakm1~ 

sonra her zamanki ne§'eli ve hafif yi e. e:me , büyük i§ler bru;ar- 2 - I~ oe MES'UL YET kaçm1l· 1 u gün.eri, gt•cc toplantilan • es-
kahn sesile kar§ima geldi. Burada mak iktidarm1. kendisinde gorecek mas1 §art olan bir tehlikedir. Ak,. ki tekke âlemleri gibi _ kumar â
§Unu da ilâve cdeyim ki Fikretle kadar kuvvethdtr. siyon halinde bulunup mes'uliyet lcmlcriyle geçmek,eàir, Bir çok 
hcrr.en hcrgün tclcfon muhabereôi Îdealisttir ... Feragatlid.ir .. Kud- lehlikesine maruz kalmaktansa o- ycrlcrde bi rkaç aildcn mürekkep 
yapar:z. K1ymetli futbolcü bu def_a 1 ret ve kuvvetini mtmleket için. bol luruna gidip vaziycti idare etmek kumarc1 gruplari bile \·ard1r 
yine mutad konu<malanm1zdan b1- bol harcam1ya haz1rd1r .. Ve mha. ak11hca bir harekcttir. i~te ta~rada münevveri saran 
ri zannedcrek: ' 1 }~t m,ad_d'..emellerden ve rütbe 3 - !~'in çoklugundan \•e paia. MUHIT ve TELÂKKiLER. .. Bir 

- Merhaba Faruk. dedi; ne var du~kunlugunden uzakhr. nm azhgmdan §ikâyet etmek sure. müddet ta§ra havasmda §a~1ran 
ne vok >iivle bakahm? Fakat .. Hakikatla yüzyüze geli§ tlyle yap.1gm1 büyütmek, bir ya. münev\-er, az zaman sonra i§in 

_:_ Hiç ~e olcak. Yahu sen fut. onda. derin yaralar açar .. Hayal. P1P be§ gostermiye çah~mak, bu 1 ç1kar tarahm bulur .. Bu klüp veya 
bolü b:rak1yormu~sun. Bugünkü le_r, .~dealler, gayret ve feragatlcr ekmek kap1sm1 daima açr.k tutan ;:ruplardan birine gircr .. O ~a o
Stad'da bir havadis var. Üç hafta buyuk sarsmtilar geçirir .. Ya soy- bir sigortad1r. tekiler gibi olur. Art1k on~:i di§ 
sonra istanbula gelecek ve Fener- lenen doktor gibi kaçar veyahut 4 - l§ hayahnda s1z1lh çikar-- âlemle alâkasi kalmam1§hr. Ide. 
Süleymaniye maçmda merasimle olam kabul edcrek kahr. Kahrsa mamak en iyi idareciliktir. Flkir aller bir bugu gib; kafa>mdan u. 
futbole veda edecekmi§sin. Bun. iki yoldan birini seçmek zorunda. ve kanaat anla~amamazhklarmm çup gtimi§tir. ~ehird" ili.ilaller o
dan bana niye bahsetmedin?. d1r: Kendi iç âlemine gomülmek adi g"çimsizlik, kitabma uydur. lur haberi olmaz .. Bavramlar ya

Birdenbire sinirlendi. Hiddetle: veya herkesin gid~ine uymak.. mamak idaresizlik, ik 1dars1zhk.. p1hr, ruhu duymaz.. ·Mil!Î toren. 
- Emin ol ki yalàn. dedi; hem Her iki balde de bir enerji son. tir. lerde bile çabuk bilre :~ g. S'E'k .• 

kim yazrr1~ onu? Ankaraya gidece. rnÜ§, bfr genç kaybedilmi~tir. 5 - Ve .. mhayet bir üsttekine diye dü§ünür. 
gimi sen de biliyorsun .. fakat ne $u muhakkak. 1r ki, biz yurdu- tabasbus, bir alttakine tahakküm l\Iesleginde ilerlemck ;;Dyle dur. 
boyle bir rr.erasim ta~avvur edil. muzun iç yüzünü :yi bilmiyoruz. edebilmek iyi bir taktik.ir. Aksi sun, ad1m ad1m geriledigin:n far
~ektedi~, ne _de futbnle dernm ';: Mektep hayatmda. kitaplara gèire halde sandalyamn emniyeli ve kmda bile olmaz.. t§ hayalmda 
d~p etmivecegim hakkmda kat 1 hüküm yürütmiye, faraziyeler ü. j makamm otoritesi gibi me>elelerle idarc1 maslahatç1, kirtasiyeci ve 
bir karanm vardir. · . . zerine <atolar kurm1,·a çali~1yoruz. kar<. tla<mak ihtimali \'ard1r. çckingen olur... Sosyal hayatta Zurih, 2 (A.A.) - Saint Galien y d k k b h d b ' J ' ' 

T bla t isv1 re azclesinin Ber - a .emc ' u ava is If Lâkin hakikatin yüzü hiç te um. Buna binaen ta,raya gelen mû. korr.plemanc1, murai ve ,,an'.aJCl 
1. age h. b .. Hç l]ng b g··nle d- balondan 1ba.ret.: .. 1 b k t•· 1 dugumuz gibi çikm1yor. nevver gidecegi yolu çizerken bazi 1 bir t1p halini ahr_ r.Iemrcket 1~Ie-1n mu a rr1 i. ~-r1n u u r e Tamam1le ove unu -a iy. .. . . . 

1 
. · d d b. · -· · · · · . 1 - . . . :· Tap-ada Munevven 1çme a an kafalarda ycrle§mi:; olan bu ak1- rmde vur um uymaz, 1r neme. 

bir .nutuk vercccgrn1hb1ldmyor.I yen_ tekzrp "'.1cb11ir<m .. tekrar sana bir mubit vard1r.. Bu muhitin 1 deleri besaba katrnak zon.ndadtr lâz1mc1hk ,-e §ak§akç1hk yolunu 
Fuhrer nutkunda arp mcse e- hul,sa ede)•im· Futbole dPvam e. . .. • . . . .. . ·· .. 

1 . . .. d . k Alm . . : .__11 . d - .1d. kendme gore telakk1Ien vard<r .. , Is hayat1 di§mda kalan bo§ za. tutar.. ve boylece bir cncrJ1 soner er..lnl goz c·n gcç~rece ve an.. dtp etm1vecelr1m ~ 1 P81 lr .. ve 
1 1 1 

' k ka bol 
h be · b. k · · , .1 • h. b. k Bun ar kolayca y1k1 acak sam 1r.. manlan eglence iJ-c gecirmck ber. ve bir iymet y ur. ian mu are y1 1r 1~ mevs1m1 bu husu<ta ven m~ 1ç 1r ara. k ··kl · d · ~· 1 · 

.
. • 1 k· · . F.a at... ko eri çok ermdeu1r.. lœsin hakktdtr Ok. uma spor mu Fakat, ~unu da unutmamak la. 

!al· a geçirmcge haiir iyaca .ir. rtm yoktur. Bir mezhep gibi ruhlara islcmi~ ik. b • bah · . 
1 

. ' k. ' k • zundrr ki, ta\'fada vaziyet ne olur. 
Muhab1r. Führerin, ~ mevsi. Fikreti daha fazla k1zd,rmamak l B h't· '·-d 1 . . .. l s ·1, ag, çe I~ tri, iç ' ve u- sa olsun, bu havay1 ru··ru··terek veni 
· k 1· k muhabere mevzuunu ir. u mu ' m a.u e ermt §OY e- mar - yerine ve adamma gôre - ' J m:nde yard1m te?• r atmm ü~at için hemen ce hu··"--a t ek .. k .. d.. b.ir muhit '.·ara'.acak olan kudret 

. . .. k tk d ' t• d. ""' cm mum un ur. b·1rer rg"lence vas1tas1d1r ' merasimi hascb:le buyu nu u.. eg1~ 1r 1m. • . . - . . .. . P m· 
. . .h . Li Id ·- 1 - Hayat, ona mltbak etme. Tasrada eg"lence namma vap1 da.ma ve duma munener g no !lu 1re.d etmesi i t1ma o ugunu • · · b"l 1 · -· · .. 'Il " - ~ l" 

.. 1 k d. " 
1 

s1m 1 en crin yuzunc guler. Eoa- Jan <eylcr n.'k mahdut ve muay- kudreti olacakt1r. Ruhu, gon u, ~ov cme e 1r. Telef~lndan sonra masam1n ba- k~ b. t ·fi d b ~ · J:;'- • 1 k t 
- H·t1' Al " ·11 t• . k - . . .. .. .. . sen ze amn ir ari ' e udur. yendir. Smema tiyatro gibi §ey. kafas1 \"e v1cdani temJZ mem e e 
B. 

1 
.cr, 1T1°n ';'' e 

101 
uv ijtnda kend1 kendime du5unuyor. I 2 - Vm·dum du\·maz olmak, 1 . ' · 1 ocuklan Yarm1n bu kutlu günü. 

vetli vc vakur oltraga davet ede. dum. Fikret arkada<larma her hu. gününü bo§ geçinn~k için en i i ! Ier çok yc.de bulunmaz. Bulun. ~ü tes'1t ederken bu i ·de emek 
rektir Bu millet bu sene zarfmda su,ta candan baghd1r. Fal;.at fuL ed. Y s ada o kadar 1y1 degtld1r. Spor 

1 
h kl ~ 

~e suÏhiir. 11~ za! •rin elde ed:Je. bol h•kk:nda en yak nlanna bile ça
3
r ir.Ek .k d.k k h f:Jliyetlcri de aras1ra yaptlan fut. \t·err;i~ kolmadnm a 1 gururunu 

. . • - si ge 1 arama ve er b 1 1 d t k 1 d a~1vaca ar 1r. ~·,i:cegini bilivor ve Almanya ile fazla bir sey soylemcz .. yapacag1 .· .. k .. d ,··1a· B 1 o maç ann an, a O§U ann an . (Ç1n1rl 
· k · k d. d.. .. .. k eye; 1 gorme 1y1 eg1 ir. un an .b etr Ç 1. b 1 1 h lk ~ "u tahrip edic1 harbi uzatm ·a iç:n <oevleri sade en 1 U§unur ve a- .. 

1 
k . -'-li . . 1 ar ir. ay or, a.a ar • a 1 

• · ' · . d k d. . , soy eme 1se = llktir. 1 h t 1 • k .. 
Amerkalrlar tara" ndan Ruslara rarlarim yme ~a ece en ' venr.. 4 H k . . . . sosay aya a a l§•trma içm ya. z· t k" l 
yap1laP rr-alzcme ~·ard1mmm Al. Kimbilir belki de ona hakikaten .-. ~r. esm yanmda c~lrirruz p1l1r - iyi bir eglence vas1tas1 ise l Jra a ma JDe e• 
man harp sanayiinc yeniden yeni- veda etmi~ vazivette,·iz. Belli 01. hepumz ·için .. . • diy~ . bagirmak, de bunlar da seyrtk yap1hr. Oku. 
)e agir ,·az.feler \"e fedakârhk :noz. ihtimal birkaç zaman sonra y~lmz kalmca •Hepmiz bemm .'· ma!' esasen bir eglenœ ,asitas1 
'•.hmil etmektc oldugunu da lah. belki vine onu büvük bir k1ymet çm ... • d:yebilmek muvaffakiyctm olmaktan uzaktir. ~u haldc içk.i 

ri yedek aksam1 
min ediyor. "!du~ sol aç1k mcvkiinde tekrar §artlarmdan biridir. ve kumardan baijka yapacak i§ 

Muh b . b . t k d ... bi!iriz. 5 - Ve nihayet... ~u Olümlü '·oktur. Çiftçiye mÜbayaa fiah a 1r. u vazy1e ars1sm a gore d.. d h · d.. lt · k ik J 

yap1ln<t~ olan fedak.ârhgm n~hai ~Bu ikinci ihtimalin uzak veya unya a er §eyi uze miyc a • iste, ta~rada münevverin bo§ üzerindcn verilecek 
•aferle bedelinin odenecPgi husu. yakm bir zamanda dahi olsa ta. mak bo~ yerc kendini yormak de- \'akitlerini dolduracak ycgâne eg- Ankara, 

2 
(ikdam Muhabirin. 

sunda milleti ikna ve ona cesur hakkuk etme~ini dilersem acaba mektir. r.cc vas1tas1 da bunlard1r 
k d · · • B c s1· 1 · hayat111 hcr den) - Ziraat Vekaletince satm ,.e emniyctli olma!~1 tclkin ,,in l"ikret bana :zar mi ersmiz · ·· u ana pr n P et T gelen münevveri bu 

Faruk ERER sahasrna tatbik ed1lebilir. airaya ahnan dolap!J ve tarakh orak ma. 
büyük 'i('flerin vcciz nutuklarla ----- 1 • yola sevkcden ve te~ik eden se. kineleri yedek parç&larmm bu 
hitap ctmelninin p<>k tabiî old11- - 1 kt 1 • Ta~adak; münevver erin çogu beplr §Unlard1r: u y1 me ep er1· 'Ilemur sm1fma dahild1r. Bir k1s- gibi makinelere sah1p olan ziraal-~unu da ilâ\·e ediyor. k 1 - T~aya gelen münevver .

1 
.. b beJ 

1
. u··-n·ndo_n --- - mizde 0 unacak ml da scrbest mcslek sahipleridir. . . Çl ere mu avaa e l ·-

lk l• ~(If 
0
-· r i;;mlâk ve akar sa11ibi veya hususi umdugu ~ylerin bir çogunu .bu. 1 saltlmasrna ·He)-eti Vekilece mü-

k"1taplar lamaz. Gazete, nrecmua, k1tap. 1 saa~~ olunmn<tur. 
gelri olanlar da vardir. "" _,, ] d 1 k v.s. gibi kültür vas1talarmdan0 y1- --_ Ceza an Irl aca Ankara, 2 (tkdam Muhabirin. Serbest çah~anlar muhite uyma. b 

be b.l yecek. giyecek, §eylere kadar. '-' Makarnaca ve Bakkallara un 
1733 numarah taksi sahibi Riz;; len) - Bu sene mekteplerde ted.. oint en iyi bilen ve becerbee 1 ~- yokluk kendini gêisterir. Müze, ten:iah 

ile 2463 numarah taksi sahibi Mer ·:sata 22 Eylûlde ba§lanacagmdan lerdir. Boyle olmakla ra r ir sergi, kütüphane, sinema, t1yatro 
met Çakann baz1 mÜ§terileri istc >U y1l devresinde okunacak kitar erden muayyn bir gelirleri b11- gibi ~eyler çok yerde bir lüks, 
dik.leri yerlcre gotünnek isteml 1 ; eleri l\1aarif Vekâletince hazir- 'unmazsa tutunmalan biraz zor- bir tantezidir. 
diklerinden haklannda ceza zab1t mm!.§ olup bir haftaya kadar vi- iur. Bu simfrn mümeyyiz vasfi §U 2 _ Ta~ada bir filtir hareketi 
tanzim edilmi§tu. Jûyetlere tamim edilecektir. dur: yaratmak için etrafma toplamay1 

~~~~~~~~~~~~~ 

dü~iindügü kimseler nemelâzimc1, 
- Hiç... adam sendeci insanlard1r. Bunlar 
Masamn üstünde duran yans1. her hareketi müstehzi bir tebes

na kadar içilmii b;r puroyu yak. sümle küçültür, ve kmverirler. 
mi§h. Birdenbire yüzünün rengi 3 - TaFada hareket namiyle 
degi!;ti V'!! yerinden frrhyarak ken. yap1lan §eylerdcki kadyitsibzh~ dve 

Vilâyete verilen emir üzerme 
dünden itibaren ~ehrrmizdeki rr-&. 
karnacilara 100 çuval, bakkallara 
13 çuval, lokantac:lara da 3 çuval 
un verilmesinc ba§lanmt§hr. Bak
kallar halka sa~ .va1"1caklard1r. 
Lokantac1lar da ihtiyaçlarma s;.;r. 
fedeceklerdir, 

so 
r- - mac~r;;; romani : 3 ~, 

SE FER j 
...... __ \...(' Çeviren: M. Feridun )! __ _ 

'-, Zab1ta ve deniz 
\ §eyi yine sêiylemem .. Mademki bir 

kere ba§lad1mz bari arkada§lara 
da birer bardait $arap !Stnarlaym ... 

Boyle kepaze bir seferden sonra 
ne kadar içsen azdrr! 

Genç bir gemici sinsi sinsi yak. 
la$arak Poti • Lui'yi kolundan çek 
ti. Sonra ikisi d-c Brelan.va lisanm 
da bir ~eylcr konu~maga ba§ladi. ô ~--.:;__~--~~~-

~ait ·•ltilerde ne§e kalmam~t1. Al· üç ay yerim, fazla deg1! .. Zaten ar. 
.... ! k b I k · 1· h t ·h - Ne sovlüyor? ~., d-...., e onu§uyorlar ve ikide benim de u ara 1 1s ira a e 1 • J 

~;,0 e komiserin masasma dogru tiyacim var ... Eger isterseniz he- - Yatmak vakti geldi diyor ... 
UJ'orlardi ·d 1· - Arkada•m m1? men g1 e 1m... ' Ili;-- l3unlar1~ hepsi cOkyanus. da _ Ocak ba~mda ID1 çah§iyor _ Pêiti • Lui omuzlann1 silkti ve 
Çah~1yor? dun? arkada$1 barda~1m elinden almak 

•i.~ lkisi hariç olmak üzere hap. _ Tabiî. .. Her zamanki gibi... i.ste~ için inat olsun diye §a. 
~u; leasketü ~§man adam kùavuz ate§Çi muavini idim! . rab1n son damlasma kadar içti. .. 
Ilia~ l<iziJ saçlts1 da bahriye dogra - Kaptam s1k s1k gorüyor mu • Britanyalmm k~lan kahn, saçlan 

lSid1r, tdin? kivirc1kt1. Megre onu davet etti: 
'1~ Cemide ne oldu anlat baka. - Seferde topu top iki kere - Gel yanm1za otur ... 

...._ gordüm. Fakat gemial. ce,·ap v-crmeden 
l'lilmyorum! - Telsizciyi? gidip ba§ka bir masaya oturdu ve 

~ ]), kat et! ... Past1y'de bar- - Bilmiyorum! giizlerini Jromiserle arkada~dan 
~n ar, ~ d1gin günlerde bir cüz.. I - Leon, bardaklan doldurun! ayirmad1. 
~ntitlliesc!P.si ç1km1ih· .. Onu henüz 

1 
- Poti - Lui istihfafla güldü: Havada bir agirhk ve deniz ko-

' lliad1n deg1l ffil? Geberecek derecede sarho§ kusu ,·ard1. Daha trmiz, daha ay. 
O rneseleden dolay1 olsa olsa olsam bile sêivlemek il.1emedigim dinLk olan arka salond.a sen-ah-

lann domino oynad1klar1 i§itil.i. 
yordu. Bir burgu makinesi inadile 
fJkrim talùp eden Megre sordu: 

_ Çok bahk tuttunuz mu? 
_ Kepazelik dedim ya .. Bura

ya gelinciye kadar bahklarm ya.. 
TISI koktu ... 

- Neden? 
_ Iyi tuzlamami§lar... Yahut 

ta fazla tuzlam!.§la! ... Rezalet ca. 
mm! ... Gelecek hafta gemi hare
ket edccegi zaman müretlebahn 
üçte ikis1 karada kalacak ... 

- cOkyanus. yme sdere mi 
ç!luyor? 

_ Tabiî!. .. Makinelerin faydas1 
c·? ... Yelkenliler :;?ubattan Eylû. 

le kadar bir tek sefer yap1yorlar. 
Fakat ba!ikç1 gemileri bu müddet 
içinde iki de!a baltk yerinP izidi
yorlar ... 

- Sen de gi<lecek misin? 
Poti • Lui yere tükürdü ve bez.. 

ginlikle omuzlar1m silkti: 
- Bence kodese. tebdili havaya 

gitmek daha iy1 
-- Kapt~n l.a 1<krnda ne biliyor. 

sun? 

basma kahpç1hk o ka ar anz ir 
J.ini sokaga atti. Kaldmmm kena- ki bunlar çogu yerde iyi yerine kë 
rmda, ayakla isti!rag ettigi gorül. 

.. tü tesir b1raktr. 
du .. Bretanyah . arkasmdan git.. (Burada §U soru hattra gel.,bi.. 
m1~t1. Patron içim çekt.i: lir: cKendine güvenen bu gcnç 

- Yaztk degil mi? ... Daha ev. noksanlan düzeltmiye, daha iyL 
velsi gün cebindc l>in franga ya.. l 1erini yapm1ya t.için çal1'jmtyor 

in parasi vard1. Bugün ncrede iS'!! da küserek bir kèi§eye çekilmeyi 
borca içecek... istrid•ycdcn., is'.a. tercih ediiyor? .. • Bu )"'rinde l.ir 
kozdan ba~ka bir §ey yedigi yokL.. ;orudur. Fakat, i§in iç yiizü b1 

Sonra parasile ne yapacagm1 biL kadar basit degildir. Bü'ün isl?nn 
miyormu~ gibi herlœse içki ismar- kidemli ~ediklile.ri vard1r. Ge.:.•h.11 
1 olmak iç1n de b1r çok yollardan 1yor ... 

. . . . geçmek gerektir.) 
- cOkyanus• un telSlZCJSUU ta.. Diaer taraftan münevveri il/ki 

l1tanbul Mmtaka Ticaret 
Müdürlügü 

~1mdiye kadar Hkàleten 1dare 
edilmekte olan istanbul Mmtaka 
Ticaret Müdürlügü izmetlerinm 
daha iyi bir surette ifa edilmcsi 
için bu makama asaleten b1r mü. 
dür tayin edilmesi dü~ünülmP· te • 
dir. Ankaradan .hnan haber er. 
~éire istanbul M ntaka Ticaret Mü .. 
dürlügüne Ticaret \'ekülcti d1~ ti 
caret dairesinden bir za·1n ' :.: 
edilecegi ogrenilmi~tir. _ __,,.__ 

myor musunuz• " ·k d • ·u 
· ve kumara ie§Vl e en ami er isminde bir çocuk ••faltta kp 

~. B.urada yatiyordu ... Yemek- pek çoktur. Hususi rr • ksatlar için ·:na birdenbire ç1kan bir kan 
ler1m ~te ~u masada yiyordu. , verilen ziyafetier, e~lcnti maksa- ~n altma kalarak muhtclif 
Sonra gürültüden azakla~mak icin diyle yap1lan toplan•1lar içki.'·e ~ • rinden aj!lrca yaralaum1,. btl 
oteki salona gidip yaZISlDI yaz1-1 II~tirma bak1mmdan çok ôneml e kaldmld1g1 Guraba h. >tan 

Kamyon albnda kald1 ve olé 
F>Nya • K~çükçrkn.<'<.·e yolm: 

bisikletle gezmekte .'!an Osrr 

yordu... rol nynarlar. Bununla beralxo1 'e fazla kan kaybettig:nden our· 
- Kimlere yaziyordu? lmünevver arasmda hilhas:;a tür. Karnyon ~nfôr'i Pikmet tr 

(Dcv~nu var) 11:enclerde • iclti oelt raifüet *" edilmi$ ve tahkikata ba;;la;i.n 

·Il 

-



SAYFA-4 

"V ordusu 
" iranda 

Al man sef arethanesi 
duvarlari "V,, harf

lcrile dolduruldu 
Londra, 2 (A.A.)- V har!ile ifa. 

de cd1len za!er seferi §imdi Îrana 
da t~il ed1lmi~ bulunmaktad1~. 

Cumarte!G gecesi Tahrandalë 
Alman elç1lik binasmm djtvarlan 
bastan ba a V harflerile doldurul
mu~ oldugu gibi Almanarm ik~
met ettig1 ev vc h_Farethan lenn 
duvarlarma ayni harfler yazilrnl§· 

tir. 
AhirC'n inti~ar edcn resmi bir 

tcblig ile Almanlar bu zafer ren:
zmm kendilerinin nihai zaferlen
nin tunsah oklugu iddas~nda bu. 
lunmu~ olmalarma ra~men iran. 
dak Almanlar mümkün oldugu 
kadar suratle bu timsali silmege 
w: ortadan kakhrmaga §1\ap eL 
mektedirler. ing1liz vc Rus kuv
vC'llerinin irana girn.esini müte
ak1p sefarethaneye iltica cylcmi~ 
olan Almanlar, sefarcthanenin 
](endllerini ibatE için hiç bir ha. 
zirhk yapmamas1 ve Alman tebaa. 
larmm irandan hareketlerini ko
layl:l§tirmak ~ Ile me~ul olma,. 
masi haseb1le ga ·n memnundur. 
lar. 

Tokyo - Meskova 
Vafigton 

( ........,. 1 iDri •Y1ada) 
l;,i :yeni btisd bul /:1 faide-

d ttik. Digerclhetten bu me eleye 
· ton hükûmet.inln dikkatini cel. 
•l'ge devam edeœiiz. Çünku Va

,:.ngtonun cevab1111 da meselenin yeni
d .. n tetk1k!ni cabett.ren bau kanaat
lerln !!ode • olar<ik kabul ediyoruz. A
merikan ce"abmm tarz1 tahririle Mos
kov:m1n ce\ abl arasmda ulak blr !ark 
olmasma rajtmen bu ce\·ap japonyayi 
tat ln etmem ktedir 
" A1nerlknn - Japon rt uzakcrelerl hllk
k irda ayni z.at §unlari >ylE'm1,lir: 

Bumcselc h:ikkinda ne kadar konu
~ rs K o kdar 1yi olur. 
A. 11 RiKAYA KARf;I DAllA AZÎ.1-

KAR BÎR . Ïl"A~ET 
Tokyo, 2 (A.A.) - Ycm S· rkl A ya 
lll~lig1 murnhlJas arindan Gl'ocraJ Ha
ya 1 ile r.n>yolist mebuslardan Kuyta
ro .Nueil , Prens Konoye'ye japonyamn 
Amerlkaya kars1 daha azimkâr b1r si
yn_ct 1.aklp etmcsi talebioi havi br ka
rnr "ll?C'h te\ d. etmi~krdir Bu s!yn.et, 
k rar St.r<'tll'e gôre ; sag.daki e aslara 
1. tin ad edecekt.r. 

1 - Uçlu nùfaka s:idakat. 
2 - Uzak $arlda ytmi blr nizarn te

s1sme matui . iy asete de" am edilmcsi. 
S - G •ek Tchang - Ha1 - Tchek'e 

gerckse oni.n yardur.ma kos;inlarla mü
cadele. 

4 - japon deo1zler.nde memleketm 
m!Jdaf:i m1 temin t.cJecek tedbirler a-
1 mmaSJ. 

hi haber alan rr.ah!il!erde beyan edil 
di1,'lne gore, bu dôrdüncü madde Ame
riktm gem1Jerini11 VI divostoka k;,dar 
1;1deb1lmelerir1e mâni olmak: içln japon 
kara sulari hududunun genlslctilm 1 
n•âna!1m ihtJva etmekteù1r. 

Laypzig sergisi 
dün aç1ld1 
(~ 1 incl 1ayfada ) 

mahsu~n ve mamulâhm ihtiva 
f'd n pavyon, emsalleri arasmda 
urnumun takdirini kazarum§:ir. 
Sergid~ )tarde§ iran pavyonu da 
çok alâka uyand1rm1~hr. 

Ziy .netten sonra verilen èif:le 
yemeginde reisin nutkuna Tiirk 
Tic ret Odas1 fahrî reis.i büyük 
~lçi Hüsrev G€rede bütün ecn"'
bJler adma cevap Yermi~. gosteri
len m1sarperverlige te~ekkür ed~
rek Türk - Alman dostluk muahe. 
1:ksinin luymetini tebarüz ettir. 
ml§ ve yem tJearet muahedesinin 
dostluga uygun ve iki taraf men
faa ini ramin b1r ~ekilde inatç1 
fumdini iz)Mr v müzakerata mc
mur h etlere mu\·a!fakivet te_ 
mt'nm eyl~tir. • 

randa harekât 
tatil e ildi 

(~. t.a.r.1f1 1 incl 1<ayfada) 
nr de •:mm tedbirler nhnrr hdu: .. 

I1 iln daki Almanlar1n bir hartaya k:i
dar iran'1 terketmelerine musiwde c
d ldii:me da ,r olan ve hcnüz teeyyüd et
rr1yen p.yiadan bahseden Times 1:azc
trs1 oyle dr' am ed1yor: 

~::ntrikalan Ile iran'1 bugünkü vazi
y<-tc> du~üren bu dù!iman tebaas1nm 
1 ane hareketlerine ba~ka yerlerdc 
dC'vam etmek :çin ~erbesl(·e $UTaya bu
ray.i g1tmelerJJe müsaade edilmcs1nin 
ka' iyen m&k• 1 ebeb1 yoktur Türk·ve
ye \eyahut Atgamstan kaçmam1~ oÏar. 
.Al nnlar1n h.1rp es d addedilmelerl 
nap ~-der, J:: er bu Alm nlar, mevkuf 
tutulmi)acak olurlar.a mutteflk hCikû
"' eUeri modern t.arbln mah1yetinl an! _ 
rr m1$ oln ak.a 1ttiham etmek icab e
der, z•ra Hitler'in maksatlarma hlzmet 
etmAk Ozere bitaraf polit1ka adamlanni 
Yl.Agurmaga rr.emur ed1lmi~ olan Nazi 
ajanlari Hitler'ln açm1$ oldugu seferin 
i'1dller1d1r ve tanklan, toplarl llloil""V•a 
tden!u k<.da.r taaldu Ier. 

1 
Sulh ~a yialar1 
ve Fin tekzibi 

Sulh talebini 
Rusr ar yapm•t 

Amerikanzn 
Londra sefiri 

--.--0---
Mosk ov:r'lD· ricasile 
bu hu!.usta f aaliyet 

gos t e riy o rm u~ 
Stokholm, 2 (A.A.) - Finlan. 

danm üçüncü bir devletin iavas
sutu ile Sovyetlcr Birhgïle mun
ferid bir sulh yapmak 1Stediginc 
dair dola~n §a) ialar hakkmda 
Afton Tagebladet gazctcsi bunun 
Ruslar, ingilizler ve Amerikahlar 
tarafmdan uçurulmu~ bir balon 
oldugunu yazmakt, dir 

Bu gazete ~unlan llâve- eykmek
tedir: 

Harbin inki~afl bak1mmdan bu 
talebin Rusya tarafmdan serde. 
dildigini iddia etmek daha müna
sip olurdu. Filhakika baz1 kirn. 
selerin soyledigine gore Arnerika
nm, Londra 9efiri W.ivant, Mos. 
kovamn ricas1 üzerine, Fin - So'v. 
yet sulhü lehinde büyük bir faa. 
Jiyet gèi~ermektedir. . . 
SliLH i;;A YiALARININ TEKZIBI 

ÜZERÎNE ÜÇ NOKTA 
.Londra, 2 (A.A.) - Mustakil 

FraDSlZ ajans.imn Stokholmd:iki 
muhabiri bildiriyor; 

Sulh tavassutu ~ayialannm Fin. 
l r tarafmdan re men tckzibi ü... 
zerine üç nokta tebarüz ettiril
mektedir: 

1 - Finler bu harb1, bir müda. 
faa harbinden bahscder gibi bahis 
rnevzuu ediyorlar. 

2 - Sulha tavassut etmesi için 
herhangi bir devlet reisi nezdindè 
ksebbüste bulunduklanm tekzip 
ediyorlar. 

3 ...... Harptcn i;;irndi) e kadar el. 
de edilen nctJcelerin Finland. va.. 
hlan ~a~1rtmad1gm1 t-emin etm~k
le beraber tabiî Finlandi~·ada 
mcvcut sulh ar.wla1rm da yalan
lamamaktadirlar. 

-::.=~•~----------

Alman tebligi 
( 8'wfl.aral 1 1 lnci say fada ) 

.1a 15 Sovy'et ta ·yare~i dü§iirül
mÜ§IÜr. Bir tayyaremiz kaybol
mu!?tur. 

Stokholm, 2 (A.A.) - Finlanda
da Finler Kareli berzahma dogru 
!'!.crlcmege de\·am etmektedirler .. 
Fin pi~tarlan eski Fin - Sovyd 
hududu .Yermde, Sisbak civanna 
kadar gelmi;lerdir. 

Ruslar b<'rzahm ~ark k1smmda 
henüz m1.1kavemet etmekte iseler 
oc F.nkr I advga gülü ünr nrlc 
Vouksenïn mansabmda Taipalc 
~hrini i§gal clmi§lerdir. 

B<?rzahm bu k1smmda Ruslar 
çcvrilmék tehlikcsinden kurtul
mak için süratle ricat etmektedir
lcr. 

Sovyet\er Cenupta Le:r'.,gradm 
ëniinde müstahkem ycni bir hat 
tesl:; i:tmekle me§guldürler. Ce. 
nupta ~Iman kuvYetleri ye
niden Novograd iitikarnetinde i
lerlemc.ge ba~larnb~1ardir. ilmcn 
gOlünim cenubundaki Sovyet kuv
vc:lei-imn imha edilm.i§ olmas1 
Almanlara Îlmen golünün sahil
lerini taki-ben Lenfngrad istikamc. 
tindc il€rlemek imkâmm v~recek
tir. 

$imdiye kadar Estonyada me~

gul bulunan Alman kuvvetleri 
§irndi Leningrad mmtakasma sev
kedilmektedir. 

Bu istikamette Alman pi§tarla.. 
n Leningrada takriben 50 kilomet. 
relik bir mesafeye kadar gelm* 
lerdir. 

Stokholm. 2 (A.A.) - Vipuri
nin sukutundan sonra Fin kuv
~t ri, · eri h devam 
edcrelG Leningrada 50 kilometre 
mesafede bulunan K v~nnapa ka
sabasma varm1~lard1I. 
BIR RUS GE ERALÎ MAKTUL 

DÜ$TÜ 
Stokholm, 2 (A.A.) - Cephede 

bulunan bir muhabmn bildirdigi
ne gore Rus Gencrallerinden Sc
lentsof $arkî Karel.iidc cereyan 
den muharetx>Ier esnasmda mak. 
· tül dû§mÜ§lÜr. 

Stokholm, 2 (A.A.) - BE'rlin 
radyosu Sovyet k1t'alannm Kara_ 
denüde Dn.eper'm Garbmda bir 
yerc asker ç.karrr.aga te~ebbüs et
tiklerini fakat Almnn Jar tarafm .. 
dan püskürtuldüklt>rim b:Idirmi!;
tir. 

'-EYLOL-1111 

Falso sesler · 
(Ba~makaleden de\'am) 

denizlerin kapah ve tehlikcli ol. 
masindand1r. 

Sovyctlerin kend iJerine K arade
nizden ~· ai\ lmasm1 istedikleri yar-

1 d1m da fazla birkaç harp gemisi 
degildir; çünkii Rus donanmas1 AL 
manlarm elindeki Rumen filoti L 
lâsma nazaran. hiçbir hesap \'I' 

m11kayeseyc tahammül edemiyc_ 
cek kadar czici bir üstiinlüge sa
hiptir. Sol-yl.'tkre ticarct vapurla_ 
rile yapilacak nakliyat için ise Bo

Bat, dit, nezle, grip, romatizma 
Ne v ra 1 j i, K 1 r 1 k li k ve B ü t ü n Ag r JI a r 1 De r h a J K e s e 1 

gazlar aç1khr. 
icabmda giinde 3 ka~e ahnabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutular1 

:srarla isteyiniz. 
!\mirai Stl.'rling bu hakikatleri 

bilmiyecek kadar cahil ve galil ise. 
Amerikan demokrasi!>inin ruhuna 
as~ uygun olm1yan makaleler laz_ 

" (•., :- "1 ·· '- ~' .,.. r ~ ~ <.. '- • • 'c ~,. • ; •, 

maktan içtinap ederek kendisine Türkiye bogazlar1 
ba~ka me~galder aramahd1r. Bir! harp gemilerine 
dost dl.'vlcte kar 1 ba§ka bir dost 
ve miiitl.'fik devldin donanmasile açmah imh; 1 
tehditler . a\·urmak, onun boga- (Baft.azal• l incl s:iyfada> 
zm1 s1km1ya kalkt~mak gibi mâna. Ankara radyo gazetesi dim aks<1n.lo nei; 
sizhklar yapan bir Amiralin aklm- rlynhnda dem1~t1r ki. 

<Amerikada bir zaman ~OK y uk,ek 
dan ~üphe ctmiye hakkim1z \·ar. . . , bir mevki i~gal etm1~ olan · · z<1trn 
d1r. Jlerhalde bu Am1r·llm. Amer•- bu yolcl:iki mutalealanm hayrc c: kar
ka i~in de muzir ola "1 iddi:<larnu 1 plamamak eldc rlegild.r. Boyle bir mü
akh ba~mda Amerikalilann da, in_ talea 1918 y1hn<la dald1g1 uykudan an 
giliz miittefiklerimizin de §iddctle cak bugün ,1yanan ve bu. güui111 m:1c!<1 

hnk1kaller1111 bllmeyen blr ::idamm ai:
rcddedeceklerini ~iiphesiz addedi. Lllldan çlksaydi bdki yadirg::inm:mh. 
yoruz. F.ger bu zat hakikaUerden bukadar g"-

2 - Yine Amerikah Star gaze. fil ise kcndi,m, t yandmnak i~in k1saca 
tesinin •Rusva:ra irandan kap1~ dlyelim ki: 

· · • • . 1 •Bogazlar muka\ elesine gore harp ha 
ba~hkh. yazis~ da 1kmc1 ve daha !inde bulunan devletlcrin bile tlcarN 
falso bu sestir. gemlll.'ri yahm. ~1hhi muayeneye tabl 

Bu yaz1ya yann daha esash su. oalrak Ilogu:llardan geç,.bilirler. Eger · 
tt ~· b .. l"" k bugün bu •Crbcst gE'<',itten istifade cdi-

re e cevap vere~~g~z; . u~n u Jemiyorsa bu Bogazlarda her hangi bir 
yalniz §U kadar soyhyehm k1 S tar mernnuiyeiin bulun111asrnd n dl'gil, 
gazetcsinin makalesi, Türkiye ile 1 Bogazlar d1~1ndaki dcnizlerin emniyet-
S v tler irligi ma bir k\Dl-1 slz~gmdcn 11.'1'1 • e èkt.edlr; . 

dak aktan ba ka bir ~ey de. I s;~~; donanm ; ~rlle 
iîldir. Amerikamn daha dün tek. m k y k bul etm·. k: a r ·· · 
rar ilân ettigi prensiplere tamami. bir durumdadlr. So\yetlt•nn bugiinkü 
le nJu..n ola.n kundak alwz harhi lihtir.içlarmm d ltaç zirhh e ·a :tor-

: 1 t · · ' d" k d p1do old11gunu snnm1yoruz. 
gcm~ e miyc ,-e ~lm 1 ~·e a ar Amiral ,imdik1 ahval e~k1 harblerde-
düriist bir bitarafhk muhafaza et. k1 glb, olrr·arl gmdan bahsediyor. Gor
mi~ olan ml.'mlekctleri de barbe i;cktl.'n $imd1k1 nhvnl, es·· harplerdekl 

gibi degild;r, Ve ne kadar kuwet.li o-
sokn11~·a :,-anyallilir. 

Bu gazetl.'nin Tiirkiye He So\'. 
lursa olsun, kal'i b1r ha, ;i üstünlügii 
bu,h unaf'Jkça !ilolar, sahillcre yak111 
ycderc!e nmharebcye giri'iffi<.>kl.en ihtL 
raz etmektedirler. 

Vaktilc• yük,c·k mevki 1~gal ctm1~ c
lan kim~derin kend1 niemleketlenle 
dost ya,ayan ür dc\ 1e1,n caol!!n ka tc-j ••••••• K u··çu··k Tasarruf 
den boylc hC'!'!lba ~•limaz ym1lar y:izar- .-
ken bun .. m ne •;irlu zar;1rlar dogurnC'n- 1 Hesa 1 1941 •k • 
gm, kMirmeleri lflz1m gclirdi. E{:er bu-' P 8fl ' 1 ram1ye Plân1 
nu yapir.1yorlarsa me,'uhyet mevkiinde 1 
h·ilunanlara bunu d;mi~abilirlerrh . 

e>ideler: 4 Subal, 2 MayJS, Agu;tos 3 Îkmc 1e,rln 
tarihlerinde yap1hr. 

1 
iyi haber alan mahfillcrin Iik. y •• k S 

rince tekzip, oz emniycti iQin harp U r - 0 V Y e t 

Jctler arasmdaki iyi miinascbetlf.'. 
ri niçin bo1.mak istcdigini bir tiir. 
lü anhyam1~·onn. Bn. Amerikan 

gaietcsinin hi ma~ e etmck istcr gL 
hi giiriiudügii ~ov~·ctlerin fohine 
midir? Asla! Çünkü Tiirk • Sovyet 

dostlugunu bozm11k Türkiyenin 
lehinc olmad1g1 gibi Sovyetlerin 

de 11.'hine degildir, ingilterenin de 
lehine degildir. 

Amc·rika'nm harbe' girmeme<i Ycya 
girme~; Amerika'mn kendt bileC'Pgi blr 
i~t1r, 

1941 IKR A Ml Y E LER I 

cttigini temin eden Finlandiy:mm dO&tlUQU kund& k Bu ye-rsiz ve inuztr DC'iriyatm Blz bu mesrle hakktnda d'I m~ ob-

do~tmnuz Sovyet Rusyay1 da mü. jeklif mtitalcalar ·<iylemekt<-n geri dur
teessir edeceginc \'C müttefikleri. mam1~1zd1r. Amerikanm harbe glrme
miz ingilizlerin de ho~una gitmi. sme aieyhtar olan Amerîkalilar harbe 

- - -01---_; 

1 adet 2000 lirahk - 2000 - lira Il 8 adet 250 
c 100 

hrahk - 2000. - lira 
muhariplik vaziyetinin ne olaca. Clla4 t.arati t jJici sayfada) 2 • 750 • - 1500 - c 35 - 3500. - • 
g1 esas meselesine tcmas ctmem k- mak imtivazma na JI olmuslard1 t d" J • "' • • . .. . . • ginld,gi takdirde Sterling gibi dü~ùne-

3 • l 000 c - 3000 - • 80 
4 .. 500 « - 2000 - • 300 

• 50 
c 20 

- 4000. - • 
- 6000. -

• 
e Ir. Fakat zaferin semeresmden mah. 

yeccgme ~uphe ~tm1yor~z. Hak1k~ 
1 

cck adaml:mn i~ ba~ma geçet·eglnden ••••••••••••••••••••••t'•••••••-c 

Yine bu mahfillerde isaret eclil. rum b1rak1lm1~lard1. 
digine gërc Finlandiya büyük fe. 1878 Berlin kongresi 1stanbulu 
dakârhklar yapmi§hr. Fakat da- almaga mai.uf bir Rus te~ebbüsü
ha fazla kun·etten dü~tiigü ta.~- nû de durdurdu . 1919 da Versay 
dirde ernni ·etini ve istihsal ed-e. konferans1 diger bir Rus te~b
cegi hürriyeti bile mi.idafaa ede. biisiine engd oldu. Ancak bu me. 
rniyecek hal'C gelecckt1r. Binaen. 9elcyi teemmül edcn mü~ahdtlerin 
aleyh Finlrin, eski hudutlarma umumî kanaatine gore istanbul 
kadar gelmelerine sab1rs1zhkla diye maruf olan §ehir bir asir once 
intizar edilmek'.cdir. daimî olarak beynelmil~lle~tiriL 

demokrat Amer1kahlar 1se, kend1 kork.i)orlar~a h.1ks1z oa deg1Jlerdir. l 
esas prensiplerine bu kadar z1d fi. • - .- . •• .-;;- Toprak Mahsulleri Ofisi stanbul 

Ruslara Amerikan 
yard1m1 
( 8at'anf1 1 lncl l&J'f ada) 

pek tabiî olarak hiç bir malûmat 
verilmemektedir. 

Ancak bu malzeme ile ha\·a 
muharebelerin~ ba~land1g1 vakit 
Sovyet hava te!iekküllerinin vu
racaklan darbelerle bu scvkyatm 
ehemmiyet derecesi anlal/1labile. 
c<?ktir, 

Istanbul meb'us
lar1 halk1 dinliyor 

(Ba tar:i.h 1 incl uyfa.da ) 

dugunu, !ïimdi b1r dükkân açmak 
istedigini, fakat •Sab1kahd1r• diyc 
1Z1n -vuilmedi~ni sëyli "'Cr •k: 
cHalbu ki kanun hapishanedcn 
Çlkhktan sonra 5 y1l suç Î!ilemi.. 
yenlerin sab1kah kaydmm silin. 
mesini âmird1r• d rnis:.tir. 

Vali bu muracaati not ~tmi • r. 
D1ger dilekler m.e\·anmdJ harem 
kanununda tacLilât icras1 _y, v. 
memurlara v>e iliç1lerc •pahahi,:, 
zammi. verilme i, talebenin iii?lc
den sonra resmî da relerde çali~~ 
malanna, èiglcdcn evvel de mek. 
teplerine gitmelerine rnüsaade o. 
lunmas1 istenmi§tir. Btr talebe ve. 
l1si de sabahlari mcktcplerde ;;aa t 

de tedrisata ba~lamlmasm•n 

bilhassa uzak yerlerdc oturan ta
lbeyi mü§külâta soktugunu be. 
yan edcrek bu ders y1hndan itiba-
en mekteplerde sabahlan dersle_ 
c. saat 9 da ba~lamlmas1m temen-

1i etmi~tir. 
Eminonü Halkevi reisi Ya,•uz 

Abadal\ gün~zün yap1lan toj') 
tantilara mesai zamam olmas1 do
lay1sile pek az kimse gelebildig1ni 
;oyliyerek gelecek y1l bu toplan. 
1lann gece yap1lma:mu rica et-
~tir .. 

seydi bütün medcni.vet âlemi için 
istifadeli bir §1:.'Y olurdu. 

Bugünki rnücadtle nihayete e
rip te in.anlar sulh menfaatine o
larak 8 maddeyj gerçekle~tirmek 
üzere toplandlklan vakit bu me. 
sele. hattâ Tiirkler için faydah 
olacak ~ekllde rnünaka~ ~dilebi. 
lir. 

ANKARA RADYOSUNUN 
NE$RÏYATI 

Stare gazetesinin makalesi hak. 
kmda Ankara Radyo Gazctesi dün 
ak~amki n~riyatmda demi~tir ki: 

•Türkierin y11lardanberi sevdik. 

kirlerlc dost \'e ban§sever Türk lng1hz!ere gore Tur ~ubesinrlen: 
milletinin rcncide edilmcsini el. kiyenin endife~i 
bette ho§ gormiyoceklerdir. <Ba4 taral• 1 int'-i hda.) 

Türkiyeyc h ak ikî dost olan lar. Dcyli Telgra!.n d1plomatik n.u. 
Bogazlar ve istanbul lâk1rd1s1m a. harriri diyor ki: 
g1zlarina b ile almamahdirlar. Bu •- Tür~lenn_ lran_daki harekât I 

KEPF..K ALJClLAlUNA: 
Drgirmen ve d!'polarmuzdaki mile et vc kepek sOlhflan her gün 11 ilt 

12.30 arasmda haz1r bulundurulan me\nurlarlmlz t:iratmdan ticarct ve zahff8 

bor'a~tndn lcra edildiginden almak: isteyenlerin mezkûr mah;i ldPki memurJa· 
r1mua müracaatlan. (7490) 

bahistc ile r i geri sozler soylenme. hakkmdak1 end1~elen son 24 saat 

sine asla tahamm ülümüz yoktur. içinde büyük bir nisbette sükûnet Biçakla 12 yerinden -~ ; 
Abid in DAVER bulmu~tur. Türk genclkurrnayi, 1 

---<>--··- Türkiyenin kendisinc mütcveccih yaraladi 

h 
büyük tehlikenin ortadan kalkma. Ki.simpa~ada oturmakta olan 1iiillll••lilii••• 1943 te arp sile emniyetin arttigmi açikça gor. Sabri isminde bir adam 2ti ya~m- 3 EYLtiI .. ÇAR!)AMBA 
mekkdir. Türk hükûrnet merkczi_ da güzel bir kadm olan karlSI Mak.' 7.39 Program, saat ayarl. 7.33 H~ti! 

(Devam1 2 nci sayfada} nin siyasî mahfiller,i itimatlarm1 buleyi dün sa bah 12 yerinden bi. parsal~r. 1.45 Ajans habe1 lcri. 8.00 IW 

ra nhk haklarmi tabdit edocek ve. tekrar bulmu~a benziyorlar ve •·akla. yaralami<:hr. Yarah derhal fit parçafar. 8.30 Evin saati. 
R 1 b . t hd"d' d k k " -; 12.30 Program, saat ayan 12.33 se• 

beynelml.lel sa hada Almanya ve us arm ir e 1 m en or m - Bcyog"lu hastanes1·ne kald1r1larak mai \'e saz scma!Jeri. 12.45 Ajans Il~' 
italyaya milletle r fe11kinde bir va_ ya mahl olmad.igmi anbyorlar. tedavisine ba~anml§t.r. Kadmm b~rlen. 13.00 $«rio ve az \aksimJer•· 

. t . d k h h . b ' Yunanistandaki Ingiliz müdahale. - d V k' 13.30 KarI<lk proaram. itiyet em1n e ece er ang1 tr bilhassa iki yaras1 ag1rca 1r. a a • .. 
sinin zamamnda yap1lmam1li olma. 18.00 Program, ~aat ayarJ. 18.03 sa~· 

reJïmin kabulünü ileri sürmemek. 1 etrafmda yap1lan tahkikata naza. t1 s1m tenkit eden Türklerin ngilte. k1lar. 18.25 Konu~ma. 18.45 Çocuk sa~ 5· ted· J 
1 

ran Sa brin in çok sevdigi kansmi 19 4 1r er.» renin randaki serî hareketini iyi 19.30 Saat ayari, Ajans haonicn. · J 
iki tarafm da fiiller t ne olursa kar~ihvacakln !arzedilebi1ircli. Hu k.iskançhk saikasile vurdugu an la. Konu§ma. 19 55 Kartm s .Ier!. 20 .1~ RD 

olsun, sozler i bugün için boyle b ir. ·1 ·k. b"" 1 b" h k T'" k" §Ilm1s, hâdiseyc Müddeiumumî yo gazetesi. 20.45 Bir halk tùrkùsÜ O!l~ 
susi c 1 oy e ir are et ur !.. · l · d F h · ç · 1 j reniyoruz. 21.00 Ziraat takviml. 21.l 

birine ana hatlarmda m ·ar gibi · .1 . . N . t hl"k . d muavm erm en e m1 agi vaz - " "' leri, medeniyet ve demokrasisine · yen:n gen erm1 aZI e 1 esm en . t· Saz eserleri ve saz taks1mkri. 21.30 s>- ' 

hayran olduklan Amerikada ç1kan goriinüyor. Binat>naleyh harbin en koruyacakhr. B1mtmla bPraber ~·et etml§ ir. l>Ul;ma. 21.45 Rlyaseticumh.:Jr bandoS~; 
bir gazetenin bu mütaleas1 kar§J- lozgm safbasmda sulh ten zanno- Türk cfkân umumiyesi iran isli-1 Bir sandal devrildi 22.30 Saat ayari, Aians h;.bcr1eri. 2z:I' 
smda aynca hayrete dü~memek Iundugu kadar uzak bulunm ad1g 1_ knmetinde herhangi bir Rus hare- Haliçte $arap iskelesine gelniek- Dans müzigi. 22.55 Kap; Ill§. . 

elimiule.n gelmiy.Or- Bunda hir ..sW_ m 1z is tidliJ olunab ilir mi? k~tine ~a~1 Otedenberi hassasiy~t I te olan Alâcddin ve Veliyc ait kar. Bak1rkoy Sulh Hukuk Hâkim!ii;ndcfl · 
kast vard1r denilse belki haks1z .oL H üseyin ~ükrü BABA~ gosterm1~ v.~ K z1l k1t'ala~1~ '.1'~b1:- puz yüklü bir sandal birdenbire "!133{-435 _ .. . Il' 

maz, fakat Am rikan.n kendi oz ze ve daha otelere gclmesm1 1y1 bir devrilmi., karpuzlar denize dèikül. Balurko!œt.de _bat bo ~aa 2 nu ';.1 
davas:n1 da çüriiten bô ·le bir mü. Tu··rk1·ye b1taraft1r gozle gormemi tir. Hakikatte ise .. d kurtarilm1<:tir ;rada ukim $enf ngln Muntir 21/8/ -( 

bo··yl b. d. 1· "'" R rn~se e ~ · tarihli kararla hach- altina ahnin• ' 
taleaya suika t demekt nse cehalet e ir en se son ngiJ.lz - us 1 dresd kim c · M" ·r1c ~-•l kl"" ,., , . . . , . . ayn a e. mu ann !Sl ... ur:;:1 . e' 
ve haldkati bil mczlik demek da. c .lar:l.f1 t 1ncl sa1fada l e aras}:mu ile za1! olmah ia1. 7.AYi - 15 inci Ilk mektepten aldignn si olarak tayln edilmi oJn.akla kc ·! ~ 
ha dogru olacaktir. bir kaynaktan bildiriliyor: Bu deklârasyonlarcla ingiliz YC Rus ~h:ldrtnamcmi zayi ettim. Yenisini çi- ilfui olunur. (6600) / 

Al · · N t· h h .. k • tl · T'" ... c·· h · karac~gundan zayl n hiikmü yoktur. -- -Harbin d1~mda ve uzag·nda bu. man Hanc1ye {;'Zare .1 ma - .u. urne Pn ur"'ive um u:ruye. Ncrmin 'l'ürkcll DEVREDÏLECEK inTÏRA n "R.<\'f'f 
lunnn Amenkanm blr gazctcsi e- filler.ne gèire Türkiycnin Iran hâ. t1mn toprak bütünlügünc ihtimam Ft 1 . . . ~ b alar 111' 

linde bir kundakla harbi ba~k? 1iscll.'ri hakkmdak 1 vaziyeti Ü:lC. a nayet c me . 1 1r enm nt: 0 • la ~ zan usu!U~ hakkmdakl 1ht rn 1çin :o:i . J 1 . t k f"k" l .. k ,. 1 0 s A 1 • a 11·1yanm ~C'n" n<·en oy !<' 

'llemleketlcre ~·avmiya ugra~mas• rinde uzun uzndt~ a, durm1va ma larak bey an ed1yorlar. Bu end1~e- _ l9 ~ tI <1t V('k:.lc·tmden i,t1h -.1 <di rr1$. 0 r' 
kimbilir nrdendir? Acaba bu gaze- hal voktur T" k ·e in noktai na nin arhk tamamile zail olacagm::i :: Eyllll 1937 tarih ve 2412 No. Il 1h~;1e 
tenin bu zararh vaz:lardan umdu. • .. _ · ur l) .n. , d. §Üphe yoktur. Çünkü Îngiltere ve isT. BORSASI 2/9/911 FÎATLARI b ratmm 1ht.,a etligi hukuk bu ~\1· 

J •Zan Turk gazetelermm \ e ra ) 0 . 1 R 
1
. I kt k " N . h.. 1 Sterlin 5.22 ba asma ctevir ve yahut 1cnd1 Tor · 

liu fay·da necli'r? 1 usyanm ram ra a 1 az1 u. · . . . . . . 1:iI11' 
' · <;un un ne§riy atile kat'î surette te- • . . .. .. 100 Dolar 129.20 yerlt> mevkti fuie koymak ·~·m s:l 19 

Bu kundakç1 yaz1 Türklerle So\·. k kumet darbesmm tekerrurune kar. 100 Pe,·cta 12.sn •et verile<:egï tekli! C'rlilmckte oln1il." _ 
,·azzuh etmi~tir. Maamafih An a. .. d f d b k b. t ' ~ > i•te-

vetler arasmdaki dostluk müna- radaki Amerika Büyük Elçisinin Î- §1 mu a a an a~ a 1r gaye gu - IOO Ïs\·eç kr. 30.75 ·bu hususa fazla malim ::.t edininek • .-1 
,ebetlerini de bozmi~·a çal:~tigm~ i medikleri arbk 'J'ürklercc sa bit -01- ESIIAM VE TAHVÏLAT 1 yenlerin Galatada, Ar>;lau Han 5 ~c-

rana kan~1 ngiliz • Rus taarruzu. t 1·kr.·mi·ycli "',. 5 933 Er..-ani A.B.C. 20.35 I kat l - 3 numaralara müracant e)Olr. ' i:ore acaba hangi menfaal!crc hi7. mu§ ur. .. • .. 
na Amerika hükûmctinin müzahe. Merkez Bankas1 124.50 leri ilân olunur. 

mc-t edivor? 
Bu tahrik edici •az1 herhaldE' ·et ettigini Türk hükûmetine biL Sovyet febligi 

o. Deniz Yollan li U. M. llânlan 
bizim kadar Sov ·et dostlanm1z• Jirmi~ olduguna dair bir Amerika <~ tal':lf1 1 incl sayfada.) I .._ 
da müteessir edecektir. Bundan e. ajnsmm vercl igi haber nazan dik- leri Berlin Konigsberg, Danzig \'<' 

min Q,•1Iunuyoruz 'rnti celbctmi~tir. Amerikahl.1r 1 Mcmclc akmlar yapm1~tir. Berlin 
Hcrhalde Amerika rnilleti, Am(' iimdiye kadr ketumiyeti muhaf_ I Kèinigsberg, Danzig ve Memelin -1••••••••••••••••••••••••••• ....... 

rika demokrasisi de bu türlü ye1. za etmi~lerdir. Madem ki §Îmdi if. askerî ve smaî hedefleri üzerine Yürükali plâj seferleri 
siz mütalealan iyi kar~ lam1yacak aatta bulunulmu~tur. Amerika yang.n ve infilâk bombalan atil
onlar da prensiplerile, davalaril< Hariciye Nazm J\Iister Hull baz1 m1~ttr. Bu ~ehirlerde vangmlar 
taban tabana z1 fikirlerin tekr~ neseleler hakkmda bcyanatta bu. mü§ahedl' edilmi~tir. Biri müstes. 

Yüriikali PLJlj iskelesine bugünden itibarcn \ apur ugram1y;icnkt1r. 

tekrar yay1lmasmdaki zarar "mmak hususunda artik uzun müd na olmak Ü1l.'re büti.in tayyareleri. 
•.akdir edeceklerdir.• .• el tercddüt rlmiyE'cektir. miz üslcnnc donmü§tiir. 

SQhibi: E. i Z Z ET, - Ne!iriyat Di.rek tiirü: ___ Cl.' \'dct Karabilgin 
Basild1g1 yer: •Son Tt-lgTa f • l\la t baa~a 


