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BOJmuharriri: ABI DIN DA'. -ER ' 

TELEFON : 23300 

ADRES: Caialoilu 

Nuruosmaniye CaJJesi 
No: 54 

AB ONE 

Yllhk 1200 

6 ay lok 600 

3 &.Jhk .1lJI 
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evTak ceri 
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Hier!: 1360 - $aban 13 
Rum!; 1357 - AGUSTOS 23 
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FI AT 1 

Her yerde 

3 EYLOL 
1941 

Tel,ral: IK.DAM latanbal GÜNLOK SIYASI HALK GAZETESI Son Telsraf Matbaaamda Ba11hr· Kuruttur 

Millî ~ef Bal1kesirde 
Reisicümhur Halkevi oparlorle
rile halka hitap ederek dedi ki 

Vilâyctinizin hertaraf1ndaki vatanda§lan çah§kan ve ne§eli 
buldum. Bahkesiri millî birligin güzel hir ornegi olarak 
takdir ederim • Buradan çok nefeli olarak ayrilacagim • 

Millî ~efimiz ve §erefiendirdikleTi Bahkesirden bir giirünÜ§ , ... , .. . .. .. _ .... .. ........ ,,.. .......... ,,,..,,,..,.,.. .. ., 

lstihsali art1rmak 
bir va tan vazifesidir 

Millî Sef dün Ba· 
likesirden ayr1ld1 

Balikesir, 4 (A.A.) - Millî ~f 
1smet lnënü dün saat 20 de Ay. 
vahk yolile izmirden Bahkesire 

Bu harbin ba11ndanberi takip ettigimiz yüzde yüz Türk ge!m~lerdir Millî 9e1 on hin-
1iyaaetinin meanetlerinden biri Je halk1mu;1n ia1eai için lerce halkm coijkun tczahürah a.. 
harice muhtaç olmayl§1mizd1r. Boyle hali1 muhli1 rasmda dogruca hususi trenlerine 
bir Türk politikas1 takip edebilmek imkâmm bi:ze ve- :~rek gecey; orada geçirm~ler. 
ren de,_ aiyaa~ i~ti~l?li'!1iz. kadar, iafe ~a~immdan ola.?, Cümhurreisimiz bugün saat g da 
1erbe1t1 ve 1at1klal1m1:zdir. Bu çok muh1m noktay1 go- ~brin gërülecek yerlerini ve bu 
zonünde tutarak zirai istihsallerimiû artirmak için â- arada k1z san'at okulWlu. askeri 

:zami gayreti 1arletmemiz lâzund1r. hastahaneyi, Halkevini, Atatiil"lr 

- Y-A z A-N .. • - parkm1, Ziraat bah~esini gezmi'i-
• lerdir. 1nënü Jialka bir hitabede 

ABIDIN D AVE A 1 r a n d a bulunarak ezcümle dedile!" ki: 

f?::!. eçen gün gazetelerde, 
~ Ankaradan ahnml§ §iÏY

le bir telefon haberi 
Ç•lr.h: 

•Ziraat V.el{âleti Ziraat t§letme 
Rurumuna bagh olarak Orta A
nad<>luda bo§ t.opraklan sürdür. 
lllek için kuracag1 t~ekküllere ait 
letkiklerini bitirmck iizeredir. Ôg. 
tendigime gore bilhasa nehirlerin 
•trafmdaki ho§ arazi tarla haline 
getirilecektir. Bu tarlalar aç1lacak. 
~anal!arm yard1mile sulanacak w 

U suretle kurak mevsimlerde de 
lllahsul alrnak irnkâni kabil ola. 
Caktir. 
• l\rnerikadan getirilen yeni ziraat 
~letlerile sürülecek olan bu tarla
ar sayesinde ve birkaç sene zar. 

1tnda rnernleketirniz geni§ mikyas. 
ta ziraat yapan mernleketler stra. 
•:na yükselecektir., 

Ziraat Vekllletinin bu te~ebbüsü. :u, büyük takdir n te~ekkürle 
8 •§1lamamak ve bir an evvel ta. 

:•vvur '"' •oz halinden ç1karilarak 
•h~kkuk n ;, •ahasma getiril. 

lllesin; istememek kabil degildir. 

1 llu harhin uzun siirecegi anla§L. 
t"0 r. D"ha imdide.n birçok mem-
1 '"•tler ke~:ti dertlerine düsmü~ 
:•; loprak •hsullerinden ibra. 
d 81 Yapmak ~oyle dursun, d1§ari • 
• ~n gelecek bir nuç bugday1 bir ~ 
hi uç altmdan daha k1ymetli tutan 1 

1/. lt1t11k vaziyetine dü~mü~lcrdir. 
d '1

1:•r haz1 milletler, ·iyecek mad- 1 
e er· · c· lh1n herhangi bir memlekete 

r~~lllesini, bir si~·aset silâh1 o!a. 
fon ~ullanmaktadirlar. ispanyamn, 
•inddiyc k_a~ar ha;~e girememe.. 
Iule • •n muh1m l\1111hn, slk1 bir ab-1 
lco ~ ait.na almarak aç kalmak 
~ $U olduguna ~üphe . oktur. 

Ili;; U .~•ZÎ)otle, ba~ta bugda)· ol. 
1, .i< '•zere, bütün ) i~·ecek madde. 
, 1 ·~ b, harbin on mühim silâhla. 
l~ •n biri olmu•hir. Bugday51z 

•n hor memleket için . siyasî 
(DevamJ 4 ü11cü sa)·!aea) , 

Mühim petrol m1nta· 
kalar1 ve transit 
yollan Î§gal edildi 

•- Vilâyetinizin ber taraimda.. 
ki vatanda~lan çah~kan ve ne§'e. 
li buldum. Bahkesiri milli birligin 
güzel bir ôrnegi olarak takdir e. 
derim. Buradan çok ne~'eli olarak 
ayr1lacagim ve diger gitti~im vi· 
1âyetlere Bahkesirin selâmllll gô. 

Simla, 4 (A.A.) - iran'daki mu. . ürecegim.• 
hasamat1.11 ba§mdanberi geçen bir Gonüllere ferahhk verici bu 
haflarun sonunda Britanya ve •êizler meydanlarda toplanan bin. 
Hind lutalanmn, 1ran içinde kuv- lerce halk tarafmdan sürekli al. 
vetle yerle~i§ bulunduklan bura 'kt$arla kar§1lanm1~hr. 
da haber verilmekledir. Bu kuv. ' R~ciimhur ismet lnanü bu
vetier, münakale bath üzerinde ki gün saat 12,20 de hususi trenlerile 
sevkulcen noktalarm1 tutmaktadir Bahlresirélen aynlmt§lardir. 

Jar ki, bu da Mihverin bütün mak. ·)()yunca ileri~ek hususunda giis 
satl~rm_a mâni olacak ~ir _engeldir. I terdikleri sür'at Hint ordusunun 

$1md1 ba~hca petrol istihsal mm y1ldmm harbi san'atmda ustat Iœ
takalan ve lran'dan Ka!kasya'ya sildigini isbat eder denilmektedir. 

giden ba§hca yollar dahil olmak TAHRANI BOMBALAYAN iRAN 
üezre mühim nüfuz dairelerini el- TAYYAREC1LER1 IMI~ 
lerinde tutmaktadirlar. Moskova, 4 (A.A) - Rôyter: 

Kitalann ekser ahvalde alelâde Moskova radyosunun bildirdigi. 
geçitlerden ibaret olan bu yollar (Devuw f üncil sa:rta<la) 

T ü t ü n i~çilerine dünden itibaren 
paras1z yemek verilmege ba~land1 

Înhi!IU"lar idaresl Tûlün .-e olra~ fab ·il<alarlllda ~ a.meleye I• ,...,_ 
SlcN Olle yemf"fl ,·ermefl ka.rar1.attum1,.hr. Bu karar1n tlündl"n rti.ba.ren tat
blidno 1Ja4lanmi.,hr. R<:slmde C!>küciar •lit.in d•posunda c•bt= li.Blan pa>asl.7 
yerllq ;r~il a• vc ifliha lie 1er!i,ca cüriiJ"orsun11.1. 

Frans1z ajans1-

n 1 n bir yaz1s1 
1 Türkiye 

Son hafta içinde 

SulhU korumak 
lçln muazzam 
gayretler sarfeffi i 

- -

1 

Fakat her §ey olup 
bitmi§ degildir 

! Tarih: e: kanl1 meydan :uharebeslne SÙllle o.acafl anlaplan Leninirrad1n umumi manzaras1 

~ ~ Ce ph e 1 e rd e V a z 1 y et 1 Alman tebligi 1 
$efinin efraf1n
da s1ms1k1 top
lanan Türk mil-
1 et in in degif· 
mez parolas1: 

Kahraman
lzk fie ihtigat 

vi§-i, 4 (A.A.) - Ofi • Havas a.. 
jans1 Türkiye'nin zafer bayram1 
münasebelile diyor ki: 

Ankarada zafer bayrazru wnu
miyetle ber vakitkinden daha par
lak olmu§tur. Aslter geçidi bilhas. 
Ga heybeili olmakla kalmam1~ za. 
fer türküler!nden w CO§kun alkl§
lardan mem!eketJe hükûmet ara
Slllda tam hir birlik oldugu da a. 
çlkça gorülmii§tür. 

Türk milleti, teh!ikeler içinde 
memleketini daima idare etmesini 
bilmi§ olan Milli ~efine mutlu bir 

(Devum ' üncii 1&yh4a) 

•""' . •*""'"'"' . ......... 

hagiliz Ba§vekili Çorçil 

Çorçil'in 
beyanat1 

Ta ri hi n en kan/ r Harekât Lenin
gr ada dogru 

meydan muharebesi inki~af ediyor 

Halk1n da Î§tirakile 
edilecegi anla§ilan 

ad1m ad1m müdafaa 
Leningrad'da olacak 

~--~--~~-~ .... -~~~~---~-
Kiyefteki Sovyet ordular1 için de 
tehlike belirmege bafl&m1ft1r 

A LMAN • SOVYET harbi ye. 
:n.i mki:iafl~r gëstermekle 

devam ediyor. iki tarafm tcbli~
lerine ve muhtelif membalardan 
alman haberkre gore oon vaziyeti 
l'èiyle hulâsa etmek mümkündür: 

MOSKOVA 
konu~malar1 

lngiliz-Amerikan-Sov 
yet m Üz a k e rele ri ne 

Eden'inde 
l~tirak etmesi 
pek muhtemel 

Londra, 4 (A.A) - Nevyork 
Taymis gazetesine gore Mœkova. 
da ba§hyacak olan !ngiliz • Rus. 

Amerikan konu§malarma lngiliz 
Hariciye Nazm Eden'in de l§tiraki 
pek rnuhtemeldir. 

(Dennu 4 tincll M:rfMla) 
,,, ,, ........ .. .............. ""'. • 

Senelerte tiyatro ve tiyatro. 
muza dnir mümkiin olan, elden 
gelen incelemeleri yap1yor \'e 
birgün bugiine kadar kimsenin 
el sürmedigi, üstünde durmad1-
g1, fikir yormad1g1 bâkir bir 
mevzuu ortnya atiyorsunu.z. i~e 
ta Fntih deninden ba~hyorsu. 
nuz, Kapitülâsyonlarla berabrr 
istanbula gelmi~ olan eglence. 
leri say1p doküyorsunuz, Lâle 
Devrinde Frnns1z Sefarethane. 
sinde verilcn temsili kurcahyor. 
sunuz, ortaoyununun kaynakla
r1n1 me)-·dana (1kar1yorsunuz, 
Tanzimattaki tiyalro hareketi. 

Leningrad ~ydan muharebes.i 
giinün en mühim hâdisesidir. Bu 
cephede harekâtm en kanh w 
del)$tli bir safhaya girdigi anla. 
§ÙJllaktadJ.r. Leningradm fimalin. 

(DevaDU 4 üncü sayfaea) 

J..eninpach müdafaaya ha:udanan 
Marqal Voro§ilof 

Sovyet tebligi 

Bir §ehir istir
d a t edildi 

Bir kavuk üs
tünde firfzna/ .. 

YAZAltfl 

SELÂMI 1ZZET SEDES 

nin nelerden ibaret oldugunu 
anlahyorsunuz, daimo A·vrupa. 
)'I go1onünd• tularak lle,·ir de
.-ir bizdtki <gl<ntelerle muka. 
)·e..,Jl'r yap1yor~unuz \'C niha) et 
2 nci Abdiilhamil dnrindcki 
Zuhurî Kullarma da) am)·orsu
nui. 

Mare§al Mannerhaym 

Bir emri gevmî 
ne~rederek 

Fin k1taat1n1 
tebrik etti 

Helsinki, 4 (A.A.) - Fin askeri 
tebligi; Karelide dü~man ~lddetle 
mukavemet gostermi§, Iakat niha. 
yet tamamile maglûp edilmi§llr 
Bütün noktalarda, esk1 Fin rude . 
ouna \"anlmi§ttr. Külliyetli ganaim 
ald1k, bunlar araSUlda 100 lerce 
otomobil, 100 tank, 300 top, sayis z 
piyade hafif ve ag·r silâh1 cimuzc 
geçm~tir. Bugünku esu miktnn 
10,000 i geçmi§tir. Arazinin tem1z. 
lenmesi devam etmektro·r 

CEPHELERDE U_ 1Ul\IÎ 
VAZIYE'r 

Stokholm, 4 (A.A.) - Finlandi
ya kiirfezinin Alman hava ve den1z 
kuvvetleri tarafmdan ele geçiri!. 

(Devam..1 4 üncü 1&yfada.) 
~ wr 4P ' 

Nevyork Times gaze

tesinin bir m~kalesi 

Amerika art1k 
bitaraf degildir 

Uzuo bir letkik \ e okuma 
mahsulü olan menular hak. 
limda, mukayeseli etiid \C dene
mcJerc dllir kin1scden sc:is sada 
ç1km1yor. Cidden tnünev,·er bir 
kaç tamd1j:m1Zm ~ifahi iltif•lt 
\ ·c te ·viki ile n1anevî n1ükâfah .. 
n1z1 ahyor!f-unuz. 

Dcrkl'n s1ra K. i. 111ailc, Ka. 
\ nklu llarudi. e, Tulûal~1 Abdi. 
~e g-eli~or \C bir k1)an1c-ttir ko
pu:yor. Sizi ti~·atro~·a dair tek 
kclimc Jazn1alll'"' olan n1uhar ... 
rir1er. ti~·atro 11akk1nda bilir bil. 
niez sü~ lenn1eklr. ti:'o atro tari. 

(De\:am1 3 unru c,,ayf.id-.) 
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n 

D 
ki y1ld1r ahnan haberler hep 
harbin geni~leme. ine, zey. 
tinyag1 lekcsi gibi yayilma· 

Diy<? nuruaand1. Be~ dü~man SÜ\·arisi, mükernme
Çadmn èinünde bekliyen (Sâd len zi.rhlamp s.ilâhland1ktan sonra, 

ibm Ebî Vakkas) bu m:.nlhy1 du- birdenbire atlanru son sur'atle 
rar duymaz içeri girdi; dortnala kald.Ird1lar. 0 hiz ile is.. 

Ôrfî idarenin emri 
bu sabahtan itibaren 

Bakirkog, Eyüp halkevlerinde 
muhtelif dilekler dinlenildi 

Fabrikalar, kuma~
lara iki metrede bir 
firma dokuyacaklar 

sma dainli. 

- Yà Re lûllah ... Anam, ha. lâm siperleri üzer~ -atùarak bir 
barn, hayahm sana feda o.Isun. Yat. 
istirah.it et. Ben, senin vazifeni ifa hamlede hendegi a~ttlar. Ve islâm mer'iyete g j rd j 
~ù rim. askerlerinin hayretleri k~tsmda Bueün Eylûlün hePnci günüdür. Îst&nbul Mebuslar1 d_ün sabab. saat 1 Kirkçeome sulrJ.run kaoatùmas1 üze-1' 

Kum~ sa~ll}l.armda yols:uz
luk ve ihtikâra meydan ver. 
:.nemek için 1ktJ.Sat Vekâleti 
yeni ba%l kararlar almt§hr. 
Buna gore kum~ fabrikalan 
imal ettikleri yeni kum~ 
toplarma iki metrede l>ir ol. 
mak üzere fa brikanm dam-

Rus _ Alman mücadelcsinin b:P 
lad1g. dakikadaaberi de ate§in bü. 
tün Uzak ~arka ve dünyaya sira· 
yct etmesine intizar olunuyordu. 

Dcdi. Ve Resulü Ekrem Efendi- ·perlere dayallarak: Ô fi td taka d b 1 10 da Balnrltôy Ha~1 salonunda cl.. rine buradak• sUiarm lhtiyaca kâfi geL 
r are mm sm a u unan 'var koylerden de &elen kalabal bir 1 memes1 yti.zündcn h.alkm çok m~küli-

mizi yabrdllttan sonra, tel~ ve ta.. - Mübareze için er dileyoruz._ bütün phi lar, ma ve nahiyelerle lhaik kitlesi onunde vatanda$lar1n di- ta ujrad. 1ti mevzuu b. ahserl1ldikten son-
ra~.;ut vazilesini bi.zzat if.a etti. Diye, bagi.rm1ya ~ladüar. sair mahallerd.e. oldugu gihi islan- lekleri111 dinlem~Ierdir. B~ ~plantlda r~ bu kapat1lan çe~elere terkos suyu 1 

* 
Amr dillere d.estan olan ecaati- bulda d h L - • üfus' h.. . Baklrkoy Ka .. ym .. akarm ~hir o_ ztralc da verllmes1 iste_ rurli§tir. Eyüpte_ bir dog_ um 1 

· ' ~ a er er .. egm n UV!-, bulunm~ ltoylülerln dileklen etrafm- ha.stah nes1 açllmasl ve Eyup sezntinde 1 
Muhasaranm on ~ günü.. ha. ni burada da i.sbat etmek istiyor. yet cilzdanrn1 yamnda ta~unasmt da mcbu•lanm1za izahat vermi.;;tir. Bu- daimi o rak bir cank.urtaran otomobill . 

rel.etsiz ge,.;. Birkaç kere dü~man du. Kopükler içinde kalan at run emreden Ôrfi idare Kuma.ndanb. rada bilha.iia k(J.1. lj~eri üzerinde k.onu-1 bulundurulmas1 da isterun4;ti~-.. Or~d~,. 
!JÎY ade olla.n siperlere yakl~mak ùzcrinde magrur bir edâ ile diki- 1 ilJ.lmui;tur. Këiylulertmlz, araz1ler!nin j ulunan Beled1ye Reis muav1m Lutft 
LStedi ise de, y gdmlan ok ve ta~ lerek: gunn teblii;i bu sr.. ahtan itibaren az oldUl}undan kendilerine hükümet Aksoy bu 4lc mt!§gul olacaguu Eyüplü 

mer'iycte girm~ bulunmaktadir. l tara!mdan toprak verllmseini ii;tcmi~- f lcre vadetrn •~Ur. 

.i
' ~1g,1?ur 1 da ric'ate icbar e- - Ey müslümanlar! .. içinizde en B . h"}~t.- h k_. _ _. l · Ier ve paralar1 olmad1gmdan tohum Bir .. por Mhas1 ~a edilmesi imar 
1 ul 1 u em1r 1 au..ua are ..,. ~en enn d la .. li k . . . ,,,_, . . • · kahraman kim varsa -ydana çtk. h"" . U . . ._. . . . 1 ___ 1 _ 1 alama Lli: ruu soy yere irendllerine Istim..uuerme ba~larulmasi san•at âbide-

. 
J.'akat bu h~~k,..~1·z1ik .• iki" ta- ~m. '........... uv1ye er101n tes .. di 1r1n IUlrlllAO a ~.... .... a 3 senellk tohwn verilmeslni rica etmÏi}er- lerimizden olan Eyüp camlinin etrafm-

,af aras1_nda da menf.1 tes1rler hu-. Diye, islâm ordusuna meydan gotürülmeleri icap edecckti.r. Ge- dir. Diger Baklrkoy ha!Jcmm dilekle- daki adarun kaldu-1lmasi buras11l.ln ufakl 
;;ule gctr:yordu. Bllhassa sahra 1 okuyordu. rek bu emir hilâfmda hareket c- ri de yatih mekteplere normal çocuklar bir park haline kanulmas1 istenilm~tir. 
nrnharebelerinde gèig~üs gog-üse denier, gcrek karakollarda hilâfi dan ~ka normal talebelerin de alln- Eminonü Eyüp yolunuu te d edilmesi 

Evvelâ hayrct ve tereddüt ile mas1 · icruni~ Bak:1rkoyde bir meyva Belediyenin Avrupadan getirecegi oto-

gasm1 vuracaklardir. Bu su
reUe pcrakende sah$larda 
kuma§ïm hangi fabri:kalard.a 
imal cdildigi derhal anla$1la
icak ve maliye · in tallkkii 
kolayla~acakt1r. Bundan ba~ 
ka yerli mallann Avrupa ku
lna$1 diye satilmasma mâni 
olunacaktir. 

harbet iye ah mi~ olan îslâm a - kar1 1k bi.r sükûn de · f hakikat be ·anatta bulunanlar hak.. hali tesis edilmesi Ye§11kôyün temlzlill: 1 btif;.~rden bir kaçmln bu semte i~letil-
kerlcrine, s ·perler arkasi.nda bey- So k vresi geç l. kmda ôrfî idare Kanununun ye_ i$1crine daha fazla alâka gosterihnesl \ mes.i Edimekap1 Cihangir otobüclerinin Bi• f amele k 
h d b kl 

. d k k nra, oraya O§Up gelen Resulûl. am 
u yere e eyip urma pe 1 h Ef . . . d" . dd . h .. k .. lerine anre ve Bakirkoyde bir h.aslahane açùm !Rami - Ciliangir olmasi, Rruniye glden • 

guç geliyordu. .. Hiçbir muvaffa- a endimizm nezdinde bulunan lll~l ma c 1 u um. .. - run lilzurnlu olduiu da .Ï§aret edilmii;tir. yolun elektr1kle teovir edilmesi ve Be-. 

ki et elde edemeden muhasaranm (Hazreli Ali) birdenbire meydana takibat yapùacakhr. Mebuslanra1z buradan sonra refaltatle.. l~yenin Eyüp semtinde de bir kok kô- yon alt1nda oldü 
neticesin1 be.klemekten, müttefik ahlarak mübareze ïçin, Resulü Ek- rinde Beled iye Reis muavlni Lûtfi Ak· mur deposu acrrum uten1lml~. Me-

l A tf • K d ! soy ve Belediye Fen Müdiirtl. Nuri ol- buslarlauz Eyup halktnln istcltlerini -o 
dü~man orousunda da sab:rsrzhk rem Efendimizden izin istedi. u 1 1 r a r 1 n kaydetti ten so ra bu dileklerle mejgul K k .. .. d f . 

l . l dugu halde saat 16 da Eyilp Halkevlne .,\a··'-•·--· oiiovliverek Halkevinden av- aza OprU Ct reDID :!scr cri gciru üyordu. Resulü Ekrem Efendimiz, elile k ~uu. -· ' ' 

d •• k •• k• l • gelerelt burada da halktmlZln dII lcle. nlrruslardtr. k 
Gilnler geçtikçe, muhasararun (Hazreti Ali,nin kolundan utarak un U tet J CfJ H.ni dinlemL<lerdir. Burada Eyüp Kay. Mebuslanmiz aym 10 uncu Ça~mba OpmaSIDdan o)du 

§eraüi de ai'.;'1rla~1yordu. idare ile geri çekti. Maiyctinde buluitanlara makam1 5ait Ali Yücel ve Parti Reisi günü saat 14 de Beyoglu Hallrev~ gi- Dün saat 17 de Koprü üstünde 
kullam lrr:as1Da ragmcn, zahire ve goz gezdird.i. Fakat herkes, büyük V I" • Û k _d d I Dr. Hilmi Kat, da bulunm~tur. derek Beyoglu haik1n1n dilelderini dln- 1 

k l d H l · a lMlZ S U ar a yo Eyüp halkmm dilekleri •unlardJr: liyeceltle-';•. Be ediyeye ait 127 plâkalI servis 
erza 1y u. ayvan ara y1ye. b" ··k· t dd .. t . · d .d . • ·~- k 

tr su un ve cre u lÇUl e i 1. ---------- - amyonu Karakëiy civannda kal. 
cek tedarikinde m~külât artiyor. Anla§thyordu ki 0 anda l:iç kim- În§aahn1 te f t i § et ti dmmlardan inen bir kad:n lie kar-

1 Va§ington ve Tokyoda hava pek 
asabilepnifti. Fraastz Hincliçinîsir. 
cle .Japon1arm yerlefmesi, Î.ngili:i 
ve Amerikahlann Singapur vc Bir. 
manya ile Filipin adalarmda nskerî 
cesim tedbirlcr almalan, Çang. 
Kay-~ek hükûmetine yard1mlarin 
aç1k bir hal almas1, Japon ihraca. 
tma Amcrikada ambarg<> konmas1, 
Japon vapurlanmn Arnerika li • 
man1armda ahkonul.mas1 bir infi. 
lâkm arifesindc bulunuldugu his· 
sini veriyordu. Maamafih ~u cihet 
muhakkak idi ki ne .Japon~·a ve 
ne de Amcrika kalb n~'e~ile ·e 
scvine scvinc, bnvle bir bâdir ye 
attlacak 'llemleketler degildir. Çün 
kü Japonya b~ seneye yakh n 
bir •amandanberi devam eden C:in 
harbi ile me. guldür ve o ba•ak. 
Lt.ktan bir tiirlü çizmesini ç1k ra. 
mann~hr. T k oda i~ ba 1na grlen 
muhtelif kab"•• ,.rin politikalaT1n1 
en iyi aydmlatacak un ur bu Çin 
davasJdtr. Eski Haricîye ... Tuz1n 
Matsuoka Rusya ile bir anla ma 
akdetmi§ ise 1üphesiz Cang·K y. 
~ek'e kar§t daha serbest kalmak 
ümidile yapm1 tir. 

du. Ayni zamanda, (münaftklar) z h• f J • 
da bo~ durmuyorlard.i. Müttefik se, Amr bin Abedud ile mübareze- Vali ve Belediye Reisi Lûtfi 3 Ire iat art laei:e müstec::arJ- §lla~mi~trr. $ofür derhal fren yap. 
d~man ordusunun ehemmiyctin- ye gi~mek fikrinde degildi. Kmlar dün Üsküdua gideerk tet- ~ ~ ~sa da birdenbire fren loopmu~ 
den, muhasaran.n neticesindeki fe- Amr, bu vaziyctten §1mard1kça kiklerde bulunmu§tur. te Sb i t e di l di DJD te t k i k 1 el J• tur. Bunun üzerine ~!Or Nuri ka-
Jâk ctten bahsederek halkm rr-ane. §:manyordu. Ve gittikçe sesini yük Ac1badem - Çamhca yolunun in dma çarpmamak için direksiyonu 
\ ·Ï\ at1 uzC'rinde sarsmti husulüne sclterek: ~1ni gozden geçirmill ve burada.. ,.. kirm1~::;a da lr..i. sefer kamyon yaya 
çaï ._ c- i rd.t. r - içinizde, ~u eesaret meydan1- k.i ~atm yava~ gittigi1ù gore.. Azamî fi a t lard an M ü s te§ a r bug ü n kaldmmina ç1km1~ ve os.rada ora_ 

Re u E ·rem Efendimiz, bunla- na ~1kaca~ hiç kimse yok mu?. 1 rek bu yolu~ derhal bitiril1:11es1 fazlaya sab~ memnu B d "d" dan geçmekte olan bir amele kam-
rin h1c"irrini güzden kaç1rm1yor.. Diye bagmyordu. , hususunda alakadarlara emirler .. an 1rmaya g1 iyor yonun altmda kalm1~t : r. Hâdisc ü. 
en m..:- 1m müdafaa tcdbirlerinde;: (Devami var) ; vermi~tir. ~-Fiat Murakabe Komisyonu dun $ehrimizde bul•man !a~e Mil~ 1 zerine derhal imdad1 s1hhi otomo-
en kJçE.k h;:lk i~lerine kadar ht: ogledcn sonra saat_ 18,30 . a _k~dar ! te§an $e!ik Soyer tetki.klerine de-1 bili celbedilmi~. fakat fazla kan 
\ej e ~yn ayn nezaret edcrek hcr. r ) devam ed-en fcvk~lade bir içt.1rr.1a 1 vam etmek'edir. Müsl'c§ar Ticaret zayi eden ameJe daha yolda iken 

g.in j'eni yeni tedbirler ahyor. 1 ALI KEa..i1 ELERDE Ve p 0L1 STE yaparak baz1 zahire maddelennm Ofisi ve iase müdürlügünde me"- ··1 .. t " c:: f.. k I h. f'1 n1 f' tl .d + "t t . • . • ..,.. o mu!j ur . ..,o or ya a anm1~ ve a.. 
l; ilhassa halkm ihtiyacma ta li(; ~ \ La armi yem en _espi e mi~.i.r. gul olmus. ve umumî faaliyetJ..eri dise hakkmda tahkikata ba~lan. 
eden meselelerin hiçbirini ihma ~-------------------------- FASULYA FIYATLARI hakkmd:a alâkadarlardan izahat mi§t:r. 
etm1yordu. A '"kA } " 1. }" •• t J A k Ü• Komisyonun dün verdigi kara. alm1§'hr. Ôgleden sonra Müst~ar 

Artik, düiman ordusundaki sa- ~ l me an KO iye mup e a a - ra gore evvelce fiatlan tespit ediL Vali Lûtfi Kmla.r Vali Muavini 
b1rs zhk artm1ya b~lad1. Ebû Süf. 1 · 1 5 • d • memi. ola~ bir ç~k nev.i -~asulya- , Ahmet Kmik. B;lediye iktisat 

Yan. harbin neticesini almak irin, } D Ce Z a S 1 SC Ile y e } D } lann azam1 sati~ flatlan l)oyle tes.. M-d·· .. Saff t T' or· . , . . . . u :uru e ve icaret 1s1 
muha::.ara hattm1 yav~ yava~ da.. 01t edilnu~trr: Umum Müdürü Cemil Conk'un i~-

ltt +_1• k u · · f"l _Y_üksek .. kal_dmmda .:it!' Y 1isi Ev •. 1-. - _ . ~ y k An d l rt f ra i. I.S am uvve enru ga 1 av. _ 
1 

um
1 
~a ve a . o u se a. tirak ettig- i bir toplall.h ,.apilmt" 

1 k b. d b " h · k gen1ayi oldiî.rcn Ange.os evvelk1 Bir otobua bir çocuga çarparak su a ann t ta 1 l 19 5 J .. 1yara 1r en ire §C re g1rme Y op n ;:1 osu , , pe- .1• t ' - . . 
dnri•.,,.,.,asmda ag-1r ceza mahlœ· l be ld k d 22 5 _.. J. t t 20 5 ve v1 aye m umum1 1a~e vaz1yetle.. için rnuhtelif noktalardan hücum --v-·· o ümüne se p o u ra en e , , S.:-a ça.,. op an , , 

tecebbüsleri yaph. Fakat piyade- mesi tarafmdan :?O sene hapse perakende 23,5, horoz fasulyalan ri. h~mda ban kararlar veril. 
~ mahkûm edilmi§tir. Fakat tem- Edirnekap1 • Topkap1 arasmda 27.5 ak d Of m1~tir 

lerle yapilan bu t~ebbüslerin hiç yizin naluz karan üzcrine ka· bir otobüs Hüsnü isminde bir ço- ~~z:~~':iyalan~~pt: ~7. per:~ Mü~te~ar, bugün ehl'imizden 
bir inde en küçük bir muvaffaklyet -=1.:1- elânk li ah ye t •e dere.. · • t H .. ·· • d "d k k.:zanamadt. "" ~ m o m i •.... cuga çarpm i ir. usnu, agir ya.. kend 31, Dormasan fasulyalan aynlarak Ban irmaya g'. ece 

eesien varan bir a~lun rol oyna- ralanarak <::i"li "Ocuk hastahane. 33 5 b b G ·1· tl · · b 1 d 
Nihayct miitte!ik ordunun ku- digi gîbi bau esbabi muhaffife ~ .., ~ toptan 29, perak.ende , , ar un.. ve arp VI aye ennm az1 arm a 

mandanlar: toplandilar. Boyle bek_ gorüldügünden dün nakzan yapi- sine kaldinlm1~a da fazla kan za- ya, toptan 15 perakende 17, Kara.. ia~e vaziyetlerini tetkik edecektir. 

Pamuklu ve yünlü mensucat 
ucuzlayacak 

Pamuklu ve yünlü mensucat fi

atlan yakmd.a mühim mikyasta 
ucuzhyacakt1r. Fiat Mürakabe 

Komisyonunun ta.yin ettigi fiatlar

la sah~a onümüroeki h ftadan iti. 
baren ba§lanacakhr. Fiatlard.o. 

yüzde 25 dercccdc bir d~üklük 
.ilacag1 muhakkaktir. 

---o---
Beyazitta yeni bir tahsil 

leyip durmaktansa, art1k süvari lan son muhakemesinde 30 senelik yi ettigindcn orada Olmii!itür. Ce- <lcniz ufak toptan 16 pera1rende 18 
kuvvetle·i!e muhasara ha hru yar_ agu- hapis cezasmm 15 seneye sedin defnine ruhsat verilmi§tir. kuru an satùacakhr. 
may1 kararla>jtirdilar ... Fakat, bir- mdirilmcsine karar verilmilïtir. NOHUT FÎATLARI 

Ortamekteplerde tale- §~besi in§a edilecek 
• • • i Beled1yc, Beyaz1tta yeni bir 

denbire yap1lacak bir süvari hücu. Naci Sadullah Riza Nur davasi Nohut fiatlar1 da §èiyle tespit e- beye sanat bilg1s1 tahsil ~besi binas1 yaphrmaga 
munun, matlup olan neticeyi ver
mesi pek ~pheli idl Bunun için, 
zski Arap ustilü üzere yine (mii ri
[erit mübareze) lere karar vcri.di. 
Bunun için de, müttefik ordunun 
~n namdar mübarizlerinden be~ 
.i:i~i seçi!di. Bunlann ba~ma, (Amr 
)Ïn Abdud) geçti. Amr, ata bin
mekte ve silâh kullanmaktaki ma. 
hareti. kaplan kadar çevikligi, em.. 
salsiz cür'et ve cesareti ile tema. 
yüz etm~ti. 0 tarihe kadar yap
t :g1 mübarezelerin hiÇbirinde, 
maglùbiy t yüzü gôrroemi~ti. Bu 
namdar cengâvere, (Hâlid bin Ve
lid) gibi ~t ve besalette §Oh. 
ret kazan If olan blr b.àrp kahra. 
m::m1 da refak.at etmekte idi. 

5 gün hapi1 yatacak 
Çar~1kap1da manav Tahsin, 

kcndisine §Cftali almak için mü. 
racaat eden Sahiha w Seniha is. 
minde iki kadma 2 kilo ~ehtali ye
rine 1,5 kilo verdiginden 2 inci 
asliye ceza mahkemesine verilmi§ 
ve yapilan duru~asmda s.uç sabit 
gorillerek Tahsin 5 güne mahkûm 
olmu§tur. 

Bir ayda 42 ihtikâr davu1 
Agustos ayi zarfmcia. ikinci as

liy~ ceza mahkemesine ihtilcâr su. 
çile 42 maznun verilllÙi bunlar. 
dan 36 si ma.hkûm olm~ ve altis1 
beraet e~tir. 

r- ~~a~~1•1~!~~fto ~~~~l l 
'--------Edebî Roman 57 ..J 

- Buyurun beydendl, gidelim. 
B raberce kap1d.an çlktùar. Di. 

~anda otomobil beklecligi için ve 
civarda müsait bir yer olmad1gm
dan; Mükcrrem bey, ihtiyara oto
mobilinde yer gosterdi ve kendisi 
de direksiyona geçerek hareket 
ett1ler. 

Tezgâh ~ma gcçen Mahmut, 
u tasmm boyle ayagma kadar ge
le nbir otomobille gidirinc ~a§km 
~a ·m bakarken; Muharrem usta 
ile Mülterrem bey de Edn-nckapt. 

ya dogru ilerlemege b~lam~lar
d1. 

bcpelri de olacag1m billdi~i hal. 
de, bir türlü sorm ga ccsaret 
edemiyerek, mütevckkilâne bir 
§ekildc Mükerrem beyc tâbi oldu. 

Kahvenin ënünde yepyeni bir 
otomobilin du~u, sahibine am 
bir hareket vercti ve mü~terilcrine 
âazamî bünnet gôsterdi. 

Serin bir rüzgârm yalad1g1 ma
sa ba~ma geçtiklcr zaman, iki §e
kerli k.ahve 1smarhyarak b~ba~a 
kald1lar. 

tlk sëzü fmnc1 açt1: 
- Vallahi e!endim, bu ziyarete 

D R 
N d - y dilm1~tir: Maarif Vekâleti, orta tedrisat karar vermi~tir. Bu binanm in§a-

r. iza ura yaz igi 1 1 ya... Tem.zi ve natürel nohutlar top- .. . . sma 37.422 lira ha.rcanacak vc bu 
zidan dolayi hakaret SU"U ile mah.. · , ~ _ 28 numara 1 muesseselermde talebeye san'at 

~ ,an 15 perakende l 1,a, bil .. ··- t'l . d k . ay içinde in§.llata ba(ilanacak :1r. 
kemeye verilen muharrir Naci Sa.. albur üstü nohutlar toptan 17, gIS1 ogre i ~sme e, arar \cr- o---

dullah ile gaeztcnin ne~ri~~t mü- perakende 19,5, 30 numara kalbur mi~tir: Bu maksatla ~an at m~ktep... Beyaz1dm asfaltland1rma i§i 
dürii Refik Uzman'm duru~masi üstü ispanya tohurolu toptan 22 len içm aynlan tahs1sattan b1r k1s. 
dün 6 mci asliye cezada neticelen. perakende 25,5, 32 numara kalbur m1 da bu ~e tahsis edilecektir. Îlk 

mi§tir. 
üstü ispanya tohumlu toptan 27 olarak tecrübe roahiyetinde olmak 
perakende 31 kur~a satùacakhr. üzere birkaç vilâyetteki ortamek

MERCiMEK FiATLARI 
Temiz ve yüzde 85 randimanh 

teplerde bu karar tatbik sahas r. 

Belediye Reisligi Beyaz1t mey. 
danmm asfalUand1rma Î!iÎDÏ mü
teahhide ihale etmi!? ve i!l§aasma 
ba~aruni~hr. Buraya 38 bin lira 
<arfcdilecektir. 

---o--
Okunan karara gore, Naci Sa.. 

dullah 6 ay bir gün hapse ve mag
dura verilmek üzere 100 lira taz-

minat ëidemege. gazetenin ne§!"iyat 
müdürü Refile Uzman da aym §e
kilde 6 ay hapse, fakat sab1k.as1 bu 
lunmadigmdan teciline ve 100 kil. 
sur lira para cezasma mahkûm 
olm~lardn-. 

kalburlarum~ ye(iil mercimeklerin konacaktir. 
k d 24 -===,,,...,,,==""""=""· =-""-""-""'·~""'"'""'""" Ah1rkap1ya yeni bir kanal ÏDfa 

)ptan kilosu 21 peTa en e • û l.m.ak ·· kil d 20 
ll"DllZl mrcimeklerin kilosu toP-

1 
ra 0 uzere 0 a para edilecek 

tan 13 perakende 15 k~ olarak Y~lk.oy, Bogaz kar§J. ~hile ve Ah1rkap1 Cankurtaran mahalle-
~atila~khr. 1 diger uzak semtler için de kiloda si halkmm vaki {;ikâyeti üzerine 

Aynca bu zahireler için yakm 40 para nakliye ve ambalâj zamnu , belediye buraya yeu.i bir kanal in-
semtlere ambalâj ve nakliye mas. kabul edilmi.§tir. p ettirecektir. 

- Hangi Kenanm? uù1y~ti. K~1smd.akinin 
- Carum, sabahlar1 oglene ka. anlatmasuu bekliyerek susuyor. 

dar fmnd.aki i.§lere bakan, Kenan- du. 
dan ba~asJ. degil elbet. Mükerrem Bey ise ~oyle devam 

Îhtiyar adam biraz dü~ününcc etti: 
anl.ar gibi oldu: - Fmnm1zda uzun zamandan. 

- Ha ... Necmiden bahscdiyor. beri çab~n Necmiyi, çok evvel
sunuz. Amma onun ismi Kenan lcrden tamyorum Mnharrem e!en. 
degildir beyefendL di. Fakat bir zaman için birbirimi-

Mükerrero bey, zekâsm1 kulla- zi kaybetmi§tik, daha dogrusu 
mnca, Ï§in içyüzünü derhal anla. buna mecburduk. Anlatrrsam u. 
d1. Esasen bu hususta az çok malû- zun si.irer. Ben" esas maksadum 
mati da avrd1 amma; clili ha.kiki soyliycyim. Bu çocuk çok çah§
isrnc ah~k oldugu i ·n, digerini kan ve namusludu-:. Esasen bunu 
bir türlü hatrrhyamiyordu. Fmn. si:.: benden daha iyi anlam1~sm1z_ 
cmm izahat vermesi üzerine tas- d1r. Ufak bir mesele yüzünden bu. 
dik etti: günkü hayatm1 kabul etmi§tir. Bu 

- Ever, Necmiyi sormak isti... yoldan aynlm1yacagm1 ben ve a. 
yordum. Onun hakkmda sizinle 1 ilem de kat'iyyen biliyoruz. Hal· 
liiraz kon~mam lâzlm. l§te sizi buki. Necmi bugünkü y8.§ay1~na 
de bu sebeple taruyorum. hiç te müstahak degildi. Seyyar 

- Yani Necmiyi tarudig1mz için astieù1k, gazete müvezziligi. fmn. 
mi? larda didinmek, onun yapacagi i 

r~masma gënlüm razi olmad1g1 
için, uzaktan uzaga bir yard1mda 
oulunmak istiyorum. Bnuun için 
de sizin muvafakatinize ihtiyacun 
var. 

Konmµnasma devam etmeden 
en-el, ënündeki fincam alarak bir 
yuàum içti ve ihtiyarm yuzune 
bakt1. Muharrem usta, mühim bir 
~ey seyredercesine, gozlcrini bile 
kupmadan kar~smdaki adamm 
agzmdan çi.kacak sozlerin sonunu 
bekliyordu. Fakat onun sustugunu 

gorünce de mecburî olarak sordu: 
- Benim ne gibi muvafakatim 

olacak beycfendi? 
- Gayet basit. Necmiye müna. 

beyim. 
- N1~'"'? 
- Çünkü bugünkü fmmm1 an-

cak idare edebiliyorum. Bir i.kinci. 
si bcni sikmhli vaziyete sokar. 

- Para cihetinden mi? 
- Evet. 
- Onu siz bana b1rakm 

- Yani bu ikinci fmna erma. 
yeyi siz mi koyacaksm1z? 

- Tabiî degil miya'! icap eden 

masraflar hep bana ait. 
ihtiyar adarn bir an düliundü. 

!lilerin boyle lœsat gittigi bir za
manda. hiç tamrnad1g1 bir kimse
nin sermaye koyarak Necmiye f1. 
rm devretmesini bir türlü akll al. 
m1yordu. Meselenin içyüzünü l:>ll
medigi için, bu fedakârhk Mu
harrem usta için son derece bi:yük 
tü. 

Gozlerinin onün~ N ecmiyi ge
tirdi ve biraz avvel Mükerrem be
yin soyledigi sozler hatmna gel. 

Ôtedenberi Avrupa devletlcr'nin 
münazaa ve ihtilâflanndan Jtcndi 
siyascti baktmmdan âzam" ·s ifa.. 
de temin cd n Japon ck\•let adam. 
lan ciham sarsan bu ei: iz ka~1rga. 

an da âzamî fayd11 · ·tihsal et ek 
· temektedirle~. Fakat agR" mace· 
ralara \"e hilhassa barp gibi bir 
beliyye ye duçar olntamak ~a~ti. 
le ... Ilindicinî isi bovle bir m·n af. 
Cak1yetin , ~~seridir. Amcril· v1 
ümit ve lrnrlrn ara. •nda salhtnd1r. 
inakla da Tokyo Ücüzlü Pakta <·a· 
dakatini ve o bakm1 iin hcf.-;.,., 

+crettüp edcn müttefiklik v:i7i! i. 

ni yapmakta bulunmu~ sayil:-b:lir. 
Amerika da kolay kolay L·ik 

'?arkta bir bâdireye siirükl 0 rimck 
:.-tcmemektedir. Çünkü Pasifikde 
11ir çarp1~ma Birle~ik Devltclf'ri 

tlantikte zay1f dü~-rür, ingiltc. 
teye zaten henüz matlup dercced 
bulam1yan yardunt da m~ûk b:r 
liale sokar. Diger taraftan Japon 

enizlerinde Mikadcnun donan-
masma taarruz Amcrika gibi diin· 
\·anm en munzzam ''C asrî deniz 
kudretine malik olnn bir dcvlet 
=c:in bile kola . l1kla kab1il edik· 
»iiecek bir tehlike degildir. 

ik.i tarafm esas durumlar1 bu ol• 
".lakla berah r ortada son günlcr• 
e tahaddüs eifen Rusyaya ard1J1J 
avas1 da "arcl1r. Vladivostok ·o
ile Amerikadan Rusyaya 1 it;al• 

vo7., tayyare. top. pctrol vc i;,:;;·e 

~onderilmck dü ünülmeklcd"r.' v!. 
··o bu lf'"hizahn Almanlara hir~• 
•.evkolundugundan §Üphe dmc• 
mektedir. CUnkü Sibirya yoiilc 
bonlartn ta Moskovaya varmas1 U• 

~un ve müz'iç bir hikâycdir. F.?J• 
di§e cdilen nokta bu silâhlann t•· 
:ak §arktak.i milstakil Rus ·dll-

1 suna tahsis edilmesi ve günün hi• 
rincle bir ihillâf balinde, Ru. 111' 
tarafmdan Japonlara kar§t kuJla• 
nilmas1d1r. 

ittc bu bapta cereyan ehnd-'' 
olan müzakercler oldukça mü~11it 
bir safhaya c~tir. Ô.rle • /1 

hyor ki, Amerilca • Japon • R 
i:nil§külâhmn kurbam 1nn ln·u~· 
tur. iran üzcrinden Îngiliz _ GJJ 
mütterek cephesi kurulunca Atlle 

rikanin Rusyaya uua"eneti Ba: t 
korfezi yolile de yaptlabilttek bi 
hal alm1§hr. Arttk Vladivostok i; 
on plânda kalm1yabilir. Va§ingto 
nun bu wresclede go terecegi rie 
at cle Japon siya eti için bir J111 

vaffak1yet t~kil eder. 
Mo kovada yaktnda toplanac• 

olan ü 1er konferans1 da TokyoY 
sinirlendiren kuvvetli bir un t1f 

dur. Japonya Îngiliz, Amerika ,. 
Ruslarm Sovyet bükûmet n1er1't 
rinde bulu malanndan kendi ale. 
hine baz1 kararlarm almma~IJlclll 
da çekinmekte ve bo,·l<>ce bir ih

9 

ta çemberine dü~mPl.;tcn kat~ , ,. 
lanmaktad1r. Rahu~us ki (Ça 
Kay-§ek) hükûmetinin de bu "cl 
feransa ittirak edecegi :aYi ,I ,. 
Bovle bir ihtimal ac1kr·a ~ ·okY~· . . S• 
meydan okumak say1lacakt.r. "r 
dilik bu ;htimalin de ber~<'rJi 1 
dildigi riVll~·etlcri vard1r. B1'~e 
hep ufak bir yah§ln:i a)âp1t't Surlarm lœnarmda agaçhklI bir 

kahveye gclinceye kadar, hep ha
v dan sudan bahsettiler. Îhtiyar 
ad.am ise, bu àvaretin baslta .,._ 

henüz bir mânâ veremedim. Beni 
nereden tamyorsunuz, akhm er
medi :l o grusu ... 

- Siz Kenamn mal sahibi degil 

- Evet. Onun hakkind.a bir fik- lerden çok uzakt1r. Fakat madem
rim var. Fakat bunda daha ziya- ki bugün için bu bêiyledir ,mecbu. 
de sizin zek.âm.za muhtac1m. ri olarak kabul etmek lâz1m. YaL 

ihtiyar adam henüz hiç bir sev m.z onun fazla yorulma.s1, ve ug-

sip bir if dÜi'Üllecegiz ve bunu 
kendisine siz teklif edeceksiniz. 
Meeslâ: Onun çah~kanlig1, dürüst. 
lügünü Heri sürerek, ~rhangi bir 
yerde ikinci bir fmn vcya bugün
kü fmmmza liube açtlgm1z1 soyle. 
yip, bu i~in bak1mma Nccmiyi me 
mur etmeniz. Yahut buna benzer 
herhangi makul bir i§. 

di Boyle ~eri yapacak kabiliyct
te degildir, diyordru. 

gibi sa:vdabilir. ri' 
Maamaiih ana hatlarn1da l 1 

(DevlUIU 3 iincü pyf"' • • • ? 
'DUSUllZ. - Bu benim için imkâns1zdir (Devaan \"U) 
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~ndraya gore Bir ingiliz gaze- ! Japonyada ki 

Rusyanin cenup tesinin mak alesi lingiliz teba'sinin 

han Harbine nisbetle <imd,ki har. yyya re , büyük devleUer i:;rupu, {Üphe et. 
be ayn bir hususiyet vermi§tir. meyiz k~ ne taraftan gelrrse ,qcJsin, 

Y . k ·1 Geçen Umumî Harpie garp cephe- Ve T a n k bitarafhg.m \'e gayrimuharip va-e n l n Q f Jinde me<hur Verdun \'e emsali , ziyetini, istiklâlini mubfoza \;a. 

hu~utlar1nda JAPONY ANIN tahli y es i te T f l• 1er .<dderin mukavemet eyledikleri, rarrnda sebal eden, azimk.'.:- \'e ti.. 
Ve Marne meydan muharebesinin in. Harp usullerinde çok tiz ayni zamanda haz1rl!'d1 bulu-

• • 
1~1 

Îki 
Gümrük ve inhlsarlar Vekâlo'1, me- giltere ve Fransa mûttefik ordula.. nan Türkiyenin tecavW:lere kar~t 

taraf a ra S 1 n da H J 
murlar1 arastnda yeniden bazi terfi ve r.nca kazaruldig1 gôrülmü§IÜ. $im.. CS a Sil de gw 1" c1· k] 1" k Je r ko 

t bb •• •• a po ya "J u·· te Y yacag1Il1 biliyorlar. Muv:;fiak o.. er ec:.e USU D 1 C m • nakillcr Y•Pffi•ilir. Bunlan >ll'll$iyle ya. ;!iki harpte ayni cephedeki ka!eler, 
lllÜvazene bozulmaml§ 'I{ · kabili"yet CSaSI UZC• Z<Y1.0sk~·•erun i·tha"t gu··mru··g·u·· mu'du"ru· Belçikadaki Liege, Namur dahi da.. husu}e gctirmi~tÎr l.acag:na da Türk milletinin sarstl. 

L d V • t d •= w hil olmak üzere dayanamadilar. maz emniyeti vardtr, bu cmnivet 
on ra, 4 (AA.) - A!rr.an - Ru.. ' a c:.1 n g 0 n a r .. ne tanz1"m ed1"lecek B. Abdullati Çaid1ran Kllis gumrUk ----Yazan: hayallere degil, hakikatlere. es;,.lt 

lllen hul1udund:i on haitacian faz- 'I{ m u d ü r I ü 1 li n • Kil;. gümrük Belçilr.a - l"ransa hududundalri za.. 1' h 1 
1 dd 

· If '-·-mlarmd nl M ·· Hf• esap ara dayanmaklach. Muha-
a bir <amandanberi devJ..m cdcn re ed1"lecekt1·r Simla, 4 (A.A.) - Japon~adan mûdurü Ali SaJtink&Y• Iskenderun il- r """' an ya an aJtnO amit Nur1° Irmak . ik" Ill . . . . ' halât gümrü&u mud(lrllij:ùne, Van guœ- b.attmm, Fransa • Almanya hudtr np 1 tarafin, büyük devletltr 

Uha1 cix:li;r esnaomda titi kuv- ayr1lmak ishyen !ng11!z tehaas= rük müdu· ru· Ga'"p B•h•-n Bodrurn vel u ~· dundaki kuvvelli las:mlarmm ar. grupunun muhtelif cihetlerden, ~-
" urdu çarpI'iJTll~ o!masma rag. tahüyesi i§i. Jap~n bükûmetile, gümrük müdûrlütüne, Bodrum gümrUK be lerd kendil · f 

lrrt-n, teraz:nin gii:!:ü heaüz iki ta. Herhangi bir duman yakmda, mütekal>iliyet es•st üze. lmudilru ~ûllaHI Yucet vrm gumrilll. kadan çevrilerek teslim ahnma>: Îngiltere ile Bir!~ Amerika .. P . en . "':"'" aydah olan 
ra 'an b et kmanu . mudurlugune, Gulluk mu.ayene memu- :nümkün oldu. $ark cephesind• jahi Sovyct Rusyc..n.n A\TUpadaki Turkiy~ b1tarafhgrnm mu_hafa_z •.-
l1r , irme ogru sar ~- •• •• k b 'J" t" • • rrne tanziln erulœektir. Eger To- ru Hamdi Dhl:ll.n izrnir "'"roudurlu~u Baltiktan Karadenize kadar 240( h d Ir.ad Id b .• -,.:nwnra, kwlmetre murabbai gorU§ a J tye JmiZI -. o 'ep es1ru takviye ;çin han denizi.. s:na ~ iye a_r o ugu. gi 1, 
oia" k be b kio hükûmeti, ingiliz tebaasma, muayenc m•murlu;una, Reyhaaiye mu.. kilometre uzunlugundaki Stalir ae, Basra kêirfezine yanaurak bundan sonra da d1kkat ve llll'". 
Il n · sap edild~i takdirde kay ettirmemelidir 1 Japonvadan gitmek müsaadesi ve. ayene .. memuru Muhlis Or.bek i.tanbul hatt1 dahi dayanamadL r~en CL .- d bu! 
•Usyadan geni~ gen1~ arazi par- · ba$mudürlü~"1 muayene momurluJIWla ~, 'larp ve nakliye se!inelerinin tay. 3 unacalr.lan mur.akkaktir. 1 . 

la.a 1 •s.ilâ etml§ Pe de, bu arazi Londra, 4 (A.A) - •Duman rirse, Japon tâbiyetini haiz olan i;tanbul ba,müdiirlugü muayene m;o- han Harbine nisbelle ~imdiki harp. yarelerden, tahtelbahirlerdcn ma- sasen Türkiye bitaraflJgmm bozul-
Pat\'ll!un Rus;anm geni~itgme ms. perdes1• b~hgt sltmc\a cDaily kimselerin de büyük Britanyay1 murlonndan ~ultrû And Reyhaniye mu- teki bu ehemmiyetli hususiyetler- .;un kald1g1, karadan da emniyette masma Îngiltere ile Almanyaca ,.e 
~lie ehcmmiyctsiz t-elâkki edile. Telegraph• gazetesinde ç1kan bir terketmelerinc müsaade olunacak- ay•ne memurluguna, Adnan Sai:der ls- de tanklarla tayyarelrr en esash kalaca.klart bir yol bu1mu~lard.lr. müttefiklerince hiçbir Jüzum ,.e 
o.; J makalede <(),·le denilmekledir· kenderun muay•ne memurlu&una, Kà- âmil oldular. Biiylece tâbiye VE 

1 
kir. bscu 1stùâya ugrayan mm- > , • hr. zun Taner ve Iruan 07c.rman Çobonbey sevkak"}'l plânlarmm esas ndr Kendilerile dost oldugumuz, res.. zaruret de mevcut bulunmarnakta. 

a a arda, tus,ar cekllmeden ev- Japonyanm Hmdiçiniye taarru. !;iimdiye kadar bgiliz tabiyetî. mu. ayene m•murlutuna, ib,"llhim Ergul mi vesikalarla, muahedenamelerle dir. t · degi~tiriJmesi lüzumu has1! oldu 
el hr , yi tahnp etmi<lerd:r vc zund.anbcri büyük Okyanus.a ni haiz 350 k · . J d· Kfüs muayene memurlutuua, Lùlfi Gû-• , • '"lnrr. apoo"" an •-·uz·· .. ~11 uh be • . K~ralarda ~ap1lan harpteki br 

• 'ndi bu rr.1ntakalar bir hatakl.ik gergmligin zaîl olduguna delâlet .., ,- 1=' _,5 m ase memuriuguna, • h J aynlmak arzusu 1thar ettiklerini Faùb. Flt<.1L Ci.z.re memurluguna. En"-er yenilikler
1 

tayyareler yüztinder 
'l1:nc gelme•e bas.lami•t.r. edecek h:çbl< deg-1~1khk olrram1~- - 0 -ata 1-J 1 • C' • > haber ahnm1~tir. Bunlari ahp go- ·•· g Y g " n.emur u.una, 'Zro mu. denizlerde dahi vukubuldu. Harr 
P.u.s pc roi nü ele geç1rmck ga.. J 'Ir. Japonya y~ni bir sergüze~te a. 1.. k .. b" r· T . · oycne memuru Nàllm D!Zcn Ankara f' J · d k" "tl 1 ·· 

;~ 1- t 1 d 
1 

ikt di 1_ O; urme uzc1..:-, ir ng1 iz gem1s1 .. muayene nlemurluttJna, Îzmir nluayene Ee !ne erm e 1 çe~1 i top ar1n mu. 
1 :.rekei c~n Almanlar iç.n l ma· an cvve :sa ve as ... en nir. bu .,. soni:na der.ru Yok~- d' 1 • • 1n 1 '· 

1
· · -· 

1 
. , " ~· memuru A51m Asa! Cüllük muoyoie me tema 1 ate~ er1 nellcesi gi izler. 

UQ muva!fak,, ctierin büyiik. - b!r \'3z1ye 1m sag,am a~tumak ihuya. , , hamaya gt>lmesi beklenmektedir. murlu&una, Mersln muayene memuru le Fraruazlar Çanakkale sahillerine 
•11ernm•ydi yoktur. c:m duymaktadir • Japon bukûmet1 bu emmm, ser- Uu.snù Acartu1k Istanbul muuycne. me- geç-en Cihan Harbinde askerî kuv-

Al~ . .anl.ar!n insan baktm1ndan Geçen ÇaI"§an~ba günü Japon- • g j'nurluguna, Cobar.bet muaycne memu- tl · · ·h .1 . , 
·alzemesi JX'k bü.yük bll' mikyas.. yanm cTarihinrn en fœi buhram- best~e gelip dàneb1lecegi hususun ru K:i.1.1m Taner Mersin servos iefli.gi- ve.benm r raçd 

1 
cl tkmal lat al~n, 

t·· • d da teminat vermi•tir. ne, Ankdra servis i;efi Babaett.n Enllnç 

1 
mu immat, 1:1 a. evaz m se\kine 

.', •e a edilmekted1r. Almanyamn :-i1• geçinnekte oldugunu sèiyiiyen ' Istanbul ren·.s tefl:glne, Çobatlbcy mu.. muvaffak olmll§lard1. Dünkerk'te 
l ~~rr, maJ,cm ;. :se iki senedcn- Prens Kcnoyenin bu sozlerini zik. ayene memuru Ferit caner islanbul \'e Girittc geçen y1l ,-e bu sene Ir-
0'1 .1 ... dcfa olarak sert t.ir harbe re®n Dail.v Telegraph, so,.le d.. Bulgaris tanda muayene m.•murluguna, Trabzon servis giltere donanmas1 ikmal k t'alan, 

f MEMLEKETTEiKDAM I 
~ j 

Kastamoninin üc der-, 
di: Elektrik, su, plân 

~ i§tir. Bu scbeple harbln üçün- vam etm<'ktedir: ,en Nablh ogül \e Alanya idare memu- levaz1m, mühimll'al. g1da rradde. 

let Ythnm b~mda Alman tefsJr. Kend'.ni goslermek üzere bu.. 'E , .. k k ~!~~::.;Î.,~:::.,:n:~~;::';';:;.,~~, leri se~kini temin ed~medi. Ehem. B 
. k dda olarak muhtasar bir llunan bu bubramn dikkate §'Ryan m a e ar~I ya- Karine id>re memurlu!una, Ankara 1 m1yeth zay1at mukabilmde yalmz- elediye reisi seçilen gazeteci arkada~UlllZ 

_________ .... ________ _ 

·" t1de yaptlmak ad1r. c1he•i bunun g~\'Cn hafta va~ing- 1 • memuru 1sma.i1 Arslanturlt Ankara ser.1 ca oralardaki mevcut kuvveUerin- Zcki Cen:al bLhassa bu Üç ihtiyacl ka r"'I• 
8 

n 1 o.k.she_r Beobechter• gazele- tonda Japon;'il ""firi Am.rai No. pl On zarar' Zlyan 1·b ;e!lig:ne, Mersin mu•yene 01emuru den mümlr.ün olabilen miktar10: Y 

~ n asken muhabm cBol~vik 1 mura tarafindan baj'lanan cSulh :lfün•r. Tombui Çobanbrt muayrre me- kaç1rab!ldi. Yunanistan sah1llerin. lamak için der haJ faaJiyete geçtÎ 
''l ~anm Almanyanm <inldi"e ka- .. . . . murlul{tlna, Kilts muayrne memunr N•- d v d .. d d h" .. ~ l 

~10K1"UV\'e keruu tl~n_e gt ldu~man sadüf etmektedir U . U U ugu asa a luguna t.y,n edilm;~lerdlr. olmu~tu. !;irmd1ki harptek1 bu mu. Kas\am<.>nu, (Hususî) - Fev- tur .. Senede milyonlarca lirabk 
d U . . d w' . d~ 1 muzakerelen• ile aym zamana te. V l b Jè ~ k b yazi llcl;gùrbüz Izmir muayene memur- e "~ • unar. _emz.m e a 1 uvy .. e "' 

n en UVVC ISL• 0 ugunu veya .-... hirlerin Vekâlet 1.al i1leri ret;;.lt n.emuru Meb him vaziycti, degi meleri t.ayyare- kalâde olarak loplanan be}ediye kend.ir, urgan,e[ma, meyva, keres. 
~azrnakta ve Almanyanm hayat ve Bu gazete, J _aponyanm . cMe§ru ....._ met Tu.·han B.nyigit, istanbul memu- Ier temin etti. Hava silâhlanmn. meclrnl bir müddett.enberi mü11t- te, yumurta. canh ba~ hayvan ah't-
Otur.ui bu muharebenin !'le•ices.ne mt>nfaatler1• nm tarz1 ·efsm Ame. h a l k 1 na odetilecek muru ru Ed;p Üzerman i.stanbul servis yine ~mdiki harpteki rolleri hem bal buli;nan Kastamonu belediye veri~i olan bir çok zenginleri bu-
ba· r oldug"unu ilâve etmekt.edir. r.kahlarr büyük bir sabtr imtiha- sefltJrne, 1'kenderun yolcu salonu bo~ 1 karada hem de denizde ehemmi. re.isligine ~mleket:imizin yeti~tir. lunan bu ""brin Ç~""rsin1n ne ha!. 

Sofya, 4 (A.A.) - Sobranya memuru Ahmet Iuet Hazarhun, Bozca-1 . ~ . . . """ -, 
_llusya seferinrn ba~gtClilda I n_1~dan geçirmek!e oldugu kanaa. meclisinin bugün tasdikine arzedi.. ada ldare memuru Cemal Tek.cr birer yetli bir ~ek.le girm1~tir. digi krymetli gençlerimirden ve de bulundugunu dnh11 iyi biliyor. 

Ccbe!s'tn süyledigi a!.e:jli nu.uk..

1 

trm, IZhar et~ekte ve ~unlan ilâve lecek olan kanun lây:hasma gore, d•rcce terri eltirHmi0lerd1r Bu hakikat meydanda iken, Bir. tanrnm>§ muharrirlrimizden Zeki sunuz. Senede 3,5 milyon kilo yal-
ia 

1 
<imdi pck uzakta bulunu- e} kmekted1r. le ·ik Amerikada eski bir Am1ralin. Cemal Bakiçelebioglunu ittifak- mz kendir ve urgan mu11meJesi ya. 

,, , g(>rek devlete ve hususi e§hasa, ge.. G •• •• f kj ll • '- ·1 d Ç '"• 
J , •Amerikantn Vladivostok yo"le f unun en 7 er1 •.ng"r tere onanmasrnm an•<><O.- la seçm;<tir. p1lan çarstda, para sahipleli hakh 

•· u rek belediyelere ait emlâke ka~t ...,, " 
J." :at Alman harp makinesi bu So,•yetler Birlig.ne harp malzc. lt>den Karadeni>e geçebilecegin- Zeki Cemal, yüksek tahsil gor- olarak kendilerine dükkân, vurt 

~ yaptlan suikastlerden mütcvellit <~ l lacl ..., raAl&J den bohsetmcsi 19.'39 harbinde hu. müs, uzun zamsn muallimlik ve yapmak istiyorlar. Fakat el;mizde 
l))tat1c1 darbereri yalnIZ i;ark cep. mesi gêindermesini ilk defa olarak zarar ve 11yan, bunlarm vukua b in i tahrif etmekle itham edi- suie gelen tâbiye ve sevkulcey" muharrirhk yapm1~, bu meslekte imar plâm olmad1gi için buna mil-

~ ·~nde yemiyor, garp hava eep- protesto ettigi zaman Japonyarun geldigi mmtakalar veya kasabalar yorlar. Neymi~? K avul.Ju Dam.. usullerile plânlar;ndaki büyük, e. muvaffak olmu~ bir gençtir. Bir saooe eden.i"oruz. 1mar plânm1 en 
.es nde de Alman !1ava knvveUeri küs:ahhgmm âzamî haddine \·ar- haikma êidehlecütir. di ortaoyununda uluor_ta hayâ.. sash degi~meleri bilmedigini, teL çok eserler ve~i Almanca. Fran- klsa zamanda ikmal edebilirsek 

t1dd.î. ziyaa u'"'u""'rlar d1g"1 du···u·nülebil.;rd1·. Japonya, bu sizca konu~urdu demi im!. Bu. kik etmeir.is veya asla anlamam:< dill . k f 1 . ... ,.. • _ Diger cihetlen bu kanun lâyihasi d .... . . ' s1zca · erm~ va t o an )'em re. Kastamonunun manzaras1 pe!<: ça.. 
nu c"1gun 1çm, yalmz bu so- oldug"unu aiisterdi.~i muhakkaktir. 1 

A 
1 i~e kan~aga h1çbir salàhiyeti ol- mucibince, tlevlet koruma kanunu.. " ~ isimiz birçok defalar Avrupada se- buk degl<ecck. Bu tarihi sehir ü-

m e r l a a mad1g1 1çin maruz. ka_ld_tg1 re_ d ce... na tevfikan mahkûm edilen her l 6 yahat \•e orada etüt yapmi~ltr. züm, inc'r ""bri tzm'r, tütün mer. • k d 1 J zümü ele alarak bütün yazdik.. Harpten sonra Bo~azlsrm bey- ' 

d 
arrmm, ortoya koydugum te.. nelmilelle~tirilmesi tarz1ndaki n""- '" 

• vabm nn sonra §lmdr tktnc• btr 1 memur tekaüt hakkmdan mahrum . b d Kast.amonu mebusu iken vefat e- lr.ezi Samsun, pamuk merkni A. 

l 
"} d" test ta .. d zin a~tan sono ka ar yanl:~ ri~·ati ist>. Londr11 ile Va§ington.. . ~ÇJ ere nec:.re 1 pro o no SI gon ermek cür'e- edilecektir. "' '"i:unu - hiçl-ir mü taleaya, daki bükûmet, sh·aset, mes'ul as. den Hüsnü Aç1kgo2ün sahip ve dana gibi. en modern Türk $ehtrle. 

'I{ t;~; go··steriyor. Bu sefer de men. ' h" h " 1 .1 d . ba•muharriri oldug"u (Do"-· SOz) · da 1- ik Id k .. 

l 
~ •ç ir estl' r vesr <Mya avanma. l<erlik adamlarmm §imdiki harbin ' 6

' u ri arasm ay o u u mev u 

en beyanname f. btr" cevap alacakt'" Japonvanin Uf k b d "k 1 k"" 1 k gazctesinin Parti tarafmdan ne§- alacaktir.. · 
l u. J a 1·r yat1~ma an, vcsr a arim1 or ~tcce irinde ve sulhten sonra hivvetli ' rine devam edilmesi üzerine (Do~ 

bu tezahürleri ve iddialar1, bliif vesika meydana koymadan _ id. Türkiveyi ne kadar elzem telâlr.ki 
"' d' · k d d 1 r i Soz) l!azetesinin ba~muharrir-

A.. 
olsun veya olmasm, herhalde Va- ra etmrye a or vnr r ar, Bir eyledikJerini Türkiyenin sulhe ve .._ ... h . l (Ba~ tarah 2 nci sayfada) hgini kabul etmi§ olan Zeki Ce.. Zanu cep ane tma Î <ingtondaki bavada bir salâh hu. kavu.k üstünde firhna kopard1- insaniyete büyük hizmetlerini de, 

A. 
' "'arkta vaziyet vaha1neti"n1' oldug"u mal iki ''lldir bu \'odide memlcke. 

Antalyada 
•k • le k h. •t d .-.;r -; lar falarca. resmen beyan ve ilân et.. ' ""er1 an1n cmn1yct1• su_ getirece ma 1ye. e es- 'b" h { ( kt d" ç·· • .. . d' . k - t1'm'ze çok k1\•met1"1· eserler ,~r. "'-• g1 1 m u a aza e rnc e ir. unAu Han1 11un avugu üstünde melerine mugayir bulur ve bir ... • ' ~ 

için bir O' ara nt i d i r 1 dtrG .. azete sunlari ilâve edi,_·or: Îngiltere ve Amerikall1Il 0 havall. k?p~r.tlan b~ firtma ti~·a.tro "'"· I ~ah. •in realilelcre. vâk1alara, en mil;tir, 
faaliyeti • 1mar 

" 6 - deki C•l ret , .e meolsatleri lapon k rmrzin, rnr·n~n·cr "~c.umekte basit, tetkik ve muhakeme ·e isti. Yeni belediye reisinùz va?.ifeye 
"evvork, 4 (A.A.) _ Ameri·k· .Gêirü<e gore Japonya ~ine es. k k' ·1 b • hr1· elek~ik su ~l - ' ' gen i§leme saha ile taarruz ve nlan bir ço r~• orde hâlâ ierin. / nat etml,·en bir mülâhazasi, say1k- a~·aml§ ve i" n " · ~elâleli 

kan al 
büyük bi r 

ve muhte:if ... 11 rcudafaa t~kilàtinda yuksek ki oynunu oynuyor. Yâni vakil de sO\rnakta "Mu!!"••nu C'osl~ri.· .•am.asi olarak kabt.:l ederi"z. Bu se- \'e in:ar meyzu!annda derhal faa. 
"""evku müsad~me halindedir. A merikan1n 1 1 
r;'al .~r. ~gal ~en dôr~ zat Anie. kszanmaga ç.ali~yor ve müsa1: yor. Güllii Agobn, Mrnakv•n•. beple f_azla bir kivmet, ehemmh.·et Uyde geçmj,_tir. lk i§ ol.arak e e 
""' 1 t ·ç le h lab le k b l daha ziya~e hsz1rlanmasma. Bil· ' 1~ · • l kt ·k 1 · · ha Ilet b t d I ho > 1 re 1 1:n m~ re .r ' ,,èirdügü zamanda yeni taarruz a- Osmanh Donanmn C.-miy<>li Ti- veromeyiz. a wgt e e r1 mese esint - e OD mey an cl r VC 
~anname ne~rederek âzâmi mik ;'.,, geçmek için zemini hazirlamal yü k Britanyamn içinde bulundugu yatrosuna, Darül,.eda~·ie, T•la"- Bilhassa ~imdik; a;;rm rruhare. mek uzere Ankaraya !lareket -eden l J J d 
1~1 da ccphane imal edilebilmes1 naksadile Amerikan efkân umu.. vaziyetten s1yr1lmasina mey dan bu! Sehir Tiyatro,una ragmen. belerinde harbin yayilmasi, bir lü. Zeki Cemal belediyeye ait i~lcr Y O a r Y a P 1 1 

bi n arneley1 birle§miye davet et rn1yesinde bir ikilik husule getir- ve imkân verml>den. Roslann bo. senelerdcnhcri, bilhassa son Ol' zum ile imkânlara istinaden yap- bakkmda hareketinden evvel ~u 1 'Antalya. (Hususi) - V1lâyet 
~ •tdir. cr.ege ugrasiyor.• gazma dii§mantn sarrldig i bir sira. b q senedenbcri fasrlas1z devam hr. $ark cephesinde kar§ila~tiklari malûmah verdi: makam1yle belediyenin gayret' ri 

~ir;"Yannamede §Oyle dPnilmekte. Daily Telegrapb, netlcc olarak da biitün pürüzleri halletmek ~P- eden ugra~malara, dic!i~melere. mukavemeti krrabilmek ümit!eri. •- Kastamonu'nun bugünkü i neticesinde ~ehrimizin Ali Cet~-

~-''-•rni miktarda cephane imal 
t~·~ri_kanm emniyeti için bir ga. 

~unlart yaz1yor: hesiz ki Mikadonun nazrr lan ve gayretlered raghrnen bâlâ K avuk. le Almanyamn, onun müttdiki derJeri 3 nokta üzerinde hulâsa kaya yolu üzerind~ \"e ha!" p '•lfl 
cYeniden fena darbeler baz1r. lu Bamd.i en ir adrm ileri ala halyanlil gcri kalan kuvvetlerini I edil_· ebilir. Elek.trik,_ su, imar.plâm. yakmmda 42,889 lira sarfiylc 1;.r 

mutemetleri için bir idenld ir. E· k 1 k 1 · f 1 F lb k k bugun eUmizde ik1 elek :...i.. h d l -•-· t r landig"int giisteren emareler belir- mam1§ o ur yazar anmu '"' · 0 raya ""'" et"'e en, teks! ey eme. 1 a l a - so6~ av1 eposu yap lru.uu~ 1 . 
sasen C:ünyaya §ami! olan m uharc.. •eri akh~. manhg n, askerük usu. trik. motêirü vardu. Takallan ka!.: Makineleri mon.e edilcn soguk 

mi~tir. Herhangi bir duman per. ben in Uzak <=arkla da •·en r· ~eai o.. ml§... t' t ha d 1 b l kt ·k tü l Ile dir .• 
llln Yannameyi imza eden zeva• 

•\' !) Yazm1~lardir: 

iesi, gôrü~ kabiliyetimizi bize kay. ., , , Ben 1ya ro sa sin aki nâr;, !ile fenninin lüzumlaf'.ndandu, mam1§ o an u e P ri mo r e- hava deposunun bu ay içinde ça-
>ettirmemelidir.. caklar peyda etmesi ber dakika mesaimin takdir edilmemt:sinr ;oaplarmdandir. ~ark cephesir.e rinden ancak saat 19 ile 21 arasm- )ljimaSl mukarrero>r. 

illlai alnu: âzamî miktarda cephanr 
ll:iz· etmekle kendi milli ercn1yet 
t~ : t<'rnin etmi.f ve dercokrasilt 
Ilot. aferi kazand1rml!j oluruz. Mü. 
, •a hllsu$undaki gayreUeri.mizli 

.., uvaffak olmas1 1çm demokras: 
tôlyesindeki il;çilerin ve memur 

lann tam bir ~birligi yapmalar 
.j,z.mdir .• 

~---------·-------..., 
ve deni z maceras1 romani : 5 " 

--N-S~E-F~E'---R 1 
........ __ ,.. Çeviren: M. F eridun ""'\ ~ 

...._ ____ __:_ __ ~~~~~-J 
·~, 

b, K 01du ise o zaman oldu ... Bir 'bulunàu ..• Baklil, kamara bura. 
~ ~ e1~1 '.irnandan c1kaca(:1 esnada {dan gêiriinüyor .. . 
Yolda llnin su ya dü~tügünü i~itti... - Polis memurlan buraya gehp 
1
" ''" rastgeld.igi bu- gümrûk me. odas1m arad1lar. Yakilm1~ kâg1L 
ltr; Y~t h_em(!n ko~tular ... Fener. •ur oulundu ... : _$im~i ç1ktn i~in i. 
~U&, Ilar... Déntzdc cOkya. , nden!... Jüh, iki Kalvados! ... 
b:, clin demir ztncirine taktlm1~ ~refinize! .. 
Il""- ç~;;et vardi ..• Kaplan~ .. . Su- C ;llikçe §l!vki artarak Poli - Lui 
lliiti a;duar. Fakat ii il;ten gtÇ- etrafm1 alan tayfalann ortasmda. 
hi I<:l::Ï 1S~ll'î ~ndfüs u.sulleri taL jj~!crinin arasina 911lu~hrd1gt bir 
~~&un~ di ... _Nasu olup ta. bogul. sandalyay1 __ ufki_ bir vaziye'.e gcti. 
'"'t\liii kunsen1n akh erm1yordu. r1yor ve gc.zlenle Megre'ye mey. 
~<tillai SUcla on dak1kadan fazla dan okuyurdu. 

•li lll§l1... Komiser sordu: 
i,. . Onra d • 
·~l>'-a oKt.or ltl<'seleyi anlatti. - Kaplan buralt m1yd1! 
}. . ni ~eni•-e almadan bogmu~- - Evet, biraz galip bir adam-
~, ~ ryor musunuz! Telsizci di! Poti • Lui'dcn ne daha uzun 

lU' ::astndaki kamarasmda 1 i:i.e daha genistL Fakat terbbeli 

beldenebilir. Ruzvclt ile Konoy< degil - tiyatro ile mükâfftl gor müttefiki Almsnyaya isted1gi ve da istifade ediyoruz. Bunun kaça : Bundan bll§k.a An'.alya'run son 
müthi~ bünerlerle zâl1irî bir mu va. mek ümidile ugrasnnyorum "-nkàn buldugu yardim kuvvetle- mal oldugunu •"'e t~k yerinP .lnr- imar vaziyeti cidden ~yani ~k. 
zene man zaras1 muhafaza edcbil- zevkleri hâlâ Kavuklunun t r _·ini se,·ketmesi 1çm Avrupa~a nuzi bir i,.are~ ibaret elektrik: ran bir haldedir. Bulgur degirme. 
mektedirler, kerlemelerini a~manu~ olanlP a_ra.yollan pek çoktur, __ ser_besttir, cereyan1 Jçin_ har! .• ce maz_o_t p.ar. as1 ni onünden bad•yip Ali Çetlillr.a'a 

Hüseyin $ükrü BABAN ra aciyorum. !llamalar da mevcut degi.ld1r. olarak lr.aç hm lica verdi,!!;nn1zi de caddesinden g~k Atatürk c:d-

,.e _daima nazikti! Sonra ~~ gi..) dum ... Size d~Wllsunu ~oyü~. lamaga ba~ladl ve ondan al diledi. 
yin1rdi. Onun kahvede oturdugunu r y1m: Kanm agladt. .. Bemm bile Leon elinde saatile Megreye 
goren yoktu. Evli degildi. Bunun üz!Pr!m ya~ardt. .. Halbuki bu ço. yakla§tt: 
için Etrata sokagrnda bir gümri.ik · uk benim için fe,·kaJâde bir mü§- - Vak1t geldi. $imdi k11hveyi 
memurunun d"' • " • ""' • !cri say1lamazdt. .. Ona tenzilât ta kapaœazsak polisler müdahale e-

..,siyonerdi. Hattâ o kadlilla ev- apardtm ... Hiç bir zaman içki der ... Her ak~am ayni ~ey! •.. Bun.. 
len1!cegi bile su, ..... _ .... - ~ .. ""p. · çmezdi. ·· lar1 dt§an çùrnrtmanm imkâru 
tan cFrans1z l'vîer:nos . ~!rl:::eti hc- B:r gürültü patronun sôzler~ni yokr ... 
sabma on bo~ •er.·, "cnberi b3;1k yari<la b:rak•1. Pôti - Lui her. - Gemide mi yahyorlar? 
seferlerinc ç1k1yordu .. 1smi Fal!u halde içmes-:ne mùni alma!< .!;:.,_ - E\-et .. , Yahut ta sokakta ... 
idi, biliyorsunuz degil mi? ... $ir- digi îçin olacak: Bretanyalmm üs- Dün iki tanesi mecramn ~·a:nnda 
ket .Qkyanus• a sû\·an bulrrakta tüne nt1lm1~ti. Ôlekiler geri çek:I- yatmr~··· Bu sabah kepe.,kleri a-
!?lmdi güç:ük çckiyor' ... t:ap'.an mi§lerdi. çarken gordüm ... 
yok ... MüreLchatln yar!Sl da sefe. Onlan Megre ay1rd1. Her biri. Garsonluk eden kIZ 1r.asa'ann 
re i~tirak etmck istemiyor... ai bir pake\ gibi tutup ;;erden kal- üzerinden bardaklan topluyordu. 

- Nedcn? dirch. l\fo~terik:r ikiser üçt'r ki~ilik 
- Anlamoga ugra§mamal11 De. - Ne o? $imdi birbir:nizi mi gruplar halinde gid!yorlard1. Yal. 

min de soyledim ya kem nazar yiyeceks;niz? niz Poli - Lui ile arkada~ Y''rle. 
meselesi. .• Gelecek seneye kadar Hâdi,..., uzun sürmedi. E1leri ser- rinden k1m1ldamam1~larch.. 
vapurun tchcizatm1 sëkmkten bi- best kalan Bretanph ccbinden bir Lcon Megreye >Ordu: 
le bah,edûiyor ... Sonda mürctte, brçak ç1karm1~t1. Fakat komi;er - Size bir oda \"'erelim mi? 
hala polis<n emr;n,. âmade bu- bu harcketi gêirerek èikçe•:le b!r - Te~ekkür ederim. Ben ,p[âj 

biliyorsunuz. desinin müntebasma ve Halkevi 
Bugü.n m-ed~nî hayat:a .sn. ,.., gi. ônünde yapilan beton sahanm ni. 

da maddes1 g1b1 :r:aru n ihhya~ar hayetine ka.dar imtidat etmf olan 
arasma gircn elektTigin bu ~~h? 1 muntazarn ve ~üte>ddit ~!14lcli 
1slàh etmegi kararlafttrdik . Huku. ve ortalannda mütenevvi Lek 
~timiz.in yül<sek yardum. ve Va. trik ampullerile sü.;Jü kamù ~· Ï 
limiz Dr All!ok'un delâlctiyle bu- edl" . .. _ 1 a 

'·· . d sudan i•tihsal etmeg" e Unt§ olup gundu• ve gcce ayn, 
nu yair...in a -

aff 
k olacagtmiza emmun 1 ayri guzel manzaralar arzetmek·,e • 

muv a ' dir 
Esasen projeleri de haz1rlandig1 · . .. _ 
· · b halletmek bir ~-·- ma Halkev1 onu b~anbasa belon 
1ç1n unu ;;~· ~ bir h h li ' 1 . , 

1 ,. haline gelmi~tir sa a a ne g<'t.n m.~. IDL!'le-
""B"'' d · · 1 . hasmda gayet biiy~k bir havuz 

un an sonra su mese es1 geli. 
. , yap1lmt§!tr. ~'a.km«<i Lu hA\ l!7UU 

vur. Kasatmonu gtb1 Tepeke, 'lop. t k ,·"'-·~•- r1 "f·a . f ' 
1 

. . . or asma ço . ~;')o:.r>. i . ... .su 1§-
çuog u. SinanbPy ves~tre i:>bt su ak f .., 1 ..... ... l · h" d Iartac is .. ·ye er- .ca ... vap1 a. 
membalari vle dolu olan ~· ir e G Halk · ·· ·· d. 
b

. d ·d. Id , .. 1 -'-en 1 caktir. ene ev1 on un en gc-
1r su er i o ugï.Jnu soy e~ .. .. . 

âdetâ teessür duyuyorum. Fakat • ~n .butun kan~ t~rafeyn1 ka
bu h.akikatlir. Bilhassa evden eve, nal unt1dadmca kiipruler muste<
havuzdaa lulvu>a geçen bu sular1 na çiçek, hurma, palrn1ye agaç:a. 
muntazam borularla membalarill- riyle süslü ·arhlarla bezt'nmi§tir. 
dan getirmek ve evlcre birer kol j Bun<lan ba~ka i:arampol )Olu 

t k . i"n ralt yoI'l.IZ Bunus 1 Burdur 'osei;,ne raptc'<lllmck SU-uza ma iç , · 1 T . 

modern projesi de hanrlanm1~t1r. 
1 
retylie mu.nta~a!Il .. §~sC' o;arn~ ) "" 

· 1· Bundan '-Mka b'r derd.imiz de p1lm1~ inh1sar.ar onunùen Ah Çe. 
lS l\~o.. ~ · . . • 

· imar plârudrr. l?ehrin yeni hari!as1 tinkaya yolu ile. b1de,,m'$ olan 

lunmast lüzwnu bildirildt... tekme rnrup onu Uri ~tre uz2~a oteli. ndeüim. 
_ Telsizci bapiste mi? yuvarladr. Potin ~eneve t~sadüf - Size bir ~y siiylemek 
_ Evel. o ak§am bileklerine ke. edip kanatm1~t1. Sarhn lu~u ar. rum amma .. 

lepçeyi takarak hemcn giitürdü- tan ve gitt!kçe salla11an Poli - Lui j - Sovt.,yin .. . 
Ier ... Ben kapmUl iinüm!e duruyor arkada~rn1r. boynu::a san:arak a~. 

' 1,r~~hr. Halbuki birçok yan. kanalm tardeyn:ndek1 yollar §<>Se 

(Devanu var) f ~an .!Castamonu harap olm1.11 ikmal edilrn'.$lir, 

• 
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SAYFA - ( 

I_ Ce p h e 1er d e Vazlyet l 

Tarihin en kanl1 
meydan Înuharebesi 

Îstihsali art1r
mak bir vatan 

va1if esidir 
(Ba~makaleden devam) 

hürriyet '1e istiklâlini kaybetmck 
tehlikesi vardir. Biiyle bir millet, 
karnm1 doyurmak için, istemiye 

lard1r. Londra radyosunun henüz 
teeyyüt etmedigini bildirdigi bu ha istemiye bitarafhgi terketmek mec 

. f buriyetine dü~ebilir. Boyle bir 
ber halcikate uygun ise,, K1)'{? 

IKDAM 

Frans1z· ajans1- ÔRF1 ÏDARE 
n1n bir yaz1s1 <Batlanl• i inci titW'*' 

(Baf;tarali 1 lncl s:ayla.da) yiha :r<1kmda Meclis umumî hey'e. 
ltimat besliyeQilecegirti tbugünkü tu~e sevk.olunacakt1r. 
Yahîm anlarda tamamile müdl"ik- Derpi§ edilen tad!llere gare Orfî 
tir. Harbin bütün Türk hudutlan. 1dare mmtakasmdan ç1kanlacak 
na yakla§ml§ o·ldugu bugünlerde, olan suihal ile meluf olanlar muay. 
y1ldonümünün kutlandig1 kahra- yen bir mahalle sevk ve orada ne. 
manhk menk1belcrinm gerek res. zaret altmda bulundurulacakttr. 
mî tezahürlerde, gerek gazetelerde Hükûmeti bu tadile sevkeden 
tebarüz ettirilmesi kadar tabiî bir vaziyct §Udur: 
§CY olamaz. Halen Ôrfî Ïdare Komutam mev. 

1ÏI..E 
l • 
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SABAH, OGLE VE A~AM -
Ber ~ IOllft sünde I'~ •efa llHmtaama• 

ditlerinlzi ~yum. 

'. .. . . .. de Fin kuvvetlerinin Vipuri'yi 
ald1ktan sonra eski Rus·. Fin hu
duduna vard1klan ve Leningradm 
varu§larmdan say1lan ve vaktile 
Rus çarlarmm Leningraddaki ika. 
metgâhlan olan bir koye girmi§

mmtakasmda bulunan Mare~al meeburiyet hasil olmasa dahi, uza-
Budiyenni ordulan Tçin de ~ehli. yip giden bu harptc, istihsal azlig. 

Meselâ Falih Riik1 Atay, Ulu. eut salâh.~yeti~i kullanarak liÜpheli 
sun 27 Agustos tarihli nü.shasmda, 1 e§has1 Orfi ldare mmtakasmdan 
'Zürk.iye'nin kendi istiklMini mü- 1 ç1karabilmekte, fakat bu gibile. 
dafaaya azmet~ oldugunun her-1 istedikleri mahall~r~ gittikien son. 
~esçe bilinmcsi lâz1mgeldigini, l ra b1r. kontmle tâb1 olm~d!~l.arm. 
Inonü arum ta§iyan bir ~ef'e ma. dan yme kolaym1 bulup Orf1 ldare 
11.k bulundugunu ve bu adm millî mmt.akasma avdet etmckte ve bu 
kurtulu~ta 11k zaierin remzi oldu. 1 hal ôrfî idarenin istihdai ettigi ga
gunu ve M.illi ~ef He ordunun et. 

1 
yeyi ihlâl eylemektedir .. 

-
lerdir. 

k 
· bel"rrnei-+~ ol yüzünden ia~e s1kmttlarma ugra. enm yava§ yava:? 1 ,....,. - . . . . 

dugunu kabul -etmek lâi1m&ir mak ibhmal1 daima mevcuttur. 
ç-· k .. Kiyef mmlakasi batiy~· BOyle bir buhran1. ithalât yolile 
d~;r,: bir dil teskil et.mekted.ir. iinlemek için aç1k deniz yollari be. 

Al 1 b • t k d h b men hemen kapahdir; bol bugda~· 
man ann u mm a a a ar e. h"b" b" { C • . 

d IM 1 Ti k B 
sa 1 1, 1taTa enub1 An:erika 

en are§a moçen• o ve u. . 
. . . memleketlen Avrupaya uzakbr. 

dlyenm kumandasmdaki Rus or. Abluk "fted" "k" h · t 
d l · · h 

1 
t v t a ç1 1r; 1 1 mu ar1p a. 

u anm çeVJnp ez me e ugra - ft b" • · • ·· d 
k 

. . . . . .k. ra an irmm geçmes1ne musaa e 
ma 1çin Harkof 1st1kametul<ie l l t t """ · k dd 1 · · ··t k" 
t fl ·· t k b. h ek te k l.. e ig1 y1yece ma e erm1 o e 1 
ara 1 mu§ ere 1r ar e a t f t t k b t k 

k ak b 
.. ük. ··i ··d b. d ara zap e me "'eya a 1nna 

ar uy o çu e 1r mey an . ï bil" 
muharebesi vermek istemeleri ih. 

15 
iye ir. 

raimda ihaneti asla kabul etmiy.e- I K~u~d~ i:ie~Ieketm mz1bat :e 
cek olan birlik bluundugunu ya. emmyetm1 1hlal etmek . suçlanl.e 
z1yor ve ertesi günü de kahraman. sab1kah olanlar, emmyeti umu~1-
hgm ~uursuz hareketler demek ye nezareti altmda bulun:inlar, Or. 
olmadigm1 i§aret eyliyordu. fi !dare altma alman yerlerde mu. 

•stanbul Nafia Müdürlügünden 
23/9/941 Salt günü saat 15 de Ïstanbulda Nafia Müdürlügü eksiltJll 

Komhryonu odasmda (2117.71) lira k~il beclelli istanbul jandarma Konak h'. 
mutanhg1 binas1 tamlri aç1k ('ksiltmeye konulmu§lur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdtrltk Î§leri Genel, hususi ve fenni §artna!ll 
leri, proje kesif hulâsasiyle buna rnü teferri diger evrak dairesinde gorül · 
cekttr 

Muvakkat teminat (159) liradir. 
i~teklilerin en az blr teahhütte (1500) llrallk bu Ï§e benzer i§ yaptJ~II 

dnir idarelerinden alm1s oldu~ veslkalara istinaden istanbul Vllâyetlne m .. 
caatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel almm1~ ehliyet ve 94 
yilma nit Ticaret odas1 veslkalan lie celmeleri. (7779) 

Ba§kumandan Voro§ilof bizzat 
cepheye gitmi.§ ve Lenmgradm 
müdafaas1 için riyaseli altmda 6 
ki iden mürekkep bir komi::.-yon 
t.e§kil edilmi~tir. Leningradda bü
tün halkm silâhlandmld1g1 ve 
~hnn sokak sokak, ev ev müda.. 
faa cd.ilecegi anla§ilmaktadrr. Le. 
ningradm 3 milyon nüfusu oklu. 
guna gore, bu ~kilde müdafaa e
dilirse dünya tarihinin en kanh 
muharebesine sahne olacak de. 

timal dahilindedir. Bütün bu menfi ve !ena ihtimal-

l§te Türkiyenin parolasi §Udur: 1 a~yen .bir ikan:etg~h1 olm1yanlar 
Kahramanlik ve ihtiyat. §Upheh olan sarr k1mseler olarak 
Reis1cümlrurun orùuya gonder. géisterilmektedir. 

... ..................................... , .... .... 
mektir. 

Stokholm'den ·11erilen bir habe. 
re gore, K.iyef ile Simolensk ara. 
.-mda Gomel dogusunda büyük bir 
taarruza giri~n Alman kuvvetleri 

Gomel - os.kova yolu üzerinde 
bulunan Briyansk mmtakasma 
kadar ilerlemege muvaffak olmu~ 

Boyle bir hareket için Briyansk leri b ir tarafa birakahm; bol :r:iraî 
ve Dinyepetrovsk bolgelerinde istihsal yapan memleket, toprak 
cephenin muhtelif mmtakalarm. mahsullcrine bol mü§terl bulmak. 
dan getirilerek taplanacak bir or- ta hiç 11kmh çekmiyttektir. Mal 
dunun §ehri ~imaJe dogru a§mas1 verip muhtaç oldugu mah veya 
lâzundU". Bu hareket oldukça güç dovizi alabilir. :lhraç imkânlari a. 
olmakla beraber muvaffak oldugu :r:ald1g1 takdirde dahi fazla istihsal 
takdired Almanlara Kafkaslar yo. memlekette bolluk ve ucuzluk te. 
Iunn kolayhka açabilmesi baki. minine yarar. 
mmdan çok ehemmiyetidir. 

/ • .. ~~~~~~~-

Alman tebligi Sovyet tebligi 
(Bq tar:Jl1 1 i.nci aylada) (Bliot tarnf1 1 iDcJ aytada) 

mi§ ()}mas1 dolayisile, halen Kareli devam etmi§Ierdir. 
bcrzahmda bulunan Sovyet lat'a. Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet 
larmm tahli.ycsi bundan boyle i~ teb1igi: 
kâns1z gorünmektedir. 3 E; Iûlde k1t'alanm,z bùtün cep. 

Yüzden .tazla Rus gemisi ~smen he boyunca dii§manla anudane mu 
batirùm1§, k1smen hasara ugratil- harebeler yapml§hr. 1 Eylûlde ha
rni§tlr. Esirl dn adedi günden gü. va muharebelerinde 39 dü§man 
ne artma1dad.r ve daha §imdiden tayyaresi tahrip edilmi~tir. Bizim 
10,00-0 i bulmu§tur. zayiatmuz 27 tayyaredir. Sovyet 

Bu arada, Almanlann Lcnin. pilotlan Leningrad civarmda düs. 
grada yaptiklan taarruz dcvam m~n tayyarelerini muvaffak1yetle 
etm ktedir. Bu nuntakadaki Rus tahribe devam etmi~lerdir. 10 ka. 
mukabil taarruzu, cenupta Alman. dar dü§man tayyaresi bulutl:.irdan 
lar tarafmdan ku§ahlan iki Rus istifade ederek mühim bir hava 
firkasm1 kurtarmak maksadile, il- mey~ma akm yai;m1§hr. Bir av. 
men géilü istlkametine tevc1h edil. c1 grupumuz dü~mani kar\~am1§ 
mi~ gibi gozükmektedir. ve cereyan eden hava muharebc-

Merkez cephesinde, MaÏ"e:?al Ti. lcrinde 11 fa~ist tayyaresi dü§ürüL 
rr oçenko'nun yapt1gi aarruz, §Ïrr.. mü~tür. 
di iki yüz kilometre:yi mütecaviz Moskova, 4 (A.A.) - Sovyetle. 
bir cephe üzerinde inki~af ctmek. rin mahallî mukabil hùcumlari 
tedir. me kcz mmtakas1 cephcsi üzerinde 

Bu hareketin üç ba~langiç nok- muvaffak1yetle devam etmektcd1r. 
tas1 §unlard1r: Almanlar mevzilerini bircr b1rc1 

Smolensk • Mosloova yolu üze. terkediyorlarsa da anudane bir 
rinde Viasma, Bri,nk ile Smoiensk mukavemet go term kte ve lopçu 
arasmdaki yolu üzerinde Roslav ve 1 ile haYan toplanm•z biiY-ük m!k. 
l\tôskova • Gomel yolu üzerinde yasta kullanilmaktad1rlar. Alman. 
Briansk. Sovyet taarruzlan anu- lann Kiye! civarmda c, T • rümuzu 
danedir. Alman birlikleri de, ez. ile amlan koyü müdafaa için yap. 
cümle Desna nehri yakmmda mu. t1klan muharcbede 15,000 ki§i kay. 
kabil taarruz yapmaktad1rlar. betmi§ olmalan haberi Pravda ga. 

Nihayet Almanlarm dün vâs1l zetesinde ne§redilmistir. Haberi 
olduklan Briansk'da Ruslann üç · veren telgrafta birçok Alman alav
taraitan ku§atlld1klan haber veri. alrmm da imha Pdildigi bildiril. 
liyor. Fakat aradan Ruslarm, silâh mektedir. Koy dort gün Alman i§
ve yard1mc1 kuvvet getirmiye ug- gali altmda kald1ktan sonra tara. 
ra~tiklan bir yol mevcut bulun. f1m1zdan istirdat edilmi§tir. Tel
maktadrr. graf Kiyefte hayatm hiç degi§me. 

Helsinki, 4 (A.A.) - Matt§al Man- digini. nakil vas1talarmm normal 
nerheim Fin askerlerine hltaben bir em- i§ledigini bildrimektedir. 
riyevmi n~ederelr. harekàt esnasmda MOSKOV ADA END1$E YOK 
giisterdikleri parlalc cesaretten dolay1 
Fin !utalannl tebrik ettikten sonra bil- Moskova, 4 (A.A.) - Leningra. 
tiassa f;(iyle demektedir: •Metln olmaga dm Alman tehdidine dair Mosk.0-
devam etmellyi.z. Silâlu b1rakarak sapa. vada endi~e yoktur. Mare§al Voro
na sanlmarun zamaru henüz celmem:s- §ilofun §ehrin müdafaasma rnües. 
tir.> s1r surette haz1rland1g1 ve büyük 

Fin tebll&inde runlar kaydedilmek- Alman kuvvetlerini aylarca hare. 
~~ k etsiz birakm1ya muktedir olaca. 

Fm k.ttalah Manila'ya girmeden Mo- • h k 

Demek ki Î§e herhangi taraftan 
bakarsan1z bak1mz, bu hnrp y1llari 
içindc, istihsa]i arhrmak yalmz 
iayda e kâr temin edecektir, 

t te bütün bu ebcplerledir ki 
Ziraat Vekâletinin istihsali arhr. 
mak ·olundaki te~chbü Ierini bü. 
·ük bir memnuni ·e-tle kar§lh)'O. 

ruz. Fakat, dedigimiz gibi i~i ta
savvur halinden ç1kar1p tahakkuk 
fahasma gcçirmek ve hcmen faa. 
liyete ba lamak lâz1md1r. Sonba. 
bar yagmurlarmdan istifade ede. 
rek miimkiin mertebe fazla toprak 
siirmck ayni zamanda, Amerika
dan almm1~ olan .ziraat makinele. 
rinden heniiz yollard'a, mrada bu. 
rada kalm1 olanlar '·arsa onlari 
da sür"atle getirtmek için ber ça. 
reye ba~vurmak gerektir. 

Bu harbin bnsmdanberi takip et. 
tigimiz yüzde ) iiz Tü1k s~yasetinin 
mesnetlerinden biri de. halk1m1zm 
ia~csl için harirc rnuhtaç olmay1.

1 

~1mizd1r. Biiyle hali. rnuhlis bir 
Türk politikas1 takip ('dcbilmek 
imkânm1 bizc \Cren de, siyasî · is. 
tiklâlimiz kadar, iase hak1mmdan 
o1an serbestî \"e istiklâlimizdir. Bu 
<:ok rniihirn noktay1 goziinünde tu
tarak zirai istihsallerimizi arhr. 
mak hususunda âzamî gayreti sar. 
fctmemiz lâzm1d1r. Ynlmz Ziraat 
\'ekâle-ti de{:il, bütiin hükûmet 
rnüesscseleri ve Türk çiftçisi §U 
sian hareket d"isturu ittihaz et. 
mf'füfirler: 

tstihsali arhrmak bir \atan va-
zl(esidir. 

Ab id in DA VER 

lranda 
(Ba,ftanf1 1 lnel aJ'faà) 

ne gore ingiliz • Rus ileri hareke. 
tin-e kar§l yapilan mukavemcte ni
hayet veren iran hükûmetinin bu 
siyasetine muhalif olan iranb bir 
kaç tayyareci 31 Agustos sabah1 
Tahran ürerine bl.I' kaç bomba at. 
m1~lardir. 

totofun sôyledik.leri sô:z:Jere bir mi.ka- gi a kmdaki kanaat umumidir. 
bele olmak üzere, sembollk bir surette Almanlann bu "ehrin 25 kilometre 
fedi kere top atm~lardtr. 29 ~rinlsâni renubuna vard1klan ve Leningrad-
1939'da Sovye: harlciye komlseri, Fin I Moskova demiryolunun bir nokta. 
topçularlnm b1r Sovyet iehrl olan Ma- s1m zaptettikleri hakkmdak· h b 
nila'ya topla yedi kerre ate, ettllderlnS d - d "ild" • 

1 
a er 

i...... tm" u· B "zl b. k <>gru eg ir. Buna ra"'men Sov· .. ~,,an e 1§ . u so er, tr aç gun . " • 

Moskova radyosu, bu hâdisenin 
iran harbiye nezaretince teyid e
dildigini bildirmektedir. 

Spker §unlan ilâ\'C etmi~tir: 
iran lilann dogi udan dogruya 

Alrnanlann te§vikile bu i§i yaphk. 
!arma inanmak Jçin bir çok sebep
k?r "ard1r. SOy~ndigine gore bu 
tayyar«:iler sonradan tayyareleri 
ile meçhul bir semte hareket et. 
m:i§lerdir. Hükûrnet makamlanmn 
bunlan t.evki! ve tccziye için ted. 
birler ahp almad1klan malûm de. 
gildir. 

1onra yap1lan Sovyet ta r:ruzunu hakl1 yet çetelen Alman münakelâtim 
go~ ennek lçln ile.ri sürülen lddialardan güc:le§tirmektedir. 
birini ~li etm~tl. o zaman, resmi Fin RUS DONANMASI FÏNLANDÏYA 
mahfillerlnde Molotof tarafmdan lier! KÔRFEZiNE HÂKÏM 
surulen bu iddia reddedllmi$ ve Fin 
toplan hududun 20,25 kilomtre ger1sl· 

'ne çeki~ oldugu için bu toplarm 
Mantla üzerine ate~ etmeslne madèctcn 
imkân bulunmad1gi sëylenmlst!. 

Moskova 
konu,malar1 

digi t~lgrafta da yine bu iki nokta ----0----
gorülilyor. Filhakika. bu telgrafm Çorçilin beyanat1 
ilk cümlesi millet için as1l temina- (Bq larah 1 tnei -.,CMla) 
tm orùu oldugu hak·kmdaki cümle Birkaç hafta evvel Amerika Re--
Türkiye'ye mütemadiyen verilen isicümhuru ile goni~ek f1rsatma 
ve emniyetten ziyade haksizhklar nail oldugum zaman Mackenzi 
dogurabilecek olan teminata dog. King'e ne derece hürmet edildigL 
rudan dogruya bir telmih olarak ni kendlsini Amerika cümhuriyeti 
telâkki edilmektedir, Bu cümle ile Kanada dominyonunun bare. 
ihtiyati tazammun ediyorsa, tel.. ketlerini sùu bir sempati havas1 
gra!m heyeti umumiye.si de, sul. içinde birl~ege ne derece yar
hü lrorumak için sarlcdilmekte o- d1m ettigini biziat Ruzvelt'den 
lan gayretlei- akim kald1g1 iakdir. duydum. 
de milletin kahramanhgma müra. Mackenzi King, siz, toplanhm1. 
eaat olunacag1m ifade ediiyor. za i~rak ederek muallâkta bulu-

Bu telgrafta bizzat Reisicüm. nan bütün harp ve scvkülcey§ me 
hurun da Îfiaret éttigi gibi, geçen selelcrini meslekh:n yct~m~ mü
hafta sulhü korum::ik yolunda An- jtaha~1 larla münaka~ e tetk1k 
kara hükûmeti muazzam gayret. ettiniz ve burada bulunan kahra. 
1er sarfetti. Hatrrlardad1r ki Re;. man Kanada kuvveterini ve diger 
sicümhur birbiri ardmdan ingiliz k1tlan gordünüz, bunlar, henüz 
"Ve Alman büyük elçilerile gorü~- dü~manla çarp1~mak taliine maz
tü. Her iki büyük dçinin hariciye har olamad1lar. 
vekili lle de uzun uzadiya konu'1-r Mesatnizledir ki bu kan 1k za
tuklan malûmdur. Bu surette manlar<la §Ïmdiye kadar oldugu11-
Türk hùkûmeti iki tara!m hakiki dan daha tam bir surette Kanacla. 
niyetlermi ogrcnmi§ oldu. Fakat ' nun birhgini temin etmü;tir. Harp 
her ~y olup bitmi~ degildir. M. gayretleri; bu mücadelc Kanada
Von Papen Ankarada iki gün kal. nm geni~ olçüde bn cfokmesini i
diktan sonra tekrar istanbula don. cap ettirrnoemi§tir. Fakat bahriye 
mü§ ve Almanyaya hareket etmi~- hava ve kara kuvetlerini y;H~tir. 
tir. Orada M. Hitler ile gorü~ecek- me~ ba~1ml~rmdan ve mali l§ler
tîr. Diger taraftan Îngilterenin de le 1a~c ·.~lcn. bak1mmdan bi: gay. 
lran meselesile çok me§gul bulun. n:.ller, .:~g1hz !mparator'..~gunu.n 
dugundan daha bir muddet her. ?os~crd1g1 muk~vfmette ogle b1r ' 
.hangi bir tC§ebbüste bulunacagi arrul olrnu~tur k1 or.lars1z bu muka 
zanncdilemez. vemet muvafrakiyctle idâmc Pdi-

Binaenaleyh A k d b ..... 1 lemezdi. Kanada, bir taraftan bir. 
' n ara a U) u' 1 "k d l tl 1 'd. ·•· 

bir karars1zhk havas1 devam et. e~: c\· e er e 1. ame ettlg1 dos-
mektedir. Millet bunu biliyor ve tane vc mü ü~ samimiyetle, ~iger 
tamamile itimat ettigi $efi etra- taraftan da Br1tanya m1llelltn ca. 
fmda scvkitabiî ile simsikt topla. m~~sma ve snavatana kar 1 be~le. 
myor. d1zi sars1Imaz sadakatle be~r1ye. 

tin bu iki büyük aile kolunu bir
le§tiren bagd1r. Okyanuslari a~an 

1 
bu dag, kltalar arasmdaki hakikî 

Bursa 3 üncü daire sablk suvarl tah- mü 01 asebetlerin esasm1 te~il et. 
sildan Recebin 21/6/929 t.,rihinden ll/ 

BTJRSA ASLÎYE BJRINci llliKUK 
JIAKÎMLÏGNDEN: 940/150 

4/930 tanhine kadar vergi tahakkukat n:ektedir. Bu dag, müstakbel ne. 
11hslsat111dan iht1Iâs suretllc zimmehn~ sillerde Avrupam müftehir ve me. 

ircçl1:':'i~ oldugu 1153 lira 14 kuru,.un I sud milletlerle, yeni dünyada ku
tahsili hak.klnda hazine vekili taraf1n- rulan büyük memlclœtler arasm. 
dan muma1leyh aleyhine aç1lan davan1n da ihtilâf çikmasma mâni olacak. 
g1yab1nda cereyan eden muhakemesi t 
beticeslnde meblâg1 mezburun yüzde ir. • 
~ faiz ve ol mtktar ücreti vekâletle ZA-Y- i __ F_a_t-ih-Y- er-1-. _A_ k_l-.k--b-. 
blrlik . 1 s er 1 §U es1n 
. te tah.sllm~ ve . 3465 kurus m~sa.1 den ahm~ oldugum askerI te1·hi.t.; tezke-
~i muhakememn müddealeyhe a1d1ye- remi zayl cttim. Yen;sini alacagimdan es 
lme dalr sad1r olan 14/6/940 tarihli ve itJsinin hùkmü yoktur. 

'-940/97 sayi!J hükmün mumaileyrun ilca- 1321 tevellütlü Mehmet oglu 
metgâhmln meçhul bulunmas1 hasC'bile Burhanettin 
Uânen tebligïne karar verilmis oldugun. 
dan tarihJ ilândan ltibaren on be§ gün 
iarfmda temyizi dava edilmedigï suret
te mezkûr hükmün kat'iyet kesbeclece. 
ti tebllg makamma kaim olmak üzere 

ti..t11 olunur. (7771) 

ZA Yi - Maltepe P1yade Ah~ Mck
tebinden ald1g1m Askerl terhis teslœre. 
mi zayl ettim. YeWsini alacag1mdan 
~ylln hiikmü yoktur. 
lnebohwun Îlis1 këyünden Hasan oglu 

Murat 321 

Teknik Okulu Müdürlügünden 
Okulumuzun mühendis ve Fen me'?lurlugu kisimlarmm · 1· 

kin bel · · t 1 b k d m~aa 1 ve ma
E 

1
';u §~41 eri.?e. yem a e e ay ma 1 Eylut 941 tarihinde baslanacak 30 

y gunu aki:Jm1 saat 17 de ni ayet " rileeektir 
Kay1t uamclesi ber g~n ~aat 9 dan 12 ye kadar ;·apù.tr. 
Ortam.ektep mezunlar1 untthanla, Use olgunluk Jmtihanmda mu\'afiak • 

lanlar 1rntihans1z kabul olunurlar. 0 

. . Tc~rlnievv.elin il~ gûnlerinde ber iki k1s1m i~·h1 ayn ayri yaptlacak duh 1 
,untibanlnn gunlcri Istanbul gazetelerile Eylû!ün 25 inci gtin · 11• 1 kt 
Fazla ta~sllflt a~ak isteyenlerin bizzat eya mektupla istanubut~~ ~:~~a ir: 
dizdak1 1darem1ze müracaatlarl § • Yd . (7320) 

1 Devletn u1iry1l11n 1d i112nl1n l1letm1 U. ldar si lli3 I m 1 l Ey!QI 1941 de Manila clvanna gc!en 
Fm topçulan 21 ay teehh;.irle. n hayet, 
idd1a ettiti g1bi yepi kere top atmak 
wrci!e Moloto!u haklt go termek 1Ste
ml$lerd r. Ertesi günù Manila Finler ta. 
râfmdan 4i:al ed.il.mljtir. 

Londra, 4 (A.A.) - Almanlann 
Tallin'i alml§ olmalanna ragmcn 
Rus donanmasmm Finlandiya kêir. 
fezine hâkim oldugu ve Ruslar n 
~aglam bir surete tutunduklan 
Hangoe hariç Almanlarm bütïm 
iisleri tehdit etmektc bulundugu 
ve dünyamn en kuvvetli kalclf rin. 
den birisi olan Knonstatt üssü ile 
Leningradm ciddî tehdide maruz 
oldugu o!renilmi§tir. 

(8:14 ta.ra.11 1 lncl sa.yCada) _ id:iremizin Dur:iunbey Devlet Orrnan Ïsletmeslnden satin aldigi takriben 
Ntvyork, 4 (A.A.) - Scripp~ oCI 0 M3 çam tomrugu onnand!ln ind1rilerek biçilmes! mâmul kcrcsteni . 

1.:T. BORSA~I 4/9/941 FÎATLARI 

1 Sterlin 5.24 
JOO Dolar 130.025 
100 Peçeia 12.9375 
lOO isveç kr. 31.0050 

ESHAM VE T AH VÏLA T 

Îkram!yell 3 5 938 19.80 

Dtra. %5 933 Er. A B.C. 20.25 20.30 
'17 934 Swas-Erzu. 1 20.15 
% 7 934 c • 2 ilà 7 20.25 
Anadolu Demiryolu J ve II 46 50 
14crk~ Bank;iu 124- 124.~0 

ALMANLARIN RADYO ZAFERi 
Moskova, 4 (A.A.) - Lozo.vski 

gazetesi, Almanlann Moskova • Ki. 
yeî demiryolunu_n iltisak noktas1 
olan Briansk'1 zaptetmi§ olduklan 
iddiasm1 •radyo zaferi. diye tav. 
sif etmektedir. 

Bu gazete, Almanlarm Lenin. 
grada dogru ilerlemekte olduklan. 
n1 ve mevzilerini muhafaza etmek 
için mühlm takviye k1taat, getir
mekte bulunduklanni ilâve etmek. 
tedir. 

Howard gazetelerinin V~inigton. tasyonda vagonlara tahmill ~i kapah zarfla ek~lltmey~ konmu~tur. Îdare;e ~t 
d .. _ d. _. .. J tomruklardan biçilip bu ~ekilde teslim edllecek mâmul beher metre mikâbl 

an ~~re~ 1gme g_?re, . apon~anm kerestenin masraf1 27,42 cyirmi yedl lira klrk ikl kurup tahmin edilmistir 
s.o~ ~1:. as1 t ebbuslenne ragmen 1 . Ek~iltme 15/9/941 PazaFlesi günü saat 15,45 de Ankarada Umum Mùd~rlük 
&~1cumhur Ruzvelt. S~:'Yet R~s- bmas.1 1ç.er1smd~ '."alze~e dairesmde yap1lacakt1r. 
ya:'i a harp malzcmes1 gonderm1ye Bu ·~e ginnek 1st1yenlenn 7419,5 cyedi bin dôrtyùz ondokuz buçul• li 
azmetmi§tir. temmat ile kanunun t.aym ettigi vesikala n ve tekllflcrini ayni g· . ra tmluvakkat 

kadar K . H . 1 - . un saa 4 45 e . . om1syon cc; gne vermelen Wz1md1r. !3nrtnameler 200 kurusa ida~:.Jn 
!KI AMERlXAN V APURU 

VLADiVOSTOK'DA 

Nevyork, 4 (A.A.) - Amerika 
radyosu So\'yet Rusyay a gonde ri. 
len mahruk yüklü Hk Amerika 
petrnl gemisinin Vladivostok'a vâ. 
sil oldugunu haber veren bir Avus. 
tralya radyo haberi vi.otetmi~tir. 

Ank~ra, Haydarpa«• ve Balikesir vezneJermde t·attlmaktad1r. c7688> 

* l\luhammen bedeli (4167) lira olan 60000 adet (takriben 2778 kilo) 1sper. 
lr'.eçet mum~ (19(9/1941) Cuma günü taat (li) on blrde Haydarpasada Gar 
bmas1 dahilmdek1 komlsyon taraimdan 11çik ekslltme usulile satin ahnacaktlr 

Bu i~e g'.rmek. isteyenlerin (312) li ·a (53) kurusluk muvakkat temlnat v~ 
ka_'.lunun tay1n ett1g1 vPsaikle birl!kte Pkslltme &ilnü saatine kad k · 
muracaatlan lâz1mdir. ar omisyona 

Bu J:e ait artnameler komi.yondan 1':>r=.1z olarak da&itllmaktadll'. 
(7728) 

ISTANBUL BELEDIYESI ÎLÂNLARI 

itcaiyeye ait muhtelif tipteki easiler üzerine yapuruacak 13 adet karusC 
kapah zarf usulile e.ksiltmeye konulmu.s~r. Meemuunun talÛnin bedeli 877 
lira ve llk teminati 658 lira 12 kurus'.ur. Sartname Zab1t ve l\luamelât ~· 
ftilrlûgü kalemlnde gôrülebilir. ihale 22/9/941 Pazartesi günü saat 15 d 
Daimi EncUmende yapùacaktir. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektu 
lar1, ihale t.srihinden sek.iz iün evvel Belediye Fen i§leri Müdùrlü~e mil 
racaatla alacaklan fennl ehliyet ve 941 ytlma ait ticaret oda~1 vesikast ve ](li 

nunen ibraz1 lâz1m gelen diger vesaik ile 2490 numaralt kammun tari1at1 çe~ 
tesinde haz1rllyacaklar1 tekllf mektuplarllll ihale &ünü saat 14 de kadar P 
imi Enctimene vermelerl. laz1md1r. (7838) • Yollar ~besi için almacak 30 ton lmple maden komürü aç1k eksiltf!l 
ye onu.linll§tur. Tahmin bedeli 720 lira ve ilk teminatJ 54 liradir. Sart 
Zabtt ve Muamelât Müdürl i..'li k.alemlnde gôrülebilir. Ïhale 11/9/941 PeI1iem 
günü saat 14 de Daimi Encümende yap1lacakttr. Talfplerin llk temlnat JJlalt 
buz vcya mektuplan ve 941 y1lma ait Ticaret odas1 yesikalarllc ihale g(i!l 
tnuayyen .saatte Daimt Encümende bulunmalan. (7568 

TÜRKIYE CUMHURIYET] 

ZiRAA T BANKASI 
Kurului tarihi: 1888. - Serrr.a yesi: 100,000,000 Türk füast. 

$ube ve ajans aded1: 265 

Ziraî ve ticarî ber nevi banka muamelell'ri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Br.nkasmda kumbaral1 ve fhbarsi.z tasarruf hesap. 
larmda en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile a~~1daki plâna go~e ikramiye dagittlacakhr. 

4 A. 1,000 lirahk 4,000 L.11100 Adet 50 lirahk 5,000 L. 
4 • soo • Z,CIOO • 120 • 40 > 4,8011 > 
4 • 250 • . 1,000 • 

40 • 100 • 4,090 • 160 > zo • 3,200 • 

DÎKKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan &§3#1 dü~iyenlere i.kramiye çt.k t1g1 takdirde % 20 fazla. 
.-ile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylûl ve 11 Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

Istanbul Vak1flar Direktortügü ilânlart 

l - ilâ - 100 5/11/941 -Cuma Eytam 
1- c - 75 6/9/941 .._ Cumartesi Tckaüd 

101 - ve daha yukan 8/11/941 - Pazartesi Eytam 
76 - c c c 9/9/941 - Sah Tckaüd 
Vak1flar veznelerindeo maa~ almakda olan Mütekaidin ve Eytamm üÇ 

ùklar1 kar1da yaZ!h tarihlerde hizalarmdaki numara siral.anna gore ,,er 
lecektir. (7832~ 

ZAYi - Fatlh Nüfus memurlugun-
dan alm1~ oldugum nUfus kflgiclnnl zayi 
cttim. Yenlsini alacagrmdan k~tnln 
hiikmü yoktur. 

lsmaû Onar 

ZAYi --B-a_y_b_u_rt_a-sk-erlik~:b-c-si-nd_e_n 1 
alm1s oldugum asker1 terhis tczkeremi 
J.aYi Etlim. Yenisini aiacai;1mdar. esk.1-
sinio hükmü yoktur. 

1324 tevellüUü Ah Sorav 

,. Biçki ve Diki§ ~ 
YURDU 

Müdürü: 
Anna Peçaropulo 

M;.ari!çe musaddak diplor..a ve
rilir. Mektebe pazardan b3§ka ber 
gün saat 10 dan 17 ye kadar l.ay1t 
rouamclesi yapû1r. Derskrin ba~
lan1a günü: 22 Eylûl pazart~~clir. 
Adres: Galatasaray i uteraz.l to
kak No. 16 
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