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GÜNLÜK SIY ASI HALK 

BENZiN ïSTiHLÂKil' izmirin 
TAHDiT EDiLDi kurtulusu 
Na kil vasrtala;;na srnrf a gôre j 
verilecek miktarlar ·tesbit edildi 

Güzel Izmir 19 se
n e evvel bugün 
§anh Türk ordusu
na kavu~mu§tu 

r ~ Bugün 9 Eylûl, güzel izmi
rin kurtulu~unun 19 uaC'u 
)·1ltlonümüdür. Taksilere ayda 120 litre yâni 24 §Î§e, elçilik otomobillerine 

180, yük kamyonlarina 500, §ehir ve kasabalar aras1nda çah
§an otobüslere 180 litre benzin verilmesi kararla§hrdd1 

2ti Agustosta bii~ iik taarru. 
za kalkan Türk ordulari dü§
mam mrmleketin haTÎm~ is.. 

metinde bo&mut. dagin1k ve 
peri§an llir halde kaçan dü~
man kuvvetlerini adun adun 
konhyarak yddmm brule 
Akdeniz sahillerine ula'IDl' 
ve 1fü~man1 19 sene evvel bu. 
_.tin hmir luyùaundan deni. 
u dokmii~tü. Î§te bu mutlu 
&iinün yi.ldonümü bugün ir. 
mirde büyük mera•imle •11t
lana<aktu. 

K1~ harbi 
K11 hwbi, yaln~ Alman
lw için Je;il, So11yetler 
için de çok zahmetli ola
caktar; AlmG11lœ, kara ka. 
fa kadar Ladoga golü. A
zak deniû hattani tutw
larsa So11yet Ruaya, aan<r· 
yi, erzak 11e ham madde 
bakm11ndan çok agir za. 
yiata uiramlf bulunttcagi 
için lngiltere ile Ameriko
mn bu memlekete pek bii
yük yardtmlar yapmalar1 
icap edecektir. 

Îstanbulda vapur ve tren giden 
yerlere otobüs i~letilmiyecek, 
sefer saatleri tahdit edilecek 

Ya.:z:an: Abidin DAVER 

""'-----------J • lzmirde 
•• 

Uzüm pigasas1 
dün aç1ld1 

!zmir, 8 (A.A.) - Üzüm pi)·asas1 
bugün merasimle aç1lm1~1.Jr. Üzüm 
ve incirlerin bugünkü ~artlar dahi.. 

ark cftphc•inde harp 22 linde müstahsile maliyetini koru-
Hazirandanberi devam yacak bir fiattan &§agi dil§memesi 

ediyor. !lu müthit mü- için hükûmetçE almm:§ olan ted. 
•adci.· ba~hyah, )·ann 80 gün ola. 
• k 'J · · .1... x.. 1 •·-d b' d' birler p;yasanm açùl§ml mûleak.p 
d
a . Bu mûddt't isiude, Alrnan or. Han1:1 ftnnm i:~c•,;• Va i tara..,.. an tes 1t e dttek olan 

. ulan kâh hizh hizh, kib •i:ir •· otobüslerden ik.isi Koprü üstünde derhal tesirini gO!ltermi§tir. 

~r > ürüJ c-rek Odes•>·• sarip Km. Ankara, 8 (A.A.) _ B~kâlet- B bendinin C ve D fikralannda ya.. Piyasarun aÇllmasmm il.k günil 
lt a doî!-ru iler!Pmi~lcr, Kiyde so. !en tebl~ E'dilm.i§tir; zih binek otomobillerinden bilâha. olan bugün 9 numarah üzüm için 

Ulrnll§lar, Moskou istikameiinde MJlll Konmma Kal'lununun 36 re !cra Vekilleri Hey'eti kararile tesbit edilen fiat 4-0 kuru§tur. 8 nu. 
ha> li arazi knannu~lar, Leningra. nci maddes; mucibince itt.ihaz olu- seyrüseferlerine müsaade olunan marah üzüm 38 ve 10 numarah 
dhin kapolarrna da)·annu§lat; fakat, nakil vas1talarmdan binek o!.omo. üzüm de 42 kuru§tan muamele gôr. 
•.nii2 kat'ï netice) i clde edeme. iun 13 Agu!tos 1941 tam ve 2/ 

1tt11J.,,.dir. Çünkü aj1r za)-Îata uj. 16395 sayih icra Vekilleri Hey'eti billerine ve deniz motorlerine ay. mü§tür. Müstahsil fiatlardan mt~ 
t•d k k ·1 ·1 J'h. t · 1· (Devam1 4 üncü s.ayfada) nundur. 

1 lar1n1 keodileri dabi itiraf e· aran e ver1 en sa " 1ye e 1s ma. --------------------------
:•11 Ru. orduJar1 hilâ fiddetle mu. den benzin ve sair petrol mü§tak. 

•vernet rtmektedirler; battâ baz1 Jarile müteharrik bulunan kara ~ 
~•rlerd.,, ceni1 mikyasta olma. deniz nakil va.sitlanmn seyrüseferi 
daa~• lm-aber, mukabil taarrnzlar 9 Eylûl 1941 ta.rihinden itibaren 

hi Y•pmakllldirl.~r. . bir ay müddetle a§ag1daki esaslar 
li111ekâtm bugune kldar talup dairesinde tahdit veya menedil. 

~lt1ti ... yir, farkta mücadelenin rni·t.ix: 
.. ,, b 1 - ' b. . i . . . •• 11manan ev•·e. itm•y-. • 1 - Elçilerin konsoloslarm ve 
ti111 ' kt-~ ' Jk. t f d 1 ' li· costerrne "'"" • ara • <mdiploma!lge dahil memurlarm 
~: ln~ harbin~. ~~url~nm•kladir. I binek olomt•b1Jkri~e- denU: nakil 

ln1z lu~1n , buyuk mikyasta ha. vas1!alarina ve .. 1°:hklere att olup 
~k•t D•e~· dan n111hareo .. l...-ini dur- ba§ka memleket plâkas1 ta~1yan 
:uracuk olan 1iddl'lli a~ Jan bas. binek t.Jmobilierine ayda 180 lll.re 
" 111adan en•el Alma1tlann Ode. benzin wr11ir. 
"'~ . l<iyef ve 'Lcningrad1, battâ 2 - 19 !k.incite§rin 194-0 ve 2/ 
~"•nkün olursa M""kovay1 alm~J. 14i03 say11J kararname ile mt'r'iyet 
~~ d•h1 kisa bir hatta k1~Jamak mevkiine vazedilmi§ olan 75 sanh 

1
1t<liklerini tahmin etmek yanh~ Koordinasyon Hey'eti k.Aranœn 

0 •11 il ~z. AlmanJar1n ncre1ere kadar I ··~· ~ .... -. ·-· ___ ...,._,,..,...,,..,... ,,..,.. ........... - --

i.:•lty~eklerini tayin etmiye im. SQVYET LERE 
~ 11 Yoksa da, LeningN1d • lllosko-
): •. Rostof umumi hathn1 tulmak, 

t . n, Ladoga colündl'n Azak deni. 
•ne k Ili adar uzanan bir ccphe kur-
alt istediklerinc hükmolunabilir. 

~ ~llllanlar, bu hath tutm1ya mu. 
lea 1~~ olduklari takdirde, Sovyet. 
);' BtrJil;ini sanayi, ham madde ve 
1/••ek itibarile mühim ka)nak. 
,/•ndan mahrum ftdebilcceJ.Jcrdir. 
~ul\k .. L 
t•rb· u eningrad - Rostof hattmm 
~nd··'11 d~, Sovyetlerln pek k1ymetli 
d;. Ustr1 merkezlcri \·ardir. Bu en-
••tr· rui ' mcrkezleri de rastgele ku. 

•ne~·'.'i de(:ildir; mühim maden vc 
ta) JI •ahlannda kâindirler. Bu. 
·~. d • k" .. 1· ., • t b\a em1r, ontur, 1n,y1 , ~is , 

11\a:i:anez t;ibi se,·kulccnî ham 
lliad deler listesine dahil miihim 
de ;~Ier vardir. Jlleselâ, geçenler-
1}; llla11larin eline dü§mÜ§ olan 

n~ep 
bu~ui.. '?Pctrovsk ~cl1ri ve draf1, 
tatla bir sana~·; mmtakas1d1r. Bu. 
•lei,; . 558,000 kiloyathk me~hur 
lttin .••k •nntrahndan ba~ka alii. 
lil. ~ 0111 . kombinas1, demir n çe. 
~•vj •b 11 kasi, kok lobrikas1, kim
"1a! llla•ldeler fahrikas1, inpat 

>c"'. · f b 'k illlt f -.' 1 a tl ·as14 makine ta. 

--o---
lngiliz gard1-
m1 p/atonikmi~ 

Moskova radyosu 
spikeri diyor ki: 

lngiliz yard1m1 bir kaç 
sempati telgrafile 

kendini gosteriyor 1 

Ruslar filî gar
drm istigorlar 
Savyet cephesi, 8 (A A.) - Rus. 

Jar, Ingiliz yardunmm fiilî ve mii
essir olmasm1 gitgide artan bir 
1si-arla i.stemektedir. 

Moskova radyosu spikeri J obn 
Gibbohs, bundan >iir kaç gi.in ev. 

(Devaau 4 lin<ü ayfa.cla) 

Alman ticaret heyeti 
dün Ankaraya vard1 
Türk hegetine Numan Mene
m encio glu rigaset edecek 

• 
Müzakerelere bu
gün batlan1yor 

.darici)'e Vftiiâleti Umumi Kâtibi 
NUIDJln Jlteneme11cio&lu 

Ankara, 8 (A.A.) - Bir ticarct 
muahedesi müzakeresine memur 
Alman murahhas hey'eti bugiin 

Bir lsviçre gazetesi --· 
Afrika'da 
Y eni harckâhn ba§
lamas1 be k 1 en iyo r 

-<>---

Her ân bir sürpri
ze intizar etmek 
lâz1md1r diyor 
Bern, 8 (A.A.) - Ofi bildiriyor: 
Gazt'tle de Lal'lsaMe'm Berlin • 

deki muhabirine nazaran mezkûr 
gazete §ëyle yaz.maktadlr: 

Askerî veya d.tplomatik irevidt-n 
bir sürprilz >htimaline btizar et.. 
mek J-âz1mdrr. Berlirun, kat't bir 

ka~ar ittihazma el'an çal~akta 
obna.s1 ihtimalden uza'k degildir. 

(D<v.....,. 4 üncit .._yfa<la) 

§ehrimiu gelmi§ ve istasyonda Ha.1 ==--------..,,.,,,.,,.,,__ 
riciye Vekâleti adma istikbal ~il. mumîsi Numan Menemcncinglu_ 
mi§lir. Alman hey'etine Doktor nun riyasetinde l~ekküi etnii§tir. 
Klodiyüs riyaset etmcktedir. Hey'etin ikinci reisi Ticaret Vc-

MURAHHAS HEY'ETÎMÎZ kâleti Miisle§ari Halit Nazmidir. 
Ankara, 8 (A.A.) _ Doktor Klo- Alàkadar Vekâlctlerin tayin et. 

dt) üs riyasetindcki Al man hey'eti mi~ olduklan mcmurlar da, hey'e. 
lie ticaret müzakereleri yapm1) a tin mÜ§&virleri S1fatile vaz.ife go. 
m;mur edilen hey'eti murahhasa-1 receklerdir. Mütakere!ere yarm 
IDlz Haricin Vekâleti Kâtibi U. ba§lanmas1 muhtemeldtr. 

-----rit.; ahr1ka 1, de-mir ha1ital:ir1 fab_ 
' 1 vjb• •• t .e 1 n1uessc-t.1.·ler vard1r. 

i.~ '11 · hgrait nuntaksinda, büvük 
____ .:...:::;,,;,;;.:;;~;;;;;,_------·----------------------, 

.... t • ' 
1%,· 07 ~ahlari, ,-agon fabrikas1, 

'Il, motOr '' elrktrik malu. 
(l>enmJ 3 unr11 nyfa<la) 

I HAVATA TAPD·V<ORUMU 1 
~------------_;,..----~---~-----------1 ' ,1 • • 

t SAYI - 766 - SENE 2 "' F 1AT1 
DiKKAT TAKV1M Heryerde 

G;1zeteye 
gOnderllen 
evr~k. ceri 

1 
verilma:. 

Yù: 1941 Ay 9 Gun; 252 
9 - J::ylùl - S A L 1 
Hier! 1360 - Saban 17 
Ruml: 1357 - .11.GUSTOS 27 3 

GAZETESI Son Te}vaf Matbaaa1nda Baaihr· Kuruttur 

1 
r 

.. .. 

Sovyet tebfi§i 

Leningrad' da 
demiryollar1 

kesilmemiftir 
Kazaklar1n taar
ruzlar1 esnas1nda 

Bir Alman generali 
maktu) dü§tÜ 

Bir denizalt1 
zaptedildi 

Moskova. 8 (A.A ) - Sovyet 
&skeri lebligi: 

Diin biïtün gûn rephenin ber ta 
rafmda fiddeùi IDJharebeJ.., d ,_ 
vam~tir. 

K121I ordunun t•~'} arclerj, dü~
marun piyade kuvctleri:ne, zirhh 
Jutaatma ve tayyarelerme agir 
d31'belec ir.dinn~erdir. 

23 Alman tayyaresi tahr;p olun. 

~tur. 11 Sovyet tayyaresi ka. 
ytplrr. 

U 73 Abnan tahtell>a.hiri, pmal 
buz Okyanusunda Sovyet tnosu 
tarafmran zaptedilmirl;tir. 

SOVYET TEBL1ClNE ZEYL 

Moskova, 8 (A.A.) Peuter ajan • 
SI, Sovycl tabligine zey 1 olarak 
bil.diriyor: 

Kazaklar. ~anm gerisiniden 
hücwna geçerek tr-sac!''f -etltikleri 

1Devam1 4 üncü •ayfada~ 
.. ... 

i RAN' A 

Leningrad1 i: üyilk l<ir §idd~tk mü.. 
dafaa edec•-ëi uilavlan S.V)et 
Ba§kuma1tdam Mar~al Vore~ilof 

Berlin'e 
51 inci Îngili1 
hava hücumu 

Bu hücuma 

Yüzlerce tag
gare i1tirakett i 
$ehirde 
yanganlar 

büyük 
ç1karlld1 

Londra, 8 (A.A.) - Alman rad. 
yœu dün gece lngiliz tayyareleri· 
nin Berline ve Almanyanm garp 

ve §imal kis1mlanna taarruz et\ik. 

l lerini bildirmektedir. 
Veri en son BERLtNEYÜZLERcETAYYARE 

•• f "k HÜCU~1 ETTi matte f nO• Londra, 8 (A.A) - Dün gœe 

t tl Almanya üzm11ndP yap1lan hare
QS ln f R §Or a kâta yüzlerce 1ngiliz ..ayyaresi ;.i;-

k "' 
1 

tirak etmi§llf. Bu tayyarelerin bü
TI ÇO ag1rm11 yük bir kism1 hücumlar1n1 Berlin 

Londra, 8 (A.A.) - ingiliz gaz~- üzerinck teksif etm1§l<~rdi;. 
teleri Tahranm ~imtll en ~~ end1. \ BU, 51 1NC_J HUCt; M 
§eni:n hüküm sürdügü bir ~Phir ol- 1M1$ 
dugunu Cumartesi gulbli verilen :::..Ondra, 8 (A.A.) - Pazar. ge. 

muttefik tebli<>.itmm eski ta. cesi, ingili2 hava kuvvetlenmn 
~=lerden ô.aha çnk agir ist~leri Berlin üzerine yaphklan \aarru-

(Devaau 4 uncù •7fada) (!>evanu 4 uncu S.>yfa.cla) 

L 

Alman tebliAi 1 

Leningrad'1n 
muhasaras1 
1id de tle ni y or 

Finler de tehre 
sokulm1ya ba~lad1 

G i t t ik ç e i ) e r J e y e n 
Almanlar 1:-eningrada 

40 kilometre 
daha gakla~t1 
Berlm 8 (A.A.) - Al. "" B;oi

lrum&ndanligm:n tebiigi: 
Hava te§ekküllerinden çok mü. 

essir bir müzaheret gôren A!man 
ordusunun serî türnenleri, f'·iii§ 
bir cephe üzerinde Leningradm 
§arkmda Neva'ya -vanni§lar ve La. 
doga gtilü üzerinde bulunan $lues. 
selburg §ehrine hücwna b11ilam1i" 
lardll 

Bu suretle Alman • Fin kuvvet. 
leri tarlmdan Leningrad etrafm. 
da çevrilen çember kapattlmi§hr. 
Sehrin timdi kara ile her türlü 
muvasalas1 kesilmi~tir, 

BerlJr., 8 (A.A.) - 'J A.:rr.an ordu 
Jan b"§lrumandanbgmm tebligi: 
Ladoga gôlününü ~arktnda hücu. 
ma geçen Fin kitalan Sivir hattma 
Yann~lardir. 

LEN!NGRAD $EHRIN1N 
VAZIYET! 

Stokholm. 8 (A.A.) - Ladoga 
(Devanu 1 ün<"d uyfada) 

... .. 

JAPONYA 
Rus .l/a ga ben
zin nakligaf1n1 
japon milletin 
den gizli gor 

Sangha~-, 8 (A A.) - Ecnebi 
membai•rdan $anghay'a gekn ha. 
berlere gore Japon sansürü tara
hndan alman tedbirler ncticesinde 
hiçbir Jnpon gazetesi Rusyava 
benzin getiren ik1 Amer1kan vapi;. 

,n~vJJIU t iin:cü sayfada) 

==~I GÜNÜN TENKiTLERi ï==:===: 
Düa Halkevlerinde verilen 

konleranslan bir araya lopla. 
mis olan .Konu§malar• adh bro. 
§Ü;Ü kan~tmrkcn Lülcburgaz 
Halkevinde Hakk1 Yücelin, 
.Folk!Or. adh konierans1 üstün. 
de bir müddet duraklad1m, son
ra daldim, bu güzel konu§111ay1 

Halk türkülerimiz 
ve , 

Yeni !;airler 

YAZAJl1 

SELAMI 1ZZET SEDES 
zevkle okudum. 

·1 .nb'1 mubte-em ta"·irlerden TÜik §iiri di-.an edebiyah 1 e .. - • 
edebiyah cedide aras1nda ~üy ük sonra: 
bir bo~luk b1ralum~; mehip bir Dü~mü§tü siy<>hi><'rki <ebe 
ihti~amdan müphC'!n bir zarife ~ebnemi ~imin 
dii ~;,,ü~: :?ebnem g.bi utrerdi karr.er 

Bir §U'lesi var ki ;em'i cânm leyl üzerinde 

Utr nedt.1sebalk d11ile hall< 1luy. 
gusuna h çbir 1.,air ten1as edip 
nymak istcmemi§. Yat1k "' da. 
ha dJ Jazak ki, yollar1n1 ~a~1r .. 
DU§ â\:âre ~:eni ~airlerin1iz de 
ruuhlc§etnle zarifi bir yana b1-
• akn11§lar, ,akil hir hcte'.'-ana 
kaphrnu~lar kendilerini. Ne o. 
!urdu, onlar • Jsun l. :k iolk· 
loruhun .;, arif ihtita1n1ndao ür. 
nek ;:,l~al11rd1. 

Zarif ihticon111 di~ or111n. <:iinkil 
halk tiirkülrrÏJniz. n1ânilerinliz 
hem Larif, hrln n1uhtr~r111dir. 

Ey ber..m·ba' t var m 
(Dt"\ïlDU 4 ÜTI('li sayfa.d•) • • · anm cibi zarif tablolar chilmi~-

,.;;;;~F~â~n~u~su~n~a~si~g~m~a~z~a~s~u~m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
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---VE---
Harp propagandas1 

ve 

Et fiatlar1na 100 1 Büyük ii1 lit 
fSJ..ÂM ORDULARININ MUHAREBELERI 

zam yap1ld1 • t • • Yazan: Prof. Sülcrü Baba• 

l c a r e 1 m l z , ~ ;lllanya. ile Jlüyiik nr· ( Y azan : Z 1 Y A ~ A K l R _:) 
Mübadelcnin ko- !.'i· ~ tanya lmparatorlug,1 

para kanije muhasaras1 
- Ey !slâm mücabitleri'.. Ka. ten soma, dogn:ca (Hanei Saa. •Serdar Sigetvara gitti, yaimz ~~~-~---11-~---~~~~-

rasmd:iki m1icadele, Ru. 
loyla§br1lmas1na !,, :l'a hari>e dahil olmadan ev,·el, ~o 

Z3'ld gm.z zaLr, çok büyûk b.r e. det) lerini te~rif eden Resulü Ek.. ba§,na bize kar§I duramad1. Siz bu 
hemmiyet1 haizdir. Artrk emm ola. rem Efendimiz, silâhlanm ç1kanp azhkla iki orduya nastl kar§1 koya. 
b1hrsimz k1, Kurey~hler sizin üze- y1kand1ktan .sonra namaz k1hp isti. bilirsiniz? Krallann hep.si l.htrada
rinize gelerniyeceklerdir. Bilâkis rahat etmeyi dü~Ü§ ise de, na. d1rlar. Size selâm ederler. Murad1-
bundan sonra siz onlara taarruz maz esnasmda (Vahyi 1lahi) nâzil' mz padî§ahm1za ,hizmet ise bu ka. 
ve tecavüze geçeceksmiz. olarak (Benî Kariza) kabîlesi ü. dar olur. ~ geldi, size hiçbir ta. 

Mealinde b1r hutbe irat etti... zerine gazaya memur edilnu§tir. raftan yardtm ihtimali kalmacù. 

Mezbahaya kasten az hayvan gctiren celep 
ve toptanc1lar hakk1nda takibat yap1hyor 

Fiat murakabe komisyonu dün 
èigleden sonra Mmtaka Ticaret 
Müdürlügünde toplanarak et fi
atlarile m~gul olmU§tur. 

D1ger taraftan 11ebirdeki ban 
celeplerin gayet az hayvan getirt... 
tikleri ve bu suretle et fiatlanmn 
tere!füüne çah§t1klar1 gôrillerek 
Be1ed1ye Reisligine ebemm~yetle 

tahkikata geçil.mi!jtir. Dün mez
baha müdüriügünden bu hususta 1 1· 

ve kesi!en hayvanlarm mi:klari 

çah~1hyor durgun ve Ç(.~in èir .~lhaya g!r 
mi§ti Hitler idaresi b':!ün g.nll 

Türk - Macar titaret anla~ Avru a ve Balkanlua 1-âkini 1' 
masmm tatbikat1 etraf:nda lunuyot, bir aya!rint da Afrika/ 
baz1 kolayhltlar lemin edil. atmi§ olarak etrafi gozetliyordu. 

Sonra, ric'at eden dÜ§marun uzak... Resulü Ekrem Eiendimiz, taraft imparatorun kalesini bize te;;llin 
tan takip edilmesi 1ç1n küçük bir. Ïlâhiden sad1r olan bu emir üzerine edin ve sag, salim buradan ç1k1p 
mùfreze gèinderd1. Ordugâhta ter- derhal (Bilâli Habe~i)yi celbetti. gidin! Korkmaym, arltk bir kil:. 

Asker ailelerine yap1lacak yar-

drm sebebile bir kistm mezbaha 
rüsumuna yüzde 50 zam yap1ld1. 
gmdan et fiatlarma da lriloda !.OO 
para zam yap1lmas1 kararla!:lhril. 
ml§ti.r. 

rnesi için Macar makamlanle hgiltere, aclastnda, bûtün hav 
temas elmek ü:ère bir I!lÜd- hü~umlarina gogüs goeriyordu. At 
det evvel Budape§tt.ye gi:m~ 

1 
la.ntik denizindeiri zayiah, kao · 

olan M«car Ecaret ata§esi 1 • oldugu kadar, telâfiye çah§~Y'' kecùlen dii§man mallannm Medi. - Yâ Bilâl.. git. Mümhl \'e mü. mza bile. zarar gelmez!~ 
Cyki birka.ç güne kadar §th- 1 :idalarda bir Alman istiJàs•ru d neye gctirilmes1 için de emirler cahitlere ilân et. Allah tarafmdan $u yukar1ki parça tam bir harp 

verdi. Daha sonra, yirmi dokuz ver1Jen emre itaat eden müminler, propagandas1, harp hilesi, kar§ism. 
gün sure.n üzüntülü yorgunlu"unu bugun ikindi namazm1 (Beni Ka.. daki askerin manev1yat1111 k:np o-

baklunda izahat istenm~tir. 1 

Bu ara bau celeplerin de xrez. 

bahaya gelir.i§ olan koyunlanm 

rimize donecektir. Murnailey. hiç beklemiyor degilw. Mistt>r l'ôr 
hin, kar~1ltkh mi1badelenin çil, ber hitabf$i.nde, a.cl miÙh" 
kolayla§tmlmas1 JÇm bazt tehlikeu~ bu oldugu!lda, ISrar il dmlcndtrmek 1çm, (Hanei Saa- r'za)nm yurtlannda k1lacaklar. nu savastan, mi:.kavemetten vaz. 

det) me çekildi. Diye emir verdi. 1 geçirmek için dü§mamn uydurdu.. 
D1ger taraftan kasaplann, et 

fiatlannan bir miktar daba yük
sel1li.Lmci hakktnda yapi1klaxn 

lekliflen hamil oldi..gu tab. 

1 

d~ruyorJu. l\lumaileyhin bu 1rnn * Bilâli Habe~i, nezdi Peygam. gu martavallarm daniskas1d1r. Fa. gizlice ka mp kesmekten vszgeç-
1.lkleri sêiyleniliginden bu cihet te 

ehemmiyetle tahkik olunmakta
dir. 

min edilmektedir. ah o kadar koklûdùr 1.J Rusya i' 
_ _ _ _ _J harp bB§Jad1ktan sonr a bile yi11 Hendck harbi, askerlik bak1mm. beriden aynhr ayr1lrnaz keyfiyeti kat boyie propagandalara, hilelere, 

•• j bu :stilâ i§ir.in büshütful. b1ralu dan d1kkale §ayan bir ehemmiyeh derhal ilâna ba~lad1. füdafaa hat. martavallara, palavralara, ber as. tekhf komisyon tarafm<lan redde. 

U n 1. V e r s i t e d e . IW§ olduguna inandmam;,1sm1 ii haizdrr. Çünkü, dü~m n süvar:lerL 

1

. larmdan henüz evlerine avdet e. ker, her ardu, her kumandan, Jw. dilmi§tir. 
n.n taarruzlann1 kirrr.ak \'e .onla. den (üç bin mücahit), derhal si. lay kolay pabuç b1rak1r m1? Hele 
n felce ugratmak için kaz lm1i o- lâhlarma sanlarak ( Iescidi ~e- o asker. o ordu Türk ordusu ve 

------------------ gilù m;!ldine tavsij'e dmi~ti 

k 
• •h Hattâ Çfü :il, Eylûl orbl:trn.:1 l·i> a y1t ve 1mt1 an le bi~ ltareket lfin en !l'"Ünas1 :an hendekler. bu harpten itibaren rif)in o.1ünde t lanmi§hr. o komutan bir ·rurk komutam 0- E km e k I i k 

1slâm ordusunun harp usulüne gir. Resulü Ekrem Efcndimiz, bir an lursa? 
unu 

f1r1nc1 
Akaretler yolu 
geni~letiliyor 

mr., s1m say1yorJu. Hulâsa c·lara. 

m •.. ve ilk defa olarak (itihkâm)m bile vakit geçirmcdi. Sancaktarhk Hakk1 Tank Us agabegimizin t b• 
fayda. 1 tahakkuk edere. diger vazifesinl Hazret. Aliyc lc\·di ede. N'am1k Kemaldcn bugünkü dile, sa an Ir 

• • • : gorülüyorciu ki Rusya iie çarp:r"· 
H) ç b 1 r hse me z un u 1 ba~lamadan t.vvel Biiyük Brit:iaf 

harpltr le de tdtbika g1ri;1ilmi~ .. tek nu, kun·etli bir müfreze as. bugünkii ~ive vc lehçeye çevi.rerek --.o---
Kalan mezarlan be
lediye ka~d1rtacak 

aç1kta bnak1lm1yacak z.aferi. strf. muka~emettcn -~e ~;;. 
~ ada 1st1la:1a ugran11~ n111lei1cr1 vc mh;.iyet as1rlar g çhkçe (1stih. kt>rle pi;otar olarak ilen gonderdi. yeni ç1karm1~ oldugu .Kanije mu. D ·· k ) k 

~âmc·h~) teke~ül ed~rck asker. Kcndisi de (Lâhif) ismindeki at:na hasaraSI•ndan yukanya ald1g1m l un ya a anar a Ünivcrsitede tahrirî ikmal imti- is,vamndan ile]diyordu. 
hanlannm bu aym 22 su .de ba§la- 'Filhakika Îngiliz plâohrmda g .. 

Be~1kta~ ile Maçkay1 bi.rbir!ne mas1 ki.rarla~tmlmt~l:r. nün birinde hava hâkim.irtini 
bagliyan •Akareller yolu• nun SéiLlü imtihanlardan ikmale kaL elde edilmesi He nazizmiTJ. s11lh 

llk fenn nde, mumtaz b1r ube te~. b:nerek ve k1sm1 küllinin ba§tna 1 §U parça, 0 zaman Kanijeyi muha. adliyeyc verildi 
k, cylemi~ir. geçerek hareket etti. sara etmi~ olanlara kar~1. dü~man B f 1 Of' ta af d 

H d k h b b 
1. ·k· . .. az1 1rmc1 arm, ts r 1n an 

n r · ar I, asuca §U 1 l ne- (Hazrcti Ah), cebri ...... ruyû§le 1rnmandanl:1nndan Matyo:;un gon. . cd 1 1 b kal t. 
t . · · t' · ·d · K •1 · .. 1 d·-. b' 1 . b .. ·k .. t b' tevL1 1 en un an ~ ar;na sa 

LCC)' 1 'errnt§ ir: g1 crek. Bem arrza ka esmin O- der 1g1 1r e ç1, ve ugun u a t- t - . b 1 b .. · 
1 Aded - 1- d - - . . . . 1 . -. f. rf 1g1 na er a mm1§ ve unun uren. 

- en Iru uman or u;;u. nunc sancag1ni d1km1~ .. maiyehn. nie b1r propaganda §e t ta mdan k b. le 1 k.b ta · · il-
yeniden in~a ieni,;itsbleid mi~ olanlar ise T~rii:iievvelde im. icbar edilebilecegi ümi<li !le t1•!e 
ycniden in~as1 için bclcdiyece fa- tihan olunacaklard1r. Diger taraf. süm c~miyor dcvldi. Falot ~tri h 
aliyete geçilmi§tir. tan bu yù Üniversite ve rnerbutu va hâkimiyetinin galebryi k1ni n Ok f • tk J d.. k J d k' f h l'f k 1 .. 1 . . 5 .. 1 . t' 1 ne sr 1 rr suret a l a gin§ a ç a o an u;oman as er e. e 1 rr.u rezey1 mu te 1 :stm ara sO\' enml§~lf. oy enmt§ 1r amma, . . .,,, k. be 1 d .. 

· · h · t t · t . k 1 · b. ·· . · . 'kl rnt§ttr 1v'!ura a memur ar1 un nni. ::W re g1rm1:K en mcne rnt§ 11 ayirara ·a ~nm utun yollarm b1z1m o zamank1 Mehmetç1 erle · if. · kk" " i hi d . f zJ k . . Kas1mpa~ada arpac1 lu: m du a. _- - .s m or usunun a a an kesm4h. onlarm ba§larmda bulunanlar, bu . . , 
Yolun b<!§ h.<:mmm geni§.letilmesi Fakültt'lerinde tedrisata 3 Te§rini- ctm1yeceginin misalini isc bi~z· 

için Maç.kadaki c~ehler mezarlt- sanidt! b~lamlacag1 anl~:lnu§tir. ingiltere \·er~ bulunu}or•l 
gi. run bir k1srm rla caddeye kal· Diger taraftan Üniversite ve Londracîa, Protsm:it, Birmingl:a 
bolunacaktir. Burada ôiûleri bulu. yüksek mekleplerde yeni talebe gibi hayatî merkczlerin aylar 
manlarm mezarlanru kaldirmala. kay1t Vt. kabul i§lcrine devam .. o- len )ddelli bombard1manlara 1m.r 
ri için kendilerine belediyece ve- lunmaktad1r. Maarif .~.ekâleti ~'!.ln b1rak1Imas.1 I,ond~a ricnE~:i ~1lâ 
rilen mühlet dün bitmi§tir. Kaldt- RektOrlüge gèinderd1g1 lm emtrle larm1 teslim ehmye mednr eil 
nlmtyan mezarlari belediye ken. j bu yù hiç bir lise mczununun memi~ti. Ayni b~~miyet·.1 Ang~ 
disi kaldtracakhr. lyersizlik ve ~ahut da kadrc ta:;. Saksi>nlara geçhgi farzcrhlse h 

dokmesme mevdan vermcden dil<; (Devam ·. var) (Dev 3 - .. ... ..... ) nmda clia§trrrna ) apmr§lar \ e f1. 
• , •• MJU uncu sa.y,_... . . b' in' b 

man kun•etlerini manen maglûp rmc1 Rasa~ tsmmde tr m ura. 
\'e per~an eylemi,,tir. ya sakldtt1g1 10 çuval ~nu mcy~.a-

Yinm dokuz gün süren muhasa. I( ~ na 5.karm1§~ard1r. S~çlular dun 
ra müddeli zarfmda dÜ§man or- ' A Kf f LER DE v c p 0L1 STE adhyeye venlrnl§lerd1r. 
dus.i ancak bir defa umurd hücu-1 
ma kafkm·s .. mü:lüman istihkâm- Abide temizleniyor 

Jar nt a,a~1yacagm1 anlad1kta!' Sultanahmette b1· r d_ilenc1·y1· 0··1du·· Taksimdekll Cümhunyet Âbide-
nr..i art1k hucumlarmm 1ddet1. sinin temizleme i§ine dilndt!n iti· 

Caddenin •$ehler mezarligi.. ~- k.mllg1 gtbi r:e.beple:le :edd~lun. Berlin in bu ) ~zden aman dHen~i._ 
dan Vi.§fezade parkma kadar olan m1yarak b.ehemehal 1sted1kler1 Fa- nl'•cbu~ olacagm1 zar,netmek 1 ~; 
güzergâhmdaki bazi evler de be. külteleri.:: kayit ve kabul olunma. I fa-da hir sebe11 ;\-Oktu. Bu1 ing1l n· azaltm1 ·a \'C muhasaray1 dé1 gev. Remz1· .·dama mahku" m oldu baren b:i~lanilm!§hr. 

~etm ve mecbur kalzr.1.t1r. ren Àbide 2000 lira sarfile güzel bir lediyece isti.mlâk olunarak ytkila- larm1 teblig etmi§tir. 

1 
gaz~teler~n.in de o :i.amanlarda. yt1. 

Verilên emirlere büyük bir dik- §ekilde temizlenecektir. cak ve bu k!Slm gen~etilecektir dlk.an ir1b1, Avrupaya Hkcr 1br 
ka Vf' ('hcmmiyetle itaat eden .. ay. 
ni zamanda, sipcrler arkasmda 
saidan:irak dÜ'imana ok ve ta~ 
yagd1rn.ay1 çarçabuk ogrenen is.. 
lâm ordu u. yirmi dokuz gün sü. 
ren bu muhasara ve muharebe es. 
nasmtla ancak (be~ nefer ~ehit) 

vermi~tir. Bu adet, sahra muhare
belerinde verilen zay1ata nisbetlt:', 
pek ehemmiyelsiztHr. 

Hendek harbinin temin ettigi 
meniaate gelince .. vak1ii, dü~man 
.Jrdusunun terkettigi o cesim ardu. 
gâhta, bir hayli erzak, zahire ve 
~«rmi deve yükü hurma ile, ba§1-
b-.; blmt~ bir rayli devt' ve ko. 
) un ele geçirilmi tir. Fa kat bu bar. 
bin n t1cesi, bilhassa (siyase 
nJktasU1dan oon dereccde büvük 
bir muvaffak1yet temin etmi§tir. 
Ve artik islâm ordusunun nufuz 
\'e kudreti, yalniz mü~rikler üze. 
rlndc d-.gil.. Arabistan,n en cengâ. 
\·er unsurlarm1 te~kil eden diger 
kabîleler üzerinde de faikiyet hu.. 
&ule gctirmi§tir. 

* Beni Kariza Gazve i 
Resuh.i Ekrem Efend1miz, bu te. 

fevrnktan derhal istüade etmek 
için bir an bile tereddût etmemi§ .. 
bir i::ün bile vakit geçirmemi~ .. as. 
keri ve siyasî frrsatlardan istifade 
etrr.ek zamam ve fll'Satm1 kaç1r. 
mamak suretile, yüksek dehâsmi 
gostermi~tir. 
~yle ki: 
Hendek harbinin hitama erdigi. 

m iLî11 .den son emirlermi verdi.k.. 

Fakat katilin, suçu i~ledigi esnad:\l 21 yu§1n1 
doldurmad1gindan eczas1 30 seneye indirildi 

• Hariciye Vekili tehrimize · edilmedikçe galip bir ~uih elde 
Dükkâmm pis tutan tekerci 1 geldi· dilcme-zdi. Ealbuki Avrupada 1 

h hkA Id Hariçten çivi getiriliyor 
ay apse ma um o u Almanya ve Macarlstana siparic Hariciye Vekili $ükrü Saracoglu Norveçtc, ne Belçikada, ne Frans 

Küçükpazarda Asmal1bal Kasn ~ Ank d da ... nP d Yunan1· ta G" i't - edilm.i~ olan çivilerd('n bir lnsm1 dün sabahki eksprf'sle ara an ·~ · e !> n ve ir 
Yug0;:,lav"a teb11as~nda.1 Reruz.1 olan R..:m.!.mn muhokcn:.cs1· du·· n soicag1 4 numarad cckercilik yapan H d d t ·1· '· tl · t t k b 

J ~ bugünlerde s.ehrimize gelcccktir .. .,ehrimi:œ gelmi!}, . a_y M"P_ .a~a a ugt 1z .. uvve ert u unara 
Ha.>ano• ic 1smindc bn ahs1n bun- ikmci A.g1rcc.:ada neticclendiril. RU.Stem isminde birinin yaptigi ~e. '" L t! K k"· ·· k 1 - Halen madenî e<:ya birlim tara. Vali ve Belcdiye RcLS1 u 1 ir. opru a111 urm!ya muvaffak o 
dan b1r sene kauar en el, } 1k1lan mi,t1r. Mezkûr kat!de taammül bu- kerlerde gayrisihhî ve pis boyalar ' b. l b"l · I d ~ fmdan harice 1700 ton miktarm- dar. E.'!l'niyet Müdiirü ve dost an t mi§ cr i. 
hapishs!'le binas1 arsa;;inda b1r d1. lunduuu mahkemc hey'etince sabit kulland1g1 ve ayni zamanda dük. i~t k ·· b 

0 da çivi sipari" edilmi.,tir. A"nca tarahndan ka~tla11m1sttr. ~ c ,.a ayun oyle-ce durgun ' 
lenci kadmm boàaz nt kesmek su. l gorüldiig·ünden Remzi Hasanoviçin kânm1 da pis tuttugu gorülerek .... ~ ' · ··1·· b" kt d J • b" "' 1 Ticaret Ofis1 de êsviçreden ç1w Vapurla Istanbu~a geçen !;>ükrü o u 1r no aya ayan 1g1 1r · 
relile olctürüp cebmdek1 10 liray1 1 idamma karar \'erilmi,se de cina. Asliye 1 inci Ceza mahkcrnesine ~etirmek için tesebbüslere .. "eçmic. Saracoglu otomobiHe Floryaya git- rada ~arkta harêkât !.i11•lad1. Înf1 
ald1ktan ~onra kaçt1g, \'t- b.lahare l_reti iJ.:digi esnada hcnüz 21 ~·a"J.. ver_ilmÎ.!i ve :ia .. p1Ian_ mu. hakemesi • ~ . - ' • d b h tir. mi<>tir. tereniu Anupa .• al>a!>mda bir l1i 
zab1ta tarafmdan yakaland1g. ha. ni doldurmad1"'i nazan itibara al•. i net1cesrn e Ru.stemm 1r ay ap. ~ 6 . -0 lü kuramad1g1 l'q>bo Leessüs ctu 
l!rlardacur. narak cezas1 30 sene at!l' hapse 

1 

sine, dükkân.nm da b~r ~y .kapah k 
ou lÜ) Ier ürpertici vak'amn faili indiriln:! tir. tutulma ma karar venlml.§hr. Sürpagoptaki aralar Firmlara pidelik un verilece I oldu. Binaenale)h o dakikad:in il 

Sürp Agop m<!zarl1g:nm •Da~ct. F1nnc1lar ailn beled!yeye mü- ,llareu tugiltereniu bütiin gavre 
- ! Bir kuma~çt ihtikâr suçile hk klübü• ne bakan cihetin<leki racaat -ederek yakla:,1makta olan Rustan tak,·i)eye matuf al.Ju. ~" 

Adliyeye verilen ihtikâr 1 d~r~:~ kasdtle vurdugu sabit go. 11 tevkif . edildi mezbelelik halindeki arsalara dun Ramazan ay1 münJsebetiile cPidc. yellerin maglûbiyeti bü~·ük bir 
§Uçlulari ruldugunden cezast 4 ~en-e 21 gü- Sa.t •smindc btr s,;\·~·ar kuma~. den iwbaren belediyece muntazam lik un• tevziini ;stcmi~lerdir. Bu midin >·1kilmas1 demek clal..1k 

l\Iurakabe kom • .svoriu dûn bazi ne çikarilrr.!it1r. Çt 6 1iraya sat.lmasi i~ap eden bir bir duvar çekilm~sine b~lantl- talep Toprak Mahl.u!leri Ofisine Halbuki Îngiltt·re bizzat kco 
ihtikâr \·ak'alan hakkmdaki tah- kuma~r Fiat Murakabe Komisyonu m1~tir. Bu suretle rnddenm güzel- havale edilm:~ttr. Neticede pide harp imalâtile kendisini besli,,er 
k.katrn1 ikmal etrr•c; ve suçlulan lki mezar soyguncusu memu1 knna 9 liraya satmak iste. ligini bozan çirkin manzara kapa. imal edecek olan fmnlara her gün vc koruyacak bir lrnlde dcgildi 
adlh·e"e teshm etri ,.,tir. E.vûp~c mezarhklara géimülen éi. mcsi üzerine hakkmda zab1t tutu. t1lm1s olacak ir ihliyaçlar1 nisbet.ir.de un verilme. 1· ·1· .. h. . , h ri ,,, ~ l Al ' 'k· ·c hk • · ngiu:mu1mc;1yas1muar 

Ba1.kpazar1nda r'srnct, ni<a .. ·r 1··1 . It d 1 . .. "kl arak s IVe I ·mci .eza ma c. D1·g;er taraftan s·· p Ag Sl kararlact1nlmt.ct1r t u -:< w u enn a m 1§ enm ve yuzu e. - - ur op me- ~ · ~ · leriuden Garvin Obser\'er gaze 
mesme ven1nu!?. yap ·lan duri.l~ma. ihtikânndan, Pangalt1 Ergenekon rini ~alan iki mezar soyguncusu zarl.1gmm_ küçük ve büyük arsalar ----<> .. • sinde Jazdigi bir makale ae 111es 

-"desinde Muammer, Hur.::it ko··- suç üstùnde vakalanm1clard1r. si sonunda tevkif edilmi~tir. h t d · l k h lk t ' Nam1k Kemal ve Ahdulhak Ha j 1.-.::u ,. J ., a m e itraz o unara a a sa li- 1 • . • • . lcvi vuzuhla ifade etmi bulu!l 
mür ihtikânndan, Malt€pede 1s- Ahmet ve Ali suçlannr itiraf et- k d"" .. , mas1 iç.iH haz1rlanan plân tamam- mldm heykellen 1çm · 8 .. k - d k ïi 
mail çimento ihtikârmdan maznu- m1§lerd1r. Bu iki cür'elkâr h1rs1. Kanalizasyon çu uruna U§tü (lanmr§hr. Bugünlerde satt§lara müsamere ~0 ~". ugu; u b urum~ ço g'.,· 
nen adliyeye veri1 ~;plerdir. z:n üze. leri aranilm1~ 45 adet altm Çi>mb~rlita~ fmmnda ça! ,?mak.. b 1 k' A k t l' 1 · H "· tl ~ · · · Abdu··1- u asa e en u yazi a Amci ..... ~ ., . . d b. • h a anaca .1r. nca a 1p er1 a l'la art .,.,arnazam 1 .1.h .. h. P 

Muallimi yaraltyamn cezaal 
arttir1ld1 

Kemal isrninde biri, bundan bir 
müddet evvel Yusuf Ziya isminde 
bir rnuallimi b1çakla yaralad1g1n.. 
dan dolay1 mahkemeye verilmi§ ve 
muhakE:mesi neticelenmi§ !se de 
Temyizm nakz1 üzer:ne veniden 
yap1lan duru~masmda muaÏlimi ôL 

dam1· 

ve plât,n di§le 4 alyans bulunmu~ ta olan Davut ismm e ir ~a 15 pek çok oldugundan sat1~lar Mü. hak Hàmid ;le Nam1k Kcmalin ·a mz 51 a · _r.nu .1mmat ve. e~z 
tur. Ke.•.·di·larm· e yatak'·k yapan bir· el arabas1 ile ekmek get1rmekte d 1- 1 1 kt k li . . d k'l . . sa ·fedi·l vermekle deg1l, ftlen harbe 1sUt ·~ u . . zaye e usu u• 1 e .,api aca 1r.. hey e ermm 1 1 mesme r - .. .. • ·i 
Musevi de tutulmu§tur. iken Drvanyolunda araba ile bera. ·- __,_:___ mek üzere $ehir Tiyatrosunda iki etm~kle B~~uk-~r'.~anya zafe1 i 

~i,e ile bqmdan yaralad1 
Garson Ali Çetin, çalu~t1g1 istik. 

lâl caddesmde Aksu birahanesinde 
oturmakla iken mü~ttrilerden Hü
eyin Çal1h ile bir mùnaka§aya tu. 

tu§mU§lur. Neticede Hüseyin elim 

ber ka1.alizasy.on çukunma dü~ Soguk bira ihtikân temsil vermege belediyedn müsa- l te1.mn. edeb1.leccg1 so:lenn_iekt~ 
mü~ ve muhtclif yerlerinden yara.. Anadoluh1sanada P1âJ iskele. ad istiyn artist Bi:Jrhanettin Tepsi lng1lterenan Uzak !;'ark i~ler10 
Jan~= _ sindeki büfede 90gutulmuii .biranm dün Vali ve Belediy(' Risi. Lûlfi idareyi Ruzveltin eline b1ra1'tl 
geçirdig• bir i§i§eyi Alinin b~ma ~i~eai 25 kuru§a satil-chg1 ogrenil. Ktrdar1 z:iyaret etrni§lir. gibi, Misler R11zvelt de Avril 
vurarak yaralanmasma sebebiyet m~ ve dün tuttrlan zab1tla büfe ~~tiœd~ istedigi mü~a~d ve~il-1 harbi bah inde Çorçilin noktai 

11 

verm~tir. Suçlu yakalanmt§ tah. sahibi ihtikâr su~~1a .müddeiu- m~llr. Mu:>amere gecelen bugun. zarm1 takip etmehdir. Ancak 
kikata ba~lannu~hr. mumiligine teslim edilm~tir. lerd~ kararl~tmlacaktll'. surette tam bir galebe elde .-clil 

j 

------------------------------- bilir. Bu has1l olmaz5ll, yâni J\~ 
rika da Almanyaya harp ilân c<> 

- Ne müuasebet?! ceg"i bir ka.ç sozü, ko§Clerden din- - Emirlerinizi bekliyorum?.. hususunda sizin kadar aktlh de· ... rck Rus • Îngiliz blokun& ilt1" 
- Oyleyse benimle ne diye ug· - leyen ç.iraklarm i<:idememesi için - Bu kadar sert olma Kenan. gil. " ...,, etmezse Berline kar~t tam bir " 

ra~1yorsunuz? bunu kabul etti. Dü~ün ki, ben de insamm. Bu te. - Bütün sozleri'l beni kababatli • ·1 
- Sizinle her ugra§an adam de. - Mahmut buraya gel! §ebbüslerim üzüntümün derecesi. çtkanyor Kenan. Bunlari da ka. lebe elde edilemez. Vine ingt 

li midir Kenan? Esasen bu daveti bekliyen ç1- ni gosetrmiyor mu? bul ediyorum. Fakat, dünyada ta. muharririne gore, o zaman snc 
- Çocuk gibi konll§uyorsunuz. rak, çekirge gibi bir s1çray1~ta so. Kenan cebtnd_n bir sigara çikal"- miri mümkün olmiyan ~Y var •nâtamam. bir sulh olabilir. 

Kendinizi ba~alarile mukayese lugu tezgâhmda ald1. 1 d1 ve yakti. Üstüste üç nefes çek. m1? Gel ~u maziyi unut, eski yo- Rus müdafaasmm, Biiyùk : 1 

DOGAN {azan: IRFAN 
'--------- Edebî Roman 61 

Muharrem ustanm yerine 

1 

mobil i~ini büyük bir merakla ta
oen vekâlet edtyorum beyefendi. kip ed1yordu. Dün, ustasm1 gezme 
Tasavvur etttgiruz fmm, yani sa- ge gi:itüren btr adam, acaba bugün 
daka olarak gô;:,terd1gtmz l!ii bu!.. de Necm1y1 mi gotürecek diye bay 
mak için biraz evvel gitti. retle bekliyor ve tez.gâhm tekrar 

• Jükerrem bey, vazlyetten h1ç kentl1sine devredllcceg1ni besap 
te memnun olmam1~ti. Kenanla ediyordu. 
giri ecegi mücadelede, §imdiden Mükerrem bey, bir çok §eyler 
mag ûp oldugunu hissed1yordu. sôylemek istryor. Fakat bir türlü 

- Demek ustamzm yertm! v~kâ. cesaret edemiyordu. Zaten ondan 
let ed1 rsunuz èiyle mi? ~u ha!.. fazlasile çekindigi içindir ki, son 
de sizmle" konu abilirim. zamanlarda harekete geçen insanî 

- Sadakanm tekrar teklif et- luslermi tatbikte gizli kalmaga ça 
mek uzere mi? h§tyordu. 
. Bu ciddi konu§ma!ar-a içerdcki 1 Kenan. nefret dolu gêizlerle ona 
1ki çtrak kulak kabarhyorlard1. baktyordu. Bir gôz 4aretile çtrak
Hele Mahmut. Kenan1n dün gece. lan ~leri ba~ma yoll.Jyarak tek. 
ki sëzlerini hattrlaymca, neticesi- rar sêize ba§lad1: 
n : bu· türlü ogrenemedigï bu oto- - Si.z deli misiniz beyefendi?! 

etmen1z çok gülünç. Necm.i, derbal dt~arl çtkti ve t.ikten sonra cevap verdi: lunda yürümege ba:;la. tanya bak1mmdan, ne kadar i. 
Mûkerrem bey, onun sozlerine Mükerrem beye dondü: _ Bir insanm her te~ebbüsü, _ Eski yol..imda yürûyecck ta. metli oldugunu bu lison ni:• 

cevap verecegi yerde, rekrar de- _ Buyurun, g!delim. muhakkak büyük üzüntüler ncti. kat.im kalmadi Mükerrem bey. go lermcktedir. Ruslarm i!1e ~:~ 
lice bir teklifte bulundu: • Onun otom<>bile dogru yürüdii,. cesi dcgildir. Bunun, bana gêi .. tcri.. - Beni affedersen, o takati ken. ma ma ve muazzam bir wu" 

- Burada konu~aJTUyacag1z K~ 1 •·· .. .. .. ·t· tt1·· le 1· t fl . . '-"yle oldu , K met goslermesine ragmen hâli tll • . gunu gorunce, 1 rraz e . n u u ar içm uv - dinde bu.ursun f'nan. 1111 
nan, gel senmle h.i§ka b1r yerde ! _ Zahmet buyurmaym. Eski el- g"unu kabul etsek hile; siz bir zaferin husulüne imkân ° 
anl,.~alim. 

1 

- Aifetmek mi? ZPngin bir ku- kt dit· 
..... k k J... I ht d1g1 kanaati izhar edihne .. e 0 _ Simitçi fmmmn un kokusu biselerim, arabaniz1~ maro en ~ Kenani:i .s~dakaya mi; a~ yumcu dilenciligc ç1kar mt bPye. Ôyle anla<jihyor ki, ingihz p 

1 sizi SJ.kt1 galiba? Bunu kabul ede. tuklarm1 kirletmesm. ~u muh1te 1 olmad1gm1 n1ç:m a'nlam1yorsunuz. fendi? Benim kuru bir affim size l'I 
l H d f 

tikas1 Amerika • lngiliz • Ru!>. d 
rim. Ah"!k derrilsin;z ve alt~amaz. gelenler, alt~tk olmadtklan §ey -e- . ayat1m an, .aziaca memnun ne verebilir? etil'I "' .,,. B t k lekr sellesint tcskil etmek gayr 
smtz da .. Fakat anlai?maga gelince; 1 ri terketmege mecburdurlar. ~u Y~~iyoru~. em. ~ r~r ar z7- _ Çok !iey verir Kenan, aifoder. ~;,. ,,.1 .• •-r RuZ\'clt belki . atis 

. .. . h -'· , h1rlemeruz ne b1ç1m msanltk b:.r " '' ~""' 1c 
benden evvel hrmayey~ muhtaç ko~edt'k1 kahve ten acawr, oray a .. .. . ' sen anla~1nz. buna mutemayiici.ir, Fakat J\ll 
adamlara ko~unuz 1 gelemez misiniz' turlu akil erd1rem1yorum. Ayak 1 A 1 -·'- l k' "knll . 1 . t l • '--lk· l kt F l - n ~lr:.ctA ne o aca . kan m1lletini kat'î olarak i . 

- Bu kadar fena dü§ünme Ke- Mükerrem bey. ses çikarmadan sa ict 1g1 """ i yorgun u ur. a.. . - . . 1. .1. 1cr111 
. . .. .. .. ki· b k. 1 ltiginiz 1 - Eski hayatimza donersmtz. mck mcvkiindedir. ng1 1i 111 nan. 0 maksatla sêiylemedim. Iki Kenanm yanmda yürümege ba~la ~at, ~U!;U~u~ • en, ire . _ Sonra? ., . . apacll . 

dü~man bile, icabmda birbirlerile dt. izzetmPfs1nii. ancak alm rter1m1'e mcrikahlari 1 .. na içm ~ •. Jtd• 
konU"'"P anl8§l'Ilaga muhtaçhrlar. Gu .. ndüzu··n bu saatinde kabve ol. I temizliyebilirim. Teklif ettiginiz .- Son. ra .her .5e_y K.en.an. Dü~ün tclkiuler lse yine Garvrn •11 ··cl11 

,.,- 1 kl bi ad 1 'b" 'r h" mevkie d•' ·' 
Bugün ihtiyaç hisseden benim. dukça tenha idi. Arka taraflarda masa ba~lart ve ~ahane ko tu.· ~r ki, cemty.ctm s:zm gi am ar~ gi 1 ·~u uuç tr dÜ'ti1' 

A K f 1-~;1 ihl.L 1 ve biitiin ii111illerin "uya 
Yüz çevirmeniz dogru mu? bir masaya olurduklan z11man. so- 1 belki çok h_o~. mma, a.~erinm a7 ~,. yac• var. "e .. s.ahh oim:1k• olur. 

Kenan düsündü ve ona séiyliye. ze Kenan baslad1: 'K;: .. hi C'ocu..m. rahalmt clu~unmell= (lkvonu var) 
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K1~ harbi 
(Ba~makalcdcn d.va111) 

mesi fabrikalari, agir ve hafi( rn
dü~trilc.r için ntakine yapau Iahr~. 

r 
l-=~~--=Y=U~R=:::T---=-T-=A:::N=:--~~P~O::_:_:R:__'.T:____:_:R~E~L~E~R~-=-·J 
YENI RZURUM lkinci Ankara demir- ' "Greer muhribi hâ

d i se si et ra f 1 n da 
kalar bulunmaktadir. 

:\fosko\a 1n1ntakas1nda, tubrin 
1notür ,.e <lei~ trik 1nalzcn1~i iab. 
rikalarmdan bu~ka kiiçük lonajJ, Yolu etiidü bitiyor 

~ A11kara, 8 (!!<dam Muhabiri nden) - Naf1a \'ekâleti Ankara. 
· 1 < 1ci bir hatla istanbula bag lamak Üz<"re te§ebbi.ls edilen Yù. 
di, - Gerpde - B•,lu - Düzce - Adapazan demiryolu hattmm 

~ dünü hayli iler!etmi§!ir. Etüd ü yap1lacak olan yerlerin en son. 
i:~a kalan Arif.ye - Akyazt - Gokç<"ler hatt1mn etüdüne de 

ingiliz gazetele· 
rine gore: 

tekne yapan t""gâhlar, vagon {ab. K 
rikas1, loko111otif fabrikas1, otomo u.c:. u ç ma z k e r V an g e ç m 11 d . d. 
bil faorikas1, agir vc hafif sanayt ~ ' e z y 0 a r an ~·m l 
makineleri, ziraat makinelcri. muh çelik ra y 1 a r bu ma mur beldeye ha y a t a k 1t1y0 r 
teli( âlàt ve edevat yapan (abri. 

A lmanya Amerika· ka1ar vardir. 
Almanlar, Ladoga go··ru"nden A. Dogu, yaktn zan.ana kadar bir- •- Yazan • 9' 

h b · t• k · 1° """'•~uzun meçhulü idi. Ancak • • 
DIO ar e J~ ira ID zak dettizine kadar uzanan bir bat ,-.,~·· 1 M 1 

birbirinin ayni ol~udur. 
B1:R ERZUP.UM EVÎ 

Umumiyetle bir Erzurum evinin gunlerde ba§hntlacakttr. tu. ttuklari takdirde, bu battm geri. vazite ne yurdun t-u ko~sine gi.. ura t Kayahan i s t i y 0 r m u § d den ve bu beldelcrden garba ge. 
sin e Moskovadan cenuha doï;'<u üstüste iki kap1si var. Tabtadan 

k Hemen vagonun pencere.ine 1 ve âd.etâ bir kaf~si and1ran ilk 
l ~tulll .. : Modern belon binalar.. kap1 ..ki Erzurumlular hunun ad• 
§te hükûmet birras1, modern otel na T1ks1ç diY'Qrlar. Gündüz kulla. 

ve banyolar ve bir c:ok gûzel bi.. mhyor. Çünkü Erzurum 0 vlerinin 
na, stk sik ye§Wik kùme:eri .. ge-1 methalleri ekseriyetle karanhkltr; 
nt~ Erzurum evas1r.ria :nahsul bi. ta~an ve kalm duvarh olrn bu ev. 
çilml.'i, ~arman yer•eri haztr ... GQz Ier har1e<>n biraz gozc ballet ol
alab1ld1gme uzanan bu sapsan makla beraber dahili tcskilâllan 
düzlükte ancak bir kaç ve küçük 1yi ve iç açicidtr. Yalnrz evlerin 
ye§illik kümesi gcirüyoruz. Erzu- yüzde doksam ii;:i.:àe su yoktur. 
ruma girerken go1 ülen iik manza Halbuki Erzurumda 0 kadar bol 
ra ~te bu. Hemen anlll§1hyor ki su var ki... Bu ancak bir tC§ebbüs 
bu memleket geni:>Jigine nisbeten noksan1 olsa gerek .. 

londraya gore 

ALMANLAR 
Rusyan1n, Ukrayna· 
daki harp sanayiini 
felce ugratam1yacak 

Brezilya Reisi
c ü m h u ru bir 
nutuk soyledi 

Londra 8 {A.A.) _ cNews Ohro. yine mubtclif ycrlerde, mülcaddit len vatandll§lar doguyu AnadolQ-
nicle., ·Greer• muhribine ka~t tubriri., motor. elektrik, malzemesi l1W1 garb1nda oturanlara anlat1r. 
taarruzun AmcnKada efkàn u. fabrikalan, lokomotif, vagon, Irak.. lardl. Çünkü Istanbul veya her. 
mumiyesini denemek maksadile tor fabrikalari, agrr ve hafif en- hangi bi.r garbî Anadolu ~brinden 
yaptlmllj olabilece~m1 yazmakta. düstri için makineler, ziraat ma. §3rk vilâyetlerimi1den birine g't
dll'. Bu gazete diyor kt: kineltti ve muhtelif snnayi için mek en az 10 - 15 gün lük bir yolu 

cReisicümhu1 Ruzvelt, denizal- makne, âlât ve edevat imal cden goze almakla kabildi. Ayni zaman.. 
tmm niçin bu kadar fena n~n al. birçok müesseseler mevcuttur. da bu uzun yoleuluga ç1kanlar 
d1gm1 anlamadlgtnt soylüyor. Fa. Bilhassa Moskova m1ntakasi, kâh yaya, kâh araba ve atla seya. 
kat bu kabLli izah degil mi? De. tam bir sanayi nunlakasidi.r; bura- hat etmek mecbur!velinde kald1k. 

"Ameri·kan mt"lletlert"· nizal~1 kasden frna W§an ahn1~ da hütün ziyaretçilere ifliharla lan gièt, k~ bastLkt"n oonra §ark. 
olamaz mt? Alm~nlar Amer:.kan gosterilen, senevî 24 milyon teker. la garbm hemen hemen irtiba!t 

nin hat p ha ztrhklan et'kârt u.mumrv~s1ni denem<"k lek bilyas1 yapan muazzam bir kesilirdi. Yeter ki bir defa kar, 

Refsicümhur 

ras1 olurdu. Eger bu tahmm dof:\ u fabrika, bü~ük bir olomobil fabri- mahdut ve muayyen yollan kapat-

tcdafüidir,, diyor \•akti gelmi:; olàugunn bill<.- kas1, olçü âletleri fabrikas1, clck. masm . 
Rio • de • J antrro. 

8 
(A :\.) _ metmi~ ve den<Zaltt kumanda !Tik ma!zemesi fabrikast, elektro. Bugün hükûmetimizin ba~anc1 

Brezi!ya istrklât!nin yildonümü j nma muharibin yrnrna endaht et. motris labrikas1, ber çe~it makine kudreti saycs!nde ~rka gitmek 
)'tondra. 8 (A.A.) - Almanla'n~ münasebet le büvük bir hazirun mek emnru verm1~ olamaz mi? Bu âlât ve .-devnb imal eden fabrika. Istanbuldan en yakm bir vilâyete 

syanm bilhassa Ukra\.·naaak1 k"tl ..... d b' t k d nazilerin karak'N'i5tik bir manev. lar, bü~ük pamuklu mensucat gitmek kadar rahat ye ba•ittir. 
u es1 onua e :r nu u ira eden ~ . . l · <rp sanayuni "" milli ildisadi) a. R . . .. , . ras1 olurdu. Eger b tahmin dogru komhinalan bu ~ehri ve etraf1ru Demiryo u styasetimizin isabetini 

RUSYADA 

~tidaî maddeler tii· 
kenmez zenginliktedir 

lll\t f ets~umhur \!argas, Aroenka ise Almanya istooigï cevabt al. tamamile •anayile•lirmi<tir. çoktan ispat edcn bu bakikat bize 
clce ujiratmalc plânlan mu. k ' ' v 1t'a.smda takip edHen siyasetten misltr. Amcri.ka hal•k1 b.ir denizal. Gerçi, bülün bu mühim sanayi doguyu tan1tti, dogu da yurdun 

a f fa k i y c t 1 c ne!.tcelenem:ye. b h · d ttk · 1· d ·' Id · a sederek demi>lir ki: tmm kendi muhriµlerinden birine mmlakalarm an ba§ka Rusyanm · garbi lie ar IÇ 1 i.,..1 o u. 
' <tir. Çünkü 3 v~ 5 scnelik Ruse M •Bize kar~1 har'kcte geçecek müteaddit torpiller atttgmt ogre. içerilerine dogru Ural daglari geri. Ben bu yaz1mda 7e bundan son. 
~· àntar1 bôyl bir 1ht.mali derpi§ herhm:g1 bir mütccaviz karïtsin. nince ni9beten 3l müteessir ol? sinde de ber türlü sanayi ve harp raki vaztlanmda muhterem oku. 
~i~~ ,.e ona gore :imm gelen ted.. da §imdive kadar yapilan tedafüi mu§ltrr. sanayii müesseseleri kurulmu~"" yucul~ra ~rk'i tam mânasile all'-

. er a!tnmlljltr. bir ittif:r!<ta gôrùl;nemü; dcrecede •Manchrstcr Guardian• ~oyle da Ladoga golü ile Azak denizi !atrmya çallljacag1m; fakat dogu 
ba 'flutün mi Ili ekonominin teknik çok nasyonali-'tle, den mürekkep yaztyor: aras1nda uzanan hatt.1n arkasmda oyle bir beldedir ki, ancak oramn 
._ k..inmdan yen1dcn tensiki, Ural. bir kütle bulacak '. r. ·Alman~·a belki Amerikanm kalan muazzam fabrikalann. ve 1 hava.sm1 teneffüs edcb1lmek ve 
.. Vn s·b ada k . d harbe sürü·klenmesini kendisi için barn madde kaynaklarinm. 1,,Jhas. h•- 1 b. t 

"" l erv Ornûr ve ma en \raziye:in güçlC.ifüne ra
00
-men , mu "'-''Sem manŒara ar1n1 tzza "Sie - c. kârlt bir i§ addctmclrtedir. Çün.. sa Ukravna um uya1 Sovyetler .. b'lm kl t t 

r, ihdas. masraf• ve sanayii he. Brezilyanm halt.haz1rdaki 1btilâ. için ag,; olacakbr. gore k
1 

':. "k.?"'a)'_' amBamcn. : 
laba k kü bu lakd1rde Jaoonya da harbe S 

1 
R b"t" f 1 • mma mum un 0 ,ur. u '"'ziye"' 

~! atmaksizm tanklar, tayya. fin sademelerücdfn kurtulmaga girm;~ olacakhr. A.manlarm beia. ovyc usyanm u un on 1s. .. . e e .., . ' . . gore berum yaz1lanm okuyucula. 
, .. r, makmeler ll'lal edecek bü- mu~·affak o!dug· unu hat1rlatan bma gore Amerik~ o zaman bü- hbsah takr1ben 16 nulyon tondur; ca.k d "'· A dol h kk 'Uk . nma an o6 u. na u a in-

1 
fabrikala<" in<~s1. bütün bun. Vargas <oyle devam etm;•11·r·. yük Ob_•anusta o kadar me~gul bnnun 9 milyonunu Ukrayna le. d b. ~"~ b'l kt' ' ' ... · ed . B 'kt M k a tr Ul<llr vere t ece tr, diye-

,a_'· memlcket.n ,:acbmde arazt •Biz sulhperver bir m1lletiz. ola.caktir ki Atlanltkte sarfede. mm cr. u nu ar, ' os ova bilirim 
'<Il ek ~•- ak't b 1 l ·acak Alman m1ntakas1n1n istihsalilc beraber, · 

anmt§ olmasma rag-men Suv. B"'ihca hedefwniz barb'n müthi< c Ç<>" v 1 u am) ' HAYDARPA"' E z 1·~11~· • va belki bi.7.e tahsis edi•ren harp umumî istihsalâttn yüzde 60,6 s1- ~A - R URUM 
"m dü=an1n ••.d"-tli bu". ""ra1'tinden uzakta bulunmakt1r. d 13 ·1 800 b. h kt 1 k 1 " ,... • "" .,.. ~alzemesinin AtLm'iktek geçiril. tr. m• yon . m e ar .' YaZIJl sicak günlerinden biri.. 

':llùar1na mukawmet etmclerine Bunwüa hâdiseler:n ne suretle in. mesine tahammül edcmiyerek ne. §eker
9 

pa~can zeriyah?t~ 9 -~uL Kadikoy iskelesi hmcabmç .. kala. 
llte,i r olacaktir. ki§af edecegini ve dünyanm §imdi. ticelerâne bakml><l•n ilerde bu sev yon -,7 bin hektari, yani yuz~e bahk bir vapurla Haydarpa§aya 
, ll.u.syanm iptidai macideler ba. ki ihtiyaçlannm bizden ne gibi kiyatm arkasm1 kesmek istiyecek. 67

,2 
51 Ukraynadadir. Sovyetlerm geçtik. Bi2li ayagur1z topraga deg· 

•Il), pamuklu mensucahmn yüzde 53 meden Erzuruma gotürecek katar 

b
' 1ndan menabti idetâ rukemnez gayretler isteyeceg:ni tahmin ede. tir.• .... Le . d M k t ·t h Id · B il l I kb •York Shire Post• ciiyle diyor: unu nm~a ve os ?va mm ~ birinci peromda ... Saat yirmiiy tam 

d
• a edZr. Almanlar, Krivoir"" meyJZ. re1.o1 ya t ar ni mane .,.. k 1 t de Denur ve hk 
c "" h"l 1 'hf f .Greer• hàdise.ii Ameraahlara a an ~~1 '.n .e ': .. çe yirmi geçiyor ... Sor. kampana vur. 

,.. Ir madeni merkezini zapt~t. u __ Y8 ari istt .a .e _tm_ em_ elidirler. endustr1s1 ishhsalahmn "Uzde 38 2 .• ,,., istikballeri. hùrriy~tleri ve emni.. . • ' du: Katanmrz ag1r agrr hareket 
L :"e .. rdor ve Domers'dekt mühim ~uteyakk1z, d1siplmh b_ 1r m_uk_a. h si Lcn111,rad, Moskova ve Ukray. ederlœ h"lâ pencArel rd . <o ~- yetleri bruk1mmdan bu harbin mu d d K " .. . t'h lât .. n a . e en uza 

lllur madcn.leri ist.i.kametinr , .mete ve Pan • Amerikan ~bir- terne\ neticelerini tebarüz ettir. na a tr. omur 15 1 sa •m~ yuz- nan bll§lar gardaki ~yicilerle 
dQ~ru ilerlemege çall§IDaktadtr. ·~ine dair gi~ilen taahhûtleri i. mege muvaffak oldu ise, buna ha. dBc _5dz.5 ~ t'hoo,~e~ h~~zdasm24 86dt.r. vedala§tyor ve bir cok, rengârenk 
lar ti h b 

1 1 
sk 1... _..J ug ay 1s 1 sa 1n1n yuz e ~. s11 nd'l .. .. t 

. , akat, Ku~bas'da ve dig" ei aya az1r u unma tyiz. E i kav. yirh bir hâdise dLmek ·aztmull'.• d · . t'h 11 • .. d 23.3 .. me 1 goruyoruz. stanbuldan ay. Ill 
1 1

• d. çav ar as 1 sa n1n yuz e u 
tntakalarda komîir ve bll§ka ma galann yeniden b'I!; gostermesine Bu gazete ~un an i ave e 1yor: Leningrad Moskov• ve Ukrayna r1lmak, Pendigi geçmek. - nihayet 

den1 âni l k 1 ·b· 
1 

lm cAmerika ha\kmdan çok daha t k 1 r' dadll' lzmite varmka uzun sürmedi. 
d er istibsalât1 rekor ktrm:tkta. m o aca eo ir er a ah. mm a a a m . • .. .. .. .. k t ~ •r, ytz.> büyük bir gav'.et sar{etmesini Petrol ayn hir mesele oldugu ve Hattâ gozumuzu apay1p aç i,.1m1z 
'--.... Reisicümhur ~nlan ilâve et. istemek làzun gdip geLmiyecegi yazrnnza esas te~kil eden Ladoga zaman ôkata•:.miz_ Esk1~eh1re var. 

D A J4 A R C I K mÎ.litir: meselesi bu arahk <Üratle münaka golü • Azak denizi hattmm di§mda mUjh. gle uzen AnkaradaydÙ< ... 
\:il ~a edilme'ktedir. Bu iifin Ruzvelte k Id • i in tetkik ve mütalca ,,_ !~te Anakrayt da geçt1k, Kmkka-

;•1 rtavala kar§t hemen kiliçlanru cAmerikan m;Jletlerinm haIJl b1rak1lmas1 gorù~üne gore daha d~m:•§~ir: Leyi gordi.tk, ge.:e Kayse_riye gün.. 
'li" k bazi.rl..tgt tedafüidir. Bu haz1rhk.. münasiptrir. Ruzvelt, eger vatan.. G'o'ru"lu·..,or k.i blitün bu zengi'n duz S1vasa ula~t1k ... Nt.hayet bll' 

,_,, •ara cevap verIIU§lerdir. Ge. ' -., 
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Jar anünferit milletlere kaf§t yap1l. da§lanna topyekûn b.r haIJl gay. mintakalarin Sovyetlerin elinden gece yans1, acIStm ~là yürekleri• 
On~ 4 • 1918 harbinde, gereksc mamUjltr. Bunlar bütün Amerikan reti fikrini 3.§thyamazsa, bu i§te çtkmast . tahrip edildikleri içln Al- mizde hissett~:z fe_ lâk.etzede 
1.

1 
n_ Pt>k yaman bir azmant ve b k k'mse m ·affak o\amaz Lâ !~''- I md T k ~kt de b't" d" ktt'ast i.çin bir silàh fabrikast ma. a~ a 1 u' · • manlarm i§ine yaramasa dahi. Erzincana ge ..U.. ~te §1 1 ur 

en u un 1.1nya harplerinin hiyet.indedir. Amerika kit'asmm ztm olan ~<")', Amf>ri.kahlarm der. Sovyetler için agll' zayiat demek.. gucunun neler bll§arabilecegini 
~ •hu babas1 olan bugünkü barp. hal harbe gil1Inek için haztrltk tir. Kt§ harbi yaln1z Almanlar için giirmiye b~~ bir çok muaz-

1.~ lti~b1!1'r bo"yle ne propaganda. siyaseti digerlerine taarruz etme. vapmalart deml, sulh zamanlartn.. . . d t k" .. . t'k K ,, '" , .,. degïl; Sovyetler 1çm c çok zah· zam tüne., opru geçm'§ ' ... ~-
Yap 

1 
mektir. Fa.kat Athntikten Büyük daki sosyal itiyat~armt degi§tir. mctli olarakhr. nu sebeple ingilte. tarimiz sarp ve kayahk tepeler1, 

\·a1 h 
1

1 iyor, kar~tLkh ne maria. Okyanusa kadar btr mülâhaza di. meleri ve sanayi \ arduniannm ta re 'ile Amerikanm Sovyet Rus ... 8 • dag"lan süratle a<ti ... Yann sabah 
"-, a onlar1 uçuruluyor. Vey! bu ' ' """P ger ootün mülâhazalara hâkimdir: mamile müessir olmasm1 istiyor. ya, bu ic•§• her bak1mdan pck bü. Erzunima vanyoruz ... Dogu Ana. 
la~a~gandalara kananlara, bu mar Amerika ktl'asmm masuniyeti.. larsa bu degi§IDenin zaruri oklugu ylik yardimlarda bulunmalan icap dolunun en mamur ve bir çok ta-

l'" ara ku.lak asanlara! nu kabul etme!;dnler. Bu zaruret edecektir. biî güzelliltleri sinesinde topla.m1~ 
Ilia~~;: delikanlismm yigitlik, y1L MA NI• SAN 1 N baknnmdan Ame1~kalùann gfü:le. Abid1n DA VER olan bu belde içimde heyecanh 
~n • c1vanmcrtltk duygularile, rini açecak olan hàdise bir muhri. bir merak u,yandlrdt. 
~ln, ÇoJt Ve en yürekten ha§~ be .kar§t münferidcn ve belkti de lundugunu anlamalart llz1mdtr Sababm erken saatlerinde Er. 
" •s1 là l bu d kurtuluc: g u·· 0 Ü ar!ZÎ olarak yap1lan bir taarruz Eg<"f bunu anlayacak olurlarsa zurumun gen~ ovasmda idik ... 
'<akk zim ge en zaman a ~ deg.ildir. Amerlkahlartn, lngiliz. Rusyanm yardiana muhtaç okh1gou Dort tarafuruz dag ... Büyük ova--
~•rct1~ Tank Us agabeyimizin çi- Manisa, 8 {A.A.) - Bugün Ma. Ier gibi Rruslarm d.i onlari müdafaa saatin ~ilerin yüksek tedbit'ler <la süratle Erzurum i&tasyonuna 
~t(•b 1 bu küçücük kabramanhk nisa kurtulu§unun 19 uncu y1ldii. için çal~tt.klarm1 ve Amerikan a!mala'l'l ve bütün hür lnsanlarm oogru ilerliyoruz. Ka• amrnztn sil.
dan ' ~er Türk i:encinin koynun. nümü her y1l oldugu gibi bu yù da yll§aY'§ tarzmtn Leningrad'm et. feda'kârllkta bulunmalar1 làz1m. rati 3gi.rl~ti .. yavllljladi ve dlll'-

~k,;,k etmiyecegi bir kitaphr. heycan ve n!!§'e içinde kutlanmt:j- ra!mdaki batakhklar kadair, Uk.. geldig.i stat oldufiunu da anlartUj• 1uk. Bir 115: 

'~ •man Cemal KAYGILI tir. rayna stepleri Ddar teh.liked.e bu. olacaklardir.• - llica ... dedi.. 

agaçstz. BUZ DOLABININ 
IlJcadan hareketten çok az son- iFLÂS E'I'TIÙI YER 

ra Erzuruma vâsll o!duk. Mtraz.. B:raz evvel Erzururr.da su bol 
zam bir istasyon binas!. 1stasyo. demi~t:m. Evet, hem o lrn~ar bol 
nun hemcn yamnda modern me. ki ber sokakta b'r çem e ,·ar. 
mur evlen var. Erzurum istasvo- Musluksuz olan bütün bu çe,;mele. 
nundan ~hre giren Y"lu he~en rm suyu içilir ve buz g;bi soguk
hemen Ankaraya benzetebiliriz. tur. Erzurumdaki bu soguk su 
tki tarafJ agaçlr, !Jarlœ bir yoL.. bollugundan olacak .k1sa sürme
Yalmz sag ve son bostan, tarla... sine ragmen yaz mevsimi çok sL-

1800 melre kadar bir uzunlukta cak geçtigi halde biç bir evde buz 
olan bu yoltm bitimi çarsidadir. 1 dolab1 veya buz ibtiyact hissedû. 
Ça1'§1y1 geçen b1r kaç yol var Bu ro<"Z. Çünkü gece gündüz ~e
yollarm hemen hemen ·h<'psi Cüm. lerden akan b_ütün sular buz glbi.. 
buriyet C'3ddesine ç1k1yor. d<r. Bunun lÇIO Frzuruma cBuz 

ESKi VE YENi ERZURUM dolabmm lflâs ettigi yer• divo"' 

Do .. - bel lar. gunun en mamur desi o-
lan Erzurumu iki Jusma ayirabT l Erzurumda en esash mesele yu. 
. . . · 1~ k:anda da siiyledij!im gibi ge<:e ,.e 

nz. Esln ve yent Erzuru?!l. Yeru 1 .. d" k b b ·b· 1 
Erz 

. k gun u:i; a an u uz g1 1 su arm 
urum §"hr1 g.rp 1smmda · · b' . .. .. . bo~una aktp gl\rr.Psme tr çare 

muhte§em bmala1 la sushi b1r bu1.maktll'. ~ehir agaçs1z oldugu 
yer. J~üncù Umum~ Müfettii;lik, 1 için toz haddinden fazlad1r ve ~ine 
HatkeV1: Ç~kmak Nu,:nune has.ta- yukanda i~aret ettigimiz gibi .,, .• 
han<>len, Lu;e, Am<en Mahfrl, ln. lerin 1,mde su yoktur. Halbuki 
h_isarlar, Postahane, Do~mevi, 1 mi'himce b:r faaliyet Giisteremi. 
Ôgretmen Okulu gibi büyük ve yen belediye bu i~le me~gul olsa 
yent binalar hep burada. Ayni za- fena olm1yacak. 
manda betonarme aparttrrmt ve MESÎRE YERLERt 
evler var. $ehri ilti k1sma ay1ran Erzuru~.m mesire yerleri §Chre 

uzun ve gen~ Cümhuriyet ca<k!e. oldukça uzaktm bunlar Iltca, Bo
sinden yeni binalarm bulundugu gaz. Hasankale, Orhangazi ve 
,,-ehrin Garj Jusmrndan ilerliyoruz. Ko~'tür. Bu mesireler kavak ve 

iki tara! modren düki:ân ve bi" siigüt agaçlarile ol'lüiü serin ve 
nalarla süslü. Nihayet Vilâyet bi. suyu bol yerlerdir. Bogaz d<enen 
nasi Belediye ve Parkm bulun- mesirHe m~hur .Palanrddü_genbo .. dagd·,. 

.. ' 1· · · B l t nm >nsa geç1t ve 1g1 gaz a 
dugu yere ge U'Struz. U'ra ar a. d' k k ... "tl d 1 b' . . . . • .. ~.~a 1• ava ve sogu e au ir 
bl Istanbul gtbt. . . 

E ki Erzurum Cümhuriyet cad- ~rdir. Burada hemen hemen b<r· 
s . .. , . birine b1t.i1;1k den€cek kadar ya. 

cJ<!smm ait ve us.unde. Bu kis1m. bol d · .. .. E .. .. . , km ve ça ar gorunur. rzu· 
larda gorecegnuz evler toprak rumlular dig..r mrsirelerde oldu
damh, t~ binalar, eksenyetle tek gu gibi yiyecek ve içeeeklerinl 
katlt. Aralannda iki \'e üç tane ahr, bi.r kaç gün çadt.rda kamp 
;-ükselenler de var. $ehrin en ka· hayat1 geçll'irler. Burada kuzu 
rakterist!k ,.asti evlerinm hep c;evri;ir, çay âlemleri yap1hr. 

r7uït::A;i;N;s1I ôldürüldü? l 
L~--------•Yazan:M. Sami Karayel-J 

Buna imkân yoktu. Bunu ancak 
ve ancak Arzmiyaz kalfa biliyoc
du. Ba§i<a kimsecikler vâktf degil. 
di. Hüseyin Avni pa~a. bu tertibi 
müttefik. olan arkad~larma bile 

sëylememi§ti. Çünkü bu ~i kendi 
kendine yapabilirdi. B!r süvari f1r. 
kasile Üskûdan ve sahi~ri tu tard•. 

Sultan Murad1 gider saraV'.ndan a. 
lu-, Tor-kap1ya getirirdi. $eyhülis. 
lârnt da çagmp bir fetva altrdi. Ve 
bu has1l old,.ktan sonn. rüfekas1.. 
nm bî~t içîn Topkap1ya koiacak-

dt. Geceyi sab1rsizltltla bckliyordu. 
Hafiz Mehmet bey rle Padi§ahla 
beraber Alemdagma gitmi§li. 

--~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

belki geç kalmm. beni bekleme. !an muhak.kakt1. 

ve deniz maceras1 romani: 9 J9' 
genç k!Zt y:rva:iça, dalgm bir ta. 
v1rla kollarmm arasma ald1 ve du
daklarmt degil, ~akaklanndaki a
çt.k renk, k1v1rc1k saçlart iiptü. 

vermege çal~as1 \l:egreyi müte. 
essir etti. 

sin! Hüseyin Arni pa§•, ketum dav. 

Hüseyin Avn.i p~. gece yans1 
Abdi p:~a tarafmdan yaptlacak o. 
Jan '>iiv.ui kU§almasm1 bekliyecek. 
ti. Süvari k1t'alar1 yerli yerinde 
bulunduklan sonra derbal atma 
binip ~bühslâmm evi.ne gidecek 
ve vaziyeti emrivaki halinde anla. 
tacak, fetvaJ1 alacakt1. Zaten ~y. 
hülislâro ittifau dahildi. Derh~ 1 
fetvay1 alabilirdi. Ondan sonra 
M1that p~ay1 ve sair rüfekasm1 
davetle Sultan Murad1 saraymdan 
ahp Topkap1 Sarayma gotüreceKti. 

SON SEFER 
~c ~1====• _ Çeviren: M. Feridun ) 

..... t ~====-;..._-----------="" 
-.. n'"t ne demck? oldu~u gordüm .. 0 kadar. 
...._ 

0 
en de orada idim! - Ondan sonra r.iz ne yapttruZ? 

. ...._ t ,ha Ide gordünüz? .. - Gemiye gittim. 
h,, Ç<>{-ce gorcmedim ... Onümde - Ne maksatla? Kaptan1n yar-
l!ti kir ftçilar, vagonlar vardi... d1mma niçin ko~madm1û Suya 
d4 S 1 aras1nda bir mücadele oL dü•meden evvel ëldürüldügünü 
t • on • 
0 : cc ~a bunlardan biri kaçt1 ve biliyor muydunuz? 
l. l\ ... "" 1n suya dii§lügünü ~it. Agir bir sükût. Kederden Mari 

Levnek'in ellem birl~ti. 
:::: I<~çan nast! adamd1? 

Btlnuyorum 
...._ Ûst" ... 

"~'d , unde gemicr es\•abt 
'· 

m1 

- Siiyle Piyer, soyle!. .. istirham 
ederiml 

- Peki... Hayir ... Yemin ede. 
rim ki bir 'i'Y bilmi)"Orum! ... 

Koridorda ayak sesleri ~tildi. 

~ '11! $~ ~~Ide nas1l giyinmi§ oldu. Gardiyan içeri girip istintak hâki. 
...._ h~orsunuz? minin mevJmfu bekledigini siiyle. 

~•tk Suk kta fenerin ônünden ge. I di. N~anlis1 onu lmcaklamak is. 
en a} agmda su.ri iskarpinler ted.i. LOkle~ tereddüt ett.i. Sonra 

- Piyer! 
- Buraya gelmemeliydin! 
Liikleil§'in alnt buru>;mu~u. 
Be~ ad1mlarla ,Jardiyanm a.I'

kasmdan yürüdù. tyiegre ve Mari 
Leonek konu~madan sokaga ç1kh
lar. Dt§anda genç k1z yeisle içini 
çekti: 

- Anlam1yorum... Anlam1yo. 
rom ... 

Diye mmldandt. Sonra bll§Inl 
kaldimrak ilâve etti: 

- Ne olursa olsun, masum oldu
guna tamamile eminim• Onun ha
lini anlam1yoruz. Çünkü hiç biri.. 
mlz oyle bir vaz1yete dü.pnedik! 

Üç gündenberi hapiste ve üç gün
denberi herkes onli itham edi. 
yor!... Hem de çekingcn bir ÇO· 

cuk:! 
G<!nç kizm tamamile cesareti 

kmlffi1'l olmasma ragmen sozleri.. 
ne bu kadar heyecan ve kuvvet 

- Her ~eye ragmen elin.izden 
geleni yapacatcsmiz degil mi? 

_ $u §artla ki siz de Kemper'e, 
evinize doneceksin!z! 

- HaY'r' ... Ne isterseniz yapa. 
ytm, fakat benden bunu istemeyi. 
niz! ... Müsaade edin de ... 

_ Ôyleyse burada durmaym, 
hemen plâja karunm yanma gidm 
ve kendinizi oyalamaga ça!~. 

Herhalde sizin için d.ikilecek ve. 
ya orülecek bir ~ey buhir ... 

- Siz ne yapacaksmtz?... Bu 
sart iskarpinler meselcsinin bir 

ehemmiyeti var mt acaba? 
HE"fkes dooüp onlara balayor. 

du. Mani Leonek o kadar hararetle 

konu§uyordu ki onu gorenler ~id
detli bir münaka§aya giri§ligin.i 
zannedi yorlardl. 

- Elimden ne gelirse yapacag,
mt size vâdedfyQrum... Bakmtz, 

bu sokak do!i,ru cPlâj oteli• ne gi. 
der ... Karuma siiv\.•:i!=;. y?rnege 

Megre geri don.erek nhhma dug· ranmt§h. Ne olur ne olmazd1. Fa· 
kat zehirlenme olmu§ olsa daha 

ru yürümege ~lad1.Q Nefe$izligi iyi olacaktl. 
zail ol.mu§lU. Adet;l gülümsüyor. Lâkin, fevkalâde zeki olan Ar. 
du. zmiyaz bu i§C yanaiT"amt§tI. Kork. 

Hapisbanc-t\in hücresinde gili- mu~tu. Fakat, bir ûrsat ç1kh. On 
rültülü sabneler. ~.ddetli itirazlar, be~ gün sonra bir gün Sultan A. 
gozyll§lari. puseler kâ~ISUlda ka- ziz, cunta namazmdan sonra Üskü. 
lacagm1 zannederek korkmu§IU. dara gec,erek atma hindi. Maiyetile 
Halbuki bulu§ITla ba~ka türlü, daha beraber Alemda~ yohmu tuttu . 
sade, daha actlch ve daha mânah Hüs~~in Avni pa§a Padi§aht Üs. 

küdardan selâmetledi. Ve derhal 
olmu§lu. Telsizci daha oLçülü, da. harekete geçti. Fakat yine kimse. 
ha hesapl..t davrand1g1 için hO§U· ciklere bir §ey siiylemedi. Yalmz 
na gitmi§ti. Abdt p&§ayt çag1rarak süvari müf. 

Bir dükkâmn ônünde el1nde bir rezelerinin Üsküdar ve sahilleri 
çift lâsti.k çizme olan Piiti. • Lui'ye tutmasmt emretti. 
rastgeld:i. Süvari müfrezeleri halk1 heye. 

_ Nereye gidiy:lrsttn? cana •t.nnemek için gece yar.sm. 
dan soi.ra harekete geçeceklerdi. 

- Bunlar1 satacagun! Siz almaz Ayni z~manda da Alemdagt taraf. 
tru.s11.ruz? ... Bunlar Kanada ma. lanm IP1§atacaklard1 
mûlâti ... Fransada biiyle mal bu. Pad~ahm Alemdagma gittigi 
labilirseniz ne ister&eniz veririm! gün sarayda kalan Arzmiyaz, deli 
tkiyüz û-anga sat1yorum... 1 divane ~ldu. ~•§km bir halde idi. 

me.-.. nrl ~ ka~ luç d.J~an çùuna-

Hüseyin Avr.i pasa, arkada§lan
m ve ortahg1 tel~a vermemek 
için bu suretle hareket ediyordu. 
Her ne olursa olsun, kirr.seye de 
emniyeti yoktu. 

Hüseyin Avni p~a. geç val<It ok 
du~ h&lde sadaret da1re;indfn ay. 
r:lmam1~ti. Her vakit crken ç:kar. 
ken bugün ak§am oldc.gu holr'e 
pa~, sadaret odas1nda mf'~guldli. 

Fakat Sullan Aziz, Alcmd· •n. 

da kalmad1. A~am üstü al na b1~ip 
Üsküda•a dondü. Oradan cta Oui. 
mabahçe Sarayma geçti. 

Sultan Azizin Üsküdara J;<'•dif; . 
ni ve Dolmabahçe Saray na geç. 
t1gini serasker kaymakam1 Abdi 
pa~a haber alm1~ti. Dcrhal sadra. 
zama b" ber verdi. 
Pad~ahm biç nki olrr.aa1g1 ha!. 

rle boyk ansmn avdtli Hüseyin 
Avni pa~a,·1 telâ§a dü~ü1dü. Acaba 
PadLjah nede11 donmÜ§IÜ? Bir ""Y 
mi s;ezm.ijti?. 

(Devarru var) 



SAYFA - 4 

Alman tebligi 
<Bat ta.raft 1 iJJel sa1rada) 

gorunün ~ali §arkisinde, Fin
land.iya taarruzu tekrar ba§lam1§
t1r. 

Fin:landivahlar ;iç gün zarhnda 
yet~ be§ tkilometre yol ald1ktan 

sonra Soir Syvel'Si nehriŒle var
~Iardlr. 

220 kilometre uzunlugunda olan 
bu nehir Ladoga ve Onega galle. 
rini bir1e§tirir. 

Finlandiya11liar, So"r nehrinden 
sonra, Lea'lingrada takri'ben iki 
yüz kilometre ve Leningrad - Vo 
iogda yoluna yüz kilometre mesa. 
f-eye yakla~I§ bulunuyorlar. Bun 
dan ~ka, Stalin kanalm1 ve Le
ningrad • MWl!Ilan->k demiryolunu 
kesmege muvaffak olmu~lardir. 

Filba.Jtlka, Finlanaiyahlar, La. 
doga golünün ~ark ~ahilinde kâin 
Tunlœ kasabasm1 ve Soir nehri
nin yetmi§ be§ kilometre ~imali 
garbisilnde kâ.in Aumus - Sloneitz 
is1mli küçük §ehri za) tetmi§lerdir. 

Berline hava 
hucumu 
(~ral1 1 lnci sayfada) 

zun, ~irndiye kadar yap1lan taar

ruzlar içe:nisinde e11 ~id<letlisi !11du

·gu, Londrada haber verilmekteilir. 

Her zamanldnden daha büyük 

mikyasta tertip edilen bu taarruz 

muvaffakiyetle icra edilm~tir ve 

1ngil.iz bombardunan tayyareleri
nin Alman hükûmet merkez:ine 

yaphklan 51 inci hücumdur. 
TaaJTUZ esnasmda büyük rnik.. 

larda yüksek infilâk ve yangm 

bombalan ahlrnt§ ve taarruz iki 

saat devam eit.rnl§tir. $eh.irde bü
yük )'lélllgmlar ç1kt1g1 ve geni~ 
hasarat ïka edfü:ligi gërübn~ür. 

!ÏNGÎLIZ TA YY ARELERININ 
iD!ÔER AK1NLARI 

Londra, 8 (A.A.) - Dün gece 

Ïngiiliz tayyarelerinin atmi~ oldu
gu bombalar yüzünden Boulog-

Bu §ehrin, Menerheim'in rnuha. 
rebe b~lang1cmda neyettÎ'gi ve ne' da çi.km~ olan . "ki büyük yan. 
Finlandiyanm harp hedeflerini 1 gin saatlerce tahr1bat yaph.ktan 
anlathg1 beyannar:icsinde ad1 ge. 'JOnra bu sabah ta hàlâ devam et. 
çen murta'kamn rnerikezi.dir. mekte iru. 

Ahnanlar, Leningrada kar§I yap Ôgrenildigine gore ingiliz tay. 
tiklatr1 taarruzda ccnupta bir yeni yarel'eri, Boulogne sahili boyunca 

kasaba almi§lardlr. $midi de, ~~h- bir çok yangmlar ç1karm~lard1r. 
rin takriben lurk kilometre cenu- Bu yangmlardan biri, di~rioden 
bundaki Gatzima • Tosno hattma daha fazla devam et~ir. Gece 

yansmdan b!raz evvel yeniden bir 
var~ bllunduklan soyleniyor. yangm daha Çlkml§br. Boulog. 

Alman bava uvvetlerirtln, Lenin ne'wi üstünd~ yükselmekt-e olan 
grad henüz lli. ;Jœnl!in, àufuan ul 1 vir 
an demiry<>lu iha.ûaruu tabribe ediyordu. · 

!;al~ beyan edibnektcdir. BERLÏN TEYlT EDIYOR 

Berlin. 8 (A.A.) - A.iman ordu. 
Diger ta aftan. Ruslar da, Le

n · grada takviye klt'alar1 getir. 
m ge devam etmek suret.Je, i~e lar1 b•Ul!Tlandanl1g11m1 tebligi: 

meselesini hlisbütün güçle~tir. Dün gece tngiliz bamlbard1rnan 
emktedirler. tayyareleri Almanyamn ~imal ve 

garp rnmtakalan üzerined üçmu§ 
!air ve Herlin sahasma ginn:i§ler. 
dir. Tayyare dâfi bataryalanmn 
~ddetli ate i sayesinde hücum 
beklenilen bütün muvaffakiyeti 
veremerni~tir. 

~hrin cenubunooki hava mu

harebeleri çok kesif ve oldürücü-
dür. • 

BÜKRE~E TAARRUZ 
Roma, 8 (A.A.) - Bükre~'den 

Stefani ajansma gondm-ilen bir 

telgrafa nazarn. Sovyet tayyarele

ri, dün gece Bükre§'e üç defa hü. 
cum etmi~lerdir. 

ZA Yi - Antalya Lisesinden ald1f:Jm 
lise bltinne ve olgunluk diplomalarile 
Yl'<lek Subay Okulundan ald1~m mezu. 
niyet diplomam1 kaybetlim. Yenlle.-ini 
ç1karacagundan esk1lerinin hükrnü yok
tur. 

t.nuborlulu Yedek Astekroen 
Sevket oglu Emin Aksoy 

ZAYÏ - istanbul Belcd1yesinden al
d1gun 4947 sicil numarah fofôrlük eh
liyetnamemi zayi ettim. Yenisin1 ala
catundan esk.isinln hükrnü yoktur. 

Kasunpa~a ~tklar caddesi 
47 numarada 
Kemal Dkar 

Sabîbi: E. i z z E T. Ne~iyat 
Direktllrü: Cevdet Karabilgin 
Basùdi&l yer: cSon Te]Vaf> 

Matbaasl 

inf;lâk ve yangm bombalan si. 
vil hallk arasmda ülü ve yarahy1 
mucip o1mu~tur. Gece avc1lan ve 
tayyare dâfi bata.ryaJan 14 bahr; I l! 

topçusu 3 imütecaviz bombard.~ 
topçU1Su 3 mütecaviz bornd:>ard1-
man tayyaresi dü~iirmü$1ür. 

Kirahk aparbman 
istanbul Beleslyesl kanasmda 2. 3. 5 
odahk daireler kalorifer s1cak su ve 
biitün konforile ltiral!khr. 

a 0 KT OR 
Hafiz Cemal 

LOKMA.°" HEKÎM 
DABiLtYE MÜTEHASSISI 

Divanyo)u 104 
Mar.yene aaaU<'ri: %.5-6. Tel: 22398 

,-... ~m ---" Küçük T asarruf 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

Ke~ideler: 4 Subat, 2 May1s, 1 Agustos 3 Îk.ncite~rln 
tarihlerim:le yap1hr. 

1941 lKRAMIYELERI 

ÏKDAM 

Benzin istihlâki Pamuk müstah- ]Günün tenkitleri 
(&l' tar:l.f1 1 inci sayfada) 

da 150 litre ve motosikletlere ayda 
60 litre benzin verilir. 

sillerinin lehine 
bir karar verildi 3 - Halen çah§makta olduklar. 

belediyelerce tesbit edilen taksik · 
re ayda 120 litre benzin verilir. 

4 - Ecnebi turistlere ait otomo. Ticaret borsas1 tali
ma tnamesinin 75 inci 
ma d de si degi1tirildi 

billere bir defaya mahsus olma~ 
üzere 125 litre benzin verilir. 

5 - Yük ve ~ya nakline mah. 
sus ve halen çah§makta olduklar 
belediyelerce tesbit edilen kam. 
yonlara ayda 500, aç1k ve kapah 
kamye<netlere ayda 240 litre benzin 
verilir 

Ankara. 8 (Îkdam Muhabir.in. 
den) - Adana Ticaret Bol"sas1 ta. 
limatnamesinin 75 inci rnaddesi, 
pamuk müstahsillerinin lehine de. 
gi§t.iri~tir. __ _,, __ _ 

Sovyet tebligi 

6 - Belediye hudutlan dahilin
de i§liyui otobüslerle insan nakle. 
den kamyonetler ve kaptikaçhlar 
seyrüseferden menedilmi§Lr. An. · 1z (Bali tar:llt 1 inci sayfada) 
kara, Istanbul ve mir belediyele. motorlü bir ikola taarruz etmi§ler. 
rine ait otobüsler bu kayittan istis. 
na edilmi§tir. istanbulda i§liyen dir. 

Müsadeir.e esnas.nda bir Alman 
ve husu~î §ahislara ait olan otobüS'". 
1erden_ )1an'1i istikametlere Miyen. generali ve üç yüz Alman askeri 

- ., " lomü.rtür. lerin ~· yrüseferde devam edecegi. ~· 
ni Vali ve Belediye ReiSi bizzat ikinci hir hücumda, ::.{azak1ar 
tayin edecek ve Ba§vekilden mü- biitün bh- tabu.ru dagitm1§1ar Al
saadelerini alacakbr. man erkâm harbiyesi um=î kia-

$el:ir ve kasabalar arasmda ha- gâhmi zapte~lerdi!r. 
len çal1smakta olduklan belediye. Bu son bücuim esnas1nda 1200 
lerce te~bit edilen otobüslere ay. dfü~man Oldürülrnü~ be§ yüz dÜJl 
da 300, kamyonetlere 240, kaph- man esir edilm~tir. 
kaçhlara 180 litre benzin verilir. Müteaddit kaynaklar ve bir 
f;jehirler arasmda i§liyen nakil va. mühimmat deposu lm ha ve birÇ(l < 
s1talan valilerin tërtibi ile ve mü. koprüler iberhava ed:i~ir 
navebe •Je çab§tinhr. LENINGRAD MUHASARA 

7 - Yukandaki madelerde ~ EDiLMEM1$ 
bit edilmi§ olan miktarlar beledi- Lonàra, 8 (A.A.) - Reuter ajan-
yelerce verilecek karne mukabi. smm Moskovadaki hl1Sill5Î muha-
linde 1r. b ir.ï, A leksander Warth y az1yor: 

T aksi ücretl rine zam yap11ma- :Almanlar L grad1 muhasara 
s1 ve benzin t vziati hakkmda go. etmemi§lerdir. 9ebrin tecri·t edil
rü~mek üzere dün sabah Vilâyet- digirie dair olan haberler dogru 
te Vali Muavini Ahmet Kmlk'm degildir. Akmanlarm Moskova -
reisl1ginde bir toplanti yap1hmsbr. Leningrad ana hat.tmm hemangi 
Ôgleden sonra da Belediyede Bele. bir noktasm1 geçtiklerme dair or
diye Reis Muavini Lûtfi Aksoyun tada bir emare yokt:Jr. Fakat bu 
yamnda bir içtima aktedilmi~tir. hattm yanmda, 3G ~il §arkm<la 
ia~e Müdürü, Seyrüsefer Müdürü R~bmsk'e gi.dein ba~ka bir §ianenr
ile $of0rler ve Otomobilciler Ce. diler hatti vard1r. Bundan ba!ika 
miyeti reisinin de haz1r bulundu. Leningrad'dan §arka dogru giden 
gu bu toplanhlarda Belediyenin Mu1'J'l1ansk ha.tlari da vard1r. 
taksi ücretlerine % 5 zam yapil- Géirülüyor' ki Leningrad1 tecrid 
mas1 hakkmdaki teklifi kabul olun. etmeik: için Almanlann ber taraf. 
mu§tur. 1 tan ~ehre pek yakm bir mesafeye 

$ofürler bu zammm az oldugu kadar gehneleri !âz1md1r. Alman 
beyanile % 10 a ç1kanlmas1 ve son haberlerden -!\]manlarm ~eh. 
antrenin de 26 kuru~a yükseltiL rin cenu.bu §ar.k' ve ~rk kisirnla. 
mesi hakkmda yaphklan talep va. nna yakl~adi.klari anl~ilmakta 
rit gèirülmem~tir. d1r. Bu §erait altmda §ehrin tecrid 

Tren ve vapur güzergâhmdaki edildiginden bahsetmek saçmadir. 
yerlere §Îmdilik otobüs i!lletilme
rnesi k&rarla~m1~tir. Binaenaleyh 
Bak1rkoy • Sirk.eci, Yenimahalle • 
Taksim otobüsleri de muvakkaten 
Î§lemiyecektir. ~hir dahili hatlar. 
daki otobüslerin de say1lar1 azalh
!acak ve sefer saatleri tahdit olu. 
nacaktir. Bugün de bir toplanti 
yap1larak ayni mevzuda gorü§üle. 
cektir. 

Sovyetlere lngiliz 
yard1m1 
(~1 1 lnel BaYfada) 

vel, bu yard1mm platonik mahiye. 
ti aleyhin<le bulurunu.~ ve bu yar. 
dmun bir ta!kun sempati telgrafla
rile kendisin.i géistermeldte oldu
gun u soy lemi~titr. 

Ay;ni spiker bugün ingi1iz tra. 
da Union'lanmn mil~terek bir in. 
giliz - Rus sen.di.ka! kamite9i ih
das1 sUJretindeki teklifi üzenne 
So\•ye't sendikalan merikezi re!Sl 
Ch ve.rnik'in Cumartesi ak§am1 
matbuat mümcssiJlerine olan be
yanatim ele alm1!ihr. 

Chvern~k. bilhassa ~èiyle diyor. 
du· 

JAPONYA 
(Bq tarait 1 Jnci sayta.da) 

runun Vladivostok'a muvasalatim 
bildirmemi§tir. 

Tolcyodan resmî Vi§i ajansma 
gonderilen bir telgrafta ihsas erlil. 
digine gore bu tedbirlerin almma. 
sma scbcp Amerika ile mÜ7akere
ler cereyan ettigi bir s1rada hâdise. 
lerin ç1kmasma mâni ùimak husu. 
1:11nda Japon hükûrneti tarafmdan 
izhar edilen arzudur. 
NÏ$Î N Î.$I'NIN BIR MAKALFSI 

Tokyo, 8 (A.A.) - •Greer. h~
disesi .hakkmda mütalealar serd~. 

den Ni§i Ni§i gazetesi yaz1yor: 
• B. Ruzvelt de itiraf ediyor: A. 

merikay1 harbe sürüklemek i§i pek 
yava§ gidiyor. 

Ayni gazete §Unlan ilâve ediyor: 

•Bu i~, bir zaman meselesidir. 
Zira Amerikanm bu zamana karlar 
bitaraf bir rnemleket halinde kal
mam1:;; ve müsellâhan barbe i~ti. 
rak için elinden geleni yapm1§ c·l. 
ùugu rnuhakkaktir. cGreer• hâdi
sesmrle hangi tarafm ilk olarak 
atc§ 11çm1§ oldugunu bilmekt~ bir 
fayda yoktur. Çünkü, harp herhal
de bu k;ibîlden ikinci yeya üçün-·ü 
bir hâdise yüzünden ç1kacakhr .• 

(Ba4 tanft 1 inci !laJfada) 
Gon1ûmun taht1 yârim 
Yüzünde géiz izi var, 
Sana Jw.i1 bakt1 yârim? . . . 
Bir ay do.gdu me11eden 
Yârim ç1kti ko§eden 
Rengini gülden alm1~ 
Kokuyu menek.§€den. 
l}u JnlSraJardaki zarafet bb~

nün hangi genç §airinde " x? 
Hangi genç §air: 

$ain bülbü! var uyand1r y • 
rin .• 

Ben kiyamam sen uyandu 
yârimi. 

gibi CO§kun bir rikkati teren. 
nüm o>debiliyor? Halk diJindeki, 
halk duygusundaki . u ibti§arna 
bakm1z: 

Be]lden selâm olsun Bolu b('

Ç1k1p ~u daglara 

Ok g1cll"t1smdan, 

yine 
yaslanmah. 

d1r 
kalkan se-

sin den 
Daglar sada verip seslenme. 

lidir, 
HakJu Yüeelin dcdigi :. "hi: 

«HaJk türküsü ve halk edebiya· 
ti, llazan be§eri duygulann sa. 
d sk bir ayna~s, bazan osyal 
"Vicdamn vedz bir ifadesi, oazan 
da mahallî renkleri içind.. sak. 
hyan zengin bir folklor b.ziue. 
sidir. Yeni ~airler: 

Diyorsun ki seni aJsan. 
Da ç1karsam ç1karsam 
Sonra bir b1raksam, 
Ta . . Tepeden blJ"aksam. 

gibi: ·Dam üstünae sagan -
Beline vurdmn k112may1• eko. 
lün omek aJaeaklarma, folk. 
lor hazinemh.den iJham alsalar 
ne olurdu?.. Ne olaeak, beJki 
bakikaten ~air oJurJarih. 

IRAN 
(Ba4 t.anlt 1 ïnei sayfada) 

ilitiva eyledigini yazrnakta ve müt
tefiklerin bütün rnihvcr elçiliklc.. 
rim.i '!'lkap'ah1masml istiyécegi ve 
Ruslarm Kazviciden çekilmiyecegi 
ihtimalini ilâve etmektedir. 

Londra, 8 {A.A.) - ÔgrenJldigi. 
nel gore 1ran bükûme-tinin son 
ingil1z notasma vP.recegi cevabm 
vurudu her an bekleni1mektedir. 

Zarmoh.mduguna gore Îngiliz 
hükûmetinin ikinoi notasmda Î
randaki Ahnan tebaas.i diger mih
ver devletleri tebaasmdan bahse. 
clilmektedir. Bu notada bu tei.Jaa. 
nm irandan çtkar1lmas1 veyahurt 
mevkuf tutulrnasmm talep edilmek 
te oldugu da tah.Jnin edilmeùde. 
dir. No.tanin Tahrandaki Alman 
sefaretinden ba1i.setme!kte oltlugu 
da zannoluinuyor. 

B'ÏR TEKZiP 

Moskova. 8 (A.A.) - Sovyet is
tihharat bürosu Iramn Sovye1.ler 
tarafmdan .i§gal edilen lkisminda 
mahallî Sovyetler t~l 1 diMigine 
dair verilen haberi resmen tekzip 
etmektdir. 

TAHRANDAKÎ ALMANLAR 
Londra, 8 (A.A.) - Îngili'z ve 

Sovyet mümessillerinin 1ran hü. 
kûmetine lbir nota tevru ettlklerini 
bildiren •Times• gazetesinin dip. 
lomatik mu:harriri ~oyle demekte 
dir: 

cTahranda bulunan Ahnanlarm 
ilk :loorkula.Buun zail lolrlugu bu 
~ohirden gelen haberlr-rden anla. 
~ùma.ktadir. Geçen haftanm so. 
nunda Almcnlar esk.isi gibi normal 
bir bat geçumege büyük otomobil 
lnde dol~maga, gamah haçh 
bayr<1klan cakmege, sakakta ra.st.. 
gcl:l:ïderi ingilizleri tah\ir etmege 
\"e müttefikler ~eyhinde ~ayb.Jar 
<; tkarmaga ba§1a.rm~lardir. 

ingiJliz i~1lerinin yard1m vâdi, 
ci:>phemiroe dü~manm kuvvayi kül 
iiyes1ni, tayyarelerini tutrn.a'k v~ 

bu suretle onun ingliz adalanm ve 
b1lhassa Londra.y1 bombard1rnan 

ctmesim' m:; n. 0 mak suretile men; 1 Istanbul V k fi n· k .. 1 · . .. ,. 1 1 a 1 ar ire tor ûgu"' • 1 an ar1 leketlenne yapmakta oldugum\ •L 

yard1mm t:lbii bir mukabelesidir. Al••••••••••••••••••••Èiiill•••••• ll 
Sovy-ct Lideri .l.lve olarak §Un

!ar: s0ylemi~tir: 
Milil arlan gûnd"!n güne artmak 

ta olan Sovyct va•anda~larmm in
tiba1, Rusyada müth bir harp bü 
lün tahribattm yaprnakta oldugu 
bir s1rada Îngilizlcrin kcndilerini 
sozle vâidl-erle te~çi etmkte ol. 
duklan mnkezindedir. 

·-
A f r ikada 
( 8alftaral1 1 lncl sayfada ) 

Fakat bu kararm yalmz Rusya se. 
feriloe degil, askeri ve diplomatik 
::ihvalin hcyeti unmm1yesil ve bü 

1 

tün cephelcrdeki harekâtm neti. 
cesindcn .-;onra istihsah lâz1m gel. 
mektedir. Afnka bolgesinde faa. 
l·yetln tekrar ba§lamas1 mümkün 
dLir. Zira, Kavurucu s1caklar ) li. 
zünden duran harekâtm devamma 
mevsim yakmda müsaade edecek 

Sem t ve mahallesi 

SilhTikap1 harlci 
Seyit N12am 

Cadde veya soka~1 

Bahkh 

Edirnekap1, Avc1bey Avc1bey çùunall 
Unkapan1, Haraçç1 Ka- Hisaralti 
ramehmet 
Kesmekaya Trcüman Du-;ikroan 

Yunus 
Bakirkëy CevWik Tentenecl 

Çar$1<:la S!ra odalar ban1 ait katmda 
Mercan ibra\}impa$a Nasuhaga hamnda 
D;;yehatun Kak1lar bam ikincl k.atmda 
Çar$tda Alipa$a han1 orta katmda 

: üst 
Saha!lar bedesten kap1smda 

Cevahir bl'desteni sagda ikinci 
a dada 

.,.Jada 
solda birlnci 

;1kinci adada 
bede~ten derununda 

No. 

8 

31 
65 

13 

18 

22 

20 

2 
5 

29 
22 
27 

28 
38 

43 
21 

Muhammen ayhg1 
Cinsi L. K. 

Tekke 

Tekke 
Ev 

JJaraka ve 
bahçe 
Cami avlu-
1unda odalar 

: dükkân 
Dükkân 
Oda 

Oda 

Dükkan 
Dolap 

8 

7 

5 

4 

7 

9 

4 
2 

, 2 
] 

1 

l 
0 

0 

0 

0 

OO 

OO 
50 

OO 

OO 

OO 
OO 
50 
OO 
50 
50 
OO 
50 

50 
50 

50 
50 

2 c 750 • - 1500 - c 35 c 100 c - 3500. - • •r. 
1 ad<'' 20(10 lirahk - 2(100 - lira 11 8 adet 250 llral1k - 2000. - lira 

1 
3 c 1000 c - 3000 - • ~o c 50 c _ 4000. _ • \ Afrika Ahran. 01 dusunun, lü~ 

Yuk:mda yaz1h mahaller 942 scnesi :May1 sonuna kadar kiraya .,.. ilece. 
glnden ilâna konmustur. inalelerl 12/Eylûl/941 cuma günü saat on be~ kd ir 
istrkl iler Çemberlltasda htanbul Vak1flar Ba mlidürlûgunde Vakl1 Ak~rlar 4 c 500 c - 2000 - • 300 c 20 c - 6000. - • zumlu 01an bütün mal..:emesini al. 

'ill••••••••••11111liiiliiii'lma••••••n111•••••lliii d1g1 , israrla SO.>" cn.yor. kalemine gclmeleri. (ï6i3) 

f-EYLVL-1 

Istanbul Gümrükleri Ba~müdürlügünden 

M.K.N. 

873 
3563 

643 

3069 
3070 

138 

3072 

2883 

555 

625 

832 

2830 

660 
535 

536 

661 
3481 

544 

658 

2991 

%992 

557 

3073 

667 
703 

704 

Îhale tünü: 25/9/941 

Marica 

Bilâ 
GT 

PMCO 

No. 

Bilâ 
311 

2859 

SE 1-2 
Lantra 102 

6 

AB 

BLN 69:!4 
25-26 

REGUBS 3953 

DR 12 

Miktan Degeri 
Ki. gr. Li. Kr. 

0 715 
82 000 

1 900 

lf>3 000 
200 000 

112 000 

"\() 000 

22 000 

9 000 

16 000 

94 18 
998 24 

.,, 78 

T9 23 
132 81 

107 61 

158 49 

j9 33 

86 89 

Cl2 75 

15 000 

ihale günü: 26/9/941 

62 08 

WC 256 ooo 461 98 

SNCO 1 
EGE 6063 

DO 

wF 
HS 

Z R 

KK 

G 

JS 

ZB 

6062 

1041 
2211484 

3428 

'16519 

21 
101 

3f 

3 

50 

DTNKO 2 
179 

c 

15 000 
138 Adct 

138 Adet 

25 000 
70 500 

85 000 

70 311 
903 78 

641 12 

124 82 
193 11 

117 88 

310 000 2924 OO 

10 000 64 117 

44 000 2791 32 . 
24 000 

16 800 

1 900 
2993 000 

1881 000 

12 93 

123 48 

233 32 
404 56 

136 31 

TeminatJ. 
Li. Kr. 

7 20 
'14 75 

15 85 

8 OO 
10 OO 

Il OO 

15 OO 

7 50 

6 60 

4 65 

• 65 

35 OO 

6 10 
87 80 

40 50 

9 50 
14 60 

8 85 

250 OO 

• ao 
9 30 

17 50 
38 OO 

10 20 

!:~a cinsi 

Snii ipek mensuca 
Parça hallncje 

mensucat (bir tara! 
llkleri pamuk) 

Areometre (ç1plak 
t1afet dcrece) ( 
rnemleketlere &ëtü 
mek üzere) 
Maden suyu 
Smal klmyevl mu 
:zar. 
Flrça imaline ma 
beyazlahlm1$ ( AJ!. 
nebat liri. 
Gayri sa! asetut 
fer. 
Yaz1slZ re lmli 
reklâm. 
Agaç kenarh bez 
tüne harita 
Elcktrik tertibath 
nur gemi feneri. 
Elt•ktrik tertibath 
mir gerni feneri 

• 
Buh.ar 
rnahsus dcmirle 
rrttrp lâstik boru 
Fotogrnf resim 
Îpekll pamuklu e 
63pkas1 
Pamuk 
kas1. 

erkek 

} otograf rcsim 
Telegrat mürsile 
klnesl (Perfore) 
Sade düz cam 
~yas1 bardak ka 
sürahi. 
% 15 \en fazla 
ipegi h:ivi yün !pli 
Nikel cilâh pmnç 

rr1ck 1.iZt.:rc) 

Safi i1wk mensuc 
D(·mir boru kat 
uJak lx'Y raptiye 

Der 
As1alt katran Der 

Yukar1dakl e~a 1549 say1h kanun muclbmce 25 vc 26/9/941 dt• aç1k 
tuma suretile sahlacakUr. S:iti~n üç gün evveline kadar e~ya 9-12 ar 
da gôritlebilir. Sa~ Rc~diyc caddesindeki Gümrük Sail~ J\ludürlü~·· 
saat 13,30 dadrr. Kanunl vesikalarm lbraz1 ve teminat akçelerinin sati~ 
saat 12 ye kadar yatlrùmas1 l. z1md1r (7972) 

BIR ÇOK GENÇ KIZLA R 
'E GENÇ KADINLA~ 

Gençliklerine magrur olarak güzelllklcrmin temadi>im 
mümkün Julacak olan !'\jz tuvaletine blgâne kalrm~lar
dlr. Kadmda dlkkat edilmesi pek mühim olan nokta: 
Cildin incelik ve taravetini ebediyen muha1azad1r 
Seneler, binbir vnzi1e içinde çah$an ve yorulan genç ka 
dmlarm biârnan aü~mamdirlar Bedeni ve dunagi yorgun 
luklann neticesi guddeler elâstikiyetin. kaybederler ve 
cildde (leke) diye tavsif edilen avarizi (rüzgâr ve güne
ein de tesirile) husule getirirler. Î§te bu gibi halâtta 
ve bu gibi avanza kal"fl KREM PERTEV, terkibinin 

kuvvet ve kudreti sayesinde cildî besler ve harabidcn 
kurtarir. 

1'itz binlerce kadmm tecrübe Mdtl ve sevc!iklerine tavs'yeden bâll 
ka.Jmadlit KREM PERTEV lie l'tillde Japtlacak 3 • 5 cla.ldkahk blr ~
aajm ne sfbl ba.rlka.Ja.r yai:atttimt peJt 'lusa. bir zamanda siz de mut,,rlt 
olaca.lt$mz. KREM PERTEV'in yar m asirhk be:YDelmllel fêihrdl uaJr. 
detllcllr. ODdaA fsl.ifade rcl!nls. ' 

.. ................ ..a ......... : .. .... 

ÏLÂN TASHiHi 
Mardin Gümrük Muhafaza Taburu Satin 

Alma Komisyonu Ba§kanhg1ndan : 
Cumhuriyet &azetesinin 27 AtuB tos ve 1Eylûl, ikdam gn.etcsinin 6 

UH, Ulus gazeteslnin 27 Ak\Jstos ve 1, 6 Eylûl ~41 taril11i nllshalarinda 
1ar eden codun ahm1> h2kkmdak1 ilânda odunun m1ktar1 •838000> kilo ol3 
yaztlacagl yerde •383000> kllo olarak yaln~ nesred1ldoi;i gorülmüstür. Ta 
olunur. (7950) 

Emlûk ve Eytam Bankas1ndan 
Esas No. Mevkli ve Nev'i M ukadder kl)'fl 

2526 Beyoglu, Beyaz1t, Müeyyetzade mahallesi, Keme
ralti soka~ eskl 58 60 ye 1! 84, 86 num~rnll 
466,93 metre murabbat n:a aza vc elrktrik tevzi 
mahalll cbalcn degirmen ve hane tamam1> '16.257.-- LI 

Yukarda izahah yaz11! g~.y1imenkul pe~ "lRra ile kap~h 
bemiz sati~ komisyonu huzurunda sati J:;caktir. 

Îhale 18/9/941 pe~embe günü saat a C:edir. Isteklilertn ~ubl'miz e 
ser .. Line müracaatla mukaddu k1yme:.in yJi.dc onu nisbctindc leminat ·•• 
si yatirmalarl ve bir lira muk:i'•ilinde alac:iklari ·-rtnLme hukümlrrinc tt 
va1J.k tcklif mektuplar1n1 b1ldirilen gün ve saatte suberr.iz s ti~ komi~Y"fl' 
veya ihale saatine yet~mek suretile îadeli taahhtitlü ol rak po•t.i a vert! e 

(894-7H3) , ....... ._ ..................... -
An bar in~aat1 

T oprak Mahsulleri Ofisinden 
i' yaptir1la.cak anbM• 1• 1 - Mü~itpmar ve Akçekale istasyonlarmda 

dare binas1, memur lojmanl ve sair lsler pazarl!k 
kanlm1ztu. 

usulile eksilhneye ç 

Ke# bedell 170.000 yüz yetmis bin Jirad1r. .1• 
2 - - ihale 15/9/941 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofls Umull' r.f~ 

dürlügü blnasmda yap1Jacaktir. Sarlnameler 8.50 lira mukab lmde u11"
11 

müdürlükten ve Ofisln Diyarbaklr ajan~l.Ild<>n ahnapillr. 
3 - Muvakkat lemlnat 9.750 doKuz b1n ycdi yüz elh Jidad1r. ;if 

4 - Ekslltmeye ginnek il:teyen Ier ihale tarihinden mhayet lJtÎ :iJr 

1 
evvel Ofisten alacaklan vesikay1 teklif evrak1 meyamn koyacl\ 

dir. .11 r· 
5 - i:;bu insaati muktrzi yalruz 6 ve 8 m/m kutrunda 6 ton yt.l' V' 

lak betonarme demirile muhtell! boy ve kuturda 2 ton çivl b:_de1iQ~) 
kabilinde Ofisçe müteahhide verileccktir, (63 il-7 · , 

~---------------------1mD--~ 


