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Her 11anlıı, insanı lir 
rige götlren bir Jer• ••· 
11ılmalıfiır I 

• IWdmler hak• ılHilir mi 1 

rı ar 
Aln1an tt.·hli\!i 

Rusya seferi 
sonuna 
yaklaııyor 

Çember içindeki 
düımaıı. ağır 

zayiat vermektedir 

BERLIN, 26 (A.A.) 
Alma• ordulan BQkumandıınlığı 

uın teblff l: 

ı Kıyeftn oaı kında bili çember lçfn-1 
de bulan duşman kaTVetleri baki 
yeleriQ)p ;yapt'lgoı 1lmit•iz huruç te
ıebbuııleı:l muvaUalu;yetıılzliie uğra-
Dlll vp \fa esnada cliifman kaııh za. 
ylat vtrınlıtir. 

Telefma : zıızt 
T .... 'hnirWlllı, W..W 

W. E. Cll•nn•g 
ce-w ı :..1 ..auı..we> 

Dil Bayramı 
bütün Halkevlerinde Bugün_. gurddaki 

büyük merasimle kutlan"tıçak · 
ANKARA, 25 (A.A.) Atattlrk'fin yarattıtı Te esaalannı kurdutıı Tiirk 

Birinci Tiır\': Dll Kurulta)ının Dolmabahçe u- dil inkılabının, Mllli Şefimla İsmet İnönü'nün ~ 
rayında toplanışının 9 uncu yıldönümü ola,n yana, eek Bqkanlığr altında busfine kadar seçlrdiii t.8. 
bUtun yurddl\ Dil Ba)·rıı.nıı olarak kutlanaeaktır. 

Bu müna ebetle yaım A.nkara rad;rosunda Dıl 

Jruı umu adına verılecek bir koııfeı an la Ebedi Şaf . 
kamili safhaları belirtflecek ve bütfin Halkevlerınde 
yapılacak toplantılarla bu sllzel yıldönllmü kutla

nacaktır . 

( YANLIŞ HESAP BAGDATTA N DÖNE R ) 

Odun narhı konurken hangi 
noktalarda aldanılmış? 

A' r ikadald la,W• lı•••etl•rl, top tanzim at••l taHml yaparluka • 

kubaıebe nıeydanının temizlennıe-
11i eaauında, çarplflll&larda ölen 
Sov;yet oenubu garbi cepheııı Baoku- r ~ 

Giinin gas.ı•• -............ ....-
Bulg•r 

... zırlıklen 

Tasarruf 
bonoları 

25 milyonluk ikinci parti, bugUn ••t•t• arzedlllyor 

mandu' General Kirponoe'un cesedi Tonirl E/lcb, S.,... 
bulUDJll\lftıır. General Klrponos'un /cil'- ilı .,_ .... _ 
kurmftt'I ile betlncl 98 21 lacl 8ovytlt 111 fl1UU metnıııın-
ordulantıın kurmaylan ela imha e- da lrallcuı lıilll._.,• 
clllmiıtlr. ..f. f -J :A: 

Dibt ıece. haft. kuvvetlerimiz, 6Grudfl • 111e.. &\-6• 
JloKovaClaıq asbrt t..abatı ve Tula ta/ci IN1141ncfına ııgaralc, 
ci'nrındald eslltıa fabriltasını mu. • • 
vaffakıyetH bombalamıttır. "" cri/•sı11d• eda11 

Çemli• ;ç-. ...._ ..ı.a d11t1Gsını ciddi olıualı 
Antan, 25 (Rad~ pzeteııi > - tdkilc ettirmiı w odu11 

AI.-.ı bJlldlannclaa alına• ha. 
berleıe söre Kt7eı cı.arında çevril- /igatlarının •iilc••lc 
mit alaa saha 136 Mn kilometre mu- ld .:1 .-4 • • 
raW.ı olup Brltanya adasının yarı O a"u nwııce•ıne ~ 
mea,.ıı kadardır. Binaenaleyh Ki- mıştır. Taniri E./lcb, 
yef f;virm~al, tarihte emaalı olmı- •İlli tlGSİ/•sbai gap
yan ~r çevırme hareketi olarak tav-

S • aibılfte, Balpristaaa 
ait bavadills, adeta Yanf 

edercesine birhirlerini takip ecli
)'orlar. .... ka~
cBuls•istanm emelleri» olarak 
ileri aürülen bütiin laaberleri, Bul. 
sar komtularımız, durmadan tek: 
zip ederken, Sofya m ahreçli 
icld üdan da alüadar olanlar ya· 
lmdayorlar. 'Fakat, bütün ba tek
qal•e rajnaen, fU 9 eya .. te- ANKARA 25 ( Hu!llİ) - Geliri Mı111 Müdafaa lati,açlaıi. 
kilde çıkmakta.....,. edea bavl!Clis • tahaia edilmek üzere 7eniden 25 miyon lirabk Tuarnd lııo· 
y. ,.yi.lar kal'fUında, al~ obnı- nosu çıklınlrna11 hakkında Mecliste k.W edil• ek kanun layi. 
'lef'! ~rden duman plunas ~ bası hugün (din ~ Resmi Gazetede İntİfu' •tmİf ve bonolar da ..... 
tini ıft inüncle tatmak mecburi-l twa çıkanlnnttır. 
ptinde kalıyoruz. Yalnn rnuhak- Her •af.ltınd•tV'.k~teSine en .... Wr cıe)ir temia etliti jiW 
kak olan ;eJ, bu komfd dev et a~ samanda Milli Müdafaa hizmetlerine INr ,.udua fırsata ~ 

.U ql\ınmalctadır. malcla .... ,..nig•t - --------·- -Ltt ...... dııg•Jd•tlll'· 
Bern, • (A.A. ) - Baııler Natio-

J r 01 .ı:la.oımıı. odmı Ut~ ""'"to kala""do tetkarı.r VGJ't• " tft4hıı 
liıtde ko11luleı"irt fı11ııtlanJ1t te~bit •derik zcıbıt ~·arakaları tcıujm fitti. 

na1 Zeitung'aa Berlin muhaldri, aa
kerl Alman kQnaklartndan aldığı 
mal~mata tstlnaden Ukrayna bubi. 
"·~ "tl°;tı!'llf'k ~ ..ı~ i ' 
zıyor ve ,unu ilave ed yor: 

Odun (iyatlarİtu tetk kP me- t Fiyat mürakabe -komısyonu bu itte aldatan noktalar tunlardır: 
mut ettiiimiıı: bi~ vka ı n '-• 1 b l bek.diy"' i ik • ad K&ytu omıandan lt.S.ıp iaicele
muhtelif mınlakalarda ve odun müdür)uğüoiin mahallinde ) op· de toptancıya ıattığı odunu lart-

te, mahiyeti ...... tebellür et• .... te .._ .. honolarm d a dii•rleri sibi ba •r .addet urfln.. 
miyea bir taknn ... . ıderin c:e- ela in en .. hlacait f.fiplu ıis ~. 

SovveUerin tmltaia pnetlerlne 
ve harbe .-Ul!an Mlyftk Ilı 1 t 
(D~ •W/9 1 , rifwtl 6 d•) 

reyan ettiğidir. 
Demokratlar' Bulpriata!'d.• 

tezilen bu hareketleri, harbe .ısh
rak etmek üzere hazırlık teklınde 
tefsir ediyorlar . Bulaariıt~nAın 
bütün ihtiyatlannı birden aı\a~ 
altma alması da bu tefsiri teyıt 
edecek mahjyettedir. l.ondranın 
İcldia ettiği gibi, M ihver devletle
ri Bulııı\rlar1 Sovyet R usyaya 
laı'lı harbe sokmak için tazyı1'te 
Wunuyorsa bu vad id e bir adun 
daha atmtfl~ demek tir. • 

Mihvere atfedilen bu taz>:ik 
lniiabet netice verir de Bulgarıs
tan, Alman ordulan safuwla, 
R uaya ya kar,ı h arbe perse, .~ı
manlann b undan edineceklen 11" 

tifac1e mad«li olmaklan ziyad e 
_;iclir. Çarhk Rusya, Slav· 
Wı daYaauu ele aldıia uman, 
-.ilerini tab.kkuk ettirmek .için, 
• miaait zemini BuJsarıataa 
.aanık bulmuthL O saman~an· 
ileri Belbalara y~ak iaüyen 
cSlaYhk• hareketinin ltu yanm 
adadaki niive•İBİ Bulsan.tan , .... 
idi etmifti. 

Uzun senelere d ayanan b u 
R• _ Bulsar doıtlup, B.u~r 
... llmnn rubunda, çok denn ız· 
ler meydana ıetirmitli. Buıün 
ı.a& Bulcarlartn, R usyad a Çarh
iln ;.lnlmuana rağmen •Jftİ calu 
.. ,. zilmiyetini nndıafau ettikle
ri iddia • • uıe1tair. t,te Bu1ıaria._ a.,.,.. kail• harbe girme
"1Mr c.5tavhk• mıefkCıresini tama
men laamnak imklnm• verecek· 

tir. • --L • • 
Böyle bir neticeye va~ 1Ç1n 

takip edı1~n usul, . Bulgar ~1-
• ma. Rusyanın eskı Rusya olma
tltiJna, orl'da büküm .~~en ve 
c 8olfeY11clik,. denen reJtmın, . B"!
prİatanm mahvından batka bır 

TASViRi EFKAR 
(De amı ıolıifı $, ı11tıı" 1 d•) 

jYENI ROMANIMIZ 
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-Sovfet tebliği 

-- -

Odesa oe 
Leningradda 
faaliyet arttı 

1 

1 

Nizam dinlemiyen 

Sekiz şoförün 
plikası alındı 

Almanlar, Kınma Halk, bu yolsuzluklarla mücadele etmeğe 
taarruza baıladı ve ıoförleri derhal ihbara davet ediliyor 

1 

:&IOSKOl'A, 26 (A A.) Yapılan kontroller neticesinde ba:ıı ı zalandmlması ve bu hallerin teker. 

8 t istihbarat Burosu dun ıt•· şoförleıin taksi fiyatile mU,tcıi al- rüı liııe meydan Yeıılmemeın bilcilrlL 
ce ~;!';ıdakı tebl iti neşı·etmlftn: 1 madıklaı-ı göı ülmilştilr. Vlli)e.t ve 1 ml§tir. 

24 eylul ~unü Sov;yet kıtııl ırı bu- B~lcdlye taı:a~mda~ y~pılan bır ta- Vatanıtaılaıdan, nlz11nılaıa aykırı 
(D•11Cmt Hhif• ı, ıütıuı $ Ü ) mııııde bu gıbı toforlerın ıtdde\le ce- hın~kct <'den ,oföı !erin Rrlediye Jteia 

' M uav!nliı.dne ve Enını~ et Altlncı 
il kt l l k Şube :!\Iiidüı·lilğune müıacaat ederek 
lrl e ep er açı ır en l»a yolsuz hııreketlerle nıüradele~ 

lotirak etmeleri istenmektedir. 

f V k · ı · e Dün bu yolda h~Teket edl'n ae'ltb M a ar i e 1 1n1 n ~~:· "' ........ pl•kala,, "kUlm•ı· 

talebeye hitabesi 
" Ana, baba ve hocalarınızın . ( Ya~~ 
dediklerini yapınız fJe yapma dedıklerını 

sakın gapmagınız I,, 

,. '\ 

Fransız 
Somolisine 
taarruz 

başladı mı? - -
Şehrimizdeki bütün use ve ortao- Cibuti radyosu 

kullar dün sabah açılmı:ıtır. Saat J ·ı· 1 • h d d 
s,ao da talebeler ilk deı e giı mitJcr ngı iZ erın U U U 
her sınıf Öb"Tetmcnı ilk derste Maa- g e Ç f İ k 1 e r İ D j 
rif Vekili Hasan Ali Yüccl'ln talebe. 
)ere gonderdigi bir tamimi okumuı- b i 1 d i r m i ş 
tur. 

Ha an Ali Yucel, talebeleıe ıu ıe- A/ri/uıdalci dİJer Fr•n•ı• 
kilde hitap etmlştır: 

1 

<1941--42 ders yılı girerken de miid••'•"•'•rine 1c.,,. 
sizlere ilk öifidüm, çalıımak olacak. da -kında 6ir la•rras 
tır. Tilrk çocuğuna ilk vazıfe budur. ş-
Bu vazifeyi, Büyük Şefimiz İsmet 6 a 1 / ı g CI e a /c nt ı f 

Maarif Vekili 
Huaa An Yleel 

lnönü ıu cümlede nı canlı bir suret- Londra, 26 (AA.) _ Dally 
te bize anlatıyor; iyl dinleyin vı giı- Mail'ln oğrenditine göı e, Cibuti 
zel kavramıya çalışın: l'adyoııu İngiliz kıtalarının Fran-

cCümhurl;yet evlatlarının vazifele. sız .Sonıaliııi hududuna glrmlı ol-
rl bu vatanın, cihan vatanı içinde, duklarını bildlrrni ı,ı tlı . 
passız bir çelik; medeniyetın ümran Londra tekzip ediyor 
Ye nimetleriyle bezenmiş bir bahçe; Londra, 25 ( A.A.) _ lngıUz 
Umin, fennin, kültlirlin yükselt maz- kıtaatının, Cibuti yakınında bir 
harlyetine ermlı vatandawlar yuva ı Fı·anaız mevziine taarruz ettJkle.

1 
olması için çahımak, uğraşmak, mu. rine dair olan Vlch;y haber{ Lon-
<" dele etmektir.ıı 

drada reamen tekzip edilmektedir. 
Siz Cümhuriyet evlitlarısını1.. A • ı (Dıvalft ı IQfa a, ılttun ı .,, 
fDnamı •t1lıif• 1, • ıtım '/ d•) ;...ııİııiiııillııliiı ________ _.aiaİ 

iakelelerinde yaptığı tetkıkat ne· tırdığı tetkikat üzerine tanzim t lı:: ydl d b • l 
ticeeınde elde edılen rak•mlara etmit olcluiu rapora •fanadea mr en • ar an en usu ve 
göre fiyat mürakabe komiayonu- koymuftur. O halde a111I yanlıflık anane haline selmit olduğu Yec
nun latanbulda -depoya teslim· iktısad müdüriyetinin bu ıapo- hile. daima fi reyi aineaine çele .. 
oduna koyduğu narhın yüz küsur Tundadır. rek verir. Bir çeki 250 kilo oldu-
kuruı faz1a olduğunu dün yazmı~ Yaptığımız tahkikata göre be- ğu h•lde köylüden odunun bill-
bk. lediye ikbııad müdüriyetirü bu 

( Askeri Vaziyet 

llmen gölü cenubu 
şarkisindeki muharebeler 

) 

Yazan: General Ali hı.an ABiS 
•Ki OUV K.UJIANDANLABINDU 

Y•zı•ı, ••hlfe • •Ulun • de 

hare ver~ceği fire de heaap edile.. 

rek 30 0 k ilo, yahut k ilo yerine 

250 okka alınır ve kendisine yine 

250 kilo para• verilir. 

Binaenaleyh toptancının fire 

namile heaaba bet p•ra Wle ila
ve e tnüye hakkı yoktur. '"Beledi. 
ye ikt•sad müdüriyeti ise. eaa11ea 

köyılünün ödediği bu fırenin top

tancı ki.rına olarak bir kere de 

fehirdelti aha tarafından fiden

meti cihetine gitmitliı ki bu ~u· 
rup dururken o dun fıyahm 2i, 
30 kuruı yük11ehmiftir. 

lkinci nokta ise, toptancmın 
iakelelerdeki maaraf ıdır. Her İs• 
kclede, her toptancının bir (çe

l tdeci) a.i vardar. Bu çetelecil rın 
1 bir ktamı 20 ıll 30 lira aylıklı. 
bir kuımı ise çeki, batına S kurut 

ücret alarak çahpn insaniardır. 

{Dıtan ı .ah fe t , s7hoı ı b) 

37 liler 
Askeri v~zifeye 

çağırılı yor 

837 dorumlu Ye bu d tumlula 
la muameleye tibı olan bılumu 
mOalim ve gayrı miislıııı erler, ta 
Um mak'IAdıle sPah altına alı 

m ktac.lırlnr. Bu toplan_nıa ke~ fı 
yeti ıubelerc l'Qre 25 e~ lul ıle o 
eyh'il ara ında cere~ an etmekt 
dır. Fazla mal6mat almak ve şu. 
belel"in ılimla ını okumak istiyen. 
lcr dotdlıncü sahıfemhe bak 
ııınlar. 

Meseleler e 

CEVAP -------1 ~~~UYA 1 

Şark eepla..tade Aıaa- u kerlerl laaftalıldvını - Peyami Safa • 
bilik •mi•lnclen ahyorlar 1 

~---~---
2 nci •Öİ/•d~ 

• 
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Yeni ~tob~s '1111111111 M Es ELELER ıııııııııırRa• a, Atlantik 

bW~~=~~.~.~~~~~~!·.= Eski bir Hukukçumuza cevap ~~i§ 
' . ... . 

SiYASi VAZlV~T 

78 Yasan: KANDEMiR .................................... .-... 
Taaa kar• ada oda kapuunın öte tarafında 
bir &naan gölge .. nln aüzüldüiUnU farketttm 

bir tarife t~bit edilmiştir. Bu ta- en mıethur asket'i müteha111S1 Lid• 
rifeye preı İ del Hart DaOy MAD ıuetttind• 

Eyiip - KeN9teeiler otobu.lerinkdibm miilbet bamleii, menfi h_..Jeiinin • Lazımı neıtrettiti aon makalede Kiydi• 
6 dan 22 ye kadar. Kadıköy - - &ayri müfarik,, bir rnütemmimidir: Yalnız yıkmak değil, - prkında n Dnieperin -.•it mec• 

Cemal Paşanın bu hareketten n1: ı Tab ıncam elimde.. paı ....... te
kııdnr mııtce lr oldu~unu anla) abil. tikteydı. 
n için :\ı . kovadan Afb'8nlstanıı Seutsce. ~olse aahlbinin meydana 
Enıır Amanullah Hana ı ond( rmlt 11kmaaını, ıurflnmealni heldb ordum. 
<ıldugu ı Temmuı 922 tarilılı mel<- Bu uatte odabllZa slrecu adanı. 
tuptaki şu satırlan okıımak 'kAfi- lıllha!tla böyle seıı eıl<arnıaınab, g{l. 
tilr: rOltü yapmamata dikkat ederek bu-

lçerenldSy otohU.leri 7,30-11, - ~ta lizundır. Türk inlulibmm siyasi ve hukuki - rumm aolunda mailiap olan Mr 
1 5-19: Edırnekapı - Samatya o- muhtevat111ı bütün öteki ideolojilerden ayırmaktaki repl Baclienniaia elincle ldiH:y.t• 
tobüaleri de 6-11, 1 3-21 : T akaim - ısranmız, onun milli bir yaratılış olduğuna inanmak ve - li kvnet kelnwlaiina " lııütU. 
Yıldız otobüaleri .iae 7,30-17 ara- inandırmak ihtiyacımızın ol•nn ifadesidir. RU1yanın en mühim ... din .. 
sında if1iyecelc1erdir. .,- ..,..,.i banua ~'in ...-.ır 

tAlmanyu ve Pnın,..ad" bulundu· raya lıcaıtar ııokulan adaın herhalde 
tum müddetçe zihin ve fıkrirıU her :bir ha.pr ı:ıhibi olamazdı. 

Adllyedeı 

99 lira için iki 
sene hapis 

tlakika işnl eden yegine nıe~te, ı . '.ya g<>lebl rnck icJn 
J:nver Pa,anın şarkt Buharada t.e. uzon b1r mf<ıdlven çıkmak ta Uizım· 
ıebbus ettiği işın bızim t .. c.bbıi~Ht dı l>emek bu adam kimseye görün
•mumlyemiz üzerınd• icra edebJ1ccc. nı~Pa bur.va '""''r ,elebflmlıtl. 
il tesiratı muzire idı .. > Herhalde korkunç ve çok kurnaz bl- Sabri Uysal adında biri bele-

••• ı i oldull-u muhakkaktı. 
1 O zamanki ruh hiletıml:ıi ve et. Jjyc tahsildarlığı yaptığı sıra ar-

İsır.Pt beye, yiııl' sormuştum: rafırnızı çevirmiş olan tCŞlt çeşit da makbuzlarda tah ifat yapmak 
Cemal P11şa, ıahadett'r netit'\!- t<>hl Jo::elert du !.lnlintı ·. A f~aı•l tanıl:ı suretile 99 lira ihtilas ı•tmiş, dün 

le.ıen ım k~dden evvel nıç olum t~h zabıta ~llatı, o ı;ürıle~ılP, ~ok de ikinci ağır ceza mahkemesince 2 
lıkesı gcçirdı nu7 nec,.k luı lnr zayıftı. Bllhaıı a Heııı sene 11 ay hapse mahküm edil 

lıınıet bey, birdanhıre acı bir hüt ı gibi uı;nk ;~hirlerd bu, b•Jııbütü? ı mittir. 
ra lle knrşıla11mış gibi durmu;J, son. ftlll"at edıtcmez bir vıız yetteydı. • •• • .. 
ra: Paşü.ra u!ka d )'Rpmak istıy~ek. Suraskı muduru 

- Cemal Paşayı bir gün vuıuyor- lrr, bur.dan daha münastp zemin ve 
clıım, delUİit,i. • zaman bulamazlnrdı. 
Goılerım bayreUıı açıldı: Ben, bunları duşlmeı ek zaten da. 
- Evet ben, blazat ben.. . Onu ima ınüteyal.kız bulunurdum. 

n1uhafaza ile mükellef ben Vll' ı or· ı Karşıdaki gölge haf f hnf1f kıpır
dum. Ve şimdi o gecey1 hatırladık- darken, hep bunları diışunüyordum. 
ça hala tüylerim 6rperiyor. Aradan Bir anda, gölge, gözlerimin öniJn
bunca s ne &eçti. fakat o gece daima ı •en k:ı.yboldu. 
gOılerlmın 6n6ndedir... UyandıtJmı anlamıı mıj dı aeaba? 

Hır abrap ıeceıılnJ anlatıp anlat- Hiç kıpırdamadan beklemlye ka· 
ı ı. tereddüt eder gibi biraz ı rar verdim. 
. unılukten sonra İsmet Bey de- OrtadBki büyük masa ınanl oldu. 
, n etmişti: ğu ıcJn Paşanın uyanıp uyanmadı-

- Heratta klik. Klbllden Moaıko. I tnu s15rmf1yordum. Bir aralık blrnı 
nva giderken hududa yak n olan bu 1 daha dotnılduın ve bir göz auşta 
e kı ıehlrde mola vermiştik. Burada 1 Paşan·n yatağında uyumakta oldu -
b ze tah is edilen ikametgahın ya., tunu görOr gibi oldum. 
t.: k odUl bir kışla kovufu, yahut Şimdi tabancamı kald ı'llllf, ka 

beraet etti 
Sultnnbnmııınındaki Surasld ku

maş ma~azası mudiirü Şaye Moako
viç ile yeğeni Mihnl Moskovlç, bir 
müddet en el ihtikar suçundan t ev
kif olunmuşlnr \ c bılahare tabliye 
edlleı ek A<;lıye İkinci Ceza nıahke -
n · .ı \eı ilıı lşlcıdi. 

M. nunlnıın diın yapılan ve 5,5 
saat sün•ıı muhakemeleri sonunda 
l\l lbal Mo ko\'IÇ beraet etmiş, Şaye 
Moııkovlç de :'.'ıfiha)a devrettiği 40 
bin liralık mala ıJ h!l bir kumaşın 
A ıııan nıeıışrli olduğunu söylemeden 
İngiliz malı olarak sürmek aUÇundan 
4 gün hapse, 4 lira para cezasına 
mahkbı edJlmiıtir. e lcı bir konak salonu tribl koskoca, pıya nipn almıotım. Kflçüktenberi 

npuzun, cenlı bir odaydı. Bir llHce-J n!ıana merakım oldufundan, telifi 
d Pqanın yatafı, bir taıede benim ~ekttl'lm saman iıtediiiml 1apaca· 
yatagım ••orta yerde bir bilyilk ma· ı ğımdan emindim. Polatet 
u \"ardı. Bir ~ dakika sonra ayn1 gülge, 

1 ata u:r.un ve sıkı bir ai yolcu· ayni 7erdt tekrar bellrdi ve bu ı;e.. 
u ıle pek yorsun ltir lıa\dt utmtf fer ılilıenln arkasından, beyaı fn

' uğumusdan, heınen ıoyunup ya- tarf11 birinin oda kapımıza ılokru 
t a ımıaa uıanmııt1k. Ben im uy. ilerleditini, eılfi aıtıtını ve içeriye 
kum çok hafiftir. Kilçflcük bir pı- a1rdltlni görüyordum. 
tırd ile derhal yerimden fırlanm. Derhal ateı edecektim. Fakat tııl· 
'.B Iha a o ıırada gece gündüz t~tlk mem nasıl oldu. Soğukkıınlılığıını 
•e uyanık bulunmak iktlu edl:ı;ordu. topladım. Bu adamın ne ~apnıak f'I. 
(; rı ıı dan ııra ıdl. Birden- tedlğınl gördükten ııonra, hakkından 
bire uyandım. Yakından gelen bir gelmfye karar verdim. 
11 l~ltmişUm. Tabancamı elime ala- Olur a, belki bir hıı ızdı. 
rak yatağımda oturdum. Gözlerim ı Fakat Paşanın canına kıymak iti 
d rt ı'çılmış, serapa dikkat kc ilmiş. gelm diğf de ne mnlümrlu? 
t m. Biımbeyaz kıynf tli adam, ndnya 

Taaa karşıda odıı kapı nın ote ta· ıııznn lıııflf ay ı,ı •ın n ' rl ~,ı )arı 
rafındaki kflçilk sofanın i' ncere in. aydınlık içinde, a)·akl ı ının ucl.on 
den l lna bu sofanın k ışı ıluanna bn•nrak, yavaş ya va~. yerdeki knlın 
ak eden ay ışığı {lzerind ııJp•lvri 1 halının üstunde hiç ~ çıkarm dan 
b r lmum gölgesinin ~ava~ yavn il- yürüyordu. 
ıolduiünü farkettfm. ___ (De a ı 1•ar) 

Odun narhı konurken hangi 
noktalarda aldanılmış? 

iki tramvay ıiddetle 
çarpııh 

Sirkeci • Topkapı arasinda iıt
liyen vatman Hayrinin idaresin
deki 28 numaralı tramvay dün 
Aksaray karakolu önündeki vira. 
jı alırken makas kapalı olduğun
dan ıol hatta girmiftir. Tam o 
sırada aksi .istikametten ıüratle 
gelen ikinci bir Sirkeci - Topkapı 
tramvayı da birdenbire fren ya
pamayınca şiddetli bir müsademe 
olmuştur. 

Knza neticeşinde İnlftncn hiç 
bir zayıat olmamı,s~ da ça:pışan 
ır:ımvay arabalarının ön kısımla 
rı hasara uğrmıf ve bütün cam
ları kırılmıştır. 

Polia tahkikata el koymuştur. 

ihtikara karşı 
mücadele (1 inct ıaJı '/edna deuıı1n) j çeki ba~ına 20 kuru~u hiçbir 2a-

Hıçbir iek .. ledc, hic;bir toptancı- man geçmemiştir. •dd f] d• ·ı k 
nın bu çetelt":cidt'n ba~ka memu- Kesi1en bu odunu köylü lendı fi e en ıı:ı ece 
ıu yoktur. Halbuki ba:ı:ı tuptıtn· asaıtile -ormanın iskelı•ye ya- Dün sabah vilayette, Vali ve 
cıların iskelelerde katıp, bekçi, kınlığı veya uzaklığına göre- çe- Belediye reiıi doktor Lütfi Kır· 
çekıci. .. vesaire bir sürü me' hum kisini 60, 70 ve nihayet 60 ku- dann riyaseti •ltında bir toplantı 
Wlemudara vUcut \'r.röikleri ve ruşa iskele) e taşır. 1 t 
b 1 · · 20 'lO k d yapı mış ır. un ay u;ın . :.1 urus ıuasın a Bu odunlar için de toptancının d h . . 
b . f ·ı · ·· d' '-1 · ·· ı · k 1 f ı.· ı Ankara an şeo rımıze t;elmiş ır maal"ll ı en ıur ur> ~ ı goru - l!I e e masra ı çe,.ı baş~a 5 ku- . .. .. . . 
mü•tür ki ,·,te bu da oaun n~r- TU"tur Şu he ab " .. olan ıaşe umum mudur '!1u.ıvını, 

., , u v • 11 a ore ııı um, t '· · t lid"•...J• 1 b ı 
hını yükselten yanl1tlıklardan k<> lcl" . f d _ ı rnan a"a tıcare m u'"• stun u sme, na ıye veııarı masra a . ..d.. .. j t b 1 · 
ikincisidır 1 ·ı ld h ld t t d ıaşe mu uru, s an u emnıyet . ıı o ugu a e op ancıya o un . . .. k ı 

Üçüncü nokta ise; fiyat mu~a- kayıia )"erlettirıldi'" zıunan -yine mijd.ür~ ve k~~a ayma kam ını· 
kebe komiayonu tuafından odıı- ... , .. mi 135 ıa· 1 ,..5 .. I nu• ıftırak ettıtı bu toplantıda 

"~" . ı ., ~uruta m• 'h "k" l ü d 1 . d h k 
na narh konmak iıtendix.i anada ol d kt• ı tı r a m ca e enın a a sı ı 

"' ' mus emr ır. b 0 k'ld t b"k" d h • 
yani temmuz ortasında denız va~ Buna <feniz nakli> e vasıtaıını ır ş~ 1 e at 1 1 ve n zaruıı 
eıtaları odunun çekisinı lst.ınbula da .hem de en yU'- k k" tedbırler alınmaıı kararlıı<>tırıL 

11:ııe uman 1 lht"k ~ 1 ·• d 1 d · azami 150 kuru•a taıııdıkları hal- ücrctı 1- 1 k. b 150 mıftır. ı ara muca e e e ıa-
" . n yan ÇI" ı aşınn t k"J• t T. t Od 

cıe, b~ da fazla gösterilmi~tir kuruş ilAve edince görülür ki. ": ef 1 ~ ı. ıcare . ası ve 
Halbuki bu tariht,.n evvel ya-ı l '!tanbulda depoya, te91İm edil- f ıyat Mur•k~.be Komısyonu me

ni bilhassa nisan ba~ındaı~ber~ mok şartile odunun eeki'li toptan. murlarının muştereken ç~ı~ala. 
lstanbula taşınmış olnn ve şımd ı cıya nihayet 265 ila 295 kuruı;c rı esası da kararlastmlmı~tı •. 
depoltda yığılı bulunan odunlar r 1 olmaktadır. Bun fiyat mu- - • -
için çok dııha az motor ucrcti rnkabc komiıyonuncn 1tabu1 edil. Toptan satışları 
verilmiştir. Buna kartı bG ünkü ınİf olan ) uzde 1 O karı da ı Ave 
ücretler ileri süriiliirse verilecek edince odunun 1 tanhulda depo· kaJdırmış)ar 
cevap gayet basıt•ir: JR•aııbıılun yn satış fiyatı 315 ıla 325 ku u
bu kış yakacağı odunun yüz.de şu geçemez. 

.... için :reni bir miidaf• hattl 
cTercüme bnu11 olnıaa:o adlı davranıtırun ıayeleri deiil vaaı- da yaZJyor. Fakat bir fo1ullp tubrııJa kifi ııtlmiJ•c:etiai if .. 

geçen makalemin akisleri arasın- talandır. Gaye bu kanunları hareketi müabet ve menfi kutup- etmiftir. Bu töde AJ ... n orclw 
da, «eski bir hukukçu E. /\.» vücude (fctirmek deiil tatbik •t· !arın cıimultane = Hemzaman:t luan• Kanın Jarunaclaa a. 
imzuını tafl)'an mektup. Jtendi meldir. Türk inkılabının ııaycai, ve müttcrek fuurundan doiar. Aayanm coirafi noktada11 mue• 
ihtisas dalında kalmıyarak felse· I mektııp muharririnin cıemavi- · Yıkmuım bilen bn inkıllp, ne zam benalaa aayılao KeflauJ•Y• 
fe ve aosyoloji görüfijne yükselen j Yet• kelim~ife de pekili ifade yapacaicını da bilir ve onu b•tka gumelerinc ciddi bir mlmanaat 
kavrayışlı Cikirlerile, üstünde llY· ettiği klerikal hukuku bünyeyı memleketlerin hukukuna danıt- söaterilm".ecelini aalatauıılrtadar, 
rıca durmak zevkini bana veri- 1 muıa11r devlet mevzuaları leohıne mac. Elbette o kadar buytik bir Beclbinliiia diier Wr HIMW 
yor. İlk satırlar, muhatabın gu- istihale mucizeıi göıteren T ırk Londradaıld Sovyet Sefiri Maı.kı-
rurunu rnünakap dışında bırak- Pe • s f inlcıllbı, hukukf ihtıyıu;lanroız.ın nin aoa açık beyaMtadır. HaL 
mak jçin sübjektıf unsurları tas- yamı a a f'1Urundan rnahrıım l)lmadıQol g bi l buiıi bu SowJet diplomata timdt-
fiye eden eski bir tabiye ı lmak- ondan doğ11cAk ml'!V.ZUalan yıllar- ye kadar .öylediii nutuldarıncı. 
t~n ziyade ilmi inaafın tecellisİ· ı istihaleye uğratmakb. Amenna. ,ca .beklemek zorurıda d.ı de~i!di: ve yerdiii mü&akatl.rda uferill 
dfr: Fakat bu istihalenin hukuki va· lhtıy1:1çlar avaz avaz haykırıyor- Sov)'etlere mukadder oldaiun4' 

cF.tki bir hukukçu sılatile ıııa- ııtalaunı, yani yeni kanunları y~. du. Yoksa inkılabımızm olgun. daima teyid etmİftİ. Hattl W. 
kalenizde izah ve müdafa.. edi-ıparken tc-rcumt: ve cbuma k•ı•P l.ık merteb~ine vardtjını iabat Clayette Kıalontunun kendi ba• 
len ana fit-.:.. mutlak isabetini taklib ananeıine aaplanıp kal· ~tmek pelı: aüç olmaz mı? l,te tına harbi kaunacaiııu da aöyle• 
teslim et.. _ elden gelmez: mak prt mıydı? bunun en büyük delili: Başka mitti. 
Filhakika kaideten terciıme ka- Muhterem muhatabım, inkıliip her memlekette inkılapların hu- En IOD N,aaatmcla :SO.,.elle• 
nun olamaz. K"nun e~yanın ta· 1 hamlelerinde aaıl olan feyın kôh. kuki mevzualan, batlangıçtan iti- ria yedi bin km. ta)'JaN ka:t• 
biatından doğan zuuri bir mü· nelqmit amme kanaatini söküp bnren, millidir. Çiinkü, tercü- bettiklerini aöyı.nu,tir. 
nasebet olmalıdır; baınıa kalıp atmak olduğunu ve üıt tarfaının me kanun olmadığı gibi tercüme Kiyefin f'I~• muhafara .. 
taklit değil... Dini ,ıe içtmrni teferruattırn eayılma11 lazım gel-

1 

inkılap da olmu 1 dilen Kmlordv gruplanma m ... 
mütehaJif amillerin mevludu olan diğinı söylliyor. Hayır! lnkıll· Türk inkdlbının siyasi ve hu· kadderah ton defa Alman muba• 
iki cemiyet, tefrı vadisinde, ruha- hın müsbet hamleai, menfi ham. kukt muhtevuını bütün öteki ara çemberini yarmak içim yap
yet birbirl~~ine mevzualarile Yıtr"" ~~ıini'!. clAz~m~ .ıayri müfarik> ı ideolojilerden ayırmaktaki 1ararı- tıklan ~-bil hiicumlaınn ka": 
dım edebılırler. Yoksa bir et:- bır mutemmımıdır: Yalnız yık- mız ve bunu ehiz bize benzerizb h u,aatla p&alclirtlilmllt ol. 
miyet bambaşka bir 1ecı~·e taşı· ı mak değil, yapmak da lazımdır vecizesile tekrarlayı,ımız, onun ması ve en methur bir Cenera~ın 
yan diğer bir cemiyetin kanunla· ve inkılabın aerçekletme.si yolun. millt bir yaradılıt olduiuna inan. de makt..U. ~aMle k~lmasıle 
nnı aynen iktibaı. daha doitutu da bu müsbet ve menfi zaruıetleıi mak ve manclırmak ihtiyacımızın taı•niR •tmittll'. &..-...,adla 
gubetmek hakkına aala malik , hiçbir kıymet farkı birbirinden olgun ifadesidir. yanı batındaki köyler elden ele 
değildir. Fakat ateşli ve imanlı 

1
. nyırınaz. Elbette b " a,· k ftz seçmektedir. 

hamlelerini sizin de talcdir zaro- Mektup muharriri, millt şuu• ıAq. b. .. nla• nzeda b.ve Alman fırkaları tehre ait fab· 
Tetini duyduğunuz Mahmud Esad rumuzdan ve ihtiyacımızda11 do- onu~ .,.. mı nm_a~~ . ıze rikalua kadar y•ldllfll f1 dır. U• 
Bozkurt adli inkılap yapılırken ğacak mevzuaları bekleıniye ha- ve hır feye benzemesını ıatıyoruz. zun menzilli Alman fopçuıu feh· 
acaba bu basit müsel!emenin ca· lin ve zamanın müsait olmadıiını ....... SAFA rin her tarafını dö•e1tiliyor. Di· 
bili mi idi eanırıınız' .. Asla 1 O ••················•••••••••••••••••••••••••••••••••• .... •••••••• -·····-.-.................... ier taraftaa Avnrpanao t•rkuıd• 
bir kere her feyden önce kanun· harbin bö)'le bir tekil alması AJ• 
larımızdaki caemaviyet> vahime. ( A s k e , IA v ~ 111anları Atlantik ha.rbine devl\fll• 
aini tahrip etmek istiyordu. Za- Q z iye f dan menetmemektedir. 
ten bütün adli inktlabımızın aslı Son haberlere ı>Öre, Sovyet 
rı;h ve mlnası bundan ibarf'tti. Amiralliii Baltık d1:11İ7.indeki ha• 
Meseli mecellenin ebeyi, mali r11 harp &'emilerinden bir haylisf.. 
male dcğişmektin maddesinden 11 .. , .. b ıai Neva kanalı Almaıılar tara-
kulhlivallahi gibi de"i<>ıncz ve men g o u c en u u fmdan kesilme:zden evvel timal 
mücbbed mahiyeti ve o noktadıt kutbu Okyanusunun bir lcörfe:ıi 
top'ianan amme kanaatini •oki.ip olan Beyaz denize nak1etmittir. 

atmak ı.. Oat tarafı mahiye• en ş a r k ,. s ı• n dek ı' m h b 1 S.ltık denizinden çekilen Alnuın 
teferruattan sayılabilirdi. Hal u a re e er tahte!bahirlerile diğer harp ge· 
ve zaman iae Türkün mılli şuur • mileri ve bahriye tayyareleT: tek· 

ve ıhtiyacmdan nebean edecek yazan • General Aıı· Ihsan sa· bı·. rar Atla.ntik sulanna ıJtmıtlerdir. 
mevzualann sudurunu beklr-miye • Alman hükumeti ve kuvve lr.• 
hiç müsait değildi. Ynıtıl \ şey 8SKJ ORDU Kl. MA.NDANLAR/1'.DA.N ri Şarkta aon derecede me~gtrl 
bir hnmle, dlimane> tedbir ve bulundukları ıırllda Framıadakf 
sekineUerden bihakkın i tiğnn T nkııbım biı· nydnn f1.1zla zaman. mandam :Feld iare al Voı\ Le b, işgal ııahasının kontrolünü b"r dı-
eden dinamik bir inkılap hitc.u- danbcri flıııen golunün cenubu Or ncral Bu h kumandasındaki :ece gevşetmişlerdi. Frllnsa. !• 
mu idi O yapıldı. On be• se.ne- şaıkisinde şlddeUi muharcb •er ol. Alman ordusunu İlmen lu cenubu. anl"fmayı kolayl•thrmak açın 

v ıııııktadır. llu gölün şarkını.la ve ce- mı scvked ı·ell o taraftaki Alman d l" d J d 
dir az çok muvaffakıyetl ! de ya- nubu şaıki lnd kı \ aldai tepeleri kuvveUerlni tak' iye etn lş ve t-aan-uz çok müsaa e • avranmı'I ar ır. 
şıyor. Zaten lercüme ve ;\tibas v~a yayluı nanıi verılen sırtlaı· bu eden Sovyet kuvveti rinı KOl:ın ce. Fransı- h•rp esirleri büyük ~up• 
edilse de. ibda yoli1e vazolunsa havaliııtn ve hatta butun Gaı bi Rus- nubundakt Lov t dere ı §arkına geç. lar halinde tahliye edilmckteydı. 
da. her kanun, ergeç yalnız milli yanın yegune dalgalı arııdaini teşkıl mlye rrıccbur ctmıştl. Ö saman Sov- Bunu fınat biten Fransadald 
renk ve hüviyetini değil, ct"miye- eder. Kırım yalınıaJa.ile Lenlngı ad yet kuvvetleri Valdai tepelerine yer. komünistler bir taraftan Alman· 
tin kültür seviyesine uyaun çehre. ara:sındakl viiııl o'·aıaıda bundan !eşip kaldılar. ya ile Fransanın arasını açm•lr 
yi de muhakkak alır.» Fikirleri- yllkşek tepe yoktur. Volga nehrinin Eylul ayının ilk gilnlerınde vaai· ve dii• taraft~n Alrnanyay~ 

kaynakları da bu tepel~r arıısıncla- yet bllyle idi. Fakat İlmen gulunun R da 1 ik •-ada bO' nin temini aynen yukarıya aldı- l uaya metfU en ~" 
. dır. Bunların araaında kiifuk küçilk garp tarafında Lu~a nehrinJ iiÇerek :ı_ -•- -•- ·· muhtelif 

öım mektup lıviçreye ait bir misal ''"" d d ııape ç-.armaa uzere ., guuer e var il'. bir yandan Novogradı ıapteden ve Pa..ı... A1-
de verdikten sonra ner inkıllbın d''• •- f L i d b yerlerde ve blhuıua rnte ' Maı·eşal Voroşilov, Stalin hattını, ı.,er w.l'a tan en ngra cenu una b• k rl • .ull d-
getirdiği huzuruzluğun 'e hoşnut. t~ı ke meebur olduktan sonı a ordu la- ve şarkına doıru ilcrlıycn Almanlar man za ıt ve N e enne U 
suzluğun znruri olduğunu ve sağ- nntn roühlm kıllmlarım İlmen sö!U bu şehri muhasara edince, hem ı.,.. l•r tertip etmitlerdir. 
lam bir inkılap hareketinin, zor ile Finlandi)a körfezi arasında Lu- nıngrad üzerine yüklenen Alman tar.. Alıınan makamatı S!duru_: 
zaptcdilen akıüllmdlere dayana. ga nehri boyunda mev21e aokm\lt .e yilmıl ha!lfleu.ıek •• 1atm Valdal te- len her Alnaa!'8. ~del bır ~· 
cağını :izah ederek bitiyor. 1 zayıf bir kısmını da İlmen gölü ce· pelcı ini zapledecek Alman kuvvetle· Fransız komÜtUitıın klJll~a dı•• 

Bu cevherli mektupta büvük nubunda cenuptan şimale doğru akan rinin Moskovadau Leningıada giden dikten ~ Franaadaki lcon• 
bir hakikat biiyiik bir hatayı ku- ve bu göle dök(ılen dereler ıterlslne ıl mh'yolunu kesmeleı·lne ve Timo. trolü te~it edeceklerini ihsaa 

ı ı k v ı ki L ld ta fi ı:enko ordularının uf cenahını ihata -=-' d• F b .. lrO tf caklayarak bağrına basmış ve yer ott ı·ere e ı u ;o. arın. etmelerine munı olmak için bu ordu. et .. ..,.er ır. ransa u me 
.. I . . d kl t y k 1 da müdafaa eden MoT'e~al Tımoçenko Almanlann S,fialinin iyi ıaetfc4t 

goz erımız en sa amış ır ı a- ordularının nğ cenahılo irtibatı mu- l:ırdnn yeniden eevkedllen kuvvetlerle • • d•• • .:ll11J&.A-dee 
rıki ıatırların muhte.em muhar-ı hftfauvn tftl C- voıdu Hn der .. ler bo- \'aldal tepeleılndekı Bovyet kuvvet- vennıyeceğinl ufilnııı'"6-· 
rori yanılmıyorsam, ınkılap ha- yunda ·mevcut bir tok bataklıklar az lerı...tak;ı)e olundu; ve bunlar İlmen bir taraf~ Fr~nsızlan birlite 
reketlerinin gayelcrile vaıııtnları-~ kuvvetle geniş mevzileri ve sııhnları golü cenulıundukı Alınanlara tanı· davet e!mıf ve diler ta~aft~n ,da 
nı bırbirine karıflırmak an ~t·lrn oı·tmı)e imk n v rl~ontu. Lcn'nı:ra-ı •udar Japınıya ba~ladılar, llunıın u. Alman ıtıal kuvvet!mne J<a'l' 
d • Jd • k d el 1 ' clı 7.ıtptetını•k arzusunda olan Almnn· zel'!ne Almnnlar dn Oıgeneıal Ruf'ch aadakaıt ve samimi ifblr!ilinln, 

b~r.ru ho kugu · 
8 

ar da . '.\'.and 
1
' lar 

0

İlmeıı gulOn~n garbınılakı Sovy t o~du unu Geneıal Kdlcr kumandnsın memleketin ~eti için elzem 
ır mu a emcnın teza ı ıçııı e- • daki hav• oıd ı t k " -" ... • d" M 1 k" fk · men.ılfrinr taımuı "faut bu gt. u~ı e a vı~e nscıe .. b Iunduğunu bildirmiııtir. 
ır: a.ka e~d~ l aı~a ı rın IU~ CL'nulrnııılaki Sovyet. ku~vt:Ucrine Sovyet taaı n.zlnrına rruknbele et. u h em Fe,:21 TOCAY 

«mutlak ı abetını tecılım c•d n kaıtı mudafaa vnıiyeU almak a iktl. mışler ve nihayet 15 hı de So' et. _ Mu vr ~ 
ve tercüme kanunları c•yanın ta. f.a e len lıtlleı; lakin Aln anların leı·I nıühim bir mağlül>het" ufr"ta- Yezı maklneJerlnile 
biatından do· an ururi miinase• Lugıı nchıl tızerlndPn ~ınptıklnıı tn- rak laıdcyleml lcıdir. Gc>rlırıl! e go. lhtlklr 
bete aykırı gören huku çuınuz, arruzlaı ı durdunnak için $Qvy t1er, ı·e Almanlıırın znyıatı da ntilhımrll.r. C•l1&tada Huaeçı M>kaiuu~a 

75 i motör ücreotleri 120, 130 ve Halbuki fiyat murak, be ko
ruhayet 150 kuru ken. yani y 'k- miıyonu bu nfllrhı ene tekrar: e
ıe1medcn evvel lstanbula 1n ın- delim: depoya teıtl"m 435 kuruş 
mıstır. Bix bütün bunları hı•m olarak teabit etmıt•ir. Oepndan 
odun istihsal mıntokalanndaki halkıt satışta İle ç !c111i t;o5 kuruf 
orman idarelerinin resmi kavıtİa- üzerinden hesap edı mekt ır. 
rmdan, hıP.m muhtelif iıkelelerde- Tekrar edelım ki: bu •Jn bu 
ki gümriik muhafaza defterlerin- hesaplarda, hep azami fiyatları 
den çıkarmt9 ve tesbit etmiş bu- nnzan itibare almıt hulunuyoru~ 
lunuyoruz. icap ederae bu hu- Yoksa ifİn daha do· ru tarafına 
susta teferruatına kadar hesap çı- gidilae, bu fiyatlardap muhak
lcarabile<:ek bir vaziyetteyiz. kak surette l&akal yuzd~ 1 O daha 

inkılap hareketinin reel muh•c- limen gvlu ceııubuna mrıkc ~ ki 1 Sovy~tlcı· Alınan ı•~ıntını 60 hın daktilo mftkineleri üz.erincl it 
\asile knrAıla ıl•nca kendi .. in~e Maı al T m~ nko oıd ıl r •ı tahmin rdlyoı nr. p. ·ı ._, k" l . 

ın topt n sat 1 rı az 1 tır. " • • . yaıdımcı kuvveUer aevkederck ta;ıı·. 16 eylül taı hlt .Alm n t blifine yap11r:. rınsı ftıu yazı ma ıne en 
Bazı stok ıa pl ıinln eli ı irıdeki de olma.mnsı 1aıı~. ~.el.c 1 ~yın ruza ge~tiklerlnden şimal mıntuka _ giırı! lJU n uhnı et ede on sekiz ~'>vyct i;zerinde lhtilcb yapmı' ,dün ,. 

Jşte bu, hakikatte mevcut ol· indirmek icap eder. Zira bugün 
macl'ığı halde ileri sürülmü'I olan Jstanbul depolarında mevcut o
yuksek rakamlar, odun narhını lan odunlar araaında geçt-.n ıene 
da kabartmı~tır. den kalmı~lar bulundu·u gibi bu 

Şimdi köylünün kendi malı mevsim -bilha11a nakliye ücret
olmayıp da bazı odun tacirlerinin lerinin çok dütük olduğu zaman. 
n1üzayede ile aldıkları fiyatlar- larda İatanbula tatınmış odunlar 

dan getıriten odunların hesabını ~~.P.~~.~~.~!~!; ......................... .. 
yapalım: Bu odunlar için veri- H lk I d 
len rüsum; vasatti olarnk çeki a ev erin • 1 
b~na 40 kufUf kabul etmek mu· Oaküclar Halkevinclenı 26/9/ 
vafık olur. Zira muhtelif mın- 941 günü aaat 21,30 da dil bay
takalarda bu sene müzayede ile ramı münaaebetile Evimiz salo
verilmiıt olan kıtaiara ait elimiz- nunda yapılacak tören programı: 
de bulunan listeler kentah 25 1 - Adnan Ôğüt tarafından 
kurll\ltan yüksek olanlann pek az dil hakkında bir konferanı 2 -
bulunduğunu göatennektedir. Şürler, 3 - Temail kolu tarafın-

OduQ taciri, müzayede ile al- dan İsmail Hakkı Baltacıoğlunun 
Cfığı ağaçlan ormanda kestirmek (Andaval Pala•) piyeıi oynana
için köylüye bir ücret verir lci bu caktır. 

m v utla ını ı khyaıuk p ınk nde ı olmn11 hızım gelclı41ını ıabata ça- k1 1 d 1 k Cıı·kası hcı:mete ugınmı \I' Alman. Jiye ikinci ceza mahkenıesinc• 
ı F "k" l · d ·ı smda A man or u ar grupu u. . . . 

olaı ak sattıklaıı ve bu vn · ctt n ı ısıyor. ı ır erm e gaye ı e va- ıar bunn t:ıt ı. nlc etmış olan 11, 27 ve tevkif olunmuftur. _ 
hll a a An dı lud.ın mnl almı ·a ge. sıtn un,urları tahlil muhtaçtır. 34 ilncft Sovyet oıdclarından !3 b:n f'-:ıil "'"'mlulfn"'• ioıı•tiôll '",..••m•• 
len tAcirl rln rnfiıkül vazl~ te diit - Türk inkılabının gayelrrindt'n r l e ir, 320 hınk ve 6PŞ top almışlar- Vecizelerin şerhi 
t ıkleJ l anlatılmaktadır. biri de lderikal hukııkıı mevıuala- 1 B a r b a r o 5 dır. L ...... ,.,., ___ ...... J 

Murakabe teıkllatı, e k
0

den toptan n ortndnn kaldırmaktı. Bds ,, EylOlüıı bat 11 lanb ri ~erek şimal• 
s tış yapıp ta f mdı i 1 ı ınk ııded- .. 1 11 d k . ·. İ h t İ f 8 1 İ \'<' gere'' ccn P nııntnkalarında mu· I H~r gan/111 insanı 
lığe el ken bir k ç m e e hakkın- 0 g~ıze ":1~ce e e, tı>o raııı.nın hirn t arruzlaı a rrfrişmlş olıın Alman ' b 
da tahkiko.ta ba lamııtır. yadıglrı bütün kanunlar bu elim Ba,kumand nlığı rnrrkeı mıntalia. ileri.- WÖfÜI •n ir tJ.rı 

!edendir. Benim gibi içi inkı ip Yarın, Be§ kbıştaki BtırbR10$ sın hı şlıı dil k ~Qdafaada kalmntı 1 ıagılmalıdır / 
dinamizmile yananlar aras•nda tOrbcs! tiııunde ihtifal yapıl cıık- muvafık b ı d ğundıın Valdal teııel _ 

' kt lıııat haberleri ı hiç kim11enin hatırından me ha- tır. dnd ·t g y t ku,rveUerini tard il W. E. Channlnı 
tın, şer'i mahkemelerin, poligami Her sene olduğu gibi yarın da, M ko\•n 1 •ikametinde yürllmek kn- Yaııılrnıyan incıan ~oktur. Ba-

Kaşar peyniri 
fiyatları 

Fiyat Marakabe Komi yonu • dOn 
kaşar peynhi fıyatlarını y niden 
tesbit etmlıtir. Verilen karara g re 
ekstra ekstra lıaear pcynirlcı1nin 
toptan kilosu 120, perakende k losu 
da 140 kuruıtan aatılacaktır, 

+ MACARISTANDAN BiR T]. 
CARET HEYET} GELiYOR -
Macarlstanın memleketiml&den ala -
caiı bam maddelerin clnslerile tea -
lım ıartıarını göriltmek (laere birkaç 
güne kadar Macarlstandnn şehrimi
ze bir heyet gelecektir. Bu heyet me
yanında bulıınacak olan baıı ticaret 
firmalarının mOmeııdlleri de plya • 
ularımııda tetkikler yapacaklardır. 

gibi vahşet derecesinde geri ana- dentz birllklcı ine mensup n ke.:._ 1 a 1 ı r ı ı dın aukutund n soıı· zıları yanıldılar nıı, yaptıklarına 
ne ve müesseselerin, hat fa ic :ılı leı im zln iştirak edeccgi bu m~- 1 H( tal tm' gibi 1 r1lnll~or. . plpr.:ın clma!da kalırlar, yahut 

rıısııne şrhrımlzdckl mebuslar vo f'.' _1_, O d K d l d ı yaptıklr.rı yar.hı yUztınd n uğra 
bir tefekkür şaheseri telokk etti- p otokole dahil zevat davet edil- c.11.U r u uman an arın an dıklnn cezaya boıun eğınekle ık-
ğim mecellenin müdafaas nı yap- mı !erdir. Emekli General tifa ederler; l!&ylece her ııey!!l 
mak bir an hile geçnwz Bunlar Me n im pıogrııını mucıMn.c AU IHSAN SA.Bl.5 olup bitUi1n1 ııanırlar. 
kalkacaktı, kalkmalıydı ve kalk- e\-velA İsUklôl martı ç:ılınacak, ' l315yle yatıo.nlar, <)anlı~ tan 
tı. bayrak çekme mer:ısımi yııp11ıı . Günde on bin ekmek zene 1ıadar iııtıfade ıtmezıer. 

lnlcılabın, gayesine do ,ru bu cak ve bayQk k ·hr mıınıını~·ı belld de ayni yanlışı ıeıcrar eder. 
istikametteki ham~esi bitmiş ol- menk bclerl anlatılncııktır. Mera- - • - ler. 
muyordu. Ilga edilen kanunla- sim s:ıat ıı,so da bn~lıyacııktır. Çor,," e ı A il n in /ıır1111 Halbuki ~nlı!J, lnaanı ilerıy~ 

D ' r tarafuın Barbaros mcv· g&ürme i, ınsanı ilerleme yoiım-
rın yerini doldurmak lazımdı ve daı ına dikilecek olan Barbar~s herıin 6a lcadar lm•l•tta da hı7.lıındırınaaı Jiizım gelen blT' 
bunlar, elbette, laik bir <levlet;n h ) keli için hazırlıklar yapılmak. derstir. Bu da deı i anlamıya ve 
kanunları olacaktı. Gaye hah· tadır. Hcykeltrao Hadi Bora ve 611la11 a C • i dersin ulatt•ğı kııauru ı:r.ale:re 
sinde, muhterem muhatabımdan ZOhtü Murldoğlu tarafından ha. Be

1
otlunda K.uledlbindı torbaoa ç.lıınıakln mümkündür. 

hiç ayrılmadıiımı bundan fazla zırlanan ta taklardan betenUecek AlJnht yaptığt ekmek fabrtkası ikmal H•r )'anlı~ lıu ~e\;'lde b"1la. 
t•'-rara hacet yo'-. llıtı"la·. bun• olanı kısa bir zamanda yapılacak· 1 1 narsa, lnsaıı l:ıu dersler ııavesin-

... ~ 11: • edllmiştir. Teır n evvcıl birden iUba. " 
dan aonra ba,lıyon Biliyoruz ki tır. ren gfınde cın bin kilo ekme&k çıkar- dt kimi! b!r lnean olMAlr lmU-
yeni hukukt mcvzualar. inkıllp mıya başlıyacalctır. j ._ııiiıııiiinıiııı ııiiiıiıiıılıt ..... •-r ... ______ _ 



---
' ~SON :ij~ HABERLERij buafirıden. • • 

Y~v~;_~~~~~~:.~~~.;~~=· '."::!;~:!!.!:~~~~~:~.!~ Mahsul sefer her lığı 
nıemİfti Dayanıldı ve hakikaten e"'u detenli kuınatlarımızm Yurdun her tarafında bot arazi 
riael&ii be · adeta maiNr Eıtmİftİ. Gazeteleri kan,tırD'ken devlet &ille lfletll k 
Karacöze a:: yazdannı seY8 -~ ~~bir doçen~İ~~ ece 
hu mevzv üzerinde çakan yeni bı r flmi ....-ınden babaedildiiüıı 

Ankara, 25 (Hus~si ntuha~il"İ~ j da. bulunamıyan bazı z.iraat müdür. 
den telefonla) - Zıraat Vekal~tın - lerıle ziraat teı1ekkülleı·i müdür ve 
den sallhlyettar bir zat son zirai va- müteha;;sısları da pek yakında ~eh· 
zlyeUer hakkında bana apğıdaki ı·iıııiıe çnğnlarak önümüzdeki malı
malümatı vermiştir: su! devresi planı için onların da ruü 

gördüm. 
yerli Mallar ve Karagöz, bana yakan ı.- tarihi batırlattL 

1908 M .. rutiyetiniıt ilk zamanlan bir sinema tericli gibi sözleri· 
nün öniiaden ıeçti. Avusturyaya yapılan boykot hadisesi üze• 
rinde durakladım. Herkes Avusturyanm bu sene Herseki ifga
line Juzauı, çoiu Avu&turya mamulatı olan fesleri, kıııldırıp kal
danp atıyor ve yerine birer dokuma kaJpak ceçi.riyor. A~ızlar ve 
ıauteler mütemadiyen bağınyor: 

cİlkbaharda gayrinıli~att gitmc:kt.e taleası alınacaktır. Diğer taraftan 
o~~n pam~k va,ziyeti l!<ın zamırnlaı·tla de' ll't ~Uyle geniş mikyasta ziraat 
duzelmiştır. l:wv~lce yapılmış olan yapılııııı~ı etrafıııdıtki hazırlıklar bit
tahminh•r Çukuro\•a pamuk ı·ekolte- miş, hnzı nııntakalardıt bu :fikir kuv. 
sinin 118 bin balya olacagı ınerk<'zin. Hden fiile çıkarılmıştır. 
dt·~·ken bugün bu r~koltenin 1~0 hin 

1 rıu ııwyaııda merkez mıııtaJrn,..ıııa 
b:~l~·ayı bul~cnr~ı umulmaktııdır. Ege haglı hir ~iftliğin ekllme5ine başlnn
bolge><inıle IS<! pamuk nıahsulfı nor· mıştır. Aynen bir köy ve Nit"denin 
mal<llr. Vekalet diğer tarnı't."ln zira- i Ak~aı ay havııli~in;ıe · ;,ıilli Emlake 
at müclifrlerinin roplaııtılıırında kc"l - 1 alt boş arazinin de ekilmesi işiıın 
rnrlaştırı!nn zirnat meseleleri üz~ı in- bıışlnnılm ık üzeredir. Bilhas~a şark 
ılt•ki haw·l ıklarıııa ba~lnııııstır. Oııii. 1nı11flar1nrl:ı vfiRi mİk\•ııstn boı1 aı-aıi 
müzdeki mahsul _ cl}?ne inde l"apıl~ i~lenmiyc b:ı~laıımıştı;·. Öniin~üzdekl 
~~k olan bir ~c~ı m~h~ul sefeı bcı ~ı- kıhaı tin bu çalışm:ılnr JAakal bir 
gı ırnyesinde ıstıh::mlınıızln çok . ııı~ -ı ınl!ıll clrıha n rtbrılncıık, yunlun bir 
Wın nıikt.nrda ıı'.·~.cağı şüphe~ız<lır. çok yerlerlnrle geniş mikyasta zerj. 
Ayrıca ziraat müdmled toıılnntısnı- yat yapılııcaktır. 

- Yerli malı ıiyelim. 
Fakat gİyileeek yerli malı nerede? Yok. Giyeceğimizi A

vusturyadan almasak ba,ka bir yabancıdan alacağız. Para )<İne 
dıpn çıkacak. İtle bu sıralarda o zaman Ali Fuad merhum (ara
fından neşredilip resimleri Baha tarafından yapılan «Karagöz» 
gazetesinde bir karikatür çıkıycr ki, bu resmin o zamana göre 
resmi de, esprisi de miikf:mmel. Kara göz bir Enez küpiinün dibi
ni delerek içine s;nni' ve dı~nda yalnız bafı ve e.yakları kalnut• 

Hacivat soruyor: 
- Aman Karagözüm bu ne hal? 
Karagözün cevabı hazır~ 
- Yahu, yerli malı giyelim diye herkes feryat edip duru· 

yor. Ben bundan ba~ka siyecek yerli malı bulamadım ki ..• 
Hey gidi günler, o günlerin bizde kalan hatırası hem acı, 

..... S.ö'V'Y .. E.T ...... k ...... -............................. ~ 
tebliği Sovgetlerin hem gülünçtür. O gün değil ancak fİmdi bağırab liriz: 

- Vatanda, yerli malı giyin ve yerli malı kullan! 
Çiinkü fabrikalarım12 dükkanlara en mv,külp~sentleri mem

(1 inci sahifeden dnam) 
tün cephe boyunca düşmana kaq~ıı 

"'°' edecek mallar yığıyor. 

Dünya harbi 1 
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Alman tebllll 
BERLiN, 21S (A.A.) 

Alımın oı·<l;ıları Başkunıandanlılı-
11111 hususi tebliği: 

Denizaltılarımız, Afrikanın garbın 
da, İngiltereye gitmekte olan 12 va
puı·dan mürekkep bir gemi kafilesi~ 
ne hücum etmiş ve destroyerlerin 
kuvvetli himayeı.ine rağmen bu gemi 
kafilesini imha l.'ylemlştir. Yalnız 
biı vapur kaçabılmiştir. C11ınan 78 
bin tonilato hacmimle 11 vapur ba
tırılınıştır. 

ltalyan teblll)I 
·noilılA, 25 (A.A.) 

1talyan orduları umumi luınırgi
hmııı 479 nunı:ıralı tebliği: 

Şirıpli A frikada, Mıumarika ve 
Biııgazi - Mısır hududu senıal:ırıncla 
k<' ii h:ıva fanlly~ ti o1nıurtur. 

Alman hava km·vetleri sel<iı düş· 
n:.dı t:ıyyıırcsi döşüı·ınilşliir. 

Tı blus, B.ngazf, Bardiya Ozerin
de lngiliz tayyaıcleri akınlar ynp -
nıı"lıı ı dır. Barr!iyada bir hn~tahuııe
yı j.,abet vukulıulmııştur. Hastahane. 
de bulunanlar arasında üı; ölü, ~ıltı 
ya ıılı v:n dır. Tıalılu'ita, hava dafi 
torçu«u b"r boınbnıdınıan tayyaresi 
düşii rmüşttir. 

Server ISKİT 

Fransız 
Somallslne 

taarruz 
başladı mı? 

(1 "'4:i 11alı.iftdea lkvam) 

Franaız miiatemlekeJeriae klll"fl 
harekete geçilecekmif 

Roma, 25 (A.A.) - Atlas Okyanu
sundaki Fransız müstemlekelerine 
dair olarnk Bhleşik Ameı·ika ile İn
giltere uasındaki projelerden bahse
den Popolo di Roma gazetesinin Liz. 
bon muhabM, Birleşik Amerikadan 

harbetmişlerdir. 
22 eylul günij, hava. mulıarebE·!ı,, -

rinde ve yerde 75 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bizim zayiatımız 
25 tayyaı·ediı:. 

}'inlandi;ı.a körfezinde Sovyet hü
cumbotları bir düşman nakliye ge · 
misini batırmıştır. 

Leningrad Bnünde 
Lon<lı ıı, 25 (A.A.) - lfoskova 

radyosu bildiriyor: 
Lenlngrad cephesinin cenubu garbi 

bölgesinde, Almanlar diiıı tanklarla ı 
ve piyade kıtnlıırile şidıletll bir ta -
arruza geçınişlenlir. Az mlktarılu 
tank ilk Sovyet hatlarına gi ııııiye 
muvaffak olmuşsa da Sovyet tankla. 
rile karşılaşarak ağır zayint ver
dikten sonra hareket mevzilerine çe. 
kilnıek mecburiyetinde kalmışlar- ' 
dır. 

Llberyaya yapılan silah ve mühim· Odeaa önünde 
mat sevkiyatile • Sierra Leone - de Moskova, 25 (A.A.) - Ode~a l'l·p-

Frectown'a İngilteı·e taufındaıı gön- hesinde faaliyet yine artmış.tıı-. Sııv. 
derilen harp malzemesine işaret et- yellerin elinde bulunan cX > istika
tikten .sonra şunları yazıyor: metinde Kerson civarında şiddt•tll 

Daha bir mii<ldet evvel Birleşik muharebeler ccrcyt.n ctnwkh>ılir. Dliş 
Amerika ve İngiltere gazeteleri At· nıan bu cepheye yeniılcn tak\ iye kı. 
las Okyanusu ilt! Antllles denizinde- taları gönılermlşse de Sovyetleı· bu 
ki Fransız müstemlekelcıinin askeri kıtaları kanlı bİJ' nıuhııreb .. drıı >Mı
ve sevkulceyşi mahiyette hiçbir e - rn ged ııüskürtnıüşleı ılir. Tank tu
beınmiyet arzetmemekte olduğunu znklaı1nı11 içinde duşmım 1500 ölü 
teyit etmelerine ra~men, bugiiıı ayni bırakmıştır. l 
matbuat sllah ve mühimmat yiiklü cN> noktasında So\yctlcr Almıın 
gemilerin Martinique, Guadcloja ve müdafon mevzilerini işl{al etm1-.leı • 
Fildişi sahl1inde Abldj:ın lsilkame· dir. Düşman zayiata bıikmıynınk nı·
t.inde İngiltere ablukasmılnıı ve At- ka arkaya yııııtığı taaı ruzlnr neti_ 
Jas Okyanusundaki Aıııcrika tnras - ccsinde ilk defa müdafaa hatlarını 
aut hattından geçmekte buhınclukla- yurnııya ınuvut'fuk olıııu 3,.a ıla Sı•v. 
rıı'!a nazarı dikkati ct>lbrıdiyoı·laı·. yctleı· ilıllyat kuvvetll·riııl ınuhare

Ingiliz • Birleşik Amc>rika matbu- beye sokarak Alnıanlaı·ı g(ri pü kürt 
atının bu ne.5riyatı Fransız mnstem. miişll'rdir. 
lokc;Ierinin ve bilhaı;sa Dnkarın, Mar. Kırıma kartı yapılan harekat ı 
tinique'in ve Alıidjnn deniz üssüııiin Lonılıa. ~il (A.A.ı _ Reut r: 
zararına olarak geniş nılk~·nstıı hir 
İngiliz - Amel'ikan müşterek trıarı-u- Londranııı salithi~·etli muhtıllt>r!ıı. 1 

de habcı· \'<'l'll<liğim• gı;rc, tnkril•cıı' 

harp fenni 
Ruslar, infilak 

maddelerini radyo 
manyetik dalgasile 
berhava ediyorlar 

Roma, 26 (A.A.) - İtalyan 
matbuatı, Rusların, infilak mad
delerini, uzak mesafeden patlat
mak için. hllkikaten radyo man. 
yetik dalgalıu· kullamp kullanma· 
ılıkları suııliııi ~0111ıaktadır. 

Bunun, (lü:,.ıııan propııganılası • 
nm lıir blüfü olduğu l<ldiıı eıHli • 
yorrl.ıı. Lııkin cPopolo d'ltıılla> 
ııın muhabiri Ruıılnrın filhnkfkrı, 
Lu~ ıik miktarda infilak rnıulılele. 
riııi uzak mesafeden, radyo elek
tı·ik d:ılı.:";ılarile berhava edebile. 
Cl'klPl'ini bııgün haber vermekte· 
dh·. 

Gazl'tEcllere bu ıııiihiın beyana. 
tı VL0 ı·eı1. biı· Alman :;ubnyıı.lır. 

Kış mevsimi 
Almanlar 
için daha 
elverişli imiş 

Maiski 
Bazı hakikatlere temas 
ed•n şaganı dikkat 
beyanatta bulundu İtalyan tayyareleri, dün ve .~vve'.k~ 

gece, .i)!nltt< ııda ının bıwa u:;lerıııı 
bomhalıınıışl:ır ve 15aıki Akdt•nizde 
hafif tonııjlı bir düşman gemisini 
ha.aıa ugratn1ışlardır. 

zuna bir mukaddime t '•kil elnıekte. ı 70,000 ımwcııtlu dört fnkn knılar 
dlr. Lahmln edlleıı Almun kunl'tleı·ı tn- Bern, 2ö (A.A.) - Ofi: 

Bu pliln, söylendi~lne göre ı·eis rafından, K•rııııa mütenccih lılı- ha. Suvyet Ru~y:ııırn Londra Elçisl 

Bulgar 
hazırllkları 

. Roosevelt ile Churchill arasında ak. ı-eket inkişaf halindedır. lhıi~ki, Londı:~~akl Anıcrıka Ticaret 
teı!llen Atlas Okyanusu konferansın- Almanla!'; Kırıma kaı·şı 3 ııptık- OJaı;ında muhıın beynnnttll bulmı
da derpiş edilmiş ve pek yakında ları taurruııla, nıı.!lhali çok ılnl' olan nııı:;! ıı r: 
(l'eneral de Gaulle'ün muavenetı"le (' tt 1 Lau a • berzahı zotlarnıya çalışmaktadırlar •llZl' c 1 e ' s· nııe ın mulıabhi 
tatbik sahasına konulmuş bulunmak- ve beı-zabı zaptl!tınediklcı-i takılirde lıu !ıcyııııııtı şöyle bildiı-i~·or: 
tadır. şimdi lıııınuza i~lirak !'ttikleri ~ö,·- İyi lıalı~r a:an bir kaynağa j?Ürc, 

De Gaulle ile ilk Amerikan !enen döıt fırkadan fazla asker k~L :'llııiskl T1u;:yn srfrı-inlıı, kış ımvsi -
resmi teması lnnmalan az ınuhtenıelıl'r. mlnrle, Almanlrır içln, İngillz mat. 

Vaşington. 25 (A.A.) _İyi mala- Almaıılurııı, berzahın daha f.»rkın- huııt111ın La•ıı\lvuı· ettiğinden ııek 
( -.. -•ıx'M ...... ) f"jl d ı._ UR bir taaıTtıZa te-ebbÜ! etmeJArİ J"h. daha :\7. Jllİi~kiiJatl ihtiva cttlg•ini 0 ·-- - ınat alan mah ı er e ..,.,yan oltınrhı- ' " 

feY istemediğini, anlatmıya ça- tuna göre Amerika llurieiye Neza- timall varılır. O kı"ımıla saha .-oıı sö~·lenıi,tir. J~ış 1 mPvsinılnlıı şeraiti 
l.ifınaktan ibarettir. Bulgar mat- retinin üç memuru de Gaulle'iin lda- derece dar olup, üzcl'ine kuln~T::ı ılola~ ı ile Alınan ar bıız tutmuş ve 

1 G b F köprliler kurm::ık imkfını vaı ılır. laıtılHşmış bir zenıin bulacaklar. <la-
bua1ınm olsun, hu··kUınet erkanı- reııi altında bu uııan ar i rnnsız h b . ..h. 

k 1 k Lem'n-..:..lın halı· a az enıın vı> mu ımmat sıırfede-
•- •· 1 d B J ik Afrikasına gitme üzere yo a çı mış K"" nın 013un son gun er e, o feV - Londra, 25 (A.A.) _ Leıılngrad «eklerdfr .• \lnıanltH· tnı :ıf•ndnıı halli 

lik aleyhine atet püskürmeleri, bu;:uy~;;,ahatiıı hedefi ticaret ve mütecavize karşı kahramanca muka- kap eılcn yq~ane htlyl°k mesele kıı· 
bu huıuıta sarfedilen gayretleri münakale imkanları hakkında yerin- vemete ve şdıir halkı da elektrik "" ı·nrıt!ih kurmak meselc-•ldi... Ziıa 
gösterir. de tetkikat yapmak olduğu ilüve e- ııudan mııhrunı kalmış olmakla bc>r::ı- Rt1>1ar Laı·afı~dAn 1 ~ııpı':ın tahıibnt-

B k ı · · b bl'ı' faali.vPte devnm etıııektcıllı· .. \l _ tarı ılplrıyı, ı\ nıan ur, kıı:lık kaı:ar. 
ol•evikliğin yı ı ması ıçın, u dilmektedir. b' " maıılaı· bu ııııııtakadıı ııııcak pdt ,,;; .. r giihlnı ını bizzat ına <'trnek mecbu-

aün, batta Alman çizmesi altın- - ı · d "'' 1 

k 
ilerliycbilılikkıini itinıf cdiyoıfar. r yetin cı: r er. 

da ezilmit milletlerin bile iş'irak Ma n ç u o Alman 8 keri mlinekkitleri, Lenin- ============== 
ettiği bir «Ehlisalip» açılmışken, gı·ad nıuhıı.rebesinin bir an evvel hi. •k 
Almanya sayesinde en büyük e· hududun _,a Urilmesi lüzumunu kabul ~diyorlar. Amerı ada 
mellerini hakikate kalbeden Bul- Uı Bunun ı;cbcbi yalııız kışın ynklaş· 
garistanm, bala, bu «cihadı> a s makta olması değil. ayni zamarnla 
iftirak etmemit olmaıı, Mihver yeni OVget fazlns!l'· yıpranmış olan meıkez ve 
müttefiklerinde homurtulara ıe. cenup ordularını tabiye etırı~k za-

Bitaraf /ık kanunu 
ilga edilecekmiş 

bebiyet veriyor. Bu memnuni- t h •d f ruretiriil'. 
yetaizliii İtalyan matbuah «hiç Q Ş l Q l Filhakika, Sovyetleriıı Londı n. Bü. 

b 
yük Elçisi Mıı"<ıki'nin ıle ılün Anıel'i- Ya<ington, 25 (A.A.) A-

ir fedakarlık etmeden birçok Şan ba 25 (AA) S k T. Od d ·· 1 d -i 'b' ~ yan g Y · - · ang- a ıcaret asın a rıv e •!! ı;!'ı ı. lleclil:iİrıde bitarai1ık kanununun Bir. 
arasi kazanan Bulıaristan harbe haya gelen bir ecnebi öğretmen- Almanlar şark cephr-lnde ş! ı•<llve IP~!k Aıııl'rikaııın hünluet ·. t'l 
i,tirak etmek için daha ne bekli- s k t 1 s· k 1 -1- 1 . 1 k lı. 1 • " sı:ı; asc l e ler grupu ovyet ı a arının ı· nr :ır o ıı, ~anı ı v.e. c><ııır o nı '.. ıç tıını biı· tezaıl lıaliıııl~ lınluıııluğuııu 
yor» demekle açıkça ilan etmit· birya istikametine götür:ilcfökle- ckgılse 3 mılvoıı kışı lrnybctnıışler _ 5, yliyen l\yanclnn :\Ickeller ıııevzuu· 
tir. rini haber veriyorlar. Bir Ameıİ- dl!·· •• 1 bahis knnuıınn taııınıııen llgası icap 

Bulgaristan, Mihverin kendisi- kan öğretmeninin beyaı1 ettiğine Murmanska hucum etti.-•ini heyıın etınlşlir. 
11..J I h d Mo-.kovn, 25 (A.A.) - Murman"k 1 8. fi k k k-' ne bah•ettiği nimetleri,, edası göre bu kıtaların ı• ançu ~o u u. ü . 1 bi Al h'I ıtara ı anununun cr.ıdırılması 

Y • • zerıne yapı nn r man ı eumu • • •. 
lazun bir deyn telakki ederek, dunda yer alacakları tahmın edıl- tarile<lilmlştir. T.n Krasııajıı ı:lwısrla ıçm mucadele 
veya yapılan tazyikler kar~ısında, · mektedir. 1 gazetesinin ynzılığınn gör<" Almanlar ı-~evyork, 2~ (A.A.) - Amerika. 
boyun eğmek mecburiyetinde ka- - bu hücumda 2000 kişi zayiat vermiş. d~- büJ ük n~fuzu olan «Hiirriyet 
!arak harbe girecekse, lıu gibi va. meselesinin üzerinde ısrarla du· lerrı·... Lguruııdn ~uı:adel_e> adındaki mü-
ziyetlerde daı·ma ar•·nan bahane, rulduğu bir sırada bütün ihtiyat- Sovyetler 50 Alman vapuru d<1lıall'ci teşkıllit, ~ı_tanı~lık kanunu. 

.. nun kaldırılması ıçın butiin Ameıi· 
«parafiitçüler» hikayesile ortada Jarın b irden silah aJtına davet e- batırmışlar kada bir mücadele açacağını bildir 
~unnaktadır. Rusyanın, Bulga. dilmesi ipin son haddine kadar 

1
Moskovn, 25. ( A.A.) - Sovyct de- nıi~tir. ~ 

w xnıa:mıa 1 sa 

Bılaaristaıda 

Alman 
kıtaları 

harekete 
geçmiş 

Bir Mo•kooa lıaberl11• 
göre, Bıılıaristan 

tanatunen iıgal edileukmif 
Moskova, 25 (A.A.) - Moskova 

radyosu, Bulgariııtıının Almunlar tR· 
rafıııdaıı tam iş~aliııln fazla gecik. 
miyeceğlni ve bütün Bulgaı istanda 
ehemmiyetli Alman kıtaatının hare
kata geo;tiğini bildil'mektedir. 

1 

Tefrika: 72 

Talil Pa,a, 
hitaben 

reislerinin hayab · 

Ziya Şakir 
--··-········---······-···············-

Sadrlzam izzet Pafaya 
bir mektup yazdı 

Artık, bizim için, iktidar 1 eclinlz. Bir m\iddet için, Avrupaya 
mevkiinin kapılan kapanmış .. Birer çıkıp giriniz. 
köşeye çekllerek mukadderatımızın 1 Diyorlardı. 
nct•ceı.:ini beklemekten başka çare Nıhııyet, kongreye iştirak eden 
kalmamıştır ... (Cemiyet) in vu.ye.1 utlaıdan bazıları blr1P.ştiler. DPdı. 
tine gelin<'e ... Aıtık hunun vın:ifrsi 1 kodularııı ve muhtemı:>I lıilıiisclerın 
hitama ermiştir. Binaenaleyh ccırl- ı rııııinc gccınck ı\·in Tal:ıt, Enver. 
yctın hnkıll.- ve meŞi·u Jahllıl olan Cemal Pnşalarln. Doktor Nazım va 
kc ngre, bunun kııı de sonkarıırıııı Rııhaettlıı Şakir Bı,,ylcrilı hudut ha.-
vermelidir. · J rirıne çıkmnlarını nıuvsıfık görrlü· 

Demekten ı,:ekıı\llleıli. leı· ve bunu, dostlar ııra. ında 'li l'ı il-

Kong e de ı 1 k ll 
ııılş b!r karar şeklinde, kcrıdllerln& 

ı· , 'ı ıa aı anııı v•·ı« .. .. 

ı (1ttihat ve Teı-akki Ce.ııiyl'ti) d •J'Uh.. teblıg ettiler. 
ngİJİz gemi zayiatı te ettni~ olduğu inkılap vıız1fe$İni Dostlorın bu tn\'siyc:;i rn ıkııl gö-

Berıin, 25 (A.A.) - Eylül a. ı zar
fınıln Alman denizaltıları 7o lng iz 
vapuru balırıııışlardır. Bu geıııileıfo 
hıııııııle yt!kuııu 73000 
dil bulunmaktadır. 

:ifa CLtiğı l'lhetle artık (tarılıin s'ıı~i" rfilcı rk kaimi cdilıi! Vt, r •nöz İ. tan. 
tekııminc delnC'diıt>cek\ .. Ve islıvrn~ buldn lJUlunan bir A!Pırn torp't,ı~u 
!er, .cemıı;ctle hiçbir alakası oİmı- ile OJc.,ayn \ıkılaı:ık :ıı·sda, hcıke· 
yan- yeni bir fıı·ka teşkllcdelıilecck- ı;in iste>diği tar.ıfa. gl.ı;ı"lcte B"rbest 

vagona mua- leıdi. bulunnın ına karar verilıli. 

*** 
ALMAN 
te bJiği 

Talat Pnşa, S, drfızıun İzz'.!t l'aşa. 
Talat Pnşa, kongrede sôr.lerile ar- ya hitabe11 bir mektup yazdı. Mcr

tık siyasi hayattan ts.maınilc çekıl- lııımun el yazıs:lle l'azılmış olnn l u 
mişti. .. l"nkat, hal'p ımıscbbiplerile mektubun nıüsn~<lresi, nezd:mcıı ilir. 
~uiistlnıalin mesuliyetinı omıızlarııı. Ve hzet Puşanııı hu!u~i evrakı ıne~ 
dn taşı;ı; anlar hakkında alevlcııen rar!ında bulunan a"lı ıle knr~ıla tır• 
tledlkoduinrı ve gıttlkçe artnn heye- dtfpm znman, blr 110'.:t.a~ı bılo ek ik 

(J inci ıahı1eııc1~ ct.·ııtım) canı yenmek nıüınklin de~ildi. Vll !azla gelıııeıııiştir ... .Uu mektubu, 
kıın' tlı:riıın rnğnıen, Itus mukave - lliıkftmet, (Mondros\ da elim bir aynen naklediyorum: 
nıeu ,ıııcak bir müddet daha ılevam muahedename imza etnıi,!.t:. \'e artık 
eJe"ı·ı .. •ktiı H tt" Al 1 · r· [Pek mulıterPm '"' ııı!ılınnk tanı-

u ,cc ·. a .. ıııan ar ııı ı. f staııbulun m\ıkaılderatı, galip dev. " 
sah l · tl · d b'J b h ed dığım İzzet Pa~a Haz?'t'tlcrine, a aıııe erııı en ı e a s ıyor - Jetlerin eline geçmişti. Bil' iki ~ün 
lar. . zarfında, bunların kara ve ı!C'ııir. [l'ılPmleketin bir nıiiddet ecncbı 

l\Jaamafih alınan haberleı·den Rus- kuvvetleri hükCimeti kontrol edecek nOfuz ve teshi altınd:ı kalacaıtını 
lanıı en son gayretlerin! de sarfet- olan muh~lif heyetleri İst.anbula ge_ nnlndım. Buna rağmen, memlekf'tte 
mekte oldukları ve ellerınde mevcut 1 ı kti ç k t b"'d'l '-i .... ~ı ,. ("" kalmak ve millet muvacclıcı.ıinde 'l u h · t kl h . • ece . o a h r • L"llı. r.., n ı-

er ııe~ı an arı, ıı.fıf, agıı· ve ni- l zıl İttihatçılaı-) ın orta•in gezip do· hakem~ olııı!!k ffkrind!1ylm. Dl\tiln 
lıayet o2 to~luk ~n ağır t~nklaıı da 1 !aşmalarını hoş görrr.lyecekler .. Ve do$tlarıın, bunu atiye tallk etnıek 
dalgalar halınde ıleri silrdukleri an- belki d b · .ddetl' h . k ti t için ısrar ettiler. Zatı fahimanelt!• !le 
laşSılıy.or.. . şebbüs eed::~;;dl .. ı .aıc e ere e- iı;tişaı-e rdcmedim. )Hişkiil mevkide 

alahıyctll Alman ka~ nnklıırına kalacağınızdan, çok dü~ün<lükten 
go- ·e ·· ·· - d ki h ı·ı 1 ı Bu vaziyetin önüne ge,.mek i,.ln. ı onumuz e a a an :ı cereyan " • "Onra, sarfınazar ettiır.. Bütiin ha. 
0 decek muha eb J R h hl · tek bir çare vardı. () da, balkın si-~ r e er us aı- nın yatı siyıııılyenıde hedefim, ınern!Pkete 
kal'i nctice;,i üzeı:·iıııle 11,, c· 1·r ola- nhlerini daha fazla bozmamllk ve 1. nnmu ... iı.rane ve fedaklrane hizmet 
cak ve netice kı~ gelmeden nlmacak- müessif hüdiselere se~;:ı olmnmak . B 
tır. için, bir müddet oratadan kaybol. etml!ktı. fitün servetim, 'l.fitı $·ıha· 

Harbin ilk neticesi 
nınktı. nenin ihs:ın etti~l otomohll c>~mnnıle, 

•. . , . her ay arttırdıtım yirmfşP.: liradan 
Roma, 2., (A.A.J - ::ıLc aııi: . ~ltekl~n ( :F ethı Bey) d~ ayni 1 m!iterakim, hin altı yü:r. liralık ı~t 1k. 
Pkcolo gaı.l'tesi, SovyL·tl~re karşı fıklrde ırl. O esnada, ~fcclısı Me· ' razı dahili bedelinden ve lıir el' ı'ör~ 

yapılan harbiıt ilk neticelerine ait bu,,ıııı dalrl'sinin merdi ıı:ııl ~l'İııdt arkııdaşımla birlikte iııtica. ettll'ri 
bilfınçoyu neşretmiştir. rastgeldiği Enver Paşaya.: 111 ~ ç· t;'k dı;\11 i ıı•ındaıı ~asıl ; a:; 

l - Rusyıının asker mevcudu ya. - Çıkıp bit- tarRfıı g•tsen1z iyi paradıın ibarettir. Bunun bır kısı.ıını 
ı·ı y:ı rıya inıni~tir. olur. aileme terkerlerek bir kıflmmı \ ıım. 

Filhakika ölen, yaralanan \•e esir Demekten de tekinnıcınlşti. 1118 alclım. 'Bundan b şka ne· 11 ~·e 
edllı n Suv) C'l aı;keriııiıı sayı-ı altı Bu suretle hareket etmek lüzıııım. malik ıhğllhn. :Millete k .. ışı he ap 
ıııilyoııdur. ,\lmaıı telefatı, buna kı- na, başta Talat Pa;:a oimRk fü:Pl'e vermek \'O nıııhnkeme ıı ııı-ak t~rdn 
ı a:sen P k cuz'idıı·. Enver ve Cemal Pasalar tla kııı r.r edil rek eozavı lcen nli ce ı ctlr c. k· 

2 - Rus onlulaı ının nıalıe;mcsi ve11111şlerdi. Em·er Pnı;n, ya mu- mek isterim. İşte. Zatı ·nh·maneıe. 
k«ilnıiyc lın.,laıııı.~tır. ta 'arrıf olduğu -lkvkozdald- Ab- ı·inc ~i\z vel'lyorunı Ilf m\•1,ctrm. re. 
3 - Baltık bölgesinde müdafaa rahnm Pnşa korusuna ırvahut rla nebl nüfuz ve tc iı indıın t •. <1 • kal. 

teı tılıalının tahıibıııden, Lcı •ngrad İslı anca 01 manlarına çeki1meyı ılii- dığı gün, ilk telgrafın12.a itant rde
r~phc;:ılnin. yakıııda lıcı'lar. f edilme- şünüyordu. Talut Pa::a, Sıvas ta. re •im. Düki, kemali hıi ı'ınl'tle e11 ı i
und n ve Ukrayıınııın znı>tıle Don raflarında bir kövt!e iJ.o: mcfi ullşü- nizden öperim, nıuhte ın P a Hız_ 
havza:;ının ~almırt~ ı, nlin(l n "onra, nüyoıdu. Cemal Paşa, Erııırum ve retleri. 2 t"şrhıl.,ani 3"1 
So\'yct orılulaı ı hır daha ten ik edl-ı haYnlisinrle hücra lıh Mşcye yeı lt>ş-
temı, cek ve tabiye ııazıılı,amı,a • meyi tr>rc•h ediyordu. J/~hırıeıl Tdft 
caktır. 

4 ~·ıt··ııl"kale h tl k 1 1 Fakat bunların dostları, lı11 \oazi-- •• .. a ar>nın e ·seı· s . . .. 
tahrip edilıniştiı-. yetl tehllkelı göruyoı-lıı1·: 

5 - Büyük şehirleılc nıunaknlo _ Bu kadar düşmanlarımız \-e 
nin inkıtaı ııetice:;iııde, .So\yetlcıin nnıhallflerimiz var. sizı 
lcnıeı·küz sistcıı1i felce uğrnmı~tır. Bu vaziyetin önüne ~eçmek!çin, 
Ayrıca, llon bölgesine kar~ı yapı- ornlaı-da ela l'ahat bırakmazlar. Bel~ 

lan tcır.ı ruz, Rn:; ceıılı~ inin ıliı:;cr ak- ki de, aleyhinizde hareketleı ~ kalkı
saııııııu yaııılan Kafkas pı:ııııl "evki. şırlar ... l\ladem kl bir tarat'a ~ckil-

Znvallı TcılAt... Rıfüin h,ıı, atında 
lılçhlr yiiks k kuv,•et, kıır~ı"ıı;ıln et. 
ınrnıiş olduğu hıir ve magı ur b:tşını 
ilk defa nlnr:ık bı.ı mektupla t'ğıı i -
ti \11, knlrmıler ruhım lıı, ~imdl;e 
kadar hiçbir şeye karın his!:letıııcdiğl 
derin bir acı ile, memlekrtinı terkc
dip gitmişti. 

yatını kı~a zamanda kesecektir. n.eııiz lazımdır. Şll halda, fedakarlık (Devamı 11ru-) 
Pctı·olsi.lz harbe t.levan1 ctn1ek Im- ••••••••••••••••• ... ••• .. •••••• .............. _........ ••••••••••• _.__.._.. .................. ... 

kaıı:::ızılır ve nıı-:. a, yiy1:cck dahi lıu· 
lamı~·acaktır. Zira ziraati tnınamen 
nıakiıwle~tirıııiş olu)l biiyük miktar
da ııetnıl ı~tihıak etmektedir. 
Eğer Rus~ n ümit iz bir harbi u -

zatııınk if'teı ~e; mayi nıahruk fıkda. 
ııınııı netieeslıııle elli ınllyon insan 
aç kalııı:aktıl'. 

İmha iti sonuna yakl-.ıyor 
Budapcştc, :!5 (A.A.) - Macar •· 

jansı bildiı !yor: 
lTknıyıı:ııl.ı ı;1.:nilrniş olan Sovyet 

kıtıılal'ının imhası sonuna yaklaş
maktudır. 

l\liitteflk kuvvetler, çember dışın
da kalan w ricat etnıel<te olan düş. 
ıııaıı ı.;rliklerlni takiıı ederek yeniden 
arazi ka"!.anmışlaı· ve Denetz havza 
~ıııııı ı:n nıiilılııı enıliıHlrı ~ehırlerin. 
den lıiı-iııe ~·aldaşmıya muvaffak ol
ıııuşlaı cl ı I'. 

Düş•ıınnda ~itgidc artan bir endl~e 
'c gı•l'e !!;iinrlilz bumnııılı bir hareket 
nıü-ahede edilmektedir. 

Irandaki . 
ltalyanlar 
Türk lı.ududuna geldi(er. 

Sabık Şah, cenııbt 
Amerikaga gidecek 

T11.hnn 25 (A.A.) - Ameri
kan kaynaklarından gelen liaber
leıe göre, sabık İran Şahı hane· 
dana ait mücevherat meselesi 
halledilinceye kadar iranda kala
caktır. 

Bir ingiliz vapuru, sabık Şahı 
almak üzere Benderabbas'a gel
miştir. İran hükumeti aabık Şa
hın hareketini kolaylaştırmak ü
zere Vaşingtondaki İran Elçisin
den Şahın Birleşik Amerika veya 

h b 
cenubi Amerikaya girebılmesi 

Kısa harici a erl1r,için.m.üsaacle alınmasını talep ey-•••iiiiiiiii;iiiiiiiiiiiii•·---· 11 em ıştır. 
Mussolini denizcileri kabul etti 

Roma, 25 (A.A.) Hikum vc>sni-
tile Cl'lıclüttarıka nıuvııffokıyctli bir 
taarruz yapan ve dış limanla iç 11. 
ın.ını zorlaımya muvaffak olan bü
tün sulıaylada bahriye efrııdı, Mus. 
ı;nUni tarafmdan Venedik saıa:, ınd:ı 
kabul e<lilnıişt.ir. ~ulınylar ve efrnd, 
Bahriye l\Ifü;teşnrı Amiral Riccardi 
trırafından Mussoliniye takdim edil. 
nıi~tir. * DAKAR MUH.4REBEI.,ER1-
NİN Ynnö~1iiUÜ - V~hy, 25 
( A.A.) • D.ıkal' muhar0bcleriııin 
vı ldiınümil, bu sab:ıh, \'ichy'de, as· 
kcı i ıııcıa~inıle kııtlnnmıştıı·. Mera. 
ı;inıi bil' geçit resnı tnki}J etmi:tit. 

Sabık Şah, tasarrufunda bulu-
nan araziyi millete hibe etmistir. 
Sabık Şahın yabancı memlcke

0

tler 
bankalarındaki mevduatına ait 
vesaik gayri mevcut addedilmek. 
tedir. 

1ranclalri ltalyanlar Tiirlr 
hududunda · 

Roma 25 AA.) - Popo)o di 
Romanın öğrendiğiııe göre Tah· 
randaki İtalyan Elçiliğinin 20 me
rr.uru ile handa bulunan 300 
f talynn tebaası İran _ Türk budu. 
duna gelmiştir. 

Mektepler açıltrkeı 
(1 ixei ıuhi/11d1111 devam) 

ziz Kurtarıcı.nız Atati:rk'ün emanet 
et.tlgi Türk vatanını yük:ıeltecC'k, giı. 
zelllkleriyle beze~ ecck, bahtiyu ede. 
cek .sizleıs!ııiz. Bunu Laşnı mak için 
ilk ödeviniz evinizden ve okulunuz
dan başlıır. Aııalftrınızın, babalarını. 
zın, hoealaı mızın öğütlerini car lan 
dinliyeceksiniz. Onlnn.1 cyap> dedik
lerıni yapacak, yapnıa> dediklerini 
yapmıyacnksınız.> 

1\Iıınrlf Vekili bu ~özlerinden sonra 
ge~·en ı;cnc>ki dcı. \e ıli. lplin duru
munun evvelki yılltll'a göre daha iyi 
olduğunu iliiv.e l'tmi~. tal<'belore gil
niin 24 santlni; ı;alışmnk, spor yap
mak ve l~iııi yapını,. ödevini bitirmiş 
bir insanın rah;,; yül'egiyle istirah'lt 
etmek smctincle geçireceklerini lıll . 
dlrmişlfr. 

Vekil, sözlerine şoyle devam etmiq-
tir: ' 

cVertl'zilmle .;imdiye kadar gl!l'tl]. 
memiş bir savaş oluyor. Millet)ep 
birblrlPrlnl hiç acımadRn öldürftyor. 
lu. Türk milletinin kuvvetli, yeti, -
k n; bugOn ilduğ\ı gibi yarın da ka. 
ra 5ertliğlle durabilmesi, geleceğin 
büyiik rıd ııııları ol.ın siz e\ !atlar.mı· 
zın çalışkan, bllr:ill, ulıliiklı ve kuv. 
vetli olırıaS'na b. ğlıd•ı·. Kendinitj, 
tnlc•bclik ın •at ve vazif·lı.!rlnlzl asli 
kilcük görmeyin. Çocukl en ve gPn;. 
ken de büyük olınnk -nümkündilr. 
Okullarınızda rrıhnt ç:ılışabilmC'THZ 
için milletçe yar:ılan fedaH. lıklr.n 
anladığmıza inanmıı:ı bulunuyoı um. 
Bu anlayışın icap ettirdiği disiplini 
ve çalışkanlığı l'lden bırakmıyacağı
nıza güven-rck bu yeni ders yı~ında 
hepinize bıışarılnr dilerim.~ 

rütana tek parafÜtMi gönderme· gerildiğini gösterir. n z tayyarclerı, Alman - Rus muha. A rik fab ik 1 k bul 
~- rebesinin bidayrtlndenber! Baltık de- me an ·-· ~ 8 ~l'lnın a k. k k E b k ) ı diğini ısrarla ilin etmeıine rağ- Kan dökmeden emellerinin ta- nlzlnrie 60 Alman vapuru batırmıı- ettıga sıpantler ı üçü a ri atör ere ısmar e-

Basra körfezinde bulunan ltal
yan vapurlarına ait 80 bahriyeli 
de başka bir kafile ile Türk hu
duduna gelecektir. 

ÖğrE'ttnenler 28 cyltile karlar geçen 
!!enec1tn kalan dersleıi teııbit ede<'<'k 
bu derl!lc:rl 28 b!rinclteşrlne kaı a; 
tnlebPyl' ö'-retcceklerdir. 

İlk ı'-ıı''",. 'Jfl e~ lii! pa!artesi güntl 

men, Bulgaristan, her gün, bir hakkuk ettiğini gören Bulgar mil- 1 0 D •t 25 AA ) yacaktır. 
L- .ı. k • k 'f • d ar ır. etroı · · - Geçen Chrysler kumpaı•yası, l>ı·r k~r ~i'&a no taya ınen bir takım Jetinin, bilhassa ı' arı esın e, ................................................ k · ı • .. .,. 

•· il d. b. Tasviri Efka'" r harpte tan ıma etmiş olan Ford ay evvel tank ı'malı'ne b"'şlaı~ı-
ınuıe ah Rus paı·aşütçülerinin beklemediği ve İsteme ıii ır f b k ı · d.i d .. " T 

kala ·1d· • 1 a ri a arı şım or u için 30 tır. On beQ gün evvel General 
Ya odağını hı myor. harbi hiç de iyi kartı anuyacağl Nüshası (5) Kura•tur t 1 k ki · ı· T 

" on u tan ar ıma ıni derpi~ et- Motora kumpanyası da emrinde. 
Rusyanın «göndermedim!» de- söyleniyor. Ab ~ •t• f Tı7.rkiye Hııriç kt d" ler . l d one veraı l _için f~n me e bı.r ·N .

1 
ki fabrikalann tank imaline baş-

mesıne mi ı·nanmak lazım·, Bul- Bütün bu rivayet erin arum a, Har ıye ezaretı e Mı"ll'ı Mt·ı· - 1 - ·ı • t · · 
• A • • • ayacagını ı an e mı~tır. 

ıaristanın «her gün yenisjni gön. tecelli edecek hakikatin, Bulgar Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. dafaa ımalat ofısı arasında bir 1 Bombardıman ta~·vnrelerj ve 
der"ı ! .. .. . . 'b t k komtulanmızm menfaatine en ÜAltı aylık •···•·····•• 760 > 1450 > kaç haftadanberi müzake rler ya· t•• · ı· · · F -d 750 'l yor » sozune mı ıtı ar e me ç aylık •oo > 800 d mo or ıma ı ıçın or mı -uygun tekilde belirmesini temen- ·· ..... •· ••• > 1 akta ır j 
İcap eder? Bilmek istemiyoruzt ni ederiz. Bir aylık ............ 150 > yoktlll'. pı m • yon, G eneral Motors 1200 mil-
fakat, bu «Paratütçü tecavüzleri» DİKKAT: Ford imalat ıçm lazım olan yon ve Chrysler 50 milyon dolar. 

TASVİRİ EFKAR Dercohınmıyan enak iade olunmu. J malzemeyi Detroit mıntakaaında. lık kontratlar imzalamıflardır. 

Şah yeniden b irkaç milyon verdi 
Tahran 25 (A.A.) Pars 

ajansı bildiriyor: 

Şehinşah İran milletine bir 

kaç milyon Rial vermiştir. Bu 
para ile hastaneler, su yoHan ya. 

pılacak, hastalıklara karşı müca

dele edilecek, ilaçlar dağıtılacak 
ve doktorlara, alimlere müU
fatlar verilecektir. 

p,..,, • • . 
:-

VE~U RIR S'tJEMA:::a 
. AÇll.IVOR 

Belediye, -J'cpebaşındl\ kendi 
malı olan aınema binaauun etra
fını açıp güzelJeştirrr~ye k<trar 
vermi~fu. H abl'T aıdrğımıza gö. 
re tamir et:lilip bo;s anma~a baş
lanan bu bina yeniden döşenecek 
ve pek yakında tehrimiz yeni bir 
amcma kannacaktu. 
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1 ASKERLiK iı 
* Üsküdar 

Batkanlı.ğından: 

Askerlik 

337 doğumlu v e b u doğuml u
lanl.a askerliğine ka rar verilmiş 
o lan gençler ve e msalinden geıi 
kalmış olanlarla tebd ilihavalı şu
be em rinde olup müddetleri bit
ıni\! o lanilar muvazzaf hizmetleri
ni yap mak Üzt· re 30/9/9 41 gii
nünde ı;ıube binasında bulunmak 
üzere celb ·ve sevk edilecekler· 
d ir. 

Bu ilan davetiye mahiyetir.de 
olduğundan emsalinden geri ka
lanla r bakava cezası eörecdde
rinden da vetıye alınsın, alınma
aın behemehal 30/9/941 günün 
de şubede bulunmalan ilan olu-
auT. 

* Bet iktat Askerlik Şubesin
den: 

Askerliğine karar verile;ıler
d en 337 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler, tebdilihavası 
bitmiş muvazzaf erler sevkedile
cekllerinden 30 E}'lul/941 salı 
günü şabah saat 9 da nüfus cüz
da nlarile sevke hazır b ir şekilde 
toplanmahuı ehemmiyetle ilan o
lunur. 

* BalcarkBy A skerlik Şubesin
den : Yedin.el •ınıf hesap memuru 
H asan oğlu Bartınlı Mehmet Ce
m alin (324-22) tubeye müraca· 
a ti 

F itn ve Zekatıııı Türk Hava Kİı
rumuna ver, Hu paı·a (Hava, Kızıl

ay, Çocuk Esir~me) Kurumları a
ra.sında kardeşçe paylaşılır. 

--------- -----------------

ASI 
Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAnı 

Keşideler ' ıubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 ildnciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERİ 
--- ·--------

1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
8 > 1000 > = 3000.- .. 35 > 100 > = 3500.- > 

1 

il adet 250 liralık = 200ıl.- Ur a 

2 > 7Fi0 > = 1500.- > 80 , 50 > = 4000.- > 
' > 600 > = 2000.- > 1300 , 20 > = 6000.- • 

\. _ _, 
İstanbul Belediyesinden: 
27 eylil.1 :141 cumartesi giinu hü ~ uk Türk Amirali Barbaroııun ihtifal 

giinüdür. İstanbuida bulunan nll'bus !arımızla teşrifata dahil zevatın ~aat 
9,30 da Be~lktaşta Barbaros türbesini tc~nf buyurmalan l·iea olunur. 

(8606) 

Beştlaaı; Bcltd yeaindı.m: Zabıt~ tarafıııdurı l.ı.ışıbo, olarak 11:ürıiliıp 
daireye teslim oluııan bir baş erkek merkebin sahil.ıı kim ise lıiı· hafta 
içinde müıacaaUu almaııı lüzumu, aksi halde ı:;;ıtılacağı ılıuı oluınıı·. 

(8li0i) 

Ka~ınırı.ışa • Hulıcınğlu yolu üz erinde bulunan Kafp<.çi Bt·kir 4:1:1nıi
inin kesilerek tamid i~i n';'ık rk~ilt rııcyc konulmuştm. Keşif lıeı.Mi 7!)9 
lira 5:1 kuruş ve ilk tenıinntı 59 11ra 96 kuruştur. Kc•şif ve şaıtnaııw ZH
bıt ve Muamelat l\liidiirliiğli Kalcmiıırfo görülcbiliı İh:ılc ı:;/10/!J4l pa
zarte~i gilııü saat 14 de D11lnıi Ene ümcnde rapılacaktır. 'l':ıliıılc•rin ilk 
teminat ııı l~huz veya mektuplan, ih,ılc tıu·ihindcn sl'kiz giiıı en el Ilf,_ 
lediye Fen Işleri ::\Iücluı-lüği.ıııe ınii ıacaatla alac•aklan foııııi ehliyet ve 
9 H yılına ait Ticaret Odası \'esikıı larile ihale ~ünli ımıayyım 'sıuıtta 
Daimi Enciinı<'nde bulunrnalaıı. (8fü~) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Orman, Veteriner ve Ziraat l•'akıil telel'ine bu ~·ıl kabul Pılil<'ct·k talebe. 
lerlıı seçim iıııtihaııları isıanhııld!l Sultanahmette Yüksek lktıs:ıt H· Ti
caı-et Mektebi konferans salonunda ve Ankarada Yüksek Zinıat F:ıısti. 
tüsünde a~ağıda yar.ılı gün ve Raııt !erde yapılacağmdan nnınzet lulebe. 
niıı imtihan komlsl'onuna mü.ıacaatları. (8:J77) 

THiiRS Giiıı Sa(lf 
Fizik ti/10/!>41 Paza rtesi !) -12 
Ti.irkçe 6/10/!141 Pu;artesi 14,30-17 
Kimya 7/10/!14l Salı · 9 12 
Bi~·oloji 7/10/941 Salı 14,:10 17 
Cebir 8/10/!IO Çarşamba 9 - 12 
Yabancı dil 9/10/941 PE'rşembe 9 -1::! 

'/.30 P rogram 
'7.33 Miizik 
7.45 Habeı·ler 
8.00 !\tüzik 
8.30 E vin saati. 

* 12.30 P rngram 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkı, tilrkü 
.ıs.:ıo l'r!üzik. 

* 18.00 Program 
18.03 Konuşma: 

Dil Kurumu 

adına. -

'

18.30 Pe~rev ve saı 
semaileri 

18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 
19.Hi Müzik 
19.30 Habeı-ler 
19.4fi Tfü·k Miiz. 
20.15 Radyo gate.. 

tesi 
20.4-5 Şarkılar 

21.00 Borsa 
21.10 TE~ISİ L 
22.00 Orkeı:ıtra 

22.30 Habcrleı 
22.45 Orkestra 
22.55 Kapanış. 

' ~4~~~~r:m~:n~~~~3·ı 
raddelerinde Yed1kuledcn Sir
keciye gelirken tı·amvayda Gü· 
ven Sigot·ta Şirketine ait ve 
biç kimsenin işine yaı·aınıyacak 
bazı evı-akı havi bir zarf düşür
düm. Mezkur znl'fı bulup ıı~a
ğıdaki adresime getiren kimse 
nakden memnuu edilecektir. 
Galata: Güven Sigoı tu Şfrke
tinde Kemal Güııdoğdu 

. Eyüp Ahkamı Şahsiye Hakim
liğinden : 

22/8/94 1 tarihinde Kemer. 
burgazda vefat eden Feyzullah 
oğlu Ha lit Güneysuyu11 terekesi· 
ne mahkememizce e1 konulmuş
tur. 
Alacaktı ve borçlularınm ( hi r ) 

ay zarfmda, v arisle rinin de 
(Üç) ay zrfında mahkı•rrıı>mize 
müracaatla kayıt muamelesini 
yaptırmaları, aksi takd irde iler
d eki paylaşmadan i"tifade edemi. 
yecekleri ilan olunur. 

Beyoğlu birinci ıulh hukuk ha- il 
kimliğinden: 

ı Sbahaltin Birkan, Pangallı •

1 
Cebeltopu sokak 1 O No. da. 

H azinenin aleyhinİZL' açltğı a- ı 
lacak davasının yapılmakla olan 

1 duruşm:ısı sırasında; mı;hakem ... 
nin muallak olduğu 16/9/94 1 
t a rihinde saat 9 da ilanen yapı- ı 
lan tebligata rağmen gelınediği- 1 
nizden mahkemece gıy<ıp kararı 
nın ilanen tebliğine karnr veıil-ı 
miştir. 

Muhakeme günü olan 16 1 O/ 
941 saat 9,30 mahkt•mt:ye bizzat 
gelmeniz veya bir vekil gönder
mt>niz lii:.mrnu gıyap kararı ycıine 
geçnıl"k iizere ilan oluh11r 

(941 1 49D' 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk 
ha!( mi iğ inden: 

Hazine tarafından G.,la1rırla 

Bereket zade mahallesinin Kemer 
altı sokağenda 33/35 numarada 
mukim Ynni Çermis alt·ylıine aç
l ığı alacak davasının yapılmakla 
olan muhakemesinde: !lanen ya
pılan tebligata rağmen ırn.ıhl...e
me)'e gelmediğinden, şahit dinle. 
nE;ceğinden bahi:•de 1 5 gün müd
detle ~ıyap kararının ilanen tı·b
liğine karar ve~ilmiş old•J~und m 
muhakeme günü o 1i:'.n 181 J O / 

941 tarihinde saat 1 O da biullt 
gelmeıii:.ı: veya bir vekil göndt•r
meniz aksi takdirde gıyaLınızda 
karar verileceği gıyap kararı y~
rine geçmek üzere ilan olunıır. 

(9•11 1022) 

ZA Yi İLAN - lstanbııl eı·k'!k 
ı lisesinden 19 /2 94 1 tarihlı ikin. 
ci dı;v re birinci sınıftan a l clı~bm 
tasdiknameyi kaybettim. Y t•n is i
ni. ç•akaracağtnıdan eskisiniiı hiik 
mü yoktur. Ahmet Hamdi 

::-::-::::ıır 

r . Vatı Mekteplerine.- ' EN SON 
Çocuk verecekseniz: Yatak, Yorgan ve Çartaf1uile : atak MODALARLA 
örtüsü, Battaniye, Havlu ve Bornozlannı ucuzca magaza-

mızdan alınınız. lsta~ı ~~hamam uddeııi No. 4 . AHENKTAR 
BURSA PAZAR/:SIPAHJ oğlu HASAN HÜSNi)' 

-----·---

!\1 uhanunc~ bedel! (:\Vuo ı lın clı.n lllOU kift. ... "' 1111 kahnlığınd• 
levha amyant ile 500 kilo 10 m/m lik dı:irt ki;şe t;rııiitli amyant ııal. 
ınastra taahhüdünü ifa eden.iyen m üt.eahh:clt nam ve hesabına (30/9/ 
1941) salı günü saat (14} un dörtte Haydarpa~ada gar binası dahilin. 
deki Komisyon tarafından aı;ık eksi itme u~ıılile sat~n aiına.;,,}.tır. 

Bu işe girmek iııtiycnlcrm (221)) lb·alık muvakkat tcır.lnat ve ki\. 
nunun tayin ettiği vesaikle bir~ikte ek~iltme giinü saat.ine kadar Kom!$. 
yona müracaatları lazımıi:r. 

Bu i~e ait şaıtnanıel~r Komisy otıdıın p::ı ası?. olarak dağıtılnıııkta. 
dır. (8167) 

ılı * * 
Aşağıda ciu::ıi. miktarı, muhamme:n hedcl ''Cı muvakkat teminatı ya-

zılı 1 kalenı taş kapalı zarf usıılile ('k!\iltmeyc konulmuştur. 
Eksiltme· 6/10/941 J1awrte!li ~ünü saat 11 rle Sfrkecide 9 uncu 

İşletme bina:;ında A. E. Konıisyonun,11:1 ynpılııraklır. 
1ste>klilerin muYakkat teminat mnkhu:>u ve cliğer knnııni vesikalarını 

havi kapalı zarflarını ayni gün ve ~aat J O a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lii.zını<lır. 1 

~artnamı>ler pncıısız olnrnk Sirkeddt' Komisyondan ve Bandırmada 1 
Bandırma istasyonundan temin edilir. (8298) ı 

MiktaM Mıılıamnıtıı. bed1ıl Mıwakkat temtıuı· 
CiNS/ Arfrt l,ira Lira 1 

Bandırma parke taşı 140.000 1G800 1260 

lstanbul .Deniz Komutanlığından: 
Dl·ııiı Gı•rlikli Oıtaokıılu için 

oku1'1arın kabul listeleri gelmiştir. 
Deniz Komutıınlığına müracaatları. 

her iki müsabaka imtihanına giren 
Alakadar okurların acele İstanbul 

(8468) 

Türkiye Cumhuriyeti ~ 
ZIR AA T BANKASI 

Kuruluş tarihi 1888 - Sel'mayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve A:ans adedi: 265. 

ZİRA! ve TİCARİ H Elt N E\'İ BA.~KA MUAMELELERİ. 
Pı.ra biriktirenlue 28.800 ·ı,,. 1kr•miye veri)'o~ 

Paris ter..a
hanf!lerı. 

.nin bu se-
neki kollclt· 

5 iyonları. 
"rnevslın roplarmın yü2 ve te
nin ven.ı renklerle ahenktar ol.mas• 
Uizmı geldiğini gostnıyor. Bu son 
modıı 7enl pu.ira renkleri de bir 
Fransa gı!ıcllik mı.llchassısı tara• 
Cmdan k'at ve plyas;ıya arzedilmiş
tir Bw-ada. bunhrı aJ\Call TokaloD 
pudrllbmı.rı yeni ve cazip renkleri 
srilsında bulabillcı11nl2 Şeffaf gü• 
r.elllk ~ g:>Jet beyaz ciltler içlıı 
"N11tıırel.. pudra şayanı tavsiyedb'. 
.Ekseri 3arL<;ınlar ile ~ık tenli es• 
m erlere "Rose,. 14yguıı eeUr . Pen• 

, be bir parlaklık v-erir. 'Rachel,,. 
pudrası dı:ı esmer~eı-e ca.tip bir renk 
verir, 

Zıru.al Ha:ıı. .... sında lwn:oarah ve kumbara,;ız t asarru! beıal>"' 
Ja.md.t 'n ~z f.ilı :irası buıuna laı-a seneJ-.ı 4 defa çekllacek kur'a 

''Pt:che" yazın aıdıgmo; g(ln~n 
al'tn esnıeı·l!glle ideal bi r surctt• 
im1izac; eder. Bunlardan başka T~ 
katon pudralımnın şımdiye k11dar 
h.iç görmediğiniz daha canlı, . daha 
cazıp ve d uba paı-lalr renklen var· 

dır . ıl 
Tokıili>n pud.t-tısı, ·~valandn· • 
mış,, tır ki bu sayede ~? defu ~-ah• 
tnceleşir ve Adetş tabu gibi goril· 
lür. Taze çiçeklerin esanslarılc 1.a· 
tir edilmiştl.r. Terltfuinde ''Krc?1' 
Kö (ığü bUlunduğurı.<lan iki mısU 
da/:a ~k uman aablt durur. Toka• 
lon pudrasmm yeni ve cazi~ r enk· 
leriru hemen b~ ~ edı· 
nU. 

ile ıışagıdaki ~:ana göre ikran.iye dat"ı tılacaktır : 

4 aclet. J-0('" lıralık 4,00LI !ıra 100 adet 60 liralık 5,MO liı'a 1 Kası·yer ar~nıyor 
4 > 60{1 , 2,ütlU • l20 > 40 > 4,800 > 1 U 
4 ~ 250 > l,O(JO > 1 M > 20 > 3,200 > 

40 ,. 100 > 4,0flU > Maruf bir Tiil'k mii~seı;esinde Ç"-

DİK J, AT: H.esaplaıııı<i,,ki pıırnlar bir sene içinde 60 lir adan lışmak üzHe ciddi bfr kasiyer a ran-
1.şağı ıJu•ıtıİ) ıııılctl' ikı aııııyc c;ıl;tığı tukcfüde % 20 1aı:la:oile verile· maktadır. Kefalet. gösterebilen ve 

cektır. Kur'alar stıH'ılı•: ·I ciefa, 1 Eylül, 1 Bi"incikanun, 1 Mart ı kadın olanlar tercih edilecektir. Ga
ve 1 H:ııfr:ın tarıhlc>rinc.~ çckilecektiı. 

~ı••••••••••••••••••••••••••••aıl 1 ıata posta kutusu 86 müracat. 

lstanbul Valiliğinden: 
Vil.ıydimiz dahilindeki trnntiiyoıılu köy ve şehir ilkokulların parasız 

yatılı kı>{ııııları kaılroları t.amaınilc dolmuştur. Bu husus için yapıiacak 
nıı'iı :unıatların k:ıbulii11e ınıkun kalınanıı.;tıı·. (8584.) 

D o R s A' r- Kitaplarınızı 
U ARiF BOLAT 
25 • 9 - 941 muam~ı ,.ı 

r ,. .. ''f• 
'" e vy l1''c 
c~ne·ırr• 
.ı ... l dt 
\ o~o l .t. 
~ lo". ı:>t. 

l Sterlt• 
1Clll hı •• 
100 :..,. 1r. 
100 t'eıı.ta 
11)0 Yu 
}(if} 1V,~ Cet 

s. ·~n 
t29 ıa 

ES.-ıA 11 V ı!. TA lv'&L.\f 

Yüzde 2 1 ll'l ss.L. 

KIT ABEVINDEN 
al ınız. Bütün kitapları b ulabi· 
leceğinu ~ibi Ankara neşriya. 
tının, Avrupanın model vesair 
mecmualanııın Babıalide ye
gane salı"1 yeridir. 

Gazete]e~ ili n da kabul eder. 
A nkara caddesi 89- İstanbul 

\.. ,.1 

(Deı:aım ı·ar) 

S.G.e. 
E:ı 1ıı~'i, 
İNGİLİZ 
UuJrofa!u 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

Eylul : Cuma 

1561> H · 

26 
H57 

Ramazan Rum! 

4 Ey lQI 
1J 

< • .ııı : 269 Hı z:ı r 14 4 

Volıitl• 
~ı.ıırı Vıuat l 

s D S D. 

GliA•t rw " "'""' 11 ı;3 •S 53 
Oil• .6 04 l2 05 
lkla.d.I 'l9 ~7 ı s '.Z7 
A~pm 12 Oı.. 18 01 
\ataı ıH sı 19 

33 1 
•maak (Yan a kn 10 1'.\ U4 ,13 

- :ıs 

Sahibi : Z. T. EBUZZi YA 

Neşriyat MQdiiril: C. BABAN· 

Baınldıtı yer: MatbOGi EBÜZZll'.t 


