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meselesi 

aldı yürüdü 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIH 
e o, ne öteki: yaJnız 
Türkiye! İşte böyle bir 
durum ve tercih karşı

sında bızim verebileceğimiz ye
gane cevap; Alman gazeteleri 
bize adeta bir minnet yükletmek . 
istiyorlar. Sö~lerine bakılırsa, 
Almanlar bi7.i Rus tehlikesinden 
kurtaracaklarmış. Olabilir. Fa
kat bunu ııöylt>menin manası. 
ııediı-? Bizden bir yardım, bir 
karşılık mı bekliyorlar? Bizi 
k~ndilerinc borçlu mu görüyor
lar? Böyle bir om aksat olmas'.'y· ı 
dı adeta başımıza lmkar gıbı. 
lbi~ karşımızda bir halil..«kilr , 
tavrı almalarında ve bizden bir , 
şey bekler gibi davranmaların- ! 
da hiçbir mana bulunmazdı. 

iLLi EFi iZ 
Reisicümhur ismet Inönü, dün 

şehrimizi sereflendirdiler 
- ·-- . t" 

Macal'lann Romed 

'

hududuna 6 tümen_ 
tahıit ettikleri ' 

bildiriliyor ----Bükreş, Baeın mütare· 
kesinde en küçük bir 

ihlllin artık kabul 
edilmiyeceğini bildiriyo 

Ve ilave ediyor 

" Romen • Macar 
münasebetleri y'lni b~ 

safhaya girmişti r,, 

Bükreş, 20 (A.A.) - Ot~; 
Transilvanya meselesi üzerinde
ki ihtiyatkar sükfıot, :uacarista. 
nın da katıştığı Rııs harbinden 

(Sonu s •. 3, Si.ı ti da) 

Et narhı 
kaldırıldı Evvela, şu noktayı aı;ıkGa 1 

meydana koymak isteriz ·ki, biz 
Alınanlara başvurup da bir Rus 

1 tehlikesine maruz bulundnğu-

moızd'IUl dolayı yanıp yakılma- ! M"JJ Ş f" d k d"J kb J d .Gık ve bızi bu tebllk.:-den kurtar- ı i e ımiz, ün en ı erini isti a e enler arasında 
Evvelce de yazdığımız gibi 

bir müddettenberi MezhaJıada 
koyun kesilmemekte olduğuı .. 
dan kuzu ve sığır eti fiyatlan 
yükselınekte devam etmektedi1' 
Dün sığır eti 140 ltul'uşa, kuzı 
~ti d<ı 190 kuru~a kada•· satı~ 
miştir. 

~=a~~~~~ma~~ga~;:: i Bir müddetterı?~ri lzmirde tetkikler yapmakta olan Reisi- / Kırdar ve Örfi idare Kom.utanı ile şet:ırimizde bulunan 
bir araya toplasal.-ır Ruslara bi-I cümhurumuz Mıllı Şef ismet lnönü, dün saat 14.30 da Meb'uslar, Generaller, Belediye ve Vilayet erkanı tarafından 
zirn h'a.trnmıı: için harp açtıkla- yanlarında Bayan lnönO ve çocukları olduğu halde şehrimizi kar<>ılanmışlardır. 
rına bizi inandır..,nazlar. Onlar fi d" · 1 d" ( ~ • • • d ·· 
kendi ideallerini fille çıkarnıak J şere en ırmış er ır. ! stanbulfular, Mılli Şeflerını araların a gormekten mütevellit 
lçin Sovyetıer Birliğine hücum Milli Şef, Vali ve Belediye Reisi 8 . Dr. Lutfi Kırdar, Bayan büyük bir sevinç içindedirler. 

:~!~:!ı~~~b~~tşe~z~:~ ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diğer taraftan celepler uıüte 
addii defalar Fiyat Murakab4 

( Sonu 8;ı. a, .S ü fi da) 

bir vekalet de alnıı§ değildirler. 
Tabiidir ki Avrupada. bü)~ik 
devletler arasıııda bir harp vu
.kua gelirse saiı devletler bunun 
aksillii.mellerine maruz kalırlar. 
Binaenaleyh, Alınan - Rus har
binin de Türkiye bakımından 
bazı neticeleri olabilmesi milin· 
küudür. 

Bu neticede Türkün hayati 
menfaatlerine hizmet edecek bir 
durum şeklini alırsa merunun 
oluruz,~ esef ederiz. Fa
kat bcr halde bu neticelerden 
dolayı kirrı.eeye bor~lu bir mev
kide ·katamayız. 

Milli Şefin 
nutukları 

Asalet ve azim ifade 
eden sözler lngiltere 
de büyük bir hayran 
lıkla takdir ediliyor 

Genç Türk mil· 
letinin mertliği 
ne delil telakki 

edilen cümle 

•• Eğer harpten kaç
mak mümkün olmazsa 
vatan borcunu şerefle 

ve haysiyetle 
ödeyeceğiz ,, 

Londra 20 (A.A.) - Cum
hurreisi 1nönü'nüıı nutku bü
yük Britanyada alaka uyan
dırmıştır. TürJtiyenin "ve e
ğer harpten kaçınmak mfun
llı.iin olmM.lla, vatan borcunu 
şerefle ve haysiyetle ödiyece
ğiz" sözlerinde remzini bulan 
hareket tarzı, asaleti ve azmi 
büyük Britaııyada pek büyük 
bir hayranlıkla ıtakdir edil
mektedir. 

Bu cümle, Atatürk'iin çiz
diği yolu takip eden genç 
Türk milletinin merttiğine 
yeni bir delil olarak telfı.kki 
edilmektedir. 

Propaganda 
konseri 

Tass ajansı çatıyor 

Çatlık Rusyası Türkiye için 
bir tehlike idi. Bunun yerine 
kalın olan Sovyetler rejimi Yeni 
Tlirkiyeye ilk teşekkül günlerin
derılberi dostluk gösterdi ve bu 
do~tluk bugüne kadar devam 
et.ti. Fakat Sovyetler devleti de 
alttan alta Türklere düşman mı· 
.:ıu ? Alınanlar böyle olduğunu 
söylüyorlar. Farzedelim ki de
dikleri doğrudur. Almanya ile 

·Rusya aı·asınıiak i harp netice
sinde Rusya ınağlfıp olursa Tür
:kiye artık Rıısya tarafından biç 
bir tehdide maruz kaJnuyacak 
mı? Rus te>pra.klarında yiiz mil· 
yondan fazla halis bir Rus mil
leti var. Ahııanlar bunları çiy 
çiy yiyecekler mi? Diri diri me
zaxıa g·ömecekler mi? Hayır. 
Bolşevik reJimi değişebilir, Sov
Y··tler devJ.,ti mağlup olabilir. 
Fakat Hus milletinin kökü ka
zınamaz. Bu millet bu kadar bü
yük ve müttehit bir kütle ha
liııde yaşadıkça günün birinde 
on ıtlaka belini doğrultur ve, e
ğer Turkiyeye düşmıanlık hissi 
beslemekte devam edecekse, bi
zim için yine bir tehlike vücuda 
ge.. .r. Binaenaleyh Almanya 
bizi bir Rus tehlikesinden kur
~nramaz. Biz ancak bir şekilde 
ı..endinıizi hakiki emıriyet altın
da gürobilidz: Bütün milletlerin 
istiklal ve hürriyet hakkını ta
nıyıa n ve bu hakkı müdafaa ede
bile~ek bir müeyyid kuvveti 
haiz bulunan yeıri bir dünya ıri
zamının teessüs etmesi. Bugün 
İngiltere ile Amerika böyle bir 
idea!in bayrağını açmış olduk
ları için her küçük devlet gibi 
~iz_ de onların galebesine limit u F k t b d"kk t 
·c;ıglıyoruz. a a a 1 a e 

Şimdi, meselenin diğer ~ir d e ğ e r b i r 
safhası ıu ele akılı.m. Farzedelım • • 
ki Rusya, Almanyanın dediği a kortsuz)uk IÇIDde 
g.~ı, bütün Avrupa ve bilhassa J 
Türkiye içi!l bir tehlikedir ve yapı ıyor,, 
Alnıaıı ~alebcsi P.>.syayı kimse· Moskov>a, 20 (A.A.) - Ta.sa 
ye zarar veremiyccek, bir h&le ajansı bildiriyor: 
s-1k~ooktır. l!'almt, .A.n:nny~n Gazeteler, "Hitler kışkırtıc.ıla
gale •. esı Avrupa .çın ve hizim rı safında illılbaihar lrayna,:ıma.sı" 
için mcvc~t te_b'i'=cyi ka:dı~acak başlığı altında bir makale ııeır 

Ilu;;cym C~hıd 1: AI.ÇIN retmişlerdir. 
(So111ı Brt .! Sii . 'l'\ IBonu Sa, ı. Bil il do)' 

Yeni bit kültür müesseı;:esi 

Türk Coğrafya 
Kurumu kuruldu 

~~~~~~~~~ .... ,~~~~~~~~~ 
Reisicümhurumuz Kurumun koruyucu 

Başkanlığını kabul buyurdular 
-

1 
Ankara, 20 (A.A.) - Kü!tU-, 

RUSYA'DA rümüzün ana dav~~iy~e.uğraş-
mak ve ulusal benlıgııııızın kuv· 
vet kaynağı olan Türk tarihi ve 
Türk dili üzerinde araştırmalar 

Sovyetler Kerç ve 
Donetz'de 

taarruza oectiler 
1 

yapmak üzere Ebedi Şef Atatür
ldin kurdukları ve evlat edindik 
!eri Türk Tarih ve Türk Dil Ku
rıımlarına bugün yeni bir milli 
kültür kurumu daha katılmış 
bulunmaktadır. 

Geçen yaz Ankarada toplanan 
birinci Coğrafya Kongresince 
teşkili kararlaşan "Türk Coğraf 
ya Kurumunun teşkiline ait ha· 

PASIFIK'TE 

Birmanya'da yeni 
bir Japon 

ttaarruzu başladı 
zırlıklar bitıniş ve kurumun ça. Bir Japon 

=f HARP DURUMU f= 
Avrupada yeni cephe 

Alman ordusu her halde büyOk ölçüde yer 
çıkarmayı hesaba katmak mecburiyetindediı 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

- YAZ/Si ll NOI SAYFAMIZDA -

Anıt -Kabir projeleri 
------ - ------

Jüri heyeti tetkiklerini bitirdi, üç 
proje hakkındaki r2.porunu bugün 1 

Başvekilimize taktim e decek 
• 

Mersin Liman Sirkat!ne e lkorıdu 
j"v eni Sabah,, ın Ankara muhabırinder:j 

Smolensk cionrın
da bazı k asabalar 

istirdat edildi 

lışıııalarına başlaması için An-
kara Valiliğince icap eden mü- k r U lJ a z Ör Ü * Anıt - Kabir projeierini tetkıı< eden jüri heyeti m~ııı.ı-
saade verilmiştir. sini bitirmiştir. Beğendiği üç proJe hakkır.daki raporu •. ı :ı ,,. 

Milli Şef ve Reisicümhurunıuz tahrip edildi rm Başvekile takdim edecek ve heyet yarın akşam Ankarı:d:ın 
İsmet İnönü "Türk Coğrafya ayrılacaktır. Rapor hakkında lıiiküınet icap eden kararı vere 

[A.A. telgrafiarından Kurumu,. nun koruyucu başkan- [A.A. telgrafiarından cektiı. Anıt - Kabir için verilen bO kadar proje Pazarte.,ide•ı iti · 
hulasa edilmiştir.] lıklnrını Jiltfen kabul buyurmuş- B hulasa edilnı!ştir.J haren meraklılara Sergievinde teşhir edilecektır. Kabir Lına- , 

Moskova Radyosuna göre Smo irmanyadan bildirildiğine gö sının inşasiyle bahçe, park, yol ve su işleri ı<,·ın 3 mil:ı·o.", ıı· ra : 
!ardır. Kurumun yasasına göre re ş· ı · t·k t• d J " 

J ı. h . d k. R k tal ıma ıs ı ame ın e apon tahsis edilmiştıı·. 
ens < cep esın e ı us ı . arı Fahri Başkanı Sayın Başvekili- taarruzu başlamıştır. Taarruzun • ~ıe-ın· T •-·-- ""~'·e"-- El Konılu 

kuvvetli bir surette tahkim edil- miz Dr. Refik Saydam ve fiili büyük' .. k M d 1 300 " •• .....,.....,. ,.,~,. "'"' 
mi" olan bir çok köyu·· !!'.eri al· d M ısnıı an ayanın * Devlet Demır· yolları Umum Miidu··.,ı; 'fersı·n ve •.0ke~-" ~ Baskanı a aarif Vekilimiz (Sonu Sa. 3, Sil. 2 de) ." j\ o .• 

mışlardır. Çarpışmalar çok kan- Hasan Ali Yüceldir. ı------------ derundaki tetkiklerini bitirmiştır. Mersin Liman Şiıketin" Hii- . 
lı olmuş ve köyler hücumla Kurumun amacı, Türkiyede kfunt>t kararile Devlet Demiryoll:ırı İdaresince el konmuj, Lı-
zaptedilıniştir. Coğrafyanın ve başka yer ve Avustralyaya man faaliyeti arttırılarak yeni rejim altında çalışmağa ba~IR· 

Moskovadan şu malfunat veri- beşer ilimlerinin gelişimine mıştır. 1 

liyor: "Sovyetler Birliğindeki ve ilerleyişine çalışmak, Türki· üyiik Millet Meclisinde • · 
İngiliz askeri heyeti şefi Gene- yenin ilmi metodlarla coğrafya- taarruz *Büyük Millet Meclisi bugün Şeıru;ettin Günalt•yın rnls-: 
ral Mac Farlane, dört Sovyet sını incelemek. cihan coğrafya liğince topl~ndı. Enciimenıerden ll:numi heyete gönderilmiş ld.-
tayyarecisine "Hitlerizme karşı hareket. ve ilerleyişlerini takip --<><>- yiha oiınadıgından Pazartesi toplanın&k üzere içtimaa son verdi. 

( Sonu Ba. 8, S U 3 de) eylemektir. · Koııferaııslan 

----- --------- - ------- ltalyan gazetelerine göre * Ciimhuriyet Halk Parti•inin ı"tihsali>' arttırılması et:a 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Fikri Tuzer diyorki: 
;vo.~~ 

<< Milli Şefimiz y eni taleb e yurdun un 
yap•laeağI y erin tayla -ve tesbltl ile 
yftkmdan i lgilener ek bu işe yüksek 

a lakala•·m• göstermişler» 
YAZISI 3 VNCO SAYJl'A!H7,DA -

Bu, ıarktan, garp· 
tan aynı zamada 

başlamış 
bulunuyor 

fında çiftçiyi tenvir maksadiylc tertip eitiğı konferanslar de
vam ediyor ve alaka ile takip edıliyor. 
Enıazıık Aukarada 

* Bcrlin Operası Ba§ruuranniyesi Emezek Aalraraya gel 
miştir. Yarın akşam Ankara Palasta iik .<onserini v:ırcc~ktir. ı 

Uıu, Muka,·elesi 

1ıfilaııo, 20 (A.A.) - İtalyan otu1. bin Rostok tipi pulluk imaliyle yüz bin uç demiri )af~'llağı 

* Devlet Ziraat işleriyle ve Den•iı· ve Tahta FabrJ< .ları 
Şirketi arasında yapılan bir aııhşmaya göre yüz :..ı.ı oı;yer tipi, ı· 

r;azeteler!nin .harp muhabirleri- ı kar";rla_ş~ra~ ınukavelename iıTlzalanmıştır. ı 
mn verdiklerı bir habere göre, ık Ogretik Kanunu 
harp ve nakliye gemilerinden 1 * Telmik öğretim k<ı.m.ım layih~sı Maarif Vck:ı;~tin~ !ıa· 
ı:nürekkep 100 kadar birliği bir I z1:1'lan~ıştır. B.u 11i.yiha ile ckıtliarın mcsu, te<iris csasla.ı teı:· J 

1 araya toplıyan bir Japon t!!';kili bıt tdılmektedır. 1 

(Sonu B•. a. su. 2 d.U 1 \\. / 
- - - - -



c~~a~~AH·~~J (~~9~~H~i~R~.~~-B~E~R~L~~~i~ 
Parasüt va para ·ıçü Bu_garistanlaticaretimiz rDkuyucu 

Diyor ki: " ,.. •naklcelüa klNI rnüJaf .. arJ11 öruırnli ~ tat1'1cldaJu. 
~raıiit agrı, hususı 11• İtİ•ah llir 611.k.uıı ister. BWlll rll,j-..• 

lıaı lıeller.tliıı 11ozifuini •öremetl:ji d• N.Jr.idir. r- er iki memleketle yapılan yeni ticaret 
2nlaşmalan yakmda yürürlüğe girecek 

HaJ)iste bulunan bir 
okuyucumuzun ricası 

\'azan: 1. Bedri Celasift 
-===-·---========::.=:.======-

Kauçuk sarfiyatı 
Yalnız zaruri ihfiyaçlara tahsisi 

için tahdit olunacak 
Bölge Ticaret Ofi8nde blltlln lastik fabrikatarlerinin it

tirlkile bır toplantı yapılın1' ve toplantıda Şevket Süreyya meT 
cut kauçukları asğari ihtiyaçlara sarfetmck 1i.zam geldiğini 
söylem ştir. Neticede kauçuktan mamul eşyanın ciUlenni tah
dit ederek el?.em intiyaçlara kulJanması kar&rl~<1:Jnlmıştır. MeY 
cut kauçuklann hangi işlerde kullanılması limm geldiği lk
tısa.t V ek ileti San ayı Tetkik Heyetinden sorulmuınır. Alına
cak cevaba göre hareket edilec.ektir. Diğer taraftan hilktimet 
tarafından el konan ka~lar klmilen Ticaret orw taratı. 
da.n sabn alın~ktadır. 00. .ihtiyaca göre peydıerpe.r piyaıa,p 
~ verecektir. 

1 numaralı 
ihtikar 

Mahkemesi 

DealzUlller çayı 
ŞE:hrimizde bulunan DıpnhHU
~ yann akşam Parkot.elde bir 
tanışma çayı ~n::ıcalerdir. Ça7 
aat 5 ten 22 19 kadar deY&m • 
decektir. 

Temin edilecek laemJa.t Denı. 
lili fakir talebelen arfediJecM 
tir. 

ı lmcre Be en"e1at yapılmış O-• 

lan ticari anlqmamıs 1/11/941 
tal ihindenberi meri,ette:n çık-

ı :la=';:"ıi.!':~ kikJerlni bitirerek memleketimi
ze gelen Her.bracht'ın riyaseti 
altında 7 kişilik tmn salahiyetli 
laviçre ticaret heyeti ile yapılan 

lctanbıtl Tevlclfh•nealnde tneV· 

kuf bir okuyucumuzdan ıu _.k
tub• aldık: 

~ ı:ııüsakel'eler bıtmı§tir. nı in anlık namına rica ed rhn. 
Mukaveleler yakıMa imza olu- (İstanbul Tevkifhanesınde Mev-1 

1941 •eneslnln llkteşrln ~n 
10 uncu Cuma günil saat 19.30 da 
ıüya rüşvet almışım gibi alAkalı 
memurlar tarafından Paşababçede 
Be,uerguvan caddesinde Ahm .. 
dia kabvesuıuı bahçesmde fıRrlm 
aı andıtım Ye bldiaenln ne teJdlde 
cereyan etti!lnl kahve mOşterilıeri 
g5nnil;ılerdı. lI ıkkın tec ıı için 
kendilerlnl ~ahit göstcrccc mden 
klm oldu lannı bann bildirmeleri-

nacaktır. kul) Zeki .Berkkan. 

Zannedildiğtne gftroe İsviçre ----------
ile yapılaoa k olan bu yeni ticari 
anlaşma ile lsviçreden her nevi 
makllie 'l.ksamı ile mensucat eş
yası alınacak, buna mukabil ı. 
viçreye fındık. tiftik vesaire 
pmderilecektir. 

Şüpheli. 
birö üm 

. Dm - Balpr 'l'leard 
••hrwhn Bir adam evinde 

Diğer taraftan Ankarada bu- .. ı- 1 ak b 1 d Jwwı Bulgar ticaret heyeti ile o u o ar u un u 
ya.pılaıı .müzakereler aona er
mek m.eredir. Oğrendiğimbe 
göre Bulgaristıana t.a:ka8 usulü 
ile yapılacak olan ticari müba
delede, Bulgaristan& palamut ve 
4ericilikte lmllandan tırnak ih-
raç edilecek. buna mukabil Bul
pristandan kimym madde v. 
Dire ithal olıınecaktır. 

• Karar def teri nerede ? 

.Erenköyünde Çiftehavuzlar
da oturan inlaat kalfası Halil 
Kökü, dlin evmde merd·vene 
bağlı ve ölü olarak bulwımuş
tur. Va.kadan derhal zabıta ha
berdar edilmiştir. Hadise esra
rengiz bir mahiyettedir. Vaka
nm bir cinayet olması muhte
meldir. Halen karanlık bir ma
hiyet arzeden bu esrarengiz ha
disenin tahkikatına KadıkBy C. 
Müddeiumumisi Bay Sıtkı Ka
raltı tayin edilmiştir. Vakanııı 

meçhul faillerı aranmaktadır. 
Şahit Nuri iki sene evvel derdini dinlemlyen 

Cemiyet Relslncien jikay.et etti ve .karar 
deftersiz cemiyet olur mu 1 dedi. ---• ıı er---

4 -· Beı sene hapse 
mahkOm oldu 

:ll llAKr 1912 

HARP DlJRUAiU 

vr 

Yedikule 1r.rmeıif ınsarlılm· 
.... iemir ..... "' ,. •• ı llÖker
.. akMt'118 Nipzi.-adında btr ·--'-"-~llblillAtil 
hmu Aaıt.ve Altıncı Ceza J&lh-1 
aemealnde yapdan cftnkil dunı.t 
maıa iiUiltiiÔl beş sene ~~ 
mahkim edilmlttir. 

lKI Ub'1<ah 



n •.. O ulun biribirile ~ı:~tuıın-. T&ht1a.n 
~ e ll.srp 1a.rl.lıiıin tın paibk b:ı.rllc~ 

Film DaliW CECIL iL Oe .S ILL'io 
en ıbiiyü:k Şnheseri 

TiİHI<ÇE 

KL PAT 
,... 

~ Bugün L A l E sinemasında 
' En film b!Jgüı. :r.yni ZW13Ilcb 1ımlrde LfiJe ve Tan s~ 

1 Pro~ iliı.ve olı:.r~ : V~T Dh:::;EY'.in Renkli M1! ... ıst 

OE.: 1 İZ iZCİLERi 

'l'e<F?n!lİ ve a, ....... .,~.~u· 
S cak ···iuıu !il · 

\ . 
~ 

J. -
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Y0R0KALlı 

i Salialua,, 
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