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1-ir. 1 (A..A.) - M-* I .... lllmd-
nila 111...._Cl ....._ ............ ..._ 

/,...nl•r •Ö• ltiirrigeli11i laais 
olmazlarsa onların 6tqlaru11la 
balananlar det1ld •damı tlefil, 

............... 711111 ..... . a...._..,. .......... ....... 6inr p6.ularl.,. / ••• 

................ t.ı.tWll ... • ........ ( ..... 1 ... ..Wf..a.le) ....... Nelm: ltl!O 
Tels.Taniriefkir,hunt.1 l J 

CA1rika muharebesi:J 

Londra 
enditede 

-
l•el •deriıiı 
~eslis ıldliııı 

lııilizler ~e siyliyır 
Almanlar bir 
Yenizelandalı 

tümeni imha ettiler 
KABla•, S (A.A.) 

Ortqark maaat brarsilunıa 
teblili: 

Kulaarebeler, cenıı bir b61ıre ıllı
lulhula cenyan etaekl• beraber, 

o ıs ·so 

::..ti: !.: =~ıiem~:=: ................. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~~.~ ... : .. ~~~ .. !~.~!.~ 
Senar btif kollarımı•, mahare- \ _ ı · 

be m.,.tanlanal tıemislemek basu- 1 , ,. '\ l 1 
aunda ,~ danau.ı.ıarc1ır. B i r J • 0 i ç r e 

M. Churcblll 

Sicil Risuna camH& Eldudda'- 1 

::.: ~-: :ı~·:i.:: M o s k o fi a gazetesine göre Ordularımız 
tirH.ıt.,.. - Soll-. ....... ..... o"n lerı·nde Rus 1ar1 a Moskovada aar cltemaa ıraraı .. aa denhden 

biraz bedbin 
g0ranaror 

M Ch.-chiU ... .,. ... et-
ı...,.. tefebbb etdif anJqılan blr • • ı • ı• le • • I "' 
klcflk pm1 llmaaa stnaiye munf- yenı arazı ngı iZ rın gerııeme ıe 
fak olamadan tıopca atewımisle ba-

• tiii Dublkla ..... ...... 
ca • ...._ (Jiai ••tlWn) aibi 
l&iiai)'or. ı..- a.,,.a.q;.;.. "'tıı:t:;.selerd• llmra .. ırler kazandık birbirlerine devam eaigor 

telm11'• denm ecliJ'or. Gelenler a • 
runula Almaalana Afrika kıtali 
kurmaıma llHIUUp .,eUak rGtbeli 

..._ ...... ideli,.._ •ıtawww 
•• ., ... k ......... .. 
..,...... .... o. mü ... ..... 
lari •içbir vakit m ='•,..._ ... 
~ Almaa1• ile ........ tok 
alç eldujunu, t.pis ............. 
illıili teldikaiae ....,,. bulunda. 
..... ...... selclikçe tekrarlar. 
....... Eauen l..WS ara'aM8İ de 
...._ icap ettinnelrteÜ. O .-
lelreıtte idare ,........_ (Jini ai
• ) ellerincle ti...,._, diler 
... memleketlerde olcluiu ıibİt 
~. '1..-keMa .. -

,. 1 .... 

,_ ;.,,.r1e. adcleeııw'-• -
... lllİUet mubdd...tma ait .. 
... hiçbir bakikeıti ....... 

aialemesler •e idare tm'Zlanma c: 
• ......_ millete uk ..k •ermeJİ 
~ nz:fe addedel'I•. 

M. Curchill'in de ifte eçık ko-

:r;:{~~'t-~ Rostof ........ milletin_ ........... ..,.. 
_. ~etinde buhmm·ee. 
.... ieri aelmektedir. 

blr ıu)Jq nrdır • 
ltla,. .... 

Boma, 8 (4'.A.) - ltal,an ordu. 
lan •mv.1111 ~ı• MI au .... 
rah teblfif: 

Jılarmarllracla ..... ,. faaabjlna 
Tat- IHnlt •aurebel• cle•aa 
etmekteclir • 

Tolwulrta -,.. faalıyetı ol1119t 
" ileri mlfl'ftlhir hll'Nklt yapmıt
lardır. 

Zırhlı birlikler 
ıehre 25 km. 

meaafeye geldiler 

Berlln, 1 (A.A.) - Alman ordu. 
lan Bq'lwmandanlıtuıın tıablitiada 
denılıyor ki: 

lıloakoTa cepbeahıde, Alman JHJ&
M ve ıırhlı ltunetleri, diillft&Jlın 

pudaııe aaub•emet&Jle Ye. ..U. 

pnlıaDe 791 ...... b.. 
l&IUIUflardır. Dhtl lt9 eDl&arebe
ler unuında, dlifmanın IO hicum 
arabuı tahrip edilmittir. 

emniyetleri 

yoktur -Almanlar isterse 

Sulh garın 

Berna. 1 {A.A.) - Oft: 

Momlıcwa izi ıle SIJor: 
Ankara, (Radyo paeteal) _ Al- Müttefik olmalanaa raina• 

mantarın llo.konıa 21 ldlometn Rualarla Anglo-Saklonlann blr
kadar yanqmıı old~n bildirili- lerine eauı17etleri 1'6kUır. Loa-
Jor. Şimaldek1 Alman Jutalannın dra ft Vqinctonun plfml• 
da eehre çok pklapalf oldutuaa mahfili•~• meYCıı' olan kail~ 
dair blrtalum mnııuk haberler ıel- at ıudur ki, 8o'V)'etlere pnden-
meJı:tedir. lloakon radJOSQ bugün ten yardı• klft ıelm- . "1• 
Alman sırhlı teeekkilllerinia lloakTo atır Wr surette aenechlecek 
nehrine nn:ut olduldaruu Uber ...,_. IQfa a. alWft R • 
Hrm.lftir. a . ·- dola,.mr, ki .,. ...,._ . Y • b • b J iri...._._............ enı ır çen er eme 

~~~ doğurabilir " Daha s k bı·r ı·ktısat sı·sıemı· ~~...= Yazanı General' Ali buıan S&b;s 1 1 H 
- ........ cbı alkerl mükellefi.. •sd oaou 1'.UllANDANLABINDAN __________________________ ı ______ _ 
"'9 tlıW tulim7a m•~•iJet .bi-.. •m1- bilclirmiftir. ki itte M aretal Tiınoı;t im. 

9 l&DC~ofsrad) tehri cenap taı.Aa- Parti· Grupu Encum·· em·nde ve harı·çt•ki bı·r ..ı mihim oı.. cibet ele...._ ıre S6 ncı Bo)fev.ik Oftiul.,. nnda iN mukabil taarıuz hayli in ~ 
•• • • • rile Doneç havzuaad• 1 .1 10nlef- k!~flar göstermekte ve fakat her k b' J b b •k• f 

Bir•-. diti11 wli ti. LııPis ·n tarihinde bir nnıkabil taamaz K1ID Alman mukavemeti kal'flSln- ISJM me US ar UDUD tat ) JDe tara tar llilleti diye ort879 bir millet çak· "apauya baflamaftı. Roatof tebri- da çok zayiata uiramakta idi. Son 
~ laaika ııla laiçltir ~in fimalinde ve (Luganak • Vo- tefl'İn ortaında. Kerç'~ ifsalin-
~ medluri .._. ..ti ka- den aonra Kınından gen alınarak Ankara, 1 (Telelalaa - Partı ı vena Killi Kort1111U Jtaaaamıaa lardan budan tat:Mbta ., elaa 
................ a..a:. milleti- ~ 1 

\ Roaıtof karf181Ra, Tqanroa civa- Gnıp Enelmetll ı. 1abah ... t ıo ladili hakkındaki liJ'ilaa 'bllibda Killi Konmma Kanwuuaua taclDI 
llia ..W. calmm, Witüa mnca- ' M o J D E nıaa sönderilmif olan General da Recep Pebria reillitinde totla- priltmelerlae deTt.m etaiftir. Ye hillulmetıa dalla .-it ..waı,.._ .,.... ~"_,.._imi (O.,,..t .uıf• 1, .. -. '•ı •arak hlkt..- .-ıtı l&llh1etler Ticaret Vekili Mtmtu Ökmen'ia 't'eıQmaaiai -. ltllıarfte oot,...... 
• 

0 lıNe ........._.oı-,. IDlld .......................................................... -.................................... K-...ıarın teYcila ettUderi mabtelif ele ltulunmakla beraber dlllJ'&llıa ba 
,_ W e, lasilisleri. A.,... B k sualler 1ur1D1 ı.actatt fR'al'- da- cflnki1 darama ~ htlktmo. 
...... ~ iiwiodeki diler millet- T''nel kayı•ı 8 rşlar ha •,abUecek teclblrler etrafında tin daha ııkı blr lktıut mteaai ta-
... elti ............ ordular helh- U Y mlnakqab ırecen bir kontlflllasın- kip etmeainia fa1'dalı olacatı kana. 
mlk ~.-lan ,,_.... INnk· d '' 1 d ı• dan sonra Zlraa' Vekili Kuhllı atlndedirler • 
........ o ~ ...... mil- u n 8 e Ziya G6kalp'ın reni hayatı Erkmen • almlf Te llyihanın, Ve- Çok muhtemel olarak ba ll;Jilla 
leli.~ dnn aaun mevcll- tileti alikadar edea lcısunlan be- prek Enclmende, gerek Umanıl 

Alaıanlar Rostof 
6nlnde 21 bin 
zayiat verdiler 

Moakova, 3 (A.A.) - Gece 
DefTedilen Sovyet tebliii: 

2 ilk.kanun sünü kıt" alannua 
b~ cephede diif;nanla çarplf" 

11U9lardtr. C.arp cephesinde tici· 
dedi Alman Jaücuıqlan -:. :t --41\ıııllm 

,..... 1 .,,,,, •• ~ .... ~ 

Almanya 
Fransayı 

tahliye ediyor 
Donanmaya maluıbU 
lıarp esirleri 
bıralalacalun11 

...1~ .. ....,.ada. lailMr Yakİt u- .J l Pe-rni SAFA rinde lsahatta bulunm'QftUI'. Bu aa. Heyet ictlmaında clh1iıll6rbn hfl-~ talM ~ Bantlajlar 
1111 

go fi ..... fl;; .. " .. 0000000000000 &ilerin sırat lıldhaaltn artııanlmaaı ltöme~tef\ ba cihet de •ralacaktır. ..,,ı. J• --~ ....._ 
........ An--. ~ U.......S ~brıldııalcıntla ıeligo; /DAL ....... ._. .. Fakat...,.,. 19,ı...,· • ._ paifletflmıMl .-... ..... ait ol- EnciimeD pna (lttagtln) aball .. aörlfmiit olaa 
......... olchıia ~ ... ~de ...... c.aimlpm Ymi Ha- EnMdeld 11ılııddr-... .. d* tahmin edı1mektedtr. aaat 10 da tekrar toplan•Nk m.... ~ Görias 
mitteflderine Prdlım IPia .._ AaerikaP .-arlaam11 olan , Pf'• Çlkanh. a. kitap..... llillilwle, Wr •... zz 1 Aneak dahil •• har!çteld Mebus- iılne devam edecektir. (B. B.) (]'avı 

6 
tiaoti _..,....,., 

1ewldne mecbur ohl.... -~ otan tünel ka:rıt• dQn •bah Hay. SJllDClur, f.lrat ...aw. farla --------------------------------.. 
lar, ..keri mükellefiYet ~ darppra ,.ımıı •• ~mrük mu •on deNCe a.uit bılmitiılcl- Gözlerimi bpanıa. 16 M h k .. • t 1 b 
J'eti .uecllimi~ ele~ o.• daim.a ameleai rapılarak Kabatqa n~ ilnrettir • ..._ ...._.. M ~ Vazifemi yapanm 1 Q Um 1 g 6 B 7 Q et 
maanen mGddete :nh1aar etm f ledllmlttir. Bqiln TOael mey - ir delil. mammı ltir ,.... cliP Ba kadar lluit ........_ fi.. 
•e L-- bitince mük~llefiyet der- danına cettrllecek •• muvakkat a& KlllM:lk öneCblncle ele, kir ama•• Wrlki, irade ha-

_., 1 iJ!-' • -- ma'--radan ,.ıkanhp Uinelın m1h l!..... .. L _.._ L..ı .__ "d h-1 1-ldınlmuhr. ng" o:ıerm .. k._ .... ' Gökalp •- dewaiacle p"irin uaae ,. ...... ,.... -ar,..... 1 • 
"" - -~ verlı .... makarasına sarıldık - r-- ..aL! L- Lnla• L:L • 

L-.. ı...,.•-erlikten ka-ı.n. ' 5". -ı~- ..;;. ..t...mde - ._., aca- - ·1 Ull' ..,. .... = d-e•o millette ,;~in flllıSl tan IODra ~rhl• konacak•• ara- ~-..:;ı-;:__. .ı..._'!L~ clir? Ywt isinde hayle hir İci• 
- .. balara baflanacaldJr. _, __ --...- ..-nı__. ..a.L

8 
(Lu..ıı ..a..: ··-L L!... icl 

hürriyete aon ~erecede dü,lriin ve ten .oma, io'nde huhmclutu ... uu7 •e. ,_ .,..... _. • 
al1alna olmalanadan .ile.ri ~ek- Seyrısefer lt1 için yapılması zamansn Wrinci cleYre,.e ait ole rilre) Yannlf kaç kifl ..,.,... 
te4ir. Bu hürr"yet da,kiinliiiü ao- zaruri tecrübeler bıtilkten sonra maaı ihtimalini kabul ecli)'OI'. mz? Eler iN vuife da11aw• B h k" J ) b b 
L.••.;.I....! ·~~ hoyaa11 ~ya en geç pazartesi sabahı tünelin M .... _.___ na lrö1lii7e .. ÇOcaia bdar ono sa te ar ıgv ının e e acısına u ceza ver·ııdi -xr ... U111DUU•• ···f·re açılması muhtemel- iinew •• ul9' - .. 7~ L--ıe1---L .. _il..!..... ~~L y •-.ae --.can ile Bapekilde .,...i aeyn- ~ 1 •1.. • ..s.u a.. Lh._ı.: derini •u.- .._ - sıuw • 
._. ~· • d" L! *--"' dir. Kat'i gün ıaıeteler e ı .n ıd,,._., ua lnf..,111 it'1'i aade iki ....... rasdmaa mti-

50 yıl ağır hapis 
clereeede oldulu içan ii ... SJlllU• ve büyiklililal ~ aade-
•--.ıe biikurnA ... li·n alelide •aman- edilecektır. ı:.ıı..."I ilk 1.1:.ıı.: ..., •• ,.. U..tdı, JUkuaki 
~ "' u .;. .. e temua .. -.ı DmaD, dOrt" Lelimedea Lo.L. L.--: ~ ne sibi saikler •e libum- BandaJlarda ge yor ne bir ,Hr, ne bir fikir tada IM7it ~~ --· 
lar olana olsun, mect.ari ulrer- A'""ıca Rumanyaya ıımarlan - alır : Hece 'ftminin en iptidai Ba L!a..L- -ı....z... 
l!IL !L·- lal• .. -bbiis hile ede- ,,. ) .:...,:_.ıı L 1 w_.., ~~ .... ..._ 
.,. • - ·- - 'wr' mıt olan bandajlardan 120 tanesi kalqL• ~·· aerrat celYe i- .it huı telrim8I .....-.d.n.e 
.......... y.ola cıkanlmıı •e 260 bandaj ain manzum ifadesi ~ibi, miJli. L-ltl telr tik • i -:t..11.1er!nl 

N°lteldm ha de&ki laarp çıkma- !çın de Kumanya htlkW.ednden ,.t fikirlerinin •Y&Ca diifmlt ~ebılia w.rrZt"'~ 
... 9"81 ele, F ....... ile .. rih lair ihraı; milaaadeat alıamııtır. idıliah!W tekr~,..., ..,.ı.. ... it• •aırn .... Y..ı ~ 

TASvlRI EFKAR , ________ .., ............ ~. • • ,,, ..... -"'/• ........ 1 ., 
,,,..... ....,. '· ..... 1 iM) • .... 

Faka 1 ederek ıuçlulan ınulatellf oesalara 1 çarptırnııttır. 
şebekenia elelıqıaı Nihat ôlko. 

ntla 30 gıltlaa /aala ap "'"" alllıtUlıfı IPn .... ., ,........,. _.......,_.,. 
Nıluıt Ôz/ceganea 30 sene •111' lıop• .,. dif er birblrlae cem T• ilht' ed mes le 50 

1 .J _ı..a-l'f 1..-.L- l .... ..,... laapee mahkdm olmllf, aa. 7 6 .. ~. "" mungo ı ııır--.agı un ara ~pıldılar ea1c 'ltit ee.. ~nuuıada 30 J'llchla 
fasla hapla eesuı olınadıtı • 

iltıNıi ..uınesa .... e.w ım.ı-11aar ._. ealateUrııtı da•uını ID-l ıuhlulmlyeti• _ .... ~ 
.,ana.n deftal .? ...................... ft ... llliHIW tl6im (0ınw..,. 4 ..... I ..., 
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lGV,..üN?! ..... · ~-1',,..ıi; ~- ( o ; HA T J R A L A R 1 o J .,. Patiska, basma Ye "f Moakova ve 

~i~hn~~P~~·~ ~~------------~-~ 1 ••~eııas~ R~~~ 

. .... - ' . 

SiYASi -VAZIYET 

0=:..~=~...:=~:== 1918 de Moskova dau 111 ıacak 1 ,~._~ila~~d.= 
akbopa --.la i.ti,ea .-; bir muknemet ••. Hani ~ kaclmlara ~ -~ _ --
hayat halda verelim di,e husu' ha...., batının. fakat kanum .._ 6eçftiertle Vlll,.U. ,...._ .._ artmat MNi •= tla WWiıwlıde-
fa ----- ..... ._..,._ lecıe4tlit ....,._lwınm; tu luılabalsk ı..11 __. ,_ı ,.. 11...s ma. clirW. Ah t ı "- cewrllıcl-. 
7el'de. clntete millete mukabele "imi' ıitJI medlaler ••••hn ten Alman Sefiri Kont Mirbacb'ın katli • Moskovada çıkan .... aeJerde caiı .. nıara paca. patıa.. hem cenablardu " bihuaw ce-
ı.c1a emn"yıet effl"ii .ı. .. ln lı:ar..-. imli mallaUf hden riya- J u. ..... ~ .......... -. _....,_ ....._ aavd•n• 
.._, ............... lair fi_. seçinclili Wde. ıa- 0-. ihtilil • htililci sosyalistleria faaliyetleri .-ıs 1takln11c1a ftrilm....., aaen.. I .. ı uwlMW ..__ iln"le-
•11•ile:v• aöedewm~ m tiidia&n makaflmeti ... _ _ -. 11..n.ıtk u .... lıllörl116 _.......... R..a. idadi ..... 

Ş. ,...,.... ıôtlullp de Plt~ ~ "-•atini ..... .a,.. ı ,....._ 1111 - BllCI•· ..,.. 6mril_.. 1111 lefa elarak •tr aa:va blclir ._,..... ~ MI" de bau taıbUa lmnhi1uma PC- ...._ .. ~..- .-kilııtleld W•• 
ı..-tea tplinip sisi t...tik lllllkm 10Sa bilditini okut•• ,adi- pamus ıçm ,.. ....-. bl.1' lııldneye öptüm. Gö:derfm del• olarak arka- araldr ICouü .--ifer aaı.MJODL l mqUr. dere plıı?s ekte W • #tknm 
glım lns keüı:i 'll*'*aı.P • • • sahne ohatqtar. A:rla"'8ftlıerl Un• daşlarının verdikleri afsilitı cına- n11 elde edenll ıl ıdaıa buılanm Niiha Mlttlanaa ......,.._ ..._ .. i,......... .._..,,ada 

IC'1111 ne dene cleaiııa. ._ •mma ft IMr tinini• alduiu cı"bi, dısnw Ul'fl auıkut ppılacata, hat. kacmnı7& m'"8ffü -....ıar. ON• bllaw tarillled )'Ulh bpaa1ar ....._ - •ın .. 9MOfbnl· :......-=.:= :L"::. =:;. iı!::.!~~ ... :;: :r:r::.· :ı~::*:.::'~ G. Kemali Ulylemezoglu :~:'1:::0..:.:·:•sa :ı:.: 
1

=: U:~ .. :::: ::'=~ ~ 
...ı ... a71du .... iltetnecliii içön, pyretini abi iatlumette bir ye. mantarda, IWrlulJde yalaıs olarak ac>- ,. = ~ pcldet ,,. ..... ......_ poalarda 7UJ)ı tarilllenle ..ı aJmL la7it rftmU'ldir. Banl.nn hü• 
~ rihi ~ •e bir müu.W siW bakibti örthu ebni7e kaga çıkmnıuını ibtar •Jledlti AL ıet. ahuıqı Hl..-rd cbledha. Be da fimdllik ta•ıaen ıutltp blmq Ja wbanhır. Alına~ ..ıa. aik- tUa • t ... i bns' w binlemi~ 
lııaDuA zihniyet"'• • man Sefiri 1'ont Hırbacb, 1a&t ilu men Sefarete dönerek bu elim hi- lardır. Tiıatn bınumdald aabala- tar1 ll ..veyi 1911111JWltlr. ....... ._. ,..._ ,.._,. PS• 

Şimdi .tik ...... .relelim: De.Jet mükemmel kananlar P" ıl• oe arasında, Sefaret binan tç111.. dıııede1& bük6mecimm Jaaberdar e:r- fin tamam• Uktmet. elbıdedır. B• I Dal Ye ,.ılmlere kolaırbk &iaten- malda oh _+ ..... 
P"Gr, bunlar 811'91111fta RÖre iatenilf'ft fey!sli neticeleri wrmfyursa de iki Rus tarafmdaa taballc& ile !edim. Akpnı yeıaetinclm IOBra g(ln nepedila resmi beyannamelu. eell mahalle ımlmeeaılleri lnmlarm Alm.,.ıM'ID cenap eembta Ç"'k 
•l.el)ni bu k•n·l·kh oyunbozaıılıkta anyalna ve mesellı gençle• ölcttirülmöıtiir. Beyler lle nzı1et hakkında müda- de Almaa .nzta.. btltAclen dola71 maaı riadanlannı tetkik eder* laL. ilaileclilderi 'ft lılmkova ile Kay. 
ırlnıisi, 1ııümüzdeki civcivli plann ieaplarına ıröre ,-eti,ıirmek Hadise şöyle ohnatt.ıı velei eMr etmekte Uı:eıa, _.t on Alman::va emper:r-hsden Almanyayı rer liate buırlı:rarak Yerli llallar brtef ( ... sıli --•) anam• 
ilt .. memize rehnen. oafan birer hıh mak:neai sr:bi btiyütüyor •e Enell BelttYik hflkümetlnden Hl! bire clotru ailib ııealeri ititihaiye Ruayaya ilim ltartıettinalye muYal- Pmriaruıa 16ndereeetlentiıo. Pa- clllld demia,.ı.• Rostof de• 
..... (tqeltWis ef~) mel~i ... layannyonak, yine .,N müze- men teminat ahndıktaa 90nra 110 .. başladı. Hemen kaı>ılan ve ıtıkları fak olarlana. bundan lqilla, Fran. urlar urafınd'• verilecek kapmalar mir7oha • lekata ettiti Rieun'a 
ft ar1'oııa umu mGftid Wmmetlerini gösden uzak tutmsyalım. kovaya gelmittlk. Sonra. Alman Se- kapatarak pencerelere koştuk. Cad- sız, Amerika •e Japon emperyallst- mahalle mOmesalllerınce 7etiıa 'H ıreldilderi anlaphyor. Alm•nlar 

°'ı. UllDl-diyol"l19 li, bu fıknmLı ben, Son Po~ada biP- faret i ittihaz edllmi' elan bir ba~uk demızden halkın Jraeıomakta " ar- !erile onlann emellerine hhmet eden dullara datıtılacaktır. cepMclen laicam ile olsun, cenah• 
~ ıW evvel ıeael• yetifıı-si hakkmda kıymetli bir makale kath binaya hiçbir Rus atremesdi. kadan yeyhm at.q ile mitralyözler sosyalıat nwıolÖSJOMrlerm an8UI o- ı.nlan çevirme ile olsun. Moako• 
,._n maht.rem Doktor s.di J•mağm fikirlerine de tttcümao o- Sokağın her iki ba,ında ceceli siln- işlemekte olduğunu gördük. Derhal lacatı be:raa edilmekte " halka Fe C ı• YllJI Wr • enel ele aeçiaaaek is· 
lank, onun benim ve .._ da....- bq1ca bir cephesini lef· düzlü ckırnmı askerlen nöbet bek- polisten telefonla al•hğımıs lıaber- da bu dahilt d6fnwalara UJ'll itti- tedikleri iflr'rdir. 
rJt etmİf bul_,.,... lcdikleri slJıi, Sefaret ~nasında da den, şehır ıçınde ıayan çıktığını ve haıb .tam tafti7e lı:.:lınmaktadır. Be- Çlaldl llandma aoma ldn• 

müsteşu. kitip. sabit Ye aefer ola- malumat verıhneden tı0kağa çıkıl- fareti Senı,.,. karp leh&lbamd .1. • k diLıailııe ...,._ Mr tarafına •e 
rak aıtmı,ı mütecavıa. tabii hepsi mamuı cenbını aldık. Silüı ees1e- timdfye bdar Meblr ~ria v~i fi 1 r Q Z a Wm• Laı•itıf'e J01 a9'mıf o-
dtlellah. adam vardı. Zaullı Mir- rine biraz sonra top udalan da ka- olmadıtmın gueteler ile ilin edile- la:rl ıa. 
bach'ın yazı masasının bernıde d.. rııtı. Bu bal ferclaaa gün on bıre lı:a.. rek efkln Omıaniyain heyecana Siyui ahnf a-inde derin le-
ima bır, S(i&ilnde de diter bir tabH- dar aürdü. Nibayet ihtllilia baatJ- düşmemesinin temini ~ devletle. Bir ç o c u A un sirler J•pan diter muharebe da· 
ea bahnumta. ıcen.nst biT tlri kan rıldıtın ı polıa baber vereli. Baban rıne menutta1'. Müteveffa Sefırtn hi Mısırın ıwo bududund,ki bo-
Haridıe KomiaerlliıM gttmıı, bı r zade Şükri Beyi 7anıma alanlı:, cenazesı yarın akşam Berhne nakle- tramvay &ltlftd8 .ır-macfır. r2hJn cemrbundan çe-

d S 
' 

•-·d --6 ._ -~ ·--' k o di1ecettir~ • ..., ,,_.., L_-r. 
kere e u taa ~ m """a ... ili" 1:ıvarım .... a ı pera meydanına b- kafa Si kes il dl yfrme hareketi ,...,.n l.lllflllZ tank 
benrft tlıS1J9' ıı..a ptm~. Her dar bir lt!Zinti yaptım. Meydan bom 8 Temma 1111 - Kont llir- fırkahnnm, Alnum '9'e ttatys.n 
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ııla • laiıdelt __. d7antiM tideT, bo,, fa.kat tiyatr,O ile kilO bqlan bach'm nqı ba aqam husus, bir Dlln Slpahiocaiı Qııündo 1.& J&llll- ceph .. inin ,amm çewinnesi " .... 
Telrllulıt•• .. Y • ..,.:KANDElllR J'&rtlM ....._ eı&erw. dlllmllna. Ba askerle lnıtatılautta. llejene iL treıtle "Oqa 70l1I ile Berline ı6n- dakl bır ccıcutun kafua trunıraY risint tebdil eylemeli tnr.ıizlere 

...................................... ıltıflltlettwthl Mriııl .... 78' -. nıne, llirbacb'ı~ ..anldutwaa baHr derildi. 8eat itte Alman Sefareti• '9kerielderi altında kesı)IBllr mretile büvük ümitler -.ermifti. Yenia-
MDetielerl•ldn. Dla81e1'1Mfzlft 1111 ls ... 1. sının pencere kenarında oldatunu alınca bemen ti7ab'o biDUIJlı kataL de 7*pllaa .. ,uhncle lııeyetı sefa- ..ueeı.n.. bU lıar llua wlsmH landa fftuıwm d.ı.. l>ilyük ciir-

ve Jainf tleflltinmlM Uatar ~ tırarat ltımsenin harice çıltmamau- retle birllttıe 1"ıhmdak. Rahanl _.., •11ftar'· etle Milww .......... ~ı.. 
alaaıaz... 0.fGIUD buradanl • tim. cA&ıdm Kemali! Mukadderat- nı teınia eU1it ı-.. DO ...-...,. 111 atlt.eakip Sefaret •htetu W ---

ta. -.,_._..,u.- ••' Alab • -ıı be- _., 1 .... _,__._ 'L......!°..~ ınulahatl'lan IUetsler kJSa m ~ Km_.. ~; lla ,,ılat• Tolnuktan ..... ...,,. 991nberincle 
-~ ,_. •• ,.....r n --- ---- ma • ubede balmlaralr llirlıadl'nl ..._ BUesilrıci ....,.... ..._ 1lirtad Wr .... llPl'llll haraç ,..paa tn-

A111ı amanda, TOrtriatan Ubile- Jlnni, ota. bttl ellJ tlonfflblff ise o ohlrb dıJerek ıe.etkiilbiln q,dftl&t bqiadılraı. ıı. ar.lı br- fUllldan babeetti. •ıtevetra iJe adlACIUt ,...... H ,...uı•ıM -tlu p:sl ... hirlepnİf olmuı &seri-
len a.-n• ... ._ .... lana- artan a ... .-...-Wr ,... -.ua derecoalni patenaııU. Cınayetm ika mısı ordu ~iradında• ldr lnarnuu• T11lardanheri ldlı..a lıutıia ....._ ~•ar. Aaedor T•b•I• a.. M &ç8adl ..,_ ................... 
tbmın -ır bf1' fl!tftde lötl-.mlt ol. 19eaapsıs mala.eme •• ber lthff •ü- olundaıi11 ata. ,.. -~ aatte muhalefete ılbhak erleditiai blkL •an itlbaNll ·~ .. .._ w,.,. dotna pı. Mr .._..,a d ot.n ....... bt'I " d...-.mh 
•·--na dair orta:ra atılan iftirala- 11em111_ er esHtia ile Ufa eofa Aldır- oknendı_klia:1 ~~ T~~~· LoSaana _t metlme haber verdim. llöteakiNıt eeltaldl 'büı.tl · .w..a. --- --.ıııa.aeı ldDde au.-lt .._... aedeeler elde -in--&! Loadra-
_.. ,,_ -.--- .... - a de p telsrafı cektba: •e_.._. ~ ....__.. ~..:11-:::a· .. -= fakat __ .. ---~ wdma allL ~- - ... !...,_.Jle~nm·:..: nn .. ,... er.uta- ..... ~. •aca .... adı şurken, ~n trir el ln!ndtsını _ .......... - w~-- ~ --· , .. _ -.... n. ~ - •ıpue 

streret inandık. Hat.ti, bu halk a-1 TG:rtlstanda ha flYdeff sitGrG- dürtmilı l'ibl, biT aıtda birdenbitt cDtht ıeeetlen itibaren hthyan kil( teffıae lllJleme:rt ..... tık MI- Da ffllftlftlr. Audonın bfaaı ~ Fmt Tohnk ........... laat-
ruındaki wleranıruı, .. rkta beı:ka JOrd1i. başuu Çftiıwek durdu ve reqt aç- ıne1ademat bugffn lltfe nkt1 pek •Ulll. Jılabad1111 W. UJ'll da IRr kerlelder altına iutıet ederek &elten tmcla açılan ,..tilr .,,.. •unun de
~lıfr •illette 111nnl ....... ı W. - Bıınt lft'Wft Pata el'tdu kal. tu! Bu levha:rı UJI unutamam! Se- zi71Mie ıiıfdet peyda etmı,se de iSf- kasıt nna. btbtadlfaDm aı.. 1'1tl ıs..tlmlf. cecü lııemea llmlt*lr • ....., koridor, çok dar olap f&rlr-
41ia edellihrim Bir.o bıçbir yerd~: lrar kaltmaı lıer taraf dt liman ke bebınl ,anh791D9dıtım " 10rmadı- leden aonra yuaı yaTat ualmıt Ye anlatmalttt. V•k&J& milddeumnuntlik el 07- tm " prptlm harekete seçen 
cneden namat tılnuyomm?t cntçın allecekttT tım herhangi bir rababn:r.lık duydu- fıimdi artık .Olr6n tade lltıtınmı' d- Galip Kemali 9yJemaoifw mllft ~tun cetıedhü JD'OaJtDMI edea Alman tank fll'kalann tarafından 
er~ t.ata1170nuab dıra el....ıı. Diye ııonn Jıılo11kevaya, TOrlds- tan• tahmin ederek cbqb içte - === m === adliye doktoru !:un Karan,..,.._ inal ohlllcluia rfbi fnr.lizlerin e-
Bo halk için (halka hizmet etmf!k tandaki kumandanlar ne cenp Ye- yeni gelen .ı\YU&turya askeri murah. ,,.

8
, AN ) nıhaat ••nalttll'. line ıeçen mtihim sevkülcen 

üz.ere mucadeleye al.ılnııe bir Tirit nceklerinl bilemfyorfardt. hası General aıyaretıme ~lecek, ! M 'A T B' A r...:17 C' 'E' DJ • aolrtlannm hepsi de istirdat edil· 
••• , klfı ıdl. Daha 1914 .eneııhı- mtısudenlzle biras erken clde71m> ,..,_ Mnı ..,l.J fi. Barbarosun heykeb mi,tir. lnsil:zler yalmz Sah,..,.i 
dee bile bir Tlrki.t.anlnmı, .. tanı 1- Kmılordu, . lcareılattıtı lllUZUm deyip kalkmJttım. llotad1 veçbile Kebir içindeki ..a..Iarda hare-
çtn. Rmyaya kal'fl e1.kald1raMleceti., 111ukavemetlen topunun ve tayya- beni holün kapısına kadar teşyi ettı, u•• Betıktatta Barbaros meyda~ına kette bulunuyorlar. 
nt kırm... ta~Dr edeme9dı. Bolşe- resınlll ooklutu ile yeaorek üerlfyor. aJTıldılı:. Sefarette arkadaşla!' ile ç u·· n c u·· tarı· h Al dikilecek olan Barbaroe )leykelınin. Yeni Berka m uharebesinin fid· 
-rilıJer de itte IHlndmt dola71 11&7* du. ötle J'flllflilni ~ sonra, lde - dDnkll Daım, Encfhnen tııtMubam- tletini kaybettiii 'H hwı1izlerin 
letnde idiler. Be heJlluı bi"'"'lnre ne Törlriatan mGeahitlerlnin etınde t im veçhile yanm saat kadar tstıra- da 22 lıln 1traya yaptırılmaaJ karar. kendi inwfttlerinl yeniden tan-

olmuşta! ıtıs - ırı.c vakayıinl bisim henuz bır tek top bile yoktu. Bolşe- hat et~k üzere odama çıktım. Saat konser hakkında laştmlmıştır. sim '" tensik ile me"'11 butun-
Ça tule. bttten aJ11abildlkJet'1mızin, v!k toplarının tmermilerine C(itüıı- iki bueulta yuı odama tndım. Remzl Vall gitti daklan Kahiredelri in.ruz a!ke-
,.._kled"·lerlmıdn '"kında bır tecelll lerinl açan mücahitler : P- ile birlikte Ansturya Genera. n" -L.... lan .__1t-.J1llll L--- ... - .. - Dtln 1abah Ankaraya gidecek o- m ... m uucannu 11e7-
oldu. Auti ınGeadele,e, aııkediie öy_ - Tanrım.~ ne olur, b1H bir top linl beklediğimiz sırada, İspanya ecnzs:...e ~ maharelJe arbk 

n- ı b lan Vali ve Belediye ReiRi Doktor uııg... ..-·-

le all .. t.ı·, ı-. ..1 ve ba•landı kı, •imdi Ihsan evlel .• fahri konııoles11 ol01t. V11man ı te a. Ga-' Gı"ra• ı· •- Sadallab AA d tona em···..:.. " ,_,., • " '"" ' .., &a a - ıusmıa •• zevkine göre 7aptlan tak- Lütfi Kırdar, işleri dilayısile ha~ '",. .... 
mfiııte"Vtiln (Aman eline ıdfltıı r.ç- DıN• lıatırııorlar, aonra 9d i- ası işlerine ct. bakmakta olan ma- ıarına tertıp edilmıı olan ü. simleri, mili: t&:ihin sıcak göpüne ketinl tehir etmit ve akşam Ankara Siya•t lJemi ilzerinde ,...,_. 
me11in ... ) .n,. Urtir tıtrlyorlu. YaL eınde: hain atnl,uından llöayô Zybıne'in çüncü Ctarihl lrODaer de verlldL Sa- sokmanın solaklığı ve akaaklıfı an- ekapruile hareket etmiftir. caiı tesirler ~ana ıelrnemit-
n z .,allct.an cl t>/!11. o K1Jnr kadar ckı - _ VuuurL 'Yu11111'.. gelditlni ve hemen bent görmelt ıste dullah Ağanın en mühim eaerlerin- Jaıılacafı gün adına (tarihi) denen tir. Yalnu: Ameribııda ink: .. n 
yl1Mt kopa. tınlar caalınm teblL tini haber ftl'dllt1'. Renct atmıt. den fBeptl Arabin) t&kımt seçile- IGonaerler bu tsme liyık olacaklardı r. Bir muallim ha1al ..,....dırmak gibi mvnkbt 
ltcye koyal"ak bir mOcadeff!ye hatti - Vuuurl... Vaalll'I... Yqaan dDi tatalmeı bir halde oda,a cıren rek, lıoateklnn ma Şaır N..._'ia bareet etU isler lnralmufbr. Ş:.mfi aal ai,.a.1 
..,.anaeamazlar~ .a.y"n möneYVerler_ Tirldstanf- Zyb11w 79rım J&'lll•1ak. franaıscaamı _, ... -•--'-k ... ı..: O Os Ş ki ULUD G uh ..__ in-... - __.._ e t--,. • ... ..._ b-dı-D} ı_l-1&a• r. mın av A (Zülfil& &6renJo. Ba'LLında .... __ i•a•1-- .._,_...,. m areue. ..._ p11r1.m11 ..,_ 
1 
_ _,_ ~ .... -w.n - .._ _ _... Diye inb:re lnlı1e eaA nrfıorlar- da b6sbtttla kQbetntıt btr bal°": - .,_, ....... _,_. .Jı_...a._ r...&...-Ll--L .. .Jı-.__ 
_.. •- ... _ ... - _,__ evol 1 qıeı ere . rlu 'hep bahtı at- , muhakemesine lüzum görülen mual- amuır. ıı::.nn:111a111 " aru9nn a-

Kiri Kimd, Mahnıut. Canulref Ribi dı. .. c.Ebelw lllrbah T&e! R üs- 11ıblcb. Gaai ~ rah olurmuş-Tek limlerden Sadi Günel hakkında ya- mami surette aıefert.er edihııelel'L 
bh111111anlaT •Y..-ıın Türlmttatıl• Ba anda Hlıalanna. 91lerine, 1on! Pelemtal JCuern. toldab 1r .. 7ın *. r_alan bir ,...n calmdıft 1 dltdnl stJreydhn baht:m aiyah ola:r- pılan duru•ma sommda ,.._L.__dakl ne ~ ldlktmetfn yapbfı telılif 
d'y ~ --- L--..&:..-... ··- hrdetltrino 1anlıma ko•an, eepha- 11.meleri. ·ıe tleff eaemUJı kNabild}JoTlndea bil 1 -' y ......... -----~ cilıı .raL..-..- ___.__ -

-··· -··- --- - Y"" 1 rt~• b d ıçın mııen er, oau , ... tanıMlf dı) ..• beıl&leri olwaurbn ara ,en -atla• •"-t ..,_..'==it ve •uma- lllWl't"mll"etlen wum'" ......._. 
.... , h 't ld l - --- .. - -- -~ sgz fl' aa .,wıuye aı a ı. e - l d l p-...1- ... -.ı • ...a-- ·- • ua .-~u- •--'&.... ..s • -ı ,. at .... ar Te ıse ı o u ar.• -· ,.,_ _.,,.... ••na ..uıa- n- -ı-M 11 ............ L 0 m& 1 ar. •••- --- lttr muzrp sfrerek (JUık otdu SDle:r- Oeıhbı beraetine karar ftrihıuıtır. ._ *llWillfbr• a..YTU -eeraee 

'-- Tlrlr tn.lan 4a -nıa-. amaa, - - .._.. •• ıuın- b••ı. B A 1f B--'- a. k • L-..L!..- a..OP..ı_ mi ... --. ,_ ... ,,_. dan pll,onuıL Ne ihtilali. llancı ...-a aeı r ..,.,, ,.. 1&r ıaı man Efendi:re) diye möclallale eder. " ""'9 ... ....-.nıı _..... •"••o 
er raeydanlannda •laltlenn ar..._ _.__ ~· b ıle .lluUfa Ça9111 ,,. lmıail l>ecle- • vaaiyet plünc ve .-eı olur. kon. Tevfik Kut ..........,.. .......... dell, • 

........................... aa kaıı.,_... topT it ....... ~ .-r --.. ı:ı nm illi . .ı.....- SAi 0 U --• ..._....._ .. _ '-- ~- ............. , .. .... hMiaeJI llutınmJ~ cıtadldrf de- r ... n 1" .......... natr aerlerde JapılaD talwmla' bU ftOYi• • •ll••lnln te,ekk r ........ T9 ....._ H"llllP'-
...._. •-.. Bu _.......... --- .. _r ı.-.ı lMı defa düa fNla mu- den~• --ı• ....:.. ....... b-ııLU.-.-ı.. ola• T'ldıllltallıla .a. .. .._ - -- - · dJa Z.W.Uı Wraa kend11111i tephJa .... ,_ .... 1 uJ il r1f .._, ... - --_.._ 
-- __._ .._,..., • ... derece L.I L L vaffak aldu. Sea bfrHtf tam mlna- Bu defa ... "" •-L_.__ _ı..._ Ta""h Ane relaimis, stanb aa JI! .___.:ncleclirler An-'- - -
.ltfanl W. ....._.. .. Ye .,. •- - rak. evinin karoısındaaı b6J1la aıt- - - .. - .. -- llWITI T Tf'k K • beki ı "1'11 -· • r..--

....._ ....u.. .___ rnalıe ıelenll. aoa delerim lN•- ladaa llMla ubırla ......... '9plan .U. teala .._.._,.., lllnalın musikıaıne mticlahale olundu. Pakat e 
1 

ut un enm yen tisi ise miikeRefi,e&s tatbe. •• 
=~::s:.::..:.= - •Eletferını harcamata ltqladılar . ve mıt.rai:röderile bırlikte çıktıktan. lhenk öatünde cmh1an sealerln, .._ bo müdahale (Kıl sabi sinlüm ,._ ~ z;.maı::e:~:'! do~~=~·;;;. mele:'~ ~ .,,. meni ... tJeri
worla. ........-. .._ •illide ... term~llrı 11&•1& lleaapaıa .Ulh n&. " btmm •IPl'f ftrlı~arak ublL 1ısı naldı. Ba barıuata JUJlanım. rifan at.tutun clnine an) pallalan etmek nredle atlb seatema l&'J'lft ne ait nntiJ-1arnnn haleldar o
...- ....... UPll .,_ lllllllb _.. •eL•~~mba1t bJllatlı•nna ~,ana. lerd~ 78,htı tahkikattan Atman sıakldi":ted almm" old~ıa ~k: · obınrrfcen Yalıya Kemalin (Mev'idı Maarif Vekili •• Vahmme btitıın 111.c~aa •c1İfe1• diifmiitlero 
_....__ .. ...._ Wr .... ....-a....a. .._ raa, ""'"'... r atee dalpaı rıb1 ma- SefıriJJın 61dürilldülil cenbmı aldı- me e z e memnunUL eçen ı mehtaba ns açnuo cflmüftan flb. d 1 tal besi d t- dil' 
-•-· - • •- Tü..... .......... __ ... --'•• koDsvde da.- aulanla• a.tta seıı rah - ..... ___.ı.r t"rf---'e mlhn i- meslek arka af an, e '" oe • • _.__ •-t- .__ aum .... _,."'r•M -•n,,........ • tıaı alatabll41. O aada. metrdoı. •a- lcfl _.. m:u u ~ l•nna Ye mah1ıet'Wln matbuaıınusa Japon,a P.,.cıu:" 1 U'JV• lftP 

71ldlMe .. &1111 ••ıılııllllıllMl't .. ,..O.. •ı. P•rolalan: ıMe ehlna ottuft, ne Um ıeen rtrerek, AYUıturyah Gene. çıkaran teKman, dat:. ber~G uymakla bidftn lfrnt6' o rnalı) mısralannın ayrı ayn w.eldcflre teessörilnıüs ~lerde Wr natm .öyl~ ... 
~r•ı~k W.. lıM ..... tabıJe paha11ına olana olaan TDrkıııtanda rafın seldifinl haber verdi. Ben te- iyı J•pb. anun a 1 u zumu an arap brıemuı nev'inden oldu. A. mitti oldatandaa t6lrran ,,. •J'l'I· ~ httftd ~ fala .. 

dMti9e 11111. •otmuş •lan rnilU rahu a6ıuUtrmek. tefona elnme alarek AJmaa Sefareti ladıtı ve hele yeril yersiz kötü zlaler dereceaine erltmtş olan Fuzult larnnmn ailemiz namına sa:vın sa- deftlrtir. Bu esnada 1•"'°8 • A· 
•• ....... ...,. ..,. bl'tl •· lliDI mukavemetı kırmakb Wt. His&eeanndu M&luma& ia&enıek il- ıearpma) lar 7apmaktan vupçtlii ile befb... kalmayı çok tsterdım ııatenlalo ibl'""nı rica edenın. merikan mlatebetlerinde ,.eni 

,,,..,.,,.. WtrJ sereydiaa. cBaymaalarl• dbenk, "akit, aes btrlitini boan tek püraıı. fakat Yahya Kemal de insana he; -· Ailni ll09'*' .,ı b;. mesele çılnnı,ta'. R~lt. 

Balıılar .................... 
Ziya G6kalp'ın 

yeni hayalı 

"·---· Kont B&WYlteb f Bawnc) tn cNe de ortadan bllmut olacalı:br. Yakit iltifat ftmedft> ieJn onun ıe- Mu.ne: KUT Hfnd;çinide Janoa •an~Tnfa 

ı 
baberl• di19 aordum. Bunic te bi- Haca Arif BeJden 6c 1&rknnD lenmlt beıtialan lral'fl11nda FU2111li hadden fazla olttD ohmı~ ree 

a C e aım!e beraber Atinada bulunmut procramda 7er almaaJ fena olmadı. sahlfesini muvakkaten kapam17& ra- men J8JPOll7a hlllrihnetldclen Mil"' 
Y pek HYditim cok lo71Detll blı arka- Haııı Arif Bey 1&rkı latadıdır ve 8& 111 oldum. Tanburt DfirrtnGn taksi- ka aıakamlana mirine bpddı. HL nuqtur. 

k 
• ı A dqtı. Atlar cıbı bir uda ile: cEvet sene eYVel gözlerınl kaparken klasik mi, tarih konserınde bu a•vi bır mü- seynt, Nihavend, Şebnaa nağmeleri- Mahvrem Feyzi "l'OGAY t e. J at J Ekaelana! Maalelef itittıtinia haber Türk musıkisınin dahı aon perdesini dahale oldu. nın tesiri altıu düştü, fakat her 

'.il' ıc -' d d Ond ....._Jı: defasında fttkına Y&rarak aüratle o1N .. 1111uwıııı_ıu_111ııııuo -~ 
doğnldor. Bieare o•ta .. ındi il lr- in ırnu,ur. an aonra •ur mu- (~atf Aralıtrı) makarrıı eti!ip • "' 
dülerb ce•abıaı verdi! General de sltlsı ba,ka bir yol tutmalıydı. He- bükülmete kabılıyeti olm ıyan sert geri dö_ndll;h < Beyabtl A~~~an) da ı s-k ' : Vecizelerin ~erhi ~ 
od&Ja ..tna•• balondu. Kendisine celer -• dört mıanh beyitler bet- bir çelı' ktı'r. Çok duyulmamı,, üze- rar ettı, •• ayet u nı ... ma ea ço l l ii il• "9 •wı ı..•- t ed S duJI h A& dahi lltllftllllllUlflllllllllllllllllNHffNltlllllllll lr 

hildı.- anlatarak, hemen Alman telemek yolunu terkederek edebıya. ,...me en a a ••Y1 
P•gami SAFA fd • . ............................ are ıafe, ıhbar ve 

,.... mill;,.tç-liii, ........... 
dnfetçiliii, .. kapta ifade e
dildiii t•ilıılw ~ ,USJI) 
.-a all1 oluwıw tirdlden 
-.ıra. haı6n. MltBn A.rupalda 
muzaffer do...... fikirlerdlr, 
s.'cle; fakat hllldbtilt banclu 
daha as 1&cle olıkıl- ÜB 

.öyiiiyol' '. 
Ba...,. ............. ....... 

tir: y • ...,..,. ,.,..,,.., ~lde-
fecell ...-1Wt~ .... 
d~tmw. F•lrat hu hramet, na 
1~ hUt6n viatlfl"'' ..ıce
~....,. ....... Htalt11t1t 
d~.tlr: "'-Gmfen Rteye de 
t.a.mc , ....... lıu~k,.,... 

Türk olmamn WaeS ....., 
nn? Banlann .. ~lıaeee4i 
.. ta.amale"'"""""'~ 
Wiren ~ TIHr'Hle tf~ 
fnol-melr ....... .,.,....lr ....... .... ...... ,.. ... ...... 
... ·k 

tetkik ıubelerini 
ihtiva edecek 

latanbul taee Teşkllitının faall • 
yete ~mtll etrafında calıttlmalı: • 
tadır. Hemen lriltGD buırhtlar ll
mll edılmıttır • 

laee Teekilitı, ihbar, tetkik ve 
iate ıtlertle •tr&tnaak bere iç ta
beden mtnkkep olacak&ır. ihbar 
kısmınıa otmdW kadron •JlltD ma 
bafua olunacak&ır. 

Tetlı:ilc tubesi ılcı kısımdan mGrek
keptir. Bırlncl kısım fıyat teab1U, 
tkmei tı11m da kontrolle mewaı .. 
lacalrtır. taıe eubeaı de ıkl kısımdır. 
Bunlar da teTZ1 •• .... ıflertM ba. 
kaQJdardır. Bu ıkl •obenln de kad
roa11 yakında tamamlanacak ve ~ 
killt faalıyet.e ıreeecelı:tir. 

fTtZAR - cG61P> edebi roma. 
nınu&, 1uımıaa told.,......_ basln 
........ Öllr .w... 

_,, rınde i,lenmemiıtir. O kadar ld ~ ımrendtrecek bir kararla taksimini /n•anlor, 16.s laürri;yetıni 
Sefaretine cıdecetiml, istene lren - ttmıala efelı veremliJdı. B6)ie olsa dullah Ata bu makamdan bırtakım 
dlsını de bırltkte -"'""-..-;mi a6y- idı kllsUderımııın deteri aaalmı, oL bitirdi. B~n sö,•Iedltim gibi tarihin hais olmaslaı.a, onlorı• 

•-·~-· vüc11da getinnek ıaretile ona btıyük sahifesini muYakkaten kapanuttım, 
liyerek bılmem nıcln, tabancamı ce- makaıaın ,ep~i b1I' milli 111aaıki llgı ghterraelrle beraber. o bile (Be. tlyotroya dolduran alkı• sedalarına 1 bOf/onnJa 6alanaıtlor .,,.. 
bime ko:rduın " Rt1Mi P&faJt .ta ııahıoı olurduk. Halbukı kanuni Hacı yatl arabin) ıra111ııında hayH ter let acle1111 clelU. Wıer p-
alaralr otomobilime bindim, son ıii- Arıf v~ Şevki Beyler de dahıl olmak döknllftlr. Onun ba makamdan bes- benim avuçlarımın ~brdıtı ııealer b•ttdırlor/ ... 
ratle Alman Sefanthae koştum. So- üzere blreolr .. rlu bestekln ayni tele4itl (hafif) ve (eetıber) 11rala- de karıımııtı. Bu anda beni gös 
kaklar asker, top ve mıtralyöı.lerle şeyı 1•--w- deT&m etuler. Son L.. hapsıne ıs,lmıı olan arkade,ım Hakkı 

.....-- rında ı... manbba11t111 ilk tıaımları. Süha Gagtn. fırııab ganimet bala. 
dolu ıdı. Bayrat:mıaı cören asker zamanlarda tae plildarda •e pıino. nı yu yana setirmız, bırbtrin'n tıe
yolumuzu aetı)damadaa. bet daldka larda bir ıiinn nznlni anlamıyan, men hemen •fiil .ıdatu• IÖront. rak not almıya batladı. Şimdiye b-
sonra Sefaretten ,__ -'rdlm. hatt& Türı.- olnırna yuma dahı bll. dar konaer lere geJmedifi !ıalde be-

.,,-•• ,. •• ..,..., siniL O b.ile tia makam tareısında nlm tenkitlerim• aberden ~evap 
Kaptyt lltrbach'm erulrclar utatı mlyea beateklrı.r. kendi dunulan.. aynı n•"'--'en tekrarlamıv• mecbur _....... ' yazan Hakkı Süha Gezgin bu defa, 
afta. Adamcatızın Jlri göd lalli na ve tüphuiı gittikçe eeYimıııleeen olduktan aonra acaba Dfirri ne , ... şimdilik ff1& etmek latemedith• .._ 
kan içindeydi. Beni görünce ağlamı. bır tiahip ile •JDi JOlda &arar ettller. pabilecektlT beplerle locada yer almı,tı. Mubak-
ya bqladı. •Tod• (öldfU dedı. Sefa. Koaaerler gılttiqe cltlıctınleşi1or. Dürrüniln aanatine YUlcufu inklr kak paetesinde tenkit ettitlm teY
retin hol&ne rlnliitm zaman Lenine Tarihbı ...ıem.t daha ıyt seçmete edilemez. O, kiiltüril yüksek bir a- leri alkıtlamak auretile düttiltüm 
ile ka111lattım. Rengi açmue, pek ba,ladılt. Gastao m11aik11lnln faıal- dam<lır. Nitekim 7ap"1tı taksimde tezada lfaret edecektir. Ben ona 
mOteeulr bir haldeydi. Elımı aıka- !fitil ıu .. ohmur derecede •saldı Ba bunu gösterdi. (Sol) perdesınden Fuzultyl okurken, ortaya Yah7a 
ralc tuıret etti ve h•ea çıktt sittl. tesirin blab6Uln ortadan kalkacatı gırerek (Ll) flzerlnde gezinmlye Kemalin gelmiş oldutunu aö7lemek.. 
Kont Basevlçle bırind miistetar hakkında bi.ade Chnitler hasıl olmıya batladıfı vakit Sadullah Atayı çok le daha evvelden cevap vermiş ol
Ri~er beni llirbach'ın yatak odası- baıladı. Elbette blr gta ııreleeek, incelemış, onan nağmelerini kafası. dum. Ben aanate btirmet:alalik etnıi
na ~tilrdtıler. Zavallı lıenttı sıcak, Uakaia) den• .. 1&f17&nlar tal'L na ıdndinniş oldutu s6rillüyorda. yorum. ölilleri hürmetle anarbn, 
rengi bDe IOlala1nıı bir halde kemali fından irtlcaleıı llelteieMn usun ha- BaıTangıçta tanbunm tellerinden l>i1' dllnyevlnba araya brılJD&muı.. 
dkUnetle ll)'llyor vuıyetteydi. valann mldabalesinclelı:i sakatlık ta akseden natmeler Sadullah Ataya nı latlyonım ve 4a,,.. budur. Bil
Al rı -:la bir Ar.- iaru1 vanlı. aalqılacaktıl'. Berhansı bır au es- da pbaneı .,elmlyecek derecede va- ...ı lizım. 
BU c1e be,....U. D&JNı..mm • IWlt ai111 ~ ...,.... ılllp. kar..,. llpMa. Soara araun bq. (Deıta111ı eahffe 4, .._ 1 •> 

Çoban •llals hayvanları. fate. 
dlti gibi sflcler. Bu dilsiz hay~ 
vanlar, çobanın emrine boyan f 
ter. Etmezse çobanın aopaaı ona 
boyan etdlrir. 

tnsanlann baımda bulanan, 
mntetlerlD mukadreratını ele a
lanlarsa. dtııOnflr, g!h11r ve aöz 
116yler insanların bqmda bulan
duk:arı için, onlara Gnder vı li
der denmr. 

Bunlar, insanlara 101 g.'5ııterfr 
ve insanlar o yolan dofrıı oldufa 
nu bnerek .,. anlıyarak o 7oldaa 
rlclerler. 

Ancak 6nderler insanların aaa 
bti'rf7ctlnl barlarsa çolıan der
ktslne dlftl'ler ve lnaaatan da 
hıovva11 ııevlftllfne dtlştlrilrler. 

• 
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Bekledigimiz sür'attir r "l 
A •do1u Ajamnun ....... aenia:nden fikiyet, bir moda Wi- ı p Q mu k g Q ğl l Denizaltı mensuplanna 

verilecek zamlar ni aldı Bu ..,....._ ~- IMıfbıdıtıına bakıp Ajmam , • t l 
madaEilii:ni .7&pecaiJm -"":"~ .. -; ~ b• "'"'1eo ~~ ı .1/ a arı 
lain tercümeleri ,, ................... • - ..... ~..,... t b .

1 
d ·ıa. Aıabn. • «Tdtıl h) - 11!111 '13, aa. •ı. 101. ııı. ı!O, ıao. 13ti 

~--=- es l e l l Müdafaa Vekaleti tarafından denia- 149, H8, 168, 171, 18'1. 
....,,.Vakıa, ed.W,..t ıat...ı•mHz, edeb:Yatın bir razete dili ••· altı sınıflan mensuplarına wvilecek Erat il!e bır hızınet senesi ıeın ıe, 
inden balueclerler. Fat..at, bucin be nnİ, içİrle claM llİ)rade haber aarnlar Ye tumlnler baklnııdaki ka- 3 ffne ıçıa ıa. 6 MDe ıçln 16, 7 
.Jaaıaı Ja=r,..,_ .. ,ka•ar• aha daha münuip bir it Yaıpmlf ola- Ankara. 3 (A.A.) - İlrtı•t 1 rıumm bazı madde1erial detfşliren sene ıç1a 19 lira aylıklarına aa111 

' lhıstıfa Fazıl Pasadın •.. Fethi Okyırı 

-m~~"-rl4-~8., -10·!·~~~1 il Siyasi flrka reislerinin hayab 

Tefrika: ta• Yazan: Ziya Şakir -............................................ -
Mithat Bey ,a,aledı ve sözD keame..sl 

için doktorun aya{lına baatl 
cakbr. Vekaletinden tebllğ edllmiştır: bir Jiyiha hazırlanarak BilJük :Wı&- olaıuınktır. 
T~ Vaka)'ide, Tercüm ... •AiaYalde .e e9lı;i Ta.iri Ef. P&mukyatınuı çıplak ol&ru let llerlısine verilaifü. Bu zamların üçünd Rnedn lt1. _ Ô7te7"··· fİttihat,.. Terakkiı,ıda, mOhım hhnıetler etti. Asi ask .... 

kil-da haberler ne tekilde yazılırdı, edebi kıymetleri ne idi? Bu toptan fabnkada satış fıyatı kllo Meclis bagfinldl toplanbaında li- haren artınuı, denııaltı semılenıa- •eyaltu~. aıüa bu kelımeleri '8luhm criıı .:oı.trı önunde, onıaıın )a a a. 
aıaRerin cevaplanm bazı edebi tartılardan sonra ~en edelMyat heşma 'iO lıurııe elıırak t.e38ıt yihanın ikinci mlsakereainl yapa- d• bllfm flı:ı sene hızmetin ıkmi!tal ı •• ı.ebır ed~ıek ku.llandıt nız g bı, dıkları cenç ubıtlcrı tcdaTiye ııın1-
kitabı muharrirlerine, ~ haher yeztlannda bu heıkımd.n edılmıştir. Toptan aatıt asgari 5 rak kabul eıladttir- talıı:ıp eden mali sene ıptıduımlan (Teraltkı •• lt.tıhaU cemı~Un•n .. u. u. 
bir kı~t aramama:annı ve bunlara mvhaldıak IMr kıymet i.nfe 1 ıenekedır. Fabrikalar ugarl bq y batlıJ8eak ._ dıter umlarda da -.ı&ıslerınden o du1'um lçın, benı dt 1 Aıiller, onıı yakaladılar. tufeklerl.o 1 

.. ·- tenekeye kadar aatıı yapaııy eni kanun liyihuına eöre de. avnt uas ıııMao und tut 1 ku ' da 
etmek &r.zımsa bunu o haberin ynif~eJri sür'at Te tafsilitile ölç. nııaltı tal•belerı'nden kursu ikma·ı , •- n • u aaı r. bOyle tanımanız luımgelme& mı.... nın namlularını Oi'llD ıogıun.e ya. 

..,..... mecburdurlar. " D it k tal bel 1 dal mekrni hıv•'ye edeceğim. edip le diploma alaa clftlisalbcı ~ enıza ı unu e er ne ıt Der deme&, bu muhavereye şahıt ı•ı ar: 
rzlvaki ilk aazetelet'.:miz, b!lbeı- yazıları .. da bir edebi Çf'f· bay, gedlldi erbaş ve erata denızaltı talınaluıne batlıyacaklan tarıhten olan Ye o anda Doktor Temonun ya. - Söyle.. een, mektepli doktor mD 

ni b.tmı,lar Te hatta bunlarda bile üalupkarlık yapmı,l~rdır. fa- Af r i k a gemilerinde b'lfiil hızrnet g6rdliklen ltlbaren dıploma tarıhıne karar her ıaında bwu.nan CFeı-iqar.t Mıthat &un!- • 
kat haf-ta.da bir ye haft11 aonunda çıkan bu sazetelerin hafta ha- her seneye mukabil ıu mıktarda ı.am •7 20 lıra, erata bıe b~r Ura tab- &v 1 p.pladı •• aö&ü kesmeaı ıçln, D ye bar;ırdılar. 
tındaki bir haberin üzerinde bir hafta iflemek için vakit buldulda- muharebesı• verilecel.:tır: sısat nrılecektir. (B. B,) u ullacıll Dok.Lor Temonun ayarına. E{.rer (İspıro> ısmlndeki bır Ru• 

1 1 Mer'İyete siren kanma bastı. ııcucı imdada yetişıp de: 
n unutu mama ıdır. _ _ı Subaylar bir hizmet aenesı için A~k_ara,_ 3 Telefonla) -. _ Haydı ırıdelim, Doktor. _ Yahu- böyle "&kallı heldm, 

Haber İfİnde b:.Ze edebiyat deiil, sür'at laZlTT1Ul1". Binaen.,. (8frlnd 1ahi/•d•n CÜ11G11&1 40, 3 sene için 53. 6 sene tçın 67, M ıı ıı-d f k ıı f t k 
• 1ard 1 d' '--b rl . B ı ı u a aa mu ·e e ıye ı anu Diye mırıldandı. mekt.eplı olur mu, hiç? .•. Ben onu ta. 

levh Ajansımızın, yab.ncı •J&nl an a ıp ver ığ'i iNi e erı ne Sollum ceplıesınde duşman ar- 7 sene lçfn 80, 9 aene için 93, 11 nunun 68 ıncı maddes.lnln tadiline Soı.ü uzatmadan çıktılar. Ve ka- B le t küar 
kadar çabuk yetiftirirse bizi o derece aevindireceğini sözönünde dıa ıstıhkirn çenberine top ate~ı aç- seri? lçın 107, i3 sene için 120, 15 dair olan kanun bugün Reıo.mı Ga. pıdan çıkar çıkmas, şoylece konuştu. nınrn. et n 1 namazını • 
tu m.klıi;nnız ve pyet bunu yapmıfSa terciımenin pek ıınükem• mııtıı·. Bataryalarla mukabele edil- sene t~>n 134, 17 ..ene 1çın 147, 19 

1 
zete ile neşred )erek merlyete glr. lar: Dl)e; a a kerlere cevap veraıe. 

d 1 •-· -'-ı·-· ' · ed ı u sene ı 16 · 175 23 ı.eydı, hiç ' phesiz ki Doktor Te:no mel o'm•masından o •1• onu t~nıut etmemea agımız ıcap er. m ş r. ıç n 1, 21 sene ıçın , 1 mıştır. J-'erişarlı M:that Bey _ Aman 
Ancak o tercüme, haberin inceliklerini tahrif veyahut türkçe· Bardia tayyare kartı koyma top- seııe lı;in H!8, 25 .ene i~in 202, 27 EYYelce de 7azdıl'ımııı: gibi bu Doktor, ne yaptın!. Bunlarla, böyle da o kanlı irtica hadiıes n n telıiıle-

mizi tahrip eder mshiydte olmuın. c;usu. bir düşman tayyaresini ale•- sene ıçln 216, 29 ııene için 230, 31 kanun motcı ı'lfl nakil nsıtalarının konuşulur mu, hlç!... r' aruına rtrece~~ 
Bir dakikada binbir vak'a oluyor. iliz, bize mükemmel ter- ler içınde dileıürmli~tür. ıııcne içın 24<1, 33 sene içın 251, 36 durumlarını orduea btilade edilemn Doktor Temo _ Niçin konuıul-

cüme edilmiı ve fakat bundan do layı ~ 2elmis habeft.deiı1, mak-. En son yapılan he!!aplara göre, aene !çın 272, hale trPtirmek suretıle bsdm bozan. maz!... fnkılibı m6tealup, artık Roman. 
-L k 1 h be S"d O- - "'·talıkem mcvzıı müda G d"kl' 1 ı 1 1 ~ada oturmayı tnaumsuz goren Dok. aadı doiru -kilde anlatabilea ve fakat Ç.-.Jl' ven f'n P n 1 1- m ... m.... • e ı ı erbatlar se ayn sene er ara Yerılecek cetalar hakkındadır. - Bunlar. hıç kimsenin y6ksek 

y- RVER JSKtr fileri, 17 tan'" 6 s.ırhh otomobil ve f d 27 3• 45 "'" s• B tor Temo, anavatana avdet ettı. Ve b~kliyoruz. SE a, r.ar ın a sıra ile • "• • ...,, •· f 8,l sesi• konuşmasına tahammül edemi- t 
== "O ı· g"'- topu tahrip ct- 1•1•rdır •tanbulda -r1-1• Evveli, Be..,.,ıı. a - - '- n u.g "~~ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• yorlar. Daha evvelki gün, Valınin w J ~ -.;.-9 w .J ·ul§. 

D h b• 1 R J J J ·r l .. Alman tebliii ~- kula"ından tutunca, fırlatıp attıleı. mutasarnfhtında Belediye tab pl ği .. ünya ar ) US ar a ngı lZ erlD Berfin. 3 (A.A.) - Alman teblı- r k v ) _ Evet ama. ben de kolay kolay ne ve sonra da (Daıiiliceze Müdflr. 
birbirlerine ii: - Şimali Afrikada, Tobrukun 1\, A s eri az i 1/ et susacak ınsanla lan detıllm ... Çtin. !iğil) ne tayin ed ldl. 

cenup dotusunda kuptılan "fe Yenı _ lrü, Yaktlle Sultan Hamide isyan et- O tarihte Dari!liceze pek peritan 
826 inci gtln 1 emniyetleri yoktur Zel:ındalı bir tümenin külli kuvve-

1 

- tığım ~bı. bagtin de her tGrJll men- bir halde ıdi. Doktor Tcmo, bQy6k 
tini teşkil eden İngila kuvvetll'rl, R o s t o f m u h a r e b e 1 e r ı· faat hislerinden pek uuk nziyette.. mikyasta ıslahata giri~ti. Ve aynı &a 

(BfrtMt •tıltifefltnc tltvHt} kısmen imha, kısmen de esir ldilmıt-
1

,m. manda da, 1stanbulda tlddetle hö. l elana Sovyetler mailüp olacak. 
tir. k!imfernıa o!an Fırkacılık cerey•nla. 

ALMAN TEBLIOI Jardır. Yalıaıa •• ,... b.ir Jnecbu- ı..wzı .. ıön Yazan : General Ali lh8an SAbiı Doktor Temo. •rteM sen, ilan ... nna kapılıverdl. 
'Berlln, 3 (A.A.) - Alınaa teb. rl7ette l>uı devlet adamları Sov Londra, S (A.A.) - Reuter: tıra barôet etti. Faka~aenelerden- {Dtv:1'911 .,,., 

llth - Almaa ha•• krnetleri. la. 7etlerin ınhiumına memnunıyet Alman Bapumandanlıtının, T<>L /&SiCi OllDU KUJIAN!JANLA.llJND~N ben en temıs ve necip duyculada •• ----. 
l'Üİ• l'ahllleri ııçıtmcla. Wl1ilr Mr le ıabit olacaklarıaı açıkça •1- ruk cenup doiusunda İngilterenm lıttıtı Yatanpe"erane hlzmellerıa Amerı'kanın Jaronya ılı 
Uca- --•-:-ı -&.· buara alra'- 1 ı.ıelrtea ••ne~r. (1 *' ,.lifedftt .ı.-) !dır. Bol,eVlkler bet cfin ftiTen bu az had ·ı b k- lflk da t 

._ •--- -·· lloalr.ou Lle komlnlzmin ileri. Yeni Zelanda lutalannı lwşattıtıaa Von Kleist kumand.-ndalti Al· mukbil taarnız esnuında tehir· enne ırı en u nan or r. 
alfbr. 'dl b k' .. _, ve imha ettiiine dalr olan iddiası hl L ı . b f .LL~ Al fır'- ! b besi, ona fena halde ezmlt •. kalbine anla~ma Grtlan 

3 ilkliamı secal. AIJUJI .... .. 1ayılmuı timı a ı ... ması hakkında. Loniranm ullhlyetli man zır ı ıı;uvvet en. u tara ta ucai man ıı;a annı çem er i· ~ aeı Wr ...,, " ıstırap Yft'lftittl. T y-
lunetleri, 1nct:henaiD oeHP ~ta prtile bu lıarltı bitırnı.7e taraf. malıfnleri, IM)'dan muharebesinin Alman cepheıin.i takTi7• etın:f ve lçme almıya çalı'1Jlıfl&1' .iR de bu- ••• Tokyo, 1 (A.A.) - Ofi: 
aahüi.Me bir limanı ... bala ... t.ır. ı tardır. Çünldi )ılo.k.-.a mlttefi- eelr ctetlıik lıir nzlyet sesterdiğıni, bel~i de bu kuvvetlerle ~oatof ti- na mmffak olamam:,lal'dır. Bu (İttihat Ye Terakki Ce~) al• Vatlnsto••· .Japonyanra .. -:r4 

Anatral)'ll aahlli atıtın41a Almaa k1 elan ınciUzler ne Amerikalı- bu itibarla kutatm• hareketinden malınde 'Yo Doneç nehn prbın· ıesnada tehir halla da •okak muhi ı,.f1118 pçenlernı aru·nda. Doktor 1 noktaların.• bllmealn~ ve ba.b __ rda 
7aııiımcı knnaıısrtl Carmora.11 " lan pmdiki du..,.anlar•nıhın fa&. bahaetmenln abetı oldutunu llÖyle • da ilerileyen Rua kıt. alannın sol rebelerile, büyük binlann Ü8t ltat Temo'yu J'•lnıa blr ~ tanımıt Ye tatb.k eLt.iii ıkt.ı.aadi taı1ıkin Tok• 
A•ustralyanın Sidney 'kruvullrll a. la aevmemekte41ir. S<iylendiiine mektedlrler. yanmı ve arkasını vurmak emeli lanıldan attıklan bombalar, ben- takdir etmııU ki 0 da, Talat BeJ 1 yoyu yol~ l(e'Urebi~ kafa W..· -. 
........ lııb' •aurebe elmap.r. pn, lloekova eUnde kabın mu. Loııııdracla endi,. hUd olma,tu. RU8 tebliğlerine gö zinle dolu titeler v~ yapt klan ma IPqa) idı ... Fakat o tariht.e Talat 1 sur oldurunu takdır etmealne rai'· 
Yarlıa1 n..t.era'in n•uda ettfti uzam topraklar ~erinde Sovyet N B re Von Kleiat kumandaamda 1 '4 kineli tüfek ate•ile Almanların 1!-, (Merkm umunıt) d .. ,,. _ _.._.._ ınee. Japonya, el7e.m Paalfilrte "-- 1 1 b k ,_ 1 Cenevre, 3 (A.A.) - D. . . : , .,.,7 " ncr _.. k d L .• a• ... _ ..... ,_ , ... _. ... ..- -••aı.. - llükumetin n otor.Lesı a ı .o.a - u··,._u" 'V 16 b'- ..::-nlerie üd L • • l L • • merı a onanmasına ... rşı, ıt uza. -. , .... _ •···--. -- ... Journal ele Geneve'in Lmıdra mu- .... e acı zıı u ... _.... m •ıaasına manı o arıı" gen nü vlırutecek df'~e nüfuzla defıl. d ..__ 
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l!urat J"Ubarıile kendlainden fiatia mak prtlle daha şimdiden sulb l 60 na moto'"rlu·· t:;-... ve bir hü- ı.. l . . b" h l L .ı k d' H ti ilk b' i ••h b d l ı..,,. C t.tı ee aı.a aca azı stun. babiri, ngiUa lrUYfttltthtin Mar- _..._. nı:unel ertnı :tor ır • e ıı:°"au ·• ı. at , me usan n ... a ın a, 1 k 1.1• 1 h b 1 " • · ı t f 1. • ftnsalamata hasırdır. t'" • A • • d'" l da V Kl . . t' .. D .. T u ere ma ı.: oması use ı e, auıa .. olan dil;,man gemıs ne e eYY11.o. e... nıarikada 'lltndıldan 80l1 muva!fa- cum umen.ı yana cem an ort arm n on el8t Yaz.ye ı sur- 1 o.tor P.monıın melı'us eıkarılmaaı. 
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h k • n~ ld 
bat •·r .....,. •--luk .Benıer Tqeblatt cueeteal DL fırL ı. V Ki · t l '-d" d ı. b - ıA b" . k e are ~~e geçm-.e mu temayı ır. mı• •e onn ırmıı ... • _,vv _.. lı:P)'@tahılflrlerfn Londrada şiddetli bir "-a as~er vıullllf·.. on eıa ate taııL ır e eıe"- ır mag u ıye 1 ııı ıııtlyPn hı~ kımııeler oldııtu D t ft.a t 

1 1 bü•"'" bir kruvazör olan Sidneı, 42 tice olarak toyle demektcdır: lb f k 1 l R f . d '-' - R b . ger ara n, pe ro mevcut an. u• Almanyanın komUD·zmln imha sukutu hayal uyandırdığını Ye hal. u ır a ara 03to cıvarın al!l;ı te ugramadan ve us çen erının 
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halde, Talat n y bunun husulüne de n n azalması, Japonyavı, kendis n• 
~:~;~ :n~!ıet;:!'~;etı:::a.:il=~~ aından ~ceoi P k ~upheU- kın, Şimali Afrika meydan muhare.. Bolfevddere bir bask1n hllreketi kap~n~a.sına meydan .vermeden ımkin ro ememı,li. lı>artı vaı:lyet alınmaın~ı beklıyenu. 
tır. Akır yara alan Alman gemisi dir. Fakat bu fikrin •n \'Ul"eçe. besine dalr haberleri, heyecanla bek lyaparak 21 Sonte~rinde bu ,ehri çrk\lmıye k<E'ar vermış ve beş Doktor Tem:>, ( ı Mart) nkaaı•- yecek bır duruma r;etırmclctedir. 
de ut rle b"ten bir ~rpıımadan cek oluru aulb hemen yann im- lcd'ğini yazmaktadır. zaptetmiı1ti. Gerek Rostof tchri- gün mukvemetten soma 28 son· - - B rleşik Amerıka aş:ıg Juı prt. 
90!ıra batmıetır. Mürettebattan bii- za edilebilir. lngilizler de Rommel'!n m...f· nin ve gerek bunun şimalind~ Vo teşrin akşamı dört hrkasını ııür- s ov y E T lann kabulilnu a~bhut ett gl tak. 

Amerika'"' -rdunı fakiyetini aö7lüyor roş.ılofgTad tchrine lı: dar imtidat atle Rostof' un ga.Tbına. bu ~hır· dırde Japonva ile bir uzı .. ..- v. a""-yuk bir kı mı kurtarılmış ve A vus- .. 1 - d D -..-- r-
N +_. Londra, 3 (AA) - iki SJrhh e en oneç sanayi havzaaının .. ;Roatof'un kırk kıloftıetre ka 1 mıya ·lıaz rdır: 

tra'va sahillerine ,.ikan m·-+·r ft7orlr 3 CA.A.) - .,.. .._ IR 1 b k '---' h t b • "' • =- ... ..... . lıer alan İri'r menbadan bDdirlldL tOmenlni birlettlmıl1• mavaffak o- Ull ar icin üyu uir e emmiyeti dıır garbında buhınan Taganrog e 1 g 1 l - Japonya, her ne olunsa ol. 
G nl'irl yazısı tine göre ~t htHnlmetlnin lan Ren11nel'i11 lııa11a11dıtı muvaffa - vardır. Bu bölgede altı, yedı yer- tehri arasında son ta.a~ruzdan ev- sun bitaraflığını muhafaza edec• 
.................. .... Sovyetler Blriijine yardım taah. kıyet n bilhassa bunun barp tam .. de demir madeni, üç muhtelıf vel itgal edilmekte olan cakı Al fl iwei whık~.,,. dılı•mJ tir. 
M. Chu chlll bütleri pek dar bir mikyasta ta- nin İncili• kuvvetleri lehine döner yerde gayet zen'1:İn kömür ocak- m!ln mev:zilerme çekmive muvrıf- zemece ağır uviata uğramıştır. 2 - Hindistan Felemengi ve s·n 

bira~ bedbin hakkak ettlrilebllmittir. Filvaki gibi cöriındüfü bir samanda nku- !a.rı, birçok fabrika hususile Ros- fok olmuştur. Mııvaffakiyetli b:- Rostof kesimirde. Sovyet kıt- gapur uıerlndc yııpt ğ'ı tehdidi kal. 
ilk ,,. aontetrin aylannda •aad bulmuş olnıaaı Londrada can aıkıcı ıof fehrinde bir t"yyare fab:ikası taarruz kadar. v:ıktınde tehlikevi ala:ı diıtmanı takıbe devam et· dıracaktır. 

llÖrUnUJ'Or edilen mabıemenin ancak pek as b~r netice olaru telikkl edilmekte- bi: tank ''e zırhlı araba fabrikası. ,idrak ederek mahirane bir rir- mitlerdir. ll - Bir Japon kontrolü kurmalı 
(lJQffll.Juıltd.nt dnaıA) bir kuınn Ruayaya gönderilebil. dir: Muhteı;ı~tdlr kl Rommel hava birkaç tane cephane, mühimmat. at yapmak da kumandanlık san· 1 ilk.kanunda 12 Alman tay• suretUe Pnsif kteki devletler müva-

an........._ hlUlllnlıa-- -ı-- hü- mı'stir. ~.el Ru-a1a ..xndeniJ yolıJe kendısıne 1ardııa ed~cııii 1- lbarut bomba, mayin, ellruml,aTftsr • · k -h' b" "f t._.. varesi tah ip edilm>..ir. 4 Sovyet zenesini bozmıyacaktır . 
....,.... - .-.- • .. -" gv fd"I kit kaza ak k d ı.t1nın pc mu ım ır man e ıı:ıır. , -.· 

kimetin de, ferdin de askerlik· ınesl lhımgelen bir (Ok tayyare m 1 e .... . 1 nm ma - ını 7.iraat aletleri., vagon Vt! lokomo- Ruslar dahi bu istirdat hareketi layyareai kayı,tır. 2 ilkkinanda 4 - Bu taahhüdün tam tat 11d 
ten nefreti ,.--.., laıiliz hü• toplarından ancak dördG teaıim :;ıı:ktedırp ::ıız R ka::;rı = tif fabrikalan vardır. 500 hinden e'5nasında Almanlardan esir al- Moekova civannda 13 Alman tay ıçln kuvvetli prantiler •erecek r. 
kümeli kili derecede .... 7e- edDebllınfttlr. m ar. • t om n fazla nüfusu olan bu şehir, ayni dılrlann1 iddia "edememiflerdir. yareai talarip edilmiftir. Bu ınaclde1er. anlaf"'anın urart 
ti..W:- F ...... -L-- -::-..le- _ .............. ----.... eair aldıtı .,. 800 ngllla tankı bil- zamanda mükemmel bi J V K•-· 1. h' lı:'I Mo.k...- pregramını t.fkil etrnektediT. Ja-

.,,-• ., ~ ._. rlp ettiii llaklnncla Alman tebl ~n- . . . . ! ıman o. on rem. uu rmı JTane 4;e ı. 
~. . it Te Fr--.•n Ahnaa 

1 
laglltere, Flnl•nlllJa, .. _ , __ ı..1.a•- .._ha .... ...._.... lup, ıkı gemı ınşa t""zE?ahını. yüz melt neticesinde yeniden hareket MoakoYa. 3 (A.A) - M-. ponya tarafınd .. kabalı talrtliriwıle 

L .. --..1 • __ _ı __ -L • .ı. - 7apı ... - - uır -..n-- k d t L'· . .::ı. • 1 . L d p d 81 ı-ıı. &~-''"- w ... 
........ eti --.....-.•.o -~ ,..._ M. car •• t. n ". tadı a ar an repoyu. ou,. .... ftftÇ en serbeetisini lcazanmtfttr. Tapn- &OY• ra ya.ma gore. rll'Y a P- r - ~·-- .. aponyava 
yılulmeı• da ihtimal ki ~- ••• r. veıaireyi havidir. KafkU)'a peı- ~ fehr· R08tof un 40 kilometre aeteei muhabiri f(>yle yazıyor: :ıYJDla bam maddelerin pevd~ 
l.undaa ileri phniftjr. Rom•nJ•J• harp ıSlv- • Erzurum rollerini sevlı:eden boru bu feh· kadı"' ır:.,.bmda oldufmı• ve J,u MoakoYa,.a giden belli ba,lı nrllmealne tekrar bqlıyae:tkt1r. 

Fabt F,.... ..-jlilliFet " .... edecek lllf? istikraz lahvH!erl r~ gelmekte ve oradan Oorı neh· ~hrin Alman111nn elinde bulun- bütün iatilı:ametler azunluğ-.mca Xendı tanftnclan. J•ponJ84le, 
İnhid.amna orta1a aalchiı dell,et LeHnt. ı (A..A.) _ Wlllltern Ankara, 

8 
(Telef-la) _ y•-... e ri fima.line ~elctedi K"flas- duğuna göre çekilme hareketi. bü toplanan küll'yetli miktarda Al- 9eerl iktıat tedbirlerinin kalrırıl. 

ÜZaine Dfaa)"d t..lim de mec- .a ~· uza yaya giden muhrm yoRar · e ti· yıik bir gerileme dejildir. man kuvvetleri, aitgide daha faz ması esaslı prilama lnıbuMI "'-' Mr 
bun ukerlik b•"WI *" 111 im- Kail pa yaaıyor: . 7 gelirli sı ... - Ersurum btlkrazı mendifer buradan 11ec;cr. Bunun la faaliyet 8Ö8tennİye bulam.._ as1aşmaya nnbnaaını arıu etm• 

Ftnlandi1a en sarih bir ifade ile ikinci tertip ..... 'rille....ını· 6 ~ . ... L _ _ F "T t dl 
leriai .... etmiflet' .. .ıelicel• t . .... *1 nDdaa ...... ı ..,. n n • uçıaneu iC'İn Rostof. ner ik, taraf indhdf! Almanya, ransayı lu Ye Mojaiak ve Malo1arula- -~-r_. ----------ort.,. ordW. _..._ .... iıdenrit- ncüt.eranıa ... •• • - tertip tahvlllerlnin 5, dördUncö ter. fevkalAde ~he-mmi)rcti haız bir vetz istilı:.ametleıinde bir taarruu 
•--.; ,,..-- dar edllıniftir. ,Bır karar YWJDek tip tah'rilleriafa '· "'·-lnci tertip k d M 1 T tahlı"ye edı·yor ır 
aa"GW Bu • kamm -eeinci• rLı .. _... ..__. 1. i """ no ta ır. areşa imor~nko. s-...,i•lerdir. Bu kesimde. piyad" 
t__ • yeDt _,, için bir n7a ı-.a -• ,._.. nat tahYillerinln 3, altıncı tertip tahvil. h '- "1 -v-··.... j fi 1111 p 1 
uısiliz o..tuaanun son ,....._,_.,. kt ~m bu •nayı oö lr"ini vı- Ros- Lonctra, 3 <A.A.) - Afi: yardımile Aln1anl:ımı büwüJc hü· ı YPD~O 
..1_ 1° ur. lerinla 2 " Jedinct tertip tahville- f h ld b ı 1 

ua iki Üç m!lyoaa t.alduianu san- Gazete pnlan llbe eanektıedir: rinin 1 nımıarah lrupcınlannm vL to fe rini e e u undurmak ve Stolı:holmdan Daıl7 Ekspres gue. cum arah&lanndan mürekkep kol 7. /l/cklnrın 1941 llediyorduk. Ç"'anlrii fft11m by· Taınamne Na:ırf kontroUI altında dal önilmüdekl cama ıüna sona hem Moekova üzerme yaoı'm•k- teme blldırDdithte göre, Almanlar lar, ileri .Wriilmiistür. ,.. Lr• ,: c 
1
, 
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1
-
1
-- ı .. ıelen laherlerde m6 ... 1 ~ ....... _.,,. Rumanyaya İ ta olan Alman tazyikını h"' flet- Atlantik ve Man• sahilleri muet.s- Moskov• radyosu diyor k"ı·. Y " ., ~ ua unan -aca.-~.... erecektir. stikrasın bi?'inci tertip .. " 

ternadİ)'en bu rakamlara tesadüf 4a harp llin edecefi:ı. tahvnlerlnln 2 numaralı kuponloan mek ve cenup taraf ndan Mo .. Jto. na o1mak üzere bütün Fransa7ı Al- Moskova ırmağı yanmdaki dar p L A. N 1 
-..a:...ord·-L. Fakt M. Clnadlill'in O/ va bölgesine Alman kuvvetleri zaa Lorenl "fe dalıa hırlr- etrateJ'ık bı"r kesimde ıkı· dü•man tümeni. 
"''"7 ua da 1 11942 tarihinde rnflruru za. -.. "' 11""""' · /lınım; · l'mı '--ha defalö nutkımıa ....-an, tim· teud da Yardır. Alman ord•a, atn kt (B B ) gönderilmesine mini olmak için noktayı tabliye edeceklerdir. Mıhver kuvvetli bu hücum araba11 koli tr• tıf• "'·r 
diye klHI~. -eri _.elltti,.t fnsiJ=.. BqyelıiJmm icfd'MI sibi, ~~.~ ....... ~ ... '.~: ..... :.: ........... _ ce1bi mümkün büHin luvvetleri ka711atlarından alman bu malüma- le beJ'9ber, taarruza iftirak etmİf· 1. A4..U 11::.". f'~;:' 
lsaDallile aüb .............. .-er. Rmyada halükaten awwwll6p ol- 16 mahkum· t jto~lı.ya~k mukabil taarruza geç· ta söre. bundan başka Almanlar bO. lerdrr. Ak!IBma doiru düfman. ------------
ler, =.:c~-~~cla oWson- duyu, maililp bir onlman d5-

1 
b 1ıya mışdtıd. Ylı:ı.ne8b1u ıo::__ ıekbepJe 1Lenin- tktın lcF1ransız ~erini daerbest bıra- büyük yol üzerindeki bir b•ba- l 2S.OOO 25.000 

ta, A-,.- .. aüp de lneı1iz ad.ı.n. iatili .,ı,i. erae gra • ' o şeY!ıı; uvvet eri de aca ar ,,. r .-.neıa onanmasının yı iftrale muvaffak olmuftur. 3 
ia ~ .elli ~Afi• ıreJ..a,. ~i prk sef.iDdea daha tok miflrül heor gün hul'UÇ taamızlan yap- Ahnanyaya teshm edilmesi Ye Al - Mojaiak iıatikametinde, düıaman 10.990 30.000 
anık ilııtiyarhğa ayak ......, o- bir ip sirifebiJrnaini lllal Ye maa (I 6Nıi -'d/.._ er._, maktadırlar. Von Kleiat'ın dört manların Fransız müstemletrelenncle hücum arabaları .-K> kasaba9l- 5 5.CiOO 25.000 
ıa;o- ela ukere .ı...c.ldarclır. bk b1nıJ eclema. Bir a..pte ta- bir ~18. çarpılm11tır. fırka ile Rostof üzerin~ yap•ı~ı iaı.diklerl cıbi hareket edebılmelerı na kadar hatlln~ıza girmiye mu. 40 2.000 80.000 
Hatta 8apekil. bunu da kili mamile a1-tiip olen bir ordunan, oı!::i:::/k:;:~~7a~ut~;":t~~ hareket aıkadan l.şka kuvvetler eartll8e lşplbln masrafları simde 1 mıl I v11ffak olmu~arsa da lı:•t'allrımız. 80 1.080 80.000 
~yenık, 18 ,....... .. liba• cl""nlp de ,ine.,.... harpte büy6k • . r ın a lile çabuk yardım görmediğinden ~on 00 _ liradu 300 bUı liraJa 3 kaaabayı seri almtflardJT. O za. 120 500 60.000 
ren lrMmJ .... da ukai müke1· o ---: -~- k----..La.-- L_11_: boııolan 1st.e110 ısmlnde bir matba. ve timaldeki Rua ku tl • d ındlreceklerdır. d be • t f la ı 800 

n :ır-- __. -.- DW1&1 acı Yaaıtaalle taklit edilmiı " bu D b • · . V'Ve erı r ,.....n an ri vazıye ena fmlf• 1 100 80.000 
lef yeıte. tibi futulec•i• laild.İr• tarihle misali ,oldur. nntle teda"rille UYkedllen boaolar oneç ne rı ıerıaıne atılamam•• o.ıs-.1. a.. 
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l ?"O 

mektedar. ı L_1_. M. -.--L.m•· LJr-.. taall Zi B k ... __ olduğundan Adeta ao) yan tehli. Londra. S (A.A.) - V..ıa.ton Alman -..:... 

1 
50 60.000 

1,.. b!..._ ___ .~ L .. --.ı __ da cı.. ..-u• '"'8un:8 m uur vaaı • raat an uınYllll 7ib le d R h t • . T _ __,,.- ın-ı. ... _.._ biri ... -7-•• 4 000 10 ~o 000 
re u- mı •..ulDlllrRI ,.... _......__ L bi 1 ll ı.n i u.· e e ve ua at an ıçıne girmis ınıee. ........... ,,,.,_ awna ıa- K .. wbi-f, 3 (A.A.)- Cl.-t • -.r • 

--'-ere alı-.. --z. haL---" L~aa.. le, le........, da _._re çailracaa n erce ra ce .... m' b" Al __ .._. .L • • 1 D-'-- " ,._... b··' d kl _, ~ "7QYr~ 
- ·~· ucn AU07ını:..... Diln karann okunınaaı bfr -...k 11 man c;cu~ V.a..linde kabnıt· ennıa aaar va ..... e ... ııan u arı. eöaıcüsü Lozowlci, 2 ilktefrinden- ı 80 v\10 3 240 000 
haaldı. Naal hayrette 1raLm7.. bdlll' eac1ı:-h nedfta .:.:!,ı ~fı- mt ailnııif " •ktam 19 de. ";:;. tı. ~oatof un. tımalınde 1 7 son- nı iddia etmektedir. Bu pzeteye beri Alman zayiatının bet yüz bin zl -1-6-.2-~-.. -------· --
lnn. topu iki sene evvel 21 , .. 70I'?. • ~r». ~ind enn- keme salonuna alınan •-lular an - tetnn. den berı garba doiru mu- ıore Dakar 6nünde bulunan bu se- kitid~n az almadığını aö,,lemitı- "AV YekUn 728.0ll 

nd d . .._. .. kuVYetlı,· -~ den ltiri Afrika fQll•I e on bet -.. lı: b 1 L l T miler Richelıea uf'fıharp semlaile ı-============ 
fi a m~ IU'i'u ., ... - ıündlır çok ~ ~lerl cak 20.30 da hangi cezaya prptınl.. a ı t .. nuz yapma~ta o an i Montealm, Georıee Ley•uea, Gloıre tir. Moako•ay. ka'l' Alman taz- Bu celdlltt.e 1t1z bilette 21.66 

L!.. !!...I::. .__ __ ,...,._.ta_....,,..... - v ... , .. la '- Al ı..· • tnınsörlerf, tiç muhnp, daha ufak 1 .. - bilet fkramJ1ı kuaucalrt.u . 
.. çaia11uya ıı:nr tunu ••7-·.-1- ili etic:e nrmemif olması 11'11• Bu karara nazaran Nihad Öalco- n ou man «:elnnt •anp leopar- tiptıe iç d6rt muhrip daha, blrtaç tedir. Buna rağmen kaydedilen Tam bDct!er S, yaram biletle 
biz 1Mr delikanl111 bile siMh •"'- -•-- L __ :!._ dıklarını --..nebilmi..ıerdlr. moçenlı:o, 21 eonte. fl'Jnde hasıl o- • vi)u 1 S -'1ndenberi deYam etmek 1 
lnıiiiz milleti. ,;mdi on aekis .:va- dı;?n Herhalde, Alınanlann Rua yuncunun 30 senelik mahkümiyetin. mak ve .e~k için zuhar eden far denıaalb, 1 .,. 8 alllllh r-.mlcllr. Xa terakkiler pek mühim değildir. 1,6 liradır. Baht buılatlllıD 
tmd. siit sıı,i kızlannı. da, ı~· eepheainde hersün Yermekte ol- ıfcn başka, onun ut kolu rneubealn aattan ıstıfade etmek i.temiftir. ra.. ı.. em9bl JejJonıından bir ta. Lozonld, bir çok tllt kesim- " 80 11 fhanıl,eclfr. 
hında ate,e sokmak cıı,ı fevkali· duklan uyİata raimen )'akın de bulunan Hüsnü Alkını 26 sene Eauen mrhb ~etler. kUTV~' '-ar, albıaa aahra '°Pe1I ala)'1, ,. • t~nle So.yet mukabil taamızlan \. 

•de kn•lar ..,.....- bere bulu· bir zamanda l._atere,oi de iat Ji ağır bapee. Baltdl 8 •ne 10 87 11 binaJan olan tehirlere ka.,.. tur- dmet 1"78• alayı lıulnmalttadır. neticeeinde Alman menilerinden .,...,. _____ .. , _____ ,...~ 
nuyor. 1 edebileceiine inanmalı: gü~. pn. İbrahim l:theınl 3 sene ' a,, ruzda -.e böyle telUrleri müdaf•- B• aoauea aı.1 senc1lfl'de mlrft.. bir kmnuun saptedilcliiini ilbe ~~ ; ................ • • • • • ..._ A • - ı 

M. Claurchill, hüklmetin ha B • "'mlriin olsaydı zaten re· RukiyeJI ' ıene 8 •1, Hüseyin Hila ada pek elYeritli deiildirler. So- kep iıle de AYTUpah •ubaJların b- etmi,tir. [ ~ 111 ~ ... ,, ~.I' 9 " 
teklifini mezar söat~nnek için u ., mu . ~d ak nü Sayın 1 aene 8 87 15 cun, Ha- kak muharebelerinde çok Dl'lftır .. nc1 .. ı alandadır. ~ aayıata Kuybifef, ' ( A .A.. ) - Alman ~ J _ ~ -~ ~ r6:_ ~! ~ . 
•Alman kartalınm, Rm7adaki ~n ıene Fı:.":nn anlu ama a- vu Tokseal ' sene 8 ay, Bilaeyba lar. Ruslar Von Kleiat orduaunun 22 '°•lu 21 tuk Fransactaa bara. lnrvYetlerinin Mırriopol ;m"ltame-
tnavlubiyetinin ac1a1m Çlkannak Wnde 7apı ,. Avniyi S wne ıo •1 20 gGn, Ahmet buradaki zayıflaiım •nhyarak 56 ya ptirllmlıUr. Bma4aa lıqb ..._ tirıde Tu .. nrog'dan çekildikleri 
için lnciltere'9 •lchnna11• pek Huliaa, M. Cltarchill ~ ~ de- Hilnne~ 3 ay, Hamı 6 •1 ! sün. net Rua ordu.unu cenuptan ,,~ kusu deaıa tanareai olmak fiMN ftti!""en bildhilmelttedir. 
llliimlriln oldutandan bahsetmek. faJri bedbinJ:iinia eebeb n~ anla: Ali Puadı 4 ıene 8 •1. Mustafa ,arktan ve 9 uncu Rua ordueunu 10 kadar tanan • Hlnmalrtadır. Oüfman kUYYetleri üç wGn nr 
kM'r. İ.,ilt1Pıede müdaf .. ,,.m,e- mak ~tür. Bv aebebi iht!"1al lu Mesciyı 3 wne 4 ay, Tahalnf ı sene da fimalden ,,e fanali .. rluden Yl.De apı ~ m6re DabPdlı fmd" altmıt lrilometre sen çekil
tinin ~nB bilmemekle hen- hidieel• ...... ~ -~:.: İbrahlml t aene 11 &'in, Klzımı 'I Roatof tehrine doina liirmütleT Aı- askeri 1olrtw. Balk ... islik. mitılerdir. 

• Lale ı VaAafi Afk 
' Suay ı V'ıyana Ap)Jan 
...... • So.,Şahit 
ipek r Mazurka 

40,,.• r Ölcklnniyecekaia iter M. Claurchill'in bu aözleri iti- tiden__..~ m..,,.._ ay milddetl• atar hapse mahküm •t. ve 24 aontefrinde ba ethirdeki ren Ye 'ı~ darbl1aduı ıdaata ~vvet l:ıtaab Tapnretr'dn 
se t,q defa. ltiru fazlaca beclW- oJacaim, mıflir. Yalnıı Mustafa adıDdald Von Kleiat"in dört fırbeına br· ç~ H pra1soa .-. ... aeJc;z lcifometre --'ede lauhm- Am 
.._ söriindi. Halli bu tödercle TASViRi EFKAR ..... lterMt bran .......... fi muküil ...,_.. lt•tls-,tlw- ... 'ar • .Utacbr. 

Sönmİ)•en Atk 
1 Hafiye Köpek 



-------- -

E2 Süife: 4 

(llriaa scltti-dn. M&m) Dün, erkek okullan ara•nda-
K:_. Nirui de ( llaK> daa ~ir ı ki voleybol maçianna Beyoilu 
~ 7-.tı . Mqanıla Wr iti •~ka- Halkevinde ckv.m edilmi,tir 
.. Te IMt arMla CWahan) a bıru Müaabakalara be,lanmadan ev
•ok•.- kk ~raber Raat makamını vel, vefat etmi, olan Maarif Mü
laaWılle 1ca e4elıılhaelc içi• biitön dürü Tevfik Kut'un hatırasına 
....,..et.illi ıc,ıı-4ı. (Ben Raat 7a- hürmeten bır dakika aük:ut eciil
flJ•n.m) i.411.ıuını gm.teren ikl •- miftir. 
•yel.it Wı ~t.erııteıı uua ~d Yapılan ltar,ıJ"flllal..da latik
rotlar•• ba~ıq delqauıa lüzum li.l, Yüceülküyü 10-1 5, O- 1 5; 
pr~ea. birbirile milterıafir ıH -

Takııim. Pertevniyali 13-15, 12-

ŞEHtR 11Y A TROSU 
Tep~lt•1t D rem "-': -
Bu gece saat 20,30 da 
MOmtş AİLE 

••• 
İstiklel cacideai Komt'tfi kıamı 

Bu r:ece saat 20,30 da 

SAADET YUVASI 

Gö. laekimi 

Dr. Murad R. Aydın 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

blııMrllla 11\_irllet gistermek nafı- 15; İata:ıbul Liaeai. Bölce San 
•• -.ıımadan ( ltutl naaka•llll8 ~ Beyoğlu Parnıakkapı. 1-
IMltia eeçkin natmelerın ı ı1erl~i. ukı Okuluna 1 I • l S. 3 - l S.

1 
marn S. 2. Her öğleden son-

en-ell-.t lı:o•ııerllleti m .... attalı:.ıJet.ia. 12- l S, Galatasaray. Kabata,.ı 5- ra l--6 
litinJ. •uttwrdu. En'1,n R&lit maka 1 S. 1O-15 yenmiflecdir. 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında ~vnd" 3 kaşe alıntıbilir. Her gerde Pulla kutula,., ısrarla iste1ini%. 

. ' 
• ) -·... ~I :,.ı- ... 'il • ~ .: ~ 

11auu• ~ıalann ı &iize.I !lir demet Paz.11r ıünü. gapıltlt:ak 
ıetlia4e dlnleyicıl~e '-•ncl•. krı.pa mcçla" 

tı.Y~ edeyım kı g-ettk Diirrinün, 
C9'C ICema.1 MıJat:ıaıl'I takııtmleri Fenerhalaçe Stada: 
pzei •maki• beraber. e.<\erlerı ça- S .. t 9: Süleymaniye - Galata 
lıaan beatekirların •e t.arUıın malı Hakem : Sadık, Nureddin, Hayri 
llleğfü&.ir. 0ftlar ı. ıze tanlı ... tufeleri. Saat 1 1 : Kurtulut - Vefa. Ha
•i mıY&klcaten kaıtattırclılar ve bat kem: Muzaffer. Sa.it, Zeki 
ka ll!r çeşni ile nuınffakıJet ~öe- Saat 1 3: lstanbulapor - Top
terillııtr. Fakat bu o koıı.serit'rde kapc. Hakem: Halit Galip, Ru
cüll&t nkluaııı yemekle ae,gulk.en, ten. Sabahattin. 
ita da tatlıdır, dryt keçıboynuzu clahi Saat 1 5 : Alt•ntuğ - Taksim. 
aınılduiunu umutmui deflli~ •e bir Hakem : Sami, Fazıl, Bülend. 
daha ltoylt:' şe1leı beJd~11117eruz. 

Kı•c• birkaç noktaya daha do
lı:unıı,ım : 

1 - Kudümde VU L'u l an usuller 
itiraz tlaha •izıh olmalıdır. S'nd\;!le.h 
Ağaaı• (hafifi n1urahbaı çalınırken 

lri&im nrduturaıaz ıı.sul ile Kudiı
mihı urpları &raaında çok fark var_ 
dı. Yurulan usvller, •el•elelı dahı ol 
sa ._., bozmamalıckr. 

! - Kanun sazının biraıı daha 
sda inzibat altına alınmaaı lizım -
tlır. Dıcer suların aeslerıni örtmıye 

•ua bakkı yokt•r. 
1 - Gıttıkçe olgunlaş.an Necmi, 

her prlunın sonunda blr okta• yu
tan fırlamak ~ıbi son s~nelerin kö
tl mıM!aııından usaklaşırsı.ı okuması 
•aka aeTimll olacak. 

Ye aon hükmümü ilave ed,.yım: 

Kon•erift okuyucu kadr&su bıraz <iL 

lıa ~en ·~lerlilrten ve inzibat tamr m-

MUka' ~ tlı btsfklet 
ko,usu 

Sanyer HafkeTind-.: 
1 - 7 112 / 941 p.ıar günü 

Mat 1 2 de başlamak üzere ( 42) 
kilometrelik bir bisiklet ter-Jk ko 
fU!U tertip edilmiştir. 

2 - K()ftı. 9üyükdere ile Ş:sli 
arasında olacak, çıkıs Hacıosman 
bayrTından. dönüt lıtinye yolile 
sahili tak :ben yapılacaktır. 

3 - Derece ıılanlara madalya 
ve muhtelif hediyeleT verilecek
trr. 

4 - Müsabakaya İftİrak ede
c""klerin apor "1bemize müraca
atları. 

5 - Köprüden 9.45 te kalkan 
vapurla müsabakaya yetişilebi
lir. 

ladıktan sonra tarih sesı ıl~ lratfı Eyiip Ahkamı Şah.iye Hakim-
b1111a kalmak imkanı daha kolaJ- liğinclen: 

iqaeakbr. 

1 

Eyüpte Camükebir mahall~ain 
Dr. O""a" Şewkt. Ultı.d.&i de, Tülbentçi sokağında l 5 No. 

la evde 28/ 10/ 94 l tarihinde ö-

Askerlerim:ze 
kışhk hediye l

. len aşçı ve ferbetçi Salih Abayın 
te~kesine mahkememizce elkon-

1 
du~undan boTçlu olanların, ala. 
cak iddia edenlerin, ilan tarihin

i den itibaren bir ay içinde müra
Yardımseo•nler Cemiyeti caat i1e -.e miraaçılann dahi ilan-

lıazırlıklara ba,Iadı dan itibaren üç ay içinde mahke· 
memiz:e miiracaat evl~eleri ka

l•abul Yardım Sevenler Ceını
yeti. tlin öfleıJen sonra Sıruellr'iler
~ merkez bını.sı nda bir t{Jplantı 

7aparak askerlerımize verilecek lu~ 
lık hedi7elı-.rm ba:ı:ırlanmaı<ı ı.şmi /~J 

rfifeceklerd ir. Hu toplantıdu, ayni 
amanda askere gıden vatanda,ların 
eocuklarına yapılacak yardımlar da 
cortı,ülecektır. 

Diğer taraftan Cemiyetin Üskii -
tlar ,ubeııi askerlerimiıe verılecek 

lıed11elerin toplanması içın faaliyete 
ceçmıt Ye halkımızı bu yolda teşdk 
lcl• beyannameler haıırlıyarak da
fıt.auya b&ılamıştır. 

Zahire Borsasında 
OünJı:ü Zahire boraaaında yatlı 

tohumlar llıerinde hafif bir yüksel
me kayd~ilnılştir. Bu aıeyanda ay
c1çeti 2.3,10 dan 24 e; ket.en tohu-

nunu medeninin ( 5 3 4 ve 5 61 ) 
inci maddeJ .. rine tevfikan ilan o
lunur. (94 l-95T.) 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Hi
lcimliVinden: 

T eblii ettiren : Hazine. 
Tebliğ olunacak taraf: Aristİ

di: S.matyada Hacıhüseyin Şer
bethane sok.alt 6 numuada. 

1 ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 29 - 11 - 941 vaziyeti 
A ~ T t F 

Kua: 
A.ltnı: Safi ltlloenm 72.604.760 
Bannot ....................... . 
Ufaklık .................... . 

Dııhi(dek-t M tthcbirler : 
Türk Lirası ... ...... ...... , ..... , .. 

lln:nçteki Mııhabırler : 
Altın: Safi kilogram 9,'41,033 
Altına tahvili kabil serbest dö't'i:ı:ler 

Diı!'er dövizler ve borçlu. klirlnc M,. 

kiycleri .................... . 

E-latitıe Tahvilleri 
Deruhte edilen eTI"&kı nakdı1e kartı-

lıcı ............... .... .. .. ... . 
Kanunua G - 8 inci maddelerine te'f'. 

fikan Hazine tarafından vikı te-
diyat ... ............. ...... . . . 

Se116'at cılzhflt : 
Ticari senetler ... ................. . 

EıMıM tte taAttWit o.'U:dctl& : 

l Deruhte edilen nrakı nakdiye 
A nin karşılıiı esham ve tabvililt 

(itibari kı7metle) 

8 - Serbest etham ve tahvilit: ... 

A tı•1's'4ı : 
Altın •e döviı üzerine avana .... .. 
Tahvilat ügerine a•ans .......... .. 
Hazine7e kısa videli a'f'ans . . . ... • •• 
Hazıneye 3850 No. lu kanuna göre 

açılan altın karı ılıklı a•ane ... 

Hiaaeearlar : 
M"hulif ....................... . 

Lira Lira 1 
1 . 

102.124.402.66 
11.il0.160.5() 

61i.5i5.ll 114.260.118,27 

457.091.23 '"' .on.2;i - ı 
13.279.667,90 

-.-
55.815.4~0.58 &9.09i.028,(!! 

158.74i.i63.-

21.764.26'.- 136.984.!91.-

1 
!97.481.916,39 !91.481.916,3g 

45 .682.58 t.93 

9.002.153.n IM.585.335,.'10 

5.010.0T 
7.R08.G90.-
1.675.000,-

167 .500.000.- l T6.988.700,0'1 

4.600.000.-
13.3:l2.879,88 

YEK ÜN B81.B75.368,lt 

Se...,,...11e : 
I hht1&t akçui : 

\dı ve fevkalade ... 

' lususi 

PAS i F 

Tedamıldekı 8Stıhotta,. : 
l>eruhte edilen enakı nakdiye .•. . •. · 
Kanunun 6 - S iner maddelel'ıne tev-

fikan Radne tarafından vikJ 

Lira 

7.822.019.15 
6.000.000.-

lia.748.563.-

tediyat .. .. . . .• •• . . . . . . . . . . .. __ 2_1_. 7_6_4._2_66_._-_ 

Deruhte edılen enalu nakdiye baki-
yesi . . .. . . . . . .. · 

Karşılığ'ı tamametı altın olarak ili; 
vcten tedavüle nzedilen... . .. . 

Reealcont mulı:abılı ilheten tedavili• 
vazedilen ..... ... .. . .. 

Ilaılneye yapılan altın karşılıklı a-
vans mukabili 3902 No. h kanun 
mucibınce ilaveten tedavüle va
zedilea ...•. 

ıl!El'DUAT: 

Türk Lırası... . . 
Aitııı: Safı Kilogram !77.158 

1850 No. lu kanuna pre bazinl!'J• 
açılan avana mukabili teYd.J olu. 
nan altmlar: 
Safi Klg. 55.li41.t30 ... ... 

f>iiv& tcaJı.hiUla.u : 
Altına tahYili kabil dö...tzler . . 
Dtğer dö•izler n alacaklı ld"iriq ba

kıyelen 

Muhtelif .. . .. .................... . 

136.984.HT .-

11.000.000.-

250.000.000.-

107.500.000.-

83.003.864,0( 
l.23:l.782,03 

7&.124.167.~ 

27 017.1)28,17 

YEKÜN 

======= 
Lira 

15.000.000.-

13.822.019.li 

8U37.6'6,07 

'lU.H.16'1.90 

27.017.6!8.1'1 

131.989.608,33 

861.675.366,6! 

1 Temm\1% 1938 tarihinden itibaren: f•koato haddi •j. 4. albn ftzfl!l'ine a ... ant 'fe 1 

1 Emniyet Sandığı ilanları 
. 

Pazarlıkla taksitli emlak satışı 
sekiz senede x S faizle ödenir 

Em!6.kitı Stmıti 

Edimekapıda Çakırağa mahallesin 
de Hançerli Kilise ıokatında eski 
yenl 22, 28 No. lı 

Üsküdarda Pazarbaşı maballeainde 
Karamanlı aokatında eaki 2'1 Mi 
yeni 21 No. h 

Üskildarda Selimialiefendı mal\alle
sinde Keresteci sokağında eskJ ve 
yeni 2 No. h 

Beylerbeyinde Burhaniye mahalle 
sinde Rasimata ııolcacında eski 12 
Mil. 7eni 16/1, 16/2 No. lı 

Beylerbeyinde Buhraniye mahalle
sinde Rasımağa A1xlullah sokağ:nda 

eski 12 lllü. yeni 12/li No. lı 

Coui 

Arsa 

H arı1• 11 panaak miktarında 
arsa 

400 zira &na 

Arsa 

'59 metre 69 desimetre 
muraebaı arsa 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 
Gençlılderhıe matrw olarak tıüzelllklerinın temadıaiü 
mümkün kılacak olan yüı tuvaletıne bigane kalmışlar
dır. Kadında dikkat edilmesı pek mühım olan nokta: 
Cildın ıncelik •e taraYetini ebediyen mabafazadfr. 
Seneler, bınbir nzife lçinde çalıtan •e yorulan gen~ 
kadınların biiman dütmanıdırlar. Bedeni ve dımarf 
yorrunlukların neticesı g-uddeler, elastıkiyetınl kaybe
derler ve cıltte (Leke> diye tavsıf edilen ..,arı:ı:ı (Rüz.
gir ve güneşln de tesır •yle) husule getirirler. İşte bu 
gibi hilitta, •e bu cibı avarıza karşı Krem Perte•: 
terlcibının kuvvet ve kudretı ııayesınde cildi besler ve 
harabiden kurtarır. 

Yıü lriıcl~ce kadutıft tecriibe ef.fiqt ve setıdtkleri?te t«tıti•N"" 
Adli kalnwdıqı KREM PERTEV ile 17ti7ıde vıı~ak 1-5 l/A
kilttılık bir mcıa11.1uı ıu qibt lıö.rikalar 11ornttığın1 pek kıaa bw 
:aMcı?tdc si~ fl.e m.vterif olıır.aksınu. KREJf PERTEV't" vanm 

ıuırt'k bev"elmil..ıl tô/n·eeı asılsı:z değildir. O"'-" tstifade edt?liz. 

Se>ldax slft/111 : 
ı. Eııbak ve Türkiyeyi ziyaret e

den Hu lg:ı.r Başvek l . 2. Karadeniz. 
<1ah•lindl bir ıskcleınıı, Reyler. 3. 
[staııbulun maruf at koşuları sah:ı
sı . 4. Fıt.sıla, Denir; ınt•sa fe ölçüsü, 
Ul r musikı i!eli. 5. Ateı yakma va
sıta:;;ı. 6. Ayak, Zen.! bulan. 7. Fo
Logı a f çeken. 8.Yumuşak degll, Na
zar kıl. g_ Murnbba, Ortak. 10. Kı1-
metli bir ta~. Vermek. 

Yukand«n ıtşıı,ğ'Va.: 

1.Mcy·rns z bı r 11f!aç, Tersi beyaz
rlır . 2 . P. ır erkek ı sı~l. Cl\ddcnin l.:iı-

1:üğü . 3. A.ptd. Tic ıı. rtt •apurlıl.!'ı

mızdlUl biri. 4. Rü:ı:ıtir, Borç lç!n 
malını rehin koymak. 5.Cennetc ve
rilen bir iııim. 6.Çok. Terııi meşguli. 
yettir. T. f nıtlliz kralıçesi. 8. Ek
mek, Terııi Mekkı-de bir dıığdır. 9. 
Aııkerl kun-et, İtret. 10. Menfaatli, 

halledllmlt 

BUGONKO PROGRAM 

7.30 Procr&111 
7.33 Müzik 
7.45 Ha~rler 

1 

8.00 Müzik 
8.15 Evın saat! 

ı 8.30 Müzik. 

12.:rn rı!gram 
12.33 Saz eserleri 
12.45 HE.herler 
13.00 Ttirküler 
13.30 !'tiüzik. 

18.03 Şukılar., 
19.00 Konuşma 
19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.16 R. gazeteııi 
20.45 Fasıl beyeU 
21 .00 Ziraat 1;. 
21.10 Fasıl heyet; 
21.30 Konufma 

21.45 Orke11tra 
22.:\0 Haberler 
22.45 Müzik 

1 

* 18.00 Procram 22.55 Kapanı .. 

BORSA' 
1111/lg,+ı MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork ıoo Dolar 132.20 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
Stokho. 100 İsv.Kr. 30.75 

ESHAM VE TAHVlLA T 
MUAMELE m11 cunlı 53,15 dem 54 c; 

ka" çanlı 63 den 66 ya; 
H .11 tlett 55 e; panaııkyatı 

den 8G e çı kmıştır. 

Belediyede: 

haşhaş 

SU!lam 

da 84 

Ekmek meselesi 

Hazinenin siz:den alacağı olan 
5 7 liranın yüzde bef faiz ve yüz
de on ücreti vekalet ve muhake
me maıırafı ile birUlı:te tahsili hak-
1'.ında 2S / 3/ 94 I tarihinde aley· 
hinize açtığı alacak davasından 
dolayı namınıza gönderilen da
vetiyeye verilen meşruhata göre 
ikametgabınızın meçhul kaldığı 
anlıuııldığından, tebliğatın bir a•· 
müddetle ilanen tebliğine kımı -
verilerek muhakemenin 14/ 1 / 
942 tarihinde saat 1 O a bınkıl
mıştır. Gösterilen gün ve sa3tte 
bilaııal"" vl"ya bilvekal~ mahke
mede hazır bulunmadıirınız tak
dride devaya gıyabınızdıt b .. kıla
.c;a~nı bildirir. işbu tebliğ vara
kası usulün 141 inci f'l'\addesine 
t,.,vfilc.an tebli~ makamına kaim 
olmak üzere itin olunur. 

1 - Pazarlık 9/12/941 tarihine düıen salı cünii aaat 1' dl"a 16 ya 
kadar Komısyon huzurnnda yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedei 
verenlere satılacaktır. 

2 - Pazarlıkta takarrür edecek ı;atış bedf!!inin dörtte &iri peşin, 

geri kalanı sekiz senede sekız müsavi taJcsitte ödealr. TaksıUer ,,;. 5 
faıze tlbidir. 

~~~~L!,~ Kftl~A~ HAKKI EKREM 1 

, 1 ifrkiye Cumhuriyeti 

DK1t Bugu?ı 
İkramiyeli ,.. 5, 93!! -.- 20.05 
İkramiyeli ,.. li, 03S 

Ergani !1.l)i -.-
Sivas - Erzurum 1 -.- -.-

, 7 , 2 ili. 7 -.- -.-

Baz1 hnnlann bir çuv..ı undan 
1 1 J ekmek çıkarmaları üzerine 
Belediye de bunun miimkün olup 
elmryacaiını arattınnıya karar 
Yeml~ir. Bugün bir k111m Dai
mi Encümen azalarınm Belediye 
Reie Muavininin, tktıaad Müclü
rünia •e Belediye kimya~erinin 
huzarile bir tecrübe yapılıtc1lk ve 
bir çvnl undan kaç elemek çıka
eajı teahit olunacaktır. Fırıncılar 
Cemiyeti Reiai, bir çuval undan 
109 dan fazla ekm,ek çakmıyaca
ianı iddia etmektedir. 

Poliateı 

Kavga 
EYYelki gece, Beyoğlunda 

(Majeatik) içkili lokantasında ça 
ı...n garson Salim, müessese aa
IUbile kavga etmiş ve partonunu 
müdafaa makaadile diğer bir gar 
aon da müdahale etmistİT. Bu 
auretle büyüyen kavga 'neticesin
de ekmek bıçaklan çekilmiş, bu 
arada Salim bacağından ve göğ
aünden ağır surette yaralandığm
dan hastaneye kaldırılmıııı, suçlu
lar yakalanarak takibata ba,lan
mıftlr. 

(941 /4~5' 
~~-~~~~~~-· 

Fatih Birinci Sulh Hukuk ffi. 
kimlifindea: 

Tebliğ ettiren: Hazine 
Tebliğ olunacak taraf: Rabia: 

Topkapı Maltepe mcktl"bjnde. 
Hazinenin aleyhinize açtığı 3 7 

lira 76 kuru., alacak davasının ic
ra kılınmakta olan muhakeme
sinde: 

Gerek Mltepe Askeri mekte
bine Ye geTekse Ak~ehir Askt!rİ 
lisesinde hademe Halit yanındaki 
adresinize gönderilen davetiyele
rin bili tebliğ iadseinden ve ae
rekae polisçe yapılan tahkikat ne 
ticesinde adresinizin meçhul bu
Iundu~u anlaııılmakla talep vı-ç
hile hakkınızda biT ay müddetle 
tebligat icrasına kaTar Vt"rilmiş ve 
dunı~a 14/ 11942 saat 1 O a ta
lik edilmiştir. Gösterilen gün ve 
saatte mahkemf"de bizzat veya 
tarafınızdan gönderilecek bir Vl"
kil ile isbatı vücut etmeniz tebliğ 
makamına kaim olmak üzere usu
lün muavven madde"'i olan 141 
inci maddeve v.öre ilanen tebliğ 
olunur. (941/235) 

.... -.-•• A • En aon modaya muvafık 4 4 4 •444 

!.~L~!"-.~.~~.~~ !.!: y!.~!d~6~ ~~- t 
AHMET FEYZ/'nin ASRI MOBiLYA t 

•;T••••• · Maiazuuıdaa •alınız •••••••~ 

3 - Taksitler ödeninceye katlar pJrıınenltııl Sandıta biı:'ınci dere
cede ipotekli kalır. 

4 - Fazla tafsilat i~n Binalar SerYısıne müracaat edilm~i lit1Kı-
dır. (10141) 

l•tanbul Nafia Müdürlüğünden: 
18112/941 perşembe güniı saat 15 de 1stanbulda Nafia Müdürliiğü 

Eksıltme Komisyonu odasında (789. 92) Jıra keş.it bedellı SlliYri limıuı 

bınası tamiratı pazarlıkla eksiltme ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iflen gonel, hususi ve fenni fart -
nameleri, proje keşif hülasasiyle bu na nıuleferrı diğer eYrak daıresinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (60) liradır 

isteklilerin en az bir taahhütte (500 l lirıllılt bu ite benz.er it yaP- 1 
tığına dair idarelerinden. almış olduğu Vt'!sikalara ıstinaden İstanbul 
Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün 
evvel ahnmıı ehlıyet ve 941 yılına ait Tıcaret Odası nsikalarıle gel • . 
meler!. ( 10353) 

Karar buli.suıdır lataftbul ikinci icra Memurlu- , 
Ceza 94l/1338 iundan· ı 

Milli Koruma Kanununa mu- • ft 
Bir borçtan dolayı haciz altın- ~ 

halefetten suçlu Şehremini Arap- 1 ~ 
emini mayallesi Saraymeydanı 14 da olup paraya çevri mesine ka- . 

ZIRAA T BANK AS 1 
Kurul111 tarlbi 1888 - Sermayesi : 100,000,000 Türk lil'Ul 

Şube ve Ajans adedi : 265. 

ZİRAi n TİCARİ HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ. 
Para blrik:tirenlere 28.800 lira Jkrami7e veri:yorua 

rar verilen oda takımı, ııeccadc, 
numarada mukim bakkallıkla d gardrop, karyola, konsol vesaire- Zıraat Bnnıtasın n kuml.ıın.:ı.ı ve k~' ıı.barasız tasarruf hesapıa. 
meşgul Hamza oğlu Şevki hak- den ibaret ev e"yruıı l 6/ 12/ 94 l rında en ıı:ı: 50 J ırası bulunanlara s enede 4 defa çekilecek kur'a ile 
kındll lstanbul AsHye İkinci Ce· ... ı - · ı. ı d - J k salı günü . ıaat on ikiden on üçe aşağıdaki p ana gore ıa ram ye agıtı aca tır : 
ça mahkemesinde cereyan eden 
muhakemesi neticesinde suçlunun kada r Beyoğlunda Osmanbeyde 4 adet 1.000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
fiili sabit olduğundan Milli Ko- izzetpaşa .sokağında Hulkibey a. 4 , 500 > 2,000 , 120 > 40 > 4,800 > 
ı:uma Kanununun 31 ve 59 uncu l partımanında l O numaralı daire- 4 > 250 > 1,000 > 160 , 20 > 3,200 > 
maddeleri mucibince otuz lira pa sinde açılı: arttırma il.e _ satılacaktır 40 > 100 > 4,000 > 

ra cezası ödemesine ve «on:. gün Muh~mmen kıymetlerinin % 75 DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 liradan 
müddetle dükkanının kapatılma- ini bulmadığı takdirde ikinci art- a~ğı dlişmiyenlere ikramiye ç ktığı takdirde % 20 fazlasile verile-
sına ve hüküm kat'ileı,ıtiğinden tı~m_~sı . 18 / l ~ /9~ 1 pe~şe;t}be cektir. Kur'alar senede: 4.de-fa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart 'f'G 

ücreti suçluya ait olmalı: üzere ka gu~u • aynı .. mahahle ve t~yın . eaı.- 1 lla~ tı:an tal ihler~nde ~ekil~ektir ... . 
rar hulasasının Tıisviri Efkar ga- le~ saatte' icra· e'dlle~el!".tir. istek-, ım:; · · 
zetesinde nl"~redilme.ine 9/ f O/ l_il_e~İn, ma~a_lli?de hazır _ bulun~- ·----------~--""!----
9 .. 1 tarihinde lı.:arar verildi. cak memutuna müracatlan ilan Sahibi : Z. T. EIJÜZZİYA 

c10632> öluiıur. (93.5 / 2792) Netı;:lf~\ Müdiiı,rA: C. BABAN. Boısıl_dıtı yer: MııtkfN EB0ZZ1YA 
. . ' 

1o7, 1941 Demir7ohı -.- -.

'• 2, 1932 
Anadolu Demiryolu 

1 n 2 
Türk Borcu Tranı 2 
İş Bankaıı nama 
Merkez Bankası 
Şark detirmenleri 

-.--.-
49.25 -.-
-..- - ... -

l!Eorsa harici altm fiyatI] 
.Keşad1ye 26 Lira 56 Kf, 
Kalın Beşibirlik 123 > 00 • 
Külçe altın gnmı 8 > 74 • 

············································-Tasviri Efkir 

Nüıhaa (5) •' .Jroıt-cr 

' 

. l 1'ürkiu• Ha,... 
/.bone Ş!ra.~ı ~ ~-

Senelik ... ... ...... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 750 > 1460 > 
Üç aylık ..... ....... 4-00 , 800 • 
Bir aylık ............ 160 , 1oktur, 
DİKKAT: 

Derr.olunmıvan e•rak iade olunmaa. 

Birincikjnun: Perşembe 
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