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V · tandaşlığımıza alınanlar 

Anbra 9 (Hu.uai)- Muhtelif tarihler. 

de yurdumuza celeo 1 ,_.kiti Vekiller Heye. 

ti kan.rile vataııd"flığımıza alınmıftır. 

iki devlet aros 

, tlÜSTAKİL YEVMİ GAZETE 

zzı::: 

Telefon : 2 O 5 2 ~ 
Telı. Tasviriefkir, İstanbul 

da 100 milyon liralık 

• • 

Cuma 10 Birinciteşrin t 941 
1 

lktısat, cimrilüc •• milsri/lik 
denll•n ilci sıl ac•n orlaı:na 
tlikilmlı bir ltltlal dhideıidir. 

• •• 

~ Alm~n t aarruıu 
.,. Rus mvdaf•ası. 
fllJ> Rus birlikleri •. 

karşılıklı bir anlaşma yapıldı 

Almanya ya 
zahire ve 

·iptidai madde er . .., . 
saıre verecegız 

A KARA, 9 (A.A.) 
Son haftalar zarfında Ankarada cereyan etmi olan 

1'üı-k • Alınan iktısadi müzakereleri bazı anlnşmalar im• 
aalanmasma müncer olm~tur. 

Bu husustaki anla,malar bugün Almanya namına Büyük Elçi 
V on Papen ve Alman heyeti reisi Elçi Klaudius ve Türk:ye namı" 
aa da Hariciye V ekilı Şükrü Sara coğlu, Türk heyeti reisi Bür?k 
Elçi Numan Menemencioğlu ve Ticaret Vekaleti müslef'ln Hahd 
Nazmi Kqmir tarafındl\n imzalanmıştır. . . • 

iki memleket amsındaki ticari mübadelelerin tanzımıne daar 
olan bu uzun vadeli anta,ma ile i ktısadi münasebetler 31 Mart 
1943 tarihine kade.r tanzim edi.1m İf bulunmaklnc!ır. Bu müddet 
İçin her iki taraftan takriben 100, 000,000 r liralık ihracat te bit 
edilmİftİr. Bu hiid dahilinde Al manya tarafından Türkiyt'ye bu 
memleketi bilhassa ı.Jidcadar eden sınai mamulii.t ve bctahs s de· 
mir sanayi mamulatı ver"lecektir. Türkiye de Almanyaya bu 
memlekete müteveccih ibraeabnı n daiına kısmı mübimnıini te~ldl 
etmiş olan mevaddı İptidaiye ile ır; hirel ri ve tercihan pamuk, 
tütün, :r.eytinyağı ve madenler verecektir. 

(DeV4tıU sa.Ait• ı, "'t"" l de) 

Almanya ile 
100 milyon uk 

Hitlerin 
ticaret enıa,m••• yevmi emri 

A iman murahba11 M. Klaudi. 
ua ile bir iki haftadır Ankara 

da cereyan etmekte olan ticaret E... d- b • J 
müzakerelerinin biraz ağır yürü· ger uşman ızuen 

1 

i 

Alman ticaret heyeti re"&i dok.o,. Kla11dıus Türk heyeti 
Numan l\ient':nenucoJfo ile beraber 

İngiliz. Türk 
ticareti 

T:ı rkigege' sso~lı. madde 
•• malııııll•rin gönd•· 
rilme.in• lcarar flerildi 

KUDÜS, 9 (A.A.) 
Ruuter: - Öğrcnıldiğin göre, 

' 

Britaııya Ticaret Korporasyonunun 
Kuduste yaptığı konferans tam bir 
muvaffnkıyctle neticelcnmlştlr. Tct.. j 

1 
kik edllcn başlıca mescklerden b ı1 
Türlciyeye esaslı madde ve rnahsnl. 
lerıu fasılasız bir surette gondenl. 

1 
mesı olmuştur. 

Konferansta, F11lstfnın Türldyeye 
ihtiyacı olıın muhtelıf mah ullenn 

, büyük bir kısmını verebileceği tesblt 
edilmiştir. 

ı Sovyet 
ı orduları 
sarıldı 
lf kuvvetlerin 
imhası 

bekleniyor 
Alman çeYİnne hareketini ve Alman ordulannın 

istikametlerini gösterir harita 
taarrU2 

ille •• ann günlea:de bermutııd bir evvel hareket etmiş K 
takım tadsn fayıalann çıkmasına 1 
sebep olmu,tu. Türkiye için o/saydı bizde, bütıin a 
hijyük faydalar temin edecek A J k l raman Orduya 

kış he iyesi için 
o!ım böyle bir anl~manın yapıl- flrapaaa yı l mış 
ma nd"n, kendi &iyasi menfaat. , O/ a C ak f ık 
leri noktai nazarından hotlanmı
)"anlıu·, müzakerntın süratle hitam 
lntlmamasından bilistifade Al
nı.'11 ~~ın bir takım kabul edilmi- J 
yecek talepler il•ri sürdiiklf'ri ve 
bu yüzden müz keratın kesitece· 

BERLlN, 9 <A.A., ( A s k er i Va z iy e t i 
Alman ordulun Bntkunıandanlığı. \. ·-----·--::::::::::--,,;;,. _____ J 

nın tebllii: 
Dun hususi bır tebllgle de bıldh ıl. , 

nıiş olduğu ilzere blı Alman zırhlı M k il 1 • d 
oı ılt u Italynn, Mncnr ve Slovnk 

teşldllerıle takviye edilnıış olnrak 1 os ova on erın e 
Uı. , ı:pctı·ovskun şıırk keı ıınindcn 

hıı ke>t etmış ve Aznk dcnizıne ine-' 
rek Melitopol yakınlarındıı maf:IOp 

1 edilen 9 uncu Sovyet ordusunun ri. 1 ? 
ği rivayetlerini, el altından ortaya 

I atmakt3vdılar. 

Dür. Ankarada imze1anmı o· ' 
lan ticaret rnukavelenamesi, itle 
Ler iki taraf İçin iktısaden ne ka- • 
da,. faydah İse, bu münasebetsi2 
fayİal~ra da kati bir darbe indir. 
nıi nlmak itibarile de o kadar 
mucibi memnuniyettir. 

.6~ 

Bu mukavelenamede evv~li 
töze çarpan cihet, yapılacak mü· j 
badelenin, 100 milyona baliğ ol
mak gibi hahn sayılır bir hacim
de bulunmasıdır. Alelade za
rnanle.rda iki büyük devlet arasın 
da yijz milyonluk bir ticaret mu: 
kavclenamesi İmzalanm.aSI ikta-
111aden pek böyük bir İf add

1

edile
bilir. Fakat içinde bulunduğu· 
tnuz fevkalade ahval itibarile 100 
milyonluk bir anlapma her iki ta· ' 
raf için de çok kıymetli bir i~tir 
\re bu itibarla her iki tarafın da 
yekdiğerine kar,ı naıııl samimi 
dostluk bislerile bağlı olduklarını 

,, 
... ,. bütün cihana ilin eylemesi gibi 

6İyasi bir maMyl da haizdir. 
Bu nıühim anlatmanın baflıca 

.... ' r • • !\ r:ıd'llu ajansı tara· 
fmdan verı1mistir 

T"ürk • Al~ 
0

ticaret mukave· 
len mt'.si 31 Mart ı 943 ıeneıine 
&ı: ul:l muteber olacak ve bu müd. 
det z rfında takriben 200 milyon 
tnarklık (yani 100 m:lyon liralık) 
bir mübadele esasına dayanacak· 

ti br. Bu müddet zarfında Alman. 

0 ya t":~fından Türk.iyeye Türk 
aadniJ )'Unc bütüu ihtiyaçlan temin 

06 e cek_ b .. t.. d • 
011 .. u un emır ve çelik 
• aanayııne ıırn h - - '-

ı'J lecek • suı ınalleme veri. 

Adolf Hitler 

Bu düşmanı 
kırmakla kıt'ada 
lngilterenin son 

m Üt tefi kini de 
ortadan kaldırmış 

oluyoruz 
BERLJ.v, 9 (A.A.J 

Kitler Rus ccphcsıııdcld askerleri. 
ne aşağıdald gündelik cınri gondcr

Jn4tir: 
Doğu cephesi askerleri, 
Milletimizin varlığı ve lstikbalı en

dişcsUe dü~manın son andnki tcydit 
edici taarruzunu önlemek üzere 22 
haziranda slzlere muracaata karar 
verdim. , 9 ~:.harp levazımı da ita olu.. 

1 ı Buna mukabil T·· . 
,. ,aya İptidai rn dd arlnye Alm.n. 

\ılelerioi verece~i ~ ~e ~ıda mad. 
T A~~f ikınci dere• 

(D~ """ htltüe ~t EFKAR 
1 •• nlht7ı ı de) 

Kreınlindckilerin fikri yalnız Al
nııınyayı dcğıl, ayni zamanda A nu
payı da imha etmek olduğunu bugiln 
biliyoruz. 

Arkadaşlar, 
Bu aradn ikı 6CY görmüşsilnıtzd!ir: 

( Deı:amı aa.lı.if e 8, silt-.n 5 de) 1 

Ankarada Yardım Sevenler Cemiyeti 
hararetli faaliyete girişti 

Ank•ra 9 (Hususi) - Yardım Sevenler C.emi11eti 
Kahraman 01du111tuıa kışlık çamaşır hedig• 
•imek üzere t•dbirler almnl« bnş!anuşlır. 

Bu megcnda Ankara hıfzusıhhtı atölyelerind• 
Ordu için çamaşırler dikilmige başlanmıştır. 

•................... ············································· ······························ 
Bakışlar 

Türk - Alman 
iktısadt 

anlatması 

A VRUPA, en büyÜk kıy-
metlerin para tanrısına 

kurban edildiği geri bir müba· 
dele mckanizmnsından aynlı· 
yor. Orada İstihsalin gayesi, 
insanın ihtiyaçlarına cevap ver
mekten ziyade ıennaye ccna• 
vannın doyml\k bilmiyen hır11· 
nı tatmin etmf'kti. Emek mııh· 
aulleri araeındnki mübadeleden 
ne alan, ne aatan kaı:anıyor, 
yalnız araya giren tü!eyli ser
maye unaurlan ~arlı çıkıyordu. 
Bir buçuk asırdanberi, a.Jtm 

rini yine doğrudan doğruya 
emek mahsullerile mübadele 
eden yeni bir trok siııterni tara• 
fından yıkılabilirdi. Şimdiki 
harp iktısadi cephesile, paraYI 

tannlattıran, istismarcı ve sÖ· 
mÜrüçÜ bir mübadele bünyesi
ne kartı1 istihsali para için de· 
ğil yalnız. istihsal için yapan ve 
yalnı.ı: çalı,ma esasına dayanan 
bir hür milletler ekonomisinin 
mücdelesidir. 

ca;~~ik:~~!~i:~ . Alnın~ tcşklll:rt n e er o uy o r 
doguya dogı u ılcrl yurüyüşlcı ınc • 
devam etmi~lcrdir. Bu takip esnasın. 
da muhafız kıtalnrına mensup eüraUI 
biı trşkıl Azak denizi sahili boyunca 
Bcrdianska vaııırnk şltnıılden gelen 
zırhlı kuvvetlerle birlcşmiye muvaf. 
fnk ölmuştur. Her taraftnn sımsıkı 

< Dl'ı•amı scıhtfr r ~ılırn .& de) 

,_.. .... . . .. - -; .... 
~:~Ş:2y.yet._ t e l~1iğ·1i ~. 1 --- ...... - ~ - -

Vaziyet 
vahim 

Almanlar iki milyon 
1 insan ve500'.Jtankla 

hücum edigorlar 

OREL'i 
tahliye ettik 

MOSKOVA 9 (A.A.) 
Sovyeı ist hbarat bürosu tara

fından dün gece yaıısı neşredilen 
tebliğ: 

8 Teşrinievvel günü l"talarımız 

1 
bütün cephede düşmanla muha· 
rebc etmişlerdir. Bu muharebe
ler Viazma, Briansk ve Melitopol 

---
Eğer bu inıha muha rebcleri Almaıılann 
lehine biterse, Mosko vaya girmek Je nrtık 
bir gün meselesi olur, 1812 de Napolyon 
Borodino muhıırcbes ini kazandıktan ıki 
eün aonra Moıkovay a girnıiftİ. 

Yazan : General Ali Ihsan Sah· s 
li'SKJ ORDU KVMANIJAt.U.IUNOAJ'i 

• 
ı ıktevrinin birinci g(lnü bnelamııı rıua knrşı yapılmaktadır; ve ,u hııl. 

olan ycnı bu)·iık Alman taarrun de kendi onlerlndeki So\') et urdulnrı 
i1malde İlmen gvlunden cenupta ıınlı cdıldlkteıı ı:ıonra sıra ılc Uo _ 
Azak denizi şımnl kıyılarına kadar tof Hnrkof l\lo .. kovıı ı ı ı b 
bil O h bo - ' ' 'e ı ı rı ın • 

. tl'kn cep e yudncn buycıldkd bir ge. bir i •ırkaııına Alman aı ın elin 
nış ı te ve ııon erece ş etli bir cck glbıdır g 
hamle ile devam etmektedir. Öyle I Şimdi m ,. hev~a ı fh 

- ülü ki k ti' • · '" n 1 a aeıne gor. yor , en uvve ı taarruzlaı· gi rmışti ı. IA"nıngrad ve o l::?<>a 
üç uıtıkamctte, Rostof, HRrkof ve 1 fındaki nıuhıı h elı::a. 
.Moskova onlerindckJ Sovyet ordula. (De ant sah lea ı 8~~uı 5 ~e/

1 
• 

• • 
ışı 

Murakabe komisyon 
isin içinden çıkama . ı 

iııtiknmctlerindc çok şiddetli ol· --

1 

muştur. Davanın hallini adalete t d. 1. 
Anudan~ muharebelerden aon. t •t k J• et1 f etme" 

ra kıtalarımız OTcli tahlıyc etmiş. sure l e e l kendisini m hk ••erdı· 
1 
ıerdiT. --~ emege .., 

l 6 Tcşrinievvelde hava muha. Şehrin odun mcıoıdesi 'h 
I rcbclerınde 19 diılffil<ın tayvarcsi adliye:rc intikal etmf'kt d" nı F~yet lıınt.ıdan sonra odun davasının 

karfılıkh para ve ıerbeıt mü· 
badele mekanizmaaı. dünyamn 

bütün ham madde kaynaklan. 

na pençesini atan birkaç altın 
toplayu:ınm karma ifledi, dur· 

du. Parayı en ölçlilmez mi· 
nevi kıymetlerin hile pşma.ı 

ölçüsü haline koyan bu ıefeci 

nİ:Munı, ancak emek m,,h ı.. ıe-

Bu yeni mübadele bünyesi 
içinde, araya hiçbir tefeci, ıim
ur, rnadrabax, büyiik maliye 
grupları, kredi ve iıtism&t" mü· 
esseseleri knrı~madan, iki mem· 
leket, öz çalı~masının mnh~ul· 
lerini değip dolwf eder ve bu. 
nu yapmak için de, araya 80• 

kulmasına imkan olrnıyan h'ç 
bir tüfeyli aermajre grupuna 
zımık vermez. Şimdiki Avru· 
panın ve ileride bütün dünya. 
nen sanayi ve ham madde 
memleketleri arasındaki müna. 
aebet, paranın yerine insan 
emeğini koyan bu yeni müba· 
dele mekanizması ol&<:~khr. 

A vrupanın birçok memle
( Devamı ıa1:ife t, ı ttun 1 t!,. ı '

düfürülmiişti;r, 12 tııyy.are kav- Muı<t.kabe Komiı:, 
0 

~.ır. .'!1 t anc.ak _mahkeme tarafından hal
bettık. 7 Teşrinievvclde 1\10. l ,.,. .. den conra Vııl ve 13nı; d~n oRg ~: ledılebılecck bir m hiycL a .. zct-

l 
le 1 d 1 O Al 

ı . e e ıyc eıSJ mis oldu":. le t" 
va ın arın a mnn tan aresı 1 doktor L \ı.fi Kırd.ın . d. j · su ana me vamnştır. 
düı;ürülmü •iır. rcdi !IU t d -' n rıyaııetın e Top!antıd11 tıvvcli odun i let" 

• w f''HH'l cor-n u1un ve d 1 . eh ın. 
Bu baluın difjer- h.berlu Sa 3. Su a de 1 ba$lan ba . ı_ I b" J en an ar <mut Balts> lar d" 

şa munaıı;atıa a ır top· (D._mı IAA" ., ın. 
~· 1.. ı ) 



8aWfe: 1 TASvtaı BFKAa 

~...-Gli'tJüM~ ... ;~~-'Et mes'elesi1~r-;5;i*.~ ( sıv As@ 
tl.ektepll kızlarımızın ha 11 e d ı' I m e ı ı· :. -=~~~ = :.~ 

G&alpıa cXmle!QIU aıiladUd '6r 1 
fllrild Fllftdıyor. Geçen UTA ait o
lan aı. fllnl• Ziya Gökalp, 'l'ilrldin 
ara mev'adunu, Kasılehna71 ~ 
senç blr Turke naaıhat edı~r: Sulh ve harp 

bat•ndak• erkek k••ketl ;?::3·,~t:~t.ı;:; Türkiye 
Ş...a ._ k ...... ,- .-ktıil uman ba ..,,....... evveıa Bugu··n mezbahada -· ,_ ,,_ 

cKml elma, dünyada ı.erıa.nca bir 
7erde mevcut olmllf bir topr .k """ 
tilclir. Çtlnktı bunun topratı Meflıl
rt ._ M1118SI da rüyadır. Bı&jt'.Jn '"' 
henuz bir ıNs. ldır, fakat yanrı bel
ki de bır hakikat olacaktır. 

ve yardım 
vaziyeti er 

H == .:_iiay• · d b' Bandaa 20 )'ti ımce durum hıç de 
ÇC!fİtlerindea ve IODl'a el. nerede ve nud sİyileceğm en •• 2000 k böyle değildi. Fakat bugilnkü durum 

.... olu helL n ... ,li 80l'a.idar ~ .. Wr Avnıpalı (ÖZÜ ile OY U D bıaana gayet tabıl plbor. Evvelleri 

..... Ilı ?ıllil••k ......... .-ycian ftl'llÜflerdi. 0 zaman k e S ı• ı e C ek TilrkJye demek prk demekti. Bugün 
_.tul&, bilmemek .,ıp dejildt Nitekim bir istisna ile ö;r.dik. Türkiye, Avrupanın ayrılmaz bır l>ar 

eaaadır. Bu kadar basit pülı:e<n b9 
... İllilea ~ .... çhlıü ~ep1i lıaslanm• ,.pka proto- Dün ı.tan.halda et vikıa Kemal Atattlrldln blyükllitflDI 

..._ nlaf ohnı,..aar ta...fmclaa kab.S eclilmit olan bir ünifor· ifadeye klfidir. - ••NJ•-- ... kasketi ıitımktedirler, bu hpkı, cenue,. sz/czntlal lıia&edildi VaktDe AYnlpa TürklJ91Jinden bü 

..,.. elhM ile sitınek. Ulwlala Jaket atayla Çlkmak, ıibi bir tedıldı mi bu kelime coğrafya mina. 
..,dir '" --L-- llmm. ...,.ret " mahiyetin· b~enlercl• Et flJatlaruun an&anlmumı tıe- aında alınırdı. Bıa kısıra Çanakkale 

,...__ mın lfln tebtrde Mr et huhran1 cı- 'ft Xaradenız Botazlartle, yant esk1 
p,Nf..m nuarlanna dotrusu biç hot ıelmernekted3'. karmıya çallf&ll toptancılar bır kaç İstanbul ile Trakya hududu aruın-

Mena lltffe 1adthrchlw lçirt biras mlbalafa yaparak, fakat gundenberı me&bahada daha u ko- dakt yarça ulatıh"'1. 
•içi.er manbk hatilma diifC:Deden diyebilirim iri: Kmlammsm er• yun kesmıye baılamıılardır. Bu ae- O ıamanlar, artık bu cotrafya ıe. 

heple dün letanbul bu mevthn ur- rimi mevzuu bahıa idi. BugOn yirmi 
•• kaaketi ıiymeleri, erkeklerin desti ve1a lı:awnoza bensi,en fında en aa et bulunabılen gblerin- ııeneUk Kemalı.t inkılibınGan ronra 
renairenk tüllü zarif kadın t•pkalaruu gİymeleri lı:aclar garip ve den bırbu pçlnnlftır. lebrin bırçok bu terimde cllier b1r coklan ~ı mL 
.. ttl 1•'1' örf ve iditma ve lnamenla ıerletmit telikk.ilerine s~mtlerindekl kaaaılarda et balmall nasını kaybetmiftlr • .ATtJk lnr Avru. 
.. JllMI veriyorsak, •)'ip olur. mumkün olrnamııtır. pa Türkıyem, bir Asya Tilrklyea1 

Bu •aaıyetln önüne seçmek ıcin kalmamıttır. Bqb tek b1r Tilrkly9 

Cllı•tl B 4BAN 
alakadar makamlar derhal ıehrlmiz. vardır. 
deki toptancılarla temaslal'dıı bulu- Bu Türkiye, devlet şekille, ekono. 
narak buglin tein mezbahada ~ 000 miaıle, topraklarile. orrluınle ve nt
Koyun ke llJMsınl temın etrnışlerdir. havet fikir ıstikametUe katıyen Av 
Belediye, şehri etaia bırakmamak ıc1n rupalıdır. Türkiye, kendi ruhlle. le• rı. 
luzumkı tedbırleıl almaktadır dı azmıle hftr olarak ve bır al'laıııın. * DÜN MAHKÜM OLAN MUR. ölmez Atatilrkün, ıradesl ve kraatıle 
TEK}R KASAPLAR - Aslıye İkın- Avrupalı obwnıttur. 
c Cesa mabke...U dan de dd mub. Kemalııt Türlııye, bttyillı ~ne bir 
tekir kasabı mahktlm etmıı Cç ko- Avral>& devletı oldufunu s6yl0yor. 
murcu ile bır eczane aahlbl hakkın. Bunda t.amamile haklıdır. Eıdıl o ... 

Tefrlkaı ee Ya#all: KANDEMiR da da tevkıf karan wermıttir mıınlı T ırkıvesı, 1483 te Jııtanbuhın 
......... ..._.. ......... , ..... _... Mahküm edilen ka!aplardan, Şeb- fethınden Mnra cBoğazların hasta 

..
. 1 bl 1 b D d remınlnde dukkaru olan Şevıtı bırl. adamıa hıkayeler\ne 1918 deki ean P.'.d. n... • r • ••• "' en •••• ıı kn k ık ı t ıa ne yar m o ıvırc e ı sa mış. eekışme devreıııne kadar Avrupalı ol 

ll•lmamı,tı.Donuk, bua.nık lllr çehre•I vard ~a~~;~~.yerı!:d~nku;' 1~:
1!~; muttur. Yeni Kemalin ftrkıye. ken. 

para cezası ödemulne ve d6kkllnının dlslnl ~e AT111J19 ailletlerı.-
1 addediyor. 

da 10 gi)n mlddetle kapat1'ma11na Pnhaktb ıtıı - ım lattklll -. 
Cc da aal>ah aktam. 11111ntaaanıan l Y• buirluda. Onn tarafından ~
~rıımıı il': idi. Son gelıtinde oda b- le lıir karıılanma beklemedı~ım lçln 
p ını iyıce kapayaı·ı&k, yatatıma i- ben de bir luhza tereddQt ı&c ı:: ı ip kol. 
Utta ve kulağıma cgıldi: cBıa, d"di, launıı tçtim ve kueaklaşarak öpü1• 
,.rın ıabah ava çıkmak bahanesile tfik. l!:nve Paea ınfltevaıl, yuftluşak 
buradaa anklaşıyorus. Nerey" side. bır inıan olmuıtu. Ben kerı lı lııl on 
eettmi&I. ne yapacagımı ı te;crara ııerıe içinde ne on defadan fazla ır•ır
llacet 7o'k, pekila bıUyor.,un. '1erak •ltdm, ne de aramıada hususi bh 
etme. una ıyi bakılma ı ıç n d ıcap do Uuk 'We arkadatlık teeutt~ etmft
.-n tertibat alındı Hastılıit ıı R - ti. Bundan dolayı, bu kucaklaşma, a_ 
ttnee hastaneden çıkarı;ın Fakat t ramısdakl mOnaaabetle" göre nonna1 
rar edtıorum. Taıkende avdet etml- hır eey olmanıalıla beraber, Wtıim 
Jeeeksln.> hoşuma gitti. Renal belli olmasa ıta. 

o peri.tan llalilnde, bu öslen ku- aynı bayrak altında ve aynı vatan 
laklarıma inanmıyanık d111ltyordu111 llğurunda aramızda bir mukadderat 
lpdekt. ııon anda Enver Patanın bu biıoUIS teea.ııüs etmlt bir insanla ku
maceradan vaaceçecetine daır oJaıı caklatmalt, hatti yerınde olmadıfı 
l•it de böJlece aon6yordu Kuııkı.ıru ıaman bıle, fyl bir ıeydlr. Bılhassa, 
dndaklanm beyhude kıpırdad. o. lnun curbette baJananal. 
cfayet bizi merak ederler11"'• veı-ıle. Kareı karııya oturduk. Evveli ba.. 
cek cevap, ava çıkblardan ibarettir. nıa nereden gelip uereyegittltlmi sor 
farola budur. Unutma!• dıverc!> .ıe du. 
1111Çlanmı oqıyanık ai'ır atır ılerf. 
letlı ve 1e11alsce odadan çıktı. 

••• 
izahat verdim. İzahat esnaııında, 

ona açıktan açıp aöyl yemedltlm ,ey 
lerl dolayıılle .aylüyor, ylnı ken . 

lhıharada JGiculutuna ltqlarken, dlmden bahsederek ona teıırde ba 
BakOda, Hazer Denlzln1 seçmek O~e- lunnıak istiyordum. 
re vapura bineceii ciln, Enver Pata 1 
Ue ı6riiıen 90n bemteri eski Tanın - Bi&ım gibi, muharebe esnaııında 
batmuharrın Muhiddin Beydir. En. ~Omet lflenne faıta kanımış olan 
ter Paıanın belki de _ ebedi olaca- ınaanlann, dl:rordum; Arıkaranın :ve
ttaı blle bile - cıktıiı bu aeferın ilk nt hayatında rol oynamasının blru 
ınerhalesinde nasıl bır ruh bileti 1- mOşklii olduğunu gilrdttın Muharehe
clnd buhanciuğuau tok süael anlatan de çok ııefalet g!lrmtle olan Anad •lu. 
ı.u .:.ülakatı, bunya alıuyı fa1dalı bldm tekrar meydana çıkacığımız.ı 
buld hoı ~tıyor. Bizim zamanımız.da 

um. canları yanmıt olan lnııanlar, b zl 
Baldi ııefarethanemızde ~nas iki 116nnektea ..... n ... olm~rtar. Bu. 

kitlp bulunuyordu. Kitlplerden Mu- nun itin ben de, hiç olmaaa bir mfıd. 
saffer Bey. bana Enver Papnıa 111. det için ıdyuettea maklaımak ve ti 
kı bir ıncognlto ieinde Ba'kGda bu- caretle meşgul olmak lstedına. -
lund•iunu laaber nrdiit .....-n haJ- Bu .a.lertm, Mosko\•adan yumıı 
ret ettim. Ali Bey itımıle seyahat et- olduğum melrtul>takı fikırlerin başka 
1 ni •• ıki ıtiln evvel Batwndan ıre- tarada bir lfadeııl olayordu • .Maba-

lerek, llendıaın1 Hazerin karşı sahi. dım, onda Anadol111a dair IOll mta
liM attlb ur' olan .. wıorla 0 .On yonlan da .a.dlrmektL 

karar "nıaittir. Beyazıtta kuaphk yapan Btıııey1.n ntı ile'" bllum ttillf devletten. 
de, hiçbir sebep yokken btitfln etlerin nın askerleri DTalarak taıuwı.n 
kllosuna beter kuTUf aammetmlı, tekrar lesaW• Kemalist Tflrkıye. lılr 
~ylece aatıı J&parken yakalanarak luymet ifade edeft deYlet olarak ta. 
ayni mahkeme tarafından 25 lıra nınmat hua1111unda1d taleplerial tıeL 
))ara cezasına ve JO l'lln de diikki- rarlatb. iller latlldll ...... el~ 
11ının kapat.almaıına mahkiim edil- mıı. htanbal ~ Mfa fetJııedll
m~tlr. memlf oı .. 1d1 ftrld.Je. AMdolaaa 

Ticaret Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunmakta olan Ttca
ret Ve'kru lltatu O... tıltkikle. 
rine cte.am etmektedir. 

Vekil. d6n 6i'leden enel Jlıntaka 
Ticaret Jltidiirliitüne giderek Top -
rak, Petrol ve Tıcaret Ofisi mildür
leı ıle ~orüşmiie ve müteakıben İstan
bul Ticaret Odaaınm faaliyetini tet. 
kik ederek lılrlnei rela Mltbat Nemli 
ve ikfnci reis Alsmet Karadan izahat 
almıttır. 

Din rellalanan 
ınubtaklrler 

Diln de bir kaç lhtıkir ftbaı 
tesblt edilmiştir. tiskfldarda Kl!llklı 
kacabı eti narhtan beş kuı ue yuk • 
s k. t tanbu1d Amerikan pazarı ti
caretlıafteıd ayakkabıyı pahalı ııat -
tıklan "çın, Yeniknpıda bir kömürcO 
de kömiirll oldutu halde satmak s
temedlğl için Adliyeye "erilmlşler -
dir. 

ortumda ~lr bir slraat •••lllııe. 
ti olarak blac:altt1 Te MDd .. ide 
me~ olaayaeaktı. 

B6y1e bir hal, TJrldba ........... 
ref " garanu mala&Hftl. ht .... 
lu elde tatmalr. TarldJ97e AT1'11119 
devletleri arasında •rdmak hÜllU. 
nı verdi. ÇtlnkG ba .. hrln elde tat111.. 
ma81, Terk ııisamınua Tlrk cbt iL 
:rasetilıln temel tqıdır. 

itte bunan lcindlr kt _.......,. 
Amerikan Starr psetesl fstaelıel• 
be~ nelmılel bır b61p olmaanu 1ate. 
dle;ı ve eski Amerikan Amlnll Ster
lınır fngilia .IUoeanun Xar-dt!nızde 
Sovyetlere 71ardım l;ıa Botulan ıor. 
lıyabllecetln11ucbğt zaman Tlrk ef 
Un ıa cevabi vermıştır: cDh1ada 
tek bir Tlrk bldılrca tatanbal da 
Turlt blaeakbr, müdafaa ed leeek 
tir ~ Banaa aadeee bır buın aetn
yatı oldufa zannedilmesin. llQu, 
bu, TG kön mnti lyesuae n Jaerp 
yln ktlncle olarak Tirk ruha tafl
yan mllhyetçılije ıamamıle 111cun 
çok tereftı bir clmledlr. 

Anltaranm valctile htlkfhnet mer
'lıfti yapılmıt olmaın 1ıtanbu1un ırerl 

Kapetılen •lnemalar alınmasının t•rtlarından biri olmuı 
tur. ve bu gidlt. dedilderimlai cieJıı 
tiremezı çllnkfl eaki Blzanı impua. 
torluğu bile kuneUni Anadoludı;n 
alır4a ve Aa1a toPraklanndüi Jray. 
naldarını ka7bedlnce de ortadan kay. 
bo&da. AJnı hal, o.nıaah imparator. 

Beledıye. ıılnemalan kontrol etmıt 
•e gordtttll lüzum fizerine Kasımpa. 
eada Geyikli, Beşik'taıta Baıadpark 
w Ortaköy ve Arnavutköy ahıema.. 
lana\ lrapatmıtbr. 
•••••••••••••ıJlutu Anadoluyu ihmal edince tekrar. 

landı. Yeni Tilrkiye kuvvetinin kay. VEFAT natını Anadolu köyltıstınde aradı ve 

cltentm rlbllere kartı vasıyet bay_ Gazetemiz idare müdirii Kl. buldu. 
le olursa ıfzln ~bllere karşı ~azi:ve- zam Öcahr"1n valdeei Alihah nia- Fakat btı lllyul " tanbl ...-e. 

..... .... barelln Mecetinl ha-

- fttdL 
•ver P ... nın, Ttlr1d9t&n !leyıtha_ 

Unl ne makntla yapt&ka malGm oL 
M&mak a berllber A....,._ ••••"' 
tinden vun;titbti aifteraesl ltAa. 
rlle memnun oldum. Katti, bunu bır 
az da laenlm mektubumun tesirine at 
fed rek bu memnuniyetim arttı . Mıı. 
uır.- .., '9na ktrndlıılle a(SrOşehl
lecetfml a6yhdi. lleferııa, o dallilcaı1a 
iki aynı çatı altında lmiti•I 

Görü ınekten memn1111 elacaiı .. ı 
tlJ<Wllha unıan Mmaffer '8Q bır 
iki dakika lein benden ayrıldı. ırittl, 
pWi, 1-d, ona. 7alaas bqma. va.. 
,_. w. .............. bekledWi oda-
ya g6t.anlt. 'Ea"9' Pata ile bu ııorı 
-'artılafftla)'I, bötln teferriiatlle ha
tırlarım 

Klolk •• '°' Mr ~. tdf. Muzaffer 
Be,o lraPl)'I açıp beni içeri bıralttıtı 
a ... n o, a71afa blltt, bana 41otru 
19WI " ltollannı açarak 1m aklamı. 

Wıınıiırpıııılridreı•hriıeııııı11ıüijjjl' 

!!..~~~.'-~~.! 
TUrk - Alman 

lkbsecll 
anlatması 

tin ne olacağını artık eızler takdır !erden daha ehanmlyet.llal Ttırklye. 
etmelııınlala deeıl" kadar ptirmelı:.. vandan Fatma Zellra e.velkiaece nbı fikri ve ruhi 1nkıWn 'We aldıtı 
.. lteraber, • .,, IMıalan mlatmıya 8 aaat 2 de eceli mevudi1e vefat et. yenı ıııtıkamettir. 
Mwı.mlyet ~r. Anadoludatı itti. mit ve namaza Doianealar cami- Val(ıl bu abada 19 mıea uırıla 
hat ve Terakkı kOtleıılnln hep Mus.. inde eda edildıkten aonra Kara- ikıncl Mahmudun b6yilk ıslahıatı '"e 
tafa lCPmal Pata tarafında toplanmıı caahmecldelr.i makbereune te•di Tanzimat bareketl ırlbı ehem•tJPtı\ 
hlr llald• Mlhı1Mlutaa11 &alabJW· edilmiftir. i'8retler olmq, garplılerfn ld0 tle• ine 
dua. fl>ıl11111M .,..;J Taniri Efklr muteell m arka- •• düıilnceıertne dayanan veni bir ı•. 

llaarlfteı 

Ankaraya gidecek 
izciler hazırlanıyor 

:.a Uka .. ~ batlam14 ve Mına \008 ıte 
daftmıza ba' sağ.atı dilf!T. Genç Tlirk ıhtllilt devam etmlatl ••• • Fakat b1a meseleler hakkında (11 

V.ldemin vefatı dolayıaile aa· met lnımtı, bir defaaında deml,tlr l.i · 
mimi taziyetlerini bildiren doat cKurtuluı ııavatnnız. daha baelnnırı
ve ehibbaya me8lek arlı:ad.,lan- cında çok ırenit afaklar ıcoltermıtbr 
ma ve merhumeyı ebedi medfe- 1.>e dJO doğan bu gibi ııılahat teşeb 
nine kadar te vı etmek hatıraü· bnı1leı ile onun 81( bh' alikası f'la

Cümhuriyet Bayramında An- vazlıjım söııteren doetlanma te- mazdı. Osmanlı rejimi. ecnebi tabak. 
L d L --L.k 1 b ld kümhe boyun efdiii lçındır kt lıen 
.. ara a"i reuni ıeçide iftırak e · '""°' ür enmı ı ınrım. diıılnl mahvettl. Halbuki 1' •malist 
decek izciler flmdıdea talimlere Taam Efkar •re miidürii nkılap hareketi, ••ata en •n had-
b•.ıam..iardar. ,Her 118e Ankara_ Kiaun Öcahr dıne tadar de-ram etmeyi tercfh ey. 

ya 48 iaıı:i sönderecektn. lzcılere 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ı ıedi. 
hareket etmeden eVYel tıfo ""'' Daha on dokuaaeu asırda bi1' 
7a.,.ı.ealı. 22 Birincitetnnde Türk muharriri, Tirk 111Ulet1nin müa 
yola çıkılacaktır. AÇIK. MUHABERl.ı lliman mtlletler camiasına, Avrupa 

Lcil • harsına ve meclenl,ettne 1fteft'SUJ» ol . 
iZ • et, Ankar&da Gau liae.aile, 8. Necdfl,. Pazarteat bWunu1-ul duğuna aö~mlfti. Fakat Kemaliaa 

Kız lisesinde iate ve ibate edile· kuvvetle muhtemeldir. için ancak Türk milleti vardır. O 
ceklerdir. Bu rıl fehrınuzclen + Gazetemızde F. 21 rumuzıle tı Tlirk m111ett ki Avrupa har ını ve 
Ankara,._ 390 IZd ee:vahat ede- 1ııtiyen Üniversıtelinın ıdarehanemı. medeniyetini bndme mal etmi1tlr. 
cıektiı. se miiracaatı. Kemallua. Arap ve Acem tsmQiL 

Avrupanın 

ayn ima z 
bir parçasıd1r 

Berliner Börsen 
Zeitung gazetesi 

KemAlist 
TDrkiye 

[ lalclcında mühim 
bir malcale neşretti 

Kıl !elma dünyaqa yokiu. O Türk 
aillet.in1a kalbindedir. Onu BakUde 
Kazanda veya 1stanbulda deg11, Turk 
.mıllctınin ruhunda arayacakı;·nız. 

1ıte Zıya Gökalpın bu söyledıltleri 
•ır kehanet ımlş ve milli Tu."k c!.ı·
letınde blT hakikat oldu. Yenı Tur. 
lrıve, Mekkeye dönöı> lıalacag'l"la Törk 
ecdadının geldiği Altay daglannı cl6-
töndtl ve A vnıpa harsı •e medenıye. 
tile olan lttifaln lle yeni bir Ttlrk 
vartıtı yarattı. 

ltt.e bunun ieiıadır k1 Kemalist 
Tfırlcıye l!;tanbula batlı kalmamakla 
ikUfa C!tmıyor. gö&lerinı Avrupa78 
dlkm ş bulunuyor. 

Bu ınıd• ve azmin arkaııntla, A• 
yada bır A vruı>a pareası anw.ıa da 
var<t r Ru anu, Asya mıı: , erin 
6rnelı olacaktır. Bır Avrupa oarçaııı 
y11nl bıı ecnebi Rtını ırıı:c"I ~lıııyaı .. 
ttnel>ı vesayeti altında IDulunmıvan. 

ne kapltüluyonlar, ne memleket dı
ıı im ıy .,ları. ne manda ne hımave 
lıtıarı>cıt hııkttm dnftlY"'n kttrııh t:Pn. 
ıl '"ı n mı>ı;ut, kenrlı kuvvNı ..:(' <ı rrlu 
11u tıildm olan b1r memleket kurmak. 

• •• K,.maJbt fikir inlulibının derın 

aılna ııt" bodur 
Yent 'l'U rkhı> Avrupayı ktndı 1 

ı it! k b r 11'1' •e Aayada blr ı\ v 

IGndekı eııki ıark harsını kaldırdı ve J ıp de,· nın m ı kPılnı. A. k ra 
yerine prp unuu. fet.ef.ıa\ru, l<'e bulmu•tur. Turlc ll'I 1 tının A ıpa ı 
dieinflşunO koyda. yaşayııına vol açılıı ve temelle ı 

.IUllea aacırlı1• .... llia.yat, atılmıştır. BeltJ de art•k bııtr ... ol
'-tlarını sökOp atb "ba smcarterba mıyan geçen asır Avrupaııı bir örnek 
ıertae Tirit millb'etıcSlitinı koy J11. olmuştur. 

Btuat Tlrlder, .Atatlrtla Terki- Haklkt A'P1'1JJ'9, bu harpte 41erln 
~ .. rka baihJaa 80D dlttimler. de bır degıeiklik geç rmektedır. 'Bu de
balp attıtım. Tlrtı,_.. \en:tıaı &a. tışlkhk, P'ran117. hattı Bol•eYik lhU 
..amUe pna venlitlnl .,. elNd1 ola. llllnın 7aptı.tı deijşıkliklerden t'aba 
nk .. rka ...._ eWtinl ~Ulyorlar. derındır. Coğrafya ltbarile TGrktye 

Geca uırdaJd Urebti• ...ınc1 ~ır bir 'kenarda dannwt, tlmdikl ~vruıta 
ı.m.Je Ue ........ ~ı Kemi- inkılabının ne netice vereceğini bek
lilm. tıB bir ınbllp llamJaUe ede 1tyor Yeni AvrupUUI :nasıl bb· çehft 
etd. Tan topraim\ yenıdft ,_. Tfir alacatı eonUebilir. 
ldıe. ıenhml te-mUe, fakat A•ru. Vııktile şarklı olan bır llemde Tilr 
paDlll ~ Mr pareuı olarık 1 kiye. artık prkın deti), Anul)ılnın 
TM elmak ....,._, ıı. llaaaata Zıya ayrıtmu tıtr yıarçasıdtr. 

leriıııı .. ,. ıla ....,, •tefiuia 
ld ...t.arip dnletleaiu lnMI 
haricine ~a)'lhnamua ve 
büabiitln ,,., ..... _ 

dır. Y-...,.wtsta Tiirlı:i)oe 
riyeth~.,.. 

aullMi lmUrmatbr· 
tki tanıf t1a amicİpenia 

ıuetiıae İtİııllıd aiiete 
clir. Alman,. ile mimaae 
ne kadar itimadkirane old 
dünkü Ankara teblaii ialNıl 

~ bir clelil de Anptere 
riciye N ......... beyanata. 
giltere, pya ham balyan muh 
lerinin Bula• bayrajı altında 
ia•lan ıeçmesi Mmver tara 
dan talep edıldiğine d.ir fÜph 
melııuıdı mahsusla Mfrt>d'len 
yİlılar laakluncla hikiuneti 
miracaat etmıttir. Ver len 
vapta böyle bir talep Yaki ol 
dağını ve akıini iddia eden 
...... ....... w-ı ... bil 
mİfbr. 

Haftal.rdaaberi bitin ili 
'1 ça&alanchran ye Y: 
sulbünü tehlikede söaterea 
verin talep f&Jialannm ...ı 
fuh oı..-.. fasiltereoiu 
nazarında sabit olması ile Tii 
7e ile Almanya ara....WU 
..a.tm • ••d• mli lelı:iaw 
cluiu bir daha taabir etmİftir. 

Dünya politik.uma çok ya 
d• alAbdar ela .... clenm 
cleaWr -.a. tle Rm,a dMÜ 
rekibacla ı...m- · 
Fre İki mİl~OD AJmaa Mbrİ 
....... mfala ....... ... 
p ........... liacWD ..... .... 
taarrmc{ar. 

MoakovAfl .... hı .... 
kaçan kollan ... ....., .ld 

( Askeri Vazi,qet ) =~!...~ 
~------------------- l'fllmel.ri lçiııa timdid- ili. 

Moskova önlerinde 
neler oluyor? 

Yazan: General Ali iman sA.sls 

miftir. Ka·çııa cıump .... 
( RlllÇa tlıWf.a, Ariol) ........ .................... ,. .. 
Jeti ..,. .,.,.... .. 
cenubi R .. yaya baflayan · 
bat miilaim Mmityola Moeko.• 
Harkof • Sivaatopol üserinde 
R..,...... Avrupa kwnMaki 
büJiik sanayi " maadin mın 
a.. Donbu ( ba kelimıa .. . ._ ........ _, ,... 

..., OBDU UJMA.ND.tNLABIND.tN ile ,imali Rmya n Moslcova 

,.....,..~, ·-· ..... y (J w _,.,.,_ ..._,, amtSlar netieMınde Wr .utJondan Orelclen 
Itır m 1an•Maaı.. ,.pa1aa •• bir fazla Sovyet lmnelinl haha .eya ~. 
mustahkem mevııe taarruz ıekhnde e ır etti. Dnıeper havzasındaki bil - ,......._ bldıç ...... itnnn 
olan muharebeler artık Alman-Rus tun ır ·~ 1 mıntalcasını r.apteyledl; ..a kohı da ~· Wld" 
eepheainln teertt edümıt ve mahalli timdi de Denet& havr.aaHu n Uk • diii Yeehile Kalillin ,.hııiae 
birer mahıyet almı~ düğüm noktalan raynıınıa bekı kamu ıtpl edilmek mi,tir. Şimdlri ~ fi 
olmuştur. Bu mubarebeleıin prka uzeredır. AlmaDJa kendlsıne lazım .._i ,.,_ İlmiılle İlllıfet ecl 
doğru llerltye11 Alman cephesile ~ır olan Hmh •• ekmek 18tlhsa1 ınen - ......... ...ı İllllİ de Tn--' 
bağlıhtı kalmamıttır. B11ndaa sonn. •alarıaı eline seçhdi; Kafkasyadan ru 
Alman .. rk cephuı. bu dutta nolt- J So•ıetlen ıeleea yardım )'Ollarını S. ilri kol ._INri Ma.lsoftldan 
talanHalri mnaltarebeleri aıla dtteihı- da kesmek •uredir. Ukrayna ada- •• 8' Jtiz ldlometı. wsalrta 
mekllızin, prka doğru hareketlerine rıle Kwlordulann muka"91Det eep. hmdul- .... ~ 
ve Sovyet ordalarını ımbaya c-11,.. hıinde yenıden bir milyon.tan fula ...,.a T-çrrb onlwwwMI 
bilır. ltlr kuvvPlın mtlhhn miktartla top 1 ~ ile --- 11• llell*MI! 

1812 ae•bld9 eylGlla JM<llMI ırfi- •e tankla berabet'. elden ~ ol - n.. •W ....,,. k icap..._ 
nl nkubulan Borocilllo aıallanbe - mua f8plle :rok ki ...,.._, lclla ..._ • 
aınde matlilp olan Çar orduları hırw bir si,... ... AlwanJar id8 hW llila fV

0

1JWW) 
tarka dotru rlcat ederek Moskova:vı b0f9k bir ._.,.. Tensi &ldad- kealli • ık .. INl ..... cmu 
tahlıye etmtıtller ve 14 97101 1812 ala ldrhMIBa .. bdar MrM lılr dia elmalar• mar• Timcııçel! 
ak'8mı Napoleon lloakPaya sirwek kuneı cıkmca. Mr tuaf _,..., llo •• ı - wılat" aı1md 
Kremlın sarayına kurulmuştu. nın ee111' Wlpaıiade artık faU bL ..... tan +ıl•wlı ....... • 
Almanı r bu ım1e 16 t.emmuada mıı b"'1lleria Wr lmnlmı ~ ne~ • ed .., • • 

1 k t ki rt i l r.erbs •wtıet-m 7Ud•mma ..... ICap er. ·-
Smo enıı i zaptet ı e zaman ı ma ke....__.. ICa_.. .. ft-1 ._..,,_a-~•- 1"1111 '" o•ı•,ı ... &....L 
ve cenup mıntakalarındaki Alman ....,...... .-- v.-- awua ,_ -
orduları 'henüz daha certde ve 111er- rınde senit lılr C"'lrme harekedle iııt S,• ~ klilıtıııwti 
kndeki Peld Mueşal Von B k or beraber merk• bölgea.ınde de taar. "°"'7a lııwwla:a,a J111a tullft:ll 
duları art&Pı& ela Mr kama şeklinde ruır.a penlelt mlmkilndfl. Timac•lıe aöı• "'>•· 
Moııkovaya dotru slvrılmış h r vazi- oralann1 Yelmia ve Snaoı-k ilıd- Ba m 
yette7dl O aman Alman! n M-. kametlerlnde yapmıt oldaldan ...,_ ,. ,... a6:'e A.bnllDlllll 
kova~·· ~ırecekleri tahmin o sn taammarı " ilerD.-.. awl taım ... mu•.,,_ ulıılalılıın 
ta; takat mabat Kremlin atarak RllS eephesial ~ dircle Moakoft ile Wrfilrı. 
kunılmak ve bunun önü Brıanak Te Kuak taraflanaıiaa ONI Üç_.. o'- - ..... 
haçlı Alman •kerlerine ist kametine yapılacak .-it Mr .._ ma~:nh .... lwvwtl 
yaptırmak üilldi; makaa vlr• haretedle Te vul)'alıe alre tehlike,e tllifelJiı l,t. a-
mukavemetin in esasını tansim olaıuıeak ıeaı imha ınMn- du ......_ b.. 111,le 
Kwtorcluları bltha etlllek v belerin! v6cada getirmek kolarlaeml a,.uı. l.. lai I 8 
kavemetı temin eden sana ldı. · d 
lerinl, fabrlkalan tahrip Yml pim llMerierden blrineltat-lks 1 W Moıllı •--
ıevik mukavemetinin devamıt'M rınin Dk gtintt INaflamıt bulmıan AL bin aıki ...-. - ..,. 
kan bıraknaamaktı. Diğer taı n man lılJlk &aanumnaa, meıbs an--. A' "ı .........,__ 
Almanyaya demir, eelık, ve bu y bi5~ de ba .-U. ...,... et.. Mahurem Fepi TOGA 
lazımdı; bunua icbJ •oeton ıstlka. meldl9 olftia - .... taarraAD 
metindeki ileri hareketini durdul' - lkınd .......... \'ıa- ......_ 
mak ve ıifte mabadı tılmln edeeek dald 8oYJet mevzflnfn yanJdıfı, 
auı tte cenupta, Ukraynada bulunan şimdi o tarafta bh be S.97et ordu. 
So"Jel orduları iMl'lae yüklenmek ııunun eevrildltl anlaııldı. Brianık 
tercih olunmnttu. cihetinden taarrus eda Almu 1mv-

Alman1a, Ukraynada raptltt ta. vetleri de lıffyijt bir hamle ve gayret 

&! 

ıtiıdne de airQet; etmlt. beklr karde.. 7aya d.alı1ordu. 

glSıteıerek o taraftaki ile Sovıe' er. 
dosunu da onlar cevirmlt!er ve a:r
rıca OreJ tehrial ele itpl qa..Jt. 
lerdir. ÇeTrlJen tunetJer kolordular 

(1 """Nlıif ... .,,.., 

kederi arı ı •• ııl-lı .. slll 
TiıkiJ• ile Aw•RJ• .. v de 
da .... ,..i ............. 
seb«i iaarpt• tok enel bat-1em..,.. Harp, ima 'rvdıile· ................... 
.. .w.,i....,. ...... W.t 
erseç ......... ili ld IMDllelıet 
..... daki bu brfalllda ibtiJat
... Jİne bu ili mmalelı:etİ8 
l H ıree Wrlıirine .,... iatibsal 
~--,.... 
t.atınine Win poktur. Evvelce 
...... D 2J miJJonluk ani ... 

* •• --- defa 100.m. 
r:ahık ..... ""' kararma 

... ''etin .. 
IEN"-!~.,..._..,.. 

Ed.61 ,oman: 11 

,ının evinde, beslenip bakılamıyd Yeelne zevki, arada sırada eı.._ 
B~eirı kendisi almıştı. Fakat, en mu. diıııne ıelıp sokulmaktan iJMlretti. O 
tevaıll mOyonlolt olan ı6rillerle proje akıam da oyle olmq, Bqlrcık, ıatla.. 
dolu kafasında, Beıiri dtıeihıecek yer kale aldırmıyan o pifkin eduile, ara. 
kalmMblından, savalh lııayvan, iva. Jık kalan mutfak kapıaından stlıiilüp 
n ve dellıpıea ~ Zabalin elin_ ıemek odasına dahnıttı. 

yazan: Sermed TALA y ... per~. )(adaktan fırlayacak Tahsin Be)', lsınn~ ftHCeti 
fırsat buldukça. melill mıalil dolqır, nasıt.tlen verdlkı.n 10nra, ptıpafa. 
.. kuraqun tloldııneak yem mikta. nın kafaauu bir P&IC* okfadı; sonra 

- Oda 8Clblad-. BfendJ•, ._ 1 laaanlar clbl ne balurlaraa, ylyfp nnı, tih biiyilk heyin, kih kliçuk tekrar oilllllll döncl'1: 
... -ra... Allaha fllkrediyorlar. Yemek artıkla. beyin oqamalarlle telifiye çaht11dı _ Söyle bakalım. bı&Cla M 1~ 

_. ......... ,_ .............. . 

- Senı ııormuyorum, canım .. Be- nndan filin bırşey oydur da. ver, Tuzluca bir gıda ilmldfnf, batta mef. tın? Son Saaiye gıaceteaine lllradın 
ııre yiyecek verdin mi dıyoruın!. kamun do,uraun. TeYelduılt çope hnmuna eoktanberl bybetttlfl l~n uıı? 

- Hayır, •erınedlnı. dönmedi aavallıcık. ııebze kırıntılannı din g6zle tollu. Ferhat, Son Saniye g11&etelillde bir 
- Vermedın mi? Sen, papağanı, Ba!Ukate.u de, Ferbadua kaplam- yor, anda anada eline reçtrdıfl ,o. 'llluhbı lik acıWığuu baber aiJmt, all. 

PerUdm kaJloabatua sıbi hava ile 1ıaiası, tümsekli kabutuuun ~nde, rtk ı...ı,. taMlerile, -patates h- 'l'acaate U.rar verrafttl. i'a.kat iki 
yaıar. yahut k disıle köp ğj ı;ıbl kom hantal manzaraslle ne kadar etşmn 1 buldarila kifafı ..ıse ,eltenbonhr. sundur ten~nilten bir \ftrll cı
tUlann mutfatından reç ı ır blı m:ıh ıronınuyorsa, Tabsın Bey n papaganı Sair u•anlar, kamına lndlnUiı ba 4eıniyonhl Batıunmt ınıaltne ae ce
luk mu zannedıyornn' ı>ap ta'lın da o kadar cılız ve meralı ı bir bay. cılıs JokmalaM• muvakkat tokluğunu t np vtter ıi'hai Dil...a. Bltlıe otal. 
uı and n fark . oktur. lu m Sen n Yandı <>tlunun. ti küçük yaı ndan- d• fasla hareketle kaybet rıeıuek içJn, konuımıya ha 1 clıklaı ı daktkadallbe 
aibl. benim ıtbi. karnı ae1k r, ,.me1r bttl evde ilrlO tarlü ha nlar bP• 7.uhelha, mutfak pencere '<en.rnıa ri bir parça unutur gı1ıl oJJ ğıı peri 
yer, bem P de kaç defa' Ealada baını • blılın llfstftlbn ~rw&i-
a7clcelJ, ~ı fllh 71yen tı FaW lreMilıt telM* ......_ 
,......ı.r 'fUdl. ....,, ODiu da, ro... ""' 

detfl, orduJardır. 
tlmen ıraıı cenubundan Jloüo•a. 

ya dopu bir Beri bartlııa&ta Mlll9 
bahla 7oktur. Vıuma tehı1 Jloeko
urun 221 klomatıe prlıımdadır. 
1812 de Borodlno meyduı muharebe
sinin valuı~mduta ~· Vlumanın 
prk taraflndMır .............. llOL 
kovQa sid• 100 ..U. .-.ı11tn
deki asfalt yol buralardan 1911r. 
Alman Baıkv"ndaahtı VlumMa 
SoYJ• eePe:inlP JarıJdılıaa alta 
can aatladlldaa llGIU'a ifea ad:. w 
bir çok Ru Ol'dulal'llllll V._ " 
Bnaaak clYUlaNada t"liWi&tm " 
lmha tchllkeai karıııında buJunclM
lannı blldlrdi. 'u MJcle Ti ı ı .. ..-..n Bu. 
kofta 78Dİ '1ir ''a"a ........ d
cuda tırrnek ~n o tarafa eok b9 
Tet Pndmlı9Üll G9IUIPI ...... 
J1Jrlar. Vt 'ı ...,. ..... ,. 

(Dwanu _,. 1, ..._, ._. 

• 
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HAK YERiNi BULDU ı fJ.1•]JillM:J!d!$#.1H. 1 
A. • 

ASKERi 'VAZIYET . 

1 
. d 45 b. r Panama'da 

ızı ay veznesm en m Başvekil h .. k .. t u ume 

Moskova 
önl rinde nel 

oluyor? 
r 

lira ç1rpan 3 memur 14 er 
sene ağır hapse çarpıldılar 

ANKARA 9 (Hususi) - Kw1ay ,gıöi bir hamiyet mü~sc· 
ginhı Jelırimixdeki merke%inden 45 bin küsur lir yı ihtil. 

auretile hakikaten menfur · cürüm ql mİf otan ve-z· 
nedar Celil Sanol. Sami Ti.rbat ve muhasebe ki.tiplerinden 
Şemsedd"nin devam eden muhakemeleri bur.in iccl ·,, 
ve her üçü de 14 er ıene ğır hapse, 7 ter sene memuriyetten 
mahrumiyete mahkum edilmitlP.rdir. Aynca zimmetlerine 
geçirdildcri pam!ara mukabil Celal 9977 Tira 80 kuru,, Sami 
35595 · SO ve Şemseddin de 20704 lira 50 kuru 

r para cezasını Kwl y Cemiyetine ödeyeceklerdir. 

Gii.nün gazısı 
·-·-··...-·······---
Alm nya 11 

100 mllyonluk 
tic r t nl ması 

(Baş akalcdrn dewı.mJ 
ccd ehemmiyetli olarak pamuk, 
tütün zeytinyağı ve :Wihsal ettı
ğimiz' madenlerd de ıice.p ettii• 
kadarını verecektir. 

Mukavelenamenin bu madde
leri, anlatmanın e lkadar mühim 
oldugunu bir bnkı}t östcrmf"'k• 
t dir. Son zamanlarda m m1e· 
ketimizde yoklu- u en :ıciyade 
bisaetiğimiz leva , aa: 

yİe, f brikııJarmnza, her nevı 
mamulata aitti. Bu gıôi levazı
mın, ise en iyi ve cudan edÖ
den eri yalnız Almanyadan t~a. 
n"k olunabiliyordu. Almanya ile 
ticaret münasebetimiz k ince 
bu maddeler de gelmenıiYc b • 
ladı. O yijzden de 7 • 
ve yeni inkişaf etmekte bu1un• 
muş ol aanayiimizİn hemen her 
' ·besi ha li aikmtdara manız kal. 
dı. Aimanyanm yi ~cı
mızla beraber bütün aemır v~ 
çelik aanaiiine mahsus malzemeyı 
"c bilh hmp levazımı!'". er· 

Dünya harbi 1 

771 inci 

ALMA TEBLİGİ 
BEkLiflo . 9 (A A.l 

Alman ıcbli •i: - Son hafLatnrda 
lngıU.z tuasulnn a mayınlcr ıoıdil. 
m ımanuızaman dı.ıvaın UmıJ
ur. 

Şimali Afn"kada Alman Stuknlnrı 
'ıl'obrukta b r t iliz topçu m 'u1nc 
vır aktarma t.eıi1~1erıne b yük hır 
muvafiaJuyrtl ıtıııın uzdn bulunınu~ 

wr. 
Alman aav ı tnyyarclcrl 8 ilkte~. 

ı-ın cettı ana Matruh ve Fulco 
yakml:ırmdald lngiliz tayyare mey. 
dnnlarmı hombalamııılaTdır. 

Dlişınan Almaıı t.oprııklnrına akın 
etmemiştir. 

iTALYAN TEBLİGİ 
'ROMA, 9 (A.A.) 

1taı;nn oranları umumi karars;a. 
hının 494 numaralı tebllği: 

İtalyan ibombal'dımnn ta~ynrele.. 
Tlnd n mürcltkcp teşekküller dün ge. 
ce Bay:fanın petrol tad yehanclcnne 
•e dcpolrınna ·taarrm eUnı lcrdır. 
Dil man lbııtaryalannın eiddetll atc
elne raf;'lllcn bıyynrl'I nmıı bomba. 
lannı beddlcrıne lMbct cttlrmlşlcr
dır. Buy(ik yangınlar çıktığı r;ör\11. 
müvtfir. 

Belçika ve Macar 
Elçilerile B11gnelmilel 
Kızı/haç kom ite• i 

darbesi 
(1/dzcf 

muralıhasını kabııl •tti H Ü k (ı m et R e İ si 

nlmı 1941 Borodıno meydan mu. 
hurclıc · bnşlam~ dcın ·r. Vıaı.ına
d D .Borodinoya d •ru Hc.rlıy 
Alman zırhlı rvc motörlti lnıwctl ri 
daha cenupta daha tlmalde yapıla. 
cak diğer taarruz ve çevirme h J'(>. 

Ankara 9 CA.A.) - B • memleketten aynldı 
vekil Dr. Refik Saydam Ba,-

ctlcrıı beraber Smolcnsk • Mo kova 
yoJonun elmnl ve cenubunda ikı yeni 
ç r ya bilırler; v bu çcnbcr-

vekalette saat 10 . .30 d Betçi. 
ka Orta Elçi.si Patemıotte de 
l Vaillcc"yj beraberinde bey_ 
nelmilel KızlJhaç komit~i mu_ 
ınıhhası Dr. Junod olduğu hal. 
de kabul etmiştir. 

Ba,tv il 'Macar EIÇisW 
kabul etti 

Ankara 9 (A.A.) - Baş· 
vckiJ Dr. Refik Saydam bu 
gim saat 11.30 da Macnr Or
ta Elçisı Jean Vörenle'yi ka. 
bul et~tir. 

Roosevelt 
en ·ıaraf ilk 

·a un 
tadili i talep tti 

S1AŞINGTON, 9 (A.A) 
Roosevclt bugun kongrey gonder. 

dıgı bir ıu )da bitnrafilk kanunu. 
mm Amerikan tıcarct gcmılerlnın 
t lıhine hnlliin v rm k zere e ratle 
tadil ni iııtemıştır. C mhurre.111 Bır
J lk Amerikanın hareket e ti ı. 
.w tcl:ı:nr el Alması lnzwnunu s6yJc
mekte, alnı uımanda d •er bır tlıdıl 
1 n açık kapı bırııkmakladrr. Bu dıı 
Amerikan gcmı1crmtn muharip mcm 
'ckct. lımnnlanna gıtm !erim yasak 
ed n madd min ı~ ıdır. 

SOVYET 
tebliği 

(1 ıflhi/#dn dnoaJ 
V:aziyet :vahim 

MoH:o 9 (A.A.) - Röyter: 
Bugünkü R avda azete ı mü· 

him Alman kuvvetleri t rafından 
Moskov.a • t.ilı::ametinde y pılan 
tazyık dol yısile husule gelen 
vaziyetin v hametini izlememek 

NEVYORK. 9 (A.A.) ler d cenıı imha muharcbelcrUe ne.. 
Bır radyo haberine göre, Pnnnm tıcclencbilırler. Şu iınkin lle Alınan 

da D Guardia iktidıır mcvJdine tcbh lcrmde bahaedll n vakıalar ~ 
geçmiştir ve Belediy R de d h1l vafuk etm<!ktcdır. 
olduğu halde Panama ıchrmın lider- Şu ihald T moçenltonun emri ıaı. 
lerlndcn lbır ÇQğo pse atılmı~r. tınd k1 Sovyet ordularının büJ ük tı r 
Rcı Brl.yaam hükUm ıncrkaınde kıı;ını ild ı: her ç.ı e kapntılmı dG-
tıulunmadl.ğ1 leniyor. mı:kUr, ova ı1stika •etı de an. 

Eski reia m mlekellen aynldı cak bu çenberler d §lnda kalmış olan 
Panama, 9 (A.A.) _ R s Ary SlD uyı! Sovyct kıtaları tarafından rnü 

gayet Tarlı lbır l"klld ıınemlekcl.- da!aa edilecek glb d r. Ancnk Mos.. 
ten nynldt.trı ve annPııinın genç kız- kovllDın ı O kllom tr carbında, Bo. 
lık znmnnında taşıdığı hır asimle yola rodlno sırUanndıı bır mudafoa m v. 
çıktığı haber verilnıe1ctcdlr. Aryasın dm n cvv le hazırland ı haber a. 
haı ekeli hs.ltkında b1çbtr ttsmt cbcp lınmıştı. Burada n d mukavc
gö terilmcmekl beraber salCihıyetlı v t gü ter lec J bil n mez 
mahfill<'r relıı n siy.si rıı.kipl n ta.. .B r f der t rafı Alman mot 1~6 
rafından etrnnn Amerika alClhtarlı- bırllklcrınln M vaya tııkııb n 100 
ğıle ıthaın l'dildlğ- nl e buruar ta. k lom •rey kadar yaklaştıklanm 
rafından ı:ıdd tb bir ueylke marı.ır hlldırJyor; r şu haber d •ı-u 1 
bulunduğunu beyan etmektedirler . .tıu btrllkler llorodıno c vanna g • 
Bir Sffi dcnber1 mevkide bulunan mlşl r d m ktır. Dl •er taraftan Tı. 
Arya ahiren iPatUlma bandım ile aıoç o, verd ğ1 blr emn yevn de 
sefer eden Ct'milerln sıliiblanma na ckimsenı gen çeldlm 
mGsaadcden imtina etmi~ı. h rk oldnı,'11 :s rd o m 

takdird ged çekik.nlenn 

lngiltere 

Kurmay Başkanı 

Sir John 
Dili evlendi 
General, ı•ç*n un• 
ateı hattın da ölen 
bir Tuğgeneralin 

dal zevcesini aldı 
Londnı., 9 (A.A..) - tnıpara

torl uk <Genelkurmay Bıı,kanı Ge
neral Sir J ohn Dıll, ceçen ıe 
cylulündc t.q hattında ölen tlı~
gencrııl Furlougun dul ecvcea1lc 
dün Londı:ada evlcnmif1erdlr. Sır 
John D.Jl'ın zevcesi g en Ukki. 
nundn olmü~tu. 

ldfirülcc ginlı tcbl • etn ı r. 
ır d n n Y.Brb da 1 41 

Borodino ~dan muhar be nin c 
reyan etmekte olduğuna delalet c l r. 

ıE •er htı 1mha muhareb ı Al • 
m.nnların 1eh1ne biterse., l\1 kcıvaya 
girmek te nmlt bır gtln m 1 ı o. 
lor. 1812 <le Napoteon, Borodlno mu • 
harcbcsinı kazandıktan 1kl n soıırıı 
Mol!kovaya glrmışti. 

E u-klı G enıl 

Eıld Ord.t,ı K~mııındtınlcı.nnd 

AU lHSAN SılBls 

Hltlerin 
yevmi emri 

i/m!m da mJ 
l - Bu düoman en buyilk kor o. 

lanmııı bil t"ali deı~ de 'fe ka-
lildc SJlilılanmıştı. 

2 - er bu b&rbar atışman on 
binlerce tnnk nı bizden evve1 hare-

meyi -ı eylemesının de 
Ck • en yiiksdı men· 

Aynf gt'CC duşman b r hava akını 
yaparak Sıcllranııı rk ısahlllcrlndc 
b ıı mahall rl bombardıman cl:mtf~ 
de ınüfu a z yıat ve hasar yo tur. 

tedır. Bu gazete b şmakalesınde ; _____________ _,, 

mcm • ~'-f tlerine t allu itibarlU; aynca 

hepimizin • 
d ccğini söylcmıye 

Almanyadan 
allara ukabil biz de Alman

.. madd r!e. gıda 
bundan 

istihsal etti• imiz dcn-
erdcn de ica · • kadan ve 

bir de pam ' .. ün, zeytinyağı 
csaire gibi ıkinci der~ccde .«'hem 
iyeli haiz. maddcl temm et• 

meyi taahhüt eyliyoruz. 
··rekab"lcn verilecek ma1lann 

tediy i tine lince bumı da 
1 ile öd mu • i dev1 t 

kabul tmi~ir. Bunun da her iki 
taraf için lkruayl lu temin ede-

i -phesizdir. 
Bu m vele menin. ticaret 
yabmıza yeniden inltİJaf vere
• 'nde v h' a tüccarlarımızı 
k meıru ~ecciindP.n üphe 

voklur. Hl>rbrude bugünkü ,art· 
tar içinde bu !kadar esaslı ildısadi 
menfaalla!'a miistcnit bir anlqma 
yapmak, • t afın da mevcut 
r.'yaıi dostluğu bir kat daha tak· 
viye etmek anut nmn aynca bir 
d 1 lidir. i.if"n ayesi dürmt bir 
s.ı hperverliJc takibinden ibıtret 
oiıın Türkiye bu suretle aulbe 
bağlılığının yeni bir delilini gös
terdiğinden dolayı da fÜphesiz 
ki. medeniyet aleminin fÜluanım 
kaz cnkt r. 

TASVİRi EFKAR 
..... ···································-·· .. ·· 

Tü 
ti c 

(J ~ ıaJı//«Wn &ıvemJ 

Ayni zamanda inualanan tedi
ye anlapnası ile de Türkiye ile 
Almanya arumda tia.ri mübade
le'6e dair lnJmadan mütevel· 
lid bütün tt!d\yat ik mi rm:mleket 
ar • ·-er her türlü müna· 

Sıraktlsanın tayyare dnfı batarya. 
Jarı bir tayyare dilşürmuşlcrdlr. 

Odun • 
ışı 
• 

Sovyet h !kının cmemleketi teh· 
d t eden tehlikenin genılihğını 
anlaması> liz.ım geldığiıü kay. 
dettıkten onra foyle devam et· 
mektedır: 

Hıtlcr bütün ihtiy tlarıru hemen 
butun kara ordularını, muazzam 

(1 (nd ı<i'M td~ C!e11c:ımJ mıktarda tanklarını, hemen bi.ıti.ın 
lenmiştir. Bır cun evvel odun İs· hava kuvvctıni bize saldırtıyor. 
11.hsru mıntakıı.lnnoa altı kişılık Du mnn pek ıığrr z.ayiata uğra· 
bir heyet göndenlmeıi ve bu he- mışsa dn vnziyetin vahametini 
yetın dün h reket etmesi karar· idrak etmemek affedilmez bir 
laftınlmışu. hafiflık olur. 

Dün verilen kararla bu heye- Viazm da 
tin de tetkikatma Hız.um kalmü· Londra 9 (A.A.) - Röyter 
mı ur. Jcap ederse ve 1üzum gö- ~ansının Moskovadaki daimi 
riirae yeniden tetkikat için istih- muhabiri bilairİyor: 

1 ımıntakalımna bir heyet gön- Almanl tın Vinzma mıntaka. 
derilmesi ~ de mııhkeme r n. moda yaptıklan taarruzun henüz 
na bırakılmıştır. Yalnız dun bu ldurdurulamadığı alınan ıon td· 
heyet az.asl dnvet ed le:re'k komis !graflardan $8Tahatcn anlaşılmak. 
yon tanıhndan dinlenmif, kendi· tadır. Almanlar cephenin ınuh· 
!erinden teknik malumat nca e· dif mınta'k larında mahdut üs
dilmiştir. tiınluklerj saycsındc ılcr mıye 

Bundnn sonra. 560 kuru olan muv ffak olmu{llardır. Alman za. 
sabık narhın tesbitine ~a t ·il yiatı büyüktür. 
eden ve Belediye lktısad ı leri Brianak'da 
murakibı Süreyy tarafından ha. Londra 9 (A.A.) - Röyter 
zır!anan raporla, 50 kuruş daha ajansının Moskovadaki daimi 
ucuz oln yeni narhın tesbit ne n· muhabiri bildiriyor: 
mil olan ,fayat Murak be Bürosu. Dündenberi Almanl r Orcldcn 
nun ıki genç ve değerli memuru şimal istikametine doğru ileılemi 
tarafından tanzim edilen rapor ~·e çalışmaktadırlar. Muunnidnne 
yeniden ve csa lı ,ekilde tetkik tank muhnrebclcri cereyan etmek 
edilmiştir. t dır. Dün bah Almıml rın 

Bu arada, Belediye lktısnd Mü- Briansk mıntakaınnda ~ enı bir 
düni Saffet, murakıp Sureyyanın t z.yiki inkitaf etmcl.:teydi. 
raporunun hakikate uygun oldu· Umumi vaziy.,t 
ğunu izah etmış. Mur kabe Ko· Londra 9 (A.A.) - iki mil-
miayonundn Ticaret Vekaleti yon Alman askeri 5 bin tankın 
mümessili Mahmud Seyda da müzaharetile Sovyet lıtıkumet 
MurakRbe Bürosu memurlarının merkezine karşı yapıl n mu zzam 
hnz.ırladığı raporun hnkik te d • taarruzdn bütün gayretlerini s r-
ha uygun olduğunu mevcut r · fetmektedirler. Alman Da ku. 
kaml rla ubata ç lışmı"tır. Bu mandanlığının tatbikine k rar 
ırrada harnrctlı münakaşalar ce- verdiği ktsko.ç hareketi, Smolens. 
reyan etmiştir. kfo ~imalinde Mareşal Timoçenko 

ALMAN 
tebliği 
(J lı&d Wı.ı/"1.nı. cfnft&J 

sarılan altı, F i t 
edil Ur. DilG?Dantn taytf bakt-

yelcrJ Rosto! 'Clzerlne çckılınJ) ,alı • 
mnkt.adır. Muhafız kıtnlııı ınn men -
sup teşkili r d manı )-akından takip 
ederek Marlopola varmış bulunmak. 

tadır. 

Cephenin merkezinde dc.rinlitlnc 
delme hnreket1erl diğer bir büyük 
çevirme meydan muharebesi haıır
hımııtır. Arkalıırındıın ehe:mınlycUi 

zırhlı kuvvetlerin taar~un rı
yıın uç So~et ordusu Brlnn k kesi. 
nıludc imbıı edilme! ini bekllyorlar. 
Vinıma clvarmdıı çevrilmiş olan 

Sovye.t teşkilleri de buna llav edilir. 
se ar al Tlmoçenko, SoV}'ct pbc
sınm hey ti umumi rı tam • 
rlnilc çarpıpbOecck son ordulnnnı 
da :fcdıı etmi. bulunmaktadır. 

Haftalardaııbcrl işte bu orduların 
devamlı ta rruzlnrı etrafında raptl
m1ş olan )·alan prop ı:anda :hu su. 
rcOe knt'i olııı ıık yere vuı ulmuştur. 

J..en ngradın batısında dü nınnın 
tımklarla yaptıgt yarma te bbu 1 rı 
dü an lç'n ğ'ır <Zaytatlıı aktm kal. 
mı tır. 

Alman ha\'n ku~eUcrl, ordunun 
hnrekcUerine büruk tt k il le mu. 
zahcrct etınl,.'ltir. As r top u ukları
nn, topçu mevzllerlpe, nıün k ı yol. 
t::ınnn ve ~ımendıferlcre tanı muvaf
fakıyetle taarruzlar 7 '.Pılm ~ . D n 

Alman sa\ tan ı l.e. 
nbraddn ehcnıml)•etU ıı"kcı i tc ıs

ler hücum etm crdır. . .. 
Şark cephesinde 

A o 

umumı vazıye 

A ikerler, 

ir frlka: 4 Ziya Şakir ______ .._... ........................ .... 
Yakup Cemll.n D zlerl dönm 

ı banc• Da lllya N zırı ı 
e 

et daha l'&.-

c il 

yorum. d 

urctle. _ vı:ıltuu 

rettı. 

Fak l otomobil hazırlanırken, kcn 
d 1n ~o haber ıteldı: 

Yakup Ccmılın g6zlerl donnıfiş, 
-0llnd ro~ iv r olduğu h ide, D hı. 
U Nannnı tırıyor. (N!i'l:Tm Paşn 
Mda~ava gıtt lrten sonra. Cem 'J1 tm 
en b ' k muhallfJ ol n Dah lıye Na.. 
ıın. :n1çm ya,aStn > d \ip dunıyor 

Bu haber. Env r Beyı r n ha\d 
si lrlcn ıTdı Yapılacak hQkfun d r 
be 1n kansız cenvan etm ne ıra. 
rar verflmt ken. Nazım Paışa n \na 
e be 1% bir vehme kurb n gitm t1 •• 
facı yalnı~ bu kartıanla d !mı 

o. 

yorda Sadıırct daire ın1n sofa • to (Det a11t1 trar) 

-------------------,----····· .. ····· ......... : ........ _... ... _.._ ·······-···············: 
lstanbulda Nağmedar ve nefis gece! r .. . 

. . 
i 

Beyazıtta M A R ~ A R A 
abıenaınınıa üırtun .......................... 

MARMARA Gazino surda 
ME?11LEKETİMİZIN EN YDK SEK AZ iHEV'ETİ : K nınn1 is. 
M 1L OKA ':ı Cunbfiı B t ·ar 1ZMfRL1 ZERt DU\ GULU. Ney
,, n NlHAD UI< Lt:R, 'Plyanıst ve Tan un :A.İZE, R ne de A • 
TAK1 KEMERLİ, .Hanende lLAHZ İli.RABİ t Tl"(;BEHK, Ha) ıı 
NEZllIE Ul:'AR, Bayan ELEK, Hıı)eıı MELAHAT MARDİN. 

Her akfam •aal 7 den t2 ye kadar 
Her hal.is n fevkat!de il1n alı 1r nd z ınf)f T bdo -
Alakart s cak ve aoğuk 'k lcr. 

--ı TiryakUer için h•ll• kahve 
Gıumomm. g(ind rlerl aclkbr. Fıya lar cı;ıdur. ı-

lu ) nlden )aptlmıştır • 
,G ıt lgclerd a dl :idartı e
dllml Ur. 'l'abli ha~ ıı.t mnkul kanun. 
larlıı tekrar ve ııılraUc ba§lıyncak
tır. 

Eı:mtzde munuam yly<!cck, min 
v C'~phamı stoklan vardır. 

Bulgar Harbire 
Hazınnıo b yanatı 

B6t0n bu netlcclcr gcçcıı bOyllk 
barpte yaptığınuı fcdak!lrlıldnrm 
p ha mn elde cdl ]llıı,tır. • ukad ş. 
larımızın ve aiklerinın elim betınl 

ebattan mütevellid tediyat çOk 
genif bir esu dahilinde tanzim 
edilmiJ bulunmaktadır. 

Va1i ve Belediye Reisi ve Fi- ve MaTeşal Voroş lof ordulanmn 
yat Mumlı::zibe Komışyonu ba ka. irtibat noktasmdn Kalenin istika 
nı doktor Lutfi Kırdar bu mese· metinde ve Sınolen k"in cenubu~ 
lenin nncak mahkemenin hallede. da da Mareşal Timoç nlco ve 
bncceği kanaatinde bulunduğunu Maıe al Budicnni ordul rının b"r 
ı2.Llh etm~ ve aaatlerce dev•ıın e· leştiği noktad Orel iatiknmetindc 
den mümı.kaşalardnn sonra Ko· belırm~ktedir. Rusl rın .şiddetlı 
misyon gece sa t 8,30 da nıhat bir mukavemette bulunduklarını 
ve tarihi k rannı ver mı Ur. gö teren pek çok al· metler "ar. 

ve de Jy ce &:fizfinilnd tut.arak - ~ 

Müzakerat her iki tarafça Tür· 
kiye ile Almanya raımdaki ana
nevi müna bab tavsif eden tam 
d0$tluk bnvası içinde idare edil: 
miftir. iki hük\ımet meml kellen 
araamdaki ik di mübadelelerin 

u bir n için tcıhit 
etm auretile lktuadi sahada 
TüTkiy ile Almanya arasında 
daima mcYcut bulunıruq olan 
rn- ebah geıü, mikyasta 
nnzan "tib • lmıya pyret et· 
rnİflet'dir. -· ........... ...._._....._... . .._.---. ... _ .-.. 

Ta virt Efkir 

Nu.ıı ... (S) Kuruttu 

1 Aboa. fieraıt!J 71~• ~rif 
elik •• .. ~ 

!A}b ayhk ···-..... nOO Er. 2700Kr. 
i}ç aJlık .:-·- 7iO a 1450 > 

-··- 400 • 800 r f11k ............ 160 > 
> Jo\ttur. 

~u knrara göre son defa tesbit dır Bütün bir gün ıür n bir mey 
edılen ve 50 kuru ucuz olan narh dnn muhıı.rcbcıinde Almanlar 45 
isabetlidir llk n rhın ruksck t nk '\'e 100 nakıl va ıtası k } • 
tesbitine amil olanlar ve ille rapo. betnu lerdir. 
ru tanzim eden Belediye İktısad Bır tarnftnn Alman ıleri hare 
murakıbi Sürcyy mıı.hkemeye keti devam ederken diğer taraf 
verilecektir. tan dn Mos.kovnda kar ve fırtın 

Kom"syonun bu kararına göre bütün şiddetile hüküm sfümekte
oduncuların odunun çekisini 5 1 O dir. Durumun vah meti ve H·t
kuru a satmaları icap ctmcktedır. ler ordularının kı tan evvel kati 
Halk~tan fnzla para alanlar veya bir netice almak hususund ki k • 
odun mevcut olduğu halde sat- rnrları hıı.kkında hnyal• kapılmn
mnk istcmiyenler Milli Korunma mak gerektir. Mo kovayu karşı 
Konunu mucibince cezalandınla. t nrruz başladığındanberi lenin. 
caklardrr. grad kesiminde dnha az f lıyet 

Sab1k odun narhının tesbıtine koydedilmişt:İT. Fakat Aznk ele· 
ee'bcp o!an mesullerin de bugün nizi sahillerinde Alman hamle : 
m hkemeye verilmeleri mubtc- ve fiddet~ muhare~ler de\ m 
mc1dir. etmektedir. 

ve beşine bile v nnıynn fcd~Urhkla 
lde edilını tir. 

blit ı rup yı Hun~ arın ao ra 
.da Moıt0l kabilele.ınin istıl ı v. 
ıin en.bcrl &al öriU bir teh-
1 ik den kurt.Aracaflı,. lıte ibu n 
iç ıı ltl Aiman milleti 6n0m<lıdck1 
hAftalnrdn andan r.1~ d 
fikren bizimle brrahcrdir. sn:ı rm 
ve mutte.fik ask rlerın yaplUJI ol
dukları d h lmdldCD .heı:kesı en 
d r n m"n tarlı:fa mecbur ~tir. 

G f!Cek mü kfil ,g(ln}erde hfi n 
m 1'ılc-.ket nefesini kısmıo b r hal 
ldn1e beraberdir. Çtlnke 

ı vetile mettilekete :ralnız ıaf....ı 
dQğfl, ıtıthnn en eaaalı ıartı -
f: t re ek nıa. Ilı 
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Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, D!!P• romatizmanm . i~ae1dır. Bahçekapı; Salih Necati 

VE AKŞAM 
.. ~;-Ilı'*'. - .... tlİJ ... ----

lstanbul Defterdarlığından : 
latanbul Mflftfililtü bınasında yaptırılacak (4966,69) Ura keşlflı ta

mır if!; 13/10/941 paurt.eııl ırunü saat 16 de Milli Emlik Müdüı!O. 
ifl_.e toplanacak olan koınhıyonda açık eksıltme ıle ihale edılccektır. 
Munkkat teminat (373) liradır. Münakasa evrakı her gün MI ılı Emli.k 
4 ilaeil kaleminde göralcbilır. İsteklilerin en aı bır taahhütte (:10001 li
ralık bu işe benzer it yaptığına daır ıdarelerinden almıo oldukları vesa
lka mtıstenlden İstanbul Vılayetıne mllracaaUa eksiltme tarıhınden .t.L 
W gtlulerı hariç. iç ıtiln evvel ahn mıt ehliyet "e 941 yılına alt Tıcaret 
Odua veaıkuı fbru etmeleri mukttıddir. (8466) 

U ~: ~ ~ ~ :~ ~ ı: ~:~ ~ ~ ~ı] 1 ~:·:~:: kaçtı fakat 
123 4 567~91 

1 ı yakayı burada 

Soltlan ıaga • 

1 - Vıran yer, 2 - Edebi bır ıe. 
~ide - Su, 3 - Şad olmıyan -
Şart edatı, 4 Dul va yetımler -
Hay•an arın en aptalı, 5 Soyler 

Kadın p ı >n!, 6 - Vlliyt!t -
Çok konuşan, 7 Kapılara asılır, 
8 Tcnıi bir notadır - Sıtmanın 
ilicı, 9 Dava orunmağa muhtııç 
it, IG - Bir fl'Yi sağına s hına ba. 
kar k bulmağıı çalışan - Yao. 

r kandan 

ele verdi 
Hüseyin adında birisi, bir müddet 

ev\e), Cidede Ayfe adında bir ka
dını zorla kaçırarak kendl ini bırkaç 
b'llll kapatmıı, sonra takıl attan kur
tulmak uıı>re Cıdcden kaçmıştır. 

Nihayet buraya .relen Huseyin, 
dun yakalanmıt ve henıcn Adliyeye 
sevkolunarak sorgusu sonun la tcvklr 
olunmuştur. Hu yln, vaka mahallı 
olan CidCl r gonderılcı-l'kt'r. 

+ TEl'Kif' ED/ıJ.:\ 'MUHTE. 
K}/(l El: K ımurcu idtiıı 11 Mus. 
ı:ıfa, Agvaaan ka)·ıkla ı.ı:etırtt klerl 
keımurll'rl 6,5 kuıuı.ı ycıine 6 kurut 
10 p rava satarken, Ha kovd k(I. 
mürcıı Mahmut da könıurün kllv unu 
6,5 kuı ş }erme 7 kuı u a satarken 
yakala ınıı lar, mahkcm<'de yapılan 
ııorıc laı ı onunda da tevkif olun
mu,ıardır 

Bunrlan başka lJO;•ükdcrede eczacı 
Asaf da ıııpırtoyu •'Zla fiyatla at. 
mış, dün ayni maı 1Cemede yapılan 

sorgusu sonunda tevkif ol_unmu tur 

Pollateı 

TURllYE 
IS BlllASI 

Küçük ta&arruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayaa, 

1 Ağustoa, 3 llkteırin 

tarihleıınde yapılır. 

BUGONKU PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 l\luzlk 
7.45 Haberler 
8.00 :Müı.ık 
8.30 Evin saati. 

+ 
12.30 Program 
12.33 Türküler 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13.30 Müaık. 

+ 
18.00 Procram 
18.03 1''asıl aası 

18 40 MüzJk 
19.00 Koııuvma 
19.lü Müzık 
19.30 Haberler 
19.45 Turk MQı 
20.15 Rad a et..,sı 

20.45 Şarkılar 
21.00 Zlrant tak-

v:lmı 

21.16 TEi\ :>İL 
2!.00 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
22.66 Kapanı,. 

1
fT•Y ATROLAR 1 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepekfı DTflVlft ktaını: 

Bu geae caat (20,30) da 
HAMLP.:T 

Tiirkçe11l tlnıvenıit.e İngıliı 
Edebiyat. Şabeıri 

••• 
tatildi! caddesi Komedi kısm\ 

Bu gece ıaat 20,30 da 
KIBARLIK BUDALASI 

lstanW Aaliye 1 iaci H .... 
Hikimlijiıadea: 

Hazlnei maliye muhakemat 
müdüriyeti tarahndaa F otını ve 
Recep namlanndak.ı şahı.atar a
leyhıne yapılan takibe nazaran 
müddealeyhlerden Fotinı Şekercı 
yanın murısi Viçen Şekercıyanın 

'ı kazanç vergisinden hazineye ~akı 
boıaa ödemeden vefat etmeaı ve 

!munsi olan Fotiai de mirası red
ıdetmemesı ve ölü Viçenın Selinak 
bankuına borcu olan 34592 lira. 
ya mukabil rchın ettiği 54304.86 
kıymetındelti 1 Ol .. ndık. manıfa. 
tura menaucatım diğer müdde. 
aleyh Recebe temlik etmif ol· 
duiundan ifbu temlikin iptalı ıa· 
tenmeli üzerıne müddealeyhler· 
den F ot.ıniye Beyoğlu T ozkopa. 
ran Havlucu Recep apartımanına 
gönderilen dava istıdaaı ıureti 
j ve muhakemeye gelmesinı mu. 
'tazammın davetiye mumaileyhın 

1 adet 2000 liralık = 2000.- Lira 1 hilen ıkametgiJu meçhul bulun-
8 • 1000 • = 3000.- • duğu cihetle ıade edilmit v~~~k· 
2 • '160 • = 1500.- • ıar davetıyenin ilanen teblıgıne 
' , 600 , = 2000.- , ld -

!
rağmen yıne ge\memif o ugun· s , 250 , = 2000.- , K 40 ı .. 
dan H. U. M. . nun ve mu. 36 , 100 , = 3500.- , k 

80 r.o "000 tea'-ı'p maddeleri mucibince ha • , .. . = .. .- • ~ 

1 it eşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 

KURANI KERİM 
Fotoirafla ah&rak, saye t nefia bir aurette 

latanbvl MAARiF Kitapbanesi tarafmdan baaılımtt• · 
20 ıantim boyundadır. Yaldızla, bes ciltliai 

100 lnınlftw. T.- için becliyesi 120 kUl'Uft•. 

AYRICA: Y'me Haha Oamamn 9eeaventlerini 

KUR' ANI KERiM. 'Pürk b-flerile baulnutta. 20 santim 

eb'adındadD'. Yaldah 'llez ciltmi 60, tafraya IO kmuftw· 

D•kk t Bu KUR'ANI KERiMLER yerine haa 
1 a : aabcılann bes taklidi üirtlarl• ciltli 
K•'lnlan 1atbldan anlatdmıthr AWanmamlık İçİıa 

Kur'imlarda MAARiF Kitaphaneei .._ diduat edilmelidir. 

TÜRK ıfCARl;T BANKA~I A~ 
t<UPONLU VADE:Li M'VDUAT 

PARAH 1 IUAADA f.CLl1 
~ 

i%iNi 
1 - ftalyanın, sokakları ııu ıle 

ar•lı bulunma le meşhur oehn 
T ı ıııımdır, 2 idar lnl bılen 

Bir börekçi 
fırını yandı 

SOO • 20 , = 6000.- 11 ılunda gıyap kararı verılmit eıldu-
.............. Iİliİİlilllİİml•iiıı•ıiıııııılliimiiıiiİİl•Iİllİİ ğundan muhakemenin muallak 

bulunduğu 28/ 11 /9'41 cum;ı Hiya, 3 Tarihte mıuuf bir hü
kunular - TuK, 4 - Kaba elbt m 

Fırtınalı havalarda ~..,mılerın ıl 
ticıı~hı, J Nadir ıcvler Bir 
9ota, 6 Genlt k 8m Kılıf, 
'I Bır harf Haıakatı olan, 8-
tki ya,ıt kardeş - 1''ransız Akderılz 
,ehır erınd n b ri, 9 - Köy(ın bil -
JÜ u - M~Klllheti. 10 - Suslenen. 

•1111•• lekerci 
H. Mutafa w lfaAcllcMM 

Çikolat Cemil 
itina ile hasırladıtı nefis ba:r
ramlık ,ekerlerınlzln milbayaa-
11 ıcia tefnfınlzi bekJiyor. _ı 

lıtaıtbul - Bahç.Ccıfl' _, 

DOKTOR 

Sedad l\umbaracllar 
ÜROLOG - OPERATÖR 

l'rw ıtolıı 11• lnaril lwMfalW. 
lan 1tn,u/\aalıft 

Adeaı tkUdar ,,.. bclceveekJıtl, 
~ce ifeJen çoc:uklanıa ıeduıal. 
Sırkecı, Ankara Cad. Semıb 
Lutfı apartunaııı. ( Taıa Mat-

baa•• ka ıu). 

== 

Geçen gece: Bilvükdere caddesinde 
373 mamaralı bönıqi fırınıııda bır
deabiıc .... -an1r1n eıkmıı •e Jld katlı 
ahpp bına tamamen ;yandıktan son. 
ra lstinye it!aıycsı tarafından soo
durulmiıştflr. 

+ BiR KADIN YANDI - Moda 
caddesinde 238 nıımaralı evde oturan 
70 yatında 1':ster, evvelki sabah e -
vinde çamatır yıkarken, uzun etek
lerınln mangala blrdfiinl :farkede -
memiı ve biraz sonra tutu~an etek
leri zaallı kadını alevler içinde bı. 
raltmıtlır. 

Bu sur~Ue vücudunun muhtelıf 
yerlerınd n yanan E~ter, Haydarpa. 
,a ı.an ınl knldınlmııt.ır. 

ENİ.NEŞRİYAT. 
YENi ADAM - Yeni Ada-

tavaiye ederiz. 

1 ASKERLIKI 
Otkücl• .A.kedik Şubeaindenı 
Şubemizde kayıtlı yedek piya. 

de teğmen 47599 kayıt numaralı 
lbrahim oğlu Bülent, piyade teğ. 
men 4801 S kayıt numaralı Muh· 
tar oğlu Natık, piyade teğmen 
37'450 kayıt numaralı Zafer oğlu 
Muzaffer, aüvari teğmen 419'4 I 
kayıt numaralı Sabri oğlu H11yrj, 
topçu teğmen 44695 kayıt nu. 
maralı Nihat oğlu Saım Semih. 
topçu teğmen 48530 kayıt nu~. 
rah Nafi oğlu Cavıdıo derhal tu· 
beye müracaat etmeleri. Muraea
at etmiyenler hakkında kanuni 
mua mele yapılacağa. 

AMM Jlri bua baflfleüd \ dilrtle "• klla rabıple konuınu:ra lau. 
9lilep1U'ıe aahkemedm ııucla )tak- nd17ord11. Anladıtıma '6re ba lhtı. 
~ svrhaı'11 Ü't'RDMWDI Ja. :r• r kurt, ba&ı hid11eler.l.a nkuuıua 
11..ı.tıL beJd17orcla. 

011 IG• eonra :ra..._ - nl9ecle Fawcett'tn 6ldflrilmM1 llüddenı. 
._.,.. Dow mtiebbet ...._ -.hkta mwJ Bume'un çok ıelnı J•ramıttı 
IWa. •e artık A:ru uuı ıeçılecetı mu-

Bta Tl!IU.J• hakkak cıblyd1; fakat ılmdı de Pr. • m .._.. .. Dow'a alt bllerl• Fawcecı orta:ra cıknaıt, Mödde1umu. 
lhJorduk. ı rnJ il• mttcade.lı edbor, bötun o ıey. 
.. ..._ illeri ppWJ& macbar ta. ı.ani zekisını bu ıtı. kullanı1orda. 
....,...... Aradu &'IJJlit'r, haftalar Anladığıma '6re bütün ca1rett El bu 
lıaUl a:rlar .-cu. Mı.r.tt-r L•ne bili Clay'ı Mudde umumiye kartı ıakıp 
...,., raldldit wlnde OC11ru7or, bıs olarak orta1a ıOrmektı ClaJ ltem eok 

aa,-larcla talı:rorduk. llıater La.. ıentrin. hem de Leeda'de lli&I s.a 
.......... klJa lalplıhaı• mt. e MYil@D b r auradı. A1nı umanda 

lstanbul P. Te T. Midürlüğünden : aaat 14 de gelmedıij v~~~ b.r 
vekilı kanuni göndermedıgı tak· ı - idaremizde ıwenhal m•atlı ve Dcretll memurlyatlerlı 11eretıı eli d abında muhakemeye de 

ataJyerlUden ort.aaek~p mezunları aıOsabaka ile alınacalmı. r e ry aeait Ui tilunur 
2 - •a..bakada ıe. it, numara aımalr'-ftrettle pek ll'l.17' de. ••• 0 un • (

941 14
8) 

recede kaıananlar 15 itra maatlı ve • 64> lira llcretJı meaunyetlen, 6, _______ _ __::..;,_.;._ _ _.;... 
5 numara almak ııurctıle orta derecede muvaffak olanlar da takdir ------- ----- 
hakkı idarey" aıt olmak uzere 20, 25, 30 ııra aylık Qcretli ıtaJyerllk.lerı 
tayin edllcccklerdır. 

8 - Staj devreelnde muYaffak olanlar maaılı Yeya tlcreUi memar. 
lukJara geçlrilırlcr. 

4 - :Müıabaltada muvaffak olanların ldarenla tekil! edecetl yerde 
•azifc kabul etmesı tarttır. 

6 -- Talıplcrln 788 ııayıh mem urın kanununun 4 tlncG maddeıin. 
dekJ ıartları halı olmakla beraber Devlet memuriyetine ırtrecekJertn 30 
yaşını geçmemi~ olmııs lizıır.dır. 

8 - Müsabakaya lflrmek iıtlyenler 18/10/941 eumartesı aaat 18 • 
kadar dılekçe ve evrakı milsbltelerılı beraber Ttliyet P. T. T. MtldGrltt. 
ğüne müracaat etmelıdırler. 

7 - llüsabaka 20 blı ınclteırto Hl puarteıl ,aotl eaat 10 da J•· 
pılacakbr. (8801) 

r'Acele satı l ık 

bağ ve köşk 
281 19 eb admda içindeki dört odalı bir köık ile 
( 4-00 » mahauldar meyva aiaçh ve ( 4000) üzüm kütuiü •• 

yüzlerce fidanı buJunaa 

Bir bağ acele ıatılıkhr 

L l•l•nbul: S lllvrlkape • Çtrptcı, _, 
Tepebal, No. (to) • müracaat 

Blrlaeltevlr. ı Cama 
--~-·· ·-~~--US1 

10 ff•ml 
Erlll 

17 

RHır ı sı 

BORSA 
9 - 11 • 941 ... mel u l 

t. ..... 1 Stulla L U 
NenM"ta 100 Do., 1'2 20 : •• e,,... 10t IH Fr. -. -
Ma rlrl• ıoo Peseta it. 9375 
Yokoba JOi) Yea 
Stoldııo 100 laveç lır il ' ) 

ESHA.~I VE TAHV!L \r 1 
lkra•IJ ell :rbcle S 1919 19.oS 
Ylıtle 5 , 1'J3 üpmıA.&C. 2 .so 

., 7 1U ~•-t.rs11r11 a l --. -
" 1 " 2 U1 7 - .
,. 7,5 CJ IJ Tur k -.ern 1 -.-

'
Ailllıdelııt O.ıalr,. .. 11 S ti ~ 
t Baa•uı na... -.-

•• lııamll ne 
Su la tlejiraHlerl -.-ZA YI - Cihanait ukerlik ıu- ı . .,.... .. ..,.~ 

hainden aldığım aaker terhia ve. Ö 
aikama zayi ettim. Yenisini alaca_ Dr. Hayri me il Borsa haraCT;ltın f;tDJ 
iımdan eRiainin hükmü yoktur. ötıeden aonra Beyotla Ata- •• .. tll:r• 

camil karwaauula Buaah91 Apt ltalaa .... ..,.. 
H Ura I \ ~ 

ıu • - .. 
1 • IS • 

h..._L.__ _ .-ll.I- M-....... -- No. sa T.ıefoa: 41f6&6 

......... ...- -- · - ------- ---- itil .. altla ..... 

Türkiye Cumhuriyeti 
ZIRAA T BANKASI 

lt•rul"f tartht 1888 - Serma1est. 100,000,000 TOl't ltraa 
Şube ve Ajanı adedi: 216. 

ZIRAt ve TİCARi HER N EVİ BANKA KUAMELELBal. 
l'ara ltırikııreolen 28.800 ' 

Zıraat Bıu keııında kumoaralı ve Jmo.barasız tasarruf hesap-
la, ınrl• -n ar 6.+ lıraaı buıun ıara en !J. ı a a Ctıkll.ııcek kur'a 
Ue aıııtıdaki .ıina '6re ıkramlyt> dağıtılacaktır: 

4 Mlet J.00" lıralık ",000 lıra 100 adet 60 ııralık 6/.00 llra 
' , 600 , 2.000 • 120 ) 40 , 4,800 , 
, • .!50 • 1.000 , l~O , 20 , a,200 , '° ~ 100 • 4,000 , 

DiKKAT: Besapların12Alı>1 pa alar bir aene .ç nde 50 ıradaa 
atat• dütmıyenlerc .lkramıyc çılctıgı takdırde ey. 20 azlaaıle verıle

ce&Ur Kur'alar senede. 4 defa. 1 Evlul, ı B rın ıkanwi. ı Jlan 
Ye t Huiran tarıhlerınde çrk:tıecekttr 

lstanbul Deftere a r "ığından : 
Ahırknpıda Otopark anbarınrla n evcut 3 67 te ke 2 ıO 941 ..... 

ıartesı ııunu aat 16 de Milli Emlak Murlıır unde topl nacak olan x .. 
mı )onda ııçık arttırnaa Uc: satılaca kur Mu ammen bedel 12368,lOt lıN 

t.emınatı ı ı 77 GO) lı radır. Gorın~k lç ın mahal.ıne, faı zahat tçın Mlld 
Emlak 4 üncü kalemine muıacaat edilme nıukteı dır. (90351 

[ 

S&hibı: Z. T. EB0ZZ1YA 

H11rtyat Mlldörll: C. BABAN, Ba aıldıtı yer: Ma baaı 

!2L2!& 

namuslu oluıile de maruftu. Statn an 
lıyacatınıa. Bume'a kartı kazanab11. 
mesı ıbtJmali an kıaneuı olan adam
dı. 

eekıın detti mlT. - Bu tı benim hoıuma gıtmıyor 1 san çamur ı~ nde dışarı çıkaıaın l r nı kadı El mde baıı ehemrn1ytlll 
- Tabı\ wırmtyecetı•· KendJatne - Hıç dutünmeyıniı Clay Bu - Beni bırak, karar vermek b n ves ka ar var 

kabul edemıyecet1m1 t6yledım. On mfitbıı bır ovun olacak we 111 de bu aıttlr. C ı n hael ın Tı den'den g dı,ı bl. 
beo güne kadar •artnıın bır aeçlml oyunun kah~amanı.. - Pckali bırakıyorum. dıye Jere. ı.nı ı ' a mız a olan irtibatımı. 

Bır alqam Dr. Ji'awcett en pldl 
.,. Cla:r U. bir od a kapanarak ea. 
atlerce konllftu. Çıkıp gıttttı uman 
ClaJ 1aaımıu sehp: 

- Beaimle neler '6rllıtfttOnQ im. 
kinı yok tahmin edenıeuınla. 

Babam &•:ret sakin: 
- Sıze, dedi. Ayan uuı olmara 

teldıf edıyor, detil mU. 
Clay t•tta: 
- Nereden bıldlnıd. 
- Gayet kolay, onun ırlbi bir a. 

U. si&e batb ne tekllf edebılir Jd! 
- Benim, 61en kardeıinfn 7erlıı. 

seeınemi lati:ror. 
- Onun partlahıe al menaupau. 

au?. 
Qay lmardJ: 
- Afat"ı 7akan. 
Jerem7 abldı: 
-BaM, .......... k •.ırmıre-

i S ıı kesmııtı varmıt da... - Doğrusu benim bu tekıl hl\ l\tı 1 my fıılııd Bu ııt>n n mahvınd ı - C 
Babam Clay'ın aklnfl lıeııtı: lıma selmemıştı Klmblılr belk d radan bırnu sıiyled tımı h. tııln - 1 1 çıkıp ırıtti Onun ~ nJ 
- Niye namaeUıtıaııı koymuyor. haklısınız Şimdi doktora telefon e- rıık ın Ali h rahatlık Vl!rııuı, ~n d 1 ır ak bırısı liı.ıındı Bu pekali 

nnaa?. dıı> fıkriınl det1'tırdlğlml ıı • 1 e yaın \ a ırıdıyorum... ben olahlllrd m Üstunde diltOndük· 
Hephnlz baJretla babenua baktık. tım. F, ' 11atıah Jerenıy eıkenden ce lıu l k lnı daha botuma gıtmıye 

l Dı Fawcctt'ın babam<la• o, devam etti: Ben buna taraftar dekıld m ifa 8 citmltti. s ... bırakt gı b r mektup. ~uphPI ndi n mDhftkkaktı Fakat bu-
- Tabtı! Atqe brt1 atef}e mu. 6yte gelıyordu kı, Dr Fawcett b ı 1 ta ~Aıtık babıımıı yaıdıml edl lcı:gım na mukab 1 kadınlara kar~ı da blıvülc 

ltabele etmek lazım. Dr. Fawcett kl'n. mın ne Ue me•.,.ul oldu:!'ıınu bllıvor. Zanneclerır.em ılyasl meııe e er c çok be 
1 y"' ~ hır za.ırı vardı: n m ııaf gOı'tınu. di •Y•tile elımııe dıi,ecek. 1'••klıfıni du Ye bu tekllfı bazı pli'I ıırının tıı mııtırul olacak.• ıöm böl le bir tekllfte bulunacak 

kabul we eeçıme lıtirak edin. hakkuku kın :ı.:apmıttı R•ınn rağmet Akfam yenıeğıne aakin ve somurt.. olur aın, redded lmemıaıde imıl 0ı.., 
Jerem:r: babamın benden daha lyı d ı un b ı kan bır y117.le geldı ve hlçbırımııle bilırdı 
- Fakat bu olaınu, diye ıöylen- cetinl hesaplayarak fıkrımı ııoylen k konutmadı Bnbama hiçbir .., aö;lemede• 

411 ten vugeçtJm. • • • dotru ~l'hre lnd m. Yolunn bekledııa 
Babam da: Jeremy tekrar baJırdı, l Corntchael Ue "lk sık gôrOtilyor- •e karşıdan ır (nünce yava~ ya\ af 
- Sen aua bakalım, dedi. Küçük. - Bu, Dr Fawcett ın bır hile ı- duk. Bız.- Dr. Fawcl'tt hakkı d bır YUriiml'ie lıa.,ladım Yanından seçer 

ler h'rte'Jı karıımaı, Yoba bııbanı dır, ve telefon etnıiye J•den haha ını havil maı ·.ınat verh ordu. Gfinun bı- ken bent ,.:Srdtl "' UYbtele: 
Ayan SIUI cörmek hoşuna g:l'tılvor tuttu. r nde kendl!lnin dınde çanta le b 7.l' - Mııı Thumm. dİJ8 batu'dı. Gcıc-
mu! Dınle Clay: Bunu kabul et. Bu - Jerf'ft'ly, dlve batıa"ı ' ıta l!e dıgıni ırordük. Jlütet:1111r lerile de )i eeek trıbl lıDLaklyordu. 
surette onluın ışlerinln i\") iiıünll SÖ- batırdı g nlni)•or-du. Uatl.md bana en çok vakltan elbi.-
rectkıln. A ffedersinia baba ,.akı.t ıua. B r hç J> fta içinde her ..Jt aeıa •arda. 

Jerem1 r1 e .aylea&: l••:racatım. Eter 1N ı.. c raeelr olu tamam!)'• akbm, dedi. irterlm ,.._, (D• • ww) 


