
Gıiıla..-
-.. i 5 ......... 

noeret 

elin' 

leddin fzJ11 Ertatrul 
Mubslni dan adlyor 

:Ar~te oe/ı4lftinl romancı " 
,,,,,,,_, B. M. /CtıNbrt tlerıılate etti 

Telef• ~ lllZ• 
Tela. ~. btanhul 

(lerlıi 1 ... • " f 1 it) 

bazırlaliıyor -

DüşJJJan ağır 
zayiata rağmen 

ilerliyor 
-· -. 

Bitin ceplaelertle 
oaziget citldililini 
m•luı/11za etli.gar -llOSKOYA, U (AA.) 

Sovyet ıece yamı tıa1ı1Jt1: 
ıct barlncitıetrln slnfl, knalarnms 
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~·~.-P~) 1 Odun stoku ı 
Avrupanın eoğrafgası - Bizim 

Gangsterler - Mantık bahsi 
Mazige hücum 

vrupan n coOrafyası 

B tr cotratya bana 
rdu: vakaııı ! 

- 81,1 • çocuklara AYrUpayı Fakat, Amerık d Edı n glbi fen 
rıa: ıl ohet h:Y adamları çıkar, bJzd çıltmuı Ame. 

DD.e nllp tqtn. ------------ nluıda sanayi f v 
talld llerıdlr, bız 

ı g rldır; Ame. 
dıttan sonra d 
dim ki: Server BEDi 

- Tar1 lı -------------- l"ikadn gazet ler 
r fyıı ı bırıblrl kan~tınnaktan 

ba ka çaıe goremıyorum. Avnıpa 

adtnsınııı önündı cşurnsı vakWe 
Polonya idt. mesahaaı şu kadar, nu
fu u bu kadardı. 1939 sene ı e~ lü. 
luode, DaMt orldoru yuzund n 
Almanya 11 harbe gırerck .. . > diye. 
ceksuılz; Norveç, Hol nda, Bclçıka, 

fl an falan ıçln de öyl • Bır nevJ 
t.ırıht co rafya ı .. 

Öğretmen, bir hi-

mılyonlnrca aar, bizde binlerce ••• 
Mil bet ) otda A erlkadan g rlyız: 
fakat menfi yolda Amerika ılc at.
ha ı berab r gltmly başladık. Bızde 

de Alknponl.\r tilte)"Or. Amcrıkan 

gnwtclcrfnın tırnjından ~ok rıde. 

yiz ama onların palnvrııcılıı.'lndan 

aı;~ğı lrnlm ~an gazetelerimiz yok 
değUdır 

Şlınıll bizım gnngsterler Am<>.rika. 
dnkı mcslekdn lanndıın dah neağ'ı 

tırasının verd gi ne. knbflıyctte olmııdıklaı ını 1sbnt ett1-
ee ü gülüm!ııycr~k: l ler; gayretli polıııfmızın d Ameri. 

- Ev t dedı, za. kadak1 m lckrlaşlıırı ayarında olduk 
ten geçen ene de l larıııı gôı mck uılb:oı uz. 
öyle y pllk Fakat M '1flk bnhsl 
bakınız ne oldu. Ben o 11 hlr kıtaııc da o unl\'ordum. 
quraııını Alman n n k n hıncahınç. 

t g 1 ctU, burasını dn Almıınva aldı, !\fuştcriler bir 0 _ 

ı ıı nı Almanya 1 tıln cttı, Alman ğıulnn ıonıyor: 

oı lul rı burrıl rn k111lıır geldı, şımdl _ Fılıın tarıh vnr 
'ı d, oraın dıt lman31anın fşgah mı? 
alt ndadıu d1~orduın. Ş.kacı tale. 
bclerd n biri kalktı: 

' Hay o •rctmen ! dedı, en doğ. 
rıı tı buna /\ vrupa değil, Almanya 
k aı;ı dt-nıell 1 > 

Uen \'tıkıt ~eçırmeden k11~larımı 

~attım ve sınıfta bir kahkaha patla. 
n mm i'ızı n • lım .He.r ş n ı ı. 

mtı biraz chıhn 7.01 latı)or. 

l' alcat buliln bu ıorlukl rft 
muk bil , h ırıktıladt blt kolaylık dıı 

var. Gue eler d ı1:r. nle bf'ıalX'r 

ro{rraf\ a aıi'r tiyıırlar Hatti Hu 
hnıp bıraz daha u7.aı dı botOn dun. 
~ ııyı kapları; mekteptenlc cograf.~ a 
ı r t mıne de lüzum kalmıynl."tlk: 

H r ı:nzete harıtalar11 ıre m fa al 
b. ıhl ırlle t m bır <"ötraf~ n kttab 
h ı ne cd ek ve her oku\ ucu. znh

ı l ı; kmcılı> , butOrı ıhınvn ı·o~raf. 

•ttn~k. 

Bizim Gangsterler 
hlbın n kııı 

bııı:ııın ı:elen 

R vo •luı ıln 
buçukta, ~ old den 
k 

- Yok 
Fılln tab ııt bil 

~· l? 
Yok. 

- J<ıUin .•• 
- \'ok 
L\I l§terıleı den blrı rıord u: 

Hn an Aııııın l\Jantık'ı ırnr mı? 
Kıtnl}(ıdıııı rvvcl uıada bulunan 

ya~Jı bir tat ccvllp verdi: 
- Hız vu bılırdlk am metcr 

nun da ıantıkı l-Okmuş 1 

Maziye hUcum 

B ir muharrir mazt ıleyhınde bir 
makale ynımış; ba ka tılr mu. 

harrır ona c ap ~ rdı: 
Bir meclliıta bu baht~ konu~-uJu. 

)Ordu. 
lçımızttcn bırı, nıa 

ı1 aleybJne maknl 
yazan muh rı ıı l mu 
dııfıın eltı: 

- Sız onu anlamı
yonıunuz, dedi, o, 
furkiln mnzlılndcn 
şıkı.oy tçı degıl. 

- Ya T Osmanlının mazisinden mi 
~ıku31etçlT 

- O da değıl. 

ut! k m naıııle maziden. dün. 
a n mazisinden mi ııkliyetçı! 

Hayır! O k ndl m zi ınden şf. 
ayetçl. Fakat bunu nasıl ıUraf e

dcbılır? 

SERVER BEDi 

Tetrlkaı •o 

tun çah,mal re raDmen Enver 
Buharaya gitmekten bir ıurıa 

vazgeçmiyordu 

Edebi roman: 13 
········••Al••············ ...... . 

tespit ediliyor 

Ha va seferleri 

Benzin saklayan 
garaj sahibi 

MUddelumumt 
suçlunun 

alnl 
UrUlm -

istedi 

LiSAN MES'ELESI-
• 

1 'l Birincitqrin ..., 

,_ tlltt,.HltMff1f•HtltlJttHMtttlllHHIU•tlHl1 

L~~~~~~~n~.~j1 
Cilaondalıi İ•tikbali,, i: ıl 

baglin J'•lİftiıJigimiz ço· 
cuhlorın kıymetine baglıdrr. 

!.tikbal en zeki milltJtlerin 
dcgil, Hciyeıi en saRlom 

ıllctlcrindir. LE BON 
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1 Dünya harbi 11 S O N H A a· E R L E R 
1 ALMA N 

t ebliği 
(Bfrlrıci ıal&i nr devan 

Azalı: df"nizımn ,.maJmde, çok 
clar bu ahada ııkıftmlmıf olan 
chifl!Nlnla imha11 yakında bitnuş 
olacaktır. Muharebe meydanın· 
ela, 18 inci Sovyet ord•u Bafk._ 
mandanınm cesedi buhınmUfbU'. 

Aınerikada 
lnfiradcllar 

azahyor 
Kenadanın harp 

• • ,..... d•ll .. cell 

; 

SOVYET 
tebliği 

(Birlttd .olıtfedtn d -.) 
Viazma keaialı.ie duınıan llleaa. 
ı ında dutmaaa agıı kıı~ ı plar ...... 

dırılerek sen p6akirtülmilttür. 800 
Alman salta11 •e ıuka-i olmuıtür . 

Bllansk kcsimJnde ..,,.t kıtala
rı, 43 Ahuaa taakı ta..,_ ve bir dOo 

Bnanak ve Vıazma bôlgeaınde 
çember altına ahnmlf ku.Yet erın 
ı hua da terakkiler kaydetmek· 
tedi.. Diifm&DID Japtıiı um z 
yarma tqebbüaleri ber tarafta 
Alman futafannın hücumu lcar~
ııında muvaftakıyetsızhlde netice. 
lenmiftir. Atm- csır .. malı.e
me, durmadan fazlafa\lmaktadı 

rlŞlN6TOr-J, l ı (AA.) man pıyade ta'lıan balla etmlıt r. 
ll•we..Ukr Meclisi, ödüne ...,. Brlansk iatlh..dade dıter !tir 

me .,. tiralama •--• mı. k mde, 23 tliifma tMkı " ..._ 
bUıi ipa lilıRWa kndiled .., tq&pa 80 --..o ...,. ..... 
mııhaUf reye bl"IJ 321 re, s:llıA tir. 
~ıei Mr elı:sertyetle tas'rip etmıı Alman e.plleıı nln lııatııımda faali. 
ve kanun li~ ıha nı ayan mcc:li- )'ette buluna" bir SoVJet ç•teai. 50 
tine ~tir. Ahun ukeruıd• ınlhe.... Wr 

Kanadanın harp siyaseti müfrezeye hucum etmiıtır. l6 Alman 
Ott.ava, 11 (A.A.) _ Iabble atılwri olııfiirilmiif ft ırerı kalanlar, l...enadrad Oniindc. dun dutma. 

nın nefes almak için yaptığı bu
tian tcfeebiielcr, mavaffakiyctaz 

dün büttın ir.alarının lıtıratlle biiyılk miktarda 'teçhfat bırakarak 
aktua tek ~ qJdtlen kadar kaçDUfbr. 

?ığe uiramı,nr. Üç gun suren chmtm ~ bir top ımtt yapwıı1• D ieT b r yerde, ~ eetecı1m 
ln·. Ba ceJtıede KanMam• a..r. bir yol bo7anea kara mayhaleri iıs-

Hudut bölg inde, lu-eif kollaı·ımız 
-.. to~umuz, dalla fazla ı .. ryec ıiıı 
t•m ıtır. 

çarp'f0l3larda yalmz, bır piyad 
tümeni keııimınde 26 aiır ınya etinde r.hemnıı~C' rı tadili& mi ler ve c"vaıda puıu kurmuşlar-

l apılnwıuıa kal: ar verıld " ı;l 11 Y- dıı · Sllala ,,. mlhbnmat tqıJan bir tank tabrip ectilmiftir. 
S.vAf tanarclcn dun gece 

Mo&ova ve Lenincradda eh~m
miyetli askeri teai.lcri ve ayni za 
manda demiryollamu bombala

nnıelrtedlr. Celııedeu evv 1 ka • dı man nakliye kolu bu kara mayin 

ALMAN TEBLiGt 
BERL/N, 11 (A.A.) 

binenla haııt mecHal mun bir iç. tarluınm içine dlflllÜI .e havaya 
t ma akdetmtttir. uçmuıı ur. Alman askerlerı, çetecıler 

\. J tarafından imha edllnıiftır Ertesi 
A mtnt orduları Batkumandanhiı. 

-.ı tebl ı: 

ı k ı n srttest, suq tanare.. 
nuflardll'. 

Y-a ı· hra So.,..e ...... 
Ber1ia, 11 (A.A) - D.N.8. 

ajansUlln ukeri bir kaynakı..an 
öirendaiinc göre Brw.k civarın. 
daki muazzam cepheci& AJn.ar. 
lutalan tarafınclaD çcvrilmit olan 
Sovyet · ordulamwa akıbeti taay

Aı 
g'lln, bu çete bir Alman blrlığ ne hQ.. 

__ m an - Rus . cum ed rek 15 Alman öldurmO tür. 
- Bundan sonra da bu çete, Alm nla. 

İı ı i d ğu l!Bh ıı 6 erinde 
im b manı ve ad aın cenu• 

da haan teeıalena · bombala.. 
mu •. tarekesı· nn umumt kanrgt'fılan1e mllnakale 

haUarmı lı:eımdştlr. 

Lo.dnı ...n,ali ....... 
arar. 

ı:: llllll Af !kasında, Alman saYq 
1 G ilk etrbı ıeceal. Abul

ayyare .. ,d&ııına hu
etm le.tel r. 

l ı ı e i ı ı• 11 s 1 Londra, 11 ~~~ Uaiteıl Pr.-
bıldiriyor: 

A lman - Sovyet Salııhıyetll makamlara ..... ra • yüa etmektedir. 

ı J H fa İndis petrol 
naeı le ıne te lrlt ba~ka bir bdcunı 
yap Nı p 

Çevrilen kütleler 9 ft 1 O ilk· 
tetrinde Alman orduları tarafın
dan dah• •ıla bir çember altına 
altnmlf Ye ..-telif ıı...mlara a7-

aulbüne •atm9mak porlara göre, Mostovaya ltartı yapı-
T T·- - lan Alman yth1ly6ıtı tkl taarnıı tek. 

lizımgeldiiini lıncle açılmaktadır. B'an1antan bi-- ı ·· ı ırıd91 Smolens\: - lllosbft tfmendl-
Ş mal Af luuında han • .-..... 

bP nde fn1'f)ıs tanand GWl
r ıl'Mi tir Biaim kay~ .._. 
mljtıl'. ..a. 

nlm.,lanbr. &Oy uyor fer yolunan ıimalfnden ~ vt. 

İTALYAN TEBLt(;t 
ROMA, 11 (A.A.) 

ltalyan o dulan umumi kararel
'llaı 496 numaral teWiti: 

Mühim Bolted toplulaklan 
\Jmenchi cereyan etmiıf olan im- llil•M-'• ı./tllJi 
..... , h, .... ,... • de ,,...ı. A'al.... ,.,., __ 
dığı gibi, karanlıktan istıfade eı. ..,,.ı-...ıc 
mek'" derin bir liilmt içinde ve rono, 11 (A.A.) 
top kullanmaksızın AlllUln hatla.. Domei ajansından: 

T•WU. .. wll bul bareUt es
ftas ııda lutalarımıs bir miktar diıt
••n le rt e fr etmt ll"T'dlr. Mı~ 
ha._ elıdumlan 1eaid.en Tobnak 

nahba menii .. ve llaı sa Mat.. 
bulgt' 111 akınlar apmı lardır. 

w sana ri lüılaui eHri 
na yeniden b kaf bomea 

n- ~latrmk 1metile doğu ~ Führeıln aeıı nutkundan "hcww 
tikameıiade bir M-'e 1'•..-i• J apoa Cbonıicle pı.etasl, ltQ :ntka 
tqe),büa etmi*r• de. bütiın bo üe Al .. a devlet nW.ıa Au79 U. 
tetebbüsfer akim lkalmıthr. Al- bil' lıar11 yapmak bnkiıwu derJtlt ·~ 
manı.r utlannı Uç kademe ol... !emekte oldutu, c kat fngıltere ile 
nk takYiJıe etmi,;lewdir. Sen-yet sulh akdini milmkilnsilı saydıgı ve 
kütleleri Abn.n seri at""' sif11h ba iaükameüe ı."' tek flnı h~ dü
an •7-•de 111tlte edilebibnifrir. un111e4iii int*ım c ... ı., etattni ya 
Yiiz binleı~ .SO.yea Mkeri mu- ııyor. 

rdır. 

Gilıı-,. ""n• ........................ 
harebe m~ydananda kınk sihıhla. .Flhaldb, J'tlhı-er lnrilttre ı~ın 
n yuı.nda bıralulmlfbr C.nLan- d diji gitti, Rmfa ~ n de mbd~le
nı kurtarabılen Sovyet u.ku~ıi nın sonuna kadar denm etti llec<' ı. 

Tlc- ·- mir ........... ni O) lemenııştlr. 

nau•h• ... ttden 
heri-: ee memnun 
(Başmak ltdtı1' dıtıGM) 

iıprı büyük bir mileler atnlınlf 
elmaı;ını tetkil •"'n • h C--. 

D ... Mfeudlus du-n Japoa cııorn cıe gautea şwıluı • ' n 1la•e edl~ r: 

a.\hrlml 8 g idi Alman d vlt>t ı 
T- z e ~•Ja kart Y•ptlan ..... 

,,,.,._, lıiııılti/.._ .._., na tıriş ell ibne • u ı.lırtm" 
Dr. Ka.uclius'ma MJaDab tır. Bu ıtlbarla AlmuyaaUI &uya 

fı'h-kik. bariçlea ıetStmek 
itiy.a ,,. a.b,--ıa a' 1 i't• m 
mamul mal husuıunda ıon za
manlarda hayli mahsU. sakmh çe· 
Wlmekteydi. Hanıi dükkana si
rip ne iıtencniz ıiae, .,.._.. 
efendim, AlmanJadan mal ael
n.İyorıt cevabım verİyorlanla. 
•ndan da mamul mal ihtiy .. 
nmwn, un ve t t n• alundo
itlndan çok bılıla, A!lıımllymian 
aalmekte alJtiE en' : ':•.._ 

Alman t caret heyeti reisi, dün le bant yapmaaı11111 hayret eLme--. 
kewct .... ••l'Şllayanlar aruında ııınr. Ru a arbk Alnı aya için ı.ı. 
bulunan gazetecıfere ihtiaasfamu t hl ke olmakta• çıkmış bu unu~or 
fÖyle anlatmıştır: Ahnanya bunean 80nra keı c hege. 

- Ooat TurlUyecle Rirdüiiim mea,.a altnld9 Jeti '1lr AYl'Upa 
hüsnü kabul v~ aı•afirperlikten kurmağa vakflnefs edebıllr. Çunkü, 
dolay ıoa derecede nunaettar ve karşısm4a maa.teı. ..-- ıa n• 
gitzel memleketmızi nyarete fır- garp .ı..ekra ılttl kalntıt elacaktır. 
sat bal•ut ol.......... dolayı Ahnanya. •• , ,. ... teklif 
da Uhtipnm. ot it 

Bu mesut fırsat, 1ifn Alman B rlin, 11 (AA) - D.N.B. bıldL 
Ucaret mukavelesinin hazırlanma rıyor: 

.. def.W ...... • ... b .. ,·-· 

• içirı yapılan iyi ve anlayışlı gö_ Ameribn A rhtı• Pre• ajaw. 

,...... ..,. ft l .. ........ -. 
~enmizdir. Böyle e, Ti.ırk Almanya tarafından Sovyetler BırlL 
Aı- tiı:aat -kaveleaınin kBT_ tine ıpjya blr mlitanb t.tilf ..... 
...... ,,. • ıaua hir itimat hava tliii bakluMa IQlalar .ı.tbiml 
• içiılde CM6JW eden müzake lıiWlrmMJe ,,. iyi -"ıi t ala .t.. 

~- .. .... ... 
lilli tlnM lıti; a'n - .. ıM. 
... ........... ,. ıcc' . 
-··ıli.._ ........ -y 
aL.:.. • ....ı~ 1 L...L-.. 

reln Mtil · da Jı.ar iki n merika -WiüıntMe ltifle Wr WdL 
miiıflaak ............ ııy o fıa ulaa:ldht ...,_,. •• fhn41Art 

-,.~ ... •·· ·---... .... .......... . 
... -.i •• ••• ia. 

............ .., imza atlılnllf ol- tartlara göre bunn Ahnnftt ~ 
m smcln .tolaJI çok memnu. ta-en sairi! bir han!l:et olacatr 

flhhıde lndunuldufu tall"lb edflmek
&edir. o..... '& •ık •• + ~... 1 ili 1 .... - ............. .. 

Ahany- W.. irlıa•· s lra- A•k•rada fin 
..... •ilih •• ...,ı • ı ı • .,.... • -.w -. _. ma~lan 
faamm lııir .. .... ,..•it•;• a t J (A.A ) - J 9 Ma. 
111aclar ah • az dt • 5 • • f ~ rtahde lis wıçja d 
aw~ im " h ................... npo .. ~ 
ı-. ayni ' i' ' ' Al- ,.. J. 1 we Harbi7W lclm Yu rd U 

rnany ..... W.. .............. C...çlcıbidiiıiaA J.J -*lüp etmış 
t ii samilllll J ı' lw • lıir ıli- lenlD. 
f,..esi a., ıh • ....... W • ~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!'!""!-.-lml!!!!!!!--
r-L.ı.: Al _ ... __ -..;. * ' ....ı ' . la " lefek· 
~:id...,.. ";--,9;.1. ... • • nt• M,ııçli•rını 
cllılieleaiımM, .... a- 5' • + ...m ı f 'ralnıa& - misal 
ne biirils • tı .. aililıe" ........ •w••t ·• w· · -tığı 
J .. •u• ......... .Mal••• w ı' ılıwlrlE . • idare. 
.... w" • n • '' =• .. ...,. IRia, -'? ...... ..... bir 
......_ L , D • ,_ ( ..... j) .... ...... idare, 
~--L. !•111'•_,.u .. -.a M 1' til wıl• W. ... f kn· vs--~ - 5 um•s-· kart11mda l § ' .......... llaJ) ...... 1 •. . .. ,..... br. 
f11ı vuİyell• ollın Wr .................. (lrlsrias) mi. ,oksa 
deatla .... siih .,.. ' • a.lıL. fl 1 ita) - ~ .. (ban· 
n.mazaa lu8• dolaJt a.Y.... ..) ...... Tllti;cıa sinnesine 
tie edilrr + li b. ..., al ı' '• • ;• 1 • lram· 

Öyle .oNırP lıııılıle A' ,. ~ • ' ' y., •alili. 
...._ para mulı HE '• delil..._ sawA •• : '~ IMWiiimiz 
IH.den ala • ·-~ ....... - •e A • n ,.ıstuw .._ bu· 

caaı •ııı-- . 1 ....,_ 
...ı- ·-•--L'J~~- °tzr• ~-· .... m.-..,ı - -45 Bu ib. _..._ ..._. elserrl 
b.lar ıilib venn87i bW e,a.- il 1 ~ • • • • t L- • 
-~ pek d ifitil . ...... ri brfuınu. --reli IYIC8 _ .... 
1111.netıenn: d• • 4 ... olan hükUınet itte bu defa 

Hükumet, enbu .. ~ic:aoet •ııLmn· lü:rumtUS bir!--. ~n •.a. 
'-i akdetmekle be...._ ithali- dırar .. , lhaliıh mtiH • ~ 
tı '°l•yıı.ı,ı...k ..... teAir· be topltmıY• kar• vermiflir: . 
1-.ı..y. 4la bru ••• . ;·.Bu bundan da t.alkın ne bdar 11tı· 
ka..; iyi ve aiiratle tat..! edil· fade alwajini ~--. hlıcet yokk 
.... ~ 1M1ki ticaret muka- tur. Harbin alabıldıııne ~~
......... ..._ miilaim6. Çüa- ilatimali ..,_nc1. en b~~ d:!; 
...... 3 .... _ • b-~ L-- •• • • !~...altirik• -....... . -.it __ ,._.-.- au-d 
L- /tLÇQ '!q .. biiJik ""1ik* lefkil et.ak tılmndir • a, • 
.,... '~saJnıq, Lı.-:.,_ lisans) Tacaret Velr1inin çak elaemmlYet 
aihi hi=n ıla ~ .......... , ___ .J_,_..A.:lö L-..... bir..._ ....... n'••·dıla ....... .---~ - 7 .... ..-.. .. 1" keli- ....... .....,......, ki ... ~ 
me!erle lı-.a.. lra~ hri t.m cidden .....- ve müteselli 
1el11orn. H.tta .. bJ'ldar ,a.. etmı,dr. TASViRi EPICAR 

Sıııllflfyettar Alman mahfillerinde 
il.atı surette beyan edıldıtlne göre, 
•u haber tlmd4re kadar uçurulmıat 
la. ....... _ - ' J b h ... 

ınütıller, .... • ~ «11,.mır 
Ilı, Almupma Mz aw ....,. 
muvaffak oldutu bir anda ondaıı 

iitareke .. uyentiln lanetm k rer 
çekten minnıı •e tasa"111' edılm1-

Ject'fr bdar gtlttnçtilr. ....................... ·--··-· ___ ........... ______ _ 
Ra• cephesinin 

sarsılması üzerine 
(Bfrlfu:I atıltıf•fiAK u tUlt.) 

Alaıa&J'a •• RU7• ar-.nclaki 
muharebe Ruayanın askeri bir 
imıf olarak tamamile ezilmcai ne
ticeaande bilfiil b.ıtmiftir. Aruk 
ortada bir Sovyet Ruaya mevcu& 
de- ıldir. 

ışı Niti ıazeea dıyor ki: 
Sovye.t R .. yantG Avrupa k&. 

mında vulwa aeleo Üdi.deı U. 
zaktaıkta t.p&aamı, olan RU9 
kuYYederi iizeriuwle biyül fftlr

leı yapaeakbr Japot1yan1n Çın 
mueleaıru ortadan kaldırmak rçın 
katf tedbırler alması zamanı çolı.. 
tan gelmiftır. 

Hott Şimbun pzetui diyor ki· 
Rua mailabi:veU bütiiD dünya. 

ya tlmil bar elae1D1D17eti hmzdit 
ln&iltae ile Bidetik Amerilı-ıa 
timdıkı hade Atlantikte lneflUI 
olduklar-. aautmamahza. 

ayan Gülcaa ve 
Dr. Fethi Tenet 

8-10·9'1 ç•rıcm6a ıüna 
A,.Jı•""'1 ..,,._._". 

azmanın şarkından ilerlemlye çaht
makta ~ btnraııııa ıtosfa.al n Tut. 
.. ~ flcWedl .uar~ 
len ~ ~. tktDCI 
ilerlefit ..... ... c..-. lıauıa. 
da ınkışaf etmekt.e ve Tula Ue Orel 
araıında Moskova _ Bartof yolu1U1n 
bır noktasını hedef tutmaktadır. Ba 
taarruaların yapıldıit muuaam u
balarda pek çok .ıktarda &ua aake. 
rlnln cnrıh1uı ohnunwlu lı:orkal • 
roaktadır. 

Oiier taraftan baların Asalr de. 
nid bölgealııdeld vuı,.etleri de Omı~ 
saa Mdedılmektecllr. 

Rmlar artık itiraf ediyorlar 
l nlted 

c.t-te• ..... b-9 •.....ıı
Kml rduncm her ~ harp ceıph ıo • 
de de ç.ık «\lç btr VUl)et.e kar koJ 

\ a çalı tığ nı ve Almanların mıa. 

zıam lleı·ı bareketlerının devam et
t ~ını bUdlrmettedır. Rııılann Al. 
manlar tarafJDdan Oı elbt eımallnde 
,apııa. ilert bareteüai durdurama. 
el ktarı k bul edilmektedir Brianık
da TUi)' t ~- Aaak denizi çe•. 
reıtnde t~ J[ısıJonhl tavveUerı bir 
ha,aı ,..,. olilm ......._ a&llmıt. 
laı dır 

KrMHJ• Z..._ ... teaı pıaka. 
ı..ıaı ..,... MddJor: 

cSanayi merkeslerlmızln en mtı
htnılmncfftt bfr toto ınt bir tehl1. 
bnın t.tldtdl altntcladw,ı 

Alıaanlar, Orel cene.hıcle mDTalr. 
kü Wr sweUe 4arıhirul4ıakt.an .-. 
n. cUpııca 1..Uldarı ileri harekete 
yaWerı ~l'llır. Ta)')'aftleri • 
ın• 4fıı1ııaana d.-ıcr 1114ırmıekte ., 
lwar'- drilcn pwl alaylann ha.., 
lnıbitiyetlertllt .-Jtmattadırtar. Pli. 
kat Almantarm insanca Te malzeme
"ııi~ sayiat kolla ıaıa iJıeri 
hametJerhn nmr•maaakta .... 
kollar min'•larımıs arwndu u.t 
reçmettedtr. Asbrlerfmfıı: cesaretle 
ve fed•lrirtıkla çarpı maktadırlar. 

111noçenko Ol d4r
talmr• shclerildi 

Moakova, 11 (A.A.) - Kruaaya 
Sve7.danın hır tal&Taluıa ıröre. T~ 
çenko ordularına yard m etmek Gaa

re ıne keı ffp!MelM •lhlM Miktarda 
tüvıye kıtalar• _..,..erihnittir. Bu 
takviye tıtaları, atır tanklardan, 
...,.il "*1*fe .,. '°"" blrillı:)erın. 
dn .,.. ll&'nrf tılfldllerindea mtırell. 
keptir. 

Vofsacla Sovyet mlicl.ılauı 
Londra, t1 (A.A.) - DaUy Mail 

gazete" de, olnryaculanndan aotuk
bnlıhklannı ınubafua etmeyı talep 
ettikten ııonra ıa mütaleacıa bulunu.. 
ror: 

•Eter ea ~I bil' YaslJet __, 
dana telH .. il~ ealnıt ewe 
bile, a-.THl Yoltra hın 81erinde 
lnı meyııimlnde maknemete devam 
etm~ettet4al •Ulfhmelr lçfn ı.ıe • 
bir eebep yolctur. Bu takdirde franı 
kontrolde deftm ettftf rnilddetçe tn 
giltare, Ttırkıstan yolu De Sovyet • 
!erle temaaı 11tubafauda devam ed~ 
cektir Bu itibarla elde bulunan bli.. 
ıta lhdJai kavvetlena lraııa ırana 
rtln ı lazımdır.> 

Rw; ' M ;a k•v..el.ri 
( lladJ9 ....-•> - ı il ıcw-. 

larına fire ~lerin Votp cert.
sme çekilmesi doğaıla •bai ııı.r.. 
Utı ıo a 1 y k , l>'İ(9r ta.. 
rafnnt ıta Y!lftlri P~ahfemt ela 

kta duk arı an aı mıtfL 

ı••s111z 
yarclım1 

lngiliz 
gardımı 

fark c epll•elDlde 
hare kata ....... la r 

(Radyo ırazete ) - ..... celen 
Mr laalıere goıe buı be Ha tankları 
.. ılı a,h ine gelaf9 Ye Ahaa.ıılara 
lıarp bllanılını)•a batl••lfClr. ~ 
u.ı. !na .... .._ 1'-.ı&.cak aalr.. 
Uya& llia .. _.__ 2e Wa kaa. 

yoa~fimllilwrcta 
S..:Vettenı muntazaman 800 ton mal 
seme verılmektedir. B11 7ard • ıs.. 
bb :umuda ıtbtde 31M c..a plla. 
rılacaktır. 

Yardımı ülo hıma~e ed yor 
Londra, 11 (A A.) - lnglltere 

.....,.. Blrinei Lorda A uaıader, 
d n aqam Worthtng de ırad ett fi 
n'lltakta, Jbnyaya J1tptfan 8"Jriyattn 
.. emmiyetli mikıarda aı1acaiıaı ,. 
bu evklyatın İngil z fllo unun bfma 
ye inde yapıldıt nı luaişttr. A • 
!naneler Rt1a7ada e.reyan edftı nnr
barebele.rra lna'lltent ifın hayaU ~ 
hemınlyeıl haiz oldu unu be7aa 
11Jeraıt n A•ttflta darla fngfi ıte. 
r n, Ru ~aya mtldafaa mı tt'lnin e. 
decek malzemeyi vaktinde veamehd 
lizımg ldığinl Uue ~ 

Hakaredlnlz 
b ir yaza 
(Btrlıecd ..-,.._ .._, 

bır arbdq mm, &rıutruı Jılahabaın 
.. hsını tıipir ıantıe aı•ta.tar ellai.. 
7911 Prrı ta11et ten~ ll&ktı da 
bu kadar halcaretinı!s ....._, •rlec. 
meeı bJtanu sikit aıua.a-. O... 
Yayı yaJau: ldetJtılha --- ..... 
a7nl amanda ....._ naau • e. 
zerime aJmıt ;,m~ 

HabeT ald tunıu airw &aa& X.. 
... t Iarann, ....... ,... .... 
g1hıil ikame e"1etohr. ,,.,., ......... . 

lwlılc•tl. Ali S.Jı. 
DelU6a11111n /,;, m•ktalnı 

Muhterenı elendim, 
Gaz teıı11lıı 8 JO 9~ tarihlı aayı. 

ııutda Şehlr TıyRtroıunda oynan. 
mak a u!ım K1bathk ~ıuı ı.a. 
kında bır yaaı ok•dvm Ya llJll .._ 

h bı tercümede il ı an an tOl'tifeJı 
betenmt) or; bir de dA Jtearseots 
GftKi hoıııntM' ertnf c Jr !ı r t 

t4!'rcihue 
9ÖJ !l}'Or 

kul nıl n 

a erit! tev k 

etruenJn 

mOcerred b1r lddıa ol utu 1 u 
et~ flmd lıt cevap v'mı k mum
k n dtildr Yaıua m.....,.... 
turaıını hatırlatavını ki bu ter me 
basılmıttır Eter zahm t edip bu ki
tapUUI 8'aeutan f.,. ~ ......,_ 
lerın1 beaa lliıR.ertrtene •eftCh rnte 
ı u~llkn' bhma. 

Tercümenın adma ~hrrce cLe 
8"rreo ' Genıtıhonımn Jrl!r(ekt n 
K barlık Budalası demek dcğl dlr 
Nı • m münekk1din takl1f ewtı 
Asalet Budala ı soz!I de tam t rc&me 
olmaz. cLe Bourgeoııı Gentilhomme> 
keJ •e U11ııw uılsade IMazjMa •· 
mektlr Ancalı Turk cemıyeunde ae 
b ............. ...,. .... PribH..._. Bir li)ctl o = .... 
aevıyesl bakımından .,.- ç" t f olan 
lt)'IPdfemılft lıtr lılMrilhW bffnMıdlk. 

lert Mr tltılrf hflanmayı tJeon dotn 
bulmadım. Tercümeye ılk baeladıtım 
aaman asalet budalası, asılllk buda
ıw alalrri11I ... de dltllııdlıa: ~ 
..W kellmesı arapça bulu ı11fta. 

11aılan koru~ tcl8. ..a. llıulaft 
de lıulatıma r6ıel ııeJmed1tı tçln ınıı 

laaıMha. 

lu mektubamun, l'Mt!tenı ın ilk 
cıacak n011haunda .. •kıdlD a. 
ııb oldutu sahife ve ı1ltunda aeş nl 
bilnnetle rıca ederım er ..... 

Adrt>ı Alı Süa DEL}LBASI 
K11talı110 M•l>unı • ArıA:anı 

Bir t•nt•j davuı 
(Binıtel -.\ /«iM& cı....; 

Salıtılı: Vekil bu mektup üzesme 
derhal zabıtava müracaat etlnlf 
hır canna mqhat tertip ettwesel 
.Mehmet Alıye paralan verırken 
J•bhtttınnlfM. 

Suçlu dun sabah ad!ıyeye aevk 
edilerek b rrncı sulh ceza mabk.e . 
aıcsınde sorguya çekılmı, ve tev _ 
kif olunmuıtur Maznun auçunu 
ıtıraf etmıf ve Şükrü Kay dan b 
kaç kuruf koparmak üzere bu 
Jafanlan uydurduiunu aoylcnuı 
tir. 

Bulgar kralının 
cul Gs u 
(mıriul....,__ .... , 

h6r 

f .. lafa Fazıl PlpdaL. Fiilli Okyn 
• 

Enver Bey Padl~ın huzur • nda çok 
kala••4t çUnkU ıörUlecell l • fer va rdi 

En e.r B<'Y: M mt.u, Hlba •e 'la 
ku t mıl H ) lerl > aama alank so 
eOratJe ..... ,.. pWrM, derbal p d 
IU alta lletmdııı busanına ı dl 
... ~ .uayea lr.aca anla 
tlt n1 Ki Pa,anın 11tifan 

' J 
...,._ ide ı.eNddik etalıl. 

n, a en ıu nl rı dJled 
- Çok memaun oWwa, eğ UM •• 

Senj, .. (Haak) taa briarduı12 
Dedı 

DITll8J ... dMd anMetha ki ... 
UUl Refat. • bU&UD bile • b çokla i
n n zan ı gfbı, ahmak v 1 .._ 
la bır Wküıncbır de dı. Bılakı11 kur 
naz, ln t rakat bu ün b ı ım n e.. 
ha~til ıatl ~ank 1~ eU1 .amaa. 
c P f!ttltt ırıbt gir9nlH8fn çok 1,t 

WJe bir rf7aeet adaaJ :idi •e, kuY. 
•et ı..ncı &&rafta ı e, derhal o tarafa 
dıihı•Ste d dn malt nU Jıil ki ... 
fl8dl En._ Bere bu • zlert yll:ı;e_ 

k ne gül n p d , (!\ h 11& 
luh ar Paşn kabın ı) teıekkul • 

- .. roahza İttlhatç arı um k &. 
cbı Edırne Val sa (Ali D&ıı!ş 8 y) 
Duüt,. ~ ........ a&. 
bo ıatl de ı....,.... lıalı.ı 9'tıti za. .... 

Bir ulrl cıltrıJI ft ... arıkln, 

memle.lled - Ula ptirdller 1n al. 
lala. 1111111 s"9 teertlWi adana lıfnL 
me e, _... kadar 7 ....... f•a. 
ltklamı ..... PC91r. 

Dalltd. 
z • ._..,,...._...,,dh•C•ala 

mwt lnbt> ...... ptfrlu Jtm 
el7wttt -.. 8altu ..... ka&. 
inen itfn9 em.B. . Pabt ,. aa. 
......... .._alMallirltvantr 
?do ....... ..,...... ....... 
ordwnan kawwwndımfltr • 71'1, (Bq_ 
Jl ....... Ye!lllett) kil. Baekumaı.. 
.. ftldlt, lfanw Pata fdi Omrn iL 
..... IBPl'fae, Mıh hud11ılaıımı kal
mıea. Bw Ubar .. 11 olana, IMTçolı 
fenahklana zuhunı nntllakkalitt. Bu.. 
na bıaaea, .aıfr an bile •akit ceeır L 
medea .,. hattl. kaMnenln t•k. 
klll6 iMie lıekleDUiılM-. 4erhal bir 
(Batk•-. .. aa Vf'tPli) taJl9 etmd 
laama4 

V \a tlltilll hazırhg yapılırk n 
Pfnnn ~m MdftnHmM "' ı 
akla llile "edrılm ıçin. '" uda 
Bqlnmaadu .Sil ldm a o&abüece 
ı a d lar ars~ında kararlaştırıl 

..... ıetı 
E r n y, aarnva g lırken b 

na art d kate a m,.O V 
• ( k nı Harbly Unıumt e 

,. ... ) " ( Betlnım .. 4a11 
maaıııu kuarl .. bna&fıU. 

ifa fr1 ordtrn (Bafhnurnd 
•O. ıaew.n. P..n.u W llftd1 n 
bt? ~I ua,... f'bMt de. nım hakkı 

aıt.aak lbnD pltnti . Fakat Saltan 
ileşal, ı• aada Enwer 8":tn ka "'1 
Rllda o bclar •uU bar taYir • ıttı 

ID GllDD te?dirmı derhal blnıJ et
mıt· ea,. ıaa, coi •iİnuıp - .... 
kam.aclan vekilwne O. Alhaet t.. 
99& htaJI pU nla • CWdi Ye ellJL 
yetlı bır aattJı. 

DmııtU 
Snnr 8q PMlifall.. .....,. ... 

fasla kalamadı Ç ilk .. lirilecek Mr 
cM acele ıtler Y dı... H\IWrdaD c 
kal çıluau. ( B ıtabet.) uı 

K1 t Bh k d. A 
tz1et Paıa u tez 
7uarat g d et 

- Ayrıen •e harfin-en 
.,...,.. Herllt n ı .,..,,... ~ 

1.-1' ... Hu•~ 
(111"aklatetı •rdtı7U llUmavun ... 

kumandan V~kal n dertıhde bu 
nıanıı, lradeı baz pa 
lı1 ıkUzaaında 
dllmııt1. 

Padı~ 

Açlık 
Vat fOtHJdalci Y alıatlil•riıt 
., .... - ~-,. .,;w,;, .w.a. .a..u; 

WNDBA, 11 (A.A.) •ffml A1Wla lat.atı.tflüerlne ...... 
iciade 'anw1 .. u,on yalaad ka•at.ıl. 
.... elan VarfO'Y&atn ya ad mahal 
~Mil• .. kıarı ... hiş ı.ir ia
llıleü buhukıacl T. 

_ .. _ 

Evlenme AvrUINIY• lhrac ı 
(B...,.. -""/-... ._,,.) Bay Maaar Ôz.wi'un keriıu 
~ ilik._ **-. &-.ada- • bayan Necder ite Bay Mithat 
ki askeri ndyet h-hh tr ......_ Gundoidunuıı mahduma pipcle 
krller 8flltnw ...,_nu llııaztr- ialeilne .. Bay Necdet Giadoi.. 
rw isi ıııHlr. duau. clüsüaM:ri eYVelki ııece 

Parlamelıt.one batı cephafn• Harbi)'-. Onlu niade yaJMlmıt
lremea ubrf bfr Plaıftett.ıe &ulu- br 
na ma ına taraftaT olan buınm 8u meMlt gece tarafeynin doat 
fill!rlerln1n beyanına dahi milsa- lanndan miıtet«"W çok a:ıiimt.ı 
ade edilecektir. dıwediler tarahrıclaa ıeç vakte 

Zınnıedltdltlne .en, lıtlU 11, kadar büyük bs nete içinde tnet 
parlaınentcMlaki fıkirlerln tama. olım•ufQll. T •rafa7• ...&etler 
... ldıar ellM• ·• lçln mL dileriL 
1&kereJerin mümkün oldutu ka • 
da ...ı oianll ,......._, tate-

mıktedır. Glılı bır celftnin 7a. 
pıl-. .. _ .... ı.nr. 

A•wikadaa orda t • l•bl 
Nevyork, 11 (A A ) - Muba

Weüa •••'ili oim Dall~ )fewa 
.,_ ili: 

Anısi*n tarabadu prW ··
rup ... 7a1nı .. 1r Mrlluısi W.r 
...... .. llattA ,. .. '"' klpıil
..... ı • lrtan itlen& :W.. bile, 
a..,.. 1ciJ1 WJ'A * Jard• tef. 
lkD edeP Ye .. ntentlaed belli de 
kalchnr. Bna rafıwen t~ 
rhı bu btlyftlr adnm atm17M1Dltla
n muhalı:kak ırılı dtr. &mm ııe. 

beb daha geçenlerde & 'Vl'"Dp&J'I 

let.111 etı:ııelL ilı.e e bır ordu ~n. 
derllm ni Ameı ka}a teki f et
m ' ofrnatan Yet A.JM'l'fb tanflw 
dan buna tımd e tadar m1MMt 
eenp ve lmem t olmasıdır. 

E 

Taehlh 
Don Peyamı Safuua ı.u .atuala-. 

da ~ 'llw. ._ ı.aıa ~ 
birlerı) w.ll ınahh='1tia ikiacl al. 
tlıtB• Mk.lz ncı aattnnda (~ 
llOI tiblı} .ı>zl Wr ..cıretttp wml 
elarali (16çıw e 110llt.lbmıa} oetıı de 
1Jl<m em Taabih ed• •e özur d 
ria _ ........... ._. .......... ..._.._, .... ___ _ 

Ta..trlEfklr 

Nfiahua (S) Kan,tw 

1 Ahone Şeraiti 1 N::• ;' 
8ınlliik ........... 1'00 Kr. l'JGO &r. 
Altı ay ık ""'" ...... 750 > UM • 
Üç a k • .. ••• ••• 40G J 800 • 
B r a rk .•. •••. ..... llıl • ,..._. 

DtKXAT: 
D van 

';jiiSiM S~EMIS1111 • 
- bi17flk ulvi 

lılarmua Flla ~ıu nua ea btıyiik ıahuerl 

I:K~!~~=Ç?.~i~~~!~ [ 
Türkçe sözlü - Arapça şarkıh 

Ba,- ltldm•uilni : 

l 
BMliı Messahni vı lari luiai 

Zen. aafa 

• 



• 

• 

Sahife: 4 

BUGONKO PROGRAM 
8.SO Program 
8.33 Müzik 
&.45 Haberler 
9.00 .Müzik 
~.30 Evın saati. 

l2.30 Program 
l2,ll3 1t1 üzl.k 
L2.45 Haberler 
18.00 Mtizik 
l4.30 Muzik 
(8.00 Program 
lB.03 Müzik 
18 .40 ?al üzik 

l.9.30 Haberler 

19.45 Serbes1 10 
dakika 

9.55 Müzik 
!0.15 Konuııma 
.o.ao :\fozik 
21.00 Ziraat ta!r.

vimi 
.21.10 .Müzik 
.!. I .:J6 At ;yar1f}an 

neticeleri. 
.!.1.45 Müzik 

1
22.30 Haberler 
22.45 Spor servisi 
22.55 Kapanış. 

tNKIL.APÇI GENÇLİK - 1 7 
tnci eayıın bugün intişar etmiştir. 
Oil inkılabımızı tenkit eden lisa· 
aiyat profesörü Ragıp Öulemin 
l>aşmakalesi, daha birçok ilmi, 
tdebi yazılar, ~ayet nefis :,iir ve 
Mk.iyeler, tairlerlmize, geuçlere 
\'r köylülerimize ııorulan anket 
cevaplan v.ı. T llv&iye ederiz. 

fTıYATROLARj 
Şlm1R TİYATROSU 
'i't•pebııı>ı Drum /(,ısı,.ı: 

Pazar, gündüz saat 15,30 da 
HAMLET, 5 Pe,.de 

Pazar gecesi saat 20,~0 da 
HAML~1 

Türkçesi Ünıversite lngıliz 
Edebiyat Şubesi 

'i-11• 

t-.tiklal caddeııl Komedi kısmı 
Pazar, gündüz saat 15.80 da. 

Bu gece saat 20,30 cin 
KİiH\RLIK BUDALASI 

Klrahk bo' oda 
aranıyor 

Galatasaray, Tak.sim ve elva- 1 

rında güne• görür boş bir oda 

aranıyor. İdaremizde M. M. rü-

l 2 Birinci teşrin -
- .. ~ -..:4--:..:.. ,,- .;;. ~; - .. ; ... ' : • -.: •,. . -·- • . \ .. . . . - " ... ~ iJ~:'f:I:; .. . . : .... ~·-
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BAŞ- DİŞ- GRİP-NEZLE-KIRIKLIK - SOÖUK ALGINLIÖI - ROMATİZMA NEVRALJİ 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
E.ııruhıf tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk liraıı 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ, 

Pua birıktirenlere 28.800 Ura ikrıuniye veriyor1a. 

. ' ...... '• . ; . ' " 

BAYANLARI ı ..- BiR HAKIKA T ı Saym müşterilerimizin nazarı dikkatine : .... 
Biçki - Dlklf r , 

TERAKKİ-YURDU .. L ~ 
Blçkı ve dikişi hiç bllmiyenleİe 9, 

bilenlere 6 ve dikı~ı bilııı makasdar 
olmak iıstiyenlere 3 ayda lııittin in. I 
celik ve teferruatile eı;aslı ,oıurette 

öğl·etir. Taııdikli diploma verır. Ta- Pwlcı11Calt ,,. •lm.Nlt eoot Mmek, b1r kelifıw U. S l N G E R S A A T t dem.ektir. Ç'tl"ki 
lelıe kaydına başlanmı~tır. Cuıoarte. f Pırlantalı Ye elmaslı saatlerin bütün halrild n1111tı me,huru &lem olan SİNGJ.')R ııaatlennde toplan· 
sı ve pazardan maada ı::aat 9-12 ve nu,tır. Bunun için: Saat alac&ğınıs saman, t.ereddütııılı SİNGER saatı almalıaını& vı; aaatın uz.erin· 
14.17 ye kadar her gün ınüracııat 0- deki SİNGER markasına. müecesemi:r.in adresine dl.lckat e~eniı lazımdır. . . , 
Jıınur. Bcyr.glu Altınbakkal Babil liodn.yı takip eden her urt kadın için klymetli taışla.rile va nefis l.şlemesıle lıakıkaten nazarı dık· 
··aclde8 i No. 63. kati celbeden böyle bir hl\rikullde SİNGER saatine ııahip olmall adeta bır sMılettır. 

ZAYİ - 1433 plakalı su ka- I si N GER sn AT 1 Hoıa gidecek !D makbul HE o 1yEL1KT1 R 
yığma ait numarayı zı.ıyı ett ım. ve ~D guzel . 
Yenisini çıkaracağımdan eskısi. No. 62-A. Elmasla ve 11 pırlantah 50() Lira. EMSALLERi GiBi IS SENE GARANTlLlDIR. 
n.in hükmü yoktur. Cemal Gür- Dil. k?Ot Singer ıaatlerl latanbulda yahuı !mln'.intl merlıı.eııladeld mı1ğuamıııda aatalır. lstaıı 'ıulrta 
doğan. • tubemtz yoktur AdrH· SİNGF.R SAAT Mağ"azalan. latan bul Eml11öoü. No. 8 •-

------------------------------~~-=-------------~---------------------------~---------------------~----------

muı:una mektupla bildırilmesi. 1 
Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin- Ziraat Banbsında lrumtıarah ve kuml>arımz ıasarrut h~ap-

den: luında ~ az 60 !ırası buluna lara sened-:ı 4 defa çekfücek kur'a 
D.D/101 No. 1ı tarife ınucibınct! talebelere mayıs, haziran, temmuz ve 

ağustos a~ hıı ında satılacuk giılış • rJ unhı;ı bılellerl birıncit.eşrin ayının ao. 
nıı olan ge<'E' yarısına kadar muteber clır Mer'iyet muddetl 11;inde gidie • 
r'l\inüş ücrPtı yı>künunıın l ıııd·· 10 ıı ayrıca Ledıye edilmek şartile lıu nırul • 
det b•r ay daha mmtılahilır. F:u husustaki tarıfe zeylJ 15/10/1941 tarihin. 
den muteherdir. c75[1h c:fl089• 

-----------------------'\ lşretme Devlet Deniz yolları 
Umum Müdürlüğü ilanları 

fenerde: Camcı yokuşunda 16 Ue aoatıdakı. plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 
No.lu evde mukim Bodoa valdesi • adet l,0()\1 liralık 4,000 lira 100 adet 60 lıraiık 5,ı;oo lira 
K<Alyopİ Yakın oğlu tarafından ' ıı. 600 > 2,000 , 120 > 40 > 4,800 > 
oğlu mumaileyh Bodosa vasi ta. " • 260 , l,OOO , 160 > 20 > 3,200 > 
yin edilmesi talep edılmesine bi- '° ., lOO > 4,000 , ,. .,, • 
naen yapılan tetkikat ve duruı,· DİKKA1'•: Hesaplarınlh.ki paralar blr !lene içinde 50 liradan Tarım işleri,• bağcılık ve yeril rıa nayide kııllanılacak kükürt, p-özta~ı , 

Gemici ve kömürcü alınacak 
Gemilerimiz 1çln gemtcı ve kö mı.ircü alınacaktır. Talıp olanların 

birer dilekçe lle Umum Müdürlugıiıııiız Zat işleri şubesine nıilracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. (908 6) 

d B d b l
"h aşağı duşmıyenlere ikraınıye çıkhğı takdirde % 20 fuzlasile verile- potas, sülfat dö >;Ut, her nevi madeni ~·ı klmyevi ~übre-ler ve ambar bltı 

ma neticesin e 0 osun e a ete cektir. Kıır'alar ı:ıencde: .4 defa, l Eylül, 1 Binncı'ka~nun, ı Mart O • d 
1 ld dl• . 1 . . Uiicı maddelerine nıahıınş olmak ve 15/1011941 t.:.rihinden ltibaı-rn tat- nıver·ı·te Rekto·· rıu·· ğu·· n en. 

miipte a o uğu a ı tıp ış erJ ve ı Haı.lran tarihlerinde çekilecektir. ;::ı, • 

lı.IJ!ll!!••••••liliııliiiiiıiiıııaıimlliıiıiıiiilliıiiiiiiııiiimmm••••I bik edilmek üzere D.H/204 No. lı ta rıfe yeniden f.eıtip er!ilmiştir. Ücr~t- il meclisinden verilen rapordan an. Türk İnkılabı Tarihi ikmal imtı hanları 11yın 27 nci pazaı Lesi gün 

al 
•• lel'de esaslı değişiklik yoktur. lııtasvonlardan fa1Aa t.afı11lat Rlınabllir. b l la~ılmı~ olduğundan annesi K • u • • R k •• ı ·• .. "' eaat 9 da konferans salonunda yapılacaktır. Alakadarların ha:z.ır u un• 

yopİnİn vasi tayinine VC usuJen nıversıte e tor uğunden : c
7

SO!>> c
9
0

95
> mn!!I. c9llh 

ilanat icrasına kabili itiraz ve iti- R A D Y Q N U Z U N ,.ııııı.-.--------------------••1111ıı. 
a:ar olmak üzere ı ı ı 0; 94 ı ta- Yabancı dil öğretmeni yetiştiril- ı , .. = 2 

·--., Öğretmenlere mahsus - Pratik 
yjhinde karar verilmekle keyfiyet k - 1 1 Fransızca : 1 Ral\.tukdPmmy•' ··o. ımı·ett• t11Nmin uv·e-ıszlahı hlç1net on gün ıniiddetle ilan olunur. me uzere açı mış o an ' 1 

<941 / 380) lngilizce ve Almanca kurslarına \ · 
Talebe Not ve Müşahede def terleri. 

ilkokulların her sınıfına ibre basılmıştır. 

r'·-----.-_-..ı._-_-_-_-_-_-_-_-:_R-_-_-_-_-s====A====.:..1- taı:.~c~k :~::-ıb~~~!~v~~i tedeki yabancı dll kıır~ların11 .ı .. v:uıı ı ı Mües~1:~~:7.~e ~ıu:.~~:p~ ~~!~~z~~ in~~~~.?..?~~~·~'.~.T hııl:~~\1:!:~ 
U edecekler ve sıyası vaılyet normali~ şiiği takdirde tahsıllerıni takviyı• et. 1 R A O Y Q N Ü Z H E T 
11 _ 10 • 941 -a~ınel •ıJ mek üzere, bır yıl da dilıni ogı cndık !eri memlekete gönderileceklerdi ( 

- .... • 6 f;ıılaf:ı V0vvnd:ı r.arldı>~ı No 47 Voyvnda Hanı 1'ı>lefon· 43712 
Her birınP butada ayda 30 lira verı lecekt.ir. Seçme sınııvlaı ı 27 VP zı-, . . • 

Gayet güzel ve nefis. lstanbul Maarif Kitaphanesi. 

Londu 
Nevyork 
Cenevre 
Madrtt 
Yokoh~ . 
Stokho . 

1 Steril• 
100 Dolar 
100 ln Pr. 
10) Pezeta 
IOJ Yen 
101) ineç kr 

1.22 
1:J9, 69 

12. S9 

30 98 

ESHAM Vi. TAHViL .\ r 
ikramiye' \ yüı.de S 1918 19.i>S 
Yiiı:de S , 19S3 ErıraııiA.&C. -.

., i 934 :-,ıwu•Ü&ıar11•l --. -
" j .. l ili 7 -.-
• , 7 ,s 913 r urk borca l -.

Auadolı.ı D ·miryol.ı S 
ı, l:la.ıkaıı nama -.-

birinclteşı-in 1941 pazartesi ve ıııalı günleri ı~tanbul Üniver~ıteııınıifı ya. ___ • Poııta kutusu I026•••••••••miiilı 
pılacaktır. 

Srn:ıvn Klrnıek için: 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya ll!!eden veyahut bir 

ö~retmen okulundan mezun olmuk lazımdır. 
cOlıronluk eart değ11dlr> 
Nam-ı:etlerın 21/10/l!J4l de Ontve rıııtede muayeneleri yapıla<'ııktır. Ev. 

iller alınamaz. 
Smavda muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin tkı mt.;11 Mıııırtf Vekil. 

leti cmrınde çalışacaklarını taııhhut edecek.lerdır. Kurs talebeHınin hlçhı r 

ışle meşgul olmaması şarttır. · j 
Talip olanların 20/ 10/1\141 akşam ma kadar rektiırlüR'e t.3h~U ve~ikalıı 

n, nüfus hüviyet varakaları ve ô a det fotoğraf ıl~ muracııat. etmele • 
!"1. c9112>. 

Cümhuriyetin 18 inci ylldönümü için 
yapılacak donanma tenviratı 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel işletmeleri Umum 

Müdürlüğünden : 
htanbul Belediyesi, Elektrik, Tramvay 9e 'filnel tşl etmelerl Umum 

l\.füdürlüı?ü, Cümhuriyetin 18 ınrı yıt dönümü nıunasebetile yapılacak ten-
11ıratta a~aıi'ıd:ı yazılı hususatın naza rı ıttbara alır.masını ıliirı eder: 

&J J 

dolayısile 
'. ham ı ·oe -,-

Şark dcglrıne ılerl -.- ,. • cm 

~;ı.._: B..:...:..;o;:_;rs:..:.::a --ha;;..:;_ri--ci_a_ltl-n-fiy--_a-ıJJ İzalei şu yu - ı - Reıımi dairelcı ve muhterem ahalı Unafından yapılacak tenvlrata 
l\İt tPsısatııı ruhsatlı nıüteahhılel'e y aptınlmıısı lazımdır. 

2 -- Bu w~ıRat. heı ne kudıır mu v;ıkkat ııoP nıo, mevcut ~ayıcı kudre. 
tinı tı><'avi.i;r, ellııh takclırde trmunı Mudürlük, nihayet l!O bıl'incıteşrin 
»ksamına kadar ,vmn ile> haberdar ı dılmclıdır. Bu kayıtların hilafına hn. 
rekl'I eılildiği takdirde yalnı7. bıı f< ııısat miltees1:1h olımıkla kalmayıp 1 
tenvıratın heyell uınumtye~i uzcı·ııırı e teşevvüşata sebebıyet. verilınış ola
ı·ııı.:: ~ıizimünde cutul111alıd ıı'. (!ll 17 ) 

•••ad ı,. u Lir. 9) K~ Büyükadada Nizamda Albayrak 
ltahıı Be,lbtrlUı 

&•lı• altla ııra• 

11
' " • sokağında gayet müsait 
• .. 12 • ------

~irincite,rlr : Puar 

1?-6;.ı n. 
Raaaa~an 

2il 

Gün · 'l85 
12 

---Hn 
(fo mt 
t:yrnı 

'l9 

----- - . 
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ET.ant Vuatl 
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00••• \Yerııakl) 12 85 ı .. 09 

Öib .6 'l6 ı 'l 04 

lkt"-<ll ,9 ' ,5 09 
Aktalll }) Ilı 17 14 
Yauı Jl 31.119 ll6 
im 1' (Yannk ı• ll n ı• 1i 

Doktor yerinden pencereye 
bir tlmşek gıbı fırlamış olac-ak kl dıi.. 

ıer dlişıuez, başınıı kaldırınca onu 
pencerede gcirchiııı. Pencereyı açmıya 
uğraııyoıdu. Deı·hal Cırladırn ve bu. 
tün kuv~·ctınıle kaçmı;ya bautadım. 

Arkamdan: 

- Loulss şunu tut., d1ye ,ofôı-une 
•aykırdı. Karşımda birdenbire ırıva-
1'1 şofuı unu huldum ve bir adım at. 
111ama bile rncyılan verrııedeıa benı 
yakalaıl I\orkudan tltrıyordu.ııt. Bı ı 

az aonıa doktor da yanımıza j.!eldl. 
Kolumu o kadur kuvvetle ıııktJ kı 

·acısındıuı bııgı rdnn. 

arazi ve köşkler 1 

1 -· Yeni No. fi kııpı numaıalı 60!1 iH2 l>ahçe. 
Cinsi Mıkfarı Mıılıummen bedetı Jlk t~mlnat 

Rontgen cihazı & kalem 2495 ııra 187 lira 1:$ Kr. 

2 - Yrnl !'l:o. fı/'l. kupı numıı ralı l u0!1 }i'l. bahçe içıncle fevkali\ıı.ı. 
manzaralı vp hPı katı ayrı apaı tıaıau ~ekimde ınşa edılııııı;ı ıkı katlı 

müceddet beyaz boyalı ko,k. 
3 Yenı :rn.:ı6/ I kapı numa raıı l>~;-s M::! bahçe ıç1nde uç katlı ve 

Gureba hastanesi rontgeıı liihoı·a tuvarına luzuınu otan yukarıda cıns ı 

on dôrt octalı ~oşk, ({oşkun aı-lla tarafında fevkalade muzeyyen bıı 
daıreı<t varclıı. HPr kat • ıyrı hıllı ya 11erılebı11r 

4 Yı>nı :wı ı kapı Nco. lı :-ıaK- ı M2 bağ mahallı. Bağın Nızam cad. 
desine llm eninılı• ~·n!ıı "nrdıı. 

lşbu emliık !{J/10/941 tarıhın rl-: Buyükadıı Sulh ~1nhkcme:;lndı> 
ızal<>ı ş-liyıı rlolnyı~il" ımal 11 ten l7 ye kadar avrı ayrı müzayede 1! 11 

ııatılncaktır. niıı n1°k ''rı 1111.ıtı rıw lunıaı almak i~tiy-<mlerın • tatil ı?iin. 
lerı harıç Hüviıkactıı Sulh i\1alı kPnıı!slne müracau~ları. 1 

NlahkPrnP rlo~vıı Ne> ıouıuıo c~\IOö> 

2 _. 

~e miktaı ı yazılı mıılzeıne açık ek~ı ltıııeye çıkar:lnuştır. · 
İhalrsı 31/10/1!141 cuma guııiı ıoa at 15 te lı<tanbul Vah:ıflar Ba~mü

dürlüği.1 bına~-ıında toplanan kcıınlR:V onda yapılacaktır. Şartıııınıe~i hn 
ı:tün Levazım KalenıiıııJe göriilebılır. (9102) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
l'i81 3.Z6 lira kcşıfll Gureha hasta neı1l kalorifer tesısatı bağlama' işleri 

tein fi.' ı O/ 194 l ta ı ihıncle yapılan ııçı k rk><ilrncsine iı;t1;ıkli ge!nıed~ınric•n 
aynı şaı•lar ıiah!lıııdl' 18/10/1941 r.ıı martest giırııi ~aat ıı de Rektiirlüktı> 
lkiııcı defa açık ekı;ıltmeye konulınu ı:ıtur. c9066> 

tJum Acaba ben mı kerıuıuıı kuı tar- Bana bır suru sualleı :<oı:uyoı·clu Me. - Hen mi?. Buna hakkım \'ok ki ı 
Büyük zabıta ,omanı : 32 mıstım Yok'<,I (\ mu benı bımkııııştı, f!;er, benırn şehıı de bııısıle buluştu- Hem h<11 u bal. Pul, hu Fawc~tt ışi. 

hıç bilmiyorum ıhınıdan şüµhclend:gl ıçıı. tukıp et. le bıraz daha ugraşacak olur• an, ga • 
.. .• tım t.ala ~ızı içınde~dı. Hs- nıış ve Dr Faw ... ctt'ııı e\·ıne l!lı lığı- lHııı vakmda cenazene gı•lcccğız .. 

men ·rnc.ktakı bır :Agııcın altına o. rnJ görmüş. Epey bekledıktcn sııııra ,IJ:•renıy ye lyice sokuldum ve başı. 
turuverdım 9e aı!-lamıya başladım. guı ultiıyü duymuş, duvnrrlan atlnvıp nıı omuzuna dayadım; aı·tık but.ün 
Bo beni bıra;t açtı. O ı nıan k..,ııdı tçen gırdiğı zaman ise ben kıı\'llıış. k:ııkulanm kaybolnıuştu. 1 • 

1 kendınıden ULaJıdım. Bır detektif lııç tını Uııhç!!de Dı. Fawcett'e rıı<>tgel. İçimde bırdrrı :\Jt~teı l;ane'ı gor.- r T u· R K y E 
bır ?.aman aglaıııamalı 1 Hemen goı. mış. mck arzusu uynntlı. Vercceğını hn-

ji;ırdı, Sl'll ~mlllı grıl'İır~üıı. 
Şoföruıı•· ılııncl'ck emı etti: 

- Demek kı C'asu~"un ha! d•ye ba- ı ı · p, ı • s ·· ·· ? el yaş.arıını sı uım .u ~ıı ac u ıızııı•tan - enı gorunce ne yap~ı. ıye beri et beı·halde onu çok ah1Jq11laı e-
biı otomobil ı1esı ııeldı. Hemen, neıe~ sorduın . dı:c·t'ktl ve ımundim kı o, Lcerls'd,.. ınrf ı• s B A H K A S 1 
almaktan korkaı·ak ağııcın l\l'kasına Jeremy, iri yumruğunu dJıPk~iyon. boyır· lıır haber bekledi~i iı.;111 kalı-

- Şunu blr lyıce dövün Louısl. 1941 
Şoför: 

gizl<:ndim; acaba Dr. l"awcctt ya ı ını dan kaldırarak banıı gösterdı ve: yoı clu, Muir Babanın evine gııfen yo. / 
kalan i~ini tamamlamıya mı gefiyor. - Çenesine bir tane cktım, dı>ıl1. Jun dlıııcnıecınt' gelınce ,Jı·rıonıy'yc IŞ<l K Üç Ü k tasa rr u 
du'I Otomobil lyice yaklaşınca deli Fakat o sınıda karşıma irı yan bı- ı·et et tlm, saptı. 1941 1 adet 2000 llralık = 2000.- Lira 

- Pekı, dıyerek karnnlığa karıştı. hesapları gıbi ileri fıı·ladım. Ellerimle ışaretler 
1 

riei daha çık~ı, şoförü olat•ak , Omın Muıı Babanın evi kapkaranlıktı. 8 , 1000 > = 3000.- • 
O kadar lrnrkuyordum kı, ölt!cegim yapaıak bağırmıya başladım: la da kısa bır boks maçı yaptık ve lçeııde klnıse olup olmadığıııı anla. iKRAMİYE PLANI 2 ıı. 7150 • = 1500.- • 

sandım. Dr. Fawcett benı hala tar. - ,Jercmyl Jeremyl Benim, ben. tabit dersini aldı. 1 mak için inip zili çaldım; kapı ıııa . 4 • l>OO • -= 2ooo.- • 
taklıyordu. Yüzıine biraz dikkat et- Dv. Bir müddet ikımiz de ııustuk, .le. 1 tıgıııdan evvelii hafif biı ışık, ııoııı·a 1 KEŞiDELER: 4 Şubat, 2 Ma711, 8 • 21iO • = 2008.- • 
mek fırsatını ~ulunc.a gozlerının ıh- 1 Jeıemy, otomobil fenerlerinin ay. remy'nın aklhna fena ihtimaller gel_ 1 da ihtiyar bır kadın goı•rindü. Şa'iır 1 l Ağuııtos, 3 İlkteıriu 85 ıı. lOO • = 860~- • 
tırasla parladıgını gordum. Bu, cına dınlığında beni perişan bir halde gö. miş olabilec~ği fikri beni üziıyordu . 

1 

mıştım. tar•hlerinde yapılır. SO ıı. l50 • = 4000.- > 
ye

1
t ihtır1a1sı _ ıdı. Obdt,ık1ıka<lun sonra I 'ünct' ~aşınıııl!'Ll· Arnbayı durdurdu - Jeremy. dedim. - Muiı· Babayı mı aradınız'!. dıye ~-~!!!!!!!Ol!,!!!l~!!!!!!?~~!!:~S~·!!:ıo!!!o~a~·~2~~2!~!!!>!!~=~6!!0!00~.!!!!>!!I 

ne er o ı ugunu a ır ıyanııyorum. ve inerek beni kollarının arasına al. - Ne var!. sortlu : 
Kendlml kaybetmışım . Aklını başıma 1 dı ; gözyaşlarımı kuruladı, öptü ve o. , - Benden izahat istemiyor mu- - Miııter Lane'ı gi;rnıek istiyıır. Sa.lı.bi: Z. 'l'. EJ!l'Zl1Y A 
"eldığ1 zaman kendınıı caddede bul- tomobile götiuwrek ıanına "turttu. ıunT. (Dıı,,amı -va.r) ı Nqriyat Müdüril: C. B.'\.3AN, Ba a11'.iıııı 7ec: Jılatbaai llBÜZ.Z!Y.&. 


