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• I ET Iktısadi Tetkikler 
Mes'elesi -·-Tefrlkaı ea Yazan : KANDEMiR Komisyon dün 

bir neticeye 
Yaramadı 

de Türkiyede pahalılık 
Cephe t•llr l 
Moskova ve 

h•rp lktısadı 
·, ncilider Moskovanm arbk lıir 

Hiç k ı m a e d e En v • r P • ' a J ı bu k a I' 1 
kararından caydırabilmek Dml111 kal111a111ı tt• Bütün dünyada kendisini ıöst11r•n / igat l•r•/

/il•ri Tiirlciged• lı&•dilmelct• 11e 6ilhassa Mbit 
k.ız.ançlı vatandtqltırı miıkiil bir fla#ig•t. Hlcma/c• 
tadır. Multarrir aşajıdak.i gazısıntlo ptılıalılıf111 
sebeplerini "" alınacak tedbirleri izalı 11tmeptedir. 

..-..-; uhlwi ....., 
·~·· v;,uma••• R• _. 
...... , . .... .... h . . . .... 

Aradan birkaç glin geçt1, zannede.. bizden sonrakilerin btlr ve bahtfyar 
rnn teşrlnlevvelın 27 aı ıdi, Enver olllUlıını temın etmit oluru:ıı.... · 

Fiyat Miirakabe Komkyon dün 
toplanarak 11aat IIS den 18 e kadar 
muhtelif itler ilzerinde, bllhassa et 
meselesile meşgul olmuştur. Dünku 
ıçtimaa çağıı ı.Jan Kasaı>laı· Şirketı 

Reisı Ahmet Kara ile dığer bazı al&.. 
kadarlar Komisyon tarafından dın

lenilnıişlerdir. 

-- -- '°nra Almanlar söratle Moskeva· 
nın mı.rble ,.,....... " ..,.. 

Puşa, 8'ıharacialu Bol,evüc •üme.;sı- 1 B1r mı.ıd<let aonra haber aldık: Av 
h Yuı 1ncf ne g0ı'Üşmftş ~ bu esna. bnharıeıtill!, Buhara· haricinde hazır
da Cemal P~anın ne zaman Efga- laWkları atlara teşnnlsanının 8 ıncl 
uıstana dirıeccttnı aormut. aıdıtı ce- cuma gunfi bınmışler, )ola çıkmış.lar. 
,.ap ıse ~u olmuş: En•er Paprun maiyetinde Hacı Sa-

- - · ıınm tahii miida&a ....._ ol• 
aebri de PGIQ

0

1'1 clir. Be ..... 
le harp Moali:oft iatihlıimat hadi ................. 

danberi harat pahalılı(tı re ha. mani olmalı v~ bıltraua (ak•y hılkı cle.letleftİrlnell Birliii merkai _ ..... İllİhkUw S on dünya harbinin başlamasın- ı ceye kadar tahfif ve :venı :ırtı~larıı 1 5 - Toptan ticareti 1935 eeneaindenberi SovyetW 
- Cemal Pqanm ıekrar bu ıa. mi, ihtiyat milliznnı Muhiddın, Bu

ranardan geçmesi mi?.. Sıı hele hara Polıs .Muılur .Muavını Halll, 
şımdı onu unu,una Zıra bia ilisin Manastırlı Nafi, Suvar! yüzbaşısı 
de burada ne ıelerle meegul oJclu- Hasan Beylerle birkaf Buharalı ve 
gnnuzu pek iyı bilıyoruz ı. FerpneJı milıs ki, eeman 26 kiti 

varmış. llk yolculuk Termuz Şı-

Celepler, canlı hayvan ve toptan 
et satışlarından narhın knldıı ılma • 
sını ve perakende narhın da arttın!. 
nıa.:;ıııı lalcp etmiflı•nlir. Komısyon 

bu hu~usta t.etklkata devam etmeitl' 
karar vermlttlr. Bu suretle et me
selesınde dün de bir nclice elde e<lı. 

lenıemtştir. 

yıtı maliyeti mc elelerl gunun en can. bunn•ı te r e-ı ındm mfı ıkun mme. , Hu aareUtf uksek toptaııtı klrlan a.ta talakim ..til ... tir. Sta .. 
lı nıe\Zularr arasına gır uıştır. lhtı- be uzak tuc.nıak üzer(! bnzı tcdt,;lrleı llert&raf edilmış •e perakende .. tın. haltı yanlcllil takdirde Moakr 
yae madrlelerf fıyat1an bu. laıa cuz.,'i bir lti.r bıraktık- •- ı ... lilletle h · '··-H içilı 
tıııı memleketlP.rıle ıı:.ırRtle y H Ç k .ı. ı tan ııonra malların mna. alh senedenheri yapılan bu isti•· 
~llkStılınlye başlamış. bu .u_ ezan : ur,it ah o. u tehliklere ıntıkali temın e- kamların Almaa aiır toppsu• 

Enver Paşa bundan bahsederkn, ralıfıd yolıle Kahadıyan civarın; ka. 
mutemadlyea: 

dar devam etmiştir. Orada Şırabad 

rt-Üe alle geçımı daha ma,. dılmıe oh11. ne lnıdar maU.emet e4ecelİ 
kul bır malııyt:t ıktısap l'lll\1',Ur Mem 1 ileri siıriilebilir: 1 6 - ihtiyaç maddelerini belli değildir. 

- Bu bir tehdittir. bu bıı teh- mlllıı kuvvt>tleri kumnnılıını Osman Dığer taraftan canlı hayvan ve 
toptan et tıatıtlannıla narh usulfı 

kaldırıldığı t.akıliı de perakende sa -
tı~larda da narhın llgaııı irap etmek
tedir. Çünkii bunlıır biribııinc ha~. 

lıdır. Bu itihaı-lıı cclı•pleıin bu arzu
larııı•n yerine gctfrile!nıiyeceği ojre. 
nilmi~tir. 

leketinıızd<> de hu viikı• .ıal'lh lm u 1 - tk~iyaç maddelerinin aseıni tipieftinnek 
rette ınüşahı>ıle edilm"kte •e nıcsuı - latif f tla Bu tedbırde esaı; alınan muav~·en Stah hatb9m «9ftU)t münte· dıttır. dı~e tekl'ar Pdıyordu. Çavuş llc F erganelı Sabıt Hoca ve 

lJogıu unu ısterscnız Enver Pop, Nenırnkanlı l\lırzıt Muhırltlın ıle dı
bu Yurıııef Yoldaşla ıo:or~mıye «it· ğerlerı Paşaya iltıhak ettiler. Boy
l gı gun hen uz kat'ı karaı ıııı ver- lece P&fanın maiyeti 76 kışı~i buldu. 
nıi.J dcğıldl.. Bıuımaeılara tltıhak e- Paşa Cıldıı:!·ol Tu rknıen ve Özbek
clcrek ıij'an ha.) ragını a\·mak, bura. lcıı araımıdaıı geçip, Korıı;arıtı'pe cı. 
ları bııakaıak .Mo kova yolıle Ser- varındııki a~ kıtılnr ~füılılı~ı bulu
llndckı rcfikasıııın yanına doıııııck, 1 :ın R11 cmıı<~ıla 1 ltl'ı ı 'f<•).:'ay Saıı ile 
ve:l'ahut Efgıınlstalla geçrnt'k husus. l?'fn u•tu ve onlıııa, Do,ı ııbeııııı kar
laı ında tereddutte idı. ı ıı daı. . yıııl' B:ı,.macı ı elııle.rinden 

yet umunıi)elle cmuhtekır> namı al.' ıya naın '-bt1i btr tip üıerlııdeıı kiıllıyetlt l~allt ....._ tefkil eden Odesa mıntaka• 
tıntla toplanan ,;:ıtıl"ıltıra vukletıl. !\lemlcketınuzıfe fı)tıt ıııııı ıknbe fapmak auret.H. maliyetı düşürmek -•• --- aııılıll•ra edea 
nı'kt.e<lır. Bu kısa tetkık"1'. n;unt :ı ı konıısyonları marıfrtılı ır<'n ış ul;:ıııJe ray~ıııı lsuhdaf edat. Meseli b lk ......... Antoneek- k-a•. 
nrn 111emkketimızı nıevııu ıttihaı ede La lı kını. baş.lannu bu l• ılbıı. IUkı< ayakkabılan, halk elbise!er1 iaiU ıı. deaı altmcl.ki R-- onlueu• 
rek, haynt pahalılığını Vi! her )l'ıd<J j malide vwını ıku'ap l'lnll)en ve hııl bl.. iki • ...laabeft makaftaMt eUijİ 
tatbık cıl.len buıı teılhıı ll'ı ı go:aden Kın zıı rııri ihtl\ aç maddt<lcrırıl les. 7 _ fetilJiki taladit " Z:.w. dahi ı....iıagradia AJ· 
1!'.l'Çirmtk iayd:ısı:ı olmıyıacaktır. kıl "d~n me~·aıtılın, ıl(tı~allı ve tıcaıı Pahalılığa karşı en mücssır ve ccz • • --L• 

ı S --•--...1- f' t tıa1 mulAharıılıu ~ mut:ıvıt tlaı 111 mt'• rnan " Fiıllı kw...tleriaİa -· - on se~ !)'• ar ·r . ~- r1 tf'dbırlerrlendlr. Avrupada hemen -..1....:.. 
~~------~~~----~ 

Zann diyorum ki Yurınef Yolda- ı Lakay İbrahlmin yanına 1?l•mek is-
!Jln bu sözıı, Pa~a:vı son kararın. sc\• ·dı •ı•ı o:ı:ledi. nuıılıll', I' .ının bu 
ketnılştır. !ikı ıı ıtıraı etttler: 

Rumen Matbuat 
Ataşesinin ziyafeti 
Şehrimizdeki ecnebi ve Türk 

gazetecileri ,erefine dün Ruman_ 
ya ticaret alafıCsİ tarafından Ru
manya konsoloshanesinde bir çay 
ziyafeti ver;\mi,tir. 

Oüıı~ a huı l>ı dola\ ısıle cihan tı. 1 u kir haaıen $?6J:tın nd• tutularak lıemen her mcnıl<>kette muhtelif dere_ ...._ .,,........ " ara • .,. 
c:ııretınde nıuhim ·)eı'leı ı~al e- aznıııı_ peı akerıde satış fivaılnrınuı «:!erle tatbık saha!lı bulmuştur. Mem ~ }'tlplldtjt ...-...... 
den bü~·nk '6anayi nıeınlck~tJcı ııı- te bıUnl .ıstılıdaf eder lek •te mahdut miktarda bulunan MollloYa ,......... edlditi 
tle lktı adı fnıılıyetleıın heı ~elden 2 - Muta•uaıtlan mümlıün nıa!lnıın tıı!Plıınl tahdit etmek veya takdirde Odesa ve J..eninsrad -·-
evvel askeri ıhtıyaçl!lra ~vap v ı . olduğu lla-dar azaltmak vcsıka uı;ulune bağlanmak ııuretİle bi sonuna kadar muka......aet ed• 

ı-:ı tt>ııı akşam beni yanına çall;ırııı 

kat'l bır ifRdc ile: 
-- Ne olursa olsun mutlaka Şarki 

Buhııruy.ı l'"t;eccğım. Artık bu kaı-a
rınıdaıı r!onıncme imkan yoktur. O. 
ratln lıüliln fütsnuı.cıları ve ınüııev

VE'ı luı loplıyanık evvell bir konıre 
akrlııdet!etlın. Ondan sonra da hu._ 
k~~ ~~'e1rım, Sia de bu kararımı 
Hıyve, Kaı.akıal.an, Fergane ve Türk 
menlaUına adnılar ırondererek ballı:a 

lıildırıntı •e kongreve ualar 1i11-
derilmeaınl temin edınıı, dedı. 

Tekrar ltlraa etmek lstedım, faltat 
ilk ctlmlelerimden gucenır ıöründü. 

Oyle bir !'.ali vardı ki, insan ne dese 
tesir etmıyecetını derhal anlıyordu. 

J.:!U\ıtea Paşanın itıraı.a pek hotlaa
madıtı bellı ldı. lstanbulda~i hayatı 
onu ooyle alıotırmııtı. O gön öyle 
g !Çtl Öbür rün bır evde toplandık. 

On ldşı kadar vaıdık. Enver Pata 
karaı 111 ıhuvatlı c:umlelerle anlatır
ken bıle aıclıınııyıı hıı .. Jaıııı~tı. Hıl. 

ııı<-m onun baılıta yerde agllldıgıııı go 
11·ıılcr olnııış muduı? Zıınnerlıynrum 

kı ilk defı& aglıyordu . .Bu hal hepı. 

nıızi sotı ı.kı ece muteeqsır etti. Hat. 
ta onunla b~ı aber eoıyaıı dökenler 
oldu. 

Arttk karar karardı. Ve b1ç kımse 
de Jo~ver Paşa:ııı bu kat'i karanndan 
ca dııabJlm k un ıdı kalmamıştı. Ma 
amafıh ayrılıı ken benl bır tarafı 
çı>ktl ve yıılnı:& bana ışlttırmek ı.t._ 

~gi bır s!'.sle: 
- Huır ıne kadar 11öylemiş olıtl~k .. 

lıı ı ırıı uııutnıuyomm Düellnmek lçın 
cl'ıha vllklt var. Duşunel't•ğ!m. Her
halde Bıırdalık yolundaki hazırlık da 
deva"' •'sın. Bak1'1ım yarına kadar 
ue netıce)e varırız? d1i1dı. 

Enver Patanın o ~ecek1 halt, dal
ma ~rtp\ın cıınöndedlr Haeı S.nıl 
B ~in .)/anında, yeı de halının üstun
de ot;urmuştu Ayağındıı çızme vardı. 

H'emen ml)cadeleye atılmak ıstıyen 

bir n?!lyette ıdl. Çok samimi koa 11 .. 
ıuyıııdu. 

~ aftdıı ıreMtmı 8! •ıtammd~ 
ııaıııvorum. Ba,hyacağ'lm miicadelı 
mukaddes bir mttc:adelt<dtr Gö~elı
sını& lıı halk betti yalnıı bırakmıya
c:aktır. Eıııııen 1tafkıııyada da yar 
dınıt't arkaıtaıılarımız az d~lldır. Bu 
lş vttrö:v~tUr. Bunıtı urrı kadar 
(ııpheın yoktur ... lflbl >ıosler ı6ylli

yordll. 
F~nver l'aşa o anda b1r idealiııt. idı. 

Onun hayata pek o kanar bağlı ol
madıtını. vakalara hükmetmek kud
reunı kendinde buldutunu ve bu ne. 
fls iUmadının pek buyuk olduğunu 

ıorüyoıdum. 

Yıne ı.tilrlıyordu1n kı mücadEtcıye 
Jeli tşmek ıııteditl Turkıstan hakkın
da hatta coğrafya •e ısıatıstığe alt 
A ~ruı>a neşrıyatından bile haberdar 
dı•J(ıldlr. Bir ınsRnın bu kadar meç. 
hulat ~ınde, nasıl kendini macerııya 
alııbilettğıne hayret etmemek elden 
gelemrzdi 

Hıç ıüpM edilemez kl Enver Pata, 
Turkıstanda yapacağı lşlert. Buha. 
rada bulundutu 28 rön sarfında ka

rat laştırmıştı. 
Enver Paşa ile vedalaştık. Ben •

bma athyarak teırınisanınln bırln
c:ı gitnil Bahara Eminnln ( Settarei 
Mah RaHe) uraymdan arnldım • • 
1\1 urata 1ollle Semerkande yollandım. 

On stln kadar sonra Buharadaa 
gelen bir ı6varl, Enver Paeanın rol. 
ladığı ın haMn ptlrdi: 

cŞarld Bnharara peiyonm. Ka
unırsak sası. kuaaamıuak tabit •. 
laeatıa Yol söatereı::et Tilrk-1•r 
artık Wlli bekl.-ınler!> 

Enftr Paeanın yaveri M11hJdd1n 
Bey de, PataDID o aıracla t&Jle de
d iğini aakledfyor: 

c- Tilrkietan icba ateadele llsım. 
Zaten mukadder olan ilimden kor
kanıak, k6pell pW yqama11 1ht17ar 
ederaek. Ma .-cmiflerbaiziıı. hem de 

• g leceldenllÜSID lbederlne mflatahak 
oluruz. Hıılbuki kurtuluş için o1meyi 
SoU alı alt hem kendiıDJzin, hem et. 

Zıra Laka.) lbı nhlm. Em'r taraf
tar: \C son dneı'C' nıutııa~ı;ıp bir a
<lamılı. l'ıı•arıııı bıı )Uman buzukhaşı 
ııtzdine gıcl•şi, ftt.ı akıbetler do~ura

hılıı dJ. Gl'n·k CıldİK<H Türkmen ve 
Ozbeklcri, gerek Togayım ı ı, Pa~aya: 

cek suretUı tamdnı edilmı41 bulunın.ı. rıyaı sevlvesı muhafau edılmek p. ceiiri beklenmelidir. Fakat Sov· 
111 Jolavısile evvela" bu ıneıııl k0ıı~r. Bu suı-f'tle kiı nl!lbelı azalacağı .,..: lııtihdaf olunur "" 
de, ve .bllihan bıtaraf rteıııl"k;tı:r_ cıhetle fıyatlar daha dil~uk olacak. ,,_Bu mahiyette daha bl~ ~bir- yetler Birliği bükimeti böJle bir 
dtı umumi olarak iatlyaç mııdrlı:lcrı 1 tır. ler ileri aüriilebılır. Ancak bu t.ed. mahıur tehirde kalmayıp .. idi 

Ziyafette lstanbul Vali ve Be
lediye Reiai doktor Lulfi Kırdar 
da bulunmuştur. Ziyafet çok ııa_ 
mimi bir hava içn.ide geç vakte 
kadar devam etmif ve bu arada 
Kanı.g8z de oynatılmı,tır. 

kıtl ıgı ve fiyat yiıksekli{Ci ıuı ulıuut- 3 - lıtih.ali arttırma bırtn muayyen ahval -.e eerııitte mO. ve zamanile ..,.. ihtimlıl padiden 
tür. Memlclteumia de bu umumı ce. Fıyatlar. fuJıı talelı lraroıırıınrln u. eıısir ve faydalı olabilereğt unutulma _beklendiji vechile. Stalinaı:._ad 

- Sakın İbrahlmin ~anına r;ıtıne_ 
yinıs. Şımdllil< Ilcljıvun cıvurında 
knlınız. tbrahım ll\ zıhııde czıyet ve 
cefa gor!irsünüz, ;yazık olur.> 

ıl'yanın dışında \,alamamıttır. Fakat 7.ın kıfayetqızlıtl dolnlııtlle vukscımtş mail liıımdır. Akııi halch en iyi bır ........ teldlmit olma)Mls. 
T~rkıyede .flyat artıtı omumi nlarak bulunmadığına INire tııtıh~alın ,1,.v'N tedbırbı dabi lüıum1111 mll,k1Ulu Meekova cephe tehri old .... 
dıgcr komşu memlt'k<'tindı·kı dere~ elılr tanzım, hııtt.i lenı edılnıe"ı P•· doeurabılttd,-1 mubakkakttr. Bundan d.alaeri laükWnet makamları ,,. 
ccvı bulmamıttır. Muharıp ,,.., tıa\ta hatılıkla raııılan mueadeletlt> Ç(lk nıiı. başka bu tedbirler pahalılıtı tama 
bııçok bıtaraf m<>nılcketlcrde lhtı\•ac es lt bir tedbiPdır tnen bf'rtaraf cdettk bir mahiyette _.. pMt•İ ~· Z.Sda 

DedDerte dt!, Paşa boıılan dinle. 
ııh ın~k teşrinıı;nnınln 28 inde tbra
hıme tibl olan KaT1U11udi kOytlne 
\'ardı. O sırada İbrahim Ktlrktaş kö_ 
)'untle bulunuyormuı. Vaziyetten ha_ 
heıdar olunca ııelmıı, Pnşııvı g6rmüt. 
fakat bir türlll bu adamın (Enver 
Pa~a) ohhığuna inanmak isturıeMiş. 
Evveli: 

r. Şika,etler 
nıaddelerı ahşveılfi r..hdıt edıtmış ve ı( I . . . ı>lmaktan ılyade te..<ıırlerin1 • e tah- laatfa olarak SovJd .. tbuab va-
\C,.ıka u·uiılnfJ hatfanmış oldu~ 1 hal. - tlııaJit Ye ihraaıtm tanw ribatınt nı bctC'n talaftf etmek pye. ayetm ciddi olup AJmaWanl' ................................ d~. mcınleketınıızı1 .. henüa ~ yolda Dnlet tuafıftdan. ıe p ya 11d11 u. .tal taıhdal etmektf'd Y11' naha_ ileri ı.areket• müleeıdelit nok· 
hıçhir tedbır ahn111ıt ıtetıldlr Hnr- lıtı hıssedılen lptıdat Maddf'lerln kut_ hlılı v•• ~~ım mftşklllltn hali hasır 

1 

ta1anf.a biıli durdurulma4ığım 
1 bın başladığı tarih, yanı l!l'l!l eyl(ıl 11\etlı oıa.-.lı ithali 'ftvahııt ifa ıh. dOnya bWıranı IM'na erdikten ~nr:ı babe ......ıtedir O eıizyılları 

ldıresiıiı 
i nlhay!'ti "~as alınarak ııı ı ı .. nesı racının menfllilme9ı de fiy:ıtları dft- ı dahı btr 1T1t\ddet dııha h!Uıümfurftln r 'V • 

bıışlangıcında fiyatların Bulc.nı!\tan. !lÜHn •uhlm tedbırler cömleslntlen- oıarık ı:lbı ,_ .. nıııı l'kt~lı $inMliye '-dar Aı.-lu Sov• 
<la 109. Yugoslavyııdıı ır.,ı IQvıçre- dlr. Huı,it ÇAUKOCLU :pet .. r 8Miji a...Ntlaft tllıllilinde 

nazarı dikkatiıe 
ıle 147 ve yükM1lnııt ~ıhığıı lııılde ..., Witen Al....,,. ........ iki ınia. 
Turkıy<'de 130 olduğu hesap ed!lmıo., Fecı· bı·r o .. ıu-m li .. ~yer İfgal ...... 
tir. t ...... NW.. el. Almaa,a nü• 

Mcıııl"k<'t!mizıfe fiyat yhk~rıışı bil. Sadakai Fıtır ,_ndaa u tleğildir. ÇiWırii y•I· 
- Böyle ıey olım111, sen olsan ol. 

saıı Boltevik elmalıı11n 1 .. demıı,: Ad•hlar itiyat hallnl lın~"a ıth,ııııt malların" c ıııııı bı ııın. Bir memur dö r düncü .... um. ailu• kn mal· 
Pa~a hüvıyetinl iııbnt 1.-111 ne yap_ nıaktaılır D0 hılıla "4tıca ve nk•n 1 } ~ ~ alan r Xfar JÜZUnden . " ,, ,,r ,rn ' ~ ... r. k ti k 1 ıl•ıthJ Al 11 ff?dıiıiıırıcl,,n: ·---..t- a.-ladır Alıı h Bal mıtsa~ naftle bir türlü derdlnı anla- U <ıı lhr:ıcııt •nah~utıerınıJzrlı n tc\ .tkOI 8 8ft a d trllllla ra ~n. "- , • ya, ." 

tamamı§. Esaserı yanında, l,akay tb. ı ife yell,emlyorlar E'rlcn nıaılılel<>rılı> fıyat yuk chşı lıu d U ' t U E.'ıı ıy'[ İyt S.• tık hlku....tleri ..,. e>r.l " K"h· 
ıahiml ikna edecek hıırhaııgi bir ve. ı dc>rer'C'YI btılınanrn;tır Hatta h:ızı K. K. 1C. nin te ......... kadar R•Y• Fo• 

, Büyükadadan 6. J O da hare maddeler t..fn rtvııt artı•ı .ııııh!l"ıı hıı Pan1ralt.ıda O ı,;ei( ııolı:ıııJıı da, Pliı- B"""ılay 27 .... IO d--1 ...-ı.......ı....tinia_ -"'P "-
sıka da pıevcut değUınıt Enver Pa- ı k I • ... ., u '' .. ~ ..... """- ___..,.... •-

et eden i k vapurun, tarıfeye dcreccıle dahi detilılk Anrak aile t n 11pşrtnnıın11un 4 ııumaralı ılaıre. A1'n,~ ~o .. ,. 8, -n&.~u ~. L_..i. 111iJ-..ndan .. --
ıa, nniteaudit defalar kendıslne ih., .... • - _.. - awa ,,_ -· göre 7,35 de Köprüye muva- hut(HI ııaıara alınarak \ıOkC\nı verıl ı>tndP otınan Hı~koı Dt•rı Fabrıkası Üzüm 234 170 117 det=Jt'!h-. 
~~)~e~~!n;:r 1::,~; ~::~m::7:~ı!e~: salat etmeai lazımdır. Fakat nıek icııp ederşe umumi clarak D•· idari.' memuı u Sult:~ man Kenıııı. dün , • • , ••• • , ••• , , .. •• • • ' 

ıdarenın sabahları ılk pos tay 1 hnlılık bır \'İl~l!tdır VC' l• il ıı u. • bah P"llteı elen ~li:agı 11r.yr ·d ı ken 
çın bu huıuıta -k tedarik ı& yola h ı ıı ki ı ı ı ı Maar-~ ··~ yapan V4lpurlan deiı~tırdığı ıı: ıı ınse er pn ın ı t• ın en •· nuı,:ız nesııu kavlıecl~r~k 1101ta;a dıq h ., .. ı 
çıkmışt.ı. Nıbayet.. ltlnununnıihı uzun bir muddettenberi bu ı.: r 'ıkı mı ta"ınıııktııdıılar ınu~luı Bu suıell~. dordünı:u kattan 
bıı ıncı günü, Likay İbrııhım son sö- il f' b J • k ld ı s mümkün olmuyor ve halk as- - ıyat artJftnU'I ae ep t:n a ırını Uı~ ar. uzC'ı ine dıışcıı ulcy 
ıiln6 söylemtt: gari 15, azami 30 dakıka ıö· Ru mc ele bugunlcrln en ılıtılaflı 111an Kenan paıçalanaıak lıeınen ol .. 

- Pap da, mılyetL de allahlarını tarla Köprüye çakıyorlar, Ben, bir nıeselesı olatıık ~·ıı·ünıncktcclır. muştur. Vakarn ruudd411lllııu:.ıilik el 
teslım etsinler!... k B '- F'ılh.ıkıkn zarnri ıhtiynç marldelerl koynn .... Sule,,·man "' t'l1aııın c-edıni 

t yaz ıf üyü&.adada otural) ... A vo 
ote böylece Enver Pııta da, ıu-ka- fiyatlarında giırulen y!ık•l'lnıC!ııııı ''tı muayl•ne ect{IJ'I Adlıue doktoru ddnı. 

ve her gün ilk vapurla lstan- ı 0 ti h 1 J daşları da ııılablarııu vııreı-ek. l11ter k n 'Sldıt .. lle ıst.eı 11 •eııle ınıı~l •h. 1111 rtılı ·al vermı~tir. 
l11tenıe:1 Emluılerln eline esır olmuş_ buldaki işine yetifmıye mec· lık kLitlf'sıııc ~onır :ıım ıı ıh;olılıjfın 
lardır. bur yolcular arasında bulunu_ 'le.i>clrı ıtıtıl\<irdır Yanı hıılklıı ıııen- * nfi/I..' MAHKO.ll Ol"AN MIJH 

yorum. Vapurun bu geç kal- faatlerl ıı.le~·lııut [azla kııı ını; LC'ıııırı ·n. /ı ll:LER - Kııpalı<;arşıd ı Zt!n-
Enver Pa~nın 8uharadakl le1i- kıfandaın fİkiyet etmiyen bır etmek; hlhil" fıyalları yuk cltı>ıı, mııl ııecıhmJe ııaa~ill.k· ve ııoa.lükçuluk 

kt!t1, bu andan itibaren başlamıetır tele yolcu hahrlamıycnuM . larırıı saklı;ı.·an tuccar 'lllllfı pahalı. ~apan Agop 100 kuruşa satılması 
ctepebUır. u k · Nasıl şikiyet etıniyehm: hava Jı .. ın en muhım im ı tela kı oıun. lazımgclcn bu ncvı Jılet makın~ını 

O günler Dü•e•bede Mo10zof h- k ı d T t ı ı 1 "-(J k k ı k A " biraz sert oldu mu yarım sa- ına ıtznn ıı ıra re "' ı:ı Jına !ôO ., uruşa &Atmış, ya a anam s. 
rnaftdaeındı hlrkaç l'9z Bolşevik ne- at secikme muhakkak. . . raraıınız mal yoktuı, nıev1,:ut olhlar llve lkıncJ Ceaa mahkem .. 1ne verll-
feri Ye Alı Rızanın kumandasında pııhalıdıı Bınaena!eyh \~ine ,,,.._ mıştfr. 

ı. • .1- · _......... cNe yapalım"> Havayı ya- ı ı· h d B k da teO •-r o..,... aııkerl "rdı Alı u . «ahva ı azıra> ır u ı ı ıddta. Agop. dün bıtırılen dııı uşmaııı ı1o. 
bftırarnayız yal-. demesinler d h ı ık•- lr • ı k bl Rıza Bey, G6kt.at~ Mir vaalyeılnde nın • tta a 1 1 .... ıı:ını 0 iri\ r nnııda 26 ııra para ... e biı hafu da 

.. ulunan Enuer P••• ı'le lrtıbat temln Çünkü idarenin havaya göre. J'ollı>rl buluntluğu inkfır •ılıl<'ıııcz Ha. u • -...... dukkiinının kııpatılmaııına mahkum 
c1~hl}"'i•, hatt" )>ır ıralı" '"dıp lr.en. vapurları da c;oktıtt, bazan o Jukatcn bir tarnftan ıthıılut v" mil. " u., '"" ~ ... fıale geliyoruz ki. hep birden nııkall' a.orluklan. siı,,-orla ilcıetlerı. edllmlııtır 
dlsınl ziyaret etmiye de muvaffak o. I k d rıın ar•·~ı. 1 ._ 1 , 11~~ıın _ a k• 11 lhtı'u". l\yrıca ayni mahkeme, Karakoyde 

aptana müracaat e ıyor. ...., ,_ "" · 
labılnılştır. lar IC'h ne . istilrnmet del'Pı<1tırmı ol. Yıldız kurıd11ra mata&a.~ı sahıbı Yor-

p yri nizami olarak vapura Enver Paşanın Bolşevıkleıe karşı maııı, lptlrlal madde. hntt 1 ış kııvvetl ı:ıyı 6,o lıralık ayakkabıyı 8.o liı·aya, 
1 son yolu vermesini yalvarıyo· .. ı .. cephe alıŞınm ılk h ı ·lwtı · bu Al ııı.lıtı. avı ı ayn hırer pahalılık i'ımilı sevvar satıcı Vaşo•a'Jl da u tıram ıa 

Kıza Beyle bırllkte O .ııı Horanın 1 ruz Buna inanmıyan Jlk va· oldu~u gibi tüccarlal'ın ı•avrım~MJ cav pııketlerlnı 1 kuruta satmalı ııu. 
10 klnunuevweı akşamı IHı"en!K>delcı purun kaptanlarından M>rabi kazanç hınları da fiyat tereffilünde çunllın ao111:ularını 81üteakiıı tevld1 
Ruıı kumandanlarını (lavı t Ptlikleri lirler: c Biz ne yapalım? Yü: l mu~sır olrnu,Lur. Bu arada 1500 mll Ptml\ltır 
nıilret.tep blr zıyafet sonundı. kıskı• rümüvorl> diyorlar. yon liradan 500 milyonu MDl.ecavıı ---- ------- ----
rak yakalayıp lııııı ,. rıt·I rl ve tam K aptanlar elbette bir şey biı· mıkt.nra yükselmiş bulunan C'"ra. Belediyecilik tahsili 

Yapamazlar. fakat ı'dare, Şı"r- kı nakdıye miktarındaki mühim teaa. 
v11ktınde yetışen Hncı S n ı B,.vin de 

keti Hayny' eden aabn aldıaı )'Üdün rolünü de unutmamak ıcııp e-
ya rdımıle bunlardan 2• tı l •ıfelt1e 16 " 
111ıtraly6z ıittnam e 01 t dır. Liıar tekneleri aabah poata- der al 1 . sından kaldırıp, evvelce oldu. 111 - Hayat pah ı ığına kal'fl 
no~nbe ha<:tane l.ıı 1 1 mda bulu. tedbirler 

nan dlcrer bir kıııım Rus askerleri ğu gibi, kendi yollu vapurlar-• Yukanda münhıı ıran zahınn çıılı. 
tP hm olınıyank nıukavemetı tercıh dan birini ikame eylerse me- ş Jdığı gıbı, pahalılık nıuhtehf ~rlft 
ettiklerinden çarpışmalar devam ett sele derhal hallolur Yarın iımlllerın blr netıcesı olarak hi.dlq ol-
ve uıl rarlbl Emirın adamları ve kış bastıracak ve gecikme belkı muştuı Bu ıoehenten dolavı pahahh. 
Likaylar bu mahsur Rus askerlerine de 45 dakikaya çıkacaktır. tıı karşı ıtt haz olunacaıc en müessir 
yardıma koştular, bunlara yiyecek. idare liitfedip şu işi tetkik ve 1 vp en esaslı tedbirler bunun hakiki 
içecek, kovun ve el'Zak yetlştırıliler hallederse Arlaların bütün sa- scbeplerıntn cezri olarak ortadan 
Oradaki Ru11 konsolosu da bır volu- bah yolcuları memnun ve kalrlnılnıa!lı olabılir. Ancak bu teşeb. 

E ml'nnettar bırakır. bı1<>1r·r1n mühim hir kısmı ımkiuısıı. nu bularak nver Paeanın ikamete ll'- vapur yolculan namına !ıkla karşılft!lacaih ~ibi, bir kuımı da 
memur edildiği (Göktatl a gitti 0 • .. t.amamen bizim lrarlemızin harlrfnde. 

Talebeye. Belediye bilgileri namile 
bır ders ~aatl tAhsı!1 duşünilluyor
du Tetkıkat bunun ayrı b ı deri' 
halınde okutulamı•ııcağını gocıtermlt 
tır Bunun üzerıne muıılltmler tara. 
fından fıı-..ııt d0şt6kçe bu m~uda 
konferan•lar verilmesı lrararta,tırıl

mıştır Bel!!dlyı> dt! •Beledlyeeılıb 
mevzuunda resimlı bir tm,.ftr hazır. 
amaktadır. 

inandılar. döğiiştüler, kazan• 
dılar ... Bıraktıktan emanetin 
nöbetçisiyiz. rada lbrahlm Li.kay ile görQet.O. F uad Akoilu ı ki !lebeplerden tevellftt etm ktedır Bl 

~----!"'""!""-.-----~(D:;:::e~vll4'K:;;~'~ı~·a;r~)'!"'"'_;:~::::::::::::::::::::::::;~~n~a~e~n~a~le~v~b!.!m~e:•;cu~t~p:a~h~a~ıı~ıi:ijh~lr~d~e~te~.~~~~~~~~~~~~~~~ 
şahsen mevcut balnnmadıtı tiu yer
de, hıç detılae onu1' hayallle batbata 
kalacak tenlıa b1r kii~ lhtıyaeı 
nrdı. Fakat o köteyi nerede bula. 
calı;tı!. 

Ea.hi romanı 1 :S ................................ 
- Tamam 1 Öyle ya 1 Ama, o tersi 

ebad1 rok kı, Monıer 1 Bu aenın de
dii'in baJdkat.en bııım babalarımııın 
aamanında mqhur bir tenıyrn!ı. 

t 
Yazan: Sermed TALAY 

- Seaia lçin ait 

- Eh, o kadar kusur Kadı kızın
da da bulunur. Senin yenı moda tıır .. 
!erinde bile ... 

Necdet, likırdının, donüp dolaşıp 
kendi şiirlerine geldlgint gonlnee, 
Ferhadm ltnell diline yakalanmamak 
için, llfın sonunu dinlemeden aavnt.. 
t11. 

Ferhat, yanın4a kalan obtır iki ar. 
lradaşile biraz daha konuştuktan 
sonra, onlardan da ayrıldı. 

- Evet, benım için. Ben o zaman Fakat, içine birdenbire kasvet çök_ 

Etrafında, c:ubell derv1tleri in• 
kandıracak bir nı6ceasem tıezeyan 
haline selmiş dam faalıye~ vardı. 

Biribirinı aarılnııı kadmh erkekli 
danı müptelalan. nefes nefese dönüp 
duruyorlardı. Cazband, hem çalıyor, 
hem söylüyor, etrafa mütemadiyen 
bir çılgınlık havaaı yayıyordu. 

fık tahsil yaşında 
çocukların sayımı 
flktahsıl çağında çocukların nüful! 

sayımı 8 ikıııcıttıtrın cumaı·teai gü
nu yapılacaktıı. istatistik Unıum 
Miıdürlug!i, lJahllıye ve Maarif Ve
kiiletlerı ıle mutabık kalaıak bu ltu. 
ııusta bır talınıat.name haıırlanııttır. 
Talimatnamede sayımın nasıl 7apı
lacağı, •ayımda ldınlertn utrapcak. 
lan, sayım evraklannın ne tekilde 
hazırlanıp aevkecltlecekleıi te!lblt o
lunmUJtıır. * Y AB.4NCI DiL öCRETMENI 
Yl-,TIŞTIRILEr-F:K - Yabaarı dıl 
oğretmımı yetiştirilmek tıaenı tlni -
v"rsltc>dekı Franıııızca, tnd]bce ve 
Almanca lruM!larına lmt•hanla Liııe 

mezunları alınacaktlr. Bo t.aleıbeler 

bir yıl tlnıverııltedekı kurslara de
"am Nlccck ve kenrlilerine ayda 80 
!lra verilecektir. Sıyasl vaziyet dü. 
ıe.ldıtl takdırde bu talebeler dilini 
ritrendklerı yat,anrı memleketlere 
ıı:öndenleceklerdır. 

Polt•teı 

Otomobil çarp~ı 
Cfimhurtyet caddeahıden TaJrıdme 

dogı u ~ıden 2662 numaralı talan, 
'faksım i:ınünde 6 yaıında Alieddın 
isminde bir çocuğa prparak baeuı
dan ağır surette yaralıınuştır. 

Y &l'alı Şitli Çocuk haatanealn• 
kaldı rılmıt. ıuçlu ıoför yakalannu .. 
tır. * KOMŞUSUNU YARALADl
Feriköyde, AdslJI Fener aokaiında o. 
turan Ali, dOn kompıu 46 J'•tında 
Muhtarla ufak bir acıeele )'Oztlnden 
kavgaya tutuımllf •e Muhtan bıçak
la belinden atır ıurette pralanuı -
tır. Muhtar, yaralandıktan ııonra ba
yılıp yere dtııtinee, kafasını da ııat
latmıf, ifadeye pyrt muktadtr btr 
halde Beyotln laaatanesine kald1nl. 
mıftlr. S~ln Ali yakalanmıttJT. 

- Ben de sana timdi var deme-
dim ld. ' 

yeni doğmuıum. Amcam pek aekı bir müştil. Bu siyahlı beyazlı kalabalık 
adamdır. Seni solda sıfır bırakır. içinde, yllrefinden kan giderken gül. 
Kundağımı Kotro'ya götürmüş. O da miye yeltenen; cebinde dönü, parası 
pek lıünerli bir tersi iıalı. Kundağın bile bulunmadılt halde, cbdanında 
enine boyuna röre, benim yirmi ııene çek defteri ••nnıt kadar mes'ut gö
sonra ne kıbalde bir delikanlı olaca- ! rinall bır slıl evftlkl ötl• 7emei1-
ğımı ııp diye keıdrivermıı, ıu gördü nin hltıruile o akl&Dl kama doru.. 
ğün lırak.ı dikmiş. İşte mal meydan. rn beyinsislerln de bulwulutu bu 
da. B~flnıi.o kaftan gibı sırtıma otu- purtuvalet ve p&rşamata kalabalık, 
ruyor. onu sıkıyordu. Çiy aydınhldann al-

* KÜÇÜK llUSTAFA PAŞA
DA BIB YARALAMA Ktiçtlk 
M uııtafa Paeada Dede Kumacı ao • 
katında 18 numaralı eTde oturan her 
ber Basan, ayni sokakta 25 noınaralı 
fırında çalııan Btiıeyin iıminfi bı. 

Ferhan, bu güriltti or\Aamda, ten. rlne, fırının yanı batındaki evde o
ha koşe sevdıı"ından vazgeçm1ye mec 
bur oldu. Aşkını, auda boğar gibi, turan Hacer adında bir kadın hak. - SJI muammalı konutmaktan bir 

tlrlti •ucecemeclin sıttı. Ferhat. Ne 
demek ıst.acUi'ini Jlne anbyamıyol'llm. 
Jılademlci bu terzi tlmdı yok, bu fı
rakı sana naaıl dıktl? 

- Bana dikti dlyen .irim, a kuıum? 
Vaktlle amcaın dıktirmlf. 

Necdet, hayret lfadeeS hlll seçml. 
l m •• ı.leı nı. F'eı had n lıralunda 
tepeden tımata dolaıtırdı. 

- Aına, biru modaeı eski 1 Bir tındaki bo kaynaşmayı, Handanı" 
parça da kollarlle yakaııı urkıyor aıki~ dolup taşa11 ltalbınlft saf duy. 
gıltt. sularına layık bulmadı. Matuka nın 

terde •e dumanda botmıya karar tındı bazı ıualler sormuıtur. Bu 
verdi. Sarışınlardan başlayıp esmer. vaaıyetten alnirlenen Bdaeyin iııe 
ler4e karar kılmak laere, raıplditl muhatabını terırılemlş ve bununla ı 
kactmı dansa davet etınej9 wıriftl. kalmıynrak bıçatıaı fekip berber 

Saat' cm ikiye selditi uman, hfa. Hasanı sağ kolundan tehlıkeli surette 
ut Handan hanımla karıılaeu. ona yaralıımı,tır. Taralı Balat hastane. 
blle dansa kaldıracak takati yoktu. ! •ine kaldınl•ı1. ncl11 BüseJİ1l )'aka 

( 1Jt o 1111 var) j ıanmıtatır. 

A lmen ord- eephe ~inde 
ukeri idare yerine mülki idar• 
tesis edllmittir. Maksad haırekftl 
dolaywile dafılan ,ehir ve ka .. a
ba abaliainin avdetini ve çah~tı· 
nlmaıun temindir. Bu ıur~•le 
Minskiye yüz binden fazla niifus 
d ö nmüttür. 

Almanıruu ...,tettiti aran. 
tlelci ietiltaali 1an-. ve tezyld 
ederek ,.rk ._..iaden iktwadi 
cıiMtt.n de istifade etmek istedi· 
ii Alma. İlbuMI Num Funk'uo 
KöaiplMr'de flll'k pam)'Jrının 

1 - " ----L_.._,_ "..t...J:..r.:. 
~ - ......_.. '°''""..ua• 
........ ....... ,. Almaa Na» 
n ham maddeleri p yet .-bzul 
olan R~a ~n slli ve 
.. ı1.ı ...... ,leriııııia Alanaaf anıa 
........ ettİnMll .... iti•· .. .................. . 

Amerlaıya ıelince .... 116-
tiin yardnm İ""liltere yolu çok 
tehlikeH olduiand• Yalnnfarka 
yani Mmra ............ sötiWJOI'· 
. Birçok alimetJer, Almaalann 
Ruay11daki harekihlıı . ...... MM 
lrova71 alarak setirdilrten 90nra 
ln 111tere aclalanndan tw..I Yakm 
tarktaki l ngiliz lrun>ederi lberine 
blcurn edeceklerine ~ilet et
mektedir. 

Zat• lnsiltere .lahi son •ylar 
da her te~• ziyade Y alonprk
taki ulc•i raevkiini tahkim v• 
taılrviyere elaenuniyet -vennit ıl· 
rünmelrtedir. lngiJtere adalarl 
üaerine Alman istila hareketinİll 
en aouaya hmılalmaa1 ihtimJ 
artmaktaclll'. . 

Maharrem Feyzi TOGA Y 

Baılcalarını tıf/et, 
/aluıt k endini asla 1 

Latin Ataeöd 
• Batkalaı ı çlarına, kuaurla 
rına gos yun mak, •e bunları ba
tıılama1ı:, büytıklüktür. Hele bu 
lnaeurlar, ~lar, yalnuı .. haa kar 
tı ıse bunları .affetmek, ruh yi.itt. 
...Uıtlae delalet eder. 

Bu b6yle oldqu balde bir in. 
aanın kendi yaptıtı kusura ba
tıtlamaDlAlı lbımdır. Keııdl ku. 
ıurlarına, eksikliklenne, ıuçlan_ 
aa ııöa yuman adam. kuııurdan 

kuaura dUyer, kendinı terbi)'• n 
ıalaa edemez. 

lna&n kendi kuurlanna goı 1 
yıımmamakla ve o kusurla.-ı tek-
rar etm11erek kendini ıslah et
mek!• pnden pe -kemal k z n 
hııl< ı biı iı an olu· 

• 
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:sc::z: TASViKi EFKAR 

S O N · H -- A · B E R L E 
ALMAN 
tebliği 

Fransa Alm•1tgaga ıarp S Q V y E T 
msı/ kiirt1sÜtll.ki 

mistemlekeler1len imftlll• t e b 1 i gv i 
lıalc.lcını Hr.ecek olıırMı 

ASHERl VAZİ\IET 

Umumt vııziyet 
ve lngiliz 

harp pllnı fvke reislerinin hayab İNGİLİZ TEBLİGİ 
WNOHA, 13 <.A.A.) 

Ort.aşaı k Jııglh.ı kuvvetle1 i umu nü 
k:ırıı rv.ııhııı ın ılıJ11 ukşa uıkt teblıği: 

(Birinci aaluft4e-ıı dcvtım) 
einden kaçmıya muvaffak olan 
düşman bal.:ıyderinin takibı ıSıra_ 
sanda bir Sovyet teşkili ytıka 1 an· 
nuş ve imha eclilmi,Ur. 1 1 00 esiı 
le 33 top aldık. 

( B'irinci Hlıijedex ittv<Mtt) 

A m e • k .AJnıan koaatanbiı, muharebeye r ) a durmadan Yeni birlik1er göndermek. 

( lliri~i llOM/«1.tm ÜNM) 

cak, belki de yıpratıp takatten d!ifU. 
.recek ıbır :ku<lı·ct tahmilı ft.J& Omtt 
e<lilıneslıı~ım ileri c-elnıittir. Dığa 
~al'aftan lqgitiz Batvekiliaba Jbu defa 
ttlraf ettiği veçhile, İng-ılt.erı; Avru. 

Tefrik•• &7 Yazan: Ziya Şakir 
Akd 11.d(• Jl!Ult'ııddıt muvaffııkı

yctleı· E"lıle ı'dılnııı,Uı·. 1kı gemi batı
rılnı ~. çüne6"u ibaı;ara ugratıbııış.. 

ur. Dı.ıcer bır çok gcuııleı-e ısabt?tleı 
viKı olma~tur. 

b ı tedir. l>iltm1ı111 Ci!plımin bır 1<aç kııı
U r a a r l D 1 rıunda aıtet ilstüııJöğılaii eıcıe ederek 

ınııaıı ve teçhiz.at ltibar1k çok b(iyük 

1. --········-···-. 
Arttk rapkÇll •nlaflhpNu ki, Enver Beyin 

( TeHll perlel) harpten hoş•anmıyor 
Dnieperin doğu kısınındak. 

muharebede bir Hırvat alayı da 
ilk defa olarak ateşe airmıştir. 

l·şgal ed k kayıplar pahasına kıtaluınıızı ta&-ece ylk ve müdafaa .mevzilet'imizdcn b!.. 
panın kara llnttL~mıı ru kcr çıkarıp 
AlmanyMnın bra ordulartıe boy ~ı. 
çuııccek halde dftı_1dir. Geçeı Oihan 
Hal'binde Alman hamlelemıe da7 a.. 
nan bir Fransa, onun yanında lllevı:ı 
alan 85 tuka.hk bir lngllız ordusu~ 
42 :fırkalık .bir A.Jllerib ordon qı 
68 .fır.kalık bir İtalyan ordusu "'t'a.rdı. 
Şiındı b\l vazıyet yoktur; ne o aUar 
ve ne o ~ydau ,.ardır. Ho uıule 
Fransa nıeydannun Ye atlaı ınıl\. 
ıbaaı !Fransız dariilharblnin Tl; ordu. 
tarının Y'Jkluğn keııdi•ınl çok hl t. 
tnıncktf'dir. Rus~·a harbe gıı ıne~ ifn. 
gılte1e ve Anı• rıkactn bıı umlt ıı.r. 
lndı: ltuı;1yn a, ~~erı Cihan Hııı i)m. 
ılekl r'rııııı1a rol!ınu oynntmıık umı. 

IF'akat.. _ t.af~tJ illadadımwian 

hane; olan - ( ŞarkÖ}' ihraç ha rekett) 
nde En~ IBeylu {barp taliı) yine 
maL:us ı;ehrcami ~terdı. Onun lbii
t pyret ,... feda'karlıklanııa ng. 
men, Balkan ha ınin faclah tarıhL 
ne (..Egum.Uı f nket.i) diye bir ıu.. 
hıfe daha ilaı-e edildi. <U 

Şimali Afrılı.ıt<ln Bıngaı:ı aımanı 9 
bıTiocıteşrtn gece ı bombardıman tı

dılm .ştl r. Lınınndn yangınlar Çlkmı~ 
tır. Berka ve Bt:nina tayyal'.ı :mey. 
tlanla 1'.ma da taama ynpılını.ştır. 

ALMAN TEBLi(;i 
llli:RUN, 13 (A.A.) 

Alman tcblıği~ - Riı~6lt Britan. 
) va knrşı yRpılaıı savRşta, tanarc. 
lemnls 12 ilkteşrin gecPsı t anclıe.<\
ter t.nd!ı,,tn merkezıne ve Hull hınıı. 
:nJ1'.a lc~ırlı lıir Lanrruz :yııpmı~lar. 
dıl', ingıllerenin dogu VP cenup do
gıısuntlaki tayyare nıeyrJanlarınR ve 
ltnınn t ısleı ine ıle bıı.şkn bava ta. 
nrruztaı'l )'apılınıet ır. 

B r savaş ta~' ıı renıız Gı eath Yar
mou h'un do{:'uo;und.a 8000 tonılato -
luk bır tlcaret «emı ı batırm~tır. 

Ordunun ve d anmanın uzun men 
ZılU topları Dnnvı es" n tPl!"iz 1stns
lcnunu m al.ed ed ldığl · z.er~ te. 
srU cıbırak bı mbnt'dıman N.nı ~ler -
d r. 

:'.tnnş d<'nizi fızcrınılc ılün Alman 
::w t.ayysreierı '6 !l.e devıne ~r:rıDcri 
d(• 2 İııgılız tayyare51 dıişunııuşler. 
ılır. 

Viyazma yakınında çevrilmiş 
olan Sovyet kuvvetlerinin imhaaı 
hemen hemen bitrruştir. 

Lenine-rad önünde çcmberı 
yarmak :için düşmanın yaptığı 
te~~bbüsler Bolşe_vıkler içın pek 
buyuk zayıatla puskürtü1müştür. 

Savaş tayyarelerimiz dün gece 
MoEkovada .askeri chcmmıJeti 
haiı: olan tes.isleri bombalamışlar 

Nerywk, t3 (~.A., Telcsas :rine ıııtifuz etınfJ>e mun'ffak o!muş. 
devlet panayırında 50 bin kl~iye hi. lul'. Almanların şiddetli taarruzlan 
taUe.D W)'lediği bir !'l~lrta iyn kıtalarımı•ın ~etin mukavometile 
haıiciye komi )'<IJ<U reia1 Comnal,1, karşılao-nıaktadır. 
'\'i.:hy hükümeti, Almanlara gat'l> Benis t&nıamlqmamıı olan :ına-
~nm küresın<leli Fnınınz miisteın. lOmata göı-e, 12 :ilkt8friade cereyan 

ılekele.rinden istifade etmek hakkını eden şiddetli muharebelerde takriben 
verdıgi ıt.akdil'de, Birleşık devletler 90 Alman tankı, asltf!' Te cephane 
h!ıkOmetinın müstenılekell'ri ele p. ytiklü 270 kamyon, muhtelif ,çapta 
çireceğıni eildlnniştır. 62 top, ~ok .miktarda mitrıılyöz tah. 

Comnally şöyle dem;otir; rip edflmiştir. Dan günd6z Alman-
SiyaEi mahiyeti olan herhangi bir Ju, ölü ve yaralı er ve subay olarak 

F,evkalade tebJii ynbantJ nüfuzuırn nıüsaR(le cdilınt _ 12 bin kişi kaybeimışlerdlr. 
Berlin 1 3 (Radyo: 21) mes1 ve gaı-p •ytınm kiiresınde hı~bir Vlamıa istikametindeki bir kl!1;1m. 

dır. 

Führcr.ıı umumi karargahından ilssiin teı kedilmeml'Si içın ısrar et. ~(' .sovyet tayyareleri dujnııının .\1 
1 3 ilklc"rinde n~ cdİİen Alman tıwkteyi:z. Bunun sıliıh kuvveti le de 1 ıa~trını v~ 80 kaınyöntınu tahrip et. 
fevkalade teblıği: temin (>(ınreği:z. nıış ve buyuk bır A!man piyade top. 

Brianak ve Viazma bölgelerin in,. edilen gemiler luluğunu bozguna uğratmışlardır. 
de:kı imha muharebelerinde alı_ Kc,~ı.ı , l A.A.) - Amerikan Öile tebJiii 
ııan esrrlerin mıktan 350 bıne scyrıseia~n bürosu 1 tcşı1nıevvel 94l Moskova, 13 (A.A.) - Sovyet öğle 
baliğ olmuştur. Esir miktarı git. de Amerıluın deniz tezgahlarında ce- vakti tebh{,"1: 
tikçe artmaktadır. m:m beş milyon 794 lıln tonluk 1011 12 Jlkteşrin :«ecesi, kıtalarımız lbil-

Hmiaç hareketi vapur inşa edilmekte olduğunu bit. tlin c~he imt.i.dadmca dö nıanla ça:r. 
Bertin 13 (AA.) - D.N B. dtrmfıtir, pışmışlardır. 

ajansının bildirdiğ.ne göre, Bri_ ................................................ Muhal'ebeJer, bilhassa Viazma Is. 

an:&' da husule getirilen cepheler_ 61. Slkorakl sllylUyor: tikametindp pt'lt şiddctU olmuştur. 
de çenber içine alınan Sovyet kıta Vaziı'et l>iraz hafiflemit 
lan dün kendılerine şarka doğru /ngilterenin /c.ıt'aga Londra, ıa (.A.A.) - Loııdranın 
bir yo1 açmak için nevmidnne h ı iyi laber ıllan malıfillerinde e<ıylen. 
tesebbüalerde bulunmuşlarsa da i raç gapma$ı ıazım ditine eore ltuıı eepheırinin merki?Z 

Artık llÇllcça anlaşılıyordu ki. Eıı
ve:r .Bey:ln (tali ıperuil), harpten hof. 
lnrımıyordu. Ve l~te onun koluna cı
r<' k ır.endl ırıl ık:bal ıahıkasırıa çı. 

k ı.rmı)•• 'ahşan bu peri, muharebe 
me:>daıılarında onu rnlnıı bırnkı}oT
<lu. 

ılı:t .. 1 ncl. baıu dan 
bu @öt ıı d n edl E ' 
k\ka l'U t ıetlİ, S 1 ıa. 

- D ı,une)ım. 
Dne, cc,ııp :verdi 

e-

lk 111 -de, ~mııŞlnrlıı. Ve \ki"lı de, 
dilfunü~orlardı - Bu ~ukuw., En~l r 
Be} ~hini eı.t.ı .A uılaı ıud11 ıfD .kısa 
muhavc.ı~ g~tf: 

- SöjiedİJdCJ'in, lellH\ F\bsl ıdfi
fihıcen mi! ... 

llu.11 ~<"Ctı oldukça çok tngılıı hom. 
lıa tana ı-elcl"l Alınıın)·aıım tiına 1 
b.11tıı;ına. batıs1.rıa ve cttı\lıhuna ,akın 
Y11pmttlar ve bır coJc yerlere infilak 
ve :V•tı~ın bom lan ırtou~lıırdır. 
Halk era-r.da olli .. e 'Yandı •ardır. 

M..uh elıf yerlerde binalar hat'llp oı. 

he
0

r defasında Alman topçu~unun Stokholın. ıa (.A.A.) - Stefani: ıruıırtakuınıb,ld Alman t.zyıki ılk ıki 
mania ateşıle geri püSkürtülmüş· Lonı.iı'adıın bildiriliyor: ~ gtiııe nisiaetle yavaştam1ttlr. Ru 
lerd r. Sovyetier pek ağır zayia. Gt-ııeral Slkoıs1<i haıbi k11zanmak 'f&'l"llşlanuuıın. wbeb\ A1man hatları. 

rll ... 'Eil!H coi{rafyp vazi~ctı lt•rs ol. 
nııı!fıt)dı, \)clt.l hu mtinıkuııılu; fa nt 
İng1l17. Ba. ekılmin on nutku büt ıı 
nteşlı bmitlel'e sıı ııerptı; Jı~ılt:ete 
<tııOte nıı bir 01-da 'te~ttil ı:tnı1ştı r. IB u 
oıdu le lnR:1hz ad ial'mı ımü<Jafaa 
edecektır. Avrupanın kaıa ıtıta na 
nııker thracı ve Jıevkı J.f nin urıftJ. 
ııln:aması ve hııtta akla getlı ılıne. 
mesı tiztmdır. Halbuld Sovyct Ru~ya 
yalnız bB.fJıuı ~Cfl brp i :Fnln a 
roluııü .O)"llJ)&uUl.Z. k: n ceren 
lıurpt.e de Iluıy·a, Alman)'ay.a kartı 
tıarbeuııışti. Şu halde b11 d r .. iFnın. 
IUlnın txıı kalan )'ennı doUlaıacak 

•azıyctte d ğ11dır: Xızı1ol'du, boş 
o1nn lcemft karakol yerıni ışgal et. 
mt.ıtr. Anc11k ~ ~anııında, Avrupa. - BüUln ukıtdıı~ar <ÖH be-nim ~-
11ıt1 kııra kıtaamda ra1cipı;ıı duıan b1 .c!iişünuyotlar 

ta uğramlflardır. lmkiııılarıııı .elde d.ı:nek i~In fngllllı. nra «erlairıde yapılan temızleme a. 
Bu mıntakada alınan e5İt'lerin !erin Avı upa kıtasına asker çıkar - meliyatı iM ...\lmaT1lar aradan i1t1 ~ 

A.lmaa)'ftyı oyalıyncalt, yıprandıra.. ••• - Ru dfişbııcclcııin ıwmımi oldu. 
cak lb1r kU'FW't Tolllnü oyrııyabilh. Bu muvaffakıyet, tabiidir kJ En- ğuna emin ını&ın?. 

'hl~ "Veya hat111ra uğ-n\mı{tlT. ve malzemenin mik:tan durma- mıya te;;cbbii~ etnıcleri Jilzımgeldli:-i. hafta ~t!Çm@df>n ıtakrıben lkı hafta 
Gel'e avcıları 9 ve karşı koyma dan utmaktadır. ni söylem~tir. evwl bqıannş ıoldlJldaı·ı f'ddotlt ta. 

topçw;u da 4 ln~iliz bomba tayyareıl Moı'kova müdafaa11 Geııeral şı:ınları 11ive etnıiştlr: nrruz ayannda bir harekete g~emi. 
duşunnu"'lt'rdir. Seme 13 (AA) - Burada Fak.at böylıı !bir Wjebbüııe girişmek Yecekkrdir. Alnıanana Az.ak den a 

İTALYAN TEBLİGİ intişar etmekte olan Bund gaze- için uzun bir hazırlık ,yapmak lazım istıkametindeki ileri hareketlerine 
ROJJA, 13 (A.A.) tesi. önümüzdeki günlerin Moıko geldiğini zanuedıyonnu. Halbuki bôy dair yenı bir haber alınamnnuttır-

iıal~·an ordulRrı umunıt kararga. vanın müdafaa sisteminin Alman le blr hazırlığa lseııilz başlanmamıt- Merkt'z mıntakasında glirünüte ,CÖN 

1tıının .(98 numua1ı teb1ığl: orduaunun ~arruz!anna mukav•~ tır. Al manlar b1raz daha ilerJcmltlcrdır. 

ıOnu yalnız tnrakmamak. mubtelıf ver &yin ,.öhret ve kı;ı.·metınl hır E •CJ emin olrnru;ııvdım. bllhas
yardnnlaı lıı detıtt'lı:lıyeı ek A•ınnnyayı kat daha tezyıt ettı. Balkan harbi. sa bunları soylt'mclt içıll gehııezdım. 
uğrat>tırmıy11 ~ketmek, hamlı onun nın 1let1cestnaen muteesslr ve dıl- Emer Bey, aııtıJc l5(l2U uutmıya 
~ııwnmaımn tem\n ~k Uz1mdı. hun ;olıın 'Tnnletiıı ,zıtnbım lfu-az o0l- lüzum gomıcdi. StilC')man Askeri Bey 
lnglltere ve Anıerikanııı bu fı~au sun Jı111t1lettt. Aynı Umılmla, -daha de. uı.cıı r.ahat& r. o~n Enver Beri 
~açnnııyaeağı Ulbii Wı; bo.rJe oıılu· ! musaıt e-nrtlnııı ihüva eden blı a;ulb kendi lıa1nıc terketmek ıst.cdl. .. Yal. 
Sovyt;>t E ya Bol~klik ıçln a 'r:il, mua ede ln1n inızıtlanmaımı• nnlmn ıı, \edil ederken, 11am1nıi bir arkıı. 
mukaddes Ru y~ ıfÇtJt ca.hşıyor liı.lt.. vcrıil. • d&1tan .ıı,l:adc. rıikack bıl' il.mire gôs.. 

Tobruk Ct'pheo:inde dtişman, l'Rra- met edebilecek +ıaJde olup olma lfuharebeler eıddetle devam ~tmek 
fımıııhın ılerha) tnı·ıJeclılrn tıınrruz madağını eöıterccektir. M*o· Yugoalavyada bir t.edlr. Almanlar ı·ieatleri kesılcn Sov 
t.eşrhbu,.Jeı·ınde huluıımu~tur. tıalyen va Sovyeti, kızıllar payitahııııı komUniSI çete•I yet kıtalannı imha etmıye uğı:ae. 
\'c Alman tayyareler! ~lıu"'-a Matruh dünyanın en modern ve en ıyı Bernıı. 18 (A.A.) - Roma4a çıkan maktadırlar. Rus1ann ta'kviye kıta. 
1116,.tah! em mevldiııiıı tıcmıryı;ıı!aı·ı müdafaa edilen pehirlerinden bıri ;\lcsngcı·o gazeJ.eslnlıı ~ı-eb ınuha- ları gondenllklerine dair bazı "'ma. 

A 1 b 9 :ır 5 reler mev.cvttur. 
t.eR1111ı1t nı, hava rn~)vl\n ırı111 om. l\ıılrne getimıiye ~ ıenesın~ lıııını!cn aldığı 'bir babcıo göıe, Yu. 
bardıman etmiş ve ycnı u..hri1'at UCA karllT vermi~. go lavl·aıla lD kişiden mllrekkep al. MoskovA artık lbir cephe 

ki ulundu; se otıa yurdtlllll tıaş'landı. , Enver Rey; kellesini .knlt gun un . tt'l ilcn ıhtiraıu ıle çık'IJ gıttl. 
84>Y)"ctlel'ın ga cbesı tudo.de bütırn ~lt.ııuı alarak kaı.audığı bu ırı:ıtıvaffa. 1 Lıeı hol şı.ınu da aı z delim ld. Sii
A<Vrupanın &!.fı;-v k ~lnuıs.ı e d rşc • .kı et.ter•, ~ ıu.ı OOJı. bir nıükafat bek I• ! nı ıı Aıd<rrı Be), Ocm1yetJn .olduk.. 
ııe Ph~ınnııyet veı,lnıedı, nfkip ol. lcdı mi, hcklt'mccli mi? •. Enver llley. ı <: 1 ntıfu~lu drnı!Lndandı. (AT'kad* 
.sun de ne yı.ııtleıı olursc ol~un de • bu hu mıtıe ktıei 111" siikiıt go teTdı~l lnr) ded kleı-1 de_ o gene uıhıUerdi 
nildl. ç-ln, 'bu suale mu5bet \C!inhut meıı11 ki: buıılnıın 1 ep ı de lL-şı-ut.i}~tten 

F•lrnt Sovyet Ra vnnııı, lııgıltera b1r cevap v"rmek, 'kcbnnet olur. e~ .. t!I C ntlle!.e gl iel 1.. f'n ıc ura 

fyJ<-mi~tir. 932 senesinden itibaren Mos- lihlı p1r komiioi"t çetesı sabotaj ha- tebridir! ve Amerı\;amrı baş düşmanı olan Ancak, malünı olan bır 'hnkıkııt ne 'e fodakauııl{) hiı.mriler ılc tcmıı: 
Almanyayı yere <ieTıremıy. eceT•ıııl ,. ·ü t ı ı ı ı htcl' Jhışman hwyarde,.i Bint!'ıu~iye ta- kovanın etrafında yeni bir müda ıeketleri yapnken yakafanınıştır. Moskova, 13 (A.A.} - Reuter mu. 

nnuz leTck tıır kaç oomba ntmış, faa sistemi vücude getirılmesinı Kaı·artı"iı.hı clııglaıda !bulunan bu haqin bıldıı1)<ır: 
" ~ "t8rsn o es.n da Enveı Bc.Y ( ap 11• ' 1. e ıı ~ er. ş mı ı c c. mu ıf )W. 

a)1ık ha11P gôsterrlı Et.er Sovyet or. dl it) cılanndan nuıstarıpt~ erdo C mıy tJn (murahhaı;J lık v • 
duları Al anyayı prk cephesın~• O laııı ~o . ~n hıırar Llı Gıra!.. 1 ~ıfclerını fa ltııı 1 t.el ı dl Ve buı la.r 
1ş~al edeı rken P'll> taınfro lngU. tarlaıındnn ( ulcynuı.n A kert ile,} ıstcrlene, (M e.l'keu l" mi) )"l, zan. 

lııu:ı ıııağıızalıırda 'hasaıat ika etmiş teklif eden, Sovyet ordusu baş- çetenin ınühtm m1ktıırdn sılah ve ı Sovyetler Bırlığtnln merkezi artık 
\e lir k 1 yal'alanııştır. kumandanı o1up 937 senesinde ceplıaneıoi bulunmaktaydı. btr geri fiss!i dcğıldır. 111oskova bır 

Gon r kcsımlnde b'r kcşıf hare idam edilmı, o1an Marc~al Tou- A cephe şehn o1ınaituı. Don oileden 
kı>tı nıısmdft kvvYPtlel'imiz eüıma- katdıovski'dir. Toukatschovski, imanlar Moskova JBOnıa sokaldarda lyj ırıyınmış )'t'nl 

tere ve Amerlka, meselii Fransa\'ll, m ıtl!i l'Ete gekli. iMtılfıkat -eıı. gı.r 2.BnKır ııarsab Urler<lı. 
kCT ç kararak Al nyııvıı knl"ti tıtı• 

1 ri h ]ardaki "!lfrezcleıını zırhlı fırkalara müessır surette hü CUmUnda } 4000 LbtıynU111 eçmekte ve .cepheye aev'Jc 
kara lhari>ıne ~lıyab laeJerdl, umı ııa mda &ÖZ döndürOp dolaıt rdıkt.ıın 
m1 haı:p ıvU}yet.ı bt>lkı fn here lehJ. 110tını, d~ün ıinı lfÖyfe ııakJ tU: Bıı • illııkat n fızcrl en. ılı:f ıg ı rı 

ı::-cçtJ ı:n~er B y, Sadrazam Sn t 

HıılJm Paşayı t:i:t arete gltti. Evvel , 
hlrk11ç fıfaki muhavereden son :ı, 

h çblr nıukaddııneyc IOzum gorm~
ıden: 

nta mecbur etm'•fordir. = mukavemet etmek için ııra. ıııa 1 edilmt'k üzere bazı noktalara gnmek. 
~.:;;_:;~~~~~===r==== vücude getirilecek ve sıperlerle tank kullanıyor tedırlcr. Buılan )'eprenı olmak Ci%e. 

ne d •lşcb1lirdl; ilkin böyle bir hı Tat!t B • tıemPn hf!m'rı, -zorla 

Giiniln •«Slft bırbirine bağlanacak olan birçok (Bir1~i tcılıiftıdMı det•am) re top ve kamyonların da yeçtığl ~ö-.. !..... ••··'f·····-·· ahı_ d Lf d · ı R d l hl:ı. r 'lnıektedir. müst ır.em • acı .. ar yat ımı ı e us or u arı te IKeye maruz· 
lngllterenln ufki olarak hır ıniidafaa sistemi dur. Fakat halkın maneviyatı Mo~koValılara milletin tehlıke u.. 

vücude getirmeyi derpiş ediyor- kırılmamıştır. lngilteıe mütlefik atınde lıulundııfu açıkça aöylenm1J-
SOVJ8tl8re du . Bu mukavemet adacıkları !erine .kar~ı ı)riştiği taahhüılerı Uı. Diıtmımın Viazı:na cephetinde 

1 b. S I hır kesıınin müdafaalannı yarmı" 
vardımı mes'elee hayrete fayan ır ııurette mee!U r rerıne getirecek.tir. ovyet er Bir. y 
ı 1 b 1 olılığıı ve c?ıb remzfle anılan nehır 

bir hale getirilmi' o up 8ZJ ann_ bğinıe. ilkbahar ıeferine ce.reken 
) hl t b 1 ı çidlnın muhafa~ası içm günlerden 

(Ba-1makal~dıx deı•enı da tanklar ve zır ı o omo i lr.r biiti.in cphanelerle başlamut im-) · ı d berı umıu z muharebeler ceJ"eyau 
7orlar. Bir düf111aıt memleketi· 1 İÇJn yeı.~~~ garl~hl an. va ırh. 1· d lcinı verilmelidir. ettığl Ml!dova halkından glz1enme. 
•İn ıahillerine büyijk mi.kyasa. Motonu. es ı a T'tcet ~ m e Rusyaya ılkte~rin ayı için 'Va. m ştır. 
:& h ._ t" k herhalde en kıymetlı bataryaları dahıle çe adettiğimı.z tank miktarı teslim 
•7aç areae ı yapma . . d L J' - d J Moskonlılar fimili •SJI tehllkenia iloL L: • .__ •ektir kecek eUTette •11temın aıu m.e e I mifth. Buodan baalca RU9 

.. y •1nr it o-- 1 · ı b" ·· · d t · b.. . . ._ ._ ı. • - miihim bir yola a)•alc bnsuıak için 
Y ·u·zde y·u·z muvaffakiyet im. doğru ır sıra uzenn e ertıp o· yaya uyuıı; top141 çoıı; mıktanl.t • 

h 
dllşmıuılfl sa rfettıi'i 11Jfıtı•n1adi gay. 

•-a·-'-n •--:.... ec1·,1 __ .ı__ l>öyle lunmuştur. İyi top, cep ane, 11tüının.>·om. -'·"""' • .... ...., •• _. uncusu l &.. . retlerdeıı iwri """""'o· bilmektco.dır. 
lıir ne giri,mek ..-eli tcdimyata nıiiis •Öft Yllrf}'et bakır, \ur.un, çin"o. kalay, kO· in Anıl umanda Almanların ~u 
flirni~e giderken evdeki bulgur. Stokholm 1 .3 (AA. ) - D N.B halt. pirinç, kauçı&, ıiüt. yün, çevre<lC" 8-0Tye.t kuvvetleri geriıı ne ıuç 
daa olMakıt gibi malı&t netieeler Londradan lsveçe 'en mallı_ fosfor gibi iptidai ve diğer mad~ lcert• lıü)-111.: nıikt;ırcia ı)a rııııütçli in. 
il. nrebilir. mata görde Londra/ın b r• ş~.ık dezr ddeBvaadertbs. t . dırerelc h r çok ır.aylat vı•rıtı'ktcı ı de 

r __ . --LiUerinde iılaraç c:epheain e vaz,ye ın pe va ım or eaver rook ngıltere ve bılııınıektP.()ir. 
LMl5cn garp ..,. ı ~ .. f·ı. ı· A ·k · 1 · h" d har k t'- • k I • lerden olsaydı oldugunu mutte ı..:cm tes ım el· mer, a ışıç erme ıtap e erek 1 e e 1erı o ay lf . .. I d . . . Son 48 ı;aatta A nuınlar•n Brı.ırn!!lk 

bunu eeçen sene Almanlar İQ&ilİ2 mektedır. . fOY e emı~tır: CPvre"i istikamf'tinôe şimale cfo"ru 
adalar k tecrübe ederlerdi Sunday Timeıı gaı:ete'li vazıye_ cStalinin vaidlerimiıe itimadı b h 1 t kla \ "" 

Al 
•,na aMarfJ _L·ıı "nde ay. tin ciadt olduğu sÖ)·lenmtkle pek vardır. Vaadimizi yerine getire. I ır am e 1·ap ı ı·ı ve 'ıaz.ına çev. 

rnan ann nf. ıanı erı . .. . _ ~· . • r ~ınde SO\·yet müdufual:ııın n •rl.a.. 
l.r .... L-'-'-yı·p agilı'z adalarına aı. bir feY ııoylen_m (l o ougun. u cegımıze manıyor. Ben .. de buna .ı.b - qeııuc !ltnıı vl!rnııya tc~_., fis ett.ıldeı i bu 
İmrene imrene bakhklAn halde yazmaktadır. Vazı,>•et pek v4lhim inentyorum. Falc.at 'SIZ~n de ha- gltn ordunun malılmuduı·. Bır t.ırnk 

r ket e mdıye kadar o1mad • ve olm • 
yacağı' da ıanhışıh)·ar. A antik de"'-• 
zinde Amerika iReıcıcumburu ıle in. 
g lıı BaşveJrihnln cilnleree nıuıake 
re er1nlle.ıı ~onn geçenleı <le A vatlı 
Kıımar.tıınnda Churclı tJ•rn ~o~ 1 d tı 
nulU'k bunu ur•tıntle l'!İfiterm~kte. 

~Ur, 11.fl lngilter ve ne A crıkn, A' 
rupanın :kanı krta. na • J,; ı çıka 
Ahun ordulari1e di.iviıımek ın \ t't a. 
dcdlT Şu ha\d ll'.giltue ıpı bUt 
Om 1, A1man:raJ'3 takatt.nı difflr('rek 
ıptidıı'I maddeler :ımıhnıaı.17etfk> 

aç klıı euorek 1918 vuıyetıne du~ıu 
etmektedır. 'Bu ma~t i(hı Sovveı 
Ruıyayı harbe ıd~m edecek t:Uret 
ulcta tutmak, A~an n abluka • 

n df'V.ıım c!ı:nek. ingllte~)e liu.ı 
olan ~ yncdcle bam maddclı>rı ve ,\ 

f'rik:ı<I n l.."ekC(!k hn.r.rı ımıl.ıcnıı• 
Bııtıııı)"a n IVP İn llı bsrıp crph,.. 
mı- ıınımk ın < 'ı'uf:u lkaöar nı zıı 

rorb .. kııh ]11 P.k yiı.nl Aln an ahlı 

k 

ı . ·ı t'• l" "h . • t ebbu"'ı ede dı'r releıe geçmenız aerektır, h 1 •·- "-ur ur u ı raç tflne es • · ta mıı vaz v. ete .... r ı "o.._, ak ti··-
ın · 

1 
_ı t • h .,...ı..•--·- c .. --a--daki bir Amerikan Ruslar bizzat cephane yapabi _,.., ,.._,., dır. 

C:llUf om .. .,.,, am a .... ~ -r--.ıı . .. l"rl '- d 1_1 - daha büyuk Sovyet kuvvetle:ıi ge'Jiıı. 
Yapılacak böyle hareketlerin çok . paetemM ıore I .. er, . ~~~ar ıK; a~ı .1:'yyarelerİn eeye kııılar tehlikey:t tJurdunnuştıır, Eski Orl' Kıt""1'ftd1J.1ılan1 lan 

F.11 ,.kfı Genrrn1 
ALI İHSAN sABI! tehlikeli olduiuna delalet eder. Berlın l 3d (A.CiJ· 'ld '-~.N.~: ;:uetaırliğj vı: venm Jtıbarile Rua Fııknt bfü•uk kuvvetlerin bAreketl 

Bund lba k Almanların geçen Şanghay an ili ı&tne 10. yy:aTe ve tayyare m~törü fab- •frı bu kPsinııle yollar, lhcr taraftan 
• danlı ! Na • • ı· den ye Shangbai Evening Post Ame- r:ikalan kendi fabrikalanmızın .. _ h ı k}' t ..r. 1 M ''h d• k b• -ene enberı, orveçın f111Ul m • . • h k . . . •A>nl a wan. ıuı. l)"Jl ı .,':'ç f.Şt.irl!ıı bü u en ıs me te ın-
ta Fra.,.llftm ce"""-'a kadar bii. rikan gautesJ, askerı vazıyet a ecvıyeııındedır. M . 1. G. 3 ıjpın vtik Alman teşknlerlnııı faalıvet1 ..il b 
tün ııahiUerde tahkimat yapt!llf kında mütalea ael'dedcrck ıfUOla_ d~ ~~!av _ta!}"ar~. Mess~rsch· yüzOnden kolay olınıımı~tır. . ıoe dersler aş1adı 
oldukları birçc* defa söylenmifti. n yazmaktadır: mıdt m aynıdır. Stormovık p ke 1 
Bu tahkimat rİYayetlerİRİn aslı c.Sovyet jıtihadrnın Akıbeti ar. bombardıman tayyaresi de tak· (Rfriııcf •a#ı.ifeıf~ı 'Ci~tıa<m) 
oldui .... Ruet<•Y• kar .. bu defa tık pamulı: i~liğin~ .b~ğlıdır. Al· dir~ değe~ bı muvaffakiyet tetkil Dr. Klaudius ve lanmış, mütcakibeıı okul ıdırr.k· 
eiri'1fmit olaR muazzam taarnn mu uferlen ezıcıdır. Alman etmektedır. H•• V G d törü küu;.Üye çelerek Yük.sek Mü. 
&lifi derecede isbaıt etmiftir. Al· ordularının zafer yarıplarının dur Alman zırhlı tqckküllcrinin U9f8 ere 8 henclıs okulunun Maarıf Vek.ile· 
manlar Ruıyaya taarruza çoktan durulabilece~İne dair h içbir ema kudreti muazzamdır. Rusların (Blrlnıfl sahiftd~ dcııntn) tıne f'ccmesıl~ yerinde bir karar 
karar vermİf olacaıklar ki, kendi. re yoktur. So\lyetler muazzam 7.annettiklerine göre, Rus seferi Elçimiz Hüsrev Gerede dün va· v~rildığini ve bunu Sl"\'ınçle kar· 
leri fMkta mepplken, 1rarpte zayıat venn şlerdir. Alman hi.ıku b~adığı z.aman Almanların 30 zıfesi başına dönmek üzere oto· ~ılad klarını ııôvlrm1!!tir 
muhtemel l>ir fnpn ihraç htıre. mt"tinin istediği şekil ve şartlar bın tankı vardı . .Moskovaya karşı mobılle Edirneye hareket etmiş- Rektor ~eçen sene alınan T:an· 
lı: f .... 1emek ~n büyük mikyaı dattesinde bir zafer, avucunun devam eden taarruzda dü~man tir, dımanın evvelkı senelere mabetle 
tae :::ı~~leri vaktilade alm1tlardır. içinde bulunmaktadır.> 14.000 tank l.::ullanml:atadır. Bulgar hükumeti Sef :r.ımıze çok d ha ıYı olduğunu teb ru.l 

İtte Garp cepbeainde bir tnıil? Irak hükumetinin Lord Beaver~roo~. lng ltrede hususi bır :vagon tahsüı etmı ol- -etlnmı". geçen yıl temayüz .eden 
ihr<-ç hareketi tetebbüsünün sı. tank ve Uıy,>'.are ımaJı ıçı~ bugune duSZ.undan Sefır geccyı Edirnede talehderi bı~unuitir. 

t k • • ettiği safhalar dahili siyaseti kadar tatbık veya dcrpış edilen gec;rrdıklen onra bu aabah tıeya- Rektor talebe ve profeso-rlere 
~as 1 ':~ u erBı wasaefhalar malôm esaalardan daha büyük esaslara hatıne trenle devam edecektir. yen yıl icin muvaffaki)etler tc-
uun anılT. u Bıığ'dad, 18 (A.A.) - Hök0met1n d b' menni etnııstn. 
old·-Lta11 ·-- -· ltmlerin .,.,. be'-·anname.si pl'opaganda bürosu ş.cfı ayan~_n iT prog. ramın nazı. rlan· Haber aldığımı:r.a göıe 'Sofya . 

ua ..,.... " ması 1 t El · ş k Profesör llhami, Gvanoğlu da 
-da ~ı.~:ıe birde hili cL-iJjzler tar"fından rııdyııda okıııımu~tur. .. _uzun:ı.unn ışare etnuf ve Auyük çimız ev et Berker bu 
... 1&KI ıng " ı>ozler 1 ..ı - • G d ılk <:lert1i \ ermıfl'tiT. ed hT "' -L np Hü1'iınıet1n tarzı hareketi kıııaca ıne soy e acvam elmıştir· gün Hüsrev ere e şerdınc bır 
'> ~sarp aa ı ıne • er'§'""• cGaye.;uz 30 b" ı. d ·._ ., f . kt' Ma11nf Veklli Hasan Alı Yu· 
da R·--• -dmnna kntımuyor, lzah edilmiş olııp parlamıınto hu:zu- . ın .ıı;a ar tanııı. öge z.ya etı verece ır 

u.ıarm Y- -T yapabılmek ve b ti "d f T k Al • -cel mektebi gezmi!l. öğle yem"fü 
•-.ıı '- ihu bulunmaz runda daha mufas~al olarak iznh u sure e mu a a ür man tıcaret anlaşması 

""UeJI eıc geçen adan taarruza ~ · · ı . ı · d A1 nı mektepte yemiştir. Vekil me'k 
fırsattan istifade etmiyorlar?» edileeektir. Hftkilmet progrRmt üç .•• . .geçecegımız 2aman l nıüza.-ere erın e man hiıkrımıı ıtt-pte ıı7un müc1clct kalaralc teı: 
diye didın" memı".,.de ve telnuı dut"" • esaslı noktayı ihtiva etmektedir: ıstedıgımı.z mık tar.da tank sefer- t' i temsıl eden hey~Lin rcıai, Orta 

.. -T- her edebılmckted •EJ D Ki cı· lkıklerine devam t"tmıştir. 
~ " b-..,.or. Baba. 1 - Memleketin bütün unsurlar. ır.:. . ç.i r. au nıs l\'e ma yetınde uasan A' 1 Yü--' dün -reLruı. 

· ~ ~ ( d batta ·· nı tevhid ve muayyen bır hedefe Beaverbrook nutkuna ıfU ıöz ki heyet azaları da dün at 13 iO n \;CJ ·' · &: A 
sus, lu bız. ikı tara ın a uç I 1 nihayet · ...+ • - , 1 _ 1 · oluıluıuı da gitmiftir. 
tarafın da dosta olduğumuza &Ö· ııenetmff., ere . . . !V~J,,.ır:. de tayy,a,re ıuc m~ e.ltcrimiz.den , _ _ ___ _ 
re b" 1 bir taraf cfiier 2 _ Beynehnllel vaziyet netice- ~~jjn bıhyor lcı lngıltcre vu.i. Almany.aya müteveccihm ay;rıl Seriinin tekzibi ._;..,oy e 11;z çolı: rzd ';.Ttiye sinde nıemleketln maruz lcııldıtı ıca. fesını yapacaktır. lngiliz milJetj. m!f}ardır. Alınan heyeti Y efil: BCJiın, 13 (A A.} - .Alman rad. 

a ter~ eder ta a _ ... 1,. yıpları tahdit et•ek, oin .nihai zafere kada.r ÇoaJ'plflllak köy tayyare İstasyonunda aliJc.a yosı:ı, .Alman)anın bir &ulh taarruzu 

'~- ~menailercle bul~nmıya ~ s _ Orduyu ve mülkt idareyi es- azminde olduğunu Stalla bilivor d"'·"'r A'- ae kon•oloılu._ 1c· • 
lolK ınaklamız olmadığını da UJl. •--'"' b d R 'Jl ti . . '. • ... .-. • un . 11: ıer anı hıız.ır~ığına dair ıecnebi propagan.. 

nediyoruz.. 'ki bükiınıet taraftarları.oı1an ı.r.wv·· den ı; .. ::. us ~1 
.. ::_ run A)'Oı azım: ve Alman kolonıai t.arafıııdan dası tarafından ya)'Üan haberleri 

T ASVJRİ EFKAR Jemek. e o_..unA -·~ ıctyi ~dilmiflerdir. kati *"relt4 ukı.ip e)·lemekWlr. 
• 

harbınttı tef errııatını 
1 yıkiltı b nu11en 'kıırilıırfoıu, Pı tfoıal 
' t ltu ak:nyı lflf'rrık edıı·l'klırrlfr. 
('f",,.ıJ, Ok tat') n l cıyatını ya ... Jiı.. 

mız ıamcn hı mesele Jıak1rmd" lzıı. 
, .. , llllPr'Ct:t~. z. ş. 

B n .. Harbiye Nnzın o1nı .. k u . 
tJyorum. 

Dedi. (l>t •ama ııor} ······-·-··-· .. ········· .. ---···_.·-····· .. ······· ~ ...................... _ .... . 
· BuJgaristaııda 
umumi seferberJik 
yapıf dtğı te~zip 

olunuyor 
JB ıUc.i .-alıifedeıı il~tJam) 

~ (,._, iıt '(A.A., DN.n . . 

ilılec 15 ıl~i IKa!.W, Plevııede soy. 
1~dıg, bıı nutukta, Bulgaıistan 1ç10 
.Mıh\ er a ~ clJer.lle cıuek rlıg111ln 
tek yul oldıı~wıu bihlırmİltır. 

~ü tuı p ATro;rı.amn birçok 
~eııcll'ı iı;lıı ınukaıld• ratıııı tnyiıı ~ele. 
•'ktıı. V. f"n f!: nç ve ~nt'lj•li mıllet.. 

!er 1cauı1ıncnld.arllıı·. 'Pl ıl.(.;'krntlnı ın 
ı:~•lt y ,'(! mı Bo1şeviznıı tııhr pU'n 
rrtar ,~"fi ktır. Bo1gaı1stan, :kan 

doknwd n de 0!•11 bıı muazzam mu. 
har il edeb lme'k'le lbahtl. 
y ılır. 

Dahiliye Nazırının nufku 
SofJJl. 1 lA.A ) - D.N B .. : 
Bulgar DA!ıll )I' N.azıu Gabrovski 
akcdon:ııanın Dlt'drnzı olan Uşkupte 
.>il dıgı bh nutulrt:ı l~ıılgarl tanın 

çıkt.nn :ıçıı-.ra yc-nt Avnıpanın ve hu 
A111 upayı yaratanların y11nı ı:.ında 

yeı ııldığını bilıllıc:ükt.en flonra &ıiiyle 
d nıiştir: 

Ankararın hükumet 
merkezi oluşunun 

yıldönümü 
l lliı ı11cı sal / dcıı devam) 

illaı-e eıturınııı ına k. -ar verı • 
sııırleıı 16 gun ev\cl 'kavuşnıu,tu. 
A1ı'kurıı, bu ı ene i~indt', Tu k 
bıılıtt~aı !ık ve bal ınllırlığının bır 
oı ne~ 'hıı1ıne geolııı1 tıı. ş hı lA 

son 18 "1"111'111< 'hnyutını nılım nd m 
takıp edeı sek, ııypi 1.anıaı;.ı:la 
nııllı nıfolübın 18 s ıllık bir tıırı. 
nln 1 ele gl:i:zdı-n "'(\'lrnıiş oluı uz 

lJ fi\ anın bu en buhranlı hır 
nmanınl!a refah v • bahli,.>arlık 
içinde > n ıynn An'kara, sıya t 
füemlnde. bır bnrı§ lı:ıılesi halinde 
dumıalttad 1. o, lnkıliı'bunızlla 
mu .. ·ııffakı~etleı1nıizln bir mamn. 
&t ve tını nli olnıuttur. 'Bu )"ıloo. 
nümund Aıılcarada bulunanlarla 
An kanı~ a 'bağlı olan vatandaşlan 
ıı lamlamnk1n o •unfiı üz . 

Londra Belediye Reisi bir mesaj 
ıöndcrdi 

l ondr:ı, 13 IA A.l - 13 illr. 
1."şı1n 1941 taıilıtnile Türkhe sa. 
atıle 20.lP> rle 1.ondrııda yapıln(•tıll 
olan Turkçe neşriyatta Aııkarn. 
rım 'l'Cr\tlyc Climburiyetı hüku. 
nıet merkezi olemk st>çilnıe inin 
yılilontiınü mtina el"ıf'tile 1Lon ı r" 
Be'led rn 'Rcld, Anltara Yaı 'Ve 
halkına lhıtaben bir mesaj g nele. 

YC'nı ATI·upııııın ôoğnınun ve adn. 
letın C! ıı1mo111 oıan Solşev zır. liltim 
l~l~İ ycıu}ftil'. :Bu Avruı1an n mu. 
zaffrı olu "ınn kan .:ıöm ~·.ar.dır. 

Bn1J!ar mm ti buna yardım için fe
c:l. kııı lıklnıdn bulunmıya hnv.ırdır. 
;Dununla beı nber Bulgarietanın duş. 
ırurnlar nıı B r illetini nı:lıı. Tecektir. 
mak ıt"C IBuıgar de\ lctlne zarar ver- l •iiiiiiiiiimiİİİİİiiiii;;iiiiiiiiimilii;;miiiiii;i 
mck ıır.kbıını vermenı ıdu·. Bul :ı.. 

rlırtan n ı'lti~manlarJ aylarılanberi 
b ın, l-.dyo. şıı)ia, Jıulha 'har t.ürlil 
'' panaııda v ıcıtıı'arına baş vura. 
ı ı: 8 g!I·" ,.hınrla 'Ikı1ik YtlrRbnıya 
ç 1 ıyoılnr. Bu düşınanlal' yıılan 'Ve 
lft uı !fl'pıyril111·. ~unlar Dnlgaris. 
ıınn snbotııic laT göndennişlcrilir. 

Hunlar ııı·asıııda bh 'kı:ıç Tiulgnr bile 
• dır Thıııunla beraber, butün bu 
l"şe?bCi ler Balıar milletinin milli 

h y.ııtJ • n• ndc .akinı kalımetır. 
Bulgar radyosu 

Ankaı:a, Ulad)o ı?a~i) - Bul
f;nr radyosuna yııhancı bir radvo 
se i musallat olm~tar. !Bu seıı, R~
ra,. n.dyow ilconuşurtccm s!ize kn 1"
makta ve nf'~rlynt idcta ka ılıklı 
bir muhavere ıeklini almakt.ad r 

Evlenme 
1u ahhlh erkadn;ılarımızdarı M 

ff ö . o. 
za ı· zer ıle J'evzıye Uykas'm dün 
Fntih ETlennıc dai inde alı:id1Cl'f 
icra .kılınımfbr. Tnı·af~~'Ile saadeiln 
dılPJ ız. .......................................... -..... 

Taaviri EfkAr 
N6ıb111 (5) Kuraıtur 

Ab Şe .ti ' 1'ii.rki11• H~ one raı ~ ~ içfft 

Senelik .. . ........ 1400 Kr. X-tOO lU., 
Altı aylık ........... '760 > 1450 > 
Üç ay'lık ............ toO > 800 > 
B r n} lık •••• ••••• • 160 > :J"Okt''r .. 



• 
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1 t:d~m·::.=: .. ~.Ç;: ~' ı 30serıll 

Filmcilik harp yüzünden 
-

büyük buhran geçiriyor 

Bu aene yeni filimlerini aeyredeceiimiz Joan Blo~ell 

H. rbln devam etmesi ılnemacılık 1 halkın yegane eğlencesi olan ı.rüzel 
ilemınde de )"cnı zoıluklar doğurdu. t fılmlerı aramakla m~guldurlet ve 
Fllm mücsse elcrı hnrıl hani yenllbır çok müe ~c eler. ınO kül "ta rtlğ 
fılmler ıçın U~'Tn maktadırlar. Fakat men hakikaten g(ızcl fılmll"I •'Çrnı:ytı 
bır ç k müşkullcı le de kıırşılaştıkla. muvaffak olmuşlardır. 

ı nı ıtıra! edhorlaı Arthtlcr nskcı - j Yukanda reı;mınl goıdfı ünuz 
d mıılzemc bulunma\ or, fılnılcr Joan Bloııdell bu yıl lkı fllnı Çl \'lı. 
s ı vkt'dılmıyoı · llu .. 1111... Harpten ıncktedlr Bunlardan b:nıo hıı harp 

ı 41yade nıutazaı ı ır olan snnnyı fılmıdıı ve son boğuşınalnı dan nıül. 
~uprne .) ok fı 1 nıcılıktlr. Zlra film hem olmııktadıı l) gu ı dnha ziyade 

• ı k. rahat ve liuzur ıçmde yaşı) an • • 
ı.- mlyettc ınkı af ctmektedıı 1 l!';~ı b ı fılımlıı . Her 1kı111r.1 de l ı. 

{ununla nı: bn şchrlmlzdeki ı. tanbulda gı•rmek \'c guzcl aı tıstl 
tar, )akı şun kış ınevsınıınd1. l sesıctmek ımkinım elde edeccğ'ız. 

............ I.KiiÇrnii"k ..... ii~·b·~;·ı~;·I· ·· .. ·· · ··~ i 

. . : . .... ···································· ·········· ..................................... . * Mırna l. n 'ın rvl,.nmek tr1••re ı + Hotıvutta ''• an oaylt\lnı a 
o ıl •u haber lil'rılıyoı tu tnkbl'I ı:oıl' Cretn C:urlıo ı sene ~onl bır 
e.l'vç, sinema ılc ı ıçlııı alaka!lı olmı 1 fılm çf'vırecr ktır. Fııııuıı ismi .. l\lu. 
y•n tıır demır)olu muhendısıdlı·. ı anıma• olucuktır • 

+ Amerıkan fılnı oh ketleri, har. * A ı ıık bıı gcııç kı& denecek ka
lı 0 •loğu rdu"u buhran vıizunıleıı kııı.l dııı lıu) umuş olan Blııı 'ey Tenıplın 
ıoluuıı darıtltnııyıı başhımı~lardır. fılmlerı eski rııı:hctıııı ka)•betnıi)•ı• 

ha$ladıgından, ll ultvııttn veni bır 
tsu ~iizdl'n \ ·n ı hıçbır mukavele ~·a· kfiçilk yıldız ııı aıımaktnıtır. 
ı,ıııı · mııktodır. * .Mtırlrn DINrıch 111 lık şııhrctı01 

+ Franı1acl11 , ha rhlrı fıldilrduV:u 
ftlnı anayilrı ıı trkrar dırılm• ı için 
• h rler alınıı akt11dır. 

tanıtnıcn krl\'lıNnıı:ıtl ı . Kl·ndhılne çe 
vırt..lı•n hiı k11ç kcwbo> fılınının buıı. 
da bO.) Gk te ırı olınuş,ur. 

RADYO 
BUGONKU PROGRAM 

7 .ıo l•ı or:ram 
7 .33 l\t (lzık 
7.4!; Hahı• ı ler 
R 00 Mfö:ık 

H.80 Jo;vın ııaati 

l!I 00 l\I ılzlk 
19.30 U aberler 
ıu 41i Seı1>cı;t uat 
19.lili MOzık 

1-:+-ı.-ıı=:..-~~:!!:.t.;:ır~~~l--·l--ll ı 2 ,rn l~~ram 
j12s:{ Muzlk 

ı;:::!~-+-~,,,.+--1--4-1--f--1--1 12 41i Hnlıcrler 

20 1G Radyo scaz. 
20.4/l M ilz1k • 
21.00 ~lraııt t ak-' 

Solda ıt ırığa: 

ı -- Agaçların en ıılynhı ve en 
• tı - Aı ıdan çıkar. 2 - ~lmdıkt 
8 rllıııtaı 111 komtw u ki.ıçuk bır dev. 
lf t i - Bır erktk ısmt - Bıkan 

4 Dıt. 6 - B::ıslııma Ezmekten 
emir G - Çoıap tutturulur 7 -
S•l ı Pk degıl - Çınscıı aklar fi - T a 
•ııııa - 9 - Il ır Karadeniz lima. 
11 ınııı - Valde. 10 - Terıl maden i 
fp Teı si tahrırdlr. 

} fcorıdnn a.ıa6t · 

IS 00 'MOzık 
18.30 MQzık 

* 

•imi 
21.10 MOzlk 
21.30 Konuşma 
21.46 'M üz.lk 
22.30 Haberler 
'.!2 4ti 1\1 uz ık 
22 66 Kapanış. 

lR 00 'Pro~Tllm 

118 03 Orkestra 

- Kitaplarınızı 
ARiF BOLAT 

KIT ABEVINDEN: 
alınız. Bütün ltıtapları bulabi
leceğıniz gibi Ankara nefrıya . 
tının, Avrupanın m odel veaaır 
mccmualannın Babıilide ye
ginc eatıf y eridir 

Gazetelere ilU da kabul ed•. 
Ankara caddesi 89- latanbuJ 

m C\lh ur Badem Şekercisinden 
alınız. 

T a ksim istiklal ·addeai No. 

43 Meşhur Badem Şekercıai 

G azian tepli 

.__ALI DiLER-mi 

.denberi meşhur 
BİR 

ZA Yi - 19 3 7-38 senesinde l 
Haydarpaşa lisesinden a lmı ol_ 1 

duğum devlet olgunluk diploma. 

mı zayi ettim. Yenısını alacağım. 

dan eskisinın hükmü yoktur. 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

'GÜZELLİK 
REÇETESi 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Neriman Tekil Kadıköy Kadi. 

fe aokak numara 3 7. 

icabında cinde 3 ~ aleehl•. Her ,_.. .,uUu btulan .....U. iateyia.ia. 

Meşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 

KURAN 1 .K ER i M 
Fotoğrafla alınarak, gayet nefis bir surette 

İstanbul MAARiF Ki l a phaneıi tarafından basılnuttu. 

20 ••~tün h9yund.ıufo. Yaldızlı, beı ciltlisi 

100 kuruttur. T a,t"a ıçin h ed iyesi 120 kuru, ıur. 

A. YRICA : v !ne Hafız Oımanın ıecaventlerini ha•İ 
KUR' ANI KERiM. T ürk h•rflerile basılınıttır. 20 santim 

eb'adındadır. Yaldızlı bez cilıliıi 60, tafraya 80 kuruflUI'. 

o•kk t Bu KUR ' ANI KERlMLER yerine bazı 
1 a : satıcıların bez. taklidi kağıtlarla ciltli 

Kur'inlan aattıklan anlatılmıthr A.ldanmamalc için 

Kur'inlarda MAARiF Kilaphanesi adına dikka& edilmelidir. 

l • . 

istanbul . s ·elediyesi · tıanı'ar 1 

Sılıvrı dtspao'll'ı I btnM rııı ıkm ili 11 tıaoı.1 temdıdeo ~ık eksıltıneye 
konulmuştur. Keşıf lıedelı 8718 llrn 7!1 kuı uş ve tik tcmıııntı 278 lh a 
!>I kuıuştur Keşlf ve ş11rllınıne Zııhıt ve l\luamrolat tudurluı;u kale. 
mınde goıülebılıı ihale 27 ıo 941 p:ızartc.~ı gunu aa~ 14 de Ua1ınl 
l~rıcumcnde yııp lııcokt.ıı Talıpteı ııı ı lk teınıııat makbu?, veyll oıektupları 
Vilayet Nııfla tuduı lug:uııe ınıırncaoııla alncaklnrı frrınl ehllyet ve 941 
yılına ait Tıcııret Od:ı H' ıkııl.ıı ı l" ihale ı,'1inü nrnııryıın -aaatt.e Uaım1 

~~~;n-c•ü•n•ıeMrı•d•~•b•u•ı•u•ıı•nı•n•la•ı•ı ........................... '.0•1•68• 1 ... ~ ı 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kur ul ut tarthı 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tür k lirası 

Şube ve Ajans adedi: 266. 
ZİRAİ ve TİCARi HER N Jo~Vi BANKA M1JAl\JEI,E LERt. 

Para bırıktirenlere 28.&00 llr .. ık""mıye verıyoru&. 

ı.ıraat tiaoA&sırıda ltumı:ıarah Ye ıuımbııruıı. tasarruf heaaı>-1 
la nnda ' n az 60 :ırası buluna ia re ııcneıJ? 4 defa çekilecek ku r 'a 
ile aoatıdald plana göre ıkramfye datıtılacaktır: 

4 a det 1.00" lıralık 4,000 lı ıa 1 100 adet 50 lıralık fi,MO lira 
4 • 600 , 2,000 • 120 > 40 > 4,800 > 

' • 2so • ı.ooo • I rno , 20 • a ,200 • 
40 • 100 • 4,000 > 

OIKKAT: Hesaplaıınnkı paralar tılr sene !çmde 60 lırad:ın 
aşagı duşmıyenlere Jkraınıye çıktığı takdırde % 20 Iazlasilc verıle, 

cekt1r Kur'a!aı senede 4 defa. 1 bylQI 1 Rırıncıkfinun, 1 Mart. 
Ye 1 Hazırao tarıhlerınde Çf'klleccktlr. 

• 
Üniversite Rektörlüğünd~n: 
Yabancı dil öğretmeni 

mek üzere açılmıı olan 
lngilizce ve Almanca 
talebe alınacaktır 

yetiıtiril· 
Fransızca, 
kurslarına 

Alınacak talebı bir yıl Unl\ er><ı ted(·kı yabııncı dll kurslarına devam 
edcceklcı ve ısıyasi vazi3•et. normalle ştığl takdırde tabsllierlııı tak\•i)e et. 
mck Oz~re. bır rıl da dHıl'll oılrendık lllı l rmınılekete Könderıleceklerdlr 
Her blrme burad• a yda 80 llnı veı ı lecektır. Seçme sınavlaıı 27 'e 2 
blrıncıteı:rın 1!141 puarteıt "• Hlı ıcunlerı İstanbul Uııiveraiteslnde ya 
pılacaktır. 

• ıııııqı gıımek tein: 
Türk olmak ve veril veya ıra ban cı bır kollej veya füeden Yel ahut bır 

öğretmen okulundap meT.un olmak la aımdır. 
<Ol~unluk eart değildir • 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik oimak için 
Tecrübelerini 
GEÇiRMiŞ REÇET~ 

1. şte. donuk ve sert blr cildi 
ynzlat.ıp yumuşatmak ve bu sa 

yede şayanı h:ıyrrt bir cilde mııl 
olmıııc ıçln t.ccrulx:lerınl geçirmiş 
ol bir tedbir Meşhur bır alrt 
gençlik manzarasını id:ı.ıne lc;ln b 
güzellik reçetesini kullıınırcH. '10 ya1 
şında olmMınn rağmen gene; kız rol1 
lcrlnı oynardı Once Penkreatin 114! 
hazmettlrl.lml!ı bir ml.lr.t:ır sut 1treına~ 
sı ile ayni mllttar yine hıwnettirllı 
mlş zeytin yağı karıştınnıı ve bunt 
lk1 misli taıc sut kremıısı llhe cdl· 
nlz Eu tert. r E'c"' cınız da hazır• 
layabllir F:ıkwl az mlkt:ırda pahalı• 
yn mal ol ır B.)· ,z re ıktcL c y:ı~sıı> 
Tok 1 n kr 1 t.rkıb n e s:ı.f Zeyt~ 
ya ı ıle hu usi urette hazn:ett.\rUınıf 
sut kı cm sı varı. :- Cıddcn cildin llB' 

klkı gıdası olaı bu tertıp ""!lyes!nclt 
clldırııı b si rıec ve ona fıdctn ınıı· 
nıll' ıvacak dt'r ·edt' bir tençllk '' 
tazelik vercccktır Yu'.-n da res:nı· 
nl g 1rdutunuz k:ıdın t e ya"ı;or 
cKcndım bılc ınıı.n:ım..yorum, Toka· 
lon krt'ml'lln llç cunlı.k ist.ımallndeıl 

• soııra cUd.:.1 bc;,az.lc.n'.lı, Laıcfondl '1 
ı;uwlleştl • S':t de lY~~"ıı: ı To1tnıoıı 
Jm .. l 'll • tf"nln gfiıeliı)>ı ıçon tccrı& 
besını geçlrınlt ve z:ıını:ınla tnknrrU 
etnıı bu gw"dll .. re<' U! ıı l ı ·ıt' 
ed n ı B uJi.ln dUıı ı: \n .her t. rn rın• 
d ı mllycınıarca 'kadın her sJ!).L 
muntuaman bu nemi t.uııannul' 
tadır Tok.ılon tc.remln\n memnu:th 
yet bahş semeresı teminatlıdır Ad 
takdirde. p:ı.r:ınız iade olunur 

Numzctlcrın 21/10/ 1941 de Ünhe raıtede ?l"Usl·enelcrı yapıl&eaktır. Ev. I DOK'l'OH 
liltt alınamu. S d d 1( b 1 Sınavda muYa!fak ola nlar tahsil nılhldetlerlnln tkı misli Mnar1f Vekl. 8 8 Um ar&CI ar 
leti emrınde calışacaklarını t aahhüt edeceklerdır Kurt talebe!lnın hiçbir ÜHOLOG • OPERATÖR 
iıı ı meşgul olmaması ~arttır. }dı ar .,,olu ııe t 'I ti haııralık-

Tallp olanl arın 20/10/ 1941 aksam ma karJ a ı rektörlfiğe ı.ahsU vesıkala. ları "u•ehasııaı 
n , nOf us hüvtyet varakal arı ve 6 a det fot.otrat il ı müracaat etınele. Ademı lktldaı· \ e be•gpv~ek!ığl, 

r t. c9112>. """'il ı• gece işeyen ÇOlUkıarın tedad 1. 
Sırk d, Anl ıru C"ad Semıh 
1..utıı (T.ırı M.lt· 

Devlet Denlzyolları ı,ıetme ._ ___ ..... ). __ 
Umum Müdürlüiü llinları 

ADALAR-ANADOLU-YALOVA 
HATTI TARİFESi 

Adalar - Anadolu - Yalov11 hnıtında 16 blrlncıteınn 941 ta
r ihinden ı tı haren t atbik olunaeak ı;onbabar vı kı, tarlie~ı 18keıeıe. 

rt asılm ıştır. (9111! 

Üniversite Rektörlüğünden: 
!J'il rk tnkıl lbı Tarı hl ıkmal lmtı hanları ayın 27 ncl paurteıt ıOnfl 

eaat 9 da ıcoaferana aalonunda yapı lacaktır. Allkadarların hazır bulun. 
maııı . c9111 • 

Klrahk bot oda 
aranıyor 

Gala taaaray, Tabim ve 

rında gi.ıne.f gorur bo, bır 

1'711• 

od il 

ranıyor. id aremizde M. M. ru· 

m uzu ,a me lttupla bıldırılmc•ı. 

r~~,~~.~, 
Loadn 1 Steril • ' 5, 10 
Ne\")orl& \ O ı Do er 131. 20 

en ~vrt 1 () fay Fr. 1 - Teı ı;ı vakııılık 1?8stermedir
~oı u 2 - Balık atan - Harf 3-

L .. J 
TÜRKiYE 
IS BAIKASI 

Ma rlt lOiJ Pezet• ıı. 14 
Yokoha. 103 Ye 11 
Stokho 100 1neç kr IO 77 

halledilmlt 

• 10 

1 

fTIYATROLAR 1 
ŞEHiR TİYATROSU 
Tepebufı Oram kı~ ı. 

• u C'UC caat (.!O, .o ı da 
llAl\ll.FT 

Doğwn ve kadın 
hastalıklan 
mütehassısı 

OıNnıt"° Dr. SAIP ALI 
D Ô L 8 A. K 

Beyotlo Tunelbae ı T unel 
apartıman No. 2 

Pnıcrd4 rı JJ«1ada h~r gilıı 661•· 
d.ıt ıeıua lıaıtala rın ı kabt« 

M ı ter ı.ane'ı gormek tstıyor 
dum. 

- l kisı de evde yoklar; ben arası. 
ra gelir, ev ,,ıerınt ıro ı·ü ru m. 

Sonra scııinı kısarak ılıive etli: 
- Hapı ~cıınede blrııunı ldnın ede. 

cekleı·mış: Nevyorklu bir ı:ıın gsıcrt. .. 
l\luır Baba dua "lm"k ıçlı !!'itti l\tı!!. 
ter ı.ane da bu ııt merak edıyormuş, 
beraber çıktılar 

Bu idam lrıı~rl benı l'lat nıı tı 
lçerı)·e girip beklıycbıl r mı. 

ylm' dıye ıorrhım 
Yoksa ız Mbı Tlıumm nı u u-

nuz' 
Evet!. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- Lira 
a • 1000 • = ısooo.- , 
2 , 760 • = 1600.- • 
' • ı;oo • = 2000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

S& » 100 a ::: 3500.- t 

80 • 60 • = 4000.- • 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlll 

Dahiliye Miitehuı• 
Dtnnyolu 104 

Muayene ıaatlen : Pazar haric 
her ırün 2,&. Tel : 23898 

ZMTıvC •• eilt lıcıtalılılen 

Dr. Hayri Ömer 
Öileden ııonra Bf.Y:oi'l • AP. 
camıl kart ıııında HasanbeJ A.pl 
No. 33 Telefon : '86!'.16 

~:, . A,\'1 Vi. fA .iVU .. r 
lk ra n lye' l y üade 1 IHI -.
Yia4e ~ 1933 ErıaıalA.11.C. -.

., i llJ4 ~ıyaı• l:.lauır11!9l - ,
" i .. 1 U& 7 - .
" 1.s 91S Tılrk borc.1 1 JVit 

Anadolu De mlr111l..ı 1 Ye ı 48.SO 

liçiik tasarruf 
lae&apları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER : 'Şubııt, 2 Mayıa, 

1 Atuıtoı, a ll ktcşrıa 

tarihlerındı yapıl ır. ııoo , 20 • = r.ooo - , :::~.ı.h tbı: z. T EB Oz1.ı YA 
Neırtyat Miıdöru: C. liABAN Basıldıi: yer : Matbaaı EBÜZZIYA 

lı Ba ıı ı..aeı nama -.-
., ha•"l ne -.-

Biigilc zabıta romanı : 33 

- Buyurun. buyurun! Arkadaşı. 
nızı da çağırın . l dıınılar ekseriya saat 
J 1 de bıter. Aeredt 111e ı:l'lırl r 

Bızı bır oduy11 ııldı ve kendlaı ~·•· 
kıp git t ı . • leıcmy şiım ıı •dPkt alevle. 
rı , ben de Jcremy'yı eyre koyulduk. 
Boylc:c:e vaıını !ia.ı kadaı hıçlıır şey 
konu~madtln oturduk kı, sokak kapı
sının açıldığını duydum Biraz aonın 
da l\tulr Baba ıle Mı t<'r Lnne o la~n 
gırdller lktsı de gayet yorı:-un ve 
kederlı gorunliyol"laı dı M uır Baba 
ba~ ,. bızl srlimıladıktnn onra bit" 
ko't•ıkıı yıgıldı !\tl••cr 1 an,. 1 c ya. 
n roa •eldı < ıın 1 ıutıı lu: 

' - Ak,:ınıl r hayır ol ı. 

Şuk cleilr•ulerl - .-

ce; buralarda ne arıyoraunuı?. 1 elektriklı eandalyeye ot urdu, rahip dört metı e ıuıcıar bır mesafe vardı, 
- Mısıeı Lanı aıze m6thlş lıa.,a. ıon duasını ettıkten sonra ccllftı her ocyı •ıı,1et ,·azın olarak ı•..ıratım 

dlllerım •arı. aaı dalyeye ceıeyan ve d ı İki doktor 1 - Kutu patça&ı otekının ııynt mı 
J. Bd harici al~ fiyatı f 

- Herhalde hı r adamın idamını cescd ı mUD)Clıe edınce adam n henüz ldı? R9f&dlJ• 

Hayır; bunun ık! ta rafı da a . Kah• lktlbV!lla HyretmekteD daha muthl~ deglldlr mcd, r ı 1 gordUl"r v~ ıJ.: ,ncl defa 
Yanıma bır koltuk çekcıek otuıduk ı ha cereyan vcrıldl Bu efer ôl- çık tı. K•lçe al tııı ıcra-

ıt Lira 'O A. .. 
116 .. - .. 

s " 52 • 

t.an ıonra • muştQ Üzen beyaz bir bez.e örtül. 
- E ı1iyle bakalım, dedı. ~luthl~ duk en onra yandaki otop 1 oda11aa 

- l "eılnde lıaıflar var m yJı? 
- \ aıdı ııiıın dıyorum. Fakat 

dedığln huad16lerl 1 

- Or. Hawcltt't de olduıillcn kar 
dcwıııe gondeı ilen kutu p:ııçl\!lının 

aynını gonderııııııer. 

gôtuıdulcı bunlar duı t ml'tı eden ııeçllemıyccek 

KUTl1~UN OICER P A RÇAS I 

lı ter Lııne bun n ı·ı anlatırken 

1 

krıdnr kuç!ik olduklaı ı içın lylee g6. 
Jcıemv odudn bir aşagı bır )' ıkarı ıcnıedlm. 

dolnşt.1or. Muır hıı ba 1 e b ı r kı)'°edıı l~te bu fena ... Görrlıikleun P

otıu muş kerıdı ltendıne duşCinU~·oı- pe~· lıı ı ııı,ze yıırıyacak , fakat lıenilz 
O gect! Mıster Lane. nıeth ıt r •lu. bır şe~·e karnr verenııyorum. Hıım 

gangster Scalzl'ııln nasıl ıd:ım edıl. l\J ı ter Lııııe hikaye ını bltırclıkten aı·tık en eve d '>n 
dıkinl anlattı. onra yavaşça otclu : 1 

- Acayıı, ne duşundüğuniizü 80· 
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