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lnıilterede ltürrigetin . t~e55ÜsÜ 1 
çek p•helı!J• 1rıtıl o/da. Faka/ ln
tilizler, 'lılrrigelin kendil~rine 

ptı'/ıclı!J• ••l elduiu"u zannet] 
1rtezlerl Volta\re 

( Şerhıl 2 ... ..aıı..w.) 

L 

'~·AI:.:n~u~ -t~bÜği 
ı,. __ -~-- - - __:.__ -Numan Menemencioğlu1 

Harbintaş ındanherı 
• 

Türk - Alman ticaret anlaşması 
hakkında tafsillitlı beganatta bulundu 

1 Alınan esır 
mikdarı 

3.000.000 
kişiyi 

Almanyaya hububat. vermiyoruz 
geçti 

Odesa tahliye 
ediliyor 

Muahede 9 llkteşrin 
girdi •• gunu 

6ü niin J•sı• .......................... •• mer'igete Irmak gibi 

akan yardım .ANliANA, ı:; (llu~usı) edecek bize bazı ıııaluı1ıilt veı rneıı ... 1 

A 
ika R · · ümb M Harlorc v~k ıletı Umumi Katibi ıidı «li)oru!\. 

";" l .~ısıc b ~:.e d · r-. uman Menemeııcioğlu, L lm; gnM- - 'J'lcıuet an\nş11U1la1 ı 'Buyük Mi~ 
ooseve t m ubgul r ~ tc~ine sorı Tiırk - Alnıarı t1<aıct mu- lct )kclisınce knbul ve Ulsdik cdil-

yeniden beyanatta udunt.ı·a İ a~edeııı hııkkınılıı hcyıurntta bulun- dikten sonrn ueşrı>dılmck ır.ıu\dcndir. 
«Rua1aya Amer:a__ yar ımıntn 1 k d' n 1 l b Al ln•m nı , • ._ _ • nı~tur. Bu mc Plc h11kkınd11 t'!n ı- uııuıı n ıcra l'r nıan Rn " tb -

~.J' gıbi ~~ıya ba,Iad~ sıııe 801 ulan ımallcıı ve ~cı ilen cc - nm umumi hııUıırı lı7.l't iı11ll' Vt bll-
;-- bah~ttijinıi telgraflar vııplaıı bildııiyorum: ha.!la nıcı:nk edllcu kıımnlnrı hakkın. 
ırrnelı:tedır. _ Almanlarla aktedilıulş olun ti < n ınııalınemnuııiyl' nı11luınat veı-ehı-
Yalnız M . Roosevelt bu yar- ıi anlaşnuıhııın ıneml .. kcUc bl" •k • ıım. 

dımıın hangi tarikle yapıldığı .. ~:r nlaka uyaııdııd ğını b tırısın~. /' nlaşmanın mer'i11eti 
taaria etmemektedir. Malum o.1- l\Iuka-.;l'lenın ısleme ı.arıı hakkııııln Akdettiğimiz vesikalar, imza la 
duiw üzere Dcmo~rat devlet~m her taı alta hasıl olı•n ın<'rakı tııtmin (1>M•ann •alif~ 8, &Zıtun .J d•) 

~~~~~ 1 s·anayı·de ı·nkı·saf i ....._ vasat.aile bir üçündi 701 
dlilaa vana da. klf esnanncla Şi-
m.I denizini builar kapladtitn
daa bu yoldan ,imdilik istifade 
....... :JOktur. Eauea Şarki 
(Lreli) nuat.kasında harp et-

Fabrikalarımızın verimini arttırmak 
için hazırlıklar yapılıyor 

mekte ol.., FinlindiJa ve Alman 
kavntleri M ...... nsk d~ola- ANKARA 15 (Hususi) - Bugün Sü.anerbank Umum ~lii-
""fimdiye kadar 1'.emtemİflene dürü Burhan Zihninin reisliği altında Sümerbank'a baih bü-
1.i&e planda keseeeklerindeo 

0 
tün fabrikalann müdürlerinden müte,ekkil bir komisyon top-

a.iti silih sevki noktai nazann- Janaralı. dünya vaziyeti lı.anıı.ıı.k1•::.ı dolayısile bilb.... mamul 
... :L--·p hariCi tufmM ·ıam-- y ... - maddelerin hariçten ıetirilmeme.i yüzünden memlek~lte 
dar. müstakbel bir aakınbya düfilmemesi İçin fabrikalannmm ve-

VlidivoetOk ve iran yollanaa rimiai artırac:alır ~ lııir __. .....--• lı- d·-•• i,ill9 
ı"'&ce. 1Mın1anm Rusyanın gÖ- batlanm .. hr. 
betine bağlayan demiryollannm Müdürler heyeti diğer lU'aftan Almanya De aramı.ela ak-
tek hatlı olduğunu ve binaenaleyh dedilmif olan ticaret muahe desinde müvazi olarak fabrika· 
1:iu yollardan da büyÜk mikyas- lanmıı:da lazım olan yedek makine akıamınan tesbiti itile de 
ta aevkiyat yapmak için istifade uğratmaktadır. 
edilemiyeceğini söyliyenler var. ! • ...!~:z.:.:::;:.:;;;;;;,;;...;...---------------·---.....o 

~!~akza,i b~1~~1i~~.tt=~t::t~:: 1 sten bu ı On ·ı ver s ·, te s ·, yen·, 
kovaya ve Basra körfezinden de 
ke&a Moıkovaya olan mesafeler 

çok uzundur. Bununla beraber b . y y a r e k e ş f e t t ,. bu iki yol vasıtMile yanılacak 1 r s e 
aevkiyat iyi tanzim eclild!ii ~·.k-
dinle bir müddet sonra İnınliz
lerin de, Amen1uılılann da Rus· 
Yaya ~k nıil< arda c~pha.ne •. ve 
levatmı gönderecekl .. rınden şup
he etmemek lazımdır. M. Hitler 
R~erde Şark cephesi lbareket-
1eıtnden bahsedf'rken, zaptedil
lbİf ol.n Rus arazisinde binlerce 
•iio..ietre timendifer hattımn Al
ı-. istihkam taburlan tarafın
dan tamir edilerek kabili iııtifade 
bir bale 'konu1duğuMI söylemisti. 

Moskovaya göre 

BJRLif'I, Hı (A .A) 
Almıın ord11l•rı Ba~kunı:;ıı d ınl gı • 

- nın tebliği: 

Hariciye Vekaleti umu.ni k"' • ibı 
Numan M.-n<"ncioilu 

Hu usi bir tebligl~ de bıldu tim s 
olduğu gıbı \'ıaımıa kc ıııindı Ol'V

rflmıı olan dütmıııı kuv~<'tl rı t ıoııı •• 
mile iınhR cdllmış bu l ınıu akladır. 

Bt·ıanıık eb11fındnkı cebd~ de d ı . n a
nın infisahı fııs1lıısız devnm etmek. 
todtr. Bu yeni muazzam ın<>ydan nıu

i harebt" inın cslrteı•ı GOO blnı ıı mıo

tıı· ve mutemadiyeıı de ıırtınııktndır. 

Dogu h:ırbinm ba ınılnnherı alı • 
nan Snvyct esıılerinın yl"kunu daha 

ımıliden a milyonu zıyadl'sllc 8i -

ıııetır. 

Sıı' •!I t~ıyyarclcn 14 ti 16 e baglı
vıın teşrin gecesı Moskovada mf\hım - ı n keri birliklere taarı uz etm şl1>rdır. 

G O .. b be I s' .• n J~arp ilctıNtdını ilgileyl il tcii lerde 
bır çok ~ongııılar çıkmı~tır. 

t k Hutwi tehlii n U U llerlın, 15 (A.A.) - Alman oıdu • . ·-~ 
"Artık 

abluka 
hiç bir 
bizi aç 

bırak a m a z,, 

(lJeı·am1 aahif~ ı, •İtıın ·' uı . 
,.,... . .. ... - - - .,._ - . . - . . -

~ Sovyi~t tebliği 1 
' -- . - - .. --- .. -· - - - . 

Almanlar 
Moskovanın 
Şimal ve 

Cenubundan 
ilerliyorlar ----
Düşman bir günde 
ölü olarak 13 bin 

kişı kaybetti 

1-.iia ve Amerikan sanayi tabur· 
l.n ve mühendisleri fİmendifer 
....... etmekte ve hatti yeniden 
..... eylemekte Almanlardan let'İ 
tleiı1dirler. Hele dünyanın eti 

~olr demiryoluna malik olan A
._.alılar için fimeadiler İnf8" 
..,_ mevcut •imendifer hadan

------Baktflar - ....... batka memleketler ic;in Ankara, (Radyo r:azeteai) - İnıı:İ
toee yapmllktan da kolaydır. O lızler. İtal>•• halkın ıı hıııpteıı ı .. ktı-
dl.etle sanayi vasıtalan çok kuv- ığını !l(tyllıyorlar. Heılıald~ llalyada 1 B •. r kahkahalık 
•etli olan bu iki memleketin Bas- I ... aııyet pek le ıyi clcğıldır. Sık ııık 
ra körfezi ve Vladivostok yolla- trl'~ kıııalıııı olın:ıkt11dır. lı r.- l ,Jcr 

iddialar 
rile hw taraftan teVkiyat yapar- ·ızleıiilı•n 111 Itıılpn \ ' a ı-ı ıı \1 • 

"• diier taraftan bu iki ~na '!?" ~ıaıılaı m tazviki ııetırc:;ınde i~Leıı 
1._ airatle ulah ,,. tahkım .~ın çıkaı ıldıklıırıııı suyleınekt~ıllrlcr. 

Peg11•i SA F A 
._.._ .................... _ 

,a 1.-:.., 

Alman Şartı cepheaiacle A.zak denisinden limen plü cenu
bana kadar imtidat eden cenup deniz nuntakalannda hktqrinin 
bafuıdanberi devam eden mubarebelerdeki barelıetleri ve Moeko. 
va iatikametiade 7apdan taarruzlan ıöeterir kroki. 

, 
1 
'-

(Kroki, aıktri multa.rririmi: tu.fnıdarı 21•JHl1Mft.u'.) 

Askeri ) 

Moskova etrafında 
imha muharebeleri 
Al.,.nl11rın, Via.ı:mc •• Brigan•k'taki kııW1etlerin 
İlftlıaıı hit••d•11 Mo•lco•a üzerine tacrruz gapmları 
••••fılc delildi, 611 ıanlerdelci dar;ıınlıık d• 

bandan ileri ıeligorda 

Yazan: General Ali Ihsan sAels 

«lngilterı , Fransaııı 
ebe~i düsıaııdır,, 
Auhı e, (Radyo gazetesi) - 1''raa 

~anın eı;ıd Suıiyc Pevkaliide Kom,t. 
ıwı ı G(• rııl Dentz, Vichy'dc bir za. 
Mtlcr tvıı antı rlu "' c l ı ·i ııtıt11ts. 
ta, 1nı:ilteıcvı F~ıını;ıınııı <>bedi cıu,_ 
ınaııı olaT~I.; v:ı. ı!lıındııırws ve İngi.. 
Uzlrriıı nmqtemlrk,.!:ız ve llon:ı ,.,._ 
111~ hır Fransa ıstcdıgıııı sL.yltrnı ·ır. 

~ faaliyet patereceklerı de l'rlo:;kova ıııdrosuıı11 goıc 1~ A~ • D OSTUM H.,...i Muhiddi

nin bir 1uumda" öiren-
....... u __ ,_tır. ııııın.vıt. itıılvııııııt tıııııılıııı ilhaka k11-

-aaa · dim ki, bilmem hanııi muhar-

iti isim terkibi, isterse her iki
aİDde de oldu;. sibi ayni za
manda miirekkep kelime telak-

1 

ki edilsift, muaf eki almaz. 
Bir nevi izafet vardır ki onun 
te~ekkülü için muzafın veya 
mvzafünile1hin edat alması 
prt depdir; hele bu İzafet ter
kibi, mürekkep kelime halüıde 
ldifele,erek bir yere alem ol
mUfM ! Fakat •Sürnerba.nlu 
terkibinin bu kateıoriye el.bil 
olup olmadaia ayrıca rnünakata 
edilebilir. Bu, franaacla bir za
manlar e<Grammaire Club,. ter
kibi 1üaiiıMlea o ldübiin reİIİ 
Abel Hemıant'a yapılan hü· 
cumlan hatırlatır. «Club de 
srammairu denmesi lUaın ıel· 
diii iddiasında buhmaa ıra · 
merciler de çoktu. Fakat hiç 
kimse cParc Monçeau• ya niçin 
«Pare de Monçeam. , «Tow F..if
fel ıt e niçin «Tour d'Eiffel» den· 
mediğini so '!llaDUfhr. Cünkü 
bu kadar sramer bilmiyen 

~ . 1 

.~-y ı 
I\ 

• Binaeruıleyh ,imdiye .k.•dar ııu veı mi t:r. ................ rir, «Topk•ptıt yerine «Topka-

1.ir hayli cecilcmİf olan ·~lız -ve ., .. n ... g .... , ... , .. t··e···,···e···d··"e"' hava pm», «Befiktat• yerine «Be· 
Aln«ikan yımJımınan, hır mu~- tlk t•t•• ilh... denmeai limna 
el~ sonra çok faydalı bir sn.ır seldiiinde ısrar etmİf. Hayri 

a2:_cadıirı.ndan •he etmemek la· ı~arruzıı.laı a"lenler Muhiddin bu muharrirlere 
... , U 0 ~Nahvi terif ilimleri» rütbe.İDİ 

7.aten Almanlar da bunu r.ok J,Oı\ VRA, lCi ! A.A.) kondurduktan sonra «bu miUe-
İyi tıi1r.dir etmekte oldukları için· Milli Enınlyet N:.ızırı, hııı bin lıaş- tin dili milletin mi, Hou efu-
dit-, ki Şark cephesi harbini hem • 

1 
h'rı ~tçen hınmıııı ıt~ınn dinin mi?.ıt diye eoruyor veni-

L .._.,__L.!! •• L. h da h ladıgııH an . . hın Ju~. h t • d le T _._ " .. ...üauütun oaa rma n, em ,_ dMr ln~lllcre- m.erınc ~:ıp ," aye «yena er Den Ür1L 
ele Amrr&an - tnıiliz yardımı a k ılnrı netıc,..,ır.Je J81ı.ı-. ıramenni bilmiyorum. f-"at 

n11n hava B 11 ı d tnieuir bir tekil almadan evvel 1 . .. 204[1 L ıo~111ın ıaıı- eğer onda a bu ve bunun ııibl 
L• • d' h•d· ld kıfiniıı olınllij ve 1 . o' • k .d 1 1 uitinnek için • .., ı f8 ı ı o u- taneleıcll' tedavi allılll\ ıı nıuı~ · aı e er yer a mapa çok f•ta-
~ büyük feclalrirlıldan ııös- uuklıu mı bıldirmıştlr. cağız.• diyor. 
~eclirler. Evveli dostumu temin ede· 

Amet-•a ,ardınunm, parll. Berlı· 
8 

Büyük yün ki ne yt'nİ cderlenenıt Tüne 
-.e.to müzakettti, syiasi Mala- gramerinde, ne de eskilerinde 
._ 1ekdiieri1e did~eai yiziin· Elçimiz Sofyada «Topkapn ya «Top kap'iıı• 
el• fHla Eeç kaldıiı maliundw· b «B~ildat11 a «Betik •&fi• den~ 
F'..Lat bu millet L .. • L..,r ... Larannı (AA ) - Vazifesi • · · • · • L - u ..... • Edıı .. e. 15 · · 1 Huvuk mesıne ıcap ettB"en uir kaide 
,,.... de elbirliiile ite b.,ladait şına donmekte olan Beı ın • vardır. Çünkü bunlar ister e•· 

·al..!.. 1 • (• ede dun gec<')I 
•~ de Avrapa millet ermce Elçimız HusıeY ,er bu 110 Sof- ı kilerinde olduiru ıilh izafet ter-

TASvtRJ EFKAR şehıhnizdc 2'ııçııınış ve ... kilai, • 
~·) yaya "'ıtmı•L•J". iller JeaİIİIMle .Wut,a p. 

(D..,.,,.. ..AC/• ı. ••tua .ı - • .. -
('/)61111/M """ J. • • ., t 1 d 

,..•J 1 

lran Şahı Mehmed Rıza Pehlevi 1 

ıranda 
ıslahat 

Şahtan Başkumandanhk 

11fatı kaldırıldı 

Bombay, 10 (A.A.) - Reu~r: 

- Aaa ••• Ş.. mektepli çocuia bak. k.İtailı var! ••• 
- A#Mk'U.. -
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Şah Muradın ölümü .. T ren En:inc.nı, 1"rabzondan lla1kan devlet otobiili de GI. 

Murakabe 
komisyonu 
Komisyona • 

yenı 
A • • aza gırıyor rni~han~yi geçince, Şah Murad inni, evvela Kara yolculan· 

nın kulağına bir uğultu halinde çarpar ve gitgide billurlafarak 
tarktn hı; r.üzel vilayetinde Kafkas dağları .. n cengaverlik bit..- Yeni bil" ~kle sokulması ve mesai 
larını canlandırM bir kelime musikİ$İ halinde kalbini;ıe kadar do- tar~ında bazı ycnilikleı· )"apılma&l 
lardı. kaıoırlaştırılan Fiyat Mürakabe Ko. 

Karsta, •n&ne,,f Türk misafirperverliğini o temsil ederdi. misyonunda kuvvetle muhtemel ola. 
Yabancı iseniz, ilk indiğiniz tehria yadırganan havasını, sami- rak Milli Sanayi Birliği Umunıi l<iı. 
mi ve tatlı dilinin ahengile ıize o unutturur. htanbulda bile tibf Halit Gülcrytlz, İthnlli.t Diı lıklcri 
emsaline az tesadüf edebileceğini-z lokantasıni!a, kendi elile vur- Umumi Kütibi Mahmut, Ycrlı Mallar 
dutu av etlerinin 1eneti!c, izaz edilmenin bütün :zevkini ondan Paznrlan Müdürü Hnmtt ,.e Tıcnrct 
tadardmı:ıd Odasından da fkı zat vazife alacak. 

'C LiSAN MUNAKAŞALARI 

---
- • • • 

Okuyucularımız hatırlıgacaklardır ki, hu ıütunlaria 
11rkaJaşunız Zig•edt/i,. Fahri bir dil meulesin• tema• 
etmiı 11e Ahmet CetPat Emre' niıt tenakaı gibi ıördüfii 
bazı ~eylerin izahını İ$l~mişti. Aıalıdaki makalade B. 
AlımetCftHltEmn ZiyaHldinFalu-;ge cet1ap vermektedir 

---

_ Sulh aiya.eti 
ve harp 

T Gmye ciimhuriyetinm ~ 

Lok k d k. od 1 d "k '- ı~ı .. !ardır. anta~nnın ar a~ın a ı a ar a, yu seııı; 7ay a arın ru-ı. 1 
gan, idealist bir havanın temposi1e en durg\.'n kalbleri bile erin- Tıcaret Vekaleti Fiyat Müıakabe 
den oynabrdı, Şah Murad ıyilia:ile., netesile, hemen bütün tarkın Müdürü Se3da, Koml~yonda yapıl. 
en sevdiği adamdı. ması düşfinülen dejtiş!kllkler hakkın

aiJU pnk ikbıadi c:ib.t' 
tea teılöp ettiii bikimane ıiyal& 
tin ne kadar isabetli ol~ 
p..tak surette iabat eden cP"' 

timaal iz.mir beynelmilel paaaf!" 
ndar. Panayırda fevblid. lıif 
~.. ....,,..ı w.....ı.nıl' 
ratmen dün7amn eD 1Mi7tik ..
nayi Ye ticaret memhlretieriniılı 
İftirak etmit olmaları Tiirki.JeoİI' 
İJclısadi mevkiine bütün cih~~ 
ne kadar dıemmiyet verildiğP.. 
röstermiftir. 

D il kültUrlimüz.le de(;eraiz il· ben biınz geç 'katılm" olabılırim. 1 mem. Ancak dilbilimin aradıiı Bu d .. letlerin Büyiik Elçı1erl 
gimi bir asır çeyrcğı uzun- ve size bu ruh henüz sı nmemi bütün şartlar İçınde yürütü lmü~ bizzat İzrnire misafir olarak pa' 

luğu ile anan Ziyacttin Fahri ım· ı izlemelere ( - tetebbüat'a) da- nayırın muvaffakiyeti münaıebt' 
zalı makaleyi. eski bir yazı arkn- Ahmet Cevat Emre ynnnn ispathınn bilimsel değeri tile söyledikleri nutuklar 'fürkiy• 
dn lığı ıle de nısbctim o1an ıev- vard ı r . Yirmi beş yıllık çalışma_ , cümhuriy~tinin tuttuiu 7olut' 
gili Tasvirı Efkarda. mutlulana n. olabilir; fnkat elbirliğiyle şu dıl- !arım beni henüz Batı bilginleri· ~oğrulujunu bir kere daha ~bat 
kıvanç duyan bir h;ıtıra uyanması birliğini ba;ııanılım; hepimizın ~an nın criş~mediği yeni görüşlere j etmİftİr. Ayni zamanda Türkiye• 
ıçınde okud um. 1916 da Ziya kulağı ı le dinlemeli olduğu:nuz u laştırmıştır. onları muhtelif ya· ı nin harici ınünasebatındaki e!ııslı 

da tcınn ... tnrdn bulunmıık üzere An
knrayo gitmişUr. 

Dünkü posta ile gelen Kan gazetcmtde, tevazuu nisbetinde, 
büy(ik kalbli olan bu Türk of:lunun bir baa lnıTfumrna kurban 
gittiğini, olmyunca, Kars, sıfıı ıh allındaki socuğile, sew:iz ay üs
tünden kalkmıyan beyu örtüsünün altında vckar ve heybetile 1 
dimdik duran Kars gözüınün önünde cımlırnc1ı, ve Şah Muradın 1 

lokantasında Karslılann r.ıcak muhitinde hep beraber ve nabzunıza 1 
kadar işliyen bir helecan sar'asile okuduğumuz milli fnrkılaırm hi-J 
tırası 'İçimi doldurdu. 

MüddeiumuDJilerin 
toplantısı 

Gökalp'ın koruyucu rehberiiğ yJt öğüt budur. 2ılarımla tanıtmağa ?lışıyorum. ve sağlam temeller bu müna~· 
Prof. Giesc'rün doçenti olarak Ahmet Cevat Emre P~k yakı.nda da~a çok biitunlen- ı betle tebarü.~ ~.ttir~l~i~tir. • 
Darülfünuna girmıştim:. o zam•" HAMİŞ. - Ziyaettın Fahr nm mı bır ıtl f'meyı neşretmek üze- >:iman ~uyu~. El~~. Von P•, 
na kadar Lısa~ı Osmtını ndı nl- makalcsindr. türkçenin hangı dı _ ı ~yim; şüohl"'lı.t onu da Ta!vİri penın fzmırde soyledıı~ı nuhıkt Tepckri ıiııli dağların evladı olan Şah Muradın daıssıla nö· 

betine benziyen ızhrabını, KBrshlann ve onlarla beraber benim Polis teşkilatının kontTolü tında çok bcgenılcn ve bugun !erden olduiiu meaelesıne ıli~en Elkara aunacağım. Y'Ok!a günde- yulumda ükredilen ~ü?8sebetle: 
da~~ ~~utmuş ve ok um~ş olnn lar. , sorular vardır. Bugün d, h ı. ey- lı k gazete ımtun larında bu bi! im· lre temaı eden en.m~~'?' nokta 
~ ovulerck anılan bır mektep n a rı bıtkaç kel m~nin benurfı. ııel bahisl~r aydınlaulamn, kanll- lan fUnl~rdır: «B~bırını anl~~ı· 

de 90k iyi hissettiğimiz bir ac1 ile andım. 

Cihad B 4BAN 
===-..:<=== => ==:::::::..::~==-=== --= 

ve ihtikar 11ak1 /arı 

ltalc.ında kararlar verildi kıtnbını yazmış olmakla. tanın- 1 ği i.ızeritıe dayandırılacak bir iı- atindey ım. yan ve yıyen bu alem!1e lzmm~ 
mı tım . Dilbilim1e (o zaman batı bilim manasına kabul et· çalıfJ11a ve bant havası Türkiyeyi 

Dan sabah Müddeiumumilikte, bO- liııın"yyat diyorduk) aşinalığı..-. A. C. E. fİmdiye kadar kıtrflSllll' clikileo 
tün Müddeiumumi n1uavlnlcJ inin ·~· o devirde Prof. Giesc. den adeta ............................................................................................. ·- bütün tehlikelerin arasında ıeYk 

llrakile bir toplantı yapılmış, birçok dcrı ders. okuduğum \V. \Vund· ( ""\ ve idareye muvaffak olan kiya· 

!adli meseleler üzerinde goıüeülnıuş. t ' un ve o. Jesp6rsen'ın kitapla- Ask e, ıA Va z ı·g et J ıetli ıiyuetin nimetini bize cöste-

1 
tür. randan başlar. Yeni Mecm Jllya t.. riyor. 

Toplantıda bazı mühim kaı·aılar ılk dil bilgilerimi. onjiıınl sayılan "--------::::::::::-------· Bmm tarihimiz Ye tarihini• 

Tefrika: 1 da verilnıiş, bilhassa lfiıddeluınunıi- I bir tatbik görüşıyle, dört nıaka le birbirine çok benzer. 
93 ~~~~~: .... ~~-~~~.~ •. ~ lığin salahiyet n vaı.alfi cllmlcsın. ile vermit olduğumu hatırladım : M k f Rusyada Tannin bir efİnİ daha 

i 
ılen bulunan poliı teşkllihının kon. Sizin (imza sahibi Ziyaettin Fah· o t d aıla görmediii en büyük meydaJI 

Evner Pata en 
gUnlerlnl 

Umltalz ve hazin tıoıü işinin tatbikı karıu·ıaştu·ılmıı- rinin demek istiyorum) o maka- s ova e ra ın a muharebeleri, Türtciyerıin d• 
ya,ıyordu tır. lelerden aldığınız iki küçtik par- mensup olduğu Avnapanm ilobe. 

1 Aynca Fiyat MtırakAbe Komlıı •o. çayı timdi oltuyunca dilbilim tini tayiD edet1cen de biz yin• 

mınun takip edecl!Jtj 1htik l' vakala- prensiplerini o vakit de iyı kav· ı· mha muharebelerı· .,.,... .. relah aiyaaetine biane• Ah Rıu Bey de Cıç gün ilç ~re emredıyordu ama, Emirin CBani
Ruslarla mtıcadeledcn ıonra kinu. badi da oturan adamı Togay, bu 
nuevveUn 13 unde Dtışcnbel'• bırakıp mektubu tahrif cdcrtık, lbrabtm' La. 
bu c«nnda l..lkaylar uıı alından tıı. kaya, c En't'\lr bızlm elimizde rehtne-

rıııdn da l\lüddciumumilığın dırektı. ramış ve Yeni Mecmua'nın oku· etmekten ırcrİ durmadık. Mern-
rıı~ hareket ttmeô mtinaaip görül- yocularına doğru doğru tanıtma- k~ederimia •raaındaki ikhaadi 
mü~tür. ğa çalışmış olduğumu hıız ıle gö · rntiMtebetler milletlerimizin .... 

1 l kiri ihtiyaçlanaa .,. iktaadi biti· 
1 Ol •~ rüyorum. 

kıp edile edile (Lcteben) li:üyilne 1 d r. maya Ki onu elınizden kaçı. U • • • • . . . 
geldi. rasınız. Hele faaliyet göstermcsınc D feVZll iŞi 0 cıhetten kendırnı zer:re ka-

l k ki ü d' . dar değiınniş bulmuyorum. 19 30 
Dılckat ederseniz, scze.rııinız kı va. ~ere arışma ına ııa • n ın saa e Dün Beledıyed.e. un tevzii iıinden da azdı:. ım Yeni Gramer met o 

J.i eL ok knrı ık bir hal almıştır. etmeyiniz. DllıtinCntiz kı Sultan Ha- tıkiyet eden bftrekçl, tatlıcı ve s; - Y. • g F d S : 
Y ç 1 midi tahtından atan ve Tuı kıyede i .1 d ' 1 11 1 .. du layıhaııında da . e auııau 

Zira Enver Paşanın kendllcrıle Bol. m tçı er ın en m ş n tevıı:i i,rıe • d A M'll t• d V d 
•viklera knr•ı biri: ·erek nıilcadele cedıdlığl meydana çıkaran ışt,.. bu nıeş~ul nlanlarla yüzlc~tirilmı~lerdlr. re en, .. lı e ebnl. ·ı e~ ryes.. 

,,. "" " • E v rd r E'•e ""'f 11 h ...,. M i ten ••• zengın esen ı gı crımı ge-. 1 el -, L · k 1 b I· kis n e 1 • b r .... gnn ı ar u r.nve. , esefe henüz bir karara ballanma. . • ~ k . . 
etıneyı tnsar a ıgı ıı ay ar, 1 a ti bıUyorlana .Emlrimiz Alim Hn- t ne aynı dogrulu la vermı~tım: 
nolşcvıklcrle birlikte hareket et- B b ' dö . I mış ır. kendimi l> ya:rılarımdan dolayı 

1 bt nın u araya nmesıne nıu&aa< e · 
mektedirler. Biz bunnn böyle ~ a . ıetslnler biz de onlara Enverlerınt B 1 dl d özfü dilemek zorunda kalmış 
lc<'d\inl bllmlş ve vd:t.'lnde Enver ' • • Y• ea J 1941 d Jk verelınn ıeklınde lıaberler gönderdi. ' ııymuyorum. e ça anan 
l'aı:nya da _b l~llrm1ştlk ama, ne çıı- Haklkaı.te l , bu habeıler de Kübll. ~ramer hart:kctine cGramerımız 
re ki bir tuıtu onu 1nandıt11mıımış-1 de bulunan Buhara Enıirınln talı- Romanyadan için> kitapçığı ile karışırken dr 
tık. mnb dn1ı esındc gönderfüyordu. Zınl f ·ı k ~ 9 30 Layihasının anlattıib dılhı-

Ali Rızn Bry de çok mı kul bir Emir kendiıiııl Efganistnnda enınl- ge iri ece lim pr<'nııipİerinden ayrılmı~ dl"-
vıızıyette kalmıştı. Zırn kend ınf ta_ yette his etmiyordu. bandajlar ğılim . Şimdi de genel dilde intu-
ktp f'dt'n l..in. lara b>tcd' i gibi 111t Hatırlarsanız, Buhaı 11 Emiı inin lap ynpılnmıyacağına. ve qcnel 
R•·anıı'-'ordu Boyle ytıpsn b lkı p ~n- b'l bl-+-k t k 1 i t Tramvay idareıol Ilunıanyadan ı.-:e- dılın ancak fonetık ve psikolojik 

, " · ı e ''·"' ım en rı a ar çev rmes 1 k d · d' d • 
de 1?< len I.akayiaı ı yere 11erer, hak- ı' hUmol" olduğu E p d tırtm ye aı-ar ver ıği btındajlar 1çın ka nunlarla kendı ken ıne egı-

ı nu, nver aşaya a bb 1 i l 'k 1 ki ki ... . .... • • 
Jaıındnn gclı blllrdi. FakoL o zaman hayli zaman enel ıöylemi~k. Bu teşc uı; er n ı ına etm ıştır. Bir ı ere ugrnya gıttıgı~e ı?anı· 
dı<, onların ıntikammı almıya kalka. ! özü tlı de do,._· kb i b memur bngUnleıde BOkre•t giderek yorum. Ancak hususı dıllcre 

· m ..... çı •ma, ş un. 1000 k d b d • t llh d k h 1 d'l b ' ld'"' · d d'1b' ('ak olan Gökta,taki La1'aylaı r:nver 1 an drğ1ldir. a ar nn •J esP um e ece • müdn a e e ı o ı ıgı e ı ı-
Paşıı ile arkndııGlarını ke erlc ıdi. Enver Paşanın en büyük hatası, tır. Bunlar g~ldlkten sonra tramvay limce. kabu! olun.muş g~r~ekler-

Nitekim küııunusanlnin 14 üncn bu maceraya atıldıktan sonra bile :;!;:~e~~~de 1ntlıamı temin mümkün d~n~ı~: Zıy~ctlin rahrı~ın Ce-
g(ınü l.Jıknylarclan birine inlrlen .. I yalnıı bfldlğıni yapmuı, ve bu. arıı- opolııık başlıgı alt~~~~ bır takım 
rck tnbnnca ını ç k<'n Hacı Sami 8 . da vı nıakul sbılerı bile knlü aıı- * ŞOFÔRLERIN TEKRAR 7.AM mnkalcler ne~~ettıgınkı. goruyo_ 
bu Likayı yııralııyıncn, beı ikiler dP mama ıdır. TALElli RRDDEDILVJ - Üı;üncft 'ı um i addı dha go.sl~~lılr . '· o .~azı· 

d le 

1 

.. defa zamdan sonra yüzde 50 ye çı. arda a uausı aı erın mutaa-
az kalsın Enver Paşayı öl ürece - Yokııa, bu doğru ve mantıki soz- d . • b 1. d d x.· "kl'LJ . fb kan taksi Ül'retlerini yine az göı·en esı nıs e ın c eıı;ı~ ııı; er var· 
terdi. ltTı dlnlemfe ol aydı da Llltay ra- şof6rler Bel~iyeye tekrar müracaat d 

Yazan: 
,, ·-

General Ali hsan Sabiı 1elerine da,.mnaktadır. A•· 

BSl!I O&DU E.Ull.A.NDANLA'RINDAJıi 
nevi dottluğmıusa 111ubafau7• 
aandmu bir itimatla çah,bm. 

(Birinci aaltif•i•n dcı·4"') muştur. Almanların eline tlmdiye 18 Huiran -1apnunmm het 
ordusu kumnndanı t:ayyare~lc ka~11. kadar !iOO lıındcn fazla P.!Iİr germı,. iki halk ktitle'-i arMllHla bakfu
bılmıştl; şu halde_ cenuptakı Sll•yet ıtr. K ı ?.ıl nı ıı ktullerin savııu meçhul. fu heyec8n onlan ıiyaaet laaricirı· 
orduları yıılıııı-. Dınyeııer ııehrı ar- ıl uı . B ı l)'ıın ı; k ve Vivnr.nıa tehirler) ele birbirine bağlayan daha kav· 
kmdaki nı\ıh:ırl'~lerde bir ın ı lyon ' Alııı.ı rılıı ı- tıııafıııdaıı zaptolunmut- vetli bir duygunun bulunchliunıJ 
kişı kuybctmıvler demı kıJr. ıliudı. ıııı. vı~ ıı,ına ch'arıııdııkı ımha mu. iabat eder. Bu, kalblerimizirt 
yenny ıcrupunu cllrıltmelr ıçıtı; Sov. lı·ı ı<·b<'ıı l turnamı le bıttiğınden bua-ı~- ct.rinlilı:lerine kök salan ıilib Ur· 
y tler Kafkaıı~adan Rostov i ııtıkurı.ıı. da scrbe~ t k:ılaıı A l ınan Lcşekkülleri ı d~titinin ananeyi bağxlır.» 
ıınde ve )loııko11ad•n Harkov ı. t ikli. 11 cchur Ucırodıno şchrinı ış~al ede. Bu ıöaler •e lzmir Valisinin 
rrn tl rı cle! bazı ikuvw.tlcr ~öndermış. ı 't'k hıınun şarkındaki Mojalsk kaııa- verditi ıUael ~aplu Türkiye 
lerdı. Hnnu sezen Alınan Haşkumıın- bıı~ı etvnrında .Moskovanın son nıo. cümhuriyetinln ıulb Ye tenakki
danlı •ınm, bu d fa dahn geniı bu rltıfna kuvvetlerile ça rpışmı}'a baş. den bafka biçbir enıel takip et· 
cephe liıt~nnde büyük bir tııarrur ı ımı laıdır. Ru ka~aba Mot1kovarıın miyen siya1etinin isabetini teJicl 
lıazırlıırken, Kiyd ımhı ıncydan mu dız krlometre kadar garbında ve etmiftir. 
haıı:bednc ·~urik Unlf olan lruvvet ıı• şhur n~falt yol üzerındr.dJr. Ev 1 Şiıncliki harbin n.aıl bir ıv1he 
lerın mühim kısmını ~imalı şarkı)tı vclce bııhscttığımıt 1941 Borodlno lvaracaiı mnele..m. ıelince ıon 
dotP·u kaydırmış olduğu ve bunları nıuhaı~be"i başlamış demektir. ısı2 1 giinlerde baaı .. yialar çdumf ol
KLırak. Orel, Brlansk iAtlkametlerine ffiı'<Hftno muhıırebewtnl kaundıktan tma .. na ratmen ortada kuvvetli 
11evkelllğl anlaıılı:vor. Alman cenup ycdı gün aonra Napol'°n M•~kovaya lbir emare yoktur. Busün Alman· 
orduları grupu Roı;tov ve Harkov ia- girmi~ti. Bri:.·anslon timall earkisln. 1w Moae>Yaftm kapıaana dayan· 
t1kametlerlnde Burlıy!!nny'nln bu de hır çok parçalara böliinerek lnı- j mış bulunuyorlar. LoDdradan 
yP.nl ku,·vetlerini imhııya oğ'raşırkcn haları tamamlanmak üzere olan df. bildirdiii yechile Alman orchılan 
ve İlmen ırölll cenubuntlald Alman ıt~r Sovyel kuvvetlerinin de teanizll. MCMkovanın ancak yüıı: dört kile>· 
ı.:uv•etlerl de Valdal tepeleı1ndelı::I ~I bıttık1en sonra b1iradakt Alman metre sarbinde bulunan Borodi
Sovyet menilerine taarruz edıırken, IPşe kkilllerıntn dahi Kaluga istika. no tarihi ,ehrinin f8rklncla Mo· 
en mühim kuvvetleri!! Feld :\1 ıırcşal metinde taarruz edecekleri füphesiıt. L....ı 1 
V<ın Lo,..,.k, f'~""etlerin Tın1oc;enkcı saıi.kide DWIWl•yor ar. .,,..., ~•·.ı dh. Mareşal Tlmoçenko, bu çenbel·· F ı ._,_ l. -=--•u V 1-• 
kumanda~ındaltı ot.ıularını iınha et. •• • °"'ra. ,......... 0 

.. Nctloodı, Ll"kaylar tnafından 1 hlmin yanına l"id•cd·lne Clldiri) yo- ederek yeniden zanı fetemlşlerdl. Ev. ırHuauıi diller: hukuk dili (ha-
yağma edile ecllle Ali Rıza B<>dn 600 hle (Serasyabiaar) tarafına gcçaey. 'ftl~ de tahmin et°"'x+miz -'bi Bele. • k d"I') d 1c 1 k '"" · d · }ı 'B • ld ~~ 6' kım. avu at ı ı • o tor u nıck üzere, cepheslle Viazma üzenn-
k1şilik maiyetinden topu topu 150 dı, orada ~·~l 111~: k cyın ~J n;.c- -dıye bu talebi reddetm1~tlr. (hekimlik) ()ili. askerlik dıli. ıpor tlcn Vf! sağ cenahile Orel ve Rrla'lslı 

ter n fmhalar dışında kalu kuvvet. nehrini manaab.Mlan itiltaren 
leri ve yeni @evkolunın takvlyıı kı. takip ederek aarts .. Alman kolu 
talarıle Moskovanın garbında yeni daha tAlitceli bir 'fa&İ7et alm1t 
titr ment !galine "f't orada \.Utnnmı. ye eeki ilmi TYer olan. KaJiaiae 
ya çalışmaktadır; bir kıııım 1'uvvetile ....... ,&ı iiwliJ..,, 

lıışi kalabilınişti. Bu vadyut karŞı- munt.uam t 1 uvvet e ır~ l k dT b" ·· k k · aerlerlnden M05kova iı;t.ikamel.iııdıı 
""nd" kendi hayatla ıım da tehlıkcde leşmiş ol.aydı, böylece tetkU edeceği Adll el el u u d ı. ~· b~lt.un teb' ndı dlerıdm· 
'" - edl kü . ııcı ilik bt 1 ti ı• eı er.. . egışe l ır ve ız e e e· ket'i uınrıuı icrasına memur edllm•• 
aören Ali Rıza ve Hacı Sami BC'f- Y • Ae ~uz ş r ma ye t • · · · · B · · · .. , k t f d k ' 1 h 
.. k ha 

1 
d-:&. bir hn:vli işler görebilir belki de se~ gıştırılıY.or. end""n şu yırmı sene tır. " o~ o,·a e ra ın a ı m a mu. h'.aluga ve Tula civarlarında Alman. 9t.lift .._. kom ... t partili 

lerlr. 0Mnan Hoca, te 'anna -- ' Muhtekirler içinde liaan üzerine te!irini göı· harebclcrlnlrı ~ çaTpan .tekit, ka-
lar dereler a"ıırak 1-~fgani•tnna kaç. merkand - Ruhara demiryoluna ka. ·k 'h' K 'k 1 akt .. ri.,tl'k vaZl\.·etl budur. Bunu Sov 

!arın Onl •• BrıyaMt tarafların. rwteainde 1udaj1 ....... ... 
' " d bli.... • h Olk ı hli.'· I t,.,r,.ce ne gı ı « osmı veya • 0 

ktan baı;:ka kurtulut uolu bula- ar ıun nu ara es ne " na o~ Filips radyo şirketi şubelerirıin 16 • . ... . 1· hb t "I _d _ muavı'nl ~ -
ma • " labnlrdl ..... , ...... le ~·anacalrına "- sosyal had 4f" ccreyfln ettıgı> ıo• ı;eL l'ltı ara ,. u ur J.J<• 

dan yaptıkları ihata hareketlerini bitiin ıiYil m~ v• kuY
ılıırrlunnıya çalı9maktadır. Tlmoçen. vetleriıM .. rtet.İJ• ..,. ..... talep 
konun Mo11kovada kapanıp i•l bir mnmışlal'dı .-.. ., uu3 ~ ,.. ı; • .. kuru~a sattlnıal\ı l~ımırclen l'&•lyo 1 K ik b' had' . wfı;ki l:l ilkte,rınde ıWylediğl eu 

. 11 R B 1 ( det& bir ct~rıı tolüne kalkıotı ve Nuh kadran llmbalarının 100 kurusa tı1nt- ru kuyord ~!~t. iT k ısen~n i!Ö'Zlı.ırle if11a etmlttır: (ffitlerlrı bRh kıılt> mtıdafaııaı 'eklıne dökmeııt de etmif ve Alma11J.ne SoYyetler 
Bu euretle; A ııta er n ce. dıyip pey.,.omber ı!Pmlyen cinsten tıkları ihbar edllml• ve bu hıı"u"ta v.u uun . an. 8 efım. yo tur, u v d h it ı " " h -' lb 1 d d c M?ttıği bil yük aMkeri haı ek etler ı "r 

did) ordu undan a ma ı·unı •an mutaa<:sırı. inatçı Lllca,•ları sırf is- hlr clirmi.lnıeııhnt tertip edilerek $fı·. r.ı et 01 1 ın\ en zıva t: .enpo· 1,.cvo'dRn Orelc kadar uaannn hır 
rnulıtenıcldlr. Birliti lralhfalu Moelıo.aJ'I hi· 

ve zaten esil" vadyctind bulunan mlnin ve lôkııbının ıılhrılr voln geti- btm nııun~!lh Adliyeye vel'ilm'~tlr lıtiii:e dii,er: ancak aoıyal hadi- · ı ı 
}~tıver Paşa. en iimiaıu Ve hnıin h 1 ·· 1 d d b 1 . . ~ . · aeleri na,.ıl hilmezlik f'dehi! irs - ccrhe u:rnrınde Alman ou u urnııı 

Klyef lııaha meydan muhanbesin. 
oc oldutu mbı. :.'..huntarın bu defa 
ıl ıı vı ~ nY.ma V(' Rrtyandt ~ftberl('r! 

( ı ne ıokışurdıkları bir milyondan 
fnıla mıevı.:\ltlu Kmlordulann ımha 

cumlal'lftlı hedef tuttuionta Wldir
mittir. 

• b l t re ı eceıı-ın, a ııın e c l eceğını san. Bundan başka, Karakoyde Amerı- • ") H·k' . k t d 1. • uiddetli ımldırıslıırıle başlıınııfHr. Al 
ı:Cınleı·inı yaşamıya aş amış ır. dı '· k d _ .b"l ı< nı z .ı · ıının. avu n ın ı ını . ' 1 d k' t · .ıan un ura mag11zası eahı ı e }.> h k" • d 'l . k I ..• l . nııınlar yarım dııiıc şekl n c ı 11 

lnsilt•ede hüküm aürea bam 
fikirlere ~ R111ya11 l"ırta~ 
ve yükünü hafifletmek için en 
nıüeaair çare ln-8tereain Franaa· 
:ra yahut pa pte Alman İflali al
tmda buluna• herhanci bir mem
lekete ordu çakannaaadır. Fakat 
~ i..Piz efkanwmunİyai ye 

matbuah taraftar deiildir • 

İtte tam bu sırada; Kibilrle bulu- Fakat. Enver P114a, neclıınııe, tıill tane ka ap, makarnacı ve peynhci ~ ımın 1 ını. ~ · u. og.r~ me~'.- bat üz erınıl P cok tıhvıik kuvvetler V t.> 

nan Bohan Emtrind!'n Ltkaylın·a Omitıılz &'f>t·unmOvordn Zımnederim lhtiklr aucundan dolayı Müddeıumu- ı n~n m;t~~~t k dı~~1'.. k fız;. dılı: 1 hususllt' bir ço'k t nnk ve tayya~ 
hitaben gelen bir mektup: ( 1-:!nver ki Jtayı\afıp duran koca ülkede, kcn. mılıte teslim olunmuotur. ~1; .. egışlıren uyu ır çag yıl?ınışla rrlır. ?ıluhaı ebe Orf!I, Brı. 
Paşaya ~g'I gö terl!~estnl, tıakkın- ldu;lne güler yuz ıröeterebileeek yeni * HIRSIZLAR - İbrahim ve ıcı~.~~ .>:a.şıy?ruz: bun~, ~u ":utlu yAn"k V<' Vıyazma etrıırında çok ı,ld. 
da mısafır muanıelesı yapılma-mı) tesaduflere, f1N1attanı hclbatlamıetı. Kadrt adında iki kişi, Ye~lldl~te dcgışıl.lı~lerı bse·n ~1 :>' ~r~ t \im jl ı dctlı olnrn$ ve her iki taraf ~l'Ce 

Bakışlar .................... 
Bir kahkahahk 

1 d d i·a ı ar 

adam Fransada muharrir deiil, 
talebe olamaz! 

Çoğumv:z dikkat etmiJizdirı 
lstanbul otobüsleri it banlıa11· 
nın önünde durunca billetçi 
baykırır: 

- it banka! 
Caiz mi, deiiJ mi? Bunu 

münakqa etmek mümkündür. 
Çütlkii cVakıf hen», t<Bedeı· 
tan ıokak,, ve «Salkımsöğüb 
arasında fark bulup bulmamalı: 
caiz olabilir; fakat gramer ha· 
•mundan Hasankalenin «Ha
sankaleai•, Ve:ırirköprünön 
cVezirköprüıüıt yazıhp söylen• 
mesi Jizım eeldiğini or~ya 
atan bir iddia, Türkiye coğraf
yasının İlimlerini aokaklarına 

vannc:aya değiftirmeyi de tek
lif etmif olur ki buna gramer
den de, coğrafyadan da alaca· 
iı cev&p, hatti bu kadar kısa 
Lir lıkra hile detildir de .. de
ce bir lrablual..clv r 

9lnl bıtırmeden ve Moskovanııı aun 
rrıudafaa kuvvetlerine kati bir taar
ruz yııpmalıırı muvafık değildi Bu 
J!Onlerde ı?3ıe carpan harek•t dur-

. Ne hadrlımc ? ız mı munı ola- ı b h b ) 
(Dııııcıımı t1«r) tacır Dıyamındıye blr iş mc l ınl k ... N h dd' . ... !inıl ı z el •varn er t>n u mıı ıırP e ere gı\nlultu buntlnn flcri gel"llışt\. 

ca o;ınız r c a mızı- r k k ı k rd ) -------------- ırörüşmek üzere gltmlı ve adamın .. . . 
1 

• cok btl)•ü uvvet er 80 mu lR ır. 1 Tula ilıertnden Mo•kovanın oarkı. 
. . e ese ae ede a. ·k·a· eı·. Fe ·.·t·.·r· .. e. a ılı duran ceketinden 160 lirasını Soy!cdı .... m _husus~-~· l~rın ıığ· Bu ıracle Soq •et ka)·nn~ıntlnıı ılk rıo dn~ru ılerlemek pek mühim neti. 

çalmışlardır. ramak a oldugu degısıklıklcrden dcfrı olarrık muhar ebe va1lyctlnı dol! rc•ler! nıucip olabılir. Bugün Tula 
Amerikaya ıelince Ru.yay• 

ahireıa k..-arlathnlan aylık yardt
mın muntauMal'I yapıldıtı bey• 
etmekle iktifa edilmektedir. ŞU.. 
<l:tik ıulh yok -ve yalnız harp var
dw. MulıM'rem F•;rsi TOGA Y 

İ•to.neu.t Mii./Wlı'l.ğıindm: 

Buğday ı 
Arpa 
Üzüm 

En i11i iri 
K. K. 

27 
40 

234 

24 
88 

1'70 

Edebi roman: 17 ................................ 

Son 
K. 
20 
87 

117 

Hundan başka Sirkecld,.. Yako Lr. dolayı yazı dili de ister istemn ru bir l!UrPttl! göııteren sozdtir Yar- cenubunda Orcl ile Harkov anıııın
vlnın mağıız.uından iki gömlek, ~t~h ele~~ iyor= ve bir siatem allı.n~a 1 tı<evo 'kıı 11haı\1 Viyu.mnm~ 80 kilo. <lııkı Sovyet cephcslııdP. hu~ule ge!nıiv 
ırıutııasada Topal yan hıımııd.nn ııtlık I de~ışmeı;ı~~. yardım. ~~melıdır. nırt ı r kadar. cenubu garbı ıncle vtı olrın 300 kilometrelik bir gedik l'!ev
pakeUeri ve Sfrlrnclde tuhııfı\CCı fıı. Ru g rcklıgı «ulusal iilku:t sayı- Swnl rn<ılrnı ı.o kılomrtl"r şımall ,ar- lculccyı~e çok chcmmiyetU takiplf'ı 
matı Hakkının dOkkilnınc.lan da ıkl yorum ve buna artık 19 1 6 nın ki sıııd eıllr \'ıvnzma ve Briyanek el. ve akınlar icrasına yaM)'Bbtıir. 
top emprime kumaı çalnııtılar, yaka. diliy}e cmeikure·i millıyeı. veya va'l'ltıTındnkt ttUHrntlıır tkt jtı Up h11- Eıııkf Ordu Kmnand4ıtla.ruulan lr!-"""'":"--:--""""'.-' 
!anarak dUn Adliyece tevk1C olun - •milli mefkOre> diyemem ve imde {j · 7 Sovyet ordus ıııun ç-enbere Emekli Gcıtertıl Vecızelerın şerhı J 
mu•lardır. denmemelidir. Bu ulutal Ulk6"c sokulma mı ve imb11J1nıı ınuclp ol - ALI İHSAN SABİS 1 ,.. -·--... J ............. " • ...,..ffffı ...... ..-....1 .... 

1 dan Hanımı filAn g5remezsin, nafile 
uğraıınal. 

1 
- l"elcı t?fbl konueuyorsuıı. ne. 

nim hissl kablelvukuum ku\>Vetlldlr. 
Ba geee Handanı burada gllrec~frne 
kat'lyyen eminim. 

- Aptala mnlüm olur, derler. nel
y azan: Sermed f ALAY ki d!'r hi~~ı kabtclvnkuun scnı aııtnt-

mu, fakat ~l bent tllnle d!!, Haııdaıı 

/ngilt•r•tl• h ü r r i ;y •tin 
bıll)'()rum. Yakanı kaptırırsan l:ıır J ıı anlardnki halini de sana anlatayım te .. •iiıü çok pohalı;ya mal 
abn kurt.ulnm1yneaktın, Handan na da, gonra cehennemin dibine kanar oldu. Foltat /nıilizl.r, lıür-

oımı torüp fin~drdt~emıyecektın. Hu gıt . riy•tin lt•nclil•rln• pahalıy<' 
odaya gelip kupanmanın ıeb bt y.al. - Asudenin llalindt bir şey yok. mal o/dulunu :ı:annetme:ı:le ! 
nı'Z •"lak yakalık d işıJrnıck miydi? - Sen byle zannedersin. Daha Of' VOL TAIRE 
Sen baıkalarını aldat, kuzum! O olacak! Senin gibi vurdum duymaz 
dlJst, dilfmtn dedlklerinı knnd.r . bı r eracrlyi se~ıği ı~in, knbahtltin Büybk Fransız mfitcfekkiri Vol 

talre'in bu sozil, bft.e İngilizlerın Ben böyle ~yleri )"Ulmam. büyüi;'il zaten onda. Blru dikkatlice 
bü k hun i~et. uğrunda ne feda ettik-- Sus dlyoruoı, aanal. bnk dıı. zuallının ne yü hır dert 

- Paki, ııe demek lııUyorsun, ya. uysa, burada bulııeafını umduğun dan fllln vt1ı~. Hem, daıılma ama, 
sen bugünlerde vicdanı yine rıı.fa 

kaldınlın, y11nınd11 gezditmlyorsun t 

- Susn11yaeağım lıtel Bu odayı le yanlp kavrulduğunu gör . - ferini, bu födakirlığın ne değer. 
gt!lip kapandm . .AAuc!e Ilı babası fu. - Asude benlm ~ocukluk arlcada. de olduğunu duşundUrmekten faz-ni1. Handan Hanım kareına çıkaıdı . Jlny 

- Hıçl Beni dhılersen, buralarda di, b\I eevdadan vazgeç de evlııc git. 
fazla dolaşma, eve git, yat demek Is. Cebinde metelik yolı:, ark&nda iğreti 

- Anlamad\m!. 
- hine gelen $eyi domuz gibi on. tlyorum. Ru nasihat, ııenın lştna gel-

mez, bfliyorum. Fakat, en münasibi 
bu olur. 

- İyi ama, ben buraya ~lenml:ı;e 
~eldim , 'ne dıye yarıda bıı·akıp gl. 
deyim?. 

;fırnk, baloda senin işin ne? Dost aeı lanın ya ı Demincek, a$a{rıdıı, A!lu. 
~öyler, ben de sanıı dostça ı;öylüyo- deyi gördfıf:iln zaınırn n~ diye ~cŞa-
rum. l lıulın da. goı ünml'den uvu~tun! 

- Böyle dostluk yerinde kalsın. ı - Münnsebe lzli~ın lliıumu yok 
Kırk yılda bir eğleneyim dedim, bur. ffon llyle ,ey yApmadıın. Asudenin 
numdan ıretıriyorsun. yanında baba"' vardı da .. 

- Canım. oımdı bana mnıml oku- - E~d. ytrln kula~ı \!Rl'dır, de. 
n-a Etl~l"l\tye gcldın ama, egleııe. - Zarar yok, llerht ~in hayırlı j'rıl n t' Su nıı~ııl'ııihnı ıştP! Af'Udf!-
m y r un ı,te. Evdeki pazar çarııya ıohll'. Bem ,.n bıı seee ltu ada H - ~,. w r mek istf' I' t ın Pbeb.nı 

la hürrıyııt uğvn.mda her ne fe
la kalnıaılar, nuııl olsa erken gld r. ~ım. 

dııkfırlığa katlanılırsa, but dyeUn ler, ben rle hurarlan çıkar, rahat r~- - Yalın kat ınnan bırak dn, bc-
ona liiyık olduğunu anlatmalıdır . 

hat Hamlanı ararım, dıyorsun . ~ev. nımlc ıı~·.k kmıu s. Rnk ben ne kadar 
dalı kafanla burada hülvaya dalıp snnıınıi oyluyorurn. Sen de birnz Bfiyllk metcfelc'lnrin de aSll te-
~ l·nl nııilın in huyıılil e ba.şbn,e t.al . llıert ol. Asuôe -eni dell gibi sevi.Jor; tııı.rt1z ett\rmelr lstedijt nokta bu 
mak flliın tı<>pıı ı laf, hepsi bal anc. l "Cıtd d aıın l;areı bir :ı:if Y"k d ğil. oMu~ndan ııöznnun gtisclliği '" 

- A rı ık çok olu)•orsun ! Fa7.ln "lh~ A ıııa. neclcn'!le, senin uçnrı huyun zı. kıymeti 'kat kat mı.ror. ı 
leıııp duım .• olmdi çıkıp trfdcrım. p·tlal'CIAll ho<:lanır. Al:lı ba:ıında. ha_ l16trlyctln tesiııl pahalıya nıal 

- Nerede ı;e•ıde o cc ar~t! Hem nını kadın Asudq; "akıil sıına hen olabilir. Fakat b1r millet bu 3'01• ı 
ı ,_ da katlandıtı tedaklrlığı pahalı 

gıt.sen de, aı uk beni bu kadnr "Ö\ - de liı~·ık ~orn Q,·or.ını am:ı, b r .. ere 
lett ıktC'ıı sonı 11 l!r ı:ıı kuıaklarınc!an muş, k 2 ag zın kall-ıııde yer etmıı. SR'mlU6a 0 1'ım1eti dalma mu-
aj rılrr:aı ili! Dut, A u.lenin on ıa aın. (De aı.n wr) l•INı-f•a•n-...w __ ıw_ı. ______ _. 
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\Dünya harbi t lf.1ılJll:M:J!iJ!#f;lU 1 1 ürk - Alman 
ticaı et anlaşması ı 7771nd slllll SOVYEl ALMAN 

ı te hl iği tebliği 
İNGİLİZ TEBLtl;i 

KAH/RA', 15 (A.A.) 
lngılız Oı'tlışaık unıuıni kararıL 

hının teblığı: 
'fobrukta dOn aabab erkenden bil. 

yuk blr faaliyet (Côateren bir lnı;lliı 
k~ır kolu iııtıhkimlarımızın eenubu 
ıarkı kı :slmının karşısında hır duo
man k ınkoluna tan-uz etmişur. Ka. 
rakolun halyan garnizonu zuyınt.a 
uğradıktan soura gerı kalan 14 kı~ı 
tetllm olmu~lur. 

J3-J4 teşıinıevveJ geee!ı düşman 
tanklarının ~cçll.;I blr kaç kere ı~ı
t1'mış e de ortalık aydınlandığı ı.a. 
nmrı bu t nklar topçuınu:ıun aııı 
nıeıızx.ı lıaı ıcine çıkını~lıırdır. 

Hudut ınıntnku~ındn kc~ıf kolları. 
ınız dlı,manla nr:ı.ıııızdalci bol~t'<ie 
nraetıı malnr yapmı,laı a da duşma. 
na tt·ı;aduf' edcnıemi~lel'dir. 

ALMAN TEBI...ilii 
flERUN, 15 (A.A.) 

Alman tebliği: - Cebcliıltımk a. 
çıklarında bır lnr,ilıı de .. tro)·erl bir 
denb.altıınız taı ıüından batırılmıt • 
t.T. 1nı..1llp; tayyntelerı dlln gece za. 
yıf kuvvNlerle Almanyanın batı ve 
«nubuna hır akın yapmışlardır. A
tılan ~angın Ye infilak bombaların
dan muhtelif yerlrrde bnfıf haul'lar 
olmu~tur. 6 İrıglliz tayyaresi dUşil • 
nılmüşttir, 

İTALYAN TEBLtlxt 
ROMA, 16 (A.A.) 

İtalyan orduları umumi kararga. 
hının 600 numaralı tcblitf: 

Dön, dü§man, Tobı uk cepheainde
l.i nıevzilerimizin bır kısmına karıı 
Yeni taarruzlarda bulunmuşsa da bu 
taarruzların kafful tardedılmiştir. 

lHr ınilctar esir alınmış ve makl
tı~l \•asıtalar tahrip edllml~ir. 

Bingau ıehri, fnfılik Ye yangın 
boınbalarile iki dcfn bombardıman 
edilmiş ve bu bombardımanlar, bıl
hıı.ssa Arap maballcslncle hasarat.a 
sebebiyet Yermi~tir. Yh'ml ilç ıtı,ı 
olmüştnr. 

9 teşrinlenel tarihli tebliğde stk
redilen Gondar cephe.4'ınıleld Amba
~hlorghls'e karş.ı yapılan harekata 
m\it,..allik olarak son alınan haberler, 
dü'111anın azim zayinta uğranııı 01• 
dugunu teyit etmektedir. DO~man, 

. k 
lıan· meyclıınında 250 den fazla ma 
tul bıı akmıetır. 

. 
9.~~!!'_f.~.!.!!.' 

Irmak gibi 
akan y•rthm 

( Raım11kol11fltrn dıvo•) 

malôm mikyaılarla ölçülemiye
cek derecede İf ba.-nnak kud.re· 
tine malik bulunmaktadar. Nıte
kim ıreçen harpte de, tıpkı f~di. 
ki gibi, harbe girmek istemıyen· 
lerin muhalefeti yüzünden, harbe 
i,tirak karan çok tereddiitle ve 
çok ıceç olarak Yert1mi,se de, 
tuırbe ıririldikten tonra da A vru· 
l>•ya o kadar vui mikyasta .... 
lıer, e.lilla, levuım aeTkİM baf· 
lantnlftı, ki bu sevkİyat o u• 
hıanki itilif de.Jetlerini aeviadir· 
diji bclu hayrette de bll'akmlfb. 

Geçen harbin Arnerila yanb
lrıına ait bu ulhalanm WI ...... 
'-• M. RooMVelt'in «1ardua 
~!11~ &1'hi alunıya baflamlfhr» 
löı:Uft6 pelı de iltildaf eclemed•· 
~~ •ll"lnak ıiW yardan akmuı• 
~zÜftcle -.Ua için, ıiyaaet icabı, 
l.İraa rniibalib oldutuna farset· 
•ek bile laerbalcle INr m&ddet 
leçtilrten ._.. Amerika muave· 
"etinia ~ naUfİcl •e mimıir bir 
* .. vir alac:aiında fiphe caiz değil 
tlir. . 

Yalnız bir İnciliz •••esinin 
de yazdığı veehile, tne9ele o Mil· 
te kadar Ruayunn difini sdup 
dayanma çarMİ bulmaıuMladır. 

TASvtRt EFKAR 

Dr. Naci Bengisu'ya 
bir teşekkür ve 

bir ibret 
Anacığımın lkt ~oııüne de perde 

innıiştl. Çok meehur ve çok hiizik bir 
doktora aateıiyat eı.tırdik. NeUcedı 
Cozde ihtilit. olmuş, aıuş ta açılama. 
ıau~, göı emenıie. yok, vtkvt ya rayı 
beallyemem.iş, falan. Bu masalların 
netıceıdnde zuhur eden dehşetlı hır 

•ancıyı kesmek Jçln de acele gözü 
oymak lizımnıış. Bu ışlere aklım er-
1-ez amma artık buna TU1 olmadık. 

Sancı gecti. Kapalı gözlerınin bh1n. 
den bOııblttin Omlt kesı1di, ylnt kl!r 
<ıldu. Ötekine de ameliyat yapılamı
~acağı, yapılsa da ayni Akıbete llt· 
ııyacağı ttmfn edRdl. Ey ... ah, dedik 
,.f! sonııus bir yeiı içinde kaldık. 

Aylar geçti. Ümit cUlnyaıı bu. Size 
koştuk. Anamı mu.yene ettiniıı, ~ı
lır d~diniz n açtm~ 

Seneleree gece gündtiı karanlıklar 
~ndı kdan o zavallı ihtiyar hakiki 
lıazaluı.t ve ııu.harııtitılzle, ihtimamı. 
•ı.ıa ye&We. nur n ziyaya kavqtu. 

Şimdi tek göııUi o biçare kadın, 
'-' ve bfttln at\em ıılae kalben ve 
4'>.dinen Minnettarız. Minnet ve 
llkııatarnaı, ll*Mı, kabul bu~
'Wlnlz. 

(Birlncf •a.hi/tdex devam) (Bfrincf •ahi/ıdr.ıı dtvam) 
Şiddetli muharebelerden eonı a kıt.a- laıı Başkumandanlığının hususi t.eb-

(Birinci salıifeden dt.ı•Cllft) ı m•muliıtı hariç, diter Alman malla. 
rlhl olan 9 ılktrşrln günü mcrıyete rından terekkup edecek. Burnda bl
ırlrmıştır. Jlııkumct, 3970 uyılı ve riııci dl'rece zikre şayan olanlar de. 

Tefrik•: •• 
1 lıği: larımııı Mariopolu tahliye etmııı er. 

l.(/I/941 tarihli kanunun verıligl mır, çelik. makıne cınsleımc clahı l "- Pa,eml •. Enwerln, Harbiye Nezaratın• dir. 
Zeyl 

Moslcova, 15 (A.A.) - Sovyet ge. 
ce yarısı tebliğinin zeyli: 

Salı gilnti cephenin batı istikame. 
tınde yapılan nıuharebeler netice ın. 
C!e 13 blııden eksik olmamak üzere 
Alman asker TC subayı olmuş ve)'a 
yaralanmıttır. Kıtnlarımız ilerlemek 
tc olan duşmann anudarıe mukave • 
met etmekte devam edJyor. 

14 ilkteşriıı gunü cephenin lmzı 
kesımlcrinde, Alnısıılıır \'erdiklcrı 
1.1ylata bakmaksızın müdafaa hatla
rınııı.ı zorlanınk ıçln mütcaddit ta· 
arruzlar yr.pınışlnı<lır. Rlnlcrce Al
man askcrinın ccsetlcı llt.' tahrip e • 
ı.!ılcn düşman sava~ nrabaları. kuın
yonları, nıotosik!Nlı•ı i, tank tuzak -
ları i1:lııdc ve mııtlnfaa lıııtlarınıı:r.ııı 

kenarında bütiin sahayı işgal etmek. 
tedir. 
Dugnıan cephenin bl r kesiminde 

hatlarımızda bır delik açmak için 
muharebeye 28 tank, 200 motoı;iklct 
'e bir pıyade alayı sümıü~tur. Kıta. 
lanmız, bu Mlt"umn tank muhribi, 
cbüR toplıırının ,.c ıığır mitralyozle. 
rfn ateşUe mukabele t>tmi~tfr. Dnha 
siperlerimize yaklaemada_n evvel düş 
manın dokuz tankı tahrıp edılmietlr. 
Dıferleri 6zerlerine el bombalan ve 
benzin Jİşı>lerl atılmak suretile imha 
olunmuştur. 

cMo.kova •lmamıyacak !» 
Moskova, 15 (A.A.) - So,•yet lıü. 

kumeti eözcüsU Luzt vaki dun aeııgı. 

aaki beyanatla bulunıı uş~ur: 
Almanların Mo kovu) ı h 'çbİI' u. 

man alamıyacaklııı ııı lı ' \ o~uz. Al-
man ileri hareketi hcı· .,. z ıla. 
ha yavaşlamaktadır. H@ı ı gun 
düşmana pahalıya ınnl ıı ıı. .. l'.ııdır. 

Almanlar hava uslüıı.uı:ı.ı ıu kazan 
mamışlardır. Sovyet Ul\'Yft rdeı i bi
yük blr rol oynuyorlaı. J)ı .. ate de. 
ter bir bidiH pazart ı 1 "amı neş. 
redilen Sovyet tebllğındt.' bııııil'ıldıtı 
gibi yalnız lıir gllndu 1-l A 1 man 
tayyareıunin tmha edilmıo ıılmasıdır. 

Kadınları, çocukları ve ıhtıyıııiar ı 
Moskovadan bir güçliiie raııtlaıııı. -
dan Uılılıye edebılınekıe olıııakhgımız 
münakale yollaı ımızın kı?Sılnıedıgtııe 

delildır. 

Novoırod top atefİ altında 
Londra, 16 (A.A.) - B.B.C. : 
.MOl!kovadaıı alınan son haberlere 

göre, Moskova harbi şehrin garbın
da büyük bir şiddetle devanı etmek. 
tedlr. Rus teblığınde Uk defa adı ge
çen Kalln1ne :Moııkovanın 180 kilo~ 
metre şımalı garbblndedlr. Alman -
ıar Uutı mevz11er1ni yarmak ıçtn za. 
yiata bakmadan harbetnıcktedırJer. 

Ruslar Lcıııngradın 160 kılometre 
eımalınde bulunan Novogradı top a. 
teıılne almışlardır. Lenıngı ndda va. 

1 t gittikçe saf:lamlaırJULktadır. 
r. ye Almanlar Moakovaya 105 

kilometre meaafede 
Vie'by, 16 (A.A) Londra<

1
1an 

btr verıldıgıne ~re Alman ar, 
ha ıos kilometre mesafede 
Moskovaya 

n olaıı Mojaıtıke nmaı~lardır. 
kil eeııupta Dnıeperde Donet.z. ve A-

W arasında çetıber 1ç1ne alın 
sak d~n Sovyet kuvveUer1nin ıu. 
mı• o a~ ı sona erıntı naııarUe ha-
fiyesi ııın d 

ktadır Almanlar, yenı en t.a-
kılnıa • d 

1 na batJamıılar ır. art'U& arı .. . 

Timese '°" oaclra l 5 ( A. A.) - Bugün· 
. L . e• ıazet,dıne Vatıngto~. 

kü T'mı haberlere söre Amerı
dan ıe e.n t n aıkeri mahfılleri 
kan V afın~I ~!erindeki harp eııiri 
Alman te 

1.~balağalı buluyorlar. 
miktarınıbmlu Ruılann ldıllı yetli 

Bu ha er er 
ih rp malzemeıı kurt•· 

miktarda ·ı " . mult'ledır olduk· 
rarak c;elu mıyeektedir Muhabire 
1 lave etm · 
arını ı 1 katın bır aıpel har 

göre Alman •:cbur kalacaklardır 
b• pmı>·a ın 1 

ı ya h d hana ve petro 
ve ilkba ar Kafk .. yadan ba ka 
kuyularına 'tmek 11uyecekler· 
bır yoldan 1' 

dir. , Britanyanın ikinci bir 
Muhabu .nş.ı karşısıııda 

L _ t,e.i'J etme.,· ~ ld -
cepnc . k. ara ugratı ıgı, 

Amerikada 1~ 19 Amerikalıların 
bunun!. ber\ erteai$ınin bır çok 
ikınci bır cep e b' leceğıni kabul 
ihtılatlar doğura 1 ·1ave etmek· 
etmekte olduklarını ı 

tedir . h h .. -ketine ita b' . raÇ al4 • 

Kıtaya ır 1 ffak olunduğu 
• tte muvıı. . 

tı eure .. b hareket yerın-
takdirde boyle ~r • mahfillerin 
de olabılir. A . erı hava kuv· 
f 'k . ·· Brıtanya 
ı nne gore üzerine yap· 

vetlerinin AlmanY• fkidetlendiril· 
tıklan akınlıı.n?ın takip edeceği 
me11i lngilteıenuı ~ 

'"k 1 yolour. en mu emme ifkence 
Almanlar esirlere 

ya'P'Y°""( A : ) - Kız.ıl" 
Moakova 15 · • 

ld · -zıyor= 
yı ıE gıı.zetea.ı J- lı:ıtalan-

s .. 1 rd Sovyet 
on gun e e 'k )ardan an· I' veıı a 

rın ide ıne ge~.en cAtman ordusu 
a~ı ığına gore, harı> eeirle. 
Kızılorduya m~P ·r mucibin 

Brfaıısk ııe Vlazma çifte nıeydan 
muhurebesinın sonu yaklnşınnktadır. 
Bugiln Briansk'ın olmalindeki vcp • 
hede çenber altına alınmış bulunan 
diışnıan kuvvetleri de Alman l.uv -
'etleri tarafından ınağ-1\ıp cdilmiştır. 

Almun kuvvetlCJ'.i diltmana kanlı 

za) ıat verdirıniştır. 

Brinnsk'ııı cenubundakl ormanlık 

bôlgelerin nıağlilp edilmie ve orada 
Çl·nlıcr altınu alnımı~ düşman ordu. 
l:ıı ıı ın bakıyclnlnd n H mızlenml'si 
dlrnm eylemektedir. 

Bu muazzam yarnıa \'e çevinne 
muharebe ıne lşthiık t•tmiş olnn Al
ımın kılalıırının kulli kuvveti bl\şka 

lıaıı:katıı dc\am için ı,ıimılidcıı ser. 
1 c-;t k.ılnıı~ buluııuyorlııı. 

Alınan kuvvetleri şimd\ye knılllr 

;,r,o bin esir almı~laıdır. 888 tank, 
\e 41 l3 tojl ya tahrip edilmiş veya 
gunnm olunmuştur. 

Odeaa tahliye olunuyor 
Bukreş, 16 (AA.) - Stcf'ııni: 
Bükı-c,e gelen haberlere gore, Sov. 

l l't kıtalnrı Odesanın tnhliyesinc 
lııı,;lamışlardır Bu kıt.alarm deniz -
dcın mU\'R ala hususundaki hcmiz ba 
zı kolaylıklara sahip oldukları ve 
Rumen kuvvetlerinin tazylld karşı
,,mda Knıadenlzln başka linuınlarına 
doğru gitmiyc muvaffak oldukları 
ııöyll'nmektt>dlr. 

Almuı topçularının fa)iyeli 
SuY}'Ct hmluılu, 15 (A.A.) - Te. 

lcmoııdial: , 
Alınıın cııirlcdn ifadelerine goro. 

Sovyet kuv''l'tlcrinln maglı'.ibiyetırıi 
ınt.aç eden kat'i amiller Viazma ke. 
"' mindeki Alnıan to~u11u ile Stulca 
tıı~ ya releri olmuştur. Bu bölgede bu 
l4ndurwan azim R1iktarda top, mil. 
~ı;sır brr bombardıman lnıkiııını ver 
miş ve yilzlerce topun bazan cepheye 
üç kilometreden daha az mesafedeki 
araziyi dövmesi itibarile bu bombar
dıman daha koı·kunç olmuştur. Al • 
man topçusu ve Stuka tayyarelwi 
Briansk keıimmt dövmekte ve bu 
tıölged1> Alman birlikleri llarkor H· 

nayi şehrini gitgide daha !azla sıkı,. 
ırmnktadır. Bu şehdn vaziyeti Kı

~ ef ile mukayese edilebilir. 

Lenİ!llrad' da 
Helııinki, 15 lA.A.) - Salnt Pe. 

tersbourg 'kesiminde Almaıılnr, şid

detli muharebelerden sonra Urlzk ka 
ıınbasının cenup batısında en ehem
rniyetli müstahkem mcvıllerd n bi
rını işgal etmişlerdir. Bu muhaı·ebt'
ıerde Sovyl't kuvvetleri kanlı znyıa. 

11alahıyete ınüstenidcn imza l'dılcn olırn mallardır. Geri kıılan yuzde 60 
anlaıımaları derhal meriyet ıııcvkiıne Turkı~·eye lthnlı memnu olmıyaıı J181 m 8 a I, Z 8 r U r ( d 1 r "" 
koyacak bir hükmünü kabul etmiştir alelumum Alman mallanndan mute- • ---·-
\'e bôylece kanuni merasim yine tabii şekkiı olacaktır. _ Benim, ne möeı.:uı bir vazl)et-1 Saıt H;ı.tım Pa a , ha~retler ıçimı• 
fıcyıınl takıp etmek o;e kat'i roenyet Rüchanlı listeler te l>ulundugumu bılmıyorsunuz. Ve. kaldı. Daha dün, Enver Beyin kabi. 
Duyuk Millet Mecli lniıı ta dlkınden Mukavelenın bfitün tatbıkı es. hcpıntz bcnım uz.er.me ) üklenıyorııu ne~ t gırme,.ıne tıımamıle -ı:.uhalif o-
ıtıbaren vukua gelmek üzere aıılaı - N 1 k • 1 T ı t ueyln bu...r.n soyledıgl u 

nasında yanı Tuı kiye bakımın • n ıı. Cemal ( 1 l de :ızır ı ll)Or an a a 0 • f>U 

muları latbıka baı;ılamıDtır. dan ıkı ihracat mevslmiııtı tckn. Ht ıı de, 1 Rahri)·e l !çın, ayaıı dırı. ıozier kar~ı ında, fena halde şa~ a. 
AlııkatHtleni11 prensip/eri bOI eden bır bucak scnclık bıı 1yor. (r'cthı) (21 ıçın de ku,·vetll ee- dı Fakat, kt'"1id ı;ı Sadr·:am 0 ma
- Ticaret Vekillmiz, 1stanbulda muddet zarfmd:ı her ı>.amnn bu S<'l"· reyan ur. Bazı aıkad:ışlar. onun da 11na rağmen en küçuk muhald\'t e 

dot"rudnn doğruya pıyasaya \Clll~n best tıcaret hacmı l'üçhanlı 1ı tcd kı (Nııfıa> ,>D gctır lme:;ı ıçln ısraıdı bulunmak kudretıne mallk olmadıgı 
mu badele ımkanlarından bahsetmiş. nıubadele hacminin ~ üzde 75 ındcn bulunuyorlar.. Benim flkrimce, .. ~n itin: 
!erdi. Bunun mekanizmasını ızah bu. aşagıyn düşmıyeccktir. Demek kı Al- bunlnrla bır arada çalışamazsın. Oıı. - F'ekiıli .. ha) ırlı olsun ... 
yuı-ur musunuz? mantar kcrıdilcrı 1çın bırını.•ı dere. tarın lnatçıhklarına dayanamazsın . Dcmı)e mecbur kaldı. 

O halde sıze, imza edllf!n mu. Cf'dl.' chemmı} eti halı olnn TOı·k mııl Bırak. Ben Cemal; kandı rayını. Q. Fakat, Saft Halım Paşanın akl na 
kavclclcıin bıl' şemasını yapayım. !arını ıhraç etmek hakkında ancak nu, {Bngdad) a aıtıray11n. (Fethi) ganp bır ııual geldi: 
Evvela hakim lki preıısiµı soylıyeee- ı b1zım için !hı aç bakımından ehemmı" yı de, ( Sofyıı I ııcfa~uııe aşıı ıl\ ım. ·- 1'~ .. C<ınıal Beyı ne yapacak ı -
ğlm: 1 - l\liıbadelenin fiıli olmaaı, ı yet.il olan bu malları, yüzdı> 76 de. Ondan •onra, bızbize duş..ıııuı uz . mı 7. 
2 - Türle ve Alman mallarını gc. ı·ecesınde satın alıp Tu rklyedcn lh- lrısa! et.. ~unlnr. bugun k r ıma dl. De 1 .. Tal·ıt Bey, ellerini iki a-
rek nakdi kı~ metle., ~tek her ıkı raç etmekle malik olabılec<·klerdır • klleıı arlrndaılara nasıl anlatabtıır- rafa aç p bnş nı bır tarafa. l'ğerek 
memleket Jçin haiz oldukları iktısııdi, ihraç keyfıyetı esasen Turkıyeye ıt. dım'... :N \nrıa ım'! .. Onu da, aı;alet n 
kı)-•metlere mutemadi bir teadill ve hnle mutcvakkıf oldu{{una gorl' bu Dedı (Nafıa Naıırıı ~aparız. 
tevazün dalrc-aınde mübadele edılme- umumi $eyir ahengı bütün mekımlz- Enver Bey, Talat Beyı ba'ksız bul. Dıye, c vap v rdi 
si Bu iki esaslı nokta butun muka. mayı birden i~letecek ve her lkı ta. rnadı. o da düşl'lncelerlnl anl:ıttı. •~• 
vclcnın nazım preıısiplel'I addoluna- raf için aznmi randıman veren bır Harpte fena halde ııarsılmış olan or. j E••er Bey, henüı (kaymakam) dı. 
bilir. İzah edeyim: Klırıng u uıunde mubııdeJe tarzı t.('~kıl edecektir. dııyu 1 1 h etmek ve grnçk trımek Jhılbukı, Harbbe Naz.ırlarının b ı; 
filvaki mübadeleler yine o)'lıveceglm Hububat ihraç etmigeceğiz lazımdı. Enver DP in kana tıne g rılmaııa (l~ivu) rutbe31nı haiz ol ıa
vcçhllc fiilidır. Fııkı:ıt bu bul-ün bır 1 th 1 r~. bunu. •· ndı··•nden ba•ka hl .. ~.1m. ı laı.ımdı Fııkat, Enver Beyın r • Baıı neşrı~at A m11nya)'a ı a e- ~ • .... .. • 
devre mübadclelerinin sonunda '"' 4 h b b • •• yapamıyacaktı . be ını dnhal (Lh;ı) lığa çıkaralı 1-dılecek mallar meyanın a u u a ... 
tasfiyesinde tahakkuk eder. Turk - tan bahaetmektedır. Ti!rk ihraç mal- iki eaat kadar suren mftliikattnn mek ıçın kanuııı hır çare bulundu. 
Alman anlaşmaııında i•e her 1kl ta. lnrını bıraz evvel slze saydım Hu. ıonra, aı tılc Enver llııy ıle 1 alil Binıı:ıııı harbine ıştrak ettif'ı !çın kı. 
ıaf bugünkü ,artların daha pratık, lıubat yoktur ve Türkiye hububat ıh- Bey, tamamıle anlaşnııolardı . n.ıt- demıne üc sene, Bulkan harbındE: fa. 
bir usulü isillzam eUitlne kanaat raç erlebılccek vaziyette detUdlr. kumandan vekllı ve Harbıye Nazırı all~r.tırır. mukafııt olmak üıı.cre de yı. 
getiı miş olduklarından malların ZR· ol11n ( l:uet Paaa) 1 ura ettir11ecek.. ne üç llt'll konuldu Hu ııltı sen lılr 
rnaıı ve nıeka·n itı. barile her an tim - Demin bır cOmlenlı arasında .. 

k b 1 1 tatbikını kullan nun yerıne Enver Bey alınacaktı. kıdem &amlarlle, Enver Beyin, art.ık 
olııınsını kabul ederek, he!taplnrı ı i ı rat mevı m • _, 

1 d 9• ı Jıralık Turk ~u karar venld kten ııonra, TalU (Llvaı lık l'utb"ıunl ıhraz etm'"! Turkiyeye Alman mallarının ithali dınız. Ban an ., mı yon 
1 b • Zarfında 1hra,. edl- Bey Bl\bıilı.ve geldı. Doö-ruca Sad. mftmkun oluyordu .•. Bınaenııleyh, la ve Tiirki:ı;eden Türk mallarının ıbra. ma ının u sen .. "' 

1 ı 1o ı mı anlamalı? rizam S:ı.ıt HııUnı Pa• ... nın odasına •er Bey bu suretle <Enver Pata> oı. eı esasına ·ısUnat ettıı'llli..ıerdlr. em yeeef;ın .... 
r 1 dJ du. (21 klnunuenel 829 • l91SJ İkinci preMı .. 1· f ... b etmek lçın mu. - Tabıt. Nt: 9e mnyon llnlılı. Al. lr r 

r - p ı E t H hl Ne Enver Beyın bır gün ı.arfında ıkt kavelenin ... 81 m-'-anlzmaaına gt,._ man malı, ne de o kıymet.uıkı Törle ·- aşana · nver n, 11r ye • 
""' ""' t1 ı d Bü ü derece terfı ederek (Harbıye Nazırı) ccğlm. Mubadelelcrımlz evvelii, kıy. malı bh !hra<: &cnesl urfmda muba- ure ne ge meııı, aarurı ır t n 

S Ö led!A.ı y hıılıat va Terakkı t""kılitı onu 111tt. oluvemıui, - rakibi olan - Mir l y metleri yekun itibanle biribirtne te. nele edılemeı. ıze s Y ... m et a, ..,. 
l 1 8 d k ıl ki d Cemal Beyi, derhal harekete getirdi. kabill eden kal'lıhklı iki lls'te dahi. pren lbe göre mübadeleler fı it o a. yor en e an m • or uyu on-

k 1 b th 1 ~- ibra'" dan bn"ka kımııt: ıdare edemı• ecek. Blrdenbıre ,lddetlı bır itiraz ııadası lhıde ve saniyen muayyen kıymette ı <:aktır ve bınnc•na ey ı a ... .. v -• 

Türk mallarının yine ayni kıymette, ımkfınları mütekabtlen gtı:EllnOnde tu Ur Bahuıuı En•er. Edlrneyı ıtır- yukcreldı 
k d t tt kt rt •· H b1 Bu ses, harice aksedecek ohn a, fakat JJııyrı muayyen olan Alman tulmu~ınr R!ıım rııyasamız ı ı mcv. a e ı · en sonra, a ı.: ar ye 

- b d N 1 r. ı.... ı d •· k tn t biç şüptı~ız ki (Cemiyet) 1n huzur mallarile karşıla"nıası sureUle er. simi gozönünde tut mı ya mee ur ur aıı:ır 115 ını ... emey e ua e 1ış ır. 
" D dl ve fikOnunu ıhlil t'deeek .. hlr takım best ticaret nanıını verdığlm bir u. vp bu !IUt-eUe de ihracatı plyaeanırı e 

sulde CPı·eyan .. d..,,ektir. Bırincl şek. ıkı"masına ve bır takım ırayı ı tabii ------
, ·" v f 1 J Ctmcıl fJo.ftı 

lı lesbit eden Jbteler ıbraç edılecek net.leeler tevlıt etmestne mahal yok. 
1 f~) Ba11 fFttlı.t Oky<ır) 

memll·ket için ehemmiyeti bıı lncı tle. j tur. Buna esuen de \mkin bıral.:ı • 
r~Me olan mallara hnın edllmlştır. mamıştır. 

Dur:ıda Turkiyeye ithal edilecek Al. _ Tediye anlaşmasının yeni blr 
man mallarında devlet <laırelerı v" busuc:ıvetı var mıdır, 
muesseselerlne rüçhnn hakkı tanın. _ TC!d ye anlaşma 1 e~" tıbar .. 
mıştır. Demek ki ba mUes e elcıın l!J:JS anlaşmacıının hukıımlerın U:t.1. 
iştira hakkı ön safta bulunmakt.a ve va etmPktedlr Yen\ hususiyet. an
'lnlardan ka~aeak kısımlar bu lıstc cak t.edıye muvuencsınm gen ş•etıl. 

m nnkaşalnra ve hatta Jhullflara 
, 11ebcblyet vereeektl. 

( Devanıı 't>ar) 

dahılınde pıyasııya bırakılmaktadır. 1 1 asında mUı dcmtctır. lkı mem 
S .. dl- kl · m ş 0 m 

1.11 \lğıanıı~lnroır. Urizk Kazan .,eh. erbest tı~aret <•l' ginı 1 ncı ııe - leket u, d ,vız n Qrakabe h ıkOmle,.ı 
rin bir cüzu olmakla beraber Salnt kllde ise devlet. dairclerınln rüçhan bnkl kalmuk ~·e herhangi bıt aurettı:: 
f>etRrsbourR'Un mildafaa ntl'vdlennın hakkı yoktur. Onlar da icap ~crı1e 11ermaye naklını tnammun et.m"k 
~n kuvvetlllerlnden biridir. Alman pıva 8 alıcıııı gıht bu "ekıldekı m!l. eartlarıle bır taraftan diter tarafa 
kuvvetleri, bu kesimde ~!mdı\e ka. badeleden f!!tıfade edebıleeeklerdır lıcr tül'lü tedıyat lr:.ltrln~ yollle J'll· 

H~AUôLi TElGRAFlARI 
Nahiye teşkilat ve idaresi 
hakkında yeni bir kanun 

oar mfistahkem hatlardan ur!lnil del- Iloylccc anlıyaeağınız veçhlle bu i - b'I kt 
' ~ p •a ı c-ce ır. 

mi~ buhınuyorlur. ıunel şekıl pıyasaya dogı udan doğ. :=!!!==::=:=e:=!!!!:!!::!!!!E=== 
Bir fener zaptt"kiildi ruya mubaılele !ınkaııını vermekte. 

dır Şımdı bırıız evvel soyledıg-tm 
kı~-n1eUer nraııındakl teadul ve te -
vıızun pı ensipıne geleNık her ıkl u. 

Göbbelsln 
nutku 

Berlııı, 15 (A.A.) - D.N. B. nın 

~alahıyetli bir kaynaktan oğı endığl
ne gon, Alman deniz. muharebe kuv. 
vetlt!ı ıne mensup kıtalar, Sovyetler 
tarafından fevkalade tahkim edilmiş 
rılan :Karadeniz ısabılınln zorlukla 
varılabtlen dehalarından blrın1n 

ııelnfert bir Mktaııında kiin bir de. 
nız fenerini cüretkirane bir hare • 
ketle zaptetmişlerdir. 

ııutde bunun naili tatbik cdllec:eğlnı ( Btrmr.t •tJJ&•ft'dnt d~GAıt) 
anlatayım: Birinci ş~kilde umuml 

Hava hrekata 
'Berlin, 15 (A.A.) - D.~.B.: 

lekün 56 milyon liradır ve lıstelerın 
lhtıva ettiği maddeler ıunla ı ıhr: 
Harp malzemesi, demir Ye çelık ler 
nınkmeler, nakıl ve cer •a!lıtalan 
bakır ıpamulleri, tıbbi ecza, kağıt ve 
sellüloı. pancar tohumu. Tilrk lıs • 
l'fl iH• aşa~ıdakJ mıılla rı ihtıva et. 
nıektedlr: Maden cevherlerı, maden. 
Jer, zeytinyağı, tıftık vesaır kC('ı 

kılları, pamuk, yatlı taneler, kusbe 

eatta taarruz edilemeı. Alman asU. 
nnln kahramanlığı uyesınde SOY • 
vetler Rirlığının ellnde artık a kerl 
sahada bir rol oynıyabilectk kaııar 

slliıhln ı kalmamıttıı Hen z ıneT ut 
o an SoV\H taarruzlar nın bır ınud. 

cfeı daha bo"' ver11 ümıt.slz bır muka. 
, Pııırt e:liııterm"lerı nıuht• nıcldlt 

SovveUer Bırhğlne ltareı yapılan 

tıarı:ı l<u:ıınılmıe. fakat ilaha bıtme • 
ıs llktqrlnde gQrıQ eark cephesi. 

ııin merkez kesiminde 11hemmlyutll 
hava t~ekkülleri Alman kuvvetlcrı. 
le l1biı-liğf yapmışlardır. Dört tı·en, 
sekız lokomoti;f tahrip edilmiş veya 
yakılnııetır. Diğ'er on sekiz tren de 
haı<ara uğratılmı~tır. 

pal. mut n sumak, palamut hulatsa. mtştlr Hugıın Alman mılh•tı şuna 

sı, afycın, dert. keten ve kentlır ıiö- r•min bulunuyor kı. do(udan ~elen 
kimtülerl. pamuk "e ipek d<ıkunı ı~•• l ıetıllke artık kat, olarak ortadan 
fa"'ulya, bakla. nohut, darı, kepek, ld 

1 
t 

paçavra, !Öt toz;~ 1 ~:a ırı mı l:iliz radyo.u 
::ıooo den fazla kamyon tahnp o. 

lunmuş, bir çokları ·da i~ yarama. 
hale getirilmiştir. Bir Sovy~t mfi -
himmat dcpo"u yakılmış Ve havaya 

Tea al Vtır Londr:a, Hı (AA.) - Reuter: 

Garüyornnuı ki ithal edecetımta 1 Dftn ak am lnı;ıtz radvo•n, lngil. 
Alman mallarını bııın1 ıçJn olan ık. te~ Qrdu~una hıtap eden neşriyatı. 

uçmuştur. tısadi 1cı)·metle ıhraç tJdeceğu TOrk ku k H G 
--------------- mallarını Almanya lçln C•lan iktisadı ıı n pr<>gramını o r en er • 
Arkangehık'r. bır lngiliz sefer he- kıymeti arasında buırunku icaplara belsm sesı yeniden lş tilmlş ve ço • 
yctının çıkarıldığı hakkındaki ha_ u~·gun bir teadul ve tevazurı vaıdır. t'Ukça imalarla lngılh spikerınin 11e. 
ber1erı tekzıp eylemektedir, :Pakııt bu 'kadarla kalınmıyor. u. ı<1nl 'lcesmıve calışnnştır. Bir çeyrek 

Ruııyaya tes lim edilen makıne mumı yckunııır bırlbırıne mü'!avı ol. sonra fnglllz neşriy.1tının kudreb 
ve cıha Lların montajı işınde çal ış_ duıtu .. 1bı mukavelenin talbikı mOd-

1 " srttırılnıış ve sea artık duyulına: ol. mak üzere oraya ya nız birkaç <Jctırıre hemen hemen her 7.aman hu. 
makiniet gönderilmi,tir. ı;u 1 yekünlar da birıbtrının aynı 0• mu,tur. 

Vaziyet Mlflk lncıık ve bilhassa bu lısteye dahll ===========:=:.ıı::c-
Ankara (Radyo Gazetesi) muhtelif Türk emtiası ara ında hıt-

Kızılyıldız gazetesi Alman kıtala bin mı fazla ihraç etmek imkanını 
rının Moskovanın dış müdafaa bırakmıyacak bir taksim Ye tevzı u. 
hatlarına geldiklerini itiraf ctmış sulu takip edılecelrth. 
tir. Alman kıtalan e h rc 65-70 ikinci ,elde dahil milbadelelcrln 
kilometre meaafedcdirler. Prav- umumt yettinu 41 ınılyon liradır. 
da da. bütün gayretlere rağmen Turlr lıst.ealnin ihuva cttıti mallar 
Almanların ilerlemekte oldukta- eunlardır: 

lren da ••l•hat 
(Birlnrl sahU~ım devam) 

tedblrln alınmasın n 16zumlu oldu • 

ğunu bfldtrmektedır. han Şahının 

bu vazıfelcr1 ubdeslnde bulundura -

cağına dair olan 1924 tıı.rlblı t.naya. 

sanın b11 baptakt :maddeten 1ll"t'• -

dılml.ştir. Şahın emımameslle bütün 

ya.st mahpuslar tabu,. edilmt,ler 

nnı bildumektedir. Ruııların Sa Balık tutun, kitre. kuru ü1:Gm, tn. 
mara mıntkaaaında yeni teşkil e: cır ve hurda fındık, aaır kuru ye • 
dilen ilııi Polonya fırkasını atet mışler, kuşyemi, meyanl(oktı ~e hull. 
hattına aokmuş olmaları da vaz.i eası, yumurta, earap v41 kanyak, ıftn. ve yüzde otuzdan yüı.de yilze Yal'an 
yetin •ıkıflk olduiunu iÖ•termek: ger. barsak, an&SWl, ınaıı, muht.eltf bir nısbet dahllınde butün İran ııhil 
tedir. maddeler, aah, stgıcta 1atı, nebat.! memurlarının maaelanna aarnlar YJl 

Uk.raynada vaziyet merkezden boyalar, lületaeı, çöven. 1•1 meyva. 
daha vahim görülmektediı. Bu. lar, balmumu, postlar ve mutabık !>!!!~!~.~':·-·-.. ·-··--"-···· 
radaki bü>:Sik tehir1er Almanların kalınacak maddeler. TaaYirl Efklr 
tehdidi altına ~nnişth. Buna mukabil alacağımız Alman 

malları yhıe iktısadt kıymetlerinde 
Alman ileri hareketi bizimkilerle blr tead!U gösteren mal. 

Lo.dra 15 (A.A.) - UntteCJ lar olacaktır. Serbest m6badelede 

Nü•huı (5) Karqtcr 

I <..:. • • 1 f'iirlrirı R flriç 
Abone ~eraıti a,. (cjn 

Nahiye müdürleri yeni 
salahiyetlerle techiz 

ve lüzumlü 
ediliyor 

----
ANKARA, 15 (Jlu usJ) 1 elit liraya kadnr ödünç para du·ala. 

Dahili~·· VckGıetı, n11h1ye te}kilıitı rına ve yüz. ellı lırayı geçmıyen h •r 
vt ldRreııı hakkında yen bir kanun turlü davalarıı da bakacaklardır . .r.;

8 
•roJeaı baıırlamı~tır. hıye kil.ipleri nufusu 6000 ı ~mi

li projeye göre yenı nahiyeler ba. :\C71 nıihl)elerde nynl zamanda nu us 
r 'l"I k. ık ısadl durum, toplu }~a- ml'murlu~u ve ııalılyelerin mtiui \e& 

li • k ''e mftnakal~ şartlaı ının ncdaı Vtı mutemetlıği vazlfesin le 
•U~adcsl Jınar it bara alınarak. ) npncaklardır. Nahıve milaürlerı ay. 

ırnnılaeııktır. Nııhıycleı'de Vaınertn ni zamanda evll'nırıe memurluiu ya. 
ta~ln edttt:l;i bir kaç ıı:ıh ye kAtıbi pncaklaı ve biı hiıd! e vukuunda 
ile: sağlık ınemuru, ebt- ve kar:ıkol 1 mü ld ıunıumi gelınceye kadar onla
ı..uıuııııcaktır. Nahıyelerde aynca na. rın ,., :r.lfe v "alahiyeLlerlni kullana. 
hl~ ı: hel<'dıyclcrlnın "reı !erile k!Sy cak1Bl'dır. llaııırlanan bu kanun blr 
muhta,. ııı ın an nıute:ekkil b•r ııaht. dl'fa~·a mııh~u olm11.k in:ere Me.::lla
) e meclısı \:unılnca'ktır. Na'ııye mec tt>n )'~n1 bir kanun ~ıknrtmadan Da. 
lısle11. nahıyelerln her t(ırlu işleri hılı~ e V<•kildiııın yeniden nahı,,. 
Ozerlnde karar alabılccekleı i g bi 1 kurmaınna milsaade etmektedir. 

Pamuk iplikleri fi Suad Davaz 
satanlar takip 

edilecek 
Ankara, 16 (Hususi) İlctısat 

\ek leti, t> nwklo 'lie dokuma fabri. 
kalaı-llc dokuma tezgahı aahıplerine 
verilen pamuk lplıklert flzerınde ba. 
~ı ~·ol uzh,klar yapıldılını tesbit et
rı ıııt1r. Ötrenildfğınt.' aröre bazı hu. 
ıu111 tezgah sahıpleri kendileri ıttn 

Yestka ıle temin ettikleri iplıklerl 

muhım bır fiyat farkile dlter tesclh 
sahıplcnlle .satmakta oldukları g1hl 
uhte vesikalarla da pamuk ıphği 
Lemin etmektedirler. Vekalet bu bu-
u• ta sıkı tedbirlerin alınm11sını ve 

bu kıbıl hareketlere tneuül edenler 
hakkında derhal kanunun yerine re· 
tırf\m~ını bildırmiıtlr. 

86,t\k bir mauffaklyetle 

teşekkürü 
'fahran Buytık Elçısl Suad Uava. 

-ın cl'naz.<: merasimine b zzat 1ştırlk 

mck wya çelenk göndermek lu'

fuııda bulunan do tlanmıza minnet 

ve oııkı'anlanm zan lblağı huausu• 
muhterem gazetenizın 

nca cderız. 

Suad Da.vaz A Ueat 

YEN~ N~ŞRİYJ\~T 
Bir Kafkaa romanı 
Tanınnııe Gün:6 'blerlnden Al ı. 

S1111dr Kazbek'ln (Bir Kafkas Roma. 

nı) •e (Elııo) 1simli bikiyelerı mu. 

barrir arkad&f)anaazdau Nıyaa 

Ahmet Okan tarafından dfl mlze 

terccme ecmmtı ve bir kitap halınde 
ncşrolunmuıtur. 

Giirefi dili, edchlyatı •• tarihi hak.. 

kındald 7azılanle, bu lluswıtald 'bıl-

Preu: bunun nasıl temin edlleceğinı merak 
Londra aakeri ınabfiUeriııe ge- ederseniz söyhyeylm kı bu 41 mflyo" 

len haberlere göre, Rualar Mo.. nun yarısı bWm ıçin bırtncı derecede 
kovanın 'batıaında aıkı duruyor elaemJDi,.ti hala olan Alman malla. 

- Stc- lar. Fakat Almanlar, Kallnin böj rından, yini devlet dairelerlnlu rtlç. 

• L h • blf ecnı 
nne ıLUfl U81.M11 katletmek· 
ce :i,kence ve bunları 
ledir. 

Bir teksİP 
StokbOlm 15 (A.A·) 

geainde. 1ıilindir iihi hamlelerinde hu hUkılll aaıa oldutu hstedı nıün 

Senelik ............ UOO Kr. 2700 Kr 
Altı aylık "......... '150 > J~ > 

Üç aylak ............ 400 > 100 > 

Bır aylık • .. . ........ 150 > )'Oktar. 

ŞARK 
Sinema&ıntla 

Dev•• edlror. 

gisini herkese takdir etUrmiş olan 

kıymetli arkadqı~, eok ~bir 
t\slüpla 11akletmit olıhıtu bu hiklye. 

terin biy{lk bir f.M'kle okunacaiına 

emiatı.. 

Ok~uculannuza, Vakit K1t&bnla 

M aatılan • ...,.. lıiRr .... 
edtn~ ta..a,. Mınk. ınahfilleri arazi kaunıyorlu. derle .,. urp aıal&emeeı u. bakır fani: 

Salihiyetli lncılis 

DİKKAT: 



• We: 4 • 

~~Q~ ' te-10-•4t tarlhlnd.• ı 
J&ptlacak llg 

••çları 
f. t6ol AJIHtlôğıtMleM: 
fı'8NMWA.11ÇK STAD/: 
S 9.30, '.l'oııkapı • Alemdar: B: 

l@kıp, Saba! r.ıun, Hallt. 
S ıı.ao. l'.lm •• Davutpaea. H: 

ille at., Nılıat, Muey~et. 

• 13.30, Beyi. 17. • Vefa. H: E,ıer, 
Rqat, Nur tun. 

S 15 30. f.'1>nerbahçe • bt. Spor. 
B. Necdet, H Gıılıp, Mustafa. 

~Mlf,'fo' STAJ)!: 
S 11.30, Sulcymaniye • Altıııtut. 

B · Sami, Balıott.ın, Muzaffer. 
S 13.30, ~·yoğlu • Tabım. H: 

Fe dun. Selıı ıi, Bülend. 
S 15.30, P.eilkt~ • Galatauny. 

B : Şazi, Adnan, Tarık. 

1 ASKERLIKI 
U""'4ır Aı~·utık Şııbtırlftde": 

Şubece avıık bı meçhul kalmı• olan 
128-841 sıcıl nı..ınaı alı yedek pı)·adc 

yüıhaıı Ahııı t lahit <.glu Nccıbın 

İ11tanbulda ı ( derhal, taşrada lge 24 
aaat zarfıııdıı ııc-ıc<le lıııluııthığunu 
ıubeınbe hıldırme i tfü:;umu ılaıı olu. 

•ur. 

r " Fransızca der• ı 
U:ııun aen~r resmi •e- h11<1U!•İ 

deraler vererek hocalık etmi1ı VP 

bır çok tıılebesınin istıfıuk • 
temin etm1~ ve matbuattalcı t ·

ı t ve teıruıne ~az:ılnrlle de ta
r ınmış olan aıkadıı~ımız M. fü,. 
t'lra Ozgon, hu!f\ısi derıılerine de 
\•.:ım etmekledu. Erkek ve kı1.
lardan fll~dılı ders almak ısı..
\entcr lk ikta , K<•yiçı, Alaybey 
~ltak Nt'. ı l de kendı,.lne mura. 

c:ıat e< chıllrler. 

730 Pıngrnm 
';"~'l:s Muzık 

7.4fı n ıbcrler 
e; 00 Muı.ık 
•!!O Evın ıın ll 

12.3& Pı v~ranı 
1:.! .' S Muzık 
12.45 llaLrı !et 
ı ·o M.ıt.ık 

1' "O Mu1ık 
ı 011 Pıo,•ıanı 

18 03 Muzık 

18.30 Mu1ik 

19.00 Ku u~ma 

1
19.lfi Müzik 
l" 3(1 Ihıtıcrler 

ı 1 •ı.45 Serbea' aaat 
t19 55 M~lk 
:ıo.ıs Hııd> o gaz. 
20.1;; M ıızık 

21.0v i'.ıı aa~ tak. 
vı mi. 

21 iQ ~l ırlk 
0 1.:w Kı•rıuşma 
'1.t'o :\lıızık 

Z2 ~O ll nt>ı·rler 

1u7.ık 

22.56 Kııp \Ol~ 

_...._ TASViKı El'I\.All ----

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankau 11 .. 10 • 941 -vaziyeti 
p AS t F Lira - ı.b-.~~ 

K ... , 
A it T t F Lira Lira 

Aiti•: Safi IC........ 7Ul4 ... 
... k ... 
Ufalrhk • • • • • • 

DolailJMI Multalıirl«ı 
ftrlr LlrHı 

Horirt•ltl Maltobirler: 
Altın : Safi Klloırram 9.4\S 7 .. 
A ltuıa tahvfll kabil "'"lted 
ıUlvlder •• , • 
Dlfer dıvtzl•r •• borçlu 
•Urlar baklyelert . • • 

Ha~ine tahvilleri: 
1'enht• edilen e.ral11 ~ 

'"'~ hrtıhft .. • • • 
K .. u•v• 6 - 1 lad aaddelorf•• 
teyfH an Hasla• tarafıada• 

ftkl tedlyat •• 

~neJat dluonı: 
T~art aeaetlar • • • • 

E •ham .,. tahuilôt cözdam: 

J 
Darıı'lta edllH evrakı aak• 

Al dly•• 1 •artılıta eahaa n 
lahvlllt ı lttbarl kıymotle 1 

1 - ierbeat Hh&m tahvlllt: 
Avan•ları 

AJha va d3vfs lıerlno ..... • 
Tah il•t E~erlaa ••••• 
Haııineve kısa vadell llftll• 

ttaslno.y• 2HO No.111 kanun .. ılr• 
•talan alan kartıh1dı l•au 

Hi•..J•l•: 
,,,rJat.elil 

10'ı t24.2t1l1 
t S34,'44 -

0U231? 

460.5'1" 

tS,MS "",15 

"" t 7 .4'i'l il~ - --
ue.1u.5'3.-

. 
21.764.296.-

275 .. 27 .947.St 

45.JH.611. 1U 

H3tt.44j 46 

4 "9.33 
5.J'l:&.641.71 

t'7.seo.ooe.-

v.w .. 

UUH.llU 

G .711 \M.23 

#,297.-,, 
1'71.t27.94M9 

S3."4.lts.5Cl 

17J.!17.641.' 1 
4.S00.000. -

11.562.056 12 
S3t 210.912 29 

~..,,.. . 
l1ttiytllf •ltt9tl: 

Adı •• fukal&cl• 

Hu""' • 

••• • 

.. 
• • .. . . . . . 

T ~daof/Jelt# Banltnotl "'" · 
f'ı-ruhde e~Uıon e,,.,.aln n~l<-tl•• 
l<antlfıu• 6·1 ltıel .. ddel,.rl u 
ted!k:ln Haai.. tarah"d•• 
vaki tedl1at ' • • • 

Deruhdo eda.. •YTalo Hk· 
dly~ bııklyeal • • • • • 
lı.'ar-tıh(ı t.mıııw•a attı11 ohra~ 
ll&veten tedavtlle vın:e-ttls:1 · 
Reeıkoat makablll llheteıa t•• 
da .. ülo vHedtlee • • • • 
Haalaeye yapıla• alttı1 ka1'tıhk,;ı 
oana •akabill 391? No. h lı.aıa•• 
mvclblace lllYel .. taduiil• va· 
tedllee 

MEVDUAn 
TUrk Urası 
Altın· Safi Kll..-raa m.tSI 
38S9 No.111 lı.Haae rlr• haal••Y• 
~ıla11 •••U •ı&kalıılU t•vdl .~ .... 
nan altınlar : 
Safi Ki~ SS.S41.tıt 
Oövla taalllııildab : 

Altı•a taıwlll kabil •lvtafw 
Olıı:er 4ilrisl• •e alaeallb idi· 
rtnı baıı:iyelffl 

Muhtelif • • 

• 

Jl22tt9 lS . 
6,000.000. - 1un.nt,ıt 

lSl.741.st,.~ 

21. 714. 26b. -

nı. '84.1'>. -

ıuoo.ooe. -

251.-.000.-

'9.00I ..... - St1.tl4.t91.-

71 .04$.904.1' 
ı .13J nı ın U.17t.UUO 

71. tH. 167. 90 'Ll'l{.,17.tt 

21.2!5. ,29 S4 1' 't\~ \M.54 

! 
tı\.76'>-711.91 

-
Ydı•11 151.210. tıt.H 

l T~aunas 1938 tulhind• itibaren: lakoato haddi •/, 4, ubn lıerlne a•a• 'le J 

1 • ' ' ... -

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ağrtlannızı Derhal Keser 

lr 0Jkti!ı aranıyır " f .. 
Reyotlu Dorduncil Noterlığınde 1 Böbrek haatahklanaa kHfl 
eskı ve yerıl harfleri bilen hır 8 E L s A M e T o L dııktılo bayana lfızum vardır. Ga. J lkallaaaaıı 
lııt.nda Mertebıuu sokağında Dor 
ıf rıı:ıı Noterlığe muracaat edil. Belumltol idrar yollannı temızlıyeret haatalıfın ilerlemesin• 

rının tedavisinde t.eıirı kat'\ •• ımsalsıa bır müatahurdır. Ecaa· 

·~--------------------· 

En idareli 
LAMBA 

1 t::~·ı~~:: ımıos wıl~'>f •"":;:::. t::a 

1 OaiWar C.Miklclw....-lli-
1 iiadetaı 

Tayin edilen fiyattan fazlaya 
ispırto satmak aureti~ Milli Ko· 
n.wtma kanununa m uhalif hareket 

16 Biı'lacitetma 205 • 

'Türkiye. köiTiür sitıŞ' 
"ve tevzi müessesesi-' 
TRAKY A UMUMİ 
--------------------------------------------
AJANLI G I N DAN : 

Tr11 ~y~d.lıi Mülki, Aslı,.ri Müesaeael«, Belediyeler. f •brİ· 
kalar •• Müt .. hhitlerin Nazan Di&<llatine: 

lhtiyacm11 olan her cmı n\ ad en kömürünün mık tıı • ııun a 

l•t•""al Kara Mu•t•f•paı<ı Cadded 
/Jıtıaat Ha11 5 n•m•ı•ga bildirme•i rica olunur 

Bu mıntmya ait bilcümle Kok •• Maden kömürlerinin 
ıtok mahalli İstanbul olmayıp Zonguldak havz&.tı olduıiıın· 
dan ıevkiyat1111 müracaat ııruile yapılacllğı anolunur. 

Telgraf ftdıcaı: AKCEN - ltıanbul Tel 43856 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Halde 126 No. lu kavun ve karpuz ıcrgunnın mü.teciTı Akif 

E.Tcan terkı ticaret ettiıiinden mumaileyhtc alacağı olan müa_ 
tahsı:llerin b}r &)' zarfında müra·caatlım. 

i ·stanbul ·Bele,(jiy,'_es'j .İl~nlar ı 
Eminöntİ Kaymakam n Belediye Ş. Müdürliiiindea: 

Xüçiikpaıarda 42 ne! ilkmektebin te"Bll ıçın u11Rumı menfaatler nanu

rıa istinıiakine karar verilen Yuuzslnan minalleııınia Çoım• M>kıtf;ıı . ıta 

kadastronun 664 üncti &daıwıda 7 ııanel, 23 eski, J9 yeni kapı No. lu 

•• Haliıl oğlu Mwtafanın taaamıfunda bıılunaa bah~ll erin h~ycti umu. 

miyesina Da1m1 Encümen knrarll• tfl'~t'kkul fden Komlııyonca s·C;dı bin 

~ yiil lira kıymet takdıt edildıkı 12!t5 ı;.l'.bli latimlü karam:ımr~·nıcı 

8 incl maddesine tevfıkan ilin olunur. (9192) 

mest. ı • ve kana karışmaşına minJ olur. Bilumum idrar yollan byıahkla. 

'T Y A T R .,. L A R ı neleroen arayınız, 
i 1 f shtnbul Asliye 1 inci Tacaret Satı~ deposu: Sami Aklu, Bahçekapı lı Bankuı arkaaıuda 

- Mahkemesinden: Hahvancılar sokak No. 6. 

te bulunduğu iddiasüe maz.nuıı 
Beykoz K .. vakdere caddesinde 
43 No. da Emin oğlu 302 D. lıı 
Ahmet Muhtann O,.küdar Aaliye ... 
Ceza Mahkemesirı<e ıcra kılınan 
duruşmatıı •onunda yirm i dört (j • 

Şı-HIR TİYATROSU 
T r 11111ı /)rom in.mu: 

Bu gc c cut (20,30) da 

HAMLET 

••• 
İst kltıl caıldesl Kıım,.di kısmı 

Bu ccce aat 20,:rn da 
I\! \ 1 l IK BUDA \!';( 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

• BlR GAR 1 p PUDRA 

TECRÜBESİ 
~ 

Dlha glıtl 

tif üneOileceji•iziı 
lıt'i DELiLi 

lstanbul Defteıdarlığı Muha
kemat Müdurhığü tarafından Şa_ 
kir veresesi aleyhine mahkeme
mizin 93-41105 7 No. lu doıyasile 
açılan alııcak davasının cari mu
hakenu.·sınde: 

Muddcıaleyh varislerinden 
Hazım ve ismete gönderilen da
vetiye ikıınıı-tv,ahlarının bilmoı~. 
dJ~İ serhile l,.bJF'•sız iade edilmiş 
olduğundan müddı:-ıal .. yhler hak
kında i6\nı-n tebliğ~t İcrasına ka_ 
rar verilerek muhnkemenin 3/ 

ı ı ı /q41 pazartesi günü saat 14 

1 

de talik edilmiş olduğundan mi.ıd 
• rfcialeyhlerın muayyen ~lin ve sa
l ntte mahkemeye gelmeleri lüzu· 

1 

mu ilitn olunur. (~4 _ı_o; 7) 

' Atamlİ 
· TopladıAım 

Çlçekler 

T eairli hisleri, güzel hayal· 
ı .. rı ve kuvvetli fikirlerile ala 
ka uyandıran Şükrü Galibi~ 
bu mükemmel eseri çıktı. 

Bitiin kitapçılarda Mbhr. 

..................................... 
Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Ivulq tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Ur• 

Şube ve Ajana adedi: 2G6. 
ZİRA! •e TİCARi HER NEVİ BANKA MUAMELELERl. 

Para birıktirenhıı-e 28.800 Ur• ıı.:rllmıya •m1oru. 

~raat Bankasında kumbaralı Ye kumbaraaıs ıuarruf heaap. 
lai'ında "11 az 6G Hrası buluna lara sened., 4 defa ceJdlecek kur'a 
il• qatıdaki plana Sor• ikramiye datıtılacakttr: 

DOKTOR 4 > HO > 2,000 • 120 > 40 • 4,800 • 
4 a'9t l.OQI' lıralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 6,fıOO lira 

Sedad Kumbaracllar ' • 250 • ı.ooo • 1so • ao • a.200 • 
40 • 100 • 4,000 • 

ÜROLOG • OPERATÖR DİKKAT: B•aplarınd:aki paralar bir ııaııe içinde 50 liradaa 
idnıu ~olu ve tetıtU'til 1ıa~talı~ qaiı duşmıyenlere ikramiye çıktığı takdırde "' 20 faı.lasila .erıle-

ları miltelıauısı cektir. Kur'alar senede: 4 defa, ı Eylül, ı Bırıncikinan, ·1 Man 

ra ağır para ce.:aııile mahkumıye. 
tıne ve yedı gün dükkaf'lın scddi· 
ne karar verilınit ve: bu karar ka_ 
tiyct lcesbetmiştir. (941 /1466) 

Bayram için ' I 
Badem tekeri alınız. Onu da ~ 
meşhur Bad"m Şekeroı;wnden ı 

alırııı .. 

T aksim İstiklal cadd~i No . 

4 3 Meşhur Badem Şckerciai 

Gazıantepli I 
1 ALI DiLER--
r=-----. . \ 
BORSA 
ıs . 10 - 941 ... ca.ı nl 

Londra 
Nev)or\& 
: en evre 
Ma rlt 
Yokoha. 
Stokho. 

ESHAM VE TASvlL~·r 1 
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~ J U R 11 y E 

Ybtle S , 1933ErıaalA.&C. • .-
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A•aıtolu De•lrrol.a l •• 1 - .-· / 
lı Baa -a•ı ..... -.- 1 K ii ç li le t". G rr u 

,. ham"ll•• -.-
f.rk deilrae•lert • __:::_ he•apları 1941 

IKRA"IYıt PLANI 

1941 lKRAMlYELERI 
t adet 2000 llrahk = IOOO.- Lira 
a • 
2 • 

' . = 3900.-

1 
Ademi ilctidaı- Ye belcevtekliğl, a .,, 1 Haziran tarihlerinde çekilecelı::Ur. 
gece iteyen çocukların tedavisi. • •••••••llilliııııiiıiiiıiıiiııııiiiıııiııiiııliiiıiiilİİİiiiiiiiİİİl••••••I 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 1 · w ı:s== 
l,iitfi apartımanı. (Tan Mat-

baası kar,ıst). Sahibi: Z. T. EBÜZZİYA 
EBUZZİY4 
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Jıfatrfyat Müdürü: C. BABAN, Baaıldıiı yer: Matbaai 

Biigiilc zabıta ro1r1anı : 35 

Beklemekten batka yapılacak bir tonsobiOer dıı geç •.akit döndüler. ilk 
teJ yoktu. Bız de ak,ama kadar Mu. otomobilde bulunan m6d6r MagnuQ 
lr Babalarda kaldık : Az konuştuk bap11hane kapısının önünde indı ve 
ve laiç ~hnedlk. Rahip havadıa al. bır·isıne bir ıeyler ııoyledikt.en 110111 a 
ıaak uzeıe bırkaç defa hapıshııneyt blıım tarafa doğru gelmiye başladı 
gıttı. Fakat hepsinde de eli bot1 dön. , . 
dü a· b 

1 
h d" k D Yorgun ytızu toz ve ter ıçıııde ıdı. 

'. ıç ır 1"" ava ıs yo t u. ow l Bır koltuıa çokeı·ken: 
hata aranıyordu. Kaçmak ihtlmah o_ 
lan yollar tutulmuş. i('hırde ıfc hor - Şu kıymetli Dow'unuz için ne 
kese haber verılmlıti. ıi.üşünüyorıunuı i\ıliater Lane? diye 

Biraz s.;nra yol tamil'ine ıriden aordo. 
mahkiımlar, bir du:uine silihlı gar- - Yapnaadıiı Wr •ue için .ö.mı·ü. 

diyanın muhafazası altıı\da geri ,el. nOn ııonuna kadar hapi hanede kal. 
d lcr,. aydım, bu sere .. 19 k1'1 ı. ınak herhalde hot bir şey de •lltl ! 
diler. Dow'u aıamıya çıkan cbter o- 1 lluır Baba sor4'u 

- Baıka blr haber var mı?. 1 rında muvaffak 01anu1acatını b11tr. • Do.,•ı a aramızda olan mahkumlara 

- Yok... Sanki yer yanlıoıı da ee buna ~febbüı ıtmea. Zıra yal:... J"!n yatmalarını ltatırdı~ •e atırşe 
içine ırırırıit. Şuna aminım ltı, bu fı. ıandırı takıtırde bunun kenrliiılne çok :.•ıiad ıiı: . Ben uç el attım, fakat .. 
rar bi.dlsealnı hazırlamak lçin b:r. !'&halıya ırıaJ olacatııııı bılır. Müdür dile auımu.ını itarPt etti. 
kaç kııı çalıımıe. Böyle olmasayd ı. Ba arada cardıyanlar bah~ey• 1 Geride duran dıter bır ır;ardır •• ııa 
Ouw, ortadall bu kadar kolaylıkla gırm1şlerdı . Midur ıkielnı yaııı nııza ı ııaıl,ndı. 
kaybolamaıdı. Çaj!.'ırdı: - Daly , ıS.. •Öylediıtlm y&lu ara. 

M usaadoe ederseniz, dedi, mah-
pu laıı yol taıııiı ıtıe ,otuıen ır;ardı-

Hepimiz auaayorduk. On dakika - Park ... C.llahMI 1. Buraya c .. ı alJlı& mı?. 
kadar •onra heıılt>huneden çıkan bır llnız - Aradı:I' efendim. 
kaç kı~ı bızım tarafa doğ'ı u ırclmly1: İkı ıardiyaRın ela ,.Uzlert upsarı - Na buldıınııı ?. 
başladıiar. •• terden, tozdarı çamur iı;lnda ldı Dow'un lcaçtıtı Jf!rıien altı met 

Muuar: Çok 1111lrli ıoruniyorlaraı . re l\Ud• bır a~ıo<: la lkt kuı~ıın y a. 
raaı va rdı. 

- Yolun avnı tırafmdı ını!. 
- H&1ıl okhl, ulatnııı, Mdl. · 

. - Hayır, akı ı r.ıhe~ındı. 
\•unları sızııı ) an ııızda ısucvap ede. Park ızahı.t vermeye bı&zıı·lauırken _ . ,, 1 ,.. il .. , d ' ... 1 
• • il Mudi!r raro. ı e •...;o & ;ıan a on~d: 
l<'!!tnı. Bu ı~ hana hil'a:r. acayıp gö- ı Co ahan lk:llch: 1 . , 
ıtıı'lY"r Hu ııurr.•le sizin ıfe fıkı · ı- - Mister Mag1"lı, sekw. ı~edir ~O tıald.<t ıo~le~ıniz! Dowun ka. 1 
ı zılı.•n istifade edl!bılillnı diye dii- yol tamirın~ götiirdiıiıimüz mııthkCım_ çabıhrıP..ııl lç.T: J.aı: rıara aldınıı!. ı 
, "<iıım. ll apı .. haııeden kaçmak çok lara ılnek lille uçurtmadık. Dow yo. Collab"n ll"••rıldandı: 

Müdar : 

ıı· dı.ıı. Buna bn dokuz Stnedı .!3 lun lc~nanna ııa almıya gltnışU. Bır. - Niçın ll iater M.agnua •• iliz.-
• •t-•el b ı:- tl v·l" aıırak doı t ta- ı denbıre kovayı fırlattı ve ormana bic ••• 

n ı mu~df•k olılu. Mahkum fıra- ıto,tru koıımıya başladı. Paık ,.e ben, ll>•tHSn&ı Hr) 

lllr1.1lık -· Otl• 
•r•nıyo.-

~ı.-ara,, T ahim ,, • .-h-a-
1uıda ,...;.a.e, r•r:ir bot bi: ..,d tll 
aranıyor. Harcmizd• M. M rı..· 
tnUZU,,.. nıekh:p : ~ biidırilnu"I" 

---· neo H· • .... ,~. 
H 

mı. : 1ıt 
16 

1H7 
.... ı 

ı el • ..,.. 
ı 

1fui,T.. 


