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Güzel san'atlara mükafat 
Harpten evvel Fnııısız gautelerini bol. bol okuduğumuz •· 

manlarda, muhtelif :miesaeselerin dağıttıklan çqitli mü· 
kafatJann havadislerine gözüm 1akıldıkça, içtnıde bir nevi yok· 
luğun baaretini duyardım. Filin, Fransn akademisinin, diğeri 
gonkunın bir üçüncibi! Renodo'nwı mükafarlannı ka:ranmıtlar, 

tabii ~Üratle töhret ~ahii.>i olmuflar, kitaplar, elden ele dol~ıyor, 
yalnı~ Fr nsada değil, Fransız lisanmuı yayı)mlf olduğu bütün yer· 
lerde, edebiyat münakaplumda, genç kadınlann kırmw dudakla
nnda, gece, okumadan uyuyamıya.alann dilinde, emeğinizin, 
ilm"nizin, aanatınmn tenkidi yapılıyor, yalnız f(ihrete değil, ser· 
vete de kavutuyonanuz! Kitabuuz, ç~itli lisanlara tercüme 
ediliyor, artık beynebnild salıad. Cenabıhak size yürü ya kulum 
demİf! ••. Ne mutlu size, ne mutlu aizi yet"tiren manlckete! 

BöYfc mÜTibit bir tarlada, :rer yer filizlerin yqerdi~ ini, çı
çeklerin açtığını görüyorsunuz! Eserler eserleri takip ediyor, bir 
ıü:ı:ülme, astıfa haflıyor, iyiye, doğnıya. güzele doğru bir yükselif .•• 

Cümh İyet H .. lk Partnmin Güzel sanat eserleri için mü. 
kafat koymıya kantr vttd"ğini ok yunca, içimdelci hasret çözü
lüverdi. Zifiri karanlık gecderde k ı sahilleri donatan ve hüz
~ dağıtan ü:nid dolu ıJıklar iç:nti kapladı.. Şimdi ıalnrla bugün 
ahlan tohumlann yqermesini bekliyorum. 

Cihad B4BAN 

letrlkaı ao Yazan: KANDEMiR ...... ········-······ ..... ···-····-···· 
Cemal Pata mektubunda Enver Pa,anın 
hareketlerinin fena tealrlerlnl anlallyordu 

Bundan b~ka m6 yo Briyan, Ma-ı daki mümessilleri Enver Pa a gibi 
reşal Llyotet, General Guro, nıo yo akıllı vo namuslu telikk1 olunan bir 
~oınpaı gıbı Pran 12 ekabır rıcalı zatın boy!e bir iş )'apacağmu bir 
ıle ve İta!yanın Paris Sefirı m )O turlü lmkin veremiyorlardı. Fakat, 
~orçl& 11 de guru .. rek, htrbırile nıhayet hakikat olanca eıplaklıfı ve 
ııletn! fslim hakkında uı.uu uzadı~a çııidnlltile mC')'dana eılttı ve bislm 
ıniikalcınelcrde bulundum. O filrada cmnlyet.inuzi suiistimal ederek bns
Panse gelmış olan Ankara Haı "cıye macılara ltUtak etliti ımlqıldı Ve 
Naı.ır: \"u uf K mal bey ve l tanbul ylu bizce hiç inkar kabul etml;ecek 
Harıcı1e Nazın ln t Paşa il~ de derecelerde anin ıldı ki Efganıstan 
gorli .. wm. H Wl1$a Pa ı t ıslam~n hülnlmeti ~Wroıe akdettiği muahede.. 
n nfntine hııdım olub lecek hiçbır ye ve bize kıs 1 verdl•i müt delil 
fıı atı knçıı madım. rutı w rş ea 

Fbr f hıned V fi k d . v ere ragmen Enver Pıı. a)ı hlma.. 
e ı an en ı me ye ediyor v, ona gerek . rek 

gonderilecegi miiteaddit defalar esl"ha • "beti :aıa, gc 
nı,yon buyu rulan doı L yuz. bın Jngllız edi~or. ve c e Cl yardım 
lıra Lnı himilcn Pa gelmiş ol- Elb tt t il zı 
ı;aydı arzettlgım toplaı ve mitral- ta d e e ng ~ erin ~üfuzu Efgauis 
~mı er alınmı~ ve ~lmdı Hındıstan n a şayanı nyret bır dcı·ecede te.. 
tarıkılc .Af.gam tnna evkcdl!mış lıu- ~ayut e~fştir, ~iz Enver Paşanın, 
lunurdu. l•'akıı.t bHın voı um hang lngılızlerın hır aleti olaı ak i;, gör. 
mulah tzavn m bnrd.lr . dcfatlu vaki mektc oldu~una ihtimal veımıyonız. 
ola ı ı ' ata rngmcd rmra gt>lmedı F~kat 1ngilızler bu teşcblıfisten aza. 
\ L ııım ) upt 'lnı flızaı ultuı da bıt.. mı suı-ette fııtifade etmek ttırclerıni 
l b hir fa~ hı b ıl olmııdı. bulıı.caklardır ve bulmu~ardır. 

tart .ı) nıh > tıııde Puaııkare Enver Paşa gıhı bır adamın nasıl 
h r ri 1 a •oru tuk. Afgan! tana o~up da bunu. takılır edememiş ve 
ılık la ı bir Scfır or dcreml-ı boylc yanlış bır yola sapmış olduğu. 
kl ı fakat tıcnım lcdıgim nu bir tiirl anlamıyoruz. 

y ti ı nn ıı 11) tıııe Fran ız. Ben buncian iki ay evvel, blzbn 
babı sı ı ıd n b rınl tayın e. Şaı ki Iluharadakı konsolosumuz va. 

d k illcrlnı v bu u t.. sıtasile, Enver Paşaya bir haber gon 
1 k t m l ol gı gıbı benim derdiın. Ve OO)l yanlış bır siya et 

i t.edı m b yeti f nıy :rıin de Fran- takip etmektense gelıp bizimle kon • 
31z p ra l ıl iş olac ını masını ve ne 1 tedl ini ııah ~t.ıııcslnı 
s ll dl İuhntı '1ilt.ı dan anlaşıl n. tcklıf ettim. Bana gonderdıgı "ııvap. 
g Vl.'Chılc p rl e,>ahaüm cldden ta, Tüı*istan ve Buhnradakı nuslnr 
mu ffaklyctle n ti~elenmi tır ve hi.milen oraları terk ve tahliye ctnıe. 
ıaıınedisorun1 ki, bu onb:ıhar mev- dıkçe blzlml" mUz.akercye k l'lyyen 
lı ınd bir Fransız be) eti fcnniy ı ,>anasamıynca •ını v JılçbJr yere git. 

J\ nb Ii ziy ret etmiş olacaktır. Q>na. mıyeed:ini bıldirdi. Bunun uı rfnc 

Öınimüzdeki pazartesi l,"\lnUnc te
sadüf eden lstanbulun kurtıiluş bay. 
ramı o gün büyük merasimle tesit 
tdilttcktir. Huırlanan programa gö 
uı gündüz v gece resmi ve buswıi 
bfitüıi bin Jnr ba~ nık ve elektrllderle 
domı.n:ıcaktır. crn ime saat 10 da 
Sultnn hmet ınc)d:mından atılacak 
21 pare topla başlanaenk, g~1t re~ 
mine ıştlrak edece askeri kıtalar, 
mektepler ve muhtehf teşekküller 
Sult:ln hmet. mc)damndnn tı-nmv y 
cadd ini takiben Tak ıme çıkaca -
Jardır. 

Tak.sim meydanında bando taı • 
fından İstlklal m&f'?l çalınacnk ve bu 
esuadn meydandaki dırc.> •e bn~ rak 
çekilecektir. Mütc !tıben Cümhuriyct 
ıib.llcsine çelenkler konacak ve Şchlı 
Meclisi iza ından bir znUa gençlik 
namına ~üksek tah il tnlcbc inden 
bh· genç birer nutuk &Ö)llyccckler -
dir. Nutuklard n "onra Taksimde 
gc-çit re mi )apıla aktır. 

Oğleden onra at 16 da Belediye 
Reisi, Par.:i Rc"sı ve Bdcdlye aza • 
ından murekkep bır he) et İstanbul 
Komutanını zi3aret ed r le halkın 
orduya şu1<ranını al"U'dccektlr. G e 
Tak6.im meydanında Ş hir band u 
taıafından m!Ut p:ırçalar çalınacak, 
saat 20,30 da Vall, ordu ereflne B 
1 d ye gazinosunda ziyafet verecek, 
bayram bütün Halkevlerindc de kut.. 
laııaeaktır. 

licaret Yekaletiıin 
ıübiı bir karan 

Siimriilt.lerden çekilmigen 
malla,, ltiikumet tl~rlıal 

teni• t4bi tatacalc 
Ticaret Vekilet.i, gt1nu1lklerde bek 

Jetillp çekihnlyen mallar için mühim 
bir karar vermiştir. 

Bu karara gore, 1stımbul, İzmir, 
Mersin limanlanndaki gilnıı·ük an
trepolarında bulanan nınllan ncvi
lerile mlktan ve sahipleri bankalar 
v gümrük idarel rloden ınUıka 
Tiearet Müdurlilklerince tcsbit edil
miştir. Bu mallann ahiplerine bir 
kaç gilne kaılar tebligat yapılacak 
ve tebUgııt tarihinden sonın bir h:ıf. 
ta zarfında çckllmlyen mullnı· uliku. 
daı· makamlar taıafmdnn gilmı ük -
lerden çıkarılarak tcvz.lc tabi tutula. 
caktır. 
Ögrendiğlmize gor tacirler, bu 

mallan gtlmruk d polaı ında knsden 
bekletmekte Ye bu suretle maliyet fi. 
yatlarını yük elterck k r }"Uulelcrln. 
den daha fazla istifade tmcyl dü. 

nm kted!rlcr. 

iki motör çarpı tı 
Evvelki gece llmanımızdn bir de. 

nlz kazası olmuştur. İnhi rl r İdn
TeS!nin 22 numaralı motöı ü, Şile li
nııınma bağlı DeL·vie motöri1c çar. 
pı nııştır. 'Müsademe ncticeııinde her 
iki motör de nl\'ır hosnra uğramıştıı·. 

Şikayet 
•••••teııtıııMtı•t•tıtt 

b h ktan çok t nnl ederim ki, bu Husya huküm ti de, aureti kat'ıyycdc Eczahaneler 
ın Kihıl vurndundan ~el ben atideki kararı verdi: Enver Paşayı perakende safıfa 

d or yn muva al t ebntf buluna- ve b!lflna topladığı asileri Ru ya er. 
y m :t dusu vasıtasJle kimilen mahvetmek. m • c b u r 

B ndan nrakı atırlarda Cemal Ru ya lıükumetinın bu karan kat. d 8111 1111 d 1 r '? 
J> , Enver Paşanın ma16m hare- ldir. Bıaim bunu tebdU ve tadll ct-
k•>t ııtn tevlld di · ve daha da ede- meınize iıııklbı yoktur. Bız Turkistan Sirkeadc maruf eczanelerin 

birçok lan uzun uzadı~a ahalı !il{ ve )ıilha sa Efganlstana birinde ufak bir tife içinde 1 O 
t ktan tu nrn dlvoı ki: anlatmak tiyorus ki, bizi lcoV\ eti_ kuruşluk oksijen istedim. cAz 

« B n Kabı de b lunduğum sıra. mız Enver Pn~lar gıbl lclılenn te. miktarda veremeyiz, büyük 
da En,er Pn adan aldığım mektu. ve fil ,&deblleceklerl harekat. lsya- fİ?C ahnıu declile.r. Bu mec-
bun bır tıknı ında BerlindP. bulunan niyeye ka~ı ifıdlr. Onlaıın akıllı- buri satışa ra» olmadım, az 
Tal t Pa~ merhumun İngilizlerce 1"1111 baRlarına rretı"rmiye he~ nııman ·ı "d d w b " .. • ~ ,. ı en e iger İr eczahaneden 
trsrıkl rneıı: 1 tmıvcı karar verml.$ muktedırfz Bunnn ıçtn Buhaıaya ve 

• b 1 1 O kuruşluk obiı"en aldım. 
oldu •o hilmyo o unuyor ve unr ıı TürkistaRa ordumuzu11 e11 guzid kı. 
dolayı kPndl inden kullıven katı ala. t:ıattnı sevkettik. Bu kıt.ual içinde Eczahaneler hu gibi pera. 
ka ctt~ı v" bu hu" ı u rcsmf'n Rus. pek çok uvari alay) rı vaxdıı. Hare. kende satışları kanunen yı:ıp· 
ya hukumetıııe bılrllı dıti ilave edılt. kiiu 11!\keı iye pek yakın bir zamanda· mıya mecburdur. Eğer bu cc-
)ordu. Hatta 'l'alit P anın ısaha.. başlıyacakt.ır. eticeyl de keza pek :uhancnin nöbetçi olduğu :w· 
detınf mateaklp KlibıldPkJ benrl •- )akın bir zamanda i tihssıl edeceği. maAa tesadüf etseydim mec· 
rıedlf nlCl'hum namına fatıhıı mer i. mızc ~ plıe etmıyoruz. buren. lüzumsuz yere, fazla 
mi yapılmn mı (J > :t tı şııhanelerin. Fakat mad""l ki ,,1 1• bl· C!n ....... 1 ı_ • • 

P ... , ,. ... v-n-. para vereceııo., ı me yanımıya. 
d n ru:a tU •ım sırada, Envel' a. Buhara ve Feraa11~-'e Env"• Pa '-

f h ... '""" .... caıı; miktarda okmjen alacak-
~ nın ""ay tin at en mel' umun Jle harb dllot-u.ı ve zannedıyonız ki 
ııoıı den lennde fngili 'erle teşnltı Afr,an uu d ı Enver Pataya yardım tım. 
me aıye ha lamış olduğund n dola. edi~or. Bu h ide evvelce sizin ta- TASViRİ EFKAR: Karii-
}t şimdi fı\lih okutmak muna ip \'a utunuı.la Afg nı tana verınıye mizin haklı şikrı)clini l anbul 
ot ıp olmıyn<'a~ı bendenlzd<>n i tıfsar razı olduğumuz top, tuf k, para ve sıhhat müdürlüEünün dikkat 
b ıvunı1mu +u da bö te bir yın ' safrcyi blttıılıl veı mekten şımdilfk nazanna koyuyoruz. &:z ha-
1tk n P k te ıUmnt edemiy«-eğlmi sarfuıauır ctlık. SJze vaad ett ı-.ız · 

b b d h m nenın ve müştekfoin adresi 
an dcrek u apta mu aa cı ane. şeyi rın ri i artık veremı·ye'"n- f 
lerlnl temtn ed Hmlştim · """- l•m-a•h•u•z•diiııUTiiiiiiıı. -------..: &ı&. (De a.mı 'VCJ1·) 

Hnlbukl Enver Pata on b:ı~kcU. 
n c bb e meden evvel rıe bcnım, 
1 0 de dığer arkndaşlnrdan hıçhırınin 
re ıne müracaat etmemiş ve blnncnn. 
le • bnc ka~ı verdiği e ve al. 
d ı taahhütte hani olmuştur. Rucı. 
ya hukılmet nin emnıyetlnl suılstimal 
k fıvetlnl i e izaha ltizum gorm\i. 
yorum 

O hükun etin g terdığl büyük bir 
ft'mat aye inde Buharaya kadar gl 
di:vor vc onra da ona karşı muhn a
matkar bir vaziyet t.D.kınıyor. İşte bu 
ah"al dahilinde bendenız de mayısın 
sc-kızıncl pn M kovava mov t 
r.ttim. İki J,\'Un sonra da Karalıanla 
gıM'u,tum. Karahannı lfad f'1Ri •Y
•en naklediyorum: 

•Avrupadan yeni ge:d!l!lnfa jçln 
Emer Pa nın s n avantOrii hakkın. 
dıı fazla maltlmatınız olmaııa gcırek. 
R(n bunları &be beyan edeyim : 
'Enver Paşa ıılmn mal RlUnuz 

otan tanı garipte Ruharadan fımr 
etti en ııonra Şark1 Buharadnld (,r. 
bnbı kıyam ile t rıld "' 1 ederf'!r 
hl m aleyb1mlze itfını hnrbettf. Biz 
btda,.ette bu cfeHee hattkete inanmak 
bttmP.dik. 'Bflha a Harıefy KomL 
ıerhğlle onun Bahan ve Tüm tnn. 

fi) Cnıal hfa, o 1G111011 TıılcU 
P ta ın "1h • tn.e ılllt oku.tmuıtu. 

Edebi roma11: 4 Yazan: Sermed TALAY .................................. 
tıı;.t GÜNLÜK KISMIN ean rıx ctdoU oldıığu uze-re i.ç61"i gi. 

HULASASI rer; onula ıarı.pn, g~l bb- ka&ın 
P"lwul, 1.4: '"1uUıı ~ he. oomr; lft0t1Maam. rtkm«ı dil ka. 

dıye ettiği M,- balo da'P<it ye81 •l'ıtlo. d nt toldb eder, lıikırdıva tuta.r. 
s1;ıcü, Perap<ıl«ata. it r hay r llt'ltUe o ,_ 1 il ._,,.,,.a b d 

ti il L-• f , .... p e .,.._a ara m , y n 
'lJf: nıwnma '!Itır en <1ıuoya oltm. 110 yolda duran J'emadın 6nfınd n geçer 

kha~~tmhıulrltu! r. ,,~abakhlleyin "*· k(!n, ~lıkanh, bu kısacık r.amaıı ı.ar
ıL.-n u11cnımc:a ....: o ma ..-J 

• ,,.~CJ& fında. bır Ylitn tez.adlı nıulaha:ıaya 
fCJI, b-u da.ııcti11e OlmUftw". Ptırapa. EJhnınde bir geçk ı·esml yaptırmıştı: 
Lıuıta, o gece, b•,. çok gw:el kad 11a. 

t~f ~ceği 'IJO bu'Hlarn•ıı btrl.. İlk dü~Üfl<!e'ı1, güzel kadının peşi. 
Bile biı afk maceı-Q.fl geçıroeeğf sıra çricıp onu tak1p chnek, bir sırn
ü~ luıl11a11a doJ.o.r. Bil /uc~ smı getirip kon k oldu Fak t 
doa (Jj/ıl ca, tıTaf"'uı uzamış ol. bu kararı takip eden ve do mı dan 
<iMju akl geli; berb~ utt- Olen litekf d!işiinceler, pişmiş aşa 0-

tnek ıue e ~hımr. p mau ol. ğuk su k tarcll!ına, 1Jk fikrı boz.u. 
<hğ ı · , sokağa çı/{tu!.'Nf., ht:rMt yord~. 

çidoo de Od P4J°<ı almd tnecbu. Sanşan güzelin takibine çrinnak 
"*ftiMe kalır. kolaydı, fakat, ya bu teşebbüste ya.-

Ewktı çık-takı- soıtr• • r ,_._ ye kahnat Ya, fena lıir mnkabclt!)'e 
f orl ' ö ı d Y" <' k~n her t~aT: iı kartıt Şır:Ct~T Hfltti, ıra.. 

1 

1 

.. • ---
Merhum, Şiınııl mektepleri için klUik edebiyata ve yeni 

himleri Öğreten pedagojiye uygun olarak birçok ders kitaplan 
yazmıt, Türkçenin yalnız grameri ile deiil ICıgati ile de çok metaul 
olınut ve bir de kitap telif etmiştİI'. 

---
tiğl Mısırda Mllanf NezareU Hi.. t llıtiliya ufradıktan tıOflra ilim n lr. 
ıli Maksudinhı cElkavantnul havi. fıına kendisinı veren blr allen\11 nee
yc> lsmindt>kl Aıap gnımerrnf din hnJendf.ı-. Kendisi Kazan civarında 
mu.ıllimi, imam ve haUp olıı.rllk ye. 'faşsu nahlj.·esı roorke.!nde 1869 da 

dol:nmştur. Pederi o ltoyün muaniml 

B fiyfik Türk tarihçisi Rızaeddin 
l• ahreddin oğlunun irtJhalınJcn 

soına blı- bü) uk Tu rk ulimi dnha 
knvbettik. Bu zat en meşhur türkçc 
gı~mer alimi Hiidi Mnk udidlr. Fa. 
kat en bfi\-ük hi:r.meti esl1 1111u1de, ya. 
nl Anıp ~lifbıısıııııı kıı-aetırıi esans Muharrem Feyzi TOGAY 
tutan türkçcnin bunye 1ne uygun 

Nizamcddın Maksudi idi. Pederinin 
ın• ' cblnde V<' daha soma Kazandaki 
Allııınlye yilksek melı:~bmde tahaD 

.>ln11) an ilk 'li orta mclüc_plrrdekı 
T'"rk dılfnin Wri i usulü ilga edılc_ 
rek bunun yer.ne Tfiı k ltlcriııi la. 
mamile kullanJığındnn cSnvti elifba> 
i mi verilen mod rn dil tedrls usulü 
ntın vat' ve tamimindeki büyuk hlm
n1etidir. 

Şimal Tiirklcl'i mekıepleri için kla. 
sık cdcbly tı ve y ni illınleri <ığn:tcn 
~c pedagojiye ızygun olarak biı çok 
ders kitapları ynzmı,tır. Türkceniıı 
yalnız gramerile d ıl lu atıle de cok 
meşgul olmuş Hl müsbt?t !lımlc !tt' 
mustamcl kehmcler için bir lügat' ki. 
tabı da telit: etmi tir. 

nn ve ilim tedrisinde meydann 
gctıdlği cereyan a1 nı zamnnun hariç. 
teki Türk iileminin içtin i si tcını u. 
zerlnde de d rln tesir yaparak aı p 
illmlerı, garp medenlyc>tlııiıı de tabıi 
fauıil cihetle.ı.1 beninıscnmhıUı. llu 
ssıY de A vrupsı mUI tleri imal ve 
,ark Türklcıini yuksck ve a ı i bıı 

ı tınİif 1'C nmum Rusya ıslim din !r
tl lı Türk.ere nuıhsu bulunınııst- ' le ı nıcch~indf' imtıhan ,,erettk mfi. 
na ragnıen .1ısır mekıepleıı içiıı dı.ı d rri ilk şahadetnamesinl almı~tır. 
kabul ctrcııv h. Daha sonııı, modern n 1 T' k ...ı. 1 j-&.. 
Ara 1 in d , mıı nn nra ur m=tep eı· ıurı 

p grnmt-r er ın mey ana gt>.nıe- d 1 , U tedri ilerini si h et. 
6lııdı•, Jiaı.11 Makırndıni grameri c- 1 n ım .s us~ . u a 
.ıtı tutulmuftuı· nıeyı k c.lı •r.e ı~ edınıniştır. cİb ve 

· t: Va t,. ~ ıetclerl gibi «Yılıhn dahi 
Hııli.ıuki Badi '4ak udi niçbır z ı. k..-ı) ıı n•!lb ~tçl ve moılf.'rn medt•nlyet 

1111111 Aıaµ mc:nlckcUeriııe seyahat eL huııftRıı irtl. İd:ırehanesi bütün Tiirk 
memıştı. Yuln.z bir defa lıstaıılııltı ııııln vvcr ve alımlcı inin t.oplnn ı ve 
ııyarel ~tını~iiı. n ı nka a ınnhalll idi. Adeta gayri 

Buıadu kaldığı bh sene z.nı!ın• a n- ttıı bir akademi idi. 

Ahmet •that, Ahmet Cevdet, h. Her tüdü siyııst ve l'mi mesele. 
nıııı F. ııt \c 1'~ ı ullar g bl cı znnıa- lc>r b.:ılıl l\lt'VZUU olnuıkta idi. Türk 
nın bdli b.ışlı rarıı Tı.iı kleri mu • dil" ııı bu\ ük hi,dimlerlnd n bırl o
f kkıılenle muaıcfc pe~dn etmi"' \"(I lan n(ıınt : "111 Harli Jlfak,.udınin 
rı emleketlııe dondükten nra ı!ıı b11 I tı tıl ali Turk trm muhitinde şl.iplı<'. 
zevat ıle mektup va ıtas le fikır tca. ıt d n biı teessflr U) andırmıştır. 

t.ı ine devam etmiştir. Hadi l\lak u. H ıdl \lıık'ludinin birııden Ankara 
dı )alnız tedrı" ha:vatınd değıl, ga- HukııJ.: F k11ıt ı Prof: örlerind ıı 
ı tecilik met!legınde dt tanınmış sıma ~ d ! Jnk ı I~ e taziye beyan cdcı 
lard ndır. ve Ulu Tanndan rahmd ve gufran 

diler r.. 

~ • . A • : • .. . 

SiYASi VAZIYET 

lnglltereye göre 
vaziyet 

., nıiliz S..Mkili eltin Anm 
lı:aman1S1nda harp YUiyed 

baklanda pçen aç ~· yikıaJa• 
n bu!Ua ederek beyanatta bulun
du. Çok aıçı.k olarak söylenen 
aözler timdiki ve babv.sus gelecek 
ah•ali lngİlten biikUmeti nokta• 
anıdan bayii tea-wir etmektedir. 
İnptere için • mühim vaziyet 
Atlantit m~bcıidir. Geçen 
~ ay urhnda Atı..nlann bahr· 
dıldan ıemilerin evvelki üç aya 
nazaran daha a:ı olduğuna haber 
vermiıı •• bugünkü hale. İD.aa.wak 
ati hakkında emnİyel caiz olamı· 
yacağını ve Almaıllarm Atlantik 
harbini kazanmak için pyretle· 
rini bir kat daha tekıif edecekle· 
rini aöylemittir. 

CburdüH'e SÖft lsı,; harbi dur. 
durmıyacaktır. Alman ordusu 
çarpıfm1ya de-.-•m edecektir. Fa· 
kat a1>1l büyük muharebeler gerek 
Şark, gerek Garp cephelerinde 
gelecek ilkbaharda yapılacaktır. 
Ylllli Abnanlar hem Ruayada 
hem de İngiltcredc kati neticele. 
ri almak üzere fimdİye kadar 
misli görülmemiı bir tiddet ve 
~vletle hücum yap caklardır. 
Binaenaleyh 1942 senesi ilkb:ıha· 
n fİmdiki harbin h~ prki Rus· 
yada, hem de ·mali Atlantikte 
kati ebeır.miycti haiz. olacaktır. 

mcdı•niyet seviyesi sahllıı olarak t.ı- .Japon ordu ve donıınm:ı•:na karşı 
nmu'!lardır. Ru 3-"tlnın tıg-radıji;ı nuı ltJ iyet.in ak. 

Merhumun bu ımıvaffakiyctlcrinde stilV.tnPlı olar k (ikan .nkılfıp hare. 
en büyük llınll, şüphesi:ı: bilghlnfıı ete. ketlPrlnin zorl~e·Çıı~lık 'rurklerc> _ıtıı. 
l'inliğl ve şark ve garp illmlcı itıdl•kl hl guı:P. e neşrıne 13'U"nade veTdiği ı:ı 
resuhu olmuştut. Şarkiyaltakl kud- ıııan, bu ~r attaı~ ilk l •ifa~e edcn
Htlne bır misal, dini mcktcpleıde tcd 11t·r e~ blrı de Hidl Mıı.k ndı olmus, 
ri eclılme\'. üzcro yazmışı oldugu Aru. ve Karımda cYıtdı:ı:::t namı aıtm.ı.<t 
bi grnmerl, büt.ün Arap alemi için yevnıı hır gazete cıkarnıış.tır. Bu _ı.ra 
de busbütün yeni bir ey olduğunıl:ın ttle 100~ s n hıden _191 '1 • ene !no 
Arap mcmlclrntJerl tar&f'ından wkdir kadıır, yan! Ru v dalcı ııon ınk lab:i 
ile karşılanmış olmasıdıı·. Hattü A- kııdar devam etmiştir. 

İngİIİ2 Ba,vekili sözlerinin en 
:ıiyade dikkate değer kımu lngi· 
liz ord una aittir. Churchill ln-

MWıarrem Fe,/%i TOGA ı· ) 
gilterenin iki milyon meYcut \1 

Yeni 
ko peratifler 
teşkil edildi 

• ı•atan muhafızLın i1e birlikte ga
yet mükeınme.1 ordum b::ı1undu
l i ·nu ve kadar var iri, Alman• 
llar İngiliz adalarını istila tqeb~~· 
sündC' bulundukları uman İngı1ız 
ordusunun müdafaa vazifesini la
yıkil\! göreceğini söylerniıtir. 

rap irfanının en ziyade teı ııkki et.. Hadi alt di Kazan Türk devleti .... ....,._... ______ .......................................................... ··-··-
(.__-_A_s_k_e_r_i_V_a_z_i_y_e_ı_) 28 34 sııyılı kanun hükümleri

ne göre memleketimizde bazı ko. 
oı>c-ratiOer tesis edilınıştir. 

KIFKISY l'ltanbul yıış eeb.ze ve meyvn 
t. r m sntıı1 kooperatifleri brilW,i· 
nt b.i~dı o arak Trakvanın bütün 
haf.cı mınt ıkalarmı çerçevcsı da. 
ı.·l ne • lm:ık iızere mnkezı Mü
ref de olan bır yoş üz~·m koope. 
r ıı'ı kurularak fanlıyc e geçmiş· 
ti•. inuirz ·m .. 

Murdte koopl.'ratifi nvni z 
ma ndo bu mıntak<lda P.eni~ b r 
şarap işle ınesi de m ' n 17c·i
hCf"ktir. Dundan baka İ~ınir 
incir \'e i.ızlim tarım satıs koope· 
ratifleri l :r)j- İne bnP,lı olmak Ü· 

zere Bayındır pamuk, Selçuk İn· 
cir. Cumaovası Ü7iım kooperatif
leri, Girf'sun fındık satış tarım 

kooperatiflerine bağlı Ak~akoca 
fındık kooperatifi kurulmuştur. 

Yaz . • Ge 

A nadolu Ajansının Londrndan \ Rusyadn yaptıklsıı ı tanr\ uz.lar kar. 
verdiği bır telgrafa göre Al- şısında, geı i çekilen Kız.ıloıdu

man ileı·I hareketi Kafkas petrol sa. tara yardı zarureti hasıl oldu. i. 
hasını tehdit ett.iğı takdırde İngıllz ran, bu :yardım .fıkı ine• kuı ban glttı 
kıtnlıırıuııı Sovyct orduhıı ıle beı abcr Baku petrol aha-mm Almul\lann e. 
bir afta muharebe <..>de<: kleri bau linc dtişıııeıne · için oraya bir İıı .. ı 
İngil1z mahftnerlnde soyleniyormuş. !iz cıl'dusu goııılcrmck ve hunun ~in 
Alm:ınlar Rostov'u ı,reçmı~e ve Haıer de iranı fıgal edip Hindirtıır.lıı Kaf. 
denizi sabilile Kafka ya et<•klerine kasyn arasıııda yab::ıncı bir Lılltu bu. 
vnrımya muvaffnlı: olurlat a İngıllı lundunııamak fıkıı hlıkim ddıı Hm-
toplannın petrol sahasını müd faa dlstan, Avustınl~ a, Hint Denı7.i, Bas. ""ti t haberlerlt 

Naftalin bollandı 
etmek üzere Ruslara yardım edecek. ra korfezi, bugünkü harpten 1 rç mn. 
teri muhaldcak imiş. Diğ r t~lgı ana. t esslı otmı~ an sal\alardır. Buralar. 
ra göre de General Wavell Tifhse da Alman denizaltıları ve ova k v. 
ve Tahrana gltmlE"o; Kafkasya m "da. vet'kri IOktur. İranıfakl demir:) olu M 1 k t k" ft ı· "k 
faasını wtldk ed rek Hındiııtana diiR da ıslah ve takYiv edilirııe J\afka~- em e e te 1 na • ın mı tan 
mu~. İncilizler geçen Cihan Harbinin yada tA!sls olunac~k bir nıuda!a r bollaşmıs ve sıkıntı kalmamı tır. 
sonunda da Bakuyn Jogıu bır gezin. he!!inin muvasalası \·c ork hfzı>ı<:t. Tıcar t Ofi i dinde bulunan naf
tl yapmı~laı-dı. leri emıuy tle ~liy,.hihr. fştP hu u. ı talin stoklarını ihtiya·a göre tev-

Bak\l petrol kuyuları öt<?denberi retle, Hindistan ba~kumsndıııılı •ıruı 7.İ etmektedir. Karnbükte mü· 
lngDızleı ın dikkatınl celbctm ktcn gönd<'ri~mlş ~an Geıu~n.l W ~eıı. i- him miktarda naftalin çıkarıl. 
hiill kalmamıştır. Bu har'.ı•n boşında çın yenıdt•n bır lıareket cepbcsı lu1.eıl 'maktadır. 
Sovyct Rusyıı., henuz Alnıan dostu gö oldu: fakat bu eephe, NU <lrdusunun . 
rünürkcn ve Almanlarla blrhktc har- Rınırnzl ve• ff.aheşİ!~tan ~pheleı ind n *. lTALY A_DAN MAKİNE 
be girmesi ihtimali duşflm.lurkcn Rıı. vr YunarıİMb111dakl hıırp ccplı !nıien !GELiYOR - ltftlyadan memle
kti petrollerinden Almnıılnrın istıfn. cok farklıdır. 1turnda bi.lvfik kuvvet- kc imiz için mühim miktarda ma. 
de ini men için Orta .Şarktaki mut. lcı'İn haıeketJ,.ri liızımdır. l'krtn nıı. kint' l\ksarnının yola çıkarıldığı 
tefüt ku...veUerln b ubayı zapt<?tme dn son defa k\lşatılanık ımha rd n 1 öğrenilmıştir. 
kıi m esinin <ı znmanlar bır tet. ~ Sovyet onhısu veya c.>lli frrk cf n ı 
kık nıenuunu teşkı? ettlğı ge•çcn şe. fazla kuvvet imiş; alınan e frle,.,n * ŞARA~. FlY ATLARI AR-
ne Frnıısada ele geçen bir vagon ycI<ıinu, keı1ll"Siz yedi yuz b ne L 1 T ACAK - Uzüm fi) atlc.ırının bu 
Fransız evrakı arasında bulunan 00 ol ur. B yle elli v lıatti yiı2 fıı. sene :piksck olmasından İnhisar· 
ıı vesikalara istinaden Alınanlar w: kalık kuvvetlerin carpıstığı Y<'ı lerd lıu idaresi şar p fiyatlanna dıı hır 
rafından nan cdı mlşti. Şımdl taı ar. f nıdlizlcrin mU\•afCaklvet kazaı abıl. miktnr zam yapmayı kara rlaştır
lar arasında değişiklik oldu: Alman. meleri için btıhtik kuvvetlerin tahıış. mıştır. 
ya, Sovyet Rusyaya karşı b.arp etti. 11udfinü d6. nndük:leri aV'Vllr edile. * iNHiSAR İŞÇiLERİNE Almanyanın dmımanı v zıyetine ~i- bilir. 
ren Bolşe\"fk Rusya, demokrat f n~ıl. 

E.W Orilv Ktlmtı.nda.ıılaruı~ 

Ernekli General 

ECCANI YEMEK - f nrisarlar 
idare i Çamaltı tuzlasındaki işçi 
! lcrinc meccanen ,Yemek te,·zune 
ba lamıştır. 

tere ve Amerikanın dostu ve nıutte. 
fıld oluverdi. Fakat bu sefer 
ele Alman ordulannın Sovyet 

oı uzamış yanaklarıle, polls komı e
:rınıo, oradan dn cürruumeşhud hııkı. 
mıoıo kaTşısmda arzı endama ınec. 
buı kahısaT 

Teteddüdu çok siumedl. Balo bile.. 
tinin ılh.amılc, keııdı hi sesine ayır. 
dığı, Perapalastaki altı saı ııını ye. 
dtye iblağ etse, ne olurdu sanki! 

Gıızel müşteri, parfunıörlnln kapı. 
ınd n hemız çtkmıştı kı, Ferhftd da, 

tezgahtar knın hayret dolu nazar. 
!ar• altında, i;aııadan iırladı. 

Tara zama.nıRda ç ıştı. Sarı ın 
kadın, o uçaı· gibi yÜl"llY ple, bir 
hayli Uerlcmi", oku.ğın kalabalığına 
karışmıştı. Ferhad, mağazad'.\ bımz 
daha kalsa ve tereddüt et eydl, onu 
hiç şuphe yok, gozden kyb decckU 
Onun naıin sn etini, ozaktan takıp 
ederek yurümiye baıladı. 

Gene kadın, ne pek yava~. ne pek 
hızlı, ikisi ortası bir yurıiyuıle gıdL 
yoı du. Feı had, adımlarım onn u~du. 
raralı:, arad<ıkl feyl azar aı r 
kısaltıyor, bir yandan da, zihninde, 
cümleler hazııhyoı du. İlk soylı) cc •i 
sozün, hem bu nadide mahluka ~ a. 
kı!Jır asalette, hem de ortun, ters bir 
cevapla mukabelesındcn lei% kafaca. 
tı kuvvette bir s5z olntım li:ı: l<fı. 

Bır yandan da, en çe:itli fil;ırl rı 

ALI IHSAN SABIS 

bır arada, karmakanşm lşlenıe e ıı. d.ıdaklnı ının ucuna gelen ilk aoziı 
lışan d mıı ı, o andaki vulyetı tnhlıl so~ levıverd1: 
etme~ meşguld · ı - Hanımefendi, sızl takıp etmek. 

- Şu işe bak, hele. dıye d !IU u. ten, zınle konuşmaktan kend!mı a. 
yordu. Gec bal ;ya gıdec gl , :. !ll I lamadıru. 
heı Y ta, her ı-enkte, h r bo~da kıı- Saı ıı kad n bırdenbtre ııdu. 
dının en mebzul oldugu bır y re. K Ha · ı mnvl J! 'Zlerl, endişe ile buyü. 
metım varsa, bir aşk nıaceıasıle n ı ı. Etıaflnrında, sokağın w vlt
knşılaşmak ışt n de" i. Gel gel U , rıl' eı· n 1 ktnklen altında mütema. 
te adufı.in azizi ği her şeyin fcvkm- d yc!I hnk değıştıren bir kalabsılık 
de AkMm, baloya yliz ınün akı 1 ı k ynaşıyord11. 
gıtanek için bra .. olayım dtyP. kn !."ll Fcrhnd, gene kadının, kendısinl 
çık. ışl cu bırak, ıllr ra ln tep,d n Ltmn •a liuzduğunü gordu. 
kadının peşine takıl. Be~r S nirl,.nd! ve ıııinırlendığı zamıuılnı 
ı;ı:ıdıp donuverec wım diye aırtıın ge. da nıa olduğu gıbl, cıubczek:ndı. 
çııdığim kiıluııtur ceket.le ııyağımrl kı Ilımı Ceudl, dedi, hakl~ınn. 

e ki pantalonuıı ~·eL· ne, tert ınız bir 1 Kı1 •mıı b<'l.!:l!ııınedıniz değil mı? lıla. 
kıyatetlP. sokağa çıkmış ol.savılıın, k ka n bı lin biraz ihmalkar giyin. j 
İ<ıtRnbtıhın ne kııd r ncu7.~ \ n dlnı. Tıı aş bile olnıad ın Kırk yılda 
onlara teııad ıf Pdcı rf1m BiT 'k l'' hh tuvul :siz n n çıktU..'ll!l bir gün 
sakalla, bu üna ebetsız kıv ff'tle, ze o parfum ııi'd<' tesadüf edişim 
iş iz ameleye be112iyorum ıra!iba. Ko- c dd n şıı..:11nı hayret bir . Aksilik 
ğulruaz.saıu ~ok ıyl. i"tt. :\tann'nfıh, bu teferruata ehem. 

F rhRd pek dam gelin 
m den "avt nbilnıck için genç k rl 
nın en knlabalık bir yt'Tdcn gectiğı 
anı intıhnp rtti, yanına ııoku du. 

Her şeyiı gozc al1DJş fakat ıibııin
d hazırladığı su I cuınlelıırııı b t>
lni b rdcnb 1e unutmuştu. O aııda 

1 

n t ve ı f , Hanımefendi. Bu, 
iki c· ede kahı, ız gürür g • 

m M kaddt!rau değiştir • 
elin d ·n. Artık, ııizin 

nn ıı ~ıı imkansızsa, 
aynlmam o kadar 

Bu sözler prpte Alnıaalann 
is,.ali altındaki me:mleketlerdP.k; 
ha kla n 1arkta Ruslara karp 
İn"iltereden. askeri yardım ve as· 
keri \braç brklf'memeleri için bir 
ifttar tefla1 elmel<tedır. 

llunuı. için Rmyaya yapılacak 
yardımdan bahsederken Ru:;lann 
ilitiyacbruu bakır, kauçuk, tay· 
yare VC' hnt• • brnzin diye saynr• 
k,.n a•kc .. ~cn hic de bnhsetmemi~ 
ve bt nımfa da h, ... :ıte enin öyle 
Rusyl'!fl'! m:Jyo:ıll!r a ::.sker ve or· 
du görd re ;;.j asin beklcnme
m••sin" anl11tmış•1r. İngiltere hü· 
lcuınetine ı;öre nsll en büyük ve 
en ~i.ddetli mu rebc!erc gelecek 
illchıtharda sah:ı olacağa. O za
m. na kadar İnlYİltcre kendi i se 
ve harp mah:emesi vaziyetini 
dü7.eltmeyi iş edinecektir. 

Churdıill Akdenizc ve Yakın 
ve Ortaprka nutkun dün ahnnn 
kısmında temas etnıem:ş!İr. Fa· 
kat aylardanberi ve b.lhnYa 1on 
günlerde c~reyan eden had" e,er 
ve hareketler harbin sıklet mer-
kez.inin Akdeni~e doğru k v • 
dığ1nı gösteriyor. Churchill'iıı de· 
diği e·b· harbin Atlantik, İngil•e
re ve ,arki Rusyaya aiı aafbaları 
HU ilkbaharda &OD derecede tid• 
det bulacaktır. 

Şimdi de lngiltere en kıaa yol
dan Yakınşarldaki yani Ml!öır. 
Kıbm, Fil" tin ve S ınye.cld<i 
me•kiini takviyeye ı;a1~1a· 
dır. Yani buı-alara Omidburnu 
ve Süven l<aınalı gibi gayet m.ıın 
bir yoldan d wil Cebcliittarık e 
ve Orta Akdeniz gibi en kasa yol
dan binın evvel asker ve mühim· 
mat göndermiye çalısmaktadır. 

halyanlar ise bütün deniz ve 
hava kuvvetlerile bu nakti ... a\ı 
m"netmivc gayret etmektedir. Bu 
yüzden Akdeniz.in ortasınd g:ı--. 
yet bü\'ük dcnız mı•h rebe~r va-
pılmıık adır. Bunlann taf :. • 
iki tarafın harp tebliğlerinde bil
dirilmiştir. 

Muharrem Feyzi TOCA Y 

·····································-·-···-
Rektör Ankarnda 

Anbra, 30 (Hususi) - İstnnb1ıt 
Üniver ltesi Rektörü Cemil Bil!\Cl, 
bur ın Mnnr f Vekilılc tem.nsbrda 
bulunmu" ve ht nbul Ünlver!!it ıı:e 
ait baz hu<ıtısl~rda kl.'Tlıl ine naha• 

verm~Ur. 

l.'"'11n!'11Nıt""'"'ıunı.-.•11•,.....,, 

Vecizelerin şerhi 1 
Lnıı1111t1ıı .... ••• ............. "'1llMM•u•nıu. 

Dil h ıii ~ ü • t Ü r, fakat 
oil•l•ri yıkar, dev'ct'crı 
fölırutir ! CONFUC(U > 

Şnı kın bllyuk hııkfmı Conftıcltr!! 
hıç p yok ki dunyanın en bfi. 
Yl k u 1 mlanndan blrıdır. Sözle
r tÇınde hlçbır zurnan un ulmı
yacak kadar değerli olanları var. 

' dır. Bu im nalt.lettiğımis ll(lllÜ d"' 
buııla1 dan biridir. 

Dl!, d mn •ın tercüın:ını ol.nıı 
klicnk hır uzuvdur. Kafa bozuk 
oldu mu, bu dıl bır takım her:ı:eJer 
geve er. Ara bozP..eak, ha}'1lt du. 

ini alt t ed ek &03 sayler •e 
b yüz en bir a leyi yıta.r. 

Yme bu dil, oı::ta.hğa n1!ak zch.. 
n açar, fc at çıkarır v koskoca 
devl~llorl goçetir. 

<' f ll'ıus ne kadar doğru so~-
1&,oır' 



Sahife: 3 

ID~y:;:i~ lf.1•11Blt;.1=11tJl&CdU 1 
C • r e)ı j IJ I ALMAN '(J ,.. ıaMJ.C• •-> 1 batanm - ırec te olsa· tMhlh .a..ıt 

1 "91ır:'.2 D__. ..... , Dinkil . ti - Nıaretlı ol- olrnuından ıılQalacak ..ta(' lııb tJ-
ıv CI •- b ı • • JÇ ma ga.,-. rafa bır.ıkılıne. itiraf ce-k liaıa-t e 1 gw l mq ~ saat ıa e kadar devanı. etnu.w d k" la 11 l ..Abektn. 

1 b
• tak ••- T--ı--... ..1:- ,_,_ .. ü narka. e as ır ı, u nar a ., .. .,.. DU .....-. .._. ...... ıu--·· ~ Zira ıerelı: tarafı111man nıahallin-
a& olan Beieciiye 1ktısat Müd.Arlugil ı·a. ..._ -p laıı a•••n bovl- ıe• .... •·•er, --

por •~n llar.a&& _0 ugıa •e ) ı. rek Fiyat Murakabe KouriQ01U1n•• 

Odun narhı 1 

Tetrlka:78 ln.lllz l.bllll (1 inci ıahiftıdnı d•'*") 1 .. _,. ld bu ~ ı- ,_ ... .. ~ •-
KAHiRE, 30 (A.A.) •• 1 d e Doğu cephesinin ~umal bölp- de? fı!1'tlann .1ukııek olarak teslnt MNI defa ndUll lsdlıaa.1 nıttlralenr_. 

Ortaıark İngills umumi urar&"i- s o y e 1 sinde, bir piyade tümeni, 28 ve edilditi netkesıııe \'aıılmııtn. l gônderılıgi güzld.:? memuıların ver. Naz•m ae,ın, öldUrUlme•I lç"1 Enver Beyta 
hının teblıği: tMtA• ba'!L 29 Eylıifd'e ,ic:Wctfe mııdafaa e- Komfqyon içdmaından !nnrn ken. (f • Ti l'o+P<'rln iıt:ınbulda depo71l t _ ... _ eıne lterar wertli)or 
Tobnı.ta. maı.ı~ ·- 40Dld (1 tM:t llfllı.ı/edet&. ~· ditea bir dii""an menime muvaf tlMJe guruşcn bir m lıarrırlmtıe ıs. t~arm l'd r. odaıııın çeki ıdn A.z:1111l vazJf•Y• dav• ... • 

~n,~~ ~-...=·~ 'ı.!muı _ Şimdi bu. scııe iç'rnk . fu.lluı.ı:al':ı. faki,retle h&um eyf'.emr.rth tanbul Valisi ve l\füraka e Komiıı • • ıı~m rlc lıiH!ln munıl'•ilP nz ı ni . ııl- l - --
.. u~ -- gıılic<. söyıed gim mıktaı )"C'' o.ınun- Bu piyade tümeni. 21 o düş- )'fııu R Isı DokUır J,utfı Kıul.ıı· 3U hııvct 2!l5 klltUŞ41 mn: ohlııgunu gus- m td ~or İlcı al'kadB- tlanhğı (kanın) -ıabiUerindeD (1) 
iur k lf k il rınıı:ı: tlı1n ~ ıi:ı:IC'rce mil"Oll ton :P:l -ı ! ha. h h" 1 za- beyıınntta bufumnuştı.ır: ı ter.nek d r. Bm:a yilzc~ orı kar U"M ... , ınyc,yony1eınıdansoz s ~·.::ı'·en mı h··u. (Mtl!aıım lcmafl Canbalat bey) elli&-

. lı blllgealnde, eş 0 1\ • " ~ man blok auzunu ucum a r ., " ' " • l N" ı..-.4-fa;:.; .. ._.. .._. ettnitler& lat. )'apubilmun.I: n lı meld. Hal- ıe.is&i'r. c- Koınisyon odun fiyatları üze- edil ı cc (. 25) cdC'r ( l 1)) k ıu tıı ı ıınocn k.ıaıun, iak:ıt kanlı uaL ele bir takım kaiıtlat a .. zım "'-.>.on 

•ıman l•bftll hukI bı 1'1 ktaı hl e ın1 ta U'ftma- H~va te• .. kkülleri, Harkov rındeki tetkiklerini bu~fin hltlr rck 1 t ıııbuldaki uepocuya e'> ıa. 1 - a.nhıııta Balı,."&r çetf'Jt~ eumaa S...pısnu çalıyer. Karşısına çıkan e-
" mız için kafı ıdl. r- len· nar hı tesbft etm ~t r. Şım lll•e Um ıçln ltal'>uJ edıl n ll'ırlı iıa\\! t lı. ıt.ı ıın ~NI\' eı k5nırarp kolağası mır çavu,uruı: • 

s'iJRLll!i, 30 {.A.A.) Dupıanın I eckewal'Yc npin<lcki bilıp9i.de tfcıaiıyol11 nAUıyatJna kada_r mft'J otan fiytıttarm 3. ~ e bl.: litı odun ~a ı n n!hıı e ir.-ıll, v anı kunarmak içl tqek - Beye1'endıye hüer Yer. Acelt 
Ahnım teMitf: - 111gilureye ku- yiımi kadar tns;·nrcnfn mdz h e. müeuir surdfe hücum'ar yapmış oldup aıılasdmıştır. )i{vQlnı b , (4~) kurtıt elntatt ın}I eder. l.ul cd n (O .nanlı Hur:-ı~et Ccmlye. olnn şu kağıtları iınz.ılatacatıın. 

11 
tıavaşta, Almım hava kuvvetleri tile ynpnı:ıkta old ı •u ta.hı ahirler ve Lenin~radın doğusu,.cJ.aki <:k. da odun fi) atfa mı teslııt. et.n n Dv.ı. Fı ı. M~ kabe l\.on1lsy nu- U) nı i a~an arauaa. ciriyor •.. Kendisine bRzı fl'Yler de ııöYUJee. 

dun gece Greatjnrmouth'un doğusun. muh.ııebt>"tzti• ş ıft>t!enf'Ce~ıı m4'1- mnyol• şebekesi il~ '4unnansk e\_vcI Bel~diyc ikusıı.t :Mud ı ı •fi, nu11 kabul ett.ığl (Slil) lru~lıı (4 ö} Jiım d rdi ki, gozlen b th oltrak gim ... Hem, biraz da ED'ftr beylı 
da 8000 tonilatoluk bir ticaı et genıi. ba katmamız laz n ır!~· Tal elMhfr- ıdemiryolu şebekesi uzerinde ıah. Surcyya ısmtnde bfı memuıu odun kı: Uf ar md~ ne tam (u5} kuruş ild zııb ün ara ında ~D oda) .. siren gorll~ctl.m. 
11inl tahrip etmiş, r.yni bölgede ol~~k lere koışı haılıcd 'C gız \"e bu ~arbr . f r ti devam ('tmiştır. ııııntsk~lannda tetlHknt ~ltJll'lllk Ü- !uk Yat r ki. il~tiln utk . . ' he. büyftk bir tevazu ve stlkftnetle tU l)fyor ... Çavuş, t•nutıtı Canbu :ıt 
~:ı muhim bir dcstro)Cr tcşckkulu kendi tedbı.rleıimizl ku\·V~tlc-ıdiıın rap aaıe ne I . ZC'rc göndermişti. Bı memurn cduıı snplar bunun da ındnllml'sını emre. ~~ı.ı ı ı tdcn genç znbt; bir gün bc)i, biç tereddüt.etmeden .alt kat.. 
ıçludc yüril)'Cn btr fmTP" genmillf ve dığer ycrl 11rl'n l\C"mmfyctı nrtan alyan kuvvet erı 1 . m ntııkasnıdnki alııkndaı·lar tarafın.. di)or. ~tkcck .• Bir milddet sonra adı (İtti. tıı.kı.. feelemlık oda l) na alıyor. };('11 

tam bir isııbctle batırmıştır. İ~koç - bir yaıdım görmek n) "inde dC'\"am Roma 30 (A.0:) - taly~a dan verii_ım nıalümat ynnlrş olduğun. Fiyat Mürakabe Komi!!Yona, e~ r 1 at ve T ı akkl Ccmh tlJ ne çevıil- di ı de, .ü t katta bulunan •. Nu ım 
yalUD da.p kıy ı ne inııl!teren.uı c~ ~yliyee-. kuvvetk-ri. soa güıılcıde. Dnıe- dan te .. bıt <'dilC!JI 1' ı·h tn ~uk ek oL narlıı b ıe bile ytik!ek tutmuoııa 'R nılş olnn bu mııa:ı:zam teşklliıtm ba. b :ye •abtt gtin~nılf19 gidıyor 
nup dogusu kıyısmdakı Iımanlın c - Sovyetler pcılıe.. bu nehıin bir a.,aiı arasın- muştu?'. Toptaneılal', •c-rıfl ltırl m~ bunu (p&halı olsun k ı fnz a od m ş rıı geçecek .. o~maıılı imparator- Canbulat bey oda~a .girıyor. Enver • 
-.ıarınn da başka hücumlar yapılmış- Bu ı ada bit nıil:t:ır tcşçl eder ma- da, bir muharebeye tutuşmuttı.ır. l~ıı'ntta. od~nun rekf de 25 80 ıc in) mfilnhına ile ~ apm • a, flnt- hı• unun en fmüyazlı bir şahsi) eti o. be) le kar,ılqıyol'. Hı~ bir J11Uknd.-

. hlyett•• olan biı mıi ~ıırrd('n"'l. bnh - 1\luharebe, birkaç güııa ıiirmü,tlir. kılo kn~ar brr fhe faıkı gostermış- d1<lrn haber vrr<'lim ki, bugun 1 ı an- luvcrccek?.. . demeye lüzum eı:ırmeden; 
uı $hnal Ahilıaaınrla St.11ka tanare. I setıaeme 'll'liıaadc: eıl'l.ınes ı ıca e- ltıtlyan frrlca9l büyük bir enerji lel'dır ..... m· ;von da flyn f rı bu i'lı c lıulLJa me,.cut. n oıiun stok.lorı 1 • • • • - ( Cemiy~t) e, en büyült vu.Heyi 

1 
rl tc>'lckkuTierl, Tobrnkta rıhtrmlan ıleı .m. Uız y.ılnız dı·ğ Uz. ile çarpı.,.~'anLr. Bu fırkalar· faıkını ıı.anrı ltlbıı a ır ıırak karar. ta bu un bu kh iht ;·ac•nı ka la - lfA cdeceıcınız zaman gelmiıUr. 

( . ' ciepoların• bonı ınla- l 'ıakia a atfı n r "l'ıl Rtm • - b ı a - 1 1 d~ lastırmıQtıı. Halb·ıki bu k ıc !\1tiı a- n I\' faz!. «ile kiıfidiı·. Bunu rnknm- ?ıfrsdenin en d ıkkat<' şa;s an clhetı Dili or. 
"e mııhunı;~va tayyarclcl"i. Aklfe, ı or lul:ıııı ın fhlıı ile çı ıpı~ ınkta ol. dan bırının u un ugu w g". · bbe Te~kılatı ml' nı laı rın ~aptıı·. larla i b, t edC'bilmck için ise bu ne euraısıcfır k;, ı-:nver be>) İn ı:ııiştesi •l.. :ı< nver, Canbulatın goz.lcrbıın 1çine 
mışlaıdır. •- · h:ln.r& u~ d k a h"t o'tmr1. ınaharebe sahan. Rae ce~tlerı&e 1 d gmnz tctli::ıklerde odtnı t ıı aııc n. ıne r u , lnız. Ka1acknıtln An d u lıı.n (Miralay Nfmm be)), Selnnlk bakı}or. Biran blle dilşünmeden: 

· -'- biT tıcattl ırıtrıııaını 1 
• d 1 t •-1"" ..._ ı d ~ rk k 1 d B t (S 1 nız- b. 1 mz bomlJanhmım tkı kuV\·etlı m lll'lın, Ru )a il' baştan başa o muştur. .,.. .r•n rımn uu fire :farlmtı do ıu ı ·- sahflınd 11 fı; anbula gônd rtlm ı.. u- ml' ez uınaı anı ır. uza• u- - Hay, hay .. hazmm. 

ratmıo vt. ~il ~ıgmüştilr. 'Birle le /ı.nTf!'t kanııı, a%i veya kuvv~tlıui. hikn döıt Sovyet :ruya ~öyl dtın ıd kan. yıı.ııf k >hı. zrre rru n mn aad<' verilerek k tan Hanı!J) iu h a\·eı·} lcrindcndir. D )'e ce•art ,.erıyor. 
tayyares nı ş = miıtcknrlp blı haıC'kett i hrıı etm• k. fırkası bakiyesine karşı cteıni:ı- den hır ~eki odunu 250 o )'Cı ıı nı!ş \e ı kclclrre indir Jm ş olan "fi<.' J" dışa!\, gezil cemll'.etı haber alnut- En•ıır bu &!Hahı nrlrke11.1 ~·-.u 

teyiz. Et~ınu.zda es'r A' rupa mil- lilo anıcliyesile meşguldürler. 250, okka Jıe.,ap ttdeıck al lı'darı an. k uı ıılı kc~tal odunundan. y nt tır. Nazım bey vasıtasle, bu et-mi- odaya ghiyl)r. Nunn BeyUı ıle tu ce. 
Cün•1'!..f'!?.ISI Jeth-rlnln kıp :da ruıı bf cıhy• - . . d I . !erin .._ lq~lnnştrr. Ba noktadan odunun çc- ornlnr nrrn. n ı <larelt>rlnin re mi ka. v t al'\ binde g[zlice takibat yaptır. •ah nı ıeth ıyor: 
-....... ..-... ruz. Şımdıye k~ ar a ınan esır Ca· kisıne :5-..'Jo ktn'uş kıuf ı· b_fr fıı.rk yıtlarına ~o:-e ağustos orta"i ,\,. tı · maktadır. _ Efendim!.. Reye1mdi, ev llkı 
•hu&a. • rt• UukJa a. '8 kta ÇI ırk 11 n " • 3Jl9I bq bine yarmaktad~;f d binmiştrr. Bundan başka ıskeleıle ~ k , :"'le ti>pu topu 61'> bhı kental to:tınr 1!e7, llanMt~l'dan Selanığt rukan fstcdf. Sizi de, 'St"Jft .ııalıab 
f ıa8 f dık. ceRur \t' tukcnmez ı uh km;\etı- naim ~yet boldur ve mu re atı odun ~ükle.nıe ffltMmda nrltın tartan l'k motor beklerlliiint, ü~t ı.arafmın nld1Ji zaman, 'Na11m beyin evinde ~~nl 11 ,yled1. 

··cadele ni g·;ı ll\ oı ıız. tesbit cdilm.eltedir. blıı nıemıır itin de ~ki 'bllfıu 15 l..imı vıı lstaT bulıt •medüınıf old11- yatı? lrllk • r'. o zallUUI, bir c•tı al. Canhalat ş&fll'IYOT~ Sapıı~ı MNlL mu llalilu= da . akbel "M Ct!Yl İtalyan ta) yareferi on beş düş- kuru.ş kadaı· bir nıaıı ücr tı le te- ğuuu kaydldeblliıis. tında, ıkl nd kuvnt yaf)Yor .• Elllıı. rot. K.alblni bir aOpbe klftlllrerok ısöa 
d dııuınıı) meselelerlnl nıuı · ka~a <''ml'k te,.elJi. man tayyaresi düşürmiişlerdir. rllmıştir. Halbuki odun itinin ~r~- 15 aığmıtottan bagilne kadar, yln~ tp (mflst•.bl.ıil.. Xaim'biTada (h{lr~ tar Dl Eıınrı• ırö:ılerinin içi.af! diki-

(~nş'?'a:::. Filvaki btiıaınde tınlı nııııyac: • m. Mr l'r.i -.. -- lltiie ve t.n:ılan odmı miktarının bir buquk aıcıır ise, elbet!• lMa G:J bin rlveı.peı..,er)... { yor JC.ulağına tıiilerek: 
bebi,.t ..-a.. J • Ru~s n n r kiınti tahfif l'tlll k ı.; 11 kıyas edilebilecek bir kara ordu- fHlahğlle bu ınemurun maaşı nı het kentalin eh tatımaıı ohna• ica'P e _ ı Ceml~-et erkinrndan lt•zrları, teıaı · 0 b ocla 

8 
ııelmea llum 

W • ıt '*' waftaa tftllll ~ A.vruı a lıı ı ıu 1 lila etmemiz lazım aına hiçbir zaman malik obna.dık edilırsc gösterilen Ut.ı-etin fok yiık - ftı. llltJvrltır. d - G~n, "yap YY P onu buı ay~ 
....._.. • .mc•.t.lıqi artbidap geltp celmr llfl, şimdi H ltleı ııı Huı- Ye olmıyacağız. Mulıar~enin sek olduğu ve memur mantının ı;r_kl- l!!min olabiUris lr~ odun narhı ına-ı - Bız Enveı·I cemiyete aldık 1 ı~l; ı ' ne ' " ' 

kadar ~t tha,~~ k.:;: r::;ı !~ı'f..-ı1 n:'!tr:d~:;~ tıs;:~~\:~f~;!; bidayetinde ordumuz muhuamat :: .(~ pa~a bile tutmadığı g.(>rtil~ııit- kul şcklt olan (460) lırcı~a in.difl ama, ya ~trmda!! bir tey kaçınverir. 1 re Dl~e fı ıldıyor (D•NM.ı wo.r) 
..- -- - d t . "ka ckbilecck key- r. un an batka naldtye. iicrct erı. zaman bile, eğer 1!'.helelcrdıe ka..rr.ıı ft 

•• yell9. • • hiaseyle.-.,. ..... p.rpl:ı ılnrbe inılirnıemlz icap edip azerın e esı~ ı c - . u" 'k Ain de y6ksl'k hesap edildlii aııl.ı ıl. odun vana, yine İ•taabala t:el"'Ctk- D· lar Hatti bir arahk bunu, (1) O twrlltt• (ukni ~) "'~ 
medw:&.-ı etmedlii. ı!U!!clesıııı rle alınız. ~~et ve ke~ette d~ı; a:;uuyu i m~ş~ır. Bu itibarla Komi yo~ _b~giln- tır. Zira,. be fiyata odun sataca\ .. Jıın ~nvI: de. hbsettfriyorlar. wwrfMtıla (b,.ın.) dntiJinti.. 
mtfbrll Le.adalere k•rt' k..-i Jaii;. Bunların hcrbi SC\ k ve ı in e eden. ıtına ve ~~ il~, ~J'iik. mea ku ıctlmnında od anım çekısını 60 oduncular yine yüzde 20 kar t!lmiş Eırttr, bu prlp şüpheye cevap 9i. t NiKAH MERASiMi 

_ --~ • • • _.._ mu"ic• id• !erin aihinlcı:ine s~k sık gelmiş olan •e zamanın iftıırakile tımt.lı orta lnnuş ueuzlntmışur. Evvelce odun on olacaklardır ,_ _, .... _._.14 .. • 1. .....m ..... ·le 
_.__e.... .-~ - •I l JJ'. •--~• edecek <> • " -''- t• d L _,_ d 1 • ,. •..-... JOI'. ~ DiT lJU am • ., - ' b 1 k t nl ~ d • .. kiiııUICıUW -us- h" ...... mes ... e er 0 uugunu ,....,... • ölçüde 'bir ordu vucuac: pır ı.., pe.-... en e çekisi 560 kunışa satı ır. Kaldı kı narbı 2000 kunta 111mr- ftt f. dtyo :ı.stan u omu a ıgı aıre mu. 

Yi . W.~.:=ır~. Şiı.-lı"yeıç k- -'-.. lursam ı;evezeUk e ını..ş mıyacağım, fakat bu mükemmel bw ord•dor. ken bu defa IHO kuruşa, toptan sa- uk blJe b~ sene htanbula gelec!!k 
1 

a e r. ••• ı dürü Biabaft Fikret Kamil luzı 
;:~ - Pakat bunlann ltakkmda faydalı b•lar d 4-35 Inırqıı k b d f t ı ;l b. edilııll __._ ciıWenlıafiffi. A. olacak ne gıbi biı· ,el ~liY9bllıılm'? AlmaD Ye Rus ordulerile kıy• 381 k a ı en u e a fazla odun yoktur. Çünkli stanbu Art.ık R ...ı· lhıl S y at PenhaD Al\ıntutı . e m\r hic.• 

verı"lelt --;,_. l.unbulua ve Eğer bazı bilyıik tMav\ urlar hnk- eclilCliği takdirde ordulanmızın narh1 ;ru~a y?ılaca;tır.. Koım:r 941-94! kışınm odonann faz=: çetelerinin u teaf~ler.ll!a~r ::ıkan\ı k ~ cıu!anndan Derviş Timuroğlu 
ra _.. ,_et lliiyiilr bir maja- kında kötü tahminlerde bulunacak küc;iik •YJım.. mümlıüacliir. Or- edllmlı,ti~~ı yon aa e a~nen p a depolanna ldcflhar etrnft bulan 11Umıııtir. Bu volkanı ı<öndü rnıek Ahmet Timur nikahlanmıtlardır. 
ya Bey:::,::- y1izdr. üç ~ olursaın düşmandaıı ba_.• hiç kimle dtılarunız, müthit \ıiı: kudret TASVİRİ EFKAR _ Fiya• Mtl- ta~~~aenaleyh dün tesbit edilen odun tçın de (Revnll de yapılan (İ1mpıt. Her iki taraf• saadetler dile· 
zaellll8 ldıwla ...t aıtınak ~ bundan i tifade ııdemn. ltayııağı ol• Almaa ordul•nnın rakabe Xomıs;ı:Ol'lunun odun ııaıhını naıhının da laakal fiO kuruş ~üksek rntorlar ınli1:ik~tı) nda, Rume.iıf«ki .ri:.;ii%.iİii. liE::SC::=:3i55::Ei5511Eii5iliii 
bef ylısif ~..JCt.lenm .lmyoruz. A· Almanl• H yapacak ~çirdiltleri mükerrer ve maut (50) ka'rnş indırer k (510) kuraş oldur•unu, bunun da indırllmC'si kap Osmanlı halumıyetin~ nıhayet veril. -= 
te.k ......... ~ Düşmanın ııe yapacagını kati~l:n tccrü~leri geçirmemekle 'berabeı olarak te bit edişi ka ıımda nıı za. ettlf;lni ehemmiyetle alikadarlnın ml!ll t.ckıırrür <>lmlttır. BunR binaen 
radmıa bir lllİİddet 1 • te~. ~a bilnnyorus. D fi an, ı::enış Sovyet itina ile yetifririlmif biI ordudur. ınandanbeı1 ıürüp gitmiı olnn bir nazarı dikkatine arıederiz. (cC'miyet) har~kl•lc ~C'çecf.'ktlr Faf-
da ı,u ~an• maela uç P" toprakraıuıctn haı nul-..tn)a kad&1r ao.-, hıanıwtt- ................................................................................................ kat bu l'ıarckeıtts netlce~tnde muva -
h•~e ve IJUlianlarının_~1a ılcı:Uyeccktır, Almlman ~illetid khcndı- _.ı:L...._L illi? • \ ç k 

1 
k ~ fak olabilmek Jçin bel' den l'VVel I 

.k. -=- 11.pan~ karar ~- sının ugraci 'l az za., .ata a a ne - • s o V y E T e 1 s 1 v a y a a ..cemiyetin hareket nt felce uğratmı. 
ı 1 w-· . kndar: t.ahamm d ektir, nıudafaa Bundan 80ftra bazı tellun ve ya 1:o1t,an. Seliınlk mc kez kuman-
diğiınİ öif'emyor:1P. vazı'-et.lnde h arak buyftk bir kıy· •- k'tl t ] ih d Ch h'IJ N,, b i ld · '1 i 1 
H~-•eıın bu kadar ufif ol- _, Len 1 ere e m e en urc ı , t b 1• .., • • d 1 danı "zım ey n o uru mes e zem 
~.. d k lk neti olan araz yf ıstismaT edeceJı: fUnları ilave eylemiftir: e 1 o: 1 1 a m ar dir. 

masanın ihtikann orta an a - midir? tıi iyoı uz. Bu son hnttı hıt- 1 «S" ', 
masma 'medar olmıyacağı bedi· rc>.keu int hap et.tfğ" tnk Jırdc lıu~ ı.k Bazı lan bize soruyor.ar: ız (1 _., MM/_,_ ~~) (1 inci aaJı.ifeden dtoı:a.m) (Cemiyet) in gizli mahkem!'ı1i du-
h"dir. Bitiıkis caalann hafif ol· o dunun biı: kı ın r~ııubu şnrkı)e, Kahire bombardıman edildjği Ak,._ tebliii Ru ikı Gt-neral, bir eiddet ıdaresi hnl (lJam) karımnı veriyor. Ve ee. 

l k " ) • ·· Nil vad ine d ı ıı mu lc\•cih ca c k. takdirde Romayı da bnrnbardı- :Moekova, 30 (A.A). S v)ct. teb- bl.biki auretile Bohnıya ile lforu- mlyclin (fc-daı} )erinden (m ılrız1nı, 
duğunu gören mu\\(' ır erın cu- tir, )Ok a şım:ıli Afrık )a dogru man edeceğir.izi aöylemİf deiil liti: yayı Almanyadan ayırmayı ve ı!ıüa- Mustafa Necıp be~) de bu karu n 
retlerini • ttırmalan i1' imali blle kencl tne bir ),Ol açmak iç n İspanya miydiniz) Bana 7apmakt1111 sizi OOe, ıaubarebeler bOtiln npho bo.. takll bir Çeko.to.ak: cle•leıi lrunna.11 taıbikine memur edı'';;ror. 
vardır. Nitekİnt lııunvn böyle ~ tar kini t ar c<lcceklir. yoksa meneden nedir? > Bu sualin ce· pnea devam etnı ftlr. Cuma günl, lst hdaf edı!n <C k mukavemeti te- Fnknt garip degıl mı? . O arl\lık, 
duğunu hülliund de P~ ~ bUyf&lt A• upa demir)ollıırıııı ve e- vahı nedir) Bunun tek cevabı evnlce bildırlldıti gıbı ~değil, 113 ş kkul ınun> idarecileri arasında ba. NazıM bey evinden dıQarı-:ıa çıknıı 
hede, kanunlara daha ~~· ~": Jındekf bu1 k t yyare meydanlarını budur ki, Kahire henuz hombar- Alman tayyaresı dilşürülmfiııt r. Cll- lunuyorlardı. Bundan maada derplf yar. Ortada ~ do1'ı~m yor. Jdam 
kümler koynıM 111~burıyet.lıi knll nmak sur tile knvvrtiniıı sıklc.. dmıan edilmiş değildir. cGiılüt- martesı günü, 150 Alman ta~yaıeı ed len şıddet hareketinin tatbık sn. karnn, le hhur ediyor ... Snkm, ku-
hissetmictir. . .• tın· garba nııkl der le buyuk bir or- l Yal K b" h . . dilşürülmüştlir. 28 So'V)et tanaresi has•na çıkanlması ic;ln lUı.umla her ı laf;ınıı hır şf.'yler çalınmıoı: oh ın! 

" b du ıle fngiliz ad lann n ıallliisı içiııı ~e er>d. L· n~ • a rTe •
1 
te brmın kayıptır. Baltıkta evvelce bıldlrıldl- n vı silrıh atın ıılaı·ıık bu suika <le Adeta, E"'ll!f ı..- .. pi e 11 t 

Hükumetin bidayettt'tl en CM- • • vzı l l1 d l ı u. .. .,..., .. ~---~ f a vüc ıd:ı 1! t' r l ! lıu u i merakibi mi cıvarın a ı d~I e.rı. rne Meı: omfih- ği gibi bir değ 1 ç estroyer lıatm • etıı ak etmeaten ıuçlo 1,adlıılnue 1 s-lrlrw. (Mcrlrn" umumi) ~tlın:ı 
terdiii mülayemet ve ~ n: : cemedecek ır. bflm~yarm.. ~I: şilphe- bardıman e ı mıftır.v aama mıJtır. KonZl~k ve Venzel ~ranc da ıdama ediyor. Nazım bc)'in, evıı ıır öldıir6 
ret aleminin ruİİ&tİlnal f?hneSI giz şarlt ıL te afııe geçt.ijiı takdirde seçen selle yıkdacagımızı zanne- ~ mahkum edilmitlcrdrr. mes[ne .. :Banu temin e m lt içın de 
kal"flsmda ba,ka tüda barel~ie ayni zamand: liç nnktact.: geniş bir ckn laafyanlann o zaman Londra- Moııkova, 30 (AA.) - Cepheden, Askeri mıı.ı..-emc KOM0nı8t paı ti. l!nv•r bt'yın pmn ve vat ı v zife) 
de imkan kalmamıfft. ·-~ miltyae d'ııhtlfnde llar&e ~ebllecek yı bombaıclnnım etmiye haklan Kızıl Yıldız gazetesine gelen blı· tel- alne men up ehıp ntan ihaneti cflr- ye da.et edilm ne k.: ı ı VC'rl!",or 
aonra artık ihtikarla mücadcleyı hıılclc bulunac~ktır. . olduğ\& bdllr bizim de elimizde grafta Sovyet.lC"Cin, Lenlngıad clv~ mü ile suçla 'bulmma llatlyat Çetr 1908 senesi m•)'l!lllltı 2!l uncu l{ft. 
"'ok •ıı. ••lı ve devamlı surette. tııt-. Düımanın kıfbaye!.$ız\Jııiı Y~~ı.. ba

1 
- bulunaa •aaitle müm\un c.ldu rında bi. küçük tehri 1 tirdat ettılC. Tuğ.generallerinden Praglı Pranz nüniln akşamı ... Ortalık, henuz ka-

"' "'..... vadadJT. Fakat ımun ~11eırı;:- 1111.•- v ı_ d _ L"'-- tt R - )eri soylcnmektedlr. So•yetlcr bı Aoıacck ıle l'rarız Vlns,.lellaml p.._ :n.rmaya ba~lıyor. Merkez kuman. 
bik etmek, icııp eden t..A&Jrlen yatM muhafaza et!"eitcuır. nn nıs. SU ll[a • ..., '111' .are e om8'- nf.'hri atmıya mavat1'ak olarak neH 

1 
t6kn, Jarom"ı Ş._eMııfi!et .,. J.>aua 

almMla ..ı. •af .e me~met yatrYı eh Jen alı-bılec "k kudreti elde J1 bombanlwwıa etmek hakkı- rin ote yanıada kihı bulunııu lıu S\ıbeı t'i dr !dnm HZUlne prp ır. M E V L 1 D 
amte:tmernelr timmdw. ~inlrii edeıwedilr. mızdır. Muharcb.Diııa gicl1ı9i böy- ~hri aım..ıar. dlişnıanı u ıık b mı tır 811'tltwTdıur fMtka on bet ldfi 
iciade bulıınduj:umus harp. her ~lllJ'9YW yaıdnn le bir hareketi ....,..fak ve fay- nıe.~rfeye silrnıil ler n bU rrı bir a- dnfta_ av 1 Cf'7.R lfe mahkmn edfimlt-

.. ....._ tlalııa pılılef;.;.. M ,,ma- Kemthrlndttı d:tfıa zıyad'e !fl!rb4!stçe dalı bir hale ifrai ediyordu. la)'l tahriı> et.ınlştuı:Ur. Bir ğ'Bn ur- terdir. .ilahlOnılttrın he,.1 it'....-. = artblarak de.••rn ecl·ya.~ har- bahsetiecl·ğbn bk nıcıMl'l• tlaha •ar: İran muel•i (ında 2G9 uncu -'~lrAan f rkasından ,;;d.:.:lz;.;,;11:.;,:ı:.;.;:.;;;:;".;.;;.;l,;.,;r.:-..._ ______ _ 
--'- • b" Riziılı ve AıW!ıUrann SoYJ'{'t R.aya. • İr . ,,__ _ bınl müteovııa a-er ·elet olmu tur. V. FA T 

.., bu deftml karsıın- ııe,.. ~ ya mı hinırırnt \C Je,;azıııı olarak ya. Bar ~e 8 ':' mae~ .. r. ıırllll'" • Lonclıa, 30 (A.A.) - İngiltere is-
-• ,.m •u.,.. ~iw .fıııtJı'i, pac .w ,,,.ddı ·)ıudnıı me efesi. • çekuıgenhk ve W"'Jedıt il.re- tthbnnt Nezareti bildiriyor: 
t.keıi ıe&.cek ._.... iç;a t.ile MurahhaFlarınıub Amırnlllk -s.. lret ettiiimize dair fi'iyetler İngiltere htihba.rat Nesar~tile 
timdilltm .._..,ı., ~ildi ve lekda lnrıF hugilr.den ıtih«ıew 'R.maJL •evcutt.r. ŞillldiJe kadmır bu &wı:>t 'Rusya İstihbarat Dııire~lnl 
t.dbirli ..,.,_,amı7 icleta •a- ya a dan a\a. n• miktarda me!mne kadar sürat ve kolaylıkla ve ıek müşCeırkcn ııhlk~dar eden nıuhtclıf 

• 1'ir meaekdir. terC'I> eğimize ai ari.h ve ~m iDıRrn ve mal:ıeme :zayiatına mal meseleler rahnıldtls etmiş bulunmak. 

T ahrand. vefat eden T ah r.ısn 1 
Büyük Elçisi Suad O.vu" ın ru• 
huna 3 BMncitcfria Cuma gi"nu 
~uma namazından ıonra Ak'" 
rayda Valde camiinde mevlid; 
nebevi kıraat edılecektir. Ar.ıu 
edenlerin tetrifini merhumun 
lesi r.ica etmektedir. 

35 "'~ ne ~ohret ve muvaffakıyet 
şn 8!11 rınl lann~ olan 

2 YILT>lZ: 

Bu harta: 

Pıogıamını 11unu:sor: .. 
O hı Polis Ha!ı)esl ŞARLI 
ŞAN ın tık dcfn 

\ ILDIRIM POLİS 
HAFİYE:..lGi 

Jcud cttıii harikası: 

Şarli Şan 
Panamada 

Ap·ıca : 

Htı tarafta göz yaşlaıı fırtı. 
11a ya:-atan bitrek hia dnmı: 

Arka sokak 
PİE1t:RE FRASNAY -

vtviAN ROMANCE 

Bugün başladı 

yeti lııilııilllet ve aı.lk ~lj~j 1 muliimatln ::\fo k<wnya gıtml Tl!l·?ı;. olmekllDl'I en iyi k"fde ba rı· tadır. 
Eter .. 1 db" r v.r ~li Sov3l't oıdtılıırrrtı Avnııada bınn- llıb;lm" L--L- ,,. :; ke b"i Bu i~ib. ıla 1nıdltere 1 tilıbarnt 

ederek boıy e t~ ~•r 1
• nı bulUI'- ci sınıf bil' muh ıip 1 tn\"Ct olaıak -~ .'!' ~ ~r. are t 1 me. Nt-uııetl, umaın mtıdttrl rden 8 

•arel.et ebenın .'"!k.8111 
A li ilanihaye fılame '>C mulı faıa di bil. tligımı aoy~ı.yebl rı~: .. \\'a'teı MonokUm't ba nıP lele,. hak. 

1a...., memleke.-rımn ~u afet. 1 mık i(-ııı lnglli2 mıllcti lafa.fır.dan Buradaki dat&töru menfaya kında Lozovııky ile goriı m k üzere 
t'levri binnisbe .. salCl~I& .ae ıeçı· ı n ııa m f~ ıkarlıklar ıhtı;:ı:ar ctınek ainderers ve y,.ıine çok geç pek yakında Mo!".kovn~a ız. nı cd<.>Cek-

Fener bahçe ınitesıı11ltıtittden 
merhum Calip Kulaks1zojhınun 
ağabeyi ve mürettip arltadaşlar1-
mızdan Şefik Görenin enişteıi, 
Nafia mütekaitluinden Şevket 
Kulak.ızoğlu dünkü sah gecesi 
irtihal eylemiştir. Cenazeai bu 
günkü çarpmba girnü saat do
k ızda Divanyolundaki hancsin. 
den kaldınlacaktır. Kederdide 1 
aile1ine beyanı taziyet ederiz. ı 

R~P=~r Vlll Y f&RSJ vU~~='•::ı~~llen 
c:ePufea emin olabılirız. ic p 1 ••ini ve lllıT fk Aaıe ·ikada blınıf fe.traıliule ]mumhr inkılip- .::ti:.:.r.:... ------------

H TA!vtRt EFKAR 1 h:ı'·h. z .dt mcveut L IJUk ~obıika .... llİt r:err., lrir programı tatbik •"erhum N,,,.. cib 
lıu·da tcb d lu At 'l't' ) nl te ıs:ıt l'a- . hh"" _..ı_ • • n- ... 

M k. va konferans 1 p hnaıı laznng e lnı ~mrdhl n sôy e~~~yı taa • ut -- metruh .. lf LÜKS FiLMLER 

Bitmem·ş Senfoni ..• Maskeli Kadm ... Mazurka 

Ve nihayet : O p E R E J Şaheeerl 
• s w • Iiyel;ıilirlm. hukumdan ikame ettik. Pek ya. A il Küçük 8, n 1 n 

(1 inoi ıırlrif«lnı dttawıJ k Rt~rnya ;ıalnız tank günderm~ kında R•Y• ve .. iltere ile es•i CE neze Sİ 
ıaıdınıda bulunmnk ve u u ı.:ter~ , eegl , kudı C'tli tayya lu, al'min İran milleti u....da ciddi, sami· 

Bu sene yalnız 
Dün~ ınııı ııa) ılı bır kaç slne
nıaı1ında mc\Cut son sistem 
hava clbazlanle salonlan dal
ma temiz ve sıhhi havn ne yı. 
kanan, eıı ııon konfor Ye teknik 
übide i 

B5tün serfrclleıi gn > odecektfr. 

«i!Jllllıana ka ı ıafer! knzıınnı:a ·b ıç ~ vum, ltauçıılt, b:ık pE' rol ve bü. k mi ve yeni bir ittifak muahedui-
bühın fedakid ldıırı vupmıya ~~1 İ>ı- kı m )< ç k bulun n ve ni Mecrıse arzetmeyi iimid ediyo-
bulwnducuaıuzu 1 at etmek ç n - mo ı:rrn bir muha C'bı> ıı lüzumlu 
lunuyoruz. . · ı oTıın biı çok ıuufıtr!ı( di •et hayati 

A.me1ikan nıurahhas heveLI rel!lı madı!ı • ı de g R rı m ye mecbutıız. 
1 it> 1 il • Hanlman da ~narı 81 ~ l<I 

1 
H 1 1 ıa 1 , ı ın c\·kıy tı \e tesellum-

Bl7. ve İngıl z mü
1
tte1' ll'ı i 1 ı de te klhıtlnndırılmıılıdıı. 

k ı .,rl!{ ğı z ceurane 1 1 md M k Jiıt er arş .... t 1 füil.ün bu mae e tt şı 1 os o -
nıucadelede size .,, . n e~r:fıı :ı!1~ vııdn 8tnlln ve başlıen Sovy1!t kuman 
dık. Soçyctler B• 1~ A erıka daıılarlle he~etlertm·ı aıa ında tam 
kaz:ınıhcnk muınffcri) etin . m rdır. bir bılgi ve. isabetli bir otorite ile 
("1 bü)•fik bir ehemmı~ eti vah münakaşa cd lmlı ve plinlattn ılmış k 1~umetlm nihai zafere kadar ,. ar- bulunmaktadır. 

b .. u devam ~ttiği mudde çe elımızdeln Birçok bakımdan buııün karşı-
- ıza dair ı; • b ı d - J " gelen yardımı yapaeagtm . sında u un ugumuz mcıe c mue. 

benl buı aya '- • . . b -ı zc temin:ı.t nrmC'k ıçın tak bel muıı;avcmetımızın ag. ı 
gor.de.rır ~ buiunduğu 90n avcı t~Y?'8rel~rı-
c:: z vnep K.6ınll . . Fransayn yardım ıçın gon· e.,. mızı kl"fi • reddettiğimiz, 
hastanesinde J811glft derme~ ~~ ı 1~~n geçen •ene.ki 

Dun gece yarısından ll011Tll Zeynep kalblerunıı.ı .~1~.k b"r müşabehet 
lUunll bastahanni mqteaıilitmdan hadiselere huyu ı 
iki kiçilk binada yangın çıknuy ve t cktedit. 
çatıları yandıktan sonra •iindöriil. arzş. ınd. bütün bu sabıkta geçen 
ınilştür. • ...... - ......... _ ıml 1 ı,. k tiyet ve a:zimle ba· 
........ -·T··.···.·-.:::ı Efkh ·- mcae e en a ·ı k olumı 
--~.=::.,,.~··-::-~=:;;:---- tardığunı.a dü~nu e: lacak olan 
- N.:ı...L..e• (S) l(.~fta. buaclan .onra vueut u l ğını _... r J.-.. g-.. lann da emniyetle başatt a_ca 

D----~:--ı •no••• -· ""' ihnid etmekte haklı olclugumuı. 
Aboae Şeraiti_~ 1#11 

- - 700 te.liın edilir. Ben 1400 J{r. 2 ıtr. 
elik •••.•.... · · · 750 , 141>0 > M" ~ıs ordusu t' •Jhk •··········· "'° • 800 • t...ı.-~~ıben lngiliz orclu.u~n 

Bi aJ'hk ••••··•••••• tlO ı. JOld:lmo ;;::-a- Chıac:hill, M.yle tienııt-r a7lık ••......•.•. .... ...-. 
~KAT : ı-..1· ......... c...Cl.:-..1. L_ 

ruz. 
Bu mumde İran milletini yaL 

naz kurtulma yolunda değil, har· 
bin müstakbel i.nkifaflaruıdaı ela 
bizimle birle,tinnit olacakUı. 

"•t• •rp dunRıyacalr 
Churchlll, netıce olarak şunları 

söylemiştir: 
Şimdilik Avam Kamarasına atiye 

ait memnunıyetbahş habl:rler ve is
tikbalin parlak •t'ya kolay olaca lnfl 

ait teminat nremlyeceğimi tekrar 
etgıeklığime miısaade edıniz. Bfüikts, 
yaklaprı ktf menfminın, Sovyet 
Büyük Elçisinin sarahatle ye vukı.ifla 
söyledığf ~lıl, Ru~a tizerfndeki taz. 
yiki tahfif edeceğine dair hiçbir em
niyetli delU ırostermedlğinf soyleye. 
ceirim. Ayni Mmanda kış mevaiml, 
btt adalardan istilii. tehllkestnin ta. 
mamen-izale edllnıiv olduğu garanti. 
sini de verememektedir. 
Kıt meniminin sisleri Ye kışa mah 

sus tehlikelere rağmen ddşman ~eçe.n 
senenin aksine olarak teknik hazır. 
hklarmı yapmak için geniş bir za. 
mın kazanmıııtır. Ne olursa olsun 
Ul.1Jaharda şimdiye kadar karşılaş. 
mak mecburiyetinde kaldıtınuz mu _ 
harebelerden daha afır muharebeler 

ak nıtınrnıda blacatnnm, .bu 
yaptll ~D prlrta dahal ırealf bir ::;af eahast bulacatını •e adalan. 

1-alJM .nak .. ~· -- bua\inkÜ ıle 
_..-ıiıiıİliilW~İA'-l...~--=~~~----.ıı.ımm ..... 

Vl.fatıııı t.cc.,ı;ürle haber verdigl 
miz DC'nlzfı Mebusu Nel'ip Alt Kııçu. 
kıı'nın cenaze!Iİ dün Biiyı.ıkadadakı 
Mu a Kazım snna;.oeyomwıdan alJ; . 
narak Haydarpaşaya nakledılmlı ve 
ogleden ı;onra haı eket eden Ankua 
tı enine bag~an~n ~ir vagonla Ankn-, 
raya göttirulmuştur. 

Dun Haydarpaşa istıı.ıyonunda 
merhumun cenazesini takip edl!lller 
ml'vanmda Dah1ll;sc Vekılı Faık Öz
trak, Meclis Rei~ Vcklllcrinden Şem
ııcttJn Günaltay, Meclis fdare Amlr. 
!erinden Halit Bayrak, Ört'i İdar 
Komutanı Kon,"Cneral Alı Rızn Ar
tnnkal, Vali ve Belediye Reısı Liitfi 
Kırdar, sabık M6nakalut VckDt Alı 
Çctfokaya, Denfzlf Mebusu Fohrl 
Akçakoca, Mazhar Müfit, Erzurum 
Emniyet Müdilrfi, İstanbul Bıı ın 
Bırliği mensupları da bulunmuolar. 
dıT'. 

mıza karşı lsUla tehlikeainin daha 
başka, daha canlı ve daha vahim bir 
şekilde tezahür edebileceğini hesaba 
katııınlıyız. 

Şu kadar vaı· ki, ananevi ve değif
mez inad ve ısraı: kabillyeUmiu tn • 
zimam eden tam tekildeki milli ittl
hadımııın kudretle tatbik sahaaına 
konulmuş bulunması, artık derinlik
lerine kadar nufu ettfil.inia cihan, 
ıiımul faciada uhdemize :mavdi bü • 
yük rolil liyakatle ifa etmemize mil
aaft olacajını ıoyliyebillrim. )ülilı: 
eldufumu bu meslyetlerl iıbaı ede
tetimıae eadn olabıl! iz 

l!_ARMIRAI 
sinemasında mfltehau a İdare
sinin temine munttak olduğu 
rakipaız sezonda "yredllebile... 
eekt.ir. 

Bu hafta 2 film 
Dillerde d lapn yeni hıs ve 

a~k !ilmi : 

AŞK 
ILANLARI 
MARGARET SULLA VAN 

JAKES ITEWART .. 
WALT DİSNEY'in auT11f!aln. 

7et taeı: 

r•ı l'IEISES 
Ye YEBI CUCE 
Bugtin matinelerdea Wl>&rea 

Katiyen unuttıhnıyacak ols:ı bu ze~ in ve maht~C'm fllm 

Pek yakın~a ŞARK sine11Bsıı'a 

s 
E 
s 

s 
S E S 

s 

s 
E 
s 
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BUGONKO PROGRAM 
7.30 Prof,'l'&m 
7.33 Mwik 
7.45 Haberler 
8.00Müzik 
8.30 Evin saati. 

* 12.~0 Program 
12.a3 Oyun hava. 

ları 

19.30 Haberler 
19.45 Serbest 10 

dakika 
19.66 Şukılar 
20.15 Radyo gaze. 

teai 

~ ' Türkiye kömür satış Ve tevzi J 
ıl müessese~ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, . GRİP, ROMATİZMA 
12.4.6 Haberler 
13.00 Şarkı, türkü 
13.:W Müzik. 

20.46 Haftanın 
türküsü 

21.00 Ziraat tak. 
vimi 

21.10 Söz ve saz 
semaileri 

21.30 Konuşma 
21.45 Bando 
22.30 Haherler 
22.45 Müzik 
22.55 Kapanış. 

TRAKYA l)MUMİ AJANLIÖINDAN: 
* Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 18.00 Pl'ogram 

18.03 Fasıl heyeti 
18.2!'i Konuşnıa 
18.45 Çocuk kliibü 

Trakgadaki miilki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar ve müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

tcabmda günde 3 kate almahilir. Her Jft'de pullu kutulan urarla iateyinis. 

Belediyedeı 1 
1 

• ı 

Belediy~ Üsküdar 1 
tramvaylarını J 

satın alıyor 
Üsküd<.ır tramvay idaresi Ev

lcaf his,.etııııin Belediyı•ce satııı 
alınması hııkkındaki kanunun tat
bikine baslanması iizerint· Bele
diye E.vk.:fla temasa ba~lamı:;tır. 
Vakıflar ı<laresinin Üskiidar tram 
vaylarıııdaki 368.000 liralık his
sesi Belediye tarafından 1 5 mü. 
savı taksıtle ve faizsi~ ;.idenmek 
.,artile aatın alınacaktır. 

* ŞOFÖRLER YENİDEN 
ZAM İSTİYORLAR - Şoförler
ccıniyetı Belediyeye müracaat 
ederek taksilere son defa yapılan 
yiizde 35 zammın da gayri kafi 
olduğunu ve şoförlerin yenıden 
zam istediğini ileri ,;İ.İrmii~tür. ı 
Bell"diye bu müracaatı tetkik et
m,..ktediı. 

* VALlNIN TETKİKLERi -
Vali ve BeJ,.dıye Reisi Uılfi Kır
dar heraherinde şehırcilik ıniite· 
lı:ıasısı Proııt, Belediye İmilr ve 
fen i"lleri nıiidürlcri olduğu halele 
dıin Beya:z.ıt ve Barharo~ m•y· 
dnnlıumda t,.tkik,ıtta bulıınmu~
lardır. Vali bu iki meydanın ~ii. 
ratle tan1imi icin a\akadaı lara 
dir,.ktifln vl"rmi!!tİr. 

* TRAMVAYLAR İÇİN YE
DEK MALZEME - Anka•ada 
teınaslındn Jıulunnıııkta olan t•ma 
v:ıv i~lı-lrnı •İ miidüıü Hulkinin 
1 tanhul tramvayl11.nna laı:ım o. 
lıın mahemevi temi" için döviz 
tcd ırikin!' muvaffak oldu{tu ha
ber alınrnı tır. Bu sure l•• daha 
çı>k tranı\ av i<ılr:~ınl'k .müm~ün J 
olacaktır Çiınku tedarık N.l ılrn 
do' İ71 t" ha ıçlen yedf'k malzt.me 
~<'!,( ktf"n sonra hul"tİ!l ~~lıs ır: 1 a
n ' •n lı ı vaylar tamir edilebi
lrı ktir. 

.. :~ ~r !, .. . ;.· . ... .:- ~.;... .. - . . .' • 

• •ı ., . . .ı- u • ~ ' ' . !:: ~ • 

-~~ı~~~~~~~rt~fe,~iy\si iı -alılar_ı 
J 1. il' ı u. ilk T. 

2115,00 lf'3,13 H~ ,.eki ve Cı>rruhpa~a haMtahıınclerile Zeynep-

IT~YATROLAR 1 
ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaıı Dı-QJm, kıa1ııt. 
Çarşamba günü akşamı 

Saat 20,30 da 
HAMLET, 6 Perth 

*** kamil d.ıguın evi" içın alınacak 6SO çift. nıenıan İstiklal caddesi Komedi kısmı 
•c <100 çift topuklu terlik. Çarıamba günü akşamı 
Kiıpruler ta miratındıı kullırnılmak üz.ere alına- Saat 20,30 da 
cak demir ill fıt ve edevat. KİBARLIK BUDALASI 

68,22 

ll 75.flll !:!8,l5 Dnr!ilih·eıe nıüt's,;c"~"<i i\·in Etilt:ıııktan alınacak Komedi 5 perde 
aı;o ton krip lç w 120 ton kok könıiirünün nakli ____ ..;;.;.;;.;.;.;.=~.=;..;;..;;..... __ _ 

i~i. 

Tnlımin beılcllerile ilk teminat ıııiktaı laı-ı yııkaı ıda yıızıh işler ayn 
ayrı l<'tıırlidcrı :ıçık ck•illmeye konul mu>itUI'. Şartnnuıeleri Zabıt ve .Mu
anw1ılt .'.\tüdürlü~ü kaleminde gör iile bilir. İhale 1~/10/941 pazartesi gi.inü 
ı-aat H de Daimi Enciiıııcnde yapıla cııktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları v~ 941 yılına ait Ticaı·et Od:ısı vesikalaı·ile ihale 
gün ti mua~·~·en saatte Daimi Eııcüm ende b11lunmaları. (8762) 

;v. • it< 

,"-Jeyoğlu Diirdiinca Sulh Hukuk 
1llaltkent68tn.den: :Mehlika tarafından 
Rikkat ve Mükerreme vasi tayini 
için açılan davanın muhakemesinde: 

Küçükler Rikkat ve Mükerreme 
Şişlide Turan apartıman 4 No. Ju 
dairede mukim Mehlikanın vasi ta. 
yin edilmiı olduğu iliin olunur. 

ihtiyacınız olan her cin• maden kömürünün miktarinin acele, 

lıtanbul K•r• Muat11/a Paıa 
biltlirilm•.I rica olıınrır. 

lktısat H•n s .......... ıı 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok: ve maden 
kömürlerinin stok mahalli latanbul olmayıp 
Zongoldak havza•ı olduğundan sevkiyatın müra·· 
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - lstanbul Tel. 43858 
(41-718) 

Şi~nn~e E~b~clehl~h~n~r ~ddcl~n~ ~~it Ue k~dım~ ~--------------~----------------~ 
fluvaı· veı:ıaire in~·aatı kapalı zarf uııulilc eksiltmeye konulmuştur. Ke- l ,.-•••••••••••••••••••••••111111~ 
şıf b·~dell 30107 lira 80 kuruş ve ilk teminat1 2258 lira 9 kuruştur. M.u.. 
kı>vdC>, tks:ltmc, bayındırlık is!~ri e;enel, hmmsi ve fenni şartnamel~ri, 1 W 
llroje k~şii hulii'laşile buna miiterer ri diğer evrak 151 kuruş mukabilın. 
ce Belediye Fen İşleri l\1 üdü rlııdin den vcrilecekt i ı. ihale 16/ 10/941 
P!?r_$eı.ılı~d:ünü ırnat 15 ele Daiıni En cümC'nde yaııılac;ıktır. Taliplerin ilk 
t"minat makbuz 'eyn mektupları, ihale tarihinden üç gün evvel Beie
tlt~ e Fen işleri Müılii rlu~uııı> ınüı a caatla alacaklaı-ı fenni ehliyet ve 941 
yılma flit Ticarel Oılti~ı w,..ikaları, imzal\ şartname ve kanımen ib.l'azı 
lazımgelen diğer vc ... aiklı:- ~ 190 nuın aralı kanunun taritntı çevresınıle 

hıı;r.ırhyncakları teklif mektuplarını ihııle ~ilnü ~ııat 14 e k;ular Daimi 
Er.ciiml'nı? vermeleri tnz.ımdır. (G836) 

r_A_c_e_l e_s_a_t_ı !ık, : 
bağ ve köşk 

281 39 zira ebadında içindeki dört odalı bir köşk ile 
( 400) mahsuldar meyva ağaçlı ve ( 4000) üziim kütüğü ve 

yüzlerce fidanı bulunan 

Bir bağ acele satı hktır 

L lstanbul: 
Tepebal}, 

ı . .f 9 ~ " • 

Sillvrikapı - Çırpıcı, 
No. (10) e müracaat 

,. - .. ' ~. ' 

'I 

- - -
7 nci tertip J iincii 

~ekiliı pldnı 
Bu piyango 7/10/1941 de Afyonda 

çekilecektir. 
ikramiye ikramiye 
Miktu-ı Tutan 

Lira Lira 
~---~--~ ~~~--~---

ı 

4 
6 

40 
120 
ıoo 

1.200 
1.200 
8.000 

160.000 

30. 000 30.000 
10.000 40.000 

5.000 30.000 
2.000 80.000 
1.000 120.000 

500 80.000 
100 120.000 
50 60.000 
10 so.ooo· 

2 320.000 

_!7.Q:l!!_ Yekun 960.000 

Tam bilet Y c.ı-ım bilet 
4 Lira 2 Lira 
Yü1. bilette 42,68 bilet kazanacak. 

tır. H:ısılatın o/o 60 i ıkramiye ola. 
rak dagıtılacı>kt r. 

~ }~oz kazası tapl~ s:cil me-

mı ~~:::a;; ,,... Türkiye Cumhuriyeti 
Beyko7 Yalıköyü mahallesi ZiRAAT BANKASI 

EkmekçiLavuı, Hanım sokağında 
k·ıin 8, 8 1 sayılı bir bap hane 

nma tarlnııın sahibi Ahmet oğlu 
Durmuş uhdt·sinde bila kayıt ve 

et n<'d olınnk tasarrufunda iken 

1 299 tarihmde ölıne~ile veraseti 

) dlnız ku.ı Ayşe Karadayıya 

münha8ır olduğu ve mezkur hane 
maa tarla 1299 tarihindrn itjba

rı n Ay~e Karadaymın uhdesinde 

bıılunm~ıkta olduğundan Ayşe 

Karaclayı namına ııenet:ıiz tasar• 

rdata kl}'asen tapuya bağlanaca. 

ğından tahkıkat ve tahdidi 1 6/ 

Kımıhıı tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tüı·k liruı 
Şube ve Aj anıı adedi: 265. 

ZİRAİ •e TiCARi HER NEVİ BANKA MUAMELELERl 
Para biriktirenlere 28.800 lir• ikr.ıı.miye nriyorua. 

TURKIYE 
ıs BANKASI 

Küçük tasarruf 

.";;:~ 
~;~~ 
'fff.-: :;; 

BfI"tJ lif/.'/ 

~~!!fi "f,,J!!/.ı ,, 
~/{ 

1941 IKR~MfYELERI 

rBORSA1 

30 • 9 • 941 m11amel11I 
Loadra l Sterlt• 5,lO 
Nnyork 100 Dolar 1'.U.2J 
Cenevre 100 llY Er. 
Madrlt 101 Pezeta 12.8t 

ZW..r•vl V• cilt lta.ııtallktan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Aia
caınil kaqısında Hasanbey Apt 
No. 33 Telefon: 48.-,>:16 

. ~ '• 

l 9 41 gününe müsdif perşembe 

giinü yapılacağından bu hl\ne ve 

to.rla hakkında bir diyecekler~ o

lan varsa o gün mahallinde ve 1 
yahut bu müddet zarfında Bey-

lcoz Tnpu Sicil Memurluğuna ı 
müracaat eylemeleri ilan ounur. 

1 

l ı 
Ziraat Ban11a ... ıı ı.ıııuıı.h ve kuınbarasız tasarruf hesap- ... 

lannda "11 az 6~ !ir '" .. ı....una lara stıned~ 4 defa çekihcek kur'a .O: 

hesapları 1941 
IKRA 'vl İYE PLANI 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Ağustos, 3 İlkteşrin 
tarihlerinde yapılıı·. 

ı adet 2000 ltralık ::: 2000.- Lira 
3 , 1000 > = 3000.- > 
2 , 750 > = 1500.- > 
4 , 500 , = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 , = 4000.- > 

300 , 20 > = 6000.- > 

1 

Yokoha. 100 Yen 
Stokbo'. 100 lneç kr so. fj 

ESHAM VE TAHVLLAr 

l:Siria.elteırl r : Çar4amba 

1363 "' Rarıııazan 

' Güa : 274 1 
l.l57 

Rumi 
EylGl 

18 • 

H1:r:ır 10 
lkramlye·ı yüıda S HS 19.65 
Yütde 5 ., 1933 ErıaalA.B.C. 20.3'1 

,, 7 1134 Sı.aı·Er111H111l 2a.:.ıo 
" 7 " 2 Ul 7 20.28 Vlllıitl• Ezaul Vasati 

29 19/941 

Vatanın emniyeti bizden bol ' 
kanat ve bol uçucu istiyor. 

(Fitre) lerimizle bu isteğe ce
vap verebiliriz. 

Ue aıatıdald pliiııa gu e ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.oon lıralık 4,0uv lıra j 100 adet 50 liralık 5,IJOO lira 
4 , 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 • ı5o > 1,000 , ı~o > 20 > 3,ZOO > 

40 > 100 > 4,000 > 
DİK.KAT: Besaplarıntbki paralu b1r sene içinde 50 liradan 

aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıiJ takdirde % 20 fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, l Kart 

•e 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

G S D S D 
Gümrükler Muhafaza enel " 7•5 tıs lürk &•re• ı 21.t5 -----

" ., .. 11 " ı 21.u aıı11•1 '' ... , .. "41 n ot ıs 11 
K. Satınalma Komisyonundan: A"•· Demlrr->l11 ı •• 2 u.- öt• ll6 ıı u o• 

. iş Baıakuı nama 11 8-5 ı iki.adi Cı9 !9 •S 12 
1 4 / ı. T ef?İn/ 9 4 l sah gün Ü 1aat 1 1 de 18 00 lıra muham· ı iı? ~;;:;:;;;:;;~~~==;-;;;;;;;;;~;'. Akı• • u o, 17 12 

men bedelle müteahhit. nam v~ hesabına .60 adet kaptan kapu:.u 11 tjQrSI harici &ltlft fiyatı il y ataı u1 31 l' 2S 
pazarlıkla alınacaktır. llk temınatı 135 lıradır. Şartname ve nu· I~ !{ ı ....... k (Yanak\) ıo 271)4 19 
munesi her gün komisyonda , görülebilir. Jııtelc.lilerin belli gün ve [ Reıad11• 2S Lir• OS ~.. ·---

8
-a-h-ib_i_:_z·,.,·-. -T-. -E-.8-v~·~z-z-.-JY_A __ • 

saatinde Galatada Mumhane caddesindeki 54 numaralı daireye ~!~'• Batlblrllk 116 " 51) •• Neşriyat Müdürü: C. BABAN 
( 8627) ...... ~.altla sn• J • S2 ,, Ü J 

aelmeleri. , ' Basıldıgı yer: Jfatbaai EB ZZ 1".-l 

1 - Evet, Hume esasen iyi bir ço-1 Otomobile bindikten sonra Cla~ ı Babama yavaeça: ı bi.lıyor muyduT. J - Fanny Kaise-r ne iılemde?. 
Büyük zabıta romanı: 21 cuktll:r. Fakal .n~ yazık ki insanlar babama: - - .Bu kadar .ı;ert .. olına, ded~k- - Bilmiyormuş. - Ağzım sıkı tutuyor, blr şey öğ .. 

kendı temellel'lnı başkalarının kasa- ı - Müfettiş, dedi. Ortagıın hakkın- ten sorırıı l1uıııe ~·e dondum: Eger 1 - Dow'la karşılaştı mı?. ı ı·enemedik. 

Babam sordu: 
- Onu tanıyor mu~unuz? 

- Hayır: nereden tanıyacağım. 
Hunıe, herıfin Joel'e yazdığı ve yazı 
mn ası uzerinde bulunnn mektubu 
bantı gösterdi... 

l•'n\\Cett birden durdu ve kıııa bir 
ıanı ın sonra ıö?iine tekrar başladı: 

- Yatak odasında bulunan demek 
lııtil or<lum ... 

Öl•le hi1111ett1111 ki, Dr. Fawcett ko. 
11uıurke11 aklını Dow'ua yazdığı de. 
ğtl, kardeşinin Fann7 Kaiser'e 1az. 
ılığı mektup kul'calıyordu. 

- Çok ıaıırmıı olacakııınıı, de
dim. Sizi anlıyorum... Bir cinayet. .. 

Sözde ürperir cibi yaptım. Gözle. 

rini çevirdi •e beni yine tetkik etti. 
Fak.at bu sefer tamamen kendisine 
ait bir alaka ile: 

Babam: 

laı"lndan istıfode ederek kuruyorlar. dil ne düşünüyorsunuz! b•r mani yok~a du-n konuştuklarınızı - Evet hem çok meraklı bil' ha- F t•· d 
· · · · b. ı ta· b·ıı · · · ' ı · ' - Mister awcet ın o asııırlakt Hume de kaı-de~iınin ölümünden bilis. - Hılekann bll'I. lze ana ı r mı>ıınız · dıse oldu. 1''nkat bu Dow'un. alevhi.. . . tk.k d'ld" . 

· · - · F · ı b . k d k • • . · ayak ızlcn t~ ı e ı ı mı dedim. tifade .siyasi vaziyetini sağlanılıyor. - Bana telegon ettıgı zaman, ye. - az n ıı şey onuşına ı , aga. ne oldu. Yanı kendisinin katıl olduğu . . • 
Fakat bu bizi alakadar etmez. me~e kalacağını ve benimle görüş- b:ysinin öltlürulmesine pek üzül~~ğ~ hissini kuv...,etlendirdi. - VEvet edıldı ve Fa~cett'e ait ol .. 

Babam, sakin bir sesle: nıek istcdlğini söylemişti. Acaba ne- n.~ ve bu hususta bir şey bilmedıginı _ Neler görüştüler?. ! madıgı anlaşıldı. Onunkıler daha go-
- Hume, Dow'un mücrim olduğu. den gitti?. . ı soyledl. . . .. 1 - Dr. Fawt:ett'i hapishaneye gö. 1 01~· 

na kani, dedi. ' _ Herhalde beniın buradaki ış.ını - Haftayı nerede geçırmış, ~oyfe. türdük. Doktorun inkarına rağmen 1 - Dow'un ayak izlerini de muaye. 
- Tabii; bundan ıüphe eden var hakkında bazı şeyler duymuş olacak dl mi? Dow'u tamılığını anladım. Buna e-

1 

ne ettiniz mi!. 
mı ki?. ve bu da hiç hoşuma gitmedi. 1 - Huyn·, ben de bu husmıta bir minim. Kul'şılaştıkları zaman ikisi de Dow kızdı: 

- Bazı münakaşalar oluyor da... ••• şey sormadım. ~usuvordu Bu herhalde ikisinin dC' A · . ~ıı Th d di nı 

- Dow, blraderinlzt 
mış olacak, dedi . 

b . k d ı 11 · · • · 

1 

- zızıın ,. s~ umm, e . z 
Fazla bir ştıy bilmiyorum, fakat ba. Ertesi sabah,. kah\~altıd~ıı. sonra -; Bu işte ır a ın ° acak ga - menfaati icabı idi. her şeyi kontrol ettik. Hem ayı& iz. 

çok sıkıştır. zı hemşerileriniz Dow'uıı bit· tuz.ağa babamla Müddeıumumıye gıttık. • ba ··.. . _ Hayale kaprlnı•ş olmıyasınız, leri de 
0 

kadar sarih değildi. Belki 
düşürüldüğünü söylüyodar. Odaya girer giı:nıez babanı selam Muddeıumumi buna cevap verml'- d d·ım d D , 1 b.11 Dr. Fawcett'in yüzünde bir korku. 

nun izleri \"ardı. Bu meselenin en 
korkunç adamı. şimdi Leeds hapsi. 
hanesinde bulunan zavallı alil Dow. 
du. Anlıyordum ki, Fanny Kaiser işi 
de başka bir mesele idi. Acaba Dr. 
Fawcett, Dow'dan niçin bu kadar kor 
kuyordu. Bu zavııllı adamın beı·kesi 
korkutan kudreti neydiT 

Clay: 
- BuMe btJ işle çok ılikadaT, de. 

dj, 

. 

1 

e . e ow un o ıı ı '" 
- Bu - aklıma gelmemişti. Ha. filan veı·meden: den devanı ettı: · Hume'un canı sıkıldı. 

Eldivenlerimi giyerken: kikati meydana çıkarmaları için ıs- - Bana bak Hume, dedi. Dün Dr. _.Dün oldukça patırdılı bir celse z et · orunı ~ n k t•· t 
d v • B H 1 • • d k. · 1 · kd lk · el D F - .ann mıy · "u a a ıy:ı;e - Ha,.·di gidelim baba, dedim. Son rar e eceg1m, unun içn ume j ,. Fawcett'le benım bura a ı ış mı ııen a · ett . Aynı zaman 11 ı·. nw- 1 i · ki loktor Do , t · k 

konuşmalıyım. mi söyledin?, cett'in peşinrlı: idim. Jhırnrlan çıkınca le ~mı nım l d f w ~ da.nıma - ra Hume'a döndüm: Eğer bu izler 
Ben de bazı teYler soracaktım. Fa- Hume ea~ırmıştı: çetesile gizli biı· toplantı yaptılar. ka ·kn ı_uı~odra, 011

81
.andne re ekt 1Y"trhve Oow'a aitse Nevyorkun en kalabRlık' 

k li b b 1 be b 1 Ki l H h i b. · ı 11 F oı U\Ot ·•• r <'şu ne· a a it- dd ide ıuratı""a tu··kı·itu-n! at a amın akııı arı, nim ikinci - Ben mi, ne müna~ et m o - er alde p s ır ış e meşgu er. • aw- f itti. Dow el kt • d .. kt ca es 11 ... • • 
planda kalmaklığımı emrediyordu. duğunu öğrenmiş mi?. ı <'<~lt'in öliinıtinden ettiklerl zararı te- ıma gb · v •• 'id 

0 
koruldgor u en • • • . • • • . 

Dr. Faweett ayağa kalktı ve git.. - Dün akşam Clay'lata gelmişti. liifi için biı· şeyler yapmak iı.tiyorlar ~onra ayngı um. e apı ı. Dow'un daval!lı ilııerlntlen üç cdse 
mek isteditini 8'lyledikten sonra Bakışlarından anlıı.dım. 1 ?:annederinı. . - A~lıma gelmı~ken Rorayım: Fet geçmişti. Bir gün evde otuı:uı·ken ba-
Clay'a: - Kenyon cöylemlş ola<'ak. 1 - Affedt>rsiniı 11ma ben, ne ~iılıı hı meyıt ne nldu?. 

- Seninle konuşacaklarım var, de - Kenyon bu herHfn adnmı mı! ,.c ne de <•nttn :ııiyRsi işlerill! alakadııı· "":""'.Fazla bir şey yok: cin:ıy,.t ge.

1 

hanı telefon etti: 
di. Yarın çiftlikt. bul"furuz. - Rliyle bir şey söyliSl'moın. dı·~im. 1\utu p11rç:ısnıa ait hir ş~y, ce~Jnın ·ayni. (De ı;ııııu 'l'a.t·) 

~ 


