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EGE s ·POR 
İzmir~e çıkan bu yegane haftalık spor .mecmu. 

ası.nın ıı; irtci uyısı da pek gibel bir şek.ilde 
çıltmıJtU. Sporculara tavsiye ederiz. ___________________ J 

Rus cephe•lnd• 
beflncl •Y 

ba,ıarken 

- = 

4 milyon 

l116ilisl•r, Avrupada 
hir İ•gan çıkacajı111 

iinıit edigorlar 

--
Alman tebliğ~ 

- - - ·- . _ _. 

Kıtalarımız 
Taganrogu 
işgal ettiler 

Çok şiddetli hafla 
muha,.ebeleri oluyor 

Romenler Odesayı 
ilhak ettiler -

Füht"erin umunıi lcat"urgilhı, 19 (A. 
A.) - Alman ordulım Başkuman
danlığının tebliği: 

Azak denizilc Donctz aı•asında 
di1şmanm takibine n1uvaffakıyeUe 

devam edilıncktedir. Hücum müfre. 
zelerl sokak ımılıareb('lrriııde ve ev. 
den eve yapılan ınuhar<."be!crden son 
r a Taganrog şehı ıni işgal etmışlel'

dlr , Hu:ııısT teblı de de tılldirildl~ 
veçhlle :Briansk ve Viazma ınuharc-
heleri sona ermiştir. 

lllareşal Voıı Bock'un yüksek ku. 
mandası altınrlakı kıtalar, l\lareşal 

Koııı1e1ring kumandasındaki hava 
( Deva11n salıif • 8, eiituıı 8 de) 

• .. 
4\ 

başka 

Vefa .. Beykozu 
3 - 1, Altıntuğ .. 

Süleymaniyeyi 
5-2,Beyoğluspor
T aksim i 2 - O 

yendiler _______ _, 

--J 

Pazartesi 20 Blrincitısriı 1941 
' l ...... 

Hagatflı u c•r•pla,., f eliket leri 
N kederleri. lt.ıfıklarutı değiştir· 
miı binr doıtt~rl•r I Avebur y 

Telefon ; 2 O 5 Z t 
Telg. Tasviriefkfır, İstaohul 

...._ _ _________ J 

- ----=== __ ı 

ı Japon yada 
harp havası 

Gazeteler yeni 
kabinenin b ir 

müdafaa harbin e 
hazırlandığını 
yazıyorlar 

1Münhal Meb'usluklara 
Parti namzetleri seçildi 

-
TOKYO 19 (A.A.) 

D.N.B: - Gazeteler, yeni ka· 
bine hakkmd...ı. uzun mütalcall\r 
yürütmekte ve Japon milletin in, 
Y<'ni hükumett en, halihazırdrıkı 
gerginliğin emrett:.iği azimli ıi) 
seti beklemekte kendi.mi haki. 
gördüğünü müttefikan sövlemek- ı 

ledirler. 
Yomiuri Şimbun ga.zcteıi, Ja

pon milletinin, çoktanberi böyle 1 
bir kabine beklediğini söylüyor j 
v e diyor ki: 

Asker Toyonun yeni kabineyi 
:-; unnakta gösterdiği .sürat, hükfı_ 
nıPtİn, kayde değer bir faaliyet 
sarfedeceği kanaatini vermekte • 
dir. Harp devreleri. daima, aiva-
8eUe sevkulceyş arasında mu"ta. 
1~ kn ti amirdir. Fakat siyasetın, 
.. k<: ri icraatla takviyetıi de müm
kündür. 

Nişi Nişi ga:.ıeteai, bu defa, Na
zırların intihabı, her türlü ihtilafı 

: beı taraf edecek şekilde yapıldı 
ğını belirtiyor ve şöyle yazıyor : • 

Dı~ siyaset sahasında : harb ha~ 
li şimdiden mevcuttur. 

Tokyo Asahi Şimbuo gazetesi, 
Japon milletinin , yeni kabineden 
azimli ve açık bir siyaııet bekledi
ğini yazıyor, 

(Dtııaın.t sa.Mfe 8 , sütııtt ı d• ) 

'" .~ ..... ....... .... ~ ..... ~.t• 

Wilkie'nin nutku 

Amerika her 
türlü .sulh 

ümidini terk 
etmelidir 

Panama gemileri 
silahlandırılıyor 

LONDRA, 19 (A.A.) 
.t\cvyorktan bildirildiğine göre, 

cHül'l'iyet için mücadele> konıit.esi. ı 

nin himayesinde, rad~''' ile, bütün 
Amel'ikan milletine hıtaben Weııdel 

Wilkie tarafından söylenen bir nu
tukta, hatip, Amerikıı. rıın h<ır türlü 
sulh ümidını terkctnıcsi lazımgeldi

ğıni kn\•dettiktcn sonra demiştir ki: 
c Bızım zııferiıııiz herkesin zaferi 

oJrı,.ıı k tır. l\fihver dev!et:erinln be . 

- ----------
General A li R iza Artunkal Mani.sa, 

Şevket Behcet Uz Denizli,_ Memduh 
B ile cik , General ı. 
Kemal Doğan Ağrı, 
H a l it Onran da # 

Mardin meb'usu 
oldular 

DenizJi mehUMJ olan funir Bele
d i,.. Reisi doktor Behçet U:ıı 

An.lraı·a 19 (A.A.) - Do.t 
blan Ağrı mP-b~u~na t~rneldi 
Korgenera1 KPmal Doğan, Bıl e
cik mebua.luiunıt Ki.hü Büyük E'J 
çisi Memduh Şevket l:...ııeııdul 

Denızli mebualuğumı lnnlT ~ : .. ıe_ 
diye Rei.i dol.: t(tr ıl.-Jtç,..ı l 1z. 1\111-
llİK<> m~bıısluğuna f'.m .. klı Ko~s:e
nerlll Ali Rıı;I\ ArtıınkRl ve Mır
din mebı•sluğı.nı~ dıt <-ıı'k ı Bıır• ı r 

M 
• '- --- 1 l t b • mebusu lil'll id Onaıi\n , 1 <) 11k ı-s-

•• • • rın 1 pazar gunu ;ııpııı.n '.r. • ı ~nı~ mell1lllU o an ı an uı 

1 
94 . . , 

sabalı: otfı ~are komutanı Gene .. ı hapta, P arti nan171ulı olarak 1 n-
A h Rua Arlunlall f ı-ı\.Ja Ar>r.ilmis1rr d: 

lre-rıs 
o 

ı 

~ Almanlarm itıal ettiği Taganroa la Ka:ı.>!Yl ve Kıtfkaıya bavali"4nj 
gösterir hadta 

Wandel Willkie 

defi dünyaya hakim olmak, hilrriyeti 
ortadan kaldırmak ve demokrasiyi 
yıkmaktır. Vapurlarımız ailillılandı
rılınıyacnk olursa, şimdiye kada ı· ol
duğu gibi tol'pillenecektir. Eğeı· ka
rada ve denizde hürriyet için milca
dele edenlere gittikçe artan ıııiktıı r
dn süralle malzeme verm iyecek ol ur
sak, Mlhve ı·in nııızafferiyetlcı i dur
mıyacaktır. Fakat bu da k1ifı ,J eı,'1 1 -

di r. İki yfızlıi bitaraflık kanunlını
nı n cephe~ln ı ve h ilesini orladıın 1, 1 
ılı mıa lıy•z. 

Tekrar eıliyorunı : Sulh iımid,ni 

tt>l'ketıneliyiz. Biz artık .l ıı puıı .ıs • 
kcı i şı>flı•ı ile ve Berl i ııdcki dik a torle 
sulh ııl.te<h mey iz. Dtiti.ııı kıtnrla, bu
lun Okv.ıım~'aı ıla onun afü 11k şe -

l rikl r>rin i tevkif cıklıiliriz. Oııl ır 
şimrl i lı :ırlı i kazıııımak üzcı·r l ıu luıııı. 

yor lnr, fl <' l'hal ha rekele geç111İ\ l!cek 
olu rı;;ıık 'lH' «.! kı ı lımş cılunı;ı:.> 

Hu:ıul'Suzluk 
va~lııgtoıı, ]' ı 1 ,\ , \ . l - \'ıışın~

tnn Po ·t gazl'te~i 48 ı::ı artcnheri B ı r. 
le~ik A ıııcrikanın \,( li;u•m:t ıııı•!·k~ır.ın 

de h!ıkli nı ı; ii ı e ıı hln ırsuzlugıı tl' ı cıı

nııın o\ nı.ıktaclır. B u ırnzetc, Arncn. 
kanın ıı m ıı~ ı k,ı •P kııvııı u r r t ı 

(Dr a 11• ı sa i f ~ . sııfıu ı 't ) 

......... -
( Askeri V a z i .qet Ji 
~-------------~-------------
8 u günkü Alman-
Rus harbinin vasfı 
Büyük bir motör miicade/e$l içindeyiz. 
neticeyi, benzine sahip olan kazanacaktır 

Yazan: Geneı·al Ali Ihsan S.ABIS 
• BKI OllDU K U AIA NIJ.4. NI.AHIND.A.N 

R ~ ada cere~·:ın etım·kte olan - ------- - ----
1\·oı.lııı· h.ııbi ıı i ıı lıa riz v:ıı;. 

fı rıcı· ı ki tıırufın kar9ıhklı bü.ı: li k 
t'.11 k ve tuyyııre kudretııı in, motl)r\c., 
rınin çurp ışmasırlıı. GL•rçi motor 
hnı ıi lıiı dereceye :..adar lspiôn ~ ııdıı. 
. • uhıu elıelerı!e tcLr übe c<lilnı ı~t.. 
l spa ııyu dahili kavgasında CıinıhuıL 
ynçılc ri, l\imiinbtlel" yani Bolşevrk 

P.,ı y,ı ı:c· Sosynl st Fı a ıı;;a hiiküın eti j 
tutııı u~ ve ıl~ınokrat lııv.;iltrn: dl· 
lıı nl:ırn t :ı ı :ı ft:ıı· ~oı unmiı.ıLı.i. '.\Iilli
yetçı Frnnkoy:ı; 1\lilliyclçi N azi Al. 
nıan~ n~ı ih• :\1ı.Hiyetçi Fa~t ltrı.lya 

yurd ını l'tmlşt i . Bu sur!'tlt' lıir t a ra fa 

Smı~·<'t Rw;~ a . diğer tarıı.fa Alınanyı.ı. 

"C l lııı~ n ı ,tyya .e v~ tank vererek 

İııpanyn topraklarında "e havala rın. 
Ja Ru,. ve .\ iman motör leri çarp ış. 

ın ~Lı. Fak lt bu tecrübe çok u fu k 

~ /- ta dı. O zamıındanberi geçen 

Avrupa ile 
demiryol u 
münak alatı -- .-..... - -

1 - 2 ci Kanun. 942de 
h aş l ayacak 

!'İCHY, H (A.A . ) 

Berlin radyoııı, 'l 'ürkiye ile A .,_ 
rııpa urı.ı.•ııdalı.~ .Wıuiryolu ııı ü n:ıka
litının 1 fldı;c . kiinuıı l!>•2 ılı•n iti. 
baı<'lı yen "ciım tesıı: dullccı:g.rı i bil 
dlrınektcdir. • 

(De ıııııı salıtfe J, suhoı 5 dı) I İİİİİİİİİİİİİİiiiiii;;.;İİİİİİİİİİİİia;;;;-=:;: 
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~'(~-~-~~lı __ H_A_·~T_._I_R_A __ L_A_._R_~~ -C-~~) IŞ?kk~hy~~lliil' 
U ru aşımın Kafkasya ve 

ysiyet Divanına bir İf 1 1918 d ~fiNü 
20 Birinciteşrin ----

... . .,,.. . . . . : 
~.SiYASI VAZIYET 
~ . .. . 

Matbuat H s abttb refiklerimizd e n b irinin birinci aab ifesind e iki gün eVYel . e os " ova cenazesi dün İngiltere 
..garip bir yazı nazan d ikkatimizi celbetti. Bu yazıda C Mu- s 

k ld ıd on Abmut teb liii Kafkaıya• 
rııd ~rtoğlu) imza,i!e birisinin o gazetC<le yazdığı fıkralarla ga· a ırı 1 nın tim aJi garbi kaplll ve 

zeten in alakası olmAdığı ve bir müddet d ev am eden o nefrİyatın Yeni Sefaret bina•ı için bir halı satın almıştım. R usya ile Kafkasya arasındaki 
gcııctenin sahioinin malünıah h aricinde yap ıld ığı bildiriliyordu. S - Dun vefatını teesaarle bıldırdığı. yegane çifte hath d emiryol u ile 

fhcil as yapan lıir tahsildarın h erhangi b ir ticare t müeaaesesile - atan adam lıalıgı salona ferş için bizzat gelmişti. - mu Ksltı~hır Valleı ŞCıkru Yaşımın petrol bonı hattı müntehası bulu· 
alnkr.sın:n kesildiğini b ildiren ilanlara p ek b enziyen bu aatırları - Meğer •abık Çarın a•cazadesi Pren• Dalıaıırou tg' cı·ııu;ı.r-; i ılun ııabıı.h hastan~den a~ına nan Roıtofun ö n üne Alman kuv. 
meslek namına çirkin bulduğ\RDuzu ve had isenin h a ysiyet divanı nin oğlu imiş. - rak 1'eşvlkıye camline ~etırilmie, vetle r inin geldiğini b ild irmekte. 
m evzuuna girecek bir tekilde tec elli ettiği hakkında bir k anaat .., unu euu ,,. <ıgfl' namazını müt.eakıp meruımle dir. Çünkü Almanlar bu tehrin 
beslediğimiz.i b "lc!ird:kten sonra diyeceği.ı k i : kalriııılarnk Aari mezarlığa gömül. b d k T ( R 

Mıthut ne~riyatını h içbir suretle tasvip etmedi;;.imiz Murad s ovyetler Birliği Rf'Mcümhuru. \mimi Türk dostlarından doktor Ce. 1 daşlarınrn maddi ve mine~ zaranna müştur. yTam a,ın )a 
1 

a yt gtan. 1 d':'5çası 
S 

... 1 k 1 • d bi 1 B 1 lk b • agaurvog ı zap e mıt er ır. 
ertoğ)u o gazete için laalettay=n bir insan değildi; gazeten in tab- nun yanına g rme. ve tımat. vat a r gece evvc o şev ır çaıışmıya kol ut muşlardır. 1şte bu .l\lı:rnslrnde Vali Lutfl Kırdar, Or- • . • • . 

r ir müdürlü~ü vazifesini uhde$ "ne almıJtı ve beğenmediğimizi ııamemizi veı·m~ üzere Kremlin D - , Tatar tarafından evinde öldurtılmüş yoldaki sakim icraatlarına bır kanJı 1 general fo'ahretun Altay, Örtt Jdare • Bu barekdın ıkıncı ebemmıye. 
t<>.hKn kendısine de söylediğimiz neşriyatta uı:un m üd d e t d evam rayı avlusunda ılerllyorduk. Yanımı. - = an ==·===••··=·· =• mı~aı olmalı: 6zere, vatanperverliğile, Kumandan ı Alı Rı~ Artunkal, ls- i t~. Alm~nla~n •Ukrayna Sovyet 
edip d urdu . za verilmiş olan mfisclliih neferin c. GafiH Kemali SöylemezO "glU mıllıyetlne ve dinine bağlılığilc ma. tanbut Kumandanı ishak Avnı, şeb. ıcumhunyetı. hcdud unu g eçerek 

Şu vaziyet kar~ısında ; ya g~zetenin sah ib i uzun m üdd et ga - ~d1e_~1 m? ıı;de1 ~~f.rı~ın-~ ra~e.n t' nıf Doktor Cevdet Efendı, Moskova. rımızd1:k ı b6tun Gencnıller, Vilayet cenu~~a d~ı R~sy Federal So~· 
:zelesini okoyacak kadar gazetesi ne kartı likayıttir fU h ald e çıka- ı;uÇ u e ıçer g re mı~t ı . cnış uuuuuuaauuuuuuuuuuuu••=• ya movasalatımızın llçfincu gıınu bır ve Partı Erkanı, merhumun dostları YC:t cumhurıyeh topraklllrtna fll'· 
cak ilk h üküm fudur: Bu kadar lakayıt olan kims~nin nv.İyetin-ısa:.ay avJusunun her .tarafı pğın ve katil hükumete teslim olmuştu. haın taıafından banednde katledil- ı hazır bulunuyorlardı. m 'f olmalnnndadır. 
rle k i nrlcadaşlannı bu türlü (e~h;r etmiye de hııklu o lam a z. Y a· ~•liın cephane sandıkları le dol.muştu. Ayni gün· Petrogrndda bıı anarşıst mıştir Bundan başka yıne c~kıyayı Condı:nlen bir çok çelen~. arasın- Yannı asırdan fazla b ir za-
h ut d d t h . ..d .. - .. f"k • . . '- . d u sırada yanımıza kapalı bır oto. hareketinin pek kanlı bır ııurettc milletten Kafkaıı"a1ı Babaettın efPn. dıı Uahiliye Vekıli Faık Oztrak'ın mandıınberi cenubi Rusyanın en 

a, o a, a nr m u urunun ı rıne ıttıraK etmıt ve sonra a n b"l ki t i · d b" J 

.rkada'ln h d f d t k b · · • b" d" b mo 1 ya aş 1 ; çın en genç ır a - bastınldıg-ını duymuştuk Ş>h ' le dn dı tevktf edılrnek üzereyken rırara s:onderdiğl buyuk bir çelenk nazarı büyük hububat ihraç iskele:ıi olnn 
. ı . er ne en.se. e a. e me mec ur y_etını ıss.e .ınce u dam indi ve oldukPn f"na bı" ı· :fran. . c ı r r ~-.. b rk h b h d f 1 h d r· ~ ki uoı evı"k ·~ "ıt 1 . n c k 1 he muvaHak olmu"•• İkincı •tahalle ı. dıkkatı celbedıyordu. Rır askeri kıta T aygan Don "•hrinin ag"zında 

a.C un, çı ın ve ~B ı ınc ıç e fere vermıyen yo u ı byar e e- sızca ile ge" kaldıgv ı için af diledik- .., .. ... .... m e erı ı r ez n • •• ....... 
r ... k M u--d <'-rto i7Junu b k hr " men hirbir emı ini dlnlemiyoı tar ve mamı ıki giin tevki{ edilerek bıra • bır ınzıbat ve blr polis mufre-ıeııi bulunan R ostofun önündeki ko· 

.. ' ·.. o:>e " yaya ıra mlf • t b"-' to bil ld .. ·"· B " ı ft b · · ' en sonra 1" 1 0 mo e 11 1• ı stcdiklel"i şekilde hareket ediyorlar. kılmış, ve cfJ, gazetesi ııah ıbı •• C'ennzcyı takip etmı~. bando mu=-a yun ka'lmndadır. Büyük gemi• 
ır ara a n ır gazetcnın me:uliyetini omuzunda tafımaktan Otomobile gırince, un1uru Şarkiye b h ı b ı ı t acz duym-L d:..x. fta 1.:1- "d e!' d b 1 k k dı. Terhis edilen askerlerden bir aşmu anirı, maruf erbabı kalem . mat.em ava an ça mış ır. ler R ostofa kadar gidemedikle. 

- ve ·~er ta ra n patron ws. ı ıaıın a u unma a- Müdürü cNutuk soyll.,.,,.ek misiniz'.> 1 ı· ı bili t elif ı ·k· d ' b Jd h ' d "I k •· J-- kısmı silô.hlan, mıtralyozleı·i ve hat- <en yaz Efendiye de dıvanı Örfide r inden hububatı Taygandan yük. 
o mıyan ı ı fey ır v e u yo a lef ır e ı m e o m uesse· dedi. cLüzumu olmadıgını Komiser- 1 b P fi 

ıede çallf8cak gazeteci arkad &Jlanmu için fazla teminat olmasa ilk _ 
1 

·aı dl. 
1 

iz ti toplnı-llc ~ı't\bcr kôylcrlnc donü- ııtı vücut eyleme 1 tcbUğ kılmmış O ta ı )enirler. Azak denizinin ,imal 
ıerektir. • ·te soy emı.,.er s.tcl"sen ~min yorlardı. Konuştuğum genç bir ga. tır Başta Müftü Aıtm Can Erendı 1 sav~hili ~imdi kamilcn A lmanla. 

'iC zamana muv~fık b~r şeyler_ SO)•le. zeteci kız: cRus thtılali polıtlk ılcğıl olduğu halde Sııdrf Maksud EfP.ndı Bir sandal battı rın e line geçmiı bulunuyor . 
Cihad B 4BAN l"im> dedJm. Bır daırenin onünde biyoloj iktir. Ekmek olmadığı gün vcııaircnın hukümct reisıne ve LtinJ. ine nca zayiat ohn dı 1 M acar resmi tebfiöi Maca.r 

durd~k. Koı ldorlardan geçerek bir halk ayaklanır> demişti. nP. mu racaatlıı bu glbı ahvale nwy. .. 
merdıvendcn yukarı çıktık. Yine bir 1 dan verilmcmesını rıca eylıyec .. kl rl Lımanda hır k:ıuı olmuı;ıtur. kuvvetlerinin Doneç nehri aşagı 
hayli yüı üdük. Biz bir kapıdan gi. VHariciye Komiseri Çıçer1nlc yap- haber alınnl'~tır . Bu m!ı racantl;ı rını fJ.,kod:. rd:ın a ldıgı eşyayı Beşik. mecrasında iforlediklcr:nden bnh-
rerken, ayni kapıdan Kont 'Mirbach tıgım gorOşmelerde mutemadıycn ırnretı hususıyede takvıye PVlem · ı hıı:ı crapu r 1 kclcsıne gotüren 4127 ıettiğinc göre Knfkasyaya doğru 
çıkıyordu. O da benim gibi siyah bir Eı·meni meselesınden v~ Turk ordu. mnkımdıle cvveJısl ak .lnı , H nıımaralı ka) ık. bir kol'lur mnvna. Almanlarla birlikte Macar kuv· 
vcston giymişti Büyilcck biı- odnya ı;un.un ilerlemekte oldug~ında~ linh • l\ orıı l erı 'Mowö Çlçeruıı ı:tıı <lıım. ~ır , } an ~nıuk ıstrı ken Ş rkell Hay. ve ilerinin de iJC'rlcmekte olduğu· 
girdik. Sağ tnra:fındaki kapıdan kum sedıyordu . Ben de kı:ndl< lnc lazın g • Mü nlahıınamenın 11 ıncı madd~ıoıııe rı:vl'nın 71 ııu nıarnlı va puru tnrıııs. nu göstermektedir. 

Tefrlkaı 96 

h r taraftan 

rnlın he.ı- tonunda bir çok başlnr u- ı le~ cevapları vcnnektc teı e<ldut et. tevfıkan , b ı r takım müslümanln rın ınn etmıo ve 1.ııı "ureth: kabaran ııu- 1 lngilizlcr Kafkasyanın fima l. 
1 zandı! Bir çok mütecessis mavi ve mıyordum. Osnınnlı tabııyctıne geçerek. em val lar. lçı ~ya Ue dolu kayıgıdevirmlş. d e n tehdit edileceğini zaten b ek· 

~~~~~=·-·~·~-~~~ .. !! yeşil göz üzerimize dfkUdi ! Sol ta. 1\Ioskovadaki Milslümanl~r hakkı · ve emliikınf tasfıye edıp memalıkı tir. Neticede eşya, sandalcı ve eşya t :yorlnrdı . Son haberlerden an• 

Artık 

Envar Pa,anın 

allAhını kapanlar 
yanına kofuyorlardı 

Onun d. ha bü •ük muvaffnkı. ı ıkmıotır. Yahut, bir iki gün dolaş. 
yet crı, zaferlere uıa,.maıııı ilıti ktan &onra maceradan vazgeçer de, 
mail gözoııunrle tutulanık ihtıyatlı doner geliJ .. ) diye beklemişlerdir. 
tedbirler alınmııs ve bu cumleden B b ki 11 • b liıhar• Amanullah Hanın ., trine u e e~ ş boşa çıktıktan ttemra 
}:fKan Padıeahı olan • H:ırbly~ Na- ise, vazıyetın ~iddiyetl karşmnda 
zııı Mclınıet Nadi!" Hun ile Rııtaıı:an ıcap eden tedbırJerl almıya bae]a. 

mışlardır. 
lhdehııan "·nll 1 Şab Velı Han, En-
ver Paşaya tAbi Şarki Buhara hu. 
duduna gond<' ı llmişleıdı. Bunlar En. 
H·r Paşanın harekabnı gunü gunü
ne, adım adım takip ediyorlardı. 

1\iibilde bulunan Hacı Sami Hey. 
le Oıın :ın Hoca da boyuna silah te. 
dnrıkı ve giınüllö kaydile mcşbuhJij. 

O günlerde demiryollan münaka
fiitı pek muntazam olmadığı gibi, 
her türlü askeri sevld yat ve ihzarnt 
da bittabi pek yavaş gidiyordu. İşte 
bu sebeplerle Enver Papya karşı 

yapılan aııkert scvklyat da biraz ge. 
cıkmişti. 

Jer. Em·er Paşa bu gecikmeden lsti-

Tilr ny kadar ııonra, nisan ortala- fade etmesini bilm1şti. Eğeı· bir ta. 
rında Efdaleddın Han ıı;mlndPkt bl- raftan )obazlar, bir yandan da .me
nn1n kumandasında 300 sılah'ıdan seli Kazanlı komünistlerden Alehcan 
nılirekkep ilk Efgan gönüllu kafıle~ı Akçurin gıbi partiye girer girmez 
de bir miktar parıı ve bır haylı sl- ateş kesılmlş - yerli bolşeviklerin a. 
l ıhla • gelerek Enver Paşaya iltihak teyhteki durup dinlcnmiycn propa-

t 1 J?nnıfası olmasaydı, Enver Paşa o (' ı . 

Bu Efgan gönllllüll'rinin, kelimei 
tıahadetle müzeyyen yeşll bayraklan 
'e t kbir ı:adaları içinde geli,lerl mu 
h lttc birdenbire umulmadık bır t :r 
yaptı. 

(hlç) denec"k kuvvetllc bile, herhal. 
de şaşılacak neticeler elde edebile. 
cekti. 

Bir yandnn (Şchrisebz) den Ceb. 
bar, Danyal, Evllyakul ve Ab:lülre. 
su! Beyler, Ferganalılardan eski 

Hele gelenlerin: Hokandemli Şürası Reisi Adil Can 
- Bu kadar değiliz ... Arkamızda ve Türkmen ba~larından Hudayina. 

daha biiyük kafileler •ar... Fevç zar, hatta 70-80 yavlnrındaki me.ş. 
(evç bu yona geliyorlar!. hur hacı Hikem Mogol Kat:ız n 

D ) işleri, efkarı bü bUtün Enver kabilesi reisi Paşa Han, Belci. 
Pa a lehine çeviriyordu. van ltarloklarının reisi Abdiilkadir 

Nitekiın, o ne kadar Enver P a. 1 ve Molİa Niyaz gibi tanınmış p hsl. 
adan u:r.akt.a kalmtş ol.mlardan meş yetler de • ekserisi maiyetlerindeld 

h r Şlr Mehmet il o i)aıdııkı Kor adamlarlle • Paşanın ııafına geçer
b:ışılıırı birer birer gelıp Paş.aya !erken, bir :randan da aleyhteki tah. 
(b nt.) etmekten başka çare bulama. r i'kit devam ediyordu. 

dılar. H au.ii den bilir ki bir mOddet eon. 
Herşeyc Ta~men Pa~ayı kötülemek ra Paııayı yıkan, yere ııeren de Rus. 

için uğrnşan e~kl Buhara Emtl'i ta. !ardan evvel, hıte bu p ropaganda ol. 
taftaı·la rlle mutaassıp yobıı.zlıu· 1Re 

m•ttur. hali: 

- Bu E nver Pa,a denen adam 
l.'~didlerin en yaınanıdır. Sultan H a_ 
ınldı tahtından atıp Osmanlı ülke. 
sine cedldhğl sokan da işte budur. 
Bizim ülkemizi de o hale gctırecek

t ir. Sakın ona uymayın ız. Böylesi
afn süı ne itaat edilmez!. .. 

Diylp dura rak n1enfı propaganda. 
larına devamdan va-ı,.eçmiyorlMdı. 

Fakııt bu propaganda her tarafta 
ak l tesir :r·apıyor gıbıydı. Nitekim 
Karat.ekinde bulunan Faztl t.lahı..lum 

da bin kadar sılühlıslle P ulhaklyana 
,.. erek Enver Paşrıyan (biat) etmış
tır. 

Bu son gelen Karatckin Tııciklerilc 
A lay Kırgızları, Şarki Buharanın 

dlger ahalisine nazar an daha açık 

~rızlu. çev1k, dürüst ve bllhaasa nı. 

um ve intizama (abuk uyan insan
lardı. Hatti arkal rında bir ornek 
a ker elbısclerı bıle vardı. 

Bunları takiben ( Cildiıröl) Kazak 
Tfirkmenlennden de 80 kadar sllllhlı 
ve 'l'urkmenlerınden d 300 kadar 
sllahh ı:eldl. 

E nver Paşa, ltarıı taraftaki '(Bay 
ımn) da bulunan 1200 kadar kızıl 

askere musallııt olmuştu. Onlara bir 
türlü rahat vermiyordu. Mütemadi. 
yen bunların ü tüne akınlar yapı. 

yor, esir ve ganimet alıyor, ayn, ~a. 
manda da • her hallerini pek be. 
ğendiği _ Özbekleri talim ve terbiye 
ile adam11kıllı asker haUne get1rnliye 
ealışıyordu. Etrafına toplananlardan 
çoğu, sabırsız ınsanlardı. Bugün bu. 
rada, yann !eraahlarla otedc yaşa. 
mıya alışmış, hele harp hallnde böy. 
le bır tarafa mıhlanıp cephe kura
rak _ kendi tablrlerıle (çat eut, pııt 

küt ede ede) • günler geçırm kten 

hoşlanmamış insanlar, Paşayı boyu. 
na harekete, aceleye tqvik erJtyor
la rdı. 

(Devamı ar) 
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ra!ta açılan biı- kapıdan müstatil bir mızda büyük bir teveccOb gösteriyor. O manıyeye hicret etm1yc hakları ıı h ı hı <::elii.I •fon17e düşmüşlerse de latıldığı vechile İngiltere K afkas
odaya girdik. Üzerinde yeşil çuha lar ve memleketten haber istiyorlar. olduğundan, bu yoldakı taleplerını n lııt dPmır '!obadan mı&ada hepsi kur- yayı R uslarl. birlikte müdafaaya 
örtülü uzan bir nuısa arkasında a. clı. Harıciyeye yazdı{;rım bir mektup- ıs'ııfı ıeln her türlü kolavlııtın (llıı- tıırılruışlarrlır. . kare r vermiştir. l ngilizler kara da 
yakta, esmer yüzlil, sivri sak~llı, ta: cTasvid Efkiır, Tanin, Ati, Za. terilecej'..rinl ,,e bu haklarının mab. I * '/'UAMVAY • OTOMOBiL ye n i bir ce p h e açıyorlar deme k · 
gllzHiklfi, oldukça abusülvP.cih bir man, Serveti Fünun vesafr gnzete fu%lyetıni ı;ıifahen tekıt P.yledlktı:rı ÇARPIŞAIASI - F.erikll}'iind~ otu- tir. 
z.nt duruyordu: Sovyetler ittihadı ve mecmualardan muntazaman cllı- sonra: c:Sızı temin edenm k1. hukü- ı ı>n tofor Mehmedın ldaresındekl 
Cürnhuriyetleri Reisi Sverdloff Yol. şeı· nüsha gönderilmcsinı> lstcmıe- ı bll iki Kafkasyanm timal kısmının met senlyeı Osn1nnıye, Rusya !uıılü. ıll46 nomara ı otomo evve gun müdafaa hath Rostofun önünde 
daş! Sağında, yine ayakta, Hnridye tım. Kazan :Müftüsü ve mülga Dini- ınanlıırının mutJ:ıka memalıki 'uhs. ll{tıklfiıl caddesinden $:eçerken K urtu. 
Komiseri Tchitchcrine lle muavınl ye ~azırı Alim Can ve sabık tcıarc1 neye muhaceret etmelerln1 anu et - lue-Emınontl ara.ııında iııllyen vat- ba,lar. Burada İse İngilizler yok. 

'Iill" R · i s d · M k d ( B t [ ı tu r. İngiliz cephesi Mavera'" Jı.:arahan, . ımlunda da tanımadığım " ıye eı& a rı a "U u za mez Gelmek iııtlyenleri muhabbet v• mıın Ra11arıın idaresindeki lTnmvay ıı '• 
- d- k' i d Eli d H i n adan Tu"rkiyeye gelmı ve Bil ı ı d N t d t ><>bil Kafkasyayı ı, imaldcn müdafaaya uç ort ış var ı. m c ar cıye ~o r ş • 11amımıvetle kabul C?der. Ancak bır esrpışmııı ar ır. e ıl.'e e n on 
Nazırımız Ahmet Nesim! Bey tara. l ük !\!illet l\leclisinc Cız.-ı eçilmıştır. müddeı.t.en berıdir, )tü,lilman Koıııf. haPara uğramıe, ınaanca :r..ayiat ol - mahsus olacaktır. 
undan yazılmı11 bir takdim mektubu I Miıııevver ve tam bir Turktti. Ya- ıııerlığının lı:ı!li.m ahaliye karşı tatbı. mamıştır. Bunu ln ilizlerin böyle bir cep• 
vardı (*). Mektubu uzatt1ğım sırada kınlarda vefat eylemiştir). ılc yaptı. ka başladığı itisafkirane muamele. h e açma ktan maksadlan Baka 
c:Böyle bir vazife ile l'ıf08kovaya gel. ğ:ımız görüşmelerde e<lindığim m:ıh1- ve hükümet.in de • şüphesiz Komı er. E V L E N M E petrol havzMını korumak o ldu-
diğimden dolayı memnun ve müfte. mat üzerine haıiciyeye yazdıj{ını bir lığın teşvlkile - ısdar cylr.rllğl ka nun- Adanada 'Nlrk Sözfi refikımhln f\ınu t asrih etmİf olmalan da te· 
hir olduğumu, iki büy!lk komşu dev. 1 l<'lgnıfta Rnkiinfin behemehal işga. lıır, bu unsuru fevkaliıdc muteesslr . k d yid ediyor . F ilva ki ,imali Knf· 
' h i b - · ta hril' heyetinden gazetecl ar a aşı. 
let ve millet &l'asıntla • hntırntı eli. linın e emm yetini tc nruz ettırmış. t kt ı ki k k kı l.ıun k asyada Ros to f ı"I• D erb•n d ftra-e ıne e oma a . or arım , - mız Nıhad Tanguren ile iığretmen ... .. ., 
meyi unutturacak. münasebatı dos- 1 tim. ı:ır bu tazyıktcn, ve ilerıde dahıı tl. Hidiye Yalvaçer 18 teşrinievvel cu. 11nda ki demiryolun ortasınrla 
tane tecssfis etmesi için elimden gel- ı Yeni taşındığımız Sefarethane bi. yade şiddcl pev<la eylıyebUeceğınıfrn martesı 1,!Unü Adanada evlenmjşl'lr· Gromi d e d a hi petrol kuyul:ın 
diği kadar çalışacağımı ııöyledlm. nası na, esil'lcrimizden dört nefer a- C'ncllşe eden•k, cem ı gafir suretınoı dit . Tnra!eyne ııandet dll erız. \•ard ır. Fakat asıl b üyük petrol 
Daha sözümü bitirmeden Mö yö yırarak kendnerine birer tabanca tcrkf ıab11yetfo Rusyadan ~t'k ı l ip havı.ııaı Bakiidadır. 
Sverdlof söze başladı: cDostluktan verdim. Bolı;ıcvıkler de muhafız ola . gltnııye mecbur olacaklardır. Evvel ACI bir ö lüm Burad nk i havza 0 kadar mü· 
bahsediyorsunuz. F akat, ordularıııız rak dört müsellıih neler tnhsis etti- ve ahır, bir unsuru "elem ve aa .iib Muharrir arkadaeımız Erctiment hiındir k i Amerikad a n sonra he· 
Kn.fkasyada harekatı askeri icrasın- lcr. K ıbar ııilelel' bakiyes.lnin eşya. olan l\!uslünıan ab:ılihın sizce. kııı. Ekrem Talu'nu:-ı •lııyııade 1, Mat.. jmt:n h emen dünya.da ikinci geli· 
da berdevamdır. Bu nasıl iştir! Hü- Fını satan bir yerden bllyfik bir sa- men b•le. kaybedılmcsınden memlc - buat Harlcıye Mudur{; me• hum Se- yor. lngilizlerin açacakları cephe 
küınetinize yazınız da münascbatı lon içın 6000 marka güzel bir Kaf. kete fayda dt>ğıl zarar gelir ilk mü. dadm o~lu. esbak Erkfinıbarbı~ei uzun bir fey olmayıp Dağistnn. 
dostaneye muhıllif bu gibi harekat~ kııs halısı aatm nldım. Satım uzunca tiıkıııımızdn ~öyledığım veehile bil • Umumiye Re!sl merhum Muşlr t.t,.. dak i D erb end g eçidi ile Türltce 
tan vazgeçsin!> dedi. cBlraz evvel boylu, «İvrfoe koyu kumral saknllı kümeti senıyeı O<=manıye - kı bır hem p_,anın damadı •e Eskışchır Şe- ( D aryol) d an tahrif ed ilmif Dar· 
takdim ettiğim nameyi vermek üzere adamın, halıyı salona ferşetmek üze. Turk ve ?ılfı•luman h6k'l mett fr- hP.t ker Fabr!kası makıne mühendisi ycl \•e diğer b ir iki eh emmiyet ·1 
bizzat burada bulunmaklığım hükü- re bizzat gelmiş olduj.'.'1.lnu görünce )'erdekı Türk " f Müslfim ı n l nrın mu. Nezıhı Serderin kayın babası emekli dnğ ıeçitlerine münhasır knln· 
metimin hi.ikfımctinlzlc münasebatı 1 keııdıs1ne teşekkl\r etmi tim. Meıter kndıleratınd::ı manen alakadar olup, 1 Batum Başkonso oo;o caktır. Büyük Kafkas si1silcsı 
dostane tesisine yalnız ehemmıyet İmparatorun amcazadesi P rens Dal. anların refahı haUnden ne derece SUAD BUDAK . dünyanın en mükemmel ve e n 
değil, karar verdığini isbat eder. Şl. gourotıky'nln o~•lu imiş. O tarihte I mahzuz ve munbesıt olunıa bahtı dünkü pazar gunü A.'ah ., rahmetıne nıazbut tabii m üd a fa a hattıdır. 
knyet; ettiğiniz hal'ckiltı askeıiyeden Moskovada şurayn hurayn ııığınınış ıiyahından da o nisbette mütee sır kavu$muııtur. Cenıızesı bugun titıat • . .. .. . . 
haberim yoktur. $nyet yapılıyorsa, olan P l'ens ve P renseslerden yarım ı ve m!iteheyyıç kalır. Bundıın böyle 

2 
d ,;;: 1 Haliı"kiırı:rnzı caddesi. İngılızler buyuk Kafkas sılsık 

dd k . 1 l 1 e .,. ış ı. . . h ki l E ' • ilç ay evvel, Petrogrn 11 omısyrın- düzine kadarını Alımın arc an pasa- gayet snmım1 mnnasebatı dostane K. p ııpartımanındaıı kald ı '1nı cep e yapma a ya nız • .;u 
da tabrhen şikayet etmiş olduğum port alarak İstanbula g(inderınlye tcsıs ve lıiame eylemek ıstediğ1 Ruıı. ~ıın~ :;:1azı Teş~·tkiye umıln r! p etrollerin i v e Azerbaycan ilo 
Ermeni çetelerini belki takip lle ora.

1 

muvaffak olmuş.tum. ya hfikümetıle bu m6naııebatın ınkı. ~1 tr:ıktan ıorıra Kuzguncukta ~· ak. Gürcistan ve Ermenistanı Alman· 
larda kalmış olan ehli lsliimın ve 20 mavısta llariciye Nazırı Ahmet ~afı tabıisıne yardım eylıy~dc un k.

1 ı~ak.I aıle mezarlıgına ddnolunn- lann eline dü,mekten korunıut 
Osmanlı esirlerinin bcklyetü ıısüyufu- Nesımi Beyt! gönderdiğim bir rapor. mOhlm ve tabıi amıllerılen birt el. a~tır Allahtan rahmet d:ler. aHesl olmıyacaklardır. Ayni zamanda 
nu lnidamdan kurtarmak içindir. Her 1 da §unları yazıyordum~ mak Ozcre Rusya Müslümıı.nlannı ~~kll.n:na tazlyetlerlmlzı bıldırırh: Yakın..,.ktl\ki mevkiler ini de k o· 
halde derhal Rabıiliye şikiiyet.inlzi 1 B 1 vik hükumetinin ti,. gorCır. Bunlar hakkıntla ne dı!rece -=~~::....-..-·-· ..,, ... _ ......... ..,. layca müdafaa edeceklerdir. 

h kik ti h"l" ' - t'lA 1 «...... o şe ... ay ı--·• · • 
aynen yazar, a a ': ı _.,. ı i m evvel ilün eylediği kavaide imUsalen tüt.uf ve adalet le muaınele edilir&cı, ~ t8edakel Fıtlr Çünkü Kafkaayanın cenubun• 
ederek alacağım cevabı Mosyo C çe. t Rusya dahilind~ muhtariyet ilan et- Rus hOkfimetı ve milletı , devleti a liy. bir defa Alman)• sarkacak 0 • 

rine veririm, dedim. O esnahds yan_ı- miı olan milletlere ka ışı tazyik po. , ye ve Osmımlıların o eler ece mu ha- EK i 11( lıi SOft lurlarN Irak ve Mısın ve hatti 
ma 11okulmuş bulun~n Mllsyo Çıçerın llükası tak ibine başlıyarak idareyi denet ve müveddetınl celp ve temin K. K. K . Kafkaıyayı korumak için lngiliz· 
ve Kara hanın ellerınl sıkıp vedA ~ Sovyetler eliııe geçlı mlye ~alışmış, 1 eder. İtte bu dfi,ünceyledir kJ ıııze Bııtdar :ı 27 24 20 ler yüzlerce ve belki binlerce kİ· 
~im ve salo~dan eıktım. Bir ~eflrın ve Finlandiya, Ukrayna, Kırım ve 1 bu meııelcılen bahse1nıeyı rnUnaaip Artı• 40 38 87 lometre u~un cephelerde harp e · 
ılk namesinı takdim mcraıııminde Kafkaııyada bidayeten muvaffakıyet 1 gorüyor, ve Mfislilııııınların, emınım Üzüm 23" 170 117 d e rek Almanları durdurmnll 
böyle ga rip mua meleye maruz kal • le neticelenen bu teşebbüsü nihayet ı ki hiıkümetin marnzlsıne mnhnlıf BayraM Namazı mecburivetinde kalacaklardır 
ınası tabii~ 0gö~lmüıs !eylerden de · akamete, ve kendisi için bu kıtnattan olttrak duçar o!n• kta lıulundr klan 
ğild1. Geldı~ımız '?1erasım, d_ah a dot. mahrumiyete badi olmu~lur. ( BL·est ta:r.ylk ve sui muanwleıl ı>n ku ı tar:l. Sa Da lngiltere ile Rusye O r ta Asya · 
ı·usu merasımsizlıkle l'erimıze avdet Litovsk ahitnaınesl mucibince bunlar ı malnrı esbabının temııı.nı r ica edı Vaııatl 6 55 da franın şarkındak i Horasan ve 
tttk ı Ezani 1 37 Siııtan eyaletle r i arazisinden a ra-

e • n~rı birer hükumet olmuştu). Ancak yorum > aec ım. -· •' '•' '• • •"" • • •" • • '• ' lannda bir muvasala yolu tesis 
Bu parlak meraainıi telgrafla ha- doğı udlin doğruya tehdidi madılısı Mösyö Çıçcrin, Ru,.ya hük İMeU, 

tsli\ml'-'eye mubalıf oluuT.innu ve bu ede b ilirler. Z aten geçen Umumi . riciycmlze bildirdim. altında bulunan Urenbul'g, Ufa, Ka. Milslilnıanların dahi Ru ·aıJ müte- J b" t 
.. ıbl kanunlar vaz'ı, 1sliimlan hfikO- Harpte n gilizle r b u eya letle r Ü· 

Vaziyet, Almanlar ilerlemekte de. zan gibi mahallerde kuvvetini göster mekkln dığer nkvaın misıll m"cıııvat b 

vam edecek olurlarsa yeniden kat'ı mive muvaffak olarak mılli idareleri ve adalet nımetlerınden ınu lcflt. ol. metten tebrıd ve Rusyadan teb'ıdt ze r inden Meşhede k a d ar d ar ha t . 
· .• ı led bil "k ıebebı mühım olacaı:.ını zıkr ve izah lı bir d emiryolu in "'a etmişleroi. münasebat edilmesi ihtimallerini ço. lağvetmiş, ve Bolşeviki pı·en ... p erıne o.alannı anu ey rğıne en yu ~ .. 

ğaltıyordu. Bolı,ıevlk h!lkOmetinin boyun eğen bir Tatar Bnşkıri Cüm. dulil olmak üzere ıhdas edıleıı Müs- eyledım ve bu yolda kanunlar vazın. l H arbin ıonunda Sabık Şah 
herhangi bir müdafaa tedbiri alabi. huriyetı ilan etmC'k 11uretıle o taraf. lümanlar Koınıserlığinl ve Tatar · ;lan evvel • Rusyada Hyısı aı olmı. P c hlevin in zo ru üzerine hu hattın 
lecek halde olmadığı ve daha z.lyade tarı doğrudan doğruya hakimiyeti Bnşklrd Cümhurıy<?tle rinın ıliinını yan· Muslüman uleması ıle müdn~e- raylan s öküle rek hat talil edil. 
da'hllde vaziyeti ldameye ~alıştığı ııltına almıştır. Moskovada müesseıı ılcrt sımnüş ve bu anaı11ra karşı hO. ıcı efkar kı lınmasını t.a\·slye ettım rni~ti . Şimd i d e bu h at ko1ayca 
belliydi. Her gün dört. taraftan i11yan Muslüman Komiserllğıne tayin ev. 1 kunıetln eefkııt ve hlmayet ı lıznl "\'· M <111Yfı Çıçerln umuma vamıl bulunan yenid e n d öteneb iJir. 

k d ı ~ t1 d a·ı tr- kftnllnların tefsiri muşktıl olacağı, "'tuh F . TOGA• ve mfiı;ademe haberleri gelmekte~dı. lerlı(:l eşhaı:.ın ise tamamen en ıs ne lemektcn ge ıırnııyac g nı mın •• . iğ" ıT arre m eyzı a 
?ıfoskovndn bile asayiş tam miinaııUe meclübıyetl, ve bUTilar dıı hükumete eylemesi 07.ertne. hukiimctın ahtreıı w.aahaza Müslüman Komıserl ıle ____ - :=a 

temin edilememişti. HükOmet bir hoş göı i.inmek, ve yeni knbul eyle . ısdar cylenıış bulunduğu kanunlaı ı-ıııtsUşare, ahalıi lı:ılamire umurunu _iİ"-v"'e"'c"':l•Z1110ıı•J"e"'r"'l."0"'"';8•ııruıhı11.l1111,.:ıi 
hafta evvel Moskova ve Kazandaki dlklcr i edine> bağlılıklarını ~öster. arasında mesela: Nikah \"C taliikın valnndan takı be çalışacağını, Komi- n ';' 
Tatar Mılli Şi'ıraaını dağıtmış, Tatar mck için meşhur nıcseleyc tebaan Bol cıhetf şer'lye Ue rabıtasının kesıl · ıı:erı de bendentze sevkeylı~eğın1 
alaylarının silahlarını dahı almıştı. I oevlklerden daha ziyade Bolşcvıklıı?I mesı ve veraset hskk• nın n ırı l .. 1 1 

dd ı ı ki Galip Kemali Söylemeıoğlu Hr yatın ıstrrap. arı, Te -
k ld v•ad ve beyan etti. 1 i.ı111111111uıuıt ııu ııuıııu•11uunnı"u"• .. 11•1~ 

Bu anda Kafkaa ehrarından ve ııa. düşunmeslle, kendi dindaş ve vatan. ınaaı ıibl mühim mıı e enn a ı m ı lôlı ttleri ve kcJer'cri, lr ı· 

1 
Yazan: Sermed TALAY 

Orkestra hnlii çalıl'Or, d;ıvetlUer 
halil danscdıyordu. Yorulan .ur, ba. 
zan tek bıtt!\n çıft olarak, kah bü. 
teve kab uzakea koşclere çekıtıp 

dın leı tyorlnr, yerlerini, yorgunluk 
gldermışlerc bırakıyorlardı. Ne on''· 
rın, ne de ötekılerin arasında, Harı. 
dan yoktu. 

----"'!"""~~~~.....,-=-~~~~~'!"""""lllllO--~!!!...~~~'!!!!!'!"!!"'- .ıklannr deAiıtirmif bircı 
btldığı, fakat hislerine mukabele j ere l(l'Celerlnl, şehrin içki satılan tez- do•tturlar ! A V EBUR y 
ederek pek fazla cıddı btr vazıyet ı,tahlı veya ma alı yerlerinde, scrm · ı 
ıhdas etmek ıstemedığl gene tı:ızı . bu ycdarlarlıı, muhendıslerle, simsarlar. Tarihte felilketlerd n a ldlkla 
sefer ihmal edemedi. Ayak ü tfl.11 ı uccarlarla veya mucitlerle gcçJ. der lerı çok ıyi anlıyan ve fela 
tıyle bir ıkı kelime konuştular rırdı. Bu sllyede, bfitun meyhane ketleri çok lyı kullanmayı bıle 

I erhadın gozıerı mutcmadlyen etraf. gar onlarını tanımış, hepsinin bur- çok buyuk şahsıyet!er vardır: 
ta dolııştığı ıçın, Asuderıın, kendısıle metıni ve sevgı ini kazanmıştı J\a. M~ı uı cNel oıı> un bir gozu 
knrtılaşınca yanaklarını kaplıyarı pıdaıı ieerl girer gırmez, en rahat kordfı. Kemi el ricat zamanlarındn Artık her taraftan, ııilahını kapan 

lar tereddOt etmeden E u er Pqa. 
nın yanına kovuyorlardı. Bu suretle 
nıayııı ortalarında Enver Paeanın 

etrafında 7000 kada r müsellah ln. 
ean toplanmıotı. 

penbellğl, her zamanki gıbı. yine gö. ve t.enha köşede bir maıı.n bulacağına rır.at işarctlcrını görmemek ieln 
8 ı H d 1 Ferhat, "'en" kadını, ak§a mdan da b k ıı f ı ıraı evve , an anın, eteğ nln 1 ~e erkekler, ve bu heyeti umumıye. " ~ rcmedJ. Esasen, büfeye uğramaktan emındl. Garson, onu görOnce, u rn. or gozt nu onun tara ınn eevır r. 

söküğü dikılırken oturduğu ı kemle- nıu ıfade ctı " ği mana, hayatın ııab- görmedlğl halde, tuvalet oda ında ıı. maksadı, ııon Umıdının kaldığı bu nat masanın tozunu d erhal alır, dı: 

F akat dikkat ederseniz görürsü. 
rıtız ki En•er Paşanın Şarki Buha
:rava firar edışlnden beri yedi ay 
kadar bir zaman ~mlştır. Bu mud. 
det zarfındn Sovyetlerin ellnrlnı bağ_ 
la~·ıp bidlselere ııeyırel kalmış ol. 
dukltrını zanncdebilır mıyız!. 

ye Jllştı. Aşkın, hrıyntı teşkıl eden nelcrınden bırlsl ıdl. Sonra, Handa· nunla i ni eurettc karfılaştıgını du. ~·crı de bir kere yoklayıp gıtmekt1 Tabsın Beyin 6nüne, o bitnıez tü. Feylesof •Sokrnh ölume mah 
teferruatı insanın gozünde?n tam1t. nın, kendls!nl gorsc bıle tanımama 1 şunerek, Ylll.! boyle yerden bıtcrccııı. Babasının şant.Pklerde kenrlısınl br.k. kenıncı iş mPktuplarını yazması içın kfım edıldl"~ı znnıan ttlmlzlerindcıı 
men ııldlğt hakikati ctrafınaa, kenılı ne bit tesadılt bcklemtye razı olmu~. lc:dığı btrdenbıre hatırına gelmıştı di{nt ve hokka kalem getirirdi. Ya. cApollod ı o > vann yakıla: 

içın verdığl emri de dinlememek nı. Ü 
kendıne muhakemeler y'\Jı ütmıye baş tu. ı Aıudeyl ~·eis fçınde bırnkıp çekıldı. nındaki arkndıışlarıle konuştuğu tad, nahak yere mahküm 

yetiııdeydl. Daha dogı usu, onu bir J 

ladı. Fakat muhnkcmclerın netıce. Bu tesadüf fazla gecikmedi. Şu 1 1 mevzu ben üz ttıkenmeden dilkkiln cdıldlıı ! demiş. 
kere daha gormek, uzaktan olsı•n 

1 
or;ınde çarnaçaı yine aenğı lnmıye kn farkla ki, Ferhat, görmeyi ümıt etti. lcapansa b11c, onun maııaııına doku. Sokrat da: 

görmek, koncşmasa da, onunla bır ı;ı 1- eı hunclenın yerine, b!lfede Aısu. Tahsin bey, tıcarl!t \•e;-a eanayJ nıılmaı, kepenkler indikten ve lRıklar - O hald ııen benim euçhı o1a_ 
ba.-ayı tenufus ettiğini duymak is. moı.ln bu. un buruna gelıvermıştl " emın e u a pııı acn an u a- ~lind'ıkten sonra, dükkanın en uzak rak mahkum edilmemi mi bekler. 

olınasa bile, ıçınde ya amıya mecbur tlyordu. . . de bıı pliın tamamıle yahut o zuma. din ı. 

rar verdı. Çunkü, tcfeı riiatle meşgul 11 d fh ı 1 ko k h k ı · y 

Akşıımdıınberı, uzaktan bırkaı; de. k d e b.l kııl lfı in köşesinde yanar bırakılan tek am. 
olduğu hayata kııı·vı, ihmale ;ıtlmez B k l od d k p k na a ar m ç u mıı;,, a ın yum- • b k td hilkm Vakıa ilk ~ ıılerdt> bır şaekınlık u arar a a an eı tı. a ·nt ra gorup, goı meıne7Jıktro gcldığl dan daha sert ve tuzdan daha çabuk pulfln Jstiskalli aydınlığı altında bl~ (C'\'a mı verere am u 

d ılı d F. P hır Uıkını vımf !erı bulundug<111u Kıl. tenha v ka , ba k her kb•eı ı, butu'1 dd t d h 1 t b h t _, gibi bir felAket kar•ısında bıle emış e er ır .nver n a w t\ t:'.lc, baloya, babasile bel'aber gel- erir btr nevi acayıp ınadunin ışle. ı mu c a a • en a se meıune ııe• .. 
le btr v vara ' ı ı rlu n- ı bul etmek ın bUU) tinde~ dı. aradıgı h. ld , genç kadını 1 t I' rhad, dlldadc~ınl 111 nrk n. tılı ll! ine aıt bır rapor hazı ı l ııın kla çıkarılmazdı. k • ı dı rs veı r.ıişU. 
rl lb ki haklknt ıı .,,.ı B.ıl , ı el 

1 
k ı dı ınc kaışı olan zaafıı c it ı n ul olmad ı zaman, ıll 1111 (Devamı (Ir) 

rı 
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GELİYOR KIŞ 

O ha 1ııet ...-1• fala e&.yw. H•ia çecallt.-n .e A._i 
JplilrlMme Riifti.raıine aiıli,cmlu ... Onıda ~i .-nda lm

paratorluğvn kurduiu; 1<Atirel lllektebiıt talebeleri de. okurlard~. 
Bu mektep, o zaman Tlirkten g11yri biitün unlUl'lan ihtava ederclı. 
Bir gün kar J'AİIDl)'a '-flamtfh- o.ı-daa lair Trabluagarpli ta
lebe, batnu gökten lipa lapa düşen karlara kaldırU'ak ve ıakbit 
)umrukl.,... hanrya salıyarak fÖyle l»aiı ..... ta: 

- Zulüm, zulüm!! 
Çöl ııc:ağına alı9mıt ve öwarinde kar ve ıoğuk görüp duymıa-

•ıt bu Trabluılunun o gijaAıii hali dahi aynen gözümün öDin-
dedir. 

Kıt zuilüm müdür? Belki ııcak iklimll'!rİn ıek~~i için e~, 
fakat bmna 1ibıi arta ildimierie 1eğmık memleketler llÇlll ...,... .. Kıt 
elmasa yazı, yaz olmasa &u,ı nasıl anlayabilirdik. 

ıBeac.e 1r.., __.an bir ara)'ll toplamalı ltalnm-ı- faydalı-
dır da. Yazın kwlara, Myırlara 41.i"- iMe..IM' k:.fın birbirleriae 
aolrulur ye tophı bir haie geliri• Yat8Ylf daha ae,eli, içtimai ha-
yat daha hareketli ol•-

H•le aonbahar, ne kadar ho,tur. Şimdi yurdun her kötcsi 
... kayıtl.-ım laaZll'lmnaıkla mefl\lldiir. Pckmeı kaynatınamn, 
tarhana ve bul~r ha.zırlamanın, pasbrma ve sucuk yapmanın, ba
lwk tuzlamamn zamanıdır. Şu ani::la nasırlı koTiarla kınalı parmak
lar hep yuvalannın kıtlık gıdalarını hazırlamDkla mefıru1. 

HiJkiunet kuvvetli siyatıetini kwdu. erler kMYVetle bizi bek
liyor. Vatandat hazırlığın& güle cüle ye. Kt~n "ydın olıvn! 

SERVER ISKİT 

Dünya harbi 
11
'!örk Gen ~eri 
Sark cep h esi o d e 781 iacl .-.ı 

I iNGiı..tZ TEBLİGİ 
KAH/RE, 19 (A.A.) 

Ortqark İngilıs 11111umi kararci
Jı ın 111 tebljğl : 

BUKREŞ 19 (A.A.) 
Rador ajansı bildiriyor: 
Alman Basltumandanlığı ta_ 

rafından cepheyi ziyarete da
-vct edilen Türk Generalleri 
Ali Fuad ve Erkilet perşembe 
günü Bükıqe aelmi,ler ve Al
man Elçisi Von Killingeri zi. 
yaret ettikten 80nra Batveka
let binasında Maretal Anto
nesko tarahndan kabul edil 

'fobrultta ft badut böl~iııde ke
tif kollanmwn :Caaliy~ti de"1'1lm et

ınivt!r. 

ALMAN TEBLİGİ 
BERLl'N, 19 (A.A.) 

SOVYE 1 ALiYtAı :.:.~:-ı:..: 
J ~ıstafa ~-azıJ Paşadu... Fetti Okyara - -u--r:m= 11---~= 

A o 

ASKERi ·VAZIVET 

t e b J İ gv i t b ı · v • herb nin vasfa e 1 g 1 (Birinci sahıfeden detant) 
( Birl1ıd Mlıi/~n Ut.•11111) ti d i <S 

28 
,,,;r. • • (Biriıu:i so.lr,i'.,Zen M1Ja.•) ç ort sene zarfına, spanl ıı tec- 1 

OD ., .. n içııı9e Ct7henin cenup- kuvı.-etll'rilc sılu biı' ifbirliği yapa- nıbclenne gore motörleıde hııylı ı .. -
ııı.tı lı;tikametırwle faalı~tte bulu - ı-ak ;\faı-eşru T ınoçcmko un Sovyel lahırt yapddı. Ondan eoııra Tuk " 
nan birlikler, 56 dilşroan tayyal't!!i, ordulan grupunu inıha etr.itforılir. gt>lea Polmıya, Ntır~, Br!ç·ka, F • 
104 t.anlt, 700 k.im.)on, S.. iluıfiI tank, Sekiz or<ludan ibaret olan bu ~ı 1 lcıncnk, Fl'ırnsa, Balkan Jaarpkrindt 
15 zırhlı otiınobil, 6 zırltlı eıgınak, G7 a\cı tüm . de 23 ü . tii dıııııııı Alıııanyanın tnnk ve tnvyıııL 
10 köprü, 40 top ve ı~ tB"'ııre kaıuı · I• enın n, 

11 
varJ mıe- kudreti pek Ustun bulunmuş ,.,·kaı ı 

lw J" .,, llln< en, 7 zırhlı tümenden ve 6 z.ırlılı ta f 6 tl 'Ş 

- - - - -= ~ 
:: .. -= .. = =- ... - = 

- .i .: 
~ . ~~ 

=- Siyasi ftrka reislerinin hayati 

Tef ... a: ea Yazan: Ziya Şakir 
···-····-·--····-··---· ... ······ ....... -

a r:tı k Enver Pa,a, 
yapllracak 

her lstedlğın• 

hal• ueım.,ı .. 
:l'"1ml top me .... zii tahrip ctınışler ve togmd _ . 

1 
ra ı ıı ra e eznı ;ıe kw gelıııı ştı 

8 kusur pıyade taburu ile> 10 ınoto- · au murekkepU. Şıınali 'c fiil ki Atriku seferlı-rın 
slkletli kolu iMlla eyletRişlerdlr. 'ti~:ri sahasının temizltmnıeııi esas de İ"gılıc tank ve tııyyare ktıd •En~ :P..,.. Uaıiıiye Nt>zarctlıı f Env<'r P~anın taraftarlan, l ı 

G 
m • e .bitıniştir. Dün akşamki hu- üs tun olduğ'unJan o da a~ ni netice~ ı deruhde ettikten sonra, ordunun ten 1 vaz yctten nltmnun ol•"-·oriard. 

ece yansı tebliii uıu tebligde zik~len rakamlar, e- vernıl"tİ. -., .llO&kvv& 
1
9 (A.A) " 111ntUe •ştigal edettk ılk ışı, Wıdu A '·-' L" 0 

• · Gece YA- ndan geçea saman :ııarfmda --·a Halbuki Ruııyada vazı~et bo'lc de- - şıwısmı, ı:.11\l~re •• rdu)i ı, 
nsı nec:-redil g bl"::.i -~- J kumanda hl~etı) nı baştan a•ıı••ı il k " en °"let te ıi;.: 'll:e C37.948 ffir 12.fl tanlc w 6a9G ğlldır. Her ıkı tarafın on bınlerct " .. ::- ~n CCf' bır lı.ale tıniı. Bıç ' P-

iS teşılnkvl;cl gilnü bütwı cephe- topa baliğ olm~tur • .Muazzam mik- t:ınkı ve tayyare3i ''nrdrr. Gerek ee.ııdqurmcsı olmu~. Buuin ~-z - h iz lcı Balkan harbındekı acınus n 
de an uda ne mu ha re beler devam et. tarda ganimet elimize geçmiş veyıı. P.uo;yada ve ı.,-et e'k A lmanvada tıa rp l cı.ı askeJ ı..releı-ı, ru~ eı uıiıı ~a oa ıııukamını al c:ak. 
m·şur. l\lulıaıebeler 1ı Jhassa garp tahrip e.diln ı,tir D id • narıı en lttdenl:ııcrt tıöyk bıı a. ı.aunı < 1 > kta:e ıb.vet dan ı DlyorlardJ. 
1~fkameunde şiddetli olmuştur. B~ ve:r.d.ıgi ia 1 

• ~ınıanın } rn en va, lçın h:u.ırlanmıttı. He:ı ikı mil et kadar erkan, umcra ve zabitan vay. 
ı-ada kıtalarımız Fa~~st ve .Alman dlr. unca uyıatı pek miihım- g ndçlıgınin ke~ ne m:ıbSU!I ıd ali sa, kifeslnı ~aude te\•ket:mlj- \'C, 

kuvvetleı inin tnarruzlıırını bir kap B var ır. Hcı lkı taraf kcndı 1>1yıısi ve mıralnylaıd:uı kolonhı Jwmaııdanla. 
• 11 harekata Maı-"1 \'on Kluge- 1

• • d ı ıı 1 ı 

llu sozler, halkın ara,.ına yayılı

yor .. ve t1uıiidlı kı herkese, pek ca
zıp gclı) ordu. 

kere geri pilskilrtmiı,.-lcrdlı". _... a r.cll uşun~c er ne gore genç g n ı ı, kal makamlardan .fırka, b1nb&ıı • 
ın, Orgene.ra] Baron Von \\"-0icb 'Jn r nrdulıır nı un+ tırnıJ.'lie rıılı mı•- O b ., d 17 teşrinicvvelde bir ka" Al s "'H ' v laıdaıı nlay, "UZba•ılardan •-ı..ur .. u_ n PŞ ı;un s.ınnc en, koca lhı-

" man ve trınıss'ın ordulaı ile Oı .,.....eral tır. Alnıa11ya mukaddes tarud :r.. Al. " " 1.&4.1 " ta\'v e ı.. · ı - - 2 So ,.,-. e• nd ı H b ... melf lttta ınm dort devlet t::ıra:f'ın an 
•• ar sı < uşuru mu tuı·. 7 vyet .C uder.iaıı, Hotb ve HT.nnmeı 'uı zırhlı ınıuı b g nı "e y11 :?mak ıçin muh- Jll& an an :}'a.Jlllll§b.. . ar ıy,e "e. 

ta"''a-·si kayı t -,.,.. zaı·-1 ı ını h -•• •- ki lnKmn cdHivl'rmeı11, 'lmtun Turk m" 
.• ., n Pır. ıııc.'ulıırı ve General Reinhardt ku- taç bulundılğ-u ham maddeler ve nıÜ!!.. "' c evaır • !'Y.:w ..,nsı yenın ...., 
18 teşıınievvelde Mosko\'a dvaı-ın. mandasındaki zırhlı kıtalar ittirik ıe:nlekcler imparatorluğu için .ı;avaş!I t.e:klıfı unıeıbınce )lenıden ten ik et.. letlnı dflhOn ctmışti. Bırçotı: kıymetli 

da lG Aln1an tav..•a i dU ü !ll · ı d ht lif ı ı zabıtll'r, mutem Jrındc.crdı. Bun ar, ~ ~ res ş r muş. etmışlenlir. hrıırla1UJOrdu. Scıvyet Rusya :ise ko. ın ş ve eve rı mu e e r yasetıll • 
tür AJ u dl ed·-'lr btı acıyı çıkarmak i-'n, hayatlarını• 

· lbunen Kraı.- tebrilP mtiıılzm1, BolJCTikliği Jcuvvetlcndır. man merosına te\" ... ....., or- ,.. 

M ko d 
'--.. • B d f · Ik pl"-' _, uzerıne ahdctmıtıkrdl, 

oa Ya ra yosunun -~nyab ilkreş, 19 (A.A.) _ Romanya melı ve yaJ'111ak için gayretler ~· unun ı!c eri>Cr · anıanm t11num 
Londra l 9 (AA.) - Mosko- Kralı Mioel, M.arepl .Aıttaaesioya terlyorda. işte ller iki taraf bu dü- ettlrmiye başlamıştı. But.ön orduda Ordu gençleştikçe ve kuvveUen-

va radyosu spjkeri bugün demiştir bir telgraf göndeı·erek Odesada ta- şünCf'lerle ııenelerdenberi ~ahl!llll~ ve talim ve terbiyei askerı~-e büyük dikçe, lıunlann ümitleri artıyordu. 
ki: ı·ihi zafer menkıbeleri ~aratmış olan muhtemel tııılr lı.arpte motöıiiu ihikim bir ftlna ile ve kemali clddiyetle baş. 'e yapılacak ilk harpte. ordunun bü. 

Moskovanın 160 kilometre ti- Rumen ordusuna milletin nıınnettar- rolune ehemmiyet vermietl . .Muayyen lanrmt ve bir tkı ay zarfında ordu- yuk munffakıyetJer kaza.nacağ na 
mali garbisinde Kalinin kesimin- lıgını bIJdirnıitti~. flldrlere ve ideolojilere dayanan ıda. nan heyeti unıum1yee1nck, bir rlıhu dair hepsinın luılbiude kuvvetli bir 
de şiddetli bır muharebe cereyan . Fransızlara pre vaziyet relerde motör büyük bir l'Ol oynar.. tlfğer lıtHdha etrmelcte olduğu rö- ıman yaş.ıyordu... Enver Papnın 
etmektedir. Burada, Alman ta- Vıchy, 19 (A.A.) - Haber veril- İyi yetiııtirilnıli ve kuvvetli tman rQJ91üştü.> (2). gcnçllğını ve tccrubeaiıllğinl ile.ı-1 aA.. 
arruzu, bir Rus mukabil taarruzu- diğine göre Katinin bölgesndc, Mos- be !iyen mahdut miktarda muhat.ip Bu oyaz.iyet, hif ottııbesiz ki Enver rerek, ılk zamanlarda onun Harbıye 
na inkılap etmektedir. Haminko- kova ablllerinde ve Tulanın bab - •ubay ve e.rle.t tarafından idare -olu- Paşanın lehıne kaydedılecek bir mu. Nazırhgını hoıı gllı miyenler bıle, U.. 
nun kumandası alında, her kant sında anudane muharebeler devam na.n motörler, büyük savaş kudretJn1 Taffalnyettı. Ve eğer E11nr Paea ba kirlerini detitt1rmiye başlanıışlard&. 
toprak, her küçük ev müdafaa e- etmektedir. Görünüşe göre aşağı haizdir. Bazan bir tayyare veya bir var;ıyl'ti ibdai ile idare edttek bil- (Devamı 11carJ 
dilmektedir. Volga ile Moskova arasında bulunan tank bir tabur askerden daha fazla tttn teşebbüslerine aynı itidal ile de- .............................................. .. 

Haminko kıtaları, mütemadi- Tlmoçcnkonun ıaf cenahı Alman it görllr. So•yetleri :motörleşmi;yc vam etseydi, hle ıtıpheıılz ld hayatl- w· ık• t • 
yen mukabil taarruza geçiyorlar. ileri hareketini duiımaıya muvaf- ııevkedm bqlıe. imil a.u idi. Nöftı" nın sonuna kadar kendisini takip e. ) Je DJD 
KalinUı istikametinde Almanlara, fak olmu~tur. Moskovanın cenubun- ve a~ker mesel~i değildi; Alınanya. decek olan btıytılc muvaffaltfyetler 
kal"fl, nüfuz edilmez bir demir da bulunan endüstri salıaları Al- ya gelinca, o, kendi nüfusuna nııza. elde edecekti. Fakat Enver Paşa, her 0 U t k U 
acd vücude getirildiği devrede, manlar tarafından işgal edihni~r. ran daha k.üyük lcnvve.Uerle çarpış. tqebbilste miifı1t hareket etmek .. ve 
daha çetin Ye daha kanlı muhare Mo kovaya ltaTJl yapılan Alman ma mak mecburiyetinde bultınacağındıın lefebbüslerlnın umanını, i!tikamet. 
bele.re intizar edilebilir. nevraııı Kalinin Te Kalugaya istinat dolayı, kendWnde petrol ve benzin ]erini isabetle tayin edememek yü. 

Spiker, radyoda yaptığı cliier etmektedir. Sovyl'tlerln ılddetli mu- kaynaklan bulunmamasına rapın, zftnden bütiin itlerin\ cebri yilrütmek 
lcavemetlne ra:ıo....en Moskovanın ı t dl O b ı 

Alman teltliğ'l: - İng" tt-reye ltar
ıı yapılan muharebede Ala.an •uha
'119be tananleri dun ırtte iııgllter&
ahı cenalMı prki alı ile "ndeki li
B'lanlan borabar4ıman etm1'1er 'ft 

\uralania :raııctnlar çıb~riır. 
Düşmaa. Alman topraklan iserime 
a'k ın ya)l9'&DltŞ t rr. 

neşriyatta ~öyle dem~tir: 15"' aakeri kuvvet ve kudret.ini arttırmak s e · DUll' aı ıca hatlaını da, bu 
Alman at•-militeri Albay D L _ "-1-f - _J _ ~ptı mtimltihı 1':6riinmektedir. i"in mo•:;.rı eheın-·'-t verm4a ve teıkil etti. Eğer iradnlne daha fulı 

-Y- oneç nmvzaanı muaA aa euen Doneb 'ha•-11ı11da Ahnan taarru- .. "" nu.,,- ~ 
C::-alako Tıirk miaafirler •ere- S t k t ) k t v ·- petrol ile hen-•- "b•: tokl ı hakim oluydı .. Te bllhaaaa kendiainl 

mitlerdir. -

(Birinci MJJU/"1.Q cü11-.) 
naya aarülı:Jendıtinl •e BlrleeJ.k d.ı9-
leUerin, Luıdbereh'in cAvrapa _,_ 
cadelesi> diye tav ıf ett.lti mucade
leye seyfm ıkalD1aktan çıkıp, tımcU 

toprağın ayakları altında dtnıdiiial 

hineimlye başlaiıiını Jaıunaktadır. 

ITALYAN TEBLtl;t 
RQJIA, 19 (A.A.) 

İtalyan ordalan umumi kararci
:lnnın i4M awnaralı teb ği: 
ŞimaD 'ft Şaıiu Afı ika k..~ra cep

JııelerlııdP !f'ri mifttarlerı•Wn ce
ai§ mikyuta faaliJetlen priilmiio--

tiir. 
Cadtone tefırl, <!un ögledcn sonra 

clüş~m birkac tayyarl"!in'n hüeu
mona manız iuLhnıştır. Bu tayyare
ı.r birkaç bo ba alm ardır. ~u 

· bır lııombaların b r 1r. sırıı de.ntte, 
• • ı.! ii fuı;ç.a kısmı da )lliija du t.ar. " 

""I' v ovye ı a arına arşı yap ıgı zu Kramatorıılt ve Kosta11Unon71 u.u ı ... yacını I! ara 
:fine bir ak,.m ziyafeti vermit- vahfİyaDe laüeamlara rağmen düt istı1ıdaf etnıfftecHr. kısmen temine çalljmıttı. İşte oimdi ihata eden h&Jalperutlerln tesirine 
tir. Ba,larında Rumea Genel man büyük muvaffakiyetler ka- Rllll topraklannda b9yle motör kuv. kapılmasaydı, onun - hiç ldmae,-e 
kurmayı ikinoi rem General zanamamış, bilakis ağır zayiat Rumenler Odesa)'I ilhak etti fttine eenelerdenberi ehemmiyet ver. mukadder olmıyaa • parlak b\1\hi, 
Mazarini bulunduğu halde vermiftir. Bükreş, 19 CA:A.) - D.N.B.: mlı ve he.r ikıııi de on biıılerce ~k pek 8C1 ve ~k haz.in bir .urette 

Ntifuzu ıimdiye kadar ıaııtedll o
lan Japon Balıriyw Nezareti aör.c:üei
nun ılmdl teb4itltir lrir liaan bll-. 
ması hayra alimet addedıl~ 
dır. müteacldit yükse.le rütbeli Ru v--.'da Mareşal AntonesJcunun, 'Umumi ve tayyareye malik nıilJ'onlıık ordu- "6rıil)ı gltmly<>eekt1. 

men wbayları. Türk at••emi: ı __ ..J_ karaı·ınihtan yazdığı bir kararname E P blil ed 1 .,,__ · ....,,. ~ 19 (A.A.) - Mosko- ,, 
0 

lar çarpıtıyor. Bu harbin en ari:ı nver apyı ta en e.rUCH bır Ha-..1..:1.. 

l
't • Al b t · \ıe, desa ,.ehri, ""lıman·vanm, Dnll'S- -ı.ı ~ ı en, man ava a afeSi ve. va radyosunun bildirdiiine göre "' " ~ v~ .. rı hudur: Karışılıklı büyilk mot6r ".._arı, garıp bir iddiada bulunuyor_ 

diğer zevat da ziyafette hazır Viazma kesiminin sol cenahında ~::,:~~ı ~:r~:::!!::a :,~~~lno:e: kurlret.lermln çarpıima&l. Bu sanşı:ı lar: ze.=.Y:ı~~
9

~~f~~rde ~:ı::: 
buluıımu.ıardır. düşman agv ır kayıplar pahasına akıbetJ ne olacak?. - Enver Pa .. ; Napoleon gibi, 1 , a. T lı: C l Odcsa, TransU..anyatun Merkezi ola- ara ıırtınad~n Bahriye KoaılaJon• 

ııti ür enera i 1 7 ilkteş.. cB:. bölgesindekı" Rus mevzı"lerı' _ caktır. Hanın taraf motör ikadretinl de- kendi ine bilytk lıir iııtikhel yapmak F"l • _.. 1 -1 ı. _ nu11, · • ıpın !!=er eri icln orthmua 
rinae yarlHly Braun ve Türk ne ilerlemiye muvaffak olmu,.tur. İl vnmlı bir ımrette mubafazaua mu'lt- istiyordu. '--- cld v • b •- d d' ~ .u= nn e wevcut bilUin v~rlara 
ata9Cmılıt~rinın refaka inde Staı:...:... )ı!&_L_..! en areaet evam e ıyor tedır o1a'bllır:ıo o taraf ...,lebeyt te- Dl)·orlar. -· -- Berlin 

19 
(A .. ) D ..., u .. ~ müıtaceleıı ihU)·a.cı ola'bıl...,_ nl 

c ı e} h ket etmi,le.rdir. Londra, 19 (A.A.) _ Stalin mtl- ' .,,. - ·•'·"· BJan- mın <>dC<'ektlr. Almanvanın motor Bu hükmü vermek için, acele et- -.. ._ ı 
1 

· sının a5kerl bir kaynaktan üğrendı- Nevyork vapur kuınparıyalarına ıA-
' , ete bıtaben neşrettiği bir pnl6k gine sore, Alman orclaım kıtaları 

11 
lmallndeld kadretinı bılmıyonn:. Ra. meınelidlr. Ve her teJ'den evı.·eı. En- bar etmie olduğunu bildirmektedir. 

J d 
emirde So-ryoetleri .M<>ı1kovay1 sonuna llkt.._rinde, meğHlp .ıu.,..anı eakıbe man> a kııynnklarından tedarik ~tut' vrr P,aeau\n ruhunu ve ıeci- Denlı mabafillerindı iyi lstihba-aponya a kadar miWafaa etmek b911USundaki devam etmif.lerdir. Bo!~eTitı:lerin e - petrol ve ~ mtlrtarmırı ihtlya. ,......, ...ıwl ..,ı..eıMUr ... Ea.,. Pa.. ratı olan ifbu gazete, hOkumet. el
azlnılcrini teyit etmiştir. bemmiyetli geri kuvveUcrle Alman- cma kiti gelıp gelmt>diğlnı de bllml f&ll•• eı ,..tın akrabalarman " zem gllrdllifl takdırW! 1.iloııan Uıp. 

tur. el i h h Stali11 bütün halk lıükfimet merke. lıırın ileri hareketin! durdurmı~a yoru!. J'&kat bugün harp meJdanlıı- kendi!!Üe mektep ııralannda ,........ laRm.aaı ve Vladivostok aeferlerınbl 
17 ilkte rin giinii avcı ta':"~..::; arp a vası zini müdafaa !,inde Kızılorduya yar çalı:ltıklan bır çok noktalardakı 1 • nnda ~runen şeyler, Alm:ı.nynnın olan ııanıimi arlradatlarmdan to,Ia- renılnı fçin. Bahriye Komisyonunun 

aiz tarafından girışilen ır dını için elinden geleni yapmaktadır, tıhkimlnr yarılmıştır. Alınan kıta- laentıı. ınotör lrudretlnt muhtlfaza "t- dığım~ ma1ümat gösteriyor ki, 9tı za_ tıcaret ır;emılerlnın vaziyetini tetk k 

~lefat. olımıdıgı gibı haaarııt ta yok~ 

muharebesinde bir Hurricane taY - (Birlxd ıalifeUf& ~•Mı) demiştir. lan düşman tal'afınclan tutu turu_ Lrğıne delilet ediyor. l:tn na:vatınm ilk devirleri, Napoleo- etmış .,}dutunu ilhe etmektedir. 
yaresi ılü tiı iılın!i~ttır. Bir takını ha- Şuıai Şogyo Şimpo aazeteai ele İlk'babarda Alman hedefi lan bir köprii)'C' vannıv!ar ve kopra Alman P'fthrer'min son mıtkunda :ı'u •klından g('Çirm1yeeek deı-f!f!ede istıhsalit oftsinııı, gazeteler tara. 
va teşe>kküllerlmiz dün ~ )l~lt.a yrni kabinenin tefckklü. kuvvetlı Vıchy, 111 (A.A.) - Londradan ~Dmez bir bale gel!neden evvel Sovyetlerden 2.6 ntHymı eııir 'Blındı- 'l'liitevasiydı. Ve bir~ mtırıaııebet- fındıın n~ılen yml t~llhat pro1r-

d l bolnbardıman etmhlleı·rlır. ı h h h y ata • ·· alınan haberlere go'"re Harbiue Ne- t .... bl ._ •s ... • ı ~ .., 'lı -- -ıı..... .._,,.,__ __ .......... ,_~ ...ı.ı..:.ı. -.· a n nnnı ~ bir ar c;u ava ar cagı mu- ~ düşman topçu~unun ateşine rağmen ı. '' n ..-p, ·• vın l:niılı tank, 1 .ere arzet""'" ... .., ayatlnnı en ~il ,._ •~ - -nıımaı -
Bütün ıayyarelerimlz hareket üs- le dadır urctl Müsteaan Croft, dün beyanat- ~angını ııondurmiiflerdlr. Dort zırhlı 14 bın beş yur tayyare iğtinam ~a maln'belerhıi ,-arattığı Balka'ftla1"tJa, Wıaalltı btr afslirı• pkanlaealrtır. 

•- . d" ü lerdir ta asın ·r". Ad . ta bulunarak Almanların önumii2d" 1 1 • . 1 '-d _... .. k Pli_.,_ '-rlbcı n:rıne onm ş · -= Japon ımeı an vertıser ~· b6yülı: t 11 nk imha edilmiş, altı top tıı ırıp Pd clıgı i eıi süı utdu. lluna -ı;nı '"'ne 't!'l'I .. üçu bır gtJTUT ve 1f- ._., ta.. ı yüz milyar dolar 

1 
or· ki ilkbaharfla Batum ve Baku kuyu.. -ınam olunmuttar. karşılık olarak So~ fatıMtarat tibar me-i s-ılnınnamı~tt. Ve bil masarı! KMt! ahnnıaktadır. Bu ün 

ili:' fÖY e yaDY • larına .clayanmalan ilenen hemen .,.. ,. gfnart y«ZUI Japonya, çember içine almmak Zırhlı tanltlarm yardımile Sovvet- oOrosu Alraanlar111 141 itin top, 1 ı bııı ~aır.ıa 13 ttmmıız J3!4 ~nü St-linlk Ameı ık11u işçilerının hemen lııemea 
-· d M muhakkak oWoğarıa ve İran hudu1 . .,, 1".h i' -••n ...... t~hlıkesine maruz ur. ütebaı- la · enn yaptıklan nıukalıil taarruzlar tank n 9 btn ta,Yyare kaybett1ltle fsta~anda kendl!lllle lı:ıırşı yapılan lansı, sı a sanay ınde çallltırıla. 

Ru .ph •• 'nd. 
·..ıı • _, _ _J rı bacilt.ere içia il.ayeti Wr ehem- k ,. ı d ı '- 1ı c •·tır "'"üd faa 

1
-

1 
rl · --ı S C 

1 

__ ıa- 9C''" •e ıaareeı .,tınoa <.-nasında ttreyan t'!Cit"n çııı pışmalar rmı •e enuı mn en ~ top, '7()00 o p:ır Rı< teza tirat knTT1smda: ""' · '" ı a ..-e ıçın ,,...ışmı. 
... .... mıyet k:uandıfııu, f6rıku evvel~ btttO · "k., .... lnCI •Y ı ktı\'vetli pyr.et1e~. tarfemckle. ve Bakü•- ..adafaaaına yanyuağını da Alman kıtalan 1 ılkt.e rinde aı tıınk ve '6316 tayyare •Y• eyledık. - Ben bir şey yapmadım ki... )"an n te ısat Ev uıecektir. Sıvil 

b •
l•rken ımemleketi, bir mudafaa harbıne. bir de Jlıaır ile Hindistan anw.nda nız bir noktada 18 tane ~ırhlı huv\lk ('1"1TJI H ~;ı; bın ınııan kaybı, yinı Dıyen adamın Jtafa!lında, {Naprıle. hıı!kın ihtl)açlarını temine mah u. 

8 :........&-.. ôvive hazırlanmakla tııu 'b . ıınk ımha etmlşlerdır. Dığer ıkı Bot. f' ır ~nhklerJnı ıli.1\ etti. Bu rakar:ı. on olmak hGlya•<ı) bulunamazdı. ;Mu. butGıı istıhsalat lllThassa alümia· 
.ı ) ,,..,._.. •r; ırtı at ~fesini ciNCetlai aöy)e • b le • )c il (~~n. 
11
••"' tehlikeaia önüee ~ . ceçilebi_ nııştir. l'V k çupunun imhaııı sııaııında 7 tar da gosterıyor kı harbin netıceaı bakka'k o1an bir şe)" varsa, _ 0 d!l yam, a ır vesaıre u anan atölye-

• ,- wwwuıaffaıkiJeÜll ~ lir Şimdiye kadar h1ÇbiT za111aa MoııkoYada müdafaa u-..ı.::.. tn esir alınmı~dve k lllyetlı :mık 1tlotttt1crın drıyanmasına hııı(tı kala. Nepo1eon olmayı değn _ (Turan im. lerde, kabfi olduğu kadar aptı &e-

ı .. llİhllJıet MeekoYa 1ıapl__. __ ;_ n· mulib•zalar, ım11i -~ de --.• tarda pnaim eı e edılnıtetır. Bol,e.- k •l ıı ıkıntısı çekroiyen ne- paratoru) olmak hayalın!, onun ka- ~•~ede tlrtlllacaı..-tır. Butiın ma'kın~er 
.. 

• _.e I Viclıı~ 19 (A.A) - Bu aab h kl ... rıl telt'fatı •· _ ... ___ ... k r 1 ve alat. ~ edn_. 111ildafaa i-'n mll-
•.etnd"Xi tle ..,-rl ";•·' - l•••re bu derece faik o amamış.tır. M _ı_ ad ' erın aa ı ço,. ..... ft:'ffUJlıyet uceyı aaz.anaca tır. asına toı a okmuŞlardı ... 'Bu hayal, -. ,.. 
.. 'il: __ı_ ~ ,_,,__ O:ı&ova r yosu spikerınin «dtı" t d1r E k re sadere eıhhıeektir. Bu pro.cranıın do 
iila muı.wif 1rayuldarc1Mı -~ Buou"nün ve yarının hbc. ynedelm . ...:1 rnan M--Lova kapılarınd~dıT • ı . s ı cı • h~11daıt çok cazlpU. Ve o da, - nihayet, bir .. - .. • CetlUpta 1·.: lrll G ı, lıebı, iki uç ıene zarfında, Almanva. 
lıılılııerlente., Moıkova•n a- leleri atkeri m• ıyett iT. suretinde vermiş olduğu habet ~~l'l ,~ttal ınıınn o <ıuı,"11 için - bu hayalın ca. a.. alr..- ~esini bekleme mcs9e~ Na-n beyanatı Moslto- ahal~nı' deL-t -•ndı Roma, 19 .A.A.) Stetanl: ·-···· ..... :~.~! ... ~1!..·~~N SAtıts ılbcsıne kııpılıverrnışti. nın slliih aha.,ında ntı?p oldutw -r-··- .... ,.... .__ ..... 

3
- .... ··- n• -· nT- "'r"' s f ı · k --··•••··-···-·.. E ıl(•J 1 vaziyete m6savl bır duruma ._ 

mek lama ıelditi anl .. 1111~· 19 (AA ) - D.N.B: barakmışbr. Fakat, Pravda ga te an a1ansının şaı· ('ept.eemllc. A fgani&tanda ,nv~r Paşıı, bu buyük ruh ıstlha- rhmıek tanretı oldu,._u ıMWleniy<>T. 
ur_,,.~ D--lm' -~-Lt:ll•r:..:... bıle Tokyo · A. . I <::--..ı- ki huııusi muh:ıhiıi, merkPz ve, nuo halesnı '"eriıdlk•- t k · ıı; ~~., naua ueır muu• ..... _. N ra .,..m- aetesinin ~iazma ietikaml'!tindc ,.. ( n. e. ,.. ....,n sonr.a, arı onun p ıil . ailiht MI 1 
'bu hususta ıhalkın timdicl.en fazla Bakfaınahriye dayzoırdı a ~lekele hi~ başlıca mevl)ileri tutan Sovyeı ı.'°I 'lSiııdc Sovyct ordıılıırına çok Kanı rad'~C:S~n:11db1{~dıtırı~ı-~P1n'e"mg)o'"- her _kuvvete tahakkiını et.mesı, ço'!< ~:~~;e(nA.• .) -•ı::aıhaı't~ 

le b raı ,,_. ığır biı· darbe indiı·neccğlnı bl'ttrt- " "~· tahl id N t k b -· .. - • ~ .. · .,.,... 
ümide cliİplleme.iııi javaaJ• eJ. - u d·-· L...... bır hıtabede. cüzütamlannın mukabil taanuza re Afgan huk b 

1 1
' 

1 
c ım, - aşt.a Talit ala.la wahfuı.tt -1<-, P·--- '1-:l.ı...o. .&:..:ı:.:-.: t-1-"-- '1&mektechr- taben vCJ' ıgı ıı;- 1 ç· kt<'dır. Donet.7. ılc Azuk denizi . meunın ıı..ııai hllUı B .. l ak fa b" iP"'"' - -

,..._ ..,.... .. _ - Japon donanma1ının, ya !.'!z tn geçmiş oldulclannı haber verme aıasında, Alman ve itııh•an ktıvv"t harcltett ınutcııddlt vesılelerle belir- k c;;k o k7 ere - ırçok ae\•at.ı• metJ. Paumaya kayıtlı pmiler n 
'-- h" d" ini halletmİye degıl, Ja- üzerine yeniden ümidler tazclen_ li;rile birlıkte dnhıı başka muttefı'k t lnılştır Aig:&u JlUk'"Wleti bitara1h- 1 cı.r ~ ıı:rı da.baklıu ifil Arbk kodt'ıı- tedaffi ııdlilılar'la ~~ edilmek! ne 

Esaıen Moakoyanm ıukutunun a ıseı -g·u-s germek vaziye- mi,tir. "-'-- g ı memkkettekı yabancı unrurlar an a .~ 1 
ta kuk c_tDllJ- oıckıyu, nıü aade et~ karar altına almı•-

L • • -1-- im ~ da ponyanın go . riHdennm ele ....,u.k le ıeıeft)'&n ._ iatedi,i gıbl tecd t t ik üah •atı netice .,. • ., o ıya~ .. - . de olduiu her türlü vuıyet de- Moııkovaiıla bütün mukavemet eh n muazzam .harclcitt, çok mubalıf taıraf ndatı bılba sa 'ımctıkı harp J ı • enıo ve ı tır. ~ileriııı himaye huauawwla, 
malim delildir. M. Hıtler de ~1? "kl'• .. de he1aba katmıya ha- tedbirleri almm19br. Amele ta hava şenutiı>e. )'011.aı n pek fena ol- '1la ında ib al lmemestne htı8usi ederek eUne .ıa. Enver Pli.fa, artık aı:mat.Wler aerbeat btralulmıpanb ... 
nutkunda, kati hedefin Moıko- gışı:d v nu .<;ylenı'ifür. burları ateş hattırta &İtmek.le halk 11 a ına. ;dwşnıanın nehtrlel' üzcrınde- b r d1kkat atfet ekı.e ve lcomŞl)larile ™:r is.ı.ecl ğ1nl yapurncak hale ce.l- U..,. feliketm .... ym 
Yanm •Rl• olduj'una dair llir ~ aır Arn" nl u::zetecilere verdiği ise i11tihlcimlann noksanlaını ık kı kopnılf'ıi stmal<, mayın tarlalıırı d ça ımma bt le n muhafazası ~Jtt.i. Onun her arzusu, bir emri memleketlere yardUll 
aöylememifti. Alıınanlann ... -ı·k ır~ donanma ile ordunun ruale ça~tadır. letihkam v.ucuda Et!tırmek iiureu.ıe. ilen hare- u· de\ amı IQJn .elmden ~mi yap - .viıkijldl O emri vü.Uer ki, artık on- v-..ngtoll, 19 (A.A.) - Jt--. 
hedef .e pyelerini, Rm O~~: ~-u .~ a~:ha atkı iMr iıfbirl.ıii yapa_ kuvvetlerj kumandanı General. kete mani olmak ıa.ere yaptığı te _ rnal"tad 

1
' ıara mWıale!et mümkün delildi. · ftlt harp leliketiııe uinyu y.alııan• 

, ... bir dalaa tunu& ede..,.yec:- ucnue .. leıniftir Moskova radyosunda, sokak mu bu !ere ve ,ıddeUı bir l'llUkavcme- w A z a p b a b a 1 jf1.e. Enver Paıanın k&biDe>Je clralti memleketlere yardım için 50 milyo11 
hale ıetirmekta a..r.t ı,..ı..du- ağanı da IOY : leri harebeleri için y~ılacak tahki: ıe rağmen. büy!ik bır r.üratıe lnkışaf günden tı1ıaren bqbyaa ibu llareket. dolnrlık tabalaat verllmesiai kon-
.z.... ..:ı-.a.. _L..J:..._ Moekova, ilatiaaal Midlılaa talim .. mat prcnairılerini izah v• t-nh etmektedır. cuıası ka"da d,,,,.nr ki. dirilmic •.. '' Tallt Beoy ile onlDl araaında Wr neu. .---ı.. · ..,. .,.....__. ..ıı_1-: A A ) Dün bat ...... ~ -v ~ ., ..,,,.~ y ıı-• 6•-n ısteuıiştir. Bu yardım lei ıçia 
ki ba ıayeyİ i.tilual yolun_. Tokyo 19 ( · · - . . - etmiftir. hanı abasında, Sovyct nueyıının en cAzab 'Baba dlrılmışl .. > İki gl\n- ruın - ... e cetlrmit.. citnier, aylar ak.inci defa olarak 50 milyon Golaa> 
~ biridir. Ş?. halde !ayan pasif müdaf~tt.ia.kta~mgl~~,e Sokaklarda batikatlar, balkon büyilk de.mır sanayii fabrikalarından dcı ben bu Ş&)'ı&, Azaaka.pı cıvar>11- ~e seneler geçtikçe, bu uçarum b venlMit olacaktır. Bu tablllut, •'1Jll 
betİllcİ ay• L.uladaia husüalerde "1ct...W.e kadar r ç. I ki ve pence.reletde ~l ,;..t.in·• bııçokları buhınmaktadır Rıı İtal _ da ağıuiıın ağıza dolaşıyor. Bazı İ·- derhıltlflldtti, ~ • • d bii n ~..- ··· decektır. şı ar I - -- f 

1 1 
.. (IJ ~--' _,_ ER manda, Almanya tarafından itıı:al 

ele ş.k cephesı vazıyetm e - yerek devam e ha.kik. gah arı vücude getirilmi~ir. Rad yan kuvvcI ~e eı· yesı e Alman ırrlılı tanbul ~zrtelerinı de alfik::ıdar eden ~• ., .. ,......... edilen mııeaaleketlerin iqe.slııi iatiyefl 
yük bir vmub oLWiu .öylene- tamaınik karartılacak ve ı ı yo. Odesanın strateji bakımın- ,uvvetlnl, düşmımı talnp edfvoı-lu bı:ı .. yıalar.a ,,ey~ bır hüıııe ıaebep ft) llcitır<ıt - Ccn «I Paıa. - Mil. Hoover'e C!lmhuneiunin bir muka-
llle.z. Ahnanlana timdiye 'kadar bombalarla bombardunanlar ya- dan tahliye edilmiş olduğunu ve Ra-rekitın lnı safhasına, bundan ev. olnıuttın tıfh b<ıBmaıı. Sayfa 67. beleııl olal?J'ktır. 
latihal etlikleri maTafflİkiJetlıer, pılacaktır. • Odesa garnizonunun başka cep velkl haıeki'itta tenıayuz eden UTarı Bazı kımsele.r tarafından Evliya. -==:-~~----~~~----;_;;;~~~~;,;_ ______ _ 
maraz bhMdan akla hayale sıi· !iraıncla endıte . hP-de kutlanılması lüzumuna bina kuvvetlermin de dahıl bu1undatu bir ullahuu:ı olarak kabul edilen A-zab r. 
na:r. aiiçlik1- laeaap ecl~e~ ~r- Banckolı 19 (A.A.) -:- Ye~ı en, bu tahliyenin zaruri olduğu- i ltal}an fırltası taraf ndan bat- Baba, kar ı ve çoeuklannm mezan k1&111zıD Önünden l tile Mkikat• ~k buyÜktül'· . k bineai be,-nelrnılel vazı- nu söylemiştir. Odcsa garni2onu on gunlerde Beledıye tarafından 
A~ .. mu..lf~leria kati Sıyamk' adea;•ikliği, ve bilhassa iki ay müddet 18 Rumen fırkaııı· l •ktırılmaktadır . 

..u-:.. ·ette l ..... ., kk'.l" -ı ıyatını muhafaza etmek iç.ın Sov t t b k aıetic_; ae t.dar )'alnnı..t-ru•• > kabı"ne1inin tefe u u • •. e 111 tutmuf ve bunlara maktul ve ş e u ~ ı ma ışı esnasında bura--ı- -___ .. JııpOD k k Td ıpropacandaauun müracaat el d al 1
-•---'·- b 

halckmda elin bir biilılm vena- • ar vaz"ıyeti tetki etme u- mecruh olarak 50,000 kı·,.; zayı"aı a ç ıpn arae_,.,,...,..., ınnı11 ııar-
1 k ad 1 r mekte okl~u bir r•redir. Bir. tut b .ı 

kabil olmadJiını da luılMtl 97la- a 8 -1- ··::Jedea ıOIU'• top anmıf verdirmiştir. ..,... 
1181 muş '" nıennn •\!maa dtit-

-.....1.. ıı.=.-.;a... zere o.an Oıs• H 
1 

kaç güadenberi. mütt.cfiklerın muştur. 
-- ........ TASV1RI UKAR tır. 1 u aaa, tehlikenin vahametini yardımından bah.edilıne.meai dik Bu Taka Au.bkapı ei~arnıda at .. 
- ........ _ .. _.......................... Aıııerib9111 bran an amış olan Ruılar, Moskovayı kate f&Y&D görülfuektedir dan ağıza busb::ıtÜJI başt-a bir şekle 

TaaYlrl Efklr StoJdaolnl 19 (A.A.) - Ste- :~~rtarmak vf hı olmaua kışın Bir Alman luuvaaörü batınlda buı unıuıiş ve ~ya, blır.aablı yılcmak--Nhlla• (S) K.,...tar 

1 firıriw• Barif 
J Aboee Şer.Hl ~ i,-

,._... ............ 14" J(r. !790 JCr. 

l\Jtı .,ııa --·- - > 1'50 > 
tic- ... ık ............ 400 • 800 .. 
.. .,.. • .._. . 1it , JOktar· 
J>.11Ufr 
.,.... f 11aa _,.t iu• elam&•· 

f ., uşm~n tara ın an kullanJmıya_ Viday 19 ( A.A ) - So\/yet ta olan amele, Azab B::ıbanın, ikı ~ 
anı. Nyheter'in Vatinrton- e~k. bır hale getirmek. ümidinde- rııdyoııu. Sovyet filoaunun Sa.itik de.fa •Bana Ookwıma'- Beni rahat-

0,.gen• d.tine göre. Japon- dırler. Almanların tazyiki karşı· ..JenWrıde Almulara kıu,. büyük sız edıyorsun !> ıpbi ilıtarlar.ına .,.._ 
dan hah.er ver 

5
1 --tler B.irliğine aında. Sovyetler, Rusyanın 1·n- b' ff k' t k 1 rus kaim,, !abt aldınt .,.._, __ _ Çıne •e o .. ,,... • • 'd • dd ır muva a ıye azanmıt 0 duJı: -~ • .....,.un:11 

yanın . h malzemeaı c:ev- aan ve ıptı aı ma elerce tüken- larını habe.r venne.kte.dir. Bır A.ı.ab Bahanın gaıal>ına uğraaıştır. 
aıöaclerilen ~rp&naıına Birlefİk mrz olan ihtıyat kuvvetlerinin bır !\iman kruva:zörii balnuf. bir ta- Şa~ialar, zabıtanın nazarı dıkka-
kiyatı?8 ınin~acle e'trniyeceii. mucize yaratacaiuıa iıaanmakta .,~ de hasara uirarnlfbr. Bun lru ,celbet.tiltiıuien ya;ıılan tahlc'knt-
Amerikanın ahfillerinide M;ylen l berdevamdırlar. da• ...... ci ioqide •"hnei iN amelenın aar'alı oiduiıı aaı,..11 • 
leyu .... ,. m Bu mucize fikri, halkın mane- ınlmıf1r. - ve bu şa:,iayı < a IJ r nwozubu 
mifdr. rdıtı anla lm 

arsanız 

bir yol geçerse 

kıymetlenir ı 

• ıı 
1 Cebinize bir tasarruf bo .. osu girer8e 

p11ranız kıymetlenir 1 

•• 
Bir tasarruf bonosu allmz. 



Sahile: 4 20 Birinciteşrin 

Sa , ih Necati: Eczahanesi Bahçekapıda Yakıfba karşısı da sekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Baska yerd şubesi yo. tu •• 

r ~: ~ ~ı: ~ '.ı: ~ ~ ! ~ ~: ~ ~ ~: ,: :ı • . . • . -:- 1i ,; '°'." ~· ~ • • • . . . • ·• , ......... s::. ·'· 
I · 1 

1 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

• ig maçları 
Beşiktaş Galatasaragı 3 • 2, lstanbulspor 

Fenerbahçegi 1 - O Vefa - Begkozu 
3 - 1 mağlup ettiler 

Lıg maçlarına dun Şeıc.f ve Feneı- ruk: Celal, Ruştu, Enver: Tank, 
bahçe Stadlaı·mda dev11m cdilmış ve Sulc)mıın, i\IükeıTem, Kadır, Vakur. 

__ ...;.-..:;..:::;.;... ___ .-.__ musabakalar beklenmcdık netıceler Fıt•ıerbalıçs: Muıal; Fıırıık, Mu. 
Soldan ıağa: v rmlştir. rat: Alı Hız.n, Esal, Enis: Turan, 

1 - Slvıl. 2 - Başına ( Di geliı c Betiktaf 3 - Galatuaray 2 Naın1, Melih, Cemnl, Cemli. 
a.11 ıı ü tfıne geU!'en demektir. - Hakem Şazı Tezcaııın idare ındc Vefa 3 - Beykoz 1 

SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
DJa ıtincle Q's ~fil .. n ......... • 

d1elerinbi futalaymıa. 

ı!l1 yaldıı ile {;Ofl 

Beyaı 8 - Çıngırak - Fıyııtı 4 - oynama~ uzeıe takımlar şôylc dızıl- ı Hnkem Eşıef Mutlu'nun idııresi 
lrer ınin sonıına (T) eklerseniz bir ınişlerdı: ııltındn oynanan bu oyunda, Vefa ılk radır. 
En evi hUkümdandır. 6 - Skandal. Be.ı;tktatJ: tehmel Ali; Yani, devrede tanıamill'.' hakim blr oyun 

muvaklrnt teminat 

:: - Malzeme şartıı ı•ıe ve nüm unel€Jrı muclu ncPd r 
4 - Ehlltnw 4 11/'!41 alı ıı:uıu ,.,ı: 950 .ı.- Kabatn tıı Levnıım 

~ube.sindc ınift.cşckkıl Alım l\O•l, ,ı;yo nı.ıııla rııııı lll tktır 

6 lyi görnıe 'J Rollandada mıı. 1 cyzi; Huııe) lrı, Mehmet, Çaçi; çıkarmış vt! sıı hadan 2-0 galıbıyetle 
ruf lılqıchir - Bır noln: 8 - Ekm!.'k ~abıi, Kcınııl, ibıııhını, Şukı il, Eş.. a~ rılmıstıı. ikinci devrede ne~ koz 
ynp 1 r - Buyük nrıeler. 9 I>!i~ f(!f. cneıjlk blı o:;unla bır gol ataıak 
raıı Saıhoşıın hRğııınası. 10 - Galatası ı·t1.y: o ınan: Faıuk, Sa- 2-1 '\llZt~·cl<• geçmiştir. Uıkin çok rn 
l..') ı maktan cmır İkı Kraliçe. lJm; l\iu ıı, Fnvrı, lsm1 il: Hikmet, ~cçımden Hııkl..ıııın nttıgı gol Yefa-

r; Numuneleı heı !!'il , sı ı.u i-'t>,.e• şut •le g ı ıı'cb lır ve ,aı tna. 
nynı yerden bedrlsiı ıılıııalıll r. ı IJ:!.J71 

} ıka.rıdan aşağı: Arif, Mustafa, k .. fak, Gr.zaııf<or. ya üçuncu sayıyı d:ı knzandıı mt!ll ve 
ı - llir sı.lon oyunu 2 - Cıımı- 0$ una çok Sl'n başıı~ an Cn~at~sa- bôylL'cc \'ı>fıı ı 11kihiııi 8 1 l cıımiştiı·. 

ı de tavandan a~ıığıyn doğı u sn r- rny hcmt'n netice a 1
'
1

' ~ Jçl~ ustustc Altıntuğ S - Süleymaniye 2 
•- N f ı b 1 1 t o Lı. ı kaç akın yuptı. A \ nı şckılde nıu-
Kaı - e es ı ır ça gı rı e ı . ., . · ili\ J , .. c1 2 1 galip o\aınk sa-
'\, k ! · M 4 n tk 1 j ı.. 111.ı eden Bı• ıktnı:, Gcılat.asarııy 

''ı gem sı ;- a~ h ~ - ası'.,:." k ı ... .ıilaı tehlıkeli olamadıysn dn on bl- hndnn ayrılan Sülı>ynıuniyelılcı, ıkin 
gc ı e çayır ır - a ş . c. - ııı - ı ınci dnkıknda ~ını bir inişle topu el dcvr de Altın tuğun fü;tiın o:ı unu 
J1ıı k ki değil 6 Onu ikiye b1çl'n., . k k Şilk ~. knl"'ı ndn 4 "ol viY<'rek !). 2 mag-• ı ı tu·a gcçıı cı e · " gı çı - ·ru :ı•c ·• "' • • 
'i Bilyuk tn ı. R Emı_r veTcn kaf~ ile oyunun ilk• golunü çıknrınak fıp ı•lnıuşlı:ınlıı. 
Ccn 1 edatı 'l "•,ın yngur - Kfı. lrııkı.ınıııı vcıdi. Gnlııta .. :ııııy bundan Jkh ci mnç'n Bevr uspoı, ustiin 
fıcl r. 10 - Ça) ır - Turnnınakt.ın oııra 1 in cidıliyetıııi nıılıYal'llk nçıl-1 bır o\ tınıhııı 11onra Tak ımi 2--0 
cm r. , ı ı ~rn\•cıff k oldu ve Mustafa, mnL::111 P etmiştir. 

g, el llı ı,ı[ıtlt• bçrıılıcrligi 22 nci İkıncı kunıe tıık•n lan ııuı.,ında 
halledilmlf dak lrnda temın ctfikl ıı ~mnrn 27 nci \npılıın mııçlaı•da Davutpaşn, Hami- ı 

Belaotalıı:lutu - İdrar r(lrlvta 
.... 

Böbrek hutahklarına k,.r,ı 

BELSAMiTOL kull.ınınıs 

Bel ıım tol drıır yıı 1 larını tenıı:ı.lı~cıcll hı;-;tul ı;.n ı!erlcmeslne 

, " ·Rnıı knnşmaınna maııi olur. Bılnıııum ldr u >'' l:ı rı lıuı1tul kıa. 
t , " t('ılııvı,.lrı<le te.tln kati ve em a . ı. b r ıı.ı.ıııtahzard.ı Ecza 
ı r ı d<'ı ıı rıı:ıo ınız 

Satış le ıO'\U • Sıımı Ak u, Bahçckapı I~ Hank&!\I aTkllsında 
RahHu1cılnr okak Nn u 

lstanbul Defterdarlığından: dakikada güzel hır volu ıle tııkımını l'l 5 1, 1opkapı, Ah•mdaıı 4-l • 

Alllıp \'nzı~cte soktu. nıaı.; " rtnti!tlcı·diı. Krşaıı ve İp nln kııznl rı ılahtl.orle buyuı. "" küçük GRID gol.Hile ı' 
Gnlııtıı ıııayı bundan ı.uınra ynvn~- lstişare heyeti toplandı t:ı\CZ dalyıın ve llleriç nehııııı•1 tıı nıırnıılı· Er"?. kıızıuıı dahtlıııdekt deım . 

• ar goruyoruz. Buna mukabll Beşik. Ankarn. (Hu u::.i) - Buı udu toıı- ııahllı ve nv·ıl.fır ıkı kıaıaııın tıudv«u nılli dııhıl ııt!Pkı bıkumle sııy J ma. • 
rış, sanlı haf ile soğ h~ fının ~·L'ı-lc. lanaıı ı:·dcn 'l'cıt.lycııi Mcıkc7. f!ttl· h I• ri ba' L ıu~umunuıı 11cn!.'\'1 ıı:aı bedel•nlleıı ~udr 20 tenıll ıle • scııt-. 
rını dcğl.tırdi ve ııcnıt're ınl g(ırınck- şarL' Hı~eti, ı'Uımamcsinc dııhıl me- füıl ~-apah zaTf usuhlc tckıar ~\J gun •nıııJdetle oı·ttıınııtYa lrnııulmurur 
tc gecikmedi. Şukru 3~ lırıcu d.ıkl- sclclt'ıi goıuşmüş, fııkat hrııuz halle- ı Arttırma 26/10 9.U cunvırlt ı guniJ S1112• onıin Edıırıe Dl!ft'<r-
kada tıcı·aberlıgı yıne knfıı ile ~ P· deınemıştir. (;ımçlik klubu olan ıııu- oarlığrnda t p!anacalı: komisyon huzuruı.nıı yıırı :ırnktır. 
tıktan 011111 39 uncu d:ıkıkadn lb- e e•P mensuplarının spor khıpleııııı 2 neoclı ihale seneliği 21(2~ lıradır. l\lı vııkkııl t,.ınınaı akçe~ı r.:n 
1·alıımden aldığı pasln V<' çok ~u .. rl tl'msıl edenıiycceklt•ı i lıııkkııırJakı llt'lldır. j 
bıı şııtfo uçuncu ve gııltbıyct goliıııu 11 .arltlt•, heş srıııt nıiın:ıkaşn crlılıl 1,tcıı :: _ Tr.lıplerın bu aı-ttırııınv;ı gıl'ebiımeleri ıç.ıı 2ıt90 numamlı k"· 
çıkardı. sonra bir neticeye bnğlıınamam•ştır ııunun 4 Gıırıı maddeııi mııclh rı<" ıırltıı nınya ı:tı mi)•c mani 'bı hııll bu. 

İkıncı devrede Gıılatasanıy ma~- , <:eııçllk kliibü olan müe ı1 '\elerın. ıunınadıgınn ı!afr ımzalı blr v.,ıilkı: lbrnzı, 
lübıyetl!.'n kurtulnı. için pek tıı nıcklPplerın \'C sı)oı· klrıplcı inın kPll· ı 4 _ 1cklU' nıektupları yukarırlıı bıı-itıcı nıl\dncde yazılı ııaattcn bır 
ı:n~ret ıııırfetmcdı. ilcşlktaş duha tll anılaı ında müsnbakı:ılar vapnıo • ı;ant C'\'Vl Une kadııı makbuz mukabilıııde kQınl"'·on relsllğıııc ,;c·ı tlmcli. 
ziyııdc tech fui bır sıstcmle oynuyor- lnrı kıunr nltınıı nlııınııı ı ıhtımal dır. Posta ile gonder lecek mek~up:" rııı lııdcli U\ahhütlü olması ve mu. 
clu M ı tatıının hıl' ~lıtu dışarıya dahılııııledır. ayyen b-tlndcrı hır gün evvel komİRVO na gelnıtv buiıınması lüzımdır. 

c:::- - ~lttıkten ııonra Arıf de goıel bır 11 Kongreye davet G _ Şartnameyi görmek ve f.u la malümnt almak ıstiyenlN Varidat 

1 ASK~RL K 1 rnle attı. fakat takım bir türlü hız. Klübün- Mudıriyetinc müracaatları illin olunur . .-nıo:h. 
~ j lanamadı ve ~aç Beşiktaşın 3 - 2 Fenerbahç~ Gençlik ----·------

- ı:alebE>~ııe blttı. den: ..... ••ı•••••••••••••••••••••!:im•• 
O ı.••d k ı:ı- ş b inci : lstanbulıpor 1 - Fenerbahçe o ' F enerbahc;e Gençli~ klübı Ü Uk· 1 r 

~ .. u ar As er• u es en: 11 k N d G , 1 t-1 nlumi he .. ·eli fevkalade o ara , a cm cc et e1en ı n ıı a re e .1 ' O 
Şu_bemız<le kayıtlı yedek lO,lÇU tigı bu maçta, bldavette sıkı blr t.em 26/ I O 941 pPZar günü saat 1 
teı:men - 42140 kayıt num ralı pq tuttuıan lstuııbulııporlular, Fe- do toplanaca~ından ib}'ın ozamı_ 
N!" t"t .fglu Mc_.hınct Ekrem, -Y,... nerbahçtı kate ıni tazyik etmlyc 'baş. 1 ıın tcşrıfleri rica olunur. 
ark pıyade tegmen 42597 kayıt Jamışlıırdır. Devrenin onuncu daki-

nuınaralı Şcvkı oğlu Mehmet, ye- kasından ıtıbarcn açılmıya bnı.ılıynn ~ D::lkt"ılo ara~ıyor .... 
dek piyade asteğmen 1 2885 ka· nrı liicıvertliler lstanbulspor kale- ~ U ıe ' 
yı' numaralı Mehmet Tevfik oğlu ııine tehlıkclı hucumlarda bulunmuıı- 1 Beyoğlu Dördüncü Noterlığindı 
Mc-hmet Faik, yedek sınıf 6. Mu. tardır. Dalma Mellhtcn ilerlcmıyc ı cskı ve yeni harfleri bilen blr 
M Ş~vki oğlu Mustafanın 320 çalı~n Fenerlll"r. Jstıınbulsporun daktilo bayana lüzum vardır. Ga. 
A 4 derhal şubeye mürar;ıiithrı. kullandıC'ı gıızel taktık netıcesınde latnda Mertebımı sokağında Dör 

nıucsslı· ııkın ar yapmakta güçlük düncü Note.rliğe müracaıtt edil. 
<:~ kmışlerdır. Hoylelıkle lstanbulspor tncııi. 
lçnlcııl, l·encıbahçe hücumlarına u • ._ _____________ _ 

ıcı o 
19 t5 S rbe t ııaat 

1 !) 66 Muz ık 
20 15 Rarlvo gaz. 
20 4ı; Muzık 
2J 00 Ziraat tak-

wn hır mmld<'t mukavemet etmiş ve 
ıtevrenln ortalarına doğru ııarı si -
\"nhlılıır. rakıp kaleyı tchdıı. etmıye 

bnşlamışlnrdır. İstanbulsporun bu 
ı ız lkı her ıın Fenerbahçe kalesıni 

mııt:-lup edebilecek hissınl veriyordu. 
N t k nı. !lnğdnn St!leymnnın kapa. 
ıak surduğu top Kad ıe gcç•l ve 

12 .. 0 Pıo •mm vımi Kndırın güı:el şütıle Fencrbnhçe ka. 
1 l\1 u lk 21.10 M uıtlk le"!l ycgiınc golu yedi. Bu golde is. 
1 1' il b"rler 21.80 Tem.,ıı tanbulspor forvetıerının ne kadar 

Klrahk bo' oda 
ranıyor 

Calotaaaray. Taksim ve civa
nnda güne' görür bot bir oda 
aranıyor. idaremizde M. M. rü
muzuna mektupla bild'rilmeai. 

DOKTOR 

Sedad 1 umbi ractlar 
13 00 Muz k 21."5 Mlizik htııı;elerl varsa, Fenerbahçe sR~ be-

.. ÜROLOG· OP.l.;RATOR 13 !O Muzık kının de 0 kadnr hııta ı olmuştur. ı 
22 80 Haberler idrar •1olıt ııe. tennsul lıa•taltk-18 00 Program . 11k devre bu uekilde bıtmıştır. 1 • 0 

' y ları mütııha ısı 
Hl O'! l\Iiııık 22.45 Müzik lkıncl devre\•e Fcncı bahçe sıkı 

• Ademı ıktidıır ve Lclgcveekljği, 
18 ,O Mu~k 22.65 Kapanı,. başlamıştır. ilk on beş dakika hu - gece işeyen çocukların tedavisi. 

( 

---- --- cuma maruz kalan İstanbulspor ka- Sıı·keci, Ankara Cad. Semih 
T 1 YAT ROL AR I• lesı, geı·ek kalecısl Fıkretın çok giı. Lütfı ııpartımanı. (Tan Mat-

- ıcl oyunu sayesınde ve gerek sarı baas1 karşısı). 

ŞEHiR 1'İYATROSU siyah defansın akıllı oyunu ile her 1 iııl•••i:m••••••••lli 
İstıklıil caddesi Komedı kısmı ıehlikeyı kolaylıkla bertaraf etmı~ -

Bu gece saat 20,30 da tır. Bundan sonra lııtanbulspor for-
KİBA RLI K BU DALASI vetlcri t~krar rnkıp kaleyi sarmışlar 

......... Şekerci ve oyunlıırı daha ııyade gostcnşc 
kaçan Fenerbahçe beklerinden biri 
(Faruk) sakntlanaı ak ııahndnn çık
tıktan sonra oyun tamamlle Fcııer
bnhçe kalesi onunde oynanmış ve bıı 
kadar ağır tazyık neticesinde birçok 
goller kaçıran lstnnbul porlular ha· 
kemin d dıığu ı.e beı abel' sahadan 
1-0 g;nlıt) olaıak ayrılmışlardır. 

il . Jluatll/a H Mahdumaı 

Çikolat Cemil 
itina ile hazırladığı nefis bay. 
raınlıl ıt<'kt'rlerınizln mubayaa-
111 ıçın teşrıfınlı.i beltlıyor. 

/ııto.rıbııl - Balıçekapı 

Bakırkoy S rlh Hukuk Hul:irrılföin. 
fltn : 

TAKilllLAR: 
l.ıanb •lspor: Fıkret; Hayri, Fa-

Hava Kurumu, Türk havacılı

ğının buyuk ve mühim bir takım 
ihtıyaçlannı karşılamak üzere 
teşebbüslere giri~miştır. Bu te.. 
şebbüslerin kısa zamanda başa. 
rılabilmesi için Hava Kurumuna 
yaµmakta olduğumuz yardımları 

arttırmamız liizımılır. Ramıı:ı:an 

Baymmı fıtre ve zekatınla Hava 
Kurumuna cömertoe yardım et
mek fırsatını bız.e kazandırmak. 

tadır. 

Türkiye Cumhuriye ti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 TG.rk Uruı 

Şabo ve Ajnns adedi: 266. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVt BANKA M'UAJr!ELELKRt. 

Para birilı:tirtnlerı 28.800 llr• ikramiye verl1orm. 

r.ıraat bııu.. ..du kumbaralı vı kuınbanısu. tasarruf besap
fa,ındıı 'n az Ci~ .ırası buıuna larıı acncd-:ı 4 defa ı:elı:llacek lıtur'a 
Uı aıa~ıdald p.iın.ı gorc ıkramıyc dağıtılacaktır: 

4 adet l 00" lıralık l,000 lıra 100 adet 60 lıralık 5/A>O Ura 
' > 600 > 2,000 ) 120 > 40 ) 4,800 , 
' • 250 > 1,000 , 160 > 20 :t 8,200 • 

•O > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Hcsaplarınakı paralar bir sene lçınde 60 !ıradan 

aeatı düemiyenlerc ıkramıyc çıktığı takdırde % 20 faz.lıuıılı verılc
cektir. Kur'alar sen dt': .,ı dcfn, 1 EylUl, 1 Bırıncikinun, l Mart 

Ye ı Haı:iran tarıhlerınde çckllC>cektır. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
ı - Cıvata. perçın, ruplly• n aıııre glbı muhtelıf malzeme mektup. 

ıa fekl!f \!temek ıuretile utın ıılı n t~11ktır. 
2 - Muvakkat tenıinııt 1140.331ha •Jır. 

~ - Tı'!Jr!ıflcrin Levazımdan pa rıı~:z tedarik edılecck şartname~lildl•. 
ki uırlfata uygun olarak 3/ l l /9H ı:ı11zaı tesı gunu 1aat 17 ye kadıı.r 

Metro Hanını•ı 4 üncu katındakı Lcvaıım )iüdiııliıgüne tmza mukabllın. 
dı verllmiı olması lazımdır. ( 9H'O ı 

Okul gramer· 
ELKİTABI 

Yazan : PEY AMI SA F .A 

TÜRKiYE 
IS BAHKASI 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

l ııdet 2000 liralık = 2000.- Lira 

8 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 7b0 > = 1600.- > 
4 ) 500 , :;; 2000. • ) 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 May11, 8 > 250 , = 20QO:. , 
ı Ağustos, 8 llkteşnn 1 35 > lOO , .3i.>otı > 

80 ) 50 ) 4000 > 
tarihlcrınde yapılır. 300 , 20 , GOOO , 

.. .. !!1511!1 .. a!9~111S!!J';JIE::D:tı!!m!ll".l~•~!ll'l'!~~~:ii 

Bıı ene ıçındc ::.ınıt deposuna geıecck tahrr.ıneıı &000 toıı ınn en 
komtiruııden 37tı0 tonunun lıınıtı.e ve 1300 tonunun da Adap-ıznrınJu 
vagonlardan yl?l'e md.ı llme!l ve ayni miktar konııırfın yine aynı mııh ı. 
ıerden yerden 'nakıne ve icabında vagonlara yııkleulmeıu ışı n\"k ek-
11.ltmeye krınıııuştur. 

Yuklcme munammen bedeli 60 ve boşaltma muhammen bedeli 41i 
kuruştur. 

F.ksıltme 27/10/941 tarihine mQsadlf paıartMi giinü eant 11 de R. 
Pa•nc!ıı l ınci fı:letme Komisyonun da yapılacaktır. Muvakkat temıno.t 
t5G lira 21) kuruştur. l!teklilcrin muayyen gün •e saatte Komısyonda 
bulunrrııılan liizımdır. 

Fazla izahat ve tartnamı alma 1t lstiycnler ltletmerı müracaat ._ 
melidir (901'7) 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlügünden: 

ftJPtme ihtiyacı fçtn nümurıeııine ~öre 6000 metre «30ı roda lkı huç• 
borgatalık yeril malı kendıı ha•at açık ekıoltme u~uıııe 1atın alınıı:aktır. 
Muhamr.1en bedeli 28 O lira •e muvakkııt temlnııtı 214 lıradır. İhaıe.a 
81/10/!J.& ı tarı hı ne rntlıyan eunıa ı.?iınQ !Ut on altıda Galata rıhtımıa. 

dak! Umu1ı1 J\fıııl!irlük blnuıntl.l toplanıu:ıık Saıınalma Komiııyonuncl• 

yapıJnCRktır. Şartnamesi her gun SCJ10 ceçen ltomlS)'Onda görflleb1Jlr 
(9l9lit 

Do1111a. 1 "' araıı: 941-497 
Alım ve Ali Rlza tarafından mud

deıaleyb Ohıınes oğlu Keork Caznıa
d ryaa ile Ohanes kızı F ıınl Cazma
daryan aleyhlerine ikame olunan 
i2aleı şuyu dnvııııının cari muhake. 
m ı de: Kurtuleş, Tepcustu, Uguı 
aııaı tırıınııının üçuncil katında ika
m t l'tUkleıi l;ildıı ılen m ıddcıuleyh. 
lerın bu da ıcde bulunmadıkları ve 
11cıcdc oldl klaı ı da meçhul bulundu. 
gu d!lvetİ)e zabnnn veı ıll.'n meşı u. 
hattan ve rı~ rıca yaptı ılan zabıta 

tahkikatından nnlaşılmıt ıııa mebnı 

füıııcn tebligat icrasına mahkemece 
karar verılerek duruşmanın devamı 
l/ll/!141 tarihine rastlıyan cumar
t i gUnli saat ona bırakılmış gldu
ğundan muayyen olan gün ve saatta 
ınüdd' ıaleyhlcn• bizzat veya bil ve
kile n.abkcmede labatı vlicut etme
dikleri tah:dıı de hakJarınd• gı~ nbcn 
•uru~ma yapıla ağı tebliğ maka01111a 
~atm olmak uzerc 'ilin olunur. 

Büyüle zabıta ro1r1anı : 39 kolunu 'kaldırarıak: Herkes işe l'ıtiŞlıımıştı Parmak lı., - ~I ( 
- Doktor, dedi. Bunu görmüş muy lerl alınıyor, Kenyon oraya !ıurnyr •• 'ı Borsa harici altın fiyal.!Jı BORSA1 

0BVLAK..m 
dün Uz? eıııırlcr veı ~r ve Hunıe .da Rııfııs 1-= = 

- Ha ... Evet. Ehemmıyctli bır Cottrn'u bir. tarafa çekmiş b r~'!) .ı:r Rttadlye 2' Lira 9 l "'~ 
oey dt'ğtl. Bir kan lekesi. konu•uyordu K•h• f.•tlblrltk US ., SG ,, 

Hakikaten cesedin bilcğındc uc;: ta. Bı. ıra ı\1iqter Lancı'ın, maııan111 IC.ll•• ahıa rraaı ı ,, '1 , 
ne yuvarlak kan lekesi vardı. Ben uze:rırıde hl .duğu bır şey, heph mia e 
bağııdım. ba)!ını o tarafft \e.vırttı. llu, 1111· ı~e. 

Kenyon: ustünde bir küvet ve içinde bır ao. _ Bunlar katilin parmak lzı ola. ce evvel peı.ceredcn goıdüğJm ''e ı 
- Mısler Hume, dedi ll.izmetçl. rü fı.let vardı. Doktor, herhalde bun. cakl. Katli, herhalde clıınyctJ ışle. Dr Fawcct.'ın tctk k et•lj:p kı.ı~.ı 

leri gormek ister mısınız? Doktor lıuı kaynatmak içın çıkartmıştı. Ztra dlkten sonra olüp cilmcdığini , nla· 1 ııar\'ası idi. 
Fawectt, hepsınl bu akşam c.vden u. bunların yanında, bunlun kııynatmı. mak ıçin nabzına bakmış. tı ter Lant.: 

8lrineit•frln ı PaaartHl 

1"6ıH. 
~amaıan 

ıs 

liS7 
Huınt 

1 el teşrin· 
7 zaklaştıı mış ..• Tıpkı kardeşı gibi. •ya mahsus bır kaptaki su kaynıyor. _ Ben rle "'mı •eyı düşündllnı. - Bunuıı huralarda olac:ığıoı ıııh. ı 

D , .. y GU• ,q3 
Bu sıında doktor ışlni bıtırmıştl. du. oktor Bull bunu hemen söndür. Hume da liıfa karıştı: mtn edıyoıdurıı, cteciı l'atıeııcı: bun., 

20 
Hızır 168 

Çantasını kapatırken: dukten sonra: _ Bu pek nıilhını değil, canım dan da n.iira çıkaıı>·or~un !. 
- Fazla bir şey yok, dedı. Bal gibi - Cesette, dedi, yalnız bir yara Doktor Bull, !Iİz şııııdı bı r otıp ı ya. I Bu p.ı rça c:;ı hemen hrınl'n o'r.k! j 

cinayet. Ka•il, doktoı un iıletTerınden var. Bu da çok kanamıe. Bakın. .. pııt. Kenyon haydi hız de işe başlı. nir vynı ıtll. Yulıl'z ıkı taı afı u, ı. ı. 
bırısınl kullanmış: Damar kesmek Ce&edl çevirdi; olUnun gtiğsünden yalım. ı ı.ıktı ve ılıtlın&l kı kutıın ın 0 ,9 

tı.:ın öıı bıçak. sızan kan, arkasını tamamen sı•a· ı Doktor Fnwcett'ln cescdlnı ılışıırı l<ı n , ıdl. Bunun dıı. uzı·rııı.le lln 1 
Mi ter l..anc, ma anın uzr-rındckt nuştı. (ıkarırlarkcn bir kere daha vüzuı e lu f \'ardı. .$ııilc c huni ır M t • 

bir küveti g!istereıek: - Bıçak kaburga kcmlkler'nden baktım. ifade, korkmu~ olmaktan V ıw · tt'c goı ıfeı ıltl!.,. rln ıı~ •ı H! 

- O da buradan aı•nrnış, dedi. bırslnl kazıyarak geçmiş. ziyade korkunçtu; bat.ti mütehayyır ğıldı 
O tarafa baktık; >ıııı ma ı ının Mıster Lan yere cğıldi v ôlunun 1 idi. 1 (D J.l il 1 (J'' 
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1 Steril• 
100 Dular 
100 in Pr. 
100 Pe11ta 
ıoo Yen 
100 ineç lı.r 
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