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insan, 6alıtigarlığ111 uıuıırlarını 
lce11tli içind• topl.amazsa hütün 
dün.anı• ıüzellilcleri, Zflfllcleri, 
luızançl11rı bir ar•ga 111/s. onu 

Cun1huı·ıyet bayramı ıerefiae tit renkli \lir 
kapalı:.. 6 forma.. Mu t nna m6nderiut, baı. 

makale: General Ali Fua4 Cebe.oy ... Saltırsız. 
lıkla bekleyinız .. t. llOB'l'•rtı. nnd o•zm Telelon : Z O 5 2 e 

l'ela. Tuririefki&r, İstanbul 

6•1ıti•"' •d•m•ı. H uxley 
~IMi__,....) 
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1 Amerikada 
---------------------
heyecanlı 
---------------------
nutuklar ----------------
Avrupaya bir ordu 
ğönderilmesi günün 

mevzuunu teıkil 
ediyor 

1.merikı Dahiliye Nazırı 
Niluıl ltartll'ımızı wı 111•i 
.ıa,,..,.ı ı•lmiıtir lliıor ......... 

flKA GO 21 (A.A.) 
Bırleşlk Amerika Dahilive Nazırı 

İckes, Şıkagoda söylediği bir nutuk. 
ta, bitaraflık kanununun ıll!a~ınt 
istemıştlr. 

Nazır, A ıııeı ikanın, Liııdberg"h·ıinl 

1 
Şikago tı ül>inlerini ve \Vlw(•!ı-rinı 
lüzumunılan :fnzla dinl<-diitını sııyle

nıiştlr. 

İckcs denıiştır kı: 
Hangı tarafta olduı::;unıuza knrar 

\!'ermenin ve azimle, değişmez şekil. 
de vaziyet almamızın zamanı g-PI 
miııtıı" Okumayı, d!ırüst objrktlf 
düşünmeyi bılen heı·keıı nıhai kara. 
ı ımızı vermek zamanının geldıgın. 

df'n şüphe cdeb11lr mı? Bu 11uale ce. 
vr.p \"Crmell) •z. 

1clcP~, sulh veya harp me elesınr 
nıı telmıhte buluııduiuııu tası ih et. 
ınrmı,.,uı . 

B u b:'.lhsın d ığer haberleri la 8, Sil 4 de 

B•ıiin Raınazan aagramıllır, T ASV/RJ EFKAR 
•ııllı •• ... ni.et içind• idrak •ttiiimiz bıı mutlu 
giirılerin ekııg•cal•rı için kııtlu elması ı teın~nni 
•cierk•n, Tirle milletinin lıu••,. •• · •Ükiınet içinde 
11e fitıid• art•n Nad•t H lcudretle, clalıa nice 
bagr11mlor idr41c etmesini Ce11ahı Haktan niyaz eyler 

Uzakşark 
lı buhranı 

1 

B i nin ga•uc r -. .................... . 
Bir tavzih 

mukavemeti İstanhuldıt oduna luyııı edilen 
narhın fazla olduğu hakkında F raıua baıfM mukavemet e. gazeteterdc yapılım ııcsrı\•,ıtın 

1 

Rdnerıbu 
0 

V\HSOv~ 
,ı 

~ Alman taarruıu 
~Rus ,, -. 
c;:::;:? Rus müddfaaS1 
...,...... Pef,.oı bor1.1su . 
c::c 1 ' ,~__, 
o 'o ıoo km. ıoo oo 

Yeni bükıimet merkezi Şa ~ıcıra ile ce nupta Alman kuvvetlerinin harekat 
larile Don~ banaamı ıöaterir har ita 

ıahaJan olan Don kı11-

demecli, oa bet cün. bat- alikadarlarca naıan dikkate 
ti ÜÇ sün içinde ,.kıldı. Halbulii alındıiıııı ve bu ışte suçlu goru. 
ltu bup için 7İftnİ ..-edir bazv- nenlerln mahkemeye \'eıildlgı 

Biraz yatışır 

gibi oJdu ı ,----------------... 
I<afkasga'I (~ ___ A ....... sk---=e=r=i==V=a=z_ı_eg_e_t __ ,~ .....,....... VeNaF maalaecleai uıalümdur. 

rilıii._ Al ' = ~ ...... Bu hldıııe traCmda ır~ 
l.n •il'• ı ilk_... v&e J• _. de çıkan ıkı makale tlzerıne, 
tirnıeleri ve milli müdaf..ı.n. Matbuat Umum Müduıluğönden 
temia etmeleri menolunmaaına aldığımız bır ihtarla hu mesele. 
tnukabil salip devletlerin mera- de yanlış blı tdıikkl netı~csı ıf. 
aunda bafuıda bulunan fransanm rat& varmıı olduğumuzu anla. 
,iliblanma baldo en ufak bir takJİ dık. 
de ln1e tibi tutulmamqtı. Fransa ,Mevzuubahs yazıl1H1ıııızıl.1 Vah. 
laundaa iatifade etti, zaten ta)')'•· nin şahsını hıçbıı su ı etle ıstı h. 
reciliiin Avrupada mucidi adde- daf etnıediğimlz ~hı, rlc·vlet oto. 
d ilen bu zeki millet, ha va kuv· ritesine mutad ve tabii olan rıa. 
~etlerine büebütiia ehemmiyet yetkıiılıgımızdan da uzakl.ışmı&k 
•ercfi. tanklar yaptı.. büyük top- I istcmemıştık. 
lar imil etti, hatta bir aralık ha- ı Ru tavzthle her tftrlü suıtefeh. 
•acılıkta dünyanın birinci milleti humil izıılc ettlğımız. kanaatınt 
addedilmiye baıladı. daha ziya· lw lı1oruz. 
ele bir taarruz h arbi için hazırla- \., _J 

Stalin idaresinin 
sukutundan sonra 

Am.riluı illlJ•pon,_ 
arasında müzalc.erat 

devam edigor 

TOKYO, 2 1 (AA. )' 
Yeni Japo n ka binesi, bugün, 

Ba~vekıl in riyasctınde resmen 
toµlanmıştır Butun Nazırlar bu 
içtımaa ı!lt İrak ctmışlerdir. Hari
cıye Nazırı fogo, )'eni hüküm e
tın teş ı .ühine daır Büyük Bri
tany ada, Bırleşık Amerıkada, Al 
manya ve ltalyada öne sürülen 
mutnlca1ar hakl:ınd a, Japonyanın 
yabancı memleke tlerdeki Elçilik. 
leri ve mümessıll erı tarafından 
Haricıye Nezarct111e göııdC"rilen 
rapo rlarla alakadar, mufassa l ı · 
.zahat vermİ!!tİr. 

Amerika ile müzakere 
devam ed iyor 

Tokyo, J 1 ( A.A. ) - R esmi 
mahfille r, Bırlt>şik Amerika nın 
Ja ponya ıl e nnizak'°relere d eva
ma hazır o ld uğunu bıldıren Va. 
şington haberleri nı btiylik b ir a
laka ile karşılamış görı.inmck te • 
dir le r. 

müclaf aası M 
lngilizler Ruslarla oskova m_eydan 
birlikte çarpııacak 

ltalyan radyosuna göre muharebesi 
İngilizler 
Kafkasya ya 
girerlerse 
bir daha 

·çıkmazlar 
AN K ARA (Radyo Gazetesi) 

Bıı-kaı; !!Unılenberı l.eındıaıl11.ı 

ı::" t·ıı t:~lıt· terde l ngılızleıin Kaf 
ka• mudatııa nda Ru .. ıarla ı ~bır. 

l ıın yapıı<'nkhı ı bı ldıı ılmekterllr. 
Buna göre Karka" mtidııfaaııına 

( Devam ı aayfa 3. ılitun 5 de) 

A•keri •rılıarririıniz 6• ••sı•ıntla Mo•lcova 
••gdan ınulrareb~sil• 1876 tlaki Sedan ınu• 
lıareb••İ •ra$:nda bir ınulcageH gapmalctadır 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
llS K1 ORDU 1 \IA .J>A.N/,ARJNDA.N 

S ovyctler Kafkaqvadakl ku' vet. ı lnglllı aalterıtıden eılr geçtlğı duvu • 
ını I« tı r varına nııklcılc. lurea hayret cdılmcmelıdır Alımın 

rek Doneç bölgesinın mudııfaıısııı• ve ltalvıırı kuvvetleıl Uostoıuıı ııı-

takvlyP etnuşlerdır hufk:ıc:\ıının m11lı ı•nrbı ındt:'n ~talin sanayi ııelt., 
mudafaasını İ ngılız kuvvetlC' ııı ıı ı ın z ıtetmışteıdıt Btı~ıııı Rn')'l't 
deruhte ettıklerı zannolunuyoı in. leı ırı lenup 11 uJnf"n n r nkasına 
gı lııler Ro .. tofu Kafkao;vıının kapıııı M.ın nl Budıcnn ııırı mt \'f•k~:ı Şıı 

telakkı edıyoı lar po rıikofun mu kı..nınrıd ı ett frl he. 
Hunun iç n belki de hu ıoılı•rde nfız tn..,:ızzulı etA emı,tır 

l\lo koqı m<-nlıın muhaı' b "' bu 

- - -- -

: ·=sovyet tebliği 1 

j - - - ~ - ---

Almanların 

Moskovaya 
doğru ileri 
hareketleri 

devam ediyor 

Stalin de 
Moskovadan 
ayrıldı 

Çok şiddetli tank 
çarpışmaları oluyor 

MOSKOVA, 21 (AA) 
Sovyt:t gece .} arısı tebliği: 
20 ılktcşınde butun cepht> ho

yun a savaşlar devam elm· tır. 
Maı:wık, Maldyaroslaveteıı 'c 
Taganrok ı tikametlerindekı ıı, 
va~lar çok şiddetlı olmu tur. 

l,;cpbenın garp İ:ı;tikametındc 
Alman kıtaatı, büylik tank teşek
küllenle me\ zılerimız<· karşı şırl -
dctli taarruzlarda bulunmu l ır
dır. Kıtaa tımız, Almanların taaı
ruzlarını püskürlmuslcrdir. 

2 3 Alman tayyaresi tahrip e 

dılmıştir. 7 tay) are kaybettik. 
Öğle teblii i 

Moakova, 2 1 (A.A.) - Öğle 
uzeri ne4rcdiJ,.n tebliğ. 

Gece kıtalarımız butun ceph .. 
boyund a clu•maııla c;:arp•~rna)" 
devam etmişlerd ir. Muharebeler 
b ılhassa Kalinin. Ma1aisk ve Ma 

ne, 4111 BUi f! 3, ııutuıı 3 d•) 

S aUn 

--- ------------
' '~.iman tebliği 

......,,___ -- - -- -

Sta l ino' yı 

zapt ettik 

n an bu sila hlardan ba,ka Fransa 
tedafüi tedbirler de alarak dün. 
,-•nm en kuvvetli m üda faa battı 
ıöhretini kazanan Ma jino bathm 
d a yaptı. Bütün bu ailablara, bü
tün bu müdafaa te rtip ve tedbir
lerine baka nlar, Fransanm na. 
mailüp b ir memleket oldu~na, 
utta ıınailübiyel ıöyle dunun, 
O kUYVetli orduaile harf!kete 1fe
pr.e Almanyayı silip ıüpürece
iine bükmetmekteydiler. Fakat 
Almanlann tek bir bamleai, tek 
J,ir savleti bütün bu tahminleri 
boıa çtkarda. koca Fransa, iakan
IMI kijldından kurulan kuleler 
SIDİ bir anda yıkılıverdi. O ka
clu biyük bir kuvvetin bu kadar 
~buk yıkılmasa dünyayı ha yret . 
lerde btralmalfh. Tarihte ..-il 
'ulcan böyle bir tek aademe ile 
Fransa derecetinde büyük bir 
milletin lııu kadar çabuk yıkıldı. 
twnın ltatka llÜaali sösterilemez. 

Rus ya d a 
Demokrat 
bir rejim 
kurulacak ...... !~~.~~-~~ . ~~~.1!.~ .. :· .. ~!'.ı.1:n .t de ) \. J ... ························································· 

Kafk ı vayı ve Baku petrol k ıyu 1. 

rını Don nehrı boyunda mud ıf ıa 
lçın bazı İngılız kuvvetlerintn Don 
nehrı boyuna gel111elerı ımkİln haıi. 

cınde değild ır. 

tiln şıddrtıle d~ vam etı ' l <lir l' ' k • • • 
ye lrı 1 ula il Kal n n l ıııı ıhı 1 Ball ı denızındekı --··-.... ---

Meşh ur R u• 
tbtil~ :c ·si 

Kerenski bir 
nutuk söyledi 

VAŞ}NGTON 21 (A.A l 
Ket roıısk so~·led ıgı bır nutukta Bu inlaium ,,. iahidamclan 

eonra artık Fraaaa için bir kal- Ruı;yada Sta lin ldueıın ın •ukutuıı. 

.. "mkanı olamıyac•..__ hük dan 11-0nrı& bi ı demokraRı rej ı nıı 1.:u-
nma ı -- 1 - 1 · ı m • d enler bulunmu4tu. Belki Fran ru acı&rıını ıoy_ emıı •• eacuın e şun-

--.ldet b f 1 ları 11ive etmıştu : u .... ....ı• ıımıu en u e. •ı . 
li._ t" l _1_ kt" F .n t ler hiçbir U Man Ruı mılletını 

"e 111 acı annı çcaece ır. •- tahakkfi i ı 
bt d• tİmcliden · e bütün düu . m a tına alamıyaca1'tır. 

~. Vazıfetlab Ruı ••tanını mudafaa et. 
~·~ın n~ dildıatirn ve. hayre- mektır. St&lıni demokrasinin kıtefl. 
tin• ~ ..... eden ~ar man· ğına atan Hıtler tecavıuıi ol muştuı. 
ur•Y• ,.h11 oa.,.,,..., lc ı o da . · ·•••• ••••••••••••• · •••• ..••••••••••••.•.••.•.. 
.. rpte pek çab';"E nııajlup olan 

Franıaınn, laarbi talcip eden ıu Rus altınlar 
•un aaütarek• devrinde bililcia l 
.... .emet ,..ermek İlnkinmı A ek 
... •-·vdır. merı aya 

O bedbaht nıiitareked-.'-i 
takrilMn bir buçuk sen~ K~if Q k f y o r 
W•.,or. O nıatareke ile '-"a. 
... Franuanm nıukadder~tını ._ Vcıı~ 21 (A.A.l - llıızı c 

line almq olan ~~ ~~== N.zırı Morgenibau, Sovyetl~rın A 
... bet yaftna smnıt_Lı.:.-ı mg.. ~bi dan a..rp malzemesi satın 
... Yi miitarek• ......... • 111\elert • · • me odan fu. YOll dol IÇlft Aıneı iknnın 30 mil. 
cllMnce Fransamn yarıtı d bu'-· tla al ar kınaeünde Hus altını sa. 
.... d iipnan İfplİ altın ~llll- .... -.: oldutunu beyan etmıştir. 
maıdrtadB'. İtsal altında _ _, l.R dar ıı .::h, •-ıarııı ,imdiye ka. 

yASVfRI ~d.J (D '°" tolar kıymetinide al 
f D • «Mı aoAi/• 1, '""'" J • ..._. e&1ı•f• 6, • 1ltM11 1 ü~ 

Bakı~ler------

6ar.1t içinde Bayram 
Pega111i S A FA 

BAYRAM, hayat aavqın
da kısa bir mütareke. lki 

üç gün, didinmelerin ve didit
melerin türlüsüne paydos. 
Paydos, beyni ve bedeni bır. 
palayan, sözlerin ferini, zeka
nın alevini kapan it bayaltnın 
bütün takıntılarına ve takaza. 
ı.nna. paydos, evle İf araam
da a~ı yollardan siditlere, 
ıelişlere, koıuılara; p aydos, 

Sa kürsü, örs, tezıih, düma , 
en fırın, çark ve kazan ö -

m ' 1 öı·· ·· nünde çırpımt ara. umun 
. ı· rnurabhaslanndan ba, ka 

gız ı "h . 1 
b . ey olmayan ı tıyaç ardan 

ır ' . ahrumıyetlerden zorla ko. 
vem . k d •• n 

nlmıf bır aç aza ıunu. 
p a k 1 · 
1. t alnının a ı ve a nman terı-
f e •• •• d L_ 

1 alat analartn ıozun e uay-
e ç • B d " l 

n ilk manası. u m enme 
rarnı d :.ıı.: • • Ali 
fırsah~ı bize ver -.• ıçm •-
ha bin , ükür. 

Fakat hani pçea .,_,...._ 
harpıe sulh arasında en miitW, 
"h . nere ko&.n ....t .. bo. 
~ tama ereddiidü 1 Baslll hill 
fUCU t L!....I .-
onlar .. topu ..... .....,.,. 

...__. .. ....--... . ...... 
uğram11 değilse de ufuklarımız 
d a ha teffaf. İlerisini daha vu
zuhla görüyoruz. Bizi davacıaı 
olmadığımtz bir barbe siirülde. 
mek istiyenlerİll ellerini felce 
uğratan aoa politikanuı.a da 
bin tükiir. 

Bqün önümüze konacak 
ha ngi latilokum, hangi rneyva 
tekerlemesi, hansi a kide bant
tan d aha tatlı? Fakat bununla 
her bU"lfm her savqtan süzel 
olduğunu aöyliyen yok. Milli 
davalar için yap.lan aavatlar 
bayramlann bayramı. •Sen öl 
ki o yapım!• demit büyük 
Türk: Ziya Gökalp. V elikin 
buradaki «0• bellim dilimle 
lronUfUllana ciml•ader, '-tb-
11 değil. 

t.l• b..,.... kendi kanma 
kendi divua için eakbyan dira. 
79tli bir Türk ........ en E.. 
rab bayramlarmclan biri i ia
deyiz. Bir ..... etİll CGfkunl~ 
L!... _!il_&!-. • • 1.-. .... ...... ~ ...... =. __,.. 
~. 

~ ..... 

Alman çPvlnn h11 cketl<:>ı ıı k k ı d .. J J 
!arını b r mür!d t ıç•n ı• ııdurnmıı son uşman auası ua 

Bu yakınlarda Demeç vr\'a Dem 
nehri boylarında Almanlaı ın ehne 

muvnff k olı ı.ı • rdır. _ Alın r IL'r elimize geçti 
(D amı Bal tf, t. B 'tıın 4 dO 

Mecburi tahsil 
olan çocukların 

çağında 
sayımı 

RERLİN, 2 t ( A.A) 
Alma n umumi karargahının 

1c!!ınİ tebliğinde ezcümle bildi -
rildığıne gore Alm an ve İtalayan 
ku' vetleri Doaetz havzasın~ 
mühım S o vyet askeri endüatn 

Bu 
,1 • • 8 • • merhzlt-rinden b iri ola n Stalıne 

İ f "lkincJteŞrlD ayının lDCı lwlKc 1.11 ve ıehıtn i it~al etmit -

Cumartesi günü yapılacak lcrdir. 
( 'h:ı;antı ıaJıif e 1, nhnt I et.) 

Memleket dahilinde b ulunan ,.... • • -:-:-;:-••• --.-.- .- .- .- .----. -. -. -. -... • ••••• • •••••• '-
mecbuıi tahsil çağındaki çocuk - ' 

:::~ i~~'d,~~ ~:~~~~~tt~=~i:i.~~~ Maaşlar Pazartesı· 
lerı arasına alınmasına karar ~e-
rildiğini yazmı,tık. Kararın tat • ı 
bikatına 1ıeçi!miıtir. Sayımın her 

:~:ea;ı~:: yı~ik~~ş~.!~~;.~~k!~:!~~ı 1 g u· • n u' • ver ı· 1 e c ek 
eden cumartesı gunu yapılması 
kabul edilmiıtir. 

Bu aene sayım, memleketin 
her tara fında ikinc iteşrinin 8 inci Ciımhurı~·et bayramı dolayı ıle maaılarnı erk.in Yerilmesi ieiıa 
cumartesi günü yapılacakt ır. O Malı~e Vekialetı Uirafından Defterdarlığa lazım relen • mir _.ıı. 
sün ilk, orta ve mülki tedriaata ııııot r. Mn:ı~ ve ücretler ayın 27 ncl pazartesi &ilnfl ftl'ılecekt"r 
dahil bütün okullar ta t ildir. M ı:ı 100 lira lan fazla olanltır\n pandarı nıeaul nıuhaıipler t•rl\. 

• A 6 rasandaki okula fııı :::n Zıraat bankasından •' ... ıı larak alıııacak, bwtdan ~kı 
7 ıla 1 yaı a . b • maaşlarda hazıne tarafından oaenecektir. 

d evam eden ve etmıren u.un Di j 
*b" 1 l ı ı r gt'r tttraitan stanbul :Ue. ecUyeaı • • 1'ur aya bailı mlieMeK .rocuklar yazıma ta ı u u ... c ı 1 Bundall başka kö INde a> ıc• • eı *' ıı • rın maaı •e i cr•tlen de aJnı sun verH<'\.-.lctJr. 

<D~ ..... ı, t n ı ticJ ~ • • •o••• • • •• • • • • • u o• o o•, , , , o o o o u o u •o o, o o, , 0 ... 
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Tefrlk• ı ee Y•-1 KANDEMiR ................................ ......-
19•8 lnkıl · bından aonr• ayaklananlara ... 

halk ( basmacı ) dedi 

l(Güıüı mevzuu) 
Uk rayna 
tarih ve 
coğrafyası 

GOMEL. VORONlŞ 

(J 

Feci bir kaza 
Üç Fıında 6ir pcai ..... ,. .,,,,,,,. 

parçalanar•lc öllM 

' SİYASİ VAZİVET Sovyetler de 
nUtus ve askeri 

durum 
Ak.sarayda Langa caddesinde dOn A ._. miiellil ft m•slzH' • 

1 bıı kamyon kazası olmaı •e öç ya. ler bir blırbİlı mulatemel 
şınıla bh kız çocuğu fecı ıurett.e neticeleriıli besaap ederken ha· 
parçalanarak can vermıştır. rekil sahaaı olan devletin nüfu· 

ı.>ıkırııi'a. mahalleaınde l'danu-
tırlı sokağında oturan 1ıma11 Hak. sunu da ehemmiyetle hesaba 

A11cak, Basmacı kimdir, neyin ne. yınc Türke kiraya ftriyorlar. llalk 
.adar, aenden cıblıt .. ..... ,.... bö1lece iki defa ealr o.luyordu. 

B a ı il " İİ6•rinde tarilıin 
e11 biigilc mulıareb•ler:nin 
eeregan .tlifi bu topralclar 
dii•ganuı •11 •ünbit geridir 

kının 3 yaşındakı kıaı Günay dön katmaktadırlar. Bunuu için ~im
<ıaat 13,30 da Unp caddesinden di MoekoTa. Harkof -.. Roatot 
geçerken bırdenbıre breıaına cıkan ıibi Sovyetler BirJiiinin aon en 

aut*lr. ıı: ..... Paf&DID 901l cünJerinl Çar ıdaraiDJR wtıutu bu köta JOI, 
....ı seclrditini i;:rice aalı)'abilmek halkı derin bir ,.eise diltclnaöftö. 
ic1a Tfirldstanıa o g(inkii manara- Delı Petronun kurduiıı (Asri :Ru!I 
aını ~ iN meyanda Baeaacılan da emperyalızmı) ni o ıaman Daşkırt 
tanımak icap edi) or. be7ferinden Batı.ak Bey ıoyle tavıııf 

b::..::a. merkuleri L--Janna da-blr kamyonun altında kalarak b1r .. ,._ -.. 
müddet ıtırütlenmıı ve bu .. ada 1Ulllllf olap iter in bunlan da 

.u-.iilm8li iJ.timali huhmaa hii· parçalanarak derhal 61mütUlr. --
Bundan 90nra kamyon dannut ve yiiık Mnkitm aonuna " ba har

"""for inerek cesedi kamyona atıp bin •.-.ceii neticeleri mabake. 
Evveli (Basmacı) ıaını buılanaın etaifti: , , I " . -~ _ ?~_._.... --etı. Birli.iri ulcr•*11a11111 colra l "'ev iı kaçmak ıstemt.-e de daha valra ... - -----.. ..,.,.,,,. ... 

A 1man ordulan Jtusya Federal So• hallinden aaaklqmadan yakalanmJt. umumi nüfusuna ff bma1m bansi it zım turkçeye gore hükilM vererek ' 
ır.anncttıkleı·ı gibi (basına satan) ae. 
gıl, füat baan, baakın yapatt4Jr. 
Promör Zeki Velid! Dolu tlstadı. 
:.ııza göre: bu çeteler Çar orduları
nın istUiaına atnYaa Tllrluneruıtan, 
ıfa~ırdistan ve Kırımda doğmuş. 
fakat bilhassa 916 \•e 918 kı~amla
rnun merkeEi olan Fersanada uıuk. 
lil ıçin ayaklananlara (Basmacı 1 
ı mı vtıilnıı,tır. 

Turld11tan •e Buharada ıı1asi 
maksatlar ıı:uden çetelere, dunynnm 
ne ... inde olursa olsun ( Ha .. mRCI) 

denip çıkıhyo\" ışin içınden. 

Turkıstan Basmacılarının da ma
neVl ıebben (Koroglu) dur. Ba~ma. 
eılu, cecelcrl toplanıp (Koroğlu) ve 
ona benzıyen halk kltaplan okurlar. 

1918 inktlabından sonra ayakla
rıanlar ara5ında aiır batlı lröy mu. 
tebeı anı, yüksek tah il gôrmüş genç. 
ler de vardı. Halk bunlara da { Ra8-
ıınac:ı) dedı. 

Ve bir ~n Enver Papnın met· 
TUtıyet ınkılabında hürriyetin ila. 
ıınndaki rolünü ötrenen ihtiyar bir 
FPrgaııalı, Enver Pqaya, sırtıru o~ 
ııyarak: 

- p..._ hey Pqa, dedi... Meğer 
ııea. bwm aramısa katılmadan eonel 
ht.anbul baımacıaı hnıısın de lıabe. 
rim yolnauıl. 

Bilıninb ld Çar ordularının Tür. 
klstam iatillııı 1866 te başlamıı, 
J873 te alhayete ermiıtl. O gftnden 
tı.ri Koca Tilrkiııtanda bir türlü asa. 
yı., rahat ve hnut t.Heııüs edeme
•1fb. Eııaret altına giren halk, bir 
yandan da Çar idaresinin eonu gel 
mı~~n zulmüne katlanmak mecburi. 
yetinde kalıyordu. Bir taraftan da 
• rldııtanın her tarafın• Rusyanın 

ht>r yanından kafile kafile m'l,f ik 
muhaeırleri akıp duruyordu. O ka
dar ki, meseli yalnız Akmula vill
yetlnde 1866 da 160 Rua aileei var. 
ken 1917 ııeneslnde aynı villyette '42 
bJn olan asıl yerli halktan lula Rus 
111uhacirl blrikmlf Te rerıe.mit ba
lunOYt'rclu. (Yedin) 'f'fllyeUnde 1867 
ete Ruslar ancak 14 köyden ıbaret 

1600 nufua idiler. 1920 latatııtHtlerl 
ıRe ayni vlll,etle 268 bin Rwı bulun 
du1ronu bUdlr.yor.Bu iti ınisal, Çar. 
lık ldareıınıa Tirkiıtanı Rualaıtır. 

n ak ıçın tuttutu yolu peki!& ıröater. 
1nıye klfldtr. Bu •DMeirl• ayni 

uman4a Ttlrkiıtaauı ea rntlnW*. ea 

cUrwı kale yapar, yerin;, matını. yet Cümburıyctinden sonra Sov. memleketlerde daidaut bulan-
kaaını alır, nrhtını kurutur!> yetler birliğinin eıı bOyulr cümlıurı. Muharrem Feyzi TOG Av tırYapılan tahkikata r6re ıoför Zey. d ..... çok elaW'•i:Jet nrmek· 

Bu ıo:a. yıllarca halkın diU.dea yeti Ulcnyna11m merkezı Ye efllri nel ıdaJ'ffinde.ld kamyon Ankara tedirler. 
diı•nıedi. Daha 1734 te Yayık ha\·za. Ruslaı ın en el'ki ve en ruamur bel. Sovvetler e:..ı.:.z.: n::.L.-- Lal .• ,,.... demir ımalithaneslne aittir. •J .... unau -
sında kaleler 1aptınnak uzere Pet- desi ve payıtahtı KJ.yefi ıaptetme • Ural dağlarından gelen Türkler bul Zaten cerek Jıloako.f Hu1ÇU1nda, Şoför adliyeye teslim edılm1ştir. kandaki rami son maliamat 1939 
resburı;dan ııöndenlen Kır1lof'a Baş lerl ve Poltavyayı da ıaptedcrek Rus devletini yıkmı~lar ve p11rçala. gerek Küçük Ruslar denilen Ukray- eeneai l 7 kiaanasanisiade 7apı· 
kırtların murahhaslan ( Ruıı pl\dı~a. ta~ki Ukraynanın meı kcıı ve gayn nıışlar ve Kıyef havahsıni bır Türk nnlılllı ın ı usçaıında botun askeri ve A dli•ed• lan umumi nüfus tahririnin net•· 

. . mu .. tnhkem Harkof ıehrlnc yaklat- ı 
hı hır.im muhtariyetlmızı tanımış. 1 il bütil lJt d 

1 
eyaleti haline geUrnıışlcr ve garbi medeni tiilıirler çok defa aslı ve te. ricine dair Sovyet bükinaeti ta. 

ma ar e n rayna zap,c ı mış ı·ff · f J k • • Jd kJ kendi ülkemııl, kendi adet ve nızam. oluyor. t'krnyna ile Galıçyayı da haraca a uzu bıle degıştırllmtik.-ıızın 'fürk. Ş eme lÇlft a I arı rahnclan nep-edilen veaaiktir. Bu 
larımwa kenrlı bıldiğımlı gibi ıdaı · I l'krayna mesahası ve nüfusu itı. 1 ba~~amışludır. .. • . 1 çedt!.P ahnmııur. 1 1 neticeye göre umum Sovyeder 
etmeraızl kabul etmic.tır. Buraya tek barıle Rusya Federal l'uınburt\C Uç ası!" oma TurlE hi.kimiyetı bu. Ukraynalı Kazaklar hir ıııraftan UO arı Satıyor armlŞ 8irliji Diifuau t 7~ 200 000 kisı 
Roa gonderılmıyecckti. Şimdi b11 tınılcn kuçuttür. Fakat tahıl ser.'ctı 

1 
rııdan tekrar şarka doğru geııledık. , Kırım Ttira ordıalarilt" ı•emadi1en Eyu11te fırıncı Arsıro ile Fenerde dir. 

nrıtleı ın sozden ibaret kaldığını gö. \ e 8l'a:ıl ının bereketli,. ehenını'ietl, ten sonra Ruslar burada eskı devlet- haı bederlr.en dıter tarn '"' Lehıstnn fırına Haaan, Ofis tar&fmdan itle. O tarih!. SoTJetler Birlili on 
ruyoruz. Ycrlerımııı ıaptederek. ka. Sovyetler Biılığınin bırıncı Cı ıı hu. lerını kuramamıflardır. Evvela l.ıt· ı •adednı tarafından TP.fWılerle 11ıkıe- mek bere kencWenne nrllen birkaç bir biriaci unlf ciimhariyett~n 
1 1 1 ihk 1 b 1 n;ı;e•ınden gertde değıldir t:krayna vanyanın ve daha sonra LchısLanın tırılnıaktaydı. Kaı:alttarın kıymettar ı,;uval ıınu •tmıtlar, rakalanarak mit" ,..-•·•-!•.ı._· Bunlardan :-...::. *• 
cer, st ıtm ar yapıyor ve ura a valnız Sovyetler Bırlı" ~ın de..,.ıl hikımiyeti altına girmışlerdır. bir askeri unsur olru~ıınu takılır •· _,.aaiiUJU ...,. .. 
ra Rusları ycrleştıı mlye çalı.,ıyoı-su ~ .,. .., • b def K 'J'ü ki . bu d M k t 1 d 1 b ,_ 1 dün ıkınci uliye cesa mahkemesince Jiy ukına mensup olap isimleri butun Avrupanın ve hattA Amerıka Fakat u a ınm r erı en os o yen ev.etı tın ... rı ,,.. 0 memleketleri dahıl bütün cıhanın en eskı Turk eyaletini tekrar ele geçir. h~stan tabi1yeUnden çıkarıp k~ndı ı ıoo er Ura para c:esuuıa. 1 pr. UILra)'na. Ak R•ya Ye Rusye 

zengin mcmlckeUdir. Anızi.ıi ı ara mek içın harekete ~mlşlcrdir. Kı. tabiıyetıne l{ırıruye ıkna etmtye mu- hapse ve 20 ter gun de dılkkinları. Federal Cümburiyetlericlir. Di· 
topı·ak denılen nebatat yıg olarının rımdan ve NogRyistandırn gelen GI· vaffak olmuşt~r Likın Kaaaklar. nın kapatılmaaına malıJulm ediJmıt- t-' ikiai lıliv Cümbariyetlerile 
çurüyüp hallolmasından meydana rayların akıncı kollarınıı karşı 1 e- Moskoflarııı hiklmıyetlne tahammul ı ıerdır alikua.ı arki olmayıp dini .,,. hı• 
g .. lmış bulunduğundan hlçbır Y:ıınan hıstan bu memleketi müdafaa ed~ . edl mıyerek l 7tl8 senesmde .Ma7.epa. * BiR ICVJIAŞ llUHTBKIBI riltiyanlak bulunan Kafkaa cim· 
gtibreye nıuhta~ bulunmamakta ve medığinden yerlı ~alk ailihlanmıya nın bayrağı altında ıayan etmı~ler. MAHKOll oı.nu: buri~. Bunlardan biri 
kolayca sürülüp bıre llç yüz mııhsul ve kendi kendilerini müdafaaya mce. clır. Bııyük Petro nıhayet bu Kazak. Sultanbamamında lnımqcahk ,._ Girciatan ,,. dijwi Ermmidan-

nua. 
BugOne kadar Rus ayağı ba nıaoı!, 

~Pılerde katil" kafile Ru!!lar dolaşı. 

yor. Petersburırun artılr ne vapnıa"< 

ı"tcdığini crğı cnmış bulunu. 01111 

Mlldemkı ııl:t abdıntzı bozdunut, bız 

de bundan sonı a .. ilaha sarılarak son 
nPferlmize lradar dötüşeceilı, hakkı. 
m121 aramıya çalııacağııı.:> demişler. 
di. 
Meıhur ( lğnatiyef) in hitıratın

dan alınan bu sozler, biraz sonra 
şoyle bitiyor: cBuna mukabele ol. 
mak U&ere, 1735 te Ruslar Ur nehri. 
nin mansabına keldile.r ve ceu ola
rak 396 Başkırd köytin(i yakblar, 
9488 Başkırdı 6ldurdüler ve bunlaı·ın 
17154 bat hayvanlarını ga,.betı.ler. 

Ellerıne geçirdikleri sair Başkırd rü. 
esasını kazıklara geçirerek vahşiya
ne bir aıuetta :idam ettüer •e bu iş. 
kcncelere maru kalınamak içln bir 
çok Baı,kırdlar evlerinde intihar et
tiler. İıyan IH 1767 ye kadar ıürdü.:> 

Fakat bu isyanı daha batka1arı. 
onlan da yenileri durmadan talup 
ettı. Çarlık bir tarlü Tfirkııtana: 

(hallrına zulmedilmek lazımgelcn bır 
müstemleke) ıl!zlle bakmaktan vaz 
geçmiyordu. 

Nihayet Bolşevikliğin ilanından 
ıekla ay kadar e•vel, bqhyan ııon 

btlyillt kıyam, 1916 da but!in Tilrklfı. 
tanı altüst eden lılerdkar blyamd·r. 
Harp içinde bulunmaııına rağmen 

Çarlık idaresi, Türkistan bMkırfa. 

ftrmektedır. bur olmuelardır. Serhııddekı hu nıü. lara muhtarıyet vermıye ıııecbur ol- pan Ihsan MuUu adında blr tacir .. e d 
Sovyetler Birliği evvelki aene ııellih Ukraynalılar nıhayet kendile- muş ve bu •uretle Ukraynaııın ılk kumaı lbtlk.lrından a.J111 mahk.,.ae B'K.ı... alb CiiııahmiJıet in 

Şarki Galiçyayı ._ dahA sonra Şi· rınden bir askeı1 teıkilit kurm11t • defa slyaet teıek1dilfi meydıına eel- tarafından &o lrra para ceuaına, arlundaa lııulanan Azerbaycan. 
mali Bukovinayı ve Besarabyayı al• lardır. mııtlT. Fakat fkıncı Kııterına btı bır baft.a bapee fe 15 ctln de dtlttl. Kaukiaten, Tiirkmeniatan. (b. 
dıktan sonra bu yerlerin ço~unu Uk.. Bunlardan on altıncı asırda ıneı. muhtarlyet:ı Ura ede~k 1Jlrravnayı nının kapatılm.uma mabkta eclil. 
raynaya ilhak ederek bu Cilmhuri. hur Kazak unHnı nıeydana gelmit· Rusyanın bir eyal~tı Jıaline ,;etırrtıif. mııtır. IMıkietw. ıc....-.... " Tacikis-
yetln nüfusunu kırk milyona çıkar. tir. Tabit bu İıılb Kazaklarının Tiirk tir. Ru• Carları Ukraynalılan ltutı. tanthr. a. cimburi)'etler mnum 
irili •• arazisini de eok arenl~Jetmiı· ileminln en büyük basından olup laabrmat için bu dilde kltal). ıazete T Ü r k H ava So.yetler Birlijinin arazi ye nü 
ti. Bundan evvel Ukrayna Sovyet halihazırda mevcudu on milyonu ~ neoredıhneal ve tedrısat yapılmasını Kurumuna ,__.. dörtle lııiriaden fula. 
Cümhuriyetlnln :mesa1'aaa <\52.000 çea Kazak • Kırırız unsura ile bır otddetle menetmiolerdi. Anealr 11r~en tlll'. 
'kllometre munbbaı ve nüfusu on münasebeti yoktur. Aradaki mOna · t 1mamJ Rarptıen sonra Ulı:rayr>alııar teberruda bulunan Malimdar ki So•Jetler Birliii 
sent> mukaddem 81.812.000 kiti id!. aebet Ukraynalı nıuharıplerln ~ile•· kendı mılli •arlı.klannı •• dıllnın. esu itibarile muhtelif miJliyetler-
Ukrayna 0 nman aruı iUberile be Türk muharlplertnın iıımh•r•nl I dekı ı;erbestiyl tekrar bulmu15lardır vat i' ndaılar den m6tetekkildir. Filvaki Ame· 
büttin Sovyetler Birliğinin yüade 2,1 almış olmalarından ibarettir Muharrem feyzi TOGA y Tftrk Ha•a Karumuna eo11 defa rika Mittehid hük&metleri dn· 
kısmını ve lakın nilfwıça yfizde Ht 4 teberrüatta fU •atal'ldaılar ltulaa- leti de mahtelil milliyetlerden 
kısmını teşkll etmiştir. Daha sonı ~ -:a~.-ı.t.:ıd;.., Fakat oradaki 43 
bu nisbet. bır kat daha kahamıı~ •l' ' A k " muşlardır: .._..,._... .. 
blitun Sovyetler Birliği niifusııııuı> L s e , i v Q z ig e t 1 A. E. G. Turk Anontm Şirketi hükumet milliyet ve ırk esuın• 
dortte birini Ukrayna teşkıl e•ır:ı .ı 2000 ııra. kuyumcu Nehabet Müba. söre aynlmemlftır. SoYyetler Bir 
tir. " rekyan 1500 lıra, ımıının ne,rlııi liğinin mümeyyiz farllı cümhuri-

t'krayna Sovyet Cftmhu.-iyetlnln ıstemiyen ö~ zat tarafından 1000, 1etlerin hudutları Scnyet laiiku • 
umumi niifusundan yiızde ~0.1 kı mı M k d !WO. ROO lira kuyumcu Leon ve Mı. metinin telakkisine söre çizil«-n 
Ukraynalı. namı dıterle Atıçı.ık Rut! os ova mey an l'lrdıç Çeçtçyan 76•). kuyumcu Aı•. ırki Ye etnik buclutlardır. 
ve yuz.de 9,2 klsmı Buyük Rııa yinı tranik Boyacıyan ve Partnn Ha,ını Yani hanri unsur nerede ekıe· 
Moskof Rusu, yüzde 6,4 kısmı yahudı yan. 760, kahve ve çay tartı ı Mus. riyet tesis ediyorsa kencliaine 
Vfl ylllde 1,6 kıl!!mı Lehlt v• kalanı h b • tala ve Şukrü Kôksal ve kuyumcu mahsus bir ciimbsiyet t~ e. 
Almandır. Ukraynanın meeahai !!11t. mu ar e es 1 Hafız Alı Uğurlu ve Kemal 600 er di~. Bunun içia 1939 eyllili 
bi)esinden yüzde 91 ıusmı ınfinbiı Ura. yat ıacıri Kanıik Mardinyan, ile UMO eylülii araaanda SoTYet-
tfr DDnyanın hıçbir tarafın la bu \, G I AI J A f Nesım An ter ve kaıdeşt, Nad r, le ..ı.:.:.· • A d · 1 
kaOt\1° YUk!!ek ınbat kl,dr!'l V(' nl betl azaa : enera ; h-.J.\"" s Q s r 8İı~lfttn YnlpA a S8f'lf. • 

Yakon ve Mu"a Boz. K~netı •e Si. • t" · 1 - 1- elde ett~~ yoktur Bunun da yhde 74 kı mı e- ... metıı ne ıceaı o araa ""'" 
kılmı,ur. UM} ORDU l t MANDA.\ URJNDAN mon Ap koğlu. Ganz T. Ltd. Şirket! araai halkına halcarak mevcut 

.,8 .a. tacırl Çeleban Bıır11ka1 600 er "-L.....!..-~I ·ı· edilmi.. v• 
Ukraynanın m hsuliitı oütlln Sov- (Blrfrıd •ahi/edft tlevam) ı lerferd1r. ' .,. caına~ı~ece ı ave ..... ' • 

M lıra teberrüde bulunmu~lardır. L ...._ ·· h.-i t t kıl 
nndan anzi ııasbetmek ve ha bre mu yetlt r Bı llği ml•malikinin ıııtib~aıa. oza1st '99 Monoyaloalavec eehlrle. Son taarruzlarda Almanların eıı - uut a,n cam ye c, 

. 1 tının çok mühln1 ıın~n1ln1 u·Skll e.t • rinden Moakovaya dotru dvJemeJe. ııe geçen :)ovyet e•lerı ile b11ırn"a•n .. """ .. eclilmiftir. Ba smetle rirnhsi-
bacir yerleıtırwekte devam ed yordu. mektf!dir. 11.ıtvfn Jd biltitn Sov-tler . d 1 .. .. r ~ k 1 Fıtır rea.Ja..!.... ...... on allı•• INalii oJ. 

Y"#' J- rıne evam ediyor ar rıaıact.• Ka. •e zemmlıkler lıunu gQSterıııl'klcdır •••• • ırıcr.. ,,_ r 
Ayni ... u•lma edilip (Türkiata- 1 Blrlıtlnln mahsulltınd11n hubullatın ı·nı 'L.a..> 01\A 1 t-• t -·-···· So-etler Biri:.;.; nüfusu ı ne ..... ar ...,., kı ome ı-.en az. &vyetıer ancak Kiye( ımh" muhıı J ' ··~ ·' ""' 
nın tepratını ve ıu111nu Çar dnle- ' ~r.de 27.7, keAevir elyafının ylızrle la bir cephe üzerınde her IJd ta ( E" iyi ıti So" da ---.i üç milyon artDUfbr. A· 

ı eği · d R • k ra rebeıl baıladı(lı ıamaa yarıı ey'ı ı IC. K lC , --
22·2· ay ç ç nın yüz P 2 .~. eten son lrotlamıı cıt"namakla mcşı;cuı. ' • · · · raaisi de 462 700 kilometre ar. tlrıhı malı) uyan met'um kanun, Pe. 

terııburrda Dumadan geçmedltt hal. 
tohumunun yüzde 6 6, kenevir tohu dürler. ortaınıda Moeko•anın garb1nd~ : 27 24 20 tarak 21 837 000 kilometre ..... 

llerekeill ,Wlerine, hem de 1üçb1T de, bu kanun mPCublıut pbl boyuna 
ıuahınet celmıecten, ,..U Tlrlriln ma-

munıan yWe 17.6, .-nurın vfiı'I" aıuvaıkkat •ı ultindırı tahkıınat YAP Buğday : 'O 88 87 -LLa- - Lalii .o..1-w. 
82 .. ta .. ?...._ y&ade 19 2 Mahznnin Statta ton umanda bir aırlı trenle aıak luaumunu hiuetmı•ler ve bu ~rııa '99- - -..... 

. ..,.... .... . . ,- " .. Uıüm : za, 170 117 F'-Lat ·-u da La--lecfelim ki 
yftzde 88 4 " kuru ~tmmtn yüzde ıve karargihile beraber Moıkovadan tahkimat manaamesı ıçın bGttin lı N I '"' deiifik--. -.. • urf -SoyvyYetl... Bir· arazı ve au, yerH halkın elinden hem B ..... , 
61.6 kı .. mını Ukrayna veımektedıT. hareket etmiştir. Görfhıilte naaa. tinin noktalan vöcude reUnnJyf' a rr•m a -

)ını, !llllklDI .... Ye palMıcierek. d )"- 1 'L. U 1 du ~ • _J..! L-..lad !la ,~ 
• ıu aıa •e ı..ence e a mıp Ml· Ukrayııanın mahsulü kenılısınln bü- ran SoVJetlft' 'Molkovanın bir taar. ltatlamışlardır. ' Sa Da ........ sarpt .. ı - u - a a · 

lılıuıra kwnk wl mal •hilli ııfa. ,.rda. Dilw taraftaa llarp .. n.. yillr nilfutıonu bet!ledıkt1>n ba b Ru" 1 rıua bedef olaca1'ını wulb uıaanuı Son felen haberlerı -6re bu be. Vat1atl 1 il kadar old11jand• Awapad•ki 
ille ,. ...... ,......,.. •• Almt akın ..... betlle bu-içten ~ D141ttll,.. yanın Avrupa kısmında.ki bU un "a· da hatırhırma ıettrmeanif!ft' '99 lılo11 ton ın~atın benüı tahta lralıpl•,.1 E?.llnı 1 37 ,erlerinin ..,kında. Kaftsuyeda. 
"9 ~ .__w,. -''flaMIDI nayı merkezlerının ve hububattan ko•a etrafında t.enlngrad •e Ode. söklllmemı•tlr. Moskovanın ....... • • • • • • • • • • Türlriatanda Ye SilMrylda hat.· 

--- ,,_ ı .... ...ııtu Rııaya düllincle iaUJa.. si d itti 1r o ıl " "' ·" • • • tıllmNilderi ıaM ili. ya e t n ~ pamu Y• ., ren eada olduğu ıribi. hir mOstJıhkenı tarafında tahkimat •aııvetı b6v:,. nın OdeSA ve1a Lenıqrad kadar naQ dim1nıriyetl- ne aramsa. 
ft t )'......... ıal etmek saruretl haaal olmuştu. Maveraı lCafkasyanın •e ~~~::n~~: çevre. bir lale vtlcu<l• ıretirrnemıı. olursa şark tarafında ı.ııtı dah'I eürmesı pek muhtemel :Jeğıldlr. ne d e ""'- deii.-•~-

tedılderi lçlD Tlıtnı. alaaaa arulrt, (Dıvtım1 ver) eok CllwıhurlY'!dtlerhı l"lda lerdlr. Hatti bar11 başladıktan "IOn. çok ihmal ve kayıtıııalık •ar•lır du. Moskova nıeydaa muhutbelli btr Sö,le iri Ka.ıalriııhn e•flhcaot • 

lrslaı l~ıe~iı 
l• lirısııı 

sıyaılar 
0t ••• 1;1; '",,,. -'•" 
ıo/ör i zzet Agdın 

tlh ,,.1c.ıar11lı 
~elki akeam oıerı Ortaköy sırt. 

laı ında Sırkecıdekı Gü•en oteli aa. 
h bı Arslan Abmedın S bın llrasuu 
auı hı I!' ı beden dört ıuçludan bir ta. 
ne ı olan toför luet .Aydnı din ya. 
kıılanmıt .. adliyeye mevkolunarak 
a lıye ikinci CHa mabkemeeınce ıor. 

au~unu miıeaklp tevkif o.lwu... -
tuı. 

ı ... ""'1li 
tıı kı: 

- Ben bunlardan yalnız, Arelaa ' 
:Ahmed Ue eofor Ha1darı taauıa. 

l>ıter ıkl kitinin tim oldutunu bil. 1 

-.m. Hep beraber Beıikt&tta milt· 
1 

terı olarak otomobilıme bindiler. 
Ortaköy ıırtların• bir tepede lM
Hk karanhldarcla kayboldular. Bir 
aralık maktan: 

c- Ay, 1andıml• cfbl lealer tın. 
tim, ama .. pbelenaıeqim. .lleter 
8aydarla ......_ .,....ıam 1ft8 7"
tırıp tabancaJ.nm kata11na dqa. 

1U1larmıf. Ne ile biraı llOIU'a B&J. 

•ıa arkadaeJan Aralad yanlarm.. 

.. oW1119 .... selclJlei': 

tabnhı etmekte ır. ra dahi, Alrııanlann Moekova iSn. La- 2 7 44 ır-.. k"'-l 1 . 1 1 nu ulayan başkumandanlığın Moı. ımha ılı• ve Alman aferile netlce. yetinin _..._ '7VV ııv-
~--.--------11111-......_.., l Bütün Sovyetler 8 r ıtınin aoes terine kadar geleceklerini mtımkfln kova enı kınıı doğru iler:Jyerek k lenırse bu meydan aıubarebeal ne. metn m••bheıa V'I? niifıHu r ! 1toktaeıaclan Ukraynanın ııyaı eok •• muhtemel addetmemitler vı bu. .._ k 00 000 H - L-L" .u 378 T O p k 8 p 1 ı müeulr olacaktır. Sanayı Vf! maa. . ... cı apatmaaı ve handan ııonrt' tıee ıtlbarıle 1870 dekı Sedan mey. 6 1 • uz......ınm-

alıı cıhetınden bu memlekttln sıyıu l '°alara beton tahkimat npmaY't dlı Moskovıı çt<nesi içinde ı11k1ştu ı. dan muhuehes1D• bentıy11eektir. b in 300 kilome'tre mu'abltaı ve 
Fukara Perver l Sovyed@r Bırli~lnln iktıaadı hnvatı ıünmemlşlercilr. mı, olacak Sıo7yet kuvvf,t!l'tl"l Sedan matlOblyeti netıces1nd• nüfusu 8300000, Tiirkmeniata-

Te mukaYemet kudreti nokt.alarmdan Olanca ca1retlerlnl hudut mınta. sark ~111 afından kati taarruz va nnı.. Fransız ordularının stınuncu111 o. nınlri 443 600 kilometre maralt 
Cem iye tinin daha mıı ... ır olacaktır. Bütün Sov. tatarına ve Stalin hattına ııarfet • ları muhtemeldir. Fakat b•ı haıı çüncu Nıpolyon ıkı beuber Ah•uı .. haı Ye nGfuta t 200 000. Kft"P.I· 

b 1 
yet.l~·r Bırlığl ağır sanaylı ıle çel ık ln1şlerdlr. Bu hat varıldıktan •on 1 ketlrr bır ~atranç tahta .. ı in:erln•t 1 taı n esır ıluımue-tü. Bundu .onr11 ~iıtamnlci t 96 700 'ıilomeboe m• 

te errUl&rl imalatının yanıından fazlası şlmdı ra bıle. Almanlann Valılııy tepelerı l lıımlP vapmıya be:ır.emııa M()skova 6nlerı bot kalıın Alman orduları r•hhat .,. n&fuz• 1 500 000, Ta· 
80 küıur eencdcnberi muhitin. 1 Alrnanlarıa elıne geçen Ukravnada· .Smolensk. Brıansk hattından sıarka böl~sındP kar yaı?ımıkladır Ar011 muzaffer blr vazıyeıte Parıae yurfı. cildıtamnlri 141000 kilometre 

dekı :fıkaraya bu}ulc :rardımlaıı dır. Bütün Sovyetler Bırlırtının sa ~eçeı.-eklerinl dütünmek lııt.ememl,ler 1 çanı ur, hatıık v,. yollar b()zuk rıldu müşlerdl. F ran"ızlar .. -tatııoriyeı ml'"'beheı n nüfaau 1 500 000. 
dokunan Topkapı fık apeıver nayi hasılatından elektriğın yuzde dir. Almanlar 16 temm 1u•l11 ~~o tundan taarruz lcu•veıJerınln ıu•-ıu ııın ederek m·ıdafaavıı dnam hu. 1 ve A~ycamnk1 86 000 lrilo. 
muesseııesl bu l'Cf 1 de ş er ve 22, kömürQn yüzde 76, lıam demiı ın lenslrf ınıı>tetılrten sonra Sovveıl ... rı ı edil .. n .!ltıkıımetl<'T'! 11evk hu'!\1~11nda 1 ıı.ı vHml Jer "'e cumtıu yet lıuku 1 metre marebb.t ~ aUfma 3 mil-
c6 h b ı d 1 Jfizde 60.9, makine lnıalltının yıızde temmuz, aii'u~t ı!I ve eyllil avların•lıı lfıwm•ı karlnr li'Jrat gosterınelc muırı met1 Bordeau"<'Yll "ekılcrek •arr.f yon taAft ,,._ L.:-:~. 

m unyet ayı nm arı o ay191. 30, elelı:trtk levazımatının yt\zde dd ... 1 ı • .,vu '"""' ......... 
le gerııı mikyasta yardımllar yap Lamam 2.& a}' nııi el ·~m,. enqkın lrtın dei'ıldır. ınrıık yenıder, cftmhuı ıyet orduları (Dn:a,,,u nlıfft J, rihpı t dı) 
maktadır. 14·7• kimyevi mevaddın yftzdP 84•8• tı;tırdadı için makabil •atr ı7ıl11r ,ap 1 Vo]ga • Mo.,kova ve Okaf ırnrnk. t<>~kd ne mu,•ııf{ak olmuştu. Hun. 

tekerin yibde 80 'klımmı Ukrayna malarının bir <1ebebl de lıuclur Tı llarınıı ıki hnfı bataklıktır '01'1' ı Jaı Alman ordu:arını Parlun cenu. MuealetM! diln, uç yüze yakın 

eocuta elbise, ayakkabı, çorap, 
kasket ve çamaşır teni etmiştir. 
Ötıtirdacleki eomartesi rlnü de S 
1uze yakın aileye bir aylık yıye. 
ceklerıne kifayet edecek miktarda 
erzak tıenl edilecektir. A7r1ca 
kıtlık mahrukat da verılecektir. 

Müeeueye, bu yardımları için 
lla1ır uldpleri tarafmdan teber. 
rüler vakı olmaktadır. Bu arada 
Gümrükler idaresi de tie eandık 
çocuk elbıaeliği vernıı~tir. Mües. 
!ese tnı teberrtllerinden dolayı 

milteberilere taeekkilr etmekıe.. 
dir. 

temm etmektedir. k 1 K f vı h moçen o ordu an ( ıye . 1aıma taraftJın Brıvansk ve Vtvaama im ~ bunda bırkaç 81 daha ut!1lttırmıs. 
Bfttiln Sovyetler Birlltintn demir. ı d ı 

Brıyansk) hattı sterls n P ki\rglr meydan muharebelerını b tırmış ,, ıarı;n da Fı ,n~ıı aıe"lıiblytıtinl tas. 
1dhı ıebekesi ee çok oları memleket b ı 1 Ukrayna olup 13.700 kilometre azua duvarlı ahşap tavanlı ~ı !IO alı bü. laQ Alman bırlık.erlnln onılıırdan hı!ıe ımkin bu!pnamışlardı. 

yük barakalar ve zemınlıkler vücude yeni vazıyetlerln icabma göre ılı:?rı Batalım .:;0 .... et Rlllyada ahval 
lutundadır. Ukrayna evvelce en eııki • T 

Rualarm ,udu 1d1. Şimalden pıen getırerek kıeı buralarda ıreçlrecık. sevkleri ve yeni terttpler ahnmuı naıll olt.-:ak': 
Varq llllıhtdeld Cermenler banıda lert llmidınl bealemleler we artık ıvııkte muhtaçtır. Fakat ergeç bu 
.Ruslara hlkim olarak muazzam bir Almanların SaoMrııkteo Uerl1e ~ı. zorluklar yenılerek Moıkovıı tehrl 
de•let tunrıuıla~ 124-0 ıenesınde debilecekJerlni aCimlrllD ıbrmenıı.. ıarılacaktır. Moskon m6dafaa11. 

Bskt (>rdt& g..,..,......,...._ 
E1r.eldi Gn•rıal 

ALI tH~ SABlS 
ız_ıs:: _LE_ 

ye kapatını:ık. sWa bu nazariyeyi f ·- Dehinıaa tnandıracatın111 ııoy. 

tatbık etmıı olmu mıyı8' ledinis -tı, deiıintn demınkı \arıfıne 

rfV;i;i;i; şerli·~ 
L ....... - .............................. ., 

in••"• 6tılatiy•lılın •n· 
eurl•rını lıendi içinde top· 
lomGUO 6atün Öİİlt,70llfft 
•iiullilı/.,.;, ... 1ıı.n, lto.· 
~Allfı.. 6ir ~ ret• 
ona .. Aıi7or ....... 

Hal er 
- Mevzuu ıifa botdun, ılmdı bu. rıaıaran... F!JGMf Sclaopıua11er tMr kı: 

BU bırakalım Derin meseleler, bun. - naı Anladım. Her neyse, 1te- cDünra buı iDaaııJara ııplak. do. 
ıar Münakap edıldıkçe asar tçtn. ıımeler üzerınde duracak detı11z. Or. nuk ve ıninaa.. tı.aıl.111la &811· 

den çıkılmaz Kendı ı,amı1.1 Mkalım t&da, koskoca bır servet vaı ı-.. ka· ,tlD, ten, ve mlrıah törünir.• Bu 

----------- Ed.hl ,.. ...... , 2.J YI Zl ll . Sermed TALAY Ne dıyordum? ıanıp kazıın?Mmalı ~niın cllm-le. eoı1lt farkı yalıııa bedbin "fa 

Aziz Türk ıill eti 
Dünya ıatırabı içel'Jalnde bitiln 

lmaalık &lemi lciıl ~ g(lalerın tok 
yılan olmasını dllff, Bayraıaırnııı 

kutla olıan derim. 

M. NURİ ÇAPA 

......... ___ ..................... . 
Zıfirl 'taraahkta ortahk glnlU rtı· 

netlik, atwıtoa gtlnU !itle üııt6, k<i· 
mClr gibi tara olması liıım. Ölifm 
halinde baltaların Çoban Mehmetle 
güreşmeai, ilımlerın llkmektepte aı. 

fabeye batJanıuı, •apurların açlık

tan 5laeG lbım .•• 
- Saçıulı1orau Ferhad. Her 

Mühendıalerden ı..hNdı~:.fu- f3cıı c paraya, t'mciıclen kauaılmıı nikbla olmaktaa ~r, Mıat-
- Babaetl'tm, afflntu matruren •uz. ııs;:arlle bakıyorum. İli; i,1m bir a. ta babtlyar olmak ~ln eneli in-

Ha ! Yeme.._ da•et et- '"'· t ak n.r~• aonra ~a ı d d .ı. ve ı.aıL.•-.. -sllytüyorum. Haydi diyelim ki bn, .~ -- - rııırtınıao yap ır111 • ., - ·-ııııı çın e, ımaa -
•allıları. Deb&luına ra ..... ea --...... ..,_....... kut ..... t•r eTden an •·· ı li -ıea .... --• bazan et yakar. btlmukabele. ate~ın •"' ... ,., ıçıne ~"""'"&ım u"" · ...ıp nnmaaıı zım 5 .., --una-
nüyorıar. nuariyenı yaıı'ıı, :faı'.i.' b yede kuı tulac•"ız Gün bt • em-ı·-.aen ü de &oltmetıi li?.ıın. Halbukı. ömrüm- r,. ~·"" u sa - rın r araya ıeım - .,.. m • 

de ne ate, üstlnde takır takır kay. ama, seeellm. Maksadım, bu l'f!f•r. oluyor. o mendebur eve gitmemek l tc•ellittir. Ancak bunlu toplan. 
· lr 1 da-..a itt.l artık aervetın efl~hıe adım attıtımı trın otelde yatac:ığım gelıyor. Boş, •lıktan V(.I blr araya aelcllktea nablara yapı mıt .,....urma ıı' m, • 

ile de buz deposunda pıımıı yemek. 
1 
::yn!em•ıı.u . .Ferhad, oğlum, eter lla. ' u kabahat ta se~in. Çalı,ıp bir iş ı sonradır, ki inııanın hayatı blr 

- Antu ıwwerta balund'llP AÇIK MUHABERBı 
.... bWı. -.ra Maıoık ... 

kaldenın iıtıınuı Yardır Bu ıeaıln 

dediklerin mUat.na ah•ll, 

Bu nazarır• doira oluydt. lı.uıup 1 vu ileler de naılyona vunaa... görsen, kazancın ufak ta ~ısa. mtl. mana •• gaye edinir ve İDl&D o 
seyahauııe çıkan kieilJerın aıcaktan .va sııhlde11 enayhiır... 1 )·onluk işlen "a~ımen neticelelldır. nıina •• gayeyi ıerçekle91tinrek 
kavrulmaları, Alrika cöUedltde. de- - FMıı.ğfurullah ! • mek tçin ufak ıtlert ihmal ~Mk baht17ar ohır. 
ve Ö•tiiade eünlerce bir damla t1U • - Yllhu~, maazıam bl~ aenete ı ·nccburı,ednden sıkıntı (ektiğim eu Bö"'• Japıl•aua. Bultf'in 

•ıJer. Ben • q badil9riat l'l*h· BaJ'Ul Se,...., ltlmla, Ntg4,. -

... Billlııae ...._ lııtr bit 1ftttt l hchkh 'lloUa bayın Rııa bey ao
bl't· Şlk&Jet:lnls Beledlyeıe bildlril. 

dl. laJPar. 

- Bana kalına, mustesnalar al. 
ıinkiler. Çllnt11 topu topu ild nıtaaı. 
den ibaret. Onun da dotrulutu ıdp
heli. 

- 'Neden 1iphell tlQol'lllUtT 

bulamıyan biçarelerin de bu mtma- lwnacak, dunyayı dehiaına ıaandıra. gu!l!erd• bana faydan deltnnurd•, ·ıc • 'bı dünıanın cW!llder., 
!arı icap ederdı Tımarhanedeki bi· ı· caktır. hayatımııı biraz daha nıuntuanı ,.e.' .<':!ri~ cauıııçl~ bir araya 
tfln kaçıkları dlhı dl11 dıprıya sa. - Eautfwallabl rürdtl. Awr.a. ne ~zl'r ,..., clıe 0 ldrll. t · Dl L r edemai. 
hftl'ip. blttln akıllılan ~ 1 - N..w ~T '0.- "") -
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713 adi ttlD' 
i Al.MAN TEBLiCi 

BEHLİN 21 (A.A.} 

Belinin telczibi 
............................... J 

ALMAN 
tebliği ' Afganistan 

ağır bastı 
--· Alman tebliği: - $\l<tnridonycn 

i mindckı lngilız hnlhıa ~enılsı bır 
torpıllo ıı~ır hnsaııı uguıHıştır. Al. 
wuın dcrnuıltılıın tnra!ınd.-rn bir im. 
:flll'yc vııpılan taıırruz ııetıcesinıl 
aman 38,200 tonluk eıııı 1ngl ·~ 
•apuru hatınl•ı,tır. 

Aimanyamn 
İtalyayı işgal 
edeceği 
yalandır 

(Birbıd ıoldfeıla ilin..-) 
Brianekın ıarkında f ~ inc.i Sov 

yet onluau kumandaoı Yüb.k 
Sovyet Medisi azasından Gene - Afgan SÖZCÜSÜ dedi ki ; 

BERLIN 21 tA.A > ral Petrofun ve erkamhar'biye.i • 
Yan reıımt bır kaynaktan b&lıfüı. ne mensup bir çok yüksek rütbeli 

ı-r: ~haitlcrin usetleri bulunmQftW. 
Hususi teblii 

Berlin, 21 (A.A.) - Stefanı: 

" A/ı••i•üua istikltllini 
ınida/IU!lgtl utig•n 

IUllWbnİ,tİr ,, 

l!A.BlL 21 (A.A.) 
Hull'un ohnalı rarbl ıııde 111 b:ı 

tonluk bir ş 'ep Almıın taYl'are er 
tarafmd.an batınlm :rtır. Alman ha. 
v. tcuTvetlen din ı.~ce l~h"el'po::ı 
u .. ı:ırnı bnmbardunan etın ı:l-rdır. 

Alaanyanm bir mı11on İtalyan 
uhrini Rus cepheaiıuı cönderdik t.-ı; 
aonra İtalyayı işgal edeceği hakkın. 
da Amerıkan Hariciye m ı!'lteşanna 
ı nat edılen beyanat Alınan Harı("J. 
yezi:ııctt ıtıddetle takbıh vt Almanya. 
İtalya arnsındakı mukadderat blrlfğı 
VP. ikı memleketin uzak bir İ1'tıkblll 
içhı :aıütterekcn aldıktan k:ırartarı 
sene kadar eiiphe edilemıyeeeı,Plne 

Führerin umumi karargahın 
dan nqredilen husum bir tebliğ 
Oagoo adasının tamamen işgal Stefani ajanmıdall: 
edildiğini bildirmektedir. Baltık 
denizinin bütün adalan bu suret · 
le Almanlann eline geçmiş bulun 
maktadır. Bir Alman tümeni ani 
bir baskın bareketile 12 ilktcş • 
rinde adaya çıkmıya muvaffak 
olmuştur. 1 O gün devam eden • 
bir muharebeden ~onıa ada Al -
manlar tarafından zaptedilmi§tir. 
3000 düşman askeri esir alınmış 
ve altı sahil bataryaıı tahrip o • 
lunmuştur. Duşman garnizonunun 
bakiyesi, kaçmak maksadile ge ·· 
milere binmek üzmeyken Alman 
deniz cüzütamları ve tayyarela 

Almanynnın o1mal ,.e gıırp kısım 
laı ı ııı• rıne yapılan ııkınlıır esnnsı11. 
Cla dQ-rt İngi!Lz ı.ayyar ı duşt\ru'" 
müetür Hn!lnral azdır. Swıı ııha. 
1i arasında bhkac olO ve yarat. var. 

dı~. 
iT AL y AN TEBLlCt 

ROMA. 21 fA A.) 
·ı l orduları umumi karar-
ın yıın hl __ 

al.uuo S06 numaralı te ıgı: 
8 Şimali Afrika da T obruk cep
he&inde ®'manm taanuz. teşeb· 
büs'leri. kıtalarımızın seri muka· 
bil hareketi neticesinde akim kal
mıştır. Alman aıtcılan bir fngiliz 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Düş· 
man, Bingazi ve T rablus üzerine 
akınlar yaparak hafif hasarat ika 
etmiftir. 

işaret olunmu~tur. ~--,,-.,.---==-= 

a A .. • 

SiYASi VAZIYET 

Sovyetlerde 
nüfus ve as kert 

duruJ11 
(/kiııd •alıif<'den davom) tarafından imha edilmi§lİr. 

Rusya Federal cümhuriyeti de Cenup eepbeai 
adı üzerinde federasyon tarik.ile Beme, 21 (A.A.) - La Su-
birlepnİf ayn bir milliyetler ca· is.e gazetesinin Bcrlin muhabirı 
mian buhmayor. Buna dahil bildiriyoı: 
cümhuriyetlerin baılıcalan Ka- . Cenup cephesinde yapılan ve 
un, Tataristan, Kının, Bqlurdia. doğrudan doğruya Rostofu teh • 
tan Çuv••istan, UJ'1'8tistan, Da· dit eden ileri hareket hakkında 

' .., . i ı , iıstuıdır. Bunların da aon uyas tam bir ketumiyet muhaafza edi 
FraDaanın sulh . değifikliklerden dolayı nüh. ve mektediı. 

muk•Ye"'8tl •azi dunnnu deiit-ıenüıtir. Ayni guetenin askeri muhar-
Banlardan lıazan, Tatariatan ririnin kanaatine göre Oreld~n 

Afganistanın Hariciye Neıare. 
t1 sıyasi işler nıüdürü beyanat. 
ta bulunank 20 İlktefl"lnde 
toplanan A!gau Nazırlar Mec.. 
lısinin İngiliz • Sovyet ta. 
leplerinin tamamen haksıı oldu. 
ğuna kani olmakla beraber ma. 
haza ihtilatlara meydan venne. 
memek için bu talebi kabule ka. 
rar vermiş bulunduğunu bildir
miştir. Alman •c tıntyan Orta 
Elcılerl kendi tebaalarının blta. 
raf bir melekete kad:!r ııeyahnt.. 
lerlnin temin edilmesi prtıle 
Afpnistandan çıkmalarına mu. 
vafakat etmişlerdir. 

Afgan söıcüsü beyanatına son 
verırken, Afganistanın latiklal ve 
tamamiyct!ni müdafaaya katiyen 
aımetm1' oldujunu da turih ey. 
lem.iştir. 

Amerika da 
heyecanlı 

nutuklar 
(B&fma.kaled~ d•"MI\) cümburiyetinin rnesahası 67 000 Oonetz nehri üzerinde kain Sla- (Bfrlııd •ahiful~ clıuem) 

_" di.irer kısun ile ne tam biirrİ· kilometre murabba_ı ve n.~u vianska kadar uzanan 500 kilo - AW\lpaya bir .-feri luwvet 
,,_. - HC-- •--ı.....ıı mir 140 H k f · !L aon·· d-..:.__: ,.tine. ne de t11111 ist*.a- -:-12 919 400, ~""'b~an •nüfu. metrelik cephenin ar o ıstuı;a· -
aı· Bu yarıdan ebik F..-ua bin kilometre mura oaı 'ft • metinde yeni !aaliyetlere sahne Nevyork, 2 l (A.A.) - Chr&.. 
.;· bqiin JJmaayaya, i~al ıu 3 144 700, Çuvaıistanmki .. 18 olması ihtimali vardır. tian Science Monitor ıazejeaindc 
..,.rafı namı altında, ıünde u~- ı bin kilometre murabbaı ~e nüfu: Gazelle de Lausanne'ın Be.rlin Robert Shdlaby yazıyor: 
~ mayoa fraacı miitecavD. bar aı l 077 ~ ve Uyratıstaıunlu muhabiri de ıöyle diyor: Bir Amerikan eeferl kuvveti· 

vermdrtedir. Franaa 1S70 93 000 kilometre murababt Ye Leningrad etrafında cereyan nin müdahalesini açıkça ve rea-
:'~e mağlup ohn'lfhı, hkat o 0 üfu111 161 400 kifidir. eden şiddetli muharebeler bir list bir görüşle hesaba katmadan 
..-ki ........ İyel fdüeti. bu- Şimdiye kadar c:erey~ ed~n bekleme harbi şeklini alm1ttır. artık harbin neticesi hakkında 
pıkii vuİ.yelİDe nishetle i.deta harekat. bu cinahunyetleran llİç• Bu şehrin düşeceğinden emin bu- cıddi münakaşalarda bulunmak 
lıir .. adet addolunabilirdi. lı&e biriaia arui ve niifmuna dolum- lunan Alman Baıkumandanlığı imkanı kalmamı~tır. Herhangi bır 
1-lıün bu kadar ağır fBTll• için- mam11tır. Likin garptaki cüm- insan ve malzemeden tasarruf et- noktada bir Amerikan seferi kuv-
.. lnvıwnnakta ·n in~~e o- ~tlenlen c:imlesi, Rusya Fe· mek istemektedir. vetı görünmeden Almanyanu~ 
._ F......, ~ majlübiyet. denal Ciimburiyeti miiılluna ki- mağlup edilebileceiini kabul e · 
leriııt ett mitltifine ujrabmt ~ mi1ett Almanlu ve miittefilderi U z • k f 8 r k den tek bir Amerikan askeri ma 

diifınanana nehinl. benlı~.•nı tarafvıdan ita:al edihniıtir. Rus. b U h r B ft I kamı tanımıyorum. Böylt" bir se-
nan ',_.etini ı.tKo etmi, deg.1- ya Federal Cüm .. uriyeti de Tver, feri kuvvetin müdahalesı daha 6 81 Bir ibuçak aenedenberi (Vi. Moskova ve Harkofun tqkil et- (Bimd aahi'ıdn de110m) uzun müddet tehir edllemez. Bü-
cb ·) Wikil+ııııetile oa• ~a tifi t..ttm prb.ndaki bütiill va- Matbuat toplantısında, bu hu- yük harbin eaki ukerlerinden ...J. i)ııtiyu asker içiD ~ :ırisinj kaybetıniJtir. susta aorulan bir suale, l hii, cmü mürekkep olan Amerikan lejyo. 

a~...1-.li, haklarında bw- Almanlar ve müttdilderi tara. za~eratın ~.nkıta~ uğ~~amış ol· nunun u~umi heyeti tarafmd~n 
fi!~ Y)"'" ruldu Almanla- hndan iııal olunan Ukraynanın clu\"tunu> 30ylemJ§ ve ılave etmış. lir Ame.rıkan eeferi lcuvvctının 
çok ıt~ ar ds~v rek ;,...na bi- mesabası 556 000 kilometre mu- tir: Hariciye Nazın Togonun 20 !teşkili istenmesi manıdardır. 
l'1n kucaıına °'e 'd ilk · d ·· 1 d·-· t Lt lanna riJn olduktan 1 • rabbaı ve nüfusu 40 300 000 ki- teşrm e aoy e ıa;ı nu u .. an, Louis;ane manevıalarında ha. 
tün ~·. Fakat t.akikati tu- ıiclir Ak Ru.yanan meabau 228 bu hususta hukümler çıkarmalı. zır bulunan gazete muhabırlerı, 
dia ediJdı. üoımfltu ki kolu. ka- bin eoo kilometre ıwww:Aııl.aı ve mümkündür. le)ili. Toaonun bey kıtaJ...la \Mr Am.rikan aefert 

& ~ . ~ tutulmllf, nüfuta 10 600 000 kitidir. Ka. n~lmild ~~h~ muhaf~ Japon kuvvetinin tqkili lehınde kuv· 
... dı lresılrnq, F hakkın· 1 ~han 180 800 kilo· dıplomasısmın hedefi olmakt• vetJi bir cereyan mevcut olduğu· 
---1-" kalmıt ransa re yanm d tt·- · 1 d k" b Y a d ı - ... _ dar TUkubalan İt· metre murabbaı• ve niifuau 500 evam e ıgı yo un a 1 e an • nu söylemekte ir er. Kıtalarda 
'4a, bogüiıe .ka biçbi • tabak· b" kİfidİ!' Moldavyanın mesa. tını hatırlatmııtn. Matbuat, aynı mevcut kanaate göre böyle bir 
ham ve icld.'~l . n Ma~ hm 32 70.0 kilometre murabbaı bu mevzu üzerindeki sükutunu 1 kuvvetin teıkilinden b2'4k• çare 
kuk etmemqhr. b~ t ı..ı .. -. ası ··1u 2 900 000 ki .. iclir Le. bozarak açıkça müabet bir du - yoktur ve ilan edilmiyen bir harp 
P--A ___ ,,. m ... a OIO-- ve nu su .,. · 1 A h · · d" 

., .. en m--- • F • sahası 65 800 kilo • rum a mıştır. ı aı gazeteaı ı- vaziyetinde kalmaktansa çarpı". 
bütin ciiçlükler~ ~a~~~;;;:: toni'anın u::~baı ve nüfusu 2 mil- yor ki: Henüz. it iıten geçmemiş· mak ve iıi bitirmek herhalde d~a-
yı dahilen büıbütun ~o. ' me dre m C'-t nyanın mesahası 47 tir. Hatta, aon bq dakikada bile, ha iyı'dir. 

• b ...... ti. tealwmyel ve e- on ur. ı;.a 0 • • 1 ı 
hancea• •::- lnn"tmr· Y. 500 kilometre murabbaı ve aulh lehındekı gayret er yavaı a- Bu Amerikan seferi kuvveti • 
eareöen bas- lud.ır ~fu u l 100 000 kişidir. Lit • mıyacaktır.. • • nin ne zaman ve nereye scvkedı. 
m11br. Mla F iste- no ~ın meaahası 55 670 ki • Amerikalılarm filrırlen leceği meselesi ba"ka bir müna-

Yuna11i.1tcı11 ve 

G iritte harbeden 

Kıbrıs alayının 
zayıatı ne imiş? 
••ae k•yıp, eaa eelr 

Ye 
7 ölü ve yeralt 
L•I,,.,_. (Xılma) 21 (A.A.) -

Ytuteaistaada .,. Gırıdd• c reyan 
eden muharebelerde, Kıbrıs alayının 

1 
verdiil ıayiatıa, cenuıa l 266 kftıye 
balığ oldu(cu resmen •aber vcrUnıek. 

l
tedir. 

Zayiat. ili şekilde ta4ım edıhnekte 
dlr: 

Kayıp 1426, eair 8:!3, olil 5, yanı. 
lı 2. 

Bu alayın dl~er cephelerde, ağlebı 
lhtımal Korendc, Suriyedc ve l,ib. 
ya bududundaln ıayıat )'dt6nu 15-4 
kie1ye baliğ olmaktadır. 

····r~t;~·b·~·i····ii~·;;~;···· 

Odası Umumi 
katihliği 

Sahife: 3 

Tefrika : 94 Ziya Şakir ___ .......... _ --···-····· 
Pafanın JUzUne bakarak : '' - Bu, çok 

gOzel •• takat, Avustu.-ya ? ... " 

Cemal Paşa, fena halde t&Plad ı •l ne (yanı 1ngıltere. Ru Yk vp b ı. 
Hn muddct nıephut kaldı. Bu c~ ati ha u hansa sıyasetine) mutcmayll. 
Saiı: llaliıu Paşa masasının kilıtl u UQ) le 'Jltnukhı beı abc•r, yap ılm ş 
go:.ü1,1den ~r katfıt çıkardı. Cemal olan bir ışi h< ıncak veyahut sar · 
Pt.ttaı:a uzattı Ba kiğıtta, ~osınanrı cal.: şekıkle ltıraı.lara kal~mak ıs•" 
ve AJmnn bGkiimetleı1 ıırasında, hu. mcdl 
kuku mutesavı:se esasına mustenlt> 
gayet uygun ve makul şartlarla, htr 
kaç madd~n rnfirekke11, ittifak mu. 
d edesı şartlan vardı. 

Cemal r-.a. muahedl!'Il&lllCyi be-
(:~ndı . . Fakat, Alnıanyanın esnt 

muttefiklerı olu ik1 devlet. daha vaı 
dı, kt acabe onlann vasıyf!tJ ntı mer. 
kerde tdt? 

Ceınal Paşa, bir an evvel bu mc. 
rakını tatmtn etmek için Salt Halim 
Pa~•nm yiizOne bıı.karalr: 

- Bu, çok 111aeı_ fakat. Avu!twr. 
ya? •• 

Dedi. 
Satı Halim Paea. sanki bu ıınaU 

~lıllyormuş gıbı, derhal ~vap verdı: 

- Cenabı nak, mem!cket hakkında 
1y1 nctıccler ıst.ihsalıne hadım et ı . 

Demekle ıkU!a ettı . Ve hnt-ti, m;ı. 
b.m blr tariht badısc otan bu letf'lı 
dolayı, Sadrazam Sıııt Halım Paşa\ ı 
tebı üı ctmck!cn bile cekınınedl 

Fakat.. Cemal Paşa, Sadrlzamn 
VL'<fıı ederek :salıyı terkederkerı k 

bınde gizlı bh ultde belırmlşti. \: ... 
Saıt Halim Paı:anın, (bo ışl ben tda ., 
ettfm) demesıne rağmen, En•er l'a. 
ışrımn hu l~tc. ondan daha b!Jy-Ok bir 
6mıl olduğuna kanaat &'Ctit'lllışt.1 
Nltekım birkaç ciln sonra bu me

sele ~ayı olunca, fiıtanbnl efkin u. 

nıumıyesi) •. tanı bir ıttlfak ile ayn 
b(l kmtl vermlttl. 

_ Avustnm :!!c:flri, yarım ııaat ı _________ <_D_e_v_rut_u_v_sr_J_ 
Ankara, 2 1 ( Husuai muhabi- · J -

rimizden telefonla) _ 0 14 Tica- ~I buraya geldi Almanya ile ak. 
ret Oaıreııı Reis muavini Salihat. dc:tUğımız muabedenin bütün madde. 
tin. lstanbul Ticaret Odaıı Umu- lertnl, bildi htUciimetinin de aynen 
mi Kitipliğine tayin edilmiştir. kabul ettltıft• dair, bir l'lllllkwp P. 

~~~~~~~~~~~~ tir4l. 

,. 
Wallace Berry 

- - 'Ya, ltalyaT- 1 iıt.anbula heyecanlı bır Bayram 
yaeatacaktır. 

Kafkasya 
müdafaası 

(B&iut *il"'- d.,,._) 
lnrBiz kuYYetleri de ııtirak ede. 
ceklerdir • 

Dttcr taraftarı İtalyan radyo. 
su Kafkasya raidafaaaında Rue. 
ya ıle Jnrıı12ren1n araaına ıufaa 
sokmıya calıımakt.achr. f taJy1111. 
tar. İngilizler Kafkaslara gırer. 
lcrse bır daha çıkmıracakluuu 
ıöylemekted1rler. 

Almaa turruılanoa kart• 
l.ondrcı 21 (A.A.) - Kafkas. 

yanın müşterek müdafaaıu ıcın 

huırlanan İnglliz • Sovyct plıin. 
lal'l lıakkında btf\'Ok ıayialar do. 
ıaemaı.-ıa lse de ulAhıyetli malı. 
filler bu h usta rJlütalea ynnıı. 
mcktcn imtına ediyorlar. Maa • 
mafıb ga n re~ml lnırtllz mahfil. 
lerl tam planlar111 htitUn tbtımal. 
lernı r:lerp1e ednd 'l'tnl •e alınan 
tedbirlerle milttcfild4!rin toplu 
Alman gayretlcnne karşı Kafkas 
yoyı elde tuta~akl.anaı muhıı.tkak 
addedlırorlar. ,. 

HEYECAN ' Dunya sınemacılıtı ilk defa her 
cıhetı nıükemmel muazzam hır 

ffllm yaratmıva muvaffak oldu 
ve ılk defa Amerlkıuinn Avrupaya 

ı.ayyare Ue getlrılen 

BU F(LM: 
Aıırın sınema aılbadesJ 

DOROTHY LAMOUR 

- Gatlba, Alman hük~....C. bba ' 
teklif ettıtı ttillaktan ltalyaya hen6ı 1 

bir oel' açmamıı olae_ak k1 ebndilllt : 
ol"dan hiçbir haber Jok ..• Maamafib, 
ltalyanlarm da aynı aareUe ittifakı. : 
mırı kabul edeeekleriııe teph• .ıtnl ı 
J01'111. 

Cemal Pap, aikilt etti .. Jl'akat, 
de,,.let.i• mlhim btr rilmtınO tqldl 1 
&tıltl ıçtn. ruron tndnmitt1. Buu 1 
blııaen, ilk dakıkad:mbe.ri dudakları. I 
nın ucunda tttrlyen eu euali sormak 
lfiznmunu h1sgett1: 

- BüyOk hır iş yapmı~ınn: .. Ol. 
rlukça uzun bir m~ıakereye muhtacı 1

' 

olan bu t.etebhusü, ıımdiye kadar 1 
benden 111çın saklııdınu!. 

Sait Halim Paısa, haflfçe bocaladı. 
Cemal Paşanın iade ettlii muahede. ! 
mımeyı, bfiy6k bır dlkltatle :ruıhane. 

ehı1n ~öıftne yerlee-tırlrken: 

Wallace Berry 
Bugtin en korkunç 'botuemalar 

olan denialen hültumliyor. 

W~llace Berry 
Binlerce inaam dehşetten 

tıtret!yor ... 

Wallacı Berry 
Deni% bo~u:.ınalarının labütl 

de.tanını yaşatıyor . 
Dehşetler ve heyecnnlar Kralının 

bcşerıyete ııon armağanı 

O EM 1 Z 
KIHRIMANLRRI 

Bu ıl)ı. bııı kendbn idare ettim. Baştan b~a Turkçc 
Hıttl. lcat'Jyyet. kesbedineiye bdar. 

-M.ıllAI hiç kirru eye blr şq ıoylemed1m ... Bu 
gürı bıle. daha Cavit Beyln baberı ı 

rok fbralıım Bcvle, ŞükrO Beye de Alemdar 
hl"nfh htr :JH bflmiyorlal' .•. Malilm l•·-----~----
ya .. naınk blr rnueıte .. lht.:lyaUı dav. ın Bayram 
ravmamız lizım. ıeref fılmidır. 

Bayram programına ayrıea 
Diye, mmldandı. ÇiNGENELER BARJ 
Artık, Cemal Paşanın 11ôyliyeceğı REVüst} 

hıçhl r söz kalmamıştı. Kabtnentn en flive edilmıııtir. 
nO!uzlu şahsiyetlerı tarafından pı,ı. MİKEY MAVS 
rılm1ş bir &fa, aoğuk ını kat.amaıd1 . 

Cemal Pata phaan IUlif devletle. 

-~~a nma;a bili vana e m•ahMı ..,. nüfusu . Va,inat.?n: 21 .U!'.A.) -Va. ka~ meV%uU teşkil ~tmcktcdtr 
diiini yapt~' lomeh OOO ıa.·t1ir fington huk.umetinın memurları E.rkamharbiye bir çok projeleri •••..•••••.• 

un ftl Mı• cnir41ti 

nulı ati elelenle FrADMD• 1811- 2 500 Feci 
1 

a1 ·Ciimburiyeti.ia Uzaktarktaki vaziyeti endıtc ıl~ tetkitt etmekle me~uldür. Bu H ~ 
b.......aile karf•J.,..naktadar •• fe Rusy• 16e;74 000 kilometre takibe devam etmektedirler. Ja • ı u~ c_otiıı evveli Narveçte hare· 

1 
:: 

---···· 
~H 
~A 

SES 
Si11e•uı 111ıılıt.relfl m;;,t•ril•rini11 Ş.lrer 

BGJIAMllll t•brik •tler. 
Fran•ya, ha kadar ına~ı : ~ha5•1 .e nüfusu l08 800 000 po~. ~ıy~aet~~~-e cez~i ve ani b~r lc.-te geçmesi miım\ ündür. Hare- A 
~ rajmen, . ~ HW~ ~ m~~W- ka ~ttiii yerler 1 degışıklık gorulmemış ve Amerı· katın inki afı Amerikan kuvvet • R ~ 
~anmet. ~~~. v~1! a~ill:~ kişıdır. B~•:yalerleri oldujuna ka - Jap.on ~örüş~eterini~ devam lerinı ispanyay3 se.vlcedebılır. V 
11e, ma-ar.n biiJ~klusu ve irf en kalabalı_ . I hmda kal. etmcsı sıyası mahfıllere bıraz em- l Bunlııı tabıyl"cı!er ic;ın bırer l ~. o 
nınm vüıs'atidir. FiMaakika _Fr•.": ıöre yarı nufusu ıtıa a nıvet getirmişıte de. umumi ka • ı mi.ıtalea mevzuuclur. Fakat Ame· 

SINGftPUR . 
~ R 

~ 1 

~K ıa asırlarla .Avnq>a ~ed~niyetilli ml(llır. • htelif rakamla. rıaat miistakbel inkişafların bil- rıkan seferi kuvvetinin pek yıı • K ~ L 
t!ft İ7İ .lemlil ed• ~ ~let 0 !·. Yuka~akı ';

0
_.tfer Birliğinitı hassa ha_rbin cer~yanın.a bağlı kııılarda giinun mcsclcsinı tc:şkıl 

mut. fikren ~~~ııta .uze~m~e. yı- nn >:ekunu So Yka bettiği arazi bulundugu merlcezındedır. edc.-c!'.'ğıne daır ortada bır çok e· A ~ u l A 
ne. uırlarla_ ~k ~r ~~y~t şimd~!e k~dar ed::.. işte asker- Aya~d.an Ceorg~ N~rris: .• bir mardcr vardır. . 

1
.. : 

teaıı eylemiftir. ~ii ınailu- ve nufusu ıfade k esliha ga7.etccı ıle yaptıgı hır mulakat Yunan harbmde:n dersler ı 
biyet, hiç ıipbeaiz _ı~el~l.e ler bu rahmi.ara, as er kvt~.ıa· ler. esnasında demiştir ki: \l•şıngton. 21 (AA ) _ Sa· 

__ L - L ~'-=--- t enne eu .. Glln6n meT?.uıı, heyecanh. hJgsi 
Fr .... JI siyasi ve -erı ~·· l<adar ebemmıye v . TOGA y «Hıtleri teskin edemiyeceğimiz lahiyettar bir menbildan bildıril. ıh~mlı, d~hşetlı, muazzam ,ah. 
yetinden ~hrum ~~~ fa- Muharrem f eyzı • gibi, Japonyaya da teskin edemi- dığine göre. Amerikan ordu3 un. neler, bu fılımde bir dehi mcr. 
kat on .. eliaden, b~yeti fik. b 1 l&hSll yeceğiz.> da dağ kıtıılarındıın mOrekkep t be d 01 ., k 
riyesini alatnlecelr btr bclret ta- M ec ur Ayandan Cillete, Büyük Ok • bir tümen teşkil edil mı tır Bu 1 " l!lll e :ı~nd~~mıe horı ·a 
-.YYUr Ol~z. _1,te, ev!idımn çağında olan yanust~ buluna~ ti~aret .ge:nıleri- yeni bırliğın tcçh~zı içın Crkanı . 
aarlarla nfaM bıunetlen ~Y~· ne verılen emırlerı, hukumetin harbiye. söylendıgıne gore, Yu . 
·~• ~ide .edilmit olan ~ haki- ÇOCUklaraft S8Jlml ! Japonya ile ~ir _it!l~fa va~ınak. nanistand3 ve Balkanlarda cere-
mi,,ethr, ki har,»te mai_lap F~- ) tan coldukça umıdını keamı,> ol. yan etmi, olan muharebelerden 
saya bu miitareke dnrincle t~ı- (Birhıci ıaJıi/edn det1amı. duğunun bir delili olarak telakki ilham almııtır. 
di oldujamuz muk...-net le.. • 16 yaımdan yukarı okuma ive etmektedir. ~~~;::.:::;;ı.-..'!"5-------•etİni ....Mt halunayor. yazma bilenlerin tahsil derece e- lumata gôre, ovyct kıtaatının 

TASViRi EFKAR k 'k lan tes· s ov y ET tekrar girmiş oldukları mevkı 
rine bakılmıyara mı ta~ r tale Moskovanın 90 kilometre ,,malı 

E • f•I bıt edilecektır. Sayım. 0 u · M 
maıyette ter ı er heleri ve memurlar tarafından b 1 1ıarbisinde ve oskova büyı.ik 

Ankara, 21 (Huaıni mutMbi- 1 c.aku t e i g.., i yolu üzerinde kain, 1 O bin kadar 

1 f 1 ) E yapSıa::,m mr.emurlan Tu··rı. tabii-. nüfusa malik Klin kasabası olsa 

~AYRAM ŞER FINE 

l M :a:~:~:) -~ 1 
ıneınıısı sunuYor. 

İ d 'hama minı olrr.!lk tçın 
dbirln alınmı~ur. 

ııM? LW:&j 

, BUGÜN 

İPEK 
Sinemuıoda 

Bayram haftası için 
aenenln an 111uazzam ••k 

ve kahramanhk 
Şaheeerl ba,hyor. 

TÜRKÇE sörıO " TÜRK MUSiKiSi 
TUR K Knhramaulık ve clvanm ertlığln• ca11landıran şahane !ılım 

s~LAHADDIH EYUBI ve BOZ ASLAM 
2 Devre 18 kısı• hepsi birden 

Bot A lan şarkı Yeni şarkılar .,. Selmanın ıarkılarını 

!arını sôylıyen bütftn mus1kı ustat\ ı8)'hyen 

• • M 0 N 1 R SADETTiN MÜZEYYEN 
NUREDDiN KAV NA K 8 E N A R 
Rayı-aıu ~nlerı ~canslar: 10,iO • l!,88 • 2,80 • 4,89 - IS,30 •e 9 da 

rimizden te e on a - mniyet .,. " (8" ..1 f 
7 16 dakı t?-.nc sahi/ cdctı devam) gerektir. Umum Müdürlüğü, terfi müdde • yetinde bulunan - ya,ın 1 k · 1 

hl. k d rocukları o gu"n bulundukları ma loy;Ho avetz eaım erinde tiddet- .Stalin, Moskovadan ayrılmıt 
tini doldurarak e ıyet ve 1 em- "' ı 1 2 1 (AA ) 

h il kı d Ya i o muştur. Stokholm. · . - Af-
leri tasdik edilen emniyet me9· a erde yazıp sayac;:ı ar ır. - O 1 k . . d l 

fi r . 2f11l ana .. nda çocukların nüfus re esımın e aaliyette bu- tonbladet gazetesi, Stalinin, U· 

,c: BU GüNJ-CEMBERLiTIS SINEMASI-[ BU G N 
.uplan hakkında hiT ter ıstesı k ti lunan Sovyet birlikleri Alman mumi kararguhını İçındc bnfe.ı. 
hazırlarnalttadn. Li9te Cümhuri. cüzdanlarına ve nüfusa ayı 1 l I 7 

ol 1 k ordu annın taarruz rını geri püs- tirdıgvi zırhlı bir trenle Moskova· 
et Ba,.......1 ...... ·ıL - u- n~edi- up olmadıklarına bakı mıyaca · 1 Al l ö l Y .T ·-·· •m• ı ıt gun -y· kürtmüş er ve man arı aiır za· dan ayrıldığını ı Yemektedir. 

lecektir. tır. yiata uğratmışlardır. Muazzıun tank muharebesi 

* BÜYÜK BiR 'IPRANSIZ Af,/. 
MI ÖLDÜ - Paı1e 21 (A.A.) -
Şolıreti dönYaca taııınmıt olan meş. 
bur Frantıı ilim adaJl\ı ve radyolo. 
iu doktor L~~~~~.!!~.~"!!~.etur. ................. ... .. _ 

T .. Yirl Eflr&r 

Nü .... , (5) K•raftw 
----·--~°71 'Nff'ki11• R ..... J Abone Şeral~-~ ~ 

uoo J{r. 2700 ıu. 
helik ............ '7&0 , 1'60 > 

Altı aylık ""'""" • 800 .. ~ 400 , , 
uç a)•hk •··••·•···•· kt iO , yo 111". 
llir aylık .•... .• . .... 1 

DİKKAT: ..ı oluıunas. 
l>ereolua-usaa enak la•• 

Rus alhnları Alman ilerleyiti Moskova. 21 { A.A.) - l\h-
Moskova, 21 {A.A.) - Sov- jaisk istikametinde şiddetlı bır 

(Birhı.d MltA/tdn. dı-"') yet radyosu, Almanların motörlü tank muharebesı olmuştur. Al . 
tın teslim ct"'it olduklaıını ilave kuvvetlerinin dün Smolenık • manlar muazzam fedakhlıklar 
eylemittir. Bu altı-nlar ilu ay tvvel Moskova yolu üzerinde bir çok pahasına bir kaç kilometre kadar 
Amerika tarafıııdan satın alırımıf- k'ilometre ilerlemiı olduklarını ilerlemiye muvaffak olmu larııa 
tlL bildirmektedir. da yapılan cüretltarane mukabil 

A••rikaa yardımı için Sovyet radyosu ilave edıyor: taarruzlarla durdıırulmuşlardır. 
yeal iri• laat Moskovaya doğru yapılan bu Ruıyada k14 

Stcıklıolm- 21 ( A.A.) Dagnes iferi hareket, Sovyet kıtaatının Nevyork. 2 1 ( A A.) - Nev· 
N:vhter gaıetesınin Veşingten mu- mukabil taarruzlarile tevkif edil- york Times gazeteıi yazıyol': 
hllbirinhı bUdinilğine göre Amer1. 111iftir. cKıt cenablan> Ruayaya ha
katn Yardımı So"yct cephesine ınşası Ayni radyo, Sovyet lr.ıtaatının kikaten a;elmiştir ve vaz.iyet üz~
derpıı edilen bir flmeadifer hattın- Kalinin kesimınde lcain bir ma • rinde derin bir tesir yapmaktan 
~n istifade edilerek yapılacakhr. hallin şimali ~ar~isinin bir kısmı- geri kalmıyacaktır. Ruslar tara· 
"--ııı.ttıa ıabtehaaı Vlad•oetoka11 n:t tekrar gırmıı oldulclarını da hndan esir alınan Almanlar. so
~e bır Uauıa cN6n .Nepj..-O l bilcltnnektedir. J ğuktan baıka bir ıeyden bahset. 

• Sov7et radyosunun verdiii nı• miyorlar. 

Bayınm mlinasebetile buyük feda khr ı · atla hazırlanan muaııam pr orram. Sılırrll bir atkın tatlı 

hays .lerıne kıpı ıarak tkı geııcln çektikleri ıaııraltın hazın destanı. 

' 
Bu nıuaz:ıaın eser kıynıetlı .an'at.k lrlar tarafmdan Türk mllSikisbıilı en nadide beııtelerile shlfl:mit 99 

pek adırerı ıııeydaııa getirilir ltir tall rdır. 

~ Heyecan ve Macera fıhntlen kah ""ntanları RİCHARD A RLEN ve A NDY DEVİNE tarafındaıı oyıuı:ıan 

r.-----1'" .. Şli~i~L· .. ··KAÇAKCiLiii" .. -! ----
: ................................................................................................ 1 

Gelecek Program: VlLLY 
FORST ve MARİ HOLS1"ın 

yarat.tıklan büyu hlrikaııı OPERET 
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(~)~ ~.J> l~EJI 
Mektepler spor 

programı 

latanbul Maarif Müdurhiiu ta· 
rafınd.n latanbul Llaeleri için p
Y•l genit bır spor proııramı ha -
zarlanmıttır. Bu hazırlanan proa· ~ 
raıııa göre, 8 te,rinisaııi cumar- ~ 
tn 8Ünü öileden a•>nra Fener- ~ 
bahçe stadında biiyulı. bir mera-~ VJ 
um yapılacak ve miııabakıları1 1 ~ 
istiklal maf'\iıle batlanacaktır. 

Dutün talebeler tarafından ya· ıı 

=~:.".p:;~~~~:r:::.~·:i;;~1:~ •• W'JJJJJI 
O gÜn kı..: mektcplerı araaındcl • Wfll'• 

/ / ,' I / , I ' 
/ I ' j / j, 

I ' '/ lj// . , . , / 

~ 
1 

t.J 
4 100 bayrak yarııı yapılacak 
ve bunu erkek mekteplerı arasın 
da • apılacak olan yarış takip C· 

d~c,.ktir. Her mektep resmigeçi-
BAŞ- DİŞ-GRiP • NEZLE-KIRIKLIK-SOÖUK ALÖINLIÖI- ROMA TİZMA-NEVAALJİ 

de ~2 ter kitilik birer takımlaa İş- f 
tirit. edeceklerdir. Ve Bütün Afnları Derhal Keser, sim Ve Markaya Dikkat. GRİP 1 N Yerine Baılc:a Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Bütün bunlardan 10nra beyaz 
'küml! tanıpıyonu Haydarpata ile 
kırmm kiıme birincisi olan ve 
bu sene bir bf!yaz küme oynıya
cak olan Perlevn:yal takımları 
hususi birer rnüaabaka yaparak 
yeni aenenin spor hareketlerinı 

-' ~ ~ • ' 1 ! , .., : _,..,T_.; "!~ r; 

1 iirklye Cumhuriyeti 
1ÔKS0RENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

açacaklardtt. 

Er k ek ll•olert • · a .. ncla 
kapa maçları 

latanbul Maarif Müdürlüğü ta
rafindan erkek liseleri ara,.ında 
)tupa maçları tertip edil mittir. 

Hazırlanan bu programa göre, 
iJk eafda Haydarpafa ile Vefa, 
Hayriye ile DarüffBfaka, Calata 
aarayla Kabataş, Boğa:ı:içi ile 
P"rtevniya1 talumlan kar~ıla .. -
caklardır. 

Voteybol "'açları 

Kız mektepleri arasındaki vo
lr.ybol maçlanna 1 1 teıriniunide 
baıl<anacaktır. Bu .eneki voleybol 
muıtabalr.alarına 1 1 takım ittirak 
etmektedir. 

latan 1 Erlr ellıı: Lla..t atletlam 
aılsabakalan 

Dün latanbul Erkek Lilffinde 

ZIRAA T BANKASI 
~uruhıt tarihi 1888 - SermayMi: 100,000,000 Tilrk liran 

Şubl •e Ajana adllil: 111. 
zlKAI •• TlCARl na N EVİ BANKA llUA.MELELl!Rl 

Para biriktiralıre 18.800 11 "'"'al" ~,__. 

Ziraat Baabam4a kamlıaralı ft Jnmal>aruııı ıaaarnı l&elap-
mektebin atletleri aramnda. bir lanncla ..,. u iO llruı bwmıa Jara ... eck c defa celdlacek kur'a 
atletizm mÜ!\abakaaı yapılın ı ve ile qqıdül fllDa slre Duamı,. clalıtılacaktu: 
bu müaal.akaiarda bütün muallim 4 adet 1.800 l.r alık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 6,fM lira 
ve talebeler hazır bulunmuılar - ' • 600 a 2,000 • 120 • CO • C,800 • 
dır. ' • UO • 1,000 • lM • 10 • 8,!00 • 

S:ıat 1 3. 30 da, atletlerin ve CO • 100 • '9000 • 
bugün Ankaraya gidecek olan 

1 

DİKKAT: s .. plarınaki paralar bir MD• jçinde 60 liradaa 
izcilerin iştiriklerile bir geçid apiı dfltmi7enlere lkraml11 çıktıjı takdirde " 20 'taııluile nril• 
remıi ve bunu müteakip and iç- i eekılr. Kur'alar senede: 4 dlfa, 1 EylGJ, 1 BitindUDaa. 1 ilan 
me merasimi yapJmtftar. 1 .,, ft l Haalran tarihlerinde çeldlecektlr. 

Açıl1t nutkundan sonra müsa- ..... 
bakalara hatlanmıı ve ıu netice ENİ NEŞRİYAT ler elde ediJmıttir: 

SO rnetre : 1 - Kamran 6.3. 
(ycai mektep rekoru), 2 - Tui 
nıl 6,4, 3 - Sabn 6.S. 

1 SOO metre: 1 - Eşref 4.30.4 
2 - Hiıaeyin, 3 - Necati. 

100 metre: 1- Kamran 12.2, 
2 - Tuğrul ı 2.S, 3 - Sabrı 
12.7. 

Uzun atlama: 1 - Feridun 
S.60, 2 - Ethem S.4S, 3 -
Cetn s 40. 

Lig maçları 
117a"l ;ı doıı : 

ahçe 11 adı: Saat 11,30 Su. 
1 )m n e • 8 yoglu lıak,.m : Şazi, 
Sadık, Halıt. 1 .. lO t ııhulspor • 
Altınt ıı .. e Mu ı er. Re ad, 
Nur ttın, 15,15 Fen rhahçe - Gala. 
ta ray hııkPm . Ahr.ıet. Şa I, Adnan 

Şeu·f stadı: Saat 9 .. ~0 Halıç • Do. 
jıı hııkerıı : HusMm •ddin, Muevyet, 
BAhaelun, 11,30 Eyup • Kurtulut 
hakem : Nihad, Mile •t. Hu Mmet
tbı, 1 . & Beykoz • TMksım hakem : 
Balıd Galıp, Şeklp, Bahaettın, l&.Ji 
Betiktaı • Vefa hakem : Tarık, Se-
161111, Feridun. 

Konyada e lc im 
seferberliği 

Konya, (Hususi) - V ilayeti· 
mm metkuile mülhakatana çok 
ltol ve çok faydalı yaimurlar düt 
müttür. 

Cökl«:rden düten bu inci ve 
bereket .. inalUan. çiftçilerimi
zin yüreklerini aevinç ve heye
canla hoplatmlf. ekim gayretini 
canJı bir ıurette tahrik etmiftir. 

Okul at amerl 
(El k lt•bl) 

A rkadaıııraız Peyami Safa tarafın. 

dan Graml'lr Komıayonıınun direk. 

tıflerlne Worl hazırlanan bıı afak ki. 

tap COmhurıyet Kitapevı tarafından 

nqredllmıştlr. 

Bütün Ttlrk gramerini ufak saht. 
felerınde bu:asa etmlyc muvaffak o. 
lan bu eser büyük bir boııluğu dol
durdugu ıçın tlmdıden büturı hoca 
ve talebeler tarafından tehaluklr a
ra'lmalıtadır. Lisanımızın esas kaı. 

delerinl vazıh bir te.klltle beliı ten bu 
eM>ri okuyucularıfnııa tavsı)e ede. 

BUGUNICU PROGRAM • 
'7.30 Program 
7.38 Müzik 
7.45 Haberler 
800 Muzık 
8.15 Evın saati 
8.30 Müzik 

12.30 PıoR'ram 
12.33 Müzik 
12.45 Haberler 
13.00 Muzlk 
13.30 Muzık 
18.09 Program 
18.03 Müzik 
18.25 KonUflfta 

18.4& Radyo Çe_ 

cuk Kliibll 
19.80 Habeı ler 
19.'5 Serhest 10 

dakıka 

19.511 M6zık 
. 15 Radyo ps. 

20.45 Müzik 

vimı 

1.10 Milzık 

~
l 30 Xonutrna 
.45 Muzik 

2.ao Haberler 
2.45 Müzık 

.56 Kapanıt. 

--- IJEKERCİ 
B . MUSTAFA •e MAHDl:MU 

Ç/KOLAT CEMiL 
Sayın mflıterllennia Bayramını 

kutlulu. 

30 senelik temb bir 
muiye sahip 

Bıffırl • Ellik 
Sayın mOtterllerinin bayramını 

candan kutlar. 

Taksim Abdülhak Hamid Cad. 

N o. 23 Telefon: 43532 1 
Ankara ıubeai tam kadıoılle j, 

hail faaliyettedir. 

lıtanbul A•Ur• 8 iineiı 
Mahkememdm: 

H .... ı 
Müddei: Viktor Daniskı Beyofla 

f tiklıı l caddesi No. 180 
Müddeialeyh: hen Fekete. 
Muddei : Viktor tarafından mfüi. 

deialeyh İren Fekete aleyhine açıla.1 
boşanma davasına ait arzunhal su
reti müddeiiye teblli edilmek üzere 
yı zıh adresine gonderllmlfse de 
mumalleyhin mezkür ıkaınetgihını 
terk ıle seınti meçhule gittiğinin be. 
~·a ıı "l t> iade kılınması üzerine Hukuk 
Usulu Mahkemeleri Kanununun 141, 
142, 14!3 ve 183 öncü maddelerıne 

tevfikan iade kılınan yenileme ar. 
zuhalı il l' günilnll ır6ıtrir davetiye 
vıırııkas n ın mahkeme divanhanesine 
tıı lıkıne 'kııı ar verılmlt •e bermu. 
cıbi karar arzuhal ile da•etiye va. 
rakaAı mahkeme divanheslne asılmıt 
olmakla mumaile1b Viktor tayin kı. 
lınan 4/11/ 941 günü saat 14 de 
mahkememizde hazır bulunma§! veya 
kanuni bir vekil göndermesi lüzumu 
teblig yerine geçmek üzere ilin o. 
lunur. 

Klrelık bof otla 
•renıyor 

c.Mı...r.1. Taklİnl ve ci.a
nada sin.. ıörür bot bir o d a 

1 
UUUJOI'. İdaremizde M. M. rii· 
muzuna mektupla bildirilmeai. 

___________ ..;;..... _________ _ ____ -r-- · 

Gazi Terbiye Enatitiisü 
Miidiirlütüaden ı 

Enatıtüde bu den yılından bati ayarak ~ılmıt olan yabancı dil 111. 
besinin cFranaızca> kısmına lmtilı anla yatılı t&lebe alınacaktır. Lise 
olgunluk Yeya ötretmen okulu dlpl omı&sını alm ış ve Y2"• (25) i eeçme. 
mit olanların 8/Sonteırin / 194l paz artesı ı&nii Enstıtüde yapılacak im. I 
tihana ırinnek üzere dilekçe, diploma, hth•ıyet c6ufanı ve 8 adet fotot. 
rafla birlikte meıkur tarihe kadar EnPtituye ba9vurır.ı.ları lazımdır. 1 

(7857) (9303) 

r Türkiye kömür satış 
\..ve tevzi müessesesi 
TRAKYA UMUMi 
---------------·-------~ 
AJANLIGINDAN : -

Trallıı:Jaüld Mllkt, Aak...t Ml1111nl• , ~. 
1ra1ar ,_ Mit• hhitWia Nawa DilrbtiıMı 

ihtiyacınız olaa her cinı maden kimiriia&a miktarının acele 

l•len6•l K.,. 11..ı./.,,.,. Clul••I 
//dıMi H .. J ..,,..,,,,,. 6Ullir ... .ı rlc• el.-r 

latan bal Defterdarlıtından : 
Vlliyet Hükumet ltonatmıa (3 9906) lira (U> karat btU!i catı 

'8dllita 'Ye tamirat ltt kapalı urf aıulih ebiltaeJe ..... apar. Ek_ 
aUtme; 17/ 11/ 9Cl Pazartesi sönfl • aat 11 da lıt.&Halda Killi Bmllk 
MildirlOtande toplanacak olaa kom iqoada ,..ılacakar. Jlnübt te. 
mtnat (!992,90) liradır. 

Mukavele, ekailtme, bayındırlık lfleı1 ........, ll..ual •• fenal 
..-...a.n ....... ~ ll.ıAaaılil• ....... teferrt ..... enak iki Ura 
miakabllinde İstanbul MilH emlt.k W ueaiadea abnalııilk. 

tateklilerin teklif mektuplannı •• en az bir t.aabbtıtte (I0,000) Ura. 
hlt bo ite benzer it yaptıtına dair id arelertnclen al&IHIUf ftellralara •19-
kaw- tatanbal Villyetiae miraca atla eksiltme tarihinden .tatil ırtın
l~rı harıç. ilç ırıın ene! alınmıt ela llJet •• Nl 71hna ait Tltaret Odası 
vesıkaaı ,,. muvakkat teminat makb usa 1491 numaralı kanunun tarifatı 
da1reaınde huırlanmıı kapalı ıarf • ennunda ihale ırflnl saat H de ka
dar Komisyon Reıalitfne makbuz a ukabillndı te..tt etmeleri lazımdır. 

,._. 'I Huaust Freneızc• 
dersi 

fyi bir bocadaıı istifadeli Fraa
auıca derırt almak iatıyen kıı •e 
eı-lleklere: Bet1ktatta Köyıçın4e, 
Alay bey 10kak numara 11 de 
M Risi• Özsen'e mflracaat et
meıe:-ıni taYlli)'e ldenz. 

(9363) 

Dallilı ıra11Yır 
Beyotlu D6nltlacl 1'oterlifin .. 
•ki •• ,_1 harfleri 1111• Wr 
daktılo ba7ua 11nm nnhr. Ga 
latada Mertebanl ıokatında D/Jr 
dflnct Not:wlile mtlNeUt edtJ. 
meal. 

1-------- BORSA' 
TÜRKiYE 
IS BI HKISI 

Küçük ta&arruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
ltl:ŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı, 

1 Atııstoı, 3 İlktetrin 
tarihlerınde yapılır. 

1 adet 2000 liralı& = 2000. 
~ > 1000 > 
2 • 'lbO • 
' > 600 > = 
8 > 260 > - -

35 > 100 • = 1 

80 > 60 • = 400 . 
300 > 20 • = 60tt 

--
-

lataabal Fiyat Mürakabe 
Komiayonandan : 

124 No. lu Uln: 

> 
> 
> 
Jı 

Jı 

: 1 

İstanbul Vıliyeti dabllindı kırıl mıı temiz kırması mercimek toptan 
asamı 26 kuruf, perakende azami 2\1 kurujtan satılacaktır. 

NOT: Uzak ıemtlerde ise perakende 29,6 kuruıtan aatılacaktır. 
(9366) 

l lT ı YATROLAR J 
ŞEHİR TtYA"fllOSU 
T~ Drtl!fA kıntı: 

Bqramta Wrinei, lkiacı •e Gçiincü 
.cinlarl ır-e saat 20,30 da 

BAll~T 

••• 
lıtıklll c..ıdeaı KOIMtii inamı 

Bayramın bırınci. lkınci n ücünci 
cunlı>d gece saat ao,ao da 
KUıAlil.IK BUDALASI 

(SON HAFTA> 

ZAYi llUHTIRA 
içinde fototnfım ve malala •-'

kalanm bulunu 1 numaralı See 
mıalltıra defterııni diltürdtım. Bala. 

nın lid• adresime mfirar.aata. V•. 
aacıler, BartheM eokak Jıfo. 11 

D•M.IREL 

21. 10 • Ml ..... el tll 
l.ea4ra 1 ...... 1.H 
lole~ork llO Delu ısı.• .w .... ,. ıoe la• Pr. 
lladrlt t• Pueta ... .. 
Yebha. ıoe Y• 
Stoktı.e . ... ........ .. 71 

!SHAM VE TAHV1LAt 
lkra.l,.n , ... 1 ltJI •• • 5 
y ... 5 1 ıtu Erp.&4.&.C. ltı.15 

.. 7 ... ...... ı:. •••• ı -.
.. 1 ,. 1 Dl 1 M M 

A ..... Da....,..11 1 l a.-
it Baııkaa.... - .-
Aalaa çı ... to - . -

!.t. ltalltıa .. " ....... -.-
.. ........ 1.-

~orsa llarici ıltıı fiy~] ....... ,. 
" .... .... _.... HUra t 5 it • 

'" .. .. .. 
Ezeldenbendir bereket ve ni

paet deryası uyalana vilayet imiz 
" çevreli çiftçileri, hükumetten 
M i7i yardım prd6kleri için, e
Mrjik bir hazla ekim .eferberliii
ne atalmıtlarder. 

Bu duruma söre aüzlük eki· 
IDİn. eok senit çapta olacait ve 
~ yıla nazaran iatihul&tın bir 
be misli artacait muhakkak ea
,.lmaktader. 

._!!!11.ımtl!!!!!!!!!!!a!!!!!!lll!!!!!!!!!l!!!!l!!l!ll!!!'!!!"!!'!!!'~!!'!!!!~ .... '!!!!''!"'!!"'!"!'!!!"!!!!!!!! '!l!Z22!!!!!'!!"!!!!!!!1!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11E!!!'!!!!'!!Wl9!!!!!"'!!'!!!!!!!1!!9~!!!'!!!!'!'!'!. LB!!ZZ!Z!A!!!!'!'!!!!'!'!llll!' ltllte Ullll .... 1 • et " 
Bii .. Jc zabıt• rOlfllUU : 41 Babam da alaylı bir sesle: çevhdi. Burada blzım goziımüzden ret yaparlıea Bume devam ediJor- ------ - - ----

Tople•lır• dewel 
2"M KillffW Birfflhı"-: Tlrk 

Klklr BırUtinia aauml he,.t top
...... .. aııa • iMi ftlllarleal si
.. ..t H 111 de Bj.rük blnuıacla 
~ır. a ...... : idare Jııe. 
.,.u raporu .. JeDi dare U,.t& .._ ..... 

l'. 

JUfıtta nriirekkeplı ıaalar 7uulı 1 olduğunu lııbat edecek bir bayii ch-
St:i: W •ar. Bu tebepten dolayı Dr. Faw • 

d'war carıamba ıttnl lt'lıdelll 
eoDra 7ol taıalr ectilirkea <1lacak, 
pr4i7anlar t.abiblıdir. Yemek ve 
y17ecek leç@D ..ter yazdıtım ,.rdı!. 

catt, Dow'aa kaçmasına 7ard1111 et.,, ... 
lsıbam: 

l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dtr. Buraya carpmba recut aut 
• ldr bucukta pi. Kimse)'• g6.t6a
ma. Yab11s olacalıa. Paran b•~ır

dır. Dılduıdı ol.• 

- Bakalım bu 7aaı Dr. J'awcetı'ia 
mi?. diye aeıdu. 

Odada heır.en doktorun el yazıları 
blllundu. Aramızda yazı mlitehassıaı 
olınadıta baldo! naektuptaki ~azının 

lloktor Fawc ·tt'e ait oldutuau a nla. 
uı kta ırüçllik çekmedik. 

.... si• ........ imiz te7 
..-eden ae kadar, null tuar
M .._..iliriL• 

.._.Ekonomi ı. '" 
Vllddııumoml: 

lra Fawcett, diye aoylendi Ço 
A ini ..ter Dow wa katı 

Husne : 
- lı belli eanım, 

1'9'J"a DliJor 'Ye clok 

- Ve, d"liL Mektubu bulmamız kaçan bir yazı vardı •e bıze hjç de I du: 
ı~ın de bılhaua burada bırakıyor ""- yabancı g~lmıyordu. Bu kurıun ka. Bunun lcin ve1a bqb .., 
tıl mi?. lemle vı teker teker büyük harflerle için •.. Dow artık bu sefer ıdamdan l 
Kınyoa: yazılmıttı ve fil camlelerl ıhtıva .. kurtulam yacakt.ır. Nı denini& mil 
_ Bankaya telefon 1W111, dedt ı dıyordu: ter Lane, bili Dow'un maaum olda. 

t•H· 
Şenal 

l 

Ul7 
Ra mi 

lcl tqra. 
9 Jl6o aabaaa doktor 21 bin dolar çelı. cÇar .. mbaya kaçamam. PerfeDL. tuna kan.i miıinıs! 
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llilter Lan' atıldı: Aaıı·ow DullJ ... ı.: 

_ Dtln sabah dedinl& delil m.IT.. Mıster J{ume müııtertb bir ııeale: -d Bburada"!. U&ftıraalanm ~~~-,. 
- Şimdi anla.,lıyor, CÜJı 91vtn. ıın a enin uow'un masumıy......,ı Ylnt carpı.tba sabahı. .... 

di. Dow bu mektubu bapısaneden ıhlll edebılecek bir 1M rut gelıne. G6slert parlı1orda; y&zti kıpltrrmı. 
ıı c.lmaıta. Oııa bıt bu haldı ıror- gondermıt; Fawcett, mektubu aldı. dım, ıladi. 

tını anlasın diye cenbı aynı kiğı. Sonra kimdi keadlH dJl•ir cittı 1 
dın arkasına yazmıt. Ji'ırart lliçhı ilbe ,ıa : 1 
bır gun sonraya braktıj'I bızı allka. - Cereyan eden hidiaelerin ben. 

rnewıl,tım. 

Bııme: 

~Mill6' 

aı ... CYarı•lıl) 

Ota· 
lklMI 

Alı.fa • 
Yataı 

Eaaa Vuatl 
11 :ı. D. -• H .., S7 

ll lt 
12 

. - Ba eok tuhaf, dedi. Mektupt~ dar etmez. Herhalde hapiaanedı bir t da ıayandırdıtı intı8a it• itt. lrir 11-. ı 
f .. arın carıtaaıba ırcına olacatı Ja-

1 1 
t M te L . d k kuının oldutudur. ,_ ___ _ _ _______ ....,_.. 

&ıh fakat ,_...mbe -8nl oluyor. ' ,ey er o muf ur. " r ane • o • 

tı~ '· ı.. <Y aı·ıaı&i ı •ı 

' tor Fawcett'ın parayı bır ıni1I • ..,._ PaNla "rdu: 
llilter Lane: lınden çekmesinin pek mühım oldu. - J[lqıdir bat 
- lılektaltu arkaaaaa baktınıs ı.: ı vıemiıtınlıı Sebeltı linutl u - Bllml7ortua... Da'8 tlniru• 

mı? tledl &filıyor. 
1 
htıa .. uaiD dtı}illa ••• 

su .. wuı , &.an ...... ..ıı Wr -. to- •> 

tı.a'1ıibi: Z. T. RBÜZZIYA 

Nqı•iJat Jlidilr ll : C. IJl. 8 .A'N 

Ballltiıi rv· lltı ~I ~J:J l JYA 


