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Ulusal oicdan saf olur-
•• alııs11l göz de her şegi 
görlr. John Ruakln 45 inci nüshasını okumak 
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İkinci Teşrinde . 

Milli Şef in nutku 
merakla bekleniyor 

Meclisin açılışında hazır bulunmak üzere, 
ecnebi gazeteciler Ankaraya akın ediyorlar 

Ciıaırreisi ıiziı' 
lataylılara 'ita~esi 

ANKARA., 24 (A.A.) 
Ci*mharreiei 1.-ıt İnönü, tehri

alzr döıua6flerdır. 
( DneMt n.ltıf• 1, riı"" ' uJ 

ANKARA 24 ( Huauai muh•birimizden telefonla) - Cüm- l 
lauriyet bayramı buırhkı.n tehrimizde bitmek üaert:dir. Ge· 
rek 29 Tefl'İDİevveJdeki meruiıne ıerek 1 İkincitetrin günü 
açılacak olan Büyük Millet M~clisi toplMhımda bulunmak ve 1 
Cümı..reisimizin irad edecekleri nutku dinlemek için birbir
lerile harp etmekte ol•n memleketlerin sazetecileri tehrimize 
alan aJun l'elmektedirler. 

.. "... ...... 'r ", ;;n•k•••• veıdu Fransadaki 
"•••nY•· ya j cinayetler 

Fransa 

tarihinde 
gltmlf 1 Al111anlar bu cinayetle

B u h•beri, ltay~~~., ~~:ııete 
basre,i çektığann ~er· 

4ie Ankar• radyosunun nefl'IY•lı 
11r~ıında, tesadüfen duyduk ve 
90k ~evindik. Radyonun. J•Y· 

d..ı:.. .... lf'lü .-ariyat ara11nd• ... ıuru u .. _,. M .. 
.erdiği bu habere nazaran, u-

rin •abancı lahrilcatile 
ilca etlildiiine kani 

oldukları için 

-
bir dönüm 

Cümhuriyet idaresi 

resmen tarihe 
k~rışıyor 

1 Çıkmadıtımız 
günlere ait 

Mühim iç ve dıı 
haberlerin hulasaıı 

ALMAN • RUS HARBİ 
Berlin 22 (A.A.) - Al

man k.ıtaları prkta dört •Y 
zarfında 1 milyon 500 bin 
murabba kilometre arazi zap_ 
tetmişlcrdır. Buradaki niifuş 
65 milyon olup Sovyetler Bir
liği nüfusunun üçte birini lf'Ş· 
kü eder. Alman kıtaları Sov· 
yetler Bnlığinin 1 7 büyük şeh. 
rini i,gal etmişlerdır. Daha 9 
fehir cie doğrudan doğruya 
tehdit altındadır. * Londra 22 (A.A.) - O-

l nited Preaı1 Hitlerin Mo"kova 
muhuebeııine üç yeni pi> ade 
ordusunu ae\•ket.ıiği öğrenıl
miştir. * Berl111 23 (A.A.) 
Moakovanın dış ınüdnfaa hal· 1 

lan yaııldı. Alman önctilt,>ri ı 
Şf'!hre 60 kilometre mesaf.,y,. 
!cadar yaklaştılar. ı * Kuybitef 23 (A.A ) - 1 
Almanlar Mo~kova müdafaa 
lıatla rıııı ) a rıııa k ıÇtn So \ yt• t f. 
hatlarının gerilerine paraşt..it ·u f 1 
kıtalar ındumekte. bunlnr p..ı_ l 
nik cıi.;~ rmıya çalı maktad•r
lar. 3 ffiOLÖrlü bu) uk Alnv:ın 
ta> yard<:-: i hafif tank. z rhlı 
araba ve top nakletmektedir. 
Alman hava ve kara hücum! ı-
rı fasılnsı7. devam ediyor. Şeh. 
rin nıiidataasına bütün Mos
kova halkı iştirak etmiştr. * l..ondr• 23 (A.A.) -
1-\lmaıılıır topçu ve hava bom
bardım.-niarından :onra Ros· 
tof İstikametinde yeniden ta11r 
ruza gc:çmislerclir. Kırım cep
hesınde ciddi mwharebeler bas 
lamlştır. Alman tayyarelerı 
miiteaddit defalar Sıvastopolu 
bombardıman etmişlerc:İir. 

Franuda Msikasdler * Pana 23 (A.A.) - Nan
te. ~hmıde hır Alman Gene. 
rahiılıııı ""8fli91iss,ee1Hden M»nn 
Bordo· da 4 genç bir Alman 
zabıtini katletmişler ve kaç
mışlardı:- Mare.şal Peten ve 
Amiral Darlan i,gal mıntaka
ın halk1na hitap ederek bu sui. 
kasdleri takbih etmişlerdir. 
Nantes' delı.i Alman Genera 'i
nin kat~iırden sonra '• kif edi· 
len 50 rd>ıne kur dızil· 
miştir. Bordoda dahı 100 re· 
hine te\ kif edılmiştir. 

CDevanu sayfa a, ıUtun 5 de) 

.... (Yu_:,m 3 uncıı sahıfcını de) \.., J .... ······ ·················· ········ ............ ············································ 
-.ıat Vekili Cevdet .Kerim ln- 1 
cedy•ı, maiyetinde mijhendis v_e : 
llliitehauaalar«lan mürekkep bır 
lıleyet olduf.'u halde tetkikat yap· 1 

malı: üzeTe bu defa (Alanya) Y• 

.-m.tir. 

Al maı-Fraı sız 
müıasebaıı 
bozglmuyor 

Bakışlar 
200 KomUnlst 

kurtuna dlzllmlf 
BERUN, 24 (A.A.) 

l>t1imiz ~ •llftıiı için bili 1 
ua sara cAliiye» diye yad~tınek
tea kendimi~i .ıarrıadığımaz Alan· 
,.,, ..,..atteeHÜf pek azımı:ıı t•· Yan resnıt hır kaynaktan bılcl l1-
myoruz. Geçenlerde bu vilayeti- Jiyor: 
...uin yerlilerinden kıyme.tli, öz- . Alman Hariciye Naznhgı mahfıl. 
il ye mÜfteYYel" bir Zflt.la sörü,ü· !eri, yabancı basın miıınes~iJJerlne 
~duk. Bu zat bize Alany•nın ou ciheti beyan etınlşlndT kı Marc
... toprak mabıulitı, rerek p~al Petain ve Amıral Darlnnın 1''ran
lnl.t ktJVvetİ. serek hna iklimi- ı sadak! Alman ordusu ınensupllll'ına 
• fii-Uiii. ..-ek Selç.ilerden karşı 80n sulkasıt':ır hakkındaki be
blaD tarihi eserlerinin kesreti yanatı, bir lşgal ordusunun, bırıbı
Wduncla o kad.r malUmat •erdi rini takıp eden ve bazı yabancı nü. 
ili. M nwliamlm clinlerllen Aıu- fuzlar taraftarları ve ajanları tara.. 
~ortalarında, yani J'tllll :fından yapılmı~ ola~ak lka~uluükı~tlp 
...... ada bu myetimizden de- eylly"1 bu gibi hadıse erı 8 u a 
lil .ı.. ..,eae1i cenubi A.merikama (D,..,._, dlıif• ı, .Wtv" ı u) 

imim için ehane.i m ... İyette ----------
.... ._..asi INr luttumd ... 
ltaheediliyor Zanftllla dÜfntı-
UWI deildl. 

Allınya bir lcere port.lcalı, li
_. .,,. 11t._ ilibarile Türkiye
• fnkalide aclde4i1ecelı hir 
..--..tdw. 

AJ.nyadaki kadar tatlı porta
bl. sulu ve kokulu limon, lenetli 
- memlelcetimizin b-.ka t.ra· 
..... ~dır. • 

Almııipa1a toprajı, herhangı 
...... eksettİa onu •ltına t•hvil 
..tecek lcadar f~izli ve bereketli. .... . 

ffele Ala~ hilhassa kı• 
.. ,silllind~ ı:n• .... teclil l.avas1, ı•hİ
.... giiselhğ1, ildeki lcumuıl 

Mikadowun 
iki esrarlı 

• • 
emırnamesı 

Diyet meclisinde 
okunacak 

Siyam hududa 
asker tahşit 
ediyor 

•••nun letafeti. ~ '-lahru 
......_ide rneth• (N•) i seride 
..... acak bir cieneededir. TOKYO 24 (A.A.) 

Bu fe k iade kataıt1n ln~t1n· • . 
• v • i laiikümdarları 1 ı D.N.B. : - Donıei ajansının Kam· 

~e ~elçuk. ye ondan pels koçtan ve bllhas3a Siyama komşu 
ltıl takdU' etnıifler k ,do. bıltün bölgelerden alıltgı haberlere 
la,a da Alanraf!' __ 1 lf mmn~. .cöre Siyam Hindl,.inl ile olan yeni 

• • • ~ıca -... b ' • 411 aeçan.e~ •Çift, Selçukiler A.- Ududun yakınlarına asker yığmak-
lltilaas etnu.lerclir·, ehenımİ)'etia. :,cıır. Bundan ba.,ka Sıyamın Hang
..,,•Y• Yerdik)~,. buıün Ol"l• ki k:n dotuııunda Sisofon cıvarında-
• cesiai ise, ~~riRİ EFKAR 1._:ut bilceaın<\e mevztler hazır-

Kızılay istismar edilemez 
Pegami S A FA 

B A YRAMIN ikinci günü, 
Kızılay sazeteııinin ilk 

••hifeıinde ve ta tepesinde cSon 
Telgraf b•tmubarriri ve K.n 
mebuau aiWcle edip Ethem İ:ıı· 
zet Benice» nin koskoca bir 
resmi vardı. Bunu görenler 
evveli portre sahibinin bir ka: 
~ .ceçirdiiine bükmetmif ola· 
~ılD"ler; fakat biraz d1'kat edi-
hnc~, resmin, ga"!etea1ik teamül.; 
lenne aykıtt olsriık, yaaılma· 
amda hiçbir fevkaladelik bu. 
hmmıyan Riinlük mak•lelerden 
birinin İçine konduiu ıöriilü
y~~u: Ayni sahifede Cümhur
reaaums İamet lnönünün H•· 
tayldara beyanatı olduğu hal
de, Kazat.y ıazetesi, meslek te
•'1_'Ü~ünii .bile •Y•k altın. alarak 
Mdlı Şef ın re.mini koymamı,. 
h. 
Eth~m İuet acdlı meılekd 

t b
.. . a11 

anıyan utı.iıı gazeteciler b. 
densizliği izah etmekte güçlü~ 
cekmezlcr: Kızılay gazetesi bay 
ramda, Son Telgraf matbaa-• 
sında basıldı. Kızılayla . gaze-
ler arasmtfakı rnukaveleye de 
•ykırı olarak, bu muha•ri k 
d
,. . r, en· 
ısane ~e "hıp olduğu gazete

ye reklam yapmak fıraatını ka
çumamak ir.temi,tir. Onun mes· 
leğe gird~i giındenberi kend' 

inci k 
ı ga-

zetes e. endi elile k d' • . , en ı 
f&hsı ve eıerlen ıçin methi l 

il
!!__, d ye er 

ve ~IU' ya:ıı •iını bilenler, bu 
defa ıfı azd1rar•k, kendisin 't 
im b• • e aı 

o ıyan ır ~ vaaıtauna d 
•• '- d • 

resmını aoy •nnıya •e alt 
.. icl -~=- .... cguz e ._..... vaabftı Y•zdtr .. 

................................ 
tınna kAdar Ethem İzzetin g•· 
z.etesine reklam yaptıktan bat· 
ka RefAd feyzi ad1ndaki •rk• 
da,a da .güzide ed:p» payesini 
tevcih buyt1ruyordu. Bu da ki· 
fi gelmemi,ti. Yine Ethem lz
zetin gazetesi olu İkdamcığ• 
da bir rckliun lazımdı. Bunun 
için, b.va.dis ,eklinde ef.rkin bir 
y•lan uyduruluak yiae Kızıl•· 
yın birinci uhifesirıe, hem de 
ba,RYblenin sonuna iri punto· 
larla konmUfhı. T•mam'le uy
durma oldupnu bildiğimiz bu 
habel'e g-öre, aiıya, ikdam aıa
zelesinin ha...,ulaarriri Abidin 
o •• er, yine o pzetenin mu
harrirlerinden Selimi İzzet, Os
man Cemal, profesör Sükrü Ba· 
bin ve Hamid Nuri Ankara 
-c~ddesinden bir er•da İnerler· 
ken bir faksi arabasının lfıstİ· 
ilinden fırlay•n bir l~"· bu mu
harrirlerden birinin gözüne gir· 
miş, fakat onun atikliiii saye
,=nde kua i3VU,turulr,ıu,. 

Kmlay gibi yÜksek milli ve 
beşeri grıyesine doğru ham· 
lelerile kendisine bir mukad-

. deslik yaratan hayır müesseşe
ainin pzetesini h•ıİı menfaat
lerine bu fekilde ilet olarafc: 
kullanan ve uydunna tevcih· 
terle, bavıııdiılerle halkı alda
tıml.r hakk111da müt>ssesenin 
de S.ıın Birliğinin de ne yap-

' mıya rnecbur olduğunu burada 

,_ ... 
·J.lOSt4'1 '<.erensR 

c 

A\atı~ 
( 

sarans"-, 
o 

Alman taarruUanıun ltötün tMlde 1,. devam ettiği Şark cephesinin mr.rl<eı. vt' cenup bö1ıelt-nnİ 

_ .. _____ -·- -> --~ ..... 

Af ,-f,,-.n h'hHc;·i 
I 

~Örtert>n harita 

1AMERJitANi 
- . - --

S ov yP t tebligi 
. . -

Perekopve YARDIM/ Rostof şehri 
-·-

Armyansk 
o 

Şimal derıizinden istikametinde 

ehirlerini 

I buz kıran 
vapurlarla yapılacak 1 yen i ha t1ara 
Bul/it Amerikanın 
derhal harbe 

l -----------------
işgal ettik 

Alman önciileri 
R<>stof şehrinin 
kapılarında 

Führerin umumi kaıargahı 24 
<A.A.) - D.N.B: 

Alman orduları· başkumandan 
lığının tebliğ.: 

girmesini istiyor -l'AŞ/~GI'O\', 24 (A.A.) 

R1> l ı lıın··ıı•nm Sov'\ t P.u ı~ıı 
~ pılacak cvkı) ıt iç n tek ıİ ı ıı 1 
1 ı ak kuılıı111lması bQkkma;.ı llaht •· ı 
ı r;, euııırniııln vermiş oldu u kıı • 

1111111 Bılı;uk Okvııııu~ta Amnrık.ı 

dl pir nıuı:I ınin ynıltlgı ıtcı p ... 11c ha -

rekrlı sırnema u·s ıduf ettiğine <h ı 

çekiliyoruz 

Stalin ve müdafaa 
komitesi Moskovada 

bu ur uyoriar 

!ılO.,flOl A. 2.ı (A.A.) 
S »)el gl'l!~ ~ ıı , ı tcbıigı. 

2 ~ ilklı.: ı in gıinu ımılı.ıı bder bü
luıı \:rııhc lnıtidndınra de\ anı c t nill 
'lil! bilhassa l\lojalsk ve Malo~. o.· 11. 

wls ı tıknnw leı :nere çok :mu 1 ı e 
v ınıslur 

~arkta taarruz ve takip hare- laı:ık dolıış1111 şayialara Bıı lt>~ik 
h·tlcrı devam etmektedir. Şark Amerıka llnriciye Nezareti bir be

ccphesının ~ınıa1 keaiminde Sov yannaıne ile niha\et vcr!l1ietlr. • 
\'d mukabıl taarruzunu tardeden 1 (Deva.mı •aJııf• 3, 8iituıt 5 de) 1 fDtt'0"11 Hlılfe 8, .tıhoı f ü> 
J,,p .. nyol cMuvi tümeni» Rusla:-a 1 r 
bJyük zayiat verd.Tmİf ve yüzler· 
cc esır almı;nır. ı 

Kırım dt"n!7 bölgesind~ Alman 

Bagr11mın Nflinçli ıünlerinıle wfatları 
macıbi t•essiir elan iki 111eb'asamaz 1 

ha\ a kuvH1 lcri 6000 tonluk bü· 

1
) ük bır So\ }'et geınısini batırmış· 

ı
· ıa:dır. 

Hakkı Şinasi Pa~a ve 
~ 

Rostofun dü,mesi bekleniyor 
(Radyo gazetesi) - Alman. 

'!ara göre Sovyetler 22 hazirna· 

General Sıtkı Uke 
1 dan ,.ylül sonuna kadar 260 tü
men zayıcıt vermişlerdir. Geriye 
kulan So\ )rr!t tüme'ftleri de savat 

Bayram gününün umumi sevinci doktorluğu ile maruf bir zattı. EsM 
arasında tce s!lrıi mucip olarak alı- ( /)r.ı·amı ta.iti/ e ı, ntut1 ı da') 
nan haberlerden biri İstanbul Me-

kudretin n yüzde SO ai~i zayi et- busu Geneıal Hakkı Şiııa~inln vefa. 
( Devamı sayfa S, ıltun 4 de) tıdır. Hakkı' Şinasi vaktile bilhassa 

1 

( Askeri Vaziyet ) 
ı~------~ 

Rusya iİnha meydan 
muharebesi 

Yaxan: General Ali Ihsan sABIS 
llSKI ORDU Kl"M.A.N!JANLARINDMI 

• 
l lkteşrın başındanberi deYam eden 

Ru ~ a ı · h ıııe~ ~an •• ~ Jre •eıo 
la ı (i. bıtmemlştir. Cenup ta.rafta 

nlden ılddeUi taarrmlara baflamı .. 
111 dır. Sh asropol limanı havadan 
tk sık bombardıman edılmektttcü . T ~· • ıııı-u• 1 U)' {D ta oldutu oj-renilmfotlr. 

(I>-"" .,,At/•'· .,,._ lelıt/• 4, ftUlı• • •> 

auy• kadar nrdıinu ttö~üler • 
Nitekim yine •:rai ıazete. 

ayni aabifeıinde, ~ ~. 
Wr ilia. ................... ... 

iaah etmive lüzum ıönnüyo· 
rum; flıkllt hundan böyle KıZ1 
•JU't psetelİnİ ellerine testim 

edeceii.ialaftluda aq•ri b~ 
mealek .hWa 111'1l1Nlımın .-t 
olclut- U. etmiye lüzam 

ıltiJ•- ı Almanlar Kırım yarımaua .. ında 1 ( DntıwH MM/• 1, 811Na 1 •J 1 
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ır Ebedi Sel ' 1 ( ~~· ll LISAN MUNAKAŞALARI ~ O ) j 
Atalirk'üı ~~~~~~~~~~~~~ 

Henol'deki talebe yurdu 

Ş • .. tırı.n bir ectM!bi gazetedea Dl!klediyorum; o da ~ 
de_çıbn cıFrance Aıınamııı ismindeki bir gazeteden aldıiım 

;yazıyor: «Hanoide muHzam bir Talebe Yurdumm mf&alı bit
ınek üzeredir. Bu eserin müvellidi olan fikir Pam Talebe Ymtı.n· 
nın İnfasında hakim .olan fikirdir. 

Bu &Uretle Hindiçin talebesi, bplu Paristekiler cibi. maddi 
hayatlannı kolayiaftırarak :Ubni iokifaflan için iminin bulacaklar· 
dır. 

Bu zamana kadar talebe için yenilmesi mlifkül olag ikametgah 
mescJesi artık gençlerin lehinde balledilmiJtir. Talebelikle kabıli 
telif olan bütün eğlence imkanlar'İ.le beraber yeni yurd, çahşma ar
zınunu kırbaçlayac.&l bir dekor İçinde yükselmektedir. 

Bu eser, ızam•nın zorluklarına ve içinde çırpuulan fArilara 
"~ğmen cen9iğe ve ia!ikbaie kam göst"rilen hürmetin .bir ni?ne· 
•ı olarak meydana gelıyor. Bu ta lebe yurdu, bir ç.al1'ma sembolü· 
dür, ve isbat e tmektedir ki, her feye rağmen Hindiçindeki genç 
lik için, y8.n~ istikbal için fedakar lık yapılmaktadır. • ... . . 

Bu satırlan okuduktan ııonra d6fiindüm: Hanoi, Hindiçin. 
lstanbul, harp , mal:ı.eme, talebe, gençlik ı:ibi kc!imeler eözümiin 
önünde resmi geçit yaptı. 

Hele birı:z daha sabredelim d edim, Maarif Vekili soo be
yanatile bu derde çare bulacağıntvaadctm~i. 

Cihad BABAN 

Üçüncü ölüm Yine hangiSi? 
yıldönüm ü 

ihtifali yapılacak 

Ebedi Şef AtnUirkfln Tefat et.. 
tiklerınin fı1:llncfi yıldiinllmüne 

tesadüf eden 10 ikhıdtqrln pa
zartesi ~nö Mtün mcmlekette 
ıhUfaller yapılacaktır. Cümhuri-

-
Olcugıı.cula,,mız Sayın /işanigatcı Ba!J A. C. Em,•'ni•, 
•rk•daşlarımı:zdan Ziyaeddin Fahri•e geçtmlerde 
verdiği cevabı her hald• hatırlaı lar. Bu cn1abı kl/i 
görmigen Ziyaeddin Fahri, değ•rli dil hilıinimfad•n 

tekrar izahat İ5t•m•ktedir. 

-
yct Halle Partisi Genel Sekreter-
li 

. b h ta b"" . k b" Pek Savın Bnyl • havır~ .. an ~111 .--.ıh gı u U8US uyti ır prog. y z· dd" F . .. W&CI ~'""" 
mm hazırhyarak alukadadara ' J)on • nelerde lı~ııni.rat azan: ıyae 1 n ahri etmenrz, yiııi clbianunu:ı 
göndermiştir. snhasındn yuıları ~e hare. Hınclu • Avı npai lisanlar 

Bu progrnma güre, r:bedi Şef ketlerıle kcndıl rini gocte. ıumrf!sine ilhak davasına 
Atatürkün öldükleri glln ve san- reııleı· i~·inde ~ alnız sizin ötedmıbı>ı1 ı ~unu l'oylrnıek l<'•P cdt•r. Hangısı? kai kışnıak gülünçtün veya cbıisle 
te te<ıadCif eden 10 ikinciteııin bu ah:ıda çahıt.ığınıı.ı lluşuıımuş, lk . ııci nolrtayn v,eJmce: bir ılhak ılava•ını r~detmek lmkin-
p:!zıırtesı günü saat !l,OS de ım•m- ~·i.rmi senelik hır fnııılıı ile. lı ~<ın 1 Ru nokt:ıyı ct'v abınııdu ~•;7.• ııune ıvJın taı~ında bir hiıkiim ve.rrneniz 
lekdin her "taıafındaki bcııün ışıne alt iki Dnıt telfikkide ge('ırdı. Almııyı unutn·uş yazmızı tıitı rd ı ktt:n 1 luzınıılır Siz vaadtttı · ·ı · 1 1 •· · · Ih 1 in -

1 

' 1 • • ı gııız ez eme> 
Halkevleıinde, Halk odalarında gınız ıst a en Pebephnıni ogrrn- •onıa hatırlamış olmalısmız kı me- lcrJ lınzırlıvadurunu " L. t 

k 
· 1 'r -· &. unce otl ceve > 

ı:e Parti rncrk<'zlerlnde ihtifal mc • istcmışt m. erdlg•nlz r.Haı,tan ıwıcyl bir nııt hııl!ndc yııp~ığınız ila He <hayın dan birini tercih eyl1ı. 
taplantılan yapılacaktu·. Bu top.. dolayı teşckkur ederim. ı1t . IP Ple nlıyorsunuz. Tekııır ede ım: m"rıiz zıırurirlir. Hangi~i? 
lantılarda mahallin en büyük mül İlk }'n:ı.ıında tema!!. ettiğim ik: ııok. 1918 d" şc1vle dıı~ınu~ol'l!ıınıız: Son senelm-de savt"lı hayli artnn 
ki} c menıuru başta olmak fizere ta üzl'rlndc ne gıb vesılc.rle dii.:iin· ı - cG011ct cıddi tat'1rlıır tol·ınu11 ll"<1 rılyatc1la ı ıinız l(ınde yalnız sizin 
askcı i V<' mülki erkan, Parti rnrn düğunuzli izah ediş111Jı, Uıılnt" •<'- ha~ 1nuh«rtirlerimiz, sa.dere ?11•11dt!. il<> bır takım ınetod11lojl ıncs<:lelennl 
suıılnrı hnzır bulunneaklnrdır. mizlıı tnrıhçesini y~zacak olnnlı0ı ın Hl lı•r ; ı•t· ~·rlim•;nin tızrık y<J /;ı rı munak:ışa edeb11ec(•ğınn, politikacı-
Toplanılan yerhı munuslp yerine da işine yaı ıyacaktır. B• rı yalnız ''' -ftıbchetu e ifthıat <'.dcrck ltsmı ı- hk ynpmrdıın ba münakat.aları dı. 
Atntürkün bir büstü veya :Cotoğ. Güneş Dıl nnzarl~<'eiln!mızıkr. mı%1, il ndu _ Avrı•ptıi lisanlar : ı m vanı ettlreb·l~eğlmı zannediyorum. 
rafı konacaktır. Sayın Day Dllmen'ın Almnn mü"· reamo ili ak P.dıyorletr . Bu gıbf ılt Gnç1 cevabınızın bir yennde cNtı 

Sant tam 9,05 de bir hatip, teşriki Prof. G•e!lc'ye doçeııtlık YllP· tfat:r.fonı lrnl~tşmak kadıı.r gıı ıoıç lı ı Jı:1ddınize 1 1 ıı:ıhı gundelik politika 
Atattirkün o gün, o saatte ara_ tığını zannedlyoıdum Demek ki siı ft!fJ olan111(t("ağı bı:d11 d11 a1·tık anla- kokusu vcrf!n ve insanı f&deta kor-
mızdan ayrıldığını anlatıırnk ha . de bu profe!löfiin tkind doçcntlıfr .. ii ~ılmalıdtr , kutan ııahrlar var! Buna rai'men 

Tefrika 1 99 ~~~~~: .... ~.~ .... ~~.~.~~ zıı· bulunanları beş dakika ayak- yaptınız ve onun rehherli~i altında K ı'lara ıri.,e ııoruv-0rum : l!l.Cl de Anknrııda merbtım dO!!tumuz Haııall 

A 1 il k i 
ta sukQta davet edecektir. Bun- lı!imler1ni saydığınız bir tnkım A vru bu hfikmüı uzii mu ha faza ediyor mu. Fehmı Reyin ta vaıısutı?e başlı yan, 
ıın sonra mu ı atıp er ta- pa ı ı'5aı•ıyn çı arı araııtır ır:ıı: ı:ı. sunuz" G('rçt cyırmı bt'~ yıllılc çalış- r zaman ar ne rett1l:ın17. c Muhit> ralarındak eze re abetı bir tarafa d hıe1·r h · l l 1. · t 1 d ı hı ı 

bırakan birçok kablleler isyan ederek r::ı.fındnn Atattırkfin hayatı, mem ıı c ızleme> k r vtıcudn v.etiı'er k malorım h<'nfü bntı bılıdnlPrının er1. m1>rm11a!dc d+'vnm eden kısa tanış -
Ruslarla harbe ba,ladllar ll'ket ve millet için yaptığı bfiyük 1917 deki Turkiyenin cbıllmsel> b.r Ş"m('difö ye!ll gor\ışh~re uıa,tımıış. mamızm ve~ olduğu intıbaı ve 

hizmetler ve kahramanlıklar hak ırıecmuasınıla ne,rettın iı. tın d1yo,rsuJ1uz. Şiiph~tz bu cıde. hu nunlvetı muhafau etmektey'lırı. 
kındıı bir hitabede bulunacak, Fakat bu ~ız.lemu lerinlzd<'n al- me> ıer. b<>nım S!:tbl hsanıvatla do~ Her lki nokta hakkında kısa, 1bham-

H•1k durmadan çalışıp t>oyuna pa-ı Bır yıuıdan da yağma devam cdi. 
oıuK yetiştiriyordu. F akat yet!.ttırdı. yorchı. Çar adamları doymak bllıni. 
ğl pamuğu kodaman Rua tadtlerln- yorlardı. Bu, o kada r geniş rn,ikyasta 
d•n, yahut Ruslaşmış Ynhudi mad- yapılıyordu kl, bırçok y('rlcıde, hattii 
rabıuından baokasına ııat.Amazdı . Pa. (kendiler inden sayoıklıırı) köyler "Ve 
muk p}ya~sında rekabet d~ olmadı- kasabalardaki halk bile çıplak hıra. 

gından, Türkistanlının anaııı , karlS1, kılmıştı. 

kızı, bütün çoluk çocuğu ile 
gece gii.ııdus ılerliye.rek yet.iş. 
t..ıı dr•l 11nmu~, Petersburg t.a-
cırlerinin munaslp görecekler! fiya. 
ta , iıdl'ı.n zorla elinden nlııııyordu. 
H :ıtti& Rus rubl min duşülı: oluşu 

b l kimsenin unıurtında değildi. 

Bolşevik inkılabından sonra komti. 
hİatl&r tarafından yakalanan T ü r. 
ldstandıı çalışmış Çar Generallerinin 
e\·lerinde Türk kadınlarının boyun
lıınndan, kollıırından ve p armakla. 
nndan kopanlmış alınmış kilolarla 
mücevherat ,-e altın müzeyyenat ile 
Tiirk evlerinden a~ırılmııı denk denk 
halılar bulunmuştu. 

• • • 

bunu mfiteakip .Milli Şef İsmet dığım v~ slzdm ıstedığim ıznhatm rudan doğruya hlç bır alikmu nlmı- 6•7. v sarıh cevabınızı aldıktan sonra 
İnönünün Atatüı·k hakkındaki da mevzuu olan l:aziyelPr hakkındıı ynnlarca anlnııılamıyacak hakikat.. ltaan sosyolojlsi• ı al likalandıran bazı 
beyannamesi okunacaktır. Top- tatmin edici bir ee,.ap vermcdlğimzı !eri ıhtlvn t>decekUr. F akat h1c de- ınegcleJen bizde ekseriya mntad ol-
lantı bu suretle bJttikten sonra, ıöylem<'kllğime ın!ir-a ııde ctmenız! ı1'•lııc bu mesele huııuııunda ı:ıımdlr.11'!1 rluğu tan:dn h!rlblrimizc kfifretme _ 
A tatfirkün heykeli bulunan mey- isterim. Aradan gt\aler geçtiği lı;ln btr •cw•b veya <hayın dıyebıllrsl den, ilim ahllkırun talep ettıği so. 
dann gidilecek ve çelenk kona. tekrar ediyorum. ntz. Ralhuki bir eey demiyor, oku- ğukkıınlılık "' karşılıklı snygı Ue 
caktır. d b 1917 de şöyle ilşlinOyorsunuz: yııculaıln hırllkt+' bana da ilerıde j ernberce dl~tınmekli imiz imkinı 

Bfitün mekteplerde de saat - cT,i san, /erdi ti('. ru/ıf molıiyetı ne rc<l('1!,.ailnlz ~ıdemeıı. ıerı tavııtye I belkı !ınsıl olacaktır. • 
9,05 de nyni şekilde toplııntılar hau olmal>la berııber 11011 dcrue tç.. erlıyorımnuı. ŞımrHlllı ur•1+'t~ n Z t11aedd111 fi"AllRI 
ynpılncnk, öğretmenler tarafın- · i bt i tt l tıma r §t'1& ye ır. mıtmtın '11tt · · ···· · ·············· · ··· ······ ·-··· · ····· · ··· · · ····-·•••••••••••••••••• .. •••••••••••• ......... 

dan Ebedi Şefin hayatı hakkında t~rek malıdır. Hlff TUH"İ ke1tfi Uı:ed. 
konferanslıır verilecektir. Radyo dutler tıcya f'rdi aulı;r tımtım t"rcı-
sabah ncşriyııtınıla Milli Şefin /ı1'dan iBtilı.:a 1•ct1ıı t.cralıl ıım ilt 
beynnnıımesfni okuyacak ve o gün kaı·rlamr. Sahtpfrrinfn ıı.efa.tı Ut> 
müzik neşriyatı ynpılmıyarak b6rttber 0 k'Uff tcceddutler vrva im. 
yalnız ajans haberlerini veı e~k- ııırlu tcUi ((m::lar d"' rait cılıır., 
tir. Yirmi dört sene ""''el yazd•ğını:ı 

İ htifal günü Ankarada A tatiir- bu satırların ihtiva •••tıği fıkirleı 

Rusy a imha 
meydan 
uharebesi 

ır- Temenni/er

Milyonlarca 

kün muvakkat knbıtlerlııhı bu. husustındn • lmlc>rlni !'iavdı{:ınız Av. ' ( f:ıriıırt ~h;''-dtm devam) • 
Eh taraftan bu ve bunlara katılan L. ıunduğu bina umumun ziyaretine rupnlı iılımlerdcn mfılh<'m olclııf:-unu. Rostof vehrln" "" umnm1yct ur.eıe 

k s"ane ağacı 
baltadan 

k urtarllamaz mı 

< , ıkmkl 't'ürkı~tanlı aeker olup 
l't1 hc~e gitmiyor, o halde ne istersek 
\cı ınel dır'> diycırlar, ne koyununu, 
ne a•ını, n<' halısını, ne de kadınla. 
r•ı ın bo}'llUndald gıimu~leri, sandık. 
1. ndakı altınları bırakıyorlardı. bır~ok başka sebeplerle Ba<smacıhk k b 1 d açı u un unılacaktı r. zu söylüyor nnız lla bugOn onları he- Doııeç ııanayı hı•l"'eıııııc ve Harkofrı 1 l}rıkta bttlttnı n bfr lran1ııı-i=dım 
B ı v •ına} a benzi yen bu tau. alıştan hareketi devıınt ederken, ötede Tür. .. J th" k ikl 

01 

. "'-- 1 nımscyıp benimsc>rr.Pd fr•n•r.1 tasr nrşı Aıman ta rı uz ve tnzy. ·erme 1 Ofatiıdttkı ayUltı dilı.*at m.ektub•· 

l; KJ, bıı de r ... ıncn alışları vardı. ldııtan mum .. "VVerlernin de harekete -1 etmh•orsunuı. C'ev11~ıınızıln açık h1ı \•enidcu lıır şiddet ve ınklşnf verll. aldı};, CIJl1tün dercedıutH'ttZ: 
'] ı ı kı tan l'mumi Valısl, halktan lge1:miş olduklarını gorüyoruz. Bunlar K u· r t u J u ş <rCVCt• Tl"Vn fhııvır> dan ('er vok mıştlr Alman tc,ekkıillerındcn baş 1 füycvnı ıncr"i 1528 numaralı 
( ı arp ihtı. ı; aı ı) ı"in ''irmi ikı bu. hem muhtelif yollarla Bnsmacılara G ı b d k 'l ıln vfl k it ı •ıa a Si v k R ~ " 1 tur ,ere; cevıı ınız a U• nn n u ayan, " <' r. •l a . um n yaonnı ngsçlıırı a~ılnmı\ :rnnur.u. 
çuk milyon ruble lnııe ,;e vergi i tc- yardım edıyorlar, hem de siya i sa- <Tnı;vıri Efkan ın ı !141 kolek 1yonu birliklerı de b~ tıuırruzlımı hıall • ııuıı lı nncı m ddesilt; reıakb'I 
rrı .. , almı,.t:. Bu parular Peteraburga hnda faaliyet ibraz edıyorlardı. En vapuru do•• pdu- tçınde tıpkı normal do~nn çocuk ka. yelle ,ştırfl.k e.tmekt.cdirlcr. Rostofun t :!'kil den orman kıın ı.:nunıın 
\nrmaılan evvel, bır kı mı . bir ıQrü büyük emelleri Moskovayn haklarını f iil'"' kinde altı parmaklı veya ç\fı garbındnk l Sovyet kıt:aları yeniden biııncl ma<ld1: •ndc : 
< <ıı memurlarının ceplerine de tak- kabul cttırmekU. Bunu doğru durüst ı burunlu doj?muş bir çocuğnn mPvcu. r:erılemı)·e mectıur kalmı.,lardır. cBu kanunun tatbikında kendı 
ın olun yordu. Fakat bır gün gel. anlaşarak yapmak istiyorlardı. Yunanlılar Kızllayın ı dtvetln1 andıran n eh. U ""e «"al: 1~ Mo.,kova f'trnfı~1daki muharebeler- ker.dlnc yet ı ,mış Vt'ya erııekle l'C-

nı bu dn kafi goı ülmemiştı. 'Moıskova pa bu arzuda görünüyor lisan, lişikilr ve bedlhı suretle. 1:.ı l ' de havanın hozuklııgunıı rağmen Al. tlştırilmış olur> berhangı bir çe. 
1911': tı>mmuımnun 25 inde Çar, ldıy e de, pren tplerind<'n hiçhir fe- yardımına kar,ı 1 ıleld dzleme> lerinizln izinden ve 1 manlar eiddetU taarruzlarına devam şıt orman bnııılatı veı-en ağaç ve 

lın ' dı{::ı bır emımnme ıle 19 yaşın- dakarhk etmeden bu gn~eyc varmak ŞUkranlarını dillnden ayr.ldıtınızı gösteriyor . F a . etnıektedlrler Hoalıınn fenalığı ve ağ.ıççıklnr yerlerile beraber or . 
d. ı~ ~-aşına kadnr butün Türkistan emelinde gonınfiyordu. blldlrdller kat cnabınır.ın bir yer inde co cihet. e.rn7.fnın çnmur ve batak olmMı ha- man SB)-ılır.> denllmektcdır 
ukekkrınln 

61
per ,.e i tibk!ım işle- ~n lı:endlml zerre kadar d('ğlşnı~ ıebile. Moskovanın ccrıuo Vf' şlmnl Bu şekıl, Uşak. Sımav dvarın. 

O sırada Turklııtan munevverlcı-lle y f d ... dl · l .ı b ı rındı çalıştırılmak uzcre a!'.kere nlın. unan stan akl muhta ç kimselere bulmuyorum ... .nen ırı ı o yar.ı arım· c!hetlerhıden Almanların '!'ula vo ua me zu en bulunan kestıuıelık. 
Moskovanın milna&ebatını, tebaruz Kızıl t f. d d t " o ıı n ""k d 1 malarını uıtedi. Zaten y1l1ardanber i ay a ra m an gönderilen yar- dan o ayı vz r ı em.. zorun ıı Ka llnın taraflarından yapttklnrı çe. enn aşılanıp meyva alınmasına 

d \'1lm e•ml,, bel l'mumi Harp lçın. ettirebilmek için P rofesör Zeki Veli. dım maddelerini götüren Kurtulu~ kalmış du~"muyon>l'IL> diyorııunu• vı rme hnreketlne bir parça zorlıık ve miını .,)maktadır. Sayıları rnıl. 
4ie busbiltOn artmı~ zulOm ve işken- dinin Mısırdn tabedilmiş olan (Bu- vnpuru limanımıza dcınmOştür. Va- R alhnkl bh:zat cevahınıı. eonra çok d!'ırlık iirı1 olmuş; buna mukabil yonlıın ~eçen bu kestane ağaçları 
c~en bizar olan halk, bu sefer artık gunktl Türklııtan ) islmU eserinden pur limanımızda bir koç gün kalacak emele v• heyecan nıahıml u olan ı:;ol M o~kovanm garp ve cenubu ıı:nrhi ıııuteşebblslerl tarafındıın ıı~tlan-
kendint tutılmaz, dayanamaz oldu, ,u kuçük p~ırçayı alıyorum: ve ikinci pnrtl yardım e~yıuınu eö. clzlcme> lertnb:. 1117 deki hükfim. ta raflarında, Mojabk •e Malo.va- ı nıak ve imar crlilmek suretilc 
ecıtu ,.. ayaklandı. cNi•an 

50
nunda Lenin ve Stalin tünnek üzere ayın 27 sinde Umanı- ler lnlt:! ııllü"t ederı yeni ilmt hfıküm. roıılucç kaııabalan clvınında ynp - 1 memlekete her :ıene milyonlarca 

den (b
t• meselenin mQıalı:er ı ı .. ln) mızdan ayrılacaktır. !ere vardıli;ımzı l~ikAr ıurette göı<> tık l arı taıı rroılar ~ttikç• eiddetle- I lıra kaı.andırıl11bılfr. Memleketin 

:rnlarıı daki eze t htll ıflan, danları beni MoskoTaya dant eden telgraflar Dün kendiler ile görüıWğümilz Vll batar blr bedahetle götııtehr volır. k ... 7 nerek l\loskova mfidarua tertibatının 1 muht.ac olduğu erTetı mili iyeyi Bır çok kabileler is:rıın ettiler. A- • ~ 1 Si 

Ü b 
- t•e h('rneden<ıe bir tfir il 11 1111 ·a . 11ı• mildafııa hattı buralarrl ll ı>hPm. korumak ve kurlanrıak bakımın-

•nutarak Ru!llarla ('arpıemıya başla. aldım. Bu davetler Komlinht P artisi pur m rette atından bazıları seya ı · l . . ~ 
d Gidersem 

'f-. h t1 rJ h Lk .:ı - lığı kabul etmiyorsunuz. stl'!dıgınıı ınlycth aurette varılmıetu Alman- <lnn orman kanununa şöy:le biı" 
d · 

1 
Esırler gnnımet'er aldılar,' rıamına 7apılıyor u. ., v~ a e a.. ınua bize şunlan aöylc-'h · 11 rd mi•lerıı ı·r. kedar : lıı r hıı tit ri hareketlerine d1:-vnma f•kra ekl~k olursa : 

ka abala r bast ılar, munakalatı kc9- kovada alıkonmam ı Uma va ı. v <rO r.fl! # ltMt (Jlıbi JQ17 dr.kı muvaffak olurlarsa l\loqko-va mfüln- cD .. vlet ve ~hıısa. nıücss{!Sııta 
Ul eı . Yer yer milli hukümetler kur. Fakat. sltmemullk de edemezdim. - Raha t bir yolculuktan 11om·:ı tliişiittii.f tn rvn.daw) kf'mliıııl ztırre fnnınm rc·pheılf'n yar1T1akla henıhf'r nft yubıınl kc .. tnnc whalarmın 
dular. Zlra b1IJ1dan fsyan, ylinl beyazlar a Pire limanına Tardık. Vnpur, Tabii lmdar değ!~"~ lnılırıut1m-1!m. > ikı tııraftan yapmakta oldukları ce 1 vus'ali ve devlet ormanına bit.ı. 

ı,te Şımel Tllrkıstnmndakt vaz.tyet iltihak manaııı çıkarılab1Urdl, ~enea kaptanın kumandasındaydı. D<'yinlı. Sı•i li!.an lşinı\e d~rin vırme hareketlerı11,. ve llr:ılıırtfa h .. ı.- ı ~ıkJık vasıflRn ne olurısa olsun, 
bu hılde ık n l'et,,rsburgda 1917 in. , Kızılay m('ll\llrl arından ~aml ve Fe. h 1 1 1 1.. il l h . l ı\'en 2 ırhlı orıtıılnrın ıılcınlarına Y"nl aşılanma ve ıma rı knyıt Vf' şar. 

ha k el B 
1d d eyf'ı-an aı a sarsı an nen ıı ,. ·ı. · j 

~ılibı oldu. (ş ba.,
111

a ıtelcn Kncıı«kı M kovaya tt etten evv a~ r un a l,"E!mide bulunuyorlardı.. t' ız· d • 1. izi 1 . . bt bir ....c.1det ve tnkl•af vf'rrrek Soryet- tile yabanı zcytınlıkler gibi or. 
' A • d" y~ ın ı. e~cr ı c eme• ıorınızı - '"" y eV\ cliı Turki tarılılarla anla,mak yo. kırd hükumet _azalarıle Başkır ı~tan. Rıht.ıma yanaotılttan sonra Ta pur. lr>n]Pd rıacııl ıkna edebllir .. Jnız.' Ti er lrr içın to•kovad!ln prka rloı?nı ee- manclan ":ıyılamaz.• 

lunu tuttu Fakat bir takım ır.ebl'p· dn bulunan Turkittan ve Kazakıstan da bulunan llOO ton rta f h ld h ki kllmf'k lmkfinını sclb ve ft!o .. kO' 'a etra ı Va11uti olarak bir k6stane ağıı. · _ . . . yumu , a • I a ıı cev<>t> vcvıı < avın ,ı arın- ~ 
lerle bir türlü uzlaşamndı. mu:nessıllerı ( E~treli Tırnak) da top l ısulya, nohut, soğan ve çocuklar ıcln dan birini mutlaka tcrcıh etnıeniı. , rındakı So't'Yet kuvvetJerlnı tnmll - rından l-3 lıralık kestanıı alın. 

Bir n1uddet s<>nra da Ruslar Tur. la~ıöılar. ~zun mUzakerclerden sonra hazırlıınan pirinçunlannın çıkarıl- yiini vn 1917 drki kaziyelf'lrln altın ı mile imha rrlr>hıl~celderdtr Oahıı ~! . l clığınn gorc:, bu kestane ağaçlan 

e ... :•A :-C • 

SiYASi VAZIYE~: 

Afgani•tan ve 
yeni cephe 

K ardet Afganistan devleti 
harbi Asyanm ortasına y.

pt,ilecek tJir hali bertaraf etmiye 
muvafftlk oldu. Bu mvvaffaki
yeti her feyden evvel milletin 
kahraman ve ,anlı ~~ da· 
yanan metin siyaseti te!nİn etmif· 
tir. Afga nistan bükumeti mem
leketi dahilindeki Alman ve h a l· 
yan tebaa~ının hudut haricine çı· 
kanlmuı talebi ile iki defa kar
fılatmıflı. Ayni zamanda A fr. a· 
!'İslanda bulunan Türkista;.lı , 
lrakh ve Hindli sivasi mültecil er 
ile bunlann bu abcderindeki kuv 
vetlerin tHlimi de talep edilnıi,: 
ti. 

Afganiııt.ancfa siyasi mültecile r 
~k çoktur. Çünkü bu memleke& 
-ve m il1et m • foperverliği ile m et 
bıordur. M ültedler arasında Ç.ıır
lık devrinde Orta Asvnda son 
kalan iki Türk devleti Buharanın 
Emiri ile Hayfarun Hanı istiklfıl· 
ler ini kn)·bcttiktcm so nra maiyet
leri ,.e miisellab kuvvetlerinin 
n - him bi,. kısmı ile Afganistena 
iltica elmı~lerdir. 

T ür k k i.Htür birliğinin bnşlıca 
sahnesi olan Belh ve Herat Af .. 
ganistanın şirnalindedir. Bnnen. 
aleyh siyasi mülteciler Afganİs· 
tana göçctmekle hiç de yabancı 
bir memlekete düpnü olmuyor· 
lar. Hindıslanın p mali garbi bu. 
dut eyaletindeki Afgruılı kabile· 
ter dahi )&ptıklan birçok müca• 
de.lelerin neticesi olarak bunlann 
rüesa ve efradından b~çoiu Af· 
r~ııiatan budutlan içinde emin 
bir melce bulmuşlardır. · 

Ayni dinden olan fA'klı diğer 
m~etlerden dahi ötedenberi 
birçok müiteci aeJmittir. Afgan 
bükümeti lııendiaine yapılan talep 
ve tazyiklere boywı eiJnekten 
imtina etmq ve Afgaa teref ve 
m>anesini sonuna kadar müdafa
aya annetmiftir. 

Afgaoistamıı axirn ve kararı 
teşebbüsü yapan devletler ta ra
fından da takdir edadiğiq.den 
daha mutedil başka bir teklif ya · 
pılmı,tır. Afganistandaki Almaa 
ve halyan tebaası memleketi teı lı 
etmek isledikieri takdirde Hin· 

1 

d istan, Irak Vf' Türkiye .Jolik Al· 
many• ve kıılyaya serbestçe d ö· 
rebile~kleri bildin1m i;.tir. 
Af~an hülcümcti bu t~kl•6 an

cak Almanya ve halya devle-deri 
muvafakat ettikleri takdirde ka· 
b ul edebil~cıeğinden vaziyett en 
her iki büyük d ııvletin ııefarctle
rini haberd n etmİftİr. Mili' er 
d evletleri kcndih-l'İnin yüzünden 
lüzumsu7 }er"' Afaani hının bet 
h Rngi bir s~•le z.orluk kutısında 
kalmanın arZ'ı ,..tmediklf'rinden 
Afgan biik•ııM lİ ile mutabık kal· 
mıflardır. 

Bu avretle meHI• büliin al3ka
darlan m em nun ~ taklide 
h.Jledilmj ftİr. 

Geçenlerde İngiltere Saf vekili 
Haıer de.ıüüıde.n l\tısıra kanar 
bir İncila cepbeAi kunllmalda ol
duğunu baber vermitlir. nalı.a 
e.oma Hindiatan, lr .. n tr.ktaki 
lngiliz. ku.vetleri .,_.kumanWuıa 
General Wavell Orta ve Y.kın.. 
~arkta kullanılmua muhtemel bir 
milyonluk bir kavnt toplamnak
ta olduğunu ıınlatmıth • 

Diier taraftan lnııilizler Fil&.ti· 
nin b~IM'.• limanı ve Musul peı
rolJet"inİ Akdenize iaal etmekte 
olM çııtal boru bathntn münte
hası Hayfa ile diier hattın mün
lchNı Trablua,am araa.1nda bir 
af'vkuJceyf demiryolu yapılmakta 
olup bunun altı ay içinde tamam
lanacağını tlin etmitkrdi. 

8W tarattan Almanların ge!e
cek ilkbaharda Baku ve Batuma 
İnmeleri İngiliz. Harbiye miste• 
prı tarafından muhakkak aayıldı. 

kl~tana hatırı sayılır kuvvetler sev. ~ız~I ink1lup teşkilatı vapınır~ karar ma11ı ı;üratle yapıldı . Rıhtımda Kızıl. bııı?ün rl<> imzı'ılamak suretllr m+'11e. I nııılde "'' ı~tmr:rad etTarındıı bh mnhı uk:ıt ve kere te olarak kul. 
kftmiye ba ,ladılar VP zulumlerını 'erıl~I. Aralıırıncla 13, 14 kle seçlllp haçın kamyonları bekhyordu. Çıkıı - lii yıızınızda lrnllanıtıf•rnız c ızleme> , de~t lk•ık yoktur. lanılnoıı ktan kurtulur ve her sene 
arttırrlılıır. Ortalık tckrıır müthış bh Turkıstanda çalıımıya 2önderllccek, rılan mallar, bu knmyonlula icap ., Ray,, chllım!!eh. c:dılhtlım> • Ra. Gllrül6vor ı;ı ıkl tard ta l•Otlin mcnılckcte birka~ milyon liralık 1 
ıelcilde kanşb. Yalnız Kırgızlar arıı- dii'er esaslı meııelt>lerl konuşmak lçin eden yerlere götüı ülclil ve Kızılhnç vnn-.. culusah . ıli\ ı•lb ı ne~nl'•"rın , 11 viııtın ıı.~!rlı~ın• ve meT trnın ı<>r- bir servet gırml.ş olur. 
1>ından M)O biP. çadırdan fazla aıle d,. Turklstan, Rarkırdıstan ve Ka2ak t(>~kil5tı vnsıtas.Jlc tl'vzf t>dildl Yu. <kevn te<'f!d<liitlPn den tl: ı t •ılılu. it ~nrın• b:ıl:m.ıvarak ~ec- ve ı:ün
yeJ"lerini yurtlannı tcrked<'rek, bir mtım aillcri Moskovadn içtima ede-' nnnlılar bu yardımdan çok mrmnun j!u 1917 ıle oldu~u ı?lbl Hl41 de de düı taıırruzlarırıa . mlldafaalnrınıı ve 

ğından lngiltere hem bu petrol 
t esisatını hem de Hindi&tanı ko
nınıak noltMından traııın bayati 
ehemmiyeti haiz bulunduğunt1 

iıfettcn bir tufand:ın kaçıyorlarmış cekbk. oldulıır. Temas ct•iğlmh; Yunnnlıl:ır tt krarlamanız lazımılır. mııkahtl tııarrtııbrınn devam edi • 
r;ibi Çi~i bovladılar. Kalanların çoğıı (Deva.mı uar) «Kurtuluş> vapurunun bır resmin.n Yahut licııınıyate nlt htıkünıl,.rirı yorlar: Almanlar ıtdtm cdım tlerle. 

ketleri, vel~ bır un b>I• malzeme, 
sıluh vcsnir harp ii.letlcri )'ok luğun. 

dan dolayı lrızaya uğrnmamıotır. 

l\u tar tar .fından k ıl çtan geçırıldı. vıırılarak. Pirenin en kıymetli bir devir devir dc~ı ebilcreğinı. binn"tı· mlye muvnffalt nlu~orlar. 
yerinde muhafaza edlleceğ>inf ve ıılevb l'H 7 dl'kl ilmt 1.., ıt leaların On bınlerce tank ve tayyare 'c ay. 

Bu hal her ıkı tarafın da harbe 
çok ev V<'ldcn beri hazırlnndıklaTrnı 

lsbat etmektcdır. Çıne varabilenler de oralardaki soy. 
g\;ncuların, eşldyaların taarru~lnl'ın. 
dal' kendilerini kurtaramndılnr. Bı-
lfıtarc don l'ken de bunların arasın. 
da 00 bın kadarı Ru ar taıafınd. n 
k lıçtan geç•rıldı Bu arada Rusların 
cllne geçen kabile buyuklerlndcn bir 
çokları ve bu meyanda nk sakallı bır 
pir olan (Kanaat Batır) tŞ<encelere 
dnyanamıyarak hapishanede b;ııılan. 
nı duvarlara vura vura parçalıyarak 
clduler ... 

Taokent &;ibi bfiyük ebirlcrde bile 

Türk ordusu. dütmana düş· Yunan halkının bu 1yniğ1 hiçbir zıı . buırnn ter ıııe cevrll rlı-., 1 ı. yanı <iz hcdllmiş olma•ına, ve roı. hınler<'• 
man, bartf8 dosttur. l man unutnmıyacağını_ 6Öyledf1er Yu. , lemo. chılım~ı·ııı. ... Uft gibi mamu. top ve tüfek ıııyi etlilmeıunc rağmen. 

;jiiiiimİİİİİİİİİİİİ-mİİİİİİİİİİİİmmİİİİİİİ nan halkının Türk mılletıne selamını j •atın buvurıluı!unttı 21h1 l•ııanın lı ın l lkı tnrııf •anayıt barıv ı..-ıı"Oanındı o 
• da get1rıyoruz. yC!lne lıuhil eden teeerld!itlcr rılılu. au reth~ hazırlanmıştır ki, hıırp hare-

~~·--~-------------------

Keki Ordıı Kıımıuıdcnılıı.nııdan 

Eıııel"lı Genemi 
ALI IHSAN SABİS 

l~ 
1 Aklırnılaykcn aöyliyeyim, bu iş, tat. , ııuyunu çok şiddetle emdiği ıçin, ba. : {'alacak. Şimdı duşün bir kere, bu iı. 

~ blk sahasına gırıncıye kadar, son de- lıklnr. emıııı.llnı hıçblr yerde gonne. letln ıbtira berat nı 11lıp , bütün rft'. 
~ f . ~ ... rece mıı. hremdir. Ağzından kaçırmıyıı dıkl.erl :nüthlş bir ııkınyva ~tulıntı~ nızlerde ~ununl11. bnlık tutmak 1mtl.

1 
~ ~ ,C' (7 d . · lcget>~ıınııelzz; nıııvııu,·co·unmu,u~~npgııi~~şrıkı•a~k·a:ıblmtleıı. glbı kurtufamıyorlar. Alet lyıce dol. yı.7.ına bız Pahlp old•ık nıuyılu, her _ ----=. -- • ., " ll' '" du muydu. dEnızdısn çeki;ı çıkarıyoT ~n tutuln<'ak milyonl:ırca ,.e mıl-

Ed bA 
2 

kafe!ten kuş uçar gıbi hava .mır g1 eun. Ruşalt, tekrar r!enl1.e ındlr. hPJ yonlarca balığın pfhnaadan çekeceği 

. .... ~ ... ~ .. ~.~.'!!.~~:: .... ~. Yazan: Sermed TALA y der. Ne diyordum? .. Evrt, bır a 1et .nı~v<ıırr.de. her ne• l balığı, tııt..nbıldl . pıırayı bir hrsap "et. Bu ksdnr balık 
ı ıcat etmiş. M iihlm, son dcrccr mü. vır. kadar tot. lt1hii, Balıkpaıuırıııda satılmaz:. Bir 

m demeler oldu. Polıa müdürleri 
k

· bt ...n k k ft 
1 

Cocukluğundanberi senın için yapt:ı-
veuır e a r, ... es.a ao n o a ann. , 
d Öld Ü dü Y ! Yedl F 1 

ğım fedaklirhkları. bô)lc nıuşkül 

R us mühendisi ııöyluyorum. Of'lu Mm bır şey. Otomatik balık tut rr.a - JJnlık Jılyıı,n«ınrlıı bir lht1Hil 1hrncat tıilro u J.:uracağ'ız. Bir kon. 
bir Ş<'~dl... Vakıfi, ndıımcağızrn oh ı ileti. ,rarıı t•nıyıı t:azır!ıınıyortıııncz de .. t>nL 1 serve fabrlkaı!I, bir b:ıhkyafı fabn-

a ur nız su, • erga . 
S u.k d 'ili ti hıd k 1 zamanlarımda da ödemezsc•n, ne za-

na ve em an "1 ye er e 1• m:ın ödersin bılemem: 
ıı:ıcık bir zaman ıçlnde öldürülen Rus 

dhccck halı de yok yn! Hayd , İ"ın Otomatik balık hiç işitmem!~ re !. · • knııı, blr balık u.ıthlı fabrfüası, biı 
sız kalmaSln, nnlat1l'ken zihnim ka. tim. - Ha şunu bileydin' Bu mnkine ı balık derisi fabrikası, hir havyar, 

Tahsin Bey, başıqı uzııtarak gıır- ı-ışır, l\lo kof dıyelim, o da of'ln bl. Otomatik olan, !lalık değil, fıle. ı!!l<>nııve b:ı~lnılı mıydı, artık ne t:ı:I . bır tarnm:.ı, bır tıızlsm:ı ntölyeıı; te. 
lar 4(}&0 ı geçti. Fakat yetişen 14 alay 
pıyade, 82 tabur afivari, 42 top ve 
69 mitralyözle General f vanof, tam 
20 gün balkı aoydu, &ürdü, kc tl. 
Mukabtl hareket. yin! halkın pa\a 
Ra0ayıeı da 83 g lln devam et ti. T ür . 
kİ!ltH bir yangın yerine, bir katliim 
meydanma dö::ımişUl . • 

sona seslcndı: tiyor. tin kendısı yı n para eder, ne alıımana. ne <>ita , ,,ı~ edect>j? z. Harice s:ıtıll'.cak halık. 
- Todorf, bize iki bira gcti!"! 1 - Mükemmel? Devam C'dln. - Hil Ra1ık tutm1ya mahsus oto. ne Ilı! . Her~cyir. mnklncı.~ı. elli in· lıırın ve balık m:ıl-ııu1!erinın nakl!ya. 
İsmi Todon olmak şoylc du un, - Evet. l\fo koflar yarın oğle ye rnaUk liletl. avRklı .. ını ruıl tnrihr. hı tırdıı;sa (.IJO kendi gemll,.riınfr.le yapııca~r. . • 

<'!'> harfıle dahi başlamıyan garson, mrğine g<'lccekle ı . Yeni bir ı~ var. - E"et. otomatik, balık tntmı~a bızım b.ı otonı11tik bıılı;.: tuur.a iilnt· E l k b b! bıraları geUrıniye giderken, Tah ın Onun hakkında son kararımızı - . vct. nn ıyorum. ço Qyük J 
Bey devam etti vere. mnhsus ilet. I•'nknt, milthıv bir şey. de. . ~ ola~ı-.k b11. \iarlemkl hu k.ııdar ge. 

• ceğlz. nu aletı. denize ın irı~·oı cun, iş'ı·n 1- P.n1ık iv•:-ı;Yl' ı:ı ahsus otoınıtt!'lt 
- Adını yine unuttum, herifin. - Hangi iş?. ye başlı~or. fçınrldo tulumbalar. de- nt t ı!e I!~ n'• uue bl,. te.şt:bbüse girivorı!Unuı 
- Todorl dedinız ~ıı.! - S nln bılmcdiğin bir iı:ı. Anlat. nlzın suyunu çıkı)or. Su ile bPrnlx'r -- F,vPt, ~ı ~et ~e. ~ rfom B t;a. hıma hlıı•ıı. eneli, 

0 otoımı.tik ru-

Rusların parolası : cTOrk.ü nerede - Hayır canım. Todoriyi biliyo. mıı~ı bıraz güç... Efenim, bu Ru~ ne kadar in;lık una , hepsı alet n 1ı 'l -: J.-p' -rn, w .... d,.qı ~!"('TTl l ne kııdu k ııeyı burRdıı yapııealt bir fabrika 
• rum. E zelden bert buı ada gııısondur. muhcndl•ınln ıcat et• gı b•r ulet var. 

1 
içine doluyor, tabıt. Tulumba d< ili? uıoul ursıı, hr,-::111 bir y..ı: l'K , :ı .. ,, kur un. 1 D,,_.,,,1 'fJfl-r) r.oruneıı vur .c1d.U.r b idi. 

otÖ\•?rmi tir. lngiJizler p phesm 
Ruslarla birh1de Orta ve Yalo .. 
~·rkta r ayet mühim bir ceplıe 
kurduğu zaman Afganatam m\1-

kavemete ve harbe &evkedecds 
c3J<j tekliflerde ısrar ederek cep
be gerisirıtle bafka bir gaile çt-
kannıdr İstememiftir. 

Muharrem f eyı:i TOGA Y 
r .. 11-.ıırmnr.tlRlMf•-"""" lim1-

L~~.~,i~~!:':~J~~~~J 
Ulıısal vicdan saf 

o/ur$a •lu•al fÖ6 de 
lıer ı•gi göriir. 

joho Raıktn 
Ferdın vir•lımı teıniz oldu DlU 

oı::ıun ~öoo ık vıcdan a7dınlığile 
, heı <'Yı olJu,tu g•bi gôrllr. Vicdan 
hulaıııklıi:ı ferde h~eyi btılan.k 
gı.: •erır. 

Feıd için dogru olan hu bnkı
knt, ulus tein de doğrudur. Alı
l!ı.ln n.:zih, muaır.e!es! dürfıct, 

bunyeııi sıığlnm olan ulusların 

vicdanı.saf ve berrak olur. Ulu. 
1111! vıedanı s·ıf ve be:Tr.k olan bır 
ııhı ıı, hıçbir vakit yanlış yoig snp
mar:, hiçbir vakıt yırntı~ ııozc inıın 

1 
ma;:. Qn•.n ulusal viedıını ve uln
t!Al g&fi herşeyı olduğu •1bi gö
rflr n nı uzağı en y•kın gibı 
k.t \'rAr ve nnlnr. 





Saldle : 4 

Tercüme külliyatımıza 
katılan mühim bir eser 

KOKAiN 
Yazan: Pitigrilli Çeviren: Avni insel 

RADYO 
BUGUNKU PROGRAM 

Terrfırnr ımllh·atıoııı:, Kokam n I kullanabilen bir takını fıllcı ınalcule- '1.Sa l\lilıık Hi.00 Konu~ma 
7.~0 Program 118.40 Orkcııtra 

tfirkçeye çevl' ·m ıle, Pihgrılll'nın sıdlr; hukukçular, dıakıkatl tec lU 19.15 Oıke tra 
11mı i e r nl kaıanmı.e oluvor. Pı J •ttıreceğız:t kaygusile örduk crı n~- 8.00 l\lfır.ik 19.30 Jlabeı11er 
tıcrllll, munaır ftalyan muharr1rlerı lar·n içme, P<':lııde ko~tuklıırı (ha- 8.16 Evin saatl 

1

~19.45 Serbest 10 
anuıında muhitinıtı ve umanınıı> ki\:at) mef'humlle birlikte dU en 8.::o l\luzik dakika 
ldet n anımeleılnı nce nOktclcrl\! (haL:) L:aUlll'ııdır; kadınlara gelir.- * 

1 
ıo.G5 'Küme ı<ıır.ı 

hicvetıneaıle •<>hı et k!IQlanmıe b,r ce .. Pıtıgri?li, kadınlar hu u"undn o ı:urn J•ı ogı ıon 20.16 Rad. gıızl'le"i 
edıptir. Bit ~aç "elle evvelıne kt.dnr, luı.ılar insafsızdır. kt 0111111 (kaılın) l!l.!l~ MGdk 20.45 Şukı, turkii 

TRAKYA UMUMİ AJANLIÖINDAN: 

Trakgadaki mülki, askl'!rl mıiessese!er 
belediyeler, fabrikalar ve müteahhit· 
/erin nazarı dikkatine: 

1 

ldo ıt •cıva . 
1 İlim .SOvyet Hu :.anın nıer. 

kez .. i - Aydmlık verır Mnıleni 
ıp 3 Yotcı.,un terM - Rrsiııı lllıl

lağı.4 - Dolayısıle 6ylencıı dok ı
ııııklı soı Sonuna ( A J gellrııe oca& 

fht.iyaıeınıır olan her cin• maden lı:ön1üriınün nıilı:tannın a cele, 

Muıt•/• Paıa Catitleıi /Jctuat 
biltliril•••i ric• olun•r· 

ltalvıının ıı&) lı gıotetelermden biri- 1 t~B.kld .. Jni buraya nakledip bayım- l:'l.45 Hnberlcı· 21.00 Ziraat 
n n ahlhl olan mı.1harl'iı. 1''a'' t re- !arımızı kızdırnıaktaıın mcr:ık c len- 14.00 1\Jüzlk t t.Ak\•ımi 
j1rt'le bağtta~ıımanııt, h ıkı~ıııet uı un l r l(ıtabı okuınıya sr•kl teH·ıh ede. 14.SO Ankara ot :?1.10 .Muzlk 
kl"!!kin hicviyeler ne da~ anamAdıfı r:la. yaı ı•ları ' .. ı!l 45 Kcınuşına 
için ~aıetl'sını kapatnıı~. hııtti ken- t h ı ı i 

1 

boru<ıu olu ... ı; - Tı>ı· 1 çok clegı 

ı 
Saçların dalgıılanmıı. " G Akclger 
b'>ııılıııı ~luhatııba ım}•lenır. 7 -
1'erııi e ki bıı Turk ccngiverıdlr 

, l'zalc rııda ı. 8 - Kııııek 1'~rl•me. 
A"'nİ in~rl'ı Andre Gıdr'in tcrctl- 11 m 11 er 22.00 Orkc-tra dl!dnı italyıı:dan uzak\atnuya bılo 14.40 Bıındo t 

1rtecbur etmlştır. melerlle tanıııııft k. Son ır.nmnnlar- * 122•30 HnbMlcı 
Romanda 'DUayyeıı bır hı<dl rnın da, uç ciltlik mt·,hur bir '"On '\nın 18 00 Prog"rııın 22 .C5 Orkestıa 

maden 
olmayıp 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve 
kömürlerinin stok mahalli İ•tanbul 
Zonguldak havzası olduğundan aevkiyatın müra
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

•trafında cereyan eden hır takım üstuud , dıgeı kıymetli lıır ımıa lk·. 
1 - ··k F' k 18.03 Faıııl h!'yeli 22.65 ı,apanış. 

'Yakalaruı annatm•l&rının, çozıllnı" Rlll nı gcıııı uşlu . a at o e!er o 
leriniıı ifRde~ nı arıyanlar. Pl•lc:r ı. kıı !ar fo<'i ter ume cdılm"·•ti kl bu-

il kl 1 P t ili nu la yaloı'1 o roman d ı.:ll. kn•ınctli 
nnı zev ne varamaz ıır. ı 11?r , 

bergiın, etrafımızda, goz.lınılızün 0 _ 1 tı.ırkçronuz dr ol lıırulınlı~ bulunuyor. 
nünd~ cereyan edm hadt eh.•rı k,. _ du Avn fnııel, Kokain ile çok nıu
dıslne his gorüşUe t.e,b t etmekl 1 vaf!ak hır tere ıırı~ '\"f't't'rek hııJ..kın
ıneydana getirdigı, heı biri d·gııı hı- da h lıren (brcerık 17Jlk) şfıphrlc -
den ınce nukt!'I rlc dolu !ıkııılar rı 'r•!lden ~.en ıı~ırıl tanııımcn teıır.ilı et. 
blrıblrlne raptetmek. için ha iı bir ımştlr Ut ··ılt'ık roır.. nd ı\vnl in • 

roman mevzuu ~e(n .. k e lir. • 
Kukainde dP, rı l~ıılli, er bu ıt 

ldet ve t.dakkllı•rd n eı dfftn fc cfr 
bahislerine varıncıyıı kadar, hcrşe~ 
hicveden zarif fıkrulnrını, hır ltnl-
7an genctnın Parl te ıt'Ctirdığı hl 
aşk maccruıııın et.ı afındn dugunı

lemektedir. 
,Ttb tah lllnı ıkm51drn ı;onra raı -
~cfliğc baelı~nn P t• •rılll. k~ kın 
r.eki!>lndan fı kıran cı agır hıcvıyc. 

lerine doktorları, hllkuktuları ve hıl
ba68a kadınlaı ı hedef ittihaz etmek. 
tedır. Onun lı ıfınde, doktorlar, ellt·
t'İndeki resmi v~ lkalar saye 1ı dr. 
kocakarı tözlerı yerin ilmi tibıı lcr 

ile biri kU- ım1.a•ını atm ~ olan ıııu-
hııırı ıı in de- şımrlı butı.ın aµıı•lıı.:ile 
ür."rıne çullıınan yükte'\, aı lu1d ·ı 

gıbl güzel bır ımtıhanla sıyrılmtı"ı

nı dıleriz. O r.nman (be ı>tikı::ızl 1 ' 
kimde kalac:nk? T bl e ~ı fa 'h bıı 
liı;an ile yazmamı {mUellıf) t ! 

Kokain ince rıiıktclerdcn hoşlıınıın, 

ln•nn• du<ıunceve ııcv~drn, blı t!'

be um ı kıh kala~ n tcrclh fdr-n bi.l 
tun kal' lcrınıır.e tav,.fyc ederiz. Ru 
cıerlle kerıi!l h<'ııabma ncıırine teşeb

bll f'll ıgi Seçme E""' lcı· killliyatının 
bfrınd ini nreo ' ni insele ı.u :>"01-
da başarılar dıleıız. Fiyatı 100 ktı-

r12,ıur). 

Belaotaklat• - idrar aorl•t• ... 
B<Sbrek llaatahltlara•• kar,ı 

BELSAMiTOL 1r.u ...... 
Belııam tol ıdrar yollarını temıalıy•r•k hastalığın ılerlemMin• 

ve kana karıtrtıaııına manı olur Bılumum idrar yolları haıt.alıklı.. I 
nnın Udavı in iP t~lrı katı ve emaa ı: hır muııtahurdır. Ecu
nelerden aray nız. 

Satı:, drpo"u: Samı Aba, Bahçl'kapı lt Banlcaaı arkaaında 
Rııhvıınrılı" oıok&k "'o li. 

D·evlet Demiryollar.ı 1 lan la rı 
Bir sene ~"de lımit deposuna gelecı-k tahmınen GOOO ton maden 

kömGı ınden • ıOI) tonunun lımıt.te ve ıaoo tonunun da Adapaz.arında 
vagonlardan yere ınd rilnıe i ve aynı nııkt.ar kömuı ürı )'ine- ayni nıahal
lerd n yerden m::ıkırıe ve icabında "aronlara yükletılm sı ışı atık ek
sıı~m ye konmu ur 

Y• kJcme hnnımcn bedeli 50 ve botaltma oıuhammen bedelı 46 

e "7 (1 94 ı tartrine aı fiııadif paıarte 1 gün6 saat 11 de H 
1 'm~ Kllmınonun da yapılacaktır. l\1 uvakkat tenunat 

156 ,,.. 25 kuı ı ltir l~Lt·k'.lerln nı uayyen glilı ve ııaatıe Komısyonda 
bu unm 1 rı lu rı lır 

F :r.la lı ı ve tartnarae alms k lııtiye.nler 1 !etmeye müracaat et. 
mclldir. (9017J 

• • • 
Muhsmmen h :1 11 OH50l ltra olan IOı)Q() mefre 140 untım enında ga" 

~zi ( 1!/1!141' ptt7:nrteei ~unıl 11aAt CJO on dörtte Haydarpaşadn gar 
hına ı dahilımı .. kı Komiaytın tarafın dan •t" k ekııl!tme usulılc sn tın ah -
nacaktır. 

Bu l~ girmt'lc 1 tı1enll'nn (21\'5) lira (25) kuruşluk muvakkat te -
mlnat ve kanunun tay1n etttğı ve~a kle lılrlıkt. eksıltmc e-on11 saatine 
kadar Komi yona müracaatları lhı ındır. 

Bu lt• alt ,artııameler Komısyondan paraııs olarak da&ıtılmakt.adır. 
(9181U 

------~--- ---~-

Türkiye Cumhuriyeti 
ZIRAA T BANKASI 

Klrahk bo' oda 
aranıyor 

Caİataaaray, Takıim ve eiv.
nnda gunet KÖrÜr bot bir oda 
aranıyor. İdarMrıİldc M. M. "'Ö

muzuna melctupla bildırilrı.•••· 

Telgraf adresi: AKCEN - fstanbuJ Tel. 43858 

İÇKİSİZ SAZ 
. ....... ························-·········· .............................. ······· •••••• ••••••••••• • •••••••••• 1 •••••• 111 ••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Bnrsa Kıraathanesi Bahcekapı : 
Her pazar ... t 14 den 18e kadar kıymetli sanatkar Bay 

<1e Ba1anlardan rnütefekkil aaz heyetini dinlemek 

kaçınnayum. Kıraathanemiz içkisiz ve aezila 

fır.alım -

aalonudur. Tel: 22308 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satına ima Komisyonundan: 

Kerkezillli:1 nakil vasıtıı.lan için (32) kalem loletme, tamir, mu~. 
ferrilı:a T'esair matzeme acık eksiltme ıle aatııı alınacaktır. 

Tahmin bedeli (4009) Ura (26) kuruştur. 

A. - Şartnameler Mcı kezimıı lnaıınmından paraaız ,.ıımr. 

B. - Eksiltme 4/ll/!141 nlı gunü saat 14.'~0 da Galatada Kara. 
mustafapaşa sokağında mezkur mıırkt'Z Batın alma komisyonunda yapı

lacaktır. 

C. - Muvakkat teminat p.ıra~ı 'lOO lira 69 kuı'\lştur. 
D. - Ekailt..meye gireceklcrın Hl41 senesi Tıcaıet Odası vesikaları. 

nı göstemleleri şarttır. (9210) 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN. Y ATAI. lnlllan•ak hem keaealze n hem de 

sıhhatinize 
faydalıdır. Bir kuştüyü yastık 1 liradır 

Ya~tık, yorganlan da pek ucuıdur Adres: İııtar.bul Çakınnkçılar, 
Omer Balı. -o~lu Kuş 1 u ~ ü fabrlka11. Telefon 2!'027 

i ıİ 'h is a _r 1 ar U. Müdürl~ğünden: 
J - Açık ek ıltme ile JOO Kg. adi san toz yaldız ile 300 Kg. ince 

ve kalın boya V<"J nigi alınacaktır. 
2 Muhamnıen bedeli 1040 lıra olup muvakkat teminatı ('.781 11. 

radır. 

S - Malzeme ,artname ve nümunelerı muc1bıntt.dır. 

4 _,_ Jo:ksiltme 4/11/941 ııalı günü saat 9.50 de Kabataota Levaıım 
tub~ınde nıuteşekkıl Alını l\om syo ııunda yapılacaktır. 

li - Numuneler her t?un zu geçen ıubode e-önilebılir •• ,art.na. 
Dle ayni yerden becklsıı: ı.nabllır. (9237) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğından: 

. , . 
" . . - . .... . ·. .... . 

Deposu: 

Z. SAAJMAN 
lul•anhamam,Camcıbaıı hanı 

·~ ~ . " ( . . ' 

istan bul B~-ıedi'ye.si Ilalila!r ı 
. ' 

Toh ı 111 B ilk T. 

603.75 41.63 

166.GG 12.'8 

Cihangir yanıı: ınvrrhıdc Kılın('nli ml\İlllllcsinln Ka. 
radut tıoknıl'tllL a 115 inci adada 45/l numaralı ·~ 
22,16 metre m uı """"' ı;anaıı arsa. 
.o\k arayda lne l.ey mahalleıılnın Kocıhey _ 'Küçuk
fanga ııolı:nğında ô4 Uncu adad• 18-38 harıt& nıı. 

manlı 34,50 metre murabbaı aahalı araa. 

9 l111rlç ~aka dt•glL 10 Sıa 

rarak. 

ı•ukırn~11 n aıo.ğt: 

l - r>erın - (' ul 2 Tah•Pl-
b:ıhlr 1 F.•lci eılinlrnıııizcll'n bir -
Teı sı nıeKuhyettir. 4 - Ateı tutnıı. 
ya yaıar istikbal 6 - Olmak C\R 

emır l\hıtaa,.sıp, cahilce. 6 Kır 

yerde ırnkın olanlar Racı 7 \'a. 
ratma R Yolcu kamyonu Rn ı ' 

ı K ı rcelırge pı~ı pl~I olur. 9 \'e-
k ilik Vıluyet. 10 - l luvvuct'ııap 

ltall.dllmlt 

Daktilı aranıyor , 
Beyllflu Dördüncü Noterlırınde 

ealt.i ve 7enl barflerı bılen blr 
·daktılo bayana llzum vardır. Ga
latada MerLC'bani sokaf;ında Dor 
dCincl NoterUie mlracaat etlU. 
meal. 

En idareli 
LAIBA 

1f BORSA1 

21 - 10 .. 941 ..... .ı ... 
Le"dra l Steril• s.ıt 
NeY;yerı.. 116 DOtar 152,H 
: eae.,re 100 I•• Fr. -.-

1 Ma 'rlt 1M PeHta H. it 
j Y'o.·ıı1' a. 100 v •• -.-

Stolche . 1111 ineç kr il 75 

1:"..SnAıd v i. TAHViLAr X.aral111 '-rlhi 1888 - Serma1eal: 100,000,000 TOrk lirua 
Şube •• Ajana adMl: 261. 

ZlKA.f we TlCARl HER N EVi BANKA MUAMELF.LERI. 
Panı laınku...U.n p.1?.0e ıı.- ılrramı,. vari7orua. 

290 tahrir de!tt>rlnde Agop ııılııı a olup da tapuda kaydı bulunmıyan 
Sütlücede Abdus elam nıalı ıllc-.ıı le eski Duhani. yeni TütuncO Abbas ıo. 
kağında e'!ftl 9, yl'ııl 11 kapı No lı ars:ının son tahrir komısyonunca ha. 
zine ııdınn te<tbl• C'tlılrtıgl•ıdeıı tı:ı hi .. le nıetruken hazine namına teııcıli iste. 
nlldiğinden 3 11/!1-41 tarihine mu ııd ıf vıızartesi lt1lnü mahalllade tahki. 
kat yapılacaktır. Bu ı:ı:ayrınıcnkul ur.erlrıde tasarruf iddiasında bulunan. 
ıar varsa ı·esnıt v ikıılıırıle bırllla.e ııınhnlllııde bulunacak olan memuru. 
muu ve yahut daha nıukndılC'm Sultıınnhmrtte Beyoğlu Tapu Sıctı Mu. 
haf zl ~na muı acııa1 l:ırı luz.un u ılun olunur. • c916h 

Tahmin bedellertle ı!k teminat rnıktarlnrı t' karıda yazılı 2 puçıı ar. 
u satılmak ür.ere •Yrı ayrı açı\:: arttırmaya konulnıuştıır. Şaı·tnarnPlerı 1 

Zabft ve Muamelat MudurlUğü lcalcmınde gort.lcbıiir. ihale 31/10/941 .,_lll_r_a_•_l_Jell JtlMe 1 itti lt.6I 
cuma günu saat l4 te Daıml Encümende yapıl•caktır. Talıplerin ilk ft.. Yl•d• s , ıtU lrpalA.a.C. il.IS 
mlnat makbuz veya mektuplarıle tllale gunu muayyen aaatte Oaıml Erı- ,. 7 914 M• ... c.n•••I -.-
ctimende bulun'malan. c919h ,. 1 " 1 ili 7 te 60 

Aıladolu O.alrJel11 1 50.-
lı e-ka•• •a•• -.-
A11a• Çlmo•to -.-Sahibı: z. T. EeüzzlYA 

!S 

N .. rl.vat MüaOri: C. BABAN, Baaudıtı yer: Matbaaf EB0ZZİYA 

s 

1 'at. Rıhft• •ok n ••trope -.-

--------------------------ıı----------------~~!!!!'!!!!~~'!""9--------------------·----~"!!!""!~~!!!'!"~!""---ml"!' ........ ~!""------------ ı I Şark deılrmenlerl 1.-
Bügii/c %abıta ro1P1anı : 42 - Çabuk sliyltı Jeremy, deıiıın . Hır m1 ancak lk ımlzln lıitebıleceti bır 1 •=-==-:::o 

ıey mJ ... art. aesıe devam edtyordıı: ıl Borsa harici altıı fiyatı 1 

E rtc l ıctın sabahleyin erkenden 
Jeremy işini' gıtmı ti Doktor f nv.
cett ın oldtıı ulme ı l\lı ter Clın 'ıı 

muthtf bır dJıbe olmuştu. Onun ıı:ır. 
Zlraa& 8aalııMmda kumbaralı •• lnım!ıaraaız tasarruf hesap- tiıılne ıdıdıgı ıçın de babamı nuıs'ul 

la~nda .,.. u M lll'Mı balana lara sened'!I 4 defa cckll:cck kur'a • tutuyordu. 
ile af&iıdaki tllaa Clr• lkramiJ'• .. lıtılacaktır: Babam: 

' ada 1.oot' lıralık o&,000 lira l 100 adeı 50 lıralık 6/.00 lira _ _ Partiden ç km z ve ıınmz.etlıgL 
' • 500 • 2.000 • 120 il .(O > 4,800 > nı kabul etnıedıı.:-ı•ıizı sol lcyınlz, dl-
' • 261 • 1,000 • lt'O il 20 > S,200 ıı a • 100 > 4,800 > yordu. Daha dcıgı L u 1 ' nız ga. 

DİIICAT: B ... plarınaki panılar bir sene !ç.nde so•tıradan zeteye, ne ıçln bu ı . k ıı.nıı old\1-
..... tllfai~ Jkramıye cıktıtı takdırde r.- 20 fazlasıle verıle- ıcuauzu yazdırınız Bu kll Huı 'un 

.-.. J[w'alar Hilede: 4 defa, ı Evlaı, ı Rıı ıncikiııun, 1 lılart da ışine gelir. Cunku o zanı.uı A:;uıı 
• ft l Haziran tarıhlerınde ~ldJecektir, izal ğ na rakıp z olaı nk &eç lec •k 

•••••ııılliiıiıiİlilıiİiiİiiİıliİliiiiİİİlıiiıııiiliiiİİİİİİİİİİlıııı•••• .. I - Fena de •ı 1. · 

- Sana çiftlikten tele!on edlyo- - Sakta hayret etntıı rörfinme. ll~l==----a::==ı==-=== 
rum. Şınıdı, hemen buraya gt!I. Bir şq ıer scıylc .. :Dow'un ıteı·ede ' Retadl1• U Liwa 9> Kf. 

- Ne oldu? Söylc:;cnel. saklı olduğunu bılıyorum. Kaha H•tlbtrltk 116 .. tO ,, 
- Şimdı aual soı manı:ı sıraııı de - Sahi mi!. .Clilt• altıa ,,.. J .. ., .. 

tll. Bcnım otomo•,ıllme atla \'e lclm- - Hişt ... Kendine gel ... Sanıt gfll 
seye bır şey MVll! tı(•den buı :ıva gel. dıyorum işçi erden kend!~ıne çok em 

- Bana gelince; benim iolıa bu- Allah a,kına çnbllk ol. nıyct ettığım blı ı~ı ormanda dolaşır. 
rada bıt.miş oluyor. Zate11 fazla bır Telefoııu kapamıştı Dot?ru l(oı-aj" ı kerı tc 'lrlıifon 0'>w'u gormı.iş. 
t<!l' yaııanıadım. Sızden maııraflardan ko:ştum. Jercmy'nin otomob ı ne at.- - Bunun Dow oldutuna emin mi. 
faıJa bır para ıstemlyorum. !adım ve yıld:rım gıbl bir suratle ala?. 

- Ne munasebet. Boylı blr lieyı 1 çlftllğe do{•ru sfırmtye b!\,ı::ıdım - Adam, eminim, dedı. Gazeteler. 
aklıma bile getirmedım. 1 Çıftliğe vıııı dığım r.amaıı J orenıy, dPk1 rr. mln•len tanımı, ... Şinıdı ne 

Bu sırada bızmetçı gelıp beRı t.e. aankı tl'lefon eden kcn<l si de •ilmiş yapalım?. Sl!n onun masum oldutu 
lefondan ıstedıklermi haber verd cıbı: na cmınsın ... . 

Ben de babamla Mister Clay'ı yal- 1 - Hoı geldin Pat, dert! . N'crC'dcn ı -Tabıi masumdur. Beni buraya 
n11 bırakıp dı,arı çıktım. ı •klına esdı de burnlara uğr:ıclııı ?. çağırdığııı lçııı çok teıftkkur ederım 

Tc fon eden Jeremy idi: Ben ftdeta 11.ptalı~;mıştım. Ne soy. Şimdı orm:rna glder •e Dl•w'u bulu-
- Pat, dıyordu, yanında kimse 

1 
Uyeceğıml bllmır~rd.ım. ruı . 

val' mı?. Ya\ıı~ça: Hırfılrımizin yilıtin• mi.nalı nıirıı • 
Se 1 gayet yavae e-elıyordu. Merakı -· G:ıl, dertı. Hıç t>ozına lı baklık. Yıweığ·m:z harrket acaba 

1 etnııot m: Aca} .p hır şckılde ıı:rıtum .• Jcr.ı- d gı u muydu'!. (!J•v••• 'IJO.r) 

liirineit .. rlr : c • ...,t ... 
1360 H. 

25 l "'l -Şevval R11ml 

" 
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Güa • :l98 tf11ır ı 7J 
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