
Otu lçDncl •• Safi: 4857 - 501 

Noter Kanununun 40 ıncı -ı 
maddesi değiştiriliyor 

e e 

rı Ankara 2 7 (Husu i muhabirimizden te.
lcfoaıla) - ~likadarJaıdan aldığım malu 
mata göre, noter kanununun 40 ncı maddesi 

ta.namıle dc-~ı .. tirilmeluedir. _______________________ ..) 
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Cümhuriyet Bayramı 
Bugün Başvekilin nutku ile 

başlıyor 

rMIHt Şef yarın tebrlkAtı kabul •decek • 
Şehrimizde bUyUk meraelm yapllıyor -
Ilıca Palamutluk hattı ltletmlye açllıyor 

~ J 

Bütün memlek~t Cümhuriyetin --
18 inci yıldönümünü --

hararetle tes'ide hazır~andı 
-------------------------------------------------! 

Bucin 12,50 de ltir nutuk irad edecek olan 
a.,•ekil Dr. Refik Sa7dam ----------------

~--·~ 
Jltpony• 

nihayet harbe 

girecek mi ? 

G enenıl T oyoaua riyaseti al-
tındaki >·eni J9R.0n büku

-.ti •tt.1ar meWİİlle seleli bir 
Wt.chın futa oluyOI'. Bu laüka
.... in, malam ofdutu U.-., mil
let mukaciderahlll eline aJ.r al
... Japonyayı urbe Mirikliye
oeti iddia ..di1mekte idi. Biz ken. 
4i ............ çokluk ltu kanaat
te detildik. Yeni hükumetin baf
lloa erkanı asker oldujuna, Ja
IMftYM• da orda •• doaaamaam 
-~ fiddet U,.ueti iltizam 
~ilıleriwe nnaraa, General 
T•~ Wiluiımeti.U. telefine naza· 
na daha aiirat Ye azimli bir siya
•t tllkip ve tatbik etmesi ihtima
l~ nritti. Fllkat Japon
'"8111\itlııalııei~ ..... 
........................ et 
etmektir. Bu millet çok yatan
...,._, eok fedakar, çok nki 
._ ical..da çok ahlıaadır. Ayni 
........ JaPG117acla IMziln frenk 
••ıliiitaia Anupa Te Amerika 
lnilleleriae 0 ... 1 .,1_ • ' • ' L!! 

.,. - IÇln IÇIEI uu· 

An k aı-a, 27 (Htı!lll!li ~n~habil'i.'~17.-111onra Bayramın kutlnnıııu-ınıt haş-ıbedi liııglı~ık tezahüratı yııpac.ıklıır-
den telefonla) - Şı•hrınıızdc ( uııı.

1 
laııucaktır. dır. ı\ynı <:aatt\• bıı hl•yet J.,lıeıli 

hu_riy~t. B1ı1yramı hazırlıkları iknıRl Saat 11,45 de ızciler ~11nı11ııpaza- Şef kuhı·amuıı A~türkuıı nıuvııkkat 
edilıntttır. Ya11n (bugün) ögleden rııııla toplanacak w ('(imhuıiyele ~- (Dıırıı111ı ııahifıı 8, ıııitıın ! rle) 

Barem kanunu 
tadil ediliyor 

Hazırlanan kanun lligihası 
memurlar için geni 

hükümleri ihtiva ediyor 
Ankara, 27 (Hu u i mu halı irinıızdeo telefonla) - Maliye Ve

:kilet.ı, bar<'m kanununun tatbıkııtından alınan neticeleri rözöniin
d tııtarak l:!u Jusnunu ta~tı edecek •• Hıtfyaçlara ta"' eenp wre
ce bir eekl14e yeni 1nr liylha basırlaaJ7a Ntlantıftır. 

Hazırlanan llylhaya göre gerek aaH maaflı, gerek ücretli, ge. 
rekse ihtıııu mevklinde bulunan ve yeniden memuriyete alınacak 
kimselerin tayin •• terfileı-i için yepyeni hükümleı bulunmaktadır . 

Amerika Hariciye 

Nazırının beyanatı 

Amerikanın 
harbe girmiye 

niyeti yok ..... 
Amiral Stark'a göre 

Almanya 
hazırlandığı 

zaman 
Amerikaga 
saldıracak 

( 
\. 

Salt 28 Birincit~ı 1941 

Ahmak atlam, balıtigar
lığı ıızalclarda, akıllı aga
iının ucanda arar I 

J•••• Qppealaeim 
(~ 2 ..... ._ ..... , Telefon : 2 O 5 2 O 

Tclg. Tasviriefkir, İstanbul '------------------------_) 

KAL.tNl Kİmri 0 tOO 20 
ıc:m . 

K•rlsçeva Vladimir> 
Sereıyevo 

t:'I Klino o oPokrov 
~o~~nsk Orr.eçovo-

Subzo11 
0

Rusa _ ~ Y~uyevo 

Borodmo .;>,-'!J MOSKOVAoYe'?oryev$k 
Mhzaysk.a ~ 4'~~ Bronnizi 

0 Podolsk Kolomna 
Vyasma Mafoyaro- Serpurov R 

Yucnov •5~ .. . ·~~ya c;an 
~ Kalc.•ga ~asçır~ . o'Q.'-"' 
Mosa:sk ·. AlPlto;ın Mıhaılov Spask. 

o . Pere~şl~ 0 
o . 

SP.rpeısk 0 -o._Liçv rı • TUlA ?ronsk, 
Kosseı sk r ı....., 0 Sk . tl!lf_._,- . r opın 

~-Brelev...4 YPn•lan~ o 
Bo C'• } r . ~ 

o ~J Tsç~rn Darıkov Rc:--:enburg 
Sryansk ~,,,..._, 0 o 
· o Karıats{1N r-1zensıt"y ~ Lebeayan 

eırem:)V . . 0 
Or.eL · o Novosil Mıçurınsk. 

o(Kromi Yel~z. o Lipezk 

tfımitrı·ye \ Livni{0-sos<'a ~adonsk. 
l "sv~ . KURSI<. VORONi:SÇ 

Şark ct.•phesi merkez kısmındaki har·.!. itı .söaterir harita -
J --==========-------

Askeri Vaziyet 

Moskovanın 
batısındaki 
Rus mevzileri 
yarıldı 

-·-Bir habere göre 
Almanler ıehre 
10 km. mesafede 
Donetzde düş11ıanın 
bir mukabil taarruza 

püskürtüldü 

Rus zayiatı 
6 milyon 

BERLIN 27 (AA) 
Alman oıduları Bil~kumanda.n 

' 

ıın tehiıği: 
IJoğud;:ı, fona havaya rağmet\ 

ırnrruz hıı r<!'ketleri yeni tcrakk -
ıer ka}•deımi~tir. 

Doncc; ha. zaıında, du~manın, 
ileriememızı \'8'. a"latmak ıçın 
va Jtığı n ukub 1 hi.ıcumlar, lı ti 
ycııa kıtla~ı ııa, l!"ııınde .. kım k-. 
mıslır. Pl•:ı;ınan ağır ka} ıp a .a 
gl'!r: atıl mı . 'üzlerce csır miıtt .. _ 
fiklninm:in ~!ine geçm "'tir. 
Bu bahsın dıjier hRberleri S. 3. Su 3 et. 

Harkoftan sonra 
şimdi ·Rostof 

------ 1 Sovyet tebliğff 
~ 

Şimdi göriilü.oTk.i, Ruslar 1937 de biigij/c rüt• • t 
beli lcum•ndanlar llrasındtı yaptıkları tasfiye s t a ı 1 n o y u 
ile lcendi kumanda laegetlttrini 6altalamışlardır. 
B le .ı 1 I• •k unun sararını ç• ıyorlar. l' ıanııye ettı 
Y a.ıas; General Ali Ihsan Sabis ··--

1 
auı oBDu 1ı:ıMAr..·vA:-oLARJ/ı.'DA.:'f Cenupcephesinde 

f.C Uktetrinci• Almaıı ar Harltofıdan tlnadı Donetz r.elırı ı-arb nda yaziv-1- v.abim 
,.hrtai .,,. llun- f6 frilotMıtN fbaali kahil , otan SoY)'t!t taYırMlert ımM ı ~ 
1Arkf11ındekt Belgorod tehrtnı zapt- ve eatr .. d.lmıık tehlike ne maruz 
ettıler. Feld Mare,al Von Reıhenau kalmışlardır. E asen Ii.m;tof ;ıehrı de Almanlar Leningrat 
kumandaııındaki Alman orduları Don nehriııın ga ·p laıafında oldu· I - .. J 3"'7000 k • • 
Harkof ctYarındal<l Sov~et kuvvet. ğurıdan bu şehri ıırndafaa ıçiıı n hı1n onunae 1 1 ışı 
!erine, garp tarafta cepheden taar- müdafaa kıyınetındcn ı~t;fad·· mum- • t d ·ı 
rur. ve şımal tarafta ~·andan çevırme kfın değildir. l~u ta . af akı Sov)et zagıa ver l er 
suretile Doııet.z nehrı gerisindeki kuv11ctlcrinin Gene a' Von Monslcın 

~· huaamet •ar4v. Japonyah· 
lar, ~ a11r orta...,_ doiru 
lngiıız ve Amerikan donanmala· 
nma, tİcart!t kapalan111 açmak 
W.a..ae. bir aia ......... bir 
~ Japon liautnuu ballp topa 
~rustn acasmı -çok hakb 
:... • anutmamıflardar. Ve bi
lan ~-ize söre. u.a,.r· 

l1:1gilterede 

hoşnutsuzluk 
Halk bazı kabine 
Azaaıaın mesaisini 

Bolşevik nılldafaa tertibatını sukuL kümandasındakl Alınan oıdusu ıle 
V AŞJNGTON 2 7 (A.A.) ettiı miıJlerdir. Harkof civarındaki İtalyan ve Rumen bırlik!crının la -

JllOS'\0\"A, 27 (AA) 
So\·yet öğle akti tcl.Jıg : 

._ lcö,eainde kendi medeni-
.,etile, kendi ltaWe •e aleminde 
, .... kta -L 
nı.lıaiı h -h bu milletin, ui· 

u tecaYii.an intikamım 
eraeç almak ea -~%.:!-d 
~- .r-sun en, en -:w-..w., IMr feıd· • 'iN 
mı11ı aay-, bir İnefts• .' IÇIU r 

Yinnin • •eclır · 
1ani 19~ -::s '-tt\\danberi. 
laa b" d L_ Rua - Japon 

ı . m enueri Japon, anın tak. 
=.olduğu ai:raset, iyi tetk: 
adlftl Glursa, Japon,anın 

. adan, hesaplı hesaplı, her 
~ L............_ yapmak aureti1e 
~ F S•Je:re dofru aittiii ıörii· 
1.1' alcat ....... da, Japonya 
.. ~ 9Dlı timullü ve çok risath 

SIJaaet ta~ip ettiiini tamam.n 
-.tturac:a1c ....-ette :rol tatar. 

ldMese&a 1914 Cih ... Harbiade 
o uta .. 'bi. tnptere •e Fransa 
l.atta Raaya " Amerika ile bir: :::-Q A_!~.,a ....... cephe 

• . ·-· Japeay ...... prp 

Mare,.ı Antonelko 

Rııaıyadaki 
Yahıdiler sirıiıe 
ıiıdıriliyır 

Antone6co 'nun 
Yahudilere mektubu medemJe~ ilenüle 'beraller )'Ürü· 

mek amıınd~ olclatu aehabı b 
..&e ıelir. Hakikati halde .: · • • • • 0 0 ·r-
lap0nyanın maksadı müatakllel SovyetJer S.....altyayı İfsa\ 
~nlanru cyutmaktır, çünkü ettikleri &aman yahudiler Ru-
o tarihle d d k inen aubaylanmn ,üzlerine 
bla r e daha yüıuit e i ni· tiikürmiitier, apuletlerini sök- • .. ...:;tara&. ıaçık aurette i,e bat· r miifler ve askerleri aopalarla 
•raldan '::' gelmemi,tir. fakat öldiirnıiitlerdi. 
• de hayli •eneler daha ge· ......,....,....,~ 

çep Avrup ·u ı . b .. • • " ' " • 
kü harbe tele ~d~ı et erı, ugun- BOKDIC'v. 27 (A.A.) 
ı d ld • • iim eden sene· ·~ 
er e 0 ugu ıilail..!.ı · ı · d"' Rador ajanııı bildiriyor.· 

'

erek "tt h' utraD' erme u· 
• mu e. ıt ve llliiatakir bir Rumanyadal.i yahudi cemaat-
ı11aaet takıp ed-· ı · · · M 1 A t k ıeldikleri b• ~ .. .ayecek hale erı reısı. areşa n onca oya 

ve lnaenaleyh f Beııarabya ve Bukovina yahudile 
da:.tiikleri vakit Japon7a = rinin Bug nehrı bölgesindeki. Get
~ asd maksadını göatermeli;t' tolara gönderilmesi 1..-akkında ti· 
~dlit etmez. Nitekim bunda: kiyetlerj ihtiva eden bir mektup 
d ... ~el Çin seferine batla- göndermitlir. 

t... 01- ı~'7 sefere çok ale1h· Maretal Antoneıko, verdiği ce. 
•e R-,.h ~eye, Amerikaya. vapta ezcümle demiştir k.i: 
EMktaD ~~ .~ydan oku., a· • d"'d L.h d' Çiinldi ... ~ ar traJe ı en .,,. ıe ıyor ve 

0 t.rihte ~li I ilt muhakkak bir ölüm tehdidi kar-
1'~ 11&1 e- tıaında badunan yahudiler lehin

(D..,._ -..,,. 
1 

EFKAR lde ,efaat i9tiyoraunuz. Kederini. 
• atee. J de) (D._'"' NAi/• ı, ltih"' 1 b) 

beğenmiyormuı 
RERNE, 27 (A.A.) 

La Sulsse gazetesinin Londra mu
hal:iirının bıldı ı d ıglııe gore. I ngiliz 
efkarı URlumıy •sınde hükümetin 
takip ettıği siyasetten doğan bır 

(1'el!a111ı ıahife 8, 11ıtun 6 dıı) 

Ayan M~ciieı Hariciye Encü- taaııuz haıekl'•lerının bu tekilde arrur.lnrın:ı muk·nenıe eılı>bilec k. 
meninin oıtaraflık kanununun ta· olacağını birkaç defa ıub· etmıştik. lerl !JUphelı olduğundan, Alman ta•
diline daıc geçen hafta akdedilen Sovyetlerin cenup mıntakası kuman- yareleri Don nehri uzerınd ki k •ıı
toplantılaı ~nasında Hariciye danlıl'ı Donetz nehrı garp tarafın. rfllcn talıılbe ve Sovyet a kerl rı
Nazırı Cororll Hull beyanatta dnkl fabı·lkaların, maden ve kömur nin bu koprulcrden tstıfade etmele 
bulunarak dem.,tir ki: • ocaklarının bu'unduğu sahııyı ·ıe rıni menetmlye muvaffak oluı a sı:ı 

2 ı ktn' 
miı Harkof. Tagımıog, M •j ı k 
Malo~aıu lav<'tz stlkaı t 1er ı d 
haı ebelere devam etıııl leı d r 

Gece yarıaı tel>liti 
Mo kova, 27 ( :\.A ) - Sovye e-

cBirle.c;. ik Amerikanın herhangi aanayl şehırleı inı müdafaa ılfl! fazla Rostof ,ehrhıın, nıudafil rlle beta-

' 
ld d St h k 1 ki d rın gece yarı!!ı teblıği: 

bil •ekildc hakıki harbe atılmıya meşını o ugun an ve a no oe - ber Almanların el n • ·o ı.y • a u • " ı ı d 1 ı 1 k (De11am1 ıcılı ır 3, ıutıııı :'i tl•) · ı· kt Hu" ku· m t h •
1
• ı nı ı\ man ar an 11t re at etme ıçın şcceğ! işıkiı dır. 

nıye ı yo ur. e , a a 
· d f kanu . t be\hude yere günlel'C'e UJ!' I & • ••ın - (De anıı solııft • B11f••n 5 dl'I 

nıe~ru mu " aa nun ıcap e . 

:::;:ğ; .. ,. •• e i ıak;p eylemekte-' (ÖLENDE Mİ? ÖLDÜRENDE MI? 1 
l\azır, Sirl~şik Amerikanın ıe- ._ ~ 
(Devamı .. yfa 3. ıCtun 4 de) ' -" 

................................................ 

............................................ Vahim bir hadi6e 

······························-............... ···············································- Çifte cinayet 
Japon-Rus 
askerleri 
arasında 
çarpışma 

. 

Okul ve hayat 

H tÇBİR b..lckal, hiçbir mU
bendia, hiçbir riyuiyeci, 

hiçbir ana ve hiçbir baba. .el-
bud y .. ı tahsil .saim• ıeçmİf 
hiçbir iman: 

- 75 rab .... 37 ile grp 
eti 

Dİ7eceti , .... 
- Çarp! 
Yahut: 
- Çarpay eti d ..... -. 
Fakat okul, çocuta ._ 

böyle öiretiyor. 

Okulun ÇCM;pta öirettiii •• 
hayat dilinde biç mi hiç kulla· 
nılmıyan kelimeler sayaaı•. 

Bu inlibakaazlıktan birkaç 
münakata mev•uu çıkıyor: 

Liaanw te,ekkülünde ha:rat 
n11 okulu takip eder' okul mu 
hayata? 

l..iaanut öirenildiii 1• yal. 
naz olıul mudur? 

Bu sorgulara verilecek b• 
cevap ika olmalıclar. 

Şöyle ki: 
Eğer okullarda çocuklara öi

retilen doplay, çarpa:r ... • ıibi 
terimler, halk dilinde her sün 
kullanılan ecem, zarp ••• • 11'hi 
mefhumlann kartabit ise okvl ... ,.t. emriadedirı çoauk .. 

P•...,; SAFA -------
kadar cçarpay• diye bellemİf 
oluna olaua hayata çdnnc:a 
«zarp• cennımı kullanmıya 
mecbur olacaktır. Bu inkılap, 
laayata aykın olcluiv için ölü
me moJahUmchs. Fakat okul
da çocuğa öğretilen «ulaç» p. 
bi terimi•, halk dilinde crabab 
•ıyıaa•• halinde her sün kul
landmıran, taınamile ilmi mef· 
bumlann ka.,.tıiı İle ba,.t o
kulun emrindedir. 

Lisa11111 öjrenilcliji yere se· 
lince bayat dili ha:ratın içinde, 
ilim dili okulun içinde öireni
lir. 

Bn okullanmızda hayat dili
•e dahil terimleri de yenile9tİI'· 
mıye lralkhjunD için, bot yere, 
bir okul ye hayat ikiliji yarat
m1t oluyorua. Bilelim ki bu 
çatatmada hayat ola.la baakan 
çdıacak. 

Fakat hayat diline dahil ol
mıyan tenmJercle bu ikilikten 
kurtulac$· Çünkü okul, bu
rada, bayatm muhalefetine ut
ramıyacak ve tabii müttefiki 
ilmin münheretine kavu,.c:ak. 

BütÜn hatimiz ilim ve hayat 
diline dalail terimleri WrWria
den ., • ..,...1nw . 

Mardin de genç bir adam, kendi babasile 
kendi karıaını bir yatakta görünce 

ikisini de balta ile öldürdü 
iki taraftan da /Mardin 1111ılaa6iri1J1i:ı Cemal Iıınag bildirigor/ 

yar al ananlar var 

Sabık 
Ôrfi idare 
Komutanı 
Dün akşam 
Ankaraya gitti 

Manısa Mebuslutuna aeçılen aabık 
Öıfi İdare Komut.anı Ali Rıza Ar
tunkal, Jiln Parkotelde bir veda zı
yafeti veımiştir. Ziyafette Partı 
Reisi, İııtanbul Merkez KumJl.ndanı, 
Hava ve Deniz Kumandanları, Vah 
Muavini, İstanbul Basın Birlığı İda
re Heyeti Reisi, Emniyet Mildüı ınu. 
avın! v~ Örfi İdare erkanı hazır bu
lunmuşlardır. 

Kazamu:a bl\ğlı bir köyde tüyler 
firpertıct bir cinayet iflenmf.o, bh-
kainpederle gelini balta ile katledil. MOSKOVA, 27 (A.A.) 
mıştlr. Bu cinayet hakkında elime Vladlvt\ı;toktan Tdss ajansına 
geçen malumatı yazıyorum: blldiı iliyor: 

Katil, Akpınar nahiyesine b·ığh 23 ilkteşrin ıcimü Cı-askim. hu-
Geınıik kiıyilnden 18 yaşlarında Ah- dut kciyündeu biraz uzakta Japoa 
dullahtır. Öldürülenler ise, katilin 1 askerlerinden murekkcp bır rnüf-
baba:sı Mustafa ve Abdullahın genç reze hududu geçmi~, Bolcha -
kanaı Zeyneptir. (Devamı sayfa a, eütun 4 de) 

(Deıııımı Hhife fi, ırütmı 6 d•) \. J 

300 mahkiim Nafia 
hizmetine verildi 
Beı yeni Cezaevi inşa ediliyor, mahkum. 

ların yaşayış tarzları iyileştiriliyor Yeni Komutan tayin edilinceye 
kadar örfi idare işlerine vekaleten 
bakacak olan Örfi İdare mahkeme. 
leri reisi Korgeneral Tayyar, ı.iya. Anlcar# 2 7 ( Husuai ). - Adli. 
fette hasır bulunanlaıa hitaben bır ye V ckiletı hapiaaneler ve mah
kaç soz ıöylemif, buna Ba ın Bırliti ktırıılar hakkında aldığı- kararlan 
İstanbul .Mmtakaaı Reisi Hakkı Ta- catb ke gc,..mif bulunuyor. Bu 
rık Uı cevap vermlştlr. cümleden olarak Denizli. Manisa, 

y&ptınlmıya ba9lanm1fhr. 
imrab, Zonguldak, ve Kara

b "ik bapaaneJeTindeki mah)dim_ 
ların adeai arttmlacaktrr. 

Oiier tarahan Vekilet Nafıa 
Vekil eti 'e Devlet Ziraat Kuru
(~ ..ıti/• ı. rihı" ı a) 

(Devamı aayfa 3, aOtun 1 de) B:ıiıkesr, Güm&ithane. Menin 
miiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Elazıida biTer hapiaau Wauı 
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4 2:~ 2 soygunculuk a asyanın 1 1 1 Musseselerıu Japonya-Amerika 
Artık "!ukayeselerlmlzı dun ile vak'ası ROSTOF h . .. .. t 1 yır Ja~a~leAmerika arasın. 

SiYASi VAZIV~'.1: 

değll yarınla yapacağız . 1a11 1 1 daü. ~ ~ d•e-c limlouriy .... _,,. .... doi- ........ b...... 18 ,_.ı. Geceleyln kadını yere ş e r 1 FakırkimSeıere ;;;!°b:"'.!:."" ~ -:!'k;~ 
anl•n aibi bir delib.aıdır. Yeni devrin yeni nesli. dünun vattrarak bllezlklerlnl bugUn bedava balllı sn kaldıiına bükmedılme~tedar. 

kara ıünleı ini ancak lcitaplardaa ve büyiilderinden 01nıyup öğre- , I dl r v 1.,_ A ı.._ 1 . Zat~~ Japon. n:ıatbual! yenı Bat· 
aebiJdii.i kadar L:ı:.. I_!_ d ..1.-.....!- ı~L-...ı! .. , __ b" allrken en•• en 1 .n..a "aıgagı orupaga l/IUi •gan d•'"i' ... nehi,.. tevzi edilecek vclcilı ve Hancıye Nazırı Cenernl 

... u.qor. ve ._ •• erM ~, -•an pnn:r iZ• E lk" - b" i 1 --ı dli d:r.erl ll l k d b l h 
2.a yaunılmada.. bü"t_.. --L..":.1 _ l.&L-01: .. L:t .. _ı __ _.__ _ vvc 1 gun ır s b"n z, 'b go a'1nın Jlllıvasa a no tasın a • •nan ~. ;, Tojomm mü:ıakereyi devam elti· 

~ -., --. w .. --- • ........ ~ - ,_ k t d r Balıkçtlar dtin 60,000 çift t&-_._ L~a--•-~aa ~~L:a:..· • gece olmak lncre so ... a or asın a S tl • "lı" b" . le "d rerelc anl .. mıy• imkan olup ol· 
- -UO"-.nı ,...._..~ ovge erın en mıı ım "sanagı wt•r e.ıı ir. rik tutmuı.lardır. Bunun 30.000 

Onurı r·..:... cd!!-1! ..ı::.:.. b•-::-:ı... =.ıvm•t:.. ·ı ..1-'La "ıy"ı an· iki soygunculuk vakaııı cereyan et. - madrjmı anlamak için yaptığı te. 
y--, - ııa.,.._ ..... ._ " ... .. -l \._ çıftı harice gönderilnuf ve tuzla· 

a.....1> vecinai hir taraftan yakam• pt~iğ'irn aebeptea clol•· ınl~tir. Muharrem Feyzi JOGAY yıdara .atılmıştır. Fıyat çifti 110 maal$'Ul beyhude olduğunu ilk 
)ı, aaniyt:n zamanla elemlel'in teairleriei kaybettikler"ı ba'-'-n Soygunculuk vııtal~nndnn gece- eünden itibaren ilan etmifli. 
daL! h" • - Kaı • olanı Kevsc1· ndında btr kadının ba- • kuruştur. lııtanbul piyaauına da ş·mc1· hk " k . de-

au l'\I ı kaınnHba ôtürii ya"f Yava, kıymetini kaybetmİye mab· d 1 t" • R ostof fnn.ali Kafkasyaom eD J intaa ile birbırine bailamak için 2000 çift satılmıştır. Balıkçılar 1 1
• ar. muEa ercnm . 

lıimdur. ~10 aıı geçın ş ır. • . Jk büyiik beldesi ye bütün ı birçok te,ebbüsler yanılmı•ta En N•ıı kalıın 48, '000 çı"ft balı~ı de- 'l:aınnna unkan kalmadıtrne tcmın 
Tak,.imd ou11·an Kev r.· e~e ı ...... T-< ""· • d" Ç'"nk"" A ilı B h 

•• ~ Dogıuc!U1', son 20 sene zarfında hiçbir millete nasip olmıyan çeç vakit Bcyoglundn Yııhnı t' afkaıyanın anahtan ıayet mU- mühimi Köprülüler devrinde ya- nize döknıcktencıe ha_yır müesse- e ıyor. u u mu an 8 1 
,. 

bü1ik hamleler yaptalı. Geçtiğimiz yoldars seriye doinz baktığı. g=~ınd::ın geçerken knrnnlık bıı him bir beldedir. Ayni ismi ta- pdmıflı. lenne, leyli mekteplere, bu me- ye NaZiro"ın 5.on yaptığı beyanat 
~ıız zaman ka~ettğimiz ınesaftnin azunluğu bizi hayrete c1·· ürebİ· ku ede beklıyen m~hul lııı şahsın fıyan diğet- Rus tehirlcrinden td· Bu kanalı açmalıt- maksad yanda as:.eri J.i.clerle Darüşşafa- 1.ap~? ~merika~ anlas~esı gav· 
lır, ~!ti vazifemizi yapmlf olmamn ırunın;nu hile tattırabilir, tecavoıwne marm k:ılnuştır. ir1}'81 ı riki için (Don üz.erindeki Rostof) Türk donanmasına Hazer denizi· ka , e Danilacezeye tevdie lrnraT rı ~umkun oldugunu ısbat et• 
?.ka! ıtır.af etmeli ki, Türk camiaısını muasır medeniyet seviyesi v guçlO kuV\-etll olan adam Kevse- diye maruhur. ni açmaJc ve ~rka Türk alemi vermişlerdır mıthr. 
uzerrne çıkarmak için, yapılacak daha pek çok İt var. rin İlZCl ine atılarak kendisini yere Rusya tarafından K(lradcnize 1 ile sarp Türk alemi Türkiye ara· Bunlara yapılan tcvziattan aon- ' Albay Kn?,X .bu. beyana~d~ 

Yen~:ve yaratıca bir hamle zihniyeti ile- bugünkü mevkümi:zi ynt.ırmış ve b'ğırınnma.'lı içın de tıkan iki büyük nehirden biri olan sında ıiy~ı ve askeri irtibat ve ta da ellerinde SOO ton torik kal· ~ponya .bu~?kü ~üfuz "!e hakı-
olan!• degıl, olması lazım gelenle mUkayeH edelim, hiç fÜpbesiz b"Zını lı:apatarak kadının kollann- Don mezkur denizin bir körfezi birlik temini ıibi büyük bir gaye c!ığını göıcn balıkçılar bunu da mıyet d~~eaanad~edlÜfletmıye de. 
her ıstikbal merhalesinde biraz daha parlayacak olan büyük Türk_ '6olki oltın blleziklcrl çıknımıyn baş- hiil:münde bulunan Azak deni'Zİ- idi. ldnnbulun fakir halkına dağıtmı. vanı. ettiğa tak ır e Japon ve ~
lüğün yeni (Kızd elmaa) na, yarmki Türk düoyıısının mefkuresine taınıştır. ne ııkmakta.dır. Roetof Donun Malumdur- ki karadan irtibatı ya karar ermı~tır. me-rikan donanmala?"~ • çaresı:ı: 
cloğnı yükselelim! Kev er bor ne kad11r kıvı nnmış, tlenize karıştıjı yerden elli kilo· iki araya ıireıı pi rtevlet İran T evzıata bu saıbah Balıkhane• ç•upı~kl~nnı bildınnıştır. • 

Türk vatandafı yannı gözünün önüne getir! Bugünkü vazifeni ugıa mışsa da buna manl olaınan ı~ metre içerdedir. Şimali ve cenu· marn olmqtu. Bu kanalın açı· de başlanacaktır. <Yı.urduğu sem· . Y-.nı JapQr.ya Feleme~ Htn· 
daha iyi ta\cdir edersin! ,~ meçhul ,ahlS, kolund ki bir bile- bi KafkaSj'aya giden çifte hatlı l:ırnaması büyük Türk. birliiinin tın poliıı mevkimden bır fakirlik dastanma ds~il .Cava ve Sıngap~. 

Dün bugüne imreniyor, bugün yarına imren.ecek. zıgı kaµnrak kaçnııya hoşlnmıştlr. ~·egane demiryolunun Avrupa i!e kolayca tal:akkuku yolunu zorlat· kal'•ıdı gelıren torik alabilecektir. ~ karpsmo~ Sumat~. ve ~·· 
Cihad BABAN Bunun ilzcıine serbcstlıvcn Kevser.! birlettiği ır.oktada bulunan Ros- tırmıftır. ger adalara hucum ettıgı takdı.~ 

=-::--::-::=-::=================:_~ f ~nda bn lnmış, hemen ydl eıı tof nehri muvasala yolu gibi de- Don ncbri mansab1nda 300 MUnakalat Veklllnln de AıneJ"Wan donanmaımın mu· 
~ tıek~i ve poli lcr mütecavizi biraz miryolu ınuvasalası noktasından •kilometrelik büyiilı bir Volga Y•-1 tedkiklerl dabsle edt:rek .~ ... pon donanı:naıı 

onra ynknlamışlardır. lda gayet mühimdir. )at. BunW1 en mühim kolu 75 Mtı k Hit \' k 1 Cevdet Kenm i1e. h.arp edtteruıı anlatmak ıste• 

1 

Altın bilezik P~rıışk vn adında Ayni zamanda şimali Kafkas· 'ıkilometre uzunluğundaki Aksay- 1 dna ıı düne ~:vlet Den•~·ollan rnıJttır. n_~ • • • ha 
birisi olan mQtecnvızde bmunmuş Vt' • • d D eh · · •~ı · ne ayı, u.z apon eı-nmnuınıyesı ue m 

S 1 yadaka petrollcn karadan Rusya- i ır. • on n rınm fe141 e Ye gır· 1vlctmesı Umum Mudilrlu ünde meş dd k ağı b Hint .. lkesi 
ablblııe lade olunmk'tbıştur. 1 . uflç u ya ve Doneç havzasına isal etmek <iapları oin·adıiından Dinycpere '"'I olma• Umum Müdurden ı~ler ~ Ae laynSak nlu ~~- ve. 
hakkında zabıtaca tn ·ı atn g ı ış - ) I d-L • d • f • .. - "' ntn ng o· so arm nwuz . te bu unan petrol boru hat an nauran mıft nya e aeyrıse 1tıne Ozcrınıie b:nhnt nlmı~tır. Vekllln hu. · • 1 d- k b .. ··k 
miştır • • 1 ·· "tt' R t f · d tes.rı atın .. ıı çı ması ve uyu • . Rottofta bırleşmektedır. musaı ır. os 0 CJvarın a ge· ıttın Ankııuıyn ılonnıc:::ı nıuhtcnıel - A _ _. • · • :ı..t d. · 
Dığer vakn da, Fıruzıı~da oturan .• .. •. • ni }iği 600 metredir. Fakat ille- ıyMJa ycıu aı)'ası ve '>' ısa ı nı· 

to2 Yasan: KANDEMiR Eron adında bir kadının ba ından Rostofun dorduncu bır ehem· b L---' ---•- - 10 dlr. xaıuın Japoo)anın nezareti allln-
. t• d ··h· • I anarua .-..r t-.t"*1 uman ........... -........................... ~mi tir. Eron, evvelki ~r{ln çarşı- mtye 1 e gayet mu ım sanayı b' t .• b 

1 
1 Kurtuıu, vapuru da teaiai çaresiz olduiuna ve bu·. 

Lenin in kat'ı kararı karflsında eon dan öteberi nldıktan. sonra Bursu o- "1\e~ezi olmaııad~hr.. 8afılc• ı ın,:a:f ;;~~unu Jl~Oo ve ayaklarile dUn Yun anlatana na. k~r!ı çıkacak .her ti.irlü engt:1-
kağınılnıı evine gıdcrk ... n, ynnına 1 fabrıkaları boya, ~ucaaye, em~: 2000 kiloro4'trelık kısma vapurla· hareket etti le~ı aılah kuv~etile bertaraf ea-

ka rartmlZI Vermek mecburiyetinde kaldık limer nclındn 14-15 vaşlnrındn bir YC. mutfak levMınu, tenelce, ka • I . .. 't(" C:-:::.d ı' maye aunetml! bulunuyor. 
•. - l k .. el . d ni rın '' emesıı~ mu.'Ylı ır. ~ an K\lrtulu~ •apuru ~ ton yiyecek . •- b" .... ....__...:ı.._ 

Ç')CUk yalda mı • -.e ehndnlrl ~tmlayı 1 gı , o' e. mefllt ve ma e ld • '"h. • D • Yenı Japon .a .._.. .......--
:Fakat Lenin bir tOrlü bWm arzula. f kapmıştır. İçinde 600 lirn bulunnn efya imalidir. Bahri infaat lH· ~ . .'~k e'i> mu ı~ ayagı if do~rr. madde ını lulmıleıı dün alrtam Yu. •e fngiltere ile hvbe müncer ola. 

.. ımızı nazarı ttıbara almak J tcmedi. 
'.8.luatcmlekcl rdc nncak Rus prole
taı-ya ı m!inıe alllcrine itımat cdcb\. 
lleccğini, yerliye a la itimadı olmadı_ 
.f:ını, ancak zamanla, yiıni Ru pro
letaryası mumessillerintn rehberliği_ 

ll1r taraftan da o gune kadar, ,.:ıntasının kaçırılmakta olduğunu gahlan d.a mühimdir. uçu • cın .manaıını • e en nan\'4\Alna har&kat abnıtt.ir. Hunanı. c•k IOll adınn atma.dan önce 
muhtelıf mesnimııe hnyll engeller "' _ . 1 . d . bu nehrın bıraz da:ı:.lık olan hav· "unanistıınıı 4000 ton yıy-ek mad.. . • • 

g<ıım Eron, but.un k\lvvet.ıle bafrır- Kafkasya ı1e Rm•a ara11n akı ... !: .. • ~.. L~t·• artil a&D'ld millı bır· yanıtmış, ideta elimisi •Yllfımım . 1 zaaı degıl yalnız butun Rusyanın desi gıınd<'rilın!ş oluyor Seovltlyatıa - "° P or ar • 
h -1 1 n aı'?n bıııılıınııı.ı. ı;anta ıle- kn~nn ı:o- hava yo1tarının da muvasalası .• •. · Hif temin etmek için Japon pr.r-
ag nıaış 0 

an Buhura Emiri d • mcv cuk, halk tarafından ynkıılnnmı~u. not.toftur. Tıfliı ile )\otlcova ara· b~ıulc"..~!rvpa vde A~yanmdeal-..,ri : sGrnt.l ~ap•lahilıoeaJ i(l~ .. 
1
y
1 
unaıı dvili. tlme•tosunu U.timu dlıvet et• 

r.li bir 1nkıliıp nctlccsınıle Buhnrndan E .1 . k Adi J . 
1
• • gı,, 0 ""'1 ve emır ~ en" na lcpkımd.-n -4w tııufade ..., 111 1 • • • •y • .. • 

defolup <ı>ltmı tı . Para, rona verı nıış, çocu 1
- sın a ış ıyen yolcu ve askcrı tay· "h. t kt d" 8 ~-· h" 1 1 k d! rrııtlır. &radalın meztıkereı.riııt .,. · '·ti • ı tıva e me e ır. u iKi ne n· • şunO ll1" t,. r. 

Bl% de Konkiratta tQplanııcak )er. y~ye te Um edılm.ş r. yarcl«:r R?stofla ıatasyon yapar: Rusların Ka.fk11syaya ve Karadt· -- ======:c:-- &CMtU1"'. Jar~ dOIWlllPMI bar• 
-.ıe itaat ve sadakat gö tcnşımızln ·dl' Buhıırada buluşmavı kaıarlaet.ır_ AdJ" d lar. Şunalı Kaflıuyaıun bereketlı b .. r. k k rtı Pohmteı kete pçecddır. 
~eM!C ine ıı:ore belki bize de yavaş dık. 'Ye 91 hububat utihsalata ile Doneç sa- n.x7 ve u t~ y: ! ın t P~ 1• ;~ . --- Fakat J;.1)6h orduau timclid .. 
•• vaf it.lmııt cdcbUcceğinı, ak 1 tnk-ı Bu sırada galiba Baküdn bulundu.! neyı bavzas1nan mamulih Ros· ına IU'l":.~0 e'"aF' • ~!~~~~y Ro.,et pDralarını !""ek.ele ~ek içiııt aabanWan-
•ırde 00 iumatsıılı~ın yalnız bugün tumuz komlinııUeroo hİıbeı ah mıe N a d i r N • d i tofta mübadele .dilmektedir. !JI \al'fcın ·eyzı ... "" m.Jatadır. Ma~ryaqın Sibir)'a 

ıc·n d ıı:il, heı ııaman devam edtte- tı. Sürfı ıfirO halıyelerin bl.zı :rat1: aleyhinde açılan Rostof limanı tatlı su üzerinde pay e d C r k e O hududvncla~i Ja.pon kuvvetltrine 
ilnl. batıl b ıtOn dünyada Komanıst tınp durmakta olduklnrını ve bil. hakaret davası bulunduğundan ıeneniı,ı üçte bi- 1 d memup bir müfrue R• araaİ$İ• 
"inkılnbı olduktan ııonı:a bll.e lf&rk mus hn 68 TUrkıstann gıdcn yol un ln- riııde buzlarht mesturdur. Aske- Y CI kalan ılar ne girmiş ve Rua k~etlerile 
•mi kıı mili tlerlnı lngnız, Frensır. 1 d •. i k ı l .A 1 rd 1 ri ve ilclısadi eihetlerden mühim t!arkoftan sonra' Şefik \'D Sıınıı adında iki "OCUk, çarpı,mıttır. iki t•rafın ayiata 
' aırc l'fbi A vrupnh rnılletlcrin a- nn a, )'anı 0 v . a .... ııyon a a ~ " 

'"l!- h k ü 1 d l 'c kcl r k\lrduklarını ul!'renhı e, bır Ehlivukuf yazıda 1ı oJdqju kacaa· ,ehireilik noktasın· şimdı· Rostof 1 bn\ ı n. r.1111 ıkın·" gl'nu Ç'J<:ul: E ırgc. uitatdaiım Rudar bildirmektedir. 
:ıı' 1" ıcş ... abtını1n u dm kal tın.,. :ı ya_ cece o.111balorn atlıyaralı:, ve onları hakaret görmedi dan da nıUkemmel bir beldediı. n' · h •ırumu natnma ro•cl doğıtara'k Çünkü Moakovan11ı tehlikede 
:&l!tınllk mec ur yetın c a &.ent;ını ıı._ • D h h , • k 1 ·· • So t hlik. • , 1 Baku istasyonunda vurudumuzu mun AnLrnıa Dıl, Tarih, }o;J biyat Fa- on av..casına ma sus Unıversıte, rllıriııri anhif'-doı devam) para toplnnıışlnı ve onııı Kınnlıa. a mail uzf'nlM vye ume-

U.•·a ~·~dı 1 ı. '·- ' o -' k i b"' "'k •• •• 1 1 •• 1 d k J b . .ı k l 0 

• v 1 h • •• , k" t -C ' ""'-> • • f tazır .. :!':!~n.K, .. •::ı•ıc l _ tasyon- kllltcsı pı"Qfcııorleı ındl'n H• r Aer- uyu muze1 guu sanat ar mues. Bir yandım Aln1an or.ıuları Rn • arıı iıder len ııı r y, ı"e ut uyu ımn o p r.c rı o e ı ar .. ana 
Hu d: rf~ sarih ve kat'ı Jwoyıınat . kı • • · "L _._d T" "L • k d k · -•-il • 1-- nd d 1 1 

1 ilan t.~ne Wndık. Pclrovs 'de tıcni melsik Clhnhurİva ?'!':sete..~ muh!'ı- sc."csı uura'M ır. ıyatro qınası tof ıı111!11ı ın a muharebl' ederken. kıııp parııları pa)·laşırkt.!n yrı. n.ıın- ç.,. mıt OUTIM&l an a an a,ı • 
1rn ıııJıı, hele bulün ... rnr prımız • .. j!; ' l h A di1; r s 1 h 1 . 1 d d i -Lü L,. R A k bırakıu:ak vapurla Vol •a d uı ına, rirterlndcn Nadır Nadı akyhınc , 3 gaytl mu leten\ ve O'lSh:•rn- ~er tnıa tnn ta ıno • r nı ı tfr. mıt nr ır. ı ı veçn o -rp utyanın IJ& 
d~ hoşa ı::ıtUkll'n ı;onra ıırtık son - oradan da yelkenli ıle Goryefe, nlha. f ' ı::1· • • 'dat etme~ uıımı Bol vlkl tın gun Her ıki çocuk hakkında takıbata lıcıamına )'aklaşınaaı üı.erine U:ıalc 
u mıiı -vermt>k zaruretinde hlmı • çıkardığı Atnturk blblı)ogıa rası r. · . 

k: Madt.'nu.1 akla. mnTI ığR tıaltka ·et ntla:r ve dev !erle Ural vılaFtin. adlı kıtabı bakktndn yazdığı bır tcn- ı Ro&tofun nüfusu 1897 senesi lt>rc4ı mu ul taarruz yapmaluı ıtrıaılmiatlr, ' l'E Aı '"CAL" . "'Ü • ..,.ktaki müstllkil Sovy•t ordu u.. 
t ' de ~e tlst • Yurd tarılule Hwcnin k1 d .... d1 h k t h • ··r d 119 aog k " • tlo kof yuk•ck kumanda lıeyetlcnn- * KA1>/N ün " • nuİı 1amı bqradan çekilerek Vol. 
UV!l'l ~/iz!C!rle mpramımı, ı ıı"latamı_ t. yazısın a a..en ıne n nre et- ta rır nu usun a ,QQ ~· 

1 
() . J J ir 

:çorıluk 
0 

hııldıt anulıır•mızı 7.orla Konkirııt eehrlııe beın de tayın et. tığı ıddıaaHe ~aliye Rlrincı Ceu iken 1926 tahrir nüfusunda tak· dt> bır ~şkınlık ve vukufııqzluk bıı- Z ' DEN K YARALAMA - N1. ga boyuna aeTkeciiiınitt , 
' rd I tığlmız günde uln,tık. Aı kada,laı ı- mahkemesinde bir dava l""mıe mah •t !'-" ·sı· t k 308 280 lurdu •unu ~füıtennektedlr cnntaemd:ı oturan izzet. ndında bı- Bu 1Uretlt- Manr.ı riye hudu-'k bul etum cır.ıı cap edlyo u ,te ... • - ı ı >en uu mı • ar ara , G 

b l d mız dn orada ıdller. Ve oruı artık keme de Hallde Edip ismaıl Hakkt ı . · L-'"" .___ 1 Eğer Harkofu ı..ıptedcn ve bunun ı·bı. ayıa ıcmtte oturan alıp adın- d\Jnda bjr buçuk milyon tahmia bu mnk atin )8Jll ~ımız ır ctmın a • ıu;ıye lli'Uıtı Ouu~ar. ~ d i ,_, b k d el 
b ıım sııyılndı Bu ,rhir, Han Cll- Baltacıo~ıu •e Sıddık Samldcn mii şımall şaak1 md~n ılerföf'n Ahnaıı ı a b '""'"' ır a ın mes ı yuzun- f"dilen Sovyet müıtakü orduaunun 

l': 711 te,kılit vuruıle ~etrnlvke kfııral r ncld'ln rilfekaııından (P, babık) ta. -'·kep bglr ebllvukuf t-kll ede~ ilk def~ Rostof Kafkasyayı is· kuv'l:etlorı Don nehri kenal"larına iden dun akşam 114.,kıık ortıt ınd• bı- mevcudu '-'arı yanya inmittir. A..._ 
v rdlk. D • iıal yurd doncre aa •- n.-.. ~... tila"d b" ·· .. 1 ··tharek o·ı __ ._ •• _ • • ı 1 

rafından ı•gal edilmi• bulunu~·ordu. ~ı.·ı. •· a ır u .. u e unex uze 'nrabllirlerse l\10 .. kofların eemıp or çaklamı11llr Agır surette ~ara anan yanm -"P hududuna harb:.... yak-
t k hi ka" arkada, sc .. ... ~azıyı te""ı .. etttrmıye "arar ver - 1761 • d b" .. t hk - ' . •- ••• 

J r. ' r.:e~me uzcre r ~· - Bır aydan fazlıı burııdıı, Çcmbayda re ıen~sın e ar mus a em dııtarı merkezf Roııtya ile doğru irtı. · r.aııp, B yoi:lo baatan~ıne kaldırıl- lapna11 iizerin~ bu ordunun bun-
\ 'dl. Bu nıc~anda ben de vardım •c Hıvcde kaldıktan 80nrn tekrar at. mı:~·h k dfn b h d 'ınevki olaı·ak vücude getirilmi'°· ' bntı lcavbcdec<'klerdtr mı,· suçlu yakalanmıştır. dan sonra takviyesine de imkaa 
T Jrkf tana &ldet için t krar Stnlın lanmız6 b neı~k ku"nunuonnlnın aon u a cmeye &a a evıım o- tir. Çarlık zamanmda....Don Rus B 1 lkl h .1 Bundan ba,ka Satıh ıdında birısi ' 
d mil aad ıt1temiye kalk nm ver- 0 

" ..... lunmuı, ehhvukufuo ı rıporu okun • ı. kla • t" I ~-•· . d • • o ~ev er. cep e< c vorulduklnrı 00<lur. 
' ' 8 ha .o. ı lduk Karar ı x.ua rı ım ıyaz ı -en aıresı- 1 d d 1 de Alı adındakı bir arkadaıını, t:''· Bö •- bi '---t b" d h d'" C"'ı muhakkak olılu~ndan on- gunu u raya v11sı o · muttur. Ehlıvukuf raporunda, mev. • ..ı. • "d" Ye ordn arının a 11ğı dılrlan anla. · yıe !' nw~ w a a ut• 

•• • tb h ta f•"- ı bUt·"'n ,_ nıo me~C'JI ı ı. 1 1 Yelki "'Un Kaııah .. srııda ufak bır • da J __ _.___ hab rsiz, p ırtl kitlplcrlnd~n muc ınce er ra _., ge en u ıuubabLll yuıda profesorc karşı bir fi ıın ln~al Voroşı of il" Mare~al " .. mt:ıı. Ayru uman apon ııKvv-
Kı tlnskı ve dl~r blrl vasttll!!ile iıın azalar, burada toplanmışlardı. Daha hakaret gorfilm«liğinl .rnmaktaydı . Bu. suretle Ka~k~~.ay~ ve Ka· euaıennı'vf ~ri çekmt~lf'r. bunlnr, ıılıı.cak mCJ!el l y<Jı:unden b!çalda - IUD\111 mücbha\esi Almanlana 
ııl:ııak 1 taııyonda bekllyen huııuı;t haziranda Moskovadan ve Bnşkıria. Bundan «oma müddeiumumi muavi. radenııe Ru• bululunun illl kap"! llelkı. Ural ve Tıirld tan bölgl'lerln- mıvtır. Y~nalı tedavı altına alınmıt, ileri h"ret.~tini bir kat daba ko
ngonlıırımııın • vanın1dak1 kalt'mf tandan: Tt\rkil!ltanm her tarafına ol mfitaleasını .öyhyerek maznunla- Ros.lof olmuştur. Geçen Urnumı de rent tcşkıl edilecek Sovvet kuv. guçlu l'nkalanmıştır. laylaıt•nut c.lacubr. Rus1aya 

h e urları ve muhafızlarım g5ndcrmiı oldu~m emin arkadaş- .rın bcMtetini ıııtemış ve muhakemı. Hlrpte de Alman ordvlan KaJ. v tlertni tensık ve ıbl:ar edecekler. * UCUZ ATLATJLA lllR l\A- '---· vapalacak böyle bir hareket 
1nıı !liUS m m ı blU ı d bt l'f •- · ._ • • -•" R .ZA - Cankurtaran mahall ınde 29 ...... .1-;ı,. lM'!rabf.T . yerleşb1' v@ ilet av İ"- lnrla. değeri za er m e mu e 1 karar ıctn bafka bir cune bırakıl - aaıyaya ıu~e• ~ eyy~ °': dlr. 

14 
Japonyayı lngiken ile belki har 

tlrfthnt bahnncslle. haıiranın 29 unda nııntakalarda dolcı ıp, herke le temu nuetır. tofu zapietmiflerdı. 1918 aene.ı• BO k bir tehıtit altında bulunan :numaralı evde oturan Hı.ı:eyin. be aiirüldiyehilir. Fakat Ameri-
.. -.H.. ,.___hı bOtil "I" t 1 nık Ü I l d lma ı L-. L-- ynşındnki kl'&ı Norkaya ılf eVVf!lki r •r hllnn ıt...ı:.ru harebt ettik. Hu · -.. ,..""' n m .. uma 1 a a * Dl N A.Dl, Y~YA' l'RR LEN mayısın a A nar gu te~ cır- "VA kanlı harp harekPtll'rıne ımhne ka ile f:ttt yibd..a taarp Çll&maa 

r ''!'; 'H eldtl I · 1 d" 1 20 • k. 1 akşam ııt '1,l30 da Dıv&nyclundıın ~ı·ı. ıır\.ık btr daha .:en donmemck ıvcJe r er. MfJH'I'EK R/,ER - Fh-at Mora - m.". er ı. 9 . aeneaı anunuaa· o an C<'nup mıntaka ınn lareşnl r ihtimali udır. 
.. ı;cır) d l 1 f·~ geçerken arkalanndan ır:elen şn nr 

tl't're a~ıynrıl•ılr ( l>etı4nn kebe Komı yonu dlnku toplantısın· nısm e Bo 'evık er tara ll:'"an İJ. Tımnçenkn aondenlmle ~ karargi. 1 M·-L-r- Fe.,..: TOGA y 
''' ıtır ubah yanıma a11emle iki 

1 

da beş bakkal, ilç nalbur vc bir U. gal edilını,ti. 1906 ıenesinde hını Don aehriotn şaıkında. Volga Tahiinın kullandrtı 2901 numara 
1 

UJM ·~·~ •• 

rırfer, blrb,. ,..11ta içınde df! bnı Bir tavzih ı Jl'lt)ncu il bir uhireciyı ihtikar ıu- Rusyada Çarlığa kar,ı yapılan ho\"undakı Stnlınınadda tt>si" etmı~ otomobilden kacmak iııt~f!mlşkl,.nnıd~ı lnd: 
" ..- b" S 1 I 1 1 kızcatıs kaçam111.mış • ~ N ı K A H .... no-ı ve tRl'ihi notlanmhı ( Rahir- çundnn adliyeye veı mlştir. büyük l.tynmlardan ırine dıı- . OV\•et l'r n ş mn ve merkes mınlıı 1 

c .. ~~ T ,_, Efk" t t l' / 1 f çıırpnn otomcb lln ııltında kıılmı!ltır. 
1lame) •• Xarl l\tarn'ın JCapital'i gi 

1 

aa'1m Mardgoze c8 aı' ~ 'r f>ı{Cer taraftan Fiynt ıtilrakabe Ro!!lof kanlı bir sahne olmuttu, hlıın bıı leıı.tırilc:rc.k uarp .ceplı ı 
1 

u u tuJCıı1ıl! k , k d 1 ,,, Çt)cult bir mücız,. knhi!l'!lden hafıftc 
Lj "!rkac eser tufek ve tnhııncn arı. 11 Bürosu oııtrolörıerl dllrı Beyoğlu Rostofun yanı_ bafında Nshçivan umnn an t)!ınııı emri :ıltınrı v<>rtl " •• • G t ,_, dü kil h ı Hl yaralanarak 'klırtulmu tur Yaıalı-

k hı •· ı d sk aı aze enOMn 11 nu a~ mu • ve ı-:min6n0 kazalarında büyfık bır ismı"nd- b"r feh·ır -ardı. Rostof mi« ve bu lrnmnrıdRnlıw ~n ~t 11r. rnn:• ıılan r .. ııtı or u a crı - f k k "' T nın t dnvı ı crz:ınede rrıııılmı,, r t. 
d i dik A ıldı,.•ıJ'llız ar dayet Aydın mzalı 1 1 ) aı 1 ulun u iht•kiır taraması yapmı$lanlır. Bazı belediye dair-i •eni ledikten duları Genl'lkurm v Heı i Gencra1 

f tıle trt'n en n · \•r ı.:; bır azı ıkmı ur. .... .. r,.ftnn Yf'll n zabıta memurları dik-
knd11&lorla kucaklaşarak muknddera. 

8
Y ç ~ 

1 
k k 'd rıınaf hııkında ::abıt tutulmuştur. l!Onra bt!nu da içine almıştır. fnknv tnvın olunmu• . ~ 1 k una cevap 9 ara , 111 ., l ın- b 0 K i Ö kal" ı. şofoıu ,ı:nl.alaınıştır. 

tın önüınDr.e açbtı yeni •ola atı tlı • beri tatbik edılmı>kl.t' 
011

rn ( 
1 

vrr ı. ~apor ug n om syonıı vcrılecek- Roıtofun bulunduğu Don nehri vle görüHıvor ki. Sov\ctlcrln ku 
Hırkac ıtün Rrtnra Bııkftva, bır ay . tir. o· v ı da manda ml's 1 indi.' hııh ı 1111 \'R ıtlır; 

kAb el d k tıye yazılma taıımatıuın ıo uncu * BEYGiR Ç/FTELE-'IES}ı". ınyeper ve o g~ n sonra l!onra da A• ,. n a var ı -' " R A ad k k foskoflıır küciik ı-OthPlı 11uh:ıvln1 in 
leskovada yemı~ o!duğılmuz ka- maddesini nakled yoı um: . . DE\' 01,DÜ Tahtaka'cde oturan uı.by~n~nk vru_Pd a 

1
K dı.smının <'rlcı 1 ıvi \•eti tirmı ll'r vp kıtnlıtrı 

dd O T 1 be (hl t . i k 
1
e.rı UJU ırmagı ır. a ım %&-

gör" TRot..enUcıı vcsıı.h yer- Ma e 1 - a c Y1 ı \'1!181 e- Alı adında 9 yaşında b r ÇO('ll bny- --'---'-).." • • T • t" o· nıOkı-mme-1 tC'qllh ~·(' tcçhı,. rtmı . 
ırara VA Ü . . ..,. il 1 manıaru. ı asını anaıs rr. ın-
lerdc:n kaçıp, IM>nlwı gibi gizli çalı- ye Rektör kabul eder. nıvcrsıteyc ramın fıçilncfi ı:unü, • <' tu umba V l "b" M ak . ler e dl' bilvfık hh lıklel'ln kumnndn. 
,;ırak illan clı~er bazı arkadaşlarla yazılanlann talebelik aıbtı Rcktö - bayram yeı ınde oynnkcn, Zt>ki adın- 1 yeper .ve 0 ga gı a 0 ova cı· ları ıneııelc ını ~cık ihmal f'yleml ler
H-nemin Konklrat ~<!>hri.nde bulu. rfin kendılerlnt kabul ve takbellkl~ da bir arabacının beyg!rı tarafından vanndan nelıean ~der. Uzunluğu dır G1>nrmlleri vıa ordu kumandan. 
e~t"ıı'ktılı:. Fakat vıuiyet birdenbire rlnı tcbllt etm etle başlnr. Rektör ciftclcnmiş, baygın bir halde Şıeli 190? kil~mettedır. H~vuaına hırı vetiştırmf'k hu u una ehemm _ 
dı Mştl. , bu kabul esna ında Üniversite tale- Çocuk hastanesine lcaldırılmışt1. dahıl arazı 430,000 kılometre y<'t -verileceği vcrdc ba "" du ıınr.e 
.r . ı~e teklıf <'tnıh olduğumuz Ba. behğınin Jiiksek ~eref v~ m uliyct. Çocuk. alclığı vııralard!ln miitees. murabbaı tulu. 'C'rll' orduda yük!!ek kumanda hıPe-
klı şark kongresinin top\.anmaııma ler1ni kendilerıne ihtar eecr. sıren diln sabah hastanede <ilmü~Or. Volga ıi'bı evvela ırarpten fal'- tin! baltıılamaktan sreı1 durmamıslnr 
l\'oc:kovaca karar verilmtı, olduğunu Neşredılmesinı diler, san:ılarınıı 1 Vakaya m!idde1umumilık cl koymuş, ka doğru akar Te sonradan bir- v!! bilhassa 1!'137 dl' ordu kumandan. 
ve hunun eytrılde in'Dtat edeceğini sunarım. cocuR"un cesedıni muayene eden Arl- 1 denbire ı:nıalden cenuba döner. hırı anı!C;ındıı vaııtılrları taııfıvt> ıl<' 
Jıal)(!r alın~"' bu kongre etrafında fay 'thı.ivrıite Rektoril J llye doktoru defnine ruh at -.ermı~ 1 Bu iki nehir birbirine 60 kilomet. buj!'(lnku yukcek kumanda buhr nını 
d Jı bazı m nide bulunabtlecct,imız! C. BILSEL 1 tir. re yaklafll'lar. Burada bir kanal hazırlnınışlnrdır. 
d iln"re~. ghlicı Bakuya gltmıye 

* l< E"l\'DIS/Ni F:VR ALHIYA)\' 
RARISl'il.'I }'AR llADI P ~l."nl. 
tıda oluıan Artın adında b ılı. bır 
nıOddet evv 1 blr gece \'lll uı evillc 
aı hoş olarak ırelmtv, kııı,sı Hav~ıı

ııuş kendt•ıne k11pıyı açmnmıe •e o 
gece sokakta ııabahlıyan Ar ın de, 
abahlı>\ln kn aba gıtnıc>k Uzl're ev

den çıkan kansını bıçakla ağır su • 
:n>tte yaralanır u. 

Dırincl Ağırcczn mahtenıcsl dnn, 
Artinfn muhl'lkenıe•fnf tııtırnıış. su. 
çnnu sabıt ızürerek kendi ınl 9 ene, 
9 ay. 10 gün muddeUe h p e mah
kUm etmiştir. --k rar verdik. cırıllğı, hıır11{ulüdelllclerle dolu gı1n 1 kendlııınden f'Vvel oraı!a yf'rll'şcıı 1 d ubabbet. tutkunluk, aşk, e"da, 

BııkOya nrdığımıs zamall Musta. l~ ve gece. omııı bedeni kun•etln! kat her hiitırııyı ııznkla tıral'ftk, onlnrırı kua evda diye derece derece ha. 
f c:- r-h nın Turk Komünist Pırkn 1 / p kııt arttırmıt· peri mBl!allıırına tıits, l rınj kendı~ı tutm .. 0 rarctı yuk~ .en sari b talığa, Akı. 
merke-ı.ile diğeT btr re!lnı1 h!ikuıııet , ': S ~ "'ö (J ııı:-ı:tılı bır hayal lilemıntn ıppası•e Ferhad, bır slı?ııra nıktl. Dıvanıı bet. ben dl! liakalnııdım gıbl geliyor. 
ıl t::'tni11 biç kimseye, hllhaMa ha- _ -.- ch.lııı dima~ı o hayali kaybcttnemek t:zıındı. Yl.--z. utı ncak bır hııfta Allah selamet ~ersin, amcam haklı 
fıy"lPre göriinmiyecek şekılde glzle- ıciıı, ebedi bır uyku uıluğa knUann- ııvııra ~ ıreb·le:c~ Hanclnm, parfü- !rrı• ~sevda, kızamık, boğmat'a ok. 
rırr"k çalışmamıza çok mUglt 01- Edebi roman: 26 Yazan. Sermed TALA y cak kadar dıril~nıişti. Goı:ün6 ka - ıncı ıdeki. ll'\nra, pe 1 sıra ı:ırdı 'I etıruğu, ııu cıçpgı gibi. lı~r çot'nğa 
d•ık1 arınt ııonfiilc ve bura lan faali. ............................. ,.. • ı Jllll iP U)'ku ve ı uya dıyuına 11dere Mn~aı.ada!c•; rn nlha) et. bıılodakl mu allat olnn ha•tnlıklarıı. benzer> 
yet '!Mrke:d yaline ~tirdl\ı:. . ç kmak. kaf ının lçınde halu tap. halt) le, e}mdı muhuyil nde tekrar demışti Doğru\·mu~ Bu ı!crdden :ı.·a-

Nıhııyet kongre toplandı Ve der. - Todoril nan gazınonurı ıçınd mahpus lmlm•o taze ya,ay411 Handnnın haynllnı, o l:ııdar kmvı tle gt rmordu kı bır ka mı kurtarabıl<'n ın•nn. hemen 
h11I J!:Orllldlı k1 daha burada bile> zı. ltıml Todort olmıyan garson, Re. gıbı, sokağ'a adım atmnlarlle tı,cra •

1 
ora•ınn aılet;!'knıit g1bı gellyoı·du. l lıa!ta ııüıec k hıı ret 

0

dmıresin; 88 • 1'emen yok gibı Bfttün mesele, lllr 
R d k ib. '- " ı t. ril b• r ke!!ildt. l\fiİhendhıll'rle, balıklar • ıınvyc! ve :ı. e lir ı ... omun !I e. ..:.ırtti. Tahsııı bey, parnyı verdi, yn. ' Pl'ııcere ör undcki divana oturdu, hırla ıı:eclrcbilmc k ıclıı, o aevg•lı vü. devredeyken, ılacını bul ıp bundnn 

rkı 1 hı tıa ...... ıık yolunu ti vo nınkıncylı! hlç aluknıı olmıyım, 1 1 lrt '\.' 1 b r 1 ıiillcı va ı arı çe , ... rıyıı kadar men kepenklerın altın • f !CM bekJemıyl' bafladı. Gec nın ı - rn 7Jhnine Lllvvetll", derin suı ette \1 rlu a ı • a nız ır ena ığı 
ı"d H hallcrlle, ber ta t< k ttik, ke .lt kesik cfimleler teatı b'ldiıır.' h ı ki hl b L t ıtTI uşla ır. er • dan ıllıalertk Çıktılar. ~ pı:olığı sevgıll Handanım duşOnc.rek hakk<'tmck luzumunu du~uyordu var, ı ı.ln,ır. asta ı ann C ır 

··ırl r!le -e '-ar sözlerile tılikım bir e:feıek, Aheııte blr yQrüyuşhı eve ' • in ı.,, B ı·._ bil 
• • u"' D d 1 k b' h d T h 011011 haynhre ı,. .. ba.,. """'lrml'e Derın dıı~··"· re daldıg·ı •emaıı. c .,...,nzeını~or. uııun .• cını ı l> 

1 tf ı 1 a ı,nrı a ı ı ır ava var ı. n • d dal v ...... ..~ " - .... 
nı \;kide olduklarını h ıııe ır $en - 1 b l d • ki b 1 kl t on er. kıa ar venniştı. lr.r mut dı 'lldu~u üzere, "'0%1er :ıl t bt'nl tedavi etmı~ e gel n bir dok-
ç k~a itiraf ebnck liıımdır. ki yapa_ 8 n ey n, ·n.zde . 11 1 • arn yen Tahsin bey, projelerle, hesaplarla, I . . " tor bulunsa. bu dercidın öleceğimi 
ca,.

1 
a'-ıı· te•ir nokt""i nawrındıın ho- bır filüm taru icnd ederek kendi ini! mfizokcrclcrııı geçirdiği gilnfiR "bu lı:mini, onu nerede görebılcceğını rıırı kapndı. b'I 1 d ,, ., " "' .. ı 6ıı... dt"· '--J h·ı· k dis ı sem1 y ne tc av..ye ynnnşmıım. 

tll uza \ldlyordu. Hele Kırgıılann ) em bir hayat tarzı bulnınk hulya. ~ecuinde, hcnı kafaca hem vfieutça . .,, en gı , ... de. a a en ine Y•: Aolı~ordu. ıı~k denılen eey. bu Şınıdıllk, hıımret.1m normal. }{ırkı 

Öiretmen Leman 'f aruuğ ile 
Y enı Adanı Hııhalılc fıkn gazele_ 
1'İ muharrirl,..rmdl"n Mahmut 
Yurterin ı.ikahlan dünkü pazar. 
l,.si gCnu Üsldidar t!Vlc-nme me· 
mıırluğunda alcnııba ve doatlan. 
nın h:ızuru ile yarılmı tır Yeni 
ıovlıleri tebrik, ıınadl'!tlrr dileriz. 

r-tt•MlfMnt ,~.,.."'-"", 

; Veeizelerin şerhi ; 
J.,"ıuı~·ıuııııttttı111ımı"-.'"u"'•"ıu11Ma.ttı' 

Ahmalt aclam, balti,yar
lıJı ıı ualılorda, alullı .,, •• 

'""" uaında •ar ! 
JamH Oppenllel111 

A hınak adam, bahtiyarlığı ha.. 
hkaten uzaklarda, hulyabrda, 
geı·çekle t.ı.rılcmıyccek emellcıde 

ıırar duruı· ve bir şey elde ad~ 
mıyerek ahmaklığının cezasını 

çeker. Akıllı adam, bahtiyarlı ı 

yakını rda ve mümkün olan ıey. 
!erde aur ve bulur. insruılıırın 
dilecllklc•·ı bahtiyarhklar ceşıt çe. 

ttir. l\.inıl iş nl gücünQ bitırdik.. 
len tıonra çoluk çocuğuna kavuşup 

eli biı kaç ı at ı:eçbme11, 

hayatın eıı buyuk bahtiyıırl ı 

sayar. Kımı gundelik işlerim ta. 
nıamlndıktan sonra odasına çeki.
tıp kitap okumayı, dtışunmeyi ve 
kcndırıl dınleıne:ıri en büyük zevk 
tanır. Başka türlü düşunur ve 
başka bir ey arar. Bütün bur· 
l:ır gcr~ı;l,;Jc t1rılnıl'lli mümk • 
olan veykrdır • .Aklı b~,ında olnn. 
lnr bunları nar Te. bulurlar. 

Ahmakhr. ha~ill peşinde kota· 
rak yoruluı ken dollılar hayatııı 

tadını çık:ı ırfar. 

nuı ahhası C".ıınzakef IJe arkadn,lnrı !tile yorulan kafası, taze hava ile te- hnkikatcn yorgun düştüğü !çın, der- o:mcı olan bu güzel kadın, bir kaleyı olııcaktı nşııı aemıyac:ığını, haftaya anh1·a
tıu ... aıiyet karşısında "vtnçl,.rınl mııs ncticec;ındc, hak1kat sınırlannı hal odasına çekildi, oyundu, yattı. fetheden, kunetll bir ordu ırıbı, dı. - Bllyfür söylemı,im gallbn, dıye eni.hı. Hnnd n, bo ilcıncl buluşınndn, 
S'iılıyemiyorlardı. R'r ke'lme ile 1~- ctıı:zmlş olacak k • baba 11e oğul ara. Fakat J. ert:ad, b:ıba ının tamamen n ağına tıokuımuş i orada, bit.ün gt- c'u-ıını! ı A-: ıu fınn hrp gu',.rdlm; a~kıma nuıl muanıc-le edecek, aea- ı 
ak 171 baılaıınıt, hl ~ldl)r r hı. ı. ı J. ki mulı:ı\ ı , k p klerı kııpa _ fz driı b r zl ıl K h di)oıdu. G • 

1 
ı ntill, çıkıntılı )'t'rlerı zaptctmiş, zar nLıl rlm, şln lı ben ın ba mın gel. •·a7 (D~ta.1141 1Ja.r) ._ ____________ _ 

1 



28 Birindfepin saı.üe: 3 

IMll•Uiit•t:ıitah b1Jaünden. ! S O ,N . H . A B E rl L E f .lntafa Fazıl Pa11du •.. Fet~ Okyara 

-;-;-.--rK -~~;i_~ -lt1iıi G~çlrdiğimiz bayram ve çocuk · Çin milli bayramı 
mllııııbetilı E dri l>a~lan, çolı öZf'ıyaelk •nullll· o.ı..... hepimizde 

güzel ve tath hatı.ralan var. tftc t.iz, onlan11 bu süze! Ü· 
t.salann. özlüyoruz, yoksa b.yr11111 yİIM var -ve itte bu MDe ıelip 
sidiyodar. 

ALMAN 
tebliği 

(1 Uıci ff./ı.(/erfnı ıı..-.J 

Kiyef lıarabe harmde 
Bükret 2i lAA.) - Ofi: 

Reisiciimhurama.zan 
tebrikleri 

SOVYET 
tehi iği 
(1 .... solıif-'-~ 

26 tlktetrin cQaü kıtalarınus, Ko
jafak, ldelo~lavetz, Hadtot 'fC 
Taı&nJ'OC !ıetikametlerinde h&rbet. 
ndılerdir~ Gat'P ceptıı.ilda aubWlf 
luıaıınlcrındc Almuııl:u, nv·,·zılcrımı

le tareı bfr atlrti flddeı.lı taarruzlar
da bulunmuşlardır. Butün bu taar • 
ruzlu, puakürlillmfış •• dOşman o.
gır r.aytata uğramıştır. 

~ Sryast flrka reislerinin hayab 

Tefrlk• c e7 Yazan~ Ziya Şakir 
fUDlarcfn.: Mektep
bol el öpmelikleri, 

Bayram dt:y;nce bepimiain aklnw relen 
aia tatil eünleri. ~eni ve cicili bicili elhiHlcr, 
hol tekerier, bol I'~ ve bol eeknceler .. 

Bötiin bu cuip ,eylere karp <.xuk deniea görpaiiz, her 
,.ye aç mablikun doymaz isteğini de ilave edin.. O ne dayanJ· 
maz. anu, o ne kuvve ili ~tiyaktır? Giyinmek süslenmek bol is 
~ogubk, 'bol _aezme, tozm~ ve bol bol eğlen;e... Bunla~ ço~u 
fiddetle lır.endme çdı:en caztp ıeylerdir. 

Ôğrenildiğıne göre Kiyef, Rus
larm ~eh.rden çekilirken vazet· 
nu~ oldu.Ua:n m'aynlerin infilakı 
yüzunden tam~mile harap olmuş
l;ur. Tamamen h:ı.rabe haline gel 
mış olan t'ehrin merkezinde hnlı 
baznda dahi maynlCT infilak et
m .. ktedir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Çin mili! 
baynıını m nasebetile. Ciimhurretaı 
Imıet tnonfl ile Çtn Cfimhuriyeti 
R·+ıi Lınse.n araıında tebrik ve ıe. 
11ı>kktir telgra.fları teııU edılmıttlr 

_______ .. _________ _ 
Karade11lzde cere1•n eden bir çarpışma 
Oamanh hUkOmetlnl de harbe karı tırdı 

......... , ..................................... . 
(Enver Pata korlcusu), en hkn 

k !ere lra ıır yavılroıştl. Ordu ışle.. 
rlle alakadar olanlar, m n ıyct eh
didl karşı mda tıtnyorlardı • 1 la, 
bfr muddet lyı gitt.1. Fakaı gu .er 
aylar "e er reçtikçe bu sıkı in
:ı: t ~ "af yanı gev,edı. L<'vıuım 
dafresfnin muhftınde, şeker, pırlnç, 
:fasulya, tıuıglıı. ı:ı rma, ~ arpa, 
saman (kral) lan t!lrcdı. Harp ısu. 
lablllrt l(ı~atlne ( anaföt ı ve \ ;-a 

g n) kelımclcri kııydedildı. (Sui u 
mal 1 terkibi, delalet cttıği mana \'C 

mefhumun büt.ün genieJlğıle hn ışl.4: 
alıp yüı OyGvcrdi. 

Şili kükiimeti 
- Artık, Amıralin ar: unıı maıxı 

olmakta deTam edeınıyeceğim. 

.~un, ihtiraı uf1m araSlnda ve onun hakikat olmUf bul
y~ı ıçıade zevk n batı dônınüt bir halde geçirdiği bayram giin-
1en onun yatndıkça unutamıya~cı ve daima tahassürle Ade.ı-. .. 1 d ya ac 
cegı gun er r. 

• Hepimizde o 1'ayramlann tatb bitıralan ya~or. Bayram 
Y1ne o ~~aın. Fakatı.. artdı: çocukluk Yatını &fmıt olan insanların 
arzu ve ihtıraslart bayram zevklerinden bamba~ka fey .. 

Garpte Sovyet mevzii yarıldı 
Benm 27 ( .A.) - D.N.B. 

aj:ı.1.sının askeri bir kaynaktan 
öğrendiğiııe göre btr Alman pi
y .. de alayı 25 ilkteşrinde tankla
rın ya.rdımile Moskovanın batı· 
aında bulunan Sovyet mevzilerinı 
yaımıya muvaffak olmuştur. 

Fraısız re~iıeleri içiı 
Almanya nezdiıde 

teşebbüste bulunuyor 

Günlerce devam eden -.. AlmaD1a.. 
rm 60 bin malctuJ •e aıeeru'b •erme
lcı·ım ve 170 d~ fa~a tCJ'p we takri
ben a erl malzeme J1lkl6 1200 1uım
yon kaybetmelennl intaç cylıyen mu 
bardı rdeıı &0nra btaatımn, Sta. 
lırıo echı ini tahlıyc ctmışlel dfr. 

E"nelce alman maltımata l:{lre 25 
Ukteşruı t.arıhınde 27 Alman t.ayya
rest Lııhı 1p cdılını~' Bızım aayıa
tnnız, 17 tayyarcdt.'11 ıbarcttir. 

Demı~Ur. 
Bu mf'tlele, Vükela .l'ılechsinde mu. 

ıakere ed1 mış .. {f'mri vaki) plındc 
harlı• lfir{H,lenmenıek içın, lyı bh 
tcdbır alda gelm1ş_ (Donanmaya att 
ı~lt'rin Başkunıandanhk Vekalettnın 

me •ullyetl altına vcnlml!'SfJ nı temin 
etmek çin, Hal 1 B y ıle Erlclinı Har 
bıyei Umunuyc ikincı Relsı Hafız 
Hnkkı B yin derhal (Berfin)e g6n. 
dcrilm smr karar verilmı~. 

SERVER İSKiT Yağmu• v~ dfüımanın fiddetlı 
öıteşine rağmen Alman piyade 

1 
D 

.. h b. ı I Cu"' mhır·ıyet B 1 :ıskerleri tıOO metre kadar Sovyet 

unya ar ı (ıllrl.,, ••h;/<d!~!~~ :~~·.;.,~1:·m:~:kl:;n_v:.ı::~~i 

1 

' 

kabrine bir çelenk koyacakuı. )Iüte- bekliyorlardı. Gece bütün ha-

Santiago de Chili 27 (A.A.) 
Haneiye 'ezareti, Şiİrnin Ber
ıin Sefiri l ol:ıita Bamoıu Fraıuı:r 
rehmelcrımn ıdamlanna nihayet 
v01mes.i için Alman hukiımetr 
nezdinde uııarda bulunmıya me
mur «;tmıştit. 

Günlük emir 
Londra, 27 (A.A. ) --. Mo kova 

radyosunun bu ı.abah bildmtığıne 

göre. Moskovanın eımıı.J batısında, 

Nara nehri boyunca muharebe! r 

ceroyan etmektedir. 

Fakat .. ant lı1r suretle hal'be gıril. 
mf"mek ıçin \"enlen bu karar tatbik 
edllcrnenıış. 1914 Mlesı teşı1nıevvel 
ayınm 29 uncu günü Karadenızde 
cereyan eden harp, o .. manh hökü
metlııi de harbe ııflrllklem!ş .. Amiral 
Soşon. gerek kendı hükumetine ıve 
gerek Osmanlı Mikümeti Babnye 
Nezaretıne ttrd1.gt raporda; kcnd s1 
blhm lle m~ ol iken Rus donanma. 

Suıistima.1 n en batında. (laşı:) 
mcielesı ı:ellyordu ve bu me ele, 
(Başkumandanlık) makamılc, hu u
metın gizli ve hakıkt iclıue mcrk 1 
olan ( f ttıbnd - Terakki l\Icıke:ı.ı • 
Umumisı) ar ıııda muhlm bir mu
nakaea mevzuu t kO ediyordu. 

789 neu gtln akiben Ba,vcldl Do·tor Refik Say- zıriıklar t<ı.mamlandıktan sonra 
dam saııt 12,60 de rndyoda bütün hücum şiucletle başlamış ve Sov-

1 memlekete hitaben bir nutuk irod yet!e.Tin b:.itiin mukavemeti akim 

Şili, bu vechile hareket eden 
ilk Amcuka hiikumetidiı. 

idamlar tehir edildi Merkeı cephcatnde çarpıpn asker. 
lere brtap eden yen1 bir gunlCik e • 
n1lı de eöyle d nılı:ror: İNGİLİZ TEBLiQl ed ek ytnını açacaktır. Bu nutuk kalmıştır. K~çan düşmanm taki-

KAHlRE, 27 (A.A.) tan onra Zafer abideaıne çelenkler _hi sırasınt.löı birçok Sovyet kam-
Or.tuiaık Brıtanya k-ıvvetlel'i u _ konulacaktır. yonu dimize geçmiş ve tahrip e· 

lllWll1 karugfUunm tebliği: Cümhurreiıimiz tebrikatı kabul dilmişt~r. • 

J..ibyada. Tobruk çevrcsınde 26ı2ı; edecek Rualarm uyiab 

Vichy 2 7 ( A.A.) - General 
von Stüpnagel, Vichy hükumeti
ne Nante5 ve Bordeaux'da bulu
nan 100 rt'hinenin idamını tehir 
edeceğini bildırm" br 

c Bır adım ı:;erı çckllnıememz ili • 
zımdır. Fa~iııtlen bu noktada dur. 
durmak lizımdır.> 

m•n hücumuna ma~ ve berbe 
mecbur kaldığını bildınniştW. 

( Başl.-umandan 'ekili) olı:ın Em·er 
Paşa Uı onun (Umum Askeri Le-,:a
ı.ım Rcıal, İıımnıl Hakkı Paşa), a ı tık 
1, lf'rıne (sivil) lerı karııı\ırmak lste
mlyorlar: Ukteşılıı i;eccsi geniş OlçiidE faalıyct. Ankara, 27 (Hususi nıuhabirimiz. Berlin 2 7 (A.A.) - Şarkta 

oı-11111Lu:. Evvelsi gc~ kuvvetli bir den t~lcfonla) - Cunıhuı ı·clsı inonfi cereyan eder. muharebenin aki
düı;aan müfıczesl dış mildafaamı. 29 teşr1nievv~1de l\lcclis binasınılu beti taayyün ettiğine dair Alman 
:a.ın doğru kcaiminde kiıçıık bır taras- protokole dahıl ecnebı nıunı.hhaslaı-la Matbuat Nnzırı Dr. Dietrich taıa
aut. bnlkolunu a1mıı ve ıçınde. bulu-ı d~vlet memurlarını kabul ederek fından Bcrlinde matbuat mümes
n~n ' aııkeriınizl muhtemel olarak c_umh~rıye~ bayr~mııı ı~ in~i yıl- s~c:inc y~pıJan ~~yanat, ~iman 
csıı· etmi~tir. dontı.mu münasebctile tebrılclcı·ıni ka hukumct 11\f'Ykezrrun asken mah-

Dim ~ Brıtanya devrlyelen 1 bul ed:Cc.ktir. • fillt!ıinide )eniden ehemmiyetie 
dilşmım tarafın.tan tcrkedilcn bu ka- Şdırimizdekı kutlama proır..-oı tebarüz ettirilmektedir. 
ı k lu i tlrdat etınlşlerdlr. ı _ Ciimburiyetln 18 hıci yıldonüml, Afü~rfkan ve İnglH:ı t!ksperlcri 
. Jl\ıtlut çnı~~de. karanlıktan k- butün yurdda oldatu gı1ıi ~bnmrıde tar fmdaı. ~et ordusunun 300 

il.!tıcm eden Britanya dcuiyeleri düş de beyeeanlı tezahüratla kutlana • tümenden mürekkep olduğuna 
'alanııt ileri me~lerlne Jir~lerdır. takbr. dair yürütülen tahminler doğru 
I> aıaa müfrneleri mukavemet et- Yurdun her tarafından gelen ha- r.se, şimdiye lcadar Sovyct lerın 
mekılzhı hurajan çekılmişlerdir. llerlerdt ~buyük bayram hnzırhklan- 260 tümeni imha edildiğine göre• 

ALMAN TEBLİÔ-1 ::
1 

ilcnil edilmekte ve en küçuk halen Almanlara karşı çıkanlabi-
BERLIN, 2'J (A . .A.l Yere Tarıncıya kadar her tarafın lecek kuvvet -40 tümenden ibaret 

Alınan tehhil: - inclltere doğu I ~:~mt~ta dolduğu bildn'1lmcktcd!r. kalmıı demektir. Fakat Sovyet
ııa.lılllerl açd.ılarında Alman savaş blt t" :ıc • ü 8 bayram ba:ı:ırhklıırı ferin harp t"decelc kabilivette f 00 
tayya~leri dün ırtte Thc Wasb y,.:_rıy ~ f z.crcdkılr. Ana caddelere tiimeni aaha olsa bile w Beri niıı 
H ~· ~r z.n er ta an yapılmıe res • ' uınh4!r a1:-ıı aııısında b•r duşman mi •e h"ı1mt ... _, . •· • asken mahfillerinin kanal\tJnc oö-
- · .... fil . ht . '""' nıuesses ... el'm binaları l 200 k I . '"" .,, mı ... e .. ıne ıcum etmışleı·dıı . elektı·lkleı·I d re, ı ometrehlt bir ceph ... 
8(}" e onaıımıştıT. d . · 

ull tonilatoluk bir ticaret gtıml 1 Cumhuı ıycU us , e. bunların imhası zikredilen 
batınl 1 t nı~ ..... bü rük . u mcı yııının tcba- 2-H) f' . . 1 d uı '· ır. ser ..., ~ ttca- t1iz ettır1Jmesı ıçın 18 rakamı bü umenıu ım tasın an çok da-
ret ~· ıne o kadar cıd.dı ''"'~-tler 0 .ı ak ısıklı, , ık 1 k yuk ha kolay olacaktır. 
vikl olmuştur kı, lttı gemilere ka)'· - z en ço göze gö. B ·· b d Jd'- · ·· bol ril lr labllir runen yerlere konulmaktadır Rilyu"k ugun eyan e ı ıgıne gore. 
l~g~t:a~ d • ı · caddelere ve sokaklara vecııelcr Alman ilt!ıi haıeketinde görülen 

renm ogu •e cenup batı 
1 

n · upcik l .. L_ h 1 ıımda bulu ll '-rd ... _ · 111 masına başlanmıtt1r. ... me er munn.sııan ava arııı 
n m nut a '"'va hlı- • ve yol! b ki w d ·ı 

c mları 1apıl tLr. Geçıt resmi arı~ ozu ugun an ı en 
25/26 ılkteırın ıecesi Stub tay Her tarafta oldutu gibi eehrlmiz- gelm~ktedır. 

)areler! Şiı n Afrtka sahili ki - de de tiuyilk geçlt re 1 ann yapı. Ru5yamn Avrupa kısmında 
ı-ıada bü'-"' ı.. bır' 1 

1 
.__ açı a. lacaktır. Eıı onde aakeri k.ıtal r _ bulunan Sovyet lr.uvvetJeri bakı-

~ " ngı l.Z uaT'P ıc 1- •v - • d L Jel k • • ı:lne bo bal . ııonra ıoıraslle ı Uklal ve 1nktl" yeııını orta an ıı;a ırma ıçın Al-
mıyt .. tm 8

1
r ~. ctt.ırerek ge.. canlarını ve uzuvlarını VHmıap ılçın m.ın kuvvetlerine l~zım olan şe· 

.,. ırmış aruır. ~ o au . b" w • D n .....,.. dil kahramanbklan te.ınsilen !Mır rütbe yın ırkaç saglam yoldan ,baret 
.. ~~~ şman tıııvvattlerl Al- d b - • 'd ~ , ... ,_ d hf"ll d nıaııyuua ıunal ba en ı:u ny, eıat, malul gaZJlcrle ib- o. ugu, a.a11.a ar ma ı er e bu 

yerleri! boırıbala tamda ıniitea~dit tıyar gaziler ve şehit anlara ba'""'k gün beyan edilmektedir. 
lı r atmı~lardıl'. Bıl - la ,_ . ,,._ - S l · · d v asu Ramburı ,. n , . \'..., geçecekleı·dır. Bu11ları nsltert ovyet etın şım ıye kadar ug· 
ara ıııda ölfı v y:n.l~:m de ıiviller meklıcp!iler, poliıs 1.:ıtaları, tzdler, raclıği zayiat hakkında bu akşam 

9 [ ıillı lıGmbard r vardır. mektcplller, sporcular ve ulu ııl ~- beyan edıldiğine göre., Sovye1\er 
d ilrülmiittiir. ıman tanare.i rniyetler takip edeceklerdir. ~e~ıt harbe devam etmek için kcndıl~· 

reemintn parl11k •e intız.ıımlı olması rine laz.ım olap en iyi lutalanndan 

!~.~~ ..... 
Japo..-;~-

nlharet harbe 
girecek mi? 

•
1 

( ....... u.,•• tlow) 
r~ ı e R.,...., lt~.........L 
ıile u ..... .-. -.....,....._ k....ti-

ı:ı;,.•-,--ya leteltlt.. _.ı_ • 
ctlcleriae •rtak k UI ~mrye-
buluıuıJordu. Bu a;:-at setirmit 
tıclır, isi Ja •naat dolayı-
•• <Kanton> =ra.ç· < $anc}aay > 
ve Amerikanın L..~de Inıilten 
rnedtezleri l "t""fltca ticaret 
etınekt 0 an tehirlere tecaviiz 

en ve o teb:....ı __ • 
ille~."~~· ~leyle. 
. . iki ••zıyete -'" 

'ün Uzalrtukta t g..a111ee, lnt 
rneıika arhk J nailtere ve A
luvta ~m b. . ~on telalilıesine 
har.it • •ttihat claireainde 

ete karar ve . .__.. 
Ce~iın hu le rtlufRını:aW. Ni
d arann tatl>ilı fardan 

d
a mahu! ( Atlantilı mü)ibt) 
et •-L!• l , ın. 

b ~ 0 'Pm"fhir • BUlllliılan Qfl.. d_,__ ...... "hii,.alı ilri 
d~rat ~leti 
kadar • hii:Jik d~maalara 
tikleri ~vir.... • llllclet-

ra•ramdeki Raa-
ya ile de 8JUltllMlflardır. R 
Y

-L A L..-" •ya, 
-ıa .,..un garpte ....-. · 

~lrnan taz)-iki karfl'Ulda çok :: 
ı~"b:,~ &eçirmektedir. Bunun: 

m•htern ~yamn U~kta. 
llarta, ıa. eı .. bir Japoa tumızuna 
·· ı rik banrllklan -u..-._ 

IOJ ennıeJQec1· oeu-,.-
dc:ki Rıu ır. Hatta o havali· 

bir ara'-: idrd..un.n baflnda, 
b haeClil-. C._ Olımduiundan 
d bul

_..J ~ eneral (BJ~L ) • 
e ~-... İd4ia ed' qoer m 

Bu General '"1ıin1c·· İlalekteü. 
~n muktedir Ye ciretk~ R..1anm 
danJanndan ltiri olmak... kununı. 
ha·. ._.._ 

Nitele' L-vel J un -ndan dört ıen• 
•Pon&a Vlad' e•-

dua.t. bir r, •. ıvoıtok lıtwd.,. 
tıli~ "•lr" teca'\1112 harfketi yap
neral Bfiih ıt, kendilerini bu Ge
larafı.n J:r durdunnuıtu. o·--er 
•çmq oto1...!«>•Y• Çinde L.~ 

k 1 
~"'SU 11.. .. ~ ,._.ma 

Y• m ......_ bl.~~k gaileden d 
Leıu~~ ,__ e 
. - - ~ ,-~ •-.araca lı ve f.:l!lr&İt' • l,te L_ -L fa 

... 1 dii,·· .. - _.,,._ 
""dui>ü,..·· d • u:r. en 

!(in her türlu Jııaıırlıklar bltırllmış takıiben 8 milyon }cifi ltaybetmiş
ve dü11 Tak-imde hazırhk mahırc _ lerdrr. 
ti..ı. bir ~it resmi yapı)mıştn. Alınanı... Modro.aya 10 lı:ilo-

Barram miina ebetne Halkcvlerfn • metn mesafe.le 
tle konferanslar verflecek. müzlkH, Stokholm 2 7 ( A.A.) _ Bir 
şeıillklı lwnferamılar t.ertrp edilecek ajans bavadl i Alma 1 R • n arın us 
balolar nrilecclttır. ~yitabtuu.ı t O kilom •- f y ~~~u~ 

arın öğleden onra Şchıtllh f!e de bulundddarmı biJdırmekt d. 
giı\i}eıek bilrmet zi~aretlerı yarıda- e ır. 
cnk. •e eelenkler "konulacslttn Ray. 
ranı gvnleri, am1 zamanda ze.nı:tn 

tıf)Gr hareketlerıne ıle sahne olacak

tır. 

Oıca. - Palamutluk hattı 
Ankara, 27 (Hususi mulıabiı'iml.z

~n telefonla) - Haber verildıi?ine 
göre lhea - Palamutluk demhyolo 
29 fıirıncıteşrinde isletmeye açılı•cak 
t.ır. 

Sabık Örfi 
idare Komutanı 

(Birinci ıahifeden devam) 
Alt Rtıa Artunknl dun akşamki 

ekspresle Ankııraya hareket ctmıştir. 
TASVİRİ EFKAB - Kenılısım 

örfi idare mıntakası halkına ııcvdl

nn ve kıymetli bir asker olduf\'u ka. 
dar lcıymetH blı ldue adamı oldu
ğunu da 1.abat eden muhterem Gene.. 
Pale 7eai vazif1111ınde muvaffakıyet 

temenni eder ı. 

b
d?laYldar, ili Japon_yanm, askeri 

ır hülrUm • • 
1 

eha lf 'bafll'a selmit 
CI l'DUlaa • U lr biU... ~gmen, :ıuı tarkt• 
le ba a ~e~e kendi al'Z1nİ-
-~ (ilrlfeCquM pek İhfİmaf 

..-e • .._ istemiyoruz. 
V ~~ _Amerikadan son eiinler

de ~~rbın arkasına .ı;J~ endife 
-.erlCI baberltt, bwm düfiince· 
terimize tefavuk eylememelcle 
İle de, Amerika ıiyuet adamla
ruua zaten •Ylardanberi }\ep ,id
c:letli .li~ kulbuunalmna al~hğı_ 
nu 'IÇ1n hu hal>erlere ~imdilik 
çcklak ehemmiyet veremiyoruz. 
~erhald• Japonya Ruıyaya veya 

elemenk Hindistanma kartı ha· 
rekete ıeçmiye aametmipe bile, 
~merika tarafmdaa sarih bir tah· 
nk olmacJıkça, 'bu hareketm bu 
K_~Jerde vukuvnu mıiis!eb'ad ıö
rayona. 

T ASViRt EFKAR 

Rumanyadaki 
Yahudiler sürgüne 

gönderiliyor 
• (B1.riıcd Mlif .... .,.._, 

Z1 anlıyorlUl). Fakat sizin de bü
tün Ruın~n milletinin k1?derinı 
zamanmda snlamanıı. laz.ımdı 
Bc:sarabya tahliye edildiği za.ma~ 
ve BesaraLya, Odesa ve Aznk. de-
nizi bölgeı1ındeki dindaşlarını 
zın kinini kanımızla ödcdiğimız 
\-alcit kalblerimizin nasıl burkul
duiunu b:r du~nünüz. Besarab. 
Y" ve Bulcovinanın Sovyetler ta
rafından ifgaljnde, Sovyet lcıta
ları gözükmeden evvel, yahudiler 
Rumen aubaylarının yüzlerine tü
kürm\qler, apoletlerini sökmüş
ler ve askerleri sopalarla öldü • 

:.....ı d" r mu,...er ı. 

Sovyet kıtaları, çiçeklerle kar-
şılanmıştır. Komüniıt tedh· 
d 

. d h .şı 
evrın e, ya udiler Rume I ı_ • n erı 

er.e vermt,.der ve aileler arasında 
)aslara ııebep olmuşlardır B 

b 
· caa. 

ra ya yahı:dileri, hareket et _ 
1 

• • me 
cıen evve • nıçın evlerini yak 
!ardır) - mış· 

1 4. 1 S yaşındaki yahudi çocuk 
!arının ceplerıni niçin bombalarla 
dolı. bulduk~ Yahudiler - r •

11 
• mısıu I[ 

s1:ver m1 etımıze kar•ı d 1· b 
k

. .. " e ıc.e ır 
ın gosterm1~ler ve aırf b·-ı 

k
. ) , ILIC?e 
ayıp ar Kaydettirmek maluıad 1 

Odesa Sovyet kıtalarını mA 
1 

e. 
b

. k ı- anasız 
ır ·at rama teşvik etmişi d' 

A 1_ • • • b I er ır. 
zaıı;. denız.ı ö gesinde rnu L • Vaa;-

kat bir geri çekilmeyi mütek' 
yara-lılan işkenceye tabi tutulm~ 
olarak bulduk. 

O i!alde, bütün bu fenalıklan 
vapm" o ,"ln ve şimdi de size fe
na1ık ~enler için değil, fakat bu 
~uretle çoea\danm kaybetmif hu
ıunan a11neler için ağl8")nız. 

Japon-Rus 
askerleri 
arasında 
çarpıtma 

Bu 111 elede Enver Paoanın hı e. 
sınc d"şen bir m 'aliyet varsa, o da, 
Amfral So onu bir nlüdde.t daha oya_ 
la~nbılecek d'"rttde tknıı. kudreti gö • 
tcrc:meme 'dir. Fakat bu. harbin bu. 
tün mCA'uliyetin! onun oınuılanna 

Rad;\o c ş ~ehrı ömlndc C{'rcyan 
eden şıdd'"UI mu ha ı cbelerı de uısvır 
etmış \e duşmaıım buıadıı, bır gcdlk 
a~mak lçın yaptığı bütün teş<"bbüs-

1,.ı ın durdul'ulduı!unu ve bır dıı~ıııan 
piyade taburuııurı son ne.ferine ka-
dar imha edıldlğini söylemı~ır. üklet.mek. 1cin, ;.Mi bit sebep dciil.. 

- Harp bnlindeylz. l'ıtcmleketln 
canlı ve can ıı: b ıtün kuvvet kay -
nakl11n, ordunun elrne g çmi~tlı. 
Blxım ieimıı.e karıtnıayın. 

(/Jirlncı fl<!1ı•'eden d~rnm} 
Tdler ToYa tepesındc vnl!lfe gö. 

ren onbaşı Aiü~ne tumımdıaın
daki Sovyet hııdul muhafızlarınn 
taarruz etmi:şUr. Japonlaı ın m:ık 
aadı hf~ ~ttpheJ!ız bndtıt nıahafıı
larımm yakalamak ,;e Japon 
topraklarına goturınektı. Mftsa . 
deme netİcesinde her iki taraftan 
da yaralananlar olmuştur. J a
ponlnr kendı yuahlarını ,atar -
müşlerdir. 

Japon asker baflıklan "' nıer 
mı hnl'tuçları topraklarımızda 
kalmıştır. 

Amerika Hariciye 
Nazırının 
beyanatı 

_ . . (Btrlncı· aa.hi/tdmı deııam) 
mılerıl\,I denıuıltı tehlikeaıne karf] 
koıumalc vaz1fesi !tartısında bu
l nduğunu aöyleQUf ve fUnları 
ılivc ebnlfbr: 

cŞuphes.z ara aıra zayıf anlan
mıı ol caltu. Fakat va:Uyet ,u. 
dur: Almanya bize harp ilin et
~edik~ h"be . aürüklenmiyece
gız Bıze harp iıan etmek de her 
haJde Aln.anyanın Jşıne gefmez.ı. 

Bundan aonra, :;5i. aia Am'ır· 1 
..: k ' - .ı 
.... tar fun.11n söylemiflir: 

«Kanaatım fudur ki, alacağı· 
mu tedbırleı ne olursa olaun Al
manya h~7ır olduğu zaman bıze 
taarruz eaecektır > 

Bitaalblı b • Ay
Mediıinde 

Va,ington 2 7 (AA) _ Bita· 
ratlık kanununun ticaret gemıic 
nııın sıJa;)landırılmasını' ve Am.:
rıkan gem:!ennin harp çevresıne 
grrmdennı meneden maddelen 
nın le hı prnıesı h~kkındakı mo.ı 
zakerelı~ bugün Ayan Mecliain
de başla.rıa<..ıktır . 

Feshedilecek mukaddime 
V~ington 2i (A.A.J - A

merikan ticaret gemileiının sililh
lanuırılmaısını ve bu gemilerın 
mWıarip milletlerin limanlarına 
giımiye ır.eı:un olmalarını derpı& 
f•den lcanun !ay.basına taraftar 
obn cüqılıuriyetÇJ aynn a:ı:aııı. bı
taraflık k .. nı..nunun mukaddime 
suıın feshedılmesini iltıı.:am etmek 
·c•~ırler Bu mukaddunede fÖy
le denilmekted.'r: 

cBrrlqik Amerika, ecnebi dev 
letler arasındak harplerde bita
raflığını n uhafaza eder ~ 

Ayand.?.n Bridgiıı, bu bapta ya. 
pılacak tadilatın ihzar edılmekte 
olduğunu biJdiTın~rr. Bu baptakı 
tadil cbtı harpte Amenkanın bı· 
taraf olmadığını> göstermiye ma
luitw. 

Rooseveltin mühim beyanab 
V&finaton 27 (A.A.) - Ga

zeteciler. "pek mı.ihım:. dıye tav
sıl edilen beyanatı dinlemek üze
re Beyaz anıya davet edihn !er
dir. 

Rooseveltin söyliyec~ği nutuk 

Leningradda 1 dir. ••• 
Diyorlardı .. Buna mukabil Mer. 

kesi Uınumidekiler de; 
lloakova, 2'1 (A.A.) - Reutcr: • ı 

Bir So'"l'et birlltı unın~t·M tep. 
hesinin şimali garbı 111tıkametınde 

dôı l ı..-On d vam eden hır muhnı"i!b<? 

netle<.' ınde Almanlara 6lü ve yaralı 
olarak. 37 b n kişı ~a)'lat. •('l'dlnntş

Enver Paşaya levecclib eden ağır - Ne olursa olsun, ortada b!T 

Ur. 

ittlhıı:nJarın ilçüncu il de, Sarıkamıt hllktımet nrdır. Hutn1met de, ken
f luk('Udir. Y~t.mi~ bin Türk evladı. dine dOşen vazifeyi yapmalıdır .. 
nın hayatına mal olan bu felaket Rahu UB, uzun reccğı tahmın c. 
hnkkında kat'irYetlc öt s!l~·lemek, dilen bır harbe glrlşildliı için sizin 
bir lhtı~ns işidir. Bu mesele hakkın. lşınız, başınızdan aşmı~tır. Bu kadar 

MoskoY• önünde da. ,.çn!Ah1yetta!' Zl!"Vllt .-r~ndıı, nmt tef rruııUı işlere dalmayın. Ordunun 
Londra. 27 1' A.) - Reuter 1\ - münakJtşalar cereyan etmq ft milte. m\lvaf!akı)etıni temtn edecek olan 

iaıı11ının Kuybışcfdekı hususi muha- addit eı;crlcr n~redilmlati.r ..• Verı.:.. geı·I. 1.e)etlnl, hükfıml''e brrakm. 
ulrt l.>ıldıı ı\or: len hilküm, Enver Paşanın aleyhine. (D~va.mı 'Dtlr) 

Almanlann Mo-konya karşı ynı>- dır. -==-
tıklaı"l haınıc btr ıı.aç kesımd gun • l ... A 9 k e r 1 i k 
let"Ce yavaşladıktan sonra lkı L'!tıka- R~rp !UlisUmallcrine gellnce.. bu, 
mette ~·enıden başlamıştır l llzemıde durulııcak bir keyfiyetfü. kanununun 

Ru kıtaları sıddetlı tank taarruı- Serertıerf1k pek büyük bir azim ve iki maddesi 
!arına mukavemet etmlflerdlr. t'a _ i1011n ile başladı. Balkan Harhı'1fn 
kat cK> ruz.umu lle anılan şelıtr çcv. mal;lilbıyet 8ClSln1 dındirm k içm, tadil edi iyor 
resinde Almanlar kısmen ku kıta- he .. k~ın kalbhıde bliytik bir ana ve Ankara, 27 (Hususi ınuhabırlmiz-
ları ara ına ~ıye m~vaffalı: cıl _ hev~ Yardı. den telefonla. - Mllli Mödnfnn Vl'. 
mutlardır. Ell•er Pa!.18, gençleştirdiği orday , kaleti, asketlik kanununun 39 ve 61 

Cenupta vaziyet kötü büyü bir d.siplrn Ue fdan etmek lncı maddeleıinı tadıl edecek b!r ka-

K 111·blşd'. 2'7 c A.A.) l"'nıted 1 uyortfu Her t.ftrlü nhamsnlık ve nun liyıbası hazırl.ımıştır. 
Prtt . ını :zamııızhtın önüne geçmek !çin KudU• MUH-ss_il_r_a--nd_a_n_ 

Kuul rdunun pzeteııl olan Kru- fok şiddetli ılaYTanıyor- hal:Jra gO-
naya Zvemta, Donen havuııında du. tıtıl bakmıvor. hatti. falan veyahut llaçmala muvaffak 
rumun end oelı olduğunu ıtlnıf et. t Hının a~knlllt ışlcrlnt kolaylaııotır. o 1 m u • 
mehedır nk için şehzadder tarafından gön. Roma, 27 (A.A.) - Stclani ajan"ı 

Cenup cepheııtndc Alrııanlnr muha derılen tns.1,eruı.melerl, Hartı e Da. F.W tın ~tflsunün sağ ve sa
rebeye yent kuvvetler l!önderıyorlar \rcq'n1n koridorları da dU-Yiırİrı'l'll ••- ılım olarak bir ftalyan tayya~ lıma· 
ve Mojaısk v9 ~nıoyaroslavet.ı böl. tıruak teşhir ediyor .. hiçbir rlUmas Bına vaqıl olmuş olduğur,u bfldırmek 
gelerindc taz.yiklerine dcvnnı edlyoı- 9 1' ltinm kııhul etmiyordu. tcdır. 
tar, Dige1 bfilgelerde Alnıan hamle.. • ........................................................................... ·-····-.. ····"-

lerı durduruımuıtur lngllterede Tefekkür 
Ruıılar Harkofon auku•untı enOz. tl'yıt etıncmışter e de bu eyemnıt. hO'fl'Utsuzluk 

(Bırlnct saAi/ttdrıt dHeM) 

hoşmr..auzluk görulmektpdır. t~vtç -
lı tıhnbir 1!2e'Umk şunlaıı ) uz. 

maktadır: 

vetU «anayı tıöh:"ııhıde durunıun va. 
h1m oldoğmnı y,ilrndfyorfar 

8' Alman h-a Generali öldü 
Londra. 27 ( A.A ı lo kov& 

.. cı ;mı; So~-yet ınvyarelerfnin K 
., n bol~e-mndc. 2G ne A lnuın t -

' 111 kumıınıfonı Gcnc.'ral Offenba. 
tav,·nrcsinl duştiı duklerıı ı 

t; ı venı <"k•cdlr 
A.ğır ro re te l'aralanJnı 

n'Z sonra öJmuşttir. 

Çifte cinayet 
( 1 filet Mld./•dln eewe«J 

Dört C'nedcnben vli bulunan Ab
dullah tıah«!!lndan ayn olarak ~ 
r1k köyunde ya amaktadır Tnru 
k yunde bulunan Abdullnhın baba ı 

Mustnfa bir kac ırun evvel oglunuıı 
bu uncluı"::u k 3yc 1.."f'lm•s ve kendı n 
mtsafır olmllltUr. Beraberce yemek 
\emişler ve oturrru~ ar Bır aral•k 
bdullahın bir ineği kavbolmue ve 

çocuk babasını evde bırakıırak ınc •I 

nımıva ırrtmiştır G~ yanlarınıı 

ltadıır ıneğı aravan •e nihayet bulm 
Abdu!lah eve d0nm~. fakat yııtn 

iımfı eenç karısı Zeynebı eoremem.~ 
tır. &lk annesnıtn oda .. mrladır dıv• 
oraya ırıtmış orada da bulamnyıncn 
babasının yat.uğl odaya ıd•miş ka
rı ıle babasının uryan bir halde ıııa• 

mae dolae olarak uyumakta oldukl.a.. 
rırıı t!lirlince el.indeki balta ile evve
li baba!·nı, sonra da kar'Sl ıeyn ı 

ôldurmUşt:fir. Cınayetf tş!• en Abdu 
lııh onlan öyle kanlar tçtnde ve don 
su olarak bırakmış, ftzerlertne ka 
pıyı kapatarak doğruca ı:abıtaya 

ızıtmiş ve adliye heyetini uı.erlerlr! 

ı:otürmOştflT. 

Katil Abdullah mevkut bulu mak 
·a ve tahkikata devam cdıhnektedır 

lılı ter Edeıı'in, böyle bir zamanda 
tn.ildim tin s:yasctıai m6dafaaya :mtıe 
bur kalına ı oldukça şıddetlı tenkit. 
terden ve efkiıı umumfyede görlllen 
buZJ m rtebe tenkitlerden llcrı pi -

ı~ olma ı huımdır. TenklUer umu. 
tıe Cbur ·hıll 'ı istihdaf etme-

mekte, fakat dk&rı umumıyeyi lfi • 
zumu kadnr tatmhı edemiyen bazı 
mrsııi arkndatlarına karıı Başve.ld.. 
lin fnzla bağlılıgı nıoahaze edılma

tedlr. 
Bun! rın tenkit ve mnahaze edil~n 

a ketkrı. umuını):et ıtibarıle ata-
1 tlen ve hallhazır 'faziyetmtn icap. 

1 kaVT -a amcıb.nd r . 
filnckk1tlırr yalnız ba%1 Nazırla -

ın çcldlm n .. t melde kalmıyor, 

ynl zamnnda A?nınntann Rusyada 
u lı:adaı ehemmıyet!e meş"ul Qlduk

ları ıralardıı, a keri fhtiyaçlazt kar 
şılamak ıçtn tcnını lfrzumlu olan 
mnlzemcnln h1LZ1rlanmas1 hu!!tıSUnda 
ulnıon tedbırlerm gnyTı lrifl otma. 
s•ııdan i\erı gelen memnmıiyetsfzhği 
de ifude ediyor. Bu, !mndan bıışb, 
bazı hususi eşhasın sılilh altına alın
nıanııo olması ve bunların yalnıı 
bazı maddelerden mahrum kalmak -
tnn başka hnı pten müteessir olma
dıklıırının gorülme5i de hoenutsuzlu
ğu arttırıyor. llııkfımet, b5kmetm&. 
gıı davet C"dilmektedır. Ondan, mazi. 
ye alt t:.arebUenndan d laJl kendi· 
sıni tel.ıriye eımes1 talep edilm'yor, 
ı~tıkbalı temin ıçın icll kararlar al-

aı lstcnı:sor. 

Ve.fatile blzler:ı derin ~eise garke
den ve bcphnlzın kalbinde kapana -
nııyacak yara açan babamız lst.anbul 
lfebusu General 

HAKKI ŞfNASl EREL'ta 

gerek cenaze mcras1mlnde bulunan 
bi.lyfıklerlmizc, arl>.ndaşlu.-ına ve bu. 
tün dostlarımıza, gerekse. ıelcra:r 

Yeya mektup ver hut. bı.zzat kendı.. 

len gelerek tazıyette bulutıan arka
daş ve dostlarımıza yegin yegan te. 
şekkur et.mek fırsatını bulamadı!: _ 
mııdan dolayı gazeteniz n ıUı&ile 
ı:ükran ve rclnn tarlığımızı sunma
yı v cıbe addederı:ı. 

Mcrhıımun c:i1al 

•Melek• 
Sinemasında 

CLARK CABLE - HEDY 
LAMAR SPENCER TRA
CY • CLAUDETIE COL
BERT tarafından phane bu 
surette yaratılan acnenin en 

nefis filmi 

KARI SEVDA 
Ümidın üst.ünde bir muval

fakiyetle devam ediyor. 

BUCON seanslar~ 2,15 -

4,30 - a,30 •e 9 c1 .. 

rş·A·R·K· Loadra 27 (A.A.) -Londra
da çıkan D< ily Sketch gazetcsınm 
V ... şington muhabirine ~re, Cı.iw 
hurıeisi Rooseveltin. Birleşik A 
meri.kanın, tarhıinde beşinci def. 
olarak k_orsanlı1rın üstün'l yürüye ···--·· .. -··-·--·-···· 
ceğıni eöyliyeceii zannedilmekte Ta•virl Efklr 

300 mahkum 
Nafia hizmetine 

verildi 
(1 bıci ıslti/edlK cın.m.) 

Sinemasıı1da 
dir. 

Cümhurreisi. dün Bahriye Na
zın Albay Frank Knox'a hitaben 
gönderd.iğı bir mektupf.iı, bahn
yenin, ilk milli mudafaa hattır. 
teşkil etmek mesufıyetıni almıy 
ne dereceye kadar ha7=.1r olduğıı
nu, millete ve tıer kuvvetlerıne 
~bata fi:made Lulunduğunu söy 
lemıfbır. 

Nüshan (5) KaTuftor 

J AboH Şeraiti 1 f'ii:!t ~;ıQ 
ne lk ............ UOO Kr. 2700 Kr. 

aylık ........... 'TSO > 1450 > 
'ç aylık ............ 400 > 800 > 
Bır arlık . ........... 150 > yoktur. 

DiKKAT: 
Derce ınnı \ oın evrak lade olun111aı. 

u ile de bir anla~ ya.p:mştır. 
Au anlaşmaya göre bapisanede 
b lundulddrı müddet wfında at.Ü 
halı görülme~ olan mahk.fımla
rı yevmiye ile nafia hizmetlerinde 
ve ziraat kunımuna ait itleTde 
'ial ııtınlmaları karaı 1..attınlauttu. 

ilk olaıak 300 mUJNm Na& 
\'ekaletinin emrinde G...Hboluda 
'a. "ıyete geçlJUftİr. • 

BALIKÇfNIN 
KARISlt 
EmsaıEı.t bir muvaffakiye-:le ~ 

devam ediyor. ııı.. .................... ,.. ......... 




