
Otu1ç1nc11-. 11,.: 4160 - 504 

T .. k T .h. 1 
ur arı ı 

RIZA NUR 
ta clld 

M•,.llıuul• Haş•t, Sdha/lartl• 
Hlllasi leitqlı•1t.lerind• 

• *-

Cı'ııtıı' •' ... ri!
0

NC •~·· • •i« uwr fı Milli Şef i-..t l.öei hitalııeeia.i irad ederkea. illciferinm ,. .....mde 

........... 
--.. . .... ....._ 

8Umhurrelel•I• 
millete hlt•H•I 

1 simleri P,a ttıbnılan da isme'-" 
li olan Muhterem D..let Rei

Iİnlİ1ı:İn yeai bitabeleriaiııa lııer 
ciinllesi, içi(1(f• bulaad....._ ba 
l.abranh devrede, millete relıı
IMrlik ecltK:ek ayn ayn birer diis· 
tur loymet ve meziyeti ha.izdir. 

Cümhur:reiıimiz an..nhjm •e 
bar~ ten yuvası olan ••tanımız 
ltatraman evlitlannın omuda
nnda ,ereflc yükseliyor. diyor. 
lar. Dünyanın felaketleri içinde 

Büyük Bayramımız münaıebetile 
•- _," _"'_an- - - - •-· - ·-u-•- - • • H - • - • cı-• 

Milli Sel ve Devlet 
Reisleri arasında 

Samimi tebrik ve teşekkür{ 
telgrafları _!.~ati edildi 

Atln(lolu AJ'an~ının verdwı ha il"h, Şarki E rdun :r-:miri Altes vatammızm bugünkü ferahlı ve · 0 
- 1 " 

ı.-re .,. ... ~· C.'Lımhuı·ı ... l tımızın 18 , ı'bdullah, Suudi Arabıstan Kralı emin halini. bundan beliğ ve ve· .,., .,uı'"' J · " 

·n ı· ld · muna.,<>bctıl" Al •taJ·c<tü uPiiııcü Alıılü:aziz, Rul-ciz surette tarif ve tavıife imkan 1 c yı onumu · " • " - ... ~ 
)oktur. nıan Devlet Rei:ıi ekı;ı::lnns Adolf gıır Kralı :Majeste ü1:tıncfi Boris, 

Hitlcr, Sov~cl Cıinıhurıyetlcri !\-!.ısır Kı·ıı lı Majeste Fnruk, Ja-
Evet, Ti.trkiyenin bugünkü Blrliğı Reı 1 ek el"ıı5 Kalınln, pon imııaratoru ?ıtn,leste Hlıo 

valfı ~sanlağın ve bantm ten ital)a Kralı mujc,.te \'lctor Hlto, Ttumanya Kınlı Majeste 

Cuma 31 Birincitefriı 1941 
,- 1 

z !&! 
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Tdc. Tasviriefkir, İstanbul 
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'Harp Okulunun bu seneki mezunları 
dün merasimi• diplomalarını aldılar 

Herkesin, her fikrin tesir 
ve nü/uzu altında halan 
adam, garım adamdır. 

(Şerhı 2 .ıw::ı •lıu1-1Ade1 

z:::z:::: ==== 

• • •• •• 
Reisicümhur iSMET INONU 
yeni subayları tebrik etti 

MiLLİ ŞEF.· DEDİ Kİ: 

''Yeni girdikleri ordudaki şerefli flazif elerinde daima 
ı-muvaffak olmaları için dileğim kendi/erile beraberdir,, 

ANKARA, ao (A.A.) 
Bugün ıaat 14,30 da Harp Oku

lunda okulun ikinci sınıf mezunlan 
için ayrılma t.örenl ~apılmıştır. 

Harp Okulumuzun 108 mel dene 
nıezunlarLnın bugünkü bu aancak 
tealimi ve mükifat datıtma törenin
de Büyük l\fillet Meclisi Reıai Alt • 
dillhalik Renda, Ba9veldl Dr. Refik' 
Saydam, Milli Müdafaa Vekili Saf-

. fet Arıkan, Harlciye Vekili Şükı ü 

ı 
Saraçoğlu, Adliye \'ekili Hasan .Prle
ncmencioğlu, İktısat Vekili Sırrı 
IJay, Gümrük ve Inhlsaılar Vekili 
Raıf Karadenizle, Mebuslar, Genel. 
kurnıny İkinci Başkanı Orgeneral 
Aııını Gunduz, Aekeri Temyiz .Mah
kemesi Reisi lle Genelkurmay, Milli ·-.,.~""" 
Müdafaa Vekilletı Kara, Deniz, Ha
va Mü t~arları ve Daire Reisleri, 
Gnrnizoıı ve Merkez Komutanları, 
Ankara Emniyet l\ludGriı ve daha 
bir çok davetlıler hazır bulunmuşlar. 

1 

)'Uvua» olmaskhr. Busiin dünya Eınmanucl. Macar Kr. !lığı Naibi .Milısil, 1ran Şt>lılnııahı Majeste 
milletlerinin çekmekte olduklan ekselaıı4 Amıral Horıhy, Irak l<>hmed Rcza Pehlevi, Fransa. Toıene müzilcanın çald.gı ve okur-
ubraplan Türk kadar samim.i ve Krallık Nalbi vasisi Alt.es Abdül. (Devamı sahife 8, siifıın 1 de.) ların bir ağızdan söyledikleri İstik. 

dır. 

Ca1Jdan hisseden, bu hale acayan _ + • (• lal marşlle başlanmış, bunu mütea-
•e mümkün obaydı, buna çare kip BaşvelCU Dr. Reflk Saydam geno 

~~ -~~-=--.=::::= Ecnebi radyo' ~----------.ııııı, ~~:;ylara IJU hitabede bulunmuş.lar-
...... içinde bugiine bclar nlbi v a v e 1 Harp ok..._ ••İmkir ~eri pçİt reılNİIMle 

anuWaza eclebMi,Mk onu ,..ı. ve matbuatın 
DiZ cieYletin IİyUi teAirleftne 

Genç subaylar, 

:W~':-~~-==ı dostane orduları .... ~ ............ . Bu törene gelirken ordumuzun 
baııbuğu, Milli Şefimiz, Reuıicümhu
rumm İnönünden ıu •aaifeyı aldım: 

cGeiı~ .au!>aJ' ..ı&dattnıa aelhtlWll 

operlm. Yeni glrdlklcı:' ordudaki fe.., sllı ve şan.it ord.unun em~kll bir .su. ı Her y~r~e her düşmana kareı, her 
reflı vazifclerındc daıma munffak bayı sıfatı le sııe hlt.ap cdccegtm: r..aınaıı silahınız u tün olsun.> 
olmaları için dileğim kendllerile be-j cHcr ilinizde muvaffakıyet ve her Bundan sonra Buyuk Mlllet M •· 
raberdir.> dediler ve sise tebriklerini savaş Jneydıuunda tanlı bayrağımı- ııı Reısi Abdfilhı1lık Rcnda btra'ın • 
..,._rittltr. zın namus ve oerefıni 117.ın cehdinız dan sınıf blriııcısı ola'I tc•. · u 

~::~ ...... ... neıriyatı 
•Ünkü p.rtiftr içmcle millete dii-

fen p.rtlan da ~u kuvvetli .-... G L S ı· r O ı ı .. es ı· ı le tesbit etmeldedirler: 1 
t:Bti,.ük yanglna bala........,.- 1 o" .. ,.111 11 t k u 

nın çareıi, ve bütün dikkatimize 1 
r&imen bulattraak tereffi yazife ,..._.~._.,....... 
)'a.,...._..., m ... rtı, Yancın orta- T •rilat• •ııl1111tı!Jac11Jc 
11nda yatadı~ımızı bira" unutma. tler•ud• çok ortlıılar 
makbr.tt Bu ıözler ayni amanda 6 • • ; l l I d • "ar 
nt~ur «h•zırol cenc~ eier iater- le• r f 1 • 1 nda •ıkıl•ıı 
Mm sulhii ı.elan • meselinia, bu 
rinaü ah\ alin icaplanna •öre d" r • • tl a I ı ,. ı le 
edi edilaıit çok veciz ve caalı bir O l "' • ı l • r d ı r • 
if•desidir. ' " " " •" " "' ...... .....,_.._.-

Hakilcaten Tür4riye etrafunızı 
.. r<llft korkunç yansına hulatma
nu.&ı; İçin e1:nden selen her ,eyi 
Yapmaktadır. Fakat Dnlet Rei. 
~~izin deatii cibi bizim bütün 
~~<e, bütün hüanüniyeti-.. ,z. r ~ 

lı cb aamen yangln yurdumuıa 
~ r da aelecekse Türk milleti, 

1 
)'attrı.. lı:ara111nda biran ime 

1d~ ıacak ve ondan lı:açaıcak deiil-• 9:ı ... . 4- · .... ,. tehl:ke yurdumuu 
... ~~'4fk. hatasını ıöstenliği 
b. ilıt• Tirk tnileti altı yüz se.edir 
h ~r. .ıar Yaratmlf olan fanlı tari. 
"'~ "endume busün de tat.mil 

eylıyeceji vaaifeleri lcad 
)llPftu --... ar 

J'a auneylerniftir. Zaten ,..,_.lllln ın"mleketim:..- • t•-ne • . ..... ....,ye ı 
~ · ...._ oln-ı&L için en esaıla ve 
rnın ç.ıre, onaı bütü ud" 

tiıniıde ka>-tı•·- n mevc • ıyel-
d.~ ..._,,a aan--.. o • 
-umuzu büt.. din -·-, .• 

eyletnelıtir T Ut' yaya iliİl 
• ehliluıd~ kaçanlar 

ondaa hiçbir •llkit L. ....... ı. ...... L 
lar c-.1-... - • ---rw1a111az-

• ~il mukacl.let-
kamo, oı.. teWilıteı-;, ve mu-
lnettıçe ·lrarpta •• ona 

:~en inaanl•r ~:: .:wt: 

c-e..&1 Sir Deedea 

LONDRA 30 (A.A.) -
Türkiye Buy· k Ei~liğinde cüm 

huriyctm 18 ınci yıldönümünı.i 
kutlamak iizer~ tertip edilen top· 
lantıda İngiltere Hariciye Nazırı 
Anthony Eden ile Genelkurmay 
Ba,kanı General Sir John Dili ve 

ft~-L Balırıye N8zm Alexander hazıı 
~--..aurUlhaz telal''- L 

•
11"'.da tdad • 1•e &ar- buluıımutl.,rdK 

-:.r eın~ terettii" __.__ · ı· . s· va.,•e'-i böyl • P ~ Eliti Ankara ata,enu ıterı ır 
IOftra '"'1 '-lıır.:.ı. tayin ettikt~ Df'eılea gece Londra radyosu ile 
•.raanaada na"ı -..:larda kendi ataftıdalci hitabede bulunmuştur: 
lazun celdiii"i d et ~iz T ıirk cümhuııyettntn 18 inci yıl 
te:ıbrt eyi~~·~ ta~elerile dönümü, garp yarım kürr~ndr-

•-· ı · cÇok rnaıı..ı ~ ~enôi&erirn hür ılin etmiye ve ı· 
Jİmizi idareli ı...-..:.:::-~ • ._. ,._ kirlerini aerbeıı.~e ııöylemiye ..4a
okulda, her it y~· Her hiyetlar olan hükumetlerin ~d~~: 
da her zamand• ziy .. ~ t.rta. çe korkıınç bh niabette eksıldıg-ı 
lıyız. Ş.urlu, çalıfbn a ~- fU !Irada bıf haua huausİ bir ma
ln•n nallletlea· aDCak b: "~- nayı haizdir. Türkiye akı~~ har~
luıldtlftdaa celehilrler.. ........ lr.etlerile v.: yıkılmaz azmı ıle bu
,.,.~ lantttli tavıİye:ler a tün tdhditkre ve yüz gülmelere 

1 
.... «her eey8mzj -~ t•imeo bu tehlikeli senelCT esna

um.'-71z:. ibtan Üıerİncle -=· ..... kendi istiklalini tamamıle 
~ea .~a iktisa e.ler. ~ muhafaza etmittir. H:ç şüphe yok 
eiil ~ artu. aözii •..._ ' İ cümhuriyt-tin Han edılmif oldu_ 

TASVlRf ~ iu 29 llkteşriıı 1923 tarihindeki 
t,D..._ ""'I• ı. rit.n. 

1 
tfe l"tirlr. ruhu 1941 sene.inde de ay-

) (0.vamı N)'fa 3, ıiit~" 3 de) 

Kafkas gaga 
hareket 

emri aldılar 
(Radyo gazetesi) - Bulgar 

sözcüsü bugün Sofya ı·adyosun
da şunları eoylcmiştiı· : 

Reuterin verdiği bir habere 
göre vaziyetlıt ciddiliiınl takdir 
eden General Wave'.1 crdularına 
KafkHyaya müteveccihen hare. 
ket etmelerini emretmıştir. Kat. 
kasyaya karşı bu hareket petrol 
mıntakaStnı muhafu:ı etmek içın 

olup Almanlara taaıruz için de
ğlldir. 

\. 
lr•nd• r•nl 

ltlr de111lrroıu 
V8fİacton 30 (A.A.) - iyi 

malumat .. lan r.ıahafilden bildiri. 
liyor: 

General Maxvell'in başkanlı
ğında buluı au bir heyet, yeni bir 
Maverayi İran demiryolu inşasına 
ait lngiliz teklifini mahallinde tet
kik için pek y.ıkında Ortaşarka 
gidecektir. 

Cümhunyet htıkılmetinhı nıllmes - muh11fnza r-ıfeeektlr. (neı•omt 11ohiffl 8, siitım ~ da) gMQr, bepııani ayrı ayrı gbzlcl'lnden ----------
,Afman- tebliği f 

Kırımda 
ileri hareket 
devam ediyor 

1( Askeri Vaziyet )1 
~~--~----------. ....-.-, 
Rusya imha harbi 

Şim•ld• Arle11njet.lc pi• leesil,,.e/c iberetlir. 

Sovyet tebliği f 
• • 1 

Kıt'alarımlz 
Harkof'u 

tahliye etti 
Almanlar iıgal 

edilen araziyi 
köglüge tlağıtıgorlar j 

c.,..p:a Ro•t•f'u11 •uk•t• yakına,,.. Kırımı" Düşman ağır zayiat 
••• ••daf•a ıne••ii •akut •tıniştlr. vererek Moalc.ovaga 
Yazan: General Ali Ihsan SABIS doğru ilerliyor 

•8KI ORDU ~Ultl.A.HDA.NLARINDA.N 

BERLIN. 30 (A.A.) şımalde Murman k taıafıııda \ SE-•ır nehri boyundıkı Fınlerin 
Alman orduları Baokumandanlığı- ıııuharebeleı·. şınıuılık hava Polakta ı tıkametinde akınlara ba~ 

n ın teblıgi: taarruzları şekl ıne 111 tıı..,;aı etmi tı r. l•yabilnıoleri ıçin mevillnıın \ılı az 

MOSKOl'A, 30 (A.A.) 

Kıtalarımız Harkofu tahlı~e et-. 
nıışlerd!r. Tahliye ili sevkulc ",.1 
mulahazalar ve Sovyet kumaondantı. 

ğııı tı llfauınhı ırordüb"Ü zamanda ya
pılmıttır. 

Butun fabrikalar en ehemmıyetli 

tesisler, mutebat rik mıılzeme, ham 
madde depuları •e tekmil kıymetli 

Alman kuvv,etleri Kırımda mağlUp Kar her tarafı kaııhııııış olmakla daha ılenlemesıne luzı;m nrdır. 
duıımıuıı iasılasız takibe devam edl. beıaheı· zemın taıııanııl. donmamış Leıııııgrndı mudafaa ooen Sovyet 
yo~lnr. Sovyet topçularının mahalli old ı •undan nıotörlu b 'nrın .-c kuvvetlcrı. Feld Mareşal Von Leebin 
mukıwerııctleri kıı·ılını~tıı·. Bu miıııa 1 kııy:ıkların kullanılma~.ıı.ı hf'nüz ım- i\loı-kova meydan muhıuebesıne yar. 
8 beUc, Alman kuvvetlerı yeniden ı kan hasıl olmamıştır. dı.nını imkan nl~be ıııde menet.nıek 

bir kaç bin asker c iı almışlar ya ' Zemınln yunıuşak ve .. uıu kaılı, ıçııı pek çok huruçlaı ve mukabıl 
tonlar ele geçırmlşlerdh·. batak olması kara h.ırekt•tleıırıc taarruzlar yapnıı1lan;ıı da bu taar-

,, 1 · i k ı t Le · <'şyu tam vaktınde ıehlrden çıkarıl. 
Doııetz havzasında düşmanı takip mani olmaktadır. LadOIZ'LI ) .J un dl'UZ nr nctll'CS z abnıı1 ır.b_ tanıng~a- nııştır. 

eden Alman ve mUttefık kuvvetler, şıırk, cenup ve garp taraflal'ı da ın cenup \ C cenu u r;ar ı ra a- ı 
(Devamı sayfa s, ıUtun 4 ele) ııynl lıaldedır. rmdaki bataklıklar henüz don•wdık. Askeri elıerumiyeti olan biiyuk ve 

larmdan Sovvetlerin mukabil tur- kil Gk sanatlar tesialerl berhava .. 
ruzları seyrekleşmiştir. ı dilmıştir. 

................................................................................................. 
' Üniversite bu sabah 

Cümhurreisinin hitabesi 

B AŞVEKfL Doktor Refiı 
Saydamın mütaluil Tür· 

"iyeye büyük bir çaı.na bun 
telkin ederı nutkundan sonra, 
c:nun IÖzleritte ilham ve iıtilıa· 
met veren Milli Şefin hitabesi
ni dinledik. 

Oç katayl uran büyük yan. 
sının aletten halkuı ortuın
da, milletinin ıezdaii tehlike 
tıu.ırunu l'yamk tutmak iatiyen 
lnönii, bize içeride ve d~pn
da, «bu clurin hakkından gel. 
melu için iki yol çizdi. İçeride 
her feyimizi idareli harcamalr 
ve çok n.ahıul almak için çok 
çal..,...k. Burada mahsul val
nız toprağın değil, tezsihın da, 
fabrikanuı ela, okulun da, ld
tabın da, kolun •e bacaiın ol. 
dup kadar zekiBın da verdiii 
eeydir. lçeri.t.la:i Ye dıtarıdalci 
yohnnm: da fU: «Yüksek iil. 
lriilü, temiz alllMch, vatan 10• 
ı..- ca ..... eairtre~.. ileri 

P••••I .SAFA -----------------
bir iman cenıiyetinin idaresi • 

Her teyimizi idareli harc:a
mak .e çok mahsul almak 1 
Harbin sar1ınhlanna kartı nN. 

kilvemeti arttırmak 'için az İl· 
tihliıkten ve çok iatibaaıldM 
ba,U yol ohnadlitnı iliın eden 
bı• aözd• her vatandqa teker 
teker bir ir,.ad ve her idareciye 
teker teker bir direktif ıakh. 
aHer teyimizi idareli harca
mak• düıturu içinde ne yok? 
«Her teY" iıadar ıenif bir •ar
lık çerçe,, e1ine her fey ıirer: 
Y ııldığurın: kibritin her çöpüne 
kad..- •tef, lıullandlğımız am
pulün her kiloya~ına kadar lfW, 
yediiim.iz elcmeim her lokma
ıana kadar ııda, giydiğimiz 
ıömleiin her Cliiiıweaiae kad•r 
~. elhile ••• Ve asıl tasar. 
ruf, öz tasarruf, bu tefernıa. 
hn yekwunclan batka nedir? 

Artık lokmaya, kibrit çöpü-

{DnltfN• HAif • 1, •wtuıı ı oe) 

(Dwamı •4Ai/• .1, ri'""' 5 d~J (De amı ıoh.ife 8, nıtınt 1 üJ 

ıııerasiıle açılıyer r- S p o R 
Üni\•enıte bu sabah 9 da me· ı ........................... _••••·-

raıi",le açıiacak ve yeni dcrı yı- -···· .. ·····-·····•••••••·•••••··· 

ıın. g!recektir. Üniversite m~r- Galatasaray Beşiktaşı lst 
kez bınaııncla yapılacak merasım f • 
Rektör Cemil Biledin açı~ nutk.ile s d F • 2 o d•t 
başlayacak. profeaör ve talebeler por a enerı - yen 1 er 
töre-nde hazır buJunacaklardrr. 

Meraüni müteakıp bütün Fa
kültelerde derslere baflan•caktır. 
Talebe Birliği de bugünden itiba
re-n taaliycte geçecektir. 

Parti Grupu 
bugün toplanıyor 
Anluıra, 30 ( Huıuai muha

birimizden) - Yarın Cümhu
riyet Hılk Partİlı grup içtimaı 
yapılacaktıı . içtimada Mecliı 
heyeti umumiyeı.mc ee"\olltedi. 
!ecek olar. birkaç kanun layi
hası görüşüldükten aonra Ba,
vekil ve Dahiliye VekiH Mcc. 
l iıı:n tata olduğu müddet zar· 
f ında harıci ve da~ili siyaıeti-
ıaızin inkı~a: suretlerini gc:iıte. Da ı..w .. Ha•..W. maaalde Beclea terbi!'-.i ...... etleri 
ıecektir. ı 

9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii \, 
yapan • .... ıarıml-: 

(Y .... • _... Hltııi/.-...) ___ ,,. 



SİYASI VAZİVET .. 1 la~ ..... 1 ( 1 Kültiu tarihimizde Barsa f*J 
llİl~ll llClll v • Sivastopor ve 

islerkH Hocaoglu ve Fatı s~~=d. Telrlk•ı t09 r .... , KANH•R 11••·······---······-···········--· 
a.za ... ret rel...,.lnden b•fk• P•t•n• 
111t7uac•I• kuvwet hemen be••• reldll .., .. ., . .,,·.· .... " ı·ıe mu·· nas ı =.:::.)~ın:.::: ..... ·•,LL_ ....... 

.,. tik dl IOlll'a ilwlemi,e denm eL 
Çorumlu ıanıhim admcla bir • ••• Ji lw. ._ , , • , 1 J>tter taraftan Baver Papnın tla Enver Pa,a. .loltevikJere: (BUl'L 

.... n suae tebllkelı ve aonu biç te ları ıerkedınlz) diye llU....• .._ 
-ırlı elaıyac.ia benaiyen bır yola rlrken kendı lumırPJrrndrr ._ lreacll 
sırmekte oldupııu gördutfimüsden, lravvetlerı lçln •i&biıt tııh anaqinia 
ena u kurtarmak çanlerını an,or- l&üküm sflrdutünu beOri pek farkede. 
t11111. m·yordu Bu bozgunun mllıebbıbl yı. 

-hW.. tlilD. ~liri) ....unm - VIJ - ~~ er• ı·•••ll ., 1 
ı ıf il ....... O.iidıtr - .............. 1 ., .... 

Enver Pap, etrafaıu aarmıı olan ne (Eıair) c !er ıdı. 
.... ~,.,.ta1111 tlBlri alllnda Pataıa •ıhk. E'llllrdea ...._etftr 
... ant lıelld lleldld vatılyeti lııltanf •e hayl1 9'1k fıktrii bir •• .... 

ıı..,. r i ı 9'tilıilrken Kmkle o•~ w en.uıcla P.aw. __.iria kiıwden WI lıt Oh ita...,,.._...,_._ f.tMft..._ ... ' W ı O T •. 
!l- Oek .. ıl .ı ~- .......... _... ...,.. Wlm DQıer8 ..ıı.. .u.,a wnlijiJIJ 'tehcıet.na mM'ftlllan ._ .. ...,. lal • ' ' iv ....... g • ,,. - 1 ..... ..--...-
mnkiinde, memurlarm bir anlık teolojı.aınln eualarını felse:tt müake- ..,..,_. llit ~ C.-.. Bonlila. .,. •• .,_. lıdctıir b~ 9"Cwt ,.- WiJik K.a.. 11 • • d· 

--ı......&- .,..-"--'le --.......faava -- t !tfhj ı..a.&..- ~ _.___ ~~. ~ .. ...... n .... 1 5 f f .I& - .... 
safletinden ietifade ederd bwden _. ... -~ - ,_ - - - __. • • ... - IC ,1 

(. ... Jleaıltl-. >m ii± ... ric9ıiıl pim WT .,..... « 1 JA WIQW W - -

hire DÇmlfı. '-• • • ....ı. iı11191 lıl •• .._ y Zi edd• · 'ah • fut> ıl hılw sin ..na ·ı fıli - •• ... • 
ııMtn Mı sid• sö..-ı)'eNa. ~ ... IaratekıaierdH (F..U ll&Wua) L 

kat biz bem 71f1'dullnlR, llallmatsı •fre taraftar olanlar tarıafından da. 
tok iyi tanwlıtınua, hem de kaqa &a- ıma dü,_ aayılırlardı. Ylne P..-,. 
ftfı-. rini Bollfflklerin flkmerlsd, nın yıaDUilla h\Munaalanan İpa s.ı. 
lliJetlrrıaı, em•dıal ve Mna.- -. ı.. ve Laka, )"'8bı• r;ıbi kodrnıan· 
me ~dıkl-ı çok ~ tôrlt lar en• fCedit) tlertndl. (Cedit) ııse, 
blldlğimiz ıçın davanın ~limetı na- bu nıutauııp ıntanların atzında en 
m na, bug61ıil en u urarla geçittir- raman bir ltllfftr gfbıydı. Bir (Cedı. 
melı, yolunu tutmak tstıyoniuk. d ı n Eaver Pa19 1.....ıa atiuz sa. 

•otm1Ya hatt I*•· ~-=~ fihnt t...dl: ec1e11 IZIR: ya lft ~ n .._.. ~ ~ ,.. luuu ıd • • , at • ı· o 
Sivil memurlar kendi•e Üç eserini, 7ini cTebafüt>ü na e. ... nt ılmts ' _. .U. ft ie R 'eııi ••··--

def•: ııl vUcude getirdi? Bundan eYVel Bo. P ...... ...._ 11t • 'kt5 nrL ~ ............ ...,,_ w Sn •••• .... ,... Als,ar " & 
......__, ~ ~-L - ca~an ı--<L - .. _ ... __ .. -- teriai a- l'cw.. v r .............. ,. ana Mü .......... ft. ,_ cıwrıılıi "-- r 1 

- -- ..,.... • .,. ....... nı..-ıa .-- ,.,_ .... .-- - w- .... y-=, I , , 
m·••tm lbr.IWD ......... me- 4efa bıtanbu1- uftt ~ ve 8a.. n•ı llww anı._ .. ~ ldr "91.ai,. Patilt mıma tdeL - lilııilrıııiıliill 

ı d LJ raydaki dlnt fel1efe meselelerine 8it bır .,.,. ~ ..__.. ör 1la7MI, "ce ~ ... • B i' ' r • .__ ••••-• 
mur ar tam -'et e ecu eri aıra- ftlhakerelere lttlrak ettığinl eTTelce Gmll ,.. bai .... • Wrti1ste dl- li* tam ..ın.cı,. bclu .. ~ ftl www .... - lw. 
da kendi•"in bırdenbire ortadan zıkretmııtık. Bu müzakerelerde 80. ,...,.. , .... b1iJ olaa cT.ı.flb ~ ~ W,l«e bW ewlt ıea1t etitJwr. ç.lıll a .. d' 1 ~ 
kaybo)d.iumı ha71etle sönait- caotlunun baılıca ilç muhalif ka11ı- d- ~. Bir ...... _,. il.ad 4- • ...._ an ,.._, • .._ .... 4le Sus,.....iır Kın• • O sırada Rus Baıkumandanı (',.e. hlhi olm ... h~ * '-ot 116rtn.lyordu. 

neral Kamenf Buharaya gelıyordu. 1_ il ...... Baltam ............ ....... 
Bas Boltn• Başkurnanda11ı e dan kalchnp, yerine ...,..k, böylece 

Saver Patanı. ara ını bııhna' ta • t.xa '•r .tllyef.e 1ahıp ol•alı nt.r-
raft.t Wik. tınde priin ıyordu Bu nıyetl sezen 

leıcbı. llnda bulundutu anlaıılıyor: Molla ltelrrar 1hmna)'a l'fden llocantfunan, "oJraı~larmcı diıt lılııwe oımcık utr• ı hava~daLi han kınYe,!_letiain 
Nıha)'et boıtanda yapılan ara- Ze;rrek. Hatipotlu n Efdalotlu. Fa. zalftllntn tilenıaııından Efdaloilu ve vmı;ı Me'9'••Net, IMJfOl.Ji.t iM -. • ...,_ ...,~, we -•z ı 

Dmld. ta,--.m. ı,· b.... lıat ......... -...ı.n JllP(fen ıba- Hat potfu ne mllbahaselerde bulun- J"""•t dola~. Oırmonl1 lt1tpor11tor. S.vHtopolun fimalinde Alma ... 
ma 80 ar rettir? MuhaU:tlatn Hocaoğluna mu_ matr lilere tsıanbata ~atınhy1>r ıto PRtınnı" Aars{ lla11atuıa Ttiilul tıtmlf- Kıça nehir ~ri araamdaki sn11ar
tan kuyusun• düttüiü ve boğula. balefetı ne nla'bett.dir! BUhassa mü. ın6bahaaeln, cT~ te pruı... tir. Y.n. w f•rk,.: Hwiadfa11 , .. do huhmuyor Bı • M &' M 
rak öldiliü ..ı..ıırılflrT. aklftlere n,uet ettiti ..ı...ıan felsefi aıuelelere dahil mıdir, bılmı. olo1m 11n-uu •aiıl•tMll ı..l.;ui, ra. ta1yareyi utüııp .._ ..... iİlrll-

Bilıyerdak 1d .s.ltevikler bir m- J'nil Kaltclam, vUiyeUa1 lıUMlan lro 
ı .. ....,.. ,., olacalılanlrr. Zira En- 118aalı ~n Mt1 kadar "'6Rlllh aslte. 
Yft' Patadan adamakıllı ~teri yıl- rUe (Karat kin) e dönml!k ıııtedı. En. 
m tır. Katti daha ganbı ıudar ltl, •a PafMan ıl mlsaade alanlı: role 
o•r u nmsta• ve Ballara icle

Vabya OaJrüdar müddeiumu- Fatihın vazeyledıti meseleler neler. yoruz. Yalnıs bıldiğlmia ıu kl Bur.- htp ..,.erlntı Molla 11e?r1..-. Ba. esı,.U. harekesi ayeainde R..._ hikİBI 
Bliliii el ı.,.... tph.\iseta ı.,- dl? Ba nolrtalar, pe1ı nzıh değlldir. sah ~f•n bn ı.ı..n miiaakaea. 111u..,.-.., ltıbarıltı cBw • ~ mevkide ....... yorlar. 

Znelc. .. lııttfade ettitimıs 1Wy09t- da -'fft' pkııiJ• gorealer Ye 711a11la .-...betlnu ..... ...... ...jli ku v.,,e-, ........ mi-
n.M ehlp Wtntua llakı"ki tcıfıdal cılrt.I. Palıat J..au1 1'...W.. tarafta. 
lilr*tle hlle11mı•tıe .,. ..... ,.,... da bnlaa ,..aa,.. ..._.. nn.tl 
ı.-.. haı.MJi nw.e ,...,..kta4hr- dannadatan. bnclı ele ..ar .uwı. 

~. rsft1r mftllba, Rocaotfunan !nr eyer. kıakanaalar. ller .,.. Be Faühin ar_ ve '" •weaıdarda ~- oepı\_,, clafaa edileeeiinclea n flmdi8s 
A.._... liğ'• ıl~ tManbwhı ıetlrtildtt~ sonra zulannı 6nlemıılerdlr. Metıeli Ratıp_ T k (f '\ lan'llı lş11al etmft Kanı.lem :a.. ilan Al-
~ .,,._ z.yre1r ıı. Ul'fllaftırıldıtmı, otıuıle mübahall4! lçln davet edllcn bul .. a11 11eıdf m..,l• ~ ft'lat/f ,....._ ~ ...... t••& Ji 

.... llb - ............ bıtifMe l'utl -w--~ .. 

...,.. iti ıııtr U)'ll bH w pvt~ ,_ .. , ftld7ar ,,. MdıWl1r Mı adaa 
nl hlWehil nta. olan ltltsuh Ban Hakla de (eeöl 

Da. ..ui•eJe •oJJa HhreYht ltakenıhl' ~ ba Hocaotl-. •iclıir milılrbreJe ittırô te/•Uiııill • ........ ,.nılec1ı/e. ~.~,.aa. b•ili-4---
1 iWı 111tsalrerenm 7edt mt ~ .... et- eaaıeden Bun.ya dıirımilft6r. ..... m. .. iı ..... 

Bhıee Snver Pap, badıai1e 1ııiYfll. "Enffl' taraftan4ar• df7e vellfl,a. 
tıe tahtımt oıaa ,erli bvvetlerta -. ne lıir ..-. MürlWI.. 

yeriJea tekir)er tlftnl, fabt •ıtfhtn: rnanh b• pri dldtl•, Fetilıl• llL FMrt, __. A"9pe ""'ıwrek prlı 1854 w 1855 il ' • f ~ 
c- Bu denltl aamanclaDllerl muha. mi zamanıDA diışt!iğü de kaydolun- ... A.x.ıa f 1 n ı l' tın· ,,_ ..... ~ A- ~ 

lllrsıMıaı tat n eden Mı- ,.,.a ... JL <""- ..,, B.Ma •• 7111 izıeıiDde 
ktad 1 Hto te d 1 t or_.. rı.ıua e ıe .ı.aa ıye ı se.. --..- ·---

:n.:.~ 0 .__ .__, .. rna ır. ...., yenı eve mer- . . • M a 1°-1. - 1 '- a-
tabe ve m ..... eme • - ma .... m .. n. kal olu ı.ta.bulda denin paııUplu cayelenıılıren (uapçayı kullan~. te- llaD Q W .... a,r -r-

::: ... ,.. .,...... ........ ç;;;i;d~ ,~bı~~ .. ~ .:.!:!-~.: hal olmadı. İmdi iki canlbden bıri. olojlk meeeleler etnfnla cflt&ı ... "le .............. .... 
bir1nin tabriratuu laünaala edtip bu bir ctistad> a batlanma ... sibl) bir _.. ~ efe;_.; Ş 'M 

.. Wr uraftan Enw .,..,.. ıra. ha)'Yan hırmzlan t.~~.:z·= ~~ pce aıQtalea ve m611Uza eylesCln- (•] llndaa nvtllof m-.z.lu H t.aJwa Jauı~r anMe. 111itefek. ........ Mili Sw_.ı,aha ....... 
nrmaa lııllctinrbla Wr ,...... da •- .oy • .ır--:--
11 • 141 ld a..,.a •&lı ed'N ç.I.. (...._.) -Çorht.- kaka& MDuncla OimhSl)'et buz. 
c~..:U: nJ• eardannı) "'*· J'in -..ad• fren== Marmara- hanuincle •kh olan 263 tenen,.NU.:. tutJan MWlna ..._ c-Jıc kÖ)'Ü. mer·--ı. otlamakta b Tnbıoa Pil bulunarak yak•. 

ler. Her bıriuin hatırına verarı as- tttscıft, J ı ..,.. a ...,u, ,. .,_..., kirtnıidlt, ,..11uır zitre,iedftfnriz ese_ •-alt ............ ı' O ri' 
tan pyitıden Dik ve bed ller ne va. 19 rylid 19-'1 tar 1ıı, H~ nndekl flJdrlernden bir k11mını bılL tek S 

0 

llir NI _,..,_.aıts. 
rid oluna.. tahrir eyleJÖ J&rUI .... tafılil edeceik. Sııısadr,ıle - ....,._ •• ':il 
meeliae ceUrainler ki ana sin bak ...nldiii- bir BIİrlıl Kilim .... 

ta"5 c•~ • ...._. .W) ..ıat11e ot.a 2S bet -~ ~ ı.n ...... ~e ·.erilmiftir. ve Ntal tarsal 1Nl11UD ve aıu iln OM biacle - W. ., ...._ .... -. 
- _,,.,.,..~ ~ ...... ...nllDlfti. Öi- Aynca. Kap.l~ı,..da Kad1-

'htll•ttat .......... ".... Wr rencliiisne sene ~ .. takibata lii7 ....... ~ M.pdaç. ku- ••• ; ........... • 1 
h ..ıan ~,... ........ ,.. ..... .,....,. ... Çorlu Juclannuı. çal- ..... aallııu: s.;... biat,. Aama•l. ... z ~--esı ( A s k e .. ıA Va z ,·~t 

ciden .-•t••m ,...... ..._ cb•lan ltay.aniarla T rakyaaua tmda aktar Hmto ~'" T arlalM- , 
5 

':_ l:1l9r. ~nra tftllfirıbi muhtelif J'etlenne clajılan bına- tsnd. hakb' '\' orsi beyaz pey-
lıiHnden baltala,aa bir urekete 19' lsn derhal ,.akala.... hrmzlan sür. y em..Mrde .... p Dimim H,,., .... ;.,. ..... 
tlllnı prd k adllyqe ba7....ı.n da sahipJe,j_ et. Cümhufr.1et caddesinde tü- ,ı_ • ••- :_• R 

JPIJhaldb P aaabl bir hattı Jıa.. net.tim etmifür. tÜIK'a Ojeru ıl~ GaJ.tada ınezecı iflllar -llUClwr Nflırl usya ı' mha muharebesı• '*' ta••r eden raektubummu na. Çorluda CUmhurl et Armenuhı b ra. . Ka~alıçartıda ~,ı.til-.lı 

h aramda iki .....,_ •• rı· 
u,Uttır_ 

S.Vuta•a._ ........ .. Akı
~- ........ 1828 ·= .•. 
...... ~··pmifhnlir. , ... 
lw BIÜrbh' 1 l .. Ula ... 
u.. .,.. .... ,,; ıua ... •c1e 
............ KsMa ........... ... 
--ileset.nıpe'd=+t=wwa_. 
cak 1877 n ı dı t ...... ~ U1"I ıtlbara larıak. hiç olmassa Mos. b Y manıfııturacı M.uı manıfatura ve 1 

U. dan gelecek ~aba ve Jlolt"ik a~ramı n8ed Yennnhallede bakkal Mardiros E.IU Galata Yolw aalonunCla 
~anı ee eral ~amenf'in kutluhndı? da beyaz peynir üzerinde ihtikar ~enız mıit-ueee!eri ~·~•n Yua•ı 1 .. bu,ı.. ÇiWıii o ...... St-

Geaeral Ali luaıı S&bia • .a.opo& ~ ,· w. uz +-
atJ&inna 111 alı oluncıya kadar an. Çorlu CHuaoıai) - Kara, ba- yapmak ruçusıdan :yakalnmtt 1911 .çala. reY1TISI bugumm. ihtı· 
ttMUe beki meı.t icap eren P .... bL va, zırhla "Ye saır bırliklere men- müddeiusauımlije t•lim edalm.- yaçıanna uyııun olar•k tewea lı:a
a.l.ls. !k~aın 19 t1nda (Türkiatan, sup kıtal•rın orta ve alk mektep- lerclir. rarl.,ıaralnuftır. Yakmcbı lfe b.,. 
.._ a •e Hıyve Tirk ılll ordatan ler talebe.ıı nın aporcular ve dt- * SÖZ ATl'I ZANNETMl$1 lanK•ktD. 
... kumandan ) hnzu le B Jvlkl r ;er ıe,ekku leran attiıakile Cüna. Naci adında ~ıi. evvelki ~e Diler taraftan İllfUI mukarrer 
iti ult Mal.om "renk Kaaa1 kunıet.. owı)et bayr•auawz. canh •e iç- Ja1tuada k•rlM •e Wdtzı olduğa bul .... Diiyils ete- la.tafte91· 
mtn .._ Tıtrk ilkelerinden lllerital terı bir tezahüratla kullaıunlfbr. halJe Çenbf.-1litaf ._,,....._ flit- uım pro;eıer; de )'akntela hazuMı· 
.... ' tdtmt\er 1 lstelafttl. Meruim proRrarıwıa ıöre, k•- m fo bir aralak öniinde oturan nac.:akm. Mün•kalit Vekaletine 

h ,.u,u kart nü bis de l8f1- ııabamn reamı, huaum daire -.e ~~haıirı ~dmda bir gencin ~~~ına bağlı IMitin cletaiz mue•eeelen 
.. bllmfhk. mae•eaelerı donatılmıt en ™" acu attısuu aanarak kenehr11u lo- n.en•uplav bu hastaneden altlfa. 

••• •n .. hallat ve evler dahı fennlerle btLınu,br. dt! ~deceklerdir Münakalat Ve· 
l!raftl' PqrlUll, 0 ıh lcbMI• M· ı ıklandmim f bulunmaktaydı. Naci cürüm mahallinden müd· it lı Cevdt.t Kerim lncedaya teb· 

tu nalyeti 7akından bll nleT Cene,allerimizın mülki ve -. de:umumiliie nrilmittiT. r~'2C .an RYabatincle densz bu. 
cP p n reeanti, lıa rind Mred 't-rf erkin, ve on binlerce hah tanesı meR'esıl~ de met1ul ol-
w yor, lttnıe, ne)'e belbrtftyor 'oldw*ta menrim meydaıuacla 1nuttur. Deniz hutaneaıne 1 
.._..,n k d 1 rlnl alasnadardı mevvüç eden tanla bayrağımız miJ'oa lira urfcdilecektiı. 
Jtusı1ua ca.hara w B,,wri 4lerla e aakerimiz ihtiramla aellmfan- Hububat pİyaaaıı 

..WI e edin yoku stsı peripD ed n"' reemi pçat deYstmmca ._,._ 
nar oradan atannıl> dıyebllmek ıç ak ve aalu!r'miz iftiharla eeyir ve Son sünlerde hububat piya1a-
Wlba. • alana luılua ..._, and811 allcttlanm1ttar. 91 yükaelruektedir. Fiyat tereffüü 
lınlN)ecek ,.. t.owımu birden Gece de. bir nur •hııllİBa 1.n. biU.- .., .... Ye •eten toltamu 
-~ Mr hv..,, kadret.e safi; iy• karabadn, halk geç vakte üzerJnde ıörirlüyor. 
elmak llaawdı. KlrYer P• ite, b :Uaı s8liip oyıutsntfbr. * F A.4'Ul. YE iHRAÇ EDiLi. 
bn.W ..nk defildl. Betti Bolte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YOR - l.tanbul piyaaaaında top 
~ilıkre biyle •eydan ._.uta sıra VATANDAŞ: lanıp umumi mağazalara konulao 
larda, PqaB• .... , ... btlablt6 Türkiye harbe sirmamittU. F .. •e beyannameleri Mıntaka Taca-
t.aı.....,. Jk tubıt•t Mtl•9'9" atı,;, h.up ekonomİ&I içisıdedU. ret Müdürlüiüne ve111lmit olan 
....... .... bliWa m hal ala,.r Onun için cTasarrub timdi, her faaulyelerin ihracına yakında bat 
... ır.amanclan zayacle. bir milli vazi- lanacaktır. 
.. .,. Pıten111 ~ lık- edir. Her Twk İ9rafJD bir milli * lsPANY ANIN YUMURTA 

P ... ile birkaç arkıadqı WiJna hiyuıet olduiwtu anlamalıdır. BORCU -· lapanya Uhili harbi 
...,. kttarafının kafumda tah 1 Lüzumruz. malı .. deaz wfol...... hatl .. madan ~vvel memleketimiz.. 
9Qhier, kf \er, emeller hlklm drft OD para bile, milli fliidafaa kuw· den söoderilen JUISUUtalar harp 
,_.a. KeMtalwe 10kalmuı sarGnen vetimizden çal'NNf biw lazmet- batL'wiaktu aonra Fraüo k .... _.n ._.. .. ıret reialerlnden batk ı:r. Her Ll1D81l dütüaııaelitız ki. vetlai taıafancbın mü.dere edil
• ırada Pa1an111 uyanabDecefi kuv bu OJt parahk kl)'llletler, bir .. ya INf ve muharebe dolaya9ile para-* ı.e.- t.e"'.wı ,..ktu. Paltat IMın. 1...._ miJ~ doiar. eı ödenenıemiftı. 
m ela, MniNrtnt .,....,.., bul .. mı. .,_. a....; Verilen matemata ıCSre l.pan. 
,. terdir edea Mrtakım eald krfah ft 1a hüktmet bolcu bW ettiiin-
m.nJardı. Bu11lar En.er Pap tlave. Aıdllw "--ıa dPD meYDuba ... yuuııııurta h..IM 
.., lıfr *11 bvra,...•n"anh. yakmda tasfıyeo edilece~tir. 

• l •••••• ıııı•ıı. ı •• ı ı.ııııııı 

.. telenlkı 

Şirketi Hayriyenin 
kq tarifesi 

Şirketi Hayriye lut tarifelerini 
tatbike bat'ayacaktR. Tramvay. 

lann azaı.... dolyt9ile yeni tan. 

fede Koprir • Bebek hathM hol 
yıapar ...... ecHlsniıftir. 

* RUMANYADAN BiR HE. 
YET GELECEK - Rumanya. 
da., tehna:Uz.. bir ticaret heyet& 
ıcle eği haber ver 1 or 1ki 
meraleket ticareti üzerınde baza 
görütrneleı y:ıpalacaktar. Ruman 
\ :ının bazc ~onderecek varili ol. 
ci:.aiu öğrenilmıtlır. Bu vari !er· 
le Rumanvaya zeytınyai ıöade· 
rilec-ek. Rt1111aft1'51daa petrol ah. 
acakbı. 

ahı, uıvlJederi iaaıl lcacl ettikleri 
meıılekler arasında en mflkemmelıni 
:11• em ralıtıbm ınUU. __.. gençle
rim\sdeaılir. Bet .wrar. Dünyanın 
•açblr mılleti, b~ı, hlcbu ferdi. 
l'nesını onun kadar harikalı eekücle 

YIZll: eerlllell TALA y tevWı edememlttır. Masrafı olmuı
tı içın, kazanca da U.tıJarı yoktur. ili •••••••••••••••• 

Benam cusdaaıaua nauraf lıııamına ...... ....... .. ....... .. ,tardtaa .,., .......... me ttln- dahli tahsıaatl ınuture ile, arua 
ı•duma. ....., 11111-.. • •• mıı1"1n fala bpr 91irdır. Bakhsa- 111rada, fevkallde allvaU karıılamak 
.W... Talıll. ,...._ Glaa ~. ••, • taraftall sfri~ı basan ıç1n 7ıne benden akdettıji dahıll 11-
._ ildrlltill ,_ ............... r benim bile ...,Nttna elur. Bayır, tıkradarla seçlnır gider. lluw ve 
-'nrtılı•r ~; talıat, 11111 lıa- oram deli, IOlılü cath U.... ıı: ha i kadar tat kbali de D1ftf'mmendir. 
lu Mrt ft78 ... kille .. ...._ iL elendim, ö&eki, koı'ldıtra 9'MlJor. Ev. BedftHlll bu eenı yet ıçınde, fakat 

.:~ ...... W ıllll iclsa. tm ·et ' ı velki gün, eobk bpııından çıkayım kafadan )'ana tat kbalde Jatadıj'ı 
lıllllıı- - ,.. 11111. ._ ftı4:leall icllp e* tıl derken,•._.. ... 1ıafıya aıpvnma. lçm, ltllTfl ft'fi eılene, kendi 1 anın-

.. 1111.ıııı. S ' ' ' n• ~ Wr ...._ Wl'fıit • M ti•. k811dırm tekrar nia icande bul- dan anhyan rntnalrbel b T neslın, 
1111.ı• n• rlııW ld Peıtı•, ,.... ı•rı ••• c*at, dam. Tmıba dindi. birdenbire. Dal. edıb ,..ua raeslbl olmıJ• karar nr. ......... A'' 1 - c1.,,.çm.1115ı1,- ' ,..._ plC rı;r ~ ....... pılıt lfte. mittir . .,._.ıld halde, ettmlelerl, fl. 

W ••=' ...., '*' •• brar lltaaftrler, TabaiD be)'ln Plterclf- Uaız, tllkia ve mef'tlm olarak, tC'lr 
........ ........ ...... rrlıuak ..,_ lmll ti tarafa J!r6Jtip clotnca ıemek kelime ltallMe ıfacle et-* 919temL 

Wa ~ .. Wr ....._ --. eclasıu &"irdDer. TrUin ııe,, eUJı. nin ...,,.ı braralı:, lıetrdı olaca
............... lılr hh'rrhk P· Wrer lılnr yu ıtıetennk. llerkesi tı eWb t.ıwelını atlR&k,. 11M1Şpl. 
._ etartta. ao.a, J'wlaadı, miaalirlen Satl- alal .,.._ ••nMk Wnar 

• .... T-. , .... lclm tuattı: d~ ı--ırn1aa .W.iw ~ 
tlll'efn~ ..... •ı ftılılctuai tllr· - Tatd!N ...,_, dedi; eilma bol Q1sa • bol etlan•• ftlut 
~ordu. ••W. ~dld. ıllnJa )'U'lldtJal1- buldulıce ıtıılP ipaıll, -.ıwa ,..... 

- ..... ı a., •z=-. .. ._ 1'11111 ...- tun ••IJtdwl. ..... a.....ıı. ......u11 ..-

•Hl ODU KCllANDANLAlllNDAN 

,......, idi/ •u 4-) 1 Mosı..a IMJ'd• -~ nde 
nmen gö!Q cenubu earkfsın<JJ?k Al Mınlar l!ı r hnfta kadar •akln du • 

Voldal tepelerınden tardechlrnıt olan raı ak ~ enı taarruz bazıı 1 ki r yap. 
Kızıl kuvvetler bu tepejerie Volalta mı lar Ye ... slnler'- tekrar fid
araaıada tut11111nıya çaJtşıyorfar Bu detU bJı taarruza başlamıelardll\ Bu 
kuvvetlerin e ıuen Sovye~lcnn e kı mevdan muharebesuaden yanııki 1~ 
tbnal ordaJan Sf1tpundan 1Anın1rra- 1118UI brbH .. Cei'IL 

da kapanmıyaralı hariçte kalan za- Mot"4Mt eenabancta Tala ti• Yoro 
y1f imamlar oldutu tahmhı efau. Veç araaanda, Den ne9ri ,..un 1ıı -
bilir. B1111tann Arbnjef k'den ce. mında t••clllill alku'Dli •ardll'. Yero 
Hila .... ru ~en .._.r,otw.a nun Veç ile Harkof arasında AhnaulanD, 
•fMWet emaıywt alt11t4a tatmalan Don Mlar.htan pdımdıalri ana,t &e
ve mildafaalan .. MHn ftti1 l'ıbi- mlzlemeltte oldukları ..... ...,.,. 
dlr. Valdaı teı>elerhal a&pwtrınf olan Barkofun cenabu ıarldııhıde Doneç 
AJ..,.. b-.dertala .. d8ft b ... ıa- neJırıne dotru flerltyen Alman ve 
rmea ......... Velalıta llltaalMlfnde •lttefit kuvveti"' Donec aanaJi 
ıleruıeeılderi " ...-ür deantryo111. biSlgeabaia ~ı bttinMlr iberedtr
n ~ 11,•-ınr. ıı.... ler. Stalbto du ••rr Alılıamar 27 
.... eau-. ..... lıııiT ........ mrte, inde ~ramatonka.ta .. hrlni 
:aanm--.. w• IMmıı,.e • ... uptetmlılerdır. 
llH Wr tı.a:ral • ;M ...... iti• S.raa IJolves ... ıila • ...... 
kirdır. Valdal tepeleri cenub9Mea t.anlı fUriblan wadi; ......... 
ıa.,.ııyerek Kalil'ln ('!'lver) tehrmı Ukra111.-.ı tlblil fll•. lrlmılr, 
rapt«wif ela• A1... hnetterlrıt ~nk. dlllaitdı'-'ss:=. . ..::-:::;.: 
buradan tal'll lebı .. ,.. ..... eok ça. ~ n• PC• ... ra bw lllla M·'
ht!l'lışlaru 4a...,.. ..,ıat ...-ıne. mauı" - ' r -
~eTine ratwaen muvaffak olamanrt- yıvb'<iaa V ..,etlofsnd ff'llnne fft . la,_ r• .... .,..._. ~ ovınndakl 

• •uh*'*'-r eWdetlenrıı tır Alman. 
Volokta cJnnndald Kızıl ku..,,._ lır Kama J&r•anaclasanın naa .._ 

erden bası motörlfl ve twlalı tef6 dafaa ıaenıinl 1arrralı -~ 
kaller Yolp nelarıal• JÜM'1 -· •e lleltniklerdft 16 ..,.._ fada 
ra91 prbınduı ltalııun tehriıw d 1 " ' "• Mr tok tep v.aift al• .... nhr 
na iJertlemıtJer.,. blıraıa taarruz._ On sin d"8 ııı. taarnda,..-. 
den difft" J[ısıJ tnvvetle'!'• yard aıa ra AlOIUllar, Mo.lrollan ,......_ ... 
teşeltMls etndılene de "1r netıce ha. n takip ._ tasJıilr .. ......,... 
ııl olmamıetır. kanmt1 lrlllaw aralı ... ...._ 

Almanlar iM f8lad •• CJvarlMeld ı dlit tsalıwJm ... Wlir. , 
y...:a- aehrhaha ır.arltftlat ellerinde lleld °""' 1r-1 - rıll .. 

..._ Kmeklı G.,.nwl 
-...n mHatu edfrortar. A1J IHSAN sAaas 

lıadbtJ Wylecıe feıla ftllMlrta Cf'· l l'!lbRecet btr yafta tnthall cllnMb 
klnmıyen blr evli.cia sAhip olırıak etmıe. Dtındar ber kk 
koltuklarımı kabal'tıyor. ba ıncla ller 

Tabaln bey, Ferhadı, misafırlere tih'lll medbflaeD& fuall elu ... • 
böy1- taau~ ---, ethaa dllll' 16,U,qia ld, &eldırı, Mr ...a 
döndil: p118ul- kMar h....e.r. Delillli, 

- Şımdı de, mab .. re• ..ıaafirle- ,., .. dan, pa,.,a .aotnl .-.. Yaa
vı:ılana, haUi ilbah abalhıde •

dedı . S.fı anın !htıram ıattvküaJ l go. ta para•ını metelıtlae l&Mar a) • 

etmekte bulunu ıa zat, mcş ur f mak ırlbı *'ati •tlkal ,,. -......U 
Diındar bey .Kendııılnden una Wr saJerlntle, • fellkeded tabftf ..,..._ 
kaç defa bah etmltt m. Ş31ıret.i. ••r nıJıt1r. Awte kar ..,,_,...,.., 
:tanı~ na tı> olmtyacak kadar bft~k. bıldata apı, ._ ... ..,._ aleıftlaa 
hayata, bu tahmtntn büytık b r tıs- ınt1tffaıair olatJa• itleri• ...... ~ 
mını 1MdYttn '*htndutu gar.be erle ıhtiyet Ye lııuante dU. -.ftfJ1ı 
doludu. Da yan )'anırma, ttıtün ftok. g rdij:ınc»aı, .-., ..,.,.,,.._1 ... 

s ası ırlb •na pt'k prtp r:ör6nen dım edeu, Çelrw«eıJeld <(il..._ ııap . 
nld de hid ~ IH!V'ınckn, ~rme. nu ~ete kar... ••rmltur. B•· 
diği Ml"l'llCaM kal"' r- ~r. Tarr gün, buTada, baJrıtnua. •rtaraıu 
manam. feletbı '"Wri deri ıref1"I f, ılk ııine ait uıukaveleJi Wbaklda 
hayatın ure111 • " •I tt •. lmaab1acaktır. Dtlndar ı.e, laaldım. 
tec üGed de Wr attar Baaa nı-, dıı bu kadar taf ılit yeter; timdi, 
talıhl lretıd aine ,tr ol.. akta a r sara, m0hend1" Jl09Fi Semiral'la 
edeı. N4> &al8u, Wr evnn, Wr dtik- M1111yi5 Aksarof'a taaıta,Jtm. ı.ı.ı .. 
Un nı v~ t.ieanül~ alprta- rınl ı mdl lı rdenbln hat rlarıveNI 
1• bpa, arka ..-. ,....,n 1ed. thw b • iti ın bim taludreti, lıda1e
tf r. Katti, aMea tıayac !drı.Hta Da rınJ meehal huaiJe mııl; ır. M te
'azılıp DlllNlar cUıl Yaria tıisteNili r sip k Yl!'lette Jld zeki lift tarif 
&'Oniln uft .. ~tla • .__. aear •e•i- ~·· (1)~ ·- Mr} 

" .. •'• lliı d · ,.lu le..,._ 
daa , ... ..,. ......... ,..... 
d ....... . 
Sa~ ............... 

ri Kanıcleniad.a Y-.lid l'us 
............ -- Ye -•w kö.,.. ,., ·r dıdir. c... 
HMci, ...._ F--, Kft"Mfb. 
Kumlu. Nit-a Ye ICM .... tli
,.. birçok .,. ~- Lizra.. 
•m Kar.-a.pa aoo ....... 
umteladar. . 

....... ............ ita-
,... ... , ... =· .... w. 
c... ü)iııtcle .. ~ ..., 
unlar. an.-..ııır .. d 
..,_ - .... ...... Wri. 
tlir. 

Sw••• ......... , .... 
1lasİ 74, 700 kiti idi. ş.w. ...... 
'wdıki Ü)'-- 18.fllJ hm: 
.......Tilırla ..... =.- ...... 
!aııeıeduaa • Wblk r..a ....._ 
telııi - ..,... s. •••• , .. 
.U-lm•e ..._ • 1•-,.a.. LI· 
kuy ............. ....... ........ .._. ........ ... 
içia a-_,.a pıkr• Y.,WU...,_,_ 
... .... ?Blhl•- iftirK ... 
~ de ila&imlıl cbılailiDdedir. 
....... s....ws...- ... 

r ·- lflıdrtıri 811&• •
le-' ..... _...ı ..... " 
~ıc• Ksı-.W ..._ 
krılari ... .. .. 1 ... . 

...-ı ·.,..._ ....... ... 
a"'6t edıl?i ..... K_ .. 
ıiu•ıW aa. • n R 'r-- ~~..._ .... 
......... 1 1 ··--s.--..... , ......... .... 
, ..... Sw ••• , .. 1 ' ... . - ,,b ... 

MlıUrNmP.,.ITOGAY 

,,_,.,,,., .......... .. ...,._.,,,.. ..... ..... , ....... ~ ... 
...... - &ria tlsılft .ı. 

tında kalan ...., JswdiN il• 
'ır phüyetl, bir dnptncıesl. ..,. 
.. &e .. a: olmıyan ad•'*"r· 116r· 
k bb .... an.. rlılslnn rArflldecUl.i 
lıııır ttıy ırfMd r. Jtl!lidfne maUt 
olnıaılan pnım ltuıı1111 Oftlrtlfl ile 
ıla dan dala kotaar. Fakat bu clab 
Deft' konthlfuma, lıa dah w.lnp 
•ed•n Lafkamıa llctQld ldl
'llttll YW ınlalltfS. Çiftti .. ...,... 
.:.ar, tll1dlakemesadl. Çttdl 
ha,atta ..... .,. .... ....... 
Mt.. Ba harl)Cttıır ohm Nr • 
..... "-"' d.-. eall 4lrlll ,.... ............. ,. ...... 



Dünya harbi ıl 
792 aci .-.\ 

ALMAN nm.töt 
BEBLIN, 30 (A.A.) 

.Alm&ıı t.ebllti: - Şimalt .Afrika
• Alıaaıı tanareleri Maraa Matru
lt8Q tukwla bir İ!li,'İliz hava 1fff
--. ~ NU delta1ıı Wlıuiade bazı 
İ-.ıı tealaatını llorbar41111an etmit-
1..rdir. 

Abnaa7a üzerine yapılan dütnum 
..._ •ları mlihim ha arata st:bep 
•lammıjlır. 

trALYAN TDLIÖt 
llOMA, :,:ı4l (A.A.) 

1taıyan ordulan unmmi loırarp. 
'-'ıın tıebliti: 

Dh ~H!den scınra du,TA&n hava 
'kuvvetleri Reggl<ı • Oalatmı •e Ca
taııeoro eyttletlm üzerine akınlar 
Japmı~ır. hrıımetglhlara, erkek 
~ laullnlar herine bombalar atıl -
Dnşbr. Hasar (Ok haflfllr. Halt a
raanıaa ceman H lı:işi o'muı ve 26 
kişi de yanlanım,tn·. 

Şimali Af~da ~uk cephesin-
41:' şltletll ~ :faaliyet; ohlluotur. 
'B~i n Trabl~arp nerine diio
.. n laava akınları l'aptlM..'ftır. :Bir 
tifın..ı tayyaresi dtlşiirümtftştilr. 

CDrnhurrelalllln 

mHlete hltab-1 
(.hf1111•ıltlllft •-J 

h.lt Te ...,.._ Killi .--mek. 
le ••-.... eıı .-•rn Ye hekimi
.. Wr IMıldbti hde eder. Resmi 
'9 ......_ W...., .e taarnf, li
swua Ye mevsinniz inpattan 
~tbtaP, ..__ ltayatta t.w tiirlü 
lll'aftaı.! ka~k, «İki kaz~ 
bir yeneyiıt milli bir itiyat haline 
..... ek, ibu IMllaran1. zamaaı~ 
.,.. )'iılderini hafifletmelc İçİll en 

~ çuehınlir. Her İfle .e "• 
~ hüıri idare ye t..rruf, 
,,......... ..... 'H illl)'ale ıeimez 

.... ye Clul.ldaraa ~
için~ •ad.dır. Mabterem 
Devlet Reiliıni.in ba lıllllmatleri 
C6mlıı...i,.et IMyranu 4" ıbe
IL, milletin inta.b '" i1ret na
.,_ b,..,... olnııuı lh ı, ıiz 

~ ~ .... 'llimettir. 8-dan 
dolayı bittin menlleket kıymetli 
Milli Bafk.,... minnet hillerini 
bir daha izhar "R iWii e71etneyi 
b:: vuife bt1iT. 

Bu laea, kısa olduiu bdar da 
kuvvetli o!Mı hitabe, gazetelerin 
bir ıiinden fazla ömrü bUlunmı_ 
yan sahifeleri Ü:.!erinde kalmama
lı, hülWmıel hitabeyi aynca tab 
.. e teksir eder"' bütün memleke
t~ mekteplere ve ~ tevsi 
~:nnelidn-. Çünldi ~ ela 
elediğimiz Eİbİ hitabe., «dinyayı 
sıırn.ıt olan engin ka.sırgamn sar. 
aamlannu göğüs germek itçin 
takip etmemiz Iaum gelen bütün 
Yollan cöatermt-k t eclir. 

TASVİRi EFKAR 

Milll Şe f ve 
Devlet Reisleri 

eraS1nde 
n (Birt.ı.cf •aJtift4ltıt d-.anı) 

ı-vlet. Rcı!lt Man:oaal Petıun Aıne-
1' ka .. • 
il ~ lteiaı Ekı;elaıı •'ranklin 

OO!eYeJt, İapan)"a Devlet Reısı Elı:
ana Cent•ral Franco Poı·tekiz R • , 
ıııclhtıhuru •~laııs ~r..u..ı Car 

ınona fle R - 1 
j eııdcumhurumu:ı: ıuııet 
non6 ara da 

lt'1gl n KUi tebrik ve teşekkür 
... adan ~t.i ecHlml~ır. 
Ol>Un an b••k -

•·eti "" a Sovyet Cumhuri-
J eı·ı B· r 
Stali B ır ıği Bafvek11ı Ekı;elans 
ııelk n aiVekilhnizc, İngfüere Ge
lıfar uınıay Haokaıu General Dfll de 

eşal 1''evı.i Cakmak'a t<'bı ık tel-
rt"•fları g6 d . n enniıttr. HaıYektlımiı. 
~ Genwk 
l'ıkle urnıay Başkanımız, bu teb-
lu re teşekkurle mukabelede bu. 

nnıuştardır. 

~c ...... _.. • .._,....... 
L. ••r ;.ai 

d .._. 30 (HulUai m··L -L'-" en) _ Cü . uae«Mnm:z-
yıldön ·· •• rnhuriyetin 18 inci 
irt uml u dün binlerce halkın 
' en ge en tczaAü.:lc.riJ L rl 
nuftır Bu .. e m;u an-
b · • . nuınuebetle parlak 

ır iı{eÇ1t reama d 
den sonra Ka yap L~tır. Öğle. 
kün A~. lllY1l-a Atatilı-
lerdt kaine :~~~-z;y•Tet edi
kon..uuş ve nutuklar ~ c;ele~1tl~r 

Saat 16 da Cüm8hyl~nl1Uftir. 
Fevz.i Pa..,. L.] "">'et ve • .- uu vaıuun ac;alcna 
....,..ı de yap:lRUfbT. nac. 

~ Aı.bracla 
•••l ıs de3o (A.~) :- '.Bueün 
Cürnh~t ~· Dliifreze ;le 
le buray •>raını m•:... ___ ı_ ~t· a g~ • • --..:oe 1-

ayrılan bir i~ ~r anamdan 
::ıiysret etın19 ~ ~lugü tehitliği 
ralc fdıitlerim~ ~çelenle koya
rnıştır. hı.laruu ...,_ 

SOVYET 
teb l iği 
(Btriıtcf MlcifMHtı, ~) 

Barltotnrı zaptı için yapılan mu. 
harllteler Almanlara subay ve er 
elarak 120 IAıı ölü ve yaralıya mal 
olmut ve düpnan bundan halka 460 I 
tank ve :r.ırhh araba ile takribesı :J 
lbin bmyon kaybctmlıtir. 

So.fet tebli;iae ek 
lloskova, 30 (A.A.) - Sovyet ii'

k! talıi:ine ek : 
Volokalanaak iatibmeti•de faali. 

yette bulunan 1bir1Dderbıh.dea biri, 
düfnl&n ileri Dareketint durdıırarak 
dört cünlülı: çarpıtmalarda 27 Al
man tanla, 18 sırhlı otomobll, 120 
askeri levuım bm;roaa tabrip ve 1 

900 den fazla Ahun allkeri iınlaa 

etmiftir. 
A1mu ilerle,iti 

MeSkova, 30 (AA.) Resmf 
Taaa ajansının bildirdiğine göre, Al
manlar Mojailk ve Maloyareıilavets 

keWnlerinde ibet ~ndenberl yaptık
ları fiddetli taarruz. neticesinde pek 
az muvaffakıyet elde etmişlerdir. 

~D •uİJ'd 
LonGra, 30 (A.A.) - Son harp 

lclgraflanaı zikreden MoıJcova nd
yosu, merkez cepbuindc Almanlann 
sağ cenaha doğra ilerlemlye teteb
bös ettıklerJni lıildirmttktt'dir. 

Radyo ıunlan ilive etmektedir: 
cVololtolanuık kesiminde vui79t; 

ciddıdir. D6ıman bu keaimde bir ~ 
tank ve piyade kuvvetlen tabfit et.. 
nılttir. Cereyan eden '1ddeili muha
rebeler esnasında Almanlar bir Jtac 
meak6n mahalli S..1 etmlolene de, 
Kuılordu bunlardan birini :lstirclat 
etmiftlr. 

" Volganın 
şarkındaki 
Rus istihsal 
kaynakları 

LOND&A, 31 (A.A.) 
Unit.H lPreu: - lktaaadt Harp 

Nsareti, 8oTJ'etler Birlijbıiıı ye
ni endhtıi ~ı:i hakkında 
ıap.tH!aki ımalimatı 'Yttlllittlr: 

20 ıımedeöeri ltua 2)rtıaadiyatı 
V olprım 41eiUauadaki endtistri 
çevresbıt :hıkip.f ettirmiye PY
ret etmltdr. 

Tahmin edilii~IM aijre ibu ıÇeY
rede Sovyetler Birliiı sanaylinin 
iiçte blrlnden "ff Sovyet iharp aa
:naylinin de y6Ue 35 iden faz
lası bulunmaktadır. 

Bu arazide en :mühim :iptidai 
maddelmlen palar istfhal edil
•Jctedır: 

Soneder Birlltl iııtibaallnin 
yüzde 14 &ati t.eeki1 eden bet mil
yon ton petrol, 

9 mllron 8i0 bln ton demir en
beri, yanı Sovyetler lfüliii istih
salinin )'iiade 80 :ıs, 

7 mı1yoa ton cıelik. yin1 Sov
yetler Bir11il istibulinin yiizde 
:36 ı. 

60 mllycııı ton lkömir, rin1 
So~er Birliil iıtihaalinin 7üs
cie 35 i, 

180 bin Mm 1ıakır, ;rinl SoY}"lt
ler Blrliit :latlhaaliniA )'iizde 90 ı, 

9G bin toa kul'fUI, 7'nl SoT
yetler Blr1iji iııtUıaalinia 7Gzde 
90 :ı, 

2tMI bbı ton manganez, )'inl 
Sovyetler Btrliii iatilwılinhı JÜ 

de 67 ~ 

cXalıain keaimlnde Almanlar kuv 
Yetlerinl tekrar tophyarü Sovyet 
mevı.Ilerinde bir gedik açmak iehı 
nennidane gayretler aar.f'etınekteair 
le:r.> 1800 tAılı aikel, 7inl &.yetler 
~ Alman 11111Yaffakiyeti Biıiiii laillıaalinin 711ıde 66 sı, 

350 illin ton .krom. 
Vaıin&ton, 30 (A.A.~ - Alınan- ini 

ların Kırımda kazandılclan nıuvaf. '10 bin ton alfbnlnyum, 7 
fabyetlcr lıalclnnda iRlrlcşik Ameri- Sovyetler Blr'Hğt iatihsal'nln yiis-
bya gelen haberler bir e»k hafta- l :.•d•e•'•O•ı•. _________ _, 
lardanberJ alınan maliim~tın en ..,._ 
himleıiıııden bırl olarak tt>Jikki edil
mektedir. 

Filı.a:ki1uı, Ka!kaıı)•adan bır kaç 
lı:ılometrelık pek kiifük btr bc>i'azla 
aynlmıı bulunan Kırım hahbuuda 
t~hlikelı S11rette tfobdlt alunda bu -
lunnıaktadır. Bu tı•hdlt a,> nı zanuın
rla Hu11 pt>trol snhnı1ın11 dn şamildir. 

Valaim • celdi 
C'<'ne\"1<', 30 (A.A.) - D.N.B. : 
Dnil} Tclegratıh ~nin Stok-

Ecne bi ~•dro 
ve matbuatın 

netri yab 
(1 """-.idi.._ ,._, 

nen yatıamll1ctadır. Fikrimce bu
nan üç mulılın imili vardır; 

Her şeyden evvel gelen ilk 
imili Türle milletinin seciye.:inde 
aramak lazımdır. Herhangi bir 
mılktin ordu1an Türk 'hudutlan-

tıolnı nıuhalıiri yazıyor: na berhaııgi uir gün taarruz ed~-
Hnzin fakııt mevmt tmkikatı gör. ~k olurlars"l karplanna çıkacak 

mck uıınanı r:oelmtştir . o hııktkııl. IJU- en Muazzam mania Ti.irk askeri
dur kı, Donetz uv:caıunuı kudreti Ve nin bu ııeGJyesile Türk millc:Jıinin 

< ı vcti Sovy<'Ller için artık yoktur en kıati eııaslar11 Jalinat eden azıni 
"ııvyel. oıdulnrının artık, ıııuı:ıuıım olacaktır. Tar.b fetltik edilccelc 
ırnt. nıuharclıcleı·i vernlPktcıı hnşka oluıaa görülür ki tidad ıedılemi. 

L ı şey yapıııadıkları vahım in hulul yccek dec:crrde çok ordular bu 
etıııışllr. müli duvat karflllJl<İa )'lkılmış 

A)'Jll cllU'ienin Samaradaki mu_ ıııdarmadağın clınuflardır. 
habırı de, l\!o!llco't"llnın nihai n1fica- İkinci im ıl Türk milletinin bu 
deleye hnır btı1nndutunu yazıyor POn senrl• , zarfında beslediği 
ve diroı· ld: ruhtur. Bu r~u, 1923 senesinde 

Bu mulaare8eıM, Sovyetler, }'alnız knıdisi im •ad "e unanla dolu 
rkat hareketleri yapabi\mi~lerdir. büy.:ik bir Şef millete nefhetmiş 
Halbuki Almanlar, taarnız imkanını ıı~ stiltbale nevmi<l vt; kendine 

ALMAN 
tebliği 
( ......... .., ... .ın&m) 

ook etııil b1r cephede, Donetz neb
:r:bıia Ü kılllUll& Y&rJlltF&rdır. 

llma Ye Ladoga pleı i arasından 
7apllan ve :muvaffakıyetle netıcele • 
ıan taarraz hareket!eri esn•mda, 
ı.ırhlı kuvvetler ctretkir bir bal!kın
la bir •ütman ı.ırhlı tümeni ele l{e
elrnılfler ve bu :ıninaset.etle pek çcik 
em alllllflanlır. 
Atır tc>pçu111uz !Anblıradın mü -

h1m ve aalteıi tesiaaunı tesirli su • 
rette topa tlltmUJtur. 

Geceleyin tayyarelerimiz lıloskova 
•e l..eningrada talrlı taarrmlarda 
bul uıurı qtur. 

a.. .. ,-. 
(Radyo PM!teai) Almanlar, 

So~t zayiatı hakkında yeniden 
buı rakamlar nf!fretmifle:rdir. Buna 
göre 22 ibazlrandan 81 ağmtoa ağus
tos tanhine kadar Sovyet zayatı. 

148 piyade tümeni, 89 tank tümeni, 
10 rivari tümeni ve diğer zırhlı mü. 
dafaa tümenlerlle 209 tqekkiilden 
ibarettir. Bu meyanda tank ve her 
n~ ı.ırblı vasıtalarla ailihlar tah
rip edilmiştir. 

Bir piyade tümeni 15 bln, dlğel' 
•tlimenlerin de vaaati 12 bin Jdıiden 
mürekkep olduğu bbal edılirse Al
manlara eöre 81 ağustosa kadar 
Rualann en az. 3 milyon inaan ~ayl 
etm1t olmam icap etmektedir. 2000 
kilometrelik bir cephede cereyan • -
den harpte :ferd itibarile yilr.de 50 
zayiat verildiği yine Almanlar tara
fıadan efiylftlmektedir. Buna göre 
Ruslar 31 aiııatoea kadar 4,& - 6 
mllyon asker a7l etmişlerdir. :Mer
kez cephesinde eon Alman taarruz.. 
lannda Tim~ ordulannm zayJ.. 
atı bu rakanilara clahD bulunmamak 
tadır. 

......... lopa ı:khı• .... 
dajıtdıyor 

(Radyo gazetesi) - Almanlar, 
.Sovyet !Rusya arazisinde ilerileıi]\en 

bir taraftan da 1Ka1 ettikteri ara
dyi itlctme'k için çal11D1aktadır'lar. 

Ru yada toprak mülkiyeti yoktur. 
Bunun &ahibi devlettJr. Alman)"& bu 
1lovraldan işgal c.ttiktcn eonra mü!. 
kl)et balc:lo kendlne geçmlıtir. Alı
nan haberlere 2ore bu ~ga] altın
daki arazide İKin n' 1)1 çallJltlıy&ca. 
gmı düşünen Atmanyıı, ~örte yeni 
h"ı ınl'todu tatbik ctnıckLcdır. 

l - Şimdiye kndnr uzerinde ~a
hftJğı toprağı iglnhı nah yapnınk. 

2 - Koylüye hııy\•an temin l'tmdc 
(Bundan Ru ~ann geri ~<'kılır'k n 
hnyvanları da beraber gııtlirdu •u 
ıınlııııtı~or.} 

3 - İyi verim temin eden koylü
niı11. ~111.1 iıki mi~ çıknmtak, 

4 Huımsf mOlklyele gt>çen bu 
topı akları vergiden nıuıır tutmak, 

6 - İş hürriyetini tcı:is etmek. 

Berlin bombalaıvnam•f 
Bcrlln,. 30 (A.A.) - Saliihfyetll 

kııpıaklar, SoYyet lbava kuvvetlen -
nııı 30 ilkteşı in gecesi Rcrlın üzeri. 
ne bir hücum yapmış olduğu hRkkm
da İngiliz - Sovyet propagMudııın ta. 
rafmdao yayılan haberi kat'i suret
te yalanlamaktadır,. 

daınıa eldt' bulundurmqlardır. itirnad b*rile baflayan ve ıtimdi nıdy09U da tüdtçe Defl'İyat saat.ini 
aradan 18 ııene geçt ikten aonra. bu mevzua talıı,:ıs etmiştir. Radyo 

1 MOhim 
bir haber 
Allllrika, 1 n g i lt erı deı 

~ o t u n u s l ı r i kudisine 

t•k etmesili istemif 

/ta/gaga göre 
lngiltere 
endişede 
NEVYORK .30 (A.A.) 

Amerika ajaMlan Vaşingon· 
dan bildiriyor: 

Atiyen kendi taraf!ndan kulla
nılmak üzere bütün Büyük Bri
tnnya üııleriı.in Amerikaya teıke
dılmesinin Birle;ik Ameıika hü
kumetince ingjlteıeöen tale,p e
dilmiş olduğu •ıyasi nıahafilde 
tahmin edilmektedir. 

h.1,..,.. gör• 
Roma 30 (A.A.) - «Gior· 

nale d' Jtaltu g.azeteainde Gayda 
vanyor: 

<Simali Amerjkanın harp ta
ı afta rları ile onlann Wall Street
deki müekl..i!lerj yalnız. Mıhveı 
devletlerile Japonyaya taarru2 
etmek m~kaadile harek.et etme
nıckte, ayni zamanda lngJtcrcye 
karşı da bnzı emeller ~ılcmdt
tednler. Bu nıüphede killl9eyi 
ha)'retc dü,;hmemelıdiı. Çünkiı 
hiz ,imali Amenka siya.etinin oc 
gibi hedeCleri oJdı.ıiunu birkaç 
keıe izah etı.k. 

(.'hurchill ile doatlannİ endişe· 
le düfiiıdüUr..ri muhakkak olan 
bu hakikat!er foKJlizkri c:~ret
:end.iıecek nıahiyrtte d~ildir 
lngı!izler barbe ne !kadar devam 
<'d~rse. lnt:i!i:ı menfaatlerinin de 
o kadar zari'r störeceğiru anlamıf' 
Jardır. fngıliz ümidlcrinin Avru 
pnda son kal~; olan Sovyel ••
k<'ri kudrct.:mn yıkıldığı fU aırada, 
lngiltcrede hülrüm aüren aiyaııi 
sıkıntının csaıı bu olacaktır. 

Kc.&mJ mularibi DMll Waut 1 
V•ıingt(.n 30 (A.A.) - Ke

orny Amerikan mutrnbinin torpıl
fonmesi hadisesi hakkında Bahri
~·e Nazın Albny Knox tarafından 
ver.icn yeııı raporda aşagadnkl 

• ı1that vardıı: 
Amenknn muhribi. ticaret ge. 

milerınin dcr•İıoaltıların taarruzla. 
nna karfl midafaalanna yardmı 
ettaği sırada torpıllenm9'tİr. Muh 
rıp rjenwalbnda patlayan bombol.. 
lnr attığı e3nadıı lam ortasınıt ısa . 

bı-L eden lıır lorpil yaraaı almıs. 
kaıan daireııi hasara uğr.ımış mü
rettebattan on b rı olmüş ve on 
f'T yara1anmı~lır. Düşman deniz.. 
nt•1"1 bunol\n başka iki torpil dn· 
h:ı atmış. l ıri önden diğer arka
dıın geçnııetir. 

-Rapord., hildiıildiğıne göre Ke_ 
Rmy muhribi, taarruza uğrama· 
dan ~vvrl ~tikameti Ye milliyeti 
cıan r<i lmiytm bir kafileye refa· 
kat rlnlf>kı.r idi. 

Lindberg yıtpılmı, ->lan eserin verdiği ifti· tun'an söylelll!ftİT: Harb~ dofrw 
hatla kuv'\el1er.en böyle bir ruh Bugün Türlı.iye cümhudyetinin V&fİactoa 30 (A.A.} - Uni. 
kol .. y kolav >1öndüriılebilen alev- 18 inci yıhfonümüdiır. Hiçbir :za- ted Press: 

Roosevelti 
ittiham eden 

yeni bir nutuk 
söyledi 

l<'rd-n cf.-öild:r. 11- L ·ıı~t· b" 1 b h ! .._ - ınan ur~ l!ll '" 1 oy c u ran 1 Dün verı!.ii•i biT nutukta Rooııe· 
Üçüncü anıil, Türkiyedeki miL beynelmilel bir harp hava ı iç"nde ,•eh iclare~ınin politıkaı1ını tenk t 

li müessetwtuı dayandığı kuvvetli Cümburiyet ba> ıamuu kutlama. eden ayandan ·nfiradcı N) e bıl-
eaulardır. Bu müesseseler yainız mıtıhr. haaıııa tunlıon tıöylemitıtir~ 
cephc:yi giizel gösleren içi boş Harp yar.gıııı hudutlanna gel-
ıuğlalarla vücuJe getirilmemişti•. dığı halde Tı.irkıye harp alefıD· Br.itany.ı lımdnlanndıao birine 
Ne tdttük çattpn beş on kişinin den uz.ak.ta ka1rıuştır. Büyük Ke.. hıup malzcnını götürrcek olan 
ne de hatta bir tek büyük adamın mal Atatüıkün ızinde yürüyen \'c:• ·lk Ameril;aı. gemisı, deniz ıa~nı 
eseridir. Bu müe89e9Cler kölde. kahraman bır Reiee malık olan vencrde hiJ::o.lete gıdecck Amcri. 

/l!El'YORK. 30 (A.A.l rinı çalış.kail • .feCİ ve mülcrckki Türk:Ye budutlııuru ve Ü;tikli'Jini kan kıtala•ıle dolu gern lerin ön-
Unlted t"rea: _ Llndbergh bu -ı~i.: rnile~e d~~·~d.ırma~tadırlar. tıonuna kadar müdafaa etmiye cüsü ofmak•an başka bir şey ol-

gun cEvvcla Amerika> <.'emiyetınin ~,hurıyt>tın a.nıa Dugun mem- azmelmİf bufvnmaktadır. ını:vacaktı:. 
ı.crUp ettiiı bir toplantıda söz. ala-•lcketini ziya:et etmek. Üzere geri Rumen matbüalının doıtane M.ıake atılmıştn. Amerika Bir_ 
rak Reııı Rooseveltı, hami ı11ıya.et gelebilse bütün milletıni, kendine ~İyatı l~şık devletleri hatta muhasamat 
uhasında diktat.Orlük usullerine ve her busust:ı Uyık olan halefi Is. &erlin 30 (A.A.) _ Rador lngilız adafar na intıkal etmeden 
kaçamııklaııı batVllnuk!a itha111 et- met lnönüniin akıllı bir idaresi al- aj•.uı bildmyor: evvd bılfiıl ha:he g rmif buluna· 
11l1f ve btlhaıısa şöyle demiştir : tında bulurdu. Türkiye cüm:ıurıyetiııin ı R incı :aklnraır. Okumasını ve düşün

Harpten evvel, 1ngflterc ve Fran., T ürkiyenin l:-ugiin batıru bütün yıl dönümü nıunıuıebetile bu tün met>~ni bi1en herkes Rooscvelt 
uyı, ltendilerinl askeri imhada hır müstakil ırrne•ler ailesi içinde Rumen gazetelerı modern Türkı- ıdaresinin hangi hedefe doğnı 
an evvel kllvvetlcndinncğe ve haı-p yüksek tutabilmesı işte butıdan yenın dahi yaratıcısı Ataturkün ~itt ğinı ac:.icça. anlatır. Amerikan 
ilin etmekaizin, Alnıanyanto şnrk neşet ctmd.tedir. Bliyük Britan- yiıksek şalısıyet.ni belirtmekte ve .,ıi!Ceti kafı der(.'Cede avutu1mu}
irı:tikıunetlode RIKyada y.a3"1İ111&sma VI\ bugünlcn Tiiılciyen'n müttefiki tsnıet lnönür.ün büyuk sdcfinin tur. 
müsaade ctmcğe teşvik etmiştim. Al- ol.:luğundan <!olayı kendisine bir eıerıne de\.am ederek memlı-kcti - ------------ 
nıanyaaın şarkta yayılmaı;ına bu sc- ifhhaı payı ayırmaktadır. harp dışında tutmıya muvaHak 
ne detil de. 1989 da ınuDsde oeddmi~ Sir Perey Harain'in hh abe.t olduğunu ve Rumen mitletinin 
olsa1dı, Avrupanın \eçhesi bugun- (Rad yo Gaatesi) - G erek dot>t Türk milleti.ne muvaffakıyet 
kiindea bafka olacakb. İng.liz ve goerek Mihver radyoları !erin devan.mı dilediğini ifade ey-

Ru11yanın fethinden sonı-a A1n1an- cümhuriyetin 18 inci yıh münaııe- lemektedir:er. 
J'anm batl78 doiı"U harekete geçip betile Tiırkiye hakkında gay~ Berli.de 
~)'ecefi münabp edıtecek bir doııtane neşriyatta bulunmuşlar- Serim 30 {A.A.) - Cümhu.. 
meeele olu ~ herhalde ... zum dır. ri1 etin J 8 iaci yudönümü Bcr_ 
kavvetıi Wr ıa~lt.ere ve kuvvetli btr Londra radyosunda lnailtere. lin Türk klübünde kutlanmqıtu. 
~ransa ile . ~yı\!ir Almaııyanm nin eski An1rnra Büyük Elçiei 5a Harp Akad~ .. kuınao4anı Kor

rtMalaeaırı ifül• ı. P~rcy LOl'l<tl1 türkçe b ir hitabede KcnenJ Ali ~uad &c:J,,:m :ve Emek 
~· .Rooeevelt. ~ktimMtni bulunmuf ve T ürk nu1letine b:.ı li General ~Ü Erkilelin de ıı._ 

Ma r efa l Pe l•la 
nutuk eöyllyecek 
V'tehy 30 (A.A.) - D.N.'B: 
itimada şayan bir kaynaktt.n 

he'ber verildiğıııe gôre. Devle: 
Reısi Mue~I Pctain, !kınc.ıteşrın 
a~· ntn be ınde, radyoda sôylıye. 
c ... ğ, bit nutı.ltta, Fransanın müs
•a'kbc.l anayaH~1nın ''e ~e.ni Fnm
sa dev1eti te~ldatının ;>r_.:nsip1c. 
ı·ni anlata-..a\:t·r. 

tenkit ederek fiifle clemu,tır: günkü mevkıini kazandıra.1 Ke· zır bulunduiu bu toplantıda Bü-
l'-1...ı- Hikimet pek alollı davranarak mal AtatürJ.ün iaminın her zaman yük Elçj bir nutuk aöyliye.rek yur- Z.rt e valn INlla•• 

naktll mUklfat 

Yızaı : Ziya Şakir 
______... - ---·. ···-······ .. 

Bu sözler, Enver P•f8Y• •k-tllll zaman, 
onu tan• helde aınlrlendlrdl 

Ha"'1n, m!\lt ga)e ,.e malcudı, ar. 
tık d~ifauştL l apılan ışler, bır 

maoera şekline giımişti ... Cepheler. 
deki nıudafaa kuv"etlcrl. dü11manl~ 
rın tazyiluna ibile cüc tahaınmlil e • 
~ıken, bu kuvvetlerin birer kısmı 
alını) or •. Gıtlt\") alaıa, Ruınanyalanl, 

Hındilitan yolunu açmak ıçiıı İrAn
lara göndenllyordu. 

Sık sık cepheden cepheye d~~tl
TllC'n ve aylarca yoUarda ıürönen la. 
1Hlııra bir bczgınHlc relm~U. Açlık, 
yorgunluk, hastalık dola)"l!ile unıu

mı vaziyet, dü~ünülecek bir hal kcs
bet.mitti. Ordudn bulunan Turkler, 
tıılblerindcki astliine ve merdııne 

hlslcıle harbedlyorlar.. her ttirlu 
nuıhrumiycte rağmen, azimlerinden 
ve imanlanndan bir serrc blle kay
betınıyorlardı... Harbeden kuvvet, 
yalnız Türle milletinin robu idi. Bu 
bitmez ve tukenmez kudret ka)'Jlağı, 
t.rihi YUifedııi tamamlle müdrikti. 

l<'akat bütün fedakirlıklara rat-
men, vaziyette en kürük bir salah 
c ri bile gorlilenıiyordu. Ve, her lfi 
üzerine alan Enver Papda da artlk 
hissedilir derecede )'OJ1rUıalulı: ve fü. 
tilr eserleri beliriyordu. 

Şikn•etler o kadar artmııtı iri, ilk 
umanlar bunlan dinlemcğe )uzam 
bıte gormcyen Enver Paşa. artık o
nıu:ı:ları ndaki mesuliyet yfikunun a
gn1aştığıııı hıssetmiye baklamıı;ıtı ve, 
<.;em1yetin harp içınde yaptıiı üçün. 
eu konırede, heup .enruye mecbur 
ltalm11tı. 

Evvelce Enver Pata1ı idare etmc
rıinı •> ı bılen ve ( adaMj mevk1ine 
ıı;elen Tali&t Paıa da aa •tıDcieydı. 
Eııver Papnın, raılJJUU: bir inat 
v• ı..rarla hcldediiı ( r.a:frr) cka anıl. 
dıni keuıiıti ve bir pa arbdatla
rııe hasbıhal ederk.,n, g11)ct samımı 

hır hsanlıı: 
- lı':lıal&derı celen her şeyi yap

uk. Fakat. üç ııenecieaberl, faydalı 
addedılecek lıiçbır ee1 kazanamadık. 
Artık, beyhude yere dichıruekte l' 

mina var?.. İm'lı:inw balsak ta, 
memleketi ıliilidaa kurtaracak bı r 
fiUlh yapt;ak .. :zararın neresmden do
rnül , kardır~ 

Dedi. 
Jıu eözler. Enve.r Papya aks~ti~ 

zaman, onu fena halde 11'.Jıirlend rdi. 
- Berı. bu sii&len iptmedii:hni farz 
edi)orum ... Harp içindeyiz. DikkatJı 
olmalı. Ba gibi söelenn, kurşuıu. dı. 
zilmek cezaııııu mucip olaeaiını u. 
nutmaıııalı. 

DJye. Sadrbam Talit fiqayı un. 
dit ettJ ... Ve ibu tehdidini de. -Talat 
Paşaya kal'fı deiilse de. (Yalcup 
Cemil) cfbi- keed.uıhw en .çok sami
miyet göate.nniı olan iedakir bf.r 
doatuna ika etmektea eekhnaedi. 

Valtıi, Kiitıthanede kurşuna dizl
le.ı. l'akup Cemil. en candan doeda. 
rının ent:rlkalanna ilnuinan dtm ftl, 
Fakat pfil avt.nıp ta, < Meserre• 
Otrlı) nde kurulan (Münferıt ıaulh 

taraftarları) 86nnenlena :tu&akla -
rına dYfnıeweydı, blr nwwca asker 
ka11ıııında can vt'rmer.di, 

Fakat koncrede a6& aöyliyen En- * 
ver Pqa, harbin ilk a.aeJerlnde, Nihayet harp acı bir maif 6biyetle 
mahnıuılannın ıılnrtıalle herkesin neUcelendl '\'e bu mailub!yetiıı acıı:<ı 
kalbini titreten Enver Paşa d~ldi. herltn1n kalbine zchırh bir ok J:\b: 
Eskıden dımdlt duran batı, ideta 1 iıledi. Fakat ıuna da emin olmalıdır 
hafifçe eğilmişti. Hibıilı baııkıımı • ki, Enver Pqa berituten cfnha mü. 
dan tı0nra, ona zorla verilen ~rur- tff.Mirdi. Çunkti 0 , deruhte €'Ulkl 
dan, epeyce ekailmıoti. Halli, aU('unu mestılryethı bittin ajırhkı altındı c
lıilenler glbt, eski peni81ılıtına da :r.ıhnifti. Onun >~rinde hır ha ka 1 
l r ha)li halel gelmifti. olFaydı, ~a deli olur .. veyahut ınlıhar 

Enver Pap, ideta çekine çekme cderdJ. 
ı;oz &oyJa)orda. Harbin muvaffakı. 
}CUi sahnclenni uzan UUldıyn can. 
landırıyor_ bunların üzerinde fada 
uru)or.. muuffakıyetaizllkleri bır 

knç kclıme üe ıceçıştireıck bunlann 
scbeplcrıni izah etmek ıst.Pmıyordu. 

Anla ılı)"or ki genç Başkumandan, 
ruhan mut.ec sır ve muztartpti. Fa
ul onun ruhunda o kadar inatçı bir 
az m ~e bat vardı ki, bunu yenmek 

mkün değıldı. Çilnkiı o, bütfln ha
yatında aUJkı adımlard&D hiPNrill1, 
hır defa bile ~eri çekme.mitti. 

Fakat o. fena hıılde ı;an:ıtdı~ı h.1-
de•, \ nf' dı " ı '' 
re kadar kaybetmedi... Çilnkti, ha. 
)atta hlrbiı m:ı. r \lti 

me • karar venn •ti 
(Talat Pa a) faslında muhta 

ran 11rzcltll':imi:ı konıı;rcde, İu.fhst 
.,.c T ı kkı Cem ' ının infı ah 
mesınden sonra, lstrann dağlar a 
çıelı: leı k bir muddet anz 10.a a ft 
mek • \"e memleket vu!yeuniıı ala. 
caiı tek.le eore baı rltf't em, k ı Wl 

(T>ttrtmıt t.wr) .......... -........... _. .................... -............................................ ... 
Palamutluk- Ilıca h a ttı 

Devlet elile i,Iemiye açalan yeltİ llattm meftıİİlll p.V lıaarita 
!) .. v)et taraftndan aatın alınm•, J ki.letinin gııyre• Ii çahfrnalMı sa. 

.,fan Ilıca • Pal mutluk demiryo?u ) cMllde yer.ı ba,tan denilecek İ>ır 
lınttmın merasimle l(llemiye açıl- ~kilde ıslah edilmitıtir. Hat üze
dığım dünL.ü numamtzda yazmıf. rinde bulunan tüneller ıenitletile. 
tık. 70 ık.tlomctre uzunluğunda Tek ı81ah edilmlf, meyıtler azat. 
b.r de'kovil hattı olen bu yol eeki tılmıf ve bUtün lıı!t daha ajJr ka
filrket zamanında bakımaız ve tarların geçmeaiııe müuit bir ha
ağır kat.arlaun geçlftesİne mütait le ıhağ edilmiftır. 
4eiildi. Ayın 29 undan itibaren Devlet 

Hat. devlet tarafıodan aahn denuıyoll.ınnın kataJan bu hat 
a ındaktan ı90ftra Münakalat Ve- üzerinden geçmiye başlamtflardtr ._ ............................ , .................................................... ,. ........ ... 
H ar p Okutunun 

bu seneki 
mezunları 

( Birftıci .alıi1eMrl U-a) 
Tnh ın Ögeturk, Eskışehırli Şlnaai 
~I '"e Kastamonulu Haeaa Tosyalı. 
ıra aıiıkifat olarak birer altln saat 
l'rl"llııuıttr. HaYacılar blrhıcis1 olan 
H asnıı Tos~ alı) a ayrıca Ankara ku
) Uıuculamıclaa ~ahnsut Sur tarafın
h ı bedi.t•e edilen pırJantadu ,.. • 
pılm11 tayyarecilen malısu alimet 
te Abdıılhalık .Renda tarafından 

kendısine veı11miıtir. 

En 

Zarif 

En 
sqla11 

Ve E11 
Dakik 

V---- ~ bi&t Aaertbn:n müdafaası naı:nına baki kalacağını, d ost Türkiyenin du kurtaran laür ve ınüatakil Ata. 

' 

lllr Milde Alma. harp bolgesine -~adar -~t.ii:- n•iimtaz De' let Reiai lamet lnö- tlirk nealirul' :ıaücadcle ve mü:.:ı-
Mtglıay, iO (A.A.) _ ~ oiaakla beraber .,nadı rı ..... epsız nün T ürle m lteüni daha yüksek hedeı.ini yapt.n ıf bunun virirıi 

Bun.ian sonra ikinci sınıf okula 
ı;ancağı cıkıncı &ınıf okı.ır arı ııamı

n:ı Haı p Okulu alayının pnlı aaıı.. 

c"'tını blrıncl ınıfa tes1ım ecllyo • 
n.m. Knhraınanlıfm ttmsall olan 

29 1 O 941 iar.iluode Emin. nlı :;ancağırn ı:ın cref ve bayslye-
onünde nüfuz. hüviyet CÜ~oı, ni 1<01 uyaca~ıııııa ve bu :uiurda 

llatarteai ~cesi bQtüu Cin p_. - ilir taarruz.un kuı. nlan otdatumu- bir iatikbalf' götüreceğini ve ileri. olan genc;!iğın vazifelcnni Avru
:;n 1116tblş •<ıiuk dalgası ~ - ıldıMa etııDl!ktec1rr. d~ c!de edileef!k ııulhün birlikte pa ite Aıyayı aran ibarp içinde 

)( ıun ~miine sebep oH.tu~ çok 750 polis, Undbel'gh"in natknnu payla~ı1acaiiını aöy1emİf ve Tü?k Türk vat.anır.ın Milli Scfe med. 
-..ı alıaRı 1lelec!f7e makamlan • elrla.ilii )bdiscm SqaaTe <;.rftlıde müttefiklerinin ba31ramını hara- yun olduğı: eulh ve sükfınuD de-
Jı3l ~77 ili çeeuk olmak .:: - hizamı temin etmiştir. ) retle tebrik etmiotir. ğeriıY tebarüz ettirmıtı. Atalürkün 
llU kit..1:-_ • eeaetler.iain \u]~ Nı&tbn T1etrint :reddetml~ olan üç italJ• rady09Unun dostane ulu hitıruını tiziz ve Mılli Şefe 

- .. --~ bllytik redyo şirketine infiratçı ca- n~ah duyulan ııaraılmaz bağlılıiaru ifa-
.._ ~ laOcum ıtmektedlr. (1bı17o Gazetesi) - 1talya n de ~ylern1'tır. 

A ı.• ı.ez.Jcercsi, .,ahade1o.ame ve .... nımzı verıneğc hazır olduğunuza 
honıcr1visleri havi b.ir zarl düşü- im:n ınıı nrdır.> diyeı-ek birınci 
ıülmii tür. Hiç .kimsenin ıİfİoe ınıfn tesllrr. etıniş ve Pınıf adına 
yaramıyacalı: oan bu ev.rakı !>i· ı:m-ai;ı al&n da kaıtılık olarak şun. 
Tınd Vakıf Ju:r.da Yerli Malla,. hı:1 ~iemiJtir~ 
ıPaz.an wur ..... ÜCSJr.c ~rtnene ıi.i.. cKahıamanlıtın sembolll olan ...._ 
rrudin fe:v& nck n&kdi _ ıtMyede cabnıı~ lııft ~de. ilet' .... nt1a 
bulunulacaktır. 1 koruyacatımıza ucl icerl&.• 

• 

Singer Saatleri 
latan\:ul Fııiz .... B 

8ucak te.limlnden 90ftra Oku! 
Komutanı Kurmay Ah7 !lustafa 
z ... bir .... 91Jlemlt ve 78llf IM

aunlara muvaffakıye~ dılemıftir . 



......... lm!!m .. ._!!mll.._ .......... ~~'!!!P!!!!!!!l!!IP!!!!!l!9!!!!1!!!!!!!9!!!!!!!!llJl!TASVllU 

Asipirol Necati Ajn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm uae1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
[•!SPOR~]· 
&. Slny ıeıbıı 
lst S• U Faeri 
2-ly~r 

Cihnbur~et Ba1ramı mu~• 
Galatuaray ile Beııkt.af, tıtaabut
.,... ile de Ji'enertNa'bçtı arasında ~r
tip .W. ..-çlar diin Şer t nadında 
~lalıılıbk bır meraklı kitltm onüncle 
OJ'D••ıaıt ve beyttanla aeyreclılrnif
tir. 

lsl'.tNBULSroR ~ -
#'ENERBAHÇE fi 

tik maçı latanbulıpor ıle Fener
lıaaçe J&pmtttır. Hakem Ferıdun 

Jtalıetn idarealnde t.akıntlar ıu kad
nı&arla oynaıaışlardıı. 

l•IHhüpor: Jo'ikret: Hayr.ı, Fa. 
Nil; hrıak, Ruttfi, Celal, Tarık, 

Süleyman, llfikerrcm, Kı.dır, Vakur. 
F.urkA~: Cıhat (Nuri); Zey

ael, Orlıan; Enia, EııaL, Lebıb; IC.ad
n, Kemal, Nalm, Nacı. l'rhan. 

Aşkale Malmüdürlüğünden: 
Yenıden ınp ettırı!mif olan Aıkale kazaen Hükumet koaatua• 

( 17862) lira (24) kurut bedelı keşiflı inpatı kapalı aıf uııulile yeni- 1 
llen ekıııltmeye çıkarılmış,ıı 

1 - Ekııltmc 17/111941 pazartesi günu saat 14 de Aokale Kall1• 
daireııınde toplanacak olan Komııyon tarafından Y•pılacaktır. 

2 - Bu ite ait kqıC e.-rakı; ııUsilei fiat cetveli; • e şartnameler Er. 
surum Nafıa Müdilrlütiınden ve Atkale Mal1111fidurllltfinden bed-.ıa .ıa.. 
nabılir. 

3 - Muvakkat temınat (1338) lira (93) kuruttur. 

• 

Oran blnncl devre lıt.anbulı.porun 
lıarta OJ"Un iiııtilnlütü ıle ~tıçnuı ve 
Penerbahceliler ~ün en fena oyunla
rmdaa birtnı OJftamıılardır. Bu dev. 
n sarfında lıtanbul por, Kadınn at
tlll ikl ırolle php vuıyete geçtlk
tn IOm'a Fenerbahçeain ltlltü11 PJ
n&i .emereaıa kalaıftlr. 

4 - Tallplerın 7 /5/9'J7 tarih ve 3297 ııayılı Resmi Guete Ue net
redilen talimatnameye goı c veeiltalannı hazırlayıp ıbru etmeleri ve 
tayin edılen muddet zaı fında teklif makbmlarını Komisyon Riyaaettne l 
•eı mclerı lazımdır. 

,, .... T.ü •. rk .. ly·.--·c•u•m•h•u•r•ly•e•t•I ....... 

ikinci devrede Fenerbahçeli1er, 
kale 6nler1ne bir eok defa ~ldıklerı 
laalde Itır '6r11 1akaladıklan fırııat. 
lanlaa istifade etllMlk lmkinını hu-

la111amıflar ve beeeriluıh: vuruılarla I 
...a pbnlak&uı uak kalnııılardır. 
latanltulıporun kalecııı F ıkret, takı: 
aıam ıraliblyetınde bilyük bır hl88e
r• ınaliktır. Gittikçe rlaha duzırlio 

bir ..ıtııa haline ,elen ve tedncen 
9J11nu yukAelten lstanbulııporu, Fe
aere karşı kuandık!arı bu ıkıncı ga. 
Hltıretler nden dolayı tebı lk ederla. 

GALATASARAY t -
BEŞiKTAŞ O 

lfatbuat takımıle Galat.a11aray, Be
tlkt&t tekaitlerınln zevki ııeyredı -
ı.a kartııa,ırıaları 1-1 bt'raberll1de 
netlrelPfld kten Mnra Hakem Şazi 
Tea:anın ıdare ettığ'ı maça takımlar 
fU kadrolaı la l•tırik etmı,.lerdır: 

Gn/nttuınrn!I: Osman; f aruk, Sa
Hnı; Mu 11, F.nver, Eı:ırak: H kmet, 
Arif. ~"' I, Muııtafa, Gıızanfer. 

lle,llclaş · Mehmet A!I: Yavuz, 
Yani, FPyzı. Hırllto, Çaçt: Sabri, 
Kemal, Hakkı. ŞGkrQ, Eııref. 

~n me ıııın müdafaııııının bil -
rtlk ırıayretı HVe ınde id ırol ylven, 
fakat 1 atı k hatıuııunda p k de 

•I r .almı.mı, bulunan 
r 1 n bir defa daha uyı 

cıkanttak kudr ınl göaterdı. Runda 
Cem il yen den takımın , alma ının 
hür k dahlı vardı'PI Futt.ol oynayışı 
pek te eoz lıot görilnm<ım<'kle bera
ber, maç kılbU yeti yuk!lf'k olan bu 
oywncu diin Galataııara~ ı bir defı 
daha bır kaç ~ne evvelkı verımH 

va~ ti' ge lrml~tır. 
81> lklaN gelınce, Hakkı ve Hıriı

to ile t.akv ye edı mı, o1n " ına rai
IMll ıtiln en paııtr oyunlar ndan bi
nnı nynaıaak mecburıyetlnde kal
aıflır 

Rı " ı d vre Oalataıı rayın barl7. 
la ı ~erken k 1 onler·n
M ıta t ır t'I top alan ('emtı vuı
tu 1 Gala 

ZIRAA T BANK ASI 
Kanlae &arUaJ 1888 - Sermaı-f: 100,000,000 nıt Unm 

Sube •e Ajana adedi: 281. 
ztllAI ve TİCARi RJ:Jt N ıı:vt BANKA ll'UAM!lLU.•aL 

Para INriktanalen •.aoo 11 .. ı1rna1p ~ 

&inat B&U.uıncıa kumoarab ft k1llabaraaaa IUalTQf Jaeup
JadDCI& ..,. as IO Uruı bahana lara MllClde ' defa celdlreek km'• 
ile qafıdü1 Jlba 16re lkra-,,. ~: . 

4 adR J.oo" lıralık 4,000 lira 1 100 adel 10 liralık 1/..00 Un 
' • 500 • 2,000 • 120 • '° • 4,800 • 
' • t60 • 1,000 • lftl • 10 • l,IOI • 

" • 100 • 4.000 • 
Dl~ T: a .. p1anacmJd paralar bir .... 1ci1M1e 10 Undaa 

..-lı cilpai1ealere lluamiJ'8 tıktıtı Uıkdinle "' 20 f!uluO. vmı.. 
..tdr. ltar'alar MDede: ' defa. 1 BrUll, 1 Birindkllla. 1 .... 

ft 1 Rutna tarihlerinde eeekdr. 

latanbul Nafia Müdürlüğünden: 
t/11/9'1 pel'fembe giinl uat 16 de tıtanbulda Nafia Mfidilrlilffl 

Ekantme Komiayonu oduında 2629.64 lıra kqlt bedelll İstanbul Jan
darma Konak KomutanJıtı binuı kalorifer teıriıatı lkmll itleri açık 
ekalltmeye konulmuttar. 

Mukanle, eksiltme, ltayındırhk itlen genel, huııuat ve teant prtn&
mel~rı, proje t .. ıf hulasası lle buna mflteferrt tliter ...-rak dalreainde 
ırörülecektir. 

Muvakkat teminat ( 198) Uradır. 
isteklilerin en aa bır taahhutte (2090) liralık 1"a ite ben .. r it Jap-

tığına dair ıdarelerinden almı, old ugu vesikalara iıtınaden lıtanbul 
Vfliyetıne milracaaU. elrıılltme tan hinden tatil gunlen hariç cb cin 
evvel ahnmıı ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vealkalarlyle sel-
meleri. (92i7) 

Dr. Hafız Cemal 

.. ., 

Türkiye kömür satış ve tevzi ,., ., müessesesi ," ..._ 

TRAKYA UMUMi AJANLIÖINDANı 

Tralcgadaki mülki, askeri müessese/er 
belediyeler, /abrilcalar ve mütealılıit· 
/erin nazarı dikkatine: 

lanhl K••m••l•f•P• 
6illliril••-' rlc• olanrar. 

//dıNI H• s __.... 

811 mıntıkaya ait bilcümle kok we madeh 
kömGrlerinin atok mahalli latanbul olmayıp 
Zonguldak havzaaı olduğundan sevki yatın mira· 
caat ••r .. ile yapılacağı arzoluaur. 

Telgraf adresi: AKCEN - latanbul Tel. 43858 

s.w.. .-#•: 
1. Tarafsirane'nln ~ıddı. 2. Ehil. 

yet aahıbl - İki nefee arasındaki an. 
8. Rütubetli - Çıban, 4. Jıtikbil -
Bır uzvumu&, 6. Her vakit detil -
Boya, 6. Rüzgara hitap eden bir e
mir - Küçük orman - Vücutta be
liren ııtkinllk, 7. Tenıı kopeğın kız
dıtı vakit. burnundan bağırmasıdır
Bir kumar oyunu, 8. Şimalden eaıea 
bir rüzpr, 9. Ters - İmar edilmi• 
yer, 10. Ecdat - uımanlı lmpara
torluiu devrinde mahıulit.tan birde 
on nısbetlnde alınan vergı. 

Y tıko nd.x 4f!ll•11•: 
l. Bırlikte olarak - Teni çok da

tfldlr, 2. Kavrayıı kabniyetl aa, 3. 
Marul haıısaalyet eahibi - Yanlı,, 

' · Bır erkek adı - Beyaz, 6. Umu
mi manaaralı tablo, 6. Birinci -
Uyurken ıöı1110r, 7. Kabahat - A
Umler, 8. Vurdum du7111aıılıtı (n) 
zıddı - Iıık'ın teni, 9. Ziya - Bir 
yem11 - Teni Ba1&chr, 10. Kibar. 
lar - Mahal. 
Dlnldlbal.a• .. lt ......... 

,ekU 
, .. ~4'i6 

RA·DYO 
'UOProtraa 
., .88 il tlalk 
7.41 Haberler 
8.00KG&lk 

, 8.11 Eriıl raati 
8.31 Millik. 

* 12.30 Procra• 
12.88 SU .. erleri 
12.46 Haberler 
13.00 Şarkı, türkü 
13.80 Kblk (Pi.) 

* 18.00 Prorram 
18.08 Faaıl heyeti 

18.'8 Kuik 
19.00 KonUfllla 
19.15 Milzlk 
19.80 Haberler 
19.41 Türk Müzitl 
ıo.ıı Rad. ıruet.eal 
0.45 Şarkılar 

21.00 Ziraat tak
Ybni 

21.10 TEMSİL 
2.000rkntra 

22.30 Haberler 

22.46 Orkeatn 

22.66 Kapanıı. 

BORSA1 

21- 10 • Ml •••melt1I 
t..114r• 1 Steril• S.12 
Ne•Jetk 111 Delar ISJ.2t .... ,,... 1• lav Fr. 
MaJrlt lll Peaeta il. 9' 
Y•ıaoha. 100 Ye• 
Slvkhe • UM lı HÇ kr il il 

ESHA,\1 V& TAch'tLAr 

lk raınl1ell rlıule S 1918 1'.115 
Ylacle S , 1"5 ErpalA.loC. -.-

·• 1 IH ~ıvu-En11111el -.-
" 7 .. ı lll 7 -.-

Aaaclelu Dealrrel11 J -.-
lı Ba ıkuı aaaa -.-
Aal- C&•••to -.-
'··· Rıhtı• clok ve aatrepe -.
Tlirk borcu 1 -.-

~orsa harici ıltıı fiyı€J 

-===-- ram 

1 

hıkayenln yarııunı bıliyorum. 1 Kor.g'a cide •tj1nl aoyledi. Bunu kabllnıış. Jete o zanıııııaarılıeı 1 

..... u,. 
lıCalaa IMtlWrlUı 

geMiye rastgele- ICll .. alta• ıra• 

H Un ti ICf. 
ııs .. to 

1 " 49., 

•tDllea aklıma ceWı: 
- Gıwtint& lııu yer, &'aliM Dek. 

.... Fawcett'ın ka'*tlnın öldiriltlö
~ saman blll-44itu ,..- olacak? 

- Evet oruı .. Doktor P'awcett'i11 
llfk ,...,.. Oraya kuınlan eötl
ıtrdi 1Cardet1 öldürllciütil ..... 
.. --4a lııir kachala lterabercii. 

....... , Laae: 

llacla•, dedi. ljimııti bu -· 
b,..ı IMlrmeti bırakın-. Slat buraıa 
9etiree ...... MdarT 

F-ny Kalaer, lııir ılü NDlye aua
&allt.a aon ra : 

Tulıaf; declf. 8-cle böyle bir 
..,ın buhlnac .. ını aannetmadlm. 
._..,•ak iıtı,ıorum... Vicdanım ... 
bl6ror nu.ıeunuzT Beni baraya ıre
._ ricllanımdır 1 

Mister t..ne, bir ltıkemle alarak 
Adının bl'fliltl& oturdu ve pyet 
aüıa Wr ...t•. 

- Aaıw ~ıow bap haaede iken. 

~al •uUkHaeden enel l1ae kutu 
PUCUlllıa ron kıamını lhdermlıti 
detU mı! Haaf, &atinde (Z) laarfi 
olan parçayı? 

Fau1 Kaaeer'ın ata ba1rettaa a
clk kaldı. GOilerini kırpııtıraralr: 

- llutıu ne~ blllyonunuzT. 

- Basit .. ,ıu canını! Sis Vail 
Bruno \ a ırıdıp Dow'un affını late
mlttinız. Bunu. tanımadıtınız birili 
için yapmadınız tabii. Antaı lıyor ki 
Dow'un alıın llzerlnizde buyük biı 
ailfuau var: tabii Fawcett kardqler 
iıı.eıınde oldutu stbl. Kutunun iki 
parçıuıını onlara ıcöndermifti, fiçün
dsfinll de ııb.e ıonderınesl tabii ıdl 

Bir an ıkiı: de sustular, ııonra M'1 ... 
tar Lane devam ettı: 

- Şimdi anıatınız Fanny Kalaer! 
JCadın bl; ıı ınt çıkarmayınca ih

tiyar adam: 
- Faut, dildi, vapura olan 

lt'anny Kaıser bır r11yadan uyanır ı-awcett kardo?rlere anlattım. Bu ha. kını vardı. ı ıı m. 
g1bt sılkındi; parmakların lakemle- vadise bek memnun oldulııı. Yalnız Baban.. Gemlnm tınnl (Star o1 Bejaz) 
Din kenarın~ batırarak: benını hııııı.ıı:.: ıonı·a verecekleı·lnl - Peki, nnde,1 o zaman sizt polı c 1 fHicaz Yıldı .. •) idi. Bunun için buia. 

- iote, d~dı, &'ünahkir olmanın ıoyledfler. oeın buna razı olmadım. haber verme'1. ~ dlye sordu. amı sınızdh. 
ıonu. l!lıawıı bunun sonu böyle bıt. nnlıula berat er rıımeyı kararıa,tır. - Belkı bıze ıantaj yaparak para - Şimdi anla$ıldı... Micevherler 
mııli ıdı. Ne ise. gelelim hıkiyemlze ..• d.k tTçilmu. dP. aynı vapura yolcu kopa.rmak l'>ll~cıdu. Orasını ltilmıyo. abil kaptanın aandıjında idi ve Dow 
86yledıtinb: dotrudur. Dow'un üıe- :>larak binır.t,dlr. Gemıdeki ltı çok ı nm. Ne ıs!>, gemı için açık denizdıı da o aandığın kl,ük bir nıoclellnl ya 
timde hakikaten büyük bır nüfuzu ıı.o!ı.y ball!ttık Tıyfaların ekııerı 1 fırtınadan balmıetır, dendi •e bu it 'pa.ak size g0ndtoriyor ve korkutu
vardı. Bewi ele vermeaiu diye onu Çınlı ve ıayet zayıf nahıf insanlardı U'Ylse kurcalamadı. iki ay ııonra ilçıi_ )'.lrdu. 
kurtarmak lat17ordurn. Buna muvaf. Fawcett ka1d~1.er, enela kaptanı muz de Amıterdamda bııiuımuıtuk. ldıııter Lane'Nı bu kutu parçaıı ı. 
fak olamayınca artlk ber1911 tıöyU- yatatında öldflrdüler. ikinci ve uçün Mucevherleıt aıamızda taksim ederek zerindeki çatıımaları beni hayrete 
yecek diye '°rlı:tum Ye kaçtım. Şımdı cü kaptanluı da kolaylıkla blrtey Ameı ıkaya geldık ve o ııımandanbe. dil~flrmütUi. Uen ne kadar utra19anı 
ıize kutunun urarını söyllyeceğhn. yapamıyank hale ıetirdller, tayfa. rı blrıbırımız1Jen ayrılmadık. Daha lmkıinı yok böyle neticeler çıkara. 
Jt'aweett kaı~lertn ıenelerce ondan ıar•n ekler•rteı ~urdular ve netıced• ttoıcı usu ben onların pqlnı bırakmJ. mudına . 
nıçın korkt~',Jarını anlataeatım. gt;'ıalJe bakim. .eıaut. Bunun lzerıne dım. Nev.yô1kta yerleıUk. İra Faw. Mıster Lane ayı.ta kalkmıftı 

:..0-26 .,... eneJ, Ji'a~ kardef- geııude ölü, 7arah, uttam ne kadar cett Tıp Fakulteaine, Joe Fawcett de Fa .. ny X:atser'ln tiaerine doğru etildi 
!er, metelıkı1la ve dünyayt dolapn :ki adam vana denize atıldı. Biz ftç kiti ffqkuk Fakllltesine devama baıladı- Kadın korkadaa btizfllclü. Biz de ne 
ıeraerl idiler. Onu bunu dolandırı- ıcaımıştık. l uı .. ı.1uzu deJltlırdlk ve lar. Pek çok paramııı Yardı... far.ıacak: diye merak ediyorduk O, 
yor, hınııııııc 7&pıyorlardı. O saman. i.çu lıliz de ayrı ayrı yerlerde k raya Miater L.ıne kadının söziinil kesti: gayet alçak .fakat inııanın içine iıll-
kl isiıınlerl de batka idı. Ben, Ame- eıktık. iki ay kadar soma buluımak - Şımdi herı,ey anla~ılıyor; yıl. ven bir sesle: 
rikadaı1 lıudut haric:l edilmıı bir mey !lıere birlbıraı•bl• aozle,mi,tik. nız; bir noktadan baıka . Dow'~ ko - Fanny Kaiaer, dedi, demin Le-
hı..necının kızı >dım. Babam Saygon. Mıster Lane merakla sordu: nuşurken oı un çokça gemici tibir- <'ds'd n vlcdan•rııı mustarip olduğu 
da blr meyhane ııletlyordu. tıte bu !eri kullanmasından bu ltln baıında ıçlrı kaçtığınızı ııöylemiıtiniz; bunun. 
ıki kardetl o vakıt tanıdım. Bulun- - Aaren Dow ldmdiT. b r deniz maceınııı bulundutunu an- la nt- demek ıııtivordunuz .. 
!luğumuz nıu ite eore bunlar daha - Dow, gt rnJoe milcevberler bu. 1 rr. tım. Ulie höıunmiiş oıan o kutu Kadın ümitalzlikle ve perlıan bir 
lf'nı ı pik gıJ ın yorlar ve daha fazla lu •• dµgunu bnııa anlat.an adamdı. O p. ı a ı da t1r ~nu sandıjlının kil- halde mıııldandı: 
paıalı gıbı gorünüyoılaıdı. Bır sttın da gem de vurulan ve d nıze atılan ~ı 11.ılm ıııı ıdi. U"tun l<'kı harfler d - Dow'u ne yapacaklar!. 
urhoı Wr ta fa bana bir vapu un, tayfalar aıa ında idi. Ani ılan ~--ı hP halde g'\!'l lll"n lıml olacak. Yalnız - İdam edl'Cekler!. 
Kayet kı1m tlı 111icevhe atla Hons- ra • hafifmıt kt, )'flzerek ka aya çı- bütün almanaklan aradıfııa falde (,,..,.._ ww) 
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