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lstanbul, Kurtuluşunu 
sevinçle tes'it ti 

B uciinkii kanlı boivfmanee, 
~ tarafın plimyeti ile 

.. ticeleneceiini keatirmiye imkan 
:roktur. Hele hi.. Lonclradan 
Röyter ajaasımn, · de Berlin· 
4ea D.N.B. tetekkuıünün verdiği 
haberl.i okuyac:M olunanuı • 
.... ftZİyeti hakkında doğru bir 
lilsir edinmek büabütün müatahil 
oluyor. Meseli Röyter ajansı 
R•ya ahvaline dar hemen her 
... verdiii haberlerde, ltu ahva
li Rualann çok lehinde, A 'man· 
..... da çok aleyhinde röster·ı 
melctedir. Bu haberlere inanmak 
IUan selse Alman•ann Şark cep. 
besinde artık kati bir mağlubiye
te dofnl sittiklerindcn tüphe et• 
raemek lizımdır. Çünkü Röyter 
meteli Lenincract muhaıaraıın. 
elan babaederkan. Almanların O• 

rada müemadiy• ıırerilediklrrini 
M....a Timoçenkonun Smo: ı 
'-k'in İstikametinde taarruzun-

• daa llaiuederken Rua merkn ku. 
.......t• -. nerede ile Almanla. 

1 
n Rua topraklarından Söküp •ta. 
cağını. cenuptaki vazfyelfen fNıh. 
eederken de, Maretal Budienni-

2000 ••trellk bl• nphe 6af'rlnde bulamat ola• Alma• -•!11i 
harraaanda lııarekit ııtlkametlerini rhterea lııarit• 

:::_ ~~~;;;:i~~e olduk. A s k e r i Va z i 11 e t 8) 
.- """"''"' taamJzlarla Alman- ( 

Bana mukabil yan resmi Al· ""'._ ____________ _. __________ ._,.! 

.... kRynaldan da. umuma vazİ· 

Esaretin mevcudiyetini kabul elmiyen 
millet, elbet hür yaşayacaktır 

Taksimde 
yapılan 

• 
rııerasım 

-
• Durı İstunbulun düjman enretın

d n kuı-tuluŞıUnun 18 incı yıldönumü 
ıdı. Bu muııaıı~betle eehrımtzd l>ü. 
yük mera inı Yapılmıa, muUıa ırunü. 
ınüz candan te~ahuriı ku&laıamııtır: 
Şclı ı Klindiu baştan bajA bayraklar 
'" gece de e\ektrilderle donanmııtır 
Caddcleı s:ıbahtan soc:e yar111aa u 
ıl h ikin doltıı> lRşmışt , 

D n sabah dahu pek erken ıta&t
ll'rdt 'l:ııtaı dıı,laı. dünyanın kana 
bulııııdığı u Bil ada ıulh ve slikıln 
lç1ııde bulunan yurdumuzun bıı k • 

t ıııde b ı k guııü, çterı g it'! 
~ 1 kut nıık, kahr ıan o L; r • 
rlnt"zı 'c ılC'.ı, }( tek u g rm k 
arzu ! 1 ı t: doklilmuşW Saat 
ona d t Sultımahmet nı lanın • 

yeti tabiatile baııbütün Alman or. Akd 
dularman lehinde olarak tasvir • d d • 
~:~aaete ı6tunlannı ya enız e enız ve 
kal'fı kal"fıya ya altalta doldt.1ran 1' 

ita mütenakız hat.erler ka,.111n- h h b 1 e 

dan 'f "im ınevdanıııa kad r t am. 
'l:a:r c ıdd inin ıkı turarı unnam il 
ııısıırılu dolmu , ıgnc aıılsa yerı.: duı. 
mcz bıı hal almışt 

Merasim baflıyor 
:Meıasime ı tit k cdnrck a!lkeıi kı. 

talnr. ıııekt.cp!ll~r ve muhtelif teıtk. 
kü!lcı saat dokuzda Sulı.nahmet 
nıt ~danında kcndıle.rıne gostedlen 
yeı lt'ı I ıılmış bulunuyorlardı 

Vali, Komutanlığa giderek 
şükranını 

İstanbul 
bildirdi da biz ııruett>Ciler i(in de kari ava mu are İçin de hakik~ va~iyeti görip an• e erı halkının Orduya 

lamalc çolı pçl.,ayor. 
Harp yaziyetini anlamanın ini J 

siklü~ne malrabil, kati olan, talyan hava kuvvetleri ile lngiliz 
lııerlu.•sin tahtı ta.-diki,,de l>ulu- ·ı • ·· • . 

Saat tam 10 da meydandan atılan 
21 P3~ topla merasınıe başlanmıı ve 
mille ben onde bando olduj:u haf. 
dl' kı lar tramvay c:adılt ınl ta ıben 
T k e ~nı. ~ kd laı;d B ı ~. 
nada n blnlcrcı> hali kahrnm n a1 

-so;yet te hligi 
- --------~ - ---

nan b:.. helcılcat var. kin d" i!k gemı erı arasında ıvuhım bır kavıra 
letebbüs kuvvt!tİnİn el'1. Alman- y Bütün cephede 

Alman umumi 
-... elinde bu'tunmu• •e hasım azan: General Ali Ihsan SA.sis kerle imiz durma•an alkı,lıyor, 

"ia 1 ~a~I• -• H Wrı-Wnnl ta. 
,,,_._ • .,,. 8, ri'-i , •> tanıftti eh mltt!n!""""""' Atmaa-

lann pHinden sirüklenmek mec. 
buriv~tinde olmaııdtr. 29 Eylul tarihlı bir Roma tcb· 

Meseli ge~n bııharda Alman. h~ı Cebeluttanktan Akde 
lar anınzın &lk11nbıra ind"kleri ruze hareket eden bar tıci.lreı !:' 

vakit, lneilizlcr bunu önl<'mf'k mi kafıleaıne ve bunları mı.; hafa 
kin T"'hlus ve Mısır ceohesinden 
bir hayli kuvvet •1 ırarsk bu kuv. 
vetlf'rİ Yunaniıtane ..... tirmitler. 
di Bu !1Uret1" ı:mali Afrlkanın 
kısm~n bof.*lhlmtı olmıtsından 
iıtif~de ect .. n Genf!ral Roınmelin 
rne,lıur orduııu, bir haMlede ltıı

arnna ~rek on bet yİnni •Ün 
içinde ti M111ır hududlma kadar 
celio dayanmı,h. 

Şimali Afrikada bö1le makiiı 
hir •nİ,; et:n zuhuNna mukabil, 
lnsffiz1f'r Yunaniatand" da kaza• 
namam1'l•r ora1a sevkettilcleri 
lcu~Ptleri, üc bet hafta içinde 
~ileten riN seri <Ç\!kmi•e 
mert.ur elm•oalArdı. Hatfi böyle 
mUtemadi ""ri ırM'f hareketler 
lngilizler• bir hayli .-halıya m.İ 
o1daiu et"bi, esaı1ı •w ttlln ha
zırt.,..-t ,mna dıt mini olmut •• 
me .. ti\ ıarlri Akdenizdeki adela. 
nn ve n mevanda koca Cirid ad~ 1 
sının müdafaasına bile imkia n 
lamannıtı. 

Almanlann Üç ~ aydan' ,_ 
ri Rus cephesinde Iİl'İfmif oldulı. 
lan yf'nİ ve muazzam taarruacla 
keza hr" tarafı alelice1e muka
bil t .. dt.frler almalc mect.ariyetill
de bırakmıttır. Bu mulıabı1 ted.. 
birler mey8Dlftda da meeeli ı.. 
nın isttllıma mecbur olmak sibl 
hidieel ... aibedilelailir. Ba iatll, 
herhalde ...,........ ..... 
nolctai .... nnd• ela. ..._.ilr 
noktai naaanndan ela lnailialerin 
befenerek ve -~ tllPbld., 
hir İf olmasa gerektir. 

Bundan bafb Amen1ıa 11e hir. 
leterek Ruıyaya yardım et~ 
kallntmamn da tarı1nlerift eaaa 

Rusyada din 
hürriyeti 

Moskova ile Vatikan 
arasında yaklaıma 
temioir.e çalışılıyor 

Bitaraf /ık lc.,.•nanıı11 
t•dili için huılln Begaz 
S11raga .. alıim 6ir içtim• 

••11•l•c•lc 

A•erlka Clmhnr ... a 
Rooeenlt 

plinlanna muga)'İt' o1duiuna fÜP- Va,lnstoa 6 (A.A.) - Kato. 
he edilemez. Çiinkü gerek Ameri. tiklerin ekseriyet te,kiJ ettıii A. 
ka mahfilleri, ıırerelr lngilis mah. merika Bi-rletik devletlerinde, ce. 
filleri .._ yarda yisiinden kendi nubt lrlanda ve cenubi Amerika. 
mevcut silihla,... llir hayli aza. da halka Sovyet Birliğinı mütte
laaığından tiklyet etmektedirler. fikleri aruında görmek fıkrinı 

Huliaa, yukanda da dedifimiz kabul ettirmek için Amerikada 
aibi, bu harbin aoa-.da kimin genit ölçüde bir hareket görül-
ııralip geleceğini. kimin maflap miye başlanmıtbr. . 
olacağını fimdiden keatirmiye im. Beyaz saraya ve Hancıye Ne· 
U. Yolcsa da, ilk t--bL•'-te ··k k h t W -...- JJU11 zaretine mensup yu se fB sıye • 
lcu.,, "'"'"''' ille adımlan atmak ler, böyle bir hareketin muvaf
I etinin daima ltir tarafta .,. fak olup olmıyacağı huıuıunda 
~Is-.. tarafı mütemadi mütalcada bulunmaktan çekın. 
laıWI W. .airatmalrta, OM ma- melde ıaeler de tahmin ettikle~i-

iefehhla Japmak ne göre Rooaevelt. Moskova ıle 
(n-__ TASViRi EFKAR jV•tilum arumda bir yakıalaflDL 
~ •ltt/e 1, .._.. 1 fU) (Dıwallıı IQfa 1. ""'" 1 ıl•) 

zaya mmur kuvveli bır tnıı:iliz ' 
fitoauna ıtatyan hava 1ı:uvvetıer1. Churchill'in, Hint l ta ar r UZU 
nırı 2 7 Eyluldc bır taarruz yap l 
tık!;;~nbı!~~~~;· tayyarclerı yap· ordusuna mesajı b a ş 1ad1 
~=ı~:; :.:i:i"~ .. ":!:'ö':'b~.~.;'.:~~:;: j 19 4 2 de 1j1de1 1 Almanl;r-ilci lcol ... tlan 
Nclson zırhlısı j)e diğer yedi par. 1 ~ı: Moskova:ga doaru 
ça büyük ve küçük harp gemiai i H L .1 4t 

ve bir deatroyer hasara uğramıt: :;·~- az ere 1 a. ar ,~ ilerlemige çalıııyo, 
bu hlrp gemilerinden batka dört 
tane tıcaret gemisi batırılma,. Jn. 1 1. • b • 
gilızler ise muharebenın vukuunu :

1
1 ozaıaı llf ce• eıe f İugünkii ~~~~~;~·t:.,:1~ A J 

teyıd ve ancak bir harp gt>mısınin I' t 

h 1
. ı· Dun ırece butun cephe ımtıdad nca 

asara uğradığını ve bir lıc' aret 

::- bar' e.ıeceLSl.ftl.Z İ muharebeıe!~_!_::~b~~.mııur gemısının d~ battlğanı zılcredıyor • a 1 ftay-- ........ 

llar Mu kova, 6 lA A.) - Sone l b 

etice ne olursa olsun bu ltill. 1 j lıgı 
t bb .. ·· ·· h ı· S/Mf,A, 6 ( A A ) : 6 l arintcvvcl ,.unü butfın cnphede 

yan eııe usunun eınn11ye ı. az " "' ' 
1 tıllı Müdafaa Meclıaının ılk : ş dd tlı muharebeler olmuıtur. Cu. 

veya çok ntuvaffakıyeti d"Jk.ı r k d 
ı ,. . toplentı ını tıı ıp e ı glıll cell'e muı tcsı guııu 41 Alman la) yı r ı 

dır. talyanlar bu lcav0 ada altı : 4·nh ında G ııe-1 Wıı·"·•ll Ch • tah j d l i.. 19 So t .. ~ n ·- ·~ ur : r p e 1 m ..,..ır. v~e ta) va. 
diı,man tayyare.i düştirdı.iklerini eh 1 ırı lıiı nıenJını okumu tur. re: ı zavı olmuttur. 

, v~ kendilerinin sekiz tayyare J ı • n il \c k lı b 1 rıı 11 ında Alman umumi taarruau 
kaybettıklerini tebliğ ediyorlar ıy • dl'mcktt>dlr batladı 
ingılız tebliğine göre 13 lıalyan lf ırbın 1 en lnıl Hind or Londra 6 (A.A.) - Londı da a. 
l • d'" ·· ··ı du una luzumu kadar a keı ve ayyareaı UfUru müttür. Şu hal. lınan halı ılcı gore, Lenlngrad mUıı 

(Dt ''""' .alu/~ t, •ib111 s ctt'J (Deva'"' aayfa a, &ütt•n 4 de) teına olnı ık üzere Almanlar Ruııya. 
................. •••••••••·---···•••••••••••••·•••••••••••••••••• .. •••••••••••·····=:= ya karşı çok geniı mik~a ta b y 

BeJ<ışlar 

O nasıl bir 

B oYOK milli slnleri• 
hihnlan, ~u... ıeçtilr· 

99, resmi natuldann • •e Prot· 
runlana dar ifade kalıbı için
de, heylik •e ıotuk bir teker
leme kat.ulu hail•. Bayram 
haJlmnn t.u kahn aarfa ~pan 
ruhu, masrufun kapalı usare· 
ıini tadamaz bir hale ıelmit
tir: cSaym dinleyiciler! •. Me· 
f'llll mütarekenin kara ıünle
rinde büyük Türk mi1l~tinin 
bainndan fıtlaran b·r avuç 
kahraman. •• • diye batlayaa 
nutuk, on sekiz yıl her bay• 
ram tekrarlanan aözlerin yalnıa 
cümle içindeki yerlerini deiit-· 
tinnekle kalır. O devri ,.,.. 
rmt ıe~ yatamıt da unut· 
mut erginin d"kkati bu kabutu 
lcınp da içindeki fikir ve hey .. 
can ödinün tadına varamaz. 

cMe,dm mütarekenin kara 
sün)erinde ••. • Peki 7 •• Metum 
miitlınkeaİB kara sinlerincle 
ıs at..t .-w•; aldüren me
~ ...., u. lııallti çetit 

kurtulu9tu? 

bir tarihi mayalanınaa111 mii
meaaili olarak çduyor H Deden 
6 llktefrin ,W •uaaffer Av· 
rupa, ımıilitt Tirkiye lnünde 
yeni baflapn Wr tarihin llnlb
vemetine çarpıyor, ters yid 
reri dönüyordu 1 

Taksim Wçelinin inindeki 
ııralardan Wrinde oturan pfh 
adamın kafaana sopa vurarak 
cebinden altm ... tini •• cfia
danım çalan. kendisini de kan
lar içinde ,.... JUYarlayan ec
nebi ulliti, ı••-. lafulail 
hak .. hlnbet nıed~bJ. 
hanai tarİll uraretile, •u U.
l6pta ......- anahktmdu? 
Kumkapıda annemin~ 
parala,... yahancı nefer, har
b:n sonuna kadar kelldiıini 
müdafaa eden lstanbula huai 
feth haldrile ıirmifti •e kırıla• 
ıı parmaklan bir W..n örti
alncle ne neviden ltir zaferin 
fet ef°mi ..,,_ttu 'I 

Ala!.. Mltanke clevirleriD
(~ •A e t, ı tctt ı d«l 

•J1r taarı uza J l~mişlerdır 
Almanların arfetmekte oldukları 

baılıca gayret, merkezı mıntıtkııda 
kcndlnı cötftermektedir. Bu mınta • 
kada taarruzlar, Ct!llluptan ve şi nııl. 

(DnGntt to.Ai/ı ıf, Btıtuıı ı ü) 

Bıılgar Mecli• 

Rei•inin nutlcu 

T0RK 
BULGAR 
Münasebatı 
Her zamankinden 
daha dostanedir 

SOFY A, t ( A.A.) 
Vamada diln bir natuk irad 

eden Sobranya lleıal ıunlan aöy. 
lemıttir: 

cBulgar mUletı her zamu Rae 
milletine muhabbet beMlamittir, 
Fakat Boltevbmi MYmG.> 

Reli, Bulgariatanm Rusya ılı 
dalma diirwıt mlııuebetler ida. 
me etıait oldutıma, fakat 'laiçbır 
zaman mukabele lirmeditlni ıl&. 
•• e1lemlttır. 

(OwaMt •l'f• 1. .cıtun 4 ile) 

80,tlk Alma• taarHaunaa 
lııedeflal t•tkil edea Rua 
ordular aua kadllaada .. 

Maretal Tim\lç•ko ····································· .......... . 
Iran, lngiliz 
Rus itti/ akı 

Tahran böyle bfr 
ittifakın lmza•ı lç'n 
tazJlk edlllyormu' 
Sof)a, 6 lA Al Hura.ra g n 

haberlere go~ İngılt re biku 
hall'n Rusya ve 111 ıltere ıle bır t 

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

Alman tebliği. . - - -- -- ---

Leningradın 
Şarkında Rus 
ihraç hareketi 
akim bırakıldı 

Büglilc taarruzıın 
hedefi, Timoçenlco 
ordularının imha•ı 

Dün narha itiraz eden 
--------------------------------~ 

oduncular 

Narllla t•ltltl .. • J•abtlık 
raptatı .a,a.. •• BelM11e 
..... 1uı ... 8'2Y Slrw.a 

dlnlendl 

Eakl ............ •"
.. .. .-. tlııan 
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~u·· Nu·· N~'-L>.!~ı.:M~ .. ı ~alpazaaıara ı- .. •o .. 
~ · ~~ musıa ak 1 okları = • B i' ş ı ı' in ti h a 1 i • 

Kızılay Haftası başlarken Ceza Veril j O• O • • 
K onyada kuraklık olur. Kızılayın buidaysu kalmlf v.tandap. G e n ç b 1 r ş a 1 r 1 n 

un yet~lİl'diF.ini görürııünüz, asnn en büyük felaketi Er- 12 
:ıincanın üzerine ~Öker, buraya berkuten, her yardımdan evvel •ene h•pis, 6 bin 
Kızılay yetiıir, komfu dost bir devlette kltlık vwdar. K.ınlay doıt lira para c~zası 

Geçm sene piyasada mebzul mile. • ı h k 1 
~:i;e~::ı~:Otır~li~e=r~e!;t~~~:.lu~~y=ta•:~;:~;,rı Kı~; ~~: tnghilk7kü:tuu~:ı:n~:~m~es~~~= 1 a m ayn . a r 1 
akınhlann arasından uz.anar • ocaklan yıkılanlara bır nebze te· unlığın merkC%i Hızc olduğu anla. 
ıelli sunar. ıılnrak burada Kazım, Şaban Vll 

Fener yangınında Kızılay, Erciı, Patnos yer aanınhsında !Bayram adında üç kalpauın kurduk. 
ları imalathanede sahte pal'a basar. 

Kızılay, cephe içinde, ateı auuıncla K1Zılay, o kadar güzel, o ka· ken yakalanmışlnrdı. Oğuz Özdef isminde genç b İr f&İr OD üç aene evvel ya:ıdıima 
bir fİirİ hemen aynen alarak Çınaralb Mecmuasına göodttmit e 
Çınaralh da bu "'rin evvelce benim tarafundan yazıldığını biline· 
diği için netrctnÜftir. 

dar feragatle çalıpnIJhr ki, haklı olarak ve politika CCT"eyanla· Bu urctle piyasaya blr !hayU kn. 
nndım uzak kalarak, balkm muhabbet ve teveccühünü üzerine lp linılar ıilrcn suçlulnnn ıkincl 
celbetmiye muvaff k olmUJtur. Agırcczada giz}J gurülen muhakeme. 

len dlin bitlrOmlş, tıaklannda karar Şiirin hak.iki hibi bu intiha 1ı aşağıdaki yD.ZJSı ile ortay.a koy. Memlekette hitbir cemiyet yoktur ki, halkın sevgisinde, açık olarak blldiı flmiştir. 
maktadır. kend' ine bu derece büyük bir mMnet bubnut olsun. Mahkeme, Terdıği kararla Knzımı j 

Kızılay haftasına girdik! biran murakabeye vardıktan son- 12 ne ağır hı:ıpse, 6 bin lha para 
ra. bu hemfİre sevgisi ibzal eden, bu ana tefkati e bütün yurt· cez.nsın • Şn nı a sene hapse. 2 bın K EN Dl KENDiME 

Ura panı cttasınn, Bayrnmı da 6 
t ti •İnesine bastıran cemiyete hepimiz üye olahm... Ve bu sene hapse, a hın lira para cezasın 

30 Aı,'USto• 941 comartesi g(ln\l 1 
çıkan cÇmnrıılt.u nuıcmu ının g ç 
krılcmlcre tahsı ettıg-ı snhıfedc im I Suda kıpkızıl 110Uar kanlı 1 ,,.,. 

ııiflne imUn olmıyan bu, sanat, bay. 
111yet ve asaleu1 tclifı tmünsıı JA. 
übalıl ğ'ln bugfin maalesef bir vakıa 
olduğu muhakkaktır v hem en da gün yardım edelim ki, yann Allah göstermesin )'ardıma muhtaç mahkum etmıştir. 

olduğumuz zaman karagün dostunu bapmızın ucunda görebil • c:l.k=t~la=a===t=h~a=b=e=r=l=e=r=I=:=== 
kaç şılr ar. Esa11cn bu mecmuanın lcr O bt, 
bu sahlfesındo h en her • - • - muhakltnltlır ki, bu ve buna 

lim. Hiçbir yere verdiğimiz para Kmlaya ödediğimiz borç kadar 

yerinde ve lüzumlu olamaz. Türk- Macar klırinği 
h rta b(,)ıe genç ımzaınra A z ı z 5 e r n g i ı b ıızcı· cnrı:tıc yıınındn cg. 

te achıf cdi~ orduk ve şıır -- • zantrlkllk, kım.,eye bcru:c • 

Ci/ıatl BABAN Şehrimizde bulunan Macar ti-
paret heyeti lıtanbul pıya usınd.: 
tetkiklerine devam clmektcdır. 

Haber aldığımıza gore bugun. 
lerde Macarisandan şchrimıze bır 
ticaret heyeti daha gelecek ir. Bu 
heyet Türk • Macar küring anlaş. 
mnsının tatbikatı etrahnda Tıca. 
ret Vekaletile temas! rda bulu. 

nnntının, ııf l enllık ıddla ın 11 k lb1 uk beti, c ıni-
sllc du ürulduğü garabete şimdıye Vfuk, bir ucıra.lıdan taze kun tmer 1 yetın tezylI \C ni anına milncer 
krıdar bu mecmuada tesnılnf <?tmemıo uıb olacak m ti rı \• k daha :ı•il 'e ne-
olmak ta mcmnonıyctımizl mucıp Kaya.lcır bu tabkmun a1r ı rıle cıp bulnıak icap cd r. H r ıcyden 
olu:tordu. yan tn 1 in d vcudıvetı, ilahi hır 

A ağı yukarı her genç mz da ~e- lnec, esrarlı yiızün .,. 11l n mcvhıb t mutev11kkıl tJl&n n t. 
rek şekıl, gerek muhteva ıUb rıle uı ltirlık cıbı hır ruh huvı)'etl f ~ knl -
rıı t.gdlnecek her y<>nllık hami 1, Gozl · , ahi S()vgfl nı, ıl d ne hak urnab11mck çin ev • 

uurlo bir sanat end~ 
1 

çınde ta. 11or111 rıl •kt vc a hlr sanı:ıt ahlfıkına mahk olmak 
lıakkllk ettırnm·ye ~alışıldıkça but\ln Bil&m, nMıl can alcuı •ııt 1 ı roıqe fk iz et ğıı. n b lınmc!lt lfı'ınndır. 

Yaza11: KANDEMiR nacaLr. 
Bu tekliflerde derhal gönderi • 

şıır ve edebıvat mohiblerinı memnun bogo ı 1 Aı l'llk oundı:ın sonra tnun. içındekı 
edecek bır mahiyeti haiz butanur. Su110, Btıra&ri bir ok u bt gol " ı o mukndd !I ate :in mwhıttne ak ttı-

attım. rılmcsi i~ndc hır hu~u ıyete, hıı ori-Tefrlkaı es ............ _... ......................... . 
Cemal Pafa hazin bir •••le: OOlum, oAlum 
bUtUn bunlardan alacağımız deraler vardır 

lccck mnnifaturnlara k r ılık ola. 
rak mütemadiyen ayçiçeği talep 
edilmektedir. Bu ıebcple ayçic;eğı 
fjyatlan bu daimi talepler karşı-

Bınaenalc~h. gençler arasında. b n· 
yr.ııind onjınnl bir tıuw ly,.t tat•· 
yan v bir ıuınat ktıdretine malık 
herhnnı:f bir lkabılıyete tP!'mlüf ede· ı 
mıyonak O 7.aman da b!JhaRl!a msnıı 
lUbarHP. garabete l<açmıımak v.fhi ı 
güzel bir ılı!iplin\n mevcut old•ı !'tl· 
nu göı melde bahtiyar oluyorduk 

Seni irtcm amnca 11cuı bir :c Jc jlnalı~yc ft:ıhtp olabılmtvc çalı ır. 
11aratt m., Şurada şuTlu da ıUraf ctmchyım ki, 

Bu vıkılafl ıteşnnbı bedbin I ıv • bu Htırl:ırı ) nzı:ın ben, ne )'ıt7.lk, bu
yctıtıdnı. ı:iin cSen.·et fllnun> un o nfi h ını 

Bu z~t•l:lc goıdttnm.dc ııl bir t11l1lo bulup çıkarmnk 1mktı.nındnn mahrum 
Cemal Pap, Bolşevlkl rl ltendıairı. 

d n phclenmiyo cvkedcn brplerı 
!Tcndı i zaman, onlılrı mazur görü. 

yordu: 
- Kabahat btı:ım'ktıerde... Enver 
raz daha durend~. blr parça daha 

b lı e oı."1lktanlı çahımak mec 
bun)etınd oldo nu ani malıdır. 
dJyordu. 
Hacı Samiyi kııtırladığı umanlar 
ıdnıılerıne hakım olamıyor. 

Hu da nereden çıktı?- Kım ça. 
ıprdı, kim ıı buyurdu, kim pnye v r. 
d bu adama? .. diye yumruklarmı sı. 
kıyordu. 

H ~li ııo~uk bir hava içinde, zo. 
rnki ıltifaLlıır vt' letıes~Dml rlc ona 
ıaı zı afeti mOtenkıp Cemal Pata 

Rr lna ot lıne ırıttl. Ve "rıh:ı.hleyın 
H ı..ur .lie}e itiraf cttıf.'1 veçhı.Je; U)". 

ku•uz lb r v,ec eç1nil. T kentte 
l du:ı durt J:On :ıaı fında da beyhu. 
de y re Bo' vık]flrln ıupb crlnı art 
tıraeak her h ı-ek tten. her tlyuret
t ıı,;Un p ettl Vt: d rcllinl'ö ı:.rüı O 
ak m Mo knvayn m ıtevr.ccihen vo. 
la çıkmak ozrre vatakh vaıı; nuna 
> nu l oıc ,. ı.ıı ı.ı:naıs ı c, 
çok vdl •ı, en nn ımt, c ndan ar 
ka ş blldı l . hak kata de nadir 
b n r h r hu u ta kıymetlı bJr 

h h t o an • y verı l11met .B y re. 
f ka edı) rda 

J ta vtında v da d rken. elini 6-
P n B tur Beye Ce ı I' ~a h zın 
blr sesle: 

- Oğlum... Oğlum, diyor, bütün 
bu h~dl elerdcn alacağımız dcrııler 

varıl ı Ondan onrn Al ahtan 'Pur. 
klln fert fert en milk mmel vkılde 
olgunlrı•m•" n , pışme luı, akıl ve 
mantık 1111hlbl bir ın n vver Avrt1-
palı derec tnıı J Uk ın ~ni t.em~

tm k Ulz md r. Y k a lıugftn lıır 
hmet, .)arın tıır Ahmı t türer, ba
ç kar ve ıa allı l lk ten )Ollar. 

, pql r ıkler Allahtan dıle. 
r1m k bu kara dö:.ı c: ler \e k til 
ihtimaller hiçbır zıımıııı tahakkuk el. 

~sin. 
S<ınra çok ıınm mi bır eda ile Ba. 

tur Beyln omuzundan tutarak; 
Çalıı yavrum •.. Scnı dalma dil. 

!inec ğım ve hlç mektupsuz bırak. 
mıyal'ağım Kalka ışlıırlle de )"akın
dan altı.kadar ol ( 1) H na muntaza-

man hıı.ber yetiştir. 
f;mredPnnnlz ııaoam ! .. 

- Bir de han'ketım!zdl!n 11(1nra bu 
radıı ~ecrk h11vnyı ğrenm!!k l!!'tc. 
rım Zım hakkımda br•ltn!!n bır 
UirlO minıı veremedi •im bo ş phe. 

(1) Cnı.a.I Pttfa, bır t.ı•Y-IU Bat m. 
dc11 af{"1,uı 111 f, ver Pafa111 hnıı 

dlyot·du. Zira Kaflı:a J!C!dn <'rmul 
P4fa aldkadrır edt-:hflecek #!Clfka h1ç 
lı r ft11 110/ı: tu CeJtılU J>aıa. En ter 
Paıannı Atttıdol ılla, ti~ rıe dan7t 
rfruı n•peçrrt'-k. l\afka1J11adan ıı:ak. 
la munu çektlıp Mo o't'Oda go.. 
n" a11r nr ıııtı710'l"d 

Bakışlar .................... 
o nasıl bir 
kurtuluttu? 

(Birfnet •aJı.i/edn& üvam) 

de latanbul, onu yapmamlf bir 
nesle ve )•apyıp da bit.ıralan
nın kökleri derin rub gayyuı
nın dibine kanpp kaybolmUf 
ya,lılara bayram nutuldarile 
gündelik ftkra ve makale çır: 
pı,hnnalarile anlatılamaz. 

Fakat anlatılmak lizımdır 
b~n ~etki~ ve tahlil kitabile, ye: 
nı bir tarih hareketinin o devir
de neden Türkiyede bqlayıp 
cihanı sardığı anlatilmak li· 
zımdır ki bu memleket, fıtan
bul lrurtulufUDun hür milletle
rin kurtulUJuna bqlangıç oldu
ğunu sexmeld kalmasın, larİ· 
hin büyük dönüm tufanı içinde 
kendiônin milli oldqğu kadar 
icla beferi mi.nasını bütün ucu 
bucaii1e, tastamam, kavrasın. 

nın nthayet bakıkatln renllmuıle .ında mütemadiyen yükselerek 
ortadan kalkmış oldu{.'Unu bllmek be 21,5 kuru kadar fırlamıftır. 
nı çok memnun decekur. Kaç s:ün- Avrupada bu maddenin harp 
dur dil~ün6yorum da, nemden, han. gı har etimden, ban,gl ı~imden, ve gıda sanııyiinde kullanılmakta Btıgıint' kadar, değll yalnız ,Cıııar-
hatti bangı ııo:ıumden Teya ima~ olduğu tahmin edilmektedir. altn nda her ncred oluna ol un, 
dan ıüpbetenebillrJer, bır tOrJ!l anlı. * AVRUPADAN MANIFA- bfilfin bu sanat oubesi alikalılaıının 
}'anuyonım. O kadar ııçık talble ve TURA TEKUFLERf GEIJYOR t.C"Dduf ettikleri heı· yem t•nzada ı 
o kadar apaçık çaheıyorum kı, dün- Son günlerde tchrimizdeki lakn. oıij1naliteden onra J:örmck ı. dık· 
yada kendı ıııden a la f6ph edılc. darlara İtalya, Macaristandan ve leri hu usi} t de aııl bundan lh:ırct. 
mlyecek tek adam olduğuma ınanıya.. cliğeı- bazı Avrupa memleketlerin ti. Fa t. maal c!, bu efrr gürdt!k 

8 t b 1 h 
ki, cOğüz Öıde!:t ,mz.'l!itlle in~r 

rum. u vazıyet e u ç ıt b r O P den manifatur teklifleri gelmek. 
albnda kalmak, ıt.ıraf edenm ki, çak tedir. edP.J\ ve cHayab ısmıni ıa,ıyıın hir 
ağ'nma s::ıdlyor. Hınaenıılcyh bu h•ı. ,,_ ii1rd bıızı he"·~kir 1?ençler ~'Ok da-
susta ferah ,·eı icl haberlerin olur11a, * y APA\.al . BEY ~N~AME. ha başka marıfetlcrını din e !ye 
nerede bulunursam bulunayım, b:ınn LERİ - Neşredılen bır Koordı. çahşmaktnrlırlar. 
hemen yetı~tır. Esasen Moskovadald n~yon kararile hükfuncti~ bnzı Lisnn dedığlmlz miişeri ınüe ı:c c
Bol~!!v1k doetlarımta d1l hu meııefoyJ lvılayetlerde bulun n yap gı stok. nln 11~m: bucakınzlığlnı Mdla etmek 
konuşmak ntyetındeylm. larınn el koymakta olduğunu hlehh zaman hatınmızdan geçmez. 

<.;eıual Pnıa 1o~kovaya lJte ba hlıı yazmıştık. 1 Onun da, her insan ve ccmı:; et ya. 
terle, bu enıell rle ı;:itnıış., ve hıldı- Kararname hükümlerin ... gôrc. pısı gibi dar ve •n geni fakat mil· 
ğlnlz gibi, donutt.e Tıflb;te bir ııuı. tıehrımizdc de stokları mevcut o. 1 hnkkıık bir hudlldu olmak lazımdır. 
knııde uğrı) nrok, ıkl nrknda Uıı be- 1 1 b 1 • "k 1 · rnber gurbet Ulerlnde can v rmiştı. an r un .~nn . cımı mı tar ve Bu hudut ıçcrsındc ise, o ırlarca 

Cemal Papnın Turkl tandan .bir e~fını goıterır beyı:ınnamcleri muhtel f kabıll3etler eUn<le if1lde e. 
daha htı: donmemek ıere.. geçııtn. lakadar makamlına bıldırmiye dılen tahassüsleı in, ~ ıllaı d ~ ve 
deu bir puçuk ay ka~ar ııonrn, ,J::nvcr ba~lmı~lardıT 1 tn asırlardl\n onrıı mum ıl ka. 
Pa~anın Buhara.)a gcldiğlnl <lE bı. Bc!yanname müddeti u ayın lııılar lçenıtnde anlatılma ı akut 
l :ı; orın 1 2 . - .. k b "t kt ve tabii bırer ıtanırcttır F akit. hıÇ-• ncı gunu a şamı ı er:,.· ır bl k f d 

En"er Paıa bu ıeyahau yine Sov. B k d l' d k" w 1 r zaman, 1 ı muht l'!a a an 
Yetj ta f d k d•-ı u na a ar e ın e ı yapa •ı a· a"nı metn n °:dır olacnr.ını mun1kUn 

r ra ın an en .,. ne tah is b ld' • 1 l\"·ıı· K -• .,.. 6 

edı1en hususi bir t ı ı rı 1 rrmıyen er '11 1 orunma gormek lçın bö;ırle mah:lut fmklinlı 
ren e yapmııtı. K h ""k'" l . .. Karadcnız kıyılarının ırln lıman. anunu u um erme gore tcczıye bır 11aha ıçlnde dahi, şınıdıye kadnr 

!arından bın olan Batumda bir hayl edileceklerdir. hcrh nı:l bir mt•ale raatlanmamııı. 
bılarak; Arıadoluya geçmek için ça. Beyannamelerini vercnlerın tır Ve ışte bu )fizılenılır, kı ecleblvat 
reler, yollar arayan Enver Paıa, malları hükl'ımetçe satın alınmış saha ında tevarüd mumkun tııkat 
b1lha8l!a amcası HaUI Pa anın do ı. telakki olunacak ve bedelleri, Ti. lntıhal merdfıd addedllmlştır. 

bo11aı dı. bulunuyorum. Meslek ve vazıfc do. 
Uf11k onumde, adın cl.ııdaklrırtı11d<1 1ııyıs1le, f11tnııbulila bulunun kl\tUp. 

31andı. hanemdcn. eğer bu kadar r.ak bu
Daglar 11uııdı bıt akştım l)afirımdu lunnıaıuı~dım. mevz:uub:ıhıs oüf1n in

hasrenndcn. tfşar t:ırihlni )'tılnız scnC'Sfle d.-ğil, 
Aziz Behiç ayı, günü ve hı:ıttiı mccmwuıın nıı

mara ıle buraya derccdecekt.im. 
Görillüyor ki, ille iki kıta hemen 

bırbirm1n aynidir. Genç hev klır, 
ıhtımal on üç yıl sonra da o)sa bö)lC 

1' a t buı;:inun maddi 1mkiinları 
bu sarahnt1 bana vermivor ve eıoa. 

sam mleket ed~biyah namı. 
bir cllretln gözden kaçını1acaıcmı na mttteeıısir eden nokt d b d 
düş~lnmüş ve bazı ufak tefek dei•l. irildir. GPnçlerde görme: U:edl~m: 
flklığe luzum gurmfi~tür kı. bu lhti. zevk sel meti ve fikir orljinallt 
yatk.iirlı 'I da Ü,fincÜ mısrada bİI' y rfntı b(ly1e ttlPlide bfr sirkat v:~ 
btte fazla kullanmak urctlle 'l:Chı fl)le ızah cdılecek cllretlcre m011ait 
dcnıl şeyden bir leJ' anlamadıimı 1 tıı'11atl nn de mevent olduğunu rr.ôr
o~aya koymasına mal olmu~ ıır. mcktJr, ki lşt" biz asıl buna üzulü. 

lntıhnldcn başka hiçbir şeyle tn· yoruz:. A. B. Strengü 

( Askeri Vaziyet J"' "----:===---
Ak<lenizde denız ve 
hava muharebeleri 

Yazan: General Ali Ihsan Sabi 
ESKJ ORDU KUMANDANLARINDAN 

ça mümanaatı ve telkinı il bu ma. caret, İktısad ve Milli Müdnfon Burayn kadar olan izahlarımızdan 
ceradan v zırcçtiktcn ıonra; cTGr. Vekaleti mümessillerinin 4 Ni an. eonrn genç şairlerle olan allkalnrı· 
kı tanda uoyl tıır dol şmak, oraları d b"t t 'ki .. 1 nı, memleket ktiltfir ve edcblv. ntı na. 
da görın k, tıınımak ... :t nlyetıle ışt.e a tcs ı e tı eri yapngı (iynt nrı 
bu seyahati )apmı~ v Bubaraya 'l:ar üzerinden ödenecektir. mına, onlnrın arzettlkleri her yeni (1 Cft.t nhı/•dnı ~11&1") Bundan başka iyi tertip cdilmi~ 
mıştı. R d b d garabete l<Bl'şı haklı bır tıtizlikle de iş sade hava ve deniz kuvvet- brr hava baskını karşısında tay· 

Yollarda olduğu lbi, Buharada omanya an an fc.vrlınk etkmefki:. suretflleh g terenlerc, lerı arasında bir luı.vga şeklinde yare gemilerinden havnlanncnk 
da So"'-"et hfikümetlnln mi afırı ıdı. t• t"l k genç ı i ... ır ve ı am ıııef 1.-t nt . ., ge ır 1 ece i t tm k 1 . k ti b 1 1 değıl, aynı zamanda mühim bir tayyarelerle muvaffnkiyetlı bir 
Sov~etJer kendıaınden hL-btr Y e. şare c e çın uvve ı ır m \JI ... T El k ·ı.: TO i v·~-'- v t dı e kada b hava muharebesi halinde vukun müdafaa ve tard her zaman 
slrg miyorlardı. Her arzımınu )erı. ramvay, e tn · ve ncl da. "-'"~""' c IJ m Y r ıı mem 
ne gctırıyorlar, rahat ve huzuı unu re~ı Umum 1udurn Hulki, Ankara leketfn edebiyat aleminde tc aduf gelmifÜr; bu muharebe saat on mümkün değildir. Meseli bu de.. 
temın lçln ellerinden ~elcni e~lrg • dnkı temaslarını b1tlm1ış, ehrlmızc cdılmemııı bir enretc nazarı dikkati üçten yirmi ikiye kadar gündüz fa taarruza uğnyan İngiliz filo
mıyorlardı, En en b<ıyle yapmamak donmüştür. Tramva~ 11 ferlerlnın celbedecegir., ki bu cllret, ifade ettığt ve gece 9 saat devam etmiştir. sund bir tayyare gemisi bulun. 
ıçın de ortada, akla \1) ne k bir bep aı ttırılması için kullanılnmıyan trnm 1 ilkıbct bakımınd:ın z bbellk ve ga. Bu muharebe, hava kuvvetle· masına rağmen taarruz tesirsiz 
~oktıı Çünkii !tılU devletlenne ıe. •nylann tamirı ıcap etm tcdır. Bu. rabt>t marazından çok dalırı mOhlık I bırakılamamı tır. "' j rile deniz kuvet eri ara ındaki 
nllmlo olan Oamanlı lmparatoı1u"'u. nun ıçın luzım olan ~cdek malzeme ve f~ıdil·. l\tısal şudur: nlişnr gil. B "' te ın d'l i-+ R d b ü o k d st..t - • ı (' daimi kavaayı tekrar canlandır. unun için elinde, velev mah· 
nun Harhıye Naı rı Bn .. kumandan m e ı m~.ır. tım&n)n an nn - n n vıı gn n !!u,;ıerı~ım ı t ınnr- • "' d • ril k bu L ı b 1 t H k dut miktarda, hava kuvvctı olan Vekilı Enver Paıa. u ııaul bu zfim aJ getı ece , m ına ı>hrtle Bük. rılt•~ mPı•muaıı nın on ''""'ne! sahıfe. mıy ıe ep o muş ur. ava uv. 
reye dOımandı. Bıı ı nleyh elınden ~e bir memur gondeııltoerktır. Ban ••nılr , o •(iz Ö?.deoı> lnıznlı ve ~na vetlcri gerek müdafaa ını ve ge· taraf, iyi yetiştirilmiş \'C cesuı ha. 
geldığı kadıır fransız laı 

1 
ve lnglllı. dajlann bır a}ıı kndnr gt>tlı ıl e<>ğı yııl> l~mli bir ufak şlil' vnr. Altı relc taarruzunu daima taarruz ile va ekipleri, hnvn subay ve erleri 

lerı tııclı etmekt n b.ışk bir ey umıt edflıyor. nandnılar J:l•!iı"!le 40 mı rndnn ıharı-t olnn bu ~ilrı aynen yapn hemen bıricik ııilfthtır. Bu. va ıtasile her zam n böyle mu 
dllşunemcutl. Bu 1 t d Mo~ko. raba daha fere çıknrılacnktır. buraya alıyonız: 1 nun en büyük muvffnlciyet ııırn. , vaffakiyetli baskınlar yapmak 
vııda bır komıtc kuı ı ı:aUplt>nn S H .A. y A 1, ıyı haber ,nlıp tehlikeden knçmı· fırsatını bul.ab.ilir. ler. Yeter ki 
mustemıeıceıerındp kıu ı a1ı1c1ar Ç•- adakai Fıtır ı k k ı 

1
• n J,; 

1 
. yarak gızlı ve sür tli hareketle nıa zeme en ıyı cınsten ve en ye· 

·arma çın uı;ı o u Sovyetle. Sıılnr lmmyor.. o or ·aıı ı bır • d ld b 
1'

01 
c . ,. baskın yapnbılmektedir. O. her nı mo e en, u ay ve erler de 

rın de ıatedlldert b ı , baoka bir ı JJ•.-1 ••t bb" 
ey d ğıldı. Bo h :lb öre kaJlı. lat ~ .. ııl M11.ftı'ılugıu dffl: U/ıık. bir yaralıdıııı ta r kn'lf irttr yerde ve daima müt.carnzdır; en mu ~e ıs. en ceııur ve en 

lıklı mükemmel bır an a"rnn vardı, En ıvi Jyi Son ıııbı buna karşı harp gemileri ancak maharetlı gençlerden olsun. 
Enver Paşanın bu :ınl 1 bozmıı.k K. K. K. KayaTtır bıı bata g ı ı ltı•le ı~ miıdafaa ve tardla mukab,.le E k1 Ord' Ku111andmılannd4n 
~ut~~?ec •t dutunulcmezdı. eden boz Buğday 27 U 20 edebilırler. Deniz kuvvetlerinin AUl.;.;1~en s_ dlS 

Arpa 40 8 37 I er, rsrıırlı 11 11 ~ ın bu zuyıflıgını tahfif İçın onları da 
5
"' 

Sovyetlerc ka~ı cephe almnk, on. Uz.um 234 l70 ll7 '"h ' h k 1 ·ı k lan ı.aafR duo tteclc ht>rhang1 bir G1.ı:lr. mu ım ava uvvet en 1 e ta • Milli Piyango bugUn 
harekete tcşcbbu etmek lngillzlerın Fıtra ve zegat itu i>l mukcl. vıycye luzum hasıl olmuş ve zırh. Af d lll 
k 

...... lef olan muhterem ııhalin1ıze B lı tayyare gemilerı verilmıştir·, yon 8 çe yor 
e ·m~.ın yağ ürmek dem k oldu.,.u. • ı.lsrn, tııı.ıtıl "' nılllethıtlzin •n haya•; ıhti•açla. f k t k h I l I d ılli Plyan,..onun 7 ~ı t ti 3 no gore Enver Pa,nyıı yalvaı ıl n " ... • ınn 1 IJ.. . n a c;o • pa a ı o ına arın an .. n... er p 
bıle fmk nı yok, böyle bir ışe gırı~- ı ını knr,ıhynn ve elde ett1ğı te. Oğuz Özde~ dolayı acletlerı mahdut olnn bu llndl ç klli~ı bagun Afyonda yap la 
aıezdı. Sovyetler böyle duıunduklerl beı ruatı kendiııiyle Kızılay ve. tayyare gemıleri her yerde fılola. caktır. 
1 E P 

Çocuk Esirgeme Kurumları ıırn. Şınıdi de bu şiirin bunrlan tıım on Ç kil• t 17 d b J ~ın nver aı,aya itimat etmekte, ra refakat edemediklerinden di.i". ve a e aş anacak v 
Onun hat 1 1 kta h 

.,,_ sında payla n Turk Hava Ktı. Or yıl evvt>l •SC?rVetlfunün> da "ınt:I. v 17,80 da nıhayet verılecektı"r, 
ır n snyma , at... onu ~ mnn tııyya-leri irı'n denı'z kuv-

ç Zwuuu, ) a ı ır unsur bıl • 
1 1 

ııır eden tnnrnmını, o 7.nmankı •nıza. vetlerine muvaffakiyetlı baııkın. u ç o.yte 400.000 numaraya ok ili _,, f d 1 b 1 rumuııa her veçhne yardınıd '"" ... B ck"l•-
m~ devam edl"orlardı. bu unma an lüzumu ehcınmlyetle 1 9CO.OOO lira lkramıue tevzı edil""' k. ., 1 111 e ~ ıne rışııgıya n) nen dere dıyo. 1 k k" d • h "' ·~ (Deva.mı var) arzo unur. ar yapma ım anı sıma zu ur tir. En büyOk ikramiye ao.ooo hra 

9 
.......... ·-··················· 

Tam bu ıırada ıokak kapısı çalın. 
dı. Zuhal to;tu, açtı. Tahaia Bey, ne
fes ncf e lçert gırdl. Daha qıkten 
aord : 

- Ferhat nerede?. 
- Buradayım, baba! 
- Ha! Burada ın öyle mı? Mü. 

kemmel Mukemmel ! 
Yemek oda8lna girdilu. Sofraya 

oturdular. Tahs1n Bey ızah t verdi: 
- Az daha bu akşam gclemi~or. 

dum. Zuhal soylcmıetir, tabii. Baki. 
katen de, kıl kaldı yola çıkıyordum. 
Eger, ubnhlcyın evd n çıkarken yap 
t1gıru hesnp a d , 1-aba'l, 0 

Yazan: Sermed TALAY 

daki ada, yıı tren, ya vnııurda ... 
- Piir tcmkın ... Atılırken sen i . 

koç illerinin ... 
- O da ne?. 
- B111ey değıl. Fikretln bir şiın 

aklıma gcldı de ... 
- Hıı! Ya trende, ya vapurd tu. 

lunacakt1. Amıı, sahıden de purtcm. 
kın olacaktım, bilıyor mu un 9 Ce. 
bımdc bir çek defteri, c:Uz:tunımda 
ben dlye:r,lm ... 

- On bin ... 
- E' t, on bin, l'n de .• 
- Yıız: bin .•• 

Y'>k, o kadar 

ruz: etmektedir. dır. 

bın lıra fılan. ver elini... 
- Al b:ıbacığım .. . 

Ooo, nın bu 11k111nm ma k ra. 
lı 'lfl lUI d . lklnt Z kal Ş laklı, pl?-

kaı la ka\ uklu:ı;a d nduk \ r ellnı 
P ı ıs dı) cccktmı. Ornd ın 1..ondr , 

ııra Berlin filan. Ama, d d m ~a 
işte, hesnp yanlış çıktı, gıdem dım. 
Jş bir muddet daha uzndı tannıa. 

fıh, kabahat, bcndl' ..• Ncvdı onun a. 
dı . . Hani, acanım, vaktıle da ) an. 
tarı varmış da yanmış, l!\OOra uı. 
tüncüluge haşlamılJ, filok~erııdan tnr 
la , ı r. h~olunca ... 

Kim oldu runu anlar gıbl olu. 
yorum ama, bu işte hır yanlı lık var 
gal ba. Benim blldığiın, dalyan d • 
nızde olur, ate t n korku u ~ok ur. 
F lok cra dcnılcn lllet de, tütün tar. 
la ına d • 1, uzüm bağına gırer. Sa. 
kın a z yanlış anlamış olmayaınnız. 

Ha r. oglom. İt Rdamı, her 
dini d gı lakırdıyı kula •ın kupc e-
d Yaı 1 ş anlamadım. Adnm da 

j > ) > k d a! fi 

dn h çbır menfaati yok. Dal~ anı yan. para ı s y hate çıktı galıba, bııba. 
mı~. tütünleri filok eradan mahv 1 cığ'ım. 
muo, bu muhakkak. ESDF-l!n, bu •t. - Ney , ş"mdi ona bırnk. -\yn a 
u te gelen felnketforden sonra, Zon. duşünec ız.. Karnım aç, yemek ha
guldakta ışlcttıği kOkfirt mod r. n. r.ır nu? 
den mılyon kazanmış. İşte o . J mı- Yemek hazırdı. Sofraya ulurdulaı. 
nı bulamı)oıum bir turlü... TRlı in Bey, mılyonluk ~erle m ş. 

Dlindrır... gul, kJlfasını kaldırıp oglun n ytızu • 
- Tamam, Dundar B ~. işte o. ne dikkatlice bakınca. f' rhadın kı. 

nunla ırıııdc\•amuz vardı. Buyükçek. yafetind ki bıı kalığı g rdf!, hayr t. 
mcee dvarında keşfedilen, ıckcr haı1 le sordu: 
talığına bıre bir bir madrn su~ un ı O ne? Senin ceketinde bir tu. 
ı 1 imek için rmayc koymayı tek- bııflık var. Gliğati fazla mı c;ık du. 
lıf eden Fransız, İng11ız, Alman fır. ruyor, ne? 
malal'IJe müzakere etmek Ozer , der. A ! Sen fnak glymi,.sln. Ncr!!d n 
hal yola çıkac kum. Suyun sahıbin. buldun bunu?. 
den l'yahat mn rafını nlıp bnna gl'. - Amcam verdi. 
t1 ect>kU. \a!Omya bu gibı bü> ık - Amcan mı verdi! Hangi ,ıai? a 
işlerin mali gnıplarla mtizakcreııı b r kurt im ş? Maamııtıh, }&kışmış 
mtihtm mesel dir. Tam benim yapa. Yaln z kollan bıraz uzun, klapalan 
bil~m iş. Halbuki, rand vuya gel. kaçık dunı or, omuzlan da dar gfb 
medJ. İel bir başkasına gotOrdü e goruyonım. Başkn kuııuru yok. Anın, 
alacağı olsun. hazır elbı l'd<' de bu kad:trl'ık kıı ur 

Dalyan yanr:ınlle tütun i'ılokse. bulunur. 1 morhımanın hali başkndır 
bakıl r a, ız n ~ riı z.e, )Ol 

1 
(De a ar) 

. .. . 
SiYASi VAZJVeT 

Irak, S riye 
ve Filistin 

Ş hndild büyük harp lıenÜJi 
Yakınp.rka kadar • yet 

etmemi,tir. Fakat serpintileri bu. 
rada dahi huzursuzluk ve · tik• 
ranızhk doğurmUfhır. Ba yüz
den bu veya etm ..uİ· 
yetlerinde ve siyasetlerinde a1" 
sık d ğipkl&l oluyOI'. Bu cüm
leden Irakta yeniden kabine d~ 
ği i,ol'. 

Bafvekil Cemil Madfai istifa 
etmiftir. Tnbiatile bütün kabine 
çe 01'. istifa eden kabi· 
ne Refid Ali Ceylini kabinesini 
İst - tm' ti. 

C mil Madfai bitaraflığı ile 
mefhurdur. Bunun için partiler 
ve muhtelif unsurlar arasmd i 
mücadeleleri t skin etmiye lüzum 
görüldüğü zaman, Cemil Madfai, 
daha ziyade intikal zamanmı ge• 
çinnek ve İfleri yatıttınnak mak· 
sadile İf batına tetirilmekteydi. 

Lôki.n Lu def C mil Madfai 
infika1 değil istikra .. amili ol rak 
hüküme1i kunnuftu. Böyle oldu. 
ğv halde vazifesini tamamlam k. 
!!ıztn istifoya lü%Um görmesi bu 
• fe mücbir sebepler olduğunu is. 
bat diyor. 

Bu seb"pltt dahili ve harici 
olabilir. Dıı.hili sebep sabık hü· 
kiımet az larmm muhakcmf' idir. 
Cemil Madfııi ekserisi kendi dos• 
t v İf arlcadzıfı olan aabık hü· 
kümet erl<inını fİddetle tecziyeye 
vaıtıt olmak istememis olabilir. 

Harici sebep de Sovyetlerle 
diplomasi münasebat tesis mese
lesi nlmalıdır. lrakrn m sul 
ndamlan komünmnm bu memle. 
kette mü ait bir zemin bulmama
sı dü'1incesi ile yam dahili ~ a et 
zarurelile Sovyet Rusyası ile mü. 
n eb tesi ine tanı.ffıır olma. 
nııp. Anla ıllln Cemil adfai 
bu anane ~ politikadan aynfm&k 
istememi tİl'. Yeni kabineyi eııt<i 
Hariciye Nuırı Nuri . P nın 
kmacağt, memur b lund Ka· 
bired dada dav t .dilme· 
sind n lıJQT, 

Böylece Irakta y 
meydan. R lirk 
de d ' mektedir. Ah!n:n Loll• 
drada «Hür Fransızlar Ko it İ» 
bir heyet teskiJ eden Genenl De 
Gaul 'ün Y akıtlf8.rktaki mümes
sili General Catroux Suriyeyc is
f',lil verd'w ini ilin etm • ti, Fa· 
kat hamin icap ettiği kayrtlarla 
bu • tiklili tahdit e~tir. l..ikin 
Fran hükumeti bunu tanrmadı

derbal bildirm' ti. Abv tin 
onıtu göre Filistinle Suriyenin 

birle melerine doğru bir cereyan 
b' dil ktedir. 

Ahiren Kodüst topl n bir 
iktuadi konferana Suriye, Fil' tin 
v Irak arasında 11k1 bir ticari 
rabıt tesisin çalı maktadır. An. 
lafılan Irak, Soriy ve Filistin 
hiç olmaue iktısadi noktadan tek 
bir s yılm k • tenİyor. 

Muharrem Feyzi TOGA Y ................................................ 
Ka ı çora ları ı 
a gi eller ı pluy r 
Kadın çor plan üzerinde gö. 

rülmekte olan fiyat yüksekliği 
ve Apekülasyon h reketlcri elan 
de,.am etmektedir. 

Şehrimizde kndın çorabı imal 
etmekte olan bütün fabrjknlar 
tam bir surette faaliyette olcluk• 
ları halde piyasada çorap mıktrm 
azalmaklıı ve fiyatlar da yüksel· 
tilmektcclir. 

lftkadarl rdnn yaptığımız 
tahkikatta buzı } üL:sek sermayeli 
ta irlerin kış mevsiminin bidaye_ 
tinde mühım çornp stotdarı 'Ü· 
cude getirmekte olduklırrı bu su. 
retle ihtiyacın rttığı bir zamanda 
f yat lan yükselterek depolnnod 
bulunan malları el altından is e· 
dıkleri kimselere yiik t•k fiyatlar. 
la ntm k niyetinde olduk] rı an. 
la.şılmı lır. lôkadar makamlar 
bu keyfi h reketo manı .,lmak 
ıçın luzumlu tedbirleri nlmıya 
ba!!lnmı ardır. 

AÇIK M'JHABERE: 

B. Scdot l:uk. 
l'I" tml tik. D a teh ı 1 n uht ·ı c'dir. 
M u!as rıl mektup J>()tl ad . 

r.•nnnHllltil IUIMtlUtHUUHUlllQll~· ı 

- Veciz terin şerhi =, 
-"'"'"" ""'"' n -nmowım ...... 1 

insan ka/ a$ınl işlet
mekle kalbinin isti"ıha· 
tini t11mi11 ttd bilir/ 

jAN COURT 
Çal mak, kafa~ ı 1 ınck, kal. 

bln ıat 1'1ıatlnı tcnıın etmek, be
d nln hhat ve sel m tJ i koru. 
Jllak çln 1 ıımdır. Bır tek gfinü. 
ııil koruntulnrla, \ehım erle gcçı. 
ren bir ad m, bır hafta canla 
b 5la çalışan adamdan dalın fazla 
)!Olgun du er. Kuruntu, vehım in. 
anı )ıkar; çalı mak insanı ğ. 

lamlaştınr. 

Adal !erin çalışnınsı vficuda 
sıhhat verir, dımaiın c;alı mnsı in 
sana huzur v ı tira D cı. 
der. 

kal 



7 Birind~ıia 
Sahife: 3 

[fjlil•üDl~t4bbu~ünden 1 
U 8 bir gayretle büyü bir ·z~e~ 

b'siın ev• .tınan aazete cSabab:1 gazeteaG> • 

ALMA 
tebliği 

ff Almanve I Cnıbi Atla tikte 
Bir deniz 

harbi oldu 
Ç ocukluiUfJlda. 

1 cŞa:ndan,, Bundan sütunu ve buı tefrika· 
Pembe reftg'I• Bun)arcluı ete • ad • m 

la • • ıırun&ıdır. 
n • 'bze fiyatına aı olan laıınudır. 

b ir aütunu da ıebc d nedense bugün startbuJ guetelerind e ih-
8 lfaydah n ' ?lm :ı.-ıcdir. Fakat. o zaman bizde ve 'kortl:fularda bu "'tu· 

m&l ~.a~ r;cn atikaı hayli m ühundi. Bunun eh enuniyetini Ank•· 
:J!:' :U&Ün de anlamıt b ulunuyor r. Çünkü « Ul • gaz esi 
d imdi bÖyle bir bend açh. Her eiin, fiyat ~rak • .ı· a · 
a:/ ohm komisyondan aldığı cetveli nep'ediyor 'H böylece halk 

ıCbze~lerinramuh,te::a=~!an ko~=~ e ini u iz 

olarak yap an bu ,-ud çok dur. Bu pek basit 
h ixmet, An'kara& fİmdiyc 'kad a r bir f ' ayet menuu olarak de· 
vam e d sebze fzyatı üzer. eki yolsuihddan h 
den h lledip atıverdi. 

lstanbul gazete1eri b u k abi l fiyat yolsuilukLıı.n üzerinde çok 
e çok azarlar. T-enlrit lbet pzetenin · id ", hkat, h ka 

y rdım da n n · 'dir, Bir telefon . alemes11e. al~k dar ko
miıyonlardan bu fiyııtlan alıp nefre tmelde bu vazifenm kolayca 

yapılması pek mümkü dür. 
Ankara bu hususta pek rahat etti, dansı )ştanbulluların b 

Server ISK.tr 

oJı.v.ına •""" 

Berlin, (A.A.) - Blr askeri ay 
na\."tan bildlrilaiğ1no göre, Sovyet 
kuvvetleri dün şark cephesinin şımal 
bölg d Alman evzilerloo kat"lı 
ktm kalan mftteaddit taıırruztar 

yapmı.,lardır. Dül!man taarrmlannın 
hepsi tarcledllmiştir. Sovyct1er in -
sanca ehemmiyetli .za}1ata uvı·amış. 
tardır. B undan başka nralannda 62 
ton ağırltğındıı bulunan bir çok bli
yuk savaş uabalan da iğtinam edil. 
miııtir. 

Leningradda vaziyet 

Berlln, 6 (A.A.) - Fin l..-uvveUeı1 
taratmd n e ır edilen Sovyet asker. 
lerı, Leningnıdda bütün mnhnllelc. 
rin büyük zar ı-lar gcırdi.i ünil, i.i. 
teaddlt fabr1"kal rın v snnnyi 1mu. 

1 

.. h. b• ıı İstanbul kurtuluşunu Iithnnelerinln tamamen yandığını D nya ar } söykmışlcrd.lr. 80 binden :fazla işçi : u l sevinç.le tes'it etti çalıştıran bir tan'k fabrikası tama. 
. mılc yok cılmu:tur. 

ı 
(J i.nct aalufcden deı4 J 

7 tilnden Leningradda hayat gitti CC Y • 68 inci glln tıp edıyordu. Alay köprü 'liencl <ılmaktadıl'. Alman topçulan, 
--;--------.: cçerlmı purların çaldı~ diid k- hnva tcşckküllerhıın ardımne a e. 

f ferle sel~mlanmışt.ır. , rt v ha l".P tkt1sndıyııtı noktasından 
i GİLİZ TEBLiGii T d yapılan merasını chemmiy<ıtlı bcdcficrl hırpalamakta. 

Saat n de ml geçlt. alaYJ Tı k- dır. Buna, h Uhazırda vesı'lta venl n 
KAHJRE, 6 (A.A.) sim meydanına varını~ bulunuyordu. ı g1da mııddclerinde mühfn1 tcnenfil • 

On.aprktald lngılız umumi ka- Uiltün leş küller kendUcrlne tn'hsu; !er yııpılmasmı mecbuıi kılan b yük 
rn hm n tcbl1i,'1: edilen Jelif'.n aldıktan ııonra \1 U " J iaşe muşküliı.tı llive edlllrsc Lenin-

Llbynda, hnrılcM.ttt. degı~iklik yok- Örfi Jdanı komutanı tarafından teL gradın durumunun (lmıtsiz olduğu 
tur. . . tı~ edılnıi~, muteak ben niklil mar. 1 'li bu ııehrin daha n iL:adar 11:aman 

ALMAN TEBLICi.I ~ile meydllndaki dl~ bayrak ç k. bu t.arzda dayanabil~elti tahmın olu 
lJJı.'RLIN, 6 (A.A.) me mcr.a lmı y:ıpılm~, i.bidey çe - nabillr. 

e Alman «ıbllgı: - lnı;ıltereye y - lcnkler konmuştur. Bundan sonra İıpa.nyol tayyareleri ce 
} h 1 De~oğlu llalkevl Re161 Ekrem Tur. 

pı ani lucum ar esn ınd11 sa~aııi tay 1 şehır adına yülaıck uıhsı! tah!lı n. Bttll • 6 ( A.A.. ) - D.N .B. : 
yare er mız dun Drcst'ııı •OO k lo • • ın.: 1 a bı~ İsp::ınyoJ tn.n•areleri ilk defa oln. • nıet.rc bab ında 2SOO tcnılatoluk bir den btr gene tc ı:enc · nam n .,,, 
· nutuk ırnd ctmı:ler4tr. He)ccanh bu rak ar cephe&indckı hava akınla-

Ucarct Kcmısııı\ bntırm l~r ::. httatrede bulunan y6ksek ta'h!11 tal - nna ıştirak ebnlşlerdlr. 
Sh tlaod ndnlarında eh mmı)ctli bemıd Snlahattın Kanıyavnz 
lı:cıi tesl a 1 bombardımnn ctlll!ıler-

1 
~ ki. Atman1ar Valday aırt1anni 

dır. Dun I ılt.ercııln cenup ba- cüm e emışnr · zorluyOTlar 
tısında'\d limanlara lıııva a'kml rı - Esarel kelime ınln me\cudıye. 
yapılmıştır. tini kabul etııılyeıı bıı mıllet clbctt Londra, ıG ( A.A.) - G ' en haber. 

Şimalı Airikada, Alnuın Stukas- J.ıür ) ~Y k, te efendi ya.u·a. lere ~N! '2 kilometrelı bır cep. 
ı n 6 ilktefrin Tcıbnı1ı ~ır ca\.-ur. Senelerce cv""1 ıhtıra~an hır 'hede btlyiik iman t11arrunı bti 'ftn 

limanına bombalar atmışlardır. tllrlil t.atmııı tdılem1)cıı mil tcvl "r şiddetile deva m et.ıucktooır. Harkofa 
Suveyş limanına da d •er bır hı.vn gtızel lırt.ıınbulumuzcm ıufuklıırını im karşı yapıları cenup tıınrruı.u daha 
akıııı yRpılm~tır. rartmnk hnfiflh.'i ı leı nılşlerdı. ~k ~ddetlidir. Şiı:ııalde düşman Val. 

Dıışman, gece ve guııdüı Atmuıı Ha n bı7: y{lk r\ı: tahMl gmc;hitt bu dny sırtlannı yaı'tlllYa çah~makta -
to ,aklan m ndl' uçmanı Jtır. mesut ı:unfim z temın P.C n .ordu • dıl'. Kırım bölgesinde Almanlar i!u. 

p . , · ·, · muzl cluııyny11 knı-şı öf,runuyoruz. dieıınının nıukııbıl tnarru:ıu ile kar-
ITAI .. YAN 1'1'..BLIGI ~anlı Tıırk oı·du u ! Komutanların, ;ıı !ıı6maktadır. Şimalden ~·llpÜan Sov 

I O lA, 6 lA A.) ı;ub:ı)iarm ,.e crlcrlnle budutlanmı:r;ı )et hucumlıırı sağ cl'nnh1nrırıı tehdit 
ft.al)an ordulA ı umunü k • - sanıı eınanct. ettıktcn sonın gof? • ,e mu~a:<ala hatlarını serbest bırak. 

hının 4IH ı unıaıalı tel>! ı:t: mı.iLil ı=crcre'k kar,ılıyaım) nen rımıı mnlı t<;!n ıkı ~phe uz nnde harbe 
Duıı uglt..d~n oı ra 1 ıı koç İngiliz bir mlı kul artık knlm mı,ur Ş nh mcclıur ~ttıgtndcn tehlikeli bır du -

ta ri ilııcruııi T rl: n~,. r:.. , ··~· l"ln bnt 11 u nımön -oa un aıu u _ 
uçrru~ v kuı; 1 "8Pta bombalarla nl" vatanın tn:dut 11 nı çizdin. 
b 1 ,.. ı; t )::ıııg.n bomb: ı rıtmı, ar- Hu· n e!l'"rınııı ınırlaı ır dn d mdık 
d ı T ~v r d fi b t )" in n n a. duıu\o ın. H r • r biı kem oz 
t ı \ a' ana el r miz n • u lııhıı- ın tunç ) ıı nde her zaman ,. 
le;ıle du manın b!T b<:>mb nim an 'e da n a ııoıımi> c mul kumdur. 
b r av tnnarcsi dtisilrulmfüt ır. 1 G eçit rcuni 

C) rcııa 'oue c hf>shıde du nn u. 
çakl 1 Blngazı H Ba ce , hHcı ııi Ş drlrtle alkışlanan nutuklardan 
l nıden bombalann~laı (111. Bu bol- sonı a ı::l'\lt ı mi baılamıo, a'"ke~I 
• deki tayyare d fi batnı") alarımızın kıtalar, motosıkl uı pollıı müf-reıcsı, 
duşmnnın ıki 1 ç 111 tliışilrnıüş ve A kcı i Tıbhly okulu. dcnız baııdou, 

b 1 1 d •r oblusta av deniz tallın alavındıııı hır tabur, pi. ta rıp v cmış er ır. ı esi · 1 h 
t::ıyyareleı imiz blı- duşman uçağını yodc polts nuıfrez , ıt ıyc, r 
dl il · ı d" bando n ünıv J ıte ve Y k ek okul. 

ı rınıı er ır. ' il n • ı 
ltnlrnn - Alman lleri müfrul'le- l rla il eliler muntazam ~ ı l\ u 1 er. 

i 1 ·h k d s il A~p le gcçrnı~lel' v .. uzun uzun a kış an. J 11 n aı't' ııtı ırnsın :ı • o um .... • .. 
h inde bir çok esir VP harp mnlzc- mışlnrdu. 

i almıtlardır Alman av tayyn - Öğleden sonra 
n>leri hava muharebcleriııd duşma. 
nın ıki Hurric.ane tanare inl dü~r 
müşleıdlr. 

Şarki :Afrikada, ln~liz tnfYllrcle. 
rl Goutlann verli h lk n nlt çarşı. 
ııına taarruz ~tmi terdir. Halktan do 
kuz kiışi <•lmüş ve 18 kişi ynrıılan -
:rııı hr. 

Cüniln .fazısı ............. ·-········ 
ilk tetebbUsU 

ellerlnde tutanlar 

Km tulu~ bayramı oğledm ııonra 
vC> gC<.'I'! ynpılan toplantılarl Jlalk
e'\·ler!nde de te it cdilmistir. Vail ve 
Belediye Reisi Doktor LütCı Kırdar, 
PnrtJ Rc"•i Re ad hmaroiHu ve Be
ledıye ve Parti Aznslle btrlllttc t!<.tan. 
bnl Komnt:ınlı !ln gidere , 1~tanbul 
lulann orduya ~üknınını b ldlrmiş -
tir. Gf'Ce de Vah tarafından Talıs1m 
Belediye gazin?sunda ordu Ş("rdıne 
lıı r ziyafet veı ılmiştlr . 

Rusyada din 
hürriyeti 

(1 inci ıahıf tdtn dt am) 

nın vulrnbulabileeeğini ve bu 
yakın! manın So' 'Yetlcr Birli il_e 

sUrUklUyorlar Papalık arasınd miime il teatı· 
(R k l_, d ) ııile neticelenebileceğini ümid et-

hasımlarını 

arkalarından 

•a il cı u cut'n cvam 
fı t h" .. I "' ~'- d" mektcdir. 

rsa ını ır tur u vetımemeıde ır. d d " h · · t' b 1 ndu M f'h h d le R usya a ın urrJyc ı u u 
2İ et~~ 

11 kı:: 1 ~· va~ ğu hakkında Roosevelt tarnfın· 
ih~· mi Y.~ Gna k at p~I dan yapılan beyanat. hükumet 

t ıma veknAcmet.~- bere ng!. mahfıllerinide muhtelif şekillerde 
ete, gere merıKa u ıenenın . 

d e h atta gelecek 1942 •• teyid edilmektedır. 

H def Timoçe ko ordaları 
(flaıl)o gnz tcs) - Bütün tldde

tllc başlnmış olan Alman taarrnza
mın hcdcfı yıpr1lllmaım ve duhn kuv 
vctlı \•aı.İ~l'ttc olıın Tımoçcnko ordu. 
lannın imhası ve dolnyıs le to ko. 
vadır. A1man t:aarruılıırı merkez kıs 
mındn bütün şiddctlle devam etmek. 
tcdlr. Lenlnı,~ad ve cenup kısmında 
har kat dııhn hnrlftlr. SovyeUcr de 
bu ınıntakalnrdnki Almnıı kuvvetle. 
ı-ini tesbit için mukabil taarruzlar 
~apnıaktadn-lar. Bu çarpı mnların 
netıcclcri Sovyetlerin mukavemet 
~recclerlne bağlıdır. 

T eofil Gotye 
vapuru battı 

Vlchy. 6 (A.A.) - Amira1llk dn
ıre i bildlthor: 

Fransaya d&ıml'\: için Sellnlktcn 
yola çıkmış olan cTbophile Gautien 
vapuru 4 t rlnıevvelde bir denizaltı 
tarafından batll'llmışt•r. Vapur ıni.i. 
t·ettcbntının ve yolculann büyük bir 
k smı kurtarılmı~ır. Bununla bcra. 
bcı ikı kişi 6lmUş, ı kiet kaybolmu!S
l ur. 

Dün narha itiraz 
eden oduncular 

dinlendi 
Fil at Murakabe Xomıı~onu dün 

oğlcden sonra \ali muavıni Ahmet 
.Kınıkın ııya ctındc toplanmııtır. 

Saat on sekize kndıır devanı eden 
içtlın.ıda odun naı hının 50 kuruş ın. 
diıllm ine ıuraz eden ı Kız toptancı 
0<lun taciri dınlcnılmııtı r. 

Ilu tnclrlcl' 660 kuru, olan kı 

Ingiliz ---------R dyolan arasında 
samimi mesajlar 

Esirlerin mübadeleıine 
6ıı6ii• 6aılanıgor 

Londra, o (A.A.) - Almıınıann 
k011trol albnda bli] Cal :ract. 
yosu, aşağıdaki beyıınatı ncşrctn1i -
tir: 

Alman hakOmeti, İngiliz hfikıime
tfn basta e y arab olan harp ·r. 
)erinin mübadelesine müteallık mü. 
lılm b1r haber vermek arzusundadır. 

Bu haberi aldığınız zaman keyfı. 
yeti 878 nıetre w;unluğunda dalga 
ilzerindcn bize bildırlniz. 

Br1t1sb BroadcnsUng Corporatlon, 
İngiltere hükumetinin Calalc l'adyo. 
sunun v rcc ı~ muhim habcn dınle. 
miyc imad <ılduğu cevabını Alman. 
ca olarnk verdikten sonrn Calıus 
radyosu şöyl demiştir: 

Alman ha'rp eslrlcrile Alman sivil. 
lcnnı hamil olan hnstanc gemısl, 7 
blrlnciteşrln salı günü Newhaven 
limanını terkedcblllr. ııareketln dok 
rn olarak atini ve baıstn 'c yaralı 
esirlerin ye nunu, aıbtıı rvıste bu 
lunanların ve cmn1dekl kadın ve ço. 
cuklann rniktannı lütfen bıldlrinlr.. 

Dieppc'den hareket edecek olan 
h atane gemi inin hareket saati ya. 
rın ayni uzunlukta dalga üzOl'lnden 
bildlrtlecektir. 

D.B.C. , eu ce bı vermiotlr: 
Almıı olduiumtı% ikinci me jımt. 

daıı dolayı ktlr ederiz. Yarım 
saat eonra cevap receğiz. 

Vapurlar ~ hareket ediyor 
Londra, G (A.A.) - İngiltere hll. 

kOmetl, Od astano gemisinin 7 tik. 
teşrin eabahı at 6.30 da lngillero -
den aynlarak lQ.30 dn Diepıttı açık. 
&.rwda .bıılunac•l; •unu Al n h\I. 
kOmeUne bildlnnlştlr. _ 

i 11% a m at 
2 y kadar Ahnanya tarafından o. 

a ıtınl% r ha r ra U ve. 
rllmedlğ1 takdirde vapurların yuk -
ndakı ntte ta çıneaklannı nnve 
et.mı r. 

Libyada 
harekat 
11azırlıgı 

t/ngiltere 
ita/gagı harp 
harici etmeğe 
çalışacakmış 

(Radyo Gazetesi) - ltatynn 
radyosu Rumence ne riy tında, 
vimali Afrikac:la askeri harekatın 
baflamak üzere olduğunu bildır
miştir. Yalnız b u hareketin Al. 
man, ltalyan kuvvetlen la hn. 
d an mı yoksa lngilızler ıa-,.afın· 
dım mı yapılacnğı taııııh edilm e· 
miştiT. 

) ngiliz gazetele ri aonbahard 
böyle b ir taanuz.un ba ly ca e 
İngili;ı taarruzunun Afrikıı.d n baş 
kn S icilyaya d a teşmil edilerek 
M ihverin d ha tabii harp harıci 
bırakılacağını yaz.mı,lardır. 

················································ 
Churchill'in Hint 
ordusuna mesajı 

(l fncf ıaM/ednı d e mJ 
tcçhiıat bulmak nıOnıklhı dl'gıldi. 
İkıncı hııı p sene ıııdc bır miktar 
malı.eme bulmak Jmklinı ha ıl ol. 
ilu. ÜçuncU harp enea1 zari'ınd 
muazzam harp nı11lzeme 1, en nıo. 
dcın ve en tahrip edıcı hart) al t. 
leı ı her gun biraz daha aı tm kta 
bulunan Hind kıt.aatına devamlı 
dalgnl ır hıılındc gelını)e b şlıyıı. 
caktır. 

Milligeti m e ~ha l olan 
hu g•milerden birinin 

6111•11 olması aalatem l 

JUo d J neiro, 6 (A.A.) - Afi: 
Buraya en bir haber cb , ee. 

nubi AtJnntikte Alagoa eyaletinde 
1ılaragogl limanına bir kaç mil me. 
aaf millıyetl rı ul Ud hınp 
gemisi arasında şiddetli, fakat kı 
bir muharebe olmuştur. Gcmılerd n 
birinin tmı~ oldnl;ru zannedılıyor. 

A korsan ııemiıi 
(Radyo gaze esi) - Cenubi 

Atlanıikte topçu duello u yap n 
ıki gem id en birinin Amerikan do. 
n nmasına ait eli"' erinin d e Al. 
man ·o nn gemilerinden biri ol
duğu tah min edilmcktedır. ..... s .. o .. v··y·E·r··· ... 

tebliği 
(l iıtci .o.in/eden de\IClm) 

d ll Mo koııa ıstibmetinde mkıpf 
ctmektcdıı. Bu taarruz, her tarafta 
anudııne bır mukavemetle karşılan
ma tad1r. aamafih taarruz bır mlk 
tar ilerlcmqtir. 
Alnuı.n taaJTuzu cçok buyub dıye 

t.avaif ooilmekt.edır ve BıUcrin aıırt. 
unda tclmıh etm1e oldu~u buyOk 

tanl'rUz olnıaııı muhtenıcldır. 
l.:eningradda 

M ktıva, (A.A.) -- P.r vd ga. 
z •te5inln ~lngı-ad mubablıi Le • 
nın,grad miıdafilcrlnln yeni tipte 
tanklnr kullandıldarım bildirmekte -
dır. üthfı ırer lı.ıh n bu tank 
lar Almanlamı muharebelerde kul. 
landıklan büyük zırhlı kuvvetlere 

e faaliyette bu. 
1 tadır. lr, Lenıngnddn 
yeni tanklar :1mil OOilcli ın1 ilü 

tedir. 
Kınmda 

Duşman tümenlcrınln h r turt 
hılc ve de lııcyı kullanm&larına raf. 
men Almanlann Sovy<ıt kuvvetleri 
t::ırnfındnn müd faa edılm k olan 
Kırım cetıtlenn n Dk hatl nm f r 
mak Jcln )aptıklan trilUln tct;cbbiis. 
lor t.ardedılmı ır. 

;i a, UYVet.Ji lbtı d 
ı ezcs:ı, bir ın k rü nun arka ına 
glzleneı llerlemıye t bb etmiJ-
~4 t •an aldan amıı\a 

s ıan e -..... nm ık 
yüz metreye kadar yaklaşmasına 
mü ade et İşlerdir. Bozgun uğn. 
)an ıııekl r Alman kıtal nnın JÇıne 
yayılrıutlardır. 

Makal ntn muharrlrl, ı d tli RO

ğukların bu t-.avalJde k dmnl b!s. 
ııettırmıye başladığını Te lınan AJ. 
man e!lrlerlntn parmaklannın ao • 
ğuktıın k&ulaşmtş olduilunu ılin ey 
lcmPktedir. 

Karadenizde 
Mihver gemilerine 

Bulgar bayr ğı 
çekilmiş 

( Radyo Gazetesi) - Londra 
radyosuna göre, Almanlar Kara. 
dcnizdek ı A l m n ve R umen ge. 
milerine Bulgar bayrağı ~ktıklcri 
\ 'C bu s uretle Bulgaristanın bite
raflığından istifade etmiye çalı 
tıklarım, Bulgaristanın da buna 
göz yumduğunu söylemi tir. 

...tr Y EN i JNGILIZ 7'Al'l"AIW. 
urnf MÜTHiŞ - Londra, 6 C A 
A.l N redllc:n h va nezareu teb-

Tefrika: at Yazan: 
Tal t B y Enver B ye, gece yapdan lçtlma 

v muz karayı aynen naklettl 

:M ım ft &1, En•cr Beyi lstan u. 
la dnv t etmeJd beraber, Ta-
lat Beyın vvurlarındnn dn 
a.z Ui. Artık. heyecanlı mace. 
ralardan pek boşlanm:ya başlı)'ILD 
Enver Bey, lııç tereddüt gostermc. 
den Tulat Beyin tdrr1n1 i. V• 

crhal İatanbula ne 
dl. İtlcrinı, çarçabuk bitirdi. P tn 
trenını bUe bcklcımedl. istasyonda 
hazır bulunan nıa~dize bindi. Şef. 
trcnın vagonunda llaydarpaşa~a ccl 
dı. Faknt tren gnrn ı;:rrdığl zaman, 

ık ortalık iyile knrann1ttı. 1stan. 
buld ldareı örlı)'e flddetJi bir su. 
rette devam ctt.ğJ ıçln, akşam csa. 
nmdan sonra, bü•üıı demz nakli va
ıntalnrmın ışlem 1 yasaktı. Duna \ıL 
nıı.cn En~el' B y, İst.ıınbula geçmek 
lçın hıçblr v sıth bulamadı. Buyiik 
bir can ıkıntı ı içinde, o gecey: Ka. 
dıköy lnz bat knrnkolur.da geç1 .. miye 
mecLıır knldı. 

H lbukt o ece, - (Talat Paı:ı) 
!a.slında arrett.1ğlmi2 •eçhlle • (Ve
ra) dıt' ( Bı>şe ındP Emın Bey) vl -
de bir lçtım11 yapılm~tı. Ve bu içti. 
mada dn, (Fethi Bey) in beyanau 
Oıerrn , Talat Beyın (bnslon) fikri. 
tcıclzül u ramış.. oradaki arktıdl.f
lar tarafından, tered k ~lan
mııtı. 

O geceyi sııbırsızlılda ,eçlren En. 
'Ver Bey, ortalık ll) dınlaml.} n ha hır 
ba~lnmaz, derhal bir sandal ile Slr. 
keci f ke!csfne geçti. Oradan da kn. 

h bir :ırebaya bi~relı, Talat Be
rin Yer tan cadde deki evine 
geldi. Talat Bey, hentiz u}'1t a ıldt 
Fakut Enver Bejin gelcJI •'ni dtıyal' 
dYyrnaz, dc:-hal kalkarak ecelik 
entarlsile aıınğı) a indi. Merak içinde 
bulunan Enver Be)•e, gece yapılan 
içUnın ve mmakereyi aynen nakle . 
Ve ımnunda da: 

- Ben, tek b11şıma lal 
.-derd onları dlıı.lemekt bnşk lblr 

ra d ... Fakat, bu i e kat. 
l)•yen :muvalf kol afrımna kanaat 
bcsll10nın. '' artık hcrte1'1. ısc d 
bek.lıyorum. 

Dcdı. 
Env r ~Y. daha izmitte ?ttnmt.az 

Beyi dınlcdlğı nndnn 1 ibaTcn kam-
1 ını vermişti. Ve elmdl Tnlüt i 
dınledıkten f!Ontıı bu kararını d11ha 
ııyade kuvvetlendirerek: 

- Btı kadar ınce dOşunmeye ne 
IClıum •ar. D rhal atılalım. 

Dıye, son b.rannı bildlı di. 
Talit B in ~6 i, blrnz ferah

i . O ra, yine tynı yud , 
iki c1 içtima araı-1 ştırıldı. Anc ·, 
• Enver Beyin tcklıfl üıerlno. bu 
1çtJmadll, J B y bulundurulmıya 
catt:ı. Hatti, yap1lauk içtima, on. 
dan kJanacaktı 

( Talit Pap) faıılınd arzettığimiz 
v 1 Udncı içtnnada, Enver Be
yin b yti bir cilret v metanetle 
verdlji tt'minat üıerlne, ( Babıill) 
nm b ıhnıunn 'karar verildi. Tiunun 
için d , çok iyi bir D lntlbrıp -
dildi. 

Bey. 
!lu zcıvn•, pek ıu: konı:ışu\'e 

Hep 'nin halinde, az ~k bir hl' 
varôı Ve k k aat e bAka 
sııat n t: m ~) lmıı nı b k t r 
dı. 

S ::ı t !ki buçu • ı 1ı 
Bey ayuğa k lktı. Sap ı 
Reye işaret ederec: 

T 
H 

n 

n, 

t 

- Hadi. eBylc b r d laphm. o\r
knd ,.\ann, toplanıp toplıınmad k aıı_ 
nı nnlıyolım. 

Diye, mınldandı. 

(1) Conuıi Ptıfa. 

1 i y 1 
Bu yıl Ankaraya 
2,064 izci gidiyor 
Ba •ene 

usulde 
ilk olarak izciler askeri 

teşkilatlandırılacak 

lığındc, ni İn tlıı tayyar SJ t P eıı Anlıuıra 6 ( Huawi muhahiri- lzci kafilele ri her vil"yctten 
hnkkındn tnalümat verilere\: dentlı. ızdcn t elefonta) - Cen:k A n . 23 l lktctrin pcJlCmbe günü An-
Joı ki: Bu tnyynrclcr. dOşıuaııı d .. L b 1 k • ı 

ı....ırn gerek di<•er viliuetle1den karaua u unına uzere yo a çı-çokmıye, SOlll'a, lccndı eehır)l' l i "\; a I 

tozu ıçınde yere ıs nlm1ye mecbur • bu yıl ki Cümh uriyet bayramına kan 1 ıdu. 
drcck olan o knhhar htlt'Umu yapa. i tir k edecek izcilt!rin y e • tiril- VıliyetlCTdcn etirtilecek i2ci. 
<' klaıdır mesi ıçm bu.ı rnuh im lar • ler tcıcıhan Ankatayı görmemış. 
Basın Bir lig"" i azası bit etmiştir. Bu esaslara göre ler orruıından eçilecek ve bo}·l n 

okull rın açdd -, günden itiba.. 1.60 dan ıışnğı olrruyacaktır. 
arasında yardım ren her gün bir saat olma.it üzeTe Ankaraya di-er vilôyetlerdP.n ktz 

na1nı B rl ğf lstaı bul Muıtakıuı huırhlt talimler ine büyü" bir I izci getirilmiyecektir. 
H utı11 nan : ciddiyetle başlanacak talebe, Da~ v •V• •• 

Tuık Basın Blrliğı iıa ıll', nıatbu. batı. Onuncu yıl marşlannı öğre- Ögrencliğıme gorc. bu 
utın bıı ilk dı~ındn k::ılmı, olan uztı\'. necektir. Anlunadaki tbn~ne hu•mi mdt.. 

• senHı • .. '"d"'I 
n "n d e kendileri için b uhranla ola- Zannedildiğıne gore, gu u en 
cağını mütemadiyen tek rarlamak gaye, A lmanyayn karşı dın nkok: 
la bera~r, nihayet sınai kudret · tasmdnn bi~ çemb.erleme hıtte etı 
leri Almanya.dan •,atı olmıyan vücude getırmektır. 

rn42 scncsındc Hınd orduları 
BUyuk Brltanyalı arkadaolnrilc 
Nilden Hazer d nlzıne kadar u. 
zanan harp sahasındnkı cepheler. 

ııaı hın incili ılnıcsine lmkun olmadı.! 
ğını, evvelce verdıklc:ıı hcımplaıın ~~~~~~~=:~~~~~: 

dl' btrlıkte sn vaşacnkln rdıı. 

hııı aruında ölum vukuundn gcı1)e Bu sene ilk defo olmak üzere tcpler haüç bütün vila)c lcrdcn 
lııı ııktıklııı ınu y::ıdını ıçın ınızalanan izciler askeri usullere göre teşlci- 2064 izci, 4 5 takım komut m, 
16 5 941 tarihli mukııveleye gore bı. latlandmlanık ord u te iliıtında '43 mektep müdür '\:eya mua\lni 
rtncl )ıııdım devrcai Nccıp Alı Kü. ı.. 86 b 6 
~uka'nın Ulümlyle kapanmıştır. Jkin. olduğu gib i manga ve takını .. ra ı ornz.an v~ 6 trampet i tirak 

hu ik i büyük d ev letin e rgeç ilk Birknç giın evvel Roosev it, 
teşebbüsü elle rine almıyacak1arı- .katolik lid e rlerden rahip Ready 
na hükmetmek d e d oirv olmaz. ile uzun bir görüıımede bulunmuş 
Mesele Almanyanın o vakte ka· tur. 
dar beldemiyerek n e yapıp yapıp Beyn S.ra1da toplantı 
giri,m i\I olduğlr muazzam dava· Vllfİngton 6 (A.A.) - Beyaz 
ıun balli çaresini bulup bulml}'• saray bildiriyor: 
cağındadır. Onu ise ımcak zaman H . N n CordA11 Hull •• t b"I" arıcıye azı .._ 
gos ere l w. . . · W il ~ d 

vı , ile ikmcı re.ıs ıı ece. a>·an an 
TAS RI EFKAR beş kişi ve Mümessiller Meclisi 

i 1 azasından iki ki~ bitaraflık ka· r 8 n, n g i 1 i z nununun tadili meselesin i görü • 

Rus ittifakı mck üzere Roose,,.eıt tarafından 
yarın Beyaz saraya davet edil-

(J incı ıah\fednı d.IV4m) . ) d' 
Munhedcnin ımzaıu takdhinde in. mış er ı r. 

tnlteıe İtan hükümctıne Sovyet kuv. Bu toplantıya iştirak edecek 
veUerı t.arnfındnn halihazırda han. olan kongre murahhaalarının 
«a İıgnl edllm kt olan kı mm tuh. munha.ının fıyan aza!t nrasmdan 
lı) ı vaadinde bulunmu tur. aeçilmi~ olması hük\imetin evve-

Tahrnn bfikumetl bu talebe muva. lA b I h kkmda Ayan Mec 
fakat etmlyecek olursa Londr hü-j ~. ~ meıc .e. ~ . h tıE,rım 

meU Moakova tle anlnenrııl< franda 
1 
Üsınm tasvtbını t e nune . Ç<l ş 

Y nl nııntakaları Rus kuvvetlerlne
1
göaterrnckted.ir. Halt ıkattc bu 

ı gal ettirecektir. 
1
m akut d ütünced ir. 

doğı u oldugunu ve ı kt nn rhın ka. .. 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

bulune esas t,eşkıl (l(Jcn ve Beledıyc 
muıakıbı Suıcua Larafındaı:ı v n. 
l<'n ıaporun k ndı he plıırına U>ıun 
bulduklaı1nı sfiy'lcnıl lcıdır. Narhın 
60 kuı uş lndlrUmesıne imll olıı.u Fı. 
~at Mfiralmbe Büro unun ı: nç ve 
faal memurları da \:cndı hesapları. 
ntn hakikate dnha U)i'Un old •unu 
ızah etmışlerdır. 

Bu munatı b tle Komı )onun dun. 
kü lçthnaında odunculardan batkıı 
istlhsal mıntnkalıırındı.ı tetkikat )8-

panl r da bulunm111lardtı'. :N tic de 
Komi yon hesapların tetkıkinin d~ 
rinlc~rllmeslne lüzum örmüı \"C 

gerek odun 1111rhı, gcı ek odun tücca. 
ı-ının vaziyeti hakkında kat'i kamıı 
bu tetkikatın net.1~cıılne buakmı tır. 
Komisyon Reisi v11 Yalı muavınf Ah. 
met }{mık dün ı:azotcclere odun m • 
sele inin bır kaç gün le dar bır ne. 
tice) e bağlanacağını söylemietır. o. 
dun tacirlerlno de bugün tekrar din. 
lenllmeleri ıbtimali olduğu bıldirtl • 
ntlştlr. Bu itibarla Murakabe Komi 
tonunun bugün \"e yarın tekrar top. 
)anarak tctkıkata devam ctmeııı muh 
t<'m ld r. 

(J inei ıalıi/edtn d..,a.m) 

Bunu nıüt kıp TOrk • Bulgar 
mlına eb tlertnd n bah n Sob. 
ranya Re al, huni tın cıimdl)e 
kadar· olmad •ından çok hil nCinı. 
)ete ıst1n l e ını ve çok ta. 
nl'> olduğunu ııoylenıişur. 

Bulgar - Rumen mOn ıebctlc 
riııden bahsederken bunlaı ın C 
:ioHı anla maıındanberı cdo tane 
ve şayanı istifade oldu unu an. 
lutmış ve nıhayct d mi tır ki: 
Bulgarlstıın k ndiııin Um n 
musnade ctmiyl"C klir. Bulgar ınıl 
l<'Unln ıdeali, Bulgar hukfündıır. 
lı •111111 ve Bulgaı hurri)et ve 1 • 
tlklilın n nıud laa ıd , _. 

Sobran:ı.e Re ınln nutku, Me • 
bu laı ın Bul ar mılleune Bulga. 
rıstan i ukumeilnln dahili 'ie ha. 
rıci ııya tini iuıh için ~ ap J k 
ta olan umumi içtımalar pr 
mına dahli bulunınaktadır 

cı )aıdım devıuine lşt.ırak ıçın aynlacaktır. edecektir. 
.!ü 10 041 tarıhıne kadar 1ştırak :;::, ~c:::ı-----
hıs csınin gönderılmcsi merkez hey • 1 T ] b k 
Unee te 1 cdılmektcdlr. Konseratuvar opera a e e ayıt ve 

J\luka,"eleye henOz ı?tnncm!~ ol n • ~ k b }) • h kl- d 
birlık aıli ve yardımcı iularile Ilı. Sahnesi &rtİslerlD\.feO a U ~rl • 8 'Kin 

ı " gııı tc ve m mua Jdarek ıerın,de Semı·ha ı·sıı·fa ettı· yenı bır karar d vamlı bir şeklide çalı ma ta o up 
bu ışı n tek edınmış bulunduf'u :Ankwa 6 (Hu!uııi muhabtti- A nkara 6 (Hususi muhabıri-
had b rlık kanunu h k ınlcrl dı. Ö nıızden telefonla) - N aarıf \ e_ 
ında k lnıı olan nıemuı lar ,;e a miz.den telefonla) - ğrcndiğı. lc' I • 1 be L 

tol) tcfh rl d Wrllk lıe mcrk • me göre Devlet konscrvatuv:ın . etmce t~ c ~ayıt ve kabu\ ta 
!erinde l ulunmakU. olan muk vele men uplannd n ve opera sahnesi ltmatnıımesınin tcsbit ettiği yaş.ta 
omekl rındcn alar k Y"nı ~ardını ! rtl tlcrındcn Semiha B<'rksoy i . bulunan talebe lındıktan sonra 
d vre ınc bu müdd t zar!ında ıfdrıık tıfa et mi, "c istıfası Maarif V c· ı 8lllıfl~~d.~ yer k 1clığ1 t kdırde 1 
xlebılıılcr. . . . 

5 
kılliğince kabul edilmiş ir. Yat :buyuk veya 1 yaf küçük o lan 

Bu huaus ıçin Türkiye Iı Banka ı ........... .............................. _ , •••• ayni zamıındn bütü prtlan haız. 
Ankara ml'rkczlnd. 2381 numaı11lı Ta•vir i Efk lr \ tal '- - • cı 

1
. n ta k 1 

hesap açılmıştır. Iş Dank ı umum 0 an euc:):ı oe ıse ve or o u -
müdürlüğü; mat.buat men upla na Nüabua (S) Kuraıt r laTa ıı.1ınmalan Vekillikçe mına-
b r cem le olmak üı re bu h aba Ah . 

1 
i'ıirkiye Hart9 _fı_k...::::g:.;.ö_ru_·l_m_ü~şl_üt_. -------

J ııtırıl~nk olan .~ardım pam .' one vt>ra.ttl ~-m frhı Ay O ET 
nakil ıçın para ı tenmeme - ---
941 tııı lhll tamlmı ıle eubc CI llH' Sl"ndfk ........... 1400 Kr. 2':'00 ~r. it !yan hastanesin n dabllıye 6er 

Alt yhlt ..... ..... 750 > 1400 > ı Dr. P Pcll ni 
~ ) k ••. .. . .. . .. . " > 00 > R ııdakl F rlanınl kezinde, Tii_ 
Bır rıvl Si: ............ 159 > yoktur. b rk lozı sit.AJınt ikınfil ede.r~ aı;dctı 
I>l~KAT.· ctnıtş ve mulıterem haatalarını ge.. 

"k ltalyaa ~ia11tl1nd ve 
U14Y n \ ak ade o urı.maz. ı evlı de kabul etmtye ~lauıı ~ks.e 



[~~~~~:~~,:~:~~~~] 1 ASKERLiK J 
1 2 3 ' s 6 1 8 9 ıo 

Enı.inönü Yerli Askerlik Şubesi 
Ba!b.nlığındaw: 

Tbb. yiizbaşı Nazım Paşa oğlu 
Ömer ( 3386S), sınıf 6 hesap 
memuru F nik ( 326-20), lopçu 
teğmen Kemal Aiemdar Eızurum 

1 " Boloofuklato • ldrOF .. rl•t• 

1 ı' B E L SA arii.T'OL kulla•1
•

11 

Belsamitol idrar yollannı t enıizllyere'k hastalığın ilerlemesine 

1 1 
ve kana karışmasına mini olur. Bilümum idrar yolları hutalıkla. 
rının teda\·isinde tesiri kat'i ve emsalsiz bir müııtahzardır. Eaa
nelerden arayınız, 

Satıt deposu: Sami A'kl'l•, Bahçelrnpı iş Bankası ark.aıında 
Rahvanrılar solrak No. 6. Bu subayların hüviyet cÜLdan. 

larile birlıkte acele olarak ~ubeve ! 
müracaatları ilan olıınur. i BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TıİZMA 

Nevralji, Kırıkhk ve BütUn Aslrllarınızı .Derhal Keser ,.- Türkiye Cumhur iyeti 
Ciirnhuriyf' t 

Cinden: 
Müddeiumumıli. 

Açık bulunan lstıınbul adliyesi 
bin kuruş maaşlı zabıt katiplık
lerinc meımırin kanunırnun 4 i.in. 
cü maddesinde yazılı şartları ha. • 
iz bir daktilo ile yazı yazma!lını 

tc:abmcla sünd• 3 kate almabilir. Her yenle ;.ullu ZIRAA T BANK A SI 

. bilenler arasında mü~abaka imti. 
Blr sınenı11 yDıidı;ı:ınıı~ ılk hanı yapılarak miinasiplcri alına. ENİ NEŞRİYAT 
haıf. 4 uyan. - • d . l kl"I . . 'h .. 

Glitge. 6 _ Bıışıııa c~.gın an ıs e ı e~ı~ ı'.n t r l\n gu· lsl..AM _ TÜRK ANSIKLO- ı 
PEDISİ - 20 inci ni.ishası mü
him makaleleri muhtevi olarak : 
inti~ar etmiştir. Tanzimat ve Alı 
Pasanın memleketin içtımai bün. I 
yt~İni sarsan icraatı hakkında E\1-
ıef Edibin makale:;ınden sonra,, 

orıi>r'ıin ter<'ıldı etmiş nu olan 31 Bırıncıteşrın/ 941 
l\Icrdlvendo yukarıılıin Cuma Ri.ini.i "aaı 1 O buçuktaıı bir 

"i Kcı)unun Jı.o- gün evvelrne kııdıır bır di1t'kçe 
İlchıcı dere. ile Adliye EncÜmt"nİ Rci<>liğ ın•: 

Beygı. müracaatlarının ga:lelen ı,.lı- ila. 
Rabıt d'I . 

1 
ld ı nını ı enm. 

Ad J•deı 

Harbiyedeki 
oWmobil lızasııun 

mı. hakeme si 
-·-

Müddeiumumi saçlıı 
ıo., orun ıinddetl• 
tecziyesini iıtrdi 

ld l:.ııyede 
olmuş, tek 
islemc.sı la. 

gunı.i ·ccesindc 
ıabıı:ıile ve Hrboş 
d stı at' c geçen 
ınt!ıı. bır soför aü. 

u dırekıiyonu idare 
.. ,..-ıııo:::m t e otomobili ile durak 

nd kı <l reğc ~iddetle çarp. 
mtf ı 

K .. za onunda Kemal \ e F uaJ 
a:.lınd.ı ikı cıkademı trıleb~aı ile 
9fomobilin ıçınd.- bu1u11an şofö· 
rün teyze zadcei üniverııiteli ih
ean dmdak.i C"nç ölmuş k<lrdeşı 
Hılmı de nğır surette yaralanmı~. ı 
tl. 

Suçlu şoförün ikiacı ağır ceza. 
da görülen nıuhak~mcei son sııf· j 
hasına gelmitı ve muddt"ıumumi 1 

dün mülaleasını ııcrdederek maz. f 
ounun üç kişinin ölumune eebe· 
biyet ıuçundan ıpıddetle tecziye· J' 
eini istemitılir. Mutıak~mc müda 
faa ve karar için kalıq,ıfhr. 
faa ve karar için kalmıştır. 1 

• ., Allah telakkisi hakkında beşerın 
Ciirnhuriyet Müddeiumumili. I geçiTdiği da1ulct devirleri v~ 1111~-

iinden: l miyelin bu. h~sust~ başar_dıgı bu-
L 1 . • yiik ve eşsız ınkılaha daır Ömer 

Açta bu unaıı lstanbul aslıyeaı R D • 1 "h' tk.kl · 
b' .k ) · d . b . ıza ogyu un mu ım te ı erı, 
,,!~ı ~ruf maaş ı._pıya e mu aşır- İslam Ansiklopedisinde Aliah 
u11; crıne ortameıı.tep mezunu o . . . · k' 
1 1 d .. b k . t'h maddesını yazan mısyoncrın ım an ar aTuın a musa a a un ı a. _ · • ı 

1 k .. 'b 1 - oldugu YC nasıl ve ne ıçın ça ış· 
nı yapı ara munası ı a ınacugın. . A . . . 
dan. fıll ~ ılerin memurin kanunıı. tığı hakkında hır yazı, lı ısmın. I 
nun f macldeaınd~ yazılı deki ulema ve tairlere dair M. 

Şakır. İbrahim Alle-ddin Abdul. 

lah Zihni. Sadettin Nüzhelin 

makaleleri, Ali askeri 96ra ve 
Sıhhi şura hakkında General Per. 

Deposu: 

Z. SAAJI AN 
Sul•anhamam,Camcı'ba,ı banı 

Devlet Demiryolları ilanları-
• 

lıtabaınmen bedtli (4638) lira (90) kuı·uı olan muhtelif eb'atta 1 
11,tU metre miklbından ibaret 7 kalem ırürgen dilme (l'l/10/1941) cu. 
ına -ni aaat ( I~,30) on beı buçuk ta Haydarpaşııda g.r binaııı dahilin. 
deki 1'omİSJ'on taralınılan kapalı urt uııulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istlyenlerin (347) liu (92) kuruıluk muvakkat tenıl. 
nat, kuunun tayin ettiii naikalu la tekl1flcı'in1 muhtevi zarflarını 
ayni gfle ıaat ( 14.80) on dört otuza kadar Komisyon Reisliline verme
leri ilamdır. 

llyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8782) 

Kuruluı tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk liruı 
Şube ve Ajııns adedi: 266. 

ZiRAİ •e TİCARi HEP. NEVİ BANKA M1JAMEL1!LBR!. 
Para biriktirenler. 2!1.800 l.1p. iluamiy. vul)oonuı. 

Zıraat Bankasıncs, kumbf.rah ·~ · l!~ ':-f&r&atS 
Jannda ,.n az &O llraal bulurıa lar,ıt ~);." 
U. aıa'1dakl pllna ~re i ..-. ;..:ıııo. dB..pafaM&ttı-r 

4 adet 1.000 lırahjc ...... .., lıra ı· 100 oıJt 
" , 600 , 2,00I) ~ 100 , 

' • zso • a.uoo , ı~ * '° > 100 • 4.000 > 
DİKKAT: Besaplarıne.kt pa.ıalar bir sena :ıçıncla 60 liradu 

aeaiı dupıiye,ııleıe iJn'an.i .e tok Cl takdırde 1'a &'\. ~ '9Crit.. 
cektir. Kur'alar atınecle: 4 a, 1 EylOl, l Bit n lkiı .. "iNi 

" ı B~ arlhlenıvte ~wUecelrtlr. 

,-Acele satılık, 
bağ ve köşk 

•• ü8tlnrülder- M~afaza Genel 
K. Sabnalma Komisyonundan: r 

t 4 1. Tetrin/941 ıalı l(ÜnÜ ıaat 11 de 1800 lira muham 
men bedelle müteahhit nam ve hesabına 60 adet kaptan kaputu 
pazarlıkla alınacaktır. ilk teminatı 135 liradır. Şartname ve ni.ı· 
muncıi her gün komisyonda görülebilir. l.teJdilerin bellı gün ve 
saatinde Galatada Mumhane cadde.aindeki 54 numaralı daıreye 

Bir bağ acele satılıktır 

181anbul: Slllvrlkapı - Çırpıcı, 1 
Tepeuı, No. (to) • mllracaat ..,a 

gelmeleri. ( 8627) 

G*8i Terbiye Enatttöıunde r-ai açılu ~........ dil ..-.ıniiı ..,. 
sıııca kı.,smı ile fhlki ve tabıl nımler' matemat k. nıüıık ıubelerlne kız ve 
erk;ek, Deden teı bryeııt fUbe!lıne yalnız kız talebe y11tılı olaı ak ımt.ihanla 
al\bae~ktır. I.iıe olgunluk diplomasını haıı nya öğret.men okulu mezun. 
!arından yaşı rh mi beşi geçmemıt olaıılaı 16/ l. Te!friıı 94 l perşembe 
gtinu Ankarada Enstıtudı yap lacak olan bu imtihana gireblllrler. Ha
ı anacak evrak ile En tıtüye gınne ıartlan hakkındaki umumi huküııı. 
leı Maarıf MüdfiıHiklertnden oğren ilebılir. (7l!l5-8773) 

Orman Umum Müdürlüğünden : 

R r. ~ Y O 
BUGON'KU PROGRAM 

7.30 Pı-ogrıtm Hı.30 Haberler 
7.33 Müzik 19.45 Serbe11t 10 
7.45 Halıl•rleı· dakika 
8.00 !\!üz k 19.65 Saz erleri 
8.30 Evin saati 20 15 Radyo gaza. 

... tQi 
12.30 Program 2u.4;; Müzik 
12.33 'l'uı·'kçe plak 21.00 Zir&llt tak. 

-
Oda 

l aranıyor 

Calata88ray, Tak"ım ve C'İva• 
nnda l'Ünet görür boş bir oda 
aranıyor. İdaremizde M. M. TÜ 

m.u~una mektupla bildirilmesi. 

BORSA 
6 • 10 • 941 maamel·ni 

12 45 Habcrlcl' viınl 
1 k 21.10 M!;zi'k 

Orman Umum Mudurlutünı bağlı Devlet Orman iıletnıelerı revı. ıa.oo Türkce P • 
rinde çah~tırılmak µzere imtihanla 5 muh&11ebeci, 4 muahesebeci ınua. Ja.30 Müz.lk ~!~!~ ~~~~~ına 

l.oadra 1 Sterlla S. 2t 
Nnyork 100 Dolar ısı. :ıu 

vini ve 2 muhasebe memul'u a!ınacaktır. + 
ı - Talipleı-in mıımuı·ın kanun unun 4 üncü maddeaındekı evaaf ve 1 18.00 Progıam 22.ao Habcrleı 

ıeı·aiti haiz olmaları ve askerllklerin i yapmış bulunmaları ı;attllı. 18.03 Orkestra 22.45 Mtiıı:l'k 
2 - Mubasebecllii'e talıp olanların lise veya yiıksek mcklep ~e mu- 1

1

111.00 Fasıl heyeti 22.55 Kapanıf. 
hasebeci muavinliğile muhasebe memurluğuna talip olanlıııın da li~P v11 -------------
ortamektep mezunu olmaları ve bu taliplerin yüksek mekte&e kayıtlı bu. 
lunmaları lazımdır. 1,--------------

3 - Müsabaka neticeai müsa•i not alanlaı· arasında Yülaıek İktısat Blrlacftetrla ı Salı 
ve Ticaret Mektebı Lıııesl mezunu ol anlar tercih edileceklerdı r. 

4 - imtihanda muvaffak olanlar herhangı bir ı~etnıede nıuvak. 
katen staj gör ccek.leı dır. 

5 - Kazananlara 3666 sayılı kanun hükümleri daJresınde nıuhase. 
becilere ı 70 ve ınuhHebeci muavin lerlne 100 ve muhaaebe memın larına 

138:.ı H· 
Ra •aza 

ıs 7 
IJ57 
Rıamt 
Eyllll 

21 

Hızır 155 

:enevrc 100 in Er. 
M a rlt 100 Pezeta 
Yokoha. ıoa Yen -.-
Stokho, 100 l. Yeç kr JO. 75 

NOT: 4 Birineitcşriıı taı ihli 
hilltcndlkl İt;vcç Kronu 30.SS75 
olacak iken sehven 30.i5 )'azıl. 
mıetır. Tashih olunur;, 

EStiAM Vi TAHVU.Ar 

lkramlyell yliııde S 19)8 -.
Yli&de 5 ,, 19» f:rsaal.t\,.IJ.C. 211.~ 

* TEVKİF EDf LEN MUH-1 
TEKiRLER - Karaköyde 3 • 
numaralı Yüce kundura mağaza
•ında tezı;ahtar Mihal. fahiş fi
J'•lla ayakkakbı satmış, yakala_ 
narak dün Asliye İkınci Ceza 
mahkemesinde sorgusunu müte. 
akip ~vkif olunmuıtur. 

TU R KiYE 
IS BINKASI 
içük tasarr ıı/ 
lae$apları 1941 

iK RAMiYE PLANI 
KEŞiDELER: •Şubat, 2 Mayu, 

ı Ağustoıı, 8 İlkteşrin 

tarihlt>rinde yapılır. 

1941 IKR t 1 da 75 liraya kadar ücret verilecektir. 
AM YELER 6 - imtihan 14/10/941 aalı &'iinü saat 14 de Ankaıada Orman u. ı 

, 7 IJ4°Sıw ... Era11rv al --.-
" 7 "2Ul7 38.SS 

Muhakeme, dükkan sahibi 
Yor~inin de suçlu ol<ırak celbi 
için ba11ka bir güne bırakılmıstır. 

Ayni mahkeme, Bohor adı~da 
bir seyyar satıcı,yı da çay üzerin
de ıhtiki.r yapmak suçundan tev_ 
kif ctmittir. Bohor yerlı çayla 
kara91tırdığı harmanın S gramlık 
paketlerini 5 kurutıa satarak ki
loıunu 1 O liraya getirmekteydi. 

+ BEYAZIT MMYDANJ'f>.'JN AS 
FALTI - Beyazıt meydanının aa. 
falta tab•lli Belediyeye 40 bin liraya 
mal olacaktır. Gelecek !!Cne Sultan. 
ahmet meydanı da asfalta çevrı1e • 
tektir. Beyazıt meydanının asfalt • 
laamas: C!lmhurlyet; bayramına ka
dar bitirilecektir. 

fr iYATROLAR) 
ŞEHİR TİYATROSU 
T•'"'6afı DrGM kumı: 

Salı rono aktamı aaat 20,80 da 
B.AJILJ:T 

Ttrtce.ı Uaiftt'lhe tq1u. 
~fuMli 

1 adet 2000 liralık = 2000.- Lfra mum Müdürlü~ünde ve lstanbulda Orman Çevırge Müdürlüğtinde ya. 
3 > 1000 > = 3000.- , pılacaktır. 
2 > 750 > = 1600.- , 7 - Taliplerin aıağıda yazılı vesalklerinl dört adet fotoguıfla be.. 
4 , 600 , = 2000.- , raber istidalarına eklemelorl lazımdır. 
8 > 250 , = 2000.- > A - Nüfus cüzdanı ve askerlik ten bırakılma kltıdı, 

36 , ıoo , = 8500.- , B - Hüsnühal kiitıdı ve sıhhat raporu, 

" 7,5 9U 1\iırla bere11 I LH 
Aaa. Demlr1ı>t11 1 n ı -.-
lı Baal•aaa na ma 11.'JS 

., haalllne 12.60 
Aal•• lmeato 9.81 

\ Glcilı. Eıtant Vuatf 
$. DS D. -GllH t ıYar111kl) 12 22 ... 04 

Öib ı)6 " 12 02 
iki ..ıı ~ J2 ıs ıs 

Akta·• 12 t 17 42 
c:::::: ___ - ----- =-

Yataı 80 , 50 > = 4000.- > C - Mektep diploması, 
300 , 20 , = 6000.- , D - Şimdıye kadar çalııtıjı yerlerden almıı olduklan hüsrıO hız. 

•••••••••••••••••••••••llİilİlılıiıi•llİİllİ L met nrakaııı. (7318,8827) - - - - ----- -----

\il !\O ıf •• im •" <Yan ak!) ıu 44 ıı4 2o 

Sahibi: Z. T. EBÜZZiYA 

Neıriyat Müdürü : C. BABttN 

Basıldığı yer: llatbaat EBÜZZIYA 

Biigülc zabıta romanı : 27 

Dow .. ,ırrnııtı : 
- Ne yapıyol'Sunuı, diye batırdı. 

Battaniyeyı yakacaksınız. Ve yerin
den fırlayıp sol ayatne basarak ki
l'ıdı söndilrmiye çalıttı. 

Lane memnuniyetle gülüyordu: 
- Bunlar, dedi. Bir jüri heyetini 

ikna etmiye kifi gelir zannederim. 
Dew bu sözlerden blr ıey anlamı. 

yor ve aptal aptal bak11uyord11. La
ne omuzuna YUrarak: 

- Biraz daha sabret Dow, dedi 
Zannedersem aeni kurtarcaj'ıa. 

Babam, koridorda dol.qaaa pnll. 
~ana bir i .. ret yapb. Adam bpınıa 
kilidini açtı ve biai ılı .. Tı cıkardı. 
Jtori4onı seçerken cWdEM ettim, pr. 

diyan bize fena fena bakıyordu. Mis. 
ter Lane'a baktım, dalgın daların yıl.. 
rüyordu. Kendi kendime: 
c- Adam aende, dedim. Artık 

berıeyden ıttpbelenmiyı başladın. Bi 
zi gözetlemlt bile olsa elinden ne fe. 
nalık gelebilir ki? 

• • • 
Müddeiumuminin beklenıı salonun. 

da yarım saat kadar oturduk. Hu. 
me'un itleri varmış. Miıter Lane ba 
müddeti, hep plerl kapalı, dtıOıa.. 
mekJe geeirdi. 

İçeri girince Bume: 
- E, KJater Lane, ...._ Anlama 

Hkalım. 

- RuWııw1• ~ •net 

Dow'u maaum aannediyord11m. Şimdi 1 ııağ, aol meselesinı ıııbat etmek httkl 1 Uı·ıncııı'ne -~ -l --k H- b' . 1 Miııter Currie .,-1 • , •- b ı •· 6 F k • nıanı o aca . em ız ıçe. - r o zı ,.anımı~o· 
uıı una emın m. 1Laten g çtu. a ·at bız bunu hızıat rldcyken b' h ı· t k E:r. üd ruz FuL:at b··,e bu da d 

N · b h""k d. ? - d . ır a a yap ı . tier m • · u vayı ne en u. 
- e ile una u ime klıyonunMuz uzenn e tecrübe ,ettik. Ben bilhasııa deiumumi hatayı anlatlı ise brzl ka. 7.erınlzc aldıgınızı soyler misiniz? 
- Patience bıze an attı arını ıs bunun için Leeds e gcldım · yoını lJo 1 1 d k 1 1 k' t d b Avukat ..,,le ek , , ' • nun sayes ıı c o ayı .a ma e e ı. o- r : 

ter Hume a tekrar et. w un duşünmeden yaptığı hır hare- 1 D ·' uk t ., T b . . 
Anlattım. En ince noktalarına va. ket esnasında sol ayağını mı yoksa ır ... V ow unş avd a 1 vkar dmı · t ·- u nf hır sual, dedı. Bunu sol 

•· bel · k t - ' - ar. ura a, ya ın a. smı nıanızın sebebi ne? rıncaya aadar kı yarım saat o- sa ayagını mı kullandığını aıılaıııak M ·k C .· 'dl 
nuıutm. Hume alaka ile dinlıyordu. için .. , Dow sol ayağını kullanıyor aı H u~~ıer r.bl i 

1 1 
1' bnınla Lane blribirlcrine bnk.ş. 

Ben Wtirlnce: Hume bir miıddet duşilndükten ~on A kayl !.
1 

onka C r .u rı~a ım ' tılar. 
M' d d' B ı h ra: vu a "ar urner ıışman, ya . 

klı:- ıs T~u:''~\· ~ ı. F u~ ~r b a~ van, fakat çok girgin bir adamı!• 1 1 Oı tı:.da bır aebep .vok. Ynlnıt 
aten para ı ıı· er. E a a

1
,, böenı - Bu Mzleriniz beni yıne de ile. orta yaşlı sayılabilirdi. İçeri gil'ıiıği h 1111.l'k 1 tediğlnı~z şey '°u: Bu d::nn-

yine. de tatm:l° ~tmiyor: vve" Y~ na etmiyor, dedi. Mfıcrımin ma \t- miz zaman, sandalyesinin arkasına yı bır tecı·uhe iı;ın mı uz ı ize n.<!ı-
le bır tablllı hıçbir jüri kabul et. tnlyetini lsbatınııı o karlar kuvvetiı 1 ış ayakların 1 1 n:z, yokııa hakikaten Oo\ı ııı mnsullt 

t 1 · · d ı d yas annı , ı c a masanın . mez. k ncısı, dayan ıtınız esas arın eğil. . . k t ·8 . 
1 

il h olduğuna ır.nnıvor ınu t,., ız? 
1 i .. uzerıne oymuş u. ız gor nce e. · · 

bazı .yerer çurük. Lane: ınen yerinden fıl'ladı. Kendimizi ta- - Yok canım! l:!•·n Ilı>. Un mile~ 
lrlıste~ Laııe.'. . . - Z~nnede~enı, dedi. Kanıınlıırı.

1 
nıtınca da: ! rim olduğuna kanUm. 

- Çurük m11, dıye hayretini ızhar mıza gore hır adamın m!iı!rlınivetl İ t d dl T .. k · ted 1 B f, ü ü Ü b lb" • 
etti. Meseli ltanglleri?. iebat edilmedikçe o adam l'nllR\ll'llİur. T.' - k'ş C, i e . M ~:::ı rorme t ı~b ı. k t.ı~ s; l!~ ~. m z ıı· ll'llıuze b•· 

- Meseli ıu ııat, ıol meaelet1i. Bu, l - Pekala, bu işle aliikadıu· ol11. l "1ıml dım!lcbehr. tt' u eDumuhm kk adna ıı .p ltıı anırl. dl 
· k '1 tl hllkll ,. fl · s zer en B se ı ve ow a ın a. - a y, e • Fikrini MiP.ter flzerınde at yye e m yur tU. ca~ını. Şımıil bana birnz mııvfl11de ., 1 dü ti 1 · · . d ,, 1 dl C ı • d ı ti 

1 k bı --• d ıı.ııd· ,.. flh edl i b k " 1 . ~ ş nce erınızı e ııı•Y e • urr ere e an a ece r m ...... e e5 • ır. maama n 1., aş ıı ış erım var. · 
bunu doktorlara IO\'&cafım. Eğer Üc0m6z de dı~ıı?'l çıktık. R··n•mlr. Lane sordu: Ber. mahut na~~rfyeml. tckıar• 
kabul etmalene ılzin de b6t6n na. m!lıfdeiumuminin inadına teerlP.mi•. I - Ne ıanıan söyledi? başladım. Avukat ıarllnı hıç ke :nıc:-
uri1elerlnis buna iatlnat ettiti ıçnı tflt. Lane: - Bıraz evvel telefon etti... Bu d"n ve en uf11-k bir hnrekct yapnıı&• 
aöslertnlsin ltir hükmtl blmııacak. • - Ko .. ku:vorum ki, ded1. Rume'un < :ırnda yardınıınııa ihtiyacım ola.

1 
dan !!Onuna kadar dlnledL Nihayet• 

- J>ediibU kıaaea doirudur. Bu, ılyalf ihtirasları adaleti vet-bıe p.. -ok. (Dftta1tn ...,..) 


