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,;dia· makamın~. a•zetec• lk •., .~~ ~;.•n Dede E'jendı· konserı· 
SİYASİ VAZİYET 

Türklyenin 
hakimane 
siyaseti Bir _.te tOlı t.alda olcluiumma Temyiz MahlremeıL la Cle 

harikulade enfes bir kararla teyid ettiği hir da.a yüziinden Dün saııt 17 de, Yemiştekl sebze T ürk:İye cümlıuriyetinin tim-
1.tanbulda ulive mabkemuiain huzuruna çılmuttık. hiılinde Rtiırtem ~e L&tife ait yası- diki harpte b&flachtmdan-

. ., hanede bulanan karpltltt birden atq beri takip etmekte olduta metin 
B. dwa -••111da --·- iri, ONdaki heyeti hakime •• almıı ve infılik etmiştir. İyi bir te- •• b • ı ve aabit aiyasetin isabeti seneler 

iddia makamını itıal eden mNdeimnmnt ~ pzetec:ilik sadüf csert olarak, içeride kimsenin t l e a.çtikçe bir kat daha tebarüz et• 
tekniiinin icap ettirdiği zaruretlerin mahiyetini bilmiyorlar !"e bulunmaması yüıilnden insanca n- m u n a s e e e e e rnıektedir. Bütiin dün1a11 barp 
presia bilmedikleri, anlarnadtklan bir Mdilenia davuana rü.yet yiat olmıımıştır. İnfililmı ılddetln • aı.,i aarcLiı veya tehdit ettiji bir 
ediyorfardı. Teferruata riritmeden yalaıa fU kadar eöyliy~ den yuıbane harap olınut ve c:ı .. r. a.nanda huzur ve Mikianuını he--
Müddeiumumi bizdeki uıdı cünnüyü, sazeteye .-elen herhangı daki 86 yazıhanenin de camlan kı. ı• ıtaıabal Konaervaıuarının vvdlil da imtihan ebnlftl. Bu muhterem tis-

-Lk!L • • :.1__ .:1-'•-~:1 bit nlmııtır. Bundan baıka bu yaı.ı~ '"'-d• ... onserl halkımızın aan y D k'O taddan soraam ve desem ki : m-. •emen ,.bu.a •alanıma nıo-bir bavadiai tela• hın - ettırmemLf guuabJD _,,_. .. lv d b l "-"' " ... • azan . o l r k . d h haf t-:-t;.. 
lörmüıtür. • neni~ nllında ve c ann a . u unan Tiirk musikisine ne kadar su amı~ ol • - Dede Efendi onserın e mn • aza e ··-ı- u. 

Bilml·.----ıu ı..: suete- ıelen havadisler bünyeleri ita"harile muhım mıktarda ye~ de ezilmiştir. doğunu anlamamız için gü~l bır O sman Şevki Uludag"" telif takl1mler yapan sazendeleri Ayni ~anda bu siyaset biç 
"'""'" .. ., " - L.:.. .:ı..b 1 vesile oldu. Endenm musikisi, nra7 imtıhaa ettin Ji\1 ft onlara kaç nu- bir tarafın aleyhine •e zararına 

tahln"k edilmit havadislf'rdir ve onlann doğruhai..daa - ...... e Dr T~"ik Saa[amın muılkisi, Bbana muildai. .. diye mıl-ı mara nrclin1 da tevcih edilmit detiJdir. Çün-
etmeyiz ki temyiaen veya istinafen o havadisleri tekrar tahkils el- • .. I ' 6 U bir varhtı milli kültüre mal et- knr) ında dahi (R. bemol) kullan- Zanncderım, Hafız Ahmet Efendi, kü TürlO,enin hudatlan Milli Mi. 
tirelim. 'lnı·-·r·ı·ie'!J• mlyerek bol ketıedea batışlamak saf- :ınamııtır. Acaba Sadi ne di7e buna mut:ıdı olduiu Teçhile manalı bir su. salda kati ve daimi olmdc üzere ·ı· · h • ti • lnf ima- U ' .,.,. ~ .,. Tfi k ın b d • rette sukut eder. Keşke o olııun bu Adliye cihazımızın, gaxetecı ığın ususıye erme TA o leUnde bulunanlara rağmen r gen~ ır pay ayır ı. te .. bit edi.'miıtir. Si-•etin:n de 

.. Ad' h J• • · l koıı re mfınl olsaydı. Bereket versin .,--·sı .ö.":zöfiden matbuat kanunun n"' oazetecilik suç nnı. a ı c.e· e zyesz malzemesile hlenen sea sanat.ın n e.~· Kemal Nıyazı (kemençe), program U --•ı' asırlardanl..--" bakımsıı 
.. - ~u --. • ih d '.I... ı ki ı DllrrO (t.anbur), sazına ve sana ne .. -.,- u.:rı raiıDle bir tutmutlur, yani itin kolayına kaçnufhr. Adlıyeye - Gene-1 Dr. Tevfik Sa~lam siz abideleri karşısın a ucn ı er nın dan anladığımıza göre (ı·ast) maka. hlkim bir üst.ad olarak bize " kur kala.n yurdumuzun imar ve ihyatl •=--- atılaya-•aına bizdeki hususıy· elleri dümdüz etmeyi tercih et- ·- "' )'fieelliini eörmek istiyenler, bu ve- mından takalm yapacak ve aonra d ( k d aml Ih 
...... '-• Tıp Fakültesine sekiz yüz otuz sıleden tatifadc ettiler. okunacak olan (beyati} makaımndnn ve olgun nağmeler sundu 8 ta • olduğuna göre · ev ı su v• 
m:.tir. • dokuz ciltten mütetekkil bir kü. 1926 da benim tqebbüsümle ve bir .-rkıya yol açarak okuyucuyu sim) denilen lrtkalf bestenin bizde salahı temindir. 

Müddeiumumi takibat ve tahldcat yapar, ceza ilter, fakat ı·· h h d' t • tir Stajye!' ytız yirmi sanatkarın iştıı ö.kıle Türk ora)'& t• ıılım etmek ıçin o makamı henüz kııybolmamış bir sanat oldu. Türkiye cümburİyetinin b~ 
suçlu benat ettiği zaman ona bir mesuliyet t~vcih etmez. t~ieb:7:re eb~yki~a~~·rd~n bazıla- O~ağının verdiği konserden ıonra göııteree ktt. Onun ııanatlndcn güzel tunu ıosterdl. .. •• müddebirane siyasetini berbangı 

Gazeteci halis niyeti rlc yaptıiı her netrıyattan ıonra bu aet· ı t . d'l kt' ben de tarihin sesini dııılemek zev. bır çevirme hareketi b<'klemektc Konserin idaresi hakkında da blr surele ümidsiz olaa bile müleessiı 
riyatt&n zarar görenler (&rafından mahkemelere ıürüklenir, mah- n evzı e ı ece ır. kind~ .mahrum kalmışt.ım. U G~ııno haklı Idık. Halbnki böylf! yapmadı, kaç not !llve edelim: etmek vahi maksadile yapı an 

I . hkem l · d ~ h irer musikısı beni sarmıyordu. zn ve (ra t) başladı, (raat) b1tlrdl. Yolu- propaganda ve ifaelerin tamami-
kum o ... temyız ma •. e erı~ bi•. ugrdl~ır, ba!'~!_...:.c· bir idare GUmrUk ve in hlaarlar yakın komşulanını:ı.a kendi musıkl- nu bulıımıyan okuyucuya Artakının 1 - Şa~ içtihatları 'bir tarafa b 
A~ matbuat maesses7.sı r a ıye, .rr. ~ • ~ • ki 14fl 1 mizl a~ıladığımız devirlen bildığ'lm kanunu hafif perdeden, bir Uç nat. bırakınnlıyu. Ferahfezl pe,revinin le tesirsiz kalmat olmasının ıe e-

müesses«" 1 klldar memlek(' te luzumlu deiil mıd .. ve .. ~.1~· bsr Ve il ae ıçin bazı yeni besteklrlanml%ın Mı. me ile (Beyati) makamını g6sterme.. beeincl aatmnı, saz.lar (darp) h olıı- bi de bütün dünyanın tasdik etti-
tecellüdle bulün memleketin huzunında açık konUfA~ durust ~a- Gümrtik ve İnhisarlar Vekili Raif sır radyosundan ıın1,.'Trıe avlamak ve- seyd1 buyuk bir gaf olmaaı çok mub. rak çalt!ılar. Notada böyle çalınaca- ii politikamızın metanet ve ısa· 
utidnin memleket davalarında iddia makamını 1tıral etmıye Karadeniz tetkiklerde bulunmak ü- ya keçi nağmeleri sıralamak untlle temeldi. Kemal Nıyazt de bu rece tına dair l~ret )'olrtur. betidir. 
hakkı y~k mudur? zeNJ dün .Anhradan te}ırımlıc ıcl- ortaya atbkları prkı~ar bana zevk iyi durumda detlldı, hatti (G6nem 2 - Fcrahfni 1nrek emai inin Örnek olnuya f&)'an olan a,.. 

ı . . mıştir. •ermekten uzaktı. Plakların piyasa.. seni. .) ıaıkısının (Senınle bir gece (z.emin) 1 ııaı.lar, (meyan) 1 oku\n- belrimane aiyuetin isabetini ~ 
fte aıze hır bilnw!ce: • • • 1 ya kotü mallarla ~aydıkları damping, olslım nihan ı lmımını, dığer sazlar- cular tarafından tekrar olundu. Bir bat eden IMirhan -.e deliller te-
0 ter nedir ki, onsuz yapamıyac:ağunız halde ~etını . b~r Şlrkefl Hayrlyenln memleket içinde ve dışında Turk dan avrılarak bir oktav ..,'llksckt.en eserde aalıibinln yapm.adıf'ını yap. __ .:a 

1~·-·· bi!l--d d ta ihti " " vali etmektedir. Dün Ankarau• tirli takdir edemeyiz ve ne o u ... - ıUDC en 01W • • - kıf tarifesi mu ikısı diye radyo dalgalarına uçu- çalacak derttede aksııklık yaptı. Rlr mıık, hatadır. --..ı-Lr 
aaala tanıdaiunızı iddia ederiz. Cevap: Matbuat. rulan hisleri tırmalayıcı şarkılar arkadaşın (Anlaıılıyor kı yaelandık. 3 - Faslın mUdürl ellerini Hlla- nefredilen teblij dahi bu ..--

• ABAN Şirketi Hayriye bu ayın 20 aindeıı dinlemekten dahi zevk almadığım için tan eonra kemençe çalınamıyor] de- rrıalda bir vazife yaptıktna inanıyor. delillerden en yenisi bulunuyor. Cı/ıatl B itibaren tatbik edilecek olan kıı ta- 1smım Dede'nin eserlerini dlnlemıye mesıne rai'uıen ben Kemal Niyui- aa, bununla sahneye hlklm oldutunu Guya AJmanyanın bir t.lona 

Tefrlkaı 87 YCUGJ1 ı KANDEMiR .............................. _ .......... 
Bu mevzud• akhma gelen her9eyl -.n 

ikna edici kellmel•rl• anlattım 

z ol u •unu 
C'l'mul P ı ıı 1 asen hl.' 
rrııı.reradan tekınd in . onu rla 

rlfelerlni huırlam11t1r. Bebek }tat- elbette koşacaktım. nln bu dt:fa uğradığı muvaffakıyet- gôstermelıdir. Biz onu çok defa va- talepler serdettiği, tazyikler yap
tından tramvayların kaldırılmaıı ih- Beynimi burgulıyan bir hiale kon. etıliğl, daha ıı.lyade konserdeki amu- zifesh gorduk. bğı. Bulıaristanda tahfidatta b~· 
t1malini gözonGntle bulunduran İda- ıerl verecek olan sanat.karların lslm. mt kusurlardan aldıtı teeaaOre atfe- j - Söı.lerl. okuyucular arasında 

1 
___ ..J T""rk' k bıı 

re yeni tarifelerle Bebeh hattına 11- lerlni ve okunacak ~erlerin liııteıııni dcrlm. pa1laotırarak blTlnl ı~letmek ve dL uauuiu •e u. ıyeye rf' •. 
lıyen vap·ur ııeferlerinl mühim mik. öirenlnce Dk hayal sukutuna tığra. ğerini ıuııtunnak gibi yapmacıklara taarnız harekelme geçmek uzere 
yaata artt1rmakt.adır. Bundan b~ka dım. Bunların içinde ııevdlklerim ve E erleri plaklarda ve gazmolanla yer vcrecc~imlı.e tarih musl.ldsinln, olduju zebabıru tcvlid i~in aoıa 
talebe, memur ve lfçilerin gidit •e san'atlanna hllrmet ettiklerim yok rencta olan, bununla beraber Ti1rlı: tarihte oldu~ gibi tem iline olan haftalar zarfında muhtelif mem· 
geU, saatleri do nazan itibara alı- dei;ildi. DlltTll Turan (tanbur), Ke- uıirıni ve musikıBinin yüce hüvlyeı.ini 1 mecburiyeti unutmamak lbımr,ellr. balardan birçok haberler n fA:ri--
nara\c tarifelerde ona göre tadDit mal Niyazi (kemençe), Nuri (Sine flmf olarak anlamadığı tçln hatalı 6 - Saslarda kayııaşnta temin .ı.r uçurulmuttu. 
yapıllJllftır. kemanı), sevdiilrn kimselerdi. Dl- tarlalar 7apan Artald (ka~un) V-: etmelidir. Her sazın, onilndekl no- Bir maluadı mabeuala İfAe edi-

Denizyofları İdaresinin Adalar, ğerleri dahi tanınmıe zatlardan ol- (Şehnaz) taksimi \ııabet etmıştl fyı tayı tıakkfle ~alma!t ~ onıı bir .., . I T"Wk' Al· 
Kadıköy hattı tarifeleri de ayın 20 malcla beraber, 11munı1 heyetin Dede baeladı, fena dnam ett', fena lı lır- ilave etmemesi temin edilmrl!rl1r lea bu ra':ay~t ere rye ~4;-ük 
sınden itibaren tatbllı: edilecektir, Efendiyi iyi temsil edeıaı1ecetı ~ dl. Saz.endeleriom uzu lal.b er il - Uzun taks mlere 111 ı~aade e- JnaD)'a bıçb1r zaman en. '"'lr. 

ı 1 naau beni Sardı ·, ve yazık kı, Turkcın ynpınak merakına kap '1 1• r A t • d ıl ...... melidir. Hele eaıcndelerln ma. bir ehemmiyet atfetmemıtlerdır. dnrenin hazırladığı tarife er tas. k nl ı ı "'" bir daha 
dik edilmek üzere Milnakallt VeU- sanat musikisıni gostermek hevesıle 1 n taksıml de uzun ' ' ızı 1 n r ıet ıı:osterm it nlyf!tine muhtelif Ma.ahaza bütün cı"haaa 
Jetine ~onderılınittir. yapılan ~ tefe.blıils, zanlarunı te- hatalara boğaldu Çeki'• P'l ve ıtln e. makamları dolaımalan hata içinde i~t için her türlü asil ve eautaıı 

)'it etti, Dede'llhı tuba !çın afledfl. nflnıez bir ınrette dev,an •tı. ş aı hatalar do(:'uruvor Uir makamda tc. mahrum ol.a bu nepiyabn ıe-
CIOmrUk varidatı mu bir ıulkan oldu. gibi üıerfndt eok lş!Pr 1

" h r ma- nevvuler tllatermive kalkmak. anat D Haziranm on sekizinde akde> 
artıyor ••• lulmda Sabi ve lralc üzt> tlt> ııırar d<>ftll aıııl makamı anlatnama.k ehli. çe d • .. d ıluk 

En önce okuyuculardan batlıya- etmeğe rıe !Uzum vardı $ hnıu: tak. 1 yetsi~l ti dem•ktlr. I~ • a enu tecavuz ve o~ 
ist.anbul ~mı1lklcrlnln eylill va. 

rioatı atustoı ayına nRıLarnn takri
ben" bir mısll !azla olmuftur. Atua
tos ayında elde edilen 900.000 liralık 
varidat harpten sonra lıeıncn hemen 
en duşük bir vazıyctti. Eylul ayın. 
dakl varidat 1 milyon 780.000 Ilı ayı 
gl'çmlştn. Avrupa d ml11·ollarıle mu 
vasala temin edfidıkt n l!Onra bu ye. 
kiınun ayda 4 -6 mılyona kadar çı
ka<'ağı t.ahmın cdllm ktcdlr. ÇOnkfı 

Rulgaı1 tanda TCirkl~P çın ınfihım 
mJktarda ıthallt malı blnkmışUr. 

Otob Uelerln 
tarife al 

yeni 

Zam tnleplerl Gzcnnc Beledi~e, o. 
tobüsler içın ymi bir tarıff' hazırla
maktadır. Tanfe 31 tcşrınievvelde 
tatbik olunacaktır. 

Parti Ocak 
konırele•I 

!im ·. sım yaparken t.aban tab na z d yol- ih n • .a , 
1 

h ve ıallfUe anlatması ile teyıd e-
lara sa landı. ı 7 Vt' n ııvet ~·en ". 111 unll dilm' olan itimadkar dosth.dıc Olcuyuculardan ikN sılnl«an, biri P vanılan ıuıkast>an ııonra, dlı:ı>r mu .. lf • b" bil ha• 

donuk ve her fiçGnlln se ı milte:reddıt İstanbul Konıı<'rvatuar . 7. ·kit Dıı-, ,ııu O!ltadlannın h ınlarını da bu ı'nunaaebabn! hıç -~r. vec e t-
•e kıfayesb.dl. Cemal Kamil. serbest de oğlu Hafız Ahmet gflıl Tıirlr mu. ik bP '<'n Jmrt.armnk için kat'i mu. leldar edemıyecegını beyan e 
z.amanlarınıla çok güzel okuduğu bal ııikısınin en salahlvetll fü•tarlmıı ma. vaffakıyet hukmü verllnıeden sahne mek hususunda mutabık kalını,-
d". Dede konserinde eli fenn bır du- lılıtır, bu ~enP nürrfı 11e h\rlık p ye çıkmamnlıdır. !ardır. 
ruındaydı. Şüphe~lz okuduğu eserle. Ankara ındv~uml ki nııtkiırlan' Dr. Oıımar ş.. f l f nA(; Bu yeni dostluk •esikaat il• 
rın büyüklüğünü ifade P.dememek - Türkiye ve Almanya arasındaki 
k rkusu, dlnleyıcllenn k lı ndrn AdJtyedet ~. . . . . . • . • • • • • • • ..... •( iyi miınaııeba.hn devamı bir kat 

~e~~a~~:~~i~:v:~d~~r~~~m:~ıa;~~ ı Sadakai f ıtır ~ daha tezahür eylemiftir. 
• onun d ı run olmamak! bcra. 12 sere mahkum Umumı vaziyete gelince; tim-

ber kıvrak V<' p ııuz e inın fıhen. IBlaııbul M rft t! ıgunden: di bütün dünya ve bahusus Lon-
gıııi bo:ı:du. D •erleri de ondan 1a:ı:la 0 J d U Eı '1/İ Jyi Son dra ve""Vafinaton ıibi mUhinl 
muvııffak olamadılar. merkezler gayet sıkı ve yakm bir 

Tfirk muslklslnde bir çok akordla- Şilede. bir tavuk meRlesinden K. K. K. alaka ile Rusyadald cepbenİll 
rın bulunmasına sebep, biraz da oku. dolayı, hcm~hrisi lımaıli oldu· i Bugday : 27 24 .. o merkezinde ve Moıko•a istik~ 
yucuların sesini düşünmektir. Bu ren teni Necatmin muhakemeııı Arpa 40 38 o7 • • t'--d •-rk 
itibarla okuyucunun ba4lsdığı eseri, "\ıilm 234 ı 70 ı t 7 metınde Führerın nu KVJJ a '" 

dün ikinci ag· ır cezada bitirilmıf· u _1.• ı ba 1 d w h L-• •onuna '-adar ayni ""'nicdf'n okuma- 1 k 1 ICKtz saat evve t a ıgnn aueo 
" .. r • Fıtra ve zegaı iti111~ e mu e • ın icap edn. tır. le.f olan muht.erc.>m ahalımıze, vermİf olduğu büyük taarnnull 

<Meyan) lardn ses kısmak, (ka. Mahkeme, Necatinin suçunu mlllctlınlzln en hayati ıhtiyAçla. inkitafmı takip etmektedir. Lon-
rar) tarda bn \oktav) Oste çık. ı. d k' - rını ka-ılı•an v elde .attl"ı te. dradan •elen (elr,raf haberlerin-ıabit görmÜf ve vaııta a ı agu · v ·• " .. eo 
mak hatadır. Okuyucular bu hataya beı<rualı li. ndıaıyle Kııılay ve ele A1manlann Moıkovan1n kap,. 

Ciimhurlyet Halk Partisi Be iktat ıık sık dtlştiller. ' " k eserlerde \"e tahrik ııebcbini nazara alark ken. Çocuk f 11tenıe Kurumları ara. ııı Viyazma istilcametinideki ~e-
merltez ocatı kongresi dUn toplan. oyun havalarınrl.& mazur görülebilen diaini 12 sene müddetle ıığır hap sındn p ylatıAn Turk Hava Kı.1. raklcilerindrn endife ithar ediJ. 
mıştır. Birinci reiııU~ Ziya Kara-ı bu hal, ( fe ahi eza ı bto~tede bile ikı se mahkum etmııtir. rumuna her veçhıle yardımda mf.'kteydi. 
mlll'Rl ~Dml~tlr. A.ıa enelce arze. dela tekrarlandı. Hlllbukı on bq ıe. oo unmllları luıumu ehenıml)etle 1 M alro-
dılmiş olan dileklerin tahakkukun • ne l'VVel Ttlrk Ocagı kon erınıfe * HEM SUÇLU HEM GOÇ- arı.olunur. Fakat ngilizler yalnız o 
dan dolayı memnuniyet. iM-yan etnıJt R..uf Yekta, Hafıı Ahml'L, Alı Rıfat., LO _ Bir müddet evvel. Bc~ılc , •• • • , , , • , , •• , • • • • • • • • • va istikametinde defı1 ayni u• 
Ve --•-1· ıdare bevetJnln ipk•·ı kara. Abdü kadır ve Jıımall Hakkı glbl ııa. ,1 maada Rostof n Kaftcasya İlf ... 
~ " ... tııta feci bir cinayd iflenmi, • • Pollataı ,..._ .... _ rile konçeye nihayet ftrilmJfllr. Jlhlyetll 6!1tadlar bu nc.>,;t haı.alara lıarnetinde dahi Almanlarm uerıw 

meydan vermemiılerdt. On beş tı"ne hami ve Cevdet adında ilci çocuk, yangın bacla ft'JCI diklerine çok ehemmiyet +emıelr· 
tçınde bız bunlan anhyamıyacak ha- bir içlcı Keee-si aonunda Beşikt•• Y a tedirler. Anta,.ıan Alman lnn-•aarlftaı 

unn k cap et 1 • ı 1 . Ne hl~ im. 
b4' bu m~nuda ak! ma ~elen her. 
·~yı. en ikna ediel nlım lerle, en tat. 
h d lle anlattım, durdum B ltOn bun. 
)arı teaala ıada1ıs dinil en Enveı 
Paşa, nihayet en kadar O) lıyeb idi: 
tEvet.. C•mal Pa a ıle. k rarla,tır. 
dıtımız veçhlle A ka\Hıtta görti!ttnrvı 
fok 11terdlm Y ı k ki ıtt'Ç kaldım, 
aüııftnde yet.iıemedım B ZI sebepler 
lıu mfill\cata mini oldu • 

'rı San' at mekteplerinin 
le gelmi~ıı. taksi mahallındc dcğnekçilık ya- Dün Cağaloğlunda Batmuha. vetleri tili ve miteff!.t'T'ir itlerle 

Sazlara gelince: Keşke (tabım 1 pan T e-vfiiiı bıçakla delık de ılı: ııip sok üında 8 sayılı apnrtımn- I hed....a- Lı.. 
denı1er ''• çıı.lıının ı.evklnt ~ore va. 1 d" ., mt!f!iml o)maytp an •rnıırn: u--

"d .. rek öldürmüş er ı. ın L ırı"'c"ı katındaki mutfakta ça 1 l b'I _._ • · K nlll pı1an nağme dızllerine hu k n erıic rJ " an ~vve u "'8 ı mea ıçm ı 

O sabah bö~ le ceçU. Ötlt'den on. 
Ta (sel, biri kte bır &iyaret yapaca
v ) dı:yerek bf.nl yanına ııldı ve Bu. 
haranın tanınmıe eah lyetlerinrı n 
blnnlıı enne cöt ntü Bu ut ılk ~n 
d nberi Ener 1'&4ara ballann11f, i. 
d ta tapmıı bir mlinevverdl B na. 
enaleyh 'Enver PA'8 onunla rnk 1er
bf' t 16rll11iyordu Beni bırlıkte 1'6· 
tilrmQf olmaaı da, bn zatın, lddlsla
rımı kısnuın eerheder malı~ttekt 
ao:ı:lerlne eııblt olmaklığım lçlndı. 

Enver Paıa. abalı kahvaltl!!ında, bu. 
rRda } pnııık 111tedlklerlndeıı saralıat 
lr bah!lrtm~letı. F 11kat iıte ş1md1, 
ap ıçık konuıuyordu. Uzun uzadıya 
'J' nrlan, Buharadan hah edil
d kten sonra P~a: cEvet.. demitU. 
eab k Buhara Emırlnın isyan hııltn. 
de bulunan kuvvetlerınln baeına geç. 
mek lazımdır. Gorfiyorum ki bu zor 
e1makla beraber, pekill mün\ktın btr 
.. rtlettir.> 

Eşraftan olan zat, Pa anın bu ao. 
dnü iıltir ı,ıtmez, hayretle ellerini 
kaldırdı: 

cSakın Paşa Hazretleri, dedi, sa. 
km Myle bir ~Y yapmayınız!.> 

Pata da ıatırmqtı: 
cFakat siz, diyordu, vaziyetin böy. 

le bir harekete pek mlııalt olduğunu 
ima etmedlnhı mib 

Beriki, daha nada konaıırıak 16su. 
aunu duynıuttu: "' 

cHayır, dedi, belki tfirkcemln fyJ 
anlııtı.lmayııı. yüzünden bu mana71 
çıkardınız Pa5a Hazretleıi 1 Ben Bu_ 
harada bir iıyan hareketi mevcut oJ_ 
el nu inkar etmiyorum. Fakat bu 
lıarl'k t d vam edemez. Zira Sovyet-
1 1 k td 

r 

daha 

.. 
Eti.hl roman: 1 O ................................ 
Ne kadu duzeltaen, vUcııdllne uydur 
mıya çalıı n, başkaııının esvabı, us.. 
tünde yine iğreti durur. Hele bWnı 
ailede oldntu ııibi, vtıcodlln iiat kıs. 
mı uzun, bacaklar kı a olursa, ne 
yapsan nafıledlr. lsmaılanıadan şaıı. 
ma oğlum. Tak IUe elbise diken bir 
terzi bulmak tçın anasından emdiği 
sfit burnundan ~en, çok tN:rilbe 
görmüı benım gıbi bir adamın bu 
sözü kulağında ktlp olsun, Ferhat. 
PeUli, ne dl)' e evde fırakla oturu. 
:rorsun! 

Baloya ridıyonuu, babacıtım. 

ders ıaatleri 
Mesleki ve teknik tedriıat mü. 

e.ıeselerinin derelere başlama sa. 
atleri Maarif Müdürlüğünce okul. 
!arın vaziytlerine ıoıe teıbıt edı. 
lec:ektir. 

Yük.sek teciriut okullatının va. 
kit cetvelleri bulunduktan ruhal 
leri~ icaplanna ııöre tanzim eCÜ· 
lecektir. 

* TÜRKÇE KURLARI -
Yabancı okullarda. yabancı tabi. 
ayette bulunan talebelerden, türle. 
çc derslenni muntazaman takıp 
edememif olanlar türkçe öğr«>ne. 
bılmeleri için husuıf kurlar açıla. 
caktn. Bu 8UTetle yabancı tabii
yette olup. diier dcnıl ... ri takip 
edecek kadar türkçe1e olmıyan 
talebelerin mağdur olmamaları 
temin edılecektir. 

Yazan : Sermed TALAY 

- Vayl Baloya hl1 Ne balo u 
bu? 

- Bır bayır cemiyeti balo verı. 
)'Or da, bir bilet de tı.n uydurdunı. 

- Ma~allahl llayu· cenııyetJerı 
nrdiklerl balonun blletlerln1 de, ılu 
katlı hayır Wemek için bcdııva da. 
ğıtmlya mı baıladılar? 

- Yok canun, öyle değil. Amcama 
ikı bllet yollamıtlar, blrtni bana 
Terdi. 

- Hil Şimcli anladım. Ghel ı gt. 
ul; mellUlu .Wam. Git e•l&dıın. 
Gatsin, ıesiP etlenmek, hakkındır. 
Maamaftlı, ben celeml:yeceila. Da. 

yer nrılmueydi. Yalnız Dede Eftn. Tahkikat sonunda yakalana- mn,ır yıkandığı bır sıradd ocak· yanmadaıemt da Odeaa ve Lenino 
dinın eııeılertne huredıl• ıı ı. nRere, rak ıluıı<:i a~ır ceza mahk,.nıı•s "" tun ı çı Y n kıvılcımlar tavanı rad R"İhİ muhatara etmekle •ti
'a7.lara taksim yaptırmakla iıt rn1t'n vcrılen kntil gençlerin muhıtlte tutuslurnıu ı<.ı da zamanında ge fa edeceklerdir. 
, cut bul.ın oostl'I ·r d · llavf' • lllıi me"ınc dün d" devam olunmu•. l«>n itfaiye yangını söndıirmı.ştur AJmanlann varmak iatedilderf 
ve ,a1.ık ki nurrn (tanb ır\ nıu •e b * YOK ALTINDA KALDI: el 

a rak 111 er azlar, T ık ın• 'lıkJ . iııtınfthe yolile ifadesi alınıtn r •ı1 gayenin kara kıttan en 
n 

1 
d · 1 · ı_ t. C::.-h 't Liman tahmil ve tahliyf' Rmelf'sir R d k' h ....L! -a• len·..ııı~·- .a. 1 nin in dıklerlnl aı. çok lıll n er ahı in soz en OKUnmut ur • ..-. 1 usya a ı arvı n..,..tee ou nnca 

neı.dlnde fena ıntıbalsr hır kt . Kı . T evfıği llhami ile Cevdetin mu~- den Haydar dün sabah vapurda ol~ görülüyor. "Bu netice ile 
ıaca ve bJrer birer tahlil edelim: trreken öldıirduklerinı söyluyor çalıtırken nohut yüklu bır sapa- dünya ııiyaıeti üzerinde tesir Jllf>: 

Rahmetli R~adın d ğerlni bu du. nın altında kalarak vücudunu mak ~tiyorlar. Bund n sonraki 
konserde en acı bır ıurette duyduk. 1 muhtelif yerlerinden ytıralanınııı ıı·1 ..... -, •niyet .. rlctaki harek&tdl 

Bunun üzrrine lhami ileri f:'" ri ı h ... ~ 
O ol aydı, keman, bı~P l'lbl' ,,. bır ve derhal Devlet liman an asta. (eı"ri altında k•laıcaktll'. 

i h 1 Aaktı R ı '· ,. ııövlenmiş, hakim ltendısine ev- ncııı'ne k ldınlmı"lır T"'" a. .., pz no avaaı ça mıya,, . r 11.ıı.. ~ a .. • Muharrem Feyzi VU-1'• 
vay darbe~tıe hı im ıahlandırar>ak, vcla yakasını kapamayı ve mah· .......................................... ....-
c•kU\'UCtlya ~ot gosterl'rek !IUı<ıı ·aktı hmede olduğunu unutmamaaını T EŞEK K O R 
Halbuki. Sadi ~yle yapmadı. (Ferah. 
feza) gibi icrası kolay bir makama söyleıniıtir. E, m 6ğrelme11 Amıle Türker1n 

aerkeşliğ;ni dogumunu muvıı ffakıyctle netlcclen-hol bol C Re beınol l nağme eı ı kaLıı . llhami bu ihtıırla 
ı ak Ye kPndı nl Dede'n ın muıııklııllc 
ula bağr:l1&şamıyan gazıno ııağm<'le. 
rıne terkcder<ık hem ( crohfeıii) 
makamını ıfa t>d<'medl, hf'm d D '"· 
nln ruhunu lncltti, durdu. Dede, 
Sad nın de çalınmasına let ak tl gı 
flç escrınde olduğu ıııbi (ferahfeD 

dınm, İzmir fon,leket haatancsı 
büsbüttin arttırmış. net1eede hi- doğum mütehu 1 1 Bny Ali Rıza ve 
kim kendisini jandarma vasıtasıle Ba~ Şc.>vkete ve çok i) i bir 1tına ile 

k t h k 

1 

bakan hutano hekim ve miistahdem. dışarı çı ar mış. ve mu a eme- al •~ k.. 1 1 · bı'ldlri 
lerıne enen .... ~ "ır er mı -

sınin badema gıyabında cereya- rını. Na=1lli hartket tntuı.tırıı 
nına karar vermiştir. Al »ıtıt T rkn-

vetiyem yok. Bir yanhtlıtca gelnııt "· O tekinin, Pamukaki, Kopııııakı ırıbı j :Hunun ue lıl var burada T Zuhal! 
lacak Hoe, davet edılsc)dını de, rı. lııı r~. Aklııudıı kalmadı. Scrm ye- Gel, ,u Befiri al sotür. 
den 1) eceKtıın Ç nku bu ıık am, ıı n ı r im rl g ıçın, zııva 1ı ar, d h hı.- Zuh ı. ko a ko~a geldi. 
dert>Ce mCblm ü~ ı undc\unı vnr. l ç rını !ıll:ı:at aahasına ko) anııyo r _ Beni mı ı;agırdınız Beyefendi? 
de, şu Aydındaki nıeehur deınlr a. 1 nk t tanıdıkl~ı ı çok .l\le e a, n C4- _ Evet. Papağan yemek oduında 
denı meeeles ne daır. En onuncu u hur mılyoncr Kavakoglunu bana ta. , S k.a d f te bih t 

1 1 1 D ne anyor. ana c e a n • -Şantelder paatahaneııınde. Ma um n ar odu. emlr madenine anı mutfaktan dı an 
ya. ora ı geç vakte kadar açıktır. ıermayeyl kovacak olan o. 'ev e, ti • bu ha)"' ' 
Tıngır Yaldızc'yr.nla orada bulu~ ıca. tanıştığın uman gonceksin ya! ç, k çıkarmn diye. 
•ı.z. Maden itinin rubu o herll. ..nteruaıı adamlar. Bir muddcttır - Zapt.cdeml)Orum Heye!<'ııdl 

- O halde balodan çlJunca Şaute duşup kalkmaya başladığın zıpır ala. Yalnız oturmak isttmılOr. ilen ıııu 
klo uırnısam, alzl orada bulacarcım, yı gibi aklı kafasından olr kııne yu. faktan çıkınca, kapıyı gagasile vu -
demek. Perapala tan yarımda :Cılan karıda insanlar dl.'ktl. mıya başlıyor. Hele akşamlıı.rı, siz 
çıkanm, oraya gelır, sız! nlırını. Eve Hııklısın baba. Senın müna e- eve ıeldlkten eonra, kabil delil otur. 
b ruber doneriz, olmaz mı!. Le t. buıunduı,rı.ın msanlıırla, b<'nım. muyoJ1. 

- Gayet 1yf olar. Hem senı, yeni kılcr araııında çok fark nr. Ama sen - Zavallı hayvani ... flenı çok e. 
t..anıştığlm iki muheııdıse ı.akdlm e- ıt ıtı< oıdnğun !çın, tabıatne . Ter, bi 1401 um. Yer yüztludc bendcı 
dıınm. Harıkulidc adamlar. İkıaı d Taılı makaadıle .Oylemcd m. baıka ldınaesi yok, biçarenin. EglC'n 
bllyük mı.u:ıt. Haıikulade ihtiraları Jl<'rk , ha)atta, kendıne :aeçutı mıı.. eeden mahrum oldıığu ıçln canı da 
•ar. Dınleaen ağzın açık kalır. hltten t crube alır. Üaı.eWc de ccnç.. 111kılıyor ... Bari bundan sonra, 1r!ln. 

- tsbnlerl ne?. sln. Biz de genç olduk, sisler sıbi, 4üzlerl kapalı tut da, akşamdan ak. 
- Va.llahJ wnuttum. Akılda tutu. 11playa zıplaya vakH ~rıudlk ._ pma, 1emek umanlan bir parça l 1.. 

lacak ~bl detfl. İkiııt de Rıl! ille pa_ ma, zaman icabı. Elln1z defaitkm, anıta ıeWn... Karıuaı doyurdun 
bnhda fstanbala .,.!en Beyaz Ruıı. •aktınız nrten, yine bDdlfinia ta.. .. , 
lardu. Rlrının adı Of dıye lııtıyor. 1 dar hora t.epın bakalım ... BoppalaL (Duamı ıar) 

Tayin 
Afyon (Hu.usi) - Vilayeti

miz tapu sicil muhafızı Sabri T• 
nan Bergama tapu aial muhafı• 
lığına, ıef rberlik müdürü SüleY· 
man Edirne vilayeti 1'efc:rberli) 
mudürlıiP:une tayin edildi. 

-~ 

""'"'""''"'"'tNM ..... t .... HtNHts:"'"1 

L_'!~~~~~~in şer,~.~ 
Para ltayb•tmelt, 6 m it 

ka.,betmenin yanında pelı 
del•,.İ:ı. 11e ehernmiy.ı.is 
kalır. "Sbm• Söaler,.deD 
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SON .HABERLE 
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ASl-<ERI \J/\ZlVET 1 1 
Al-n -Rus harbi 

1 
İNGİI.tz TP.lllJ~ 

KAllJD. 1 (A.A.) 
Orta1&4 .._. ....... ....S 

karaJ'lt> •• tllıltii: 
L~ .......... Mrwtu• 
llk~. 

ALllAK nm.KB 
11•.ı.JN. • (A..A.) 

AJma11 Wıtiil: Dtbı ... ...,. 
'kaaabna ,_..... ...,. akmJan -. 
naaı•da ~ aı .. pley ı.lyök Wr ıieant 
ıı:emilhlcle 11iJr lllısar yapaıılaııbr. 
D üıma• Al_. tepralıdan beriMe 
tl(mannttır. 

iTALYAN TEBLiGt 
ROMA. 8 (A.A.) 

ftal7a• onhllan amam lrararsl
bının «ll n -raıı wtlllti: 

Şll'MllJ Afnbda Tebruk cepllelin
dr. menlt 7• Jaa hard t __.. 
ı>ı~ade m fraeleı-bıılls ~ ,..k 
la na t~ lardetaillerdir. 

T KOian.ıs. ldlltahllılm JMTk 
müdafaa t.ı..wı saleııelr ınırette 
topa wtmllf)udır. 

fngills tqyanlcrl Y<'nıde!ı Trab
lu şelui lllerille bombalar atmışlar
dır. Bet ldei ilm tfir. 

İ taJ7aa &a"11J"91e-ri, bu ıeee Malta 
daki .... e nı bomba anu,laıdır. 

Gii..._ gauı 
....... 'ııı .......... 

ALMAN 
tebliği 

(1 a.of ..,.,ed'ft ·~ 
denizine lnmlt ve bir cephe taan-.u 
ile Mel1topol yakınlarında mal!UP 
•ilmJı olan dokuzuncu Sovyet oı8-
Mlft1Ul ricatiııı kesmigtir. 

• unda Alman ve Rumen kft. 
vetlerl ille dflpMe•a takibine batımı 
~ dotna ..._ etmiolerd1r. Bu 
takip ......... aaafız kıtalarma 
-.. a6radl Mr teşkil Azak ._ 
llİlli ulB!iıulea BerB,erek simalden 
lnea SIJ'blı kuvvetlerle •irlel}miye 1IW 

vaffak olmuetur. h earetle her ta
rafta aıkıotınlmt W-aiı altı, 1J9Cfi 
Sovyet t6meld 7Bbıda imha edile -
eüdr. 

Jlajltp edll• 'ft ıta.tof iıt ka ... 
cnıcle ptilmiJ9 plıpa sayıf duşraan 
~ mahiıs teek!flerl tara -
tındml ,..ıancı.a takip edılmekte41lr. 
•.ı.tıs tefldlleri lladopola vanaıo 
lıutaau,..ı.r. 

ffaq turrau 
Bedİll 8 ( A.A.) - SovJ'et 

demiryollar tcbekeaine karşı ya
pılan Alnuan hna kuvvetleri hü. 
cumu hauaten tidde li olmuştar. 
Kırk dördü mütecaviz deaıiryolu 
kesilmİftir. Bu bombalar, şimea. 
difer malzemesini hakiki bir en
kaz yıimı batme getirmiştir. dört, 
bet ve alta Birinc.itqrin günleri 
91 Sovyet treni tahrip edilınit. 
128 tren ele alır bMara uir•mlf
ıu. 

TamwekUnde 
ne•redllen ........ " ...... Alman lutaMnnm, Azalt de• 

zi fimalindeki mmtakacla. mütte
t •..-••leıln .,._) fiklerin yardımı ile. dokuzuncu 

• So.yet ordusunu harp harici bl-
~h ve Wı ~- u..-m~ ralrnak turetile elde ettiii m~ 
bll'aa da llewclilermıp wa... ff k;...•~ Berlin - - teleri, 
k k ~ incle imim '· n a ·..--... · •-esme mec_..,Fet r . prk harp aahaaında fimdiye k• 
n elbet b iiy& ..,..... lllGCIP dar yaplan biitüa hnekitı, tii-
o lur. • • • 5 mul bak11rıından pricle !,ırakaıı 

Tebliğin en ..... 1 halihazırdaki muazzam harekitm 
)'~t v.~ric! b ir noldaa da, ....... bir aalhuı olank aöatennekte-
bar ~ofeSİnde aul~ ......... aon· dirler. Munffakiyet, herhlılcle 
ta-~· kat daha ~ keabecl.e- kati mahiyettedir, ma, Alman -
c~ delilet ~dfr. •ar; Müttefilı: kınrntleri, rieat halio.. 
..... ... hnrleiıa ~~....,_t de b•huaan düpneıaıo uft.rnna 
da. --~ • ~ = ~ derin .urette l(innifle'l'dir ve dıif
ve t- ..,._, ... e en ıe n takibe devam etmektedır. 
la• fe7f ,..,.akta, ._ Jü....ıu i1am 

t"1MN n6ecaat e~ldeydi. eıİ:>iier tanftan Azak denizı 
Bana rllln~. -:~~~-~uha~~ fİm&lindeki bu ~ühim i lerleme 
tam sarette umım 1J11UC11JJU m...- · d Al ı k da 
•~ •+ ! ..I! ..._ aayeaın e man ar, ya m • 
- W 1 r ·-• ~ Dnieper alzı ite Don nefırı uze· 
bütün hüınünipetiımae rajmen riDdeki Roetof a- yoluaua ya-

,,rici ~ili• ~~- naından fazlaaını, atmıf buluna. 
fangun .aılul;ret e caklardar. 
bulapbi1inli. Tehlil ifte, fara•. Almanlann bu yeni parlak ha. '-Ya •.. i . ti ....., ettik 
~ .,. bö" 1 ~ - reketi. belki Harkofa kartı bir 

çe ~ aonra Y e 1111' ,eye h'· · t" d d' 0 

tle İlıılllİın lı.a...daiınt göetennek .~cum~ ı~ ızar e en u~mana 
te6 ld .._. Y-mlr efkir ppheuz, bar kere daha pfil av-

• ~ r- • ~ __.. •• t • • •• lamıştıT. Fakat Afman Cenel-
rmy- ...ern~ ~._ IJ'1 eell' p- L d • b" t k h d r· 

w pek tJ:M .. a ıtunaayının anna ır e e e ı 

~ ~h.i et ...._ vardır ki o da, !ovyet luvvet

meti ele, .:..... 11a!._ AJ. ~~ini ~~~~~ imhadan ~rru11makk .. A • el L t LJ.:.ır.: bil- ıçaıa -..-•nna maıu o aca 
m• hikameti e ua euo•• tekilde mtitemadiyen harbe icbar 
itana ba 11nda ..,-ehuelde kın· 

i d nl . etme • 
maksadı maheua tak P e e erın K1F11111 otul't•bın So~et ....-r i 
makudlanm kökünden baltala- H lsLI-" 8 (A.A.) _ K . 

•• ..ı.. ulb'" ~· d 'bir e maı ronş 
daldan ~ibi ,.. .. •. unu .e tadt müstahkem mevki lcuman. 
l .C ~· " ~. ~ M- danı Sovyet Amirali Tributz, Ne. 
~. • ... taref -~- ._ nehri ile Moıkoje kaııah ara
aandald itimadlcar doıt1uiun bıç smcla Kiroff ...ı.darl iki U..... 
Mr ftl?hile ... lelde edilemfyece .... k ma oturtmuftur. 
~~ bir defa daha cihana ilin zorBu ~ lmavazörler Maral ve 
~ ~·~•ı, lııulandı suda a~: Oktobnkaja ReYoluaia zırblJan, 
• r • 11tiJenlerl meyue edeceaa AlıMn hava te,ekküDerinin de-
.._ ealb muhip lerini de miiles· lı bombardımanına maruz -"! . _ .... ___ ı_ • vam 
- Ye =pir-• -tll'. bulunmaktadır. 

T ASVIRI EFKAR K1t Jautanla 

1 ' a.. a (A.A. ) - Harp höl. 
çel Meb USU gnincle '"'ı.,..n laaly._ auete 

GL Cemal M sı• }İ muhahirlerınden gelen t~lgranara er D .. UL........ da clehil olmak gore, .,_,, __ 

vefat etti iızere bütün Sovyet cephelerinde 

Ankara, 8 (Huııuıl) - içel Me. 
busa General Cemal llenıinJt enelkı 
gece geç vaki~ şehrimlade vefat et. 
miştir. General, bugün Hacı Baynım 
camilnde namaaı kılındıktaa eonra. 
Melııualar, ıebrimlade bulunan Vekil. 
ler ve kalabalık bir ttıtle tarafından 
Asri Meurlıta ıı;otürillerek defne • 
dllmfltlr. 

Rahmetli 1873 de Meninde doğ. 
•uı, Harbiye ve Kvrmay tabailinı 
tamamladıktaJI sonra ordunun bır 
çok bizmetlerınde bulunmuı ve U • 
nıumı Harpte Sunye eephuınde kol
ordı& ve ııo11ralan ordu kumandanı 
olanqtur. MlltaNkede iklnd cmıa 
ntüfettifi iken 1919 Wıtetrınlıade Alt 
Rtsa Pqa kabla•ntl9 Rarlt;pe Na. 
avblma pılril-'f '" K..-.a,t llü -
H79 Re t nanbat htHdhnetintn t emt1a.. 
larma cleW.t •tlnlt ,,. o aırada ra. 
pılan intihapta lıqtaria Metıua• ae. 
çilmlttlr. Alt Rıza Paşa kab&ualle 
birlikte Nuırlıktan ayrılan mer
hum, lstanbulun itgalDe Maltaya 
sıiı ö1wıt\ş ve donu!J(lnde Btrhıet Bl
Jiik MU~ Meclııdne iltihak etmtw -
th-. Cmıal Mewnıt altıncı deVTenta 
ba9ıJtda le Mebwılutona ııeçılm1şti. 

Aftlulrada Kıztll• 
•Dcetlele 

Ankara, 8 c R••t) - Şehrimizde 
afrülen kı11I hastalıtının önüne geç. 
nıelr maksadıle sıhhat ~oldlltı bu. 
l'Gııe ltaclar 20.000 çocuta kızıl &Şl&I 
tanmıııtır. ..... . ı .......... _ . ................ .._. __ 

T•••lrl Eflrlr 
Nlllau, (S) Karaıtu 

l}bo .. Şeraiti 1 TiL:::- Berlt 

k" baflamıfttr. 
Bertn, 8 ( A A.) Dön şark cep. 

he5inın cenup kı m nda yapılan mu
hanbeler etınaBında b r AhMn zırhlı 
tlJJHllı bir So'fyet tllgihılrıi tmha et. 
mlş •e 3600 eaır almı4tır. Cepbenın 
merkezınde de bir Alman kolordu u 
ıkt gilnde lRO Sovyet tankını tahı ıp 
etınlftir. 

c ...... 'I .. ayet 
Bera, 8 tA.A.) - cLa 811 n ga. 

aeteauıin Berltıı ınuhabuı yaııı)'M: 
Rus cepbt nde durıım cenup ke11~ 

mlnde Almıınlar ıçın pek zl)ade mu • 
ııait olacak kı 1paıola c.hıçbır ı '1 ~Y
lememekl olduğu hıılde Alman ma • 
kamlan •km hlirekedeTden bu ka. 
dar açıkça bah diyorlar. 

Resmi beyanattaıt eu netice çıka. 
rılabılir: 

ı Azak tlenızi sahıllerinde mu
._rebe edUınektedır Alman ka-rvet. 
led Dtııeper ı.I rııeii ile Don berinde 
Rostof araaındakı meaafenın yarı ını 
aıımıı bulunuyorlar. Bınaena)(>\•h Oo 
netz h~ııı dotrud n do ruya t h. 
dit altındadır. Bım aıılı:erf m8tefıas. 
auılana aöaleriae bakılırsa burası 
BolteYilder içfa artık t11nnalaını,._ 
cak bir bale selm ıtır 

2 - Alaa• '81111 mailılP ecllletı 
dilfmaodan b&Madıyor. O,te anlq1. 
hyor k1 Ruslar b&f lıca taarruı.u, 
Harkof istı'kametlnde beklerken qa.. 
gıda baskına uğramışlATdır. 

Mil l l Şef i n 
l•tenbullulara 
ııttf a tı 

(J .... ...,,.,... ..... , 

8-elllc -- ~ 
Altı Qtııı:"°"'"••···· 1'°9 Ir. 1700 Kr. °' artık -· •••••• 7IO , 1450 > 
Bir bit • • • ····- • > llO > 

Balrar Krabmrı tahta ~ 
yıldönümü münuebetile Rei· 
aic:lmı.v Lmet laöni ile Bulsar 
ltnh Boria arasmda tehril& ve t•· 
..... ...,.,... t...ı ol-.. 

., ····•• ~ao .......__ DİKKAT: '.... " > 1-ı.uı-. 
I>ercohınnuna nntt .._ ehmmu. ... 

Amerika altı 
aya kadar 

harbe gireeek 
(BlrlMt mlai/Hn cr.v..J 

surette devam eıMbllir. l'alrat de -
mokrasi bunu yapamaz. Demokraıl, 
yarı muhariplik w 9Öllde lııltarafJık 
halinde iken milli birJitf emir ve 
ıaanayü seferber edema w aüdafa. 
ası için orduyu kullanamaz. Demok
rasi başkalarını aldaimıya çahpmaz. 
Çünkü kendi kendini aldatmak teb. 
ilkesini göze alamaz. 

Hadiselerin Amerikayı 6 aya ka
dar harbe iştirak ettirecT!ğini söyle. 
ma. Ml.Umi kullaıuuktan bqka 
bir şey değildir. 

Roosevelt, T ..... Friftü 
Nevyork. 8 (A..&.) - .Ree Roose

veJt, dün ilk d~a olaral, Blrleşltc 
Amerikanın Papa nezdlndekl hususı 
miinıesııili Myron Taylor ile gôrüs • 
müştiir. Mumaileyh Reis Roosevelte 
ilk rapoı·•11u verdtfinl ve lı:ındlsıle 
çarşamba günü tekrar görüıeceiinı 
beyan etmiıtir. 

Harpten aonra ••• 
Nevyork. 8 (A.A.) - Haric1 Ti. 

~et B" ı-liii umıımT toplantısında 
söz söyliyen Ha1'1ciye Mustegarı 

Sumner Welles demiş.tir ki: 

SOVYET 
tebliği 
IJ M..,,,,...~ 

GeeehWllf 
Lottdra, 1 (A.AJ - 8o'l1" pee 

)'U181 teWiği: 
7 bil'inc:iteşrba göaa, laUlll1'nna, 

biitia Cepfte üzerilbllle dUprenle ID•· 
annidane çarpıımıtl&l'mr. Viuaa n 
Brianak iatikametlaüMie. u carın~ 
ma ha1aaten tiddetll olDUlfbır· 

6 b1r1nciıeşriıi sünü 42 difman 
tayyareal tahrip eılilmittlr. 27 tılJ· 
yare kaybettik. Barentl deni&inde '1 
bin tonlul: bir dtlpnan ıemisl baU. 
nlmıotrr. 

Mosb..ta t1•B1en 
. tanareler 

Mo kova, 8 (A.A.) - Tue ajaa. 
sının bildirdiğine gön lloekll9vaJ1 
nıildafaa eden pilo&lar ııMbı blkfunet 
merkezi etrafında altı Alman tay -
yare11I düşünnüılerdir. Bu duşmao 
~yyaıeleri Moskovaya hücum etmL 
ye çalışıyorlaı·dı. 

Umumt vaziyet 
Londra, 8 (A.A.) _ Öyle anlafl

lıyor 1u, HiUerin llrfoston fstilı:ame
tinde ba9ladıtı taarruz cepheden ya
pılan bir taarruzdur. 

,, ... ...., ....... , 
makta oldutuun n hu hareketin 
prktaki dÜflDallı ezip imha et· 
mek buauaunc:fa ...... ai,atli ~ir 
yardımı olac:aiınıa ıöylenmeai.. 
dir. Tetrlllaa .. Yazaı: 

Vaziyetin wella .. tl•• raımen, KlmU Pa,. 
metanet ve nezaketini mubataza etti 

!ıllhlı nöbetd)erin eaıüerl, reıml 1 Ye B&fkumandan vekili Niaua Pa • 
elblsell olan f&Jlftl" Bey) e ilişti. iki p) dan baika lmmeyl 'tnılamamıı
.._tça. derlaal ael6m vdyet:me ~- Jar_ hayrette kalmıo}ardı. 
ti. Artık, bıçbır ıUnl kalmamıştı. Halbuki, asıl hafl'ete t•'Yan olan, • 
.Eaver BQ, büJWt bir aikWM!lle ka. Namn Papnıll nzıyeti ıdi... Blrk~ 
PlJ'l açtı. Sadıraaaıaın odum& dalda. ihtilalci tarafından "Okfımet.e tndlrı.. 
KimU Patanın 'karpama •andı. len H arlıe:Ji menetmek ilin IM!r. 
Kat'iyyet lfaae eden bir ıesle: kesı. ınel llarekete plaıeu, ·~-

- Pata HazretlerH .. Derhal iıd. Jaal oraya aabr cel'tıeduak iltıilllcı. 
fanaınenızı yazınıd. led tevkif ettirmesi lizım eelea )ia.. 

Dlye lıaltnh. zım Pap, en kuçük blr telao eaerl 
Kimll Pata, fena halete Ptalıamı1- bıle r&ıtermemiş .. gi!rHltu ile kapı. 

a ... Senelerce Sııltan Haaldin cızll dan lceri ~rn Enftr, Talat 'ft M t.. 
kuvvetlerlle mücadele eLanıı .. l.irçok bat Şilkril B.,Jeri dudaklanada mi. 
korkunç hldiselere metanetin ttöğiis Dalı bir tebesıı6mle, adeta cloStane 
ıermif oıan bu thliyar vedr :ılmdi. bir uz1yetle karıılam tı. ,Apuada, 
ye kadar bu derece miiealr bir ku•- tahta bir ağızlığa geçirılıniı ııigara ı 
vet karıııunda kalmanııştı. Ve, en oldutu halde, arkaııını oı ta~akl. bu
kftçük bir itirazın, çok f.ına neuceier yük ma aya dayamış .. 1hUlal reısle. 
vereceğini anlamtştı. rlle tatlı tatlı konu,mıya başlamıştı. 

VaziyeOn vahametine rağmen, Ki. Bu aatrrJar1 olnlyan a7.lz karılerl-
nttl Pap metanet ve nezakeUnı m~ mbıın ltayret w nıeraklanu ft'9 p 
halaza ett1. Enver Beye, karflsında. •er•ıt ol...ıc lr n de hal anedlllm 
kı koltuğu göstererek: ki, Babıaiıye yapılan şu ?as~ı11, Na 

- Peki .. yazayııa. .. Bul'urun ot~ &n• Papnm da 'beklediii blr ~ -
run. 

Dedi. 

· cHarbi takip edecek olan devre, 
Biı leşik Amerika için, halihazırda 
bub1'JI den"esi kadar nazik olacak. 
tır. Fakat Amerikalılar için her 
tüılü mülahazanın fevkinde tutul~
sı lazımgelen en büyük hedef, olmdi 
mtlerizmin mağlubiyetidir~ 

Japonya 
Siyamı tıgala 
hazırlanıyor 

(l lıNINM/.,,_,.._, 

Sovyet tebliıılerinde ı.ikreclU• Vl
azma kesimi Smolenskten ,Moskovaya 
gıden yol üzerinde ve Moskova ıeb
rınden 225 kilometre mesafede bu. 
lunmaktadır. Bu kesim misli görül. 
memiı şiddetle yapılan taarruza kar 
şı miıdafaa edilmektedir. Şımdlkl 
balde Ahm•Jar Veliki Laki lldb • 
metinde bir 1aalltle yapmakta ltttıeT"t 
istihdaf etmektedirler. Muar.aam kıı. 
kaeın tlmal koiu lııeikl de Jlovograd 
hıtikımı~mde lıarl'kett.e '1Jlunmaltta. 
dır. Maamafih fimdı Vıasmaya ya. 
pılaft hamlentn talımln edilen ba 
bam1elerden blrt. olmadllt anlapl • 
mutadır. 

Sovyetlerin harp hazırlıisnda 
pek ileri aitmif olduldannda aade 
Alman Batlr.uınandanlıiı ve Ge· 
neJkurmayı değil, bütün dünya 
yaıulmlftır. Ancak bu yanılma 
Alman harp pl•aıacla --İ
yetli bir deiifikliii de mucip ol· 
manllf gibidir. Yalnız zaman 
hesabında ve zayiat derecesinde 
büyük farklar olmuftıır. Sovyet 
o.d..laıman ıeri çekilmelerine 
meydan vermeclea l.uclud. y.lun 
bölıelerde kutatalap parça parça 
çemberlenerelr. imha ecliJmalera. 
hava ordularilc geriden ileTıye 
Kızılordu eevkiyatının meni veya 
güçleftfritmeai ve muvaaala yoL 
!arının tahribi, harp malzemesi 
i.tiheal merkezlerinin ve fabrika
larının imhası, milyonlann ÇM

pışmaaı eınaaında vukua gelecek 
büyük cephane ıarfiyatanın ve 
erzak ihtiyacının temini için Rua 
demiryollannın süratle tanzim ve 
ıılahlan ıibi esaab noktalar tal· 
bik- olunmuftur. Ancak üç bet 
aündc l;.itcceği zannolunan her 
hanli bir muharebe için, meaeli 
Minal imha meydan muharebesi 
İçin OD bq ~rml 8ÜD aıfcdihnit 
ol1DU1 Sovyet muka-.netinm 
fazlalığından ileıi gelmiştir. 
Bmıun da sebebi SoVJct ordu. 

lannda tahmin ol.ncluğundH 
daha fazla tanl ve tayyare varlı
ğı ve bunları iyi yetiştirilmİf Bol. 
şevtk ..Urlerilt mah&rctfc kul· 
lanmalımdn. Bu mukavemet 
ıebebi, muharel>eferin tahminden 
fazla u ..... a.T- Ye buna rı6ft, 
aayia tın da. o aiebette tolca ol· 
aıaaını mucip olmuttur. 

Fakat Enver Beyin ıeal, tam bir 
eMır nttıht,.eti keıııbederelr yittaeldi: 

- Yasın, efendim.. çabuk. yuın. 
Kbıil Paşanın nngi. llerüeyas 

te.ımııttt ... Derha:I, ınaauın lıtun. 

yetti. Ve bu itte o da • id ta _ hti 
lilc:ıhırle m6ftuek sıbi bil' wuiyetto 
ıdL Çiinldi, ba büinaet darbesine 
kat'i olarak karar veren ıttiha&çUar, 
birkaç cün evvel Nuım Paşal'• To
katlıyan otehnde blı zıyafet •ernut
ler.. yapacaklan hareketi, açıkça 
kendisine ıli~yJemtşler .. ve kendııı.l bu 
ite müdahale e~ıtf takdırde, d r. 
bal 4Sadant) wıevkıhte ~treeekle. 
rint Yiıdetmıf)erdi. 

Mareşal Tirnoceako, Sm•lenık çı. 
kıntıaını geri almııtır. Fakat ak
ıamla sabah arasında geçen mfiddet 
warfıada A11111n1lar ~kınuınn zırve. 
liDe kadar ~endileriae ,.ı açmlflar
dır. Buna ratmen cıil•Dlml eliD 
.RuaJana elinde olduiu anlişılıyor. 

1181 kltrtlıktan, kenarları YRldızlı 
bır (takrırlik) kiğıt eektl. Maııanın 
kerhıe etildi. Titriyen eline kalemi 
aldı. En'"1' Beyin nasa'!'fan, kltıchn 
üıer1na dolqırkea ıu ıatırları ,... Btrbç d~kJka sonra. Sadrizam o. 

laca ... lrat'i;nen kui bahman ifa. 
.ı..-,., 8iyamU •tr Jtarelret tıı. 

ıil temin etmek ifia lııer ta"'9 lıat
vunıyor. C.upta denia •e hava üa. 
Jert elde etmfye çahııyor. Banrkok
ta bir propaganda ofisl kurmuı 'ft 

Siyam gasetaleriaclen bir ~· •· 
tın alnuttır. V&J-iinc-Vay bllkOme 
tini tanımuı içia Siyam Ukihutl 
neııdlnde ıararda bulunu1or. 

Dıter yanda Siyama alun halinde 
bır çok Japon teimlsJeat gelmette. 
cllr. 

Almanlar ayni ~manda çıkıntının 
dftalnmda, Briusır cJvanııda tur • 
ınma PÇerek Sow,.clnl Moatovanın 
CtllUlp doiJYB9Dda dattlur•,. tıeteb
bOa ve hücwnlarını GoiJıldan c1etru. 
ya Viazmanın dotu börgeaj üzerine 
teksif ediyorlar. 

h ....... -- ..... hwhwlııclıt - ... v ...... .... ... .,.-
RangOll, 8 (A.A.) - Duff Cooper, muharebeler .ha1dcıacle Ruı tebliğla. 

Uzakıarktaki ......,... ıl•lil• lıU ftn betb tafaRülı haberler alınm•
nebze ıiikUne mevcat eldatunu mat nup. 
buat ~nı.nda llli,W111iş$fr. Cephe• .ıter 1111ırel9l'llıcle AL 

dı; 

B_,. .... •h ceıabı hl&
fet,...h119; 

Hısmeti tıadaretten affiml 11tl1'. 
ilam eylerım. Emrf ferman, hazntl 
padloahmımchr. 

10 Un•uaanl l!l21 
~aclıi:sam 
K.._. 

Sadaret odumcfa, • tıfT\~ dakllta 
sarfında olup biten • bu haaın aab.. 
ne ewttH ederbn, ıbtancla da mil_ 
llim har~ketler devam ediyordu. 

fttfM~ıle rıfıtn bina~ zat, binek 
taıına açılan kapının llnftnde ı:lurmuı 
lar, tanımadıkları kımceyı içen almı. 
yorlardı. Talit ve Mıth ıt Şllkrrı Bey_ 
le birkaç arkadaştan da bilyiik hol. 
de bulunuyorlar . umumi vaıtyete 

&ı• ....... ree a-.ell bulıma,.r .. 
h!'ft9tnda ııra?anmı, olan En.er, 
Talil ~e XiU.. Şllkrt Be)'terle, tatb 
tatlı konuşuyordu. Ve o aralık salo
na «lren Yaluıp Cemıl Bey de blıas 
ceTich durarak lltu konllŞlftayı 41hıli

J'9rd•. 
Konuplan a3ıler aıafı, yakan ıu 

f9kilde CfteyaD edıyOnlu: 
Nazım Paşa - İhtiyar. 7in1, Ki. 

mil Pa ... bıdfa ettı mt't 
l:nftl" Bey - Evet. hrt farıan1etlf

nl aldı•. 
Nazım P .. a Şu hald., ~l• 

kalMadı . Aman, müfrit hareketi • 
den lçlınaıı e<l1nız. 

Talat Bey Mil 1 rib ol. Paşam 
H ıçbır şey olm 7. TP yatında İnıfliz Ntmn cttPmba gt!nO tay. manlar tazyiklerini muhalazaya ,,. 

1are ile Slmlaya ıtckıcekttr. H1nduı. merkez lreshnlennde Ruıı takvıyP. kı-
tandakt ikameti az 11urecek\ir. tatarının gönderilmesine mln1 olmı-

Bir barp plinmda. dcmiryc-lu, 
•eya vapar l.areket cet"Vmi ..O• 
her gün ne yapılacağı teıbit olu
namaz. Her taarruzl harp hare· 
keti, di ... a11 m 79paceiı mub· 
bil müdafaa tedbırine göre tan
zim ve icra olunur. f.i-1 Aım.n.. 
lar planlarını, Sovyet arazıainde 
iğtinam edecekleri harp malze
mesine ve erzak&. Sovyet ordula. 
rının ilk darbede daıma dağınık 
olacaklarına pvenerek tanzUıı 
etmif ve bu aebeple ancu bnkaç 
haftahk cephane •e emin Ufi 
görerek böyle yaram tedbirle ta· 
arruz hareketlerine girişmif ve 
neticede hiı yerde durmıya veya 
ricat etmiye mecbur kalmıt ol· 
saydılar, o zaman harp planlarını 
tatbik edemelnlf ve SovyeL mu
kavemetini veya barp hua~ 
az tahminle aldatmıt ol~'laran· 
dan cMJ.11 .... s6 ...... 'ft har
bi kaybetmiş addolunabilirlerdi. 

ç~ker ıttbl, me!lle t vl ha led 
Fakat . tam o nda, • 1 Tallt 

hiıktm olmıya .;alışıyorlardı. 

ÇS.Psr iki ~ ia&Wat etti ya ~lışmaktadır. Fakat Ru«lann 
Çung-Kıag, (A.A.) - 8erl bir ta. Lenfn«Tad, Odesa v& Kırımda ft 

arruzdan sonra, Çin kıtalan, Yanı- Harkof önünde menti hücumlara il! 
~e nehri üzerinde kain allum bir h. cec:ekleri anlaşılıyor. 
man olup aylardanlleri .Japoalann Uuk Şimalde durum bariz bir ııa.. 
ellnde bulunan İpııp aa1ı ald sif. reUc Rusların \ttb'Medlr. Bu ıon 
nıişlenlir. JaJIOftlar, ne a eeaap l'hleıde .,.... Lenin~ tflnalla 
sa,... ... wwwl 'ı ııtl ........, • • tau,.t .......... laklcın• 
veti lllılııı • -- '--1 ... 1 Mı. ... fıarlıo ........ lftn'. 
" - - ua.a.:.. Wr .......... besi Jer. _...., 

Da'ba fima)de. Bunan .,..ıetinde, Laedra 8 (A.A.) - Röyter 
Çin tuvvetlerl Yans...8eh'i tah11ye ajaneının Moekova muhabiri Mo. 
etmiı,lerdır. rice Lovell 7azryor: 

Chek1a1 ajaDSa, Çin Jutaatının cu. Sovyet on:luaunun cKızıl yıl .. 
ınartetı g!tni1 CUncba'nın takriben d t · bildhd'i' ta k. 
IO kilometre Pmallnd• lrlf11 Chins- ıu ide esmın ı ı " 
ehing'I ıltirdat ebnlt olchıklarmı ha. lana muuzana muharebeleri. 
laer •ennektedlT. cepbenin merkezinde Vıazma .,,. 

V.m,.t..... Brianalr bölaelerinide ıece ,,. 
To'7o, 8 (A.A.) - Unlted Pnu: aündüz dvrmablzm devam eL 
Kono:ve ne .Rooleftlt arasında lrar mittir. lfk defa olarak Sa.Jet 

1tlıkl1 ~rilea _.jlardan IOftra tebliğinde ismi geçen bu iki tehir. 
halk efkin Ozeriııde . bükfim süren Almanlara pek pahafıya mal olan 
nlslıt sukut sona enrı~tir. Guet.eler. ·ıd k k .. d f d·t 
BiıyiU: Brltanya ve Amerika Bırle. ~kı e,. arif •nt m.u a ~ e ı. • 
ıik devletlerine atır bir dil kullana- mektedır. Maamafıh Fuhrer"' 
rak h~uma baştarmpaırhr. bu ı'eri harekette her şeyı tehlike 

NişLNfşf ,unu yHıyor: ye koymaya niyet etrniş olclu~ 
Mımilla bnferaıısı aÇ'k oluak da ~tıikardn. 

ıostermlştir ki, Amerika, Pasifıkuı Merbs cıephsshıleld tabtidat 
ııulh'I mu .. tasa •lme'k lstemı,or Moekowa 8 ( A.A.) _ Rôyte. 
Japoa milleti ı.ot lmıtleri b knlAb M k habi · b·u 
ve ea fena ıhthnale kaTıı haaırlan • •ın Ol' ova mu n lte1trıvor 
malıdır Sovyet .ö:ıcüsü. Lozo\ ııki, dün 

'ftea,:_ ft •n.,,t Nazırı SakuJI, ~uetecıfere yaptığı beyanatta 
0..1Ea7a lımnbt .._eden eneı ıu Sovyet ontn-tm bütün kuvvet 
l»e7artatta- Wanwtuft•r: t~nni me ;-kez cephesindckı ]'elM 

Japonyarun ~ cktnııau ıre Atm~" hic ....... lıar,ı koY.._. 
rirı~mt'tte ~m edeee\ot r Hart . t L.-:cl edilmlf olduiunu bil· 
oldukça atai'ı MP ,.._ma stan lar- ~ın a...,. 
dınt kabul etmiye ha7.1rlan1n:1. t r . ~!!~!!'.1.~!~!; .................................. . 

Batlıea ham madıfelere ~elınte ee. 
kiden deni:ıaşırı memlekP leırl n ırr. 
len lıiıtıin bu madd !er ~ın Ja n a 
artık dığer meml('k tlere .-Uv ... emez 
veya pek as güveneblltr. ................................................ 
Alman gazetelerinin 
tebliğ hakkındaki 
mütaleaları 

{l met aaJti/Nea d•V&M) 
mütahede, Tflrkiyeyi fngıltereye kıs. 
lelik yapmtya ıcbar etmek yolundaki 
b · un teeebbusleı ın ı!ddetle reddı 

kur. ~olan he kes görtir ld 
in ı!Lere bu~nku haıbt daha haa "· 
1 ıgı :&ama~arda her çarc:ye başvu
raı ak a ıl Turkıyey ı.eeavlla cep e. 
ııne ııokmıya çalıoınııtır. Turkıycmın 
c u afya mevkiı doJa31~ ı a .ı.
tıııı hu u ı durumu Ankara tamamı. 
le mudııktır. lnııılız talepl rlne mu. 
tavaatıo doturacagı tehlıkeler aula. 
şılmıt ve harbın ilerıde ceniflemeal
n1 elde etnılye çalıtan İngilwcna 
Pl'OJelerınden Turk ıiyaaetınl ayır. 
mıya gayret edilınıııtir. 

Bu arad.a, Almanya ıle Türkıye a
ra~ındakı ananevi dostluk bir kere 
daha yeniden teyit ed11miı olma11na 
ratmen Londra tahnk manevralarıle 
miııtahaleden vazreçmem1ıtir. 

Ttlrk • Alman deklarasyonu, Ber. 
Un ıle Ankara arasında mevcut iyi 
mi\nasebetlerl bir kere daha bellrt
ntt'kte ve Tilrkiyeye lran '9le lraltın 
ikıbetiÜe benzer bir lkıbet hazırla. 
mak iıtiyen fesatçılann ba11 niyet
lerim dl ayni uaancla aydnılat. 

•ıl &Mır • 

lthal l t 
koleylafbrllıyor 

(1 .,... eMtfedflt cfeMmJ 

racaat btirosu tetkıll kararlıı tırıl • 
Jnlftlr. Tacır " btJhaıaa ktıçtık ea. 
naf mııbtac ollutu madde "ın bu 
biı.rolara müracaat ed~k. buroıar 
da o ınadde,.t 1enafa tolayca YI! 

mumkön olduğll luıclar kıaa samanda. 
temın ed ceklercilr. 

Dunku toplantıda gor!ıoülen mev. 
zuların esasını bu meıı le ~şkıl et. 
mı~. Velut bu hususta İthalat Bırllk. 
len mameııatlJmne ııahat ve bazı 
d)l·elrtifler nrmAft.ır. Dırıuıter nıtt • 
me ıllerı de ifter bakJcında Vekıle 
a1r1 ayrı ıahat •ermııılerıtır. Verllen 
kararlann tatlııkatı iiıerınde tettık. 
lere devam e411ecektlr. 

Tıcaret Vekih bug6n de Mıntalca 
Ticaret KüdirlöCtinde 1Deffal ola. 
calt, yann ak.tam A11karaya done. 
c:ekdr. 
rım ... ı kMar Pi'uıınuııtur. Vaıı 
muhtelif meaeleler IMya" nda ııebrm 
oıfun ve et derdı ilıerinde Vekıle ..._ 
nit 1S&hat verıniftir. 

Vekil, düa Mıntaka Ticaret Met. 
dürlüifine ithalit Bırllkleri mQTM&
sıllerint de çaiırmıı va riyaHt.i!MM 
dort ıaat devam eden uzun .,. mü • 
blm bir toplantı yapılmıstır. 

Hükumet ıthalatı daha falla ko. 
laylaıtırmak ve halkın muhtae .ı. 
dutu maddeleri kola1 bir tarzda te
lllln etmek için genit tedbirler alın
nıaırı itRrlnde be11 kararlar vermlt
ttr il• arada ftbatlt 8ir!Werlnin ,......_tihneml " her birlikte bir ma. 

Ancak Almanların uzun mu· 
haıebc ihtimallerini hesaba kala. 
rak bu işe çok hazırlıklı gırmı' 
oJdukJırrı da tıÖrÜnmektedıT, ln
siyativi ve taarruz tetebbiisünü 
daıma eHeriacle tutuyorlar. Mu
harebeler bugün Leningrad, Mos
kova ve Harkof önlerinde cere
yan ediyor. Hitler ıon nutkile 
yanılmış old-.ğunu itira( etmlf ve 
harbın nıçin uudajanı neden Le
nin'{rad ve Moekovaya gırilme

mit ~ da izab etmİflİJ 
b:akf Ord11 KıuxnPıfad•,.4• 

R•.W. Gnffllt 
ALl lHSAN sAal5 

Odun tlyatl•nnı 
tetkik için 
lt•ndraya 

bl: heyet gidiyor 
(1 6'cı eaAi/-- ...., 

nın kat'i şekılde tasbıtl ifb& 1at1haal 
1r1ınt.akaamda bir tleyet tarafında• 
renıden ı klkat )'ap llnaı;ıoa kaı ar 
verılmış•Jr Altı llşl•en nıilıekkett 
c•lcın lı~ et azası Fıyat Mıırakabe 
B nıına Şeh •ıılısm 1 ıuret Odası 
1 nıuml Katıbl Avnı. Cümhur1yet 
Ha it Partisi İdare .Heyeti i.ıa ından 
A:uı, Şehır Mecl sı iaaaından Ferıt 
Hamal ve Vüayet Orman nıldttru 
dur HeV11t bııC(ln Kaadıraya itan. 
lll't ed('c,.k ve k11a zamanda t.eUcıka. 
tını bttırerek raporunu Vıla} ete ve. 
recetrtır Yent Mun narhı bu rapora 
rön &etıWt edilecektir . 

Et meaeleei 
Bazı k&sapiania et bel-.naıMet 

Qz ı ın(' H ledıye tedbirler almıya 

b&flafll!ş~ır. Dea mesbabada 1000 
k!i!!ur 1 ayvan Uailaıt •e llontl'Of 
m muı 1 ı nın varıında k aplara te" 
"ı ediJmiftlr. Jfer mınıakaakt ıra. 
Raha et v.nlwıifl;lr. 

Tf rk lyeye dair 
üç mühim haber 

( 1 .... ealtıfldftt ....... J 

Tıırk doatlıağun11 kuanmak ıtın b6J. 
le bır bavadııı çıkarWtını aöylcımıt
t.ir. Tuı kiye istiklabni müdafaa et. 
mek emclındedh ve Rua1a da bu la. 
tlklile daııııa hürmet etmelttedir 
Bıtlerln bu söaleri tahriften batka 
bir teY detfldır. 

l!Ml aartuMA&. BoYJet.ler Birlıit. 
Tflr~e. hkuıa utradıtı takdır. 
de, SoYJetlerln tam anlayııına ,,. 
b\taı'aflıtına stvenebüecetınt lellUll 
etbtl uman, bu, AlmanJanıa botu. •a sftme1nlltt. 

İtUhatçıların haber aldıklarına 
e<ıre, o gıın ve o saatte, bütün na
ım tar, (1.leclıs) salonunda buluna. 
cıklar .. Ye bir gün evvel (Salt.anat 
Şüraı11) nda verllen karar hakkında 
konıışacaklardı. Buna bınaendlr kı, 
Tal&t ve Mıthat ŞOkrll Beyler, ka. 
nua .,_.k aofQa acılan medla ... 
Jonun•n iminde duruyorlar •• Bır ta
rafta• am•mt yazıvett ıdare etmek 
için ağa ııola emırler verırken, diğer 
tarafı.an da nazırlan kaçırmamak 

için salonun kapısını muhafaza edt. 
yorlant1. 

l'altat; Ennr Bey kendılcrlnr ıJ. 
tthak ederek mecltt! ıııalonana ıirdtlt. 
!eri zaman, orada (Harbiye Naınn 

'Be)'in bu !!!&!!lf'l"tnt tek~ " t'ft "" 
ıı;llM, d a11<!a buv ık l fUri' tu 
ladı. Bırblrıni mlileııkıp, doı t el 
lah patladı. 

nu sılah sıeslerı. hepsini ı,a• rtmış
tı. Çönkl ittihatçılar, 1ap11eaklan 
hıtrekeUn ..... ,. odu u a 
kan .. ~ etmetııni il& a r 
mı~arclı. Huna bbıaea, atılan ıı lah 
larm kendi adamları taraf nd n 
mayıp, hükQmet kuvvet.len taraf n
dan ınlabla mldafaa batladrgını an 
mışlardı Ve bu vaıivel karşıqınd , 
ne yapacaklarını Mııtr gıbi · ıı vazı • 
yetle Wrbtrlerine bak 4larctı. 

rnne- NP) ...................... -... -... -................. ... . ..... ... .................... .. . .... . 

M.. • H 
uzenın arem 

dairesi soyuldu 
Bu işi yapan üç çocuk 
Kapahçarşıda yakalandılar 
hına, Necdet •e 8allhattin adın. 

n H-U yaflannda tlç ~. ıre. 
çenlerde Topkapı aarayınnı barem 
dalı ntrıe gtnntyt muvaffak olmut • 
lar ve lçerideD bar bbnlıar fQIM!k, 
bir sümif hokka, sfimllf llafaklar, 
ır<ımöt taılar w ınutıelif bofcla al
tıD parplan plarak kacaıtl&rcbr. 

• elretkir çocuk hınaslir. .dan 
ıııa muc:evMı lerl Kapal11&rpia • • 
tutarken pkala1n11 flar, ıımwtınhn. 
ca da ~armı ltıraf ederek Mliye • 
calim olna•Qt•ardır. 

Necdet, Salibatthı "fe tbnıı, D
cttneü Swlh Ceza mahke~ 1•1-
lan dolayısıle sisli yap aıı ••ballıl. 
....ıerı ııonıında tHk ı oluıautlardır. 

Elazıg tayyare meydanı 
dün merasimle açıldı 

EJUii 8 (A.A.) - Surade ıece Beledlıenm Halkeviııda .. r.a. 
Devlet HavayoUan tarafından rfne verdiği zlyafett.a bulwadıalar. 
yaptmlan· bava meydana buai.ın Yann bava meydanı ile Tuncehala 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim Hozat, Pertev, E 1 tın bazı kazala. 

rında tetklkt.rde bulunduktan sonra 
lncedayının bir nutku ile açılmlf- Ankara,.. dönmeleri muhtewnefdlr, 

tu.Bu törende hazır bulunmak ü. latanbul Dördincii icra ..... 
zere tayyare ile buraya gelen murluiundanı 
Miinakalit Vekilimizle Malqe Beyoilu Vaıluflar Müdürliijil 
Veb1i Fuad Atrab bava ıne~d• vekili awbt Ömer Cemil tara
aında .ai-.il ve ukeri erklnla paı. hadan T opbane Necati bey cad
tı nalan, halk ve l»ir bta asker deai No. 326 aa Ahmet Gald 
tarafmdaıı se)lmlanmlftu. aleyhine 102 liranın faiz avuka~ 

.Miinekalit Vekili lnceclqı etiy lak ücreti ve icra maaraflaıa ıle 
lediii k._ lııU autU.la, aıçalmak tutaruuo tahaili yolunda\i icra, 
uzere bulunan bu laava me:Fdam. takibinde borçlunun ikameta...._ 
nm Milh Şef~ devrinin yar- nın malUın olmamaemeı biaMa 
dun imart, halkm refah ve mede. poata idareai tahkikat& -.,.,-. • 
niyet yolundaki inkif&hnt hızlan. binaen 20 gün mü.WeUıe iline 
dıran •e Atatürk inkallbmı te. tehli~at iorwna bnıı Yuildtlia 
lı:emmül ettiren eaerlennden biri den tarih ilindaa itibuea "l aijıf. 
olduğunu if&ret eylemiş ve buD&& zarfında bir itinzı vuaa bildiı
talu"'ben Maliye Vekili Fuad Ai- meli vqa bu bapta bir tehiıi ic.ra.. 
ralı İyi dileklerle meydaıu ......,.. karan •tirilmediii takdiıde ceb. 
tır. rt icrqa ~ oluaacnia ... 

Ellaai. i (Bunal) - a.. ._. IGmu obmıll ..... ödem. eaıri 
daluaa acu llali1e ... Jllmk• • malreeme Dim olmak ize.re ke 
killeri, JtJa B_,*1111 .-U- " fi7et "- elpıtuı. ( 941 2 5 5 O) y 



• 

,.,.------~---------~~~--~~-eı~~~~zıa::!!B!!~z~s'"9mTASVi&iBPKA&----~------~--------~ ..... ~~~~"9P.-. 

Pazu pnü 
,...Jacak (Kupa) 

maçlan 
....... AJ 'l l •ı 
.... ,.. ... , ..... u S..t 11. 30 

Tabim • R. HMr Ukemı Mu
afhr, Fikret, Sadik. 13, 30 Altm 
tui. Hal~ hakem: Rqat, Babat. 
tin, Sel&mi, IS,30 Galata.ara,. -
A. Hiear hakem: Nuri. Nihat. 
Müenet. 
Şmef atadı: S-t 9,30 Da.u~ 

....-. • Unbp11m hakem: [ftef. 
Faml. Zeki. 1 l. 30 SiileJman~• -
Rami bakena: Halit Ezgü. Halit. 
Sabahattin, 13.30 Be:rotlu • Ga
lata hakem: Bülent, Muatafa, 
Nefd. 1 s. 30 Betiktat - Httll ha
'em: Adnan, Necdet. Feridun. 

Vo~t•••w 
Be,ailu HdEH...._ı Her yıl 

~ anıf üzerine yapılmakta olan 
Halkevi voleybol açık tumuvaaı 
9 uncu kere olarak bu aene 23/ 
10/941 pazar sünü baflayacak
tır. 

Ka,.dolmak iatiyenlerin 19 / 
1 O 941 çarpmba akfamına ka
dar 8eyoilu Halkevi apor tube
tine müracaat etmeleri rica olu-
a.T. 

Eskrim •D••llakaları 
MaW A.Je 1 

..... 1 19 10 
941 pdaT pü bölıemizin .:rkelı: 
eRrimcileri araaında luhç, epe 
flöre bayanlar aruanda fJÖTe 
tetvik müsabakalan yapılacakbr. 
Müubakalann .eçmelerino 13/· 
f0/941 -pzarteai aaat 18 de Dağ_ 
cıalak klübüncle baflanacakbr. Ka. 
,et için aJ.nbia müracaat. 

RADYO 
llUCUNKO PROGRAM 

f.le .PTosra111 19.11 Orkntra 
T.Ba IUlaik lt.3U Haberler 
f.G Halıerlw 19.'6 Yurttan HS-

l.80 .llG.&it .... 
l.BO Erin ... c. 20.16 Radyo pse-

* tnı 
ıı..ıo Prosranı 20.46 1o·aaıl heyeti 
lJ.33 Su 1emaıled 21.00 Ziraat tak.. 
1!.•5 Haber eT ... ımt 
18.00 Şarkılar tt.10 Faaıl ht>y :ti 
ll.IO Müalk. 2t.:ıo Konufftla * 21.4& Orkestra 
ıa.oo P"'tr •• 22 30 Haberler 
tB.03 Orketıt.ra 
1uo Şarkı la" 22.41 M iaJt 
19 IO Konu ma 2'Z 65 Kapıınıf. 

fi ıYATROLAR I 
ŞEHİJl TİYATROSU 
,. ... .ım- a.. •. 

8u ,__ e..ı (20,30) da 
HAMLET 

~ Oane...ıte İncil• 
Edeb&Jat Şubeaı 

••• 
lııt k il c dd• l Komedi kı mı 

R p.ce saat 16,30 da 
1.JK RUDAJ ASI -

En hlıran 

Ll il 

1iı iriye Clmlaariyet 
Alt T IP Un -

erka •Dk•• 4 - ıo - 941 •azl7etl 

. «,..., 
~ "-: Klleın• .,.,._ ,_._ . . ... 
l:'fahk • • • • • • 
DMilHlıi JlulJiltıfr 

fİrlı Un. ,;.,,,.,,, .,..,,,., .. : 
Altm: l afl Kllopaıa lll.ll7.6B 
,. ........... l&alıl ......... 
.. t'b ....... . 

l>tter tllm1• " ~· 
lllrf•ı ..... ,.. .. ,. . • • 

Hai• t11l1tılll.eri: .. ,. .............. .. .,. ........ . .. . "_,_, .......... .... 
...,._ HblM lanfıadu 

..... te.ftJat • • • 
s.,..,,., clUaı: 

Tlearf •netler • • • • 
EJt ..... ıoMllM clsdaM: 

I
D....._ ..W.. enala .._ 

A diyem 'I U..ıhfa •ltaa 99 

t.ımJı:.t ı ltllıMI l17aetle I 

·- ................ taltwtlll: 
ANn•l•ı 

Atta." dlvla 1 .... 1 .. -
Ya•.Ut lıerbıe •--
llu .. eye il .. ,,..... .,. .. 
11 .. ı .. ,.. 3151 ............... 
...... •iti• karflbkla aw .. 

h"'-41_,_, 

""'*"' 

•.ı2uı1 
1.711.245.-

517712 

371 :iSI l 

14.512.612.11 

47.1~9 3'S. 

UU&5A.-

21 .764--

m.827.N7 

45.SISMI. 

4."9 
S.J72.641. 7 

1'7.581.000.-

11~71.171.t 

m.-.m.-11 
tn.an.H1. 

173.277.641, ı 1 
UOIÔOl.-

11 S1t.291 
131 JS9H!>9 

Y.W.r=====tı 

Vefa Bozası çıkb l 

P A ı 1 • Lira t===u== .. ==--h_,.. . ... 
~ .... : 
ı. " '""-il:le • • • 
"--' . . . . .. 
Te•uılcWıl ........,,. 
.,.. ........ ..,... •tediye 
Km_a .. llael ....... t .. 
....... 1tuı.. ...... .... ...... ,.. . . .. . 

DenW. ·- .... ... 
..,. tı.lrlye91 • • • • • 
IC•"111" ta ..... alta• .1ar'~ 
il•••• '*'8Yl1a .,. .. ıtnn 
ıees11..e .. auawaa taa..ıe• t .. ............... 
Ha.-,. 78f'laa alta• tcarwafılıla 
• ........ wıı:wnH-.lak• ... 
-~ ....... tad••••· ita ........ 

MEVDVAn 
!Irk ... 
Altall: Safi ııca.p.. .,, .151 -Ne.J· ............. ı .. ,. 
~ a .... ..awu t.•JI .:11-
.... altaalar : 
Safl Klı. 55.541.tJI 
DöYla taahhldab: 
Altıma _.... kabil tllYlaler 
Dit- ....... al&callla ldle 
rilıs ı..aı;•eri • • ••• 
Malde&lf • • • • • • • 

7.112.•t•.1 

1&1&5"'-

21.714 266.-

11.-.-.-
.......ooe.-

• 
M.N.GIM.-

n m.ıwss c 
ı.uı nı ıu 

71. ltt.167 90 

27114 "117 

y ..... 

tn."4.m.-

71.124.117.,. 

n.n4.6ts.o7 
SM.423.HI.• 

ası.ut.ltt.M 

Aşkale Malmüdürlüğünden: 
Yenldea ._,. ettirilmif olaa Afbla U.... IHikimel kona

inUn ( 118S2) lira 24 kurut bedeli kq&ftı ikmali ınfUtl kapah 
Drf uaulile ebiltmiye çıluinlm1tt11. RADYONUZUN 

.1111r....ı bir aa...U. tanuri •• W.lu illa 

Radyo NDzhet 
1 - Ehiltme 24/10/941 Cuma aunü ~ onda A,kale 

~ maliye .. airesinde toplanacak olan komiayon ırahndan yapalaeakt~ 

.116eıı-ıne mııracaat edınıa. llADYO NOZBET IOD alatea 
aletlerle müc~tihea atel1 .. lni emrh,tte lmade b11J1111danır. 

RADYO NÜZHET 
Galata Voyvoda caddeai No t'l Vo,.oda Hanı. Telefon: "1711 

·-------· Posta lnatuau 102t·-------· 
lstanbul Belediyesinden : 
ffeqp İti<: Jlüdiırliıiü kadroaunda miiabal ltuiunan 60 lira öcretU 

.. il'> lıra maaflı ıemurluklar acın Jö/10/Hl tarlb1ne mlllıadıf carşam. 
ba ııunü ııaat ıkicie yalnı:r. ortamek tep mesunlan araaında mONbaJta 
1mtıhanı yapılacaktır. 

Aş:ıgıda yuılı t vaafı haız olan lann 11/10/Nl puartesi cQnU ak
pmına kadar Belediye Rıyaııetine ıatıda 1le mlneaat ederek latenilen 
naaıkı vernı~lerl ve tayın edllea sun "' ...u.e Beıeclqe merita ltınaaın. 
da hazu· bulunnıaJaıı lbımdır. 

1 - Türk ulınak, 2 - 18 Yatını 1kmll etmlf bulunmak. 1 - Asker. 
ilkle alaka ı bulunmamak, 4 ~O yatından Jukarı olmamak. 

lıtenllen •-.iti: 1 - ffllyjyet cbıllalı, 2 Aakerlllr " 1-
Mektep dlplomaın, 4 - ~ it ltıdı, 1 - UX6 eb'adıncbi' adet 
Cowtraf. L.,t900t) 

' ,,. t .. 

Yüksek Deniz Tıcareti 
Mektebi Müdürlüğünden : ......., 

( iNSi Jltkt«" ,..,. .. Bedeli ...,... 
Lk Kr. LtN ICr. Ura Kr. 

Darıcı lb lmillyeal 176 takım 16 M2r J 
Nevreııım ckapuh imlliyeal il ade& 12.18 8'13.60 ) 

Geaııc1 elbııceal kuket 
pahıUle lmaliyeaı il 11.IO 871.JO ) IOt.40 
Beyaa elbıM kumqlle 
lmllıyeal 110 tıaJtıa .. 1'180 ) 
it talıa ......... b. 

8 660 ) ........ IO 
Kasket Uti beJ..U. Ha 1 .. ) 

2 - Bu ite ait keflf evrakı. ailaıleı fiat cetveli, ve 9utname• 
!er Erzurum N-_fia Müdürlüiünden •e Afkale Malmüdürlujiinclea 
bedelaiz abnabilir. , 

3 - Muvakkat teatıinat ( 1338) lira 93 kura,tur. 
4 - Taliplerin 7/S/937 tarih ve 1297 •yalı Re9111i Gaae· 

te ile netredilen talimatname1• söre veaiblanm hazırlayıp ibraz 
etmeleri •• tayin edilen miiddet zarfında teklif mektuplarına ko
misyon riyaaetine vermeleri lhlmchr. (8927) 

TUrklye Cumhuriyeti 
ZIRAA T BANKASI 

K..a.. tadlıl ı• - a..a,.ı: 100,000.- Tlıll llna 
.... "AJ ... .-0: 111. 

Zili! w TICA&I B•• M Svt BANKA JfVAllSLJ:f,•at. 
ran M~ --Ura.....,. , • .,._ 

Ziraat Be=bı'Dda -...nh ft bmbaraaıS teaarrd ..... 
laımda ..,. u il Una Wua lara ...., t dda cıaldl..ts kv'a 

Harici ellN ...... ...,.ı..ıena ft ...W .aw..!ı'! 1ıubtlerla ,.ı. • apptalr' ..... "" lkraalıe ~1 
.. Jiclftl't aerj tumaılan mektepten nrllecektlr. C adil J.ocK' Uralık 4.000 u,. 1 lOO &de& 60 liralık l/AIO Un 

1 - JlekteR talebelernıt li&aıa u olan cins ... mlktan ... fiyadan C • IOI • l,000 • 1JO • '° > C,llOI • 
-'-ru 1uılı altı kalem eua n imalıye, kapalı IUf unlile eblltme. C • 90 • l,Gll • lM • • • .... • ,_ • • 100 • .. •• 
Je koDD1arak 11/10/Hl ca .... mb cCuall sut 11 de melmp aldGrlL DiKKAT: B .. planaald --•·· bir ... t-•-..a- il liradaa 
tinde toplailacak aatınalma ~onu t.arafınP.. tlaaleıd 7apılacıakıır, -- -

t 1JartnameJl.-6raek arsu edtnler .._ ............. ~ ..... dlpai,...ımt lbaal,. cıbtı &üdbde ~ 21 '••H• ._.... 
~t eUntl dlrlJr. Ml!nl,tkat ~ tat. Ytı~ 11.a.pıer mab .. beci. eeldlr. X.ar'elar •nede: t defa, 1 E~il, 1 Biriıııellrlam, l llut 

Uti .._.,ıne yatmlacakt.ır llml••••llİ"ıilil•B•utnnllilııiliııııitairiiliıılııiııııidelllİliıııılİlecüttrıiıjilıiıi••••••ı, 
1 - BJuıUtıne1• ı ti~ ecleeekl• rin 2490 ""7ıh Jcanun1111 t •• a inci 

maddelerlndeld prtlara halı olmala n ve 82 nci madde. tarlfab clalıeaın.. 
d ihaar ecleceltlerl urflannı ebthme gtinfı ... ı H e kadar kom"7oa 
r 1-.Une laÜb8' mukalllllnde Yermeleri lbuncla TfaNt CMalll w.ilils İnhisarlar U. Müdürlü~ünden: 

TIRllYE 
ıs ııııısı 
lıllc ta•arra/ 1Ml IKRAlllYD.ul 

1941 
ı adet .. Urabk = 1181.--

lae•apları 1 :t 1000 • = aooo- • 
IKRA'tllYE PLAN! 

1 :t 'llO • =1111- • 

• • IOI • il: 2080.-

KEŞİDELER: t Şubat. 2 Jlayıa, 8 • l60 • = 2000.--

ı Atuatos. JI l1ktetria 36 :t 100 • = 1100.-
80 :t IO • = 4000-

terihlerhıde yapılır. IOO :t 20 :t = eooo.- • 

lstanbul Erkek Terzilik Okulu 
Müdürlüfünden ı 

Okul alparlf at61,..utde calıpaak bere sllMlk ,,.,. ak n 
maunl&Tmdaa lllteldılerln okula mtlnc:aatlan. (8890) 

lieyotlu Vakıflar Direktörlüğü IJinlan 

KlRALIK ODA 

Galate Yenicaml lıleh"'._et Ali Pata han 
Yubr da yasılı oda 1111 Hl IJ nll ııonuna 

tir. lbaleal 14 10 941 KOntl .. at 1' de PP laeatı•ılan 
etta Vakıflar J1Qdlrl8f:6 Akarat it • 11l.111WA~-1111 

TOllK &AYA ARI /' B o R 
81çld. " ' ' 

Ki-YURDU •. ılt .. Ml .. ı.1P, .,, TE.,....., •• , Lellba 1 Sterlle 
Nev on 100 D ar 

Jltcld we dıldfl biç büati,..ten t, C..'°"'" ı la• Pr. 
Mart 1111 Pe 

lıllenlere 1 ".dikitl billp •ahaclv Yekctlt• 1 Ye.t 
.... lıltlyetderit 1 .,... Mtl• tD. ...... - ...... k~ 

nalkalan sar.fa konacaktır. (BeM) ı - lta!.''1• aarf uulile Bekilı tua!aaında t adet maltafm kallbee& celık •e ı.terruaule ....ıı sarette _,;,.... ________ _ 

hıp etttrUeeektir. lliretir. Tucllkh diploma •erir. Ta. •---
... 

1 
.. A.&,e Yetlincl lftl. ZAYi - KansGmrlk nGfua 1 

- Kitaplannı:a 
Hl'· ıılilm._ı memurluiundan alm1t olduiu-

N.faa V eklleli avukatı Har- muz niifu. c6zdanlanmm n1i AlllF 91QLAT 
.... Tü epniln T.ceddin Yalçın ettik. Yenilerini alacaiumzdan KiTABEViNDEN 
J1e ŞiJeaia Haca Kaam mahalle- eekilerinia hükmü ,Nt11r. lb.an ... _.im hnnca Na.ahi aleyh- •e N.c~e Ozkal. a1auz. 8idia kit.plan ...Wabi-
lerine lt38 lira 28 HrufU maa ••• lecetiniz sibi Ankara Qefriya. 
... ve maauifl mahkeme T.c:ed. ZAYi - Fatih MalmGdürlü· taun. AYrUpanm model v ... ir 
..... ve 818 liranın N..wüclea IUndea •lımt olduiam mut cüır. mecmualarmna Babllllde J6-
mlftereken tab.ili hakkında aç- danamı ve ber,.a\irni .ıaya ettim. slne •tlt Jeridir. 
... oldaiu davanm icr• kılman Yenieinl aleoaiımdan eskiainin G ... 1 .. M kaW ... 
MUhake~ netic..ande müclda. hükmü 1oktur. lh.an Oıkul. Çar. Jıa 1 .. • 

itila 19 '8 lira 28 kuruttan 888 flUDN Maa1aa ude caddesi nu- L Amr. ••• • ._ it 
ın...,. mudcleiale1hlerden Ta. mara 4 1. _ 

1 - ilaha• • Weli (1'1.-.M) Ura .... aaftkbt temınatı lebe bJdına Nfla••ıtm. C.marte. 
m1.a llndlJ'. ai .. puanlan ...- .... , 1-11" • 

a - Bblltıae 11/10/Nl cuma slnO aut 10.10 da Kabataıta 1,na. 14-1'1 r• bclar her sin ..otacaat .. 
aa ..ı-tncleld aha koaai.,_anda ,.pııacatar. huuar. B•JOll• Alant.lrbl BAll 

• - lartaaıae .... peea ı•be den, halr w .&abra llafnılcllrltlk. cadcl..t No 13 . 
Jerincla H hnlf •ablıllinde alına bilir. ------ -------

1 - Gitmek 1.u,.nler 10.000 IJra, ba bMl hltaata aaftffab • 
J•tle rapmıı olcluklanna dair ....ıtra lbns ederek l1lale IQnhdn a ıta 
enelin• kadar u .. am Mtldlrlllr ta ... , .. .._.... amca -.o-.,. 
lftırak fteiba almalan llaadır. 

e -~ ıfnıell:1vfn m lbirll teldlf melrtuplarmı, baanl 
...ıblarcnı •• mbablara lttlrü ••tkuıaı Jbdn .. ..,. olaa kapalı 
•rflarını tbale aaatinden bir aaat eneline tadar adı seoen U.ıqoa 
rlruetlne makbas mukablUncle Yer aelert lbımdır. (IN'7) 

Klralll&llofodlli •r•.,or 
Cala1-ar&J, Tabiıa Ye clYa

nada IÜftet Plriir bot bir oda 
aran11or. ldaN111iacle M. M. rl
muıruna mektupla bildirilme& 

•• ...,.. 1 ... s '"' ıt.6 
Yıa• 1 11.SlfP• AAC. -. 

" 1 iN aı ... a··~.ırıa al ••• 
· '. 21117 
• 7.S 9tS Tlrk .__ l 

~·~· 1 .. ı ..... -... .... ... ..... 

ceclcli.dea...ı.tenwdljeırmtid .. l!!!!ll!llllll!~!!!l!!!!ll!!l!!!~!!ll!P'!l!!!!!!!!!!!llmll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!M!!l!!!!!!B!ll!!!!!~~~!l!!!!!!'!l!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!~!!9!!!!!!!~!"""'!'--~l!!!""--""'!'9"!'!"!11!'!111!!!P!"'!l!9!1!!!!!!'!11!!'!!!!!!P'!l!!'!!!!!!!!"!!!!'!!'!!!!!!!!!!IB!!l!!!ll!!!I .. .._ 

....... ,. 
ltmlı:Mı• 
Kllte .... 

-.ıeye. NMahiclen lw mıktan 
bfldetı huebile kefalettea •• 
füat tabailde tekrar ••ki olma
_. ,.rtile tahaline ~ 1 120 
a.a ZI bnatua ıniiddeiale,h Ta. 
c:Hclındeo tahliline •e 18/6/9-iO ......... it.._ lllllWdlnnın. 

... ~faiz ,eriidilmeeine .., 
t lc:retl ftkalet tM· O...• ....... ...,. bırbç sin 
4lil'- · 1'/4/941 tarihinde ...... .W. llldıılela•mnlnln Dow"an 
.... wrihnit w brana dahi alen..,_.. lülaadaki ao.ıen be-

l •• LI Ll--..1·- u _ _..:hfnL ! ......... tarafaadaD UbaJ edJJıttf• 
C:wlt:;i.,-:-':;.:.u;:tı h:.e': sibl PlrinDJOJ'd .. BaM Jtlrl terafın 
.. R U. M. K. aan oi07 DCi -..:-;_ ldcldet 1arfulcla Cvrfe'lo 
.... , 

111 lnfiba illan tel:ııli- Mc bJfinl M&madu calııırorda. 
1111 ._. twlp Wı 1 olclabn- Vulrettn anlaclım ki, o, babut n 
.. mumaile;hi Ilı-. eıteel si- J11atıer Lut ba itin ,..&ne fareai 
.. ••• JlilNana kannl mldcletl '-im auart,.nal ortap atmakta 
........... ,.Danna miracaat ........... Hrl ,.,_ ....... Ye 
l# ·• takcllrcle lıdllmriin b- .... ......,.. alr*bpd 

.............. -·--- ........... COıaitlıMI ..... 
..... .... ... •hmir •'•di ... .... ....... ...... 

.. ,....,.,....., , n 
-------------------

...... .. lceri1• .. Jet omk bir 
adamın clrıp blru eoııra tekrar çık • 
tı,tıaı ııördltlDG a6yledl. MOddelu.. 
muml mııaYinJ bil aefer Cornlcbael'• 
~ldenmet latecli. Gaye& Mrt. bir tan 
da, ut eelaede bu8 neclen aö1leme1lp 
ele timcl1 9iJleclllfnl aord1I ••bu ifa. 
Mata· dotralalandan tlpW.diliDi 
1hau etti. Conlchael ıaret Alda o. 
larak hna da cenbını •ermekte 
pcflmlecll: JM ~ d117ulana 
ltilldell ..Untaealtaclan kcwlmtUIÜL 
Pakat aoanıdaıı Yıt.tian uaht d11191111 
• lıelr.lb&I..,...,......, 9-.lltf. 
Coraıcu.I hlılan .eıı.nı. ..... 

tM 288) illa •• l'ltı• .... ..t aaı.-.,uı. D .Fa'"*"•~~laW 

dettım aaran,or, 90rart10l' ..ıu.ıı 
renkten nn19 lh'IJordu. 
Sıra benım nuarl1eme selmııu. 

A •ukat nalan aıra.Ue anlattı •• 
Dow'll orıa1a catm11. Adanıntıı pe. 
rlfan bir llalde, lııorlnadaa tlrtar tit.. 
nyorcla. Corrler derllal suallere Hf. 
ladı. Anladım ki hunlar Dow'a tal "' 
ettirilmlfd. Ba auller kend 9lnıa Git 

11e11• enel PCfnlttl kua1a •it ..,_ 
lerdi. Bunlar •tUnce a'fUlrat ;arı,. 
cl6ndl: 

- Muhterem Jlrt heyeti l Mfııter 
Jl'aweett'ia lratmnin tolalr olmad1.-,ıu 
ille lat edeeeltnı· Ralbuld lltldde. 
ı .. umbrin itham ettitf Dow eolaktır 

ltalblm .,_andan, durntak tadar 
carpıJOrcla, Artık la aoft' kozdU, 1a 
~ ellıieak, rahat da caht» 191•
eelm"k-. Aealıa jlri, Mil• ftknmlzJ 
'-hl ...... dl!. 

•ıle Jlri19, ikna ecleeek ldr .., ..,_ 
ltJftledl. Bir teraftan da llöddela. 
auml aaaYlai bi&im telin ablııi Ul
dta edlyo du •e o da bir alrO mlte
halaıa sftinnittl. A nlcat artılr ta
ıınıuf slbbdı. Son ça,.. olarak Do. 
w'u lıleresbıde yapdllllf olan teerft. 
beyi anlattı. Ji'akat madde umumi 
bana icarı• da huırlanmıttı. De al 
bir .. bit ptırclalar, b1I. bizi Dow'un 
böeresın. llOltn prclıyamlı. Öyle lif 
lar aöyleclı ki, blalm Dow'a bu Nt •• 
aol meaeJealni talim ettJrclttlmf .. h11 
lıes ınandı. 

CurT.er hırtıınclan aacmı Mflaı 
7oluyord11. F•lcat artık olanlar ol
mu,tu. Jlrl M,eti aaalan lcaraftllı 
•ermlt bır ta't'ırla ııandalvelninla ar 
kas na ,.a.ıandılar Dow'a baktım. 

.... lYanülJ it :r. • 
Ali.-• 
y .... 
..... (YUllll&Q 


