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' ilim ne kadar f agda-
lıgsa garım ilim de o ka-
dar muzırdır I * * * 

YEVMi GAZETE Telef on : 2 O 5 2 O 
Telg.Tasviriefkir, İstanbul 

(Şerhi 2 inci sahifemisde) 

16 dan 50 
yaşına kadar 

herkes asker 
Odesada düşmanın 
zaptettiği tepeler 
istirdat olundu 

MOSKOVA, 18 (A.A.) 
H yaşından elli yaoına .kadar bü

tün Sovyet vatandaolarının l ilktq.. 
rinden itibaren meeburı talim dev
rcsıne tabi tutulacakları ilim edil. 
nıiştir. Talim devresi 110 saatlik bir 
müddet.ten ibaret olup mlt.rııly5z, til· 
lek, bomba kullanmak, maskeleme, 
gııZlardan korunma ve kara torpil
leri dökülmesi i~leri görlllccektir. 

Sat>M tebliii 
Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet fs. 

tihbarat Eürosunun bu tıııb:ıhki teb
liği: 

Halkm rağbeti •• • 
uzerıne 

25 milyon liralık 
tasarruf bonosu 
da.ha çıkarılıyor 
Yeni bonolar da evvelkilerin tabi olduğu 
şartlara ttihi olarak halka arzedilecek 

(Radyo Gazetesi) - Bir kanuna istinat ede. 
rek çıkarılmır olan 25 milyon linılık Tasarruf 
bonosunun çok kısa bir müddet içinde aatılmıtı 
olduğu m<.lfundur. 

Hükumet halkın bu rağbeti üzerine yeniden 

2S milyon liralık Tasarruf bonoııu çıkarmıya 
karar vermiştir. Yeni bonolar da evvelkilerin 
Uıbi olduğu fllrtlara tabi olacalttu. 

Yeni seri bonolar kısa bir müddet içinde 
satışa çıkarılacaktır. 

w 
11>/l 7 cylCil gecesi lotalıınmız bü. 

&~~~==========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
vam et.mlşlerdlr. Hava kuvvetlerimiz Aile hukuku Bulgar 

cevabı 
Alman• Ra. cepla .. inıl•, ŞimalJ• V 01t L .. b orJaaunan toarrus nıaneoralCll'Ull 

11e Sooyd müdafaa mevkilerini •öat. ru krolcl 
dü~man kuvvetlerine darbeler indir
miş ve tayyare meydanlarındaki tay 

1 

yarelero taarruzlar yapnııılardır. 

Bulgarlatanın 

, 
1 
\, 

Askeri Vazi~ 
Akf&ll\ tebliği 

Moskova. 18 (A.A.) - Gece ra
rısı neşredilen Sovyet tebliği: 

mUfkUI ı • dd k• s t ı:::··~~~~;;~ılenıngra a ı ovye 
17 eylUlde kıtnlarımıı bütün C(!p. 

he bo)'llncıı düşmarua muannidııne 
bir surette muhan:be etmişlerdir. 

Daha sağ 
istinad 

am esaslara 
ettirilecek 

15 eyl(i]deki hava muharebcleıfode ANKARA 18 (Hususi) - Adliye Vekaleti kanunu mede
ve tayyare meydıınlürında 87 dili • ninin bilhassa evlenme ve boftmma maddelerini tedil edecek yeni 
mıın. tayl'.arcsı tahrip edilnılatir. 25 bir kanun projesi hazırlamak üzere tetkiklere batlamışltr. 
tan aremız kayıptır. Bugünkü medeni kanunda bilhassa boşımrna sebeplerini lü· 

Ruslar tarafından 
tatminkar görülmedi 

Moskova 16 (A.A.) - Moıı
kova Tadyosunun bildirdiğine gÖ
re. Sovyct Hariciye Komiseri M~ 
lotof, Bulgaristanın Moskova El
çisine, Sovyetlerin ahiren yaptık
l rı ihtara karşılık olarak Bulgar 
hükumeti tarafından verilen ce· 
vabın Sovyet hükümetince mem
nuniyet, mucip telakki edilmcdi-

~~~r~~~iE~ kuvvetleri ne kadardır? • Odesa Önıillde • zumsuz addedilecek bir takım kayıtlar altına alınması yüzünden 
Mo kboilv~, 18 (A.A.) -

0
dTau aJ~~- birçok içtimai felaketlerin doğmasınc sebep olmaktadır. 

liren ilk tehlikeyi, komtularımız, 
yalnız zuarsızca atlatmakla kal
mam~ar, Dobncayı mülklerine 
ilhak imktuuru da elde etmifler

Von Leeb ordul•r grupunıın planı daima Voroşi:o f 
•1rdalarını Leninıradda tutmak idi. 

arruz eden düeman kıtaları Sovyet 1 • !.enıbla ı de ~~ul ım •. ma. zdur ekrdt~rahakel ece . v~ ·~ ı~
haUarına girerek bazı tcııcleri ele erunız.ın opnma v1111a arı uzcrm e ta ır an gcınf etı ece -

sının dırdiğine gere esaya ..,.1 . d'I b "'h" h b f dil k hAk• 

gcçlrmişlerse de bnrp gcmllerlmizin tir. Yeni kanunda cemiyetimizin temeli olan ailen'.n hakikaten 
muzaheret.ine dayanım piyademlz ea .atfam esaslara istinat ettirilmesi lüzumu göz önünde tutulııcaktır. 
__ :Devamı aahif o .. , ritun 4 de) 

1 (De •omı ao.lıifc 9, sı7tun 7 de) 

di. Yazan: General Ali Ihsan sAels 
ESKJ ORDU KUMANDANLARINDAN 

(Yazısı sahife a, aUtun s de) 
Aradan kısa bir sükGn devresi 1 

geçtikten sonra yine barp ilahı 
Bulgaristaa kap:ılar.nda :söründü. 
Y-ıne Bulgar Kralı dün •>lduğu 
gı"bi Almanyaya, M. Hilteri ziya· 
rete gitti, memleketin içinde 
harp lehinde nümayifler, harp 
aleyhinde hareketler görüldü. 

,------..... ,, • :'"'t - .. -- .,...- •• ·-· - •• ,..._.. .. 

:.-~~ıiw1an ,;.~e b H ğl·~ 

Bulgaristanın da harbe ı;üri.ik
lenm&i bir gün meselesi addedil
di. Fakat Bulgarlar etraflarını 
saran tehdi kir bulutlardan tek
rar kazasız belasız sıyrılmak im
kanını bUJdular. Bu varlada Bul
garistana bir feyler temin ederek 
geldi geçti ve garbi Tıakya Bul
sar hudutlan arasında sıkqtınl
dı. 

1 • • ,} • • • ' ••• Surigenin 1 

istik/ a ı i Leningrad'da 
Fransız mandası 

filen nihayet buldu 
LONDHA, 18 (A.A.) 

11 O istihkam 
sukut etti 

:-· n_..g;....·ıi_z _E~lç_is_i __ u_t~_un_a 
zmir ele ·ye Reis· 

Behçet Uz'un cevabı 
... A .1~ 1..YA llilııı. r .. _. ~ •A• ' 

Med•ni alemin g•çirmekte olduğu buhranlı o• 
ıztıraplı saf ahcıtı dikkatle takip edi~orrız. 
Temenni ediyoruz ki bu harp afeti en , .. akın 
zamanda nihagel bulsun ue insanlık gtn. ·den Bulgaristana yığılmıf olan Al

illan ordulan fİmale sevkedilince 
harp tehlikesi komtulanmu:• 
elan bütün bütün uzaklatır ıibi 

Suriye istiklalinin iadesi, hiç 
şüphesiz Arab aleminde mükem. 
mel bir lntlba hasıl eden hfıdise
dir. Suriycdekl Fransız manda. 
sına evvelki gün nihayet veril· 
mi,, Vichy'nin tayin ett.iğl ka. 

1 
bine istifa etmiştir. Mllttcfikle- ı ı 

(Deva.mı salıif• 1, ıütıın 1 de) 

Şehirde 1 milyon 
Sovyet askeri ve 
külliyetli mikdarda 
malzeme bulunuyor 

BERLIN, 18 (A.A.) 
Alman ordusu Başkumanrlanlığı. 
(Devamı ıahif• 8, ıutun t de) 

İki Ruı baıta balueıaı mern ilerden Hkınmak için yere 
abanmıt bekliyorlar 

saadet fle refaha kavuşsun. _________________________ J 

oldu. 

Fakat Alman - Rus harbi, bil
hassa bu harbin tahminlerin hi· 
lifma uzaması yine harp bulutla· 
rmı Bulgariatarun üzerine topla
tnıya batladı. Bulgar hudutlann
cla ve limanlannda yapılan Al
bıan - İtalyan tahtidatı haberleri 
ile b&flayan dedikodular Amiral 
Readerin Bulgaristanı ziyaretile 
Lüsbütün kuvvet bwdular. Bütün 
L11 dedikodular Rusyayı kufku
landarmakta gecikmedi. Sovyet 
Rusya Bulgaristana kendisine 
kal"f1 «gayri dostane hareketler· 
le» itham eden notasını tevdi 
etti. Bu nota Çarlık Rusya ile 
batlayıp Sovyet Rusyaaı ile de
nm eden asırdide doatluk siya• 
setinde tüphe uyandıran ilk no

Yeni bir Arsen Lüpen 
Rumen erkanı 

harbiye . reisi öldü 
Bükref 16 (~·~·) - Rumen 

erkanıharbiye rt:ısı General You· 
itiu Tiguada tayyareden inerken 
bir 'kaza n~ticesinde ölmüştür. 

Geceyi karyola altında geç· ren 
hırsız evi nasıl soymuş? 

Tayyarenin pervanesi Gener'!· 
li ba!!ını ·vüdudünden ayırmıştır. 
Mum~leyhin vücudü Bükıeşe 
nakledilmiştir. 

tadır. 
Bulgar hükUıneti bu notaya 

cevap vermeden evvel Kr.Uan 
Boris M. Hltleri ziyaret etti. 
Bu ziyaretin Muuolini - Hitler 
1nülikah ile Amiral Horty'ni11 
Alman Devlet Reisini ziyaretin
tlen sonra vukubulması ehemmi
~etini bir kat daha w(hnnı~hr. 
Bu ziyaret esnasında Bulgarıta· 
aa ortada Sovyet notası gibi bir 
de fıraat varken Rua1aya kel'fl 
haı-ttila ıeçmek teklifinde bu
lanulmuf olmuı muhtemeldir. 
ftal7an gazetelerinin Bu1ıarista
.. ._ cıhiçbir fedakarlık etme
clenıt büyük arazi Lazandağını 
~ aiirerek artık harekete ıeç· 
~i lazım geldiği noktasında ıs· 
t&ı{• durmalan bunun ea bariz 
tlilidQ.. Fakat Bulgaristanın ni-

Bıraktığı mektupta 
bunu anlatıyor 

Evnlki gece Gedikpatıuda çok me. 
raklı ve dikkate ~uyan bır hırsızlık 
vakası olmuştur. Pek Arsen Lüpen. 
vaı-i olım bu hıı-ı:nzlık ctrnfımla yap. 
tığımız tahkikat neticc.slıııle alcl ığı. 
mız nıeı·alt verici mıı!Onıat.ı okuyu. 
cularımıza ayneıı veriyoruz: 

Çadırı.'ılarda AIJpıışu hanında Yu. 
suf Ziya Ualçıkoğullan Kitabevi sa. 
hfbi ve Gedikpa~da Jhımnm cadde. 
sınde 10 sayılı evde oturan Cahit. 
B.alç~k: bundan bir kaç ay evvel 
aılesı~I Ercnkuyunde sayfiyeye göıı. 
dermı~ . ve kendi 1 bumda kalmıştır. 
Geceleı ınl evde yalnız ge(lren Cahit 
Balçık beş gece evvel davetli bir tki 
arkadaşile otururlarken ikinci kat.. 
ta bir gürült.il lşitmlt1ler ve yukım. 
ya çıkarak od, lara bııkmışlardır. 
Hiçbir şey gorcmiyen ve işittikleri 
pıtırdıyı kendi kuruııtu1arına atfc. 
den Cahi~ Balçık ile arkadaşlan yı. 
ne a1Jağıya inerek ımhbetlcrine de
vanı etıııişleırlir. Dundan sonra ge
ce tanı bir sükıln i~inde \·11 vukuat
sız olarak geçmiş, geç vııkil aı-ka
da~larını uğurlıynn ev ı;Rhibi kıı.Jj·o. 
IR'.!!ına girerek tatlı bir uykuya dal-
mıştır. , 

Ertesi sabah kalkmış 'fe iıinı git. 

Yet diln Sovyet Rusyanın no· 
tasına verdiği cevaptan kendisine 
)'apılan tazyiklere mukavemet 
tf miştır. h lği görülüyor. Esasen 914-18 NihRyet evvelki gece dl! yalnız ba. 
arbine l'İnnelde büyük hata et- ,ına bulunduğu evde yine b:ızı pıtır-

T ASVIRt EFKAR (Oev•,,,, uhtfe 4- tDtwn 1 ti•) 

' 

.............. : ....................................... ····························· ············· 
===;;;; Bakı .şr ar -.-.-.-...--.;; 

b davası AJlah fikrini söküp yeri-F!& pa nı n ceva 1 ne tabiat ve JJU1dde fikrini ge-

Pttganıi SAFA çirmek olan Sovyetlcr Birliği
•••••••••................... nin kendi ihtilil ırensipine ta· 

ba~ tabana zıd bi. vıcdan ve 

Roosevelt Papaya uzun ve • erbestliğini k .. bul edebi-• k .. ıman s 
dostça bır me tup go~- • .• "!eceğine inanma.ı:ruşur... • 

derdi. Birlefİk • Devletler Reı- Papa ,öyle du!u!ı~uf olabı-
sinin Vatikandan istediği tey, lir: So"Yetler Bırlıçı, bugiin, 
nazizme kallı açıl n harbin, yalnız Almanlara, Italyanlara 
Papalık tarafından haklı bir Finlere, l\lacarlara, Slo~;&klara 
harp olduğunun ilan edilmesi- ve Rumenlere k~111 de~~I, .Al-
dir. Fakat Vatikanın bu müra- Jah, milliyet, aıle, mul~ıyet 
c:aate verdiği cevap tıodur: fikirlerine k2.r!ı da ha~ edıyor. 
ccHayır!» Vatikan, İncılın kemhsıne ema-

Roosevelt Papanın bu men· net ettiği bu mukaddesleri hi· 
fi cevabını önlemek içi.n mek· maye davasında old~ğu i~in, 
tubwıda büyük bir vaadin ti- bunlara taarruz ~en ~ır mem-
ahhüdü altına da girmifti: A· leketin mücadelesı lehıne fetva 
merika, harpten şonra Rusya- veremezdi. 
da dini hürriyetin yeniden teıi· Papanın cevabı: dindar A-
si için elinden releni yapacak- merikada büyük hır tesir yapa-
mıt! bilir. Yahudil~ri.n aleti olmak-

Vatikamn bu vaade inanma· la itham edilen Rooseveh, bu 
dıfı verdiği cevaptan anlatılı· mektubile, mu•.n:r.larının haldı 
Jor. Pap*t Amerikanın harp- veya haksıs iddaaları lehine bir 
ten sonra Rusyada din hürri- vesika mualamlf oluyor-. 
yetiai yeniden kurdunnıık için Papaya göre, dünyada Al-
elinden geleni yapacağından lalı, milliyet, aile, ve mülkiyet 
fÜphe etmemİftir ama, bütün (Dwtıını •ahi/• 1, •iitun ı dı) 

ır "' 
Boğazları 

alakadar eden 

Yeni bir 
mesele 

iZ.UİR, 18 (A.A.) 
Diln nk~amkl ziya~tte İngiliz Bü. 

yük Elçisinin nutkuna cevap olarak 
İzmir Belediye Reisi Behçet Uz a~a- · 
~ıdakl nut"u soylemiştir: 

Ekselans, sayın Sefire, muhterem 
Loı d Kurlavl ve aziz dostlarımız, 

Büyük B;itıınya hü :umetinin a il 
ınOınc 11i eksclan~ınızı ve ıı il muh. 
terem ı;efıreyi İzmir Enternasyonal 
Fu:ırında tekrar selamlamak şcıoefı. 
nl bize b h~cttlğlnh:den ve izmirimlz 
ve bizler hnkk nda nazik i!Ufatları. 
nızdan dolayı h:ıınretle teş kkür c
deıim. Geçen sene burndn aramızda, 
çok güzel hatıralar bıraktıktan son. 
ra bu sene de snyın SPfire ve kızınız 
He bernbcr bizleri \'C hmirl balırlı
yaınk şehrimizi şereflendiı-miş bu. 
lunınıınızı, büyük bir nezaket eseri 
olmakla beraber nyni zamanda, kalb 
lerimizdc sizler için kuvvetli ve taze 
bir halde sakladığımız muhabbet ve 
hilrml.!t hisle,:İni keşfetmiş olmanıza 
da atfetmekle tanı bir isabet göster. 
diğimir.o kııııiim. Du ''esile ile ifade 

ita/yan 
gemileri 

Bulgar bayrağı ile 
Boğazlardan 

geçmek 
istiyeceklermiş 

tıtmek ist.crinı ki TUrk milletinin Dr. Behçet Us 
baıiz ':ns!flnrındıın biri de dostlu~a l "c Jtiııa ile .hazı_rlanmı~ sofra etra.. 
ve samımı münasebetlere sadakattir. fında 'lie derın bır samımiyet hava111 

LO,l\'DRA, 18 (AA.) 
İngiliz hukihneti, Bulgarlstanın 

İt.alyıııı gemilerinin Bulgar bayrnğı 
nltıncla Boğazlardan geçmek müııa
ııde. ini lst.iyeceği hakkındaki haber
ler b ••• ıııinde hiçbir teyide malik de· 
•ildir. 

Rrut.crin diplomatik nıubıı.blri, bu 
hususta İnglllz noktal nazarının çok 
tuııih olı.luı;:unu soylcıııcktc.-dıı·. Hu 
noktai nazar ~udur ki bu mahiyette 
hf'ı·htıngi blı • teşebbıis, Montreux mu 
ik:welennın""i hükümlerinden kaça.. 
nıak suretilc kurtulmıya matuf bir / 
tabi)•e olacakt1r. İngiltere Bulgııris. 
tanla harp halinde bulunmamakla 
beıabcı', Mihver, :Montreux mukave
lcnnınc inin gayri muhariplik hil • 
kumlerlni ileri süremiyeccktfr. Çün-
kü nulgaristan, hfılen, lngilrerentn 
en az iki müttefiki ile, yani Yugos
lnvva ve Yunanistanla harp halinde 
bulunmaktadır. Bu şcı·att altın la. 

(Dtvamı sr.lıife a, .Vtu11 I do.) 

·selans, bizi bu akşam bu zarif (Devamı sall.ife ı, aı'itam 8 d•) 

~· .. ---~--• fll .. 
'"'EDEBi ·R.oM~AN 

z ıYı4'ZA:N:: l~~~qi-J 
2 J&L tq il 

Pek yakında 
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Uiti.~üN~- tithalalla kolaylık (KÜLTÜR T ARIHIMIZDE BURSA M) ]' 
Ben d

1

em- emlf
1 

mi idlml Ticaret VeldHetl Kınm ve 

B ir gÜn Y nlovadan gelirken, ihtiyar bir adamin kalb buhran! 
geçirdiğini gözlerimle gÖrmüf ve bastaıım imdadına kotan 

doktorla beraber lnjCcteur ve Huile Comphre diye on bet dakika 
ter ter tepiruıll,tim. 

O :saman yazdığım bir fduada bu gibi müatacel ...ablanla 
vapurlanmızdaki •ıhhi imd t tctkilatmın yOkla müsavi olduğu· 
nu söylediğim için, .muhterem Denizyollan idaresinin, ik zımdan 
dolayı bana samimiyetle tqekkür etmesini beklerken, bilakis bir 
tavzih mektubu gÖnderdi. Gözlerimle gördüğüm vakayı, fU ma· 
liim inkar prensipine saparak tekzip etti. 

Okuyucularım batu-1 rlaraa yine o fılcramda demiştim kiı 
H&stalar her zaman kendiliklerinden iyi olmıyabilirler, dah bed· 
bnht vaziyetlerle de luırphıtdabilir, ve bu İfİn mesulleri de ihmal 
yüzünden ölüme aebebiyet suçil adaletin buzunma çlkabilirler
Korktuğum batım• ıeldi •• 

Dünkü Tan'da Naci dullabın üzuinde durduğu wkanm 
ttkiyetçisi <&avalh bedbaht bab ile biz de konu,tuk, •ıe ondan 
öğrendik ki, bu zavallı baba Giresunda vapur sağlam binen, e 
İneboluda nişı anasının elinden zorla alınan altı yaJındaki yavru• 
su Dinçolun hesabını istemek için adliyeye müracaat edecektir. 
Ve yine o bedbaht b b dan öğrendik ki, kuş palazı.na tutulan 
yavruya uzaktan muay ne neticesinde sıtma tedavisi yapılmiftır. 

E,kali ve zevahiri kurhmna k için İf y par gibi göründükçe, 
tnvnblere, tekziplere rağmen males f hiıdisat b "zi teyid edecek 
kartul ~k hayati r, b dı:ı.vadan kaybolup idecek, anal r baba· 
lar bedbaht olacak ••• Ve fU sabık idareler zihniyeti değ~edl:çe, 
biıt tavzın da~, Cehibe uğn c::afiu: ve demem· miydik diye 
sinirlere bastıkça kötü kiti olmakta devam edeceğk. 

Cihad BABAN 

bunun için yeni bir 
karar verdi 

Ticaret Vekilet:l ithalfit iDfcrlnl 
ırllrntlcndlrmek içln )'l'ni bir şeklin 
tatbikma karar 'V' rmi;tır. Bu kn. 
rara göre bülfln ithalAt maddeleri, 
Jt.bnlat ve İlırncnt Birlikleri Umumi 
Kiitlbfoin riyaseti altında, J.'iyat 
Mürakabc Bürosu Şefi ve İthaliit 
Birliklerinin Umumi Katip muavin. 
!erinden mfirekke;p bir heyet tarafın. 
don tetkik ve fiyat verip mahiyet. 
leri tayin olunacaktır. Heyet hergilıı 
toplanıp mesaisine devam edecektir. 

Maarifteı 

Kimya Enstitüsü 
genişletiliyor 

Bursada xv nci asır başında 
gelişmiş bir feglesof 

-V-
H ocaoğlu'nun Türk :felsefe tarih1 J ayrıca Bursa müftillğine tayin edil. mek~ir. Hocaoğlu babasına cu ce. 

için dikkate değen lıal tercü. mlş, bu arııdıı bir ku.a nct1ecsmde nbı veriyor: 
mcsinfn ikinci safhrunm anlatmııdan eağ cll ile iki ayağı ııabUamnıo, nl- _ Sizdcn sudur eyliyaı tabir 
evvel, k tari , gerek kültür ta- bayet 1489 (H. 893) de Bunıada öl- bizden yana tamamdır. O :zamanlar 
rlhi tetkiklerini aydınlatan bir içti. müo, Emir Sultan mezarlı~ def- bana vus'at venıenb: bu mertebe 
mniyat görüşüne l§aret edelim: Ku- hasıl -Olmayap bu kadar kadril clb 
rulan her siyasi tcşekkUl, kendi ea.. i bulmaz idim f.4]. 
pına gısre işliyccek bir harsı hayaf Ziyaeddin Fahr . İşte Hcıcaoğlunun 'bayat ve ıcci-
mclmnhmasıno. muhtaçbr. Ba-, vu- ., resine alt mıılOm:ıt, gelecek mnlcn -
nıcul:'1 menbalardan bu mekaniz- lcmiıde onun yalnız Türle tefekkür 

nm wmırlannı toplamak ve bir lledümi~tir [S]. Bab sının ~nUarı- tarihi 1çln del:ıil, İ&lim felsefesi, 
Üniversite Kim En titü ünün arııyıı getirmek suret1le siynsl mti- nnı ctankı Dm> e vermcmesıll(l "~u: ' blnnctic umunü felsefe brihlcrı 

nin fhtiyaçlannı lunvılıyan kabil kendisi iki çocuğundan hlrını ı-ın de üzerinde durulması icap e. 
Sınai Kimya Şubesi llavesile gC'nişlc. '--rsi mücssC'SC''-"" vücuda "'etiıccek. h tta 1k B rsa medıesclerır den .,, 
tılme ine. ka~r. verjl":iııtir. Kıın.>:a tl~. ·(!Ilı her sı~:ua bıa~u; için h)y. b~~:dc ~dc~is olarak gôr:ndş, den !ıkn hüv1yetinl göatcrrnlye çalı. 
mu ndlsı yet tırm k ıçln, Manrıf 1 ld ğ .b. d 1 t e kezinin ikinci çocuğu ıse daha kü~ük yaşta till.eagız. 
Vekuleti, Enstitüye yfiz talebe altn- e 0 u u ~ 1

: • ev 0 m r 
1 

e ~l b • • la L-
ma 1111 muvafık gbrmüştfir. Pazln dı>ğlşınesl ibidıı:esındc d a?'ll ş Y ölmüştür. Müderris olan og unun O zaman on etmcı asır out· 

üracnat oldu •a btkdinle tal1pl r mü nhcde edihr, )iinl yenı de .... tct blliihırc 1rıuın git"tlr:t anl şılıyor. tayan ve devlet, hars merkezi 
arasında bir ml1snbakn yııpılııcaktır. meıkezinln cHuk6met konııı,rı> veyıı Peyle ofumuzun kısaca anlnttıgı. İstanbul olan genç imparatorlu· 

l 
cSaray> yanında bu konak veya sa- mız hııyatı bundıın ibarettir. Bırkaç ğun, daha evvel Bursadn teessüs 

Jktısat h berl rl ı rayın, nznmctile ı:ıutenı:.ııip ~Meclre- mnhdut. kaynağın verdiği malumatı, etmiş olan kültür hayatına ne ka-
se> veya hcrlUlngı bir kültür mües- Bursada halk arasındaki şifahl ana· dar borçlu olduğu görülecektir. 

Od f t} seseııi de mutlııka kurulacnb.1:ır. nelerle arttırmak inılQnına s::ıblp 0 • Nesıl lci Burs inesi de kınu-

Bulgaristan 
H arbin alken " bilı.

yasi faaliyet sddet -" 
Y akınp.rka kaymUta de-vma 
yor. Çüakü ~ ,._ • ..,.. 
nebıinin aPiı wecramn ,ırecdd4 
sonra çok büyük ve fiddade 
kip ettikleri taarruzwı ia._. 
Kafkasyanın kapııı Rostof li"iııııll .. 
ve tehıine t.ncib edilm.it*. 
lUmdm ki aaJ Ruayayı .. .. 
Kalkasyaya bağlayan tek ._ .. . 
yolunun batl•nsıa Ra.tofllı6r• 

Buradan demiryolu tarlla 
ru mar ve timali Kaıflal9J•• 
idari ve sanayi ve petro1 llln .. 
sı merkezi Grozin "Ye ~ı.ıllllııaltl 
kasa uğnyuak Hazer 

UD ıya arı 1 Buıımlı fe~le of lloeao •lu'nun hal lacağımızı pek r.annetmlyorenı. Bir lurken kendinden evv ' Selçuk· 

UCUzJıyacak mı? 1 ~:rc~;~~~!~~~i:c~o~:ı~~ln~~tc,!;: ga1cte s:ıhifcslnde nakletmeyi ıu. oğulları zamnnında Kony da, da Nogay çölü üzerinden 
r.umsuz bulduğumuz. bir Uıkım men- "d K d ilh 

Odun ve k mur maliyetleri brik- liç~cü? W:!vlet merkczll •ini yapmak klb vi kayıtlara bakılırsa llocaoğlu, Kaysen e, unman n... a~r· yanmada.sının Orkapı yiDi 
kında ınahallinde tetkiklerde bulu. vazıfcsıni şu son scndcrc s;elındyc umumivetlc büyük mllte!ckkirleri pilmi' ofan tefekkür merkez\~rın. rekop ben.ahına tevcih f!d • • 
nnn l\:Iurnkab mcmurlaı:ı ~hnmize kaclar :asıla_:m: surette ifa ed.cn 1,.:ı- ııccıycl~ndlrcn vasıflara aahlpUr. Blr den kuvvet almı,tı. Anadolu"\ Fakat Kınm yanm adasına nlnl• 
donmü 1 rdır. Yapılan tc kJkJ ıc ,gu. tanbul ıle alalmdal'dır. Şoylc kı, u'::ı kaçı a aret ede11m: nun Selçtikoğullan ile başlnynn karadan d eml denizden de Wıe.ldll 
tl' fı~aLann bir n ıktar dilşürülecc. den itibaren, yukarıda lşnret et.t,ğı. kıııkançhklar Te Osmanoğulla.n ile. devam eden edilecegı·"ni Sovyet hükiim•• 
'" tahmin _ .. ılme'·tedlr miz vetire icabı olnnık, edebi, ilmi t tanbuldan siynsi tekrar 1 d B 
... ''" " 1 D türklepne ame ıyesm e unamn !emektedir. Bövle bir * ELAIA GELi.f)AT/ ARTTI - ve felsefi müc seselcıin ni;ıt· ba~n )•üzuıırlen ayrı ıp "ttlunıknt:= • l - asında 
Son zamanlaıd Karndeniz mınt.aka. unsurlıın İstnnbula taşınaenktır. j mfirl rrlıı oıarnk gt "" l!onra. iki Türle nnpanrtor ugu al'. • için Bulgaristanm Varna " 8u 
sındı:ın lstı:ınbul piynsasına killliyctli Bu ameliyenin ceıcyanı eıınasmdn, kendisındcn bahseden bir müellifin oynadığı intikalci rolü, bu nevı- gaz gibi Karadeniz limanlannd 
mikt.aıda elma gelmıye lıaşlamı tır. dnhn cvvLl d vlet mer1cczl"ğ1n1 yn- babn ına: <len araştırmalarla a~cbnlatmak haıtıriık yapıldtiıM dair mevcu 
GeU atın fazl lıgı fiyatlara da tesir pan bir şehirde hazırlanmış şnh<ı1 - - Muderrisliktcn hazzım dyade - mümkündür. emare ve d eliller vardır. Um 

68 Yazan: KANDE IR etmiş ve ktiçuk bir tenezzül başgos. yetlerin ön safta bulunııc !',rı (lijphe- dlr. Kadıaskerliğe tayin 'boyuru\do- ZfJeteddm cıhri Alme.n denix kuvvetleri 
........................ -................... termiştir. sfzclir. ğumdan ... müderris olduJ:uın racıb. mnndanı olup şimdiye kaau 

Cemal Pa a neHcenln mutlaka fehlmlze Uiilt>n elmaların toptan kflo u 151 Filhakika büyük Tiirk hükümdara tir! [1) Bınıdını tvVdTd -mntmelc>"_ ıo rargiıhını ~imali Frmı• - llo 
lnkl af edeceAlnl ani lir dururdu ve perakende olarıık ta 20 'kuruşa Fatih, cerbabı !ey!> in esasen top- Demesi tefekkür ibtirasınn bir i,a nJsaıı, 11 mavıa. f! mayııı, 80 auus- landa gibi İngiltere 

satılmaktadır. 

1 

!andığı fııtıınbulda gayet tabii ola- ret snyılnbillr. Bu ihtirası aynı r.n: ta. 1941 tarllli flilshalanmızda fık- ,.terde ıJ,a ..... :raı. 

Amanutlah Banın ycılnc bılah.re 

Krnl olnn Nadir Şah o z.-ım n Si· 
pcb lar, yani Harbiye Nazırı itli 
Cemııl Paea, i~ icabı dııima onunla 
temasta bulunurdu. Diğer bazı ku. 
nıı:mdanlnr dn sık sık:: 

- Türle ıuskerl kahramandır, rthlı 
kınnandanlnn çok muktedirdir, •r ırk 
mi ti çok cesur ve merttir. l•'nkat 
yazık ki Yunanlılar ilerli}•orlar .. 
d rl rdi. O zaman biz beynimizden 
vuı ulmuşa douerdik ve c mııl ra :ı 
b<iyle ıw~hy nl re uzun uzııdTY.l \ u 

a lılar n ller n·n b,. eh mi. 

+ MANiFATURA l'E KAÖIT ralt cerbabı kalem> i de ~5rmek is- manda ona haklı blr gurur da verı- mııttr. yakın 
Paşa her ııbnb yedide yatağından GE~,Dl. - Son giln!errlc şehrin.tize tedi ve cRub'fl mcskflnda olRn Cfü~e. yor. Nitekim, kendiııine rakip dl(.-er [!] Bk. Şckavfk terctmeıi, c. ı, ~~a1•1ttibRa-=der~fy~Jlub:llll!Da4 .. kalkıır, pijamasile doğru bhlm oda. küllıyctlı miktarda kııı,'ıt ve ınanıfa.. tayı l etfirdüp her birine riayet eyle- bir müderrisin fikirlerini muhtevi .ao .... 
y gclir; tura gelmhtir. BırUkler bu mnllıırın di>. İşte Hocaoğlunun Bursııdaıı ı~- bir Jiyibtlyı, sonradan münııkııp et. S/. 147• ile Kıruna kartı yapılacak 

- Sen tembelsin... Ha}dl vak"t mııliyet flyaUaıını VC' kir lı:ıdJcıfoi tnnbula gelmesi bu arada vukubul. mc'k için, kopya ederken Patihln ken [.t] Stm :am,uılarda Bttrsıı'ua git. h*ek&t için Bulgaristandm 
kaybctmlyclim, diye )•ata:!tma ()UJ. t<>sbit ederek Komi )Ona bildirnıi,tir. muştur. dis" medl6bn için Hoeaoğlu' un mezon sülhareke olarak istifade ..ılec 
rur, ve o gün ynpılncak işlcıden bah. Mürııkabc Komi yonu dunkü toplan. Bursalr genç rnilderrls1n ls.tanbula ınc: ! Juıl-ktmfa malAmat W.ibi d '6ilim. ;;.; zehabı mevc:uttar. 

t Slnda Bırllklrrı·n tn•blt ettlr.ı· bu - Dikkat et, hata etme -·• f b·r b" sctmlve ba•lardı. = .... ]! ı. Padisahın Edirne <Durill - h Eu·cr mczartaıı tncı'c«+ sc 1'0 B :..:... Sovyet 1.a1r1ı-..-
,, "' fi iları tctk"k cdc-1 • t __..k ct 1 .. ~ • Dem-\ üzerine Padi•alıın dn o- ıL ı unun .,,_.. -za,..nllı Süreyya, Pıışııyı gorün:-e ya 1 """ 

8
""

1 m ş. cihııd> ına hıırekctine rn!t.lndıi'1ndan, ..... ,. çokları gibi ka21bolnu.:mışsıı ne ııa • Bulgaristan hükiunetine Wr ..t 
hemen yatabrından fıdıır, tclüş!a gı. tir. ıanif'atura ve kiğıtlar yakında Hoeııoğlu, verilen emir üzcrlne, şunıı giden şu cevapta gutııru gorıl· dedir? Rursa'nm ı1ct.iıtird1ğ! cskf ve vererek R1tava arazWn. 
ylnmlye bn;ılnrdı. Paşa da bir mUd. T"caret Vckiletinln te bit cttigl sa clllcmn> nın da iştirak ett.ii:I karnr- liiyoı. . veni kültürel §a1tıi11etln-e kcıruı ha- -J 

det böyle görü tukten sı:mr odaınna ttş şartlaıına gorc pi~ıısaya dokülc.. giihıı gitnuk zaruretinde kalıyor. - Ne dcnln hata ryles m yrno kiki bir al4ka gosteN:n Buna. Halk. denizden taarruz icin ~ 
(ekilir, giyinirdi ve her ~abRh t m cektfr. • J ;~ 1 tanbul • Edirne yolunda blnıUği J aslında ol.m hn~clıın ~iyade olma:.! eı•win adı Turk ..,.,, lslıim felsefe ta. tanda ve bihusua sahillerinde A 
saat sekizde askerin nöbet bonısu * Pll I'S lıI v ESSESESJ AD- ntın sakatlnndı'hndan, Hoc ·1 nun ' Hal tercümesinin bin ne~ ıı:ıfhnsın. rildnc' gr~m bu B nalı f~ylcso; mı m arm yap tıklan bazuiııldmn 

LIYEl'E l'ElllLDl - Ampul ihti ., b b • 1 fuıa -~-- l k l k ----~ d---1- &.latı4 çalJ zaman Cemal Paşn d:ı büt n fk1ncı atı tedarik irin ınü küht.a da anlattığımız n n • ogu sn kerl aft{li bir ruNıtu aldk~ o ına. no ta o an l~ e en. 
kaı ı suçu il hakkında tahkiknt l - • · t d f'ey -• · ., !--L • ~-----) ti olmad gını, n tlt' nln muU ıka mniyctlle beraber çay ofrasını.ı tı:ı. u tadı •ından bahseden ,e b'd v(lr. scbet ne nlt olan şu ı ıvaye c • sını temenni edebilir m•JIU:• ~ ıuuıat vennıye - • 

' - f d 1·1 ' 1 ı ela k h 1 b 1 "' pılmakta lan l' 'l!p mü d d "·lm"ız maluAmat hu u nda ~•mdl. t-~fun ...... j ... ·eslnl gost.ermiye ynr:ır · • B 1 • t h 0
"
1-"- ti ... şa e ece& nı nn atn ~ın n va tıln aş ardı •• i d n lurakabc Komi yonu taraf A 6 ~ .. .,.. ........ J d k ld ktan [4] lJtt nııvidM mmık1P,...teri, ba - mıştı. u gans an UKume 

Dutun bunlıın dini rl r, kalkınca da ya kıtaatı teft • v : n 11:.e e venlmietır. )c k dar tenvir eden ayni nı Uf R.ıva~ctc ı!Öıe Kn ıııs er 0 tı ban llocaoğltınu?l vak n arkadafı o- d~ii cevabi notada yedi 110lıf 
faktı somır.d :> ne; <iaı d ki l~lcrle mCi ol olurdu. Oğ. [''] fC)l sofun kara.,.a . 1''ntihio sonrn İstnnbul:ı n babası, vak lan <.Şckavfk> 'Tlıüallifi nul;lcdlyor. yı birer birer İ7Ab etmİf " So 

- Evet, rlel'dı. F nkat !sus kı le 3 mc yıne hep be abcr yenıı dl. \•czıri Mahmud Paşaya mulakl olun- tnc kendi ine )~ıııtığı muamele-l"rı f y•t --zhine k.... D .. 1-•id_... 
du il 11 O 1 det •" rft d·• l' k c ·rı k dl • . ,.,..k m:ıı.ftuptur. Şimdi aft•n: dile . Bk. C. 1, S • 144. " -~ -:r uuııs mnn r l r. 1 ..... n .. .. şn e a rıy ca ~czı n n ne. ,,.. "" ................... _._._ .. , ........ -.... -·-·-- üssülhnttke yapdac:ağı idld.iıı" -~• 

BI l h z yakınd n t n m k fır- k 1 1 oda ındıı çalışırdı. Baznn, Jşl K a z a e n ad a m - il =!dl z. Bunıf n nkdem ................... -.. • .. .. 
.. ~ mn dnm.1 Olmıyacaiuu •f'" 

bul uanı ~ fonl rn b:ı !..ıı oln ad •ı zamanlar bahçeye iner, ben 1zi Padışahın huzuru da r. kıi ı • tiı·. -o·-
an a k i anı ol ıdı. bahçıvanhk ed rdi. Boylece kasrın o öldüren 2 seneye cemil ile zikreyledim. H:ıl Padl a. Tramvay mese es! T~ı.:_ So-et Hariciye s.-1-

Ha.t u onlnr da kendi h o n l k c metruk bahç lnı nz zaman. hın )anında mübnhas ln '! ' r- ;&,.UAllJ ·" 

h kh)dılıır, ç nkfi l h l: r \R d b r ma re hııllne tırmııtı. mahkum oldu dır, iyi vardınız, zam ında geldi- seri Molotof Sovyet h•' ... 
ı a ı, kuvve in kudr tıne ınıl 'k- Gecelen de ek riya bu b hçcdc do. niz! nin yap w ihtarata karfl •ı.ra-

J n fngılz ajnnııı bnbin ardı 11rn hı rdı. Be dol şma hazan sabahın Bir muddct evvel, içkili bjr illem Dedi•lnl, meclise glrd.k n sonra l l l malzeme ristanm verditi cevabın 
aleyhimizde h b rler rdlkçe gani lldsine, üçüne kadar surerdi. Beş d nuşundc )oldıı aralannda çıkan dn l•aUhin bir uııllne cevap \llnra'<: smar anmış 0 an ve memnuniyeti mucip hlır 
füt:f)art bu hııberlcrin kotü huv ınn .. aatlık bir uyku Pa~nyn 'kufi grli • kavg onunda yanında çalışan Ali. - Bursa'da Esediye m derrisidir. yette bulunmadWmı Motlaa ..... 
k pılmakt n kendi! ııni alamı)'or-ı yo du. ~ı kazara olduren Tophane Dkim Ehli ilim ve hlbı kc ld r .. diye •J • Q kadar gelmezse ki Bclgar orta Elçisine 
!ardı. Ve böylece Af'gnn ord 11 ve Afgnnistanda bizi de, paşayı da 1 evi u taloıından Şukru .?rfortaıın dun takdim e)lediğlni 80 lü~or. Ha nok- lf{.l ay clirmi tir. BuJcaristan 
b k m tinı ı lah için dkl olan tek. d ima üzen, dediğim gibi ~ ııtana ıı.,ncl A{.'1rcczada g rülen muh kc.. tadaki bir talmn mcnlabelerı bir ta.. metinin 'Ye ıımiime11iUen.iıl 
liflcr.nılze de pe'lı: ltulnk asmt)orlar- dair, İngiliz .ajanslarının v rdlği lml' j bif:1nlmlş, 2 ene 6 ay. müddet. raüı bırakarak sa.dere Fııt hin l!o-

u;r• Crmal Pa a karşısın b i e Sü Ll'-eti ıitimad•t kim-'• dı BJt..lece iki turl mfitee~ir ve :fena haberlerdı. le hap ıne karıır ' ı llm.,.tir. caoğlunu kcııd "ne ho usi nüderri.. s f ı 1 k n hareketine Ul"fl ~ 
:rneyu oluyorduk. Cemal Pa a bu ş en v • ı olarak seçtiğini, fakat h ı mildd t a z a a c a ~ 
vazıy t 'karşı mda biltiln vesait zU. reyynyı alır, uzun ezan Ttıtandan sonra .tahmud Paşanın kıııkançh~ e er er betmiş olduğundan Türm ... ııld 
.. cı ra mıen hem bır tere ne lb ro. babseJ('rdı. Mustııüı. Kemal ~neaya tesirlle Kadınskl'rlık ne Padlo.alıın Bulgaı" Se6ft ... e ...,_ 
eo olaıı hu~·ük nıuhabbet ve hur ti Gazetemizin 16 eylill tarihli nüs. .__ ___ ..,1__ • • •..ı. __ e4"1mllir~ ısu kurdu. Bu bül'o; blr yıındıın b xim 

1 

' ıl J "I • _ k 
1
. mol muhltind n uznklaştınld ı, doıha ·~ gııbııııi7e J~ e 

i 1 •lmiz 1 h d tıılımatname i saı m:ız,, ıu r •mana mun a ıp - hasmın ikinci sahifesinde çıkıııı IJOnra da günde elli a~ ouıuş ile 1 - -- -- Balgarilt.n ile SoY)'et 
b. k•ta l Ar t ·c. e nıuştu. l• nkat ne olursıı olsun biz. cHasan Mcncmrnci husus1 çebresilc> B __ ... _ .. r d B d ü h 1 k 1 _.,_ l k t f dııki -t·ı _____ ...1_ .:.:ıldetli bir .,._.ill": 

ı ı ı p an gancayn cı ume • çok uı:akta kalmıştık. Vatan hudut. başlıklı yazıda, muharririn cBlr u~ • ı ır eyi rn m-.~ 3. ı:.an İstanbul t;nımva}iıırı bundan bir 1 kenruıştlr (yani t.,. .. r) e eiara ın ~ ~ ,... 
dı)or, fa'kııt bilha" a dunyanm d'>rf 1 :ı.·ı treJ r1 -ı 1 d d. B par~u dıı l( ıılıııdnn b:ılıseclelim> cSult1\n medN • u .... l. ;;me vvel b:ı kıı bir mlckete yekp:ıre çcl1k ELkaamı rn:v r ~ cer lik peyda olduğu bir 4'trada .... 
Wr tarafından getlrtmlvc başladı'Pı. ~rJ ·ı om !:_~. o e er cly ı. u sualini taklbcn \ernm·ş olun cevı:p: nakledildiğini kn~dcd llm. İkıncı bir l müdd -~· ...r. _!ı.•--de bulurum 60 tellerinin de pıc\•cudu çok ıızalmış- -...:.....- KralıDla Ras•adlılııl 

. • tkl'· -.uş uçmıyıın, Ac.nnn gcçm yen yer- ,. t ı alt. ol ...,. t; .. mrua.n:ı ı~•· ·•- i ı ~&.OML&A ~ 
mız len inceden inceye t .t c!c b·rcr gurbetzedc)dlk - Mesltğimc a·t tctcbh f1 hl~ cMtı'baha ei ilmi) et fÇ1n tf' .. rar s- . 1 cçlrilmes.indcıı dolayı tu· Muhtelif mcm ueu.:ı apar§ rerİn i kııırarcihıaa 
ne itlerinden lehlm zc olan haberle. Cemal Paın da ek erlya İngiliz tcrkctm,,;n • lıtrgun mcsl ınc atı tıınbul'l çnğınlıJoı. ı:ı!ahır\:ı:ınta: ::;e~~~~~nlc ~a:pten evvelkine naza- erli.len lumalzd c.ror.de~ ;ir kıh mını~ yo~ edı1mesi ııre -..ada mi ._.., 
ri, nı kalcle~ ayınp neşrederek hlı ı ajanslar nın g tirdiği fena hab r. l'eya b ın ınla alfıkalı n ııtalııalaı-drı ca·nmız bu m ıb:ıha L-uC rn p er nı . h r f l tarla dcV'Dm ettirchil.. dn bu n ugu a er a nmış ıı --&i arasında mıiiukereı. ,..a
ajans vazifesıni gorfi)ordu. Bu neş. ]erle Ui lçlnd n yurnlamr, o zamıın bu/ırnurum. CcL•<let /'oşnmn e~ , l ri. Dl t etme 1 ii?R.ı ine I ~n;ı.uldn Zt:>y. ~:;kt~~tcr.n;"nlrnt tram..-ay nrnba· ı btmdlnr m;yanında tünell:p k~ış~n~: ::Sı Aıın.n,,. ile 8411iıea• 
rlyat her gün muntazaman h~ta elini pka mın dayııyarak dalar, da. ". daü a ok ırııı , tanıt/ vt'I i<slicbt!na ıek Mt:lı'<' c i mfd ı~ıı>. •ne, 1nra lnrı hnrpten cvvdklne nnımnın art- var ıı·:1 um

1 
an)abya

1 
s k.1a1ı:9. c 

1 
... _...1_kı" :..a.:..ı:ı.:m.ı --

Emir Anumullııh Han olmak uze e lardı... Bız de usardık. Sonra Yll- ha 1 an olıl ıjjıı ı N tayfc ıfrııl uatı sırrı ile İstanbul ve :,dı n kadılkık. mamış, bfüıkis eksilmiş olduğu hnl- bcdandnJt adrbın 
1 

stan 
1
u a nat ıç~ ~n~ :-; ~ .. ~,· -·~~~;~-..... 

butün Vezirlere, dairelere teni cdı. t 0 ufuklarını arıyıın cozl ri sula. dcı h 11 ıın cldMı d ı mr.ın ••• > 1 1• 11 , İznik n udcrrı ı .. ı ,_.e ıı- d ~o•cu adedi mut.cm. diyen urtmış. en e tr er ıı ınmış ır. u~ ıı aı 'uc•• cıu~-
1 rdo n r k Nam k K lın şiiri riııi 0 _ ş kUnd olacaktır. R lbuki o yazıd • ılılığ na ge(irllilor. Uç neli b1r tı B ünkü izdihamın bıışhca se. gelmcc seferlere muntazıımno de-ı m denlue büsbütün hak ~ 

B ylccc işler yavaş yavaş d z 1. kuıdu ... Fakat bunlan öyle bir <>- mürettip v tashih sehvi yüzünden <nrubuhase· ilm > için tdi: ar Is- :bi b~~ur. edilecektir. f~lzemenln şehrimize yor. 
M h '1am ,tı. Cem:ıl Pa a Af • ku~·e u öyle hnrln ve Utrck bir cümlenin n unast ba ka şekilde çık. tanbula ç:ığınlmışsa dn mübaha e t gelmesi gecikti~ takdirde ise trıım. Rncvttdaki Alman unlllmll. ..... 

" , ki 1 f .k. . d f Ynptı•!'lml?: tahkikata gore rnm- '--d -,,-nlstand tam bir faaliyet ha ı bul. c e, duuarak <ıkU"U"U vardı k·ı, mıştı. Sayın Ve ldeu. ve oltcyıı.:u a- vaki <ılmanu"- be el a ı tncı e a ö "ttik rt.. vay seferleri bir iki aya ..... ar az~ , ....... a·h, d L! m~ ...... 
,, .1 v n k1 \•ayın malzeme nıtiyııcı gı çe ıı ·-b aı 

duğuna, dah.a doğrusu bu sabnvı o gayri hü)ari biz de onunla beraber rımızdan 5ztlr dılerız. 1 olarak gündı:,.!!ÜZ .nkı,ıc ~c • 'lr ~~.a d C lacnktır. ecri olarak Bul«aristanın .Ah pe 
:ale tJrmıye muvaffak olae ı •ınn glardık. (Deı-'<lmı tJar) 1 cSultan Meclı'C8Cl!ı> nıüdcırL'ilıgme, mnktadır. Bnnrlajlnıın , nevcu u u- yanın rkta ~ mü~ r 

enrlndl. Amanullah Han l' h lde - bd l.lııh Efenitlrun knr 1 .. -k harbe ........._ ... 
Pa ı:a, ke dı Prenslik 7.amanında peyda fttti~l bir mantıkla bu değiş. hangi talih A u • ..... 'e-··-" Tasvı0rı0n Edeb"ı ~e·1rı"kası .· 13 bir kadının karnını yavaıı ' 0 emin " 0 b h k.k t cıısınıı birdenbire bu Sard nnpal ı-.:ı·r Ot.u d .• ı:... Avnülammare kıı rını tah- ı 1 J· °'ol " d B · •ftbll buluyor unun a ı at o " ec.ı • ., ucu ,, b r urettc yed " ruyor u. e.. meyı .... • cu-nb"tfin" rık rtm•ctı? Artık lnıınn F • ~ a.: .. 
1 ctml ... ti. Bu ka rda Pa , ben, - ..-... b u b ı ı ı·zım.,.eldl-g\nı rtüııünü " w .. -. Mulaarrem eyzı auu-

v IJ1(;aJU>0.v u:l4I yaz bir somun ıçı gıbi u m tcvazın ö~ o o m:ısı a ,, • • denen şC'y kaybolıııuş, l rlni lılriıiri. 
ır. rhum yııver Süreyya, bir de mu- v ,....,,., karın onun dl ı1 nra nd erl}pr. )"or ve bununla berııbcr bu gorduğü ne krnetlctmiş, bırblrine gecmb mil- -·ınnnu•"'"""' .. """'"_"_1 
h fdanmız vardı. D ger maiy t u- du. Abdullah Efendi bunclım sonra şeylerin çılgın 11c iml:duu halı:tka- t.csavlyen sarhoş uzuvlıırın snr'ası ,_i

1 
VeCİZS)81'İO ~Ar~ 

bltanı kışlalannda kalırlardı. Crmal ~ claha Deride ihti}nr bir pnpasın bir tinden korkuyordu. nlmı tı. Sanki bir şc~ tan, kötil bir ı ) 

Bakışlar .. ... . ...... ....... . 
P panın cev bı 

~~f.~!!?! ... Ş,~f.~ 
(1 inci .aabifedaı " ) 

fikirleri payidar oldukça, sayın 
Rooseveltin ve müstakbel bü
tün Amerika Cümhurreislerinin 
v tik ndan wbet bir cevnp 
almalnrma imkan yoktur. Fran
aada dn Sovyetlere kaI'fl hilrp 
etmek istiyen üçüncü gönüllü 
kafilesi yola çıktı. Şarktaki 
harbin bir haçlı sefer manzun• 

almasında menfaatlerle be
raber iki tarafa ait imanların 
ve fikirlerin de biiy:iik tesiri ap· 
açık görünüyor. 
NOT - cÇocıık Adana hakk-ın. 

dald aka.lemde olaugu gibt diin
k /tJcra.m.da da cu le~ birlrirf-

k ıe b r il.;· ıat rla. d el. 
ol 1J n dizgi 
Ok y cularııı n 

r tk mtlece tı:ıes. 
le 1. 111 P. S. 

~=================•=•====== uhn eUıı.rin parçnlıııımti vucudumı Şüphesiz ld onlnT insani şekilden ruh bfıt.iin cş~·ııyı, bütim mevcutları ~""""""''-'""'------~ 
,;ı:: lıir torbaya doldurarak ınrtlndı •ını, büsbütün çıkmamıştılar. llu bıış ve hep birden zııptetmlş, onların ağız. /lim ne kadar fili-

J TANPI AR ............................................................................ 
lılsscden b1r kazazcd nln Qmitsizli -
?ılc etrafımı bakındı. Hakiki ve her 

günkü çchresile gorup tıımyabılccc n 
bir şcyl"r aradı, heyhat, h r şey, 
<!egışık ve yabancıydı; etrafında mu. 
vnzencsi sarsılmış ııklının tutunabi. 
lcccği hiçbir şey yoktu. Tekrar ı;. 
rıundc açılan o b yuk lıoşl •a dü e. 
cektl 1 Bunu ıyiden İl iye ani dı. Bu 
gece b lmmez bir talihln m hkumu~. 
du, gorm n imkun olmıyan C'yl ı 
g recek. 1 m ine imkan olmıvan 
şeyleı1 işitccektı ve e mdi bunlan 
yıınlarındaymış gibi gorup işıti or
du ve işitLit:ı §C)ler g rduı,,iil eyler. 
den dııha korkunçtu; bu hay nnt bir 
homurtu)& i tihııle ederken yan yol. 
da kalmış b nlettc kc k 1n an sesi
nin, lhenka:ıı, şefkatsız, fakııt uzvi. 

im ar m k tufanı !dl ve bu çok 
eanlı, bir yara kadar ürpeıişlerle 
dolu sıcak, ad ta kan renginde ho • 
murtuya, eytani blr orke trayı an
dıran garip ve nındeııi bir ses, a.. 
nın şikayetten başka bir ccy olmı. 
yan bir diğer ses dnha lştlrıık et. 
me.kteydi. 

Abdullah Efc:ııcli U}kusumm f. 
rinde kcndııııni öl ye tazip eden bir 
knbu lu ıuy dıın u~anmak için gny. 
r t snrlcd<:n bır ndam gibi sllkinip 
kaçmak istcdı. Fııkat bu ses, inıınn 
ruhu d d~rım z i mu cenklik, de. 
rinllgiııden gelen bu vahşi ve cbcdl. 
)en mclfrn v hayvani s ten kurtu.. 
lup knçmıya imkan var mıydı? 

Birdenbire gördugü ııcy e olduğu 
yerde mıhlandı. Karşı cvlerıkn bırl
rıln en üst katındaki pcncerclcrindı>n 
biri açılmış, çıplak, kan içinde bir 
kndm viıCtldunu tiç erkek ııok •a 
fırlabyordu. Bu qcmbcyaz ve 1 anlı 
vfieut ycşillmtrnk bir ışığın taştıgı 
pencereden kanlı bir lokma gibi ka. 
ranhğm at"Zına ntılmıştı. .<.c kin 
hıçkınklar ve çığlıklnrla b11 vfi u tun 
kaldınm tnolıınna düşmesi ve orada 
l'% ime i hakika~n müthiş <!lacaktı. 
Abdullııb Efendı b\ç olmazsa bu esi 
işitmemek itin kulııklarını tıkamak 
i tiyordu. Fakat tam o andn dikka
tini baııkııı biı· ıııey çekti : Blrıız btc
dckl e'rin alt katında, pencerccl n 
ba~ı uzatmış blr dclıkanlınm g nç 

biraz ötede genç bir k dm n uşıg;nın onun omuz üzerinde dur~ tıcp Jarilc gülilyor, onların uzuvlnrilı ~-
kesik başını bir yıldız gibi boşluğa ııyni idi. Sade bazı kısımlar gerllc - doymak bilmiycn 1ştihnsını tatmin da/ıgsa 11arım İIİlll _. 
fırlatmak }ata nın üzerimi katıla mlş, bazıları ilcrlcmif, :ılın ıırkaya cdi)ordo. Filhııkika bu harek t, bu o kadtJlr muzırdır I 
kııtı!a nğlndı[;ını, b ri tarafta lhti- doğru kaçarak ve burun hafif yas. ur'a eşyada da ayni te nıev. 
)aı· b"r cııdınm on derecede u:ı;un sılaşanık hayvani bir intıba :ılını~ cuttu. • • 
boğum boğum parınnklarilc genç bır Jıırdı. Bütun bu başl n tqıyan bo· 
çocuğun kıılbinl y ı nJ n kopardısı. yunla:rda acal1p bir kalınlaşma, Abdu11ab dem1n yanlnrındnn kııç
nı görtlyordu. Çocu un yuzü sap • kendi kcmdlslni görülmem~ bir şe. tığı biçarrlerl bu kalabalıkta iyice 
rıydı ve terli nlnma saçlnrı ~·apış • kilue hodbin ve tatmini gaye edinmiş seçiyordu. İşte Hk evin 1htiyat'l zen
mışb. Bununla b rabcr küçük ve blr idrak vardı. Fakat değişikllklc- 1 bilin içinde takmıı goğilslfi kadınla 
memnun kabkabalarln güluyordu ve r1n en şaşırtıcısı uzviyetin belden beraberdi. Bir parça Derde duvnl'dl\ 
Abdullah Efendi bu cn:ı lp g{llil~ün nşağı doğru çoküşündeydı; bu bir resimlerini gördüi:',-ü karı koca bu 
kendi teninde zalim bir }ara gibi nev1 tortulanmıyn benzlyordu. Bu ac!er çıplak olarak nyni bne dundü. 
giuikçe kAnadıfım h1 dl) ordu. dı.-!i tkl" •i etraftaki hayvanlar dahi riicü rnk ı yapıyorlardı. İnsan başlı 

.Fakat bununla bit.nıh r, hnyııl h( tmiş olacaklardı ki kimi bir tn- büyükçe bir asma ikide bır ayakla. 
gittikçe büyüyor, geıtlşli~or. Emsall rafa Elnnıle şaşkın gözlerilc ccbcn. nnn tak 1 }Or. O !arı duşu t or ve 
ancıık bazı ortnçnğ kabartmalarında nemi b"r alevin ıı)d nlat.tı{,rı bu ka- liltnrnacı kıynictll adamııl gnilagilo 
vC'ya şlmnl re saınlıırının tabloların. rınlıırıı bakı)·br, kimisi de acı acı keskin bir nğız kavgıısınn giı lşl ıor. 
dn gorillen, haynU, zalim ve çıl men haykırıyordu. Btltiin bu kıılabalık, du. İkinci evd<:n kııçtı n and beri 
bir m:ıhşcr haUni alıyordu. :Karşı. de"i~ınlş, hüviyetini kavbctmiş vli . göı medlği qrkadne]~ı, da buraclav
ııınıla yepyeni bir insanhk, tıpkı bazı cuUarm doymaz lştnhlnrlle birbirle. dılar ve delice eğlenıyorlardı. Abdul. 
anatomi lıniuılarmdn oldui:ru gıbi rfle birleşiyor, birbirlerine kenetlenL lab bu knlııbnlık arıısında biraı c1•. 
d risi soyulmuş ece hııldka.tlcrüı. yor, halkalanıyor, birbiri ıctndc kay. vel ölümüne ağladığı, nutuklar ba
den biri olarak kol bir i11.1aıılık bolll}•or, ibirblrlnden doğllyor, etle zırladıi,"l birinci varlığının da ,.nn
vardı ve bu insanllk vücut ve uzvi tutulacak kııdar kesif bir boımırtu mış uzuvlannı ııarsıln topallıya 5U· 

çizgilerin hiçbiri değişmeden bir 1çinde ölüp dlrlliy()rlardL Hangi rükliycrek, hengimeye i~tfrak etti • 
t.ahavvüle uğramış, içten ve kadim milnkariz ve kanlı Roma, son günle. ğinl gördü. 
bir kadere tubi olarak unk1 tashih riııl •lendlrmek için bu ıııarhı:ış ten
edflmlştl ve Abdunah Efendi, yeni lerin ziyafetini hazırlamı~, yahat ( Dewımı ,•ar) 
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~ustafa Fazıl Paşadan •.• Fethi Okyıra 1 .... . 
ASKERi VAZIYET 

Lenlngraddakl 
Sovyet 

kuvvetlerl 
ne kadardır? 

.--..71m-v~7 ~-:---~--raı 
--:~ ~~; 

lnglllz tebllll 
KAIJ/RE, 18 (A.A.) 

Ortaıark İngiliz omwui kaı-argi
bının tcblii'l : 

anlaşması 
Siyasi fl;ka reislerinin hayab 

Tefrika:&& Yazan: Ziya Şakir 
.._ ___ .............. _ .... _ ................ . 

Libyada: Keşif kollarımızın faa
liyeti Tobruk ve hudut ınıntakasın
da devam etmektedir. 14 eyliılde bu. 
dudu aşmış ohm dfivman kolları ile 
vukun gelen carpışrnalar esnasında 
Jnglliz ve Cenubi Afrika mo örlü 
birliklcrl 10 Alman tankı iğtinam et 
ınioler ve buna mukabil bir zırhh 
araba kaybetmi.leı·dir. 

100 milyon dolarlık 
bi r anlaşma 
imzalandı 

Müddetin 
uzatılması 

hir ag daha 
harar laştırıldı A lman ordulannın SehlilsseL. 

buıtru ve bu civarda Neva 
nehri kenarının bfiyiik lı1r kıımunı 

BUtUn ithamlar, bu dairenin reisi olan l small 
Hakkı P••• Uzerlnde temerküz ediyordu 

. An~ara. l_S (Husns1) - HOkOme.I altında bir toplantı yapılmır.tır. Ben ele geçirnıelerile Leningrnd'ın 1ha. 
t~n hır ~Y ıçl~ otomobme.r verilme- zln ve gaz tevzi ieinln görfiııfildüğ(l tası tamam olmuş Ye bunu Alman 
sı~i tesbıt etti_?! benzin mıktarını bu bu toplantıda ;Nafia ve Petrol Ofisi Bnşkumandaıılıgı resmi tebliğleri~ 
m~dd~= doldugu zaman. knldırmıya- l\lıidurü de bulunmuştur. de sarahatle bildırm1şti. Bu tcbllg. 
cagı ogrcnJlmlştlr. Bcnzın sarfiyatı- !erden anl&§ıldığına gore Novograd. 

Suriye kumandanı Cemal Pagnnın 1 karşılaştı. Bilhassa Enver Pnşa ile, 
kendi el ynzıslle ynzdığı ıu ılfrcll I cllktatörluğil payla~amıyorlardı. 
telgrnfn, Dnhiliye Nazın Talat Bey Hıırbı)e Naz.m Enver Paşa, (Baş. 

Moskovcigörüşmelerinde na konan kayıtlar tckrnr bir ay da. Buruda kararlaştırıldığına g!'lrc, dan elmale ve şimali şnrki)e ·doğru derhal şu cevabı veriyor: kunuından vekili) sıfatını da haiz 

A n1 n te bll ı S 
ha uzatılacaktır. Bu nrada o•-mobll Belediyeye ait in .. aatı ve yolları yap V lkh v nebn"nı' ·k· •~ f d i oonet heyetine Mıolotof w k ei 'il o o n ı ı ... ra ın an -

- Aynen ve harfiyyen - olduğu itin kendisini fıdnta (Padışah 

:11 whiplerlnin ziyan f'tmemeleri ıçın mıı . f9'ni üzerine almıe olan mOtc- lerliyen A1rcan kuvvetleri bu nehir Babtcili vekili) makamında g!irııyor .. hiç r 
BERL/N, 18 (A.A.) riyaset edecek taksi fiyatlarının nrttınlmnsı düşfi.. ahhıU.cre de l'enzln verilecektir. Mfi. boyunda Dolşeviklcr1n mfidafaa vn.. 16171 16 eylül 881 işine h-in•ııeyi mCdnha'" ettirmek i -

V 
• ( nülmcktedlr. ~a~hıtfo:re, bu benzini alabilmek için zlycli alıualuına imkun bırnkma-

15 
AJmnn resmi tebliği: - Alman 

lıucumbotlnıı İngillz sahili nçıklıırın 
da torpit-O nıuhuplel'iııın \'e sahil 
muh faza gemilennln kuvvetli hi -
mnycsi altında gitmel.'to olan bir 
lngiliz gcmı kafilesine hfıcum ede
rek ceman 25000 tonllntoluk dört ti· 
caret gemisini batırmışlardır. Jngi. 
Jlz nıuhı-iplerile muvaffakıyetli bir 
savaştan JJOnra bUtun Alman gemı
lcı i hasaı n uğramak ızın donmüe -

aşıngton. 18 A.A.) - Roosc- Şeb • • d t 
1 

nt \ lluyetten bir tezkere ı;ıkurtmnk 
veltin tahrirt talebi üzerine )füli runız e op a ı mecburiyeti konulmaktadır. Verile- mışıar ve Tosna ne Volkhov nchrı 
Mu-d, ... f .. ·a J(ontlsyoııu ı·ı~ l'us mfiba. u- \' ı· tt \' 11 B l d ek be &ra51ndakl Sovyet ltıtalarını ıilratlo ... .... , un ı aye e, n ve c c ıye c nzınin miktarını dn Vlllıyel 
yan heyeti arasında 100 milyon do- Reisi Doktor Lütfi Xıı-darın riyaseti tesbit edecektir. mağlüp ederek Lndoga golO kenan-

Dorduncil Ordµ Kuınandanı C~ııal 
l'a§a Hazretlerine 

temi~oıdu. Halbuki en büyük ııuı s
tlnıallcrin, (Levazımatı Umumiye) 
dnlrcııınden kaynadığı rivayet edılı -
yor.. büwn itUbamiar, bu dairenin 
reisi olan <lsınall Hakkı Paun) uı.e. 
ıJndc tcmcı kuz ediyordu. larlık bir mukavele iınzalaıımıştır. na kadın ilerlemişlerdir. Bu tarafta 

Rusya lfızım olan her ~yıAmerika- geri çckilmiye uğraşan Sovyet kuv-
dan nlncak ve muk bilinde maden J • B ) d • R • • veUCJinln bir kısmı Neva nehri cc.. 

[C. 14/7/331. Herhalde imhası 1 • 
zımdır. B.!i'ıbıre pek ınuzlr olacak
tır.] Bu esııacln bir de (ipek nıesde i) 

zuhur etti. Bfibıli.li ve Mcrkc-zi Umu. 
mıden taşan rfvn\•c>tlne nazaran 
Almanların Suı !yeden sn tın aldıkln~ 
rı bllnıl'l'II kaç 'agon ipek iş ne Ce. 
mal PaıŞa d kaı mış .. bu işten, mü 
hlm ınıktn rda bh kom yon hisse i 
almıştı. 

Nazır 
Talat 

lcrdir. • 

verecektir. Rusyn hükumetine şimdi. Z m J r e e J ye e J S} nuLunda Leııingrnd'ın şark tamfıoı 
den 10 nıllyon dolar verilmiş olup D B h u mfidnfnn <ıd<'ıı Uılıknnnt geıi ıne 11-
istcı sc uynca munzam bir para da- r. e çet z'un cevabı tica edcbflmjş ve diğer bh- kısmı da 
ha gönderil ccktir. Volkhov nehrınln şark tarıı.fına ~e

kilmiştir. Bu nehrin şarkından 11er. 

Ertesi gün, yine Cemal Paşanın 
bizzat nıu vcddesıni yaptığı şu cc. 
vııp tdgrafı gclıyor: 

Rus heyetine Molotof !iyen diğer Alman kuvvctlt>ri de 
riyaset edecek? T1 inci ıa.hifcdea d~om) mektc olduğu buhranlı ve ıztıraplı Sovy tler için nehir gerısındc kuv-

Dahiliye Na:ırs Talfı.t Bevcfcndl 
Hazretlerine 

[Bizzat bnllolunacaktır.) 

Feroc adaları açıklarında keşıf u
çu u yapmakta olan Alın:ııı savaş 
tayyarclcı i bir ticaret gemisini çok 
alçaktan uçarak ağır hasarata uğ
ratmışlardır. 

Yine Ba'liaş ta)-yaı·ell'ıl dün gece 
f 0 t:llterenfn cenubu şarki sinde liman 
tesı atını bombalunıı tardır. 

l\Ioskovn, Hi (A.A.) - Radyo bu içinde toplamış pulunmanııdan do- safahatı dikkatle ve üzüntü ile tnkip \'etli bir müdafaa imkanını ortadan 
snbat-ki ne riyntında l\loskovayn ge- layı size ayrıca ıtc ckkfir etmek i te- ediyoruz.. Temenni ediyoruz ki 20 kaldırmışlardır. Volkhov ne hı ın1n 
lccck İngiliz ve Amerikan heyctlerllc ıını. Cümhurlyct hilkumeilmizln hu. nci a ır medeniyetinin vucuda getir. garbından llcrllycn Alman kuvvet
mOznkerc edecek Sovyet heyetine sn i nliıka 'lie yardımlarına mazhar diği eseıieri yine 'k ndi vasıtalaıılc Icrl sade motörlü ve zırhlı ku\•vetlcr. 
Molotofun riyaset edeceğini bildir ·ı olaıak her s<'ne İımirde açılmakta tahrlp eden bu harp Afeti en yakın den mürekkep olmayıp piyad fırka
miştir. Voroşilof da milıakerclerde olan Tfirkiyenin ~-er,ane cnt masyo. zamanda ninayet bulsun ve in anlık !arının dahi bunları takip ettiği an. 
hazır bulunacaktır. ı nal fuarına dost Bfiyfik Bntaııyn yeniden saadet ve refaha kavuşsun. !aşılmaktadır. Kuvvetli hnva iilola. 

[Ccıkes Ahmedln idamına hükmo. 
lundu. Ynnn sabah, Şarnda icabı ya_ 
pıla<"nktır.) 

lstnnlıulda, Cell"nl Paş::ı aleyhinde 
m!lth'ş bir d ~lkodu b:ışladı. l u 
dedikoduyu ) apanların fn başında 
da, Talut Pa anın en yalcın mensup. 
lan vardı ve mn at da, bu fıreatt n 
istıfad ederek Cemal Pn~ayı y re 
vurmaku. 

it i yen lebilğl 

ı ROMA, 18 (A.A.) 
talyan ordulan umumi karar~ii

hı~n 471 numaıalı tebliği: 
obruk cephcslndc dü man unsur 

ln~ının taarruzlnrı geri püskurtül
ınuştür. 

hükünıetinın bu sene daha geniş ve Cumhuriyet hükumetintlzln karşılıklı rının yardımlle motörlO ve m hlı 

1 r an da k I• nliıknlı bir tarzda JşUrakinden duy- anlayış ve dostluklara istinat eden Alman kuvvetleri süratle ileıledikle.. 
duğumuz scvıncı burncll.\ tekrarla. isnbeUi siyasetinin ıncsut neticesi rindcn 1,enlngrad ile Moskova ve 
mak benim için• sevgili bir vazife olarak etrafımızda barut dumanları Vologdn aıasındakl bllUin yollar ke-

A 1 a n 1 a teşkil ediyor. belirdiği bir zamanda tam bir sulh silmiş ve bu hareketin garbında ka. m r Bu iştirak veciz bir surette izah ve emniyet içinde bulunan meml ke. lan Sovyet ku\-veUeri kfımilcn Lc
buyuıduğunuz Türk - İngıliz mütc- ümizde bizleri normal işlerimiz bn. nlngrad'ın mOdafaa ınuhlti içine ka. 

Bir noktasını bile değiştlrmedığim 
şıfre muhaberesi bitt.1... Hiç şüphe. 
sız ki Çcrkc Ahmed, -bir defa değil. 
dokuz defn asılacak bir şerirdl. Ko
nıitncılık dü~ !ineeslle kendisinden İs
Ufndc olunan bu tehlikeli mnhlQkun 
hayatı. idare llmlri sandalyesinde o. 
tuıan Tnlilt Paşanın üç tek kelime. 
sile s<infiverml~i. 

Cemal P:ı,a, bunu haber alır al
maz dayanamadı. Evvda i man Can 
bulat Beye \C s<>nra Tnlilt Paşaya 
birer m<'ktup yolladı. O devrin hu • 
su iyetlerlnin en k. ranlık esrannı 
nydınlntacak ol. n bu mektupların, 
Cemal Pn anın el ynzısile yazılmı' 
-0lan mlls~cddcleri, husu t do!ll"am n
rnsındndır. Aı tık tarihe karışan ve 
o devrin haleti ruhiye l itlbnrlle bü
yiik bir ehemmiyeti haiz o1nn bu iJ...i 
mektubu, aynen ne:retmey :faydalı 
buluyorum. 

• •• 
Alman tayyareleri müstahkem 

nıevkıi bombardıman ederek ka~ 
Yonlnra ve lmmplaıa taarruz etm.iş
lerdir. 

T •• k • J •
1 

kabil dostluğunun her sene daha şında göıiiyorsunuı.. Türk hilkOmeti panmışlardır. Volkbov nehrinin şar
U r 1 ye y O U J e kuvvetle tekrarlanan bir nişancslıtl çok sevdiği azi~ Şefi İn!inü'nUn et- kınn geçebilen kuvvetlerle esasen bu 

Taliit Pata, Sadaret koltuğuna o
turduLru zaman, memleketin vaziyeti 
pek korkunç bir vaziyetteydi .•• 
Harp, uıddeUe devam ediyordu. Ge
rek payitahtta ve gerek vfülyeUer. 
de açlık, sefıılet, sari hastalıklar, 
milletin hayntını tehdit eyliyordu. 
Bir çok küstahlar ve vicdansıilar 
türemlşU. 

16-17 eylOl gcc~! Trablus ve 
Bingazt yeniden dilşmnn hava akın. 
larınn hedef olmuştur. Bir kaç ölü 
ve ynrnlı vardır. Hnsarat mahdut;.. 
tur. 

ı k 1 
• teşkil ettiği için bizim nazarımızda rafında yekpare bir çelik 'kale ha- tarnfta ve Lndoga gölünlln şarkında 

m e m e e t e r 1 n e ayn bir kıymet taşıyor. Fllhakika linde toplanmış, onun gösterdiği bulunan ve Svir nehri ccnubunn ÇC-

. d • } Türk - İngiliz dostluğu her iki mll- yolda her zamanda., daha büyük bir kilen Sovyet kuv•etleri, Onega gölü. 
g 1 1 Y 0 r a f !etin gönüllerinde yerle en samimi- iman ve heyecanla dinamık gayret- nün şimalinde bulunan Kıı.ıl kıtalar-

Talıran 18 (A.A. ) Pars yet teslrile çok yakından tanıdığı ler sar!cderek çalıvmakta ve İzmir la birlikte Leningrad muhnsı.rası dı-
• b'ld . · günlerde mütekabil hürmet ve hay- enternasyonal funrt gibi yalnız b1- "'IDda kalmı•lardır. 

aıansı ı myor: ı · · ~~ " ranlık hisleri halinde :filiı:lcnmlştir. z m ıçın değil biltfin insanlığa !ay. 
f nglfü: tnyyarelerlnin bilhassa he. 

def ittihaz ettilclert bu iki şelı rin 
halkı calm ve ınnğı ur tnrzı h::ıreJ<t>t. 
lerile temayiiz f'tmişt!r. 

Sl'fcr halinde bulunan şileplerim!z 
den biri bir duşmnn tayyaresini dfi
şiirmü tiir. 

Cün .. n qazuı .. , .................... . 
Bulg arl t nın 

mU kUI 

vaziyeti 
(11aımtıhıl~d~n d~VO<rJ&J 

tiklerini her fırsatta tekrnrlayan 
Bulgarlnrın harbhı başındanberi 
takip ettikleri İyı?5Ctlen ayrıla· 
rak akıbeti meçhul bir maceraya 
atılncaklarını zannetmiyoruz. Va
ba Ilulgar milletinin tarih:ıt::le, 
ölçü .. üz ve sırf sinirlerine uynrak 
hareketlerde bulunduP.u vakidir. 
Fakat o hareketlerle bugünkü bir 
Sovyet - Bulgar harbi ayni sene 
değildir. Bulgaristanın Sovyet 
arazisinden herhangi bir talebi 
olmadığı gibi böyle bir macera
dan zaferle çıksa bile coğT.r::fi va.
ziyetj hudutlarının Sovyet Rusya 
a leyhine geniJ1emesine m • nidfr. 

Siyasetinde daima tedbirli ha
reket etmesini bifmİf bir Krala 
m alik 'bulunan Bulgar komşulaıı· 
mızın bu çetin ımtihanda da mu
nffak olacaklanru, ve b

0

r taraf
tan lslavhk davası içinde kendi
lerine eskidenberi hnmi gibi görü· 
hen Rusyayı ve diğer taraftan d 
&on harpte Bulgar emelierinin ta
h akkukuna hizmet eden Alman· 
Yayı d ar1ltmadan köprüyü geçe.. 
bilecdderiıô ümid edt'riz. 

T ASVtRt EFKAR 

S u r i yen·n 
i s t iklali 

(1 inci aakifedııı deı:a.m) 
rin vaadi tatbikatından olarak 
Şeyh Fajeddin Al Hasnni Suri· 
ye _Cıimhurrcisi tayın clılmiş, 
h~kumetin teşkilini deruhte eyle
mııı.tir. Bu suı tlc bızzat Faj'Cd· 
dimn ~e sö~lcdigl gibi Surıyo 
mfittefık bU"uk d k ~ emo rasıler çer 
ı;cveslno dahil olnıakt d n ır. 

Arıı? dünynsı bu teşcbblisfi mü 
salt bır surette karşılamııkt: 
İ il .zl • a ve ?g ı enn vaadlerine "ndakaUc. 
rını Mıhver devletlerinin ı;o leı i. 
ne ve imzaladıkları muahedelere 
karşı gösterdikleri sadakatsizlik
lo mukayese etmektedir. 

Yüzlerce Alman T ürkiye yolu Bu dostluk her iki mUletln birbirine dalı olacak mcdent eserler ve hare- Şu vaziyete g8re Leningrad mü-
ile memleketlerine hareket etmiş. çok müşabih mertlik ve açık kalbli. ketler yaratmaktadır. da!aa mnhlt.1 kinde kapanan Sovyet 

Bunlar, ihtikar yapıyorlar •• vagon 
dalaverelerile, gayri meııru ticaret
lerle, halka ekmek yerine toprak ye
dirmekle zengin oluyorln.r.. mllyon
larca insan, zaruret ve mahrumiyet 
1ç1ndo inim inim inlerken bunlar 
servet ve sefahat içinde yfiıCyorlar-

tir. lik hasletlednln yardımına dayan _ kuvvetleri ne kadardır ve Voroşilo. 
Sovyetler T ahrana eirdiler maktadır. Tarihinin ~gln derinlikleri için. vun seyynr orduları nerededir? 

Londra ı 8 {AA.) _ Mos- Bütün bu dostluk ve karıoılıklı ıın. de 1stiklfıl ve şeref için en zorlu mfi- Bizzat Mareşal Voro ilov'un nere.. 
k o va radyosu Sovyct kuvvetleri- !aşma haleti ruhiycsl içindeki cari cndclelerin ıztıraplnnna katlanmak. de olduğunun ehemmiyeti yoktur: 

· d'· T h d '-I mıinas( bctlcı·imı'•in seneden sen""" tan yılmam.ış ve b.unlardan ıl::ıima ı:ünkU o, istediği uıman tayyare ile 
nın un a rana gir ı• erini bil- .. "J ~ -" ki r. ü 1 d i inkişaf ettig'\oini memnuıı'"'etle g"..n. :Vuz a ı,., .... ıle çıkmış olan mnlctlmiz m nas P gör fi~ yere g debllir; fn-
d irmi.,tir. •:t uıu l k t • ı· k ı k d 

y yoruz. Bize bu hususta V<'J11lil! oldu. yara llrını teda\"I ctmckt.c, yanan ·a şımr ıye a< ar onun uman nsı 
Tahran emniyet müdürü ğunuz nıkamlar hakikaten çok va- y~ı·dunu imar ve ihya etmekte ~e altında bulunan ve şimııl ordular 

azledildi yanı dikkattir j huyük mnvuf!akıyet.lf'r göstcrmlştır. grubunu teşkil eden Sovyet birlikle. 
T ahran 18 (A.A.) - Tahran Bu vesile il~ şu cih<'ti ' bilhasS3 ~unun ba~iz bir delili yakın bir ta. ri, seyyar orduları nerededir? 

emniyet müdürü yeni Şchinşahın kaydetmek isterim ki yak1n bir ma. rıh devresındc büyük ~ir kısmı Yn- Dcğjşmez sevkulceyş kaldclcıi 1ca
şahsen verdiği emirle vazifesin- zir!c memleketimize yaııtığı seyahati nıp hara~ olan bu şeh:ın yepy<'nl ve hınca seyyar ordular, kalelerin caz!. 
den azledilm:Ştir. Turk milletinde çok sempatik tesir modem hır tarzda yenıd<'n kuru1muş belerine kapı1mamahdırlnr. Kaleler, 

AL A 
teb • v • 

ler bırakım muhterem ve sevimi' H~ olmasıdır. Nihayet bizi bu akşam ordulara sıi;'1nnk yeri değildir. Blla. 
riciye Nazırının ekselans Ed~n'jn n~eU havası içinde Mr araya geti. kls az kuvvetle müdafaa edilmek ve 
1041 İzmir cnteınıuıyonnl fu:ırının re~ bu t'nternnsyonal fuar da Türk kendi karşı) nna mıimkün oldu •u 
açılma ı mfina eb tile rnd ıda ö;yle- milletinin. her şeye rn •men lnııanlık kadnr fa:r:.la duşmaıı kuvveti c lbet
dlklcı i c il k 1 b'lh b" w• ırroı:onıyet için çalıştığının güzel mek surctflıı seyyar ordulanı ..,nrdın1 

enı l ar oz er ı n <11 ız bJ is ildi J .. 

Jzııirllleı i çok mfitehassls bırakmış- r m a r. etmekle mükelleftirler. Kalcleıe ka. ıgı 
(1 ınct sahi/edcıı devam) 

nın tebliği: 

br. J.~k elans, İzıniri u•şrifinizle bura. panan seyyar ordular, daima kalenin 
Türk - İngiliz dostluğunun böyl<' da da kuvvet] ndirdlğ1niz samimi ve 1 müdafaa kabill~et ve imkanlarını ıı. 

çok samimi b' r hava )arattığı bir dostane hissiyab hepimizin yfizl rln_ ı.nltmış ve kendlleri de kale ile bc
muhl•tc bu unutulmaz nC>z:ıket e!l"r- de ve gözlerinde görüyorsunuz. Sulh raber teslim olmıya mahkum kalmış. 
lerirl hatırlamak ve hatırlatmnk ve sfikOn senesi olnınsın1 cnndan dl. !ardır. Bunun en son misalini Frnn. 
nYni znmıında da hu çok "1tıhtcrem fodi~lmiz l!l42 senesinde de sizleri sız Marcşnli Bnzainc 1870 de l\fetz 
ZC'vntn huzurunuzda teşl•kkürlerimfzi burada aramızda rlahn çok inkiş:ıfn knlesindc gostemııştiı-. So\•yetlel'in 
tckı arlamak benim için sevgili bir mazhnr olmuş dostluk duvırularile şimal ordular grupu ilköncc Rlgn 
vazife teşkil e llyor. srlamlamnlc bizim için bfiyük bir körfezlle Vitebsk arasında Dona 

Ll'ningrnd istlhkfınılarının :znptı 
içın ~ apııınckta o 'lıt,haı l.H"'l rde 
buyı·lc muvaffakıyctlcı· C'lde edilnıiş
tır. 

Tek bir plyııd.ı tiımcnınc nıerbut 
müfrezeler bucumla 110 ıatıhknm ele 
geçırnıişlfl'dir. 

Alman hava kuvvetleri Kırım su
lannda, Dözcl ada ı açıklanndn J.a. 
do n gölünde, V lşof nehriııın a~
.ıında V(' Beynz denizde Cl'man aooo 

Ekselans. medeni alemin geçir. bahtiyarlık olacaktır. nehri boyuncıı müdaftıalar yapmış 

Hava h arbi 
toııll .. toluk üç vapuru b:ıurmışlar ve R d 
16 vapuru dn o k.ıdnr haı;ara uğrat- omaya a 

SOVYET 
tebliği 

ınışlardır k1 bunl rJ n bfiyuk lıir 

kısmının batmış olm 1 m11htcmcldlr. t a a r r r z (1 inci •cUı.ifcden devam) 
Bundan lınşka SoV} tıcrın btr torpi_ ı 
to muhribi iki dr"ız.ıhısı ve dört d l k atlercc silrcn b r muharebeden sonrzı 
hucunıbotu batırılıı l ol • e ,· ece mı·.? dıişmanı geri atmış ve tepı:lerl tek. 

d ld 
rnr işgal eylemiştir. DClfman birçok 

Almanlar bir a a a ılar KAJJİRE, 18 • A.A.) ölü ve yaralı bırakmıotır. 
Stokt. im, 18 (A.A.) - Almanlar' ' 

1 k 1 Geçen snlı sabahı erkenılcn Knhf- Yartsevonun z~btı Maon adasımvm Hus nrı çı aı mış nr .. re 11 ıııtnknsmın Mihver kuvvetlcıl 
clır. Bu ndn Huslnrın Baitıktnki ~e- taı·af ndan bombalandığından buhse. Moskova, 18 (A.A.) -- Smolen~kin 
gfıne lstJnatgahları olun Hı:ınrro'niln den Elnıokattanı gazetcal bu hare _ 56 kılomctre şimali şarki inde Ynrt. 
zaptına alt umun ı pi ınıı dahıldı. kl. hı, .\tlnn ve Knhiı e bombardıman sevoııun Mare~ml 'l'imoçcnko ku\•vet-

Odesa bombardımanı eclilc!lği takdirde Romanın rla ayni len tarafınd~n i;,gnlin.deki hayati e-
Berlln, 18 (AA.) D N.B. ajan. ~kıhE-te uğrıyacnğı hakkındaki İngi-1 ~emmı) et dun Izveı;t_ıa gnzct.::ııindc 

sının asker:i kaynak n.d n 6grend1 liz ihtarına rogmf'n yapılmış oldu- (, ne nl Rokossov~kinın. ~azdığt bir 
gine göre, çeHılm bulunan Odl'SD ğunu teba rilz ettirmektedir. makale ile tebm uz cttıı ılmıştir. 
Um:ın tesisatı 18 ry ılde Alman sn- Londranın • 1 GenC>rnl bu makı:ılc.">lııdc Ynrtscvo 
vaş tayyareleri tarafından muvaf. Lo d 18 (1' A ) ıza ~ fi b ile Smolenskin 48 kilom lre cl'nuhu 

b 1 B 1 ık n ra, · : - ug n u. "arkisind ki Yelnir1n z t Al 
rııkıyetlc bom a anmış ır. 0 ş v • rnda belan ed idi •ıııe göı·(' 15 ey!UI ~ ap ının • 
!erin bir çok mu hım !ev zım depoları · K h' .. 1 ' 1 k mantar n bu noktadan L :ışlıvnıak 

gt'C ı 11 ıre uzer ne yapı an a ·ın l\t k . doğru bi ·ı 1 · 

Alman tayyareleri Dn1 perin şnr. 1 bb · b l' ı Yapma nrın ı um dl mahvet-

ve bu suretle Stalln tahldnıntının 
sağ ccnaht öııünde muharebeler ver. 
mjşti. Dundan sonra lıu grupun sol 
eenahındald L"llvvetlt-r Peipus gö)fi 
ile Vlt.eb k arasındnki Stalin hattı. 
nn çekilmişler; dığer kuvvetler 
Pelpus gölü fle Rfga körfezi arasın. 
da Estonya'yı ve Reval mıntakasıııı 
mfidafnaya memur edilmişlerdi. Feld 
Mareşal Von Lecb Estcmyn tarafın. 
da ağır dnvrnnnrak Peipus gölünün 
cenubundan :fntln tazyik yapmış ve 
Vorooilov ordulannı Sovyet merkez 
<>rdularındnn ny•rmıya ve onları 
·cıninın Lımlngrnd istikametinde geri 
ntmıya uğı n mıştı. Nihayet bu plii
nınclrı muvnffuk olnı ak, Voroşilov 
ordulannı 1tmen göl!i ile Finlandiya 
körfezi nrasına çekilmlye nıecbuı· 
etmişti. Bundan sonra İlmen gölü -
nfin iki tarafından yapılan Alınan 
tazyiki, Sovyetlerln şimnl ordularını 
l.cningrad cenabunn rlcatc fcbnr 
etti. 

Peld l'IInreşal Von Lccb'ln şu ma. 
TK'Vralnn gll tcriyor ki Mareşal Vo. 
ro llov ordularının büyük kı ımları 

dı. • 
1nee rezaleUcri, tahammülfeı-sa bir 

hai alınıt1tı. Bulgur kralı, şeker 
kralı, fasulye kralı, pastırma kralı 
unvanı ver!IC'n bir takım vicdansız 
muhtekirler, birer aç sülük gibi, 
milletin kanını emiyorlnrdı. Tn!Cıt 
Pa .. n, bütün hllsnüniyetine ve şah • 
snn büyük feragnt ve fedakarlık gös 
teı ıneslne ı·nğmen, bunlann önüne 
geç ll"cdi. Ynptıl!ı mOcad .. leler, hiç 
bir netice ' rmedl. Yavaıı yavaş bir 
dıkta ör \azi eti nlmıya başladı. O 
za n da, bir taraftan (Enver), dl. 
ğer t raftan da (Cemal) Paşalarla 

Boğazla rı 
a ikadar eden 
yen i b ir m~sele 

(1 inei 1saJıif edtn. dtıııam) 
Mihverin bu tanda Montrcux mu. 
knvel namesinden kaçamak yolu no 
kurtulmnk için yapacağı her turHl 
tclklnat, bu mukavclcnamcde:n dogan 
vecih lcr hnkkında dalma mesuliyet 
hl ini go termiş olan Tilrk hükQ -
nıcUnın muhalcfetlle karşılaşacaktır. 
Habrlardadır ki TOrk hilkilmetl, 
İtalyan donanmasından çıkarılarak 
ticaret vapuru haline getirilen it.al. 
yan Tnrvlslo petrol gemisine pilotaj 
kolaylıklarını gllstermeyl reddetmir. 
ti. 'fürkiyedeki İngiliz Büyfik Elçi
sine hiçbir sarih talimat ~5nderllm1ş 
bulunmamakla beraber, İngiliz hü. 
kiiınetinln noktai nazarından main· 
mattar tutulduf.'ll bllinmektcdlr. 

Roo se velt kongreden 
yeni t ahsisat istedi 
Vaşington 18 (AA.) - Roo

sevelt, kongreden, ödünç verme 
ve kirnlama kanununun tatbik -
tında kullnnılmak üzere yen'den 
beş milyar 985 milyon dolarlık 
t.ahs:sat talep etmiştir. )&kılmıştır. ec<;ra .ııda l'ahlrenin lıir rnnhallesı ık ot~ ova)a 1 d::ık·r .. 1 lr me hnre. 

kındaki bölgede, müteaddit Sovyet ;ıl~~ı!-ı~r. as ye 1<zcrıne 16 
ombn a. miş ~Jduğunu söylemektedir. 

motorlil kollarına hl cuın etmişler ve Şehre on mil meııafede bulunan Leningmd önünde 
Lcningrad ccnubuna tıkılınışlardır. Mesut b i r evlenme 
Ilır yandan bu manevranın taz~lki. 
dlı•cr tnraftnn SovveUeı in Lenin. 
grad mınt.nknsını dahili ve hnrlc1 si. 
yaııct dli~üncclerile uzun mUdch;:t mll. 
dufna <'in'ek kaygusu Yoroşllov sey
ynr ordularının miihim kısmının 
Leniııgrad tnhkimntı içinde kap::ın. 

dfişmnna m:ılzeme ve insaııcn a[,"lr He van üzerine de 10 bomba atılmış.. r. 8 (A 
zayiat verdirmi lerdır. tır. Abbasiye dvarında bazı kışlalar ro kova, 

1 
.A.) - Bugün 

Macnr kıtalan çekilmemi~ ve b1ı hava meydanı vardır. Nefsi oğle tızeıi Sovyet tebliğine zc) il oln. 
Y i rı k neşı edilen bir tebliğde şoyle de-

Berlin. 18 (A.A.) - arı re m şclı;r lıombardıman edilmemiştir. ııilmcktcclir: 
bir mcnb:ıdan blldlriliy ır: İskcnderİyeye yeıpılan hücum ı.~11111 rad önünde 15 nl::"lr tıınk ve 

Şnrktn çarp ıın M elli kıtnlart~ı~ !"ahire, 18 ~~.A.) - Dahiliye Ne- 20 k. m~oıı tahrip cdilmşftlr. 
geri çağınlmnsının ta avvur edllılıği zuc .. lnki~ teblıgı :b I Dn popelro\·sk mıntakasınclı:ı ns • 
hakkında ecnebi meml etl<'rdc doln· D ı: ·u çarşnm a - perşrmbe ~e- k r ve cephane taşıyan bir Alman 
şan şnyfalaı Alman ıcsmi mahfille- et> 1 ı~kendC>rlyc mıntnkn'!ıra \RJ>I- treni tayynrelerimizin bomb 1 11 
rindcn bild ıildJğ,nc göre, tamamile lan hnvn nkını e"na ında 9 kişi va. tahrip ed imiştir. a ~r e 
esassızdır. Bu şayialar katlyen tek. ralanınış ve b nlar l:ın fü;ü b"lahıre K d 
zip edllmcktcdir. atmuştür. Ha ıat ıhemm'yetslzdir. ırun y~~ .:~ tecriibe 

Finlerin muvaffak'yeti 
Helsinki 18 {A.A.) _ Fin lan. tadt da bulunmakta olan Sovyet Londra t 8 (A.A.) _ Annn-

diyalılann bisikletçilerdl"n ve mü- harp gemileri, şimdi mÜ'!tahkem list, askeri vaziyet hakkında di-

ll "'L h 1 d mevki ile Leningrad ar ııın~aki yor ki: se an afif hücum araba arın ıın 

ınalnnna sebep olınuştur. 

Bu harekette, Baltıktald Sovyet 
filo unun iikıbeti >e Leningrnd 
bilyfik sanayi mıntaknsının elde 
tutulması gibi düşünceler ve amiller 

Ziraat Bankası Merkez ?ılüdürlü
ğ(i memurlnrındnn Yaşar Tunall ile 
Çorlu ilkokul öğretmenlerinden E. 
Güzin Pckln'in nlktıblan diln nknı. 
bn ve dostlarının huzurlarlle Fatih 
Nikiih M<'murluğundıı. nktedlldikten 
sonra bu mesut evlenme yapılan ne
zih bir anc toplantıSJnda kut1an
nıı$tır. Yeni yuvayıı uzun ve devnm. 
lı bahtlyıırlık dileriz. 

dahi tcıJfrli olmuştur. İgte scvkulceYV Sulhlnahmet 1 inci sulh hukuk 
bakımından hatalı olan hareket, bu hakimliğinden: 

Calntnda eski Şarap iskelesin
de 6 ncı Vnkıf hanı 6 No. da Ka
mil Abdü~a: 

Harbin ilk dCVrt'Si esnasında 
lllemleketlert üstüstune boyundu. 
ruk albna alan esaret dalgasın
dan sonrn şimdi kurtuluş dalgası 
csmtye başltyor. Diln Hnbeşistıın, 
İnıparator Sclasie'ye inde edilmiş 
olduğu sribi bugun de Suriyeliler 
1stikliillerine kavuşuyorlar. }(ur -
tulnn ve halk iradesini ifade im. 
kun ve vasıtasını tekrar bulan 
her memleket zulme muhalefet 
eden memleketler listesine llavc 

müteşekkil olan seri cüzü aml n açıklarda mevki alm1şlardır. B..iŞ- Londradn iyi haber alan mah-
kn bir takım gemiler de Knre-li f'll d Al 1 p şiddetli bir muhnrebedt"n -ıonrn J er e, man arın erekopn 

pek mühim olan Syvııeri demi~ berznhı sahillerine yaklaşmak is- doğru ilerlemesi ile Kırımın belki 

g1b1 tesirler tahtıncla isilycrek veya 
istcmiycrck vukua gelmiştir. Bugun 
Leningrad muhasaıası haricinde ser 
hest kalmış olan Voroşllov kuvvet.. 
leıi, Oregn g!illl şimnlindekl dnğınık 
kıtalarla Svlr nehri boyunda ve J.a. 
do n golü cenubu şnrkisindc vo belki 
Volkhov nehrinin şimal :ı..,snn geri
sinde tutunmıya çalışan ve fakat bu 
günlerde Onega gölü ile Valdııi t.e. 
pelcri arasındaki bntnkhk araziye 
çekilmiye mecbur kalncıık veya kal
mış olıın So\'yet kıtalnrındnn ibaret
tir. l\Iareşal Voroşilov, Leningrnd'ın 
son müdafaa saatlerinde tayyareyle 
uçarak Vologda gnrbındaki bu kuv
vetl<'rin kumandasını tekrar deruhte 

İstanbul maliye muhakemat 
müdürüğü tarafından aleyhinize 
nçılan alacak dnvnsmdan dolayı 
ikametgahınızın meçhuliyeti ha
se~ile ilunen yapılan tebligata 
ragmen mahkemeye gelmediği. 
nizden gıyabınızda yapılan durut 
mada 15 gün müddetle yemin 
davetiyesinin tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan muhakeme 
günü olan 1O/1 O /94 l cuma gü
nü saat 11 de mahkemeye gelme
di~iniz takdird e ye minden imtina 
edilmiş addol una-rak davaya sabit 
naz.an ile bakılacaiı ilin olunur. 

~dilmiş oluyor. 
~ ......... 
---2f"~;;.ı~•ı•Ef k•,;••••nHu 

1
---. Nüshası (5) Korı ştor 

A bone \!_ ·Lı r TilrkiJI• Barig 
- "r"Craı. için 1çi11 
Senehk -
:A.lb aylık •••••••••· •• 1400 Kr. 2700 Kr. 
'Oç ayı :1c ·-·· · ····· 760 > 1450 > 
Bir ayI:k •• • • · · • •• • •• 400 > 800 > 

•·•· ·•••·••• 160 > yokblr. 

edebilir. 
Eaki Ord u Kumandanlanndan 

Emekli Cenera l 

ALI IHSAN SABls 

1 b temekte iseler de muvaffak ola- d t 't d 0 lm· ld • yolu merkezini işgal etmiş er, .~r e ecn e ı ış 0 ugunu sanmak 
çok esir almışlar ve malzeme ıg- mamaktladırltaar. fıBdu gemiler, Fin için sebepler mevcuttur. Maama. 
•. 

1 
. 1 d' batarya arı rn n an tardedil- fih bu, Kırım yarımadasının her 

tınam ey em şer ır. d' 
Keşif tayyareleri, Alman bn· 'me;.tel ı\ fı d • hangi bir ani tehlike karşısında 

tatyalannın Kronstadt'n kar~ı ın ~r Soara n anbesır e.:lil~iş bulunduğu demek değildir. Bu, 

k ld ki ndahtlnnn olan bır vyet •ar ayı, lenın- yalnız Budienni kuvvetlerinı·n ye-
yapma ta o u arı e b · ·1 k · 
pek müessir olduğunu bildirmek- grod'ldd_a lıdr ~ı yon .?hs. er !kahşıt ni bir geri çekilmes.ini göstermek. 
ted• l e ı mış o ugunu, mu ım mı tar. tedir. 

Mır.~rta. h k ki infilaklar da tank ve Baltık Iilosunun Le- Kınma karşı bir taarruz, çetı·n 
us em m ev • . d 1. d t .. 

•. .. d d · ·nde ve batar- sıngra ımanın a ecemmu et- bir j .. olacaktır. Çünkü Kınm ber-yuzun en uman JÇI • •• ld v y 

al t k t edememekted ir. mek uzere o ugunu ve buradn zahında K eradenizi Azak denı·· 
y an ar ı a eş h "h" 'kt d 
Ll t ka.ında b üyu"k yan- er çap ta mu ım ıru nr a t op zinden ayıran dar a razi fe tiwnin 

man mm a b 1 _ .J v b t · · l 
gmla1' k.ayded.lmektedir. Krona· u un<Jugunu eyan e mıftir. müdafaası ko aydır. (9.f I Zl) 

Cemal Pa.şannı k61ıdf f!! ya.zıaf«ı va. 
nltırı.ş olan birlttci mektup 

- Ayucn ve harfiyyen -
[C:ınbolat Bey; , 
[Bana, gnyet me~uk olarak ha

ber verdılcr ki en, b:ızı mnhafllde 
benım, ipek meselesinden alış verl
elnden komisyon aldıgımdnn balı c
diyormu~sun. 

}~vvclfı, bu koınisyc-n almak me • 
selesi, kUlliyen yalımdır ve onu zan
nedenler vo söyllyenlcr, ancak nlçak. 
lar olabilirler. 

Saniyen, ben kabahatleri yalnız 

nldıklan emri ıfa etmekten tbarct 
olanların d ğll, naınus ve § ı f e 
al<:nkı;a teca' fiz edenlerin kafal nnı 
paUntmak için Uıbancnsmı i t l 
etmesıni bllenlcrdenlm. 

Seninle.. eramızdaki revaht 'e 
mOnnııcb t1 mu'h d neti bu:;ündl"T! ı. 
tlbnren klimllf'n kırmış olduğ ıı 
beyan cd rlm ) 

(Devamı Tar) 

,- ALI HAYDAR TANEK 1 
1 Yaba ncı i 
1 -i Ke)ime l er 1 
i LUGATI ~ 
! 1 
ii Si,,·aset, ticaret ve ıktisat saba- ! 
i sı~da kullan!lnıakta olan bey. 1 
= nelmılel kelimeler dilimizde de f 
~-· 1 yerleşml~ bulunu)or. Garb n-
i_- sıllı yeni kelimelere gazetelerde İ 

ve kitaplarda da ıuk sık ıesa.. ! 

i düf dm<'kte~ iı.. Bir ı;oklanmıL J 
1 en bunlann hakild munalan bl. 1 
: linınemcktedlr. Bu defa neşre- ı 
• dilen 
1 f 

~ Yabancı kelimeler 1 
~ 1 ~ LUGATi ı 
i ! i dilim'zc g~en yabancı keli- 1 
İ mclcrı izah ve bunlann ekseri. ~ 
i sinin Fraı ızea, İtal)ancn, Is- I 

1 
pnnyolcn, İngıllzcc n ·. Alman. =-~!=_ 
en karfılıl:lıırını co tern1ckt _ 
dir. Fh atı 276 kuruştur. 

~ K anaat Kitabevi i 
=................. 'MttffUHU&lll ... tm1hllJIHUMIU•• J: 

Bulgar cevabı 
(1 ıncı aalıif eden cı.~ 

ğin.i bıldirmiştir. 
Sovyet hükumeti, Bulgarist.,. 

nı. Odcaıı, Kmm ve Kafkasyaya 
müteveccih Mihver taarruzlamu 
kolaylaştırmnkla ithnm etmışti. 

Bulgaristan cevabında i"e tara
fından alınan tedafüi tcdbr lerın 
tecavüzi mahiyette addt'dilerclc 
yanlı~ tefsir edilmit olduüunu is
rnr eylemişti. 

TEŞEKKÜR 
Eşim Bayan Bedianın doP.u

~unu büyük bir hazakat ve :h
tımaml yapım Ortaköy Şifa Yt-r• 
du sahibi ve Direktörü sayın B ~ 
A. Asım Onur, asistanı Bay Ta• 
ranto, Başhemşire ve diğer bü
tün hemşirelere gösterdikleri ala
ka ve neznl.etten dolnyı kıymetli 
gazeteniz vnsıtasile ilenen teşek
kürlerimin iblağını saygı ile rıc.a 
cde.rim. Süvari Önyüzb~ 

M. DİNÇER 

-iT1ZAR - cfüın Damla ı> zabı 
romanımız yazımızın çokluğun 

bugOn k amadı. Ozür dıle . daıı r z. 
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Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizman n i18C1dır. Bahçekapı; Salih Necati 

• a 1 
Bölgelere verilen talimatname mühinı · 

hükfımleri ihtiva ediyor Baş, Diş, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser · Beden terbiyesi umum müdür- basılatlan C:la şu şekilde teııbit 

ıüğü. memleketimizde birçok edilmiTtir: 
dedikodulara vesile olan futbol Futbol müsabalcalanntn huıla
müsabahlan hakkında gayet ge- bnın tak.siminde % 45 saha his
niş hır talimatname haz.ırlayarak sesi aynldıktan sonra % 30 böl
bölgelere tamim etmiştir. ge veya federasyon bütçesi irad 

Yeni talimaUıameye göre ıenç kaydolunacaktrr. 
Hk klüplerinin resmi futbol mü- Bundan başka: % 2 klüplere 
sabakalarına ~tiraki mecburi de- yardın1 h.iaseai olarak ayrılacak 
ğildir. Ancak müsabakalar giren ve bölge veya fedeıasyon bütçe- 7,30 Program 
ler teabit edilen şartlan kabule ıine emanet olarak kaydedilecek- 7.33 .Müzik (Pi.) 

7,45 Haberler 
mecburdurlar. Mektepler, az.a- tir. Geri kalan % 5 de nakem 8,00 .Müzik (Pi.) 
ları Milli Müdafaa Vekaletine tczminat, vesaire olarak aynla- 8,45 Evin saati 
bağlı müc.eee klüpleri ve aıkcri caktrr. * 
b ürolar münbakal ra girmek için Yeni yapılan talimatnameye 12,M Program 
mensup olduldan Veldiletten mü- göre, amatörlüğün tarifi fÖyledri: i2,33 l\1ii:ı:ik. 
aade alacaklardır. c- Amatör ıporcu, sporu 12,45 Haberler 

Müsabakalar bir ka:r:anç veya keııdi arzu ve ihtiyarile sırf iten- 13,00 Şarkılaı
varidat membaı dü~nc~ile ya. di sıhhati, kuvveti ve moralının 14,00 Müzik (Pi.) 
pılmıyacak, klüplcr müsabakalar- yülcaelmeı&i ve yurd müdafaa91 * 

19,00 Konuşnıa 
19,16 Müzik 
19,30 Haberler 
19,46 Müzik 
20,15 Rad. Gaı. 
20,45 Şarkılar 
21,00 Zirant tak. 

Ylmi 
21,10 Temsil 
22,00 Orkestra 
22,80 Haberler 
22,45 Orkestra dan hiçbiri maddi menfaat bek- İçin ve mensup olduğu cemiyetin 18,00 Program 

lemiycceklerdir, fayda '\le ~erefi namına ,ahsi fe- 18,03 Şarkılar 23,00 Program ve 
Müsabakalara dahil olacalda- dakarlılclardan çelcinm:yen sporl- 18,40 .Müzik kapanış. 

~:: ::~~i~.~::!~~f :~.~~:.~:: ;:~i!~t;ff :::;::.:·:;:;:~::: ıı: : ~ ~:~ ~ :~ : ~ :~ ı: ~: ~ ~ ~ ~1: :ı 
tör olmaları ve bölgelere kendile- bak !arına bir menfaat mukabi- 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
ni tescil ettirmeleri li.zımsır. linde iııtirak. edenler, miısabakn 

1 
• 

Oqğrudan doğruya ve bilvn11- hasılatından hisse alanlar veya 
ta bir V t'kalete haglı müeısesc istiyenler, müsahaku·n i~t"rakten ? t-·+--+--t-1--t. 
futbolcuları heden terbiyesi u- evvel yapılacak •ntrt'nınanlar için 3 
mum müdürlüğü tarafından ter-, tazminat ve ma!'raf namı altında 
tip edilen müsabakalara girerler- para alanlar veya üıtiyenlere ama. 4 

ae talimatname hlikümerine nayet törlüğii ihlal etm~ gihi bakılacak 5 
edeceklerdir. Aynca b·r klübun ve ceza talimatnamesi hükümlr- f 
'bir spor şubesinden diğer bir fU- rine göre boykotlar verilecektir. 1--t:::-:-t=ıı--t""~ı---+--t--t--+=t 

hesine ~eçecek olan sporcular Amatörliikten ihraç ed !enle: be- 71--ı--t--ıt--t--ı---+-·l--t--t--I 
m üddet bekliyeceklerdir. den terbiyesi te~kilatına dahil hiç 

• 
Ayni zamanda o müessesede bir klübe giremiyeceklerdir. Ay

hir vazifeye resmen ve usulü dcı- rır.a beden terbı. ,j mUkellefleri 
lrcsinde tayirı edilmiş bulunacak- de amatörlüğü ihlal ettikleri tak
lardrr. Milli Müdafaa Vekületine 1 dirde yapacaklan beklemeler ik: 

ı Solda7ı sağa. tıe 11wkanda.n a§a.ğı: 
bağlı, fakat sivil müstahdemler- ı misline çıkarı acağı ~ibi müsaba-
den müteşekkil olan müessese kalara sokulmıyacaklardır. 1 - İztırap duyan (iki kelime). 
klübünü tPmsil edecek fotbolcu-ı Bu talimatname 23 Eylulde 2 - Cefa • Bir nota. 3 - Düş!lnce -
lar da bu hükümlere tabi olacak- toplanacak olan beden terbiyesi Bir ırk. 4 - ( ...••• tir kişinin liifa 
!ardır. merkez istişare heyeti müzakere bakımıız) derken. 5 - Yemekten cv-

Hususi talimatnamelerine gö- ve tasdik edilecektir. ve! iştah ıı~:ır - Tersinin sonuna (E) 
gelirse Kabenln bulunduğu istikamet 

:re askeri kıtalann cgÖç> lerinde. K 1 Ü p 1 e r 1 i g olur. 6 - Kasaptndır - Kol ne el 
futbol takımları münhasıran üni- arasmdald kısım olmak için (Ll ek. 
formalı ordu mensuplarındnn m 8 Ç 1 8 r 1 D 8 sik. 7 - Parlak şey cleğil (iki kelime) 
(genel kurmayın D 93 talimat- • • I ? 8 - Elllye beş ilave edilirse _ Tersi 
nnmes.i hiikümleri dairesinde) gırm yor ar mı• hayadır. 9 - Cesedi pis (iki kelime) 
~kil edileceklerdir. Beden terbiyesi gend direk- 10 - Bir kitnp nidası. 

Mekteplerdeki spor teşkilatı törlüğü tarnfınd<tn hazırlanan ,..c Dünkü bulmacanın balledilmif 
Cla ve futbol takımları ayni okul- klüplere tam:m edilen yeni fut- ;ekli 
larda tahsilde bulunnn talebeler- bol talimatnamesi, klüpler tara- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
den teşkil edilecektir. I fından tetkik edilmiştir. Yenı ta- 1 B A Z I K E R E 

Vıt'alardaki göçlerin birinden, ılimntnamede maçlarda elde edi- 1-=+:-t;;;ı;-1;;;fiwl ·-;-t-;:::i-;-:;:i~;:1 
~iğeritıe ~;y~hut okullardnn b:-ııecck hasılatın taksimi klüpler 'l B A Z 1 L E K E 
nnden. dıı:;erıne geçen futbolcu- 1 tarafından kabul edilmemiş \'e A Z ~ T A V A 8 f L 
~r ?.'üddct beklemeden girdikle- ı % 15 hiS1e az görüldüğünden Z I T IJ z E N 
rı goç veya mektep takımlarında keyfiyet :renel direktörlüğe bildi-
oynayabileceklerdir. Ancak bu rilmiştir. A Z 1 C 1 K 

Her yerde pulla kutulan lllVla isteyiniz. 

1 
Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramiye plam 

K~ideler 4 eubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 ikincitc:ırin tal."ihlerinde yapılır. 

1941 iKRAM İ YELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
8 > 1000 :t = 3000.- :t 

2 > 750 > = 1600.- > 
4 • 500 > = 2000.- > 11

8 adet 250 liralık = 2000.- Ura 
35 > 100 > = 8000.- > 
80 > 60 :t = 4000.- > 

300 > 20 > = GOOO.- > 

f<:yüp clvornıda Bostan ıskelesi ve B::ıhariye caddesi mezal'lıklnrmın 
duvar tııınıratı açık eksiltmeye kon ulmuştuı. K«'şlf bcdcU UGO liro vt 
ilk teminatı SG lira 25 Kuruştur. Şa. rtnamesi Zabıt ve l\luamelat Müdilr
lüğü Kaleminde görülebjftr. İhale 2G/9/941 cuma günü saat 14 de 
Dnlmi Encümende yaııılacaktır. Ta liplcd ıı ilk teminat makbuz \'eya 
mektupları, ihale tarihinden eekıi gün evvel Belediyo Fen İşleri Mü
dL ı J\iğiine müracaatın nlacııkları fenni ehliyet ve 941 } ılıııa ait Ticaret j 
Odası vesjkcılarile !hale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun.

1 
mcılon. (80::18) 

~eğişiklikler bölge lig maçlarının Klüpierin genel direktörlük 6 K V E C f Z E A 
lilc haftasında yapılacak olan ta- nezdinde yapmı~ old1Jklan te- - - , 
tihe kadar icra edilmiş buluna- teşebbüs akim kaldığı takdirde. 7 E L A - 1 Z ~ R 1 A B 
caktrr. !ig maçlarının oynanmaması ihti- 8 R !_ lf E K E R .. W 

• 
Fır1nlarda kullanılan motörle işler 

ve 50 k ilodan fazla mal alan Bundan başka müsahakafarİn mali vardır. v l N • Ş I ' ................................................................................................ ı~ E ; L ! Ç A ~ ul-~- K 

Yeni bir Arsen Lüpen ToRK--BAYANL~ 
(t ; .. ...: .~1tı't•d- .. _ ) ı tn b. 1 fi . • Biçki - Dikiş .,..,. .. .... a..::ııam ya .. s z ır m sa rınız d~ğil miy-

Ha .ur Kansıırma Makinesi ( Melanfflr J 
Aranıyor. Elinde olup satmak istiyenler Yeni postane karşı
sında Kızılıty hanı yanında 26 numaraya müracaat. 

• Telefon: 22615 
dılar :1~1teıeıc ku~kulanan Cablt Bal- dimT TERAKKi YURDU 1 

çık ortahğt aramışsa da bir şey bu- Bu··~ecc de aynlni ynpcıc:ığım. Ya- - f •_am••••-~•-••~••ırw•mm•••••lllmıllll!!••llli 
lamıyarak karyolasına girip yut - rın Biz giderken evvelki grce sakla. a· k ' d.k.i. h. b"l . 1 1 . . . .._. 1 ı . 
mıştır. ve dün snb:ıh ylııe i§ine git- dığınız yeri öğreneınedl;:rıın ve a'!l- ıç ı. ve 1 şı ıç .1 ~ıye~ ~- Fıı.tih sulh ikıncı hukuk ha .. ım- ıtanbul aslıye 1 İnci 
aıi:ıtir. Pakat öğle üzeri pek lilzını nuıdığım yeni )'eni banknotların ye. re 9, bılenlere 6 ve dıkışı bılıp . • h"ki r·· d -
olup ta saklı bulunnn 2GO lirasını rinde yeller e tiğiııi bılmlş olsıınız makasdnr olmak istiyenlere 3 ay_ ,.lığmden: a m ıgın en. 
almak Gzere eve gelip gizli yel'e bnk acaba ne yııpnrdınız?... da bütün incelik ve tefcrruatile Tebliğ edılocek kimse: Ahmed • Hakkı Süzerin Sirkecide Meş-
tığı zaman psrııların yeıindc yelleı· Maamafih üzatmeyln r.anım. Sağ. esaslı surette öğretir. Tasdikli H d' G" k· Sarnçhnneba!lı rutiyet otelini daimi ikametgah 
-etiğini görerek duyduğıı pıtırdılıınn lık olsun. Sizin gibJ zengin bir ki. diploma verir. Talebe kaydına am 1 u.ro t::.·' k k ' ' kanuni ittihaz eden tayyare yüz-1 
mnnıısmı derhal anlamış ve ışl po- tapçıyıı dokunmaz bile. Sonra ki.ha- başlanmıştır. Cumartesi ve Pa- Bos alı Tahır aey so a numa- bamlorından Salih aleyhine mah-
lise habcı vermiııUr. hatın bfiyugü sizde. Hıç kom~uyn zardan maada saat 9- 1? ve 14-17 ra (] 1) de, 1641 yakn sayılı es- k · · 940/5 7 ·ı 

Cahit Balçığın bu telaş aııısında fi1..kak kapısı annhtarı b rnkılır rıı? •. .. - . . emenın _ numarası e aç-
göreıncdiğı bir mektup; pol:siıı yap- 1:ıte k.:ıpıyı lıöyle nçık bırnkılar. Biz ye kRdar ~er gun muracaat olu.- kı polıs memurlarından. mış oldugu alaaık ve tazminat 
tığı tetkıkat smı!lındıı gôri'lmilş ve de babıınıızın c\'l nibı· gI er çıknr nur. Beyoglu Altınbakkal Babıl 

939 
• 11. ,1 t d 1 davasının müddeaaleyhin gıya-

.. ' ' " • d N 63 t:enesı ıv ar ayın a po ıs- . 
açılarnk okunmu§tur. y~tnr, talkar ve canımızın fstcd~ği. ca de.sa o. . ı·kt ki l ld wmızdn 4 / 4 / 1 hında ıcra kılınan muhakeme ne-

Pnraların SBklı bulunduğu yere nı alırn 1 en uza aş ırı ıg . . d 1 3 3 s r "h" d 
. ~ . E lül C 939 "h 25 73 numaralı ita tıcesın e ıranın tarı ı a-

bırakılan bu mektupta a~nıın şöyle Şunu so~lcmeyı unutmıyayını ki, Y ı ama . tarı _ve ld _ M vadan itiöaren hini tahsiline ka-
)'azılıdır: oş:ıf:ı odada bulunan r:ıdyo ile kcı 11157 enırıle peşın n ıgınız art ma - d I k •. • 

<Bay CllLit Bıılçıkl. p d ki bl "ki .. - 1:>61 H. 19 " (4S) 1. ( 76) kuruı:.un (~ 5 ar as mı geçmeme uzere senevı 
n ıııın yanın a s. ette gozı.ım ŞABAN K 1 • i şı ıra ... ı· • ' ... d h f . .1 .. d 

Ben de izi zengin bir ı:cy ı.anne- kaldı doğrusu. Sakın bur.lan yerle- EylQI faiz. ve % 1 O ücTeti vekaletle yuz. e eş aızı e mu deaal7yhten 
derdint. Böy-ilk bir Omit ve hulyn ile rlnden kaldırmnyın. Ben onlıın gelıp 27 ' b' rı. h .. k t hsili hakkındn tahs1l olunarak davacıya ıtnsına 
elimi uwttıTrım verde topu topu 200 1 " E~ bl 17 ı~te u men a ve d a l ?OO !" 1 k t • c; ... ıı1acagbıml. -~eri r yere kaçırırsanız liüıa: 262 ı• 137 aleyhinizde mahkememizin Q4 I / dav cının At•- t ıkra ıl ~zmlı· 
lira bulunca doğrusu pek ccınım ıı- ~ n? u ııp ... u uştuı'Uı, ikı&ini de t•le 

490 
esas sayılı dilekçesile hazine nat avasını a ıye er ey emı' o -

kıldı. Fakat zararı yok. Evv«'lki gc- geçırlı im. . . la alacak duğundan bu kısım davasının red 
ce yaptığım ziyarette aldığım bir Asıl mühim bir şey vıır o da zin vekılı tarafından açı n d. d · 7 7/ 9,, t ta 'h" d · 

h · - ' d ·· · · · yukarıda ıne aır ı "' ıı ın e v~rı fotoğraf maklnt"!int de 90 Uruyıı <>- ıır poli~c hab"ı veı·memenlzdir. avasınm ruyetJ ıçın 1 k d h" '"dd 1 h H 
b 1 -rı . Eh bö' 1 b' .. .. t ·ı d . . çıkarılan en ararın a ı mu ea ey e . kutuııca zuarımı iraz te a ettı. c;er ye ır nıunaııebctslzllk l'CI- gos en en a resınızr U ~.1 k 

407 
. dd • 

Y k b _,_,_ • · h t b k -' eı· d , . bl""' .ıv . onunun ncı ma e.sıne o sa u ç.,.,..ıgım zn mc u ıı.:ar p:ırsanız ım en Kurtıılamıız ınız. davetıyeye posta te ıg memuru, . . A •W• • 

az pıı.raya mal olursa benim halim D ınya hali bu. İnsanın ba•ına her k'" h d altı ay evvel tevfıkan ılanen teblıgı tensıp kı-
v mez ur ane en 1 ld - d ·ı h · 

11e olur? .. Allah saklasın, nçlıktan şey gclebilir.kUk'" utmuyın. g;.,e dcıin çıktığınız ve halen ikametgahınız .1
1~011• 0 ~g~.n .. and m~t?'baı ey kın 

itmek i~ten bile değil. s yg ve tC!Şc urlcriıni ııuHnrım Ba- l. I d w mt" meçhule ı anın ertesı gunun en ı ı aren a 
Fotoğraf maldnesJ dedim de aklı- yıtn. ~~:'~ı:11. 0 

m hı~tl ~ed 1 
d·t kle nuni müddeti içinde kanuni yol- ı 

-a .-.a)dl Bund"n bı"r k~ .. ....,.. evvel Sad k t tta d t gıtw rınız ter ı e ıa e e 1 me 1 .. d"• · . ... ..~ · .. .. ... .,w-~ , ı ve m nne r o unun 
0

. 
941 

arına muracaat etme ıgı takdır· 

aizin arknd şlarınızln aşa~ıdn otur. Bu çok C:Ürt'tkılra?le ve alaylı mek. mükemmel lıir yntnk da bazırlcıdığı muhnkeme ( 6 / 1 I ) _ paz~_r- Je hükmiin kati.ret kesbedeceği 
Cluğunuz ınrada ~n yukıın bıtı ko- tup polis tarafından okıınulnrn:ı ve gorülmüştiır. tesi saat ( ı O) a bırakıldıgı o gun tebliğ makamına kaim olmak ü-
h çan ediyordum. Ak ilik buya.. b1r l\Iehmetpaşa kara.koluııdıı hıfı•·dil. Büyilk bir cesuetlc yapılnn ve 
1caza oldu ve çı'knn gihiiltQ sizi oüp- m4t.ir. nihayet bir ıle mektup buakılan bu mahkemeye gelmeniz için dave- I zere ilan olunur. 
lıelendlrdl. Bereket venıin ki yuka· Evde )·apılan tetkikılt sonundA hırsızlık vııkası etrafında polis ince •. tiye tebliğ mnkamına kaim olmak , - - -.------- - - --
tayı aradtiınız ıırada karyolanın al- mcktuptıı yazıldığı gibı fotoğraf ınu ~emelcı·c devam etmekte ve mektup üzere hermucibi karar on be~ gün ZA YI - Develi ortaokulundan 
tıaa yı pdığınız scpetleı in arka'5sna kfnesinin de alındığı enlaJJlnıışt.ır ıle y~zının; . hıı:-ızı k.olnyca yakala. .. d l ·ı~ I aldığım 21 / J0/ 9 39 tarih ve 1 5 !) 
•am:tk aklınıza gelmedi. Bumı yap- Bunlcırdan bnşkn bir çok kıymettaı· nı.ak ıçin iyı bır dehi olacağı ileri mud et e ı an ° unur. • . . . . 
saydınız kıısktvrak yoknlanııcaktım. ~yalar ve vazolar vesaıJc bulunduğu ı;ürülmektedlr. (941 / 490) sayı~ı. ~sdık.na~eyı zayı e.tt.ı~. 
Hele şOklir veytana ki bunu akıl et- halde hlçbiti:Une el silrulmemlttir. Bakalım; bu ctırctkar Atsen Lü- Yenısını alacagımdan esk sının 
medt:ıiz. Bu yeni A en Lbpeııın mektupta pen dediğini yapmıya teşf!h' is ede.. hükmü yoktur. M eliha Gürtım 

• o gectyl karyolanın altında pe1ı: l yaptığı tarire taınnnıen unun 01n cek ve gözü kıııdıfı rndyo 110 bislk- Memur aranıyor 
rab.:lt geçirdim. Ertesi g!lnll ,.tz git. rnk bahsettiği karyolanın altınd:ı !eti alııeak mı?. Yoksa ona meydan Scıbibi: z. T. EBÜZZlYA 
tikten sonra yalnız fotoğraf mııki- yattığı anlaoılmcıktndır. Çunkil oıa- kıılmadan yakasını polisin penÇ('si. Be,voğlu Bördü'l-;Ü Noterliğinde 
neslni alıp elfmi kolumu ınllı,Yn 11nl. ya bir ufak ı,tlte ile bir de yıı tı~t ne mi vrı ecck? Doğru u cidden mc- bır )'e~miye kayı~ memuı u ile bır Ncşrly'lt l\ltıdüı ü: C. lH BA :\' 
lıra ücn dr. kapıdan çıktım. Öyle koyarak rahatını bozmamak içlr aka dl'ğer bir sual d gll nıjf... daktiloya ihtiyaç vcıı d ıı. 1 Basıldığı yeı·: Matlıacıi EBÜ7.ZI Y .-t 
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Renkleri 
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adınların 

HAYR Ti 
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8 11 Paclnalaı. 

"Colon metriça .. 
6atilısaJ ed.ilauştir 

•-------~ -1tlN bAsu OlmUftllr 
8u J'eoJ pudra. ., se

Tellini&e • llJIWI 
ıelecek pudranıa tam 
ve hakiki r engini ve-

rE.' 'tN 
Gt>ZELL!Gl.Nt 

ON MİSLi 
ABTTIRIB 

elrmc "'F.ınpermeıııbJ .. 
dır Yatmw u MU• 
pra ratmPn t>OlQrı gtlJt 
ablt kalu. J::ıı •ıcDk blr 
clı9.n. ntonuncı. • bıle 
bumun parlamasına ma-
nJ olur Tcnuıu Uze. 

oerm.ıa Ye scvtmU olur Y•nf Tokıt• 
ıon pudrasmı bug\lo w:c:üt-e tdln!.ı 
ve hemeo daha cenç cOriinür.!h. 
Tokaloo pudrası lı:ullanma.ıtı. 171 

neticeler alacağımı tez.-..inatlıdır. 
Aksi takdirde paranız inde ol\ın\.!r 

İ'en yeni bir .. Colorim etriqae" 
makine icat edibıi~tir. ... 
Bu QJ'ede, f)md.1,1e kodu görül-
memiş denc:ede emsalsiz gQzellikto 

'yeni pudra renklert lstlbzor edilmesi 

İnhisarlar Umum 
" Müdürlügünden: 
imtihanla memur ahnacaktır 

ı - TeşkiJatunıı:daki münhal memuriyetler için müsabaka imtiha
nı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 25/9/941 perşembe gfinü lstanbulda Sirkecide Ha. 
midiye caddesinde memurin kursu binasında saııt 13 de yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe vo evrakı müıbite ve ikı fotoğrafla 
birlikle Uınum Müdürlük Zat işleri şubesine müracaat ctmelıdlrler. 

4 - İmt.iluına girmek istiyenlerln aşağıda yazılı evııaf ve oartları 
haiz olmaları litzımdır. 

A. ~ En az orta tnhsllini bitir mi~ olmak . 
B. - 21 :r;nşından aşağı ve otuz yaııından yukıın olmamak, 
C. - Vazife ifasına mani lıir hnli bulunmamak, 
D. - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhaUi olmak. 
E. - Akrabasındıın olmayan lk i zatı da referans olcırak gostcrmek. 
F. - Askerliğini yapmı~ olmnk veya müeccel bulunp10k ve bilhnsı1a 

her iki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdıınına kaydettirmit ol -
ınok. 

5 - İmtihan mevzuu ı,unlardır: 
A. - Ht...ıap ve hendese, 
B. - Yazı, 
C. - Umum' mo!Qmat cHaycıt bilgici, Co{.'Tafyu 
6 - imtihanda kazananların m uvaff:ıkiyct ve tnhs11 vaziyetlerine 

gö,.c Bıırenıdekl dereceler üzerinde ücretleri tesbit edilerek Slraıs11 tn • 
yiıılerı yapılır. 

7 - Tayin edilılil;i mahal ve vazifeyi tcbellQ tnrlhindım itibaren 
l ı; ı.rün zarfıııda kabul ile vnrlfcsi başına gitmeyenlerin tayin ve im ti -
han lı:ıklan iptal edilir. 

-- Yuk!\rıdaki şartlar dııhfllndc 10/9/941 de Erzurumda 15/9/!141 
de Saııı!lun. Tokat, Burı;nda 20/9/941 de Z•mguldak, Kayo;eri ve İzmlrde 
ve 2·, ~ !>41 de istanbuldan maadıı Malatya VI' Konyada ve 30/!l/041 
de Diyarbakır ve AdanPda da memuriyet imUhanlan yapılacaktır. 

(7G80) 

1 ürk·ye Cumhuriy ti 

ZIR AA T BANKASI 
Kuruluı tarihi 1888 - Seruıayeıl: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajana ııdedl: 266. 
ZİRAt ve TİCARİ HER N EVi BANKA MT.JAMELELERt 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veri)'Orm. 

Ziraat Hankuında kumbarııh ve kumbarasu toaarruf hesap. 
lannda "'n az 60 lira11 buhına lara scncd<!ı 4 defıı çekil-'Cek •kur'a 
ile aıağıdakl plllna gl!re ikramiye dai:rıbl~caktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4,000 lira 1 100 adet 50 liralık 5,r,oo Jlı-a 
4 :t 600 :t 2,000 > 120 > 40 > ,,800 > 
4 • 250 :t 1,000 • 160 • 20 > 8,200 > 

40 > 100 :t 4,000 :t 

DİKKAT: Besaplarınnki paralar bir sene içinde 60 liradan 
aşağı düşıniycnlere ikramiye çıktığı takdirde '7a 20 fazlasile vcrilc

cekUr. Kur'a1ar senede: 4 defa, ı Eylill, 1 Birinclklnun, l Kart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Devlet Konservatuvarından: 
1941-11142 ders senesinde Devlet Konservatu'8rına talehe ahnacl\• 

tır. isteklilerin Maarif, Lise, Öğretnıcn Okulu ve Oı"taokul müdürlnkle. 
rile Dc,·let Konservatuvarından ıııırtlım ve lıntihan günlerini öireıa
meleri. 

N01': 
cMektupla ma!Umat almak istiy~erin ' kuru§luk nıelrtup pulu 

göndermeleri Uizımılır.> 
Namzet kayıtları 28 Eylül 1941 akoamı kapa.nacaktır. 

(6106-7676) ---- -· , 
.ı. İŞANTAŞINDA KARAKOL KARŞISINDA 

YATILI IŞIK 
YATISIZ LiSESi 

Ana, ilk Orta, J.isc 

KIZ 
ERKEK 

Türklyeııın en eski hususi lisesidir. Kayıt jçin hergihı mfiracıu\t; olu
nnhııir. Ta rifııcııne 1s tl.'yinlz. Tele.fon: 80879 


