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Hepimiz de vaktimizin darlı
lından $ızl nırız. Ne yapacaklarını 

' bile•ler için oakit darlığı yoktur. 
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(Şerhi 2 ~ sah11emhde) 

e - ' f I skenderunda yeni bir Kigef'in şarkındaki Kotl<l'> 
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[iman inşa ediliyor Esir mikdarı 
380.000 

firma ile mukavele 
imzalanacak 

Bu işi yapacak olan 
yakında Ankarada 

Giıel l.keDderun Uaıuıamu:na amo•I maaıaruı 

Güniin garısı ........ _······-···--
Bu ••fer ki 

ciddi mi? 

ihverin ibraz ettiği her mu· 
vaffakiyeti derhal br ıulb 

fayİasmın takip etmeıi idet ol
du. Uzun bir durak1am• devre• 
ıinden sonra yeniden yıldarım 
harbine inkılap eden Şark ıefe· 
rinde Alman ordulan Kiyef za· 
ferini kazanır kazanmaz yenı bir 
sulh fayiası ortalığı sardı. 

İtalyan Kralı Victor Emeınuele 
atfedilen bu ıulh tetebLüsü t•· 
yİası herhangi bir ajanım uçur· 
duğu bir balon değilıe .üzerin~e 
dunrlmıya değer ehemtnıyettedır. 

Şayiaya göre, ftalyan Kralı 
Paoaya müracaat ederek Amerİ· 
ka Birl~ik d evlteleri Cümhurre
• inin mubnriplerjn arnsını bul· 
nı sı hınınunda tıtvassutta bulun. 
masını rica etmif ve sulh f<!dlan 
olarak tunlan ileri sürmüt: 

lngilterenin are.zi bütünlüğüne 
riayet edilecek; f ngilir.ler Avru· 
Pa itltJ:i!!e her türlü müdahale· 
den vazgeçecekler; Fransanın 
i.kıbetini Franıa ile !~!manya ara
larında halledecekler; beynelm i. 
lel bir Avrupa konferansı topla· 
nar.ık AvnrpaYJ yeni bir nizama 
ıöre tanzim edecek. 

'ANKARA, 23 (Hususn 1 Yakında mukavelenin imzası bek. 
İngiltere ile yapılan tlcaretJmizin lenmektedir. Bı.ı anlaşmaya güre &a• 

Şarki Akdenizde tekasüf etmCl!i ve hilde ıimdiki mendireğin garbında 
lııkeııderun lim•nındnkl faaliyetin yeni bir rıhtım ynpılnrnk buradan 
günden ~ne artması üzerine yeni bir mendirek uzatılacaktır. Bu men· 
bir mendirek n rıhtım inşuı ile ıı. direk mevcut diğer mendirekle bir
manın tevııi edilmek istenildiğini likte ikinci bir liman vacuda getire. 
yazmıotık. Ru teklifte bulunnn firma 
ile yapılmakta olan müzakereler mü. cektir. İnşaat, başlamasını ~ilt.eıık!p 
salt bir eekllde inkişaf etmiştir. bir aene zarfında ikmal cdılccektır. ······························-............................................................... .. 

Sigaralarrn ayyıldızlan 
---------------------------------------------------
başka işaretle değişecek 
Bu suretle izmaritlerdeki alametimizio 

çiğnenmesinin önüne geçilecektir 
ANKARA, 23 (Hususi) - Bazı ntanda'1ar yüksek ma· 

ilamlara müracant ederek ıi=ralann alt tarafbnnd bu'un:ln oy 
yıJdızlann kaldırıJmaıını veya ortalarına konarak sig ralann bit
mesinden evvel yanmasını, atılan aigara izmaritlerinde kalan, 
milli namus, haysiyet ve ~erefi temsil eden ay yıldızların ayaklar 
altında kirlenmesinin doğru ulmadığınt yazmıflardır. 

Bu ite el koyan Başvekalet Vekaletlerin de mütalealarını al· 
dıktan sonra meseleyi hıı.He•mek üzere Gümıük ve İnhisarlar Ve. 
kale tine tevdi etmis ir. Zannedildiğine 1röre ıigaraların üze· 
rindeki ayyıldızlar büshi.itiin kaldırılacak ve sigaralarımızı tanıt· 
mak için yeni bir alameti f arıka bulunacaktır. 

Rus - Japon 
gerginliği 
artıyor ----

Bir İspanyol 
gazetesi yazıyor 

lngilizler bizzat harp 
etmek mecburiy tinde 

kişiyi buldu 
5 inci Ru• ordusu 
k u m a n d anı da 
esirler arasında 

50 Rus fırkası 
imha edilmiş 

t<r.asnc.ıdr 
o 

'Stavropo• fZZJ F\lman ışqalı 

c::==::::::ı;:=?ırm 
c ıoo :ıoo Joo F6h:~~~~l=~:.,, ..1 

(A.A.) - Alınan orduları lla,ku • ~~====;:;:;:;;;;:;;;;;;=;;,.;;;;;;;;;;;_ ___ .. ________________ mil!~ 
nıandanlığı tebliğ ediyor: 1 Şark cephesindeki 9 azlyetl •• Şar i Ruıyayı röaterlr harita 

Klyefin oark tarafında mengene 
içine aıkıştırılmıı olan Rus lmv"et.- ı ) f 
!eri tarafından yapılan teşcbbüsle~in ( k v • I 
akamete ugramasından son"' duş. A s e r i a z ı g e t 
man kuvvetleri aı·asında git.gide nr-
tan 1nhlliil 11lamet.lerl gorülmiye bnş '--------------------------
lamıştır. Bir çok mahallerde Hus za· 

~:tı=~~n~y:~y~~:11~
0

~i~~~~riç~:n~11~~~!: u ray nan 1 n •ıs ı•ı ı aA, s 1 rını terkctnıişlerdir. Buna rağmen· 
başlnnna gelmesi mukarrer olan L 
kıbctten kurtulamamı~lardır. 

Bu muharebede Alman kuvvetleri 
tarafından a\ınmıı olan c lrlerin 
mıktarı 880.000 kişiye baliğ olmak
tndır. Alman kıtaatı, şinıdiye kadar 
670 tank ve 2100 top zapt veya tah. 
rip et.mişlerd r. Bu rakam, mütema· 
diyen artmaktadır. 

Kige/in zaptından 1011ra Almanların Don•~ 
laaosıuırulan daha ileri ıitmeleri şimdilik 

meozuubahi• değildir 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS Elli Sovyet fırkasına uımamile 
\nıha edilmiş nazarlle bakılalıilir. 

Esirler arasında beşinci Rus ordu. IlSKI ORDU KUMANDANLARINDAN 
sunun Başkumandanı bulunmakta - (Yazı 1 sahife a, •Otun 4 de) 

Bir mıntakada 

Altı Alman 
taburunu 
imha ettik 
Düşman Odesada 
birkaç kilometre 

geri atıldı 
dır. = 

Harbin muvaffakıyetli neticesinin V.• ft b 
elde edilmesini temin eden harekata Iran hu··kuA metı• r .. '\ n..ıge e azı 
evvelce iştirak etmio olan orduların T k B / 1 

(De~'<lmı 11alıi/e 8, ıutıın 8 de) ------ ur • U gar k U V V e t le r 
- Almanya, ltalga ve • 

AlmaD Bilyt\k E çiıi 
VoD Papea 

Rumanga ile münasebafı çenberı yardı 
münasebatı ke$igor 

Ankara (Radyo Gazete i) 
Irandan gelen haberler <;ski Şah 
Pehlevinin Hindistana nakledildi
ğini bildirmektedir. Pehlevi, 2S 
bin İngiliı. liralık bir parayı Delhi 
deki bir İngiliz bankasına yatır· 
mıı ve geri kalan servetini oğlu
nun emrine terketmiştir. 

Simladan gelen diğer bir ha• 
ber de Tahranın ifgal edilmedıği
ni, yalnız İngiliz ve Rus kuman· 
danlarının tehre a-irdiklerini, asıl 
kuvvetlerin şehrin dışında bulun
duklarını bildirmektedir. 

Bulandırllmak 
isten"yormuş 

BERLIN, 23 (A.A.) 
Yarı resnıi bir kaynaktan bil· 

dlrlllyor: 
Mihver Dcvletlcrintn, Bulgn. 

ristanın yardımlle harp gemile. 
rini Iloğazlarrlan geçirmek için 
sözde tcşebbfislcrl hakkındakJ sil· 
ıii sürü haberler, şayialar ve 1d. 
diıılarm, Berfin, bir kere daha 

1 
Turkiycye karş tevcih edilmiş 
bir manevra olduğunu ilii.n eder. 
(Devamı Nyfa 1. t Dtun 4 de) 

J,ONDRA, 23 CA.A.) 
Gece yartsı ncşı·edılen Sovyet tcb. 

liğindc ooylc dcnılmektcdlr: 
22 cylul gilnü kıtaatınıız bfitun 

cephe boyunca dilşmıına karlJı harp 
etmişlerdır. 

20 eylülde 100 Alman tayyarcal 
tahrip edilmiştır. Biz, 21 tayyure 
lıaybettı k. 

Alman zayiata 
Moakova, 23 (A.A.) - Sovyet teb 

llğinin bir ilih'cs.ınde şöyle denil
mektedir: Londranın iddiasına göre Ro· 

osevelt hu fartların -sonuncusu 
müsteın • Üzerinde durmak im· 
kanını görüyorrnuf. Bu sahrlan 
yazıncaya kadar ileri sürül o bu 
fcraite C urchill'in de Rooıevel· 
tin de, timdiye kadar olduf{u 
gibi patırdıh külürdulü bir nu· 
hıkla mukabelede bulunarak, 
ıulh lafını. aöyliyenlerin ağızlan· 
na tık dıklanna ıahil olmadık. 
Bu vaziyete bl\karak f&Y:anın cid. 
diyetine biraz daha inanmak ka
bildir. 

/ki taraf hududa 
geni kuvoetler 
tahşid ediyor 

oldukları~lamalıdır V o~ P apen 
Geri çağnlan Elçiler 

Tahran, 23 (A.A.) - T s ajansı 
bildiriyor: 

İran hlıkıimeti, Almanya, İtalya 
'fC Ruıwınyadaki diplomatik mfimeıı. 
a1llerin1 geri çağırmıttır. 

Amerika gazetelerine göre 

BulS?aristan 
harbe girecek 

Garp cephesinin blr mıntakasınd• 
beş giln devam eden kanlı bh mu
hareb de kıtaatımız, 123 üncO Al -
man piyade fırkasının tki tabunı "'\ 
kın kuvvetini, 25 inci Alman p!yaü• 
fırkasıııın ,15 iı el alayının ntı 'ta
burunu, 10:! ne! Alman pi!' nd, ı·. 
kasının iki tabura yakın ku\·v • nt 
imhn etmişlerdir. Yedi top ığtı .nnı 
ettik. 

Albay Snfrr.nov tarafından k'J -
manda edilmekte olan ,.c cephe ıin 
cenup bir mıntnkasımla harekiıt icra 

(Devamı ıahf/e ı, ıütıın t de) 

Eier İngiltere, üzerinde bii· 
1üt; emeller bealediği muazzam 
Rus ordusunun. fngil iz ve Ame· 
f'ikan pzetelerinin "ddialan vec· 
hile, inhilal ettiğine kanaat ge· 
tirirse belki Almany-> Uc ıon ko· 
•unu oynamadan bi!' sulh imka
nını araştırabilir. Mihverin ileri 
•ürdüğü ıulh tartları araıında da 
cİngilterenin tamamiyetine riayet 
olunacağının• csaı olarak alınma· 
il ilci mwrİp &'Hında pekala bir 
müzaket-e zemini te,kil edebili •• 

Bütün meaele lngiltereain, mu. 
azzam Rus ordularının ınülıim 
bir kısmını imha eylemiye mu
nffak olabilen bir Almanya ile 
tek batına boy ölçütmeyi RÖ%e 
alıp alm1yacağındadı1'. 

İngiliz v Amer~an gazetele· 
rinin ıon bir hafü lrl• nefrİyah İn
ciltereyi bu hususta çok bedbin 
göıtennektcdir. 

Churclıill, bugüne kadar azim 
ve metaneti ile İngiliz halkının 
tnaneviyatmı hiçbir ıaraıntıya 
maruz bırakmadan, nikbin ola
rak muhafw edebilmifti. İngiliz 
Ba,vekili l:iu bedbinlik havasını 
)'enmiye muvftffak ol maua ileri 
aüriilen aullı fal'Uan ü:z:erinde te· 
aınül lüzumunu hissedecektir. 

Eaaaen Rooaevelt ile Chur-::bilJ 
arasında cereyan eden mqbur 
«balık ava mülakatı» nda varılan 
neticeler de halyan Kralının ileri 
ıiirdüğü ıulh ,artlarına yakındır. 

Rooscve)( • ChurchiH mülaka· 
bnda «lngilterenin arazi genİfle· 

TASViR( EFKAR 
(Dt amı •ıılııJe 8, ıııı'ım ı de) 

-
Al\.KARA. (RAdvo ırıızct.est) 

Japon . Sovyct mtına"Pb.ıtı ·=er. 
ginleşmektedir. Uabl'r Yel lldıgın~ 
göre her tkl t raf aııkcı t \rnvvctlerı 
hudutta Rarşılıklı :r·er alınnlcuıdıı. 

Bir İtalyan gazetesinin 
makalesi 

Roma, 23 (A.A.) - Popolo d'ltalia 
gazetesi, Japon~ aıım harekt'te gc.ç. 
mek zamanı gel !ıglni soylemcktedır. 
Musoolininin gn etesi, .hıponyanın, 
Asya pliıııının tatbiki hususund:ı, ıs
rarını 11rttınnak içın Qinıdi çok mu
sait bir vaziyette bulunduğunu ileri 
aürmektetlir. 

Uzaktarktaki Rus filosu 
Zarich, 23 (A.A.) -- Torir oda in. 

tişar etmekte olan Gıızetta del Po
polo yazıyor: 

A nupadaki vakayı ve harekat 
Rusyımın Asyadaki askeri tedbirle
rini zaafa ulmltmamaktad:r. Dılikls 

(Dat•amı sahiftı 8, sütun f dtı) 

w 

BU ROMAN sizi 

dhecek ve heyecandan heye· 

cana süriikliyecektir. 

• TASVİRİ EFKAR bu ro
manla aize mevsimin en güzel 

eserini takdim ettii'~İne kani 
dri. 

Pazar günü basllvoruz 

llADR]D, !3 (A.A.) 
İnformatıones gazetesi, Sundıır 

Expı ess'in Rusyaya yardım etmek 
için Alnıanyanın işgali nliında bu. 
lunan memleketlerde 1 rtlşaşlar çı • 
karmak ve bunun için mevcut komü
nist un!<urlara paı·a vennek ve bu 
annsmn faaliyetlerinin tanzimi lıu-

( Deı•anıı uhife 8, siltuıı 8 dı} 

geldi 
İf't:ı.nlıul, 23 (A.A.) - Alman Bii· 

yük Elçisi Yon Papeıı, bugiln öğle· 
yin, tııyyare ile ve refakatinde zcv. 
cesl olduğu halde İstanbula gelmiş. 
lir. ................ : ............... ······-·-··········································· ... -.... . 

=====Bakışlar 

Son çare 

AMERİKANIN İnriliz dos· 

tu en büyük gazetesi New· 
Y erk Timea, «Sovyetlerin 
ciddi aW"ette aaraıldıklannı ve 
zamanın artık nıüttefiklcre de
ğil Alınanlara yardım ettiğini» 
itiraf ettikten sonrl\ kıfın da 
kati bir amil olmaktan çıktığı· 
nı yazdı. Bn~a bir Amerikan 
gazetesi, İngilizlerin bir ihraç 
hareketini bafD;l'amı:!o'acnklnrını 
Amerikan ordusunun da z11feri 
yüzde yüz temin edemiycceğini 
iddia ediyor. Bir Avrupa g • 
zetesi de İngilizler için .son ça· 
renin harp etmekten ba~ka bir 
tey olmadığını yazınakıa. 

lngilizler iki senedenbcri 
Norveçte, Balkanlarda, İrakta, 
ve Suriyede harp ettiler ve Af· 
rikada harbe devam ediyorlar. 

Avrupa aazetesinin meramı, 
İngilizlerin bir kıtaya bir itırııç 
hMeketi yapmıya mecbur ol
duklannı anlatmaksa, bizzat 
İngilizler hunun günü ı;elı di
rini söylüyorlar. Bütün Ang· 

lo-Sakson gazetelerinin yazdık· 
lan gibi, tek çare, Kızılordu· 
yu çöküntüden kurta1'mak için 
deıteklemektir. 
Kafkasları alan bir Alman 

ordusunun önünde Hindiatan 
yolu, frak, Suriye, Süveyf ve 
Mısır, bir ziyafet sofrası gibi 
açılabilir. İngilizlerin K11ılor
du gibi kudretli bir müttefiki 
tamamile kaybettikten sonra, 
Ortaşarkta Alman ordusuna 
kartı bir harbi kabul etmele
rindeki tehlike besbellidir. 

İngiltere ile Sovyetler Birli
ğinin kaderı birbirine o kadar 
kenetlenrniştir ki, bu ittifak, et
le tırnak arasındaki uzvi müna
sebeti de atıyor ve yürekle cİ· 
ğer arasındaki hayati alakayı 
andırıyor. lngiliz a-a:ıeteleri, 
Sovvetleri müdafaa et~nin 
fngiİtereyi mudafaa etmekten 
zerre kadar farkı olmadımna 
yazmakta bunun için haklı· 
dırlar. Eğer İngiltere için son 
çare, Avrupada canl1' hatla 
harp etmekse, bu sava,ın mey· 
Clanı Rus topraklarıdır ve lran 
yolu da açıldıktan sonra, orta• 
da ne eng~l. ne de mar.eret kal
mıftır. 

lrandaki Almanlar 
Uerlin, 23 (A.A.) - Yarı resmt 

hir kaynaktan blldtriliyor: 
1ıandan çıkanla.n Almanların Akı

beti hakkında bugünı kadar hiçbir 
sarih haber alınamamıştır. 
········-······································ 
Petain'.in 

nutku 
•• o o o o • o 

istikbalde sizi, eslcide11 
aranızda llcililc t e fi I i d 
• t m i ı o lan lt•rıt1ıde,, 

ko,ıımak istiyorum 

Nevyork 23 (A.A.) - Caze· 
telcr umumiyetle Bulgariotanın 
harbe gireceği fikrindedirler. Al· 
manyanın Ukrayna seferine kışın 
da devnm niyetinde olması bu 
kanaati takviye etmekte ise de 
Hitlerin Bulgar müdahalesinden 
az istifade edeceği tahmin olun· 
maktadır. 

(Devamı aalıi/e 8, aütttn ı de) 

A 
harp 

erlkada 
ole y htarhğı 

Vaşington, 23 (A.A.) - D.N.B. : 
Cümhuriyetç1lcrden Fish, bu haf. I 

ta içinde Milmessiller Meclisine A· 
merika hükumet.inin Almıınyaya 

harp ilan etmesini talep eden bir 
knrnr auN?ti vereceğini beyan etmiş. 
Ur. Mumaileyh, bu teşebbnsiinD 
mevkii icraya koyrıJak jçln aon dere. 
ce milhim olan bu nıcsele hakkında 
tımumi müzakerelere yol açmak ta. 
sav\"Urunda olduğunu tasrih etmlf· 
tir. 

Fish, Almanyaya ilS.nı harp edil
mesi tekltflnin Federal kongrenin 
slllüsan c:kscrlyeti tarafından redde. 
ilileceğlne kani bulunduğunu söyle • 
miş ve bu ekseriyetin Amerikan mil. 
lctinlıı hattı hareketine tercüman o
lacağını ilave etmiştir. 

Bir gemi daha batırıldı 
Nevyork, 23 (A.A.) - İzlanda su 

lnı ındn 19 eylülde batmıe oldutu 
Mareşal Petıdn dün Hariciye Nezaretinden bildiril. 

ANNECY, 23 (A.A.) mi olan Plnk Star, G CiO tonluk es-
Marecal Pct:ıln seyahntfoe devam ki bir Danimarka vnpuru olup 12 

C'd ı ek bu snb:ıh Annccy'ı:c gelmiş hnziranıla Dl'niz Komisyonu U\Tafın 
ve heyccnnlı bir halk kütlesi U\ra. dnn müsadere cdilmiııtl \ 'C battığı es 
fın~ k .,. 1 ııı şt r. 1 ııadn Amerikan bayrağını tatıımaktn 

1 (De aı u sal tfe s, autun 4 de) idi. 

··········-································ .... 
Eden Tevfik 
Rüştü Arasla 

. görüştü 

Loııdn BftyGlr Elçlmls 
Tnflk R61Hl Ara1 

• 

LONDRA, 23 (A.A.) 
Eden, bugün Türklyenin Lon lra 

Sefiri Tevfik Rüşttı Arasla görQ ... 
mU , müteakiben dfin Yunan ikraJUe 
birlikte gdc;.ı Yunan Başvekil'ni ka. 
bul ctmişUr. 

J<~den, buııdrır nra .Sovyet Sefiri 
lıııaki ve An rika Scfıri Wina.nt .1 de 1rürüvmü1tür. l e 
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IGtldN-1 Odun fiyatlan 

o tahrif echn. ~ahut da .,umnm hir k••11nı .... .tank, tah· . Murakabe biiroeu tarafından 
rik edici 'ft...,.. • . ıaJl.ıe smtecilik mealeiinin laa,.iyeti. Şile. lineMıi. Kandırada -
• bir t6rlii intibak etmek İlltemİyen biçareye Ml'DJOnan: N kiimiir fiFAllan et.S.ada yap. 

- H ..... tm tMai föetlanm ar11u n:•e mjrrnn ...,._ tmlan tetk.ik1er neticetenmif ve 
ı.. • f ' r, tıM 1 1 

• .Udnde ..... u r ...... ' '' t W. k~ol?rleı ,,,hrimjze avdei et
&B)uılw .. f Ve tir miıdd.t enet .,m sebepten Ma,.. blael •ifla.• 
ha cephe ı..w ı.o.--ıujunan ~ r .... zat münaka- Bu m • dena tetldkıdma •• 
.. ~ ~ llllnttlllllllk iatemediii- 1Mr .abdatile polise miira· taparlar komi8ro- ilk icfima.. 
aıeıl etmek .meclauai,..tine kalmaamt mıdır Ye benim en ıUd mda müzakere eclieoektık. 

5 A , 

HATIRALAR 

1918 de Leningrad 
-a-

Şehirde il-h181 ueketleri wubbulaeağma cl.ir ewreier 
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lnglllz tebllAI 
KAHl RE, 28 (A.A.) 

Ortaşark İngiliz kuTvetleri umu· 
mi karargahının teblltl: 

1'obruktaki 1.'1lvvctleriınia g&tu • 
dikleri büytlk .kqif faaliyeti saye -
sinde müdafaa mmtakamızın haricl 
sahasını motc:ınadlyen genişletmekte 
ve düJDl&n gece bu sahayı tahliye 
etm - mecburiyetinde kalmaktadır. 

Hudut mınt&kaaında keşif kollan
mwn taarruz! faaliyeti knydedil
miftir. 

Alman tebllAI 
BBRLIN, 23 (A.A.) 

Alm n tebliği: - İngillzlerin iaşe 
nakliye gemilerine karşı yapılan mu 
harcbcde Alman tayyareleri, dün ge.. 
ce Humber hnliclnln şarkında 8 bin 
ton hacminde bir ticaret gemisini 
batırnnşlar ve Great _ Yarmouth li· 
mıınını bombardıman etmişlerdir. 

Alman mayin tarayıC"ıları, İngiliz 
tayyarclcrl Laıafından bir kafileye 
karşı yapılan bir t.nnrruzu tnrdede
rek İngilizlerin dört tayyaresini tah
rıp ctm!Şerdlr. 

Ne gece. ne de gündüz düşman 
tayyareleri l~gal altında bulunan 
ıneınleketlt'rle f lmanya üzerbıde uç
mamışlardır. 

ltalyan t bl ğl 
ROMA, 23 (A~A.) 

İtalyan orduları umumI karargfi
hımn 477 numaralı tebl1',ri: 

DGn gece l\Jaltada llal-fnr ve Mi
eabba luıva meydanlan yeniden tay
yarelerlnıiı tnrafındnn muvaffakı
y tle 1ıonıbardıman cdilmlştir. 

İngiliz tayyareler! Bingarl şehri 
ve Ege denl.dnd Leros adası fü:erln· 
de uçmuşlar ve tesadüfi olarak şu
raya ve bura~·a bir kaç bomba at -
mışlardır. Adadaki tnyynre dafil ba
taryalarımız iki motörlii blr düşman 
boınbnrdıman tayyaTCSinl düştlnnliş
lerdir. 

Şarki Akdeniule, bava tcşckk~lle-
rimiz ticaret gemileri üzerine nıute
addit taarnı:r.lal' yapnnşlardtl'. 'Kü -
çilk tonilatoda iki cemi eiddetle ha
sara uğratılmıııtır. Bunlara kaybol
muş naznrlle bnlolabntr . 

eu seferki 
ciddi mi? 

(Ba,.,.akııl•dım d..-) 
mes.i istemediği, arazi terketmek 
istiyen m illetlere karıfılmıyncağl 
her milletin iptidai madde· 
lerden m üsavi surette istifade 
edeccğİ» ilin cdilmi,ti. De
mokratların tartlanmn birincisi 
Mihver tarhnın da. esasıdır. Mıh
verin İngiltereyi hiçbir Avrupa 
işine kanttırmak istememesine 
mukabil dcmokr tl r b" çbir mil
letin diğer bir millete karlfolD&lll3· 
ıını ileri ıünnü~ bulunuyordu. 
R OO$cvelt ile Churchill'in d"ğer 
m illetlerin a~azi terkine kan;;mı
yacaklnnnı ilan etmeleri bıınlaı:-•n 
hUdutlannı A lman)·a ile diled;k
leri gibi tayin edebilecekle ine iıın 
retten ba~k birtey değildir. Mih
verin de i:ıtilu altındaki diğer bü
tün devletleri meskut geçerek 
Yalnız Fransaya tem as etmesi 
hu farta dünden razı o ldueunu 
gösteriyor. 

Birbirine yakınlıklanm ipre t 
ettiğİmiz bu ~rtlann haricinde 
Mihverin ileri 5ürdü!?ü cAvrupa
yı yeni nizam esasına göre tan· 
2İm» mesdesi kalıyor ki rivayet 
doğru ise Roosevelt d e bv nok ta
ya t.SO.lmışhr. Fakat bu «yen i 
nizam,. ortaya abldığındıuıberi 
doğru dürüst bir ta rifi yapılmndı
iuıı göz önüne getirit"5ek Rooıe
v eltin bu noktaya takılmakla ye r
den göğe kadar hakkı olduğwıu 
teslim etmek Iazım gelir. Eğer 
«yeni nizaıruı ı bazı iddialar gibi 
«dünya n imetlerinin mütesavi
yen t simi» olamk kab ul eder
sek bunun d demokratların ileri 
sürd ükleri sonuncu ~rttan fark
sız olduğw;ıu görürüz. 

Bütün t emennimiz üç aydır 
R usyad a pek kanlı safhalar geçi
ren mülhit boğupnanm bütün hı
zile garbi Avrupa sahillerine in
tikal tmeden b ir uzl pn im ka
nının bulunmasındadır. Eğer Bir
lefik Amerikanın muht erem Cüm 
lıurreüi ister kendi önül nzaıile 
olsun, ister günden gÜne arlan 
muhalefetin ve g revlerin tazyiki
le olsun, bu İJe önayak olursa 
beJeıiyete emsalsiz bir h izmette 
bulunımq olacaktır. 

TASVIRt EFKAR 

~SON :~l HABERLER~ 
SOVYET 
tebliği 

ALMAN 
tebliği 

(J üıd n:hifedeıı devtım) (J inci ıahffeden detıGm) 
eden cüzütamın bir taburu iki gün yanı başında General Baron Von 
devam eden bir muharebede Ruman- Wfeck ile piyade Generali Von 
yalıların dağ piyadesinin zırhlı ala- Stuelpngrel'in orduları da harbe nli. 
yını ağır zayiata uğratmıotır. Ru- munei imtisal olacak bir ıeldldo iı
menlcr, zabit v nefer olarak 600 tirak etmişlerdir. 

!I TASviRİ EFKAR 

( Askeri Vaziyet ) 1 

Ukraynanın istilösı 
Yazan: General Ali Ihsan Sabis 

~SKJ ORDU KVlılANDANLABINDAN 
~ sayi etmiPerdir. SovyetJerin deniz kuvvetlerine ve 

Odesa önünde nakliye gemilerine karşı yapılan K iyefin cenubu tarkisindc ikincisi, Moskova tarafındaki 
Mos'kova, 23 (A.A.) - Reuter: harpte Alman tayyareleri de dün çevrilmiş olan v e ccman Sovyet kuvvetJerine karŞ'l •ol ce-

Sahile: 3 ~~ 

lustafa Fazd ~pdu ... Fethi Okyara 

·lDllilf~ 
Siyasi fırka reiSlerinin hayab 

Tefrlka:70 Ziya Şakir --------- .... ___ ___ 
Cemal Pa9aya bir mektup gelml'tl c 
.. At.uanlstana dönmlyecek eniz 

K blle gltm k istiyorum.,, 
b n 

Sovyet radyosu, Odesa önündeki parlak muvaffakıyetler kıwınmıo- elli fırka kadar tahmin edilen ne.hını koruyarak, diğer kuvvetle. 
düşman kıt.al nna şehrin kalesi için- lardır. A1man bombardıman pike Sovyet kuvvetleri tamamen imha rile Don ve Volgo. nehirleri- bir tarikat haline 
de bulunan Sovyet kuvvetleri ta - tayyareleri, Odcuillll ccnUbunda bir veya esir e dilerek bu iş temizlen- nin arıagı· lasımlannı ele geçirmek Gerek Talat Bey ve i:erek arkn ~ 1eri gibi, i 
"'afınd b" ukabll •-arruz yapıl kruvazörde yan .. ın oıkarmırılardır. y da ları, bu sefil düşünceyi ııezdıler ı;okmaktı. 
dığını bıldirmektcdlr. Şehri muha. Bir torpito muhribile bir knrakol -.1 v- • ve derhal tedbir nlı:nak mecburiy~ Fakat bu dilşüncesiııl, m.un müd-~ an ır m .... - ., "' meden evvel A lman cenup or- ve Kafk .. RVadaki Bol..,•vik ordu-
sara eden duşınan kuvvetleri birkaç gemisine ve hacimleri yekünu on beş dular grupunun ( R ostof - Har- sunun. Moakova lle en kısa irti- nl hıııııettiler .•. Bir kolayını bularak det sakladı. Nihayet günün birinde, 
kilometre geri atılmıştır. bin ton olan dokuz kargoya clddt kof) hatbndan v e Doneç havza- batını keserek. bu orduyu imhıı izin aldılar. İnzibat zabitlerinden 11u en nmiml dostlarmdan olan (Ab-

Sovyet radyosu, muhasamatın bL. isabetler kaydedilm.ijt.lr. aından daha üeri gitmesi mubte- ve Kafkasyayı istila eylemektir. anda ismini unuttuğum- bir yOüı:ı- dülaziz Mecdi EfClldi merhum) s 
dnyctındenberi Rumen ordusunun 'Kronstadt deniz mıntakasında A1- md değildir. Bu iki hareketin ikisi de cazi· eının hlma~esl.nd olarak İıs nbula ııçtı [1]. 
nıevcudunun yarısını kaybettiğini man trıyyarelerl, bir kruvazör ile bir Cenup mıntakasındaki Alman belidir; jkisi de mühim ııevkUI- aşırdılar. - B n böyle hlr eey diişünüy1r 
ilave eylemektedir. muhrip batırmışlardır. Diğer iki dul d Talat Boy, Blbıllli baskınına kn- rum, Hocam .. sen ne dersin? •. (Ma. 

Çemberden kurtulan k uvvetler kruvazöl'le ıld torpito muhribine isıı.. or arı bir yandan O esa mu- ceyş gayelerine götürür. Fak t dar, muhtelıf şekillerde imlnı tem- sa ) mu olarını. (Bektqi) mi? ••. 
Londra, 

23 
(A.A.) _ Londranın betler vaki olmuştur. Bir muhrlpte mtıSarruıı, diğer tarnftan Kırım Moskova tarafındaki ana Bolte· dıt ctUrmek surctilc i~ geçifjtlrdL Dedı. 

salahiyettar mahfillerinde beyan e- yangın çıknrılmıştır. Lcnlngraddaki istilası ile, üçüncü bir i~ olarak vik kuvvetlerini ve mukaveme :i- Boylece sinsi bir suikasdo kurban Abdillizlz Mecdi Efendi, biç dtı· 
dlldlginc g0ı·e Kiyef mıntnkasındııki askcl'I tesisatla Drijansld ve llarkof Kiyefin cenubu şarkisindeki mah- ni ezerek harbin kati bi .. safha - olmaktan k ndiııi kurtarnbildl. ~Doıedcn u cevabı verdi: 
Sovyct kuvvetlerinin bir kısmı ken- ctrnfında ve keza Kınındaki demir. sur Sovyet ordularile uğraşırlar- nı bitirmek için merkez ve şjmal Umumi Harp bll§ladığı zaman. - Bence, bunlann ikisine de lü. 
dilerlni ihata eden çenbenn içinden yollarına karşı da müessir hava hli. ken, onlann hareket serbestliğini mıntaknlanndaki Alman ordula- İttihatçılar gl>zleılni açtılar. Her ıh- zum yok ••• F kat, mutlaka bir Y 
çıkmıja mu,'nffak olmuşlardır. Bu cumları yapılmııtır. köstekliyen bu jrı)erin üzerine bir n kafidir. tlmali nazarı dikkate alııınk, Nazır. olmak lnzımsa. (Bektaşi) liği tere h 

t 
•--d h he idd ti d l..eningrad etrafında d D " ı b 'r 111 (,,. hr- bi ) etn elidir. Çünkü B tqilik, bir mın a .... a mu arc ş e e ev:ım e oneç havzasının ötesinde Birkaç gün zarfında Leningm· arn ve azı a ere ... a 

1 
u t 'l'ürk tal'lkidir. 

etmektedir. Budl nnl kavvetlerinin Bcrlin, 23 (A.A.) - D.N.B. ajan- • il l _,_ d • lık rütbeleri aldırdılar. 
i 

yenı ga e er J·ıa-ve etmu ogru d k t"l rtık b t k l T 1 t P Ef d" h b 
nlu

"t_.,__,_. ı" Alman '--tla••nı yarmıya ısının bıldırdiğine göre, Len ngrad ın su u ı e a • ııer es a o.- a a n a, en ı mer uman u eu&A "" ...... ol k F ld TalAt Dey, (maiyeti senlyye, eli - f · çalışmaktaysa da bu kuvvetlerin ne istihkiimlan ctraftnda cereyan eden maz. ca e mareşal Von Leeb ordu- vari bolu •une fahri müliinmı ovYcl) ıkrıni bfüJ.tcrcddut kabul etli. Qün.. 
dereceye kadar muvnffak oldukları- muharebelerde Alman kıtalan 22 Esasen daha şimdiden Kursk ları, merkezdeki Maresal Von ka;tdedıldı. E er istemiş ol&aydı, bu ku k ndisi, en yüksek dl'J't'eeyi 1 as 
na dair henüz bir haber alınamamış. eyi ide yeni zaferler ve arnzi ka - tamfınde, Moskovadan gelmeısi Bock ordıi!arile beraber, Mo - rfitbcyf sık sık terfi ettirerek (Pa· etmiş ol n bir (M n) olmakla be
tır. ıı:ıı.nmı lnrdır. Bu mıntakalarda Sov. muhtemel yeni Sovyet kuvvetle- kova etrafındaki asıl büyük Bol ea) Onlforması da giyebilirdi. Fakat raber (Bektaşi) tariklırln d n 

Smolensk'in 76 mll cenubu şarkı- yeUer top ve tanklann muzaheretlle Tine karşı ihtiyat tedbirleri almak şevik kuvvetlerini imha için en o, buna liizum görmedi imanlı (ınuhib} lcrindcndi. 
· d '·"l Gl k ~ · d Sovyet nrnJ,abil tnarruzlar yapmı"lardır. Talit Paşa, en bilyük bakşinaslı-ın .,... n ıı oı cıvann a - " mecburiyeti vard ır. • kuvvetli taaITUZa başloy bilirler. Andan, zaman geçti. Sultan Re- l 

leiin muvaffakıyetli neticeler veren Düşmanın bütün bu te ebbllslerl a - d tını. Su tan Hamidin vefat ıği 
mukabil taarruzlarda bulundukları - kim kalmıştır. Mare~al Von Runsdedt'j meş- ve bunu başa çıkarabilirler. a vefat ederek saltanat makamına gfin gösterdi. 

B 1 ik1 bu uh bel d bil ı d 
' . 

1 
üh. • • •• Halbuk" K fk f d k" Vahdettin geldi Bu hukfimdar hiç Bazı münasebetlerle arzetml t 

na dair haberler alın mı tır. o şevı er m nre er e - gu e en ı~ erden en m ımı şup. J, a ·naya tara ın a ı "Uph ı" ki tı·• ... t 1 d i t'k ım 
d k h a 5

., şn t 1 ·k ed' nX.ı tank h • K" L" • d B 1 'k k ti . . . h .. es a u.ıın çı ar an n ı am ki Talit Pa • Sultan Hamide (Kay. 
Ru !ar I.enıngrad n mu avemet ass '*' ... r on 1 Y 1 "6 r esız ıyef cenubu ~r.ıı;.ıaın e o şcvt uvve ennı ım a et- :ılncnk.. vaktllc onlann kendisine 

etmekte ve bu mıntakada düşmana kaybctmiş1erdlr. mahsur bulunan 50 Sovyet fırka. mek ve lrandan gelecek diğer l "apmı• oldur•u •nz....n,1--' hcpsınbı flel'lli\ derdı. Bunun St'ltebi !se, 
0 

~ i t d" kte l' 1 •ı Al Merkezde Ruı mukabil d l "' .. b .... T ..... •:n, hukümdarın zckiı, dirayet ve idare 
agır zay a ver ırmc t ır ı ·. · sının imhasıdır. Y r ım nn korunmak ve menet- Ol rı ayrı bnı unlarından getirecekt.ı. k b"I' ı dl i 
manlann z:ı.hit zayiatı pek büyük- taarruzu k • · k d k" F ka ı a 

1 ıyel nl tak r etntmı ydl. 
tür. Bazı cfüo:fltnmlar z bitlerinin ilç- Berlin, 23 (A.A.) - Aakert bir Bu i, b irkaç g ün %arfında bit- me ıç.ın c enup mıntn asın a ı a t bu. kurnaz hükfimdar, ttfhnt· Sultan Jbnıldin Bcylc:rbcyj sara-
lc ikisini kaybctmlı,1 rdir. mcnbadan bildirlldlğine gore Sovyet- t ikten sonra Kırım ve Odesa ci- Alman ordularının o tarafa dön- ı; ların clınde bulunan oı-dudaıı kor- vında mahpus bulundu~u esnada 
Leningradın etrafında hava şera- Jerin diln §ark cephesinin merkez h etlerindeki' muhnrebelerin neti- m elerine ihtiyaç vardır. Merkez kinarciia_k Bc'"!lvhnela oTnlala~lapdostçasınak lı~ Enver Pa a bir kae dc:fa s;ırayn ge. 

f d Soğ k 
"dd uı . b ki . . il . h k . al d 1 l M L t . a ut aşıya pe ço... lerek sabık hükGmdarı zi,,..ret etUM 

iti pek ena ır. u şı e ve or- kı .. mında yaptıkları mukabil truır - cesı c enmekBJzın ı en arc et- ve şım or u ar grup an o "'ı- llti:Cotlarda bulunar k z an v fı _ .. ~ "~ mantık mıntakada nnn:i çnmurludur. ruzlar Almnn kıtalarmın muvafCa- leıe yeniden b a,.lanabilir. v tarafındaki Sovyet kuvvetle- sat bekledi. llat•" bau ll~Uar e ...... mr- halde, Talat Paşa lıtına llizum g6r-

R ı ı nk t 1
• t •· 1' --•- ••--'· d crl T ... ~ o;u onemı .. u. Fakat, mnhpus Padişahın 

u& •a yapı an ta es ona • r.ıyet ı caıpışuwwn ne~ı c g Kırım ve Odesa tarahnd k i rine taarruza başlarken cenup or- le inden olmak üzere. 918 seneal ey· bar;tıı.landıf.rını ve b stalığının ar,r. 
Londra, 23 (A.A.) - Ruslarm püskıirtiılınüştür. taarruzlar, buralara tahsiı edilen dular grupunun da bir yandan lulünün 27 nci günü, Ttıliit Papnın lnştığını habar aldığı zaman, ldcta 

Smolensk istıknmeUnde bir kıskııç Bolşevikler bir fırkanın mıntaka- münasip kuvvetlerle yapılır. Do- Kafkasvnya dog-nı \'e d ig-er ta- mlllO.zlm rütbesinden birdenbire mi- ı· t H .... ,, b 1· 
hareketi şeklinde ilcrl miş oldukl:ırı sında üçü 52 tonluk olmak üzere 6 "' - 1 l ğ ter!· esi k tC!aş eıt · aı.ı.u u te aşını hlssed n anlaşılmaktadır. D"fer tnrnftan İn· tank kaybetmi~lerdir. neç havzasını zaptedcrek şarki raftan Volga boyund ho.rekete ra a~ ı •a ı etm . ni ve ·emikan! arluıdnşlarından bazılanna: 

11
. A 'k d it••k Finlenn· muvaffakiyetı• Ukraynanın istilası tamamlandık- geçmesi lUzımdır. mal)'tctti nlaşyının ~bıscslnJ giymesini - Bu adamın, Avrupa siyasetinde 

g ız Te m rı an j'ar ımı g .. ÇC d d 1 emre ... u vıızıyete nazaran, d v- bfiyük b" tecrübesi h tA h 
daha nıfüıbet bir yardım olmakttıdır. Bcrlin, 23 (A.A.) - Hus cephesi- ~a.n s.oki~rha Vdofn Ru~1sdeck;_od~ uı8n~ Alman cenup ordulaı grupu- letln en yilkselı: lllt!Dluriyct makamı lclimdıırln~ıı siyast r~~l ~tzerln~ 
Bcrne'deıı ftaJyan ajaı•sırn ı:onderl- nln şimal böl~inde harekU.tta bulu. ~ın ı e e göru m c.c: ır ı. nun sol cenahında hareket ede- ıılan Sadrazam Talit Paşa, askerJik muhim tesirleri vnrdı. Günün birinde 
len bir telgrafta İmparatorluk hnva nan Fin kıtalan son günlerde yeni- ?J, Kafkasyadaki Sovyet kuvvet- cek bir motör?ü ve z.ırhlı oıdu oıcsleğlnde de miralaylık rOtbcsin1 bize lazım olabilirdi. 
kuvvetlerinin Odcsa üze ınde bir ha den bü) ük :ı.aferler knznnmışlardır. lerine karşı sağ cenahını koruya- Volrm nehrinin garp tarnf ından ihraz etmişti. 
va akının_a iştirak cttıkl rini ve Hus.. Ftn kıtalan 5 Sovyet taburunu çe-1 rak, diğer kuvvetlerile şimaıe- ahvale göre Kazan islık met:nde Tıılat Paşa, m asim ve teşrifat- les~;~;!u~~k mevruk rivayetler cllm 
ynyn hedıye edflcn fn~11ı t.'\rk1arm- vherek bunları tamamen imha <?t- d w l\ır k • t•k l" d t d h 1 d V h tt• b ük dan birindıdnln dun m rasiml S. v mi.ve muvaffak olmu0ıardır. Muh:ı- 0 ru •08 ova ıs 1 •• nme ın e akınlar yaparak Moskovonın nn ~ O!I ıııımaz 

1
.' • e . a u uy Bu rivayetler ister yalan ve iııt r "' h k t t k d • d V 1 ğ ·ı U I ~ k . rncrnSlmlerdc, kcndısıne ıhUram ofa-

ycUerin Londra Bu> ilk Elç' i Ma1s· rcbeden sonr:\ asgarl 3000 Sovyet are ·e. e me ve 1 er or u o ~a a zı e ve rn mm a a.ı- t k kalkan ellere ve silllhlarn da nl· do •nı olsun, Talat Paşa, en b k 
kl'~e tevdi edlld •ı blldlrılıncktcd:ı·. j ö1üsi1 sayılmı<-tır. gruplanle müştereken Mo,kova ı le irtibatını kesebilir ve Bolı::C'vik- dıı mnzdı ... Sadıazam olduktan son. h:ıkpcresU!ğlnı Padişahın ölümü ü
Bu ta ka . l\Jm~- M ı:skl tnrafıııdan 1 Fi~!er bundan başka bir çok slHl.h tarafındaki Bolşevik kuvvetlerini !erin Moskovadan şarka doğru 1 , saraya gittlg" zaman, hll§ ma- nu gostcrdl. Onun, Topkapı sarayın. 
Stalln ı mı ,. 1 lr. ve dıger haı P malzemesi iğtinam et· imh11 eylemektir. ricatlerine mani ol bilir cln n od na l!lrcrken oda ka. dan kaldırılan c naze in1, bü~uk bır 
İngiliz kuvvetlerinin yanını için... nıl.ı;l rdır. · pı ının ikı kanadı bird n açılırdı. s küt \C te Grle takıp etti. Elmas 

o drn, 23 (A.A.) - Alman r. Kar li cephesinde 7 Sovyct tayya. T•• k J s ıay h demeleri. ki devrin teşri- ku,aklnıln tcz~in edilmiş olan ta • 
dularınıı ıleri barck ti, IUıfka l resi Finler tarafından duşürfilmu~ - Ur • Ü gar fat u ull rlni unutmanuşlnrdı. Bal- but, Sultan labmut türbesinın 
P ol h larını l l dıt ctl g t k • tür. b buki, L ı Slmivi Bey, baş mahc. şe ini dı.ıncrk n, art1k kendini tuta-
dırd . 1 lız k tan tının, s vyC't or Slovak ordusu m .. nase 1 Cl old kt n nrn, m ruilyet hü. madı. Sn. cl n1 yilzQne kapıyarak 
d ile ı f ha b , b 21 Bem, 23 ( \..A.) k d 1 hıçkıra 'hıçkıra a lnmıya ba~ladı 
in llz afl l d m ... _ m nr arının saral arında c reyan 1 11 "' g:ı nln <: 1 u ab rı 

011 
(1 t et .._ •!~ ds a,,ı) BEP.LIV, 2 n u i t b etmek üt di. H , vazıyet"n iaabı olarak 

t.ed!r. zamanlarda Slovak ordu.suna dair Bu mııncvr lnrın ıç l uzund n her D.N .B. _ K n t ve Anar 1' t- ı lkavukl a t aa cd n bir ç lr Sultan H ın1dın h l' edilmesinde, 
AjDI m h fil, Ortaşark İn liz n ç n h her al namadığmı izah ede.- halde kendlsl de ha rd r bulunan leıi mubakemele m mur Par1s Fev- 1 yler mcyanmdn, bu usulü de ilga mUees.lr olan ~siyctlerd dl. F -

H:ı~ um ıd~n ın n, şımdil k, Rus- ı k dıyor ki: TuıkJyenin, bunlaıd n dol ;p, akın kal de mahkem ı dun d t k ıyı etti. kat !ille bir gün gelmişti k1. on 
larn, Don tz s;ına~i t-anMmı mü - Sovy tlcr Slovak ordusunu hemen ve duşuncclı hatb baı·ek tınl d,giş !danın ve 12 k.ı ı ı de beş n d n Bn n:rulün kaldırılmasmdan sonra, nrkn ndan ııhrlamak aurctile de bak 
dafııa hu usunda ltı d d o -l'ıZ bu kfım n ınuhasarn etlikten sonrn bu tırme gayri muhtemel telakki edıl. mu Lbet hapse kadar muhtclıf ceza- T ı·t Paşa araya geldi. Hademenin vin lıgını go termişti ... Halbuki o 
lurıdıık rını, manıru h, a\tl ve ordu,ı: u 20 temmuzda Ji.. ycfin tnkri- mektedir. !ara mnhkum ctmlştır. nçt ı t k kanat kapıdan içeri gir- zamana kadar Talat Paşanın gör.le-
bomh.ı d an tayya lnln kuvvd- lı<>n 200 knometre ttnubu garbi ınde Ynlmlanmış olan para iitçülerin .Mahkumlar arnsında dort de k di. K P nın iki kanatlarının bl -den rinden bir damla yaş çıktığını, h • 
1 su tte rı d fnn ed bi eceıc rını I p ı ç mın akasında m •l\ıp tmlş- fanliyeti hakkındaki haber, Sovyet- dın vaıdır. 11 ,.·n açıldığını sornınyı, aklına bile men hemen hiç kimse görmemişti. 

yle k dlı C!t. F kat, Al anlar lerd r. S ovak ordu unun baktyycsi ı le ın bütün inkfir tcşebbfl lenne rağ Zagrebde 52 kifi idam edildi Urm dı (Dcvcımı var) 
u ı 1 ve I! z ı lzi sa- nncnk Alman kıtalnrının müdah .k- 1 men, sabit olmuş bir vakın olarak Zn ıep, 23 (A.A.) - D.N.B. : Talnt Paşanın hususi ve mahrem [1] AbdiJJô.zi= Mtıcdi Efendi me • 

hıi le l\.afka • ;ı ctckı ı l c. vuı mı) a sile kurtulnbllınlştir. Slovak kıtalan kalmaktadır. Bllha hrııı tarafın Hıı vat Dulıillye Nczarctı t rafın. nv ı rlnd n birl de, (cemiyet) ef. kumun biz=at dikte ettirdiği notlaY.. 
nıu,.ıf k .urlara, tı iliz kuvvet- son zamanlarda ;)cıııdcn teçh:.Z cd1 e- on taınanlardn haln Turk - nulgar dan n şredıien bır tl'blığe göıe Za • rad ı manevi blr camia tınllnde dan olııp, mii.l.:dlcnu:11Jn a:µıcn " ' 
ler·n·n p rol ahn mı m dnfa:ı et- rc·k muharebelere i.t"rak ettirilro'ş.. munasebctleri üı.er nde her tonda rcp telefon santrnllne knrşı dlııa • topl n ak .. daha doğrusu cemiyeti harff'111101t =aptcdilmif ola.x aure • 
mek uı:('re Ruslara yardım cdccckle- tir. bahis mevzuu c lmiı, olması nnz:ırı m tle yapılan suikasdın manevi u. (M ita) veyahut (Rııdoı) şövalye. hu.nuıf do3ycımdadır. 
ri mubakk k+ t. Harek.8.t la.sın duracak. mı ? dikkate alınırsa. bu paraıütçul rin m•llcri bulunnınkta ve kom nlst ••••••H••••·-···••••••••-••••••••••• •11••••••• .. •••• ......................................... . 

A lman esirler Bern, 23 (A A.) - l\J l:ınonun baş Bulgar - Turk ~udut mıntaka ındn propagandası yap akta olan 60 ya-
Londrn, 23 (A.A.) o kova lıca gnzetesi olan la Sera şoyle yn. da bozguncu faalıy tte bulunmuş ol- h di ve kimfinlııt ölüm ceza na çar-

radvosu blld.rbor: zı~oı: malan muhtemel tclikkı edilmekte- pılm ş ve 19 eylCilde kurşuna dWI-
1 n gulu dvtırıııda devam eden Alınanlann Rusyada elde ttJkleri dir. Bazı gayretlerin h defini Tilrk- mı~tır. 

on günlıık muharebelerden sonı-a büyük muvaffakıyetlerden sonra kış lerle Bulgaı lar aı asında hadiseler Resmi kaynaklardan blldlrlldiğlne 
45----00 bin Almıın ölmüş veya esir başl:ıdığı :r.nmnn bir sllkfinet devre- çıkarmak teşkil etmiş bulunmam hiç göre Zagrcp Divanıbahrlsi Sırpları 
eJilmış ve 8 ;ncl Alman tnnk tilmeni sine girllmesi muhtcmeldır. Bu ml\ıl. te hayret uyandıncı olmıyncnlttır. soymak! suçlu b1r Müslilmnn köylü 
h:ısara tı •rottlm ttr. Almanlar Ki - det zarfında Almanya e1ynsi sahatla Bunda, az çok bu arada tncmder e ile bir Hırvat marangoz çırağını ida 
yef clvnrınd ki bir ormanda 30 bin muvaffakıyetlerinden lsUfnde etmek SovyeUer tnrafıııdan pek h i Jt'\ıl- ma mahkum etmiştir. Hüküm infaz 
ölü ve ;taralı bırakmışlardır. Bizim imkfuılarını ara tıracaktır. mlycn Bulgaristan - Tilrkb 1) ı olunmuştur. 
ı.ıt:ılnıınıız da ciddi zayiata uğra - Bu gauto eunları ilave etmek«ı _ komşuluk müna ebet! rinı IMiıl mak· Bet kiti d aha 
maktııdır. , dir: 1 aadlle Bulgarıstandn da kr.rgnşatık. Iludnpeşle, 23 (A.A.) - Magyar 

1941 senesinde Alman ileri hare- lıır ~ıkarınnyı istihdaf ed ıı 1nıtiUz- Ncmzet gazetesi Zagı-epten aldıgı 
ketinin J,eninı::rad, Mo kova, Uarkof Sovyct işb'rliğinln yeni lıir burhanı bir haberde O tek divanıharbi _ ulgaristan 

harbe girecek 
(1 .f.ııci ırahiftoden de~·am) 

Yeni Rus p arafiitçiileri 
Budapette 23 (A.A.) - Sof

yadan aldıkları bir habere atfen 
Macar gazeteleri, Buigaristand:l 
kam Trevna nahiyesi civarındaki 
balkan dağlarına yeniden Rus 
paraııü çüferinin indiğini bildir
mektedirler. 

Bulgar topraklanna inen para
şütçülerden on biri yakalanarak 
tevki! ediimiş, yalnız bir tanesi 
kaçmıya muvaffak olmu tur. 

Sovyet Elçisinin tekzibi 

ve Hoo;tof echlrlerlni bir1birl rıne görulebi "r. nın biri kadın olmak {!zere beş ko-
b;ığlı)'an şimendifer hııttı ile tabdlt Diğer yitllar mfınist işçiyi id. mn mal küm ettl • ni 
edilmesi muhtemeldir. Bud:ıpeştc, 23 (A.A ) - Yan res.. blldlrm ktedir. Hüküm derhal infaz 
.................................. .......... ... .. mi Pest.cr I ıovd gn sl, B Un ınu- olunmuştur. 

O habırinln Türk ye ile Bul{:&rl tan Fransad a 
arasında slizde mevcut C' lnUf,rı ba. Lılle, 28 (A.A.) - Buradaki Al 

Of his me\'ZCO eden yazı81nı ne,rediyor mım a k ri kumandanlığından t b!iğ 
ve dh•or k.I: cdllml~t"r: a 

(J mcı •alıif~den dcwım) 
susunu bir İngiliz Geıeraline tevdi 
eylemek suret ndckl tavsiyesinden 
bahsederek dı~or ki: 

Bu çocukeasına buluş, h rbln akı.. 
betini asla dcgi tiremcz. 

Bu gazete, ilave ediyor: 
İngilizler, ımn çareye bnş vurmak, 

yiu i biu.at kendıleri harbetmek mec 
burıyetlnde olduklannı anlamalıdır_ 

lar. 
Avrupaya nsker ihracı 

Londrn, 23 (A.A.) - Manehcster 
Guıırdian gnzetcsl yazıyor: 

Tilrklye lle Bulgarlstnn hnkkındıı L Jle'de Almnn a kert kumıından-
ynyılan şayialar, blr diplomatik şa. lıl:ının harp komit • tarnfınd n üç 
şırtma mancvraındır. Alman) bü - kom nıst aleyhine iııfilak edici mad 
yük a keti muvnffakıy tler kaydet dC'ler kullanm k ve l angın ç karmak 
tiırt zanıan, bu gibi şayialar. ane k suretilc icra ed lmte olan ınilk rrcr 
Alman ileri harck tlnln do~•mduf;u suikasıtlnrdan dolayı verilmf!J bulu-
1ntıbaı azaltmıya çalı mak maksndi. nan idnm hükmü lrrn edllmlştlr. 
le dünyanın nazan dikkatini ba!jka B elrikada 
mevzular üzerine çckmlye mııtuftur. x 

Berlın bu haberler hakkmdıı mu- Nevyork, 23 (A.A.) - Nevyork 
t:ıd ihtiyatkarlığı muhafaza etmek. Time in Berlln muhabirinden: 
tcdir. Bir çok Almnn tlimenintn Belçika gazctekrinde intişar eden 
Bulgar • Tiirk hududu üze ·nde tah- reımıt bir tebliğde şöyle denilmekte-

~ dir: 
ştt edilm1q oldu u iıtd"a ılsızdır. 17 eylCilde Ik1 Alman polis memu-
- p e • n ' İ n TUnun öldürulmesi üzerine 25 Belçi· 

kalı, Toutnaide rehine olarak mnha. 

Emniyet amirleri 
arasında nakil 

ve tayinler 
ANKARA, 23 (Husuıt) 

İzmir Emni) et Da~ Komiserlerin
den Yusuf Hakarl, İstanbul Emni 
yet Baş Komiserlerinden Muzaffer 
Çankırı, Gazi ntcp Emnıyet B111 
Komi erlerinden Mehmet Slird ikinci 
ınnıf Emniyet amırllklerinc terfian, 
Kırklareli Emniyet imiri Hula 1 Bi
l cik, Çoruh Emniyet amiri Şahahet. 
tın Ordu, İstanbul Emniyet iimlrle

Te ekkUr 
Efim H uriye Burkan üç gün 

gibi az bir zamand a teh likeli 

bir hastalıktan kurtaran ve l:.izl 

gece a t birde kab ul ederek 

hasto.ma fevkalade ihtimam gös

teren Jspartnnın kıymetli do.bili

ye müteh msı d oktor Raşid Sağ

cıya aleni lctekk ürlerimi gazete• 

ruz vaaıtaaile bildirmeyi bir b orç 

bilirim. D inard fotoğrafçı Ah-
rlnd n Nail Kayseri, S lrd Emnı;> ı. met Burkar. 

rl Atıf Seyhan. İzmir Emniyet --------------
amiri rınd n Sırrı Denızli, Kayseri 
~ n ~et m rl Salim ve_ Emniyet 
Umum Müd rlO~G Emnhct flmirle
r'ndt'ıı Aılz İzmır, Yoz nd Emniyet 
imin r Kars, Malatya Emniyet 
Amlrt F thi Emnıyet Umum Müdfir. 
1 u 1kınci sınıf Emniyet Amirliği
n , Denizli Emniyet ümırl Liitfi E _ 
ki hir, E khıehir Emniyet iiml 1 
S:ılilhattln YozJ?ad ve Eruh Kayma
kamı R n•azan Emniyet Umum Mfi
durlü •ı.inde acık bulunan ikinci sınıf 
Emniyet fimlrliğine naklen tayin e
dılmlşlerdlr. 

Sı hlye Veklll 
ehrim lze g llyor 

Ankara, 23 (Hususi) - Sıhhiye 
Vekili Ilolus1 Alataş bu ak~amkf 
ekspresle İstanbula hareket etmiş
tir. 

VE F T 
Bosna eşrafından Hnmz.alay

begoviç Hakkı bey refikam, dok
tor Galip ve Eczacı Asafın anne
leri Fatmn hanım dün ro.hmetl 
rnhmana knvuşmuftur. Cenazeaiı 
bugünkü Ç81'amba günü öğledCJll 
evvel Fatihtek:i evlerinden kald,. 
nl rak cenaze namazı Fatih ca• 
miinde kılınacak ve Edimckapı
daki aile mezarlığına defnedile
cektir. 

Allahtan merhumeye rahmet 

ve kalanlara aabır temenni ed-
riz. 

cÇclenk 
olunur.> 

gönderilmemesi rica 

acari tanın y 
Ank ar a elçisi 

Sofya 23 (A.A.) - Sovyetle
rin Bulgnrİ3tan Elçisi Lavritchef, 
19 Eylul tarihli Bulgar protesto
suna dün hükumeti namına J.ati 
ifadeli bir tekzibname vermiş ve 
şöyle demi~tir: 

İ cBu meselenin iead edildiği o 
kadar aşikar idi ki, tekzibine bile 

Bir çok in anlar Alınanları iki 
cephede muharebe etmiye icbar için 
Avrupa kara na İn iliz knV\ etleri· 
nin ihracı llizumunda ısrar ediyor_ 
lar. 

U ' f za edilmektedir! r. Eğer bu iki po. 
(1 ind ~hileden devam) lis memurunun katill ri m ydana çı. 

Lejyonerlerin toplantısı ınünnsc- karılmı cak ?lor ve;tahut btı katll
bctıle soylcdığl b1r nutukta Fransız 1 r kendi11klennd~ teslım olmıyacak 
Devlet Reısi bilhassa ş yle d mııJtir: ı o ~r:arsa bu rehineler, idam adile -

~;tS••• Yarınki Çarıamba g ün nden itibaren •••U~rııı.. 

lstanbul1
a11 ik i namdar sineması 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar a
jansı bildirl}or: 

Hariciye Mustcşarı Ortn Elçl Jean 
Vornle l'ılacarlstanın Ankara Elçili
ğine tayin edilmiştir. 

Maearistnnın yeni Tlirkiye Büyük 
Elçisi Vlirnle, BGkreıı tnrlkile vazi
fesi başına gitmek üzere diln bura
dan hareket etmiştir. ............................................ .._ 

T vir" Efkar 
Nüshan (S) Koruıtur 

1 Ah 1. •• 1 Türlci1111 Btıri9 one .;ıeraıb için fçin 

~nelik •••••••..••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
'O b aylık --········· 750 > 1460 > 
B& aylık ·•· ......... 400 > 800 > 

aylık ••• · • ·-···· 160 > yoktur. 

değer yeri yoktur.> 

or 
(1 incı aahif eden devam) 

Vladivostoktan başka Behrenk deni. 
zile Kamçatka yarıınndasınd11kl Sov
yet sabilleri boyunen diğer hareket 
üsleri de sürntle tahkim edilmiştir. 

Sovyetlerin şark filosund 100 de. 
nlzalb, bir çok muhrip, gambot, tor
plto ve dnhn mlihim bir takım clizil
tamlar vardır. Yirmi Rus harp ge. 
mlai, Asyn tezgnhlannda tamir edil
mek üzere geçenlerde Vladlvostoka 
gelmiştir. Bu harp r;emiled, eimal 
buz denizinde tehlikeli hir seyahat 
yapınak auretlle Avrupa Rusyaauı -
dan gclmişlerdlr. 

Fnkat ordunun bf'Llen bu teşcbbüsli 
başarabilecek kadar iyi talim gl5r -
müş ve kuvvetli olup olmadı !'ini nn
cak hiiküm t tııkdir edebilir. 

Herkes Rusy:ıya bir n evvel lıarp 
ınalzemcsl gönderilmesi için hükUmc 
U tıızyik etmekte haklıdır. Fnkat hiç 
kimse yeni harp sahnelerinin tesisi 
için bükümeti icbar etmek hakkına 
malik dcğfldir. 

Yorkshire Post gazetesi eunlan 
yazıyor: 

Alman orduları muayyen bir za -
man zarfında ancak Rusyadıı imba 
edilebiUrler. Vakıi garptan Rusyaya 
harp malzemesi göndermek gilçtilr, 
f akat Rasyanın bUtün sınar ve ma
nevi kaynaklannı ele geçirttek olan 
A1ıruı.nlan mağlflp edebllmek h@sin
den daha dctür. 

Maziden boş yere IJl.kay t ctmıye- .;c~;;.r;.;. ________ __ _ 

Um ve istikbale azimle bakalım. Ar- mi", olan her şeyden korum k JsU -
tık suk~.t v~ inhıtattan bah dilme- l orum. Memleket ancak blitun Fran 
sin, Dunku zaaflarımızı itiraf et- sızlnrın ittihadı ile kurtulabfllr. Ba
mcklo yeni mukaddernt11nız ıçlıı ı. - zan acı hak katler söylcı1im. Buglln 
1.~~ak" kuvveti~i kazanmııı ol ": yeni bir hayatın başladığını bi et
Onumuzd~ manialar bir dağ gıbı U~m fç1n bu sefer o kadar sert dav· 
gösteril,m_esın, Bu miinialara hen de ranmıyacn •ım. Vazlyetımizl anlıyan 
sizin gıbı gözilmüd kırpmadan bak- lann çoğaldığını zannediyorum. Siz 
mıyn alışkınım. Şehirlerde, köyler - benim limidimln esaslı sebeplerini 
de, fabrikala_rda, atölyelerde, çift.. bllmedlğiniz 1çin bunan farkında de. 
liklerde, fak~l~~erde ve mekteplerde ğilıılniz. Bu iimldl bann fedakiirlık 
hepiniz 1~1cnnızın ba~ındasınız. ı:Ihniyet!nln bir mlııaUnl veren, ızb

H ükümet n ben slzo yol gôsterml- rnp çekmesini bildi~ için yaşamıya 
ye ve yardım etmlye gayret edlyo - lüyık ve yaş.ıyacak olnn ııizler ana
nız. Bize itimat ediniz. İstikbalde vatan ve imparatorluk nhallsİ veri
ıizi, eskiden aranızda ikilik tevlit et. 1or. 

İl l A - Ale dar 
1941 • 1942 sezonuna başlıyor. 

lstanbulda ilk defa olarak RIT z biraderlerin oahwırl otan 

3 Pala r cı la r t Y arışlarında 
ve sevimli artist MELW İN DUGLAS'ın yarattıit 

ASR" ADA 
Filmleri bu iki Mytlk s!nemanm Sik zaferi olacaktır. 



• SPOR il ASKERLiK 1 -.4••••••• 
\. 

Kurtul ut 
klUbUnün spor 1c:ac1•a, ,.erli .. 7..._.. ... 

kerlik ,..._inden: 
b • v r • m 1 1 - 3 3 7 doğumlu ve bu do-

TASVİRİ EFKAR 2' EYLOL 

TUrklye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulq tarihi 1888 - S.rmare•i: 100,000,000 Tiirk llraa 

Şube n Ajans adedl: 261. 
ZiRAi n TİCARi HER N EVi BANKA HUAMELEL•a1 

Para biriktinnlere 28.800 Ura lknmlıe ftriıorm. 
lknci kümenin kuvvetli takım- ğumlularla muamele gören erat 

lanndan olan Kurtulu, ıençlik iM! fiili hizmetini yapmamııp olan 
klübü önümüzdeki pazar gunu yoklama kaçağı ve bakayalar, 
K urtuluttak.i kendi aahalannda müslim ve gayri müalim (bütün 
eenelik spor baynmlanm tesid sınıflar dalu1) erat sevkedilecek· 
edeceklerdir. tir. 

Meruim saat 13 de istiklal 2 - Toplanma günü 28/9/ 
91aytile batlanacak n bunu 941 pazar günü eaat 9 dur. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, G·RIP, ROMATiZMA 
eonra kızlar arumda atletizm, l - Mükelleflerin sözü geçen 
Yoleybol, buket, ve futbol mü- gün ve saatte nüfua cüzdanlarile 
Mbakalan takip edecektir. birlikte fUbede hazır bulunmala· 

n. 

Nevralji, Kırıklık ve BütUn Ajrılarımzı Derhal Keser 
lcahmda .W. 3 .... ahubilir. H• ~· palla btulan"urarla iat..._ 

Adlifedeı 

Niıanlısını öldüren 
marangozun 

muhake mesi 

4 - Gelmiyenle r hakkında 
ukerlik mükellefiyeti kanununun 
89 uncu maddesi tatbik edilece-
ği. 

S - Bu ilanın davetiye yerine 
kaim olduğu ilin olunur. 

Bir kaç ar eTVel, Sultanabmette --=--:- ~· 
tnm•ay durak yerinde eatı nltan· lePô.JI • 
bu .Muaafferi kendisinden 10z çe.. 
Tlrdifine kızarak bıçaklayıp öldüren BUGONKO PROGRAM 
maraıııoa Behzadın muhakemesine 7.ao p 1 
din sabah İkinci Ağırcezada baılan- ro&'l'am 19.30 Haberler 
mııtır 7.33 MOzlk 119.45 Serbest 10 
Katİı .M fferl Edl d ta 'f.45 Haberler dakika , usa a rne e nı. 8 00 Mfiz'k 

llP nipnlandığını, bilahıre İstanbu. 8•30 E I 
1 t1. l!',Fi6 Şarkılar 

la n)ip iı bulamayınca Muzafferin 
12

·
30 

p v n saa 20.16 Radyo ra· 
tendislnden ayrıldığını, vaka gilnO · :;:ram zetesi 
kızla konuımak üzere yanına geldi· 12.33 Saz eserleri 20.45 Haftanın 
tini, fakat kızın kilfretmeııı. üze~lne 12.45 Haberler türküsO 
~tını çıkarıp korkutmak ıstedığt. 13,00 Şarkılar 21.00 Ziraat tak-
IU, bu sırada kızın Qzerlne atılması 13.30 M .. 1k. viml 
De ikisinin de beraberce yere düt- ;,z 2ı.ıo Saz eserleri 
teklerini, Muzafferin bu sırada 1a- 18 00 Program 21.30 Konuıma 
ralandıtını ıı6ylemittlr. · .,.. 

Neticede muhakeme, ıahitler tçln 18·03 
1
m.eyl dan 21.45 Bando 

..._. as ı 22.30 Haberler 
-ka bir güne bırakılmııtır. 18.25 Konuıma 22•45 Müzik 

••tefenlk ı 
18.45 Çocuk ldübtl Z2.55 Kapanıı. 

En 
Zarif 

Ve En 
Dakik 

Osküdar tramvay lan 
Oaküdar - Kadıköy ve bavaliai 

laalk tramvaylanndaki Evkaf hi.. 
eeainin lstanbul belediyesine dev
ri "akkındak.i kanun Mecliaten 
cıkınıftır. 

r-Acele satılık, 
idarenin Evkaf tan başka it 

bankasına ve eski Elektrik tirke
dne olan borçları Şe hir meclisi 
tarafından kabul edilen tartlar 
dairesinde tasfiye edilecektir. 

Hususi eşhas elinde bulunan 
22 bin liralık hiaae senedi de sa
tın alınacaktır. 

Bu idarenin. Tram\'ay. Tünel 
ft Elektrik umum müdürlüğüne 
1'ağlı bir müdürlük hal ine kalbe
clilmesi kararlattırılmlftlr. 

Fener yangınında 
zarar görenler 

Fener yangınında zarar gören 
4 76 vatandaştan 22 1 kışının 
muavenete muhtaç oldukları te•
bit erulmiftir. 

Kızılay tarafından bunlara bir 
ay müddetle büyükle re 15, kü
çüklere 1 O liralık bır yardım ya· 
pılacaktır. Ayrıca ht-r aileye 1 O 
lira ev kirası verilecektir. 

Ber berlerin kursu 
Berberler cemiye tinin imtihan

da muvaffak olmıyan sanatkarlar 
içm kur açtığını yazmıştık. 

Kurslara üç hafta daha devam 
edilecek ve kurs nihayetinde ber
berler fen heyeti önünde imtihan 
ed.ilecelclernir. imtihan 4 ikinci
te,rin salı ünü başlayıp, üç 1.alı 
devam edecektir. 

İmtihan neticesi muvaffak ola. 
mıyanlar elektrikle kadın batı 
yapamıyacaklardır. 

Pollateı 

Yangın başlangıcı 
Beyoilunda Galipdede cadde

tıinde 76 numarala fmmn baca• 
- da biriken kurumlar yüzünden 
'-ca tututmuftur. 

Fınn ahalisi harekete geçerek 
a..cayı sön d ü nnütler ve yangını 
lalemiflerd.ir. 

Zir••• ••ral•I 
Belımköy Halkevindaı 
EYiınizin köycülük tubesi tara

fuıdan 27/9/ 941 cumartesi ıü
Dfi eaat 1 S de Bakırköy Barutgü
cü alanında kazamız t iftçilerine 
ait olmak üzere bir ziraat sergisi 
llÇllacaktu. latiyenlerin mezk\lr 
sinde serııiYe ıelmeleri ilin olu-
aur. 

bağ ve köşk 
28139 ZİTa eb'adında içindeki dört odalı bir kötk ile 
(400) mabauldar m eyva ağaçlı ve {4000) üzüm kütüiü ve 

yüzlerce fidanı b ulunan 

Bir bağ acele satılıktır 

L lstanbul: Slllvrlkapı • Çırpıcı, _, 
TepabaO, No. (to) e mUracaat 

------------- -------------

~11\.JJ~ı 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
Eeticieler 4 tuba*' 2 ma111, 1 atus toa, 3 1ldnclteerln tarihlerinde yapılır. 

1841 iKRAMiYELERi 
1adet2000 liralık= IOQO.- llra il 'adet 260 liralık = 2000- lira 
3 > 1000 > = 3000.- • 35 > 100 :ıı = 3600.- > 
1 :ıı '760 :ıı = 1600.- > 80 > 60 :ıı = 4000.- :ıı 
• > 500 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

. 

. " . 
Ista.,nbul Belediyesi Ilanlatı 
Keıif B. ilk T. 

961,66 '12.12 

534,61 
2696,00 

40,09 
202,11 

Beflldtaf1a Barb at'os türbesi bahçesine konacak iki 
adet fenerin metalden yapılacak sütunlan 1n,.atı. 
Fatih ba,van hastahanesi binasının tamiri. 
Beledire merkez binasile Fen lılert MOdürlüjil bi-
11aaı kalörlfer te slaatınnı tamir ve ıslahı. 

Ziraat Bantumda kumbaralı n ltumbaruıs tasarruf beaap
Jaı1nda "'n as 60 :ırası buluna lara aeneıjı, 4 defa celdlacek kv'a 
Ue qatıdaki plana ıı6N ikramı,. claiıtılacakbr: 

Xeeif bedeUertıe ilk teminat m iktarlan yukanda yaıılı itler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Ketif ve ıartnamelerl Zabıt ve Mu
amel&t JfOdllrlüğü Kaleminde görü leblllr. İhale 9/10/ 941 perwembe gü. 
na saat 1' de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat; ı 
makbwı veya mektupları ihale tarl binden sekiz gün evvel Belediye Fen 
İtleri MOdürlliğüne mflracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına 
ait Ticaret Odaaı vesikalarile ihale cünli muayyen saatte Daimi EncO.. 

' adet 1.00" lırahk .ı,ooo lira 1 ıoo adet 60 liralık ı>,r.oo Un 
' • 600 > 2,000 > 120 :ıı '° :ıı 4,800 > 
• • 260 > 1,000 > lM • 20 > 3,200 • 

40 > 100 • , ,000 • 
.DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir Mile içinde IO liradan 

... tı dütmiyenlere ikramiye çıktıfl takdirde 7'o 20 fulaslle Yerile
eektlr. K11r'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinclkinun. 1 

Te 1 Haziran tarihlerinde CP.kllecektlr. 
mende bulunmalan. (8611) 

••• 
Belediyece fıtlmllk edllen Mısır çarııaında yaptırılacak tamirat ka. DOKTOR 

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Keılf bedeli 259,788 lira ve ilk Sedad Kumbaracılar 
teminatı 14141 Ura 62 kuruıtur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık iılerf 
genel, Kusust ve fennt tartnameleri, proje keşıf huliısasile buna müte • tl'ROLOG • OPERATÖR 
ferri diğer evrak 12 lira 90 kuruı mukablllnde Belediye Fen 1ıleri Mü- /dnır r olu ,,. tettaaül laoat.alık-
dürlüğQnden Terileeektlr. İhale 2/10 /941 perşembe gilnil saat 15 de Da- 1 /arı müteluuııaı 
imi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek.. Ademi iktidar ve belgeYıeldiğl, 
tupları, ihale tarihinden sekiz giln evvel Belediye Fen İşleri M6dürlü- 1 gece lteyen. çoo\ıklann tedavisi. 
tüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, 941 yılına ıdt Ticaret Odası 1 Siı keci, Ankara Cad. Semih 
imzalı prtname ve kanunen ibrazı Jizımgelen diğer vesalkle 2490 nu- Lütfi apartımanı. (Tan Mat-
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplannı baası karşıbı ) . 
ihale günü saat 1' e kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. iııı•••ıııiıiıiıiiı .. •iııiııiııiı•••li 

,.- Kitaplarınızı -..ı 

ARiF BOLAT 

KIT ABEVINDEN 
alınız. Bütün kitapları bulabi
leceğiniz gibi Ankara nqriya. 
bnın, Avrupanın model vesair 
mecmualannın Babıilide ye-
gane Atıf yeridir. 

Cuetelere ilin da kabal ed•. (8070) 

latanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

1 Doğum ve kadm 
hastalıklan 
mütehassın 

o,..rcıtör Dr. SAIP ALI 

DiJLBAK 
Beyoilu Tllnelbaşı Tflnel 

apartıman No. 1 

1 Ankara caddesi 89- latanbul 
~ ~ 

941/380 

Emniyet Sandıtına borçlu 610 İbrahim Erkal uriılerlne Din ro
lile teblit: 

İbrahim Erkal hali hayatında iken, Lilell Balabanap mahallesi 
Zeynepkimil ve Ahmet Şuayp sokak eski 1 mil. 1 mü. numaralı arııa ve 
fizerinde inıa edilmiı ve edilecek bilcümle karglr binaların tamamını bi
rinci derecede ipotek göstererek 14/10/939 tarihinde 28881 hesap nu
marasile Sandığımızdan aldığı 300 lira borcu 217/941 tarihine kadar 
ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 349 lira 43 
kuruşa varmıştır. Bu sebeplt 3202 numaralı kanun mucibince hakkında 
icra takibi bqlamak llzere tanzim olunan ihbarname borçlunun muka
velenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu İbrahim 
Erkalın öldQğtl anla,ılmıı ve tebliğ yapılamamııtır. Mezkfır kanunun 
45 inci nıaddeıi vefat halinde tebligatın ilin suretlle :yapılmasını Amir
dir. Borçla ölll İbrahim Erkal mlrasçılan ltbu ilin tarihinden itibaren 
bir buçuk ay içinde Sartıhğtmıu mil racaatla murlalerinin borcunu ödeme 
leri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri lazım
dır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi ueul daire. 
sinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur kanuna göre Sandık. 
ca satılacaktır. Bu cihetler allkadarlarca bilinip ona göre hareket edil. 
mek ve herblrine ayrı ayrı ibbarna me tebliği makamına kaim olmak 
ttzel'e keyfiyet ilin olunur. (8484) 

Devlet Demiry .olla·rı ', ilan lar.ı- -

Pıuardııt& maada Mf' gh 6lı.. 

fln IOft'i'G Afletalcan1H ktJb1'l 

latanbul dördüncü tcra memur
luiunclan ı 

Halen adresleri meçhul bulu
nan Kınalıadada müteveffa Hüs
nü Pap yalıaında oğullan Meh
met Ali, kanaa Şiılide Kodaman 
caddesinde Bereket apartıma. 
nında 2 numarada Melek ve di
ğer borçlu Hakkı mirasçıaı Kına· 
lıadada Hasan Hüsnü Pata yalı· 
ıında kart81 Neaimeye: 

1 Coouk H elrintf 

1 
Dr. Ahmet Akkoyunhı 
Taksim, Tallmbane Palu Jtfo. 
4. Hastalan her gün saat 16 
ten aonra kabal eder. 

Tel: 40127 

22 . 9 • r41 maamelıll 

f owılP• 1 Sıerlla 5.2J 
Ne..,ar- ıto " • • 129 D27S 
c- •n• l lO .... 'r. - -
MaJtft i ti Peseta 12.19 
Yokoll• lOI Yee - -
~ lokJıGl. lCO •va; ltr 30 f S 

ESHAM VE l'A fVH.Ar 

YtlNe 5 lkraml,.U 'U 19. 5 
" 5 •• 193SEtpalA.B.C. -.
" 7 934 SıY ... ÜSıarhl - .
tt 7 " 2 UI 7 - .
" 7,5 t .JJ Türk berea -.-

Aaa. De. 10111 1 H ı -.-
Şerk c!etlrmenlerl - .-
T. C. Merkea l:Saııkaa -.-

1 

Apğıda cinai, miktan, muhammen bedel ve muvakkat teminatı ya
sılı 1 kalem taı kapalı sarf usultle eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 6/10/ 941 pazartesi günll saat 11 de Sırkecide 9 uncu 
lıletme binasında A. E. Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu Ye diğer kanuni nsikalannı 
havi kapalı zarflarını ayni gün ve saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Mülga eytam dairesinden ö
dünç olarak almıı olduğunuz pa
raya mukabil Mahmutpapda 
Bezciler caddesinde 4 l mükerrer 
ve yeni 2 sayılı gayri menkulünü
zü ipotek göstermit olduğunuz
dan meblağı mezburun ödenme
mesinden dolayı hazinei maliye 
tarafından paraya çevrilmesi ta
lebile yapılan takip üzerine m ez
kur gayri menkulünüze 2260 ııa· 
yılı kanun ahkamına tevfikan 12/ 
8 / 940 tarihinde beher metre mu
rabbaına onar lira kıymet konul
muttur. 

~Borsa harici altın fiyat~! 

Şartnameler paraıınz olarnk Sirkecide Komisyondan Ye Bandırmada 
Bandırma lstUJonundan temin edilir. (8298) 

Mikta" MııhtJmmn f>eül Muvııkkcıt temlıuıl 
CiNSi Adet Lfrıı Liro 

Bandırma parke taşı 140.000 16800 1260 

Kasiyer araııyar 
Maruf bir TOrk milesseseslncle P· j 

lışmak üzere ciddi bir kasiyer aran- I 
maktadır. Kefalet gösterebilen ve 
kadın olanlar tercih edilecektir. Ga. il 
lata posta kutuıa 86 müracat. 

Kurtılas 
BiÇKi ve DiKiŞ 

Dereanasl 
MüdirHi: llo11n Pa,,a.,,a• 

Haftada dört gün, kadınlara 

ZiiAnvC " ' oilt ltatolıkl9" günde fiçe r saat Fransı& usulü 

Dr. Hayri Ömer ııe biçki ve diki, dersi tedris edi. 
lır ve 4 ayda Maarifçe muııaddak 

Öğleden sonra Beyotlu Ata- diploma verilir. Feriköy Tepeüs
camil kartıııncla Basatıbef ApL 1 tü 116 N o. Papazyan ilİa artımanı 

1 No. 33 Telefon: 481>&6 • • -

ZA YI - K onya Hadım ıube- 1 Dr. Hafız Cemal 1 
sinden aldığım ukeri vesikamı 
zayi ettim. Yenisiui alacağımdan LOKMAN HEKlll 

l,bu kıymete b ir itfrazınız Yar
sa icra ve iflb kar.ununun 1O3 
üncü maddesine tevfikan üç gün 
içinde icra dairesine müracaatla 
bildirmeniz lüzumu ilanen teblii 
olunur. (941 I 165 7) 

Dr. Rıfat Çağll 

Sinir Hakimi 

Beyoğlu fstlldll caddul Elhaınra 
apartımanı (Sakarya sinemaaı) 

Numara 1. Telefon '4445 

R .. adlye 
1Caba8e .. lıllll1a 
Kat .. altla p a• 

ıs Ura sı , .. 
111 .. 45 " 

1 .. IS , 

Eyl61 ı Çarpmba 

ueo a. 

24 
IU7 ........ ib.nl 

ı 
E1l61 

11 
GU. :267 H •ır ıa 

"...,., l;.~I\ Vuul 
ıs D ~. D 

Gi ... \ll aı&a.11 11 47 JS Dn 
btle °' ot 12 

.. 
06 

~ ' 2t ·S 29 
AM.ta• ıJ ~ ıs ot 
l ata Jl :n ı9 37 
·maak <YanakU ıo os ~ 11 

Hedefimiz: Devre uymak için 
yeni bir nesil yaratmaktır. Fitre 
ve Zekatınızı Hava kurumuna 
verirseniz bu gayeye binn evvtl 
ulaımak imkanım kazanmlf ola
~ız. 

eskisinin h ükmü yoktur. Ki.ıçük- Dahiliye Müteha11111 
pazar eskici Taşkent nahiyesin- Dtnn1ola l04 Sahibi: z. T. EBÜZZIYA 

* DAVET - Beyoğlu Halk
evinden: Dil bayramı münasebe· 
tile 26 / 9 941 cuma günü saat 
17,30 da E"imizin Tepebaşında
ki merkez binaııında bır toplantı 
yapılacaktır. Herke5 gelebilir. 

1 - Dil mevzuunda konferans den D avut ogwullanndan Hamza I Muarene ıaatleri: Puar baric 
h -" 2" T Nqrlyat MGdüril: C. BABAN 

ogw lu Cemal Gürgön 3 1 8. llııieiirİlllİ•i .. niliiii'"ii'••mİiİeİİl :lllıi23i18iıi9i8 ııii Baaıldijp :yer. MotbtJG& EBi 7.ZI Y i 2 - Koro konserı 
~~~~!ll!!'!."!!ll!!!'!!!!!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!l!!!!ll!!l!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~E---~~~!2!5~~~~~~~~~~~·--------~~--~~~~--!t 

Biigillc zabıta rom•nı I 1 s cece Fawcett'le ne itin vardı? 1 Fakat gozlel'inde beliıen kıvılcımlar-ı Fanny'yj tevkif etmek için bir ema· 

- İtte Fann1, bunun için sana ba· ı Kadın devam etti: 
aı sualler aoımak mecburiretindeyim. - &imdi beni dinle Bume. Hiıla 
Ba pce l'awcett 1le bulutmak fl&ere arqtırmalarla metırul Qlduiunu an
eozlqmit ımbdinlsT lı7oııua. Senin çok iyi bir çocuk 

- Harır ... Ben sadece uiradım. oldutuıı• blldiiim için senden, beni 
8enim celecetfmden onan ula babe- 1MI i.. karlftırmamanı Lılıyeccğim. 
il 7oktu. Çllnktl bu cinayetle bir alakam ol-

Kadua, bwıu aö71erken ommlarım aardı, eUm1 kolumu sallayat'ak bu 
.nktl '" 7erinden kımılclaauya dahi rece burara celmndlm. Decil mi? 
llnm sönud• ıript'aııını arbam- Ben ıridiroııım. 
.. buhınaıa oeata attı. Kadın bunu ıı6yltye~k ıüratle ytl-

811 baJ'eluıt, kadınm Pawatt'in ridl. 
.... ına ço1ı: allflaa olduiu.a peklll Bume biç iıtililli basmadı: 
.,a.teriyordu: - Biru 4ur, Funy, dedi, netice-

den niçin korkuror Te kaçıyorsun. 
Buau babam da fa.rketmiı va ,o. Seni bir 197le i ham etmedim. Yalnız 

s6 dqııınltü. merak .wtta bir 181 var. Seain bu 

Fanny korkunç bir sesle bağırdı: dan, ıçinde nasıl bir fıl'tına koptu- re bulunmadığından kadının gitme-
- Bırak beni diyorum ııanıı... ğunu derhal anladı. Mektubun sine ses çıkaramam ııtı. Kenyon lle 

- Hayır, dedım. Artık 
yaşıdıı geçtim. 

yirmi bir rıldı. Hepimi• etrafına toplanı1 
kimseden çıt çıkmıyordu. 

Babam kızd ı : 
- Sapıtıyorsun, Fanııy,, kendine lkendlslnc g t teklır iz ve esrar n· münakaşasını yanda bırakarak ba· 

..ı. giz bir şck ı.dtı yazılnıılJ olması işin bama döndü: 
- Haydi bakalım Pat. 
Canım sıkılarak Jeı·my'nln yanına 

Kadın birdenbire sakinleşti: eheııımiyetini arttırıyoı·du. _ Onu tevkif edemem, fakat na. gittim. Bu 'kadının neci oldutunu 
- Dinle yavrum. dedi. Kadının okuması bitince Hume ı d zaret a tın a bulunduracaiım. o da biliyordu ve ondan her lif açı. 
Müddelumuminh' yüzunde mils- sordu: F 1 

tehzi bir tebeasilm belirdi ve bu sah- - Bu ne demektir? .Maizl klmT - ena değil. şl gücü ne bu ka- ı ıımda mevzuu değlıtirmlye çalıe-ı· 
dının? yordu. Nihayet: 

neyi mtıthio bakışlarlle aeyreden Fawcett'in dinlenllınesinden korktu. 
Rufus Cotron'a manidar bir bakıı ğu telefon meselesi nedir; arkadaş MQddelumumi babamın kulağına - Bana bak Pat. dedi, burası sa-
fıı·lattiktan sonra Fanny'Ji dinlemL ile kimi kastediyor! eğilerek biı· ıeyler BÖfledt. Babam na göre bir yer değil. Gel, eve gi-
ye baeladı. Fanny omuzlarını silkti: hayret icinde mırıldandı: delim! 

_ Benim bir çok iılel'im ve bu - Bunlara siz cevap verin. Çün- - Demek o ha!... Anlamam li · - Hiçbir yere kımıldamam, di1e 
meyanda yüksek mevkllerde olan kü siz esrarengiı ıeyleri benden da- zımdı. Onun giblleı ine çok 'tastrel- cevap verdim. 
müşterilerim var. Eğer siz beni bu ha iyi anlıyablllrslniz! mişlmdir. Tutmak biraz zordur. SaaUerce süren araştll'malarla sa 
lee karııtırmak isterseniz onlar da, Hume, mektubu kadına göstermek Lafa ben de karı ~tım: babı etmiıt1k. Bir detektif koprak 
Mister Hume sizi böyle ezerler. le iyi bir ıey yapmadıtını derhal an. - Şu sırrınızı ben de bllaerdim içeri girdi: 
Hırsından kıpkırmızı olan Bume lamıttı. Fanny bunu öğrendikten ne olurdu? - Mister Hume, ınilhim bir ıey 

hiçbir 181 eörlemedi; ralnıııı arkaya sonra silihlannııı Ye nasıl hareket . Hume başını sallad1, babam ırül- 1 buldum. Tahta kutunun parçasllc 
d6nerek masanın tııtlhıden, Faw. etmesi lbımpldiğinl kararlaıtırrnlf ! dıi: ırelen mektup Fawcett'in yatak oda-
cett'in FamıJYe yumıt oldutu mek tı. Hepimizi istihfaflı bir bakışla _ Bunlar aana ıröre detil. Rem sından çıktı . 
tabu alarak bu acalp kadına uzat . süzdükten 10nra çıkıp gitti. artık senin Clay'lara dönmen uma- Mfiddeiumuml kifıda, tıpkı de. 
tı, Fanny, yüzllnde hlc;blr iz bell-r. Hume çon ahılrlenmitti ve Kenyon nı da ıreldi ıralibal Seni .Jermq Clay n e botıılurken tutunacak bir tel' 
Neden mektubu aonuna kadar okudu. Ue mtln•kata edtıv,ra. Elinde, ... sauırar. l bulu ... . ....... tüaltUdl ile .. 

Hame atır ağı r okumaya baş dı : 

cMuhteıem Fawcett, 
Benim ufak oyuncağım acaba 

bir şeyler hatırlatabildi mi ? O 
hapishanenin marangozhanesınd 
ni tanımadınız, ama ben ahi tanı • 
dım. 

Allah seni kahretaln; heni dinle 
budala! Bu sıralarda tahliyemi bek
liyorum. Hapisten çıktıitm gün ııa
na telefon edecetlm Te o gece l'en 
de, bana istedltlm 18Yi yeı:ec k ı n. 

Dediğimi yapacaksın; yoksR bu • • 
birdeki 6ktlalere 6yle bir hikaye an• 
latırım ld... Artık sen bilirsin. Sa
kın hileye kalkma ... 

A«ron Dow• 

.Mektuptaki bilt6n kelımeler bli ık 
harflerle JUJlnıtttt. Pis parmak is. 
leri • • imli hataları ile dola 1dL 

J) "' :>. 


