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. Ba,ıı •agıklamaları - Bakl••• 
tepsisi - Resmi istatistiklere 

göre - Dil bagramında 

77 Yazan : KANDEMiR --·-··-- ---·---···---· 
Evet bottln lhtlJ•I, dikkat ve teyakkuzlar • 

ralmea Cemal P•tarı yine vurdular 

Kimdi lMa adamT ı Tadan feu haWe :mlteemir olduğun. 
Bıı fedai mi idı acaba? dan alınacak tedbirleri dilş.ünuyor, 
Yoksa Paşayı e kıden tanıyan 'ft bir yandan da bütün bu işleri _hiç 

~tdıt_ı ~ _merakla pqnuı dutcn ı olmaaa kıuıen _ yoluna koymadan 
•lrı nu, bila bilmiyorum. Fakat, Afganbtana dönmek qru olmıya. 
eter o giln o adam, velev yanlı~lıkla cağıw anlıyordu. Anuuıullah Hana 
nya telqla, bizi blrdenbtra heyecan- 1 (Mııtla'ka döneceğim) ckdlğl için 
landıı , şuph m zl takviye edecek yolculuğunun g clkm ind n, Emi. 
lılr harekette bulunmu1 ol aydı, mu. ıin mlnalar çıkarma ını da aklıııa 
hakkak ki tabancalarııırın patlaya. getirince btisbiltün i ab1 bozuluyor
ealrtı. İşte, bu da, böylece atlatılmış du. 
iaı.alardan biridir.> 

İsmet be)' stısmultlJ. 

Tramvay seferleri J 

tahdi.t ediliyor 

Erzurum mektu&• t2 ........ ·----··-··--············----
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ALMAN ı Aımanıerın SOVYET 
ı1uı~ruınr:ı11İah~rı. 1 SON· HABERLE J lustıfı F azal Paplla... Flfht Okyarı 

·~I!lW.!J Ehemmiyetli bir vazi f e 
H Mim T-* Ua, ,._. K-' ........ c"-iiil •ulııe-

. . • hal H dile ..... w a..tard1. 
................... Jthhn .Wa ... Wr 
H~ .. kıymet& fikir .. F 

IDubdd ile Tlrk yat ..... ., .. ~- ....... --........ 
cfatta ,;::. • oı- vatu için fedakirhk hialerini atetle-
lnek b _,:"keediai....._ bekl•e• -nzife.U.i yapnıMtadlr. 

t b)"w• batırdılı tebliği 
~ _ _!!,! ._ v •<,P ,_!' ~.!, ~, <ı - _,_ .._, 

Kara " laaft aaı.r.lıe b~ 1 Ys, ' nlı ı ı I• 24 eylülde 118 düfJD&Jl tayyaresi 
riD1n aıkı Wr :itblrliiile t•Mlrlnak eL VAfinston 21 (A.A.) - Birlefik düşürfünıüttfir. Sovyetler !9 tanare 
dril• ı.nı1rat emuıncla 861.000 Amerika Bahriye Encünıesıl, 943 tı<?. kuybetnıişlerdir. 
esir alınmıştır. i84 tank, 3718 top lle$İnde blteeek olan 1400 ticaret J3 uncü ve 16 imi piyade tfimen. 
ve sayuııa miktarda her nni harp cemisinin intaanu del"piı e4en bir leri Ocıaguna uğrauldıit aaman .Qq.. 
mnlzenıe .. i iitlnam veyahut tahı·iıı ıılin ha:uriannaıttır. menler mu olarak 2000, yanlı ve 
edilnıiştir. Dfişmanın yeniden uğra. 312 geMlye ait inş&at •ukaveldeıl eair o?arak ta 4000 e yakm asker 

Tefrlka:7a Yızıı : Ziya Şakir 

Kimdi bu edam ? Bir fedai mi idi acaba ?
Yok•• P•taJ• eskiden tanıyan birimi? ı:ldln ~ ~arllbcı bir in.- Olcluiunu ve sa~ nrıul 

daima saferle 11eticelendiğini Namık Kemalin aletli kalemile taa
•İr eden bu eeeria. bu pilde nepine himmet edilmesi bu-an-
d.ld fayda, bilh .... bugün çok ehennniyetlidir. •. . 

Büyilderİllİ 7a,at111&1L"'lt bilen milletler, daha çok bıiiyiiklei' 
~aratırlar. Ba eser yalDIZ Tu-yaki Hasan Pataya cleiil. 0111m ,U.: 
alllda Türk yaratıcılaiım ve Türk cenkciliğirti Y3f11tmalrta Ye Y~~· 
Y-mlliia, mil kamın tafıdlğı ırka ait saywz fedakirWdard_a~ ~
ai batırlabnak suretile ondan daha büyüğünü beklemek ıçın nu-

dığı zal•lnt çok yüksektir. ıimdiden imza edilmigtir. Bunl:.r- kaybctın şlerdir. İlk haberlere gBM 
Tarihin lliç bydetınediği m ma.. daa 112 si ödinç wnne •e ldralnnıa Sovycı k talan 33 top, 6 tank, 2000 Hiç fiiphesiııı 1d talill, onu ln!kan. l Burada, tamami!t mlr.::cvJ bir lla· 

z:ıfferiyet istihsal cdllmiştlr. kanunu mucibince Büyük Britanyn. tufelt, 110 mitralyoz, 39 mayin ileti, mıştı. Ve bu kıııkanç taliJı, onu ak- yat gtıçirmelıtrydı. • 
Han koneUerimlz Toola 111mta - ya verilecektir. 1 O otomnti'k tfifclt, 4000 obııs, 15000 lından ve hayalinden bne geçirme- &k ya•nıı sıırı .. hlan ç•kıyor. 

kasındaki harp bnalit fabrikalan111 B•iJw Ns rsbleü mavın, rJ,ek •e el bomb.ılarUe dolu diğf en yük•elr bir ,alıtkayn kadar du Mutadı olan ahr tc. yürüyüşle 
'fe 'lıloskovada aakeri tesisatı 'bom • Vnşfngton, 27 (A.A.) _ Amenka ç k m.ıktarda sandık iğunam etmit- ç kardıktar. mıra, kaldınp yere cafw h:ıyvsıı"t hahceıı"ne gidlyor. Orı:.d:ı 
bardımnn etmişleıclir. Bahriye Nazın Albay Knox, hafta. lerd r Len ngıad ~·ak olarındaki bır mış ve )ine aklın lan v& hayal ndl'ı b'r tur v:ıp:yor B hç deki (Şark 

Roma, 27 (A.A.) - Stılmpa gaze. ]ık ticaret mecmuasında yazdığı bır bö g de 600 Alman ıubay Ye aakeri geçirmediğı ikork~ bir uçurannm k- f.vc~> n le oturuyor. Bazı dc~ııa. 
tcsı Ruslaı1n IIarkofa karşı ct•phe- maknle<le bita~ılt kanununun kal. çetın mobarebelude ölmuttör. So•- derinliklerme fırlatmıfti. rllc l-om u~-or. 'Y<'ınrk vaktinden ev-

mune •enncktedir. . 
Bizim Osmanlıcadan Tiirkçqe t~rcüme ~e hatta adapte .~1• 

lecek bu kabil pek çok, kıymetli eserlerimiz vardır. Bu~ar ıçr~
den lium olanlannı hemen çeYirip bastırmalıyız. Buıun en lu· 
zumlusunu Hakkı Tarık Us bize hediye etmekle hem çok faydalı 
bir if yapmlf, hem de bir çığır açm!fhr. 

den bir taarruz yapılmııı1ına mini dırılmasını ve başlıca dcnı.z tlcart"t )et blrllklerı 6 top, ıo. mayın ileti, *** vC>I. yınc e' ine a'l:d t ediyordu ..• Ve 
olmak ıçin anudane çarplfbklarmı yollnı·ı clvanndakl .Amel'ika deniz 20 k.1ml on, rok miktarda sllih ve Tal.ıt Paşa (Berfin) de oturmayı bu 1111 :ıda, e\'in"n tam karşısındaki 
yazmak.tadır. Bilhaaaa Valld •c Lju. üslerinin kuvvetlendırllıne ni tav ı. cephane tahrip etnıişlenlır. t~ih e u. .Mak,,adı da Umumi ~7 numnrnlı (?'.dman) ~sminr<'ki b r 
botin mıııtııknlıırıııdıı şiddetli rnuba- ye etmektedir. Prekop beruıhınd• Harpte .:.ılüh arkadaşı olan vp şlmdi adıımın evinin ikinci k:ıttndaki ona-

'rcbeler cereyan C'tmektedir. R----v·Jt:.. -·,.· de muşkül hır \&zi}·ette kalan Al - da, kııııalı pnncur' nn nrkn. ında, 
Kurs• ar of ve nra«nogra a- Vıışington, 27 (A.A.) Bu un 14 d m:ınlarlıı birleşmek .. ve sulh m:ıı::ı. ateş glhi pıırlayııı ıki gozin, •ıı ı-k H k V' d ~ ....... .., -· .. ....- Lwdra, !7 IAA 1 1 mt'! gau. · 1 k d' 

Eclip&erimizi .e tabi'lerimizi vazifeye davet edelim. 
- .. ·ında bir fhaf• mıınevrnsı hazır • . dl ·ı tcsı Kıı ımd ki vnz Y t lıukkıııdıı ı. b 'd ğ • 1 k k t tt·~· 1 b'I 
... " yeni ticaret genıisinin su:vn in ı·ı - yor kı: ıının a"ın" oturuı u u zaman, ml'm sırı fil ı sı ıyıı tıır u e ıı;ııı ı -
1 ı maktadır. m~·sl münn cbı•tlle rds Rc~~velt ~'- Blı Ros me b::ıınd .. n bildirlidığino IPkfl'ti he ahına im menfaat tem n e· mlyordu. 

Server fSKfT Sovyetlttinma~~~kt istemediği mı yapır~arınn ?ôndC'ıılı ,1 me ııırl 'ı.: r1> du • ıan, 1 'I' ~u m ifıe.;rleıi drl llmekti. Bu at~li gozlt>ı in !lllh hı, (TahlC>r· 
MUDii ~unlan so}lemlı1tır: ku İAnnıaktadJr. Bu m !rezelenn yııp Fl\kat o esnada Almanya, hıtiliicı. yan) imıinde genç hir ı-: meni tdı. 

Vnşlııgton. 27 CA..A.) - Stefanl: cAmerikadn in~ ftlfl('Jl bu tıcaret.I nıııı o.ctugu lk taıırru-z p 1 k
11 

m. lann ellerlne gınnlet\. Havat, son (KnfkM Ermeni komlt::ml nrı emıı. 
f Ar k d l&r Od Un Sı~asi ımıhnfılclc t yit cd.lcligine gen~ l~ri nıutecavizlere Am rl' nın rr.uştd .. \ı . lclı na g e ){ r .., derecede mü,kulle~mlştl. Talat Pa. le Pıırlsten buraya ~lmış_ A 1 ı:ı 

D •• h b• 8 8 ar 1%ore '.\in-kova hiikunıeti, ~ıırk cqıhe. baltıkı flknn n ne old~unu •tn-, ıı ııltıı k nııı taka n Prekop lx'T ~nıa yanı d ki para, bir kn( yü7. emri ffıı etmek i~ın Talfit Pıt•ıı ·ı unya ar ı 1 •. &ini tahkike ııındekı vazıyet h. klundn mıılUmat m kte V(' onlaıa blzı henü& ı•b ı. Zil ili b k b ( " m h a Ruslıı- 1 '\dan ibaretti. Bu da o hayat rı:ı- arayıp bularak, onun ikamet eU •J 

[ 7S9 acu ıUn 1 
yw vermekten istinkaf eylemi th-. mekten çok tı'lak olduklarıl'ı rııı c?ı nde n akt.-ıdır. 1ı211 ~ı i~in le çarçııbuk tük<'niver· :?4 numaralı tvin kar:Şısındaki 7 
b&ff&dıfar Ru°"aya. gönderilen İngiliz ve A - maktndıı·. Amerika ıçln, deo1 ık a ı. JhıHy Tel rnph , zıl r: mi ti. Znvrulı Talat Paşa. ıon dr>re- numaralı eve yeri~ ıll. 

merıknn muşahıtleı i ceph nin muı - için, hfırnyet için ölüm ol mı n Pı lkop beız.ahıııdakı AlmAn aırhlı c · mµtevaıi ve ınukte 1 Jane yıı,tı- Bu tara sut h az -n ıncK devRm 
(1 mci 11:ıhafcdex dncll\) fent mıntakalaı ını ıdyaret etnılyc tır. Hürriyet yaşıyııenlttır. Bııt ~'nrfnrınm hucum o 

11 
uthi hlr topçu mnkla h rnber çok büyük sıkıntı etti CTablecyan) i .. rk ! .. 'lları t.11. n'ıden •-tkıkıle narhın indiril!Jl('sını ff 'k 1 l .ı, be · t k ı bh·tıerı-•- ı f ı k l t A d bulanan rafından •ıuhtelif planlar terin edil "" mırv:ı a o amnmış aıu r. şerıve e arşı o an taa u ... u b:ımh:ud ınnından "<mra 1.ıaşlnm ~. ç ne e ıı mış ı. vrup:ı a .. .,, • 

alakııtlarlaı dan rica nml lk. Bazı gazetelerin yazdıklaı ıııa gö. •e duanu:ı budUT.> . 111 B 1 ıcuını. ıh 1 
h nde kıtıılıırı. bazı do<ıtlnrına yazrlı~ı mektuplarA dJ. Ve nllı11yeı, yapıla ak işin 921 

I bllAI l\lcmnunıyctle "IC • .d g ıııi%c ure, re, Mo kova hükünıetinin nldıgı vn. Rei• Roosevelt, Ucnıet gemrıer nın nın haı~katı tnkıp l' , 
1 
ştir. Aln an dn C"VllP alamamıştı. senesi nıart aJ"Uln 16 ind günü ic-

1 

lnglllz 8 ._. VıılJ n.unv nl Ahırıed Kınık'ın r ya. ılvet., Sovyet Rusynnın muhtaç bu. açık dcnızde kendileıinl hatmnıyn p.yad~ n ilk d:ıln ı Ro :n >v: ~ Halbuki bu do tların arasında, rasına kaı aı• nrildJ. 
J(AllIRE, 27 (A.A.) setinde toplanan F":pıt Ml.l ukllb~ lunduğu yardımı Amerikanın tum te~ehblr,. Pderek d"?li~altı '"' torpfllc. rlnın 

0 11 
ıl ki gc;ı ı, nıu~!n taı lain- öylelerı vardı ki, Talat Paşanın sa. O giin Talit Paşa, mutadı olan 

Ortaşark İn~ili:ı kuvvntlel'i umu- Ko111isyonu mevzuubahis !aımnızda hır şekilde yapmasına nıilsait olaını. re karısı nıild:ıt'aa edılmeleri h'129'U- rında cluııluı ulıııuştur. Fııknt ıV'nel yC> .ndc buyiik paralar kazanmışlar, saatle Hlraia e kı.rak yine o ııhe!ıt• 
nıi kal"arphının tebliği: • 1 Ilı ri ~ur.ülcıı hesapl:ın tetk ke Laşla. yacaktır. aunda nirleşik Amerikanın azim ve dalga Hu hntlarınn bıraz. gırmiye Avrupanın en mllhim tiearet nıOes· yürtiyü1tı 1lc, lıı.yvanat balıeeahle 

Tobı-ukun prp mıntııknsında ~ı:n. ! nııştır. Diger t.aı-a.rta~ dun de _Bele. Bel'iin, 27 (A.A.) - D.N.R. : kararma da i arct eylemiştir. nıuvııffak olıııu• a da Naziler siiı atle 1ıes lerile oı taklık yapıyorlardı. doiru ilerlımılye başladı. (Tabler. 
ku cuma günü topçul:uımız amclıyat diyede toplanan Komısyon ayuı,.~a- Alman tayyareleri 26 eyJOI gıınü Munınileyb mesajına şu ureUe nL çevı imiş ve l~h:ı edllm. ur. Bunlardıın biri, methıır bir Mııse- yan) ile arkadaşlan, kendi ini kıu-ş. 
ile nıeş~ul düşman kıtıılarnıa ıuücs- zınıw nııı.arı itibara alaı·ak, FJ~at 89 dihmınn tııyyareııi tahrip ctnıiş - bayet vermiştir: . ö~el adasındaki Alman zayiah vl idi kl; Tnliit Paşa fle llctrutiyet. kl kaldınmdan takip ediyorlar_ Gaz. 
air surette atct açmı~:lrdır. :'.\Iürakabe Komisyonunun, muhıırrlı· lerdlr. Cenup mınt.akasında ııaYnş clsteğlnıb ıgemilerimiıin den zler. Loııdrn, 

27 
(A A ) Radyoda ten evvel miinHebet peyda etmiş. dea ka;,9'.!t.memlye calı11yorilll'dı. 

Gece kPşif faaliyetlerimiz dev&Dll arkad:ışımız.ın tctkikat yaptığı mm- tayya.relcrjn1iz derinliğine nkınlar de dolaşmasıdır. Gemiler bunan söyledlgi V<' ).C'ııiı graddan Mo kova nynf mason locasında (kardee) lik Tablel"}nn, yalnn hulunnyordu. Ar
e&mit&ir. Hudut mıntakuında if'ara takalara yönderdiği memurların bu yapmışlar ve sevkulceyşi ehemıni~l·ti için yapılmıştır. Diiter bir istd~lmız rnd~o ll tanıfındnn al nan natknnda, t-i,. eylemiş.. nonra da, Osmnnlı kada,ları, bir otomobil lle cmq bet 
dıeier ellıemıni7etli bir hidise ol~ defa verdikleri rapol"larla karşıla~ : haiz demiryollannı tahrip eyle111iş. cltı ~ilerlmfzhı torpffienml'Sinf', Bııltılrtalri SOyYet f los1nnm SJ'Ya81 111eın.Jan aruına td~rek her fır • on ad•m ~crMen taktı. ediyordu. 
nu~ır. tırmış ve ncşriyatımızın i abdını leıdir. bombardı~an _edilme...tn.e veya b_atı - kısmının mudıuu Lebeôef, cTc~ı ini. gttaa &UfadP etmek uyuinde (Ro· TaUt Paşa, ihayvaı:.at bahçesine 

Alm811 tebffll kabul etmiştir. Sııvdaroın Hareket halinde bulunan düşman l'llmasına ım'lcan nf,.betıncle mlinı ol. evvel ıhti ulı ve cl\larat> i imlerın. nı•) ve (Atina) bankalarıııcla Jik- glrd~ Ar1uıı ııd:ı lcur,uni renkte bll' 
· .A ) füışveldl Doktor Reflk knl!anna yapılan "8va taarruzları malrtır' dl•ki Su~·, •t z 

1 
h!ılarınııı du"uar. kuv ı;ek me\•kllP.re ge\'nılşti. j pıırdttü r{ym.İ$tl. Ba!tonun:ı dav!l-BERL/N, ~7 ~A · ihtikar me.,.zuundy butun yuı t aşla- C"naııında 140 nakil vuıtası imha c. ................................................ .,, ~ yf bl b an k 

Alman tebliği: - İngılız ııı!ie nak- nn eUıirlii'rt1,. Jıükümete müznhen" ılılmi. tiı·. B b vetlerin" cıd,fi zr.~ fııt verdfr1'1°yf' de. Taliit ra~a. htr lcl're ele bu eııkl, 11a ·~yan. ne r tur yııp • va 
ı k l +nıııruzlaıda ... k . ar aros vam lltıkleı!n .. f}l.')C'mişt\ı .• lumai. Ramimi \'P. eandıın doııtA m&nıcaata hhve•lnde yalnızca oturup bh· k:ıb. l "atına ar,ı yapı ıın .... b etmf'~·ını J thcıı he\•:ıı oıınn \1 ııın · S'tıkas ta'"'a-larimiz .s.ık~ tnaı·. " ktı Y ı 
" d- ır - • - • "" '""' 1' ~- ı h H O ı d J rmın he.. karar •erdi. Jo'akat onan nrinnc.-U al. •e l(tıktm ıonra 'kal • ...end shıl ıınvne. tayyarelerimiz un gece • ....ıklaş•- kı, kar• ıııda, İ tnnbu1da ruzlan esna ıntla dil"marun dokuz ey angoe ve e • " • 

"' d h 1 
1 

" :ı ' -· .. ı .. • h t • f ı • S ctl in eli le bulu du''"'"nll ... nda '--Jmamak kin eneli •• ... ı. b.kllyen korkRnf ilubetten--haherıbr diişınan kafilesine 
8 1

. o an l:'l m -~ • nikııı !Oh batini tehdit l'rl 1 blı uın- tank ve 200 kamyonunu tahrip et- 1 1 a 1 nU7. O\ y er tl( 11 "'" ' w ıuı '• 

ıı; bin tc.nilnto bacmınde bu~ 1 hly<>t ulıııaktıı oları odu•ı ml'~~k rııde mlşlC>rdir. Ö 1 k kara;ıra çıknn ı~ bin Almanın re bir mektup ya1.1p gönderdi· oJmıyaralı ikametglbına doğru yı.ı. 
iki düşman gemisini H ull ı>Bnh ' ı 1 memnuniyetle katlandığımı ıı:ahmc • ı LC'nin~rad mıntnknsında çevrilmiş (1 utci rıah.ıft:dtrı dnam) imha edı dııtlnı navP ylenılştıı·. (Bir hayli z11mıında11berı, 'Re:ı lhı- rllmlye ba11lad1. Saat, tııııı Otı bire on 
nı;ıklannda hatırını lıırıl r. l un tactı ı tın bu şcl.ilrfo mil hPt bır ı.cth e 'er ~ov\ C1 kuvvetlerine knı şı miitcmer -1 dile toplandık Bu ihtifale ş,.rcf Odeıadaki uyiatl • ıfo buhnduğ•Jmu lıııber ııldıbnızı da'ki'ka •aı-clı. 

d lngltere ndıılaı nnn ım:ın - , d ı d r. t 111~ bı"\ ııl· S · I Londı a, 27 r A.A.) -- fnlsvntıfl za,.neıfıynrdum Ye ~t: melrtubnml'I da. (TJt.ı•an ı ı:ar) 
:maa a h • akınları yapıl - mC'~ııı en ı uy uı;ııınuz ' ,_ kia lıu<·umlaı• yapılmıştır. ovvct veren sizleri hürmet ve aay~ı i e te'krnr Odcsa m 'dafileri el almı•. p k ı111c·ntılı bir ha'\·at vıı311d•tımı ™= - =::w ı!lıcntlarına da a\a tür. kuvvc>tlC>ı·i nl;"lr znylııta uğı·ıımıştır. selamlanın '» ... l E 1 

.... 1 . d • lnrdır. Ru ar düşmanı 'mnlc doğru •iZi' ~llıllrml'k ist1yorıtum. Parıım,, v enme mı.,.~ır. te kkul Al ftn :ıvnıt tayynl'f' erı un ı:?CC(' o· l l B baros r ~ it 
gece ılu ınan hava ııc - 'd 1 k hO t 1 1 ıye ıa<; amış ve ar eri pusk ı tınıışlcrdir. Dıı cp r neh.. tnm:ı~llE' bitti. Yanımda, .... u an Cıılatıı~ra:v 032 -!l~3 mezunla't 

11
• 

"n rı o ovnya cum <'mşcr. H t" T"" k .h. dk" bu"· 1 1 R _, h dl ., •. it b' . • 
rl \ kcri ml"V" . .ıilere i at fü>r olmuş ayret ının u, tarı ın c ı rlıı ıı ınıın ab ncla bu unnn l. •un r an•n V<' ttt" ıı .ın ır sııra. dan AlarJrl"n Ta eTi dLln nk m v. 
~ • Ji mlar ç kını tır. Alman t:ıy. yük zar erlerinden bahsecl •ek 1:-ı- ı ntak. ndıı ıkı guııdrnbrri dc~am ra t~ nkıı•ı var. l~ n'c1 için kıymf't . lenmiştir. KP tdl ine ve eşine sa:ıdet. 
\•a 'i'I r in hiıcumu mı mdn d mir. lahare Barbara« ço ukl rının kah eden t. ııı ruz net c inde So'~ t kıta.

1 
11 bir hutı .. a n'an bn tabakayı sat- ler dflcıız. 

e l; ı civaıındnk" na ı he- ramanlıklarını tebariiz ettirmiş ve lar• el i<:mnnı stıat "lk bir ehır olan nuık i trmi~ordum. Bcr:ıd~ bir ye. 

hn ara uğrnmıştıı·. nutkunu şu cümlelerle bitirmi İr: Kaın asslden taıd tmt 1 •d r. re rehin btr1<kmıı.y\ da •ııuvııfık gur· Yen·ı !lrrı~c~k sigP.ma 
rn rı b"nnlntıııa düşen c Tii ·k qençleri vatanına k r 1 Vonbı lm'm ce11ubund ıki muh\m mllyor<ium. s 1e bu tab knyı r:.>ncc. , uvt u u L "' 

d et mılllyetli )ı ar ırtJnrn y ı tir im .ıla>ı So\"\ et revim. Onu, ne~t!·n -d mnhafnzn 
and i~nek \".Crdiğj sC:zü yerira n almak. n :ıı. 'Rı "" mu ~bn bana bir n>lk-

<lir. getirmenin zamanı ve aıraaı ıcel- t~r paru ,_.. d •rlnız ) 
n Mlı 011 

'11 \'e mC'vkıfl r• kar-' di~i vakit· varlığı ile irıihar tt·•i Roma, Atl!!a VC' Scliınilc b:ınkals· "' 
1 şı vııp lan m kerrf'r 1ıava alt nl T1 • • • • • ı . . . 

lı r k nın 'a e lnrle el 1 li mu kül. Mı Ilı Şefınden em.ır a dıgı ' kı r11ıda yiıı blnlC>rcc li·:ı.sı bulm ııı bu 
nr nı•I\ bir ı ı k a s bC'p olm tur ecdanının şan ve şerefle d.oldw e kı. hıı snmımi, bu rnndnn <lo • Tn. 

!{ rırilerimiz gö~te
rif ecek filmleri 
merak ediyorlar Pakımoy& ' · =c.~---- --- ·y •• .d ................. } ....... k·••• duğıı tarihini örnek olnmk alac.,k üçü kurtulmtJl lnt Pn ııya •u mealde bir m ktupln 

in .. nen -it -lyada h"'"'.t< gUn:te enı en yapı aca bu ta ihe ecdadı gibi zafe •. kah muıoıhele ettı: 
u h h 1 Lo 

1 11
' 

27 
(A.A.) - L<'ningrııdda ('l abııknyı R"Önd ıınız. K•vmctl Geçen gOn Tepcbaşm I ki Beled!~a 

100 gram ekmek asta ano er i·an~Annlık1ar1\;01u yeni sahife• ~.u~d n~~ı ~ir d~ı::~"kll~ oln.~ın ~t.ır, rıl bet"nıle b\r parayı, derhal t:ıı.ı!ı. mal: inemn o"naımı n tanzim eırlc. 
Y 1 y e c e k (1 iııd 8ahıftden deva,,ı) er 1 ave e ece n. . ~ll ıarc . n ~e ll'ln cıvann n •. - nııa •tıllarını.) ı-e~ halka •ı:ılacağ•nı yazmıştık. B ı 

d:ıfi bnt:ıı-y in. 

n du~nıaı ın ık~ \ı mhardı~ ::ı;~:n) ~~; 1 1 İt!rl lfl.lııfM.eıı tlı •auı) S.002,500 lirn ile> de koı uyucu tnba. Yaşasın Bü~i!k Tü:k Milleti, bgıl, ı;ıehrın clvarın~. ı; k lo:.e 'lık 1 Hu l cevap, Tallt Paş:ıya L'CJk n r haber btiyuk bır alaka u:ıand rı ,, 
resini d l'fıİrmuşlcrdlr. ' . ( _, .... , aıı aı :ı:"ıı lnı "h. lıet n ües <'Scleri inşn edılecckur. 1 varolsun kendisıne daıma güven- lr mesafede mese a .~terh 'eya 1 gl.'lıtL Jo"akat, çekti i t7Uranlarn hlr sinema sc~er halkımn:ı sevindi mı !1-t:l'-'V&re t" ·z tam. ve,. "ili alt ıııın L' " d" · · T·· k d su • Is Stı elnadn cereyan ettigl zannedıl tayyııre ılc av~ "'• · b• · . ..... · kııfi olm.ı lıı.'1ı d.ın Programa gore 27 vılıivette 50, iğımız ur or u. • sas~ o un • ildd t daha göğus vereb"IM k iç n tir. Ancak sıııeına 1;e,.erlerimizi b r fındnn dilşuı ülmüştür. Duıduncu ~ tıyac nı ıem_ı 1 tiıhi tutulma ıııa 4 vlla~<'tt<> 100 yntnklı 1-n tahanelcr bizi müstakbel inkışarJara götü- n C>kt ıllr. :bakayı -1 vfç~de ikamet eden. c merak alnı tıı: 
tayyare hatlarım\zın ara ına bı c ekm n ~1 1.,.1,. kurulaeaktır. Rundnn a~·rı olıırnk ren MiJli Şefimiz Reisicümhuru· S Hal !tanı"...~ langıcı?da Almafnflakr haııl ruhlu ad11nua rintferdi. Acaba bu yeni açılacak ainemada 
mecburiyetJnde k lrnış 'e murette - kaıaı ven rı ~~ · i t b ld ki ıl ·ı 600 t ı· ·• ··ı tıe na nennnı ceçmıye mu•a 8 z vallı Tııllt P•~•. e·e!' h:ı1., ve "eni filmler vaı ım? . C ı1 ın ıı oaş na 200 gram ek- an ° ' me~cu n ı U\' ten ' muz smet nonu ·> olmucJnrsa da bir mukabil taarruz " batı esiı cdılmışt r. c:ır k.un c·ı-e.kt 1 T~rzıı umıla 200, Olyaıbakır lıı 150. Donanma namına and 

1 
d ilk __ n • a•·Jmu. aın:st ııı~ rlSvelYer namlusunun giz. Bu merak, Anupa ile yollar ka -= me ven ""' . i 1 1 00 R d .,O n t cC' ın e ı mo:v;uıenne .... .., 1 . 1· Jr ... • • taid tt'"I 1 l ld .. .ı:. in} tı f Ummni)l •le btıt. kadın ve erkek zm ı . ~ • ., unm 11 "'.O, Scyhaıııla Müteakibt>n deniz subayı Danİ!I !ardır fd~n g•z 1ye tnu ,.ını • p c ıı,! n ı>• ı o ,...u ._ ıı u~anmı~ r. n an 

1 100 "tfl., fazln ckınek Te- 200, ~.v ı trı -00, Gazınnt ple 150, R b" t k .. 1. k B b · l'kı.a 'l\ada mu"8rebeler tiddetle bil vdı. bu adama. m raeıınt etme- bakıkaten dülÜlluyor. Yeni bir sine. ııme eye . 0 .1 ncktedir Kıı) C' Je lfiO yataklı ha tahnııelcr ıza ır nu u soy ıyere ar a- d t ekted r · akl nılan bUe ~ırmez.. ölümü dn- mllııın ııeılması iyi, ili ama Pal 
Rueyeya rilmc i dcrpış e ı • kurulacak, Anknraılıı te 18 edilerek roıun şecaat ve bamaııetini anlat. C'~~~~h:t~akl Ras nıahf'nlerinde ha evvel terc:ih eıie-rdl. f lnı n:ısıJ ıcetirflecek? Acaba taV\a. 

Wavel Tahrana olıııı Tıp Fnkfilteiıln"n yatak sayısı mıf ve sözleıini fU cümlelerle bi- Bad" ... re lle fllm gC>tiıtmek kabil midir? 
d lff d' Or d 1200 e çıkanlacaktır. Bundıın tirmiştir: K emc.vı '"Uıtda Almanlar tarafından Tnlit Paşa, Berl1nde birkaç !TC!T Herhald Te~ın 1 yenı açı.. ha.;ıl ol:ın kanaate ~re ıenny, ..,,.ı..n~ dak 

yer ım D J lt::ışka 25 kazamızda ıhhat meı kez.. «- Büyük Amiralim; hU2U- ih~tıı edılen Ruır ordulanıım dörtte del1'<tird"kt.en aonra nilıayet, (~erle. lacak olan sinema müdürlüğünun gil. 118~ kalmayor mu ? Londra, 27 (A.A.) - General lı•rl yapılacak, menılek tin üç yc•tln. runda hürmet ve aayeı ile iğHir- c mü kurtarmıya muvaffak olmut- tenbuTıı:) da (Herdenberg) ııoknliın- nO geçirmeden bu haklı merakı hal. 
Y • Wn\ell'in Londrııd:ın HJndiııtana aı;. dl.' ~l' er yuz lntaklı sana~l"l'Onı. Jki ken sana kalbletimiz.df'n kopan da 24 numaralı bir eva yerle~miı,ıtl. ledcceğ!nı: kar.ti::. 

(il., ..... ,, .... ~) d ti sıra ında frand kı Sovyct. kıta. ycrındC> veıem ha tııhanesı yapıla • . ·ıe and içiyo uz tur. Kwunda ................................................................................... - ......... .. • 1· • k m:ınd nı ıle ru nıek "izere cnktır. İki yerde verem eeı-rıı.hi i için eon'!uz sevgı ı . .. r . 
büyük gaileli •e mesulıyet. ı ıs· ı rı l ret ed c •i bildfı ilmek. teşkilat kurulncak iki }erde perevım Denizciliği Tiı:kun biıyiik. mil- !.ondrn, 27 (AA.) Rnı1ların 
lerde kararların çok ağır verılme. T itam z )il toryoın, üç YPrde' verem müead<'IC> li ve ml'kaddes ülküsü olarak dü. Oe l'I ndasmm bir kısmını halen l!S· 
ıi te~il eder. Çünkü o mcmle· tt-d.ı. d M dl pnnscıi, '>000 yataklı mert z.i 1 lr şünect"k ve onu az zamanda ha· gal etmekte bulundukları zanncd!li. 
keti rd illet ~!erine efkan u· gün söyleyip durmakta ~r. • • ııı..,1 h~ .. taJ. n i. uç vıl dtc nyncn şaracai!ız. yor. 

e. eh~'-' dı"r ve milleti yal· Mai~kioin bu tela,lı sözlen b•raz be <'r vuz ~ t klı nk l h tahaıı ri, Miisterih uvu deniz!: :n t'Zl'Iİ Kınma mtiteveccih düşman tnar -nıumıye aaım d • · üze- r. ı- k d b k Tuz ı denm ediy r. Ge:en muhlelrf rıız ,eklen değil hakikat_., e da lnsiliz efkinum~yeskı d 1 •. vba~e te t'JC~! b~ıım vch tnlm hakimi Ulu Barbaros.> h hNlere göre.Almanların bu mın. 
ı· t lar her 'nd t · yapmak ıçm as en ('vı, :yrrcc 1 8 u maz as ar Nutuk'lardan sonra m\ln~azam ll d ki 

temsil eden pa~ amen o zadıya 1:. led.~fanedilse bile, Rusya• çln i,;tlrnhat evlC'ri, fki 'l:<'rde danıı·_ bı"r geçı"t resmi yapılarak mensi- :a.~ dna ,kptaral ~~e1~Lon~~~~ ıbu~~ mühim meseleyı uzun u soy c ıgı · t c!'Ze beş y rde 50 1 O ls anbuld:ı L 

rnu""naka .. etmeden kati karımnı nın üç aydır devam ed~n ny.ıal h. 2.50 · yataltlı .çOl"llk lın .. t~hanesi b me n"h'lvet verilmiştir. t \ t P 1 <'ek malum.at yoktur. 
r- · C.. h ı-!L t h nçten sı 8 ' _.....- l k d w .ı:.- t R '\'ermez. Nitekim Amerıkan um- tan sonra aıu~a en 8 yerde bula ıcı ha al klar, iki ycı ıe ,_.. ~ r yna a ya ur ya& ... ıt ır. us 

hurreiaa,· lngilterenin her ne ba- celbetmek ihtıyacında butund~ • cuzamtııar, fzmlrcie r, crıın, kör. Ö r f İ 1 d a r e v r ı c nub n ıa b mev imde bu 
hasma oluna olsun imdadına' ğundan da fÜphe ed1_:1?1e~. Çu~- ler ve l!CTİ kıılm"' çOC'Uklar için has. .., 'k rl. r erkrn yagmur b:ı lam:ıd ğına 
k u k "'' venrıit ol· lcü yukarida da dedP·ımız gibı, t hane vc m eler lcuruı caktır. komutanhgından: liıe had· enin bu havalld ki mulııı-
o~ıya çoaa~ k:rannı Meclis- Alınanlar uğra.dıklan bütün güç- Beı; yeıde ebe mektebi, on ver? tın. f1 tf!d sıı:ti1Jdnı, a, 

4 
J r bderclc bir nksi tc lr tn!it e~le. 

dvga. hal~e. • u. . • • de •. • en Rus toprakların· hom ha tahancsl, Adıınıula hır trn. dug~undan bunlar da yırtılıp meı:i müıııfklinrl r. 
lere ıstedıti gıbı taıdık ethnp luklere ragm . 1 h" .. he hom nr:ıştırnuı enstiturli nltı yerdt> ngiliz tanklan 

b • IAh' et al- d ·ı l ektedır er ve ıç ıup - ' - ... hnaktadır. d 27 (AA) L d h l rnüsbet ve tam ır ıa a ıy a ı er em. l il" ~rhlan mod n timarh..ınC'lcr, ıılb mcı·keıı:dc ... , Ton ra. . . - on ra a • 
ınıya elin muvaffak olamamış!ır. siz, Amerıkan ve .ng u ~ aed gcz"ci l:ıboıahınrlnr ve tnm tc"ıtlliitlı Her iki tarzda yazılan mek. k'"I\ verilC'n blı· habe'l."e ,:·re llk fn. 
Hala lngiltereye yardımı gönlü· Rua ordulannın el~ ge~ ;: bulaşıcı hastnlıklaıln mücııd le he. tuplarda da vatani birer borç j!'!Pz tanklnrı Rus saflarında taarru. 
rı" istediği tekilde yapabilrru:k hedeflerine varmak utem le • yetırrı teşkil C>cl!leccktlr. 30 viliH.>fte ve vazife yapıldığı ehemmi. v. h_ .. _ın_m_ı_ı_r_rlı_r_. -------
• ~n bir ok manevralar çe•irmiye, ler. • • sıhhi müze ve b'r serom çiftl"m ku yetle yazılmaktadır. Fakat f d T'• k • ~ın ,. ç db" ler ittihaz etmiye i Zaten Almanlann gayretlerını rula<'ak. çok çocuklu nil<'l re yardım hüviyetini gÖstermek cesareti- ran an Ur ıyeye 
•ı:yas• te 

1

r .c:1 b .. bi _ rttırmaıanna, gerek i i ~ 1am C'saflııun bar.ıanncnk ve ni ham oımıyanıann bu yap- gelen Alm. anlar 
h\ecbµr olmakta ır. • • • bu us M t;;kin~ ardım istemeleri- üç çoruklu fakir nllelC'rC> dr• monta. tıklan vazifelerin vatani b"rer 

Rusyaya yardım ... de ifle I' M. a ~ 'k e fneilizle· zamaıt yarılım edflC>ccklir. Sıtma fle hizmet ve yardun kabul edil· Ankara 27 A.A.) - lrandnn 
aeL......'erd n dolayı henüz (kav,. nin, gerek erlı a v •. sebeli- mücadele ı .. Jnfn ele dnha esnslı ve ib' h• b' Almanyat.•a dönmekte olan AL 
b ·~t) h e ya"ni ye,il bir ma· rin yarduu karar a!'1 munl a .. gmiş bir şC>kle lfrağı kararla~tırıl. miyeceği gı ı ıç ır mevki ve " 
"'a sa asma, k lıkh 1 haftalardanberı yapı an gu- mıcıtır kıymeti de olamayacağından manyanın Tahran Büyük Elçisi 
• t fı d oturup ar'ı e • • ı' - d ib ı 474 Al t b d ·· anın e ra n ~ • 'ı1 bulunu· rültülü netriyahn teaın o USU a - - bir daha tavz" an yazmakla i.c man e aasın an mu-
&ohbet devresme gınnıı. bakkaldır- Bu yardnn mese,. Jar oıılar Şanohaya bu gıbi mütereddit vatand .. - rekkep kafile bugün saat 14.50 
l'or. Bu karaılıkh konupnalıtı:1ye ~~ d demokrat deYletlerin ida- dog" ru ilerliyor lanmı imzalı, azimli ve feda- dı- hususi bir trenle tehrimize 11el-
~azarlıklar bittikten aonra verı. ~ esın ~I • müsait olup da daha kar olmıya davet ederim. mişler ve bir saatlik bir tevak-
ltararlann da Meclislerin tasdiki· re usu enlik apılmlf ye itler da- Şanghay, 27 (A.A.) - Japonlnr, Ö ld kuftnn sonra buradan ayrılmıtlar. 
ile uzedileceğİ tabiidir. az ~v~zetı lm:V Uf olsaydı, maksad Şan(rhıı~ı yııkından tehdit etnıiye rfi a~:rKg.omutanı dır. 

• d ha gızh tu u lıkla başlamışlardır. Japon kıtalnrı her M afı'rler Ankara garında Al-
t.feclislerde ise bu "e e ~u· ı . - hesiz daha kolay • ve taraftan Şıınghaya ynklnıamııktndır. A. R. Artunkal 

lıa!e.fet edecek unsurlar ve zum· h~~ şup ikaz etmeksizin teman e· lar. .. ............. -.......... ............ ......... man Büyük Elçiliği er~anı ve AJ-
teleı- bulunduiuna tüphe oluna· d~~a'i:.ıunurdu. Çonı?-Klng MkOmetl Jnponlann Tasviri Efkar man kolonisj tarafından aclamlan 
ttı1 .. a1~. Şu halde Rusyay~1~~ ve dilı-: bmılar ,.apılamad~ndk an muvaffakıyet kazandıklannı Şnnı? • Nüab.. (S) Karaıtor !ı'Uf ve izaz edilmistir. , 
tı ı y·~.ı..mlann yapuu- v.e T • • L-nu-· muza ere suanın takriben elli kilometre kadar 

1 

T"" Macarlar 
~\la top-::kıa hol bol Amerı• ve yardım lfl • an:. bulunduğun· şimaline geldiklerini itiraf etmekte. Abone Şeraiti u;:.11e 1/;.,."~ Erzurum 2 7 ( .o..A.) - Maca. 
Ara rma ki mn dewine yeni gırmıf b ard dir. ristanın Tahran mıuılahatffijzan 
) ~ngiJ:z top ve tan an dan dolayıdır, ki biz u Y _ •· Japon ordasu namına söz s5:vlem1. Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. Tefakatinde Elçilik meır.udann· 
• e i i .. in bir hayli zanıan mm· ş-....ı.. cephesi bareka.".tıdu.z.e·. ye salahiyettar bir zat gıu:etecnere Altı aylık ............ 760 > 1450 > e--..ı ...,.. ~ lf dan ; kisi bulunduğu halde dün ·~~ dernelctir. nn" de' benu'"z harp taliblPI ~ beyanatta bnlunal"ak Japonlann Üç aylık •••••••••••• ~00 > 800 > l 

.... _.L...ı bilh • bile 160 otomobillerle buraya s~ miş ve ..;__ ~dil..._i Ruıyanm da ass t' .. :k surette, bir tesir yapa - Şanghaya 36 kilometre mel!!lfede Bir aylık ............ > yoktur. 
r.q k ıre- ...... · K C!" .. ~•k]--' · w Df""v- .. T - '·•am tren ile f ıtanbı.ila hareket ıın...a. eti ÇOlr: miktarda tan ~ w• fikrinde bulunnıuyol'UZ. aulD ao....,ıaoyu 1!8p"°"'u .... ınJ Soy. A.ILA : aKy 

Ji""laç oldaimıu, Londradakilc:egı TASVİRi EFKAR }emiştir. Dercolunmıyaıı enalt ide olunma. etmi~th. 
"' Se&.i M. Msiaki bemea her " · • 

M-UJDE! 
Karilerimize iyi bir haber veriyoru?. 

Yakııda yeıi bir sinema açılıyor 
Bu sinc·me. siz~n sinemanız olacaktır 

ADINI SiZ KOYUNUZ 
Bu iyi haber sinem• aaver hnL 

kımıza ciddC>tı müjdedir: f'ck ya. 
kında Tepcb•ı,ıııda b'i~ ik, geniş, 
rnhııt yeni bır sinema :ıçı!acak -
tır; bu siııeı:.n muhterem halkı. 
m zıı. J.-endı sin<'ması olacaktır. 
Slnemn sevenle.· bu sinemayı o 
kadar lv!nimsiyeceklerdir ki, sine. 
mndnn kor.u~uld·ığu zaman: !'iz 
kendi ıineınaıı:ua gidiyoruz... (1 .. 
~ eceklerdir. • 

Herkesin, bütfiıı ıı!nema sevcr
lerin böyle konuşacaklanna eml
un, ç .. nkü ba mevsimin en beye. 
cnnlı vıı helecanlı, en m,.rnklı, en 
ljıkane, en ne 'C>U fılmlc1 i bu ye. 
nl açılacnk sinemada gösterilecek, 
bu e!ncmr, Tepeb:ışındaki ~ül'ill 
r.çıcı çutısı altına her gün ve l!C'" 

gece un lle bQ+ün sinema ıe,.er. 
leri tophyacak, herkes ıeve seve 
c.Benim Sinemam> diye Tcpeha. 
tındRki b•: ıi .. cmııya koşncak~ır. 

Sahiden b"~eccğlniz, ııevece _ 
ffnh:, tnkd·r edip seve dC~, ko~a 
ko~a gidec~ğirıi1 r•l ye.nf sincı11a
nııı adı rte oısun irt~orsunru:T 
TepebaşınJn açılaca,. b~ yeni si
nem:-. madem ki sl.ıııin sinemanız 
olac.sktır, adını da aız 1t'1yun11:&. 

ll'ml inua ,ılt-.ktan, ldınJ ._.. 

renkten, kimi gölgeden zevk du
yar; kinılıııız 1çın bır isınihas, ki. 
mimiz lçın de blı· sıfat güzelidir 
k;, kimır:ıl;. denizden hoolanır, iti.. 
mi :ntz karadan; fnkat (Si:ıezr.a) 
den ldığl ~nman, ısını olar:ık ilk 
hatıra g .... Jcn şey ıedir? Sincmıı. 
d:ıki re imler konuşn,nsaydı acı.. 
hıı film tu dere.e rnğbet görJr 
uıü Wi? 

Sinema se.cr hal!:ııııızdan ken. 
dl sinemaları ıçf"l biraz duş'tnmc.. 
lcıini ve (Biı."m Sinemamız) di. 
yeceklcd bu y~nl alnemıı.ya i::iT 
ad bulmalnrını rfcn ediyol"uz. 

Herke in diişüncrek, t:..şınarıık, 
ittifakla karar vermiş gibi 1:.ir 
nğı::.dan bildir('ceklerl tııncmayn 
en yakı~·k alan isim kcndı aine
malıırının ad. olacaktır. Bı.. en 
uygun adı bulanlar arasır:<!a kur'a 
edeceğiz; l:nzannn ma takheı $C.. 

~·irci'llize, n~ız bir hediye ol•rak 
bir 11 ne mi'ddetlc iki koltuk ve. 
receğiz. 

Kerdl sfnemı.nıza m0nas1ıı gör
dü~noı a<!ı, adınıZl ve udro?Al.ı1.i 
olrunaıch yıu.:ırak şu adrese gon. 
dnh!ı: I:•ln Ani Sinema • T-ıı 
,,eO.,., B•I"'-



~~-· Sallife : 4 

[• lş_e_ Q ~~]' 
Tenis maçlan 

Sonbahar tenltı maçlarının dönu
fınlllı, dün muıntaz bil' kalabalık kut 
le.• önunde, Moda Drnlz Klübu kort
lar nda yapılın ~tıı . Neticede: 

T•k tJrktJktf'r • Hasan • Reggioyı 
fi , 610, 6/0, l\luhltt.n _ Melihı 6/0, 
2 6, 9/7 m glup etmıelerdir. 

Çift erkekler Mac Rey - Holmes, 
Alaeddln • Seınlhf: 6/ 4. 6/3, Mul-Jt
ttn - Rerıjamcn, Zekı Rıza _ Haıııına 
bukmen galip ıcPlmı~lcıJ·r 

Bugıin fınal maçları yapılaca!. ve 
te eı·keklerde: Hasan ile Muhittin, 
çıft erkf'klenJe: Mac Rey • Holmc 
lle MuhıtUıı _ Benjamen kaı şılaşa
caklardır. 

Meşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 

KURANI KERiM 
Fotoirafla ......,..._ s.,et ıaefia bir ... ttc 

t.taaw 
20 Nntİm boyundadır. Yaldızla, hez ciltlisi 

100 kuraftar. T.,.-a içia hedi,eü 120 kunaft•. 
A YRlCA: Yine Hafız Ounama aeca••tlerini ha.i 

KUR' ANI KERiM. Türk harflerile bualmlfbr. 20 santim 
eb'adındadır. Yaldızlı bez ciltlisi 60, tafraya 80 kllftlflW. 

D•kk t Bu KUR'ANI KERiMLER yerine baza 
1 a : sahcdann bez taklidi ki;ıtlarla ciltli 

Kur'anlan .. tbklan anJa,.Im,.tır Aldanmamak için 

TASVİRi EFKAR 

BAS, oıs, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 

lcab.ncla süıırıd• 3 kate almabilir. 

21 EYLCL 

11 ASKERLIİc] 
Eminönü Yerli Askerlik Subesi 
Bqkanlıimdan: 

İııtıhkam Teğ. Mulıarrem Tev
ı nk oğlu Ah. Rifat 316 (240-56) 
·Deniz makıne ön vüzbaşt Ali oğlu 
Mehmcd Adil 303 ( 1392), Lv 
Asteğmen. Esad Muhlia oğlu O ~ 
man Nazır 316 (18424). Hüvı-
yet cüzdanlarile birlikte acele şu
beye gelmeleri ilan olunur. * Eminönü Yerli Aıkerlik ~u-
1,e.ıi lhflrrhğından: 

ı: :~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ı: ~~~ ~ ~ ~·: J .. K .... •r'ialard ........ a MAA_......RlF"""Ki'-tapb!Mllanaa .... • eduaa~dikk_..at edlWfll!il .. IWlelid~ir 
J 2 3 4 5 6 7 8 CJ 10

1 
Klrahk bo' oda 

aranıyor 

aorlaA'• 
ye 

Tbb. te ··men H.ıseyin oğlu lr• 
fan 316 ( 33 7 -20), Eczacı teğ· 
men Ali İh.sıın oğlu Rıdvan 316 
( 36967), Eczacı teğmen M. Sup
hi oğlu Abd\ılkadır 319 (38416) 
l .c,, azım zabıt namzedi Mt'hmet 

l 
- ...... -ı.-ıı--

2 

ıc .. 
Soldan •aia tıı 'J(ukarıdıın cr~rır,ı: 
1 - Musıkide bir fa ıl, 2 F.n 

yüksek den z komutanının. ~ Mal 
alıe VPrİ 1 - Bir harf, ' - iki ee
yia ortasında bulunan ,e!f.lf mad
de (ikı kelime) - Ter!!İ tırn yolu. 
dur, 5 Teıslndcn okur.:· ı z bir 
~ev 'l t.ıtblktne lıOküm vermedir -
Vfk'udumuz:un en tisı t11hak11~1, 6-
XAlnat Doktor, 7 - niı haşa. 
rat u .. ı k açıcı, ıı - 1-'thza -
Bir tan olmamı~ (iki kel mel, 'l_ 

Dahıllyc'nln zıddı, 10 'layv:ııılık. 

Diinkö hulmAe.ıının ha11edilmft 
{f'~ il 

J 7 ' 4 5 6 7 R 9 10 

1SELAM~AŞMA 
~ECELfADl-T 
sLEKF.;;f_AK41M 
4AL EM AL~TAI 
sM•J"ACIMAK 
6LAPACT•EL 
7ADALI ti fl\'f 
ı Ş- 1 K M E L E M E 
tM" TALIMiZ 

t ı\TfMAKrMEZE - - ------- -
-=-- lzn iti Kanatlı -

b1 J 

karıncalar istila 
etmiş 

lzmitte bir 

lnm mış ~ 
ı \ ı ıuteaklp fi 
h t n n aman z ı 

ı onra yak l ı ık 

tc 1 m edilmtt ve •e' kıf o un
muı,tur 

Bıı, Muddelumumtmiz: Hamdi Dıı . 
ta tnhldkatı blzut ıdare etn.cktu
&. 

lnglllzce kureları 
B kta /Jalkevindn . E •imizde 

U ılkteşrin 1941 tarı hinden ib r( n 
bagUızce kuı !arına ıı. agıd kı kiL 
de b'aılanacaktır. Talıplcı in E\ imiz 
lclar M ·m ru Bay Fc~z' c ıı ıırı . 
eaatla ka) Uarını yap umıılnıı . 

1 - Salı •e cuma gilnl ıi 4 30 
dan 5. O A kadar ar. bilenler için 
(orta), 2 Ayni gunlcr 5.'lü darı 
6.30 a kadar bllenler içın ( lıse), 3 
Ayni gunlcı 6.30 dan 7.~0 a kadaı 
ltilmi~·erıler için. 

Fitremfzı 7ine kartallarım içııı 
«ôklerden yağacak öliııne karşı 
bıı! koru} acak Kııılııy ıçın, ; uı -
dun yarınki koruyu ulan yavru 
larımız tçın verf'cetiZ. 

i 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden ı 

Galatasaray, Takaim ve civa
rında güner görür bot bir oda 
aranıyor. daremizde M. M. rü
muzuna mektupla bildirilmesi. 

Fatih birinci ..dit bukuk bikim
litindenı 

B~brek haıtahkla"a. lı:u,1 

BELSAMiTOL kallaaaaıs 

Rr.~;ıd oğlu lsmail Zuhtu 31 3 
<20°18). 

Hüvıyet cüz<lanlarile b"rlikıe 
Belsamit.>l idrar yolluını ternıı.iiyerek haııtalıgın ilerlemesine acde şube!·e müracaatlan ilan 

rının tedavisinde tc11lri kat'i ve •msllisiı bir müstaııı:ardır. F.cza- ı ==-==!"" 
nelerden arayınız. -

Satış depoım: Sami Aksu, Rahçekapı h B:ınkaaı arkasında ,.... 

16 
Hazinenin Fatih Malta Çar-

.. mbada 73 aayıda kahvecilik 
yapan Ömer aleyhine açbğı 40 
lira 80 kurut alacak davasından 
dolayı icra kılınmakta olan mu
hakemesi aaraamda kendisine 

1. - Or ıversite tedrisatı :nıı. Teıı.1941 de başlıyacağından sılada 
bulunan As. taı._;,f'ınizln •tla hni birincltetrlnin 28. ne kadar temdit 
edildiği. 

2. Bu sene yeni kayıt ve kabul edilmlt olan talebelerin ise 
1 

ve kana karıımasına mani olur. P.ılumum idrar yoll:ıu hııstalıklı&-ı I olunur. 

Rahvancılar :ıokalc No. 5. 
BUGONKO PROCRAM 

bir•ncitC!l'"inde okuln iltihak etmeleri ilin olunur. (8441) 

İstanbul Fiyat Mürakabe 
komisyonu Başkanlığından ı 

11.S No. lu ilin: 
Bu ilanda marka~ı '1e numaraaı teabit edilmit olan 'katar pey-

nirleri toptan 120 kurut peraker.de 145 kuruttan aatılacaldar. 
H.H. 372 
H.H. 287-286 
M.B. çuvalda 301 1-LA. peynir üzerindeki marka 
C.Y. 
U D. Ş.kir Süter 
A.A. 302 
M A. 295-296 
S.Y.L. 581 
H.Y. 30 
s. 243 
U D. çuvald!l cÜç yıldın peynir üzerindeki marka. 
NOT: Yukarıda numarası bulunmayan markalar Anadolu 

gönderilen teh'lii varakasının ad
res bırakmadan bir semti meç
hule gittiğinden bahsile bila teb-
liğ iade edildiği vaki metruhattan 
an latılmıttır. 

Bu kere hazine vekili tarafın· 
dan kendiaine ilanen tebligat ta• 
lehi mahkemece muvafık görül
müt oiduiundan bermucibi karar 
duruf1D8mn bualulmıf olduğu 
27/10/941 saat 1 1 de bizzat ve 
ya tarafından bir vekil gönder
mesi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere 1 5 gün müddetle ilan 
olunur. (941 /26) 

mamulatı ka!larlardır. Uludağ U.D. markalanndan yalnız Şakir 
Süt~rin kaşnrları yağlıdır. D"ğer U.D. markalar yukarıd41 zik- Fatih birinci sulh hukuk bikim-
redilen peynirler meyanında deiildir. cU.D. Üç yıldız Şakir Süter liğinden: 

firmaaıdır. .. .• • . .1 Hazinenin Ye{lilköyde Ümta~İ-
26 9 / 941 gunlu gazetelerde konuıyonun 25 / 9 941 tarıhlı ye mahallesinde Halkalı caddesın 

toplantısında ka~ar peynırlc ine toptan 120, perakende 145 de 6 sayıda mukim Avangelos 
kuruş n.:ırh kcı'lıılduğu tarzınJa neşriyat yapılm19tır. M,.zkur ne9· f.komilidis aleyhir:e açtığı 35 lira 
rıyn! komisyonu-ı reıımi ilanı olmadığı ve katar peynirleri hak- 28 kuruşun yüzde bes faiz ve yüz 
kında 105 No. lu ilin cari oluo yukarıda intitar eden 115 No. lu de on ücreti vekaletle birlikte 
jlanın iae yalnız ıfaret eclılf"n markalarına ait olduğu tasrih olunur. sizden tahsili hakkında açmış ol-

(8683) duğu davanın cereyan etmekte 
--- ---------------- o1an muhakemet1inde: evvelce bir 

ay müddette yapılan jlanen teb
ligata rağmen mahkeme)'e gelme 
diğinizden bu kere vaki talep üze_ 
rine mahkemenin ~ıy ben icrası 
jçin 15 gün müddrtle gıyap ka
tarı iliı.nına karar vcrilm' oldu
ğundan duru~manın bırakıldığı 
27 110 941 saat lOdamahke. 
meye gelmediğiniz veya tarah
nızdıın bir vekil göndermediğiniz 
takdirde muhakemt'r.İn gıyabınız-

Deposu: 

Z. SAATMAN 
Sal•anhanısm,Camcıbaııı hanı 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Gediklı Ortaokulu için her ıki mı ı 11ka inıtıh:ınına Kİren 

okurlann kabul llılteleri celmişlir. Alakadar r. curlarnı acele İstlllıbt.1 
Deniz Konıutıı.nlığına müracaatları. (8468) 

R A D Y O N lJ Z lJ N 
Muknmmel bır •uretw tıı., · . · ııtAhı için 

Radyo ·Nozhet 
Mue~~<.: e ine muracaat edinız. RADYO ~uz Hı-· r on sbt.em 

aletlerle mucclıher. atelyesln! <wriııı~ Jm ! · huhıııduı·ur. 

RADYO NÜZ /iET 
da icra kılınacağı tebli~ makamı- Galat:ı Vo~-voıla cadde.~ı No. 47 V"· , • ..,da Hıın. 
na kaim olmak iizere 1 5 gün müd ı • Posta kutu:1u : 26 IEI~ 
detle işbu gıyap kararı ilan olu- r 
nur. < 94 ı ı3 ı 7 > 1 Türkiye Cumhuriyati 
ZAYİ- 26'4/ 933 tarihinde ZiRAAT BAN KASI 

aldığım terhia tezkeremi kaybet-
tim. Y ctÜsİni alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 1324 lü Be
kir oğlu Çavuş Ahmet Balkanlı 

••• 
ZAYİ - Kadıköy Kızıl toprak 

nüfus memurluğundan almtf ol
duğum hüviyet cüzdanım ve as
keri tezkerl'mİ kaybettim. Yenisi. 
ni ahcağımdan eskisinin hükmü 
voktur. Kadıköy Gözlepede De
~irci Faik sokağı numara 11 Ka_ 
zım oğlu Davut 

••• 
ZAYİ - Adapazarı nüfus me. 

murluğundan aldığım nüfus cüz· 
danımı, askerlik tezkeremi zayj 
ettim. Y enil!İni alacağımdan es· 
kisinin hükmü toktur. 1324 lü 
Salih Ağanoilu. 

DOKTOR 

Sedad Y. umbaracı1ar 
ÜROLOG - OPERA'l'OR 

/, 'rar 11olıı ve teı a ııl ha$talık-
la.n nıutel assısı 

Ademi iktlılar ve bclge\·~eklığl, 
g e işeyen çot ukların tedavisi. 
Sırkccı, Ankara Cad. Scınıh 
Lut(ı apartımanı. (Tan Mat-

baası karşısı) . 

Kuruluı tarihi 1888 - Serma)eı>ı: 100,000,000 Türk liraaı 
Şube ve Aja1111 adedi: 265. 

ZiRAİ ve TİCARİ HER N EVi fi\ · ı\A l\ft AMEi ELER!. 
Para bıriktirenlere 28.800 lira 

Zıraaı 8ıuı&Uında kumoıı.rah ve ıtuıntıara ı;L ta aı, ıl he .~ıı· 

la.1nda 'D U 61' lirası buiuna lara Sl'ned" 4 defa ceki14C\lk ıkur 8 

Ue atatıdak.i plana ıröre ikran.ly< dağıtılacaktır: 

4 adet l Ol'" lıralık 4,000 lira ı 100 adet 50 lıralık 6/,00 lira 
" > 600 > 2,000 , 120 , 40 > 4,8(10 > 
' • 250 > 1,000 , 1(\0 , 20 , 3,200 , 

40 > 100 , 4,000 , 
DiKKAT: Besapl81'ınıhki parı&lar bir ııene !çlnde 60 !ıradan 

qaiı duşmiyenlere lkıamlye çıktığı takdırdc "'c 20 fazlasıle ''erile
cektJr. Kur'alar senede : 4 defa, ı E~lul, 1 Blrmcikinun, 1 Mart 

ve l Haziran tarihlerinde çckilerektlr. 

8.ao l'rogrıım 
8.33 Müzik 
8.45 Haberler 
9.<ıo Muı.ik 
9.30 Evln ııaati. 

* 12.:tO Program 
12.3" ~arkılar 
12.45 Habcrlf'r 
13.00 Şnıkıl:ır 
13.80 Orkestra. 

* l<l.00 Program 
lS.03 Ork tra 
18.40 Fas~l ı<azı 
19.80 Haberler 

19.45 Serbest 10 
dakika 

19.56 Müzik 
20.16 Konuşma 
20 'lO Şarkılar 
21.00 Boraa 
21.lO Şarkılar 
21.3G Aııkarn '>n-

bahar at ya. 
rışlarının ne 

ticeleri 
21.46 MOıik 
22JI() Haberler 
22.45Spor18r"isl 
22.55 Kapanıf. -- --- ---------

EGE SPOR - Spor ne,riyatı
mızda mü!ıinı bir boşiuğu doldu
ran «Egı· Spou mecmua91nın 
1 3 üncü nüshaaı yine gıtyet cazip 
ve faydalı >·azılarla çıkmıftır. Her 
apoıcuya ta' siye ederiz. * YURD - Üniversiteli genÇ
lcriı rıycla bir ç•kaıdılclan bu mec 
mıı.• 11n h• ![!İn i sayısı dolgun mün 
dr.r•·catla iııti~ıtr etmi,tir. Oku. 
VU("ularımı2a Lir fik:r \'t" sani\t 
m,.cmua'<t o 1an YURD'u ıa,.·siye 
ed-riz. fintı 1 5 kuru~tur. 

BORSA1 

27 - 9 - 941 muame) ul 

J Steril• 5.24 
1011 •J •• 130 H/5 
160 ••• :,. 
100 P11Hb 12. '37S 
100 v •• 

lOt• 1 o 've; er l'l y, 

Vr: TA jlu .. ~r_ 

-.-
1'33 EraanlA.S.C. -.

" 7 934 • ıYaıı· r:ı1ıru a 1 -
,, "/ '2 ili 7 20 ı5 

" 7,S 'il T rlc borcu 
Aııa. DP. y ıl .ı ı.ilmeul 

-.-
--.-- , 

., ,. yüzde 61> -.-
1 T. C. Merkeıı ~aakaaı -.-

[ oorsa harici altln fiyatllJ 
ı(c,adır• 

,,,ala• htlblrl~ 

""\ilçe altıa ıı:ramı 

ti Llr.a - K .. 
11S ,. .. 

] " ss • 

28 
1 Si 

I< 1 1 
EylQ 

1 • 

HWr'"'.'T 

D 

\..~DOt •ı ........ .v il 57 s 5, 
\ ıe 6 07 ı O) 
•h•UJf C) 28 s 1S 
hı .... 12 o 17 57 , ...... Jl sı 19 JO 

... ..• " Yarıaki 10 19 .14 16 

•n••• .. ,...•'""".,"'_"" ...... •• • -
Sahıbl: Z. T. JnJÜZZIYA 

~eşrlyıııt )lOdurü: C. BABAN 

Haııldığ: yer: Matb~ EBÜ7.Z}l'.t . .... -.- -
dedı~ınl yapaı am sı~n"i hayatında 
buna yardım cdeceglni ııiıyledi . Yine 
menfi cevap alınca ç ıkıp gitti. Bunun 
üzerine Aaron Dow'u çağırt.tım

0 

ve 
nıe ele~ ı sordum. İnkar etti. Dun a. 
bak Fawcett bllna telefon etti ve bu 
yalan hıkayenin ortnlıkta dol ına-

tigı pııralııı da hO•nuııiycUı.e şahu · ı l::liı ıkı aniye ~ lenllcıılcrı din- - Oıab 1ı, c.lcdı, fakat çok uzak 1 - Anııyamadım 1 
del rdeceklcrdı. lrd kten onr:;ı devam cttı : bır ihtımal. - Zaten ıııt çok f(lylı!rl anlıyaını. 

l\lu ldeıunıun.ı : Pekıılıı, şimd şu Fann) l\.aı er Bu rııda telefon çaldı. MüdOr, yonun uz 
Belki de, dedı, olabillr. l<'akat nıelcgin tık p cd ııız . Fawcett le a. dınl d k ı coııı ,ı ahızcyı Muddl'ıu. - Ne d nıek .sti) or ınuz? 

iş teı ın c dondu. rasınıla ne gıLı bıı ınuna <'b t oldu- munıı: c u1.attı: Gayet " nılırn. Cc ap verıucdcıı 
Rııhlp siızt' karıştı: ~ ınu da ııırı niıı.z - Sizi ısti)orlar. .. evvel ç&ntamdan dudak boyamı çı. 

DO\\'un katli olma~ına imkan To: !'foı k pad kan soı ı. baba - Hunıe yerinden fıılıyaıak bir müd kardım. Aıuon Dow, dcdıkt ıı cı. ra 
)oktuı . Bu ı in arka ında muhakkak I ma İluı J ı· det o)lcnlleni dinledıkten sonra kıı- dudaklıu1m1& biraz bOlR ııu düm ,. 
müthış bıı cani var. Hakkınız var Thumm; J<'awcetl padı ve bıze döneıek: yine dı:nnı ettım: l•"awre!t'i i:ıldur-

- Ne ırıbl! ı iSbı, Dow'un dııarı ile bir alakası 
- 8öyliyeylm! Beuden, Dow'u biı yoktu. 

ına mani olmak için Dow'a paı a 
verecegini ve benim de bu hikayeyi 
unutmamı Soyledi. 

Babam: 
Bııbaııı müdure soıdu: dun saha! baııknılıırı 50 b n dolaı· - Kenyon idi, dedi. Dow'u Lecds medi. Aynlldı yu iı•ne haktıkt.ıın 

Acaba nıaran oıhancdcki Ol'llll çekmiş ornıanlarıııtla yakalanıı_lar. Korkü. ıııonra llivı- ~t un: li ~ "ız:e ı~bat 

.. ç ay daha hapiste tutmamı istedi. Ben de IUa karııtım: - Tuhaf, dedi. Telefonda lconuşa-
Jlume memnuniyetle ellerini utuı. - Fawceı.t, Dow'un kendısıni ol- ııın Fawı..-ett olduğuna emin misiniz? 

turdu : çln tazyik ettiiHni soyledl mi? 
EminlRı. - JJtikemmel, mükeırım•ll DeYam - Pek aı anlattı. Dow, a 1ı olmı-

- Bana öyle gf'liyor ki, Fawcett, 
bu Z.\vallı Dow'a lki türlu bir oyun 
oynamak l:stıyordu. Enıinim ki Faw
C(•tt baıık:ıdaıı nıuhlm nı ktarda para 
çtıkmı Lir. Bunu oıcrencbıliı iz. IJow'u 

ediııh Magııus. yan bir meaeleden baheediyormuf. 
- Tcklıfı bcnı hayret icinde bı _ Fakat alyasl seçim 11ıra11ında bu, 

Dkmı . nuı uıı ebebinl araııtırdım. meydana çıkarsa vaılyetınl sarsabl
lecetinı söyledi. 

- Bıı o~ J nıı ? 

- t:, vr la l r şe~ oyleıııedi. Çok 
.ını 1 dı, ~z ıı lan kaçııdı: 

l>ow ona unıaj yaµıyormuı. F uka~, 
bu ı ıntıtjııı lıııııgı va ıta ıle yapıldı. 
tını aı . ıı ı d ın. (,,'unlı;ö il d gım 

Dow'un ce-ım ıııı uzıttaııııyaı.:ag-ımı 
k!!ndi~ine söyl<'dlın. Eğer bu şant.Uj lıliıı nıt-k i~ti,>ordu . Tahkikat baola-

vdaııa çlkaımak kabıl e aııt.:ak \ nc2 dil , k ndLmıı para ıle su tma. 
ııı hk<'ıne karaıUe hapis müddeUni ı;akt m, teldi, fakat kavgaya bıtşla. 
uııa abıllıtm, dedim. Pek ımılrlenılı. clı ve boğuşurken öldii, ·yec,.kti 
İş btiyütmek iMtf'ıncdicint ve eııf'r Hap"sbane mudüru De 9anlnıdan çek-

çaklnrın iç ııdc blı· tuı afı yazılı ku - Bo ışl anlı~ amıyorum. Şantnj. tuk sarho~nıu . l\lc"el ııl ıırtık onu edebilirim . 
çuk bir kl.t\1 Vlll" ıııı? ı cının, paı-ayı aldıktan "Ollla bu ıulR - ı:-eldi ııınnedPrlm. • ...................... . 

Mudür, dahili telefonla emir veı clı . mı öld ti rııı\• 1 bana gllrıp gı11 nuyor. Bab:ım: ETtesi gün babamla kvnu~uyoıduk. 
Biı aı. ı:oııra verilrn ccvnhı lılz ıte _ Rclkı aıalarında biı kavı:a çtk- - Aeele ctmeyini7., d di. Dow'un - Pat, dedı. H ydl Mü dc'unıu-
ılu~<h k: tı? Zira ı; •wcett kıındl kağıt bıç:ıg le ustiındr ııaı ayı bulmu~lıı.r mı? mİ~'e aöyleır.i)•orııuıı. Fakat bana an_ 

M:ırangozhanP.de biiyle bir şey oldünilmUş. Bu da katilin ha1.11 lıkh - Ha~ ıı ! F'akııt bunun eheınmı - lat: Dow'un ınasunı o!duğt nu ıtere.. 
•e'mediğini go~terlr Eger lııll. 11 cı n yeti yok. lılr ~erE gommfı'< ola .. ılir. den ar:lı1. im! yok 

M!icldeiumumi · 
Şimrl Fnwc;ett'ln bankadan pıı _ 

ı a r:rkııı ç l:ııırdiğini üil'I' llm. 
T leftnılu lır numiıın aradı ve kn. 

n ı ıı \a bat'ndı : 

Allo, Mulca~ı v. b"n Huıne>. 
Da ka bir f"} b ı ıl r.ıl ., 

ııldUı miye gelmi ol!!B:vdı, , 11111 dıı l Aıııl nıesf'lc. FaıAcett'ın katTni ~ "· ı Ziıll bu aözl .. rl 
bir silah lıuluııdururdu. kal 1 ııış o!.ı :ımııılu·. bo lıı l ıııı.: r t~ı ı 

Lafa karı tım: H ıı a~aı:;a knlkn • ıı E' l rıle. n 11 • rı'I o'du ır.u ı bat ll k çin 1>1r 
!\luınküıı: Fal::ıt kat 1 ., • 1 rirı i • yerl..erı: ~ :v cJ. iklı ı-:iC.ır buı \J cld c-.k>bl!lt-• 

ı i Oy!,. nıi uıını.>d ~ orilunuz Yıl ~ıu h k ln • ·u f:ılt:ı.ııı ~ bl R\ 1a.. 
ll'ı HıııııP. ıl !im. , caktı. İ:t n , o sıyrılmak iı,; n· 

1 M .Jd un ur ı a dı: (Dt • ~ 11 ) 


