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ANKARA 29 (AA) - R.Wc&••thm ismet lnönl c1oiamu 
,.Wöaiml münewlt.etile ........ L.silt-e Km alma Gearse 
ve Danimarka Kralı Cbriıtiaa tanıfmdaa ıönderilmit olan telMik 
... M ... •••• •"M•H•MM•••........................ • 

DEMIRYOLLARINDA 
kurtarablllr 1" B h / d M-=::-.-:::=:: azı at ar a 

~e IPJyyetl hir Wcliaya haYİ t lıd • J t I J 
=-~:-.:: a ıua gapııuı 

Rumenlerin iki 
piyade tugayı 
imha edildi 

Alman tag1Jll'• lerl 
bningra• llntle 
22 dm pıp111or -JIOBQW A. • (:AA<) 

h ubahJd -- e.lılill: 
18 .,ıeı ..... lue.lannm blltla 

eephe ho111Dea ....,.._. deıfaa 
etmitlenUr. 

Ceplaenf n --. ........, Wnd 
ft clardhctl ıt._ ,,,.... tup7la. 
n imha edlllllilt& J>llııun, auıtq 
•e er olarak Def lla nımiftlr. 800 
ealr ahnDUftır. 

G-.teWill 
Moüna, 28 (A..l.) - İstihbarat 

BClroaa t&ratıncbD ..,ncUI1111 8oT. 
79' ırece 1an11 tebHIJ.: 

l'1 e:yltllde lataıanaıa bltlln cep. 
-ile bo;uaca dlfnıWa ~f11ll7• de. 

-· eblıJilerdb-. 16 e,16141e 91 ~ ta71anıd 
taJıtip edilnıittlr. Bas N tanare kar 

bettik. l Şimal flloauna meuup geınller 

dtltnwun B bin •e ' bin tonluk iki ı Soa tebllfl•• •lre "-•rk eeplaeücleld nal_. 
nakliye vapuruna batırnıışlardır. orı , •• 

Salıil batar:yaiuUe Baltık :fılo u- ( l 
De bir deatroyeriııJ batıriruf1ar ve dl. , ııun gemileri bir 41..-" kru.aaôrtl A s k e .. ı"' Va z 1•9 e t J 
ter iki destro:yeri huara utratmıe- ·----·-:=======--~--..-.Jl11nhr. 

1000 tonluk bir ..... n petrol ce-

- ,!::!.'"!:,.~~=b;-.. , Harkof meydan 
Budi nni muharebesi mi? 
kurşuna mı Yazanı General All luaa S&bl• 

~SKl ORDU ICUIU.NDANLAIUllDAJI 

i)'ef qha meydan mubarre- ordu1arile beraber Harkov'un fi. 
· · -ı \aıafnıda Ku~ ve belki de 

o.ttdan Harkof Ye K.- ietika- L ~ rd ı 
tleriDd ileri haıeketıe bat a- mer&ez o1tn r•• o Q amua c...._ 

~ı eh • E •-- _._ .,---'un. bt bölaıeaile muvualalaruu t,a..; 
--..ar r. ~·- - 9&U-- bü · k el · · da 'mız vechile Od... ve Kınm ta· H t'!_n e9m fıendv~! ayaSoı za~ank 
raflanndalci muharebeler ve h•· ar11;~v. tua_ n aııu vye. uv-

L t1 n...:__ L d-L· Al vetlerının aag cenah ve Mi .,_. 
re&e er LTl......,...ll pt&m 11&1 • 1 b ld" 

d--'- ·ı · b _L ti • nını tutma arı mu teme ır. man or uıannm ı en ar-e ert-
ne mbi cleiildir. Kiyef imha Feldmar.,.ı Von Ruadatedt"m 
mqclan muharebe9iae itlinak et· diler ordulan doinadan dotruya 
mit olaa Feldmaıetal Von Rei- Harkov istikametinde ilerlemek· 
cheaaa ordularuun Orseneral te41irler. Azalt denizi boyunca 
Von Kleİlt " Cuderian"an arhlı <.,._.ı IQfa l. lltuft • •> 

Aln1an lebli~i 

Rusların üç 
fırkası daha 
imha edildi 

Allluaılar genüla 
Rulardaıa 13./)()(J 
u/ıeri ••Ü- llltlılıır -

Rua kumandanı il 
Kafka ıyanın ve 
lranın müdafaa• 
iıini gÖl'Üfecek 

lraDdald So•ret lmYYetlerl 
kaaaad ... Gaaeral Noorikof 

,....._ 29 (A.A) -Gene"' 
Wavell Rualarla Kafkuyanm 
mOdafaam mael.-ile diier baa 
meeele1eri aöriafınek üzere un 
Tahrana sebniftir. General bun-

(Dffantı •il• 8, .. ,.. • "'1J 
• Anadollı ajsınaınnl diinki ı•· 
~ ııııftnıkrit bir 1.ı.nt-- Bazı g!UP biletleri kaldU'Jlcb, Zonpdak 
._Am~~u ..... o -~- ye lz mir seferleri azaltıldı 

Harpclea •onra 

Polonya we 
Çekoslovakya 
federasyon 
kurulacak 

( lRANDAN GELEN ) 

ti, wlim ~....,-':! ~ 29 (AA.) - Haber 
paete, )uııftlakm..le. •1~ • . • ald1g1nuza ıiire demiryoUannm 
- -.ıı.i. ..,....bil-:. 6ir haıa taarruzunda üzerinde memleketin daha önce ........ .... .. 

.. 

miz bar p nefll' ·~- .._,. melen ıaaklİyatına fazla imUn ver 
..as Wr .....,. ohlp. - • • ilizlerin• mek için muvakbten •iıdalci Ankara (Wfo ..-.o - B_. 
~ .............,. .. ~ 9 tedbirler almmlfbr: nt ~ 'l'naa Oclan aJ•· 
de bü,Jik Wr teliri llais olm·kla ~ 1 - 1/Birinciı.:,rin/941 d· llDUn .ı.nk wrd1li bir ........ ...... 5 k ··ru·· nünden muteber olmak üzere, ~etlerin eeD8P cepliea1 ka ...... 

L&. .. _._tta .. .,., ruvazo Zonauld~ • Ankara aıruında Dl Jlatepl Btldielmi'nio kul'f'IU d1. 

~ ..,.... t~~claa her sün itl~ea yolcu btarlann- ::!~ ~~:~J:i~ 11:~~':.!: 
: ::;.~ .-ıettiiimiS .. babnldı ..... ~=.:.~:..~=-~-~1:'::...... ...... .. ..... _ 

~ ....... mukadde
rata taanla •tmiftİr· ~'in 
.......... ancak ... - kur
tarabilir " ı.ptere ile Amerika· 
._ bu mudseJi 7A'9tmalanna 
imkin )'Oktur.• 

Bu .Wer, pr1p bir t ... d!f 
-; olanık iki s6n evvel bu su· 
tunlarda cR•yaya 1~-.ı~ 
bllJ'OI'• ....ne çıkan ,._ ......................... , .. 
~~-................ w., hu 
pnkü kantlk harbe .,.. onan ber 
aiD tevlid etmekte olcluiu bula· 
.. maceralara tiksinerek bakan 

T ASVIRI EFKAR 
(Dtt•amı ıalı fı ı. 111tım 1 ıU) 

Difer dokuz harp 
gemisi de ha•ara 

ufrad ı 
ROMA, 29 (A.A.) 

İtalyan feyk&Jide tebHti: 
Cebelüttarıktan Akdenlu acıL 

1 ın.,...liı donanmasının 
mıt o an •· bu undutu yeri k ıfeden tan•. 

1 Z toıpllle miicehhez olarak 
re e ım ı ı-•-

1 !·'ardır Tayyare er ffiQI hava anm r • . 11 d 1 1 halinde tn lız f osuna 
a ga ar l rdtr 'l'eıblt edilen ne. 

ıaldırmış a • bl " e iki atır kru.az6r, r ti ~ e gvr urettt 
kruvazör muhakkak • 

1 •yf • a. ,atun 1 de) 

• Oduna yenı 
narh konuyor 

Marakahe k.omi&gon• bugün tl• ferHıalatla 
. • • ganaralı lcararını oerecelc 

hır ıçtırna r--
. nu Komia)'on, Kandıra, Şile, Vize, 

Fiyat murakabe k~IJUl)'O • i ve cliieıo odun ve kömür mınta
dün öileden aonra .v~~ 111~~:da kaltmnda 1aptın1an. tahk.ka a ait 
Ahmet Kuuk"m reisliii .8 t• raporlan tetkiketmıf ve hu r -
toplanmak oduıt ve köınur f,ya ı orları buaün meriyette bu nan 
l.n etrafındaki .....-. dcvaıP P (D-" ı ""' ' .W' • " dlı) ...... 

Ba~ıtlar 

f 

Polonya harpden 
aoara geniılemek 
istlyormaı 

LONDRA, • (A.A.) 
Pat ajansı bildlrl70r: 
Çekoelovak)"a Barıclfe Nuın in 

.Maaaryk, Mflttefikleraruı lmnferaa. 
ıına Polon1a ve Çek~ mL 
me11illerlnin &tideki mttttenk 1tqa 
aamelerlnl tndl eylemlıtlr: 

< DevGMı eolı.i/• 6, nt.a f b) 

1 

, ' FRANSA 
Sur iyen in 
istiklalini 
tanımıyor 

470 İtalyan dün 
ehrimize geldi 

€~~::..=: C.H.Partisinı·nkoydu"' ' 
Sari;venla iatiklllinl illa .mit ol -

~~i?~ sanat nıükila ı rı 
yapılan al7ut Ye arat detlflkljkle. 
rlnln hlcbirinl tanı .. mııtır. 

Catroua'Hn befauamlll Pranaa. .. ....,.... ................. ...... 



• ' ~hile: Z 

~ÖNÜN'-~JIJ 1( Havacılık bahisleri ) 

K~l;!•;c~~_.: Yurd müdafa~sında 
tu Ha~, harbinde her sün is- ederek _,ecaaa aeYke••• 

.mi aeçea ,_.. ,_ ...., fel'J'llt • ı • W • 

~~-=-;; .. ~E ....... ~........ av tayyarecı ıgı fafJ doJu akislerine fÜİt olayo- 1rir resmi ıeçit 
7
.,.w.. 25 Ey. 

naz: lal De GauDe'ün " lagilizle· 
<":Cibıdi ,ehrinin can !fiit· rİD DaUr•a Çlismelı i.teyip de 

1msi daha Df hafta, bıç sün Petaia t-.ftar18ft tarafından 
chvam ecfecelı? B&tün bir fe- atete tutulclald ... tarihtir. O 
hir balkımn, •iv alar öliime aiiDi Frama aakeri ....-.. .. 
.W.W.m edilmai, laiç de be- tes'it etti. 

. -------------
Hawııltuı gelebilecek tehlikelere lcarıı aleti/ • ".'"!~le 
en zigall. gi&lenilebilecelc lcuvaet av taggarecılilıtlır. 

Yedikuleye . 
Hlndlsbln ve harp tramvay· 
M a•n i • S.u,.&H'•• • 1 • k m· ........ -· ni ..... ış emıyece ı me1ı için 1ç .ı .. letia .. ~ 
a.epı;qet.n "... ·-...-

A••riluıga 40 i ifiUlc ..._,li ile •Mhd• _..... 
Wır lsınht- alı • slilııleri Wr • eto6ilsler ....,,,.,,,,,dı rac1a T...._. tllıW ..... .e 

Tramvay idaresi Amerikaya 11 Rm c....n..i iki ........ ,.... 
otobüs ıdparlt etmifttr. Otobüller llDCIMi ..... • ! l nt _.ı. 
dort ay sonra meml.Utfmllıe dade- llrini al• ............. ,. •Uf-
rılecektır. Her otobla otuneak " lardv Ba koafenma lnsiliz hr 
ayakta duracak ıekllde 40 yolcu isti. u..; Hbwt.n •• a,,... ukeri 

lap edebi)ecektir. Diğer taraftan
8 
ye I , C ..ı WaveD ! ı.1·amva1 aeferlernule de bam ıahdl. -•I· • •• 

1 clat yapllmaaı düfiDilbnektedlr. Bıı ~ ......._.~- .... L:.. 
ctımledea olmak üzere Bebek hatbn. Dilw tanıltaa ...-- -

1 da Ortakoyden aş-ta ve Yedlkule Hiadistama lıllldar y..,.1me..,. pek 
smıtıne tramvay işletiJmemesi der - mk bir ibtimel olsa hile bitiy 

-- -·--·- - · .1,.L1 k • · pıı olunmaktadır. ten nuan itibare .ı..., .e • . .. .. .. I leriaıin ba....da bir tayyaTeye ve- av tayyare sı IUl arının ta . vıye11 • • f11- .. A y tayyareu kuçuktur, fakat d . d b ' . t düfün ve avlarm yüksek akrobaıı ltud- B h dd• T • ..... a.Airlere psn 

rri olmıyan bir mahiyet arze· Dü,inüyorum, ild aene için-
diyor. a ... c1a perİfaa •e aç - biıcliaat clostlan diifmaa 
...._ 20 Wn insan Mr çöl ikJi- Japh, zihniyetleri deiittirdi, 
mi içinde_ ber .m önlerinden evvelki gün omuz omma ça"" 

aeçen erzak yiiklü ıemilerin ..,anlar, diiD birbirlerine kur-
çok aailmodır. Siırati heı· ya enız 1 e I~ &e;.ye ~b· il~ 1 retleri ve nihayet a• tayyarecile- ur ane ın epsı caat etmittir • 

tayyareden fazlatlar. 5000 met• de derha genye onere ır 1 rinin fedakarlık ve cüretlerinin ve Şadi temailleri Bunların ........ p~ • 
.... tile cayır ca,.. ymnyortar. ıktıl D • .....:!-d b .... _ fUn • ar... ..ug un e a ıııu• 

Bir ..-, afak bir ilndtıt, Ci· tazlatmanm zaferini te.'it edi-

r e S dakika gibi az bir zaman- ··1tsekl~'e Jt koymak mü~ çekil• Wr ajam teleıeıfıı .... -
dey --L-1....ilir. Haiz olduğu oynak-1 Yazan • E•klı· Alhay .JUk.. r .... Ufl Memnun.iye~ ~a~r ald~.ğı.mıza g'Öre 'l'ild""'i vechile Hindiatan hııduda 

a ~ H J • , un o ur. . . memleketımızın ıki en buyük sanat- ~ takalard iri ·va lık hiçbir tayyarede yoktur ... er 1 l Manş sahillerine karp İn&ılız kirı olan Bürhanettln Tepsi ft Şadi Da ,..._ ~ • a 1~ 
türlü akroba•i ha,.katona mute- Mecit Sakmar hava kuvvetleriWa gündüzün yap .,,,,,.~, "'' yok>nda Sonly• T•.,L aholin~ taliliy~ ~ar4"·.1':;,. "; 
hammil oı... h .. nuna ""kulmayı • • ı hklan akonlann Alman avdan nln ya><hii• &0.000 h,. nammdald nro '"- ,m..ı;.ı.. .. ~ 

lhıti'deki 20,000 çocuğu, ka· yorlar. ibret alanac:ak aabaeler 
dun, -"eli. iflcencebıiııı en kal'fııında der'n derin diitün-
ellmi olan.. açlıktan kmtara- mek ve bu misallerden den al-
cak ! ... • mak mnkiindeyiz. Ve ben 

Rad1ol....n airiltW, ma- eminim ki bu bidiH1erden ah-
temin eder. Silahı, makine tüfek- •tarafından karplanmaaı, Alman· vodvili temsil edeceklerdir. Kendile- ait plinlann ............... IÇlll •• 
lerile motör ana mili istikametin- üzerinde ipret veya kayıtlar yap- lann da bu gibi teknik haber aJ- rine muvaffakıyet temenni eylerk. silis Hint bükiimeti imdada mu• 
de konulan ve d\etör göbeiinden ması esası üzerinde lngiltered.e ma aletlerinin mevcut olduğuna -- cavir obın mm...._ aaeuwr 
•rbestçe •tef edebilen 20 mili· Radio reperage telsiz mevcelerı- ihtimal verdirir. Parti Ocak lanna emirler vennİftİr. &a-ı: 
metrelik topuduL Uzun mesafe- le tayyareyi haber alma ileti i- Av tayyaeciliji gençtir ve eenç takalar c1aJai Hincliat__. ~li 
lere gidemez, havada çok kala- cat edilerek kullamlmıya batlı- kalmak, ihtiyarlamamak mecbu- kongreleri prlM laadal Yi1i7eti ve Blümtan-

lıineli tüfeklerin takatalr.aa, nacak dersleri bu kadar sara• 
lanaıe .............. aç ft huta hat ft vuzuhla hiçbir boea öt-
h s 11elerden çdran hu wleri retma. Eimize faraat cliifmüt-
lloiDJor. 1>6tiin6:Jorum, JÜZ ken .,_ sahneleri hayretle değil, 
•mıera a..... öl""aminü mem- belki llİru teeuüfle fakat ma-
tekederin iatilimu, kıtali, fe- hehhık auliat bir IÖl'Üfle MY-

maz; benzini tükeniw. Birka~ hü- yor. 1935 de ilk ~c.rübeleri Y•· riyetindedir. Bu .ebeple avc~l~r CGmlıari)oet Balk Pardai İ•tanbol tWıi lapis .. eri mm•ak~r. 
cumdan 110nra da cepha~ ~~1- pdan bu &Jetler gıttikçe tekem- en eenç tayyarecilerden aeçilır. VUiyetl ocak kongreleri 1/10/1941 R.7aJa yanha mu!I- fUI'"' 
maz. Tek motörlü ve ~~ kıt~~k.- mül ettiril.mit •e geçen sen~ in- Tayyarenin hırçın •e aeri ~e_k~ tarihinde baılıyacak ve ayın 25 ine diki ---•a Anslo-~ dev• 
tir. Normal av tayyaresı ııt~ boy- gilteredekı hava ~u~arebel~~nde bntn bünye tizerine yapbgı fızik kadar devam edeeektir. letleriaia a..Lca .....ı~ ~ 
le ~ir tayyaredir. Bazı mezıyetle- kullanıllDJf oldaau ıfşa edılıyor. tesirlere ancak cençlik mukav~ Şehrimlz.in 16 kazasındaki Parti ....,_. Amerikm ~ "'81 

rine mukabil, bazı noluıanlarm_ın Şüphesizdir iri, teknik tefenuat, met edebilir. ocaklarının sayısı 367 dir. H.nimaa koaferamm llntl• 
da hulunuıu, çift kiti~ ve çıft mr halinde muhafaza olunmakta- Gençliğin bu maddi kudreti- lktl-t .. berlerlı miiuk ....... lııalunacaiım" P..-

cayii, felabtleri. Jma MRI ~elim. 
.ta iQleri 1rpermec1aı ..ıap Cilıatl B 4BAN 

motörlii a• tayyarelerinin yapıl- dır. nin müsmir olabilmem için lizım idi t.eldemiye Ymıkit ...._,. sa• 
masını mwcip obn~~· Fakat Bu dava. yani avlara. vaktinde olan dinamik kuvvet İlle, fiiphesiz ı Makarna azami sah• ....... ha1at! elM:llllDiyeti ....,_ 
bunlarda da tek k11ilık avların bombardıman tayyerelerini kar- ki yükaek fedakarlık '" caaret- fi ) Y fil•• ve hir luıftap ..._ tctp-
iyi va•flan e!'•ikt~. Daha ~~zla tJıyabilec:ek eurette teleiz mn- tir. • yat an lantm sona erec:ePlli...,... et .. 
havada kala~~~~ arka ~u~a: celerile haber alma uaulü heHe- Av ta~ te~kı .'!''" Fiyat lllrakabe Komiayoına. dh mittir. • ı...oun tenum ıçm bu ebıkhk dildikten sonra iki tayyare ara- meei. l>eıe117etin nefmeclir. Çua- makarna fıyatlarmı ıeebit etmlftlr. ~ ti ' im ıc..•ı •• 

1 lere katlanalmaflaı. . andaki .mat farkınm nisbeten az kii ancak bu ayecle bombarcb- Verılen karara s6re makananın a..ı. hiitBa Clllllııede n ,,._ 
TefrUl81 79 !'!!!!1...:_!!,!!!!!'..!!,! Av tayyaıecili~n~•'!..!:"~il., 0 1,,,.. mahzun. da kendil;sinden manlann maddi .. ~ yap- "'Plan ı.ıı... il, - ldlaoa ı......- S..,.. bw-· : 

vazifeler, ha.a ustünlugunu b- ortadan blknut olur. Bombarda- bklan tahribat 'ft zayiat .. ,..... da 42 kal'llftaD utaltıeakbr. Fi.yat- .... ~ ...., ... 
C. ... Pllf• levfçreclekl nl888181nl ........ il zanynak ve memleke~ ba8 vaya man tayyarelerinin müdafaa ei- azaltılabilir. lar bQ&1ln putelerie Din edilecek- SQiat• ebu ııl)etiııli im-ce ol-

kartı müdafaa etmektır. unun lihl kuVYetleıımC8ine kaqı MEdT SAKMAR Cir. ......._ ........... -,; ir 
.......... dew•m ....,_.. ' ;ç;,.dir lıl, lul;.e6 .. nouhanbe- """'" - * , ... &iNDiK llANIPAf"U'!A • - ........ . 

leri havalar~ ve ~ irtifa- harpte ara edil• GEiJDI - ~rtlaitte balonan fngtlb tiblali _.:taM--111 
.__ .... _ _ı_ E h" .. k ~ı bom· O, United Preu.. r 1 ki ı nJabette tıemia et. menşel1 manifaturalardaa 1000 an.. *· • 

Ba. l'ruaa Meelial .,.. ... Xllılle ndetfm.ı. bfmt Unn ... ...._.. n uyu . . y~ . in dtlD ADkandaa 'r ı • a • ı 1 . 1 dık lakenderun limanına ptirllmit- Çlakü • ..,..... ....... ....,.. ~ Tiai,. Jıminde MI' saııa. Ya. Jwıeleriu anetmek!jfime miisaade bardıman tayyarel~rıdar. im ekı bildirlUiine S6n, ~ p p ~ ~r. 11.:U:~ j ttr.' Bunların bir kısmı İzmir, bir ~ m8im Wr lem Al· nu.ı.. harpten°"'' .,.,,. ı .... nı - riea "'"im. Aneak hedefferle hızla alikadu 
0 

az. ......, - iL .,. " ..a::_ "'""' da ı ... nbul llaulfatunc>ler ............... _.,;, ............ 
ila ... _ - lılr - Pmkıında At~ lclo .od- Saı.et ,..ddıi !Oedo&we hü""'!"' M •- lılr '"· =. ot, .,..,':':; Bni•tino mah ..... r. Manlfatunı., ı.- .ı. Laainpadm -...... 
... 11&176 T184'e, Pra.... .... ... t.lep etelti• lıunmtı unde. mecbur ohana banu macldt teaır- hatlık hissi cörG- T Ü r k 1 y • d • isi ~ 'l takip kısa bır mGddet içinde satışa çıkarı- ecfr"I--!.. ~ .... ,.. mefl6q 
- - B-....,,,,.. bil. -· -., ltlb.., "!' l'ran· den Dyade korkutmak •o mane- nQyor •• TdrkiJL ....:.....:r~ ...,.,. la<akt>r. Manlfatunlarm -· bfr • - _._ ••• 
.._ benimle ıı6rtltmek 1i&ere aön- sız aefarethanesı tesfs. Sanıyen Af. viyatı kırmak için yapar. n.la IDGmtlsdeld 

1 
k b • ı • k l"kl R 

1 
ten kısmını divitin, hisse ve gömleklik bir bale .--iftir 

derilmie oldutıınu ve möay& Brtya.. gaaktaıada ıimendlferler inıası, ma. . la releri ile katta harpta iL n 1 ft 1 1 e .uı a~ sa b. kumaıtar teşkll etmektedir. am.en.leyh Kmlonlunaa 1e .. 
- ltmıclen sordultı bası ...nere denlerin işletilmesi. arazinin ~ Bır zaman r av tayı:.. .. sak kalacatı ku•. ~tenmı~ d Ok- * LAST}K TEVZiAT/NA BAŞ.. ni hir eephe tutman ve makeve-
- _...,;ciml doa - bil- ••in .... ı.u.ı ,....,.,,.... ..... .._ bombardnuo ~YY""' "'kil.:: .. uo tahmin odlh.. .~.:.na :aklaı. LAND/ - i•tanbul VUiy•ti la,. met ıöotermesi l,,.Uter. ~. A· .ıınıı. ta ı.oı--" ...,.. Mr - .. . aden a,....ndakı .. ı.ru? SO yormUf. Bu nJlt. lm,ında pba ıı..ı.. Naclori- ' , bulunuyorlu. Müdil•lüğil, dün oahahtan ;Ubaren -nı...ı... elecelı - ..., hU'p Bı1al .... - - ft :retı, fenniye! in!kt•ft,..lnln ham•: melTeye kad., d~~- bomba~: t.ınffi;n - - p.lall - ...... ;::,:,,.,, .. ym Ak "tomobll ı.,tikl"!n;~ tmlatma hao- ....--'ı::tı: ı..ı-.,.... 
- ..._ ...... -,. llrlJa- BOtDn maoanb. Pra- ••>•m•t> dm.an lafl'anlenam midaW. ~ ""'- fay. • • "- d•nlzln Botu .._ ıa,.,,u,. T...ıat V•I- hamla. • •--~- • Rm-
am .._,.. benhulo - -.. - _.,,. Fn•N .....,._ w.lannıa tok kuv.etlenmem yu- dab olar. -la •tiadea OfOiı7'I PWD• Roelarm om nan ihtiyaç u.ıeı.,in• .... yapıl- l,,.;ııe.e ;ı. ~ - . 
wt Jııtiyecefinl Ye bunun icin Pari- '9darlan tarafından temJn olunmak zünden bunlara avlarla hücum İnailtere bu Dik cettiiimia DMılre'e,i Mfl'•*mı•te- rhıe Termek tngL makta~r. tık parti olarak 300 llstik pnm ~ tarafmclan INal 
• bdar a.yahat yapmakhtum ben.. Ye neti~ keıfiyat bilabedel Afgan tmenin müşkül olacaia hakkın- ibılili ~ 1J dit llsler ~ pek ca. tem e4Decektlr. olunan harp sanayi mıntakaJan.. 
.. rica nm.i muhtemel eWlllwn• htıkfunetiae tevdi edilmek Ye lMmdaa ed_L• .ın..::....-ı ve bilhuea av 79 e • L • • • • • .. • ~· •• Y"' ......... mn iatihaali kacı.. h.., ...ıa.me-
.... - .ıoı.., Atpn hl .. mftl hiçbir tub.. 0&1 -~ ... '~"-'- ~ • . ~ l'fı\Jlll.dile ..,....,. - - - ,,.., "'"""'çar ..,~,. pet.roı ... halan bir yangın ,; J<6ttirmeleri lümı ıeJiyor • 

..... , ~ ..._ Pa,.;u ~.....,,,., A....W.. lfia r.- dunoo ~ - Çanakkalo ......,... fena -....,. '8maalarmda lataabW. vo Akd<nı.. ,..,., çen•lmıı oln,,,., ~ .. illa ndıjı ile _,,., "°' ........., -- dan t..ıarfk ""lecek top. ,.,.., cep. obmım!cıa n bncum edebıle- ''" oldnğu !atidlil odilm,. """''°'· •• ..,, --·• ..._m.,_ ın;;yı.,. muhakb> .ı...,. dahi bd R ~ ~ ..-
mlt .. - - - ................ ...- ............ b eel:leri me.fe Ya ıriibelthkte bu- Fal<a• u..- - Golihoı• •• . •lan ıı.aı.nn - oıa .... Tlrtıe. ... t.ır !b&imalı. Ankaradan, TdrkL r ""T ita: Balı • N n .ı,tL ..... _.. llıneuıa ,......,. olO. lund .... bölmeltte oöriilen ...,.. ,,_ -- ..... Çanu. nn ...ı. 8- .....,lltlni lhli! et- 1onln harp... maaun tal....,na ~ ~ ........ N nyMe azı 

B., •it• sün '"""' M. Tı.;,...ı,. al -. hıldamı teoiri ~ .... tanareca;s;.. kala - ....,. -· • ...ıı ı dal' duyulduğu blldir!len ıtmı.a .. - ~ _,.,. ...., ~ 4ıimı bir ..._ .. -· Bnpnın .._ ld h .. - .,;,, iatikbali olmadıiı. .. _ ... mııw. - lılrta!dir. Bil. IAgtJ- Ttlrld.,. - ... ,.,,,, y..ındo bulmak notl""lao ffr>lal>i - ,_, bllı6n Jm..et " P7'91lonnı 
ftrdltlm oevaplan fovblhld eallbi - ..,_.._,_bir.., - -.ı.. kalknu,. -1ıldlm w.. - t,,.ıı;a oa1ı1-... Ma- ••-. - ...,.. ,_n,.._ Hr. Bu anılan iki .ı..ı.tın -.ıara ı... ..ıu;. .-;,. .._ --.ı bulduğunu •• benimi• blaat oı......ıı. bıılanduia llmleri d ......... hao- tabu ini_.. .. diler Jerlerd• l>ta - ettlldea _,. ll!h.., -.do -- ol-uıdan ,...ı.. . 
.. r•omek Fnn,. hükimodnln me. Puankaro ""1don, ma- rhnıl ,__ iL Ba · ·ı.ı eülıc -.. - ..,...... tmlıo odHdlt! ....ıetıeı1nı l'Olefüıu Bofulara lrir ziyade bn ......ı..ıo aaıl mfiblm ulan Madıaotıa - fıir -. 
aafll a.Uıuul ;ktbaa•ndan bulunda- ıt..ı.ııe Parlata iıııbt edwlc a1aa -'.!u_ ~- ~fllo ~ hildJrlloa ftaı,.. flluaunaa -•n Al,...-.. .. daha ..... m«reL lm;ı Tor-in-"'"'!' •noau. __,_ - - ••I at 
.... bn .. t ••tlir•n; ve bunuo içhı - br!p nllıO ,. ............ t1i- - -~-L~.,~"'.:"" aorlamak •onı allıHa .. lnnıt...ı. kehl -- Mlll1N1 Alman • ..... ıı. Od hal'P - •rfında = ....... ~ a. s"vdl ~ 
Tlsfyenln keyfiyeti mösya Puankare.. ba:vettne kadar intizar etmemi rfca ve aY ta7.'ı:u~., -~- ması ba)'Tete tQaıtem. Bu harpte TGrk ••et *la lıMBef -ddesl. Tlrti,...tn hata herelrednden böyle ,..,..._ _ _.. -• • 
,. söylemesi lizım eeleeetini ve ken- etti. Ben de WlmeelNrlJe h ana beldeaea ika. mtihrm ~ ~ bir dnletııı kencU af,.e:lerhd 111.~ ni lhlll ederdi. Birine! medclenin bir arzunun kuvvetle mevcut olduğu _..._ ..... balı .. it• - de-•• ..........,, ....... kadar Pariala kal- ......, .. ..._ ....,'blmolt lnadretiııi ..... ..ı.- - t.ır -... - - ,.. -mı ..... , l.Udlll ol ... bD!r. Tü•ld" ,g.r .... llııont ....... Am• ı lior c...ı p_,., - ""-. ......,., mi bot -· "-- ı,ı. ...... defalar - ....._ Oaa-. ld. 1_. ,. Ttlrl>IJ'o bıotl*11 be - ..,..., f.....,ar - "'· ........ ı.Mıoe -"" _.ul . ...,. -ı.ı _. btldf. - - - - et- Av ..,,.....Uijjiııbı ...-.; Ttln;,,..ın ı..ııı.-. _;,. oı.n1t ~- mlllld ........... mok ıaı..eı,..u olnıdiye !'"dar olleri- W_ ., ..-. ••w ,,_ ~ tim. Alca....._ t.ır ,..._,... armeohıi ma,ldd......., ..ı..,.. - kabllt-..., • ·•- nnı. - .. _., ,. .. "* eok '"'"' -· , • ..._ - • .,...._._ a. 

B>rb< ... n ... ,.. "'""";:"' öBer.. ta1Yare filoav ........ - -- f.n. o- laJdmlalıilmeoi icin rikn &.ı..u - - "' ---,.. - .._ .. dL Jfl~m, Td ..... Je llal!wı bhlliL -'•• A- • 1 ....ı l!ıı Botlu _,. 1-a • - met !cin ....... .,.,. cWdi .. en ~ WL-- ...... ..ı..ı.. ......... fııtııi,_ - Çuıüka .... tant """' "'"""'1b todbl .ı. lıir - - y-. ., ......., .... - da ~ 
Ulm Ye benım Franaaya, Fransa • k et bir ti k.el le te'rahi tea. tak~ ve - r- ı.,. Jalemne t:eptt etmesi .,_ ı.. tne m r Yoeoslavyadaki htıcumlarUe ba cfbi -? pa•'P t L&W _...rn• 
lalkih,netfntn .. veti resmiyesl iizerL ..;, : ][ r ~ fabrikamaa Af da çalıplmakta •e laatti muhale- mum eylemektedir. Her oeye ·at. • lw•ae11 taühat ederler.) Fakat ı ..... tıar vermft olabilirdi. tnırUtere lerin ..treri ............ .tik fa .. 
• Ulmetia brarlqtuılclı. anıRanci. b~p ve tflfd fabrikas; kak ölÜlllü iatilzuı edea ..W fe- men bbı. tnsWslerta t.eafl&e 4fyet. 79 Yanan barbtnde oldatu lfbl, Al. lae Irak, Suriye '" lrana ~)ttltl btl. .,,.. etmfttjr. !talinin Old•w 

Berlinde bulunan rütekamızın in. teııiııi lçın masarifi lrendllet'ine ait dakkhldaıa da milraaıal ol11n.. 1eri oldutana ihtimal vennfyoru. = :ı,~ l~ °!ı::1::ı!: camlarla TtirkiyeJll Qnl ft~ Tel'- meak t.ir macize kmiaralnlr. ı... 
- mnwafakatile ı..n do bunu olmak ...;.. tetldkalla .. ,_,.. ... kıadu. "-Ttl- - ......._ ,.norlo _...,,. ....,_

1 
Dla, baou -· a. lld Wde .. T...,,., :ıDtwa ;ı. "-- --· luılnı! ottim. ......... bonm. doi- ...., - ve A-nla ......... - • ..a,ldli - -le.. ,.. ......,, - - , .. ...._ da mOmkDn .. ..,......_ en.ı M!h. mltW!1ı ..,. - ~1"."""' le. Ji ruatmalan ;:,ı;,.,.ı;.. palı: °" 

...... d-a Cemal P.,. ....Uı - vo ı,ıetn- nıadauler a• tayyueahıi bomWdı...., tar- ,_. -.. Kont....-• ....., - mamkOn oldniu kadar cabulr hl"' barekote ..,.....,. Tirkl-n llmld ........ .ı....:.ı..ıw. 
seyahat etmemi ıstı1ordu. Fakat vesaire hakkında tetkikatı f•niJede esil L--·lqtu bil ktl B - Tartl)wJa tleDllı taraf1Aclaa bir hl. RU7&nın Kafkas • Hazer bölreaia.. bttard olmak " ~ak iltedJti L Ba --'--L:.. Almanlann ..:....a• 
ben. buı mOIAhasata mohal Afgan ı.oı.- ............ Afsu!atan.. yar • ~ - • ~ '· •• ~ - ,...., an- b- - MI _..... ..ı,....ı lnı ba,...,tı olliıd>r. Bu ... ....,, amnınn 1nnra • - "":"'"'" tebaaaından Serdar Ahmet Cemal dan hiçbir 181 talep ebnemek tlae nun JÇUl ele tanarelerın selııına, aıtma abuk ~ tısımcelen aman her 141yden dyade bugün Ankarada kı harpte en .... uker S&JI et .. 
Ban namile seyahati tercih etmlt- methor Franm tetelılılaatı mıal ': istikametini. irtifauu vaktinde ha- ,.. ft8&ltf balvD bulaadrtrnı b"1al- eok ıtHaıet menfaati fkttzasmdandır. hikim olan Jtmlnanı anlatır. Türkler memiye ehenunl,et Yenlld.m. 
tim. ıı.ı.ı..ı mucibi ifdha" u•m ''"""lerinılon bl.tı. ......, ..,J;, ber almak llzımdır. Haber .ı- )"OJOL Efe• uylattan BıOI- ~":Z"":..,.~~ hlçbor ..... n olnlr """ .......... .., ._ ;çı. - ..ı- '9 
olan tevcilıl yeeJbe oehriylrileri -ki ettim. Ba tlrbtin bqında Prusa. po11alan, ..t.il mmtablannda 11- Jlcıiaslar belki •ria•hlllr. J'alrat temek fngiltere için oldufa gibi Al. mlılerdlr vhae b~nun içindir k1, D\ICÜ!1- .... Wnmat wfebnelıte • lanı.lak a-.ıo Atpn orduaannn m6f,.. ••n - ..-.. - ., .._:... middoti ......,.. • A,.. tanf•ndu Ttlrlder!n .. A• • ., .. ,. .... ıte tot.ılbU bir !ıumar. kil alnlr rlnna ıa•ka..- ..,..,. ..._ w -ti .............. 
"' - ,,,,_ mllbeoeilool- ,............... ........., - zalt1T. Dinleme Aletlerinüı bbi- ,... .,.,.,... ü Almulana tas. .,, -- ...,.. - «6- lmllr. B•lki do haklı olank .. har- • TOGAY 
dlr. bana Alcan tebaası olmak hak Lllf&r ftfdır. li ed de kifayet etmez. Sedanın ylki aJtmda 1 .............. Botulan ~ren normal yol Odeu ve Kınm tl- ~in askert, siyaat p7elerden alyade, Maharrmn Feyza 
Jn11r11ana da bahfediyorda. lleh (a...- _., y l ku lend· ·ı . karadan elde tutabUmesf bambatka ıktısadl 1\edeflerl olduğunu kabul •· I•--------
- Vail a .. Be wıaı;,..., - ~".P ""~ ve ...ı '"",!.. .. - lh,_ _..,, monll bir HrlndeD ...... diyorlar. ._,. mnhabir>mla!n "IK llllHABER! 
dn pasaportlannu ihzar ettirdik- ~~ ako.ak du'Vlll'lar yapıldıamı meseledir. in.Utan, TGrldyenia dot- Eter bu yol, geçilmesi mtım- dün iıah etmıı oldufu gibi Turldye A~ 

1 tem aonra pbet ..ıu mafı aldrlDde Pftn, bfal JJlda bir clefa, ..... ı. ıtıtiyoruz. .. ru olan bitaraflık anuaUD& inandıtı kente Tilrkleri dOfman etmenin lü- ihraeatı lkt muharip tarafın da ml-
enelee İnlcreJe .,.. bade Pulle mmdan hetkaJarmı fftGnmt,. ~a.. Zerlaklan dolrUl'an memba, mlddetce bOyle bir kmnar O)'Ulluna RDUI ~ktar. ~ek lmklnı yoksa, kemmel fıfne yanyabntr. Fakat kim 
aittim. tıran fırsattır. Ba cluete Nlllbnt tayyare aiirati olclaianclan. han- clret etmesinfa •bebl anla,ı.lamu. TOrk harbi eYlniyetle ltlsamsua bir kendini mGdafaaya kadir blr memle-

Bea, bu Paru seyahatine elddtn 1dr alllra ııaetennell}rfa. dan daha teri olan elektn1t aürati Jıfttttef'ik Ru.,._ tle trtfbatt lnrllte. kuvvet israfı olur. Bu harbin kaza. ketten mal almak isterse onu askeri 
pek btıJ'tlk bir ehemmiyet Yeriyor - imdada yetiti:Jor. Elektrik mfJ'VCe. NJI 11111 uada tran ln11nd• b'll aıhnaaı tmkinı blle olsa bu arada bakımdan rahat bırakmahdır. 

8"90f& H.,,n11• - FatDı, ır... 
Halife mahallesi, Bali Pata ca~ 
Ne. 89. Melctabunas alt oldufa -. 
kama s&tderihnlttir. BaJtdar. 

dmn. İ-;:=:;:::;::;:;:;::;::::::::;;:::;~~~~~~::::::::::~~~:::::~:=;::::::~:::::;-~:j!;::;:~::'.:: Cemal Paıa burada, Fraıuıadaki ıa elulıns bfaeıfmll, lıerberhı ılJ.ııe parası olmadJtı için, bu mltıert faz. 
bircok dostlarından lnıfade edece-~ ""'"" mankkat.ea tıeslim ede)'fm. Perapa. laJıtı daha ı.iyade 1fıne piıyordu. tlııl kaydettiktera IOllra töyle d1yor: ~ laa halkınta bunrune ~kabılecek Maksadı, her zamanki cibl, sadece 
c ... Klb ide buhındutum aırada de- , ~ _ P •' ,.. A --._ ktlıla -1naek boJluuaua borear bbıbır çlçefin kokusunu, muazzam fatıa hlkipayı hilmayun phrıylrlle. _ '-' CJ Ylrtldü. Blr pa rfumortnın "'10ııe bıt demetten intipr eder gibı ctter-
rine aneyledifim TeChlle Afpa .. ta- p)iDea JılıdeMiN •arda. Oradan ne ıertne dolduran bu banyı doya doya nın Fransa, İtalya Ye Amerika gıbt aamaıı ceçMı. v1triAi b1r INll'va •l'· kuk!anıak; ayni samanda, tı'teler, 
düvell muazzama ile doğrudan doğ. Etl.61 romaıt: 3 Yazan: Sermed TALA Y reder, sonra foeri strer. lif ot.un vaaolar, büUir kapJarla, kar sı'bt be.. 
ruya munaaebata resm1ye.i 8iJaSJJ9 -·-.............. _ diye öteberi fiyatlaruu ıorar, lllba. YU duvarlarla pınl pınl TQan bu 
peyda etmesi ve Xlbile o memle. tıct GÜNLÜK. ltlSlılIN j Babaa ..,.Uttıaıa d&ıünc:e una :ret, ya bir eıraı bıçaiı ahr, yahut koka ticaretbaneain.ln sbel mama • 
ketler Sefırlerinin de celbini temba 1ıuı.A&Aıı öder. ta Jalebir şey almadan eıkardt. Dört rufle sözlerine t.ir ziyafet cekmekti. 
-... Af--•ataaa itin hayati --.. l'erltad, •kata crlwıc:a, bannın tarafı kapalı bir ,.t-eır bahçeli lfbı, Rer zaman dyant ettiti bu ma-._. ,..,.,,_, 11t111wıa ~ U. k cGl9I oldutuaa c&'dtl Tr .. .,, 
Bdendlr. Jete enel& DM11J1 Briye. ""-·- .... ,., bir k44t da co • arovay. ic bayıltıcı tokalarla dohı bu r:tat-. tasa,. on beş fQn evvel gelea teır.-
aa Ye Wlilaıan Paankanniıt 'fllkt _.,... •-• ••hwM ..... lar, çanlarllll netell neıelı öttürerek. sanm heftaUU tanefftla .ımet ona gibtar kızın, bu muattar hava lçln-
elan nuiklne vaadlertnl kabul et- ..,., P ... pala,ata bir """ ......_ rengarenk, tıklım tıklım, fakat mil • IOnn& bir sevk Yer.lyordu. de, bahar çlçeklerlnln kokuslle ı:oeat 
eelrltllabı ealkl halardı. pCt...,... ""'-- hlqa ,,_.., tevekkil kalllbalıkları oradan llraya Gc1d ritrindeld clc.iblcınhı bfttu. bir UJeltek gibi dolattıtını 1'6rmek 

BQ. •1ahat pek bflyllk muarifi ~tadar. SO.WZ.Wits •- tafı7or, otomobUler, tekerleklerinin de dolaoırken, kafası. vını aokata te. lial• anuJanndan b1riyd1. 
__.. ._kta, ..._ .... KlldL '-'- ...... , la ülato 11sl• olanca hrsıle kayıyor; yaya~ar •. 11ey. çıkmadaa evvelki uı•etJt fikırıerı, Fakat, teqiha detru yeklqtıtı 
- laanllıalla ıııunıda Dıaaa lnı)'U.. ,.,, h clowftiw• olıftUfCI&. Ptwapo. yar satıcılar, razete mtıveuılerı. ka- blr kere daha evirip çevırd1. lirada, cöailne illten bır mauara, ne 
na. .. o1aa 1'ftll bla frenlda •ltıe. laıta. 0 

,,,.., Wr Qff 11t..ı kadala dmlı, erkekli bir insan serpıntiaı, ı _ Haydi bakalım. ,gel de 110 canım burnunda losyon kokua\J, ile sösGDde 
t.tf paradan .._ para bulonm.. w.aıM/ .ı.c~ ve l>ınılıırda.n lrirt. caddeleri dolduruyortlu. i kokulan HTkle ıı:oldarken. çtçek 61ii. 

1 
tezglhtar kızın bayalial bıraktı. O. cbfından. Veli Randan bet J1l8 İııe1- .Uı bır Gfk macmııı fl•t;ireceği Delikanlı. blru evvelki fikrini de •. ,a aldı na R"elnmın, Şu ıtşelertn lçın. J rada, b1r ,eyler almakla J11ıeKU1 lrir 

• linm alarak ,.a. t*taa.• ...U. Atcl,_• ..,., 
8

" lı..ı,a.. tlıtirmiye mecbur oldu. 1 deki mis ırtbt aular. ldmbılır tac bın kadın mflıteri, ayak 1e1in1 itWıace 
c.at P9ea ..._reıleki ..,..ıabd ~ =-•="="•= ~ -Bayat, ıahi cbel. dl)'9 dOıtın· ı taıae ;ıçetıo cenueshaden çıkarıldı bırdenbire dlhuntlı: Ferhada o za-

..... aaJa&tlktan IOln'll, ........_ .... ._.. .._,,,...,.. PıtNn. ol. dil. Dünyada her 181 ölümden ıbaret • Bayıla bayıla vil&Gmtlz. 'llrdiltamOz mana tadar bir ewinl daha gGrmedl. 

.. llfl• detim ediyor: """' iPa. """"" eıkcwm, '"-"et detil. Sona bJe olsa bile. ra dakika- pudra ne? o da. ....... pirbıeia, ha- ti. harikullde bir olft rosıe ~ 
cParlae muY&ulatımdan ild dn ffdn ıı. lltıtl"f ,,.,.,. lllmü ""°'"'- dakt varlıktan l.atifade etmeJr en a. ı klkatta kimbWr aeıua llmöı tosa. tı. 
~ Paankar~lle ~fim. Ken- ~ ...... kıJlıea 'elur Ben 90kata neye çık. Ama, 11eyleraın ti, aman aldamı'er, ~tanh, 1ıı1r lıMıfte, h bdam. 
- ...,_., -• wnmaae aL t dı" tıı S.rbere ırıcleeektlm. Zu. bltb lıeıfetrualile cördl. lanem. ~ ba ıaektaaha Mxhık, ha den yu&de yüz faızle ııtikru ttt. ideal aantm bir tadıDcla. &neli ... ... t.atkt edertm. Bao ancak ~· >1.._ .,_. 4Amlı .-..deJt ,... 

• •• 
Bt141 AWullaA Htıliift /,,_,.: Bo4. 

be kanın röründütü hbaini vere. """' HtJIM -1&'6t. likbetlnlsle ala.. 
cek kadar, butuJu, taptaze bir mey- kadarlar meıgul oluyorlar. T4llelenla 
ve kadar şeffaf bir ten: ince, U&un, Teya bizzat tahakkuk teft B. Netetıe 
t(iy zarafetinde bir endam.~ mtıracaattnb rica olaııayor. 
tulabllec:ek, maddeten mev 
yaklaıtıkça kaçacakmış gi 

bir ~cuttu bu. Penbe bir ,. Vecizelerin urhi : 
benzıyordu. 1 1 y- ~ 

Ferhad, bir an içlnde her oeyf a - ...... _ 
nottu. Bayatı, öltlndl, Perapalastaki Hlf 6ir ,an&, IMliWi 
baloyu, ameaamna blletle beraber ,/efi/tlir. T•lalilıe, '9111/an 
criyet verditl kolu fazla usun l . _._ 
gelen frakı; uaamıı tıraoını, •ırf bel'. yan iftara ı6aret ,,,.Mıai-
bere sidecetf icfa arlrasma t:elı:mır- tOtlır. ... 
ditı eski ceketi; hettl ZulaJden el- Her insan yanıJabDir, yanllma.. 
dığt yirmi bet kanap. her 18Y'i unut- dığını iddia edebilecek hiçbir kbrı 
tu. ae yoktur. Fakat 79nıJmak batb, 

.Hlfteri, ~tar kmla, tıfr krem 79nlı11 tıekrar etmek batbdır. 
mtlnakapsına airiıınltd. Ferhad, bir Yanlııı tekrar etmek, 1'&Pllan J'&D 
peri kası cibl fevkalbeter drdlitl bu 1111 anlamamak .,.. ondaa lılcbir 
gilze! mahldkun, alelide lnıanlarla, l8Y cstrenmemek demektir. 
alellde kelimeler kullanarak konuı- Bir yaulıı attolanabillr. J'alıat 
muuaa Adeta 1&1170rda. bunlarclaa bir 181 öfraü-. bir 

Klfteri, puarlJtı bitbdl; •nlrp P1 aaJqalmu Ve JaDbt tekrarla.. 
huırlanan minimini bir paketi eline nına, bam baJdbten tehllb19 
aldı: meltemin baf1f ititiJe, .. .erikle. 
ılbfile &iden, DUeDta bir HkNıher Y..ı..-. ... .., Ilı......, lb. 
bulutu rlbf kınat, 111mupt " up. ret almak, m- olpıt'sf ru 

~ JlriYOj•• kapıya doira asak- :r•:.ı~ ek....._ ......,. 
(0.....-. 
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Sahaflar çarşısı 

~SON:!~~ HABERLER~ 
j Dünya harbi 1 SOVYET 

tebliği 

l 
A 1 

ASKERi VAZIYET 

,, .... Midi ... ._, 

SaMfe: 3 

1 C. H. Partisinin koyduğu 
sanat mükafatları 

iler~en Almaıt kuYVetleri Roe- ANKARA "9 (HUIUll) - Ciralwwwitet Hallı: Partisi memle-
«Ealci• dmilen her,eyin, her müeuaenia ........,.. .. alelelaer, I 

ruh ıılncıdır. Fakat, ondaki ..... ti kim inkar edehilir1 Temeli ... 
kiye dayaaan yenilik elbette d• sağlamdır. Tarihi olmıyan mil· 
letlere bile san'i diyorlar. ı 

Kaldı ki, kültür babıinde, İl tiana edilecek ı.içbir ciheti huhm
malnıma bu, kat'iy,ede böyledir. Yani ilimde etkinin, yenİJ• te
rnel olmak baknıundan büyük kıymeti vardır. 

' 
761 Del .... , 

Al••• ........ 
BERLlN, 29 (A.A.) 

"(llfrltuıf Nli/edı'll d•ııa•) 
27 eyl61de iki Alman keşif taY)'&

resi Moskova üzerinde ve 28 eylülde 
de dlier iki bombardıman tayyaresi 
d ilıtırillm flştü r. 

tov i.tikamet.incle :yiirüyorlar. kette Cüael Sanatlan tepik maksaclile ( C. H. P. Sanat mükifa-
Bu hareketlerin neticesinde tı) aclmı tafıYan bir mükafat ibd .. etrnittir. Mükifat, roman, 

Harkov etrafında büyücek bw mibik, tiyatro, fİİr, resim, ı..,kel ..,. mimari lnaemlann. İiltm et
meydan rnuharebe9i daha olacak. mektl!dir. 
br. Sovyet Ba,kumandanlıiı ö- Bet .-.de bir dnredecek olan bw miikiıf.t&a ~er kola 

Ba kadar Jifı, Sahaflar ~al"flRDdaa konllfmıya baf Janırıç olsun 
diye ettim. Bilmem hatırlar mısınız; va.idile bir muharrir arkada" 
buranın ıermayeıi olan kitaplann sıhhat bakımından muzır olduiv 
dütiıneeaile yakdmsan teklif etmi,ti, de içimiz ıazlamıfh. 

Alman teblğl: - Afrikanın ıima
liııde tayyarelcrimb, 1'obruk clva • 
rında bulunan kışlala1·a n malzeme 
depolarına hücum etmiglerdir. Dilt
nıaıı hava muharebelerinde be§ tay. 
yare kaybetmiştir. İki düşman tay -
~·aresi de defi topçumuı tarafından 
dü~ürülmüştür. 

Çetelerin faaliyetj 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyct tıeb. 

lifine zeyl: 
teden beriden toplayıp sevkede· 2SOOL heyeti mecmuasına da 17000 lira tahsis edilmiftir. 
bildiği yeni kuvvetlerle Maretal ilk kol olan romamn mükifab, H.dcevlerinin Ommc:u yıl· 

Muzır tey in\ba edilir. Fakat faydası çok ve miktarı İle azalmı' 
olan eski kitapların, fenni fekilde temizlenmeleri kabil il.:en., yakıl
malan elbet bir cinayet olurdu. Hr.rgün biabir elden geçen para 
adlı maddenin de lüzumuna mukabil ııhhi bakımdan muzır ro1ünü 
bu arkada,ın nasıl dü~ünmediğine~. 

Matbaalarımızın tam ilci as11'1ık Arap harfli randımanına de
po olmal< gibi faydah bir vazife gören ve alimlerimize tetkik ki
tapları yeti~tircn bu mütevazi ?l'flDln imha1ını değil, mümkün ol
aa takviy<.'Sİııi temenni edeceğim. 

Az miktarda İng111z taY)'areai dün 
gece Almnn)anın şiınal batısına ve 
cenup batısına hficum etmiştir. Ha. 
car ehemmıyetsızdır. Alman defı top
çusu duşmaııın bir bomba tayyareııL 
nJ duşiiı miıotür. 

ltalyan tebllll 

Rus eepbeslndeJd Alman kıtalan 
gerWnde faaliyette bulanaR çeteler 
tarafmdan '10 i mütecavb Alman 
aubayı ve asker! öldürülmüştfir. Bir 
çok harp malzemesi tahrip veya iğ
tinam edilmlştır. Bu nıahıırebc esna. 
sında, harp malzemesi yüldedlkler.ı 
kamyonu, on tane 18rnıçlı otomobıli, 
seyyar iki tam1r atölyesi tahrip e. 
dflıniş, hep:sı Alman as'kcrlcrine mah 
su" iki yüz kutudan :fazla kon ervc. 
~~bbi malzeme, kıclık esvııp, ayakkabı 
ıgtınam olunmuştur. 

Şapofnikov'un talihini deneyecek. dönimünde verilecektir. Bu mükafata ha.rf inkıli.bından sonra 
ve Harkov sanayi ,ehrini kolayca netredihn.İf olan yeni türkçe eserler kabUI edilecektir. F..:ski M.rf-
terketmek istemiyecektir; fakat ferle yaZ11mıt ve sonradan yeni harflerle baıdmıf eserler bu mü· 
Alman Generalleri Von Kleist ve kifata dahil olnuyac:aktır. Seçimi 25 kİfilik ve mükafata dahil ol• 
Gud~n kumandaaındalı:i Al- mıyan bir heyet ıiz1i reyle 7apacaktv. 
man zırhlı ve molörlü kuvvetleri ••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~k;::;:ı~~em~ti kırmıya uğraşa. GI. w a vell ı Harpden sonra 
Don nehrile bfrleştiği yerden Polonya ve 

şimali garbıye doğru çıkan Do· T h d 
netz vadisi, Hcr.kov'un garbin· 8 ran 8 ÇekOSIOVakya 

Fakat maalesef bu mümkün değildir. Çünkü esasen mahdut 
miktarda hasılmı' olan eski eserler, zamanla pek azalmış ve yeni
den bu çarfıya düşmeleri ise bir meraklı kütüphane s&hibinin ölü
müne kalm~hr. 

1lOMA, 29 (A.A.) 
İtal~nn orduları umumi knraı-ı;a. 

hının 4B:l mıınaralı "tt>bliğl: 

Dığer Lır oolı;ede, çetele.ı· nltmıe 
Flnlnndıyalıyı imha etmişler. aillHı -
larını ve tcçhızatını alnıışlnrdır. Hus 
hava kııvvellerl de cephenin şimali 
garlıi bölgC'slnde kırk otomobil, beş 
zırhlı otomobil. ür top bataryıı ı, 30 
tank tahrip l-"e bır Alman pl)MC ta. 
burunu imha etmiştir. Biz daha dünkü kütiiphan~izi bugünküne nakledemedik. Bu 

nakil İfİ tamamlanıncıya kadar Sahaflar çarfısını imhi d.-.ğil, bir 
müze eibi wtünde titriyerek, mı•hafaza edelim ve hatta bir taraf
tan da muhteviyatını en fersude yaprağına kadar devlete ait kü
tüphanelere naJc:le çallfAlım. 

"Stalln 
orduıanıH 

ancak mucize 
kurtarabilir 1,, 

SERVER İSKİT 

Moskova 
konferansı 
toplandı 

Şımali Afrikııda, Tobruk ve Sol • 
hım c(•phelerlndc topçu fa:ıllyeti ol-
mu~ur. 

Bardıaya yapılan bir hnva akını 
esnasında, hava dafi topçusu taıa. 

fmdan iki dilşm:ın tnyyaresı, Alman 
avcı tan•areleri tnrııfından da dığer 
iki tavynre düşürülmüştür. 

ı n~ıhz tayyareleri, Rus şehri fize
rıne akın ederek bir kaç eve ve sıvıl 
hastahaneye bomba atmı lar ve on 
ikı kiş1yi öldürmüşlerdır. 

Orta Akdenlzde nveı tnyynrdC'ri. 
mızın dü§ül'düğil Blcnheim tipi 11d 
bombardıman tayyaresi, alevler icın. 
de yere inmietir. 
Duşman tayyareleri Trapaniye, 

.Marsnlaya ve Castel Vetranaya t11. 
aı ruz ederek yangın bonıbıılnrı at. 
mışlaıxlır. 

Palermoda 9 kişi <llmUş, 26 kİ§İ 
yarnl:ınmış, Torinoda, hava dafi top-

(lr., ...... , .... ,,,._) MOSKOl'A, 29 (A.A..) çu"u tarafından d6şürülen bir tay. 
lair muharririn kaleminden çıkan 1 C.lumbia Bradadcaııt.ing Sys. yare Candloln civanna dü1n1üt, m{i. 

d "k tel'in spıkeı i. l\loskova rndyosun. rettebattan beş kişi olmu~tür. 
• nıütaleahn_ ayni !'ün e Ame'?. a· dan konu~ıır.ık, harp malzemesi Düşman tay\·arelcri Mllano şehr.1 

nm çok nüfuzlu hır .matb':'al .zum- 1 temim ıçin Loplanan üç devlet iuıtünde uçmuşlarsn da, bomba nt • 
resi tarafından teyid edı'm" ol· konfemnsının bugun l\loskovada mamışlardır. 
muı hOf8 gitmez değilse de, doi· 

1 ılk içtimaıııı yaptıgını haber ver. Savona Marinanın ikametgih ma.. 
rusunu söylemek lazım gelirae m1ştır. halleleri bombalanmış, evler hasara 
(Heant) ıazetelerinde çıkan bu Amerikan heyeti reisinin 
iddia bize çok mübaliialı ıörün· beyanatı 

mü~tür. :Moskou, 29 (A A l - İngiliz 
Ruıyanın bugün, •itr giden, ve Anı •rıkan lıe~ctleri ihnsı 

fakat biç de nefes aldırmadan de- Kıemlin sıııayında Stnlınl zıyn. 
vam eden Alman tazyiki kar~ı· ı ı-ct cttıkt<>n sonrn krnrl1IP1·i ıçlıı 
1tnda mfüı,l<ül vaziyette bulundu· yııpı!an kabul rı>Rimlerındc haz•ı 

uğramıştır. 

Cenova şehrı de ayni şekilde bom. 
bnlanmışur. Bir kaç ev yıkılmııtır. 

la ktur bulunımı"lardır. 
i'unu arlık an mıy~n yo •. · ' ~ ,. ı 1 ~ e>zıova da bir akın ynpılmı"tır. 
Zaten tebli&-lerin zabıren mu e· . Bca\ cı boc k _ııc ııgıliz heve- Yarıl!'ın ve t:ıhrip bombaları ntılmış. 

k "b" .. "'nen hakikatte tınln askrrı :.znsı, Jngilterenln tı "ıkan vnn'"nlnr bastınlmı~•ır na iZ ı• 1 eoru • r· k B ük El . c T "' • .... .,... • 

Yekdig·ermi teyid eden mündcre· j G'10 0
'
1
8 
.. U)f J çı1sı rıpp ve 1 Hava dafi mermıleıınln parçaları bir 

Sivil ahali arasında bu olü, uç 
yıırnlı vaı-dır. İlfui~·e efraıtındaıı hin 
iilmıış, diirdii yaraianıııışlı ı. Bunlar. 
dan il:is1, hava dafı mermileı1ııiıı 
in fllükı neticesinde aJı'ı r yaralıdır. 

1 nera ... ac ııı aııe ı e uzun muıl 
Catınc:lan bunu anlamı yan ar vat- d t 1 ·-'! . kaç kı• \ 1 yarıılamıştır. 

. . d R e goru,ı lış ı-u ı. -------------sa o gibilen ıkaza a, uıyanın 
d Scf. l\1 M , k" . .. Anıcrıknn h ~l'tı re•sl Harrl. 1 ALMAN 

Lo.n ~a ın • • • nıs ının s~z· t ı n. • z tc.1.ıl IC' b vanatı11 bulu. 
lcrı kıfayet fmek lazımdır. Çun- ıı, k I.; ft ı. ı ıı d ı lal oı 'i .. 

Cephenin cenubu garbi lstlkamc -
tinde, tayyarecilcrimiz altmıı otomo. 
bU tahrip ve bir piyade tabunınu 
lnıba etmişlerdir. BJr ha\•a muha1'C
besi csnn,,,mda on düşman ta.n nrC' i 
d!lşürülnıüştiir. 

Kırım bö}eeainde 
1.ondra, 29 (A.A.) - Londrııya 

gelen haberlere g6re, Kınm bölge -
sinde, di>nıiryollarile dığcr ınuvn ala 
yollanna, Almanlar tarafından ~id. 
dellı hüı'umlnr yapılıııı,tır. Fakat 
Almanlar, berzahta ileri adımlar at-
mamış görünüyorlar. Yaptıklan tıı. 
arruzlar dnima önlEnmektedır. Cep
henin bütfin bovunca !'lidılctl! mubn. 
rebeler devam ·etmektedir. 

Leningrad müdafaası 
Mo kova, 29 (A.A.) Reutel'in 

hususi muhabiri bDdiriyor: 
Lenlngrad ctrn!ındaki muharebe, 

bir Ç(lk mınta'kalardn, mütemadi lıir 
hareket ınunmrebc 1 halıne gelmic -
tir. Ruslar Alman işgali altında bu. 
lunan topnıklarn derin akınlar yap. 
maktadırlar. 

Alman hatlarını aşıp kaçmıyn mu. 
vnffak olıı.n Jrcnç bir Rus kızı, Hu 
Uınklnı ıııın bır akın yapmasına 1111-

kiın veren bir haber ~Urmişt r. A. 
kıncılar bır knç Alman erkanıharp 
znbıtfni ycnıck yerken yakalamışlnı·. 
dır. nu hadiseyi tn"kıp C'dcn çarpısınn 
esnasında hiltün Almanlar ıilduı ıll -
mfiştür. Akına iştiıak rd n tnııkl. r 
Sovvet hatlarınıı donmeden clv. rda 
bulunan bir Alman bataryn~ına t:ı. 
nrrnz etmi~lerdlr. 

Prnvda gazete ınin muhablı i }lal 
tık filosuna mensup bahıi lıl rın 
fnnl vctınden de bahsetmektedir 

B .hı h· li r 'md! fani • r ni 

den, şıma1• • n ve şimali ,arkı- (I ;11cı nhıfcde-n dıvam) ı (J ixd ıahifede11 deıı4111) 
eind<>n geleceı.. Alman taarruzları dan başka Jranın ve petrol mın- 11 ikmcit.eşrin 19~0 tarlbli lıeyan. 

'h t 1 '- d So •! ak 1 "d f . . I nameyi :ilham etm•s olan tesanut ve ı a a arı &;arş:ısın a vye, er t a aT1nın mu a aası ıçın n ına· zihni ti h b.,.l p 
1 · · b' ··d f h · d. . .. ye ne aa ıp uunan oon)a ıçın uygun ır mu a aa cep e ı cak te bırlen muz.akere edecek- ,e Çekoslovakya huk ımetleıi harp. 

teşkil edemez. tir. ten sonra bfr Polonya _ Çekos1ovak-
Sovyet kuvvetlerj Harkov mey General '-V)well gazetecilere ya Fcdeıaıı~onu '1.Üc:udc getirmi~e 

dan muharebesini kaybedince. beyanatta bulunırrak demiştir ki: kı111ır ~ermlv olduklarını Mütt.efıkler 
Don nehrinin aşai;ı mecrası ge-ri· Rus Kafkas kuvvetleri Başku· arası konferansı huzurunda dostane 
sine ve Volga dırııeğindeki Sta- mandanile bir mülakat tertip edi. teşriki m aileri çerçev i dahilinde 
lingrad -hrile Rostov te.hri ara· 1 k ) b h h ld Roosevelt ve C rchıll tarafından 

,.- ece o uraa en er a e layya- ilan ve dıin:yanın emni)ct ve rc!ahı-
eındaki hat üzerine çekılmıye re ile Tiflise gideceg· im. Fakat · · i 

nın temın.n istihdaf eden pren ip. 
mecbur kalacaktır. Stalıngra • şimdiki planlar mucibince Rusya. leri tahakkuk aahasına isal etm yi 
d'ın garbınde b.it dirsek ya. ya gitmckliğim için hiçbir sebep kar•r altına almış olduklarını beyan 
parak istıkametini tebdil eden yoktur. ede~cr. 
Don viıdısı buradan T ulaya dog- Bir lngiliz • Ruı Kafkas veya İki hükümet yeni bir Alman taar. 
ru şimali garbi istikame.tınde İran kumandanlığı ihdasına lü- ruzunun linCine i11t1kbalde )·alnız Al
yükselmektedlr. Harkov ,şima- zum olduğunu zannetmiyorum. manyanın .elinde bulunan vesaitin 
linde h<rreket edc::ek Alman mo· I eııdC'l'.C tahrıbilc değil, Alman taarru. 

Fakat Rus ve ngiliz kuvvetleori zunun tahrip etmiı olduğu memleket 
törlü ve zırhlı te,ekkülleri Voro. arasında daha sıkı bir işLirliğı tc. !ere yardıın şeklinde sl~asi, maddi 
neç civarından Don nehıinin tar- minine matuf bir plin hazırlan· Te haklı ırnrantJler ıhdnııı ıuretile 
kına kolaylıkla geçerek bu neh· maktadır. Ecnebi radyolarının geçllebileccgi mütaleasındadırlar. 
rin, Voroneç ıle Stalingrad gar· Kafkaaa bir fngiliz seferi kuvveti. . ~oo >Velt -: Churcbill beyanname. 
bindeki dir.ek arasında bulunan • •· d ·ı · 'h · ı· · . b l tıuıı muteca\'IZ ınl1leUer1e onların 

nın gon erı meaı ı bma ını fUP e kurbanı ola ·ııetı i 
kısmının müdafaa kıymetim du· ·ı k lad ki b"ld' ·ıd·-· n mı ere ayn muame.. 

ı e BTfl ı an r ırı ıgı za- le ) apılmlll!ını kı>bul <.odcmiyccek olan 
türebilirler. man General fU cevabı vermit- adalut zihniyeti d:ıhUınde tefsir eden 

(Şu halde Harkov meydan mu tir: iki hfikümet, Avrup:ıdaki yeni niza. 
harebesini Almanlar kaz.andıkla- R d ~r · 1 . b • mın umumi emniyet, refah ve t .. ti. • a yo mu srr crı er zaman • 
rı zaman Ukraynada ve cenubı doğru muh lıc d l mni adalet sistemine istinat etrn si 
Rusvadalci bal<l Sovyet ku~vet- Wavell ba edme e emez er. I Jazımgeleceğl fıkriııdedirler. 

· . l un an sonra ııun an Pol L- lb lcri Moskova ıl~ ırtibat annı kay. 1 aöylemitti • onyanın ıwırp ve ıu 
bederek. Azak derıizıle Volga 1 t t r. ki • cayeleri 
nehri araaındaki bölgeye atılmıt d. ratnkd~pdra 1 arı tadarruzad ug~a- Loudra, 29 (A.A.) - Pat ajansı 
olacaklardır. Alman Başkuman· ıgı a ~r e ~ran or u!un an ı•· bıldfriyor: 
d 1 • t bl'ğl · ~1 K' 1 tıfade cdılmesı ıneaelesıni tetlci. Müttefikler arası konferansında an ıgının eon e ı erınue ı. .. . p ı H ı · N R ı l 

f h d h b d 

1 

kc henuz vakıt bulamadım. o onya nr eıye • nzırı aczy n k 
ye ım a mey an mu are esın ~ PolonyA hükCimetinın harp ve sulh 
kıuanılan büyük zaferden ııon .. General W.avell !~anda bir .. iki gavelerıı.e mOtcnllik olan hattı h:ırc. 
derece istifade içm lazım gelen 1 gun daha geçıreccktı:· Bu mud- kctinl şu suretle ltah ve tasrih et. 
hareketler yolunda devam et- det za• fında lrandakı Rus kuv- nılşt!r: 
mektedır) denilmesme gore tcı· veHeri kumandam General Novi- 1. - Polonya, Amerika ile İngıl. 
ınv~ur ettiğımız ~kılde brı Ha·- kof ile uzun müzakereleıde bulun tcı-e ltırnfındurı ılun edilmiş olnn At. 

muştur. !antik beyannamesın1 bu) fik bır 
kov meydan muharebl!-'ıne gôtu· memnuni~e'Jc kabul etmektedir. 
recek hareketler başlamı~ demek· General şunlan ilave ·::tmıştir: 2. - !Po onya, muuuırrıza kar 

1 
tır. Kafkruı Baskumandanı ile Tah. ilk evvel tlaha sanlmış ve çekmiş 

Tula şehrındekı silah fabrika· randa veya Rusyada göriişmckli- olduğu milthiş ıztıraplara ra{.rmen 
larına ve demiryolu duğüm nok- :..im ihtimali vardır. onunla her tüılıi mesai blrhğ nde 

kü M. Maiski ıon zaman!ardn 1 ıel e 1-,ı lanuı 111111 -. ı 
hemen her pün «Rusyada tank ı. tebliği 

civarda bulunan gı: llere Vt' nehir r< 
itada azatnı şiardır. 

Prııvdıı gnzt'tc ı bund n ba,kn söz.. 

lalırnnn IMırşı yapılmakta ol n General Hındistana gitmedenı bulunmaktan imUııada berdevam o 
f ddetlı hava tanrruzlan bu mu. ım ılk trıcm cket olduğundan ufer-
h b evvel büylik bır ihtimalle Sultan. den sonra gerek maddeten ve ge ek 

kalmamıslır, İnriltere biran evvc>I el 
tank gö~dermezıe halimiz feı a· 

de c ntchthofen> lsmın ı taşıyan ha\ a 
1ilnlnr nın !On gOnlerde Ll'nınırrad 
mıııtakasındn gorllnmlye bRr~ladıkla. 
rını lııldlrnıektedlr. Ru cRl•hthofcn> 
bombıırdımıııı layya releri 80 tnn'll
ıtlı'k gruplar hnl·ncle uçnrıık ··bir 
ırOndc yıı ın1 ikiye kRdar vnnın nkm. 
lar yarımnktadırlnr. Ro ta:n·nrelerin 
bir çoğu rlii•urülmüııtfir. 

are enin yakında vukua gelcce- l\bad ve Hıımadanı ziyaret ede· m nen idlliine ve tıım bir şekılde 
ğinc ddiıleı C"der. rek oradaki fngiliz kıtalarım tef· tatmin ed lmesıni beklemektedir. 

la11acaktın tarzında beynnat~a ıylcıı, 
b~lunmalttan çekinmemek•edır. Hıırriman, ilave dıııl t ı. 

Kovvetlı Alman tayyare tC'şekkül. 
le• • Donetz ha\'Zasındıı ve Moskova 
bolge lndekı dtışman de mlryolu te ı. 
ııatıııı muvatfakıyetlı bonıbalaını~lar 
dır. 

F. kı Ord ı Kımırı.ndanfarmclaın tiş edecektir. 3. Poloııya, zaferden sonra ıt -
E rı.~kli G~ne-ral pUn gayri meıru hareketlerinden 

Bu beyanatın, lnsmen !ngill:z. ~~- ı,ıılışu•.11nız uııılli olncnktı·. 
kumetini harekete geiınnek ıçın Çiinkü z:ıınıın, pek bi.lyüt.: bh ı.ıy. 

ALI IHSAN SABfS O d . bir taııe inin bile lanınmı~·ncağ na 
U ft a Y 9 n 1 kani bulunmaktadır. Bılbassa garbt 

ısöylendiğini farzetsek ~il~, k1~- mc:tı tuıizdlı. Kronstııd açıklarında bir Sovyet 
kruvazörüne bombalar isabet cttır11. men de Rusyadaki hakıkı va:rı· Daha ş'md'dC'n Husyay· Aıne-

h d"I ı·ikaıı t. )yareler le Amerlkan ~t m1ştır. 
yeti gösterdiğine fÜP e r.. ı eme%. ı' lü gclı ılştll'. 
Binaenaleyh Şark cephesınde Al· Finlindiyada 

Umumi vaziyet 

Hanlı an, Alnııınlnrıı l!:c> l:o 
tnan tazyikinin her gün biraz ,.rf- vn uzC'rine yııprnıılı teşcbhG C.nrl" Helstnkı, 29 (A.A.) - Fınlandiya 
t1ğı ~e (Leningrad) gibi çrk bulunmuş 01.~1.ıkları hau a1'mı ıı k·taltı.n, Ladoga gblundekl bütün a. 

Londra, 29 (AA ) - Tlmes gHe. 
testnln aııkerf ınuharrlrı, P.uııı cephe. 
ınndeki durum hakkında şöyle yazı. 
yor• 

müstahkem mevkilerin de bu netkesinde bu ı;ıchırd< hıçlıh ııa. Jııları ı~val etml~er ve temızlemiı-
tazyikler yiizünden ergeç düfec~· nr \Ulma gelmeıııl: ol muma mo 'l'• d 1 • Fln ha va kuV\'etleı i, dıln 

Alman Te Rus kaynakl11rından f!''-
1en haberlerde tim11li Rus bö11reslnln 
ıık ınlc zikttdilmesl cenupta mııha • 
rebelC'r1n ıiddetini ka\'betmi1' oldu
ğu mana~ını tauımmun ('trneı. Düş. 
man Kırımda hiçbır terakki ka)det
ı:nemıştır. 

ib• .. .. kt dır tehayyir olduğuııu da ıöyleını~ır. Murıııaıısk deınlryolunu bombalamış, ii muhakkak ga ı ıorünnle e .. · l ,..ı•atı )eniden hasara uğratıvıt ve 
Bununla beraber, henüz buvurı, muteaddıt trenlerı tahrip etmlştır 
Rua ordalanıun (Hearst) matbu· Bazı hatlarda Petroskoj O!tiinde cereyan eden 
atının iddia ettiği ,ibi. ancak bir hava muharebeııı e!nasında Fın 
bir mucize ile kurtanlnbilr.cr.k tahdidat yapıldı tayyarelerı altı dü:,man avcı 1rıyya. 
lı:adar reri .. n olduğuna delalet 1 reı<ı dii,urmüşlerdlr. Hava dafı top. 

d k • 1 de (l üıci ta~t/#dfm ıı.ııa:nı) (usu. dığer uç Sovyet avcı tayyaıc-
@dt'!Cek orta a aıtı emare er ı sını d6~ilrmiıştur. I<'inlandiya kuman 
voktur. Bilikis Ruslar her tev.e dan perşembe ve pazar günü ıe- ctanlarından Nagmuasohn ıoı ıncı 
rağmen mukavemette tfevam "~1• ferleri ve Ankara. • Zonguldak tayyareyi dliş0rm6tt.Gı·. 
yorlar ve Almııınlartn kartı.~ında arasında her gün ı~lı\ t"n yolcu ka- Kronatad'ın bombardımanı 
ancak adım adım geriliyo!Iar. tarlarından çar~ambn ve umar· Berlın, 29 (A.A.J - D.N.B. ı.jan. 
Hatta cephedeki umvmi vıı:r:ıyet· tesi günü ıder!erı kaldırılarak sının askeri bir menlıadarı oğıendı. 
lerİnden heniiz hay]i ~mİn ~ulu· Ankara - Zonguldiik trcnlen gı· gıne gorc, 28 eylülde üranlerıbnum 
nuyorJar ki Juıftalardanberı ~e- dış ve gelişle haf!ada beş güne \'c .Kronstad şehirleri en agıı çapta 
d • ' d"nl d"lll"rnn rr.al•ı!n d ·ı · ı· .Alman tayyarelerının ate"ı altına ıkodusunu ı e 1t<>1 • in in mış ır. .. 

nf b"I Modco· alınmıştır. Bu ntq çok tesırlı ol _ 
Üç taraflı ko eransı 1

• e h Ankara ile lzmır araııında Af- muştur. 
vada akdeylemekte bır rna zur yon ve Aydın uzerınden her gün Şark eepbesinın ş.ımal bölgesinde 
görmüyorlar. • • • • : ıcliyen yolcu katarlarının Kara- harekette bulunan bir Alman pıyıı. 

Şark cephesi hidısah, !stıkl~I. kuyu _ Al ancak ve Alıancak • de tume.ni bu son gunlerde bu.}1uk 
fikirle ve Litarafane tetkık edıl· Karakuyu kısmı ve bunlara miı· ı muvafiakıyetle yaptığı hucumlarda 
d·-· -'-"t · +· böyle görün· b t ube katarları ve Bolşevlklere atır ka,ıplıı.r verdırmış 
ıgı v-ı vazıye ın nnse e veren ş .. . tır. nu bolgede d!lşman 25 ve 27 c 

meıine rağmen, (Hearst) .ma.tbu- salı ve cumartesı gunlerıl kal dm· lııl arasında 41 tank kaybctmigtı;-
atında niçin mübaJiğalı ıdJıalar , Jıırak Ankara - Ardın • zmır ve Moskovaya hava hücumu • ' 
rıktığına O'elince bu, olsa olsa A· abatı seferleri gidi~ ve gelışt:: lierlln 29 (AA ) - D N B . 
"' 9 ~ • • • R şu ·1m· . , · · . . . aJan. 
merika efkarıumumıy~ının, •.• us· haftada be~ güne indın 1ftır. sına gorc, Alman savaş tayyarelerı 
yaya yardım mt-.selesmde ı'1u.te· 1 • Bandırma arasında 27 2 exlıll gecesi Lenıngrada ve 
hit bulunmadığına delalet eder. zmır ~e . lı en eks res Mo kovnya hucum etmışlerdir As _ 
z t n bu İfte tereddüt ve ihtı.raz hıt..fta~a dort ~.efa .. •Ş ~ k I~ keri tesı~ata yangın ve in!ılük bom. 

a e . un Amerikalıl11r:ı de: llrenını.n salı gunkı. se erı ~ a ı.ıı: balan atılmış ve bı.ıtün hedefiere 
Y~!nız bır dkıs·"ld" bizzat fngiliz !arak Fuardan evvel. oldugu g~bı isabetler elde edilmi~tlr. 
munhasır egı ır, d b'I Rus· haftada üçe indirilmış ve Denız- Almanl .dd' 
( D • ) ların a ı e, . d b d ı ann ı ıası omınyon • . • uhale· yolları selerlen e una uy uru • • 
Yaya yardım ıfİnde iılur m t F dan •v,•el salı gün- (Radyo Gazetesı) - Bedin 

kt dar muş ur. uar ~ d Ş J 
feti olduiu aöze çarpma • • 1 • 'şliyen bu kıaımdaki muhtelit ra yosu ark cephesınde ngıliz 

Nitekim Kanada 8afvekili ~: ke:;.~Jar da kaldmlmıştrr. iddı~sının hilafı":a olarak t~k. bir 
(M kemi) seçenlerde irad ettii'i /İk' . 1941 . lngılız tayyırresı bulunmadıgını 
b• 

8 
tukta «İnsiltere ve Amerj• 2 - 1 '.~cıl.~kefrıbn. I kdcn iddıa etmektediJ. 

ır nu • • d "tibaren 15 gun u , ır ay ı ve 
ka ıelametı, Rua!~ zafenn ::. ;ki aylık halk ticaret biletlerile 
bekliyorlarsa ha~~ 1edı~"':lartd t _ Zonguldak kömür havzası amelt:. 
zında bir fCY •0Ykr~ı. ~~re_ 8i müste1na olmak üzere alelu. 
1 • • deıno asıye cuıya ·ı 1 • k ld 1 erınm esuı file' h"" ·.,mum &'rup bı et erı a m mıştı'I'. 

Churchlll Avam 
Kamarasında 

beyanatta bulunacak 

~lmald", Finler Kandalaı·şayı it
~nl <·tııı1'1lerdir. 

R•ı~tar, Şluııelburgun clv11rına as
k"r çıkarmı,.lnrdır. Fakat Aln,nn!ar 
Rusları eeri attıklarını lddlıı edivor. 
lıır 

llmen gölünün cerıuhunıl ~ldd,.tJt 
muharebeler devam etmekte> lır. Dış. 
man m11halli m11flôbıyetler" uğra. 
mıotır. 

Snvvet radyosuna l?Öre Ö!Wl ve 
Daı?ö :ıdalnn nıulcavemet e devam 
etmektt'dir. 

L"nlnı?ı nilın d5~mek üzen- o'du • 
~unu g-1isteren hiçbir nlô.met YOktur 

('Pph n1n orta bölgcs1nde Mar~l 
1'"mocenko mukabil hücumlnına mu 
vaffakl\etıe> ıtevam ediyor. 

İngiliz tayyareleri 
L<ındrn, 2'l (A.A.) - Han Neza. 

ret•n n tebliği: 

Rn•\•adan en son goelen raporlar, 
t ''l!'llz hava te<1ekkülleri tn rafından 
27 evlı"ıle knclar 12 düşman hıvvare. 
ııt tahrip ı>dlldiğini bnclirmckteılir 
'R ;:ırn kıı"•bımlz btr av tavvare~in. 
drn ır • ttir. 

Bulgarlatena 
yeni Sovyeı 

parafUlçUlerı indi 
Sofy11, 29 (A.A.) - D.N.B.: 
Geçen eumartest gfinü, Bulgar a

razl~iııde Penık bolgcsinde kain Kra. 
petze, renıden SoTyet paraıutçülerl 
lnmıştır. 

Sılah, mtihtntmat ve infilak nıad. 
delerıle mucebhez biltürı bu Moakova 
aJnnları yakalanmışlardır. ... ························ ········· Taavirl Efk&; .. ··-·-· 

Bir hava. taarruzunda --
lngitlzlerin 3 
kruvazörü 
batırıldı 

(1 "'-' H.Ai/Mlnı cı.-.) 
batmıştır. Bir zırhlı ve dlter hi:
lıarp ıemısı ve daha kliçük ha. 
cımde altı harp sem1si, bır torpı. 
to nıuhribı ciddi surette isabetler 
almışlaıdır Bu mubaıebı:ler es. 
nasında şlddctlı tayyare çarpı*" 
nınsı olmuş, 6 düşman tayyaı~sı 
duşiırıilmu~. 8 tayyaremız üssıine 
donıncmıştır. Harekatı ıdare eden 
Albay ve hava kumarıdanlarındaıı 
iıçiı, tt'şC'kkulleri ba~ında olmuş. 
lcrdır. Kaftle içinde bulunan bır 
ticaret vapuru Sıcilya Boğazında 
batırılmıştır. Bundaıı başkn ce 
marı 23,000 tonllatcluk dığcr ıkı 
vapur Tunus açıklannda bntırıl. 
mıştır. 

lnailizlere ıöre.. 
Londra, 29 (A.A.) - İngıltere 

Aınlrallık daircslnın teblıgi: 
Ahiren Akdenızde bazı harekat 

olmuştur. nu harekatın hedefı, 
Orta Akdenızden mühim bır ka.. 
filenin geçmesini tenıin etmekti. 
Duşnıan hava kunetlerinin ıs
rarlı taarruzlarına rağmen, bu 
hedefe varılmıştır. Gemılerden 
bırl hasara uğrıımış ve yedekte 
çekılıp götürulmesi imkanı bulu. 
namadığından batırılmasına mec 
buı ıyct hasıl olmuşea da, kafıle, 
va rncağı yere u!aşmıştır. 

Kaflleyc dahil harp gemlJer n. 
den birı bir parça hasara uğ'ra • 
nuş~n da, süratinin cuz'i azalma. 
ınndan başka, Hvaş kabilıyetın. 
den hıçbir şey ka,·betmemiştlr 

TEŞEKKÜR 
nan, binaenaleyh . ır 1 a-;u Diğer tarifelerde bir tadilat 

Yeti köateklen~e~f ~:daki yoktm. 
memleketlerde ase u iktiza :.-~-.-------~~~~~~~ 
muhalefetleri tabii görmek 1 f t- atının bahia mevzuu ettiiianiz 
eder. Maamaflh bu ınuha e e netriyahru calibi dikkat addet· 
1er ancak efürm tenevvür e!~~: melde beraber, buna .fada ebem· 
•İne hadim olur, yoksa ~ukü. miyet vermiye de lüzum olmad .. 
metleri, kati olarak ~erdikl: il fikrinde ı..l•uyona. 
kararıardaa d~iirmi1e •ik 0 T ASVUt1 EFKAR 
ınaz. o cİIMde (H.ant) ..... 

Londra, 29 (A.A..) - Reuter ajan
sının parlamento muhabiri yazıyor: 

Churchlll baı;p vazıyetı hakkında 
yakında Avam KnmBl'asında beya: 
natta bulunacak ve Sovyet Rusyadan 
uzun ~dıya bahsederek, hem harp 
bölgeJenndekl vaziyeti anlatacak 
hem Büyük Britanya ile Bırleı1k ~ 
merlkaıun yaptıklan ve yapabılecek. 
1eri 7'ardum izab edecektir. 

NüıbHı (5) Kuruştur 

Ab C- _Jtf I Tiirki111 il"'"9 one ..,...riU için içl
11 

Senelik ...... ...... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb aylık ".......... 760 > 1460 • 
Oç arlık ............ 400 > soo • 
Bır aylık ............ 160 > 70ktur 
DİKKAT: ' 

Dercolunmıraıı ITJ'ak j&41• oh1a..._ 

Yakalandığı uzun bıı· hastalıktan 
kurtulamıyarak vefat eden anamızı 
ebedi tıtırahatgihına kadar gotilr. 
mek için bize refakat buyuran, ev:I. 
ınize gelerek ailemize ba~ saghğı di
leğinde bulonan, mektup, telgraf "l"C 
telefonla teeHiirlerını bıldiren azız 
arltadq ve heıqehrHerimıze derin 
tükran Te ııaygılanmızı sunarız. 
Malatya Mebueu Elektrik m{lhendis1 
1141Uol'p Öl{llR S..U... ()KIJB 

h k Polonyadakı aile ocaklarından tnd 
nar 0ftUyOr edilmJş bulunan Polonyaiıların za. 

(1 i1tci aa1ıi/tdna d•:ıcım) 

nıırha eııas tefkil eden Belediye 
Jktısad Müdürlüiünün -raporlarile 
n (Tasviri Efkm) ın nefriyı.tile 
kartılaştırmıttır. 

Cereyan eden müzakerel"'r ne. 
1ic,.sinde, ne,riyatırnızla fiyat 
murakabe komİ!yonu memurları
nın verdikleri raporlar üzerinde 
hemen hemen tam bir mutabakat 
m'!.rcut olduğu ı;öriilmütse de 
Belediye İktısad Müdürlüğü ra. 
porlarının gerek. gı&zetemizin el· 
de ettiğı neticeler ve gereksr mu. 
rakabe kom.İlyonunun nporları
na uymadığı görülmü,tü . 

Komisyon yeni narhı tesbit et. 
mele için dün akşam saat 17.30 
a kadar müzakerelerine devam 
etmiş fakat kati netice tesbit 
edilememiftir. Bu itibarla mura
kabe komisyonu bugün öğleden 
sonra saat 14 de fevkalade bir 
ıçtima yaparak odun ve kömür 
iş.in.i kıı1.i olarak halletmiye kara1 
vermiştir. 

Öğrendığimize gÖTe tesbit edi. 
ıecek yeni n.arhla kömürün kilo· 
ııunda 20 para ve odunun çekisın 
de de S0-90 kurut bir tenzilat 
elde edileceği ümid edilm~ktedir. 

İl'lZAR - <Siya~T Fırka Reisleri. 
nın Hnyııtı> tefrikamızı ya:r:ımırın 
çokluğıından bugun koyamadık. Ka. 
rilerınılzden ozür dileriz. 

ferd n sonı a derhal doğdukları top. 
raklaıa donmek hnkanını elde etml' 
Jerl icap eder. İşgal esnasında p;_ 
Jonyaya ;yerle,nıiı bulunan butün 
Almat.lar memleketlerine iade edile
ceklerdir. 

4. - Polonya, bu harpten arazisi 
küçülmü'} oldutu halde çıkamaz. Po. 
lonranın müstakbel hudutları, Avru. 
;ıanın umurni emniyeti çerçevesi da. 
hillnde memleketin emniyetini mu • 
hafaza altına almak ve deniıde ge
niş bir mahreç ve Polonyanın aeka
neııilı> tamamile miıtfınaaip iktısadi 
inkişaf imbnları temin €!ylemek '&"· 
t'('kllr. 

fJ - RoosewlLChurc.hill beyannL 
mesinde bildirilen ve mütecaviz mil. 
Jetlerin tamamlle ilahlımndan tecrit 
edilmelerinden ibaret olan gaye ta
hakkuk ettlrlld:k en bajka, zaferden 
sonra yeni bir Alman harbini gayri 
nıümkfiıı kılacak :monzam garanUler 
dahl bulmak fcnp eder. Bu garanti
ler ıimdikl ıhUliifı tevlit etmiG bulu. 
nan mulıtdif esbabın tetkikinden ıs. 
Ubraç edilmek iktıza eder. 

6. - Avrnpanın müstakbel emııl.. 
yet ve refahını temin etmesi için İrı. 
gilız İmparatorluğu ile Birle~k A. 
nıerıkanın berıi Avrupa ile mesai 
~l yapmuı &aruridir, 

Nlfan merasimi 
Edebiyat iF11kültesl Knlem Amirt 

Şnlı· Sıtlcı Akozıın'ın kızı Beyoğlu Kıa 
Orta Mektebi mualllınlerinden Nev. 
"l"are Akozan ile Kurmay Yüzbaşı İh
.ıııın Duray'ın nişan törenleri cuıoa 
alqamı şairimizin Lalelide Kanatlı a. 
partimanındalcl dairelerinde yapılmıı 
olduğunu öğrendik. Bu iki değerlt 

rvENı acıLacAK sı~;;;;,. am • 
Sinema severlerden gelen binlerce 

mektubun tasnifi bitmiştir. 
Pek yakında Tepeb11aında ~ılac ak olan bü ilk . 

Y • ~eme, rahat, yeni sinema müdiirlyeti bir anket • 
i bul aç uıış, sıuem& senr halkımııdan bir 

ıs m malarını rica etmi~ti. 8u ankete gelen biıslerce mektubun 
tasnıfı bitnıi~tr. Bir ık1 gün sonra isim illin ed lecKtır. 

Tepebasııda Açılacak oıaı Siıeına 
Bu mev6im1n n biyük hi cü...a olacak, en ,..ı, • fevkalade 

filmlerle en meohur sinema 711 chslan bu afnemada -"-") 
•v•" ecektır. 



- s.wı. : 1 

Salih Necati Eczabaıesi Babcekapı~a Yakıfllaı karsısııda sekerci lacı Bekir sıtaiı ~asıı~ad1r. Baska yerde sobesi yıktor. 

AdJi)·edeı 

Koca s ı n ı 
bulamayınca karısını 

ya raladı 
Topkapı haı·ıclnde ot.uran sepet(i 

• ç ı g nelerden Alınln knrısı GullO, 
Nefi cı in koca ı Ahmetli! rnünn e. 
lx: • • bulu uyormuş. Bunu haber 

ı:ı ı Ali, ev~ lkl gun Ahm t ı,c bu 
mesel ey 1 konu;;;ınak üı.ere evlerıne 
jtıLmiş, uncak erkek yerine Nefise 
adındukı karıaını bulmuştur. 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Jler yemclcten aonra ,n nde üC defa muntazaman 

dltlerlnhJ fırçalayınız. 

1 
Ncf se ile All bu yOzden kın·gaya 

tutu.şnau~ ve kavı,'ll sonunda Ali ııe- ' u R 11 y E petçl bıça •ın çek ı ek Nefi!!<'yı ya. 
nlamıştır. 

Dun Uçun~u Sulh Ceza aahkcm • ı• s 81 N K A s 1 
e verilt>rı Ali 1 ay 5 tnın müd 1 tle 

hap m tık· ın .,.e. hemen tevkif olun. 

muştur. iiçii k tasarruf * ZORLL fiU 'A OA TM iŞ I - 1 adet 2000 liralık = 2000.- Lira 
KumkapıdD oturan Güzin adında bir hes p/arı 1941 
" nç kız, e~' elkl aqllm, misafirlik- Q 3 > 1000 > = 3000.- > 

bulunduını konışusundnn çıkmış, IKRA wtiYE. PLANI 2 > 750 > = l&OO.- » 
e~ın ıı:ellrken 'lfehmet ndında birisi 4 > 500 > = 2000.- > 
önunü kesmiştir. KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 MayJa. 8 > 260 > = 2000.- :> 

<:uzin ald rmanıış, Mehmet koluna 1 Ağustos, 8 İlktefrin 35 :> 100 > = 3500- > 
lrerek: tarihlerinde )'apıhr. 80 > 60 > = 4ooo.- » 
- Guzcl kız; gel biraz gezelim! iill•••••••••••••8iııOiıııO•iıı>•mi2iliO•ı>iııll~=ililiıiıOOiıOii-•llİ>İllİi 

iye kendi ınl sor klt>mek istemiştir. 

~ul~;anb:\,:-zıy:~a::~·~:ndt~h~i~~: ÖKSÜRENLERE UTRll 11111 EKREM 
ş 'l indir ~. tchmet de kendi-'ı---------------------------------

h t tokatla ı ı .. uı. ç kk 1 N t• 
Kı~. b • rıp Ç!I •ırmıya baş.lamııJ, İ ana a • a ıa 
tı nl r f 1 ı dı )akalamı~lardıı·. 1ı 

Diin cürrı.~m but tlı: ncu Sulh Ceza MOdürlO•ünden : 
mıthke~ ın vertl n Mehmet l ay 

1 

• 
20 ~n mild J it hnpse mahkum Vil • 1. - K.ap~I~ zarf tuıul~le eksiltmeye konulan ie 76361 lira as kıu·Uf 
hemen tevkıf olunmuştur. keııf bedellı Ezıne. kazası Jandarma baataneaJ. 1Junali iııpabclır~ 
+ ERKE<':IN YANl'NDAN ZOR-t 2. - Bu ite aıt evrak ıunlardır. 

LA KIZ AUNIR MI '! - Evdoksiya 1 a - Proje, 
adında bir gen~ kız, pazar gQnO al:- b - ~usuı1 ve fenn1 !artname, 
ıamı yanında erk k kardeıi D mlt.rl c - l'npı işleri umumı, fennt prtnam• I, 
oldutw halde Blly{lkaılada çamlıkta d - Ba:,·ındıdık itleri genel ıartnameel, 
gezinirken Ahmet adında hır kay. e - S~hhl tealaat, elektrik tesisatı fennt ıartrtamell, 
1ıakçı ltarıılarına çıkmış ve Dlmltrl. :l - Fıya.t bordrosu, 
\'1 tt>hdltle uzaklaştıranı.k kıza taııal. g - Eksıltme ıartnameal, 
İot. etmek istemııtır. h - Mukavele projesi .. 

Dimttri in oll e ko maın üzerine 3. - İsteklılrr bu l~e aıt keşif evrakını Çanakkale Nafta MOdOrlO-
n P ' _ ğilnden bedels!ı. olarak görebilirler. 

yakalanan kaynakçı, dün de cürmu. 4 İhal 4 hl . i•- 941 ----ı --ı n t 11 de N rı h h'k · rll ı. 1 8 · - e ı ınc LC"Tln cuma.~ 5~nu ııaa a a 
mt.ş utma emezııne ve m~ ve Y MudürlOğü binııııında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
müddetle hap e mahkilm olunmuştur. S. - Eksiltmeye :ıtirebllnıek için taliplerin 5727,11 liralık muvakkat 
~hmet, kararı miltcaklp hemen tev. teminat vermeleri ve 1hale günunden liakal 3 gün evvel Çanakkale Vf. 
kıl olunmuştur. li) etine mfiracııaUa alacaklan ehliyet veaıkıuıile Ticaret Odası vesika. 

PoHateı 

Kağıt yüzünden 
arkadaşını · 

kalbinden vurdu 

aını Komisyona ibraz etmeleri lizımdır. 
6. - Teklif mektuplannın 4/10/941 cumartesi g0n6 saat ona kadar 

makbuz mukabilinde Konili!yona verılmlş olması ve posta De rönderilc
cek mektuplann ihale günQ saat onn kadar Komlıyona gelmlı bulun. 
ması prttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7. - Müteahhide arzu ettığ-1 takdirde Muhasebel Umumiye kanu. 
nunun R3 On<'ü mnddeııl mlıciblnce vereceği teminat mektubu karşılığı 
olarak ihale bedelinin üçte hlrinl geçmemek Qzere avans vc1·ilebllecektlr. 

8. - Taliplerin ehliyet vesikası alabllmek için Vilayete vcreceklerl 
istld:ıya bir kalemde otuz bin liralık yapı işi yaptıklarına dair vesika 
eklemeleri lazımdıı·. (8192) 

BiR HAKIKA T 1 Saym mutterilerimizin nazarı dikkatine : 

r.rı..w. " el....- ..., .ı.ı..M, Wr uı-.. U. S l N G E B 8 A A f' l ~. ÇtltlW 
Pırlantalı ft elaulı uatlerba bit.an hakik! naatı mefhunı lleaa olan SINGEIL uatleriıade toplaa-

9Uftır. Bana iclıa: 8aa' alaeatınıs uman, tend dlltria SlNGER uati alaa11.1ınaa n ... tia IMrln· 
4eld !İNGER marbaına, mfl•:eııemizin adreııine dikkat etmenis llznndır. 

Modayı takip eden her aarl bdrn .için bymetli t&llarile Te nefis iflerMSile baklltaten n.asan dik· 
kati celbeden Wl1le bir barUnıllde SİNGER saatine aahip olmak ldeta bir saadettir. 

s 1 N GER s AA' 1 Ho .. ~:-:" .::.iakbul HE o 1yEL1KT1 R 
No. 82-A Elmuh •• 11 pırlaatah SOO Lira, EMSALLERi GiBi lS SENE GARANTiLiDiR. 
lkkat : Slapr ... tleri lataaltalda yaı.s E•la 3a l merk H iacleld matuann'&!la eabh r. l ttaabıatda 
••illi~ .. Mal• y•ktur. Adrea: slNGER SAAT llai u:alan. lıtaabul E a laa•iL J'ıC o. 1411••••• 
l.tanbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve 

Ekailtme Komisyonu Riyasetinden : 
Keıif bedeU 

Ya~ ifh& ciu 11• flMl.lı.i~ti Lfra Kf'. 

AY'uofya Müzf.ai ıadırvanı zemini- 2453 07 
nin Kcfeke taflarlle t«ıviye ve tamiri 

Alt&vakkoC ~t Ebiltmni" nendtı, hangi P,. 11• 
'"Uctarı •aatte yapılacağı 

190 73 Eks !tme 6/10/941 paı.artesi gilntl 
saat 15 de Yüksek Mektepler Mu· 

" hasebecllığlnde yapılacaktır. 
Ayasofya Müzesinde bermuclbi keşif yaptırılacak olan semin tesviyesi ve buna ait tamir ışlert yııkarı

da yar.ılı gün :ve saatte «çık eksiltmeye lı:onmuıt.ur. Olbaptaki keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ar. 
keoloji Müzeleri Umum MüdilrlilğQ ne, tamir yerini mahallen ı5nnelı: anusunda bulunanların Ayasofya 
Milzesi Başmemarluğuna evsafı liıimeyı haiz olarak talip olanlann da mOteahhıUlk ve T•caret Odası yesf. 
kalarile muvakkat teminat ma'lrbuzl arını hf.mılt:n ihale günü Komiııyona mOracnatları. (8371) 

l 
ZAYİ- 1938 - 1939 ders 

yılı istanbul Haydarpafa lis~in
den aldığım lise bitirme diploma 

Ankara istasyonu civarında yaptırılacak depo için yemekhan~t YJ· ı mı zayi ettim, Y enWııi çıkartaea. 
kanma ve Ziraat Baş Müfettiıliği blnalan Ue Cebeci istn yon l\lnası 8~ ımdan eak" · • h ""k •· kt 
inşaatı kapalı zarf usulile ve \0 ahidi fiyat illerinden eksiltmeye konmuş. ısının u mu yo ur. 

' 'Zevcim 
Gözlerine 

inanamıyor! .. 
Ve on yaı daha gen~ 
göründüğümü söyliy,lı 

Z evdm "'bu dd- S.bnıı ••• 
deQ bir bart· .......... 

kadır,, dl1w. An- oldum? 
calc Ud 8J' Udar ..,ver alnımda ~ 
eözlerim.le ağzımın etraıawı çı~ 
1er ,.. bunışulduklarun varda Ha-

' lclkaten .. Yqlı.. ~unı. 
BuaQn .... botiln bu ~ ~ 
boldu ve arkadatlanm bir sene 
ircaı cildi gıbl parlak. nennln w 
yu:nupk cSlan d1d!me takdir naı.a
rile bakQ'orlar. Her aJcpm 7atmu.
dan evvel cild sıdası olu pem ... 
NDktek1 Tokalan kreminJ lcullanJo 
~ Terkibinde ~ Oniver· 
ıltesl profesörlerinden biri ıara!m
dan keşfedllen. ~nçlitin kıymetli 
ve cazip cC'Vheti olan .. Biocel • var· 
4ır. GOnıcUWert de clldi beya:-latql 
7\JlllUl&tan. ıtyah noktalan lidertt" 
ve aç* mesameleri aıklatııran beo
pı renlrteld To1tdıln krellllııl 1mJl4. 
~ 

tur. Bu inşaatta dö~me ve lentolar için mukta&l demirler idarece veri· 299 No, lu Ferit U ral 
lecckti~ 1 ~-~~--~-~--~---~~--~~~--~~---

1 - Bu işin muhammen bedeli cl55 000> liradır. 
2 - İsleklller bu işe ait şartname vesalr evrakı D. D. Yollan An

kara veznesinden c775> kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksfltn1e 7/10/941 tarihinde .ııalı günu saat 16 da Ankarada 

D. D. Yollan Yol Dairesinde toı>lanacak Merkez Bırinci Komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklflerin teklif mektuplarile bir. 
llkte aıağıda yar.ılı teminat ve vesaiki ayni gün saat d5> e kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

a - c9000> llralık mu\•nkkat teminat, 
b - 2490 sayılı kanunun tayin ettl~i vesikalar ile bu iş.e mahsu~ 

olmak üzere MOnakalBt Vekaletinden alınmış ehliyet vesiknsı, ehhyet 
vesikası için ihale tarıhlnden en az sekiz gün evvel bir iııtida ile Mü· 
nakalit Vekaletine müracaat olunmım. (6725) (8261) 

••• 
Palamut ve çanı kabuğu nakllya tına mahsus D. D/239 Nn. lu tarıre 

yeniden tertip edllmlıtir. Yeni tarife 1/10/941 tarihinden itilıaı'(ln mer'i. 
yete girecektir. 

Eski tarife, yeni tarifenin dışında kalan palamut huliı;ası için 
1/11/1941 tarihine kadar muteber olacaktır. 

Yeni tarifeye palamut unu ve çam kabuğu unu ithal edilm1'tlr. 
Faı.la tafsilat için 18tasyonlara müracaat edılnıclldir. (7178/8699) 

İs t a n b u 1 B e l e d i y e s i .j 1 a n l a " ı 
Darülaceze müessesesinde beıincl dairede mevcut iki belli.da yaptıra. 

lacak tadilat açık ekıiltmeyc konulmuştur. Keşıf bedeli 2769 lira 6t> kuruş 
ve ilk teminatı 207 llrn 72 kuruştur. Keşif ve 1<1rtname Zabıt 'löe Mua
melat MüdürlüğO kaleminde görillebiUr. ihale 16/10/!.141 çarşıımbıı günil 
ıaat 14 de Daimi Encümende yapılacaktu. Taliplerin 11k teminat makhuz 
veya mektupları, ihale tarlmlnden seklı. giln C\'vel Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğüne milracaatla alacakları fennt ehliyet ve 941 yılına alt Tlcıı. 
ret Odası vcsilı:alarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encllmende bu. 
lunmalıırı. (8720) 

Tahmin B . 
911,00 

560,00 

810,00 

• • 
ilk T. 
68,82 Fatihte Kırkçeıme mahallesinin M. Kemalpaıa cad. 

desinde 178 numaralı ev ankazı. 
42,00 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Fener eaıfdeslndc 

15 numaralı ev ankan. 
60,'7fi Fati:kte Kırkçeşme mahallesinin Kendir sokağında 

'1 numaralı ev anlı:aaı. 

Tahnıln bedellerlle ilk teminat mllttaHarı yukanda yazılı üç parça 
ankaz satılmak üzere ayrı ayı ı açık arttırmava lı:onulmuşt.ur. Şartname. 
leri Zabıt ve Muamelat Mildilrlü~Q kaleminde görQlebllir. lhnle 8/10/941 
çarşamba gilnü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
tik teminat makbuz veya mektuplarile ihale gilnil muııyyen saatte Dalmt 
Enciımende bulanmaları. (8456) 

Bursa Nafıa Müdürlüğündenı 
1 - Ekılltmiye konan Je: (Buna - Yalova hudut yolunun 1+300 • 

66+700) kilometreleri arasındaki bo &ulı: penin Sandoviç aialemlnde 
itıJ&aı, kapalı sarf usuWe eltalltmlye kooulmUJtur. Keeif bedeli 
(555033 lira 59) kuruıtur. 

2 - Ekslltmeai 10/10/941 cuma eünO aaat on birde Bunıa Viliyet.l 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu lıe ait hulisal kqif, ailsileJ fiyat cetveli, malzeme ocak. 
lan grafiği, fennt ve hususi, kapalı zarf usulile eksiltme, bayındırlık 
işleri şartnamelerile mali 1&rtname ve mukavele projesi Nafia Daire. 
sinde görülebilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için (26451 Ura 34 kuruş) muvakkat 
teminat vermeleri, üçOncil naaddede yar.ılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ihale gilnOnden en az beş gün evvel Bur 
sa vlliyetlne müracaat ederek alaca ki arı ehliyet vesikası, TJcaret Oıla
tıına kayıtlı bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ile birlikte mektuplan
nı 2490 sayılı kanunun hfikümlerl dahilinde hazırlayıp l0/10/941 cuma 
gOnü saat ona kadar Viliyet Daimi Encümenine makbuı mukab1llnde 
vermeleri ilan olunur. 

Postada vukubulacak reclkmeler kabal edilmez. (8156) 

binaya nakletmlıtir. Bol ışıklı sınıflar, ea yeni tedris 1 
Fransıı.ca tedrisat, bilhasıı. yuva kısmında azami 

iUna ve yenilik 

Yeni 

NURUOSl\fANİYE CADDESİ, No. 67 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden ı 

Orman, Veteriner ve Ziraat Fakül telerlne bu yıl kabul edilecek talebe.. 
!erin seçim imtihanları lstaııbulda Sultanahmette Yiıksek İktısat ve Ti
caret Mektebi J..onferans salonunda ve Aııkarada Yüksek Ziraat Enııti. 
tilsilnde aı,ağıda yazılı gün ve saatlerde yapılacatından namzet talebe. 
nin imtihan komisyonuna muraeaatları. (8377) 

TJF.RS GQ,. Saat 
ı~iı.lk 6/10/941 Pazartui 9 --11 
Turkçe 6/10/941 Pazarıe.l U,30-1'1 
1\ıtnya 7/1011141 Sah 9 -1! 
Bı70lojl '7/10 941 Salı 1',30-17 
Cebir 8/10/941 Çarşamba 9 -12 
Yabancı dil 9/10/P41 Perıembe 9 -11 

BUC0NK0 PROGRAM 
7.80 Program 
7.33 l1uzik 
7.<16 Habr.rlcr 
8.00 Müzik 
8.30 Evin aaaU. 

12.30 Program 
12.33 :M O-dk 
12.46 Halıcıler 
13.00 Mü.dk 
13.30 :Muzik 
14.00 Mliıik 
8.00 Program 

18.03 MOzık 
19.00 MOıik 
19.30 Haberler 

19.46 Serbest 10 
dakika 

19.55 Karıeık var. 
kılar 

20.15 Radyo gax. 
20.4Pi \füztk 
21.00 7,ıraat talı:.. 

vimi 
21.10 Müı.lk 
21.30 Konuşma 
? 1 45 'M lizil( 
"2.:'0 Hab~rler 
22.45 MOzilı: 
22.55 Yarınki 

pro~rıım 

lıçi istiyenlere 
Üniveraite m üd avimiyim, mıtli 

durumumu n bozulması dolayısile 
tahsile devam cdemiyeceğim. 
Herhangi bir müessesede yazı, 
tahsilat ve büro itlerindc çahp
biH:im. Kefilim vardır. 1ıtiyenle. 
rin, Tasviri Efkar F. 21 rumuzu
na müra< antları. 

ZA Y1 - Çocuklanmın Sarı· 
yer 14 üncü okuldan almıf oldu

ğum nakil ilmühaberlcrini zayi 

ettim. Y enisini alacağımdan e•· 

kisinin hükmü yoktur. Ali Şefik. 

Sahibi: Z. T. EBÜZZI YA 

Neırlyat MOduril: C. BABAN 

Baııldıfl yer: Matbaai EBlJ~ZIY.• 

1 

1 

1 

BORSA 
29 - ' - 941 ......... 

Lo111.fn 1 Sterlla 1.H 
NeyY!Jft ıto ıo a r 129 J275 
C.a•ne 1ICI la-. ' • - -
MaJrft 1M P.aaa. 12.19 
Yokoll• 10I v .. - -
Uo1'1'ıel. 10I ••• ; "" MH 

ESHA M v~ TAd ~U.A f 

Ylb49 S tll 26.Sl 
" s ., t tss Erp.IA..&C. 20.:ıt 
,. 7 9M ~•u-ÜRr••I -.-

" 
1 .. 2 il& 1 -.-

" 7,5 tıs T lirl& ..__ -.-
Aaa. o.., ... ....... --.-

1 t Ba ıl aeı a e .. U.JI 
1 T. C. Merkcs o a akaaı -.-
lf10rsı harici alt111 fiyat~ 
a . .. c1 ı1e H Lira ·- K .. 
ı<aha S.tlWrllll 116 " IO,, 
i(llç• altıa pa• s .. 52 • 

Eyl6 l: ':iala 

ls&J ff. 

30 
HS7 

Raaa:ıan J<umt 
1 E141 

17 
GG • : ın Hııır 141 

~ aİlill- Ezaat Vuatl 
s DS D 

Gilıa .. \ \ <M&a..11 12 t2 15 57 
O le <i6 09 12 04 
lk<l'.141 J9 29 ıs 23 
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