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Anlaşılm11dan kaba/ edilen 
laakikatler, diişünalüp yapılan 
ganlıJlardan daha zararlı oİa· 
bilir. T. H. H uxley 

(Şerhi 2 nci 1ahifemizde) 

L _J 

1 illi ef İnönü1 ·Alnian tebliğt 

Tikvin _______ ................ 

Dün eski silllh arkadaşı Büyük 
Atatürk'ün kabrine bir çelenk koydu 

~bedi Şefin hitırası bütün yurdda 
taziz edildi hürmetle 

Ankaı·a, 10 (A.A.) - Ebedi Şef 
Atatürkün üçüncü ölüm yıldönümü 
münasebetile bugün bütün yurd için

i de Halkevlel'inde, Odalarında, Parti 
t kurağlarında ve mekteplerde yapılan 
ı ihtifallerle Ebedi Şefin büyük hii.tı.. 

j ra~ı anılmış ve taziz edilmişi.it-. 
t Ihtifallere, her yerde At.atürkün 
' hayata gözlerini kapadığı dakikada 
saat 9.05 de bıışlaıımış ve beşer da
kika tazim sükutundan sonra söz a~ 
lan hatipler, en büyüğümüzün haya~ 
tını, başardığı inkılaphı ı anlatmış. 

' ~r ve büyük yasımızı en içten söz. 
eı·le ifade eylemi~leı·clir. Bu toplan-

işgal -
edildi 

Sivas topol gece 
gündüz top ateşi 

altına alındı 

DUfmanın esir 
miktarı 3 milyon 
&32.000 1 buldu 

BERLİN 10 (AA.) 
Alman orduları Baskumandan-

lığmın tebliği: . 
Sıvastopol doğusunda ve Kerç 

batısında tJİddetli bir mukavemet 
gösleren Kırımdaki qüşman t"'rı 
kuvvetleri daha püsküıtülmiış1 ür. 

tıları takiben de Atatürkün heykel 

Elden ele geçen 1:;;;~;@"L;.,;;;; 

Sıvastopola gece ve giindii~ 
fid detli h ava hücum lan yapımlı!'!. 
tır. Benzin antrepolarında ve 
anbarlarda büyük yangınlar çı 
kartılm~tır. Deniz istihkamı li
manında bulunan bir Sovyet kru_ 
vazörile büyük hir ticaretgemisi 
tamisabetle atı!an bombalarla 
ağır hasara uğramıştır. 

Almn hava kuvvetleri, Doneç 
ile Volga ara!'lınd.ı ve Moskova 
etrafındaki sahadd külliyetli mik. 
tarda Sovyet nakliye va'<ıtalan 
tahrip etmiş.tir. Çok sayıda /\.i
man enva~ tayyare teşkilleri. Moıı 
kova üzerine tahrip ve yl'.nStın 
lfombalan atınıslardır. 

b 
yas içinde geçİI'miştir. İhtifalin baş_ 

~anlı Tu·· rk a yrag""' ı , ~:;;a~l~aa1~~ü~~~:n~:,~:::t ~~ 
:'( ;~i g~:~n ts!:~!at:bn~~k~:~~ı1:~·~~ 

ismet lnönü uç yıl evvel bugün 
Tiirk Devletinin riyasetine seçildi 

manevi huzurlarında bir tazim vak. 
fesinde bulunmak üzere kabre gel. 
dikleri zaman muvııkkat kabrin bu
lunduğu müze binası etrafında çok 
kesif bir halk kütlesi yer almış bu

(Deva-nıı ıaltif~ ~. l'İf'tıın 4 de) 
Milli Şef İnönü, &,vekil Refik Saydam ve Cenelkunnay Batkanımız MarejaJ Çakmak, 

Ölünün bUZUl"\lnda 
Büyük Diin sabah, tam aaat do&w8 bet geçe, Meriçten Arasa, Ho

padan lskenderuna kadar on sekiz milyon Türk, yaşlısı, genci, 
bet..., çoctlğu, askeri, m-elttepl:sile tam bq dakika nefesini kese- l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••"••••••••••······-··········· .... -._............ ·· ...................................... . 

.... kalbinin çarpınhs1111 gidiyerek büyük bir inıarup manevi llu. , ' ' c 8 JI Meelis :l r ' 
aurunda hareketsiz kalnut, aa.nki .&.enmllf, ...ıaki heykel kesilmifti. I Akd • d 1 ı GllllHI J 

Ebedi Şefin iiç'Wlle~I röZlerini kapad!ğı o ~cı ıünün aa- eDJZ e fa lg Q nın ...._,_u qr~lle anmış, IOtn"a Onmı hayatuil chnlem-., OnViı ya. • • • ___ ..... _____ _ 

~i nesiller için efsanelerle, harikala.rla, mucizelerle dolu zanne- b • / 
~~ecek mena.kıbını bi~ defa daha gözleri _~nünden geçirmifti.. Ata 1 r çarpışma b il t 1 em e ileri 
türk, yatmfci nes;Jlerın efsane zannedecegı bu kahramanlığı Türk u 1 u n o p a n 1 y o r 
!1'illetini anlamı~, ona iunnuş VE' kendisine de onu İnandınnıt bir B • Jt [ • 
:::.co~~~:~:n yapmıfb. O, Türk m~1~~~::1t:e::,~gee!~i~~:~~ 5mt~) k:file~ ~::ı!~~~ N 1 s ve K o R s t K A 

=:-

Ciiniin yaz. ı$1 •················ ...... . 
Yine sulh . 

rivayetleri 
ulh rivayetleri, beşinci veya 

1 ÇOrçil'in 
: nutku 
J a p o n y a, e ğ e r 

harbe girerse, 
bizim de harp ilan 
etmemiz bir saat 
gicikmiyecektir 

batırıldı 

Bundan ba,ka iki İtalyan, bir 
İngiliz muhribi battı b ir İngiliz 
kruvazörü de hasara uğradı 

Çarşamba günkü Meclis içtimaında 
Başt1ekilin umumi vaziyet hakkında 

beyanatta bulunması muhtemel 

Alman •Fransız 
işbirliği bu emellerin 

tahalc.kukuna mini 
olugormuı 

ROMA, 10 (A.A.) Ankara 11 (Hususi) - Cümburiyet H a lk Partisi Meclis Bern 11 (AA) - Röyter: 
İtalyan oı·dulan umumi karar- g rupu yarın ( bugün) toplana.cakhr, bu toplantıda Hariciye V ekili Bern.de beyan edildi~ine 

gahının 526 numaralı tebliği: Şükrü Saracoğlu M eclisin tatil olduğu müddet zarfında ı;eçen ıi- göre, Almanyanın Fransız -
Orta Akdenizde ı.cyir halinde yasi ha d iseleri ve bü tün memleketlerle olan müna.,ebetlerim"z Alman işbirliğini ltalyanın 

bulunan gemi kafileleriınizden bi- hakkında beyanatta bulunacaktır. Çar,a.mba günü de Meclis öğle. Fraı saya karşı taleplerınden 
ri, 8/ 9 sonleşriıı 1-:"CC<'si, Inı.\"ilız Clen sonra saat 15 de toplanacak ve tahmin edildiğine göre bu vazgeçmesıne ıstinat ettirmiye 
donanmasına mensup hiı- tlskil ta toplantıda Basvekil veya Hariciy e V elci(j umumi va ziyet hakkında teşebbi.:s etmesı Jtalyada meın 
rafından hücumr: uğrnınışLıı·. TL izaha t verecektir. 1 nuniyetsizlik uyandırmıştır. 1 

İlmen ve La<loga gölü etrafın. 
da cereyan ve Volşov üzerinde 
devam eden harekat esnasında. 

piyade ve zırhlı tank teşkilleri, 8 I 
9 sonteı:;rin gecesi baskın suretile 
mühim bir muva~ala merkezi olan 
Tikvini zabte1rrıi~lerdir. Bu mü
nasehetle birçok esir ve mühim 
miktarda ganntm alınmıştır. Dör_ 
düncü Sovyet o rchsu kurma~,, 
otomobıl!erıni ve ehemmiyetli . ıs
keri vesikalan terkederek eaır 
düşmekten kurtulmuı;;tur. 

Ct!phenin bu kesimindelJ mu. 
harebeletde, 16 ilkteşrindenb~ri 
30.000 esir alınmıştır. 96 zuhh 
tank , 1 79 kamyon, bir zırhlı tren 
ve her nevi harp mal7.emesinden 

t Devamı uyfa 3. ımun 2 del 

iki Alman 
tDmeni 
d ağ m ~dı 

---·------

ekizinci defa o la rak tek
rar ortalıkta dolaşmıya başladı. 
Bu d faki rinyetlerde evvelkile
re n· betle r.özc çarpan b ir fark 
Var, ki o da bu oefo, sulh İçin 
toplanacak kongrenin akdedile . 
ceğ i fChir, hatta gün ve saatinin 
de şimdiden tayin edilmekte ol
•uasıdır. 

. Böyle gün ve saat tayin edil
~ış olmasının İfe biraz daha cid. 
~~Yet çeşnisi vermekte olduğu 
fuphesizdir. Yalnız rivayetler:n 
londr&dan çıkmış bulunması 
okuyanları tabiatile tereddüde 
~evkeimektedir. Çünkü fimdiye 
le: adar çıkarılan sulh sayialakınm 

~~ı~:~r.gemileri arka arkııyn bat. ENCÜMENLERDE SEÇİMLER 1 Ro nadan T ribune de Ge_ 

M 1!_t • t ·• • · ı· · R 'L f neve gazetesine çekilen bir 

1 
Toı·pille hücuma '"'"Çen ı·efakat ecwı e zıreı.a ~ncumenı r t' ı ığıne anmi ( zmir), mazbat a t R t [ • ]'~o ... 1 t.elgrafta talyamn Nıs ve Kor- US ·ç e e er ı J 

torpidolarımızdan ikisi butınıştıl'. mulaarrirliğjne Yaşar (Manisa ) seçildiler, diğer encümenlerde d e sika üzerindeki . emellerinden A / b •t • • bı"r 
\..(Devamı sahife 3, Bii.tım 4 dtJ seçim yapılarak geçen ıeneki reis ve mazba~a muharrirJerj yer le- (Devamı Hyfa 3, aütun 4 de) man za '! H1l 

~nağı ekseriyet itib~rile ya İP- l 
gıltere • «-ya Amerikadır. Hele A
rnerik. Razeteleri için yalan ve 
~~durma ne,riyatla ~oğru ve ha. 
ıkate uygun netriyat arasında 

fark RÖzetmek adeti olmadığln
~8'! ~e ~sasen (ördek uçurmak) 
labırı bdha h . d asa u gazetelerm uy· 

111~a • h_avadi~ ne~retmek inhi. 
bul er~ı tavıif için İcad edilmit 

.u00ugundan Amerika gazete
let-ı kib Finlandiyanın münferit 
sulh yapacağı, kah Altnanyaıun 
~us~a~an müta.:reke talep edece· 
gı gibi haberleri pervasızca orta
ya atarlar. 

Şimdiki harbin zuhurundanbe
ri bu iki memleket gazete veya 
•janılarının bu k <'hil rivaye~r 
Çtkarmalarına çok alıfhiımız için
dir. IU bu defa da Viyanada 
•tn'Gnİ bir sulh kongresi akdedi. 
leceği haberini kolay kolav ciddi 
t"lakki etmek iınkananı bulamı
Yoruz. 
~u rivayetler ihtimal ki biraz 

da biHü;. milletlerin sıı!_he olan 
İhtiyaçlannm gayri fUUrİ bir ifa
desi olarak kendiliğinden ortaya 
çıkıyorlar Malum a bizim Tür. 
kiy~e c

0

aç tavuk kendini arpıt 
T ASvtRı-EFKAR 

(D~ız,ıwı ıahif • ı, ıiittt1' 1 de) 

İngiliz Ba,vekili Chın-chill 
L ••••• e • j 

" Hava kuvvetl11rimiz 
brıgin •n az Alman hava 
kuuvetlerin• muadildir. 
Bitlerle hiçbir mü
sakereg• giriımigeceğiz,, ~ 

, •• o •• o ' • 

LONDRA, lC (A.A.) 

l\I. Chuıchill bugiin Londrada Mım 
sıon houee'da bil' nutuk ı;öyh•miş ve 
ezcümle demiştfr ki: 
c- Hitler'in Polonyayı istila et

mek suretile sebebiyet veı <llği harp, 
şimdi Avrupa kıt'ıısııı ı yutmuştur. 

Afrikanm ~imal doğusuna nüfuz et
miştir. ARyanın dahn büyük bi ı · kıs. 
mını yutabilir, hatta yakınd ıı küre
ııin geri kalan dörtte bl!'ine de ya. 
yılabilir. 

A vrupanın vaziyeti ~oıı derecede 
müthiştir. Hitler'in idam nıüfrı>zı>le. 
ri her gün bir düzine memlekette, 

(Dı ııa.mı ıah ifı J , aii.t ım J dı) 

. ... ~ .. ~ .. :":.':': •• ~ .. ~ •• ~.~ .. '!'!! •• ~ .. ~ .. ~.-•• -.. -.. -.. -.-•• -•• ---' rinde ibka edildi. .. ı zı·yafette o··ıdu··rdu-ıer ... ......................................................... ----------------='~::::---------·"' 

-----Bakışlar~~~---

Atatürk bir 

Ş APKA bir sembol, dil bir 
ifade vasıtası. latin harfi 

1 bir şekil; ve bunlann hepsi bi. 
rer kalıp, sadece birer kalıp. 

Şapkanın içini Avrupa kafa. 
sı, dilin içini kendi kendine ye
ten ermİf Tür~ dü,üncesi, litin 
ı..rfinin içini geli~mit ve semir. 
mi, bir edebiyat ve bilgi muh
tevası doldurmalı. 

Avrupa nedir? Türk düfün
cesinin kaynağı karakteri, ol. 
gunluk sı.rn nedir? T ürk edebi
yatının ve Türk ilminin ıilkiniı 

·' sıçrayif ve parlayı, yolu ned ir? 
Avrupa dans değildir, poker 

değildir, viski değildir; Avru
pa mücevher, apartıman oto. 
mobil değildir; Avrupa 'hatta 
a~falt yol ve kübik yapı değil
dır. Bunlar Avrupanın yemi,. 
leri. K imi ha.m: Kübik yapı ve 
ya resim; kimi olgun: Otomo. 
bil veya asfalt; kimi çürümüf : 
Poker veya mücevher. Fakat 
Avrupa, klasik çağda Akdeniz 
güneşile üç hin yıldır bunları 

olduran kültür ağacı: Sanat, 

başlangıçtır 1 

Türk - Rumen ticaret 

görüşmelerine başlandı 

Şiddetli muharebelerin cereyan etmekte olduğu Kırım yanmadasile Kafkaa7ayı ._ Kınm1 birbirin. 
den ayıran dar boğazı gösterir harica ~ 
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[Gjl?{ÜN:~ı 
Sütün radyolar (AtatQrk) 

diye inlediler! 
M erak ettim -,e dün akpm_ puaport almadan, döviz ·~ 

htr r.,,madan, Yi2e için kOtt10lowne kavaslarma yalvar

madan, yalıu:a radyonun düimesİni çevirmek au~tile memleket 
.............. c... 

lituaf dİJ'*tlena mulılteria aea1*hMle, harp eden tara,._. 
Wdieh f*lbiıtalan ...-...da, •• t. .... ._ yer.&. tlwakla.-iat" 
oldu, zman zaman ıaycı telkin edat tizler, kulalılanmdaa tinlü· 
111• ah• bir iftb cere1anı halM. bütin benliiimi eardt. 

Bir Dll'Nlftlar Aft'lrpahlar Tlrk ismini, ağularma ancak çocull
larını korkutmak icin al•lardı, ç•k bilgin geçinen nice garpli mü
tefekkir -r.ki,.ain meYkiini haritada bulamazdı, bu Avrupada 
öyle kah1' blalt lttiktmet rdisleri gördük ki, dünya yüzünde 
Türldtt mtte!Ut oldufu için insanlıklarmdan uıandıklannt bugün 
"endi torunlar.,. bir hicap vesilesi 1aastrlaJaralc sö1lemifleı'tli. 

Bi~i cidden ındifinde zerre kadar fÜphem olmıyan Piyer
loti (hlaftda balikçılan) romanındaki köpeğe (Türk) ismini •er
m·,ti, galiba o kötü amanlarırnazda, ell biiJük do.tlanmız, J.id 
en çok acıyanlardı. 

Dün ıece pı.rmrııi{ım düğmede her uğradı~m istasyonda, 
AtatürkUn hürtflf!f tel1<in eden t•hsiyetile karşılastım, h~r memle
ket Onun phaında bana saygı ıösterdi, her lstaıyonda i~ bir 
ses benim lisanımdan konuşlu, ber iıteıyonda, bütün ıiyasi ihti
raslu, sustu, önlerini ilikledi, ve Atatürke, Onun basübadelmev· 
te kavu~turdufo Türle milletinin kudret, mehabet ve ıatveti.. 
ne laayran oldu. Adeta bütün be~riyet, (Ah biz:m de bir Afa
türkümüz olaydı!) diye inledi, durdıı •• 

Cihad B4BAN 

Tefrika ı uc-7 Y•.san:KANDEMIR ...................................... 
Sieln keaafetlnden l•tltade ederek 
kuvvetler aoı,evlklere glrUnmeden 

saAındtkları yerden kurtuldular 
Civar koylerd•n dant edilen 

hal\ mümessillttile kurulaD bir ko-
nlta7da nıilll miicalıedeııht daha e
... 1ı bir ıeldlde kuvuUCJMiırilr11eai 
için kararlar •erUmif, bü1lece D"
nıı belli 9aşlı merkezlerden biri ha
lini almıotı. 1.'nYer Pata bunlarlıo ıta 
anlaıl}'J birletmek ist.iyoTdu. Hald.
kııt.te bunların da emelleri, arzulan 
bu idi. Binaenaleyh Enver Paf1antn 
mektubunu memııunlyctlc aldılar ve 
derhal muvafakat cevabı verdiler ve 
Paşanın yanına gitmek için hazır
lıklara başladılar. Tam o sırada bir 
a:ıbah, Bolt.cvlklerin büyük bir kuv
vetle bu mühim merkeze bir baskın 
yapacakları haberi de geldi. 

Bu haber, hareketi tncll etti. ZL 
l'rı Bolşeviklerin taarruz için hazır. 
lndıklnrı kuvvetin mlktnrı bunlnnn
kilc nisbet kabul etmiyccek derecede 

nıiıhimdl. \Enver P&fA tebit oluncaya kadar 
Sabahın sekizinde, bütQn a~ırlık- yanında bulunan Türkistan mü

ları bırakarak, bulundukları Akdcl- c:ahitlerinden Abdullafi Recep 
meden ı ıoo sllnhlılarlle ıı.!elil.celc 11y-
1 ılan Danyal, Cebbar ve Abdullah z1m aııker, Patanın 6nflnden geçmlye 
Recep Beyler, yola çıknr çıkmaz, al- bnşlamıştı. Ne zamandanbcı·i isnııni 

d kların haberin do~ru olduğunu an. ilitlp durdukları Enver Paeayı ıürür 
ı ! ınr. Zira Bolşevikler tarafından görmez bu delikanlılar öyle heyecan. 
hakikaten pek sıkı bir şekilde snrıl- lanıyorlardı ki, bu hnl Paşayı da 
mış olduklarını gördüler. Bereket ver müteha11lı ediyordu. 
sin ki ortalık mtithft bir sisle ör- Asker coşkun bir halde mütemadi. 
tülmllıtü. yen bai:'lrıyordu: 

Sisin k~afetlnden 1et1fftde ederek - Yaşa Enver Paınnıız! ••• Yaşa 
bir d re içine gıren bu kuvvet, Bol- Enver Paşamız!. 
ee,·iklerc gorllnmeden uzun boğazı 
geçti ve muhar<aradan kurtuldu. Bir Asker geçtikten ııonra Paea odası-
r:aman Guznr taraflarında dolaşa - na girdi. Biz de yanınıta toplandık. 
rak izini kaybettirdikten sonra Bay. Duvnrların dlplertndel<l minderlerin 
gun civarında Enver Paşanın karar_ ti tOne bağdaş kurarak otuı·dulc. İlk 
giib kurmuş olduğu Kafırun köyüne nazarda görillüyordu ki Eııv11r Paşa 
vardı. pek kısa bir zamancla mahalli adet-

Şimdi 116zll DütenbeıJekl meehur lcrl p<ıkAIA 'ıcnvrıımı ş ve onlaı·n mü-
kemmelen uyrılı.lm şti. 

ziyafetten hazır bulunduktan sonra, 
binblr macera geçirip, nihayet Dan. İyoan Sultan Paoanın ~ezirl vaıi. 
yal ve Cebbar Beylerle bırlikte En- yetinde ldf. 
•er Paşanın yanına giden ve Paşa O glln bu medis snatlerce devam 
ıehit oluncaya kadar bir lllhza bile etti. Umumi vazlyett<'n, P.olşC'viklerin 
yımından aynlmıyan dostum Abdul. halinden, clı aftan gelen haberlerden, 
lah Recebe bırakıyorum. bizim katılmmızla ha ıl olan v<'ni 

Esa1Jen batından sonuna kadar i~ durumdan, :vnn lacak işlcıden ~zun 
tırak eı.tlği (Türkistan milli müca- boylu konuşuldu. 
bedcsi) hakkında mükemmel bir eser Enver Paşanın her halinde fevka. 
hazırlamakta olan Bay Abdullah Re. iade nikbin, azlnıkfır ve metin oldu. 
cep, ı-icam üzerine, Enver Paşanın ğu göt'tilüyordu. Esasen Fon nele.tne 
yanında bulunduğu zamanlara alt kadar, onun bir gün bile, bir an bile 
vnkııları ve bilhassa Paşanın son gü- yeise, ümitsizliğe düştüğünü gören ol 
nünll ve ~hadetlni bana anlatınak mamıştır. 

Jutfunda bulunmuıtur. Şimcll 01nı 
dinllyelim. .... (Daı:amı ı·tw) 

1 Fatihin 
. ""' \ . 1 SiVAS! VAZIYET 

Japonya 
. lngiffera 

Bugünkü deniz 
muharebeleri 

heykeli 1 ~ 8afv8İli laJcrar UZUD 

bir ...... li'yle.li. a. defali 

1~tanbulun Türkln ııtrafından samı.ini• sııll.t mnkezi J.paa-
:tllptrrnn 608 imca :ilki&Simü 8lau. yaya ait bulunuyor. Amuiım. 
1953 senesind!.' şehrimize bü)·ük Türk devleti ile Japonya anLıı,amıya • 
İmparatnnı Fatı-liı Saltan K•baedin. nıls ..... Cutlif~ ~ 
b6yfılt bil' ~kıeli: dillllecdtlr. Clnweı.ill, ... iaapuaııledııiw

Bll-i heykella &liJdleceti JUi tesbit. ..... Aaaı~ 1anmda mnli 
itin ayrılmıt olan li:omisynft a m~ • :..,_ ... •ami@•. 
naııi~ mahal elitl'alr Fatih me:vıfanm.ı Baı,le· lıir ~ .l•ı ı ; 

---
Tank ve tayyare kaıa tdmgesini nasıl değiştirmiş İ$• 
torpil t1e pik• tag9ar11l•r; O. deni~ tabiyesini öyle 
deiiıtirmiştir. Ta g gar eler e ktuşı koranm11mış 

---
bWnuııtını. Ein' Ulıa iyi bir ınoje "-lıi ••• ı 11 ild7 5 • ..... 
ileri: ıriirilnıaa heykel be meycb.na i-. iıi6t etmİf .,.. .._ dılll 
dıJh'leel!kür. olımılr - iki iW uldwtiııa se.ni 
- ~· irliıııaliM ait •••'•n lıiL 1 ktJ.at .. "-'eri ı dr. ·;tir, Japo.lja da Mlle9i 

IJ;, harp gemi•i ıiiwnileeek kut1Wt dejildir HJ.ndist. andan ,_ .-,.,.. tGa ~ Y*P""*' ğwı 
,,. ..... Am~ - .... 

B ismark Alman zırhlısıle yapılan 

muhareb,le:rde lngiJi:ı; ıleııtroytr 
Jerl ve kruuzörlerl, öt~denberl kla
sik deniz harbinde yapılan işleri 
bu defa yapamamışlar va bu vazi. 
felerl deniz tayyarclel'inc yaptırmak 
.. aruretl hasıl olmuıto. Eğeı- İnr;illz 
tııyyare gemlle-rindekl tnyyaı eler ve 
Lunların hava torpillet i olmasaydı, 

istikşaf, takip ve torpil atmak va
zifelerini rnOkenımel ~urette yapmak 
tadırlar. 2' maynta 1nglız harp ge
mileı;nin takbinden kurlulmuş olan 
Bsmark'ı bulup torpilleyen İngıllz 

Yazan: GENERAL 

Ali Ihsan Sibis 

iplik geldi .-,. .. toa ,.. 11 i .;,&,adı 
malan, İt alya• tayyıırelerinlıa rerek • • • . . • ...... • 'ı 11 ~ - We1 j 
22 •e 23 tentmu:da .. ,.eıek ııon de- Hindıatana ıupa'"' eclilmış oran ~ li!-.fıılai ... - ·-jir 
fa 2'1 sylufdtı A~n J'llrlıından Koko iplikfen ır&Jı!Uştir. Zqti:n ..._. t.nıEt. ı 1 ı i ipmnt 
şarka doi;ı u seyred<'n lııgiliz denız Yaiı fabn1ı:alanncla kuDaml.makta etmİftİr 
kııfilel~rı ne ve muha!ız 1.::ırp gcnıı- olan çuvallar bu nevi iplillı:erden ~ ........... .-,,diiı 
Jt.rine ka.p yaptıklan Uı\7nızlar imal edilmektedir. Birliklel' umu- m , ladar ~ old 

Alman zırhlısını arayıp bulmak ve • o 

dahi hava kuvvetlerinin ctE:nflı ıııulıa- rrli katipliği bu ipliklerin maliyet • ::ı ~ -:...,..., Deiil ~ 
rı belerınıle yalnız ba-şla;rma c.ıııı ı yn- fiyatlarım tesbit ettikten 80tıra :." rlitı pt.i ıiıfenme.si kola olan 
cııkları ıollel'i iyice meydana' koy. satış fiyatlan kararla,nnlacalı:tır. lir -*le berhiri <15,000 J' plınııl 
muştur. * BULGURUN AZAMI SA- 52,.000 ıoa olan ~ Japoe aalf 

yolanrlan nlıkovmak mUmkün olamı- ta 1 :...ıı B 11 etle Alman . · YYtıre er ... r. u s r • 
yacaktt. Dığeı· taraftan ~isıııa rk, 2G 1 zı;hlısı yolundan alıkonJul:tan sonı a 
mnyıs ak amı Fransa snh.lıeı lne da- İngiliz Amıııallıği ll•Uht,.' lf i tikn
ha çok yaklaşarak Alman tayyare- metlerden bet aırhlı, iki tayyare ge
le:rinln ve denizalulanrun yardım- misi, birkaç kruvazör ve destroyeri 
larına mazhar olsaydı, belki ımha Bimıark'ın bulundı:ığu ycı·e gönder
edılmekten kurtulabiUrdı. Kara or- mlş ve bu gemiler tarafından kuea
dularında tayyareslz ve tanksız ha- tılarak sıkıştırılan Alman zırhlısı 27 
relcetler ve muharebeler no kadar mayıs abahı evveli top ateşfle, ni
ııörıilk ve ümitsiz ise, den!z mohare- hayet tor-pil ile batrılmıştır. Bunun
belerinde dahi tayyart!$lz ve deniz- lıı beraber batıncaya kadar döğü1-
altısız hareketlerde ve muharebeler. 

Hu asıı; 11terek Atlantikte ve geı-ck TIŞ FİYATI- Ticaret Vekile_ ...... ~ luıç tanesi ta 
Akdeııizc!e v11kua gelen deniz kav- ti~ln emn~e bulgur~ yalı:_ında ·~- süta oW.i "~timdi 
gaları, hava kuvvetlerinin deniz tıı- mı satış fıyan tes.J>ıt edilecektır. dem clol•a ıya illiaak eylediiiai 
biycsındckf tuırTerfnf ıyicc tcoartiz * ET NARHI YiNE TESBtr .,. a..- • ele A...nlran B.hri
ettirdlğf nc!en tayyare gcınisf ve tay. EDiLEMEDİ _ fiyat Murakabe J• Nezaretleri iltlıılıat"lıt serv_. 
yare, cleniz muharebe kuvveUerinde Komisyonu dün lc.planarak et fi- tinin öjrenemedildıeri IÖJlenm& 
yani donanmada (muhaıebe gemisi} yatlarını tetlı:ik etmit fakat bay- teclir. 
yani urhlı kadar ve hatta ondan van mıntakalanndan istenileıı Likin ._.... -lıiatdw ki ... 
daha çok, chemmı1·et ve kıymet ka- malumatın tamamen ıelmemf'!ai ~ BiJiik H.rWn lncikee " 
ıanmıştır. Bundan başlrn hava kuv. yüzünden yeni narh yme teal>it tniittelidei taraı..lae kazand 
vetleı·Ile fyice müdnfaa edilmiyeıı 

. • _1 { 1. 1ı 1 k eclilememittir. ......da JapGllYama harp aınll7İI 
mekten geri dunnıyan Bismark'ın 

de muvaffakyet ihtimali o kadar az- mürettebatı ve bunların bagındaki 
dır. Artık deniz muharebelerinde Amiral Lutzenı, denlı harp tarihine, 
tayyare, de troyerJerle kr uvazörlerin 17 birinciklnon l 939 da Amerika su

d~nız Uslerınue derli r ~ • u unaca YLARIN FIYATLARI il Akd.aia löaclermİf oldaj9 
fılolar aı·tık rahat, enchijesıı ve em- * ÇA • 
niyet altında sayılama1lar. Birleşik 1TESBtr EDİLDi - Evvelce "'*ip filotilı.ı.n pek büyilr 
Amerika donanması \ld buçuk se. BasTa yolile memleketimize sel- imil olnnltt•· 

yan •nltt-ler1nf kendi ilstüne al-
mıttır. Meçhul •eya teması kaybe-

ilml' bir dft.-nıanı arayıp bulmak, 
burun datroyerlerden ,.e knıvazor
lerden ziyade tayyarelerin işi olmuş. 
tur. Düşmanı 11zakta llcen yakala
YlP torpillemek de keza tQrpll tay
yarelerinin en mOhlm vaz:fesinl teş. 
Jtfl etmiıttr. Bol mlkt.:nda tayyare 
Ye tank varlığının, kara harplerin
deki savaıların mııhlyetınt nasıl de
tiıtlrdli'l iki sencdenberi vukua ge
len muhtellf taarruz harc•ketlerinde 
ve muharebelerde ve blfhns9n Ruıı

yadaki imha meydan muharebelerin. 
de vuzuhlu görülmüştür. Gc•çen sene 
en seçme Frnnsıı fırka!arının Frnn
sndnki Mreketletllc bıı sene Suri-
yedcki Fransız kıt'alannın hareket
l<'ri arasındaki :fark, tayyare ve tank 
kudretinden ileri gelmişti ırnfi de
recede tank ve tayyare varlığı, jpi
ı·ade kıt'alanmn dahn Uzel muha. 
rehc etmelerine vc mukıwr.met glh;. 
tennelerine sebep olmu,.tu. Keza 
Sovyet ordularındnkl tayynre ve tank 
bolluğa, Rus mukavemetinin çabuk 
yıkJlıP Moıkof askerlarınin, vıı h~I 
hayvanlar lcarıısında kaçnn bir sClrU 
gibi, panik yapmnTarına meyılan 

larıncla batan Grat von Spee Alman 
cfp zırh\ısının iıkıbettnden daha iyi 
bir mavaffakl1et kaydettirmişlerdir. 

Gorti!Uyor ki han kuvvetlerinin 
deniz muharebelerindeki ı-ollerl ve te 

nedenberi Avı·upada devnm eden har mi, olan 391 sandık çaya azami Çarhğın ordulan garpte mah. 
bi dikkatle takip etmekte ve fıar- satış fiyatı tesbit adilmittiT. YOLıluk91 ,..lüa ~~arla.nan ye?i 
hin yeni icaplnnna ~ore hazıı·lan- ordular Japon silahı ıle tecbız 
maktadır. Bugünlerde bu donanma Poliateı edilmekteydi. Frama harp •h-
pasif vaziyetten çıkarak harp rolil- •esİlldeki L.ilia -.e Fr•11ıa ve 
nu raaı bir surette ıraya kalkışırsa Kamyon - Tramvay dit- müttefik ar.ıa1 .. da ••h 

ııhleri ıı;itt.ikçe artmaktadır. Alman · h. t" • J 
ı Almtın ta.v\.•arclerile deııiznTtıTarı !tar çarpışmaSJ •e mu_ ımmat ye t~tiren aponya tayyarelerinin Atlantiktc nglllz ti- l 

~ı:1ında, f ngiltercye hıırp levazımı .. l 7 d Si k • o muftu. 
caret filolarına kareı :v•rtıkları sa- . , l 1 T 1 Dun akşam saat e 1 ecı- ._. •ıu t i1 

t _.1 sevkınl emnıyet a tına a ıp a amı-
169 

al Harp uıltiıuen ao•a na tere 
vaş, ngniz donanmasını themmlye-ui d kt \ n numar ı • 

yacağını gösterecektir. I'alı:nt öyle en geçme e .0 a •• Amerikadaki t--re •e .ilila 
bir surette meşgul etm"kteıtlr. Dlğ'et' Ak B ktaş tTamvayı ar _ _, _,_ 

zanıı<'cllyoı·uz ki bu ılonrınmn cTahl saray - qı .. ' - fabrilcat.1111n yüzde dolrsam .ö-
taraftan geçen sene Tol'onto !ima. bugünkü vnziyeti tebdn ııdcmi)•ecek- kasmd.an son suratle gden m~ç- ku··Pu .. <ru.. halde Japonyadakiltt 
nındakı ltalyan harp -m·ıerine kar ı 1 b k d e u "' eo~ t"ı ıu ır · amyonun sa emesın "k .. l k .. l d b. k t 

t ti ' d · t • rf ı hO r. so u me fOY e ursun ır a 
şı ng ız enız ayyareıe n n - maruz kalmıştır. Kamyon çarpış- .:1.L. artt d t 
cumu, bu sene ma:ıns ayında Girit Eski Or<lıl Kııırand11nlıw-ındcın . k" d k UAa. ır IDlf ı. 

mayı miıt~a ıp urmayara yo- • . . . 
seferinde Alman tayyaı·C'krın ı n ln- 1~ ıtkli Gtneral I d tmi. ve gö<cden kay- Bu guretle tıındikı harbın arı. 

ALI tHSAN S ı:Bı·s bunln etvnın e ş f--!....ı. ,_.,&::- d~yaya - çok gillz haı·p gemilerine ırü.... açtırmn- A ~-- EMK.... .... ,__ 

=-==-='=::C:'====~==================== o mus ur. ·ı. J 
1 İma~c:a zayiat olmamıfııa da la ve taMeyyarıe· vetren apb~-~:.a 

'W' •• •• tramvayın önü kfıınilen parçalan- o mutlu. . se a ranın D•UD 

ı n On U mrstır. Zabıta tahkikata el koy- tayyarelerı ve. ta~k~rı Japonya 
· tarafından verünu,tı. Japon harp 

mu~tur. aanayiinin çok büyük bulunmasf 
Milli Şef 

fın hiiyuklugünü bclırten ateşli bir ~ yüz milyon nüfuslu Çinle ya· (1 inci sohi/«'nı deı ıımJ j Tuı k ulusunun bu btıy\ik yfıs gO-
lunuyoı du. :;\Jllli Şef, bu halk ııafları ı nii ııü bi>ylcce ~a~ayan Ad. ı.rada hu- nutuk ~öylı:ınıı;tir. pılan harplerde tayyare •e silü 

Bu ııutukhırı ıniıll'akıp Kazım O- cibdinden daima mebzuliyet ıcn· 
arasından ı,.reçerck kahre geldiklerı ı,r\ın, lıutün veknl<'tlcı, ı "'- k1cr, da-

zaner, Ata.ıirkun gençliğe hitabesi- terilmitlir zainan girış yerinde Millet l\leclısl lre:cr, müesse derde bil' rnklar bu- İ f • 
nl,· Haluk Tataroı1.ıu da ·met rı- n!___ l h J . .:1. 1.!L Reisi Ab<ICilhalfk Renda, Başvekıl tün yurdun olduğu gibi yaııya çe- 8 .__na ey apony- çe .. 

1 k h . . d k. t·intınilıı Tilrk milletine bcyannıımesL • 1• · · ı· ,_ •. Dr. Refik Saydam, Grne kurm,\y kılmiş ve Atııtiır ·ün ŞP ı·ımıı e ı ıma ınan vuıye ı ve aııc:1....,._ 
nl oku•·arnk Üııfversiteıleki tlirene •· • ı...-:.:.-Lii Lali .-. Baıkanı Fevzi Çakmak, \'t killer He- biitun hcykellcrı daireler, ınOestıeııe- • harp .ana.Jnnan uvıs-·• 11 l'h 

yeti, Cümhuı ıyet Halk Partisi Ge- ler ve teşekküller tarafından konu- son verllmil'tir. merika ile harbi kabule mani ola. 
tJnlversltc .. e11çleri llnde hocaları .:.:ıd· -•- h vermemiştir. nel~,kreteri, Parti Mrclıs Grnpu ile lan çelenklel'le çevrefcnmiş bulun- 0 cak deeu ır. Japonya f1LUJ1Z at'· 

olduğu !mide buradnn Sarnyburııu- d 1 
A>·nt suretle deniz muhaı·ebeleıin. Parti Müstakil Gtupu rclalerl tara. maktadır.. gl f,ı bin Büyük Okyanusa ayayı arnk 

1 h bı l'k Onı"ver•:tede na, .Atr.tiirk Anıtı öııılne tm ~ eı· .h .. I b. k.l } de ve harp gemilerine kar~ı yaJıı- fından knrıılıınmış ar ve ~P r ı - - k 1 cı ımşumu ır te ı a maması ve 
te J'çnrı' o-irerek At::ıtürkün ınanevi Üniversite "endiği, Atatürkün a- ve Abideye çelenkler hmı mıı ardır. ıulhün iadesine yardım edf'bil. 

lan savaşluda dı:ıhl tayyarenin yuk. " • • • Takbl'lenlc:n Hamdi Yılmaı., bu 
sek yardımı, tesirli müdahalesi ve huzurunda eğilmişlerdir. lJtllt Şef ' nım töreninde hazır bulunabilmek nıek arzusu Amerika ile ınüzake-

1.le, Buyük "lillet Meclıııi Rııısı, Bn"- için snat 8 "O dan itibaren Unıver- bil~·ük acıyı ifade eden çok heye- · b • k d k t · hattii uçak filolarının ;yalnız baı- •• .. ,., • ~ ~ tım'ı bir nutuk sövlemiı bundan re)'ı ~ne a aı a elmemeııne 
laı-ına diieman harp genıllerine kar- vekil ve :'\fareşal, knbr.a b1rer me- site merkez bına~ının holu~u doldur. " n;·a g<'nçler anıttn • öntinu~n stra ile sebep olma,tw. 
şı nıuvaffaklyetlt taaıruzları geı·ek nek~o demeti koyınu,la l'dır. Bu tii- mnktıı ıdı. Dlltuo pı·oftsor ve do. "· . . Fakat Churchi11 Japonyaya hi· 
Akdenizdekl muharebeleı·ıie ve Girit ;.ı;im ziyaretinden sonra l\lılli Şef, ka- çentler de kalabalık bir kütle teıkll I g('\:~rek ~:ii~fık Atanın heykelını se- taben ciddi ihtarlarda bulunmak. 
seferinde ve gerek Biımnrk zırhluıl. birden aynlmıtiar ve gelişlcı ınde edıyoı·lardı. liim amış ar ıı·. la beralııet- Mrbin bitin dünyayt 
1 1 h cb 1 Oldur.u n-'ıbı· dönu-.,lerincıe de Vnll, Rcktiir Cemli Bilse) künıuue <>ele- Okuftarda _ e yapı an mu ar e er<le iyice göte • ., .,, " • B - t" it ıı da t lebe'er At.atul' istila edecefini de bildiğini ve 

B . " ~:mnlyet Müdürü, :Merkez Komutanı rek Ebedi Şef Atı:ıtüı-l~u kaybııdi.. u un ° tı ar n · -çnrpmıştır. ısmarıı.'ın 2' mayına - ft ft ft Jı:fın hir büstü ve resmi konulmut o>- Ba,iik A•YtnlD yeni bir harp sa-
•.•alnız ba .. ,.ına tkı' İngılı·... zırhlısına ve bir kıt'a aakeı· tamfınrlan selfım- şlnılzln uçunca yıldoııfimunde duy. ' 
·' ı lconferan" salonlannıfa toplan. bast t•il edeceiini nutkunda 
karşı kazandığı muvaffakiyet, İnl,\'llh: lanmıılardır. duğ'umuz ııcıyı tebarllı ettiren kıM ani . b'ı ıuı.,,.•~en Auatürkün -L~-:....tle ka•detmistir 

blı' nutuk siiylcnı1ft, saat 9 u 6 "''"e nıış aı, ve r .,. .... ..-.. ·-r-· _, - • ııı-hlılarının tayyaresiz muharebeye Bu ziyareti, Halkevıııdo yapılmıı ~ .~.. ı ı zdan a • k d iri ,._ 
hazır bnlunn:ılıırı beş ı1akika aygı bundan üç yı evve aramı Y- .,.a a ar ••r Japonya tnı" 

başlnmalanndan dolı:ıyı miimkiin ol. olan ihtlfalde bulunanlBl"tn hep bit-- ı ıldı~ını f;(ly!tyerak saat 9 u 6 ıcçe bİt' harp .. tk.,.:z.,. zaman Amerika 
muştur. Buna mukabil tayv11reler ı'se ilkte ynptıkları zl• aret tnkip evle. ı;ıı:ı snıaı::ına ı,;n"' ınnıştır. ·k · r. 'lr •ıg• · ' tnlebeleri 1ıeş ılaldku su ·uta ça~ır- ile İnoı1tere tarahndan böyle bir 
müdahale edince, kendi u,.aklarının mia ve bundan ııonra Ebedi Şefin Beş ıinkikalık bu hazin F.essizlikten d ta •· 

~ ., • k J2- T 'hl D nııştır. Bu suııma anın an aotıra • t'htimale kar•ı hazırlanmıf hehf. 
yardımından mahrum olıın Alınan kabri, bütün crün için Ankıuada bu- scınnı JTI 1 •P arı oçen~i Hıfzı x.. T 

,. V ld kil . 1 k B k K lcbelere AtaUir'kün vııtıına yaptı._, na-ı..nı da ilbe -..:.tir. 
ztrtılısı yaralanmış ve soma bu ya. lunan halkın ziyaretine nçılmıetır. e C't rsuye ge ere üyü ah- b" ü'-1.ğf.i d ,.._," .., .... ..,. 

)f r K r b b hizmeUerden, on:.m uy .. u n en M--L-rem Fe•zi TOCA y 
rnlı deniz devi, adC't l<aı-şıınnda göç. Kordiplomatiıiin ziyareti 1 raman u t:ı n emn ın aştun aşa bahsedllrılş, Milll Scfin TOrk mille. unar " 
nıüatür. neniznltılannın sı'ıı·a•Jerı· ka· nıllc:ıuieHcrlc geçen hayatından, :ra. • il •••••••••·································•••••• 

v • s t d k · ml "t!r.C d kor tine be ·ıınnameııı okunarak oku ar-
fi olmad.,.ından böyle su" ı ntlı" takı'p • na . o uza yır . e. - rnttıih büyük inkılilptaıı bahisle Ata Tuzlada fecı· 

... dl 1 t k dı BırlC' k A erıka dakl töl't'nı> c:on \'Crilr.nPtır 
hareketlerine onlııı·ın lttırakleri müm P oma 1 a na · "' tilrkün bu milletin kalbinde yat.t1. 
kün değildir. Fakat otuı mtl ve "nha BüyQk Elçlsi Mac :Munay dn 7.!ya. ğıııı Ye hfıtırası ilelebet c!C'vanı ede- Halekevlerinde 

" r tte b ıu arAk kabre bir ,.elt'11k k-1 Ebedi Şef Atatilrkün ebediyen a. 
ziyade ıtiratl olan tayyare -mfle .. t. e u n ' . • .Y J C<'ğİnl, Ttirk gençli~lnln on\ln yolun-

... ~ • n beş dakika süren bır t..'lzım :ramızdan aynlışının üçüncu yıldöniL 
nln üzerinde nakl-.ıilen d-lz ta"."a- ıuş ve · da yürüdüğünü söyllyerek ııözlel'lni ..4-

L"ta "" • ·' kf ı ·ı At t - k" h"t ra ını ta mü möm.sebetile, dün aabahle,,.M., 
releri, en hızlı harp aen1llerlle hn. va es ı e a ur un a ı - bltıntılttlr. 

" " · eyleml•tlr Halkevlerinde mera im yapılmı,tır. 
raber, yorulmaksızın Mıfere iştirak zız. . " · 

11 1 
Gt•ndnn sonra Trıl f'11killlC'c:lnden 

Oileden ac.nra da oku ar ta ebe- Snlil>a Taşpınar, Turk j!enç!!~inın Bu merasime, ht., yerde, ayakta ~ 
etmekte ve ihtiyaç hasıl r.lunca, der- leri başlarıncla öğretmenleri bulun- Atatilrkc olan duygularını heyec:ınlı dakika silk(tt etınek sueti1le, saat 
akap havalanarak saat ta 600 kilo- . duğu halde Ebedi Şefin kabrini ıi- sözler it ifade etmii; yine Tıp Pa- fl.05 te haşlHnmış ve müt-akıben, bO
metre vsya 800 nıil kadar ıüratle yaret eylemişlerdir. kühcsindcn Mazhar Erer., Ebedi Şe. yük ölünün h:ıyatı •e liimez eserleri 

hakkında koı•fcran!lnr verilmiştir. 
Bu toplantılardan ~onı·a, Taksim 

madiyen aralaı ında bulunmıya mec-1 şalnr gibi yafat, kalksın snl tenkit VC' Saraybumu i.biMltthıe çelenlrleı· 
bur olduifum iş adamiarile dUtliP etsin!. Yuf böyle hayata! Kendi alın konnlmıı~tur. 
kalkmABam, hazırladığım büyük tşler 1 teı imle kazandığım paranın beı on Edimede ihtifil m.,..İlftİ 

bir cinayet 
İzmit, (Jlnsust) - Evvelki gün 

Tuzlada feci bir cinayet olmuş, l:ı:
ınltl i Boııtancı Salih bnıınde ~5 ) a
şında biri ke!!erle kafatll!l parça
lanmak saretUe ClldftrlllmO~tftr. Katil 
Ahmet yakalanmıftır. Hl\diııeye Pf

bcp, sarhoşluk olduğd taiımin edO
nrektfdir. 

,.... .................................................. ~ 
i Vecizelerin şerhi h 
! ....... ,, .. , ........................... ; ............. ., .. ~ 

- Enver Pata, biti Kafirun kö
yünde, oturduğu tek katlt kerpiç e
vin kapıınnda kartıladı. Hlll gözle. 
Timin onündediı·. Başında kahveren. 
sl Türkistan kalpağı, Ostünde baki 
avcı elb!Af?sl, ayaklarında bağlı ılyah 
cizmeler vardı. Zııyıftı, fakat burul
ınuş bıyıklan, göğsüne kadar lneıı 
11zun saknlı, )'Ü%Üne bir heybet nrl. 
7ordu. Bakışlarımız onun cözlerlnde 
idi. Hepimiz, rahat Ye huzurunu, ço. 
1uk çocuğunu bırakarak Jtoeap, ara
mıza ı.teloıhJ ve mukaddes :ınilli da
•arnızda bize baı olmu~ bu kahrama
nın ellerine aarılm•k için içimizden 
gcl<'n arzu ve h<'yecanın k\lvveUI le. 
siı l altında Mfk. Gillllmslyerek ilel'ı. 
ledl. Ayrı ayrı ellerlmiıl sıktı: 

için zr.ı-urt olan bu ufak tefek mas. kuruounu, kahveye, gazino1a veı·iyor ı t:diı ne ( H~ırnS1 mubalıiı imiWen). 
rafları esirgesem, istikbalimiz, bir 1 c:am, o btonim bilectğinı it. Hem, bu Ebedi Şci Atalürkün ölhmünün ii
kömürlfik kadar karanlık olurdu. Sa. ı maf;nı!ı niçin yaptığtmı dü,unmüyor eflncü yıld~fimfı mfinııı;ebetile. btı-

Eclebi romanı 39 Yazan: Sermed TALAY ıın, bu "avgısızlıiı, yalı.ı,tıramadım, sun. o beğenmeditın kahved<', gazı. ıfin Halkevınde mate"' tht1fa1i ya-

Anla,.lmaJGlt lıabul .Ji-
1.n la•ltilıotln, 41iııiıniliip 
ya,,.lon yanlıılordan clalto 
%ararlt olabilir. 

- Ho~ geldiniz, naıılsınız kardet. 
Jerim? .. diyerek hatırlarımm &ordu. 
Ondan ııonra yanında bulunan arka. 
daşlarla, yini Hasan, Halil, Naf1 
Beyler, !nan Sultan ve d!ğerlerile 
ııeliimlaearak ve atıı· ağır dalgalanı
ıile gözlerimizi yaşartıp duran al 
'6ayrağımuıın altında, kapının linGn. 
..ıe dizildik d.urdıık. Pa,a, İyşan Sul
tan ve Danyal lk)·le en cınie idi. Bi. 

• 

................................ dni'rusu. Ben seni çok kibar, çok ıay .. nodn, güniin birinde 8<?ni de, beni de pıldı. İhtifale büyük ve eesi% yara-
- Hayır, deli detlllm. Deli olma-ı nılye layık derecede para vermiş. ol- gılı ve terbiyeli bir çocuk olarıı.k ta. milyonlara garkedt!ce'k olan leleri ko- tıcının ebcdiy~te lntlkıl1 <'ttiii an o

dıfımı da şundan nnlıyorum ki, siz. suydınız, ne ben bugiln ılzd<'n bu kn_ nırriım . Çünkü öyle yetişthılım. Mas. nuşıııak için, iş adamlarile buluş.mıya lan saat 9 u 5 ı:eçe b:ışlnnriı. 
' n bu elli lirayı isterken ga)·ct et. dnl' gö:&llnüzQ korkutan miktarda pa., mafih yine arfedlyoru•ı1. ÇiinkU, ev- gıdlyorum. Yazıklar olıun sana 1. İ~tlfalde ~a~ta Umumi ::\tüfC'tt1t 
?'Sflı ve inceden inceye hesaplar yap- ra İ<:tiyccektim, ne de siz beni deli veli <1f'lumı:un. Sani •en, görüytmım - fyi nma, babacıf'ım... Velnli Sabrı Oney, Vallınfz FP.rlt 
ttm. Elli liraya kat'i ihtiyacım var. sıınaca]Sıınız. Sizden hiç para iııte- t:i, hayata karşı duycluğun mevsim- - Sus, ıus, alizünıden düştül'I ! Nomer, Parti mllfettitlml1 Kocaeli 
Bir kere düşüniln ki ıenç bir atla. mediğim için, bu ıesslzliğime alı~tı. ııiz kiıskunlük senin maneviyatını l\fannınfih, seni bo)•le ıminaııebetııiı, nıC'busu Ragıp Akça, konıutanları
nıım, ihtiyacım, demin ı::aydıfınız ye. nız, timdi elli lira ağır geliyor. Bir bozma(. Halbuki, şimdiye kadıu·, o münasebetsiz ı;ôyletmektense, istedi. mıı, Umumi Müfettlelik n Vilavet 
met, içmek, yatıp uyumak gibi ,ey. kere kendi f\lzuli manarıarınızı dG- küskün olduğun hayatın, sen hı>p ğin parayı çıkarıp vermek hayırlı. rü~a ve memurları, tartı •e Bde. 
terden ibaret değil. Benim yaıımda!:I ıevkll \aranarındıuı fııt!fade ettin. r ıliye mensuplan ve bfıt.ön muatllm-

şüniln. Yalnız kahveye, gazinoya ver. ·er h dııı gozleri parladı, yüzüne !er ve halk bulunmuetur. 
arkadaılarımın yaptıkları masrafları dlıı;· ti ile be •1 lık cep Acılarını tadan benim... sevin~ dalgası uauılJı. 

T. H. Hux:ley 
Akıllı bir düşman, cahil bil' 

dosUan yektir, derler ki çok do~. 
rudur. AnlaiJlmadan kabul edilım 
hakikatler de ı·ahll dostlnrıl3n 

farksızdır. Nasıl cahll dosUar, ce
haletleri yüzünden insanın başına 
türJa tfh'lit beliilar tt:efll'lrlera~. 

körü körüne kabul e<lilcn hakikat. 
sın paıa • n nı ay y " " Halkevl Reisi Dr. İsmnll Hakkı 

bir görseniz, hem halime acır, hem harçlıifım faıılaslle çıkar. - Ylnf, benim istediğim parayı - Ah, ~ekkftr ederim, babacı. lel' de insanı zarara sokar. 
iı:ln hulasnsı bll, ğım !. Kutkanun kıt1a bir hitabcalle açılan bana hak veriı'Biniz. Onlarla hcniın I _ ~~ .. c;ıldıı m••ı<;ın dernr.kte hak!m: veremlyeC'ekslniz, 

aramda, maalesef şu tark vaı ki, ba- olmadıj{ımı gtırüyorum. Ne söyledi(ti_ değil mi?. il ye ye " nd "tı !ırlonııya hazırlandı 
baları onları hiç parsız bırakma· ni bilmiyorsun. A~ıınclan çıkıını kl1- - Gece gOndllz çalıe, biltün öm. Fnkat Tah•in Bey, tlile, cdun iıa
dıkları halde, ben, bir h:ırta evvel :ıL 'lağın lı1i t ıııivor. Şlnııil de, beni tPn 1 Unü, dolap bcn,-trl gibi çalışmakla reli verdi. 

. • geçir, zahmetl, ~·r,.•gunluğıı sem çek, - Acele etme, ılt.dl, ,iındi vorec:e:k 
dıiım )'irml beş kuruşun hesabını kıde bı !adın. Benım masraflarınıı ~ " 

pil ı ayı başkalıırı toplasın; bn ya~a değlllm. Oıı b~ş ırunculc aı:ıbret. l\la. 
vermek mecbul'İyetlnde kalıyorum. 

(c]gel' siz, hana ara sıra, haıçlık dP-
çok gl.ıı üyoı·•mn. Duşünmüyoı sun J, adar uj::rll,, didin, en bala, ottun o· ı den suyu mukavelcSlni hazırlıyoruz . 
ekmeden blçllm<'z. Eger ben, müıe. 1 lacak ha~·lazı, yedir,, içlr, giydiı·, pa_ (Dıva.m: var) 

·u topla11tıda ayakta be;- dakıkıı 

uygı vakfesinden sonra Atatıırkffn I 
hayatı ve eserleri hakkıııda bir hl. 
tabede bulunulmuı, Milli Şer lımet 
İnonüntin Atatürk hakkındaki he
ynnnanıesi dinlentlikten ımrıra Ata
t ürk abidesine müteaddit çeleııkler J 
konmuıtur . 

Geı·çi. iıısnn hazan Ja biı· iti öl ... 
çcı, hiçcr "" bir knrıır veı·iı· de 
sonra yanıldığı b~lli oluı· ve bu 
yfüdeııdezııraru ujtr ı. Fakat bu 
çeıılt :ııuar, insaıım g<iz!inü açar 
ve tC'crilbclıiııl aı ltırır. Öteki zn
rnr is 0 ı.-rlük «seri olduğu için 
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iNGİLİZ TEBLlul . 
Kaııln• 1 O { A.A.) - (Jrt.aşark 1-n

giliz kuvvt'tler! umumi karargihmın 
ubliği: 

ALMA~ 
tebliği 
( Birfrıet sah.1°/~clrn de1'a.m) 

külliyetli miktarda iğtinam e<lil
miştir. Şark muharebesinde finı.. 
diye kadar alman harp esirlerinin 
sayısı tahiben 3,632,000 dir. JI urlut bölgeHİnde itüşmanııt topçu 

faaliyeti yeniden Bormalin üstüne 
~ ....... cınııştır. Bırçok haftalardanberi s o v y E T 
lk defa oluak zırhlı nıi.lfrezelerle 

takvıye edilıni., dtiı,man t.nldannm b ı • v • 
kuçlik toplantıları gürülmu~tür. Düt- t e 1 g} 
nıanm bu karşılık fulal3.1tırılması-

(Bfri1Ui 1t1lı.ifed•1l dtHm) 
na rağmen, mııfrezelerıınıı, düş111an Or~ bö}geainde Sovyet çetele-
keşıfleriıım hedefini teııkil eden bö- 1 • .k. . . d 39 Al n son ı ı ay ıçın e man 
tan tıö1gc)i başlan başa geçmıye mu- L ·ı..· L l 7 hl t 

-.amyonu J&ı tan&, zır ı o o-
v:ı ff ak olmu~ur. . • . mobil, 1 İ köprü tahrip etmişler 

ALMAN TEBLIGI ve 5 00 den fazla Alman öldür-
nEnııs: ıo (A.A.) .. 

1 
di 

b .ı. d Jıii-ı mus er r. 
Alman __ orduları •-uman an " · Geçenlerde Oreldeki • Alman 

nı~ tehlıgı: h.. _ ndıı garnizonu kumandanı bu şehirde 
Jı;koçyanm şaTk sa .ı.ı açıgı 1 bulunan Alman ııubayları serefi-

Alınan hava kunetleri, duı\ gece ı.ki b" . f t · t• 5' t 
· · k · b tırmış ne n zıya e vennış u. ovye 

bnı tonluk bır yii gemıeı a - cil . h . le: • f t" 
1 d D·- b. ti et -mi~ı de çete en şe re gırere z.ıya e ın 
ar 11'. ıger ır car ... ·ıd··. b' ~ b b 1 e 
boıııbalal'la hasara uğrg.t.ılmıştır. verı ıgı . dına~a 0

1
m da arı B' 

Stuka tayyaı-eleri, Maıgale li.mt- petrol şış en ııt~~ş ar ı~. ır 
llı bölgesmi bomlamış)anfır. Bü. yangın çıkmış ve mate~ddıt infi-

. k ı . ve •ıddetlı inlilaldar, laklar olmuştur. Ta1mben 150 
yu yangın aı v b ··1 .. ı·· 
hucumun te~irli olduğunu ı:osler111iş- Alman su ayı o muş ~r. 
tir. 

Dün geee, dütman, bir gece eYVel
kinden daha az kalabalık te!fkillerle, 
Almanyamn şıı11al batısındaki bıuı 
mevkilere, ezcümle Hambm ~·un ika. 
ruı>tgiıh mahallenne bomba at.uıışlar
dır. Sivil ahaliden ölenler ve yarala
nanlar vardır. İki dü:ınan bomba 
tayyareııi düşüıillmü!)tllr 

iT AL YAN TEBLll;t 
ROMA: 10 (A.A.} 

İra1yan Orduluı Umumi lCaraT
~ilıının 526 numaralı tt'bliği: 

Düşman, Campan1e'de •e Sicilynda 
hava hucum.larına tt'şebbii<ı etmiştir. 
Napollde, 1 O ölü. 26 yaralı vardır ve 
tayyare karşıkoyma topları, bıırada 
bir diişman tayyaresi düşurmiiıttır. 

Giinl:in gazı• ........................ 
Yine sulh 

rivayetleri 
( B11§makn)~dnı. devanı) 

an'bannda sanın diye 'bir mesel 
vardır. 

Dünya milletleri iıe iki seneyi 
mütecaviz bir zamandanberi de
vam eden bu çok kanlı dünya bo
iufmasmdan artık o kııdar bi.za1 
olmuslardtr, lci herkesin içinde 
gizli gizli (yani yeni tabirler mu
cibince tah tteşşuurunda) büyük 
sulh iştiyakı husule gelmiş olabi
lir. İfte bu İflİyakm sevkile mu
harip olsun. bitaraf olsun, her 
millet kendisini b~ran evvel sulhe 
k~n•şm~ görmek hulyasını bes
liyehilir, bunun neticesi olarak da 
zaman zaman, nerede ve nasıl 
çıı-·ıfu anlatılmılds.n ortaya yeni 
sulh ş.ayilan yayıl ' bilir. 

l\laPm"fih bu defaki sulb riva
yetlerinin, bir taraftan böyle bu1-
Ya mahsulü veya Ç.!_iırtganlık 
eııeri olma.le itimali bulunmakla 
beraber, diier taraftan Alman
laran, Rusyadaki davayı intaç ey-
1,,dikten sonra bir Avrupa lota 
sulbü yapmak için herhangi hir 
te!'.lebhüae ca;.meleri ihtimali öze
tine çıkmıf olması da hatıra gele
•ilir. 

Fin cepbe,.ınde faalıyette bulu-
nan diğer bir çett: bir gecede 
müteaddit köprü tahrip etmiştir. 

hö Alman fırkast dağttıldı 
Moslı::ova 1 O (A.A.) - Prav. 

'da gazetesi yazıyor: 
Don havzasında tıiddetll muha

rebeler cereyan f'lmkete ve Al
manlar ağır zayiata uğramakta
dır. iki Alman fırkasının dağıl· 
dığı ve bir buçuk taburun da im.. 
ha · edildiği haber veriliyor. 

Şimal cephesinde Stalinin yeni 
nutkundan mülhem olan Kızılor
du efradı, çarpışmalara devam 
etmektedir. 

Pravdanın muhabiri, Lenin_ 
grad' da iki zırhlı trenin imali ni
hay~t bulduğunu ilave etmekte
dir. Diğer bir tren de imal ediL 
mektedir. Almanlann hava hü
cumlan, işçinin çahtımasına mani 
olamamaktadır. . .. 
Sovyet ordusunun 
yeni generaUeri 

Moslr:ova 1 O ( A. A.) - Halk 
komiserleri meclisi dün akşam bir 
çok yeni CeneTaller tayin etmitı
tir. Bu, harbin başlangıcından
beri Sovyet ordusunda yapılan 
tayinlerin en geniş mikyasta ola
nıdır. 

Fılvalı:i 1 O Tuğgeneral tayin 
edilmiştiT: 

Piyade sınıfından: I3odin, C.:>· 
linovskı, Kodlalc, Sovietnikof. 

TopÇ!I iınıfından: füklof. Co_ 
vorof, Coroç, Krnilodrugu, Ti
konof. 

Tank sınıfından: Tamruçi. 
Meclis bundan başka 38 T uP,

geneTali Tümgeneralliğe terfi d
tirilmistir. Bunlardan 19 u piyade 
9 u to~çu, 7 sı h:ıva ve 3 Ü tank 
sınıfına mensupluT. 

Rumen mllletl 
Antonesko siyasetini 

tasv·lp ediyor 
Bükreş. 10 (A.A.) - Pıebisitın ilk 

ilin edfüm rakamlanna göıe, 974 
hın 9111 rPVıl"n !t?.C.893 ü «evt'h, «17> 
st cbayır> da. 

kt>~ .:Prılnuye bugün, yarın Ye ö-
Eğer Alman Dt:vlet Reisi böy. 

le h;,. sulh teııebhüsünde buluna-
• ·ı· 1 • "' bürgün <le devıını edılecektır. cak olUT'5a tet:>ti tttF• n: en ve "'- ........ ••, ••. •,.' • .. . 

ınnr'kaJılnrı tf:l ... Jh konferan.'lına ............. SanUyago ........ . 
davet etmekte ihmal göstermiye. konsolosluiu 
Cf'ktir. Fakat İnııilizler muhte- Ankara ı ı ( Hutıusi) - Cö. 
rrı"l l-öv1e bir devlete usıJ cevJlp rülen lüzum üzerine Santiagoda 
'\Ter .. ~klerini aimdiden açık~a bir fahr.t ko01olosluk ihdas ed.iJ. 
söylemekten çekinmemektedirler. 
Filhakika bu sulh konferansı ha· ı:niştı~·r:..:·-------------: 
~rİni orta.ya atan İngiliz ajansı iddiaanın herhangi bir kıymeti 
ı ·ı k • t oldummdan dolayı deiil. fakat n"'ı terenin, Almanya atı sure - ·--- 1 
le ezilnıedikçe sulh yapmıyacağı ahva1in ,ekil ve mahiyeti itibari e 
iddiaaını da İli•e eylemektedir. fngı1terenin bugün içjn Viyaneda 

Vakti ajanalar ve gazeteler toplanacak bir sulh konferansına 
larafınd-, hükimıetleı-e izafete.o iştirak etıniyeceğine hükmedenler 
söylenen bu gibi iddialara bB pek yanılmlf olm•zlar zannanda. 

çokluk kıymet ve ebemıniy-et .-e- yıs. - t.Jh 
tf'nl .. rd.!n değiliz. Otuz senedir AJmany~unn buna ragmen 1 

f~eılk mat'buabnı ve bilha ... garp teşebbüsünde bulunup bulunmı
s y se ini., nıealek icabı olarak, yacağıfta gelince, yukanda da 
tak' _ _ı __ _ı b tL- d .. .__ıig~im.İ% üzere, Almaın Devlet 

ıp eve eue u ma ouahn a. ıoyre<ı ••. ted... 'b' 
0 •iJ" .. etin de herhangi bir yaz1- Reisinin, Rus barbmı. ~~ Aıgı gı 1 

sına h rh • b. --L • t ç edebildiği talıdıroe, vrupa 
b. ~ e angı u te~ürüne ın a t · 
ır defa bile İDAnmanm dünyanın kıtaMnda Ahnanyaya mu ı veya 

en biiyük cafleti ve lıatti bama. taraftar olan millet1tti loplayara~ 
llati oldutuna o kadar kanaat ~e- bir (kıta Jıu1bü) t'saalarmı teabıt 
ti~ı.i,zdir, ki ,imdi 'bir İngiliz etmek teşebbüsüade bul1J111Dak 
aıansmın, yuk...-ıda naklettiğim.İ% iıtimali vardır. 
kati sözlerine de e.ııas rub.rile bir Bu suretle M. Hitler deniz 8

•
1
• 

le 1 fn-1tel'e •e Amen1cayı ıvm.t ve ıınina venneyi batırı- n o an 5° • L- •• d 
d ... -•lhu·· ,...r,...vetıı nancın e nuz an hile l'CÇİrmeyİz. ~vrupa - Y- r 

Bu t'ilri meselelerde ar; çok lnr.akm'ak harbin devamından bu 
...._ • L!I...!_ sahih :ı.· memJ-'·eti mesul tutmu ted-. oır .-..ur ı i olmak ve vere- mı ea h 1 
bilmek i~ yapılaca& fey hi- birini düfiinmüş olabilir .. ~.erh af
dmatın seynnı takip etmek - d bu ayın 17 sinde yanı ar a • 
ten ibarettir. Hidisatm bu tae 90ftrll V"ryanada bir s~I~ tc:c:~n
R'iinkü yiirii~ iae fngiiterede feransı toplanacağı haben a-z~m
eAı:ann hem bir sulh için olaun- d bir müddet dumuya deger. 
lutc devresine gelmediğini ıröster- e Bu haber ya büsbütün uydm"
lllektedir. lngilizler henüz Al- madır o halde ajans.ların haber 
tnllllları kati mailôbiyete uirat- madn'.ba.zlığı yapmaktaki marifet 
inak ümid ve emelini terketm~ leri bir kere daha teeyyüd etmi, 
defildirler. Bilikis Amerilcamn olar veyahut hab~r kısmen ~oğ
IÜtıden cine artmakta olan h&r- n.ıdur, o vakit de •lem, .he~ cihe~
be filen müdaah!esi ihtimali, ln- ten cidden merakb yenı b• vaıı
tilia eEkamnnami.,esini, harbe yet karşısında bulunmvt olur, ki 
devarn hulQımn'da yeniden yeıniye i bu da az çok faydadan hali de-
kuvvetleodirmis olmak iktiza ğih:fir. .,...1 FKA'R 
eder. Şu lıald~, fJll'iliı: ajaJlı&llllll '.fASvuu E 

Çörçil'in 
nutku 

(J iRoi •a.hifed•11 eüffm) 
Norveçtıe, Belçikada, Fransadn, Po
lonyada, Çekyada, S1ovakyada, Slo
venyada Yunanistanda meşguldfir

ler. Bunların hepsinin fevkinde Rue
lıır tesltm olduktan so11ra, binlerle 
ve on binlerle katlediliyorlar. 

Dünya, Fransıa rehinderinin kat
lii.mı OJ'flSIMa derin hey~ana döş
miiştö.r. Katmerli cini Nazi gulya
bani~i Bitler dahi, hunharlıklann 

doğurduğu dünya infialinin genlşll,ği 
ve heyecanı karşısında korktu: Hit.. 
!er rehineleri lildüıınek programına 

devama cesaret edemedi. 
Umumiyet itibarile diyeceğim ki, 

Nazi kaUiamcılannın bu kadar çok 
memlekette kurbanı olanların, mu
ka ner şekilde komünist ve Yahudi 
adı veriJen bu kurbanların hepsini 
memleketleri uğurunda harp meyda
nında can vermiş kahraman asker
ler telakki etmemiz lazımdır. (Al. 
kış-lar). 

Nesi11er ve asıl'lar devamınca si
linmez hir leke bırakan şey, idam 
hükmü veren mahkemenin soğukkan 
!ılığı ve idam sehpasıdır. Demek ki 
bunlar, yeni bir Avrupa nizamının, 
üzerine bina edileceği temellerdir. 

At.iye ve esrarına niifuz edilemez. 
Fakat aşikar olan bir nokta var. Av
rupanm atisi hiçbir zaman bu kana 
bulaşmış meş'um ellere tevdi edilmi. 

Hava kuvvetleri Almanlara 
müsavi 

Şimdi bir bava kuvvetimiz var ki, 
en az, Alman hava kuvvetine gerek 
büyüklük, gerek adet, hatta evsaf 
bakımından mundildir. Akdenizde hl 
kimlyet bizdedir. Bugün daha ileri 
gidebilirim: AUantikle Birleşik A
nıf'rikadan ıı:ördüğümiiz müessir yar. 
dım dolayısile, Bismark'ın tabribi 
dolayısile, çok biiyi.ik eb'adda mükem 
mel zırhlılıı.rımızın ve tayyare nak
liye gemilerimizin inşıısı nihayet buL 
ması dolayısile ve İtalyan bahriye
~ne verdiğimiz korku dolayı-ile da
ha ilerı gıdebilir ve Belediye Lordu
nun ~nelik kutlama meraııiminde bu 
rada siııc haber verebiliı-lm ki, vü
C'Udö zaruri olan bu yarö1mcı gemı. 
lede Hint denizinde ve Paşiflkteki 

7.anu-i hizmet için büyük gemileri
mize muhtaç olduklan kudreti vere. 
cek kadar kuvvetliyiz. 

Pasifikte :>ulhuıı ırlanı•'Si için Bir. 
lr ik Devletlerce sarfedilcn gayret.
lerin muvaffak olup olmıyacalhnı 
bilmi~·ornz. Fakat e~r bu gayretler 
muvaffak olmaz:;a, bu vcı-ile ile söv
lürorum ve bunu söylemeyi kendi~e 
vazife biliyorum ki Rirle>şik Devlet
ler .Japonya ile l>ır hnıbe girerse. 
İnJrilterPnJn harp ilanı bir ~aat bile 
C{ecikmıyecektir. 

Japonya harbe girerse 

Bulgaristana 
inen Sovyet 
paraşütçüleri 

indirilen beı 
grup.un hepsi 
galcalannııı 

SOFYA, 10 (A.A.) 
Gazeteler, Bulp.r topraklarına in

dirilen para~ütçülere ait tahkibtıD 
neticelerini ııeşretmiperdir. 

Bulcar topraklarına beş panıiiqtl 
grupu incllrilmiş Te bunlardan biri 
Stroma ile Selinilı:: arasına bırakıl
mıştır. Paraşütçülerin bir kısmı öl
dürülmüş, diğerleri de yak.alanuu;ı

tır. Paraıü~iilerden ilcid Rustur. Di 
ğerlerinin çofu deTlet müdafaası hak 
kındaki kanını mucibl.nu mahkUm 
edilen firari Bulgarlardır. 

Paraşüt~ülerin Uadesine göre bun
lar yapmak teşebbüsünde bulunduk
lal'l işleri başannak için Rusyada 
yetiştirilmişlerdir. Bunlar hareket 
etmeden evvel kendilerine Bulgari&
tanda biiyülı: bir çete hareketi bekle
nildiği, isyanın muhAilik olduğu ve 
ahalinin Sabırsızlıkla paraşütçüleri 
beklediği söylfllm.iftir. Paraşütçüler 
bareketJerind~ evvel Bulgar firari. 
lerindeıı Gorki Dimitrof'u %İyaret et.. 
m4for ve ondan talimat alm19lardır. 

Dimitırof kendilerine demiştir k1: 
<- Depoları, fabrkaları yakacak, 

köprüleri, demiryollannı tahrip ede. 
cek, Almanları ,.1 Bulgar devlet •
damlannı öldüreceksini%.> 

Parıışütçü1ere yetecek kadar pıa.ra 
da verilmiştir. 

Paraı,ütçiilere ayrıca verilen talL 
mat mucibince bunlar Türkiyeye in_ 
dikleri veya Türk toprağına geçmiye 
mecbur kaldıkları takdirde Bulgaris
tanda hazırlandıklarını ve Bulgari!!
tan tarafından ~nderildiklerini 11öy. 
liyeceklerdir. 

Sovyetlere yeni 
bir yardım yolu 

Londra, 10 (A.A.) - DaiJy Ex. 
press gazetesinin Ottawa muhabiri 
btldiriyor: 

Amel'ika, Şimal Buz Dı>nlzi hava
li~ile Sibiryaya gönderilecek harp 
malzemesine yeni bir yol açıyor. Be. 
heringo boğazı yolu lle Amerikayı 

Rusyaya bağlıyaeak olan bir modern 
hava meydanları sih;ıleJi Büyük Ok. 
yanus sahillerindeki inşaat te:ı:gih

larındlln yola çıkan tayyRre!ere 48 
~aat ıc;inde Msokovaya giı mek ımkil
nını verecektir. 

nıger cihetten söylencliı'!'inc g15re, 
İngiltere, Amerikadan nlcfığ'ı bom
hardıman tayyarelerinin bhc;oğun11 

Rusyaya tahsis etmiştir. ················································ 
1ta1 y ·a n ı n 
emelleri 

(Devamı sa.hile 3, •iitıın 6 da) 

vazgeçtiği bildirilmemekte ve 
İtalvanın Vichy hükumetini 
BeJinle yaptığı i~birliğini 
ltalya aleyhinde bir silah gibi 
kullanmakla itham ettiği ilave 
edilmektedir. 

Pasıiıkw, nufu~ları lnı;an ırkının 
hemen hemen dörtte uçiıne muadil 
de,·letlerle kar~ı kartıya buluırnbıle_ 
cefri bir diinya mücadelesine tama
ınile lüzumsuz yere gıımesı, ,Japon 
milleti için netice~i çok 9üpheli bir 
macera olacak gıbıdlı. Eğer modern 
harbin temeli çelik ise, yıllık çelik 
htihsali yedi milyon ton katlar olan 
.Japonya için, Britanya İmparatorlu_ 
ğu istihsalıni hesaba dnlıı katmadan, 
yıllık çelik istihsali seksen milyon 
ton olan Birleşlk Devlf'tlel'le filen TUrk • Rumen 
micadele a.çmax 1ter1ıa1de tehlikeli ticaret mUzakerelerl 
olacaktır. (1 inci ııahıfeden devcMJ\) 

Pasifikte tıulhmı, hakim Japon Müdürü Cahit Z_amangil ile H ... 
ilevlet adamlarının maliım aı-zuları ıan Sururdan ınÜTekkep olan 
ızıhi, mu ha faza edil!'reı.!ını harareti" Türk ticaret heyetine haricıye u 
ümit ediyorum. Fakat l'zakşarktaki mumi katip muavjni birinci sınıf 
Britar.ıya menfaatlerıni ve boırı.in Orta Elçi Cevat Açıkalın riyset 
bahi" mevzuu olan müş-t .. rek davayı eylemekte ve alakadar diğer Ve_ 
müdafaa lçiTI bütün haım·lıklar ya- kaletlerden de ınüşavirler bulun· 
pılmıştır v~ vııpılnıııktadır,J 

maktadır. Rumen murahha-s he-
Çin meselesi yetine de eski .Nazırlardan Orta 

M. Churchill nutkunda Çinclen de Elçj Christu riyaset etmektedir 
bahsetmiş ve dem ıştır ki: 

c- Etrer bütün Çin n kının hti. 
laya karşı ve istısmara karşı aRil nıu 
kavenıeti Çin milletinın bütün ouk. 
lannın kurtuluşu ile neticelenmez:;e, 
bu. dünya nıedenıyeti içrn en buyiik 
ehemmiyette bir ieliket olacaktır. 
Bu, kalplerimizin ta derlnliğınden 
gelen bir histir. 

Sulh taarruzu 
Birçok mehafilden bı%c, pek ya

kında Berlinclen ııuJh taaıTuıru iı:ımi 
veı ılen harekele ıntı:ıaı· ellebıleceğl.. 
mız söylenıyor. Hıu·iclye Nazıl"ının 
da teyit ettiği gıbi, bitaraf memle. 
kf"tlel'de bu bakımdan tebellür eden 
alamet ve emareler yalnız bir istı. 
kamete müteveccıhtir. Bu emareler 
diınyayı cehennem ateşine boğan su~ 
lu insunlann, muvakkat zaferlerıle 
fena kazanılmış ganimetıerile kend; 
füıtlerine kapanan lcaderın ağından 
kurtulmak üınidınde olduklarını gös_ 
t.ermektedir. 

Rus müttefiklerimiz ve Birleşik 
Amerika millet ve hilkümt'ti, 'karıı
sında şurasmı b~na mecburum ki, 
vazifenıi'Z ne kadar ağır ve yorucu 
oJaı·sa olsun, yalnız da kalsak, yar
dım da görsek BUyük Bı·itanya mil
letı ve bu mllletın başınrlaki Krali
yet hükumeti büyük domınyonlar hü 
künıetlerile tam bir lttinı.k halinde 
olarak Hitlerle veya Alnıanyl!ldıı Na 
zi ı·cjimıni temsil eden hiçbir partı 
ile kat'iyyen müzakereye giri,miye. 
cektir. cSüı·eJdi alkıflar>. 

Bu a.zmimiule eski Londra Cite'ıL 
nin tamamen ve sonuna kadar blıim
le beraber olduğuna eminiz., 

Akdenizde 
bir çarp'fma 

( Btrlneı sahPeden det'em) 
Diğer bır tanesine de ısnbet v&kı 
olnıuş!\a da vahım bir hıı.~at·a uğ
ramadan hu limana girnıiı:ıtır. Ka 
zaıedelerden buyük bır kısmı kur 
tanlmış.tır. 

Ertesı gün. ıafakla beı·aber. L 
taJyan torpil tayyarelurı, düşman 
bı rl'klerine hücum etmıı,Jerdir. 
Bir kruvazöı·e iki toı·pıl u;abet et. 
mi~ tııı toi·pito nıuhribıne de bir 
torpil çarpmıştır. Bu tayyareler, 
ayrıca düşmanın deniz tayyaresi 
te~kilinı himaye eden lkı tnyya. 
ı·eyi düşürmüşlerdh. Bahı ıye ke
şıf tayyarelerı, dütnıanın diğer 
bır tayyaresini dü~ürmüşlerdir. 

7 gemi babnıf 
RO.lfA, 10 (A.A.) 

Bir İtalyan gemi kafile ıne kar 
şı yapılan ve bugünkü f talyan 
tebliğinde bildirilmiş olan İngiliz 
hücumları hakkında iyi haber a. 
lan İtalyan kaynaklarından bil
dirildiğine göre topyekön 7 İtal
yan ticaı-et gemial tahrip edilm.1f
tir. 

Bir lngiliz muhribi bath 
LONDR.A., 10 C A.A.) 

İngilis Bahriye NazırlığınJn 
tebllği ~ 

Bahriye N azırhğı konseyi, BiL 
yillt Britanya donanrr.atıına men
sup CO!:Racok torpito muhribinin 
batmış olduğıuıu teessürle bildi
rir. 

Sahife : 3 :wS!!Z 

IEldenelegeçenl ·~· ~ı Pl_!da~ F~O~a ·_ """!' 

şanlı T~rk =--~,. ~fi.i71'=~-~a~-f~T~I 
ha ra ı = , ~~_.~n!(~~l~ 

.Y . g -;--- Siyasi fırka reislerinin hay ..... b 
(Bfriwi ••Jujcdeıı U-a) _.... _ 

O.un u~ M1H1 enel diiıı, elinden 

diğn bıı ele t"9di ett.lğj bayrak, yl- Tefrika: IG8 Yazan: Zi~·~ Şakir 
ne l·arınkı nesilleıriu say11 ve seT- ................................................... . 

rile .kal'1!ıamda eilleceklerl lliln Şe. 
fe geemifti. Nöbet Hği~ıııişti. Smır
hll'I çelik olan nıtan parça.aı biru 
daha 1Jrıar görmüş, biru daha ü~
rtnde ifJenmit •la:rak 7arına dojTu 
yiirüır:ıettedn. 

İamet İnönl, Atatirkten l!'onra bu 
pzeJ bayratJ elinde tutacak, onu 
dünyanın takdir nuarlan öııüııden 

geçirecek •• arbamda bir tek ıta
rete huu on aekb milyon kahra. 
manile yeni efsaneln, harikalar ya
ntmıya hazır bir bötiinlük •e bir
lık olarak doğacak tir pneı cıb1 
parlamıştı. 

Ebedi Şef, harpte Tiırkttn neler 
yapacağını cihana tanıtmıktı. Milli 
Şef, Türkün harp kadar sulha lıh.. 

met ettiğini, kılıç kullanlll.88ını bil
dil.?i kadar sa.pına yapışmasını da bi
lf'n bır milletin tefi olduğunu ıııbat 
etmi~tir. 

Dün bu bayrafnı la:ahrama:ıılıtı IS
niinde eğilenler, bua:i;in bu bayrağı 
dünyada fiulha candan temsil eden 
samimiyeti karşmıula takdirle alkıı. 
lamaktadırlar. 

Türk milletinde değişen hiçbir şey 
yok. O, mecbur olmadıkı;a mücadele 
etmemiş, rahat kaldıkça sulha biz. 
met etmt~ir. L<w.an'ı imzalayan bü. 
yük ve kurtarıcı elin ondan sonra 
milli du!!'tur olan (yurdda ~ulh, ci
handa ıulh) eı1aınna !'Jadık kaldığını 
St"neler ne güzel anlatmıştır. 
Yarınki ne~iller Ebedt Şeften, 

Mim Şef41 geçen bu şerc!ll ve şanlı 
bayrağı, onun temsil ettiği kahra.. 
man bir mllleti, aaraıntımı:, bidiae
sh dei?ı~. bir nöbeti takdirle oku
yacaklat· ve Tanrıdan Tflrk milleti
ni her zaman böyle şeflerden mah
rum etıuemesini dlleyecı;klerdir. 

Üç !'t'nE> ıçinde A.vrupıt haritasının 
tamamen deilştiği, dünyanın tktısa

di, sıya"i ~rtlarının ıı.ltfirt olduğu 
bir de,-ırde, Türkiye Cümhurlyetı, 
Atasının loyınetli bir vediası: 
daha gürbüzle~mı~. daha gftzelleşmıt 
bır in,.an ~ibl Milli Şefinin insana 
itimat, emnıyet ve hUEur vertn lda
regi ııltında devrirnınl ve onun ül
kü~ilnft takt,> etmektedir. 

Dört arkadaflll 
:revaf rava' 

Nitekim, bu yanhşhp, bi.ı.:zat ben 
de kapıldım. Seki~ senl' evffi ııeşreL 
dğim (İttihat ve Terak.ıu Cemiyeti 
naı;ıJ doğdu?.) başhldı tefrık&da, ben 
de <bet talebe) den bahsederek ha. 
dı enln de odunlukta cereyıı.n etiiğı:. 

nı 7umıştını. Çok ~kur e<ı.rım 
ld gerek (Dr. Temol n gerek (Ab
dullah Cevdet merhum), bıı hatamı 

ihtar ettiler. 
Bu taribf bldiaeyi, ta• U.kikat 

noktası üıerınde tesbit etmiş ol:rnak 
için, blsıat hatlmı ttıra! ediycmım. 

Ve ılerlde bu mesele ile meşgul ola. 
cak zevatın, bilhassa nuan dikka -
tini, bu hakikat lir.erine cellııeylenıe

yı va.ılfe addeyliyoruıa. 

••• 
- Bu dört mktep talabe$inin kur_ 

dutu mütevali (Cemıyetl, nasıl in
kıpf etti? ... 

Bu ıuaıtn cnabı, eok ibretle te
lükıye şayandır. Asıniw., iradenin 
•e meflı:ıireye eiddt bir nrette bal!
lananlann, nelere ka.dtr olabılecekle
rlni ısbat eden, çok kuvntlı bir mi. 
saldlr... Şöyle ki: 

Bu dört arkada~. tı.,...ell çek ihti
yatlı bulunmıya karar verdiler. Son. 
ra da, yavaı yavaş faatıyete sectt
ler •.. 

İlk faaliyete, mektepte bqladılar. 
İtimada ı,ayan arkadaelarından ba
cılarını (Cemiyet) e aldılar. Hariçte 
de, vatanperverlilderlne emin olduk. 
ları bazı zevata, _ ka~lı. ö~lii bir 
şekilde _ makaatlnını anlattılar. Bır 
iki ay urfında kendilernıe e~yce 
taraftar topladıktan sonra. fatar:ıbul 
surlan harlcınde, kuytu biT yerde 
toplanarak, (ilk içtima) l akdetmeyl 
lrararlaftırdılar. 

Bu ıçtima yerini, Ethem EfeTJdi 

buldu. ( F:dirnekapısı) haricinde, 

(Rağcı Alut Ağa) isminde pişkhı ve 
babaran bır adam tanıyurdu ... Ethem 
Ef<'ndJ. Aluş Af!nya ı?İtti · 

kurduiu 
faaliyete 

cem yet 
geçti 

- Beş on arkadaş, bir eğ',_, ft 

yapnıak istıyor:m.:. Hınız, yıy!p •. 
l'ı>~lz . llıze, bağın çulcurca bir ycıını 
na.ıır~. Om~ a hasır, kı!ıuı gil>t bır 
şerıer ser . Gu:wl hır giivC'ç pı~11·t. 

Bıraz rakı, nıeze v~a1ı e al. .. Yalnız. 
şuna dıkkat et. Otu!'1lc.ağımız yer, 
berkesin göreb1l~eti biT yer olına-

ın. Malüm ya_ resmi kcyafetje ıç. 

kı ıçmemız, yasak. 
Dedi ... Ve Aluş Apn.m yapaca(:J 

masrafların paı as:ııu da peşinen ver 
dL 

Bu haaırlıklaı- yapılırken, dl\ vetll
lere hııber ~önderildi. Bunlar, tem
mu;ı. ayının sonlarına tfı;adüf eden 
bir (cuma) günfl ( 1) ö~le<len evvel, 
llyrı ·~,.ı Edırnekapı«ıtıın hemen di
bındekı kahveye gelecekltt. Orada, 
blrbırlerını hiç t11nımıyorlarm1~ ırıbi, 
birer köteye çekıle<:'ekler .. ( Cemıyet) 
tn mües.sıslerı olan C dört arkadaş) ı 

bekllyecekler .. bu dört arkadaş gel
dikten sonra, yine ayrı ayrı, ( Eth~m 
Efondl) yi takip ederek bağa gide
cck.Jerdi. 

Program aynen tatbik edildi. Hiç 
{<Jm:>enin nauırı dikkııti celbedJlme
den bağa gitiıldi. Bağın orta!\ına te
sııdtif eden buytik incir a~acının al
tına 11erilmi~ olan lriltm ~e hastrlann 
fü~erine yerlcş1ld1 .. . Bu l·ağ, Edirne_ 
kapıısından çıkıldıktan ıonra, (Mit.
hat P.aşa > kö§kü etrafındaki bağla. 
nn arasında idi. 

lmıi henib koıtubu.mı~ olaıt (Cı>. 
mıyet), böylece, ilk içtinıaını akdet. 
mıı bulunuyordu. \'ıı bu içtim.aa da, ,u zatlar lttiralı: ediyordu: 

ı - Y&k ekçe Adltye memurlarından 
Her:<ekU Ali Re,w Bey. 

2 - Gazete muharrırlt'!inden İzınirl! 
Ali ş .. m Bey. 

3 - Tıbbiyeli Asaf Derviş Efendl. 

4 - Tıbbiyelı Girıt!i Muharrem Ef. 

5 - Tıbbıyt'li Abdullah Cevdet Ef. 

6- Tıbbiyt'JI İ~lıak 8ilkutl Ef. 

7 - Tıbbiyeli Şerafettın :M:ağmuın! , 
-ı Efendi. 

Daıma en fevkalade, en mükemmel tılrkçe filmlerı sayı:-ı İatanbul 
halkına takrlım ile ,ıshı et bulan 

TAKSiM Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

l Kahiı·e<le 24, İ:sl.'.enderıyede, P:rt Saıtte 15, Ismaılıyede li, Bey. 

ı utta 11, Halept.e 6 hafta çoşkun rağbet, taşkın heyecanlara, 

mısilsı7. t.akdırlere mazhar olan: 

··=·····=······-········ uuuuuuwwuuuouşu ..... 
Ş;ARK sinemamhk Aleminin 2 nci ZAFER tacı 

KADIN KALBİ 
(Türkçe sözlü - Arapça şarkılı) 

Cıhanş6mül romanların Hrefl'azı <Demirhane Müdürü> ıahesarin-
1 den adapte edılen tıu muazzam fılmı bat rollerinde: 

Aşkın Gözya.-ları film!n •:• Mısır Sahneler Yıldızı 
Hilnıısf •:• Dı lherler dılberi 

Süley aı Necip 1: 1 Emine Rızzık I• ı:i .. 
KADIN KALBi 

Hatırası ilekbed hiifıuııızdn mt'nkıış kalacak erı hiıyük lıayııt ro-
1, manı, aşk ve ı~tıtap destanıdır. Bütün kalplerde aekın ate~ini, bu. 

tün ~onı.ıllerde se~ gınlıı kudsıyet ve ulviyetini terennüm edecek olan 
bu ıeret verıc! hıs ve ıstırııp ronıarıırıı sa)'ın miişterilcrimıze ha. 

rart!tle ta <'!ıyc ederl:ı. 

....................... ., 
W Atkdan menuanu... inkisar< an hey~canı ..• 
~ Mücadttl~den ha •ketin! alan ~ 

•MEMNU AŞK~ 
DOROTHY LAMOUR 

John Hovard - Akim Tamiroff • 
Büyük yıldı%1arın sın<'ma dunyasına kud!'eilerile hediye ettikleri en 

bü~·iik atk romanıdır. 
Bütün kalpleri tit~ten, bütün gi~lere yaş dolduran 

LALE SİNEMASINDA 
Yalnı~ iı<; gün daha gö terilecektir. 

Bu akşam s Ü M ER Siaemasında 
CARY GRANT - İRENE DUNNE 

GAİL PATRICK ve ROUDOLF SESTT 
~ibi 4 bilyiik yıldı:ıın yarattıkları 

ilk GOz Ağrısı 
Mevsimin en parlak ve en güzel komedisi ba~lıyor. 

Bir erkek, kanmıen kaç zevceye malik olabllir. Asri bayatta llı:i 

evlilik ... BÜ lt'llnün ev kadınları ... Sinenıacılık aleminde bir yeni

lik teşkil edecek olıAn bu güzel film için yerlerinizi evv&lden teda

rik eiliniz. 

8 - Tıbbıyeli Kafka!;ynlı Çerkes Rt>
fit Ef Pndi. 

9 - Cemıyetln ılk nıilt:-E,,lfi, Uhrılı 

İbrnhim Ethem Efenrlı. 

Söze, evvdiı Ethem }~fendı ba !adı. 
Zaten malfıın o1au mirk,at hakkıııda 
kısııca bı ikaç şey ı;oylr'dlkte:n sonra, 
derhlll lntıhap vanıldı. liersekll !1.11 
Böştü Bey, içtimada bulunanların 

en yaşlısı olduğu ıçin (Riya.et) ma
kamına ge>.çirildl. ~crafettin Bey (ki
tiµ) liğıı ve A!<af Derviş Bey de (kn. 
«nıl11r) hii'a intihap edildı. Ve sonra, 

(De ı•ıım1 vat} 

(1) ırrralr!ltf im ta-rih, kat'fyftetlı 

resbit edtlCf'l'Wnıi~til". ................................... --..·-······ 
Singapurda 

mühim 
müzakereler 

Port _ Darwin 10 (A.A.) - Orta. 
şark Avustralya kuvvetleri başku

mandanı Sir Jcıhn Rlıınıı'Y milrl:ıfaa. 

ya Laıilhlk eden nıiibım ınü:Gaken:ıler
tle bulunmak iiıere Sirıg.ıptwa gel.' 
nıııtiı· ve ez<·umle tu lıf'r11natta bu. 

j lunn1uştal': 
c- t.fubarebıılere i~t.iınk etmedik. 

çe lıarbi kuıınanıayız v• insan V1t 

malzeme bakınıından ltudretimi?Jln 
viyesini muhafaza etmf'k c' :ron dıı ., 
General ıu . iVıleri ilave etmi,tir: 

<- Tobruk'un uıttedilmesi imkan 
sız olduğunu ve Tobruka hücum et
menin Almıınlua pahalıya ot.ı.ırım 

bir hatl olaell!'ına kan&aLhn vu
dır. Şimdi Orta~rka klil:iyetU ntlk. 
tarda malzeme J:ehniıtıtir ve hava ku• 
vetleri yarılımı menınnıııyeti muı-ı. 

haldtıdlr.J 

BlArnt!y, yakında Ort:ışarka a\'det 
n!yetlndedir. 

Sin~macılık aleminin en son tek 
ni.ği ! ... ve bu ıene LALE ılne. 
r..ıasuun en çok beienilen fl ha.. 

ınlat yapiU\ biiyük filmi 

DOKTOR SİLOPS 
Baııtanbaııa renkli bir şaheser 

müthiş maceralar filnti. 
Yarın matinelerden itibaren 

Yalnız 

AZAK 
Sinemasında 

Başlıyor 

Ayrıca: 

Casus Tayyareciler 
Jeak Holt tarafından 

Caaualuk. filmi 



-
Aclllyedeı 

Gebe kalınca 1 .-.Ahmet Ateş ı::~~:~~?::~~:1~~~~:~·::ı r ........_ ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 1111111111111111u111111ı11ınınııını::n::au11ıı1111111 '1 --,-~------.::"'! 
tabanca ile vurmuı 
Evvolkj gün Tarlabav.ında 1>1.r 

;rarele.ma vakaaı olm~ Ahm.ot 
adında birisi, bir mi1ddettcnbcri 

metres y~adığı Fofo adınc:la\i 
gen kadının, gebe kaldığından 

do ayı kızmış, tabanc.a ile tchU
kclı surette yaralo.mıştı .. 

Fofo Cerrahpaşa haataneaİl\e 

kaldırılmış, Ahmet yakalanarak 

adlı)ece tevkif olunmuştur. 

* 180 LİRAYI N~SlL ÇAL
MIŞ - Mehmet adında bır ara. 
bacı. geçenlerde, .Sişlidc bir apar' 
tımantn 3 üncü kaunda oturan 
V cdadın dairesini" havagazı mus
luklar na tutunarak girmiş Vt! 

içeriden 180 lira para ile bırkaç 
esya, çalmış, kaçmı~tır. 

Mehmet paralan daha o gece 
Beyoğlunda eğlence yerlerinde 
tam men bitirdikten sonra dün 
yakalanmış ve birinci sulh ceza 
m hkemesi tarafından tevkif o
lunmuştur. 

* ADUYEYE VERiLEN 
MUHTEKİRLER - Murakabe 
Komisyonu dün yeniden bazı 

muhtckirleri müddeiumumiliğe 
vermiştir. Kuzguncukta David 
Rnfnel makarnayı 52, barbunya 
fasulyesini 20 kUTuşa satarak ih
tikiır yapmaktan suçludur. 

Adliyeye mUba,ır 
ahnacak 

-----

Karyola ve Mobilye Satışevi : 1 
-

Her nevi aailam VI! ~ık mobilye ihtiyacınızı buradan tedarik 
edebilırsiniz. Şayanı tavsiyedir. Tamir işleri - Abajur llmbaları 

• vesaire. ~ 

~ · A<lres: İstaııbul Nuruosmaniye Çuh~cıhan No. 1. 0-14 ~ 

·······················~ 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

Tüccar ve esnafın 
nazarı dikkatlerine 

, 
4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

Suldan 8ağa.: 

1. Kaı-şı gelmı•klik. 2 Vucurlimcle 
soğukluk hıssetmek •• l'lşmemı . 3. 
Tencerenin altında bulunur. N tn. 
4. Kudurmuş. Bır ıuz ·ar. 5. Eşya. 
Çoğun aksinin tcrsı. 6. Meşguliyet. 
Be~klerin pis şe)·lere verdikleri 1!1-

min tersi. 'l. Üzerinde kir izi mev. 
Buromuz<ian ayrılan bazı kontrolörlerin veya büromuzda hiç alakası • cut. Birincı. il. Su hahnc gelmemek. 

olmıyan bazı kımselerin kendilerine Fiyat Murakabe kontrolörü snsu ver. 9. Kepaze. Guzel bir çıçek. 10. Alıı
dıklerı haber alındığından evvelce fi yat kontrolörü .olarak tanınmış ol- met. Yemek. 

ealıır dtıhı bu sıfatla muı·acaat ede ıılerden her defasında İstanbul Fiyat }' ııkarıdan <Jşağı: 

Murakabe kontrolörlerine mahsus resimli ve Vilayetçe ta;;dlkli hiivıyct 1. Eşitler. 2. Erkek hizmetçi. Minn
cüzdanlarının istenilmesi ve hüvıyet cüzdanı ibraz cdemiyenlerin hemen relerde bulunur. 3. Saldırma. TeNl. 

nin başına (N) gcllrPo kabanın aksi. Büro Şefliğine veya zabıta makamlarına ihbar edilmesi ehemnıiycUe ri-
ca olunur. c9791> 

~ Beyoğlunda İstiklal c!!desinde 370 numaralı •••ı•ııııı.. 

BAKER MAGAZASINDA 
Erkek, kadın ve çocuklara mahsus 

Gabardine, Covercoot ve T rençcoot 
Kumaşlarından marnül ve her zaman olduğu gıht en ala cinsten 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ - .Muhterem müştcrilerınin emrine amade buiunmaktadır. -

.. • • • J. • • • • >."'>. , ıı=..:~.~ • 1 • - •• ~ • 

'
. . -

L - ' "• ' • • 

dir. 4. Bulmaya çalışmanın ters!. Ku-
manrla. 5. Bir milletin parası. Bır 

semt. 6. En az. Bir ııoru edatı 7. İpl'k 
membaı. Gö7. rengı. 8. Tersi bir har. 
fin okunuşudur. Altmış saniye. O. Bır 

hastalık. Nota. 10. Yııtakta ustünP 
baş J-onur. Arkadaş. 

Dünkü bulmacanın halledilmft 
şekli 

J ' ~ 4 5 6 7 8 9 10 

tMAÇAGlDEN 
lstanbul C. M. Umumiliğinden: 

lstanhul adliyesinde açık bulunan 
bin kuruş maaşlı müba irliklere 
memurin kanununun 4 üncü mad 
desınde yazılı, şa. tlan haiz olan
lar nrasJnda müsabaka imtihanı 
:yapılarak miinasipleri alınacağın
dan askerlik hizmetini ifa efmiş 
olan isteklilerin ımtihan günü o
lan 1 2 1 1 941 çarşamba günü 
saat on buçuktan brr gün evveli
ne kadaı yine bu maddede yazılı 
belgclni hô.milen bir dilekçe ile 
fatanbul Adliye Encümenine mü
~acaadarı. 

Yalova - Kocaeli 
yolu ikmal edildi 

Devlet De.miryolları 1.ı"an i'.;~,\:. 
. . 

. ENİ 'NE§RİY AT 
. . il İLE 
Kızılay mec ı ua11 çıktı 1 

SABAH, VE AKŞAM 

İuııi t Hu u H -ıı Kocal"lınde baş 
hyan iO yol ve köğrulcrln lrı,$451 

işi hıda devam ctmckteJır. iunıt ılc 
:Lıtanbul ara.,ındııki buyül.. şo. enin 
rapılmasına de\ am olunmakt.adıı. 

Valonvı Kocnr! ne bağlıyan yol dn 
tknıllt edılmlştir. 

Edirnede yUrUyUş 
müsabakası 

nm 

Bolvad nde hamiyetli 
~ir vatanda 

Bolvadin, (Hu.su i) - B r tüc
carlııı ındıın Mu taf'n A !ı.a Bolvadin 
Kızılıı,- Şub ınc bu d •fa elll lira 
tcbcrı u etmek su etıle h yük bir 
yurdseveılıktc buluıımu;; ur. Musta
fa Aşkarın bu lıamiyctp"rveliği mu
hitte memnuniyetle kaı ılaıu!ığı gibi ı 
diğer ınürtivetki\r tuccarlr.rımıza da 
bir numunei imtisal olacaktır. 

lzmltte rıhtım ın,aatı 

fımıl, (Hususi) - Şehrinıiz l1ele
cU1c•i taı atından yııptıı ı!an rıhtımın 1 
teavlJe işleri silratle bltiı Umektcdlr. 
Bu nhumın yapılması ile şehrimiz 

f(>k •mil edilmiş olan P.n g(lzel bir 
sabıl D:J)'Una kavuşmaktadır. Yenl 
llalbıvimiz de rıhtımın bulunduğu 

kumnia yapılmı~tu. Bu sahanın ct
rM'ını kaplıyıın ç!ıkinlikler birer bl. 
nr lule edflm ktc<lir. 

M Uhl m b i r k onferans 
11-uollu llıılkoinden.: 

1 - 13/11/941 perşembe glinü sa. 
at ıs de Halkevlmizin T< pebaşında
~ merkez binrısında Ora. Prof. Sıd
•ik Sami Onar tarafından cHalk 
l8arcsiniu İnkişafıncl.:ı llalkevlcrinin 
a.tib menuunda mulıim bir bonfe
ı.nı nrileccktir. 

! - Konferanstan sorıra koromuz 

a ubul koruıerınl verecektir. 
1 - Herkes gelebilir. 

Üç ıcnkli ~ok güzel bir l;apak ıçin~ Muhammen bedeli (~855) Ura olan ldıı.re matbaasının bir senelik 
!hti)'aCI bulunan (9) kalem muhtelif klişe (28/11/1~'1) cuma l{Qııü saat 

ıle K iZi LA Y'ın ılk mecmu sı çık(15,30) on beş buçukta H:ıydarp&IJ&da Gar bina ı dabilindekı Komisyon 
tarafından kap;Uı wrf cı<ulile satın alınacaktır. ıştır. K (7.lLAY'ın bu ıvısı bır çnk 

Bu ışe girnı k istiyenlC'ıin (liG•) lira (13) kunt luk muvnklmt temi- m11g ızırılerin çok u tundl·dir. KIZlL ı 
nat ve kanunun tayın ~tt:gı vesikalarla tekliflerıni muhtevi zarflanıu AY ıııt•cınu~ ı ı c mi biı dr•rgi ele. 
aynı gün saat (14r'10) 011 dort otuza kadar Kvmisyon Reisli~ıne veı·mc- ~il. hiı- salon mccıııuasıdır. İçinde bir 

leri lazımdır. • çok tmıııınıış mub:ırrirlı;ırın yazıla1 ı 
Bu ışc aıt şaı tnamder Komisyondan parasız olarak dağıt !maktadır. 

1 
k 1.. ,.. 1 1 d 

(9756) \e ıe "' aı n j\.ll"'' ıırer varır. 

Türkiye Cumhuriyeti ~ 
ZIRAA T BA NK A SI 

Kurulaş tarihi 1888 - Sermayesi: 100 000,000 Tilrk lll'a11 
Şube ve Ajana adedl: 266. 

ZlRAf ve !I'lCARİ HER N EVİ BANKA lıfUAMELELERl 
Para biriktire lerı 28.800 Ur• flcramlyı veriyorus. 

ı.ıraat Bankasında kumbaralı •• lt\lmbaraaııı t:o:nrur beaap. 
Jaı1Tıda "D az 60 Uraııı buluna ]ara ıened'l 4 defa cekllecek kur'a 
Ue aıatıdald plana eörı lkraıaiye .. ~~tıl caktlr: 

' adet 1.000 l!ralık 4 000 lira ı ıoo adet 50 liralık 6/.ıOO Ura 
4 > 600 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 > 
' • 250 • 1,000 • 160 • 20 > 8,200 • 

40 • 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Besaplarınaki paralar blr ıene jçindı 60 liradan 

qa,tı düşmıyenlere lkraıııiye çıktıfı takdirde * 20 tazlasile verile
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, l Eylul, 1 Bırindkinwı, ı Mart 

'YO 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lıtanbul Aıliye 4 üncü Hukuk No. da mukim Nüzhete ve Şeh-
Hiık'mliğinden: remini ayni adreste Ali Rızaya 

9 39 / 1 5 2 ve Fatih Mal.müdürluğü gişe ka-
lstanbul Maliye Muhakemat tibi Şawye ve yine 1\ ıhaliçik h

Müdürlüğü tarafından Refik, Şa- zaııı varidat katibj Hüsnüye ve 

di, İlyas, Hüsnü ve S.:ıdık ve Hu- Molla Ş~ref mahallesi muhtarı 
lWıi ve aire aleyhine açılan alacak Nurettine gönderilen davetiyeler 

davasının yapılan mı.:hakt"mesı bili. tebliğ iade edilmiş olduğun

sırsında: dan mahkemece yukarıda ısım
Müddeialeyhlerden Eyüpte va. leri yazılan müddeialeyhler hak. 

pur iskele5 i caddesi l 9 No. da kında ilanen teblıgat ıcrasına ve 
Nurettin ve Eyüp vapur iskelesi kendilerine birer ay mehil veril_ 

f çınde 1\1 umtar. l<'a i'· Fenik' r., Esma 

lıcu'ı'ııı, Uı. .nlitl Ataç'm, Sala. 

haddin Gıin~öı un, Profesöı Vasfi Ra 
i din, Dı. :Sa il lı ııuık' n, Fer ıl 7.a

hıriıı çok gur. 1 ~ ızılntı, bikiiyelerı, 

Ccnıııl Nlldirın, Ratıp 11ahiı-'ln karı. 

katur ve ı-csimleı ! vaı <hı 
Her ayın ilk g(ln(ı çıkacak ol n 

bu alon mecmu ı ını he~ 

.... 
"f\E İ('İ\ "-l\IF 1 E IKM!IL KA

Ul OP.LAl 1 E Pc iKOl.OJJDl•J.V 

CİR TAB. iL TEORiSİ -

okul ve lı 1 ıd 1.1 çocuk' eı ç 
cı ıın.:r.in ne için sınıfta ve ıkmal 

k Idık! ı ını, p ıknlojl doktoıu Zıyn 

Tıılııt Çaı,.'11, meınleketımb:dc ilk de 
fa olarak, ılmi bir mevzu dlyc ele 
almıştıı. Doktoı, 1930 - HJ38 ara
ındn Aı karadaki 1lkoku1 ortnokul 

1 
ve li clcı e devam ederı l":.0.000 tale
beyi lnc:elemlş ve mü"h L ilmin usul 
!erine gorc oııl .rııı sııııfUt doııme ve 
ıkmul kalmalarındaki s<'bepleı i a-
raştırmıştır. Ayı ıcn bu seııclcıd ·ki 

fstatıstık Umum Müılıl'lı·ğun ın çı. 
karılı •ı istatistikleri de göıöntinJe 
tut.muş ve buı adaki 80 (100 talebe, ı 
kcndı hesapları içine alnııe e ince. 
lcmlı;;tir. Psikolojinin tecrübi usulle. 
rıle mckte,ple. lmizdc yapıl:ı n bu a
raştmnala1·da keşıf denehilccek ne. 
ticclur çıkınıştır. 

Dr. Ziya Talit, bundan onra, yi

ne nıll bet ilmin emin yollıırını bı

raknııyaı ak c Psikolojidcıı gelen bı r 

tahsil tt'oı i İ> rti oı taya ko., muş. 

lıltı. İlkokul, ortaokul ve iısclerde 

bızl meşgul eden ve üzen bir çok 

guçlukler çoziılmı.ış ve ıı;>dınlııtılıııış

tır. 

r Kitaplarınızı -
1 ARİF BOLAT 

KİTABEVİNDEN: 

••••••••••••• C. 19 No. da mukım Ahmet Ni· mesine ve muhakemenin 1 l 12 
yaziye Fatıh Malmüdiırlüğü Zat 94 t ııaat 14 e talikine karar ve
maaşları kat1hi Refığe ve yine rilmiş olduğundan bu müddet 
Hüseyin ağa mdhallcsi ikind muh zarfında bir vekil göndermedik. 

alınız. Bütün kitapları bulnbi

lecegiııiz gibi Ankara ne~riya. 

tının, Avrupanın model vesair 

mecmualarının Babıilide ye

aine ıatış yeridir. 

Dr. Rıfat Çağd 
Sinir Hekimi 

tarı Muhittine ve Kasımpa~a Hü
~lu 1s1ikli.1 cadd~f Elhamra ıeyin ağa mahallesi azasından 
~tmapı (Sakarya sincma11) 

Nu.ara ı. Tclefen 4'445 Arıiroıa ve Şehremini Denizap-
••ııııiiiıiiiıiiııliiİIİiııiiıiıillllıiııiııiıiııill•• tal mahallesi Külhan sokak 7 

• 

leri veya muhakeme günü ken
dileri .mahkemeye gelmedikleıi 
takdırde gıyaplarında muhake
meye devam edileceği ilanen teb
liğ olunur. {939/ l 52) 

eu.telere ilin da kahul eder. 
Ankara caddesi 89- latanbul 1 

L ..J 

-,.,_ .. , ..... - ............ _.._ __ 
.... rtnUi ~ 
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BUGONKO 

ı 7 .. 110 Pr.> rana 
• 'l.S..'t Af üzlk 

PROGRAM 
18.03 Müzik 
19.00 Mlidk 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest saat 
1!> 65 Mu1ı1c 

(T. iş Banka;;) 
\. J 

Küçük Tasarruf HesapJarı 
1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

----1942 İKRAMiYELERİ---. 

1 
3 
2 
3 

lO 
10 
)0 
2()( 

200 

adet 2000 
1000 

750 

500 
250 
100 

50 

25 
10 

Liralık 2000.-
3000.-
1500.-
1.500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

Lira 

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

. 

1 7.46 1Inbe.rl"r 
t 8.00 Müzik 

1

8.15 Evin ıaati 

8.30 Müzik 

12.30 Program 
12.23 Müzik 
U..15 Haberler 
13.00 MUzlk 
13.SO i\I iızik 

18.00 Pro ram 

'.!0.15 Radyo ga?:. 

~0.46 lüzik 
21.00 Ziraat iT.) 
21.10 Müzik 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22 ~O Haberler 
2 45 Muzık 

22 &5 Kupanış 

ı 
1 

10 - 11. 9U maamel~ll 

Loııdra 
Ncvyork 
l'ıladııd 

Strrkho. 

1 Steı lın 5 22 
100 Dolar 132. 
100 J>ez ta 12. 9 
100 İ v.h.r. ll0.75 

E::>rlAM v i. r AHI ı ... .\ r 
1kramlyeli yUzde 5 nıs -. -
Yü.r.dı: S , 1933 Erga.ılA.B.C. -. -

,. i G34 Savu-Eruru ol --.
•• 7 ,. l llA 1 -.

Anadolu Demlrt·olıı 1 ye 2 -.-
1~ Baıknsı nama -.-
Merkez Ban ••ta -.-
Şark değir mı: nle rl -. -
Türk borcu l - .-

[Eorsa harici altm fiyatı 1 

ıte~n Jıyı 25 Lira 40 K.., 
ı..:alın Be,lblrlll& 117 .. 00 .. 
ır.. ul ;• altı, ·.:ra ıaı 1 .. S4" ............................................. ._ 

Tasv iri Efkar 

1 
f İstanbul Üçüncü AlhılCı 

iT 1 Y A T R kuk Mahkemesinden : 
H u. 

Nüıtıasa (5) KW'uıtur 
. 1 Turki111 Ha,,. 

'--Ş·E-H.İR-·T•l•Y•A•T-R•O•S•U-_. Muddeı: Vık tor Dan is ki B~y· 
TtJJtbcışı Drcı.m kıamı: oğlu istiklal caddesi No. 180. 

Bu gese caııt (20,30) da Müddeıafeyh: lren Fekete. 

H A M L E T Mürldei: Vıktor tarafından 

DOh.10[! 

Sedad ~ umbaracı'ar 
ÜIWl OG - 01'1',l:ATOR 

Jdı·or ııulıı t'IJ teııaBtıl brıstalık
fo rı "ıtıtcha st~ı 

Ademi iktidar ve belgcvşekJ ğl, 
gece l~eycn çoc:ukla ı n tcda vi l. 
S rkccı, Ankaı a Cad. Seııııh 
Lutf'ı apnrlınıanı. (Taıı Mat-

miiddeialı·yh 1 rcıı Feke ti ale}•hi· 

ne acılan dav.ısı için müddei 4 

1 1 94 1 günü saat ( l 4) de mah

keınemi7de hnzır bulunması lüzu. 

mu ilanl'n teblığ <'"dilmesi üzerine 

mumaıleyhin o gün gelmemesi 

• veya bir vekil göndcrmcmesme 

mel.mi hakkında gıyap knrarı it

tihaz olunmuş ve :mla kıl•nan bu 

1 

karard ait ilıbarnameC"\İn bir nüıı. 

------ hası da mahkeme divanhanesine 

WI••••••••••·-~ as•lmı~ ve keyfiyetin ilanı için 

Or. Hafız Cemal j tahkikatın 9 12 941 günü 1aat 

LOKMAN HEKİM 1 ( İ 4) de bırakılmış olduğu teb· 
1 

a baası karşısı). 

Dahiliye Mü* tııas:sı.ı liğ yerine geçmek üzere ilan olu-
Divanyolu 104 nur. Müddei Vıktor itiraz etme-

.Muayene saatleri: Pazar harıç diği takdirde mahkemeye kabul 
her ırün 2,6. Tel: 23898 

olunmıyacJktır. (94 l /763) 

A bone ~·era1ti ;~n ~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr . 
Altı aylık ........... 7ü0 > 1450 • 
Üç aylık •.. . . . . .. ... 400 > 800 > 
Biı a) !ık ............ 160 > yok~ur. 
DİKKAT: 

Dcrcoluııııu..-an 11.vı·ak iade oluıuııaz. 

İkinciteşrir : Slllı 

136J H. 
Şe,,vıııl 
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Salııbi : Z. T. EBÜZZil'"iı 
Ne~rl)at MüdGru : C. BABAN 

8aıııldıırı yer: Jl&tbG4f EBOZZIY ..t 


