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1 
Ne düşündüğümüz, gahııt ne 

bildiğimiz ve neye inandıiımız, 
nihaqet, pek de ehemmiyeti haiz 
değildir. Asıl mühim olan şeg, ne 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkar, İstanbul 

gaptığımızdır. Rus kin 
(Şerhi 2 nci sahifemizde) J 

I stirahat etmek maksadile 
bir ay mezuniyet aldı -

llkteşrin ihtilali do1ayısi'e 
Katinin yoldaşı tebrik etti 

Başvekil ile Sta!in ve 
Saraçoglu ile Molotof 
arasmda da te1graflar 

• 

Ankara 12(Hususi)
Başvekilimiz Dok tor 
Refik Saydam uzun fle 
yorucu olan bir me$aiden 
•onra istirahat etmek 
wıoksadile b i r a g l ı k 
ma~uni g et al m ı ş t ı r. 
Baıvekilimize mezuniye
tinin devam ettiği müd
detçe uekı!let e de c e k 
ol an flekil buıün taayyün 
•decektir. 

teati edildi 
Ankara, 12 (A.A.) - İlkteşrin ih

ti lalin in yıldönümü münasebetile, 
Cıimhurreisi i smet inöniı ile SovyeL
ler Bırliği Yüksek Sovyet :Mecli':!İ 
Riyaset Divanı Reisi Ka\inin a ra • 
sında tebrik ve teşekkür telgrafları 
teati edilmiştir. 

Bafvekil ile Stalin arasında 
Ankara, 12 ( A A. l - Iikteşrın ih

tilalinin "ıldönümü mUnasebetile, 
Jfaşvekil "Ôoklor Refik Saydam ile 
Sovyetler Birliği Ha lk Korniserlerı 
Heycli Reisi StaUn arasında tt.>brık 
ve teşekkür telgrafları teati ed ilmiş
! 1 !'. 

S:nacoğlu ile Molotof arasında 
Ankara, ı::, (A.A .) - İ lkteşrın ıh

tilalinin y•lılönümıi . ıni.inasrbetile, 

Henüz kat'i olma· 
makla beraber, Sıhlı · ge 

Vekili Hulusi Alakaş'ın 
Başvekilin mezuniyeti 
esnasında kendisine u~

k a.let edeceği söylenmek-
tedir. Buşf.lekilimiz me- ~ 1 Ilıırriye Vrkili Şiikrü ~araçoğlu _ile 

• "1ovvetll'r Birliö-i ifa rlc "e Halk h.o-
zuni :;etini l .s t Ü ll b U l d Q ~ n1·~~ri Molotot" ara.sında tebri~ VP 

Mezuniyetini lstanbulda geçirecek olan B.,vekilimiz 
Dr. Refik Sayd.am 

geçirecektir. ı lecC'kkür telgrafları teali edılın1ştır. 

ıı,co _J 
Cilniin pzuı ........................ 

Dolma bahçe 
sarayında aulh 

konferansı 

H em bu rivayeti ortaya (Ti
d • mes) gazetesi atıyor, hem .:.:.:e ke~isi herhangi bir sulh 

.~ı tıddetle reddediyor. 

1 Re/ ah lahkikatıiıı kolaylaştırmak için 
1MüNAKILATYE tA" Li · UD FAi 
VEKiLLERi Dü 

L 

Almıınlar K erç 11annıadcı.ımıa da ginniıs bıı ltmuyorlar. Yalnız K erç şeh.ri 
mulırı l'I' met et ıııekt4dfr. A ııkeri 'TJtııtehass~lanı nazaran Siııl"l-~1 opolıı n da.
ha dny<tmıw><t muhtemel i.ae de K erç ;:ıehrinin 1tıkıı tıt pek yakında bek. 
lemnektediı-. Yukarıdaki kroki, K1rım· yarmıada!l'lııda Almanla.rın eline 
geçmemiş olan Kerç şehri?ıiıı nıtı•kiini göst~rmtktedir. 

,--------==========-------~ l Askeri Vaziyet ) 

Bolşeviklere 
yardım için kısa yol 

S talin'in nutk u, A lman ve Sovget 
zayiatı hakkında bir mülô.haza 

Yazan: Ge neral Ali fhsa SABIS 
ESJ</ ORDU Kl .lJAS9ANL.4Ritı:DAN 

A iman-Rus cephesinde göze çar- ııııynn .Mul'!lıansk limanı vasıtasile 

ııacak birşcy yoktur. Almanlar hu yardım sevkiyo tını ~·spmak dni
ru vnş tempoda olsa bile tanı ı uz ıııu- ınu ıd<'al blı- fikiı· olmuştur. Hel' 1kı 
h;ırc•belcrıııe devam cdıyoı-Jar. Mos.

1 

liıııırn hiıel' clemiryolilc Rusranın .ıç 
kovanın cenubunda Tula ve şimalin- laı·ııflnnna bağlı olduğuncan en kı. 

de Volod.a bölgelednde Alman tuz. su bir zamanda yardım nıalzemesının 
yiki fazladır ve mühim neticeleı· ılo- lhıl~evlk ordulal'ına veya fabrikala
ğuracak mahiyettedir. Bolşeviklere rnıa vıırabileceii:i ılşikftrdır. Lenin. 
en kısa yardım yolu şimal buz d('nlzi ~raılın ve Moskovanın rnukaveınete 

vasıtasile Murmansk, ve Arkaıı.wlsk devamı bu hu:.-u!;taki ümitleri arttır
limanlaı ından yapılahılereıri cihetle, ıııaktadıı'. Almanlar hu işi kısa kes. 
İngiltere ve Amerika Fmlnnılıvayı mek, her türlü ümitleri haltalıımak, 

Leningrad 
muharebesi 

kat'i safhada 
Finler de Murmansk 
istikametinde 
hücuma geçtiler 

Munnansk demiryolunun 
bazı kısımları dinamitle 

uçurulmuş 

BERLİN, 12 (A.A.) 
Alman orduları Ba11liumandanlığt

nın tebliği: 

Kırımda Alman ve R umen kıtalan 
şiddetli takip muharebelerinden son
ra Kerçin cenup kıyısına varmışlar. 
dır. Alman hava kuvvetler i Sivasto
pol , Kcrç ve Arıapa Jinıanlarını çok 
tesirli bır surette bombaiamıya de
vam etın i:;;lerdir. 

Tulanın cenubundaki kesimde, pi 
yade ve tank teşkilleri bil· SovyeL sıi
vari tümenini bir sarma hücumu 
ile mağlup etmiştir. Bir ~ok esir :ı

lınmış ve !ll topla dığeı harp mal
zemesi l'le geçırilmil}tir. 

Dü~ınanın Leningrad«ia toplu kuv
vetlerle y:ıplıgı bir şaşırınıa teşeb

hüsü Almnn kıtalaı mm müdafaası 
kar~ı .. ında akim kalını:;ıtır. Düşman 

ağıı \'( kanlı zayiata uğramı~.tır. 
( 0,.vamı sayfa 3, sütun 2 de) 

"r5iiii ISHiU•ma 
Moskova 
civarında 

vaziyet iyileşti 

lngılız gazet~i böyle yapaca• 
iına. velev ki zayıf bir surette 
~olan bu sulh pyiaaına k.r
!ı az çok 'kabul yüzü gösterınİf 
bulunsaydı, ne kadar iyi etm~ 
olurdu. 

~--------~~-~-~~---ıııilııi-llİıİİııllliİİmliiiiillıiı•--lliiiıııııiiiiiııiı--Iİiil..i.;..-.ıılııi-..;. sulh a kdi içi n 'tazyik edıyorlnr. ve t.esebbıisleri bertaraf etmek içın 
Arkıı'njc l~k limanı bundan sonra Munnansk limanını zaııtetmiye ve 

nisan a~ına kadar buzla kapalı oldu- Volocta şchdni ele geçinniye gayret 
ğundan şimali Atlantikten dolaşan edıyorlar. Leıııngradı açlıktan ölme. 

Almanlar hiç 
bir bölgeile 

ilerligemigorlar Milli Müdafaa Vekaletine General Ali 

Dünyarun ıulhe t iddetle ihti.. 
Jac~ vaııdır. Harbe dahil bulun
•un, harp harici k1tlmış olsun, her 
millet, bü tün be,er iyeti kaplamı· t
Ja bat layan bu miitha.. felaketten 
•yni ~erecede muztariptir. Hart> 1 

eden m illetler, en gÜzide evlat- 1 

lannın her gün dereler gibi kan-
laruu akıhyorlar. 1 

Riza Artunkal, 
Amiral Fahri 

Münakalat Vekaletine 
Engin tayin edildiler 

Wı \Ee gelince. kendi hesabımı· 
za bu ne, riyah yapa.nla ra: «İki 
~.n fasıla ile bö) le hir şı;hirden 
41İierine atlamasal11% ve bizi de 
fafll'tmaıamz ivi olurdua nasiha- 1 
t112cb, buJunw-d~k. 

Mamdfib «söylediğin yalan 
tlnıa, yine söyle, hoşuma gidiyor» 
kabilinden sulh ~ayialar"le lstan. 
bul ve D olmab hçe is1T'lertn'n '!i\r 
arada zikre-dilmesi de kulaklan
nııza ho~ gelmedi değil. 

Tü k ·ye, harp sonrası devrİn
d~ ~t.. ~ün en ı.adık taraftan ve 1 

ha~~m· bulunduğunu y&lnız sözle 
degal, fiil ' le d e isbat eden yega
ne rnemlekettir. 

Lozan muahedesini akdederek 
esa~tı haklanmızı kurtardı?unız
~~beri geçen yirmi seneye karip 
nıudde zarfında Türl<iye, Av
t'\ıpada devamlı bir sulhün y~r
lıefrne$ı için kend" hisst'sİne dü· 
fen htt vazifeyi, Halta her feda
~lığı yapmıttır. 

MeSP.li. bu ıfedıtkarhklımn ba
tında bilhaHa Balkan milletl~rile 
akdettiğimiz mis.ak gösterilebilir. 
Kend ferine samimi surette dost
luk elini uzathğımız BaJkanla,nn 
bir sfüü küçük milletleri, daha 
çe-yrek asır evv~I bir gafil zama
nmuzda bize bir ba.<1k1n yaparak 
koca Rumeli imoaratorlu~muzu 
elim· z~en aJmıs ~lan milletlerdi. 
Bu milletlerin hepsile asırlardaıı
beri devam eden hesaplanmıı: 
•ardı. V ersay muahedesinden 
sonrıJU karı,ık d evirden bilistifa· 
de biı bu hesaplan pekala sora. 
bilirdik veya hiç olmazsa hesap 
aonna zamanın1 hekliyerek her 
hııınri bir anlHmaya vana,maz-
Clılc. · 

Halbuk i biz llöyle hareket et
lbedik, bilakis A vtupamn bu kö- ı 
~inin olsun, bitmek tütce'l\mek 
bilnıez kan davalanndan •tık ta_ 
rna1nile kurh·' m3•n idn, hepsi 
de öz lopraklarımızd;n kopmu, 
•ey• kopanlmıs olan Balkan 

T ~SVİRİ EFKAR 
fDeuı mı "'' ifr ' · ııitlım 1 d•) 

Milli Müdafaa Vek• letinden 
çekilen Saffd Arıkan 

Yeni Milli Müdataa Vekili 
General A li Rıza Artunkal 

•- nakali.t V eki.letinden çekilen 
Cevdet Keriın İncedayı 

ANKARA 12 ( A.A.) istifa~mm kabulünü Batvekilden rica etmif. 
Refah vapuru hadisesinden dolayı, V eki. lenf il-. · Her iki istifa kabul ed:lerek M"dli Mü-

letlerine mensup yüksek riitbede subay ve me- dafaa Vekaletine Manisa mebusu Emekli Kor. 
murlarır.ın alakalı E'örülmesi ve ıahkikata baf-
lanması münasebetile Milli Müdafaa Vekili Er- g«meral Ali Rwa Artwıkal ve Münakalat Ve-
:ıincan mebusu Saff'!t Arıkan ve Münakalat 1 kiletine Sarnıun mebusu Emekli Amiral Fahri 
Vekiti $ '.nop mebusu Cevdet Kerim - İncedayı, E~i.nin tayinleri yükııek tasvibe iktiran eyle. 
lahk"katm selametle devamım (t'min mabadire mıttır. 

r 
-. --- -.... ! '""'••••"" ' '"'""'""""'"""•""••• ................................................. . 

' Bak1srar 
FRANSIZ 1 

Harbiqe 
Nazırı 

Bir tayyare kazası 
neticesinde öldü 

Kendisiie beraber altı 
kişi kömür oldu 

V ich y, 12 (A .A.) - Ofi : 

1 
Haı biye Nazın Gııııeral Huııt. 

zingcı-ın h ususi tayyareı;i, Ga nl 
eyaletinde Leviganrl:ı Breau ya
kınla ı ıııa duş111ü~tii r. 
Ta~~ are yülcularıııdan altı ııı 

kvınür haline gelmlstıı 
(Devam ı uyfa J, sütun 5 de) 

Seve seve, azar azar 
yavaf yavaş 

ve 

L İSAN davasında tedriç ta
raftarları haklı çıktılar. 

Büyük bir ormantn bütün ağaç
larıaı söküp yerine ayni boyda 
ve ayni verimde batka ağaçlar 
dikmenin imki.nıızlığı anla,ıl
d ı. Zihnimizin tarlasına her 
yeni kelimeyi bir tohum gibi 
ekmek ve b~klemek lazun. 
Üç şartın önünde bat eğiyo. 
ruz: «Seve ıeve-., «azar azara 
ve ey ava, yavap. 

Dil zora seJmjyor, bolluğa 
celmiyor, acele,• gelmiyor. 
Her yeni ulime, ç cuk ıibi 

Pega1t1i S A F A ......... .... ..... .. .. ······· ..... 
tefkate ve olgunluk çağına eri
tebilmesi için emeğe muhtaç. 
Alın fU «göçmell» veya «Öğret. 
men» kelimesini. İlk önce 
bunlar çoğumuza -ve bana 
kekremsi geldi. Şuurumuzd~ 
bunlara kartı bir burulduk du. 
yuyorüuk. Şimdi lllnntadık mı 
bunlara? Be!! ıaındam. Bunları 
muhacire ve muallime tercih 
ediyorum. Fakat bu sempati 
itiyadın ve onun rnuh~ç oldu
~ :zamanın mahsulü. Her ya. 
b1111cılığt tanlf& ve sevgiye çe. 

(De!'aun 8a.hife ı, sü tım ı de) 

ılık ı:ıu ceı·eyanıı dan dolayı buz tut- 'Det'(ımı sahife 2, siitıııı .T de) 

······························-····· .. ··································· ··········•·••••'l't••••• 

ZELZELE 
Erzincanda 1 O ölü 

36 yaralı var 

Kıtalarımız bazı 
mıntakalarda hiicu.ma 

geçiyorlar 

lt!OSIWYA, 12 (A.A.) 
Dün gece yarısı neş.ı·edilcn Sovye• 

teblıği; 

11 eonteşrinde kı taluımız bütün 
cephelerde düşmanla <löviışmüş.lerdir. 

Vaziyet düzeldi 
Londra, 12 (A.A.) - Moskova 

radyosuna göre, Rus sözcı.isü Lozov:ı
kı, ecnebi ba.-ın toplantısında konu. 
şurkcn, Moskova civarındaki vaziye~ 

• • A , ANKARA 12 (A.A.) tin, grçen hafta diizeldiğıni söylemiş 
Erzmcan vıliyetınde vukua gelen yer sarsıntısına dair alınan tir. Sozcü, Alman ileri hareketınin 

haberlerden merkez kazasındaki köylerde mühim hasar olduğu yalnız durdurulmakla kalmndıgıııı 
'imdiye kadar dÖl·dü ağır olmak Üzere 36 yaralının tedavi alttna j • ( De.,,.amı .. yf41 3, sütun 3 d•I ' 
alandığı ve 10 ölü bulunduğu anlafılmıftar. ·: .. ••••• ...................................... . 

Zelze~e bu~un ~aat 1 ~ · ~ 6 da şimalden cenuba doğru olmuş 1 n g İ 1 t e r e 
ve 20 sanıye dc\"dm elmıştır. 

Köylerde tahribat F• ı d • 
Erzincan 12 ( A.A.) - T ercan kazasında hasar ve zayiat in an ıyaya 

yoktur. Kemah kclzası merkezinde 2 ev ve Gemlik nahiyesi köy- h ~ " 
)~rinde bir k·s~m, evler .:ı~ ı lmı~sa da nüfua za!.iatı o lm,:ım.ıştır. E~- arp dan 
zıncan mektebı K urt. Gozıler, Akapalangas koy leri kamılen, bır 
köyde de 3 ev y1kılmıştır. Be2' kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştır. edecek mi? 

Kral George 
bir nutuk 

söyledi 
Türkiye il• itimada 

dostlııla dayanan 
münaselHtlerim 
berd.•t1amdır 

Churchill de 
konuştu 

Deniz muharebeleri Cburcbill 

leliimize İnkişaf azmini takviye etmiştir. Bu arad•, 
e d i y o r mı.itlt'fi k hükılıııetlede temas hatin·-

- de bulunan ve Birleşik Devletleri hü 

LONDRA, 12 (A.A.) lulmetirı in i_~i -niyetinde~ teminat al. 

1 1 mıo olan hukumet, bu~un m ütecavi-
İngiliz kı-ah, yanında kraliçe ol. 1 1 .. .. k .11 t.I 

l 1 

ıı: ıı zu ınunu çe en mı e er yeniden 
duğu halde, bugün parlamentonun h" . . . 
yen ı içtima devresin i açmıştır. ''. 1 r l :tlerın ı _ ele aldıkları za nı an 

K mi, aç ı~ )1utkunda dernİ>jl!r ki: ıııuttefık hukuınetlerin karşılaşacnlc
G<•c;en ) ılın hadıseleri , mllletleri _ j lll 1 ıııustacel m~eleleri tetk ik et -

m1n ve müttefiklerin n ihai zafere j ıııektedir. 
j kada r teçavım~ karşı harbe devam (Deı·amı aah iJt ı, ı-ülıvn .ı d•J 

. Finlandiya 
Amerikan notasına 
red cevabı verdi 
(Radyo gazetesi) - Fin hökt-

met i Amerikan notaaına. cevap ver
miştir. Finlandiyanın merkezi olaa 
H elsinkiden verilen malumata göre. 
J!'ln hükumcli bu nota ile Aınerikaya 
ı ed cevabı vermiştir. Notada, }'.n -
landiyanın ha rpten çekilmcmesıııin 

sebepler i şöyle hülasa eılilmeıüe lı r: 
1 - Finlandiya tedafhı bir lıaı p 

yapınaktadıı'. 

2 - f'inlandiya haıp istı>meııı ~ -
tiı . Finlan<!iyayı harbe n·c>clııır cııt'n 
Rusyad ı r • 

. ~ - Finlan~iya. diiııya ha bıne ış
tırak etmek nıyetınde dc~ildıı . 

4 .- .F'inlandıya kendi hudut annı 
<>nınıyet altına almadıkı;a haıpten 
çekilmlyecektlr. 

5 - Bununla beraber bazı aı<ker
lerin Lerhis ile SİYİ) hiznıetlere alın
ması düşünülmekten i '" 

Bu ~uretle İııgiliz • Aıılt.' rikan te
şebbüsü suya düşmüş demektir. lrı
gilterenin r!nla ndJynya bugünlerde 
hnq1 iliiıı etıııe~i nıuh teıııeld ir. 

F in notııı;;ı, şu cilmleıerle niha,.,et 
bulmaktaıJır: 

F in Cunıhurı elsi, 23 iikteşrf.tı '.ı t 
de, lfrl inlii l ·ki Amerikan J.J'~ 10 

( Deı ahi/ e ,f, ıutını s dt) 



Na~ıkG~r-ç(_~~~-E~DE~B_ı_Y_A_r_B_A_H_ı_s_L_E_R~ı~~~~~J 

İran da 

ihtikar la 
mücadele 

o o • o ••• o • o • o ••• o t 

R~simlere dil f!er•n ba lcı,metli arkadtıı11r11z 
sergisinde gal1tıs san' atini teşhir etmiyor 
aynı zamanda koca bir inkılap tarihini de 

Türk • J • Bazı ~lrler 
~ a 1 r er 1 1 muhtekiri• mücadele 
Y için millt bir birlik 

gözlerimizin önüne seriyor. 
' •••••• o •••••••• 4 

B üyük Türk uluıunun edebj-
yatı, şiiri bahi.9 mevzuu 

olunca burada yalnız bugünkü 
TüTkiye ÇeTçevesi içinde ya~ıyan
ların veyahut eslci Osmanlı impa_ 
ratorluğu camiası arasından yeti. 
fenlerin yarattıkları tiir ve ede
biyat nazara alınır. Genit Türk 
dünyuınan türlü ~ubeJ,..rinde çe· 
'itli tivelerle konuşan ve asırlar. 
danbeTi yabancı hars ve hakimi· 
yeti altında yaşıyan öz Türklerın 
yarattıklan ve yaşattıkları şiir ve 
edebiyat: ne yazık ki şimdiye ka_ 
dar bizce rpeçhul ve metruk kal
mıştır. Türkiye dışındaki birkaç 
şöhretli Türk edip ve şairinden 
başka, Ummanlar kadar geniş ve 
der.in olan Türk aleminin o nis
betteki zengin ve canlı edebiyatı 
hakkında Türkiyede ne geçmişte 
ve ne de şimdi neşrolunan cTürk 
edebiyaLı> adlı eserlerde bunlara 
dair en küçük bir bahis veya sa-

bazı garazkarlar ta~a_fından vuku 't te,kil edecekler M eh m et Sa d 1 k AR ON bulacak muhtemel ıtırazıara kar_ 
şı birkaç cümle ile bazı tarihi v~· Jhtlkarla mücadele etmek ıçin na-
aikalar göstermeyi faydalı bulu. muskar Türk tacirlerır.den büyük 

,--"ÇIÇEKn-' yorum: bır zümre aralarında mılli bir birlik 
1 t I __ U B · T teıkiJ etme•·e karar vermiflerdir. c mumi e~rıyet arı- " 
Tanrı 11arat111.adı tek bir gö11fıl ki 1 

Sema ı·urulmayıp kalmaclırn git
aifl .. 

hi• ni 120 taıih ı"Jliminin i~tiraki_ 
le p10fesör doktor Helmolt" un 
riyasetinde vücude ~etirdikleri 

Gô1111lltrden ıcnıa doğru gİ<lMI ti muazzam eserlerin ikinci cildinde 

Blrhk bithassa falıiş fiyatlarla mal 
satıp ihtikar yapan ve bu ıuretle 
Türk tacırlnin baysıyet ve ~ere!rni 

rcnride eden zümre ile mücadelede 
hilkümetle işbirliği raparaktır. Bu 
birlıği teşkil edecek olan tacirler bu 
g,ın hır toplantı yapacak ve faaliyet 
pıogranılaı mı tesbil ede. ek Ticaret 
Vckiıletlne arzcdcceklerdır. 

Görmedim; ki seni vuı'madruı git- Atropaten (Azerbaycan) ülkesi
•iıı. 

hife bile ayrılmadığını esefle gö. 
J.:'.limık ziyaretçilere izahat verirken rüyoruz. Bütün Türklere şamil (Ortadaki zat Vali muaı-ini Ahmet Kınık'tır.) 

Türk edebiyata bir kül halinde 
Ben, bugüne kadar (fotoğ- ıiyi şekilde yakalamasını, sonra incelenmemiş ve yazılmamış ol

raf) sevmiyen insana rast- da adeta cüle getiTecek tekilde duğundan Türkiyedeki Türkler 
gelmedim. Vakıa resmini çektir. gözlerde canladınnumı becere- de bunu tanımaktan mahrum knL 

1- h 1 b"I b 1 mı!l,lardır. meıdeq oş an· ı J ı en, j giJi. bas 
rnıyan, hatta ii9 

- K A N D E M 1 R aas ve meşleğine Siyasi sınırlann hundan asır~ 
kenler yok de· , aşkla bağlı olan !arca evvel bizden ayırdığı mil-
ğildir ama. bun- a insandır. yonlarca Türkün -siyasi durumu 
lar da başkalarının resimlerine I ıayılabilecek kadar az olan bu ne olursa olsun_ kendi benlikle· 
uzun uzun dalıp bakmaktan ken- Memlekette yazı~ ki parmakla rini yaşatmak için sı~ındıklan 
dilcrini alamazlar. neviden .anatkarlar arasında, be_ biricik kuvvet dilleri ve edebi-

F otoğraf bilhas~a _son seneler- ı nim bildiğim Namık Görgü_ç. en yatlan olmuştur. Türk camiasm_ 
de, artık o kadar ıçlı dışlı dostu- başta gelenlerden biridir. dan ayrılmış ve ~ivece müstakil 
muz oldu ki, sütunlara re9imaiz BilhaNa, gazete fotoğrafçılığı- birer Türk birlikleri halinde bu
gazetc, duvarları resimsiz oda, nın liyakatli bir üstadı olan Na. lunan bu öz kardetler öz yurtla
nihayet cepleri resimsiz adam bL mık Görgüç•ü yakından tanıyan- rında Türk kültürü yarattıkları 
le bulabilmek güçtür. lar, ayrı ayrı birer kıymet olan gibi Türk dil ve edebiyatını da 

Çok uzağa gitıniyelim ,elli ae- (eaer) !erini verırken. ekseriya yaptmak için herhangi bir şid
ne evvel topu topu beş fotoğr~_f. hayatını istihkar edecek dere- ldetli ba~k~ ve taz~·ik altında ~~'.1-
çısı bulunan Jstanbulda bugun ce_de, sanatı uğrunda nelere kat- memek ıçın yaraaılışlarındakı ol· 
.binlerle amatörden başka- 300 !andığını pek iyi bilirler. mez ve ezilmez değerli cevherden 
d<'n fazla fotoğrafçı iş görüyor. Namık, hazan bir tek resim çe_ istifade etmişlerdiı. Din ve mez_ 

Fakat her gün durup dinlen- kebilmelc. için yağmur, kar altın- 1 hep ayrılığı da bunları kendi ben
meden açılıp kapanan bu boy da, minare tepelerinde, dalgalar liklerinden ayıramamıştır. Bu 
boy objektifler acaba kaç tane üstünde, alevler içinde veya bu-Jcümleden olmak üzere bugünkü 
tam manasile (sanat eseri) do- !utlar arasında saatlerce hatta yazımızın başlığını teşkil eden 
ğuruyor? günlerce çalışmaktan zevk almııı-1 •lranda Türk şairleri> mevzuu 

Zira, pekala biliyoruz ki, bu br. · !Azeri Türk şivesile konu~an İran. 
gün {fotoğrafçı) dediğimiz adam Onun bu yolda kaç defa ölüm lı kardeşlmmizin yarattıkları ve 
ya'nız elindeki makineyi iyi ayar tehlikeleri geçirdiğini hep.imiz bL yaşattıkları şiir ve edebiyata taaL 
~tmesini bccerebılen adam değil, liriz. 1 Hık eder ki bunlar başlı başına bir 
f,•kat bu iilete hükmetmesini, onu Ruhunda sanat aşkı olmayan alemdir Sivenin inceliklerine va-
aanat eserler; ibda edebilecek fani bu zahm~tlerın. meşakkat- 1 k f 1 1° · ..ı • b" ki k 
b . t 1 k ı · · b"l 1 . hl" ı ı o an ~n oerın ır zev e o u_ ır vası a o ara ı' etmesını ı en erın, le ıkelerin bir gün bile l .. T"" . . . 
inrendrr. yüzde birine katlıınamaz. ya<:ak arı bu oz urk şanlennan 

yoksa mesafeyi iyi tayin ede· Bu değerli arkadaşımız yirmi eserleri hakkında karrdeşlermi 

il 

A,, yıızımıı Öp•r, kanını 11ııta.r, 
l'emçi(•) sem Be ver clarııyıı katıı.r 
Çorıt.k set•e seı•e baş mı dideı. 

Kiıııclir senden. ennan alma<İan 
gitsi;ı! 

Boyrılaı"tl! {Jimeş bıırirıtıdmı rıktı 

Seııgiyi sur maya gani 'm uçıktı,. 

Bakıl}1n tek gukte yıfdızda yol.-tıır 
llangi JIİİZ ı·ar ıaııa. gülmcdcn 

git.ini 

El 

Başın güzellerin göğsü ilstünth 
Ş<ılıla.r ba§ı senin c.ııok aatm

da r••> 
Dikeniıı olmaz d4 Jlazık etsen ds 
Biı1lniliiıa bağrını delmeden gitsin. 

El 

Bir bak Tiirk kı.ıoıa bmıca bo11-
sanma (* .. ) 

Senden ba§ka giiul 11olt diye ıa.n. 
111a 

Altın parmaklarla 110/ıa ıısanma 
Olmaz iri o, ım 11olmadan git.ini 

il 

l•ttclim çi(ekte-ıı ıözle31n [ın:]lar. 
[Oba] fiı!nı karşıma ç-.ktılar kız

lar. 
[Yaratan] koymamış ördekler, 

kazlar 
A11dın sular görüp dalmadan 11it

<ıin. 

il 

Tanrıdan dileı'im Tiirlmıcnin kızı 
Ulıısıoı giineşi, iyilik 111/dızı 

Yüce olsun başı, ak olt~un yii:ü 
Günlün6 ka11gıılar doımadaıı git. 

stn. 
il il 

Ulu Tanrım koyma, [kocal lan 
baba 

Banıi, arılan diyip ör ulan baba 
[Akto] fla gıiımıip vı;cclen baba 
iline bir [kul] luk l:t!nıadan git-

afıt. 

Abdülmecid Mehmet oğlu 
Karakoyunlu ------rek. diyaframını usulü daire.sin- yıllık m~aisi esnasında çektiği !tanımak istiyen Türkiye gençliği. 

d,.. açarak, güneşi gölgeyi _doğ.ru_ resi.mlerden s.eç .. tik __ leTini bir a.ergi il ne bugün ilk yazımızı sunuyoruz. 
h 1 d E 

(•) }"emçf: Doktor - hıkim. 
dürüst hesaplıyarak makınesını a-~~ e di mınonu Halkevınde Bahsimize geçmeden önce de ( .. ) Astnıda: Aftır.da. 
kullanan herkes pekala karşıııın- teV'ıır e yor. · ı · k b ·· k d 1 da ki mevzuu camına veya filmi. Biz de bugüne kadar bir eı;:i yen ge mı! en, u oz ar eş er l ( .. •) Boysanma: Öıriinrııe. _) 
ne alabilir. daha görülmemit olan bu scr~iyi hakkındakı sırf edebi yazılara --------------

ne tnh:ıioı ettikleri kısımda aynen 
şöyle d .. nilmekttdir: c.. Mcchul 
bır devirden ve tarihin göstere_ 
mediği bir zamandanberi bu yer· 
lerrle miinhasıran Türkler yaşa
makt11dırlar .. > 

2 - Tııkriheıı 2500 yıl bun
dan önce ~fsan~vi lran Sultanı 
( Darn) garp sr.ferinc bR~lnrk'"ıı 
(Atropaten) de Türklcrlf': kar
şılaştığını (Bısütun) yazılarında 

tesbit ettirmiştir. 

3 - En rski Asiir Kralı ikınC'İ 
Asür Banibal dahi ken<li ülkesin 
den şarka doğru sefer ederkt'n 
Türk <:engaverlerile çarpıştığı tıı
rihi bir hakikat olarak tesbit edil
miştir. Bu da 2500 yıldan önce 
vaki olmuştur. Bıı hnımııtıt mü_ 
raca at edilecek eaerler: 

Le normant manuel: d'histoire 
ancienne de l"orient. Maspero: 
histoire de J"Orient. 

Bunlardan başka da birçok ta
rihi vesikalar vardır ki Türklerin 
ta eskidenberi bu yerlerde ya~<1-
makta olduklanm göstermekle· 
dir. ileride bu bahse döneceili
mizden şimdilik yalnız oradaki 

Türklerin yarattıkları şiir ve t:de· 
biyattan bazı örnekler vermt:kle 
iktifa edeceğiz. Ve mümkiin 
mertebe malumdan mechule doğ 
ru gitmiye çalışacağız. Çok zen_ 
gin halk edebiyatı ve eserleri 
matbu ve gayri matbu birçok 
,airlerin ölmez eııerlerinden av· 
rı, ayrı bahcıedeceğiz. ilk olarak 
hir parça şiirini tc:kdim ettiğımiz 
Abdülmecid Karakoyunluyu oku_ 
yucularımıza tanılıyOTuz: Bu zat 
halen ya~amaktadır. 

Altmıoı yaşını biti'l'miş mesll!'k· 
ten yetisme bir muallimdir. Ken_ 
-li muhitinde Öz ulusun varlığını 
yaşatan bir cDede Kurkub tim· 
salidir. Ahlak ve seciyeııi yük
Sf'k, duygusu in::~ bir Türk şai. 
Tidir. Yazıları katıksız öz türk. 

çedir. Yazılarında Türklüğü över. 

Küçliklere -muhitinde yasak edi_ 
len tarihi Türk adla{ı· takmnk!a 
ovunur. Şiirleri, basılmamıştır. 
Aşağıdaki parça da ona aittir. 

Mehmet Sadık ARAN 

Kuduz 
hastahanesindeki 
lnflllk hidlsesl 

Bir mlıdclet evvel Kuduz hastane
sinde vukubularak iki çamaşırcı ka
dının ölüınünc sebep olan infilfı.k ha
di esınin :Birinci Ağırcezada görülen 
muhakemesı dün bitmiştir 

Mahkeme makinist Haydar ile 
Hakkının tedbırsızllk ve dikkatsiz -
ilkle etuv kazanının patlamasına se
bcbıyet verdiklerınl sabit görmüı ve 
kendilerini 2 şer ay ağır hapis ce
zasına mahküm etmiştir. 

Adliyeye verilen 
muhtekirler 

Çakmakçılarda, Fincancılar yoku~ 

ıunda manifatura tlca!'etile meegul 
olan Vahram Berberyan, külliyetli 
miktarda manıfatura eoyaaı bulun
duğu halde müracaat eden milıterf
lere malı kalmadığım ileri sürerek, 
satmaktan imtina etmle, yakalana -
rak Adliyeye verilmiştir. 

Bundan başka, Beyoğlunda Simtt
çı sokağında 16 numıırada .ııalbuı· 

Vartuhi, kilosu be~ liraya çivi sat • 
maktan, İstlklil caddesinde tuhafi
yeci Motula kravat üzerinde ihtikar 
yapmaktan ve Beşiktaşta, Tersane 
caddcsındc nalbur Bayram da 800 
paket kundura çıviııi oldui'.,'U halde 
müşterilere yok demekten yakalan -
mıt, müddeiumumiliğe verlJmlotlr. 

Kabahat yine 
toptancı kasaplarda 
Peı·akcndcci kasapların defterleri 

fizerındc yapılması kararlaştırılan 

kontrollere başlanmı,.tır. Fiyat Mü
rakııbc Tcşki!Atı mcmurlal'ı dun ba
zı perakendeci kasapların defterle. 
rlni müsadere ederek etlerin nere -
den ne fiyata alındığı hakkında tet
kikatta bulunmuşlardır. Bu tetkikler 
netlccsınde rt işındekı fıyat artışına 
yine toptancı kasapların sebep ol -
duğu anlaşılmıştır. 

A~ ~~kh~~~~dii~~u~~:~re~i~h~~t~-============================================================ 

::~~1:~:~~::~n~$::.s~:.:~ :::~11:~:::::;:::::{: .~:~-;~~ ( Askeri va z ig et l 1 Ses san'atkarıarmm mazeret 
Bakışlar ..... ' ............. . ftndan bugüne kadarki inkılap 

:?.ifı'.m:J~=~~=1~~:?·~:~ 'B 0 ışev 1• k ı er e.J imtihanları da dün yapıldı 
Seve seve, azar hayatımızın da bütün safhalarını 

Muvaffak olamıyanlar kurslara de•am 
ıartile işlerine bakabilecekler azar ve yava9 gö~:ri~~~t:ta~~:~:~~:r.sergiye yardım ı·çı·n kısa yol 

Yave, (inkılap tarihimlzin canlı bir al. 
bümü) de diyebiliriz. y G J 

Pe•a i S.AF A Günü gününe alınmış olan enıı- azan ı eneral Ali bsan Sabis 
••••• tt ... '!'!. ............... tantaneler Ebedi Şef Atatürkün, BSKJ ORDU KUltlANDANLARJNDAN 

viren itiyadın ve umanm. Ya. 
• bana inııanlarla olduğu ıibi ye. 

ni kelimelelerle de kanımızın 
kaynafll'Bll ve do•t oJ.namız 
için bir cünaiyeb deneai ıeçi. 
rjyoruz. 

Bahtiyar yeni kelimeler v&r 
iri, bize tı.-ıilerini çarçabuk 
sevdirenler yabancılar cibi, bu 
devreyi kualhyor ve zihnimizle 
birkaç temas müddetitıe indin· 
yorlar. Milli Şefin son soyle. 
vindeki yeni lselimeler bunl&r· 
dan. Ben hepsini bir anda se•
dİın. Meseli hadise yerine 
«olay•. Makul n cazip. Hal
buki Clil olaylarında makul ol. 
mak da tut deiil. Etimoloji 
bize ıösterİyor ki Iİlaıun man
tığl, imamn mantljman bat
.. d ... 

Bum k~ vercliii en 
hızlı kanrlard~ biri de pze
teler ve ajana ananda bir dil 
•irl!ii kuracak devamlı tema. 
auı temellerini atmak olda. 

Seve se,ıf, azar azar " ya
•at yav .. bu davayı ha,...... 
iız. 1Jir cpandolcu si~ ıö
rüniir una hakibtm ti kendi. 
udir: Dil ifincle hızlı Pmenin 
en büyük~ yav .. sitmeldir. 
Bu o kadar böyledir ki, telrL 
miilün ritmine uyarsak, hirkaç 
yıl sonra ~· baktıiunız n. 
man büyük bir me.afeyi 1f1k hı
sıyla attaiumzı görec:etiz. Çün. 
ti ferdi haY19tnmz içinde 
Me CyaTAf» ıeJen feJ, çok 
defa, mili zaman ve t..a. i?ı· 
~. --- maziye seçtikten 
__.. idrik ecleWhceiilaia bir 
pbL•i ,.... t..., 

• 

Milli Şef ismet inönünün _ayni 
zamanda herbiri bir milli h8dise
yi de hııtırlatan_ hiç görmediği. 
miz f,.vkalade güzel rl'!simlerin
den haşlav"lrak istiklal ve inkılap 
davalarında rol almış bütün hii. 
yükleri, bütün zaferleri, bütün in. 
kılapları vt: nihayrt Gi.izel sanat. 
lar, imar, tiyııt•o, epor eahaların
daki terakkiicri. hulasa bura.:l:ı 
sayılamıvacak kadar çok. fakat 
hep (bizim) olan mevzular! do
ya doya seyretmemize imkan v~
riyor. 

1 

Onlara bakarken. zamanla 
unutmuş olduğumuz nice göğiis 
kabartıcı hadis,.lerlr karın kar"ıya 
gelerek sevindiğimizi hissediyo_ 
ruz. 

Bu itibarla Namık Görgüç'ün 
Eminönü Hallı:evindeki sngisini, 
yalnız l•tanbulda deiil. her ta
rafta bütün yurttaşlann, hele 
gençlerin ve melı:teplilerin behe_ 
mehal görmelerini temf"nni ede
rim. 

F ototrafçıhk aanahnda en ileri 
gitmit memleketlerde bile üatac;I 
sayılabilecek bil' kıymet olan aziz 
arkadaflm Namık'a son muvaffa_ 
kiyetinden dola)'l da tebrik eder
ken, ona bu sergiyi açmak imka
nını veren sanatııever, değer bilir 
latanbul Parti idare başkanı Re
tad Mimaroğluna da saygılarımı 
aunmayı unutmuyorum. 

KANDEMiR 

iTiZAR 
cl!n\'eı Paıa Rusyada> ve ~Gölıte> 

edebi tefrikamıı, yazımızın çoklu

f'mıdan bugün konamadı. KarUerl -
misden özür dileriz. 

(1 it&oi ıtıAiftdn clnoMJ 
ğe mahkum bırakan FelJ Mareşal 

Fon Leep şimdi Voloctayı zapta ve 
Moskovayı şimal<len çevirmeğe ça
lışmaktadır. Alman Generalı Ditel 
kumandasındaki Alman ve Fin kıta-
ları da Murmanskı zapta ugraşı)·or
lıu·. Tikvin şehrinin Almanlar tara
fından zaptı üzerine Oncga ve La
doga golleri nı asında, Svı r nehri bo
yundaki Bolşc\ lklerin dı: mevzilerl
nı muhafaza edemiyeceklerı oüphe.sız 
dı. Alman ve Fın kıtaları bu tarafta 
bulunan blr Sovyet tümenini sıkış

tırarak imha etmişler; 12GO esir, 30 
~op ve birçok silah vesaire ganımet 
almışlardır. Tula tarafıııdııki Alınan 
taarruzları neticesinde yPnidcn bir 
kaç bin esir ve bir miktar top vesair 
malzeme Almanların eline geçmiş.tir. 

Stalin, ~oskova etrafındaki mu. 
ka~emeti her tüılü vasıtaya müra
caatla, arttımnya gayret ediyor. 7 
ı<onteşrinde ihtilllln yıldonümü mü
nasebctile lrad ettiği nutukta Rolşe. 
vikleri yeniden heyecanlandırmıya 

ve u.fere imanlarını körüklenıiye ça
lışmıştır. 

Propagandanın bugünkil harpte 
çok tesirli bir silAh olduğu malum -
dur. Ancak bu silahın iki yüzü de 
keskindir. Kullanılacak kelimelerin, 
ilerl ı:ıürülecek fikirlerin, ortaya ko. 
nacak dellllerin mümkün olduğu ka
dar dikkatle seçllmi, v.ıı dofl'U olma
ları lazımdır. Aksi halde bir çürük 
nokta bütün iddiaları düşürmeğe se
bep olabilir; kurunun yanında yaş 

ta yanar, derler. Haltikate mutabık 
olmıyan bir lAf, hazan, dığer doğru 
sözleri de yakıp kül edebilir. Bu nu
tukta C:ovyetlerin zayiatı hakkında 

§U rakıımlar sö~·lcnmişt!: 

milyon 748 bin Bolşevık zayiatına 

mukabil Alman zayiatı 4,6 milyon. 
Halbuki Alman resmi tebliğleri 

şimdiye kadar ceman 3 milyon 600 
binden fazla Bolşevik askerinin esir 
~ildlğlni bildirmektedir. Almanlar 
kendi umum zayiat miktarını söyle
miyorlar. Şu halde onun üzerınde 

durmağa lüzum yoktur. f'akat hunu 
bizim kadar Ruslar da bılemezler. 

Ricat eden bir ordu, taarruz eden 
ordunun zayiatını takdir edemez. E. 
ğer taarruz eden taraf, müdafaa 
mevziine başını çarptıktan sonra 
mağliip olarak geri çekilir ve öl{l)e. 
rile yaralılarını muharebe meyda -
nında terkederııe, muharebe meyda. 
nına hakim kalan miiflafaa tarafı, 
bunları toplıytrak taarruz eden ta
rafın zayiatını takdir edebilir. Bao
ka türlü, mütaarrızın sayiatını tak
dire hiçbir zaman imkan yoktur. 
Rusların kendi zayiatın" rı:ellnce, ya
ralı miktarı doğru olabilir. Yani o 
kadar yaralı Bolşevik askeri bugün 
Rusların elindeki hastıınelerde te -
dui edllmekte bulunabilir, 360 bin 
maktul miktarı da kendi hesaplarına 
muvafık olabilir; yini bu kadar Bol. 
şevık maktulünün cesedi kendi elle. 
rinde kalmış ve gömülmüş demektir, 

Ru miktarların ikisi de Kızılordu
lar tarafından tesbit edilmeııine im
kan bulunan yaralı ve ölü adedini 
göstercbilil', fakııt kayıp ıniktarına 

gt>lince. işin en zayıf noktusı bul'a
sıdır. Almanlar 3 milyon 600 binden 
fnzla Rus esirinin kC'rıdı cllerln~e n!. 
dulunu resmi tebrğlerle Pöylüyorlaı, 
bundan ba,ka Almanlann eline ge
çen arazide ayrıca y~rdc yatan Rus 
maktulleri de ,·nniır. Hem de adet
lel'I pek çoktur. Runları Ruslar bile. 

1 mill on 20 bin yıı ralı; 350 bin mezler. F.ı:ıirleıfC! bentber bunlnrın 
maktul ve 378 bin kayıp, Ceman 1 1 hepsini toptan kayıp diye ptel'rnck 

Bir •ea aanatkin bayan imtihan olmke1t diier 
aanatkirlar kapınm ÖllÜnde 

Dün, ses sanatkarlarından maze- nınnuı unatkirlarclan BafK Bur. 
retı olanlar imtihan e~mek iein ce . , 1.,1, piyanist Feyıı1, surnacı İbtahım, 
mlyete müracaat etnııeler Te cemı . iı' d y ld 
yetçe müracalrtları tasvip edilerek e 1 ız vardır. 
fazla sanatkfar girmif ve ekııerisı Sanatkarların ehllyetnamelert pa-
son defa olmak üzeıe imtihana tabi zartesiye kadar kendilerine nrilmlt 
tutulmuşlardır. İmtihana 100 den olacaktır. Ehliyetsizler çalı19nııya _ 
den fazla sanatkar girmit ve ekserisi caklardır. Bay Ali Rızanın rlya~eti 
muvaffak olmuştuı·. Muvaffak ola - altında bu per,embe açılacak kursa 
mıyanların kursa devam etmek üze- muvaffak olamıyanlar devam· edecek 
re çalıımalarına miisaade edilmiıtir. •e sene sonunda tekrar imtihandan 
Dün imtihana girenler al'asın.la ta- ıreçeceklerdlr. 

icap eder. 3 milyon 600 bin eaırin kadar adedi bir buçuk ifiizineyi geçen 
üzerine cesetleri Almanların elindeki Rus ordusu esir edilıııiotir. Bunları 
arazide kalmış olan Rus maktulleri 
de ilave edilınce kayıp yekünu hayli 
kahıını·. Almanların Rus esirleri hak 
kıııdaki tPhliglerini çok mübalağalı 

addetmek doğrıı değildir. Me"ela 0-
de a<la '"" Haı kofta Almanlaı· eaır 
ahMda ·ın• "oylcmc·dller. 

Diğer t:ıruftan Almanlar bir çok 
imha meyd n muharebelerinde esil' 
aldıkları oıdıılan, bunlarm :fırkala
nnı numaralar ile ve kumandanları
nın lsimlerile ilan ettiler. Şımdiye 

Ruslar tekzip etmediler. Ya bu or
dul81' pek zayıf mevcutlu teşekkül _ 
!erdi veya Kızılorduların kumandan. 
ları kendi askerlerinin uyıııını ililn 

etmek istemiyorlar ve bundan dolayı 
ancak 378 bin ka1ıp oldutonu ılly
lüyorlar. 

Bıki Ordu Kumanda.xlonnun 
Emekli G~rtıl 

ALt IHSAN SABİS 
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SiYASi VAZIYET 

lngiltere kıralı 
ve Churchill 

1 D8"1iz parlimentosunun yedin. 
ci i~tima devre.i münasebeti· 

le dün lnailtere Krala ile BafVeki. 
li beyanatta bulumnu,lardır. Bu 
aöderin ehemmiyeti ln.ıiliz mille
tinin itimadını artırmak için bir 
çok hesaplar verilmİf olmasmda. 
dar. Geçen dört ay içinde İngil· 
terenin pmi zayiah daha evv~l
ki aylara nazaran azalmııhr. 

Büyük Britanya adaamda met
ruk yerlerin zerredlimesinden 
milyonlarca ton hububat ve pan. 
car istihsal edilm "ıtir. Akdenizde 
ltalyanlara miite~di zayiat ver• 
dirildiğinden Libyadaki lruvveot. 
terin iaşesi gi;çle~mi-;•ir. Kral İn· 
gilterenin müttefiki SovyetJc,.in 
mukavemeti hakkında hıtyranlı. 

ğını bildirmiştir. 
İngiltereyi sulhe sevketmek ve 

Büyük Britanyanın jstilisma lü
zum bırakmamak üzere Hı-t.ıı'in 
fngiltereye gönderilmesin-l"n 
beklenen fayda hasıl olmamıstır. 
Gelecek ilkbaharda İng"ltcre 
adalanna Almıınlar istila bar.-ke. 
ti yapmak mecburiyetinde kala· 
caklardır. 

Yulmda nralanan aözler Rus. 
vadııki barekihn akabinde gerPk 
lngiltere adalarına gerek Mı<ıra 
ve YakınfAJ'km diğer taraflarına 
Almanlann beklenen hücumları· 
na brp lnciliz rnilletini tesk;n 
etmek içip aarfedilmİ4tİr. Bunla
nn hakikate uygun olup olmadı· 
iw halckmcla Almanlar dert.al ye. 
ni hesaplar vereceklerdir. 

İngiliz Batveki)i Rusyaya lran 
üzerinden yardım için Maverayı 
lran demiryollannda iflemek 
üzere 1nıiJtereden bin kadar va• 
goa gönderibniftir. Fakat en mü. 
ban aiy•i hareket Churcbill'"n 
bundan ..... etki nutkunda ve .la· 
ponya aleyhinde yaphiw hücum. 
lar olup bu mahiyetini muhafaza 
etmektedir. 

Japon askeri makamlan Bü· 
yük Okyanusta hem Ja~onvanın 
hem tk Amerikanm sulbü kurlar. 
mak istediklerini kaydetmf'kte 
V'! voksa büyük Japon diplom11tı 
Kurusuyun mahsus bir sefarette 
Va,ingtona izam e<lilmeti maM· 
ıız olacağına itaret eyleınketcdir. 
ler. 

Bu defa Japonya ile harp cı· 
karnııak idn en ıivade fngiltere. 
ain tahrikatta bulundn"u şrö-iil
mektedir. İneiltf!re bütün Cin:n 
Japonvaya Am,.rika tarafm(f,.n 
bıralnlaCA«tndan endİfe olun\ıyor 

dı-mektir. 
fneiHz Baıvekili il,. Kralının 

yakandaki sözleri lneilterenin 
Atlentilden ziyade Pasifikte ~
merikıodan kati müzaheret }>.k
ledi~i :nmnen 11nlatılrnıs olm,.~ı 
da hunu PÖsterivor. 

Finl~ndiva R•\wa ile hıo .. J,i 
kesfl'V'tİ icin f neiltereden son'"" 
Am,.rikPn devletinitı ~ntıö-ı .,._ 
,ebbü~ü de dün red.fetmis•ir. 
Finlan<F"a kendi11in'n "'"i ve ve• 
ni tonrııklannın rlcva!J"l• t,.mina. 
hm elde f'tmedilc« ,54,vvetl•re 
karsı silahını bıralcmıyıacaiını 

l>i•dirmt.tir. 
Halihazırda lngilterf' ve Am~· 

rikadan Rusyaya timalden "'"le. 
cek yardımm bashca uira~ı M•tr· 
mamlciyi f"'m kanlccılıon ciddi 
aarette teh-dit etme1cte-ı~. 

Uzaktaırka memur lnıdliz Na. 
7.1r1 Duff Cooper timdi Avusfr'll1-
yada ve Yeni Zelandda sık ııık 
zivaretlcr yapmaktadır. Japnn. 
ya. ile bir harp v11kuund11 ni•'•r.ı 
ve mürlrıfııım aı olan bu iki tn
giliz Dominvonunun akıbetindf'n 
çok endilf' f'dilciii:i ıınlaııılıvor. 

Muharrem Feyzi TO<-:AY 

~Utllllllltlllhl•HUllllUlllllllllllUlllUUI 

~ Vecizelerin şerhi ~, 
= -::nınıuuunıuu11ınııuııuı1111ın11ı•n111uıı11u . 

Ne tlüııindüfamüz, ya
hut ne bilJılimiz ve n•)'• 
inandıl mız, nihayet, P'k Je 
ehemmiyeti haiz. deli.Jir. 
A•ıl mühim ol. n f•Yı n t 
yaptıfrmız.dır. RUSKİN 

lngllterenin edeb~yat vı fikir 
iieminde çok tanııımıt bir •ıma 
olan Ruıkinln bug(ln naklettiği. 
miz söıü, ilk bakııta, pek basit 
görunür. 

Fakat bu basit eöz, çok büyük 
ve çok hayati bir haki~ati ifaıte 

ediyor: 
Hayatta hepimız<le yübelı: bır 

takım düşünceler ve bu düıünce
lerl şifltlıı, bilgilerle aüsliyen, 
Wrlü türlll inançlarla aağlam
hyan adamlara rast.gclmitı belki 
de bir aralık bunlaı-ın yaldızlı 
sözlerine inanmıı, bunlardan bir 
şey çıkacağını, sözlerinin fiiliya
ta ~evrilec:eğini sanmı~ızdır. Bir 
de bakarız ki bütün ll parlak söz
ler, o nıallımatfilruşluklar, o göz 
kanıu~tırıcı planlar, birer hiçmiı 1 

Cünkü bunlarda fiile dönmüı 

hiçbiı şc)· yok! Onun için düıün
mek, bilmek, inanmak kafi değil
dir. Bunları gcrçekfoştirmek 11-
zım! Yoksa, yalnız düşünmek, yal 
nız bilmek, yalnıı inanmaktan hie 
bir şey çıkmaz! 



- 1 ! ikinci teşrin TASVİRİ EFKAR 

oo-.... ;ı.mu~r:ıilltaJıbua,ünden :SON _ HA.BERL · E 
f otocraf ı SOVYET 

O rta tabtilimlsi ayni ID'a ü:ıerinde yaptJiunız .... .c>nra .~'" t e b 1 i g" i 
meslekte birlettii'imiz saaatkir pzeteci arkad8fDD Niıruk 

- • • ndak" · • eı:a.. · • · (Birlttd aalti/edcn dev(lfll) 
Görgüç; 1919.1941 M!nelen arası 1 yınm "n • meaaumml Rus kıtalannın her ... ;n mukabil ta-

•• e}1-..:-: _._ r_: ·· •• Halke-rinde bir fo-- .,,-
lneyvalanndan en auz _._iDi MÇerca ıwuunonu arnızlar yaparak düşmana uim z.a-
loiral sergisi ~ç~ı.. _ . • . yiat verdirdıklcrini ilave etmietlr. 

Cazetec:ilit1111 fotoıraf makineaile yapan Ye had..,, ba ır.a- Sözcü devamla, denıi,ıir ki: 

Tarih ve 
' . 

Memlekette 100 bine yakm 
radyo makinesi mevcut 
Bunun 29499 zu l•tanbulda 

9499 zu da Ankaradadır 
ve 

lqsfıfı Fazıl Pasadan •.• Fethi Okyıra . ~~ı~~_;il~;~~:- -R1fıl 
..- Siyasi hft(a reislerinin hayab 

Tefrika: uo Yazan; Ziya Şakir ................................................ 
Ethem Efendi Ohrl te •kllltını d'-h• 
muvaffakıyetle ba,aracaOını Umlt edlyorc"u kine •asıtasi.le pzete denilen ıünlük tarih aahifeleriae nakleden Moiaıek Volokolamıık Malovaros. 

aziz arkad&flDU tebrik ederim. Mesleiinde en olsun çalına ıelen lavcl:t ve Tula bölgderi~d.- Al~unlnı 
Nimıktan daha pek çok feyler bekliyeceta. ilerlemiyorlar ve a~ır znyiata ugru-

Görgüç'ün kara, lnfll, ueaia ve atqe ehemmiyet ~ermeden yorlar. Ro8tof bölgesinde. Roiıtofla 
meslek ve .. natmm temiz a,kile makinesi elinde içine 1rirİp ç_e~tiii Tag-anrog arasında çarpışmalar, şıd 
baoaae)erİn resimleri, bize JÖOderdİğİ pfaloia nuar1lD terl(llİnde detle ve :lRSllaaız devam etmekte, fa. 
on seriye ayrılmıtbr• . _ kat Almanlar, ağır zayiata u{rrama-

Ankara, 12 (Hususi) - Bafveka- Ankarada şehır dahilinde 9499 radyo 1 İbrahim Efendi, Edimeye gfdcı ı - Bız, böyle ~ir teşkilat )'apıı..k. 
let lstatistık Umum Mudürlüğunun, vardır. ~itmez., (Cemiyet) ten aldığı ılhanl Buna, sis de dahil olun. 
btr muddettenberl hazırlamakta ol- Bütiin memlekette yüz bin kadar l ııe, cnmilerd erbl-st,ce 'Vazlara .• ve 1 Dedi. 
duğu radyo anketi neticelcnmiı gi. _ 1 hükumeti şıddetle unkitl re başl dı. Kimil Bey, bu l)zler karfısında 
oıdir. Elde edilen rakamlara ~ore, radyo olduğuna gore mevcudün yuz- Tabüdir kı derhal )'akalandı. Ve hnp.. sememledl. Kendisıni sürgünlilkten 
İ stırnbulda 29f99 ndyo vardır. Bu- de kırkının İstanbul ve Ankarada te atıldı ... (Talat Paşa) nın hayatmı kurt.arcak.. belki de omuzuna tıir ır. 

Bunlarda neler yoktur? Atatürk, İnönü, Kurtula,, istiklal !arına ra~rnen hiç ilerlememektedh
mahkemelHi. Hatay kurtuluJU, ordu, donanma, hava kanretleri, Jer. 
Ha.lkevi, mektep spor, imar ve sanata ait yirmi .se.nel~ bütüı:ı ha· 
reketler omm objektifi ile kln'vet ve hareketlennı tanh sabıfeJe. 

Alman HY.İatı nun 12633 ü Beyoğlu clhetindedir. bulundutu anlaşılmaktadır. na Jettığimlz uman, bu zatın oyna- ma şerlt ile gö[.rsüne de bir nişan ta-
T.ondra, J2 (A.A.) - t.loıkovanır 

takriben 100 kilometre cenup bntı -
sıııda l\Ialoyaroslavetz kesiminde Sov 
yet kıtalarının Rus lıatlurım yar • 
mak üzere Almanlar tarafından ya. 

-----e;;;::>;;:J~•«aı:tBl-~ıeC;;: dıgı muhln1 rollerden bahsetmiştik. kaeak olan bu b0)6k fırsatı kaçır-

rine geçirmitlerdir. , • . • • 
Namık yirnai senelik en verimli ve lcuvveth tarihımınn bu 

canlı vesikaİannı tarihe kazandırmakla büyük bir it görmü,tür. 
Vakıa bütün bunlar yazı ile en İnce tefem.ıatma kadar sahifelere 
geçirilmİftİr. Ancak: bu yazılara daha batka bir kuvvet ve cila 
~eren fotoğrafinin laymetli yardımına bu fedakar arkadatlara 

borçluyuz. 
Bir razete fotoirafçuı iki kere kıymetli ~ir e1~m8:ndır. ~lin· 

kü o bem cazeteci, hem de sanatkardır. Bu iki mezryetı nefsınde 
birlqti.rmiyen insan bir foto muhabiri olamaz. Kaldı ki bu me. 
z.iyetlerden ba,ka onda f a:ı)uiJe ıiginlik ve tükenmez ıablJ' ve ta• 
hammül de bulunmak lizmıdır. Namık, Türk matbuatının ~te 
bütün bu meziyetlere,,. afka malik sayılı 'biri.aç kipsinden biridir. 

Munffak serrisini Ankara.da da ıörmekltemennisiJe onu tek· 
rar tebrik ederim. SERVER İSKlT 

Dünya harbi 11 

805 iad gtlD 

INGILiz TEBLitt 
KAlllRE, 12 (A.A.) 

Ortaprk İngilh umumi k&rarra
ının td>liii: 
Tobrukta hava faaliy tt hemen 

hemen norm-1 olmu~. du~aıı ise, 
eark ve cenup keeimlerımize karşı 
:faaliyet (föstermi~tir. 

9/10 sonteşriu geceal, geniş bir 
ccph uzennd• faaliyette bulanan 
kqıf kollarımız. d!işmıın ke~f kol
lnnnın yakın zamanda faa11yet ~
tcrdıklen bölgelerde dolaemalanna 
T aıen düşmanla temasa gelmemlıı-
kıdır. 

ALMAN TF..BLİGİ 
BERLİ.V, 12 (A.A.) 

ALMAN 
tebliği 
(1 "--' aü.l/tdn d•• .. J 

Hücum edeıı 17 tanktan yedısi ağır 
Upte olmak üzere 11 1 imha edtlmıı-
tir. 
Savaı ve av tayyarelerınden mü

rekkep tcşkiller, lıutün cephe boyun
ca düşmanın geçit muvasala hatla
rına ve tayyare meydanlarına mu -
vaflakıyeth hücumlarda bulunmuş
lar, bir çok trenleri tahrip etmişler. 
ve Sovyet hava kuvvetıenne atır 
kayıplar verdirmitlerdir. 

Moskova gündöz ve gece infilak 
ve yangın bombalarile boıııbalanmış. 
tır. Demlryolları tesısa~ına yapılan 

tam isabetler ciddi hasarlara &ebep 
olmuştur. 

Alman hava kuvvetleri tarafın -
dan yapılan başka ge~ hücumları, 

Gorkıde ııilih f&bıikalnrı llzerlnde 
Aln'nn oı-dulan Başkomandanh -• cereyan etınıştir. 

il' ı n t.eblığı: 
lnglltere etrafındaki rleni~ saha- Murınanska doğru taarruz 

ında barcki.tta bulunan savaş tay- Bernc, 12 (A.A.) - Ofı~ 

y releri dun gece Loweı tofun doğu- , Rusyadaki aııkeri durum hakkında 
unda buyuk bır ticaret gemısine alınan son h.ıberlere göre, Lcnıngrad 

tam ı ab<>tlcr ka) ıietmışlerdır. bolgesınde değışıkllk yoktur. Bır ta. 
l\tan"' kıyılarında karşı koyma ba- rafta Almanlar Nevayı geçmek te-

L ı rıınır. Brıtnııya a\' tayyaıe - şebbuııfinde bulunurken, ılığer taraf_ 
dı n muı ckkep bır t ~kıle batlı tan nuslar ela mukabıi hücumlarda 
l.n)'Vareyt du'<umıuşlerdir. bulunmaktadırlar. 

Kral George bir 
nutuk söyledi 

pılan yeni bir tcşcbbüsti püskürttük- (1 inci 6ahif«lnı d•VGm) 
!erini, Sovyct radyosu haber vermek. Şundan eminim ki milletim, ordu-
tedır. Sonteşrinin blrindenberi Sov. yıı zafer vasıtalıınnı Vt;rmek üzere 
yet tayyaı el eri 400 Alman tankı, 42 kenelıslnclen yapılan bı.iyiik tııleplere 
top, 29 tayyare, 2000 den fazla kam- bütün kalblle cevap vermekte devam 
yon tahrip etmiş, 1800 fi mütecaviz edecektir ve Sovyetler Birlib'inin kah 
Alman subay ve eri öldfirmliştül'. raman mücadelesindeki ihtiyaçlarına 

Sovyet taarruzları biıtün iktidarile cevap venneğe azın 
Kubişef, 12 (A.A.) - Rcuteı·: etmiş bulunmaktadır. 
Sovyet kıtaları (Volokolam k) böl- Birleşik Devletler, millctleı·ime ve 

gcstnde cS~ civarında Alman kuv - nıuttefiklere, tarihte mlsll görülme
vetlerlni ezmeğc teşebbüs ettikten miş bir nisbette her tür1ü harp mal
~onra şimdi de bu noktayı muhasara zemcsi vermektedir. 
etmişlerdir. Burasını zaptetmek için Kcndisile kıymetli bir ittifak mu-
şiddetle çarplŞlnııktadırlar. ah<?dem olan Türkiye ile mlinasebet-

Mojaisk civarında bir keslmae lcrim, sağlam eurette itimada ve 
SovyeUerin yaptıktan taarruzlar Al- dostluğa dayanmakta berdevamdır. 
manların kuvvetli bir nıukavemetile Habeş imparatorunun yeniden tah 
karşılaşmıştır. Netice bu ana kadar ta oturmaıını iyj karşılıyorum. Bu 
malum değildir. , suretle tecavüzün llk kurbanı olmuı 

Alman tank zayİah bulunan biı- memleket ilk olarak hür 
Moskova, 12 (A.A.) - Bir Sovyet Tiyete kavuşmut ve yeniden tesia ._ 

dilmiştir. 
tebli#i ekinde, cenup cephe~tnde Sov. 

Maltadaki 1adık tebaam, en derin yetlerln faal bir mukavemet gdstcr-
dıkleri haber verilmektedir. Bir tay- hayranlığımı mucip olan bir cesa -
yare teşkil, 6 düşman ~nkı, nskeıi retle hava hücumlarına karşı koy. 
teçhizat yüklu 170 den fazla kam • ınnkta devam etmektedir. 
yon ve 14 mitralyöz tahrip etmiıtir. Giriştiğimiz işin başarılması, her
Bir Alman tank hücumu, benzin şi- bidmizden cömert gayretler lstiye • 
şelerile dağıtılmış, mihvere alt 2 ceklir. '.:\Hlletimin bu talebe, memle
tank kul edilmiş ve diğer 7 tank ta ket tehlikeye düştftitü zaman ecdadı
Verıstagin yolda ın imha bölüğll ta- mızın göstermekten hiçbir Eaman ha

li kalmadıkları cesaret ve sadakatla 
rafından tahrip edilmiştır. Ç-ete hnr. 
bı, beyaz Rusynnın bütfin bölgelerin- rcvap verel'eğine itimadım vardır. 
ele fnkışaf etmektedir. Hükümetim, harbin tazyiki altın. 
Ku:metzof Kı.run batlnnnandan- da bulunan mllletln sıhhatini ve re-

lığına tayin edildi fahını idame için ınümkıin bütün ted 
birleri almakta devam edecektir. Londra, 12 (A.A.) - Reuter a -

jıının Amhnl Kuznetzofun Kmm Churchill'in nutku 
kuvvetleri başkumandanlığına tayin Londıa, 12 (A.A.) - Kral nutku-
edildiğini yazmaktadır. na vel'ilecek cevabın müzakeresi sı-

E ki Uzakşark Sovyet filosu ku. rasında Avam Kıımarnıındıı söa a
mandanı Amiral Oktiabrislcı ile A _ lan Churchill demiştir kı: 
mlral Yumaşef muınııileybe hareka- İlkteşrin sonunda bıten dört ay 
tın idaresinde yudım edeceklerdir. zarfındaki rakamlaı, haziran sonun 

Alman taarruzlan da biten dört aylık devıeye ait ra-

Duşman. Alman arazıet Qzerınde 
hava :taaliyetınde bulunmamıttır. 

........................ 
Dolmabahçe 
sarayında sulh 

konferansı 

MoskovR, 12 (A.A.) __ Kızılyı!<lız kamlarla mukayese edıliııce, hakika
gazetesine gelen telgraflara göre, Al ten zfkredllmiye değer, hazıran ao. 
manlar taze kuvvetler getirdıkten nunda biten ilk dört ay zarfında tam 

Stokholm Tidnıngen gıızete"lnln sonra dün Tulnya karşı yeni tanr _ iki milyon tondan blrnz fazla tica • 
Hclııımkl muhnbırıne gore, Alınan ruzlara gcçnıışlerrlir. Sovyct cüzü _ ret gemisi koybcttık. Ilkteşrin so • 
kuvvetleri, Neva nehn boyunca ıler. tamları ı;<)kılmeğe mecbnr kalmışlar- nunda bıten son dört ay zarfında 
lerlıkten soma, cuıetlı hır baskın ne- sa da sonra şehrin cenup mahallele- tam üç çeyrek n1ilyon ton ka~;bcttik. 
ticesınM Lenıngradın dO{!'u varoşla- rinde Alman lruvvetleı inin cenahına Rakamlıınn mukayeıııesinde, Iehimlz
rındnkl bazı Sovyet müdafaa hatla- kuvvetli bir mukabil taRrruz yap _ dekı netice kolayca anlaşılır. 
rını yarmıya muvaffak elmu !ardır. mışlırdır. Düeman ekfa knomctre Bu vakıalar, ı;en1erell. icraatımızı 
Üç hın Rus ııskerı teslim olmıya mcc mesafeye çekilmiştir. arttırmağa bizi scvkctselcr gerektir. 
bur kalmı~. dığcrlerı de J,adoga sa- 1 Birleşik Amerika, bizim yapabll-

( 8a.şı akatcde11 devam) hillerindeki ormanlara knçmıotır. n g i 1 tere dıiömlzle kıyas kabul ctmiyccck ka-
:tnem1eketlf!rile mİ$ak akdi için h b 1 F• 1 d• dar büyük ve hakikatte eon harpte Bal Lt;nlngıad mu are es eımdl kat'i ın an ıyaya 
Ön yak olduk ve bu sayede, • ~afhasına girmiştir. snrfettiği muazzam gııyretleri beride 
kanlar hakikaten bet altı sene de. harp ilan bııakan bir gemi inşası pto~ramı tat 
vamlı bir huzur ve rahata kavuf- Finlerin harekatta bulunduktan bik ediyor. 
tnus oldu. cephenin uzak şimal bôlgelcrınde e- edecek m İ ? nuna mukabil Akdeııııde, düşman 

·Eier içinde bulund~uz hemmlyeUi bir taarruz belırmekte- (Blriııri ıcı1t.ifeden devam) zayiııtı çok mühim olmuıtur. Düşma-
ıneturn harp zuhm eblletnlf bu- dır. Jrlotorlü birliklerden ve bazı ka- demittir ki: nın Afrika sahilindeki ordularını 
lull&aydı ihtimal ki Avrupanm en yak devriyelerinden müteşt:kkil hii - Hiç kimsenin hukukunu ihlal et- takviye ve hııttli iaşe ctnıck busu -
rahat k~teıini, hep b~zim .aaye- cunt kollan doğu ıstikametindc Mur. memış olan ve sulh içinde yagamak sunda çok büyük mü§külatla karşılaş 
miule, Balkanlar tetkıl etmıt bu· mansk dcmiryoluna doğru llerlenıclt- ve çalışmaktan başkn hiçbir arzusu tığını gösteren lşlktır delnler var. 
lunacaktı. tedir. Ruslar bu şimendifer hattını bulonmıyan Fin m llctı, sıd emni. dır. Son kafile kıymetıı idi ve onun 

İtte biz sulbperverliğimizi böy. inaUa müdafaa edıyorlar. yeti ve ııulh ıçınde çalışması garanti tamanıile imha edllmie olması elbet-
) fil. d lill l • bat St.okholm Tidningen gazetesinin cdlllnclyıı kııdar Sovyetler Birliö'inc te memnuniyeti mucip olacaktır. e maddi ve ı e er e aı b .. 
etmi" b"r millet bulunduğumuz Helsinkiden haber aldığına göre, u 'kar~ı harbe devanı edecektir. Hiller ve rejimimin en büyük en-
İçinlir ki bugün de milletlerin 0 hat kı nıen dinamitle berhava edil- Almanlann mütalu.sı dişesi bizim uzun bir muhrırebcyi kar 

' d w Ih mlştir. Fakat, bu haber hen r. teey. Berhn, 12 (A.A.) - Yarı resmi şılıyabilecek \'aziyctte olduğumuzun 
kadar muhtaç bulun u~ ~ • yüt etmemiştir. bir knynnktıın blldiriliyoı: isbat edilmiş olmasıdır. Hcss'in ara-
ifinde mutavasaıtlık vazifesmı r1· l Amerika Bırl<>cıı"k Devletleı,· h" _ ı · · L-·ı· J Almanlar timalde ile ıyor ar -. u mızda bulunılu~u gün erde zaman 
ıörebilmek ümtdanı uca ıyen er- kıimeUne veı·11en Fı·n cc··ab·ı 11otası. k or ' zaman ağzından açırdığı muhtelıf 
deniz. Stokholm, 12 (A.A.) - ı-. nın metni bug{!n Almnn Hnı icıye duşünceler vardır. Hıtlerln bızi istl-

Nitekim Muhterem Devleböt R~. Volşov bolgesinde, Alnıan kıtalar! Nazırlığında ynpı]llJl gazeteciler top ladan ziyade ııçlığa mahkümiyetle 
• İmiz de son nutuklannda ··y e Svankaya ıı.iratle yaklaemaktadırlar. lantısında okunmu.,tut. 1 k l b .. tes ime mecbur etme i tcdiğı kader 
-İnsani bir yazİfeyi yapmak a Ü· Svankaııın bugfin yarın dueınesinc Almaıı Hariciye Nazırlığı Basın açık bir vakıa olamaz. 1941 de ümit-
lün Tü:-klerin ne büyük 1evinç ıntlzar ediliyor. Bürosu l\lüdiırü Elçi Dı·. Schmldt, lerı kırılmıştır. Bu hal onda istila 
duya klarDM söylemİJlerdi. An- Svankndan sonra, Alman orduları. en ehcmnııycUi c!lmleler ilzerınde emellerıni arttırablhr. 
laaılan bazı ecnebi mahfiller bi- nın, Svir nehrine varmaları ve Fin- bılhassn durarak, Finlandiya tara. 

• d"" •· t Cburcbill'in bir cevabı ı.İm bu samimi ve insanı ufun landi~a kıtalarlle bulu~maları için, fından alınan ve dürtistlük ve eoğuk 
c lerimizden ilham almı• olacak- 50 kılomctreden ibaret bir mesRfe kanlılığa dayanan vaziyetin, 4-meri- Londra 12 (A.A.) - on: 
far. ki fi01di ortaya bir İstanbul kalacaktır. kan siyaseti ve s<\>.cülerinın küstah- Avam Kamarasında Romanın 
tehri. hatta bir de Dolmabahçe ça şantaj teşebbüılerine karşı mü. bombardıman edilmesi ibtimaline 

• ·'· -- Lu} Tlkvinin saptı, cephede, Voltov k s· A h"b ld s sarayı rivayetı Ç-mlf o unu• kemmel bir cevap olaı-ak addedilme- ar~ı u re ı a outhby ta· 
bôl.,.esinde, earka doğru 70 kilomet- . f d 1 b. 1 yorlar. • sinın gerek olduğunu blldirmiıtir. ra ın an soru an tr sua e cevap 

Yukarıda da söylediiimia üze. reye yakın bır çıkıntı viıcuda getir- Ruslar be.n.in veren Clıurch.ill demiştir ki: 

ı .1 t_t L 1 mittir. Daha cenupta, Kallnınde de, '""°' H b" b h 
Ye sulh rivayet erı e u an-.u ve k Londra, 12 "-·A.) _ Cordell ar ın cereyanı u şe rin bom · ,_ • d 360 kllometreUk &inci bir çı ıntı b r. ·--1,..Joıce iaiırnlerimn DD' ara • Hull'ün Finlandiya hakkındaki be- ardımanmı icap ettirecek oluua 

im vardır. b db" • 1 '-9İkrediJm..a.Jen memnun o ı· yanatma dnir sorulan bir sula, Lo- u siya!!i te ırı !l mt..ta tered-
)Pr .. k bir Türk yoktur. Bu iki nokta, İngiliz - Amerikan zovskl şu cevabı vermiştir: düt etmiyeceği,n. 

Fakat öyle tahmin ediyoruz, malzemesinin en büyük kısmına 1h- Yakında harbin nihayet bulııcağı- Southby bir sual daha sormu..-
"i bu rmyetler, timdilik bep or- raç ııkelesi vaııifeti g6ren Arkan. na dair olan Finlandiya beyanatı 1a da Churchill bu huıuata büku. 
talıitı yoklamak için çıkaın~n ,t•• jelıık demiryolnna miitEHccihtir. Bu yanlıştır. Finlandiya hökfurıeti, Al • mete itimad etnıenin İyi olacağı· 
Jİalardan ba•• bir tey değildır. nunla beraber, bu yol, henüz, Kali - manyanın tesiri altındadır ve Hulliln nı söylemiştir. Bu cevaptan mem. 

Nitekim iki gün eTTel de Viya. nine 150 kilometre mesefede bulu - teklifine doı\'rudan dobuya cevap nun kalmıyan Southby su._lini 
taada bir ıalb konferansı toplana· nuyor. vennekten kaçınmıya çalışıyor. • ileride bir kere daha aoraca~nı 

eağmdan bahsedilmit. batta bu- neyi çok arzu edene ondan çok V&fmdan biran evvel kurtuluıa- s_ö_y_l_e_m_i,_t_ir_. ---------•un t 7 t.,rinisanide inikad ede. bahseder. Bu, be,eri ve tabii ıux arzu etmek mucibiar değil k 
eeti bile tasrih olunmuftu. bir kaidedir. Binaenaleyh dtD'up bilakis calibi iftihar bir hareket~ YUk98 Sıhhat 

Bu rivayetlerin bu kad.,. ilk dururken batkalanna mütema.<li- tir. Binaenaleyh bunu alenen iz- ŞOrası toplanıyor 
ilde çıkanlman ve aulh konferan- yen sulh temayülü isnat edenle- harda onura, haysiyete dokuna. Ankara, 12 (A.A.) - Yüksek Sıh. 
aın1n alrid tarihi, top1anacait te· rin bilakis kendilerinin sulhe tef· cak bir fey tasavvur olunamaz. hat Şurası, 19fl teşriniıanl toplan
lair, hatta müzakere vapac:afl bi- ne olduktan da batıra gelmekte- Nitekim Türk milleti, her fırsat tılarını 13/11/941 per~cmbe günü 
-Y• kadar tasrih edilmesi biraz dir. Bunu da pek tabii addetmek buldukça ıulbün avdetini i tedi. saat 14.30 da Sıhhat ve İçtimai Mu. 
da için için kendini hiuettiren lazım gelir. Nihayet için için tini ve hatta huna tavassuttan a' enet Yekiıletınde yııpaıak 1 u:ı:.na
l>ir. ıulh ibtiyacrnm ifadesi olmak {sulh istemek, yani beteriyetin ve ıevinc ~uyacağını iftiharJa sövle- ı' ınc inde ) :ızılı adli, idari ve fenni 
İlaünıali de yok değilÜ. İman medeniyetin bu korkunç imha .... ınekteCID'. TASvtR.1 EFKAR me deleıi nıuınkere edet<·kfü. 

Muhariplerin 
gerııi zayiatı 

Londra, 12 (A.A.) - Snlahıyctli 
bir kaynnktan öğrenlldiğ'lne gllre, 
müttefiklerin birıncıteşrln BOnunda 
bıten dört aylık müddc~ zarfındaki 

gemi zayiatı 750000 tondur. Ondan 
evvelki dört ay zarfında bu vaziyet 
2000000 tondu. 

Mihverin 1lkteşrin sonunda biten 
nıfiddet zarfındaki batırılmış ve ha
sara uğramış. gemi zayiatı bir mil
yon tonu mlitceavizdir. 

Mihver ıemi zayiatı 
Londra, 12 (A.A.) - Askeri bir 

eksper, dü~manın Libya muvasala 
hatlarında f!laliyete başlad~'l tarih 
olan ağustos ayındanbcrı Akdenizde 
batırılan veya ciddi hasara uğratılan 
mihver nakliye ve iaşe rcmilerile yel 
kenlilerinln adedin 166 olarak tah
min etmektedir. 

İngiliz donanmasınlJl son muvaf
fakıyeUerl sayeaınde ağustos ayın -
danberi tamamne kaybolan düoman 
gemilerinin tonajı 1200000 olarak 
tahmin edilmektedir. 

İlkteırinin sonunda kaybolan mih
ver a-emilcrinin tonajı 4500000 ola -
rak tahmin edilmekteydi. Düşman ge. 
mileri gemileri şimdiki rempo ile ba
tırılmıya devam edildiğı takdirde 
sene sonuna kadar i milyon rakamı
na varılacakbr. 

Ağustos ayındanberi İnglllı do -
nanmıısı en aoa~ı 60 vaı>ur batırmış, 
İngiliz ordu ve donanmasının tay -
yareleri 116 gemi batırm:şlar veya 
ciddi lıasara uğratmışla,.dır 

Yukarıdaki rakamların hakiki ra
kamlardan aşağı olduklan eöylene -
bilir. 

Fransız 
Harbiye Nazırı 

Fransız AfrikHında )'aptıtı 

bir seyahatten donnıekte olan 
General Cezairden bu abah saat 
8.32 de ayrılmıştı. 

Tayyarede, Nazınn yanında si
vil husus! kalem mOdürfl Jean 
Labusquicre ve emir zabltl yliı

başı De ~yere vardı. 

Ölenler aıasında ayuca pilot, 
telıılz memuru ve Nazınn oda 
hizmetçisi bulunuyordu. 

Yunanistana 1500ton 
buğday geldi 

Atina, 12 (A.A.) - 1600 toıı buğ
day yüklü bir vapwr salı güniJ Pire 
limanına gelmi~tir. Buğday Enter • 
nasyonnl Kı:ı:ılhaçın Yunan mnJetine 
hediyesidir. Bu, gelen ikıncl vapur. 
dur. Pek yakında bir vapur daha ge
lecektir. Yiyecekler halka parasız 
dağıtılmaktadır. 

Burada, Ethem Eflffidinln bu zntı mak 1ııtemedl. 
çıp (Cemıyet) aJııuısile ne buyük _ Vay .. siz, padişahımızın aley. 
bır ısnbet göstermiş olduğunu iliıve hinde harekete kıyam ediyorsunuz, 
ediyoruz. Ve onun gorüşlerlnd ki ha ..• 
kuvveti tebarüz ettirmek istiyoruz. Diye bağırdıktan sonra, kapıda 

Elımızdcld muhım vesikaya naza- bckliycn emir ça\'uşuna: 
ran, Ethem Efendi - yani, (Do'ktor _ Halil Çavuı; ı" Gel.. ıunu al a-
Temo), _ Hii!ız Ibrahim Efendiyi (irlşnğı ... 
şadı ve (Cemiyet) ithal etmıştir. Dıve seslendi. .. Ve Ethem Efendi. 
Hafı~ ibrııhim Efendi de, ~d.lrncde nln derhal parçalıy rak açık pence
( Talaı; Bey) i irşad eylemışt.ir. Şu reden Uhri gölünıı attığı mektubun 
halde ilk mürşidlik terefi, (Doktor parçalarını taplamıv ı;itap etti. 
Temo) ya aittir. Ethem Efe?di Halil Çavuş ile Ethem Efendı ara
o sene mektep taulln mcmkketın- ııında oldukça eski bir tanışıklık 
de geçirmek istedi: Maksadı,. hem vardı. Binba;ıının ,•ı:rdiğl. emri iyice 
uzun zanuındanberı basretlerinı çek. 1 marn"' olan ""VUŞ onu aşağıya 

·ı · d tl -'' " " ek an a .,.. .... ' tiği aı CSJ ve os arne goruşm ' indirirken knlatına eğilerek: 
hem de (İstruga) da ve (Ohri) de _ Ne oldu, yahu •. Blnb:ı.şıyı nl>• 
birer şube teşkil dmekti. kızdırdın? •• 

.Mektebin son sınıfı.na geçmiş olan 
Ethem Efendi artık yurdunun da Diye mırıldandı. 
mümtaz simaları arasına girdiği için Ethem Efendi, soğukkanlılığını ta 
(Usturuga) oubesini teşkil etmekte mamile muhnfaza ederek: 
biç gtıçlfik çekmedi. Bet on gün son. - Vallahi, ben de oaıtım, bu işe .•• 
ra da, (0hr1) tcşknztını yapmak için Oturduk. Güzel g\izel konuşuyorduk. 
oraya gitti. I Birdenbire parhıdı. 

Ethem Efendi, (Ohrii teşldlztını Diye gülmiye ba_şladı. Halil Çıı~u. 
daha muvaffakiyctle başaracağını fi. şun safüğından istıfade ederek: 
mit ediyordu. Ve bilhassa, kasabanın - Ne ise •. ben ~öyle bir dolaşa. 
en büytik a&keri lmirl olan Binbat}ı yım. Binbaomın dıı hiddeti geçsin. 
Kamil Beye güvcnıyordu. Yine gelirim. 

Bu Klmil Bey, birkaç ıene ev\'el, Diyip, ıiir'aUe oradan uzaklaıtı •• 
(istibdat aleyhlndel bazı g()zler ıl>y. Ve hemen kasabayı terkedere.k soluğu 
ledlğindcn dolayı buraya sürgün ı k U15trugada aldı. 

llnde gönderllmlşti. Ethf'1n Efendi Kamil Bey, Ethem E!endinin gole 
öyle zannediyordu ki: bu bağrı ya. attığı mektubun bazı parçalarını ele 
nık redif blnba~ısı, daha ilk teklifte geçirdikten sonra, doğruca telgı af. 
kendisinin ellerine ııanlacak •. alnın- haneye gitti. Yıldız Sara~ ına şu me. 
dan öperek: alde bir telgraf çekti: 

- Berhudar ol, evlid .. ben de si. 
zinle beraberim... İstersen, hemen 
şimdi taburumu çekeyim. İstanbul \i. 
zerine yüriiyeylm. 

Diyecekti. 
Böyle duşünen Ethem Efendi, be

reket versin ld daima ihtiyatlı ve 
temkinli idi. l\luhte'lif vesilelerle bir 
kaç glin Dinbaşı Kamil Beyin :ıiya. 
retine gldip geldiği halde m&k adını 
söylemedi. Nihayet güniln birinde, 
guya İstanbuldaki arkadaşlanndan 
gelmiş gibi bir mektup düzerek Bin
başıya gitti. Mektuburt bazı eatırları. 
nı okuduktan sonra: 

Yarın 
akşam 

(Zatı Şahıınc aleyhinde mühim bir 
teşkı)ata Vakıf O)dU Umdan, ŞİfahPn 
arıetmek üzere derhal İ"tanbula ccl. 
bimi istirham edeıim.) 

Telgrafa, yılrırım sür'atUe cevap 
geldi. Kiı.mil Bey en sen va ıta le 
lstanbula davet dıldi. 

Ustrııgaya dönen Ethem Efendi 
müşkül bir vaziyette ldı... Blı n
raftan, şayet tevkif edilecek olu a, 
babasının ve henüz teşkıl ettiği fubc 
efradının manevıyatı üzerındc hu .. ule 
gelen fena telrlerden korkuyordu. 

(Devam edecek) 

• 
sınema-

sında 
İki saatlik n~e. .. Kahkaha ..• ve Musiki... Alamod Op ret... En 

cüzel kadınlar ... Ender teudOf edı\en eğ-lenceler ... 

ADAMLUNA 
Bat Rollerde: 

LİZZİ WALDMÜLLER - THEOLİNGEN ve PAUL KEMP 
Mnsild: 76 nci zafer aenel devriyesi tcsid edllen Operet kralı 
PAUL LİNCKE'in Yarın akpm için )'etlerinizi evvelden aldınnız. 

iıl•••••••ll•• Telefon: 49369 

:············ ········· ......................... . . . :································ .. ············: 
~ Bu Akşam ~ 

..-. ŞARK 
Sinemasında 

. . . . . . . . : ...................................... -·-····· 

~ Sa hırsızlıkla = . . 
. . . BEKLEMEH 
~ BÜYÜK FiLM E . . ................................................ 

Salonu tekmil dolduracak mti~ teriler onündc go terilccektir. 

WILLY BIRGEL • BRIGITTE HORNE Y 

GÖNÜL ESRARI 

., 

(REJi: TUR}ANSK/) 
ll'thn1nde en gotlzel atlı: l"Omanlarını yaşayacaklardır. VAZİFE ile ŞEREF ve AŞ:ıt araaıada ınicadele eden 

adam ... BÜTÜN PEDAKARLIKLARA !,AYIK BİR KADIN ..• BİR SÜPER FİLM: Yerlerinizi 
enelden tedarik ediniz. Telefon: 40380 

f 
1 

KANALLARINDA ENGİZİSYON devrinin en korkunç cinayetleri iolenen 
DEHLİZLERİNDE ESRAR DOLU BİNBIR VAKA· GİZLENEN .•• 

ZİNDANLARINDA AŞK TARİHİNİN EN BÜYÜK .RO!lANLAJU YAŞANAN ... 

TÜRKÇE 
Venedik Zindanlarında 

Aşkı - ihtişamı • Esrarı - Heyecanile 
BÜTÜN KALBLERİ TİTRETEN... BÜT~N GÖNÜLLERİ FETHEDEN SENENİN İLK S°61'1Elt 

TÜRKÇE FİLMİDİR. 
A 

BU ŞAHESER BU AKŞAM L A L E SINEllASl'NDA 

J.'OTFF.N: PEK AZ 11.'\J.A~ NUMAHAI l YERLERİN EYVELDEN KAPATILKASI RİCA: OLUNUR. 

-----------·-· TEl~EFON: 43696 
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Diyanet İtleri Reis Muavini Bay Alimet Hamdi Akım tara· 
fmdaa telif ve IMf1'e'dilmİf olan bu eser, küçük çocuk1anmızm di.. 
ili. içtimai ve fikri terbiyelerine hizmet için YaZtlmlfhr. İfade.i 
saret •elis ve bilhusa yavnılanmw alikadar edecek üsluptadır. 
Eser ayni umanda itina ile baıılırut ve her sahifesi milli tezyina. 
llmız ile cazip bir suretle süslenmiftir. Sarfedilen bütün emeklere 
rağmen fiyatı yalnız 30 kuruttur. 

Batlıca satıldığı yerler Beyazıtta kitapçı Şakir ve Ra,it, Ba· 
INilide Asi.rı İlmiye kütüphanesi ve Şark kütüphAneıidir. 

Karilerimize ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

Deposu: 

Z. SAATMAN 
lult,anhamam,Camcıbaeı hanı 

, Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Serma.vesi: 100,000,000 Türk UraR 

Şube •e Ajana adedi: ~'36. 
ZİRAİ ve TICAHI HER N EVİ BANKA MUAMELELERl 

Para bırlktırenlere 28.800 u ... Otramiye nri:ronıa. 

zıraat Haıı.ta11ında kum.Daralı n kıuıı.D&ruuı ıaa&rl'Uf ıaua .. 
laıınA ,.n u 50 llraaı buluua lara eened~ ' de!a çeklbcek kur'a 
.. •eatıdalU pllna sare iluanıiy• fai'ıblacaktu: 

' adeL 1.001;' lıralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 6,1'.ıOO lira 
' • 600 • 2,000 > 120 • 40 > •.BOO > 
' • 260 • 1,000 • 160 .. 20 • 8,200 • 

" • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Besaplarınaki paralar bir sene içinde 60 liradaa 

&fai't diıfmıyenlere 1kramıye çıktığl takdirde 9'ı 20 laZlaaile veril .. 
a>kUr. Kur'alar ıenede: 4 defa, l Eylül, l Bırinclkinun, 1 Kart 

Ye 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eu.s N•. Yeri Kı11mett Cınai 

'292 Büı.·ukada Nızam ma- 11016.- Gazıno 

llL\llesl birlik meyda. 
ıundıt eski 7, pafta 
iG, ada 206, paı·sııl '1 
numaralı 1062.50 met 
re murabbaı gazino 

Mesahası Teminatı 

10G2.50M2 1101.60 lira 

Yukarıda izahatı yazılı gayrimenkul peşin para ile ve kapalı zarf 
91Ulil.i: vubemiz satış koml.ayonu huzurunda satılacaktır. 

İhale 4/12/941 pe şenbe günü saat on dörttedh·. Ist.eklııeı in Şube
llÜ.E Emlik Seı vlsine mı.racaaUa bır lira mukabılidde alacaklıuı şnrtna. ı 
•• llilküuterine muvafık teklit mektuplarını bildlrılen g(in ve saate ka- J 
lar Şubemiz Satış Komısyenuna veya ihale saatine yetişmek Uzcre ıa- ı 
Weli tadlb!iUf.l olarak post.aya vermeleri. (0909) 

1 s İkinclteşrin 

ı S 1 N GER ı::~~~~~::~~:ı:~:~~~:~ı::ı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında gıind~ 3 kaşe alınabilir. Her yerele Pullu kuta/arı ısrarla istegini%. 

En 

Zarif 

En 
Sağlam 

Ve En 

Dakik 

lstanbul Hal Müdürlüğünden: 
Halde 122 No. lu kavun ve karpuz sergisinin müsteciri 

IT•YATROLAR 1 SINGER Saatleri 
İıtanlul Eminönü 6 

Hamdi Saydam terki ticaret ettiğinden mumaileyhte alacağı olan 
müstahsillerin bir ay zarfmda miiracaat etmeleri. 

1nlıis~r1 ar U. Müdürlüğünden: 
1. - Teftiş şubesi bınasmda bulunup 14/X/941 tarihinde aatııa çı

kanlmış olan cl9> kalem hurda eşyanın cl6> kalemi tekrar pazarlıK'a 

konmuştur, 

il. - Muhammen bedeli c150> liradır. 

111. - Pazarlığı 21/Xl/941 cuma günü saat t.3t ıla Kabatqta 

Levazım tubeslnde, müteşekkil Satıı Komlsyonunıla yapılacaktır. 1 
iV. - Bu cl6> kalem e,ya Sirkecide Teftiı Şubesinıle, listesi ıle 

Kabataşta Levazım şubesınde hergün görülebilir. (986() 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebarı Dram kısmı: 

Bu gese caat (20,30) da 
HAMLET 

İıtikliil caddesi Komedi kısmı 
Bu gece ı<aat 2(),30 da 
KÖR DÖVÜŞÜ 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Müten~SSIA 
Dlvanyolu 104 

Muayene saatleri: Pl'lur hariç 
her rin 2,5. Tel: 23898 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
AK T 1 F 

8 - 11 - 941 
PAS 1 F 

vaziyeti 
··====== 

/(a•aı ı 
AJhn: Safi Kl1ograna 72.604.628 
Panknot 
UfaltJık • • • • • • 

Dahildeki Mahahirler: 
Türk Lirası 

Harictdi Muhabirler: 
A lhn: S~fi Kllograııa 8.0'26 794 
A !tına tahvili kabil ıer~eııt 

dövizler. . . • 
Pfver dövizler ve borçlu 
&ı.lirlnR' baklvelert • • • 

Hazine tahvilferi: 
Ot'ruhte ed\leo evrak• aaK• 
<'iye hr~tlığl 
Kanunun 6 - 8 fncl maddeJ,.rhn 
tnfikan l!azloe tarahnduı 
vaki tf'diyat • 

Senedat cüz:lanı: 
Tlcart senetlet' 
E•ham ve tahvilôt cüzdanı: 

I 0f'rv"ıte edilen evrakı nak· 

A diyen ' karşılığı esham ve 
1 
1 tat.vllt't ı \\ibarl llıymetle ı 

8 - Serbest uham ve tahvilat: 

Avanslar: 
Attın ve dlSvlz lizerlne ava1111 
Yahvllit üzerin• ~vans 
Hadnev~ kısa •adell ayanı 
Haıine"ye 3850 No.lu kanun,.. gÖf'a 
açılan alba karşılıldı avau 

IJiHedarlar ~ 

Muhtelif 

Lira 

102.124.217 77 
12.060.674.-

545.305.33 

37S.03CJ.06 

t1 .290.314.39 

51.433 957.45 

158.748.563. -

< 21 .764.266.-

287.822 891.39 

45.7~23.541.93 

8.928.943 46 

3414.17 
7.319.562.93 

. 
ıoı.500.000.-

Yekun 

Lira 

ıt4.73U. l97. ll 
S7S ,038. 06' ı 

62.7'24.:m.84 

136.984.297.-iı 
2&7 ,122.89 l.".i9 

S4,6S4.485.39 

174.12?.977. IO 
4.SOO.ooo.-

l l.186 464 56 

847 800 6'22 44l 

s~aye: • 
ihtiyat akc-fni: 

Adi •e fevkallie 
Husue1 

• • • 

Tedavülcle"ıi Bo'1~notr-ır: 
Deruhde <:dllen evraln n~ldlye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarahnd;a• 
vakl tf'dlyat 

Deruhde Pdllen rVTakı na'.<-
dlve haklyesl 
l<ar .. ılı~ tnmamen altın olara'< 
llAveten tedavüle vazcdlle'I 
Ree kont mukabUI Uavcte11 h· 
davülc vazedilen • • • 
Hazineye yapılan altın &..artıhkh 
avan!I mukabili 3901 No. h kanua 
mucibince Ufıvcteo tad•viilo va· 
ttedllen 

MEVDUAT: 
Türlt lirası 
Altın: Safi Klloırram 877.lSG 
38SO No.lu lı.anurıa göre hazineye 
açılan avans multablll tevJi o~v.· 

nan altınlar · 
Safi Klg 55.541,931 
Dövh: taahhüdatı : 

Altına tahvUI kaoll dövizler 
Diğer dövtder ve alacaklı kll• 

· rinıı baldyehrl 
Muhtelif • 

Lira 

J .8'2'2.019. lS 

Ura 
15.001>.GO:>. -

6.000.00:>. - . • 15,822.01'. 15 

l sa. 14S.s6ı.-

21.764 266.-

\36.984.'297. -

11.000.000. -

2SO.OOQ.OOll. -

\'17.\flO.llaı - 511.484.297.-

75 311.965 98 
ı. 2.n n ı u ı 74,545. 1s ı.oı 

78.124. 167. 90 78.124..167. 90 

28 091 S44.S7 28.093.S44.S7 
126. 130. sn . .ıı 

Yekün 847.800.622.44 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren ı lıkonto haddi '!, 4, altan üzerine &Tanı •ı. l 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
* Cıııst A11lığı No. Sokağı Mahallcırl Semtt ------------

Beyoğlu Şahkulu Erkünıhnı·b 17 
Kasımpaşa C. Kebir Atık Tersane 3 

Evin ( cü knt. 8 00 
Ahır 3 00 

kapı 
Yukanda yazılı gayıımenkullerın 31/5/942 günü sonuna .kadar kı. 

raya verilmesi beş gQn müddetle uzatılmıştır. İhalesi 17 /11 /941 günu 
aaat 14 de yapılacağından isteklilerın Beyoğlu Vakı(lar Müc:ıırluğu A-
karat Kalemine müracaatlaı ı. (9846 ı 

Biletçi ve vatman alınacak 
İstanbul Ele' trik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürliiğünden: 
İdaremize bıletçi ve vatman alınacaktır. 
Kabul şeraiti: 
ı - Tamussıhha olup askerlikle alakası buluıımıyacak. 
2 - Boyu 1,65 den n{agı ve yaşı 35 den yukan olmayacak. 

3 - Okur, yazar olacak ve hesap bılccekllr. 
İsteklilerin Gala tada, Tiınelın a ı knsıııda kim 

Dairesine müracaatları. 

Traınva;,o Harekd 
(992') 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan 

En:urum Nümune hastahanesinin c8G> kalem ilaç ..e 11hhi malze -
mesi açık eksiltmeye konulınuşt.ul'. 

ı. - Eksiltme 19/ l l /941 çarşanba saat 14,30 da İstanbul Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürluğü bıııasında kurulu Koınisyond" yapılacak-

tır. 

2. - Muhammen fiyat c86> kalem ilaç ve sıhhi malzeme için 
cll9h lira c73> kuru}lur. 

3. - Muvakkat teminat c89> lira c40ıı kul'u~tur. 

4. - İstekliler şartnameyi Komisyonda görebılırleı·. 

5. - İsteklilerin 1941 yılı Ticaıet Odası vesıkası ile 2.100 snyılı ka
nunda yazılı vesikaları ile bu işe yeler muvakkat guanti makbuz veya 
banka mektubu ilo birlikte belPı gun ve saatte Komısyona gelınelerı. 

(0895) 

latanbul Defterdarlığından: 
Be$ıktıaş _ Oı-taköy arasındaki Yılılız Sarayı ihata duvarlaı ının 

(7607) lira (56) kuruş keşifli tamir ışı; 1/12/941 pazaıtesı ~unü sant 
15 de Defterdarlıkta toplanacak olan Komisyonda açık eksiltme ile ihale 
edılecektir. Muvakkat teminatı (571) !nadır. 

Keşif, şartname vesair münakasa evrakı Mllli Emlak 4 cü Kalemin. ' 
de görülebilır. 

İsteklılerin en az bir tRahh!itte (6000) liralık bu işe benzer iş yap. 
1 

tığına dair ıduelerlnden almış olduğu vesikalara istınaden lı.tanbul vı. , 
!ayetine müracaatla eksıltmc tBl'ıhınden tatil günleri hariç (31 gün ev. 
vel alınmış ehlıyet ve 941 yılına aıt Tıcaret Odası vesıka1an ıbraz et-
melcı i muktıızldır. (9!'sD7) 

Istanbul Defterdarlığında : 
Mtıteka.td. dut ue 11"ttmlertıı naı:art dikkatıne: 

l - 4056 numaraıı kanunun b ırincı maddesı mucibince yoklamaya 
tabı tutulmuş olan aylıklarını bıuat almayan bilümum nıutekaidler ve 
yetimler ıle yüksek tahsılde bulunan erkek çocuklar ve reşit olmayan 
yanı 08> yaşını ikmal etmemış olan kız ve erkek çocukların 4056 numa. 
ıal: kanunun bıı ıncı maddesi mucıbınce yaptırmağa me<:bur bulunduk· 
lıırı yoklnm:ı muamelelerıne ba~anılmıştır. 

2 - Yoklamalar her gün saat {Dukuzdnn) 011 ikiy• n on üç buçuk. 
f(lll 011 ycclıye katlar devam edecektir. 

:ı - Bıı ıncı ma<lt!cıle zlkredılen maat aahıı,lerinden gerek Malsan
dıklnrıııdıııı ıııaaş ıılaıılar \'<' geı·ek gınllık ve f;yt.aın Bankasında iskonto 
etı ı ııle fotoı.::nıflı n C. • cuzıtıııılıuıtc re mi ııenetlcı ını ve birer tane 
~·enı çrkılıııış 'V"csıkn fotıJı~rııfı ve matul olanlar rnı:ılüllyct rap0rlarını yok
laına ilmuhabE.'l'le'rile bırlıkte bızzat Malmudiırlüklerme ıbı:aa edecekler
dır. 

4 ~7111 /941 tıırıhıne kadar yoklamaya gclmeyenlerln muamele. 
lerı ancak umumi maaş wvzıatından sonra yapılacaktır. 

Alııkadarların buna gore mcn~u p oldukları Malmudürlöklerine bir 
an rvvel muracaııUarı. 

(T. iş Banka;;l 
\.. J 

Küçük Tasarruf ijesapları 
1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat. 4 Mayı•, 3 Ağustos 
2 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

--1942 İKRAMİYELERİ----

1 

3 
2 

3 
tO 
10 
)0 
200 
200 

adet 
» 

> 

> 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık 

> 

• 
> 

> 

> 

• 

2000.- Lira 
3000.- » 

1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

> 

• 

> 

> 

t 

2 

Soldaıı ıağa: 

l.Dir buz dolabı markası. 2..Nem
sız. 3.Vucut aıbhati. Kaba kumaş. 
4.Tersi sıkılaşandır. 5.Gumüş. Bır 

erkek ismi. 6.Kcder. Duacı. 7.Kuyruk 
Aksi. 8.Tersi Biblonun başlangıcıdır. 
Çok büyük sarraflık merkezi. 9.Bal
knn milletlerind(•n biri. Cansıkıntısı 

ifade edeı·. 10.Yuz. Kışın yağar. ÇGk 
defrll. 

1 

7 

8 

Yuknrıddn o.{Jnğıya: 

1.Fransa ahallsi. 2.Eski tarikat-

halledilmiş 

A 

D ' A·: Pl'~f'!/~·O·, . r:-. . " .,.~ ··' -
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.~ıo Program 
7.a3 Muzik 
7.45 Halıcrler 
8.00 Mtızik 

18.30 Geçit ı'ıtuz. 

l!J.00 Konuşma 

19 15 füzık 

l!l.;.!0 Haberler 
19 45 Muzik 

8.15 Evin saati 
8.30 .Muzik. 

~0.16 Rad. ~ııetesi 

12 
.,

0 
p* 20.4f.i ~arkılıu: ,,, rogram 

12.P.3 Sazsematlerı 21.00 Zıraat T. 
J2.45 Haberler 21,lO Şarkılar 
il8.00 Tüıkuler 21.30 Konuşma 

18.80 l\1uzık. 

* 18.00 Program 
18.03 Müzik 

21 4!> Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Mur.ik 
22.65 Knpanıı. 

'BORSA1 

lf/111941 /ı/UAlllEf,J-:Si 

Londra 
Ncvyoı·k 

Madıid 

Stokho. 

1 Stel'lın 5r22 
100 llolar 129.6275 
100 Pczcta J~.89 

100 İsv.Kr. 30.75 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1kı aıniyell yi' zde 5 mas -.
Yüzde 5 > 1933 J::ıganıA B.C.-.-

:t 7 D34SıvaS-Erzuıum l -.
> 7. 2ilil7 

Anadolu O!!miryolu l ve 2 49. 
Türk boıcu 2 
İş Bankası nanıa 
Merkez Dank11S1 
Şark defirıııenleri • 

-.~ 

-.-

1~orsa harici altm fiyatı ıJ -
Reşadiy~ 2$ Lira 16 J<~ 
Kalın Beşibirlik 117 , 00 , 
Külçe altın gramı 3 > 52 • ................................................ 

Tasviri Ef kir 
NüıhHı (5) K11ruıtar 

1 
Ab <.' •• 1 Tilrkiıl• H ..... 

one -wıeraıtı ieia ~ 
Senelik ••• • •••••••• HOO Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık .•...•••.•. 750 > 1450 > 
Üç aylık ............ (00 > 800 > 
Bir aylık ...•••.....• 150 , yoktuı·. 

DİKKAT: 
Deı·colunmıvan evrak iade olunmaz. 

İkincit•frin : Perşembe 

1360 H· 

13 
1 Si 

Şevval Kuml 

23 1 el teşrin 
31 

Gtin: 317 Kaşım 6 
,, 

\takitl• Eı:aoi Vasati 
s D s. D. -

Güıı•ı (Yarınki) ol 54 '" 46 
Öile ıJ7 os ıı 58 
lkladl ·19 43 14. 36 
Aqa.a 11 00 16 S1 
Yauı JI S4 18 27 
im •1' <Yan•al> 12 12 s 04 

~ -- - -:;o 

Sahibi : Z. T. EBÜZZIYA 

N~riyat Müdurü : C. BA IJA.V 

Basıldıf'ı )·er: Matbao.t EBÜZZ l'A 

• 


