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-~ Kuvvetli insan, kendi 
.,, F< 

kendini yenebilen insan-
ifınf., Hazreti Muhammed sagısı zengin münderecatla 

intişar etti. Tavsiye ederiz. 
MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 
<'' ~;,. ..... 

" (Şerhi 2 nci sahifemizde) 

L • J 

li korun a kanunu1 

Günün yazısı ........................ 
Bi mi "meçhul,, Uz : 

) oksa Bu,garistanın 

kendisi mi .. : 

tadilediliyor 
RRO]E BÜYÜK MiLLET 

MECLiSiNE ARZEDILECEK --

1 

B ulgaristanın Sobranya Mec
hsi harıciye encümeni reisi, 

Mecliste beyanatta bulunduğu sı
rada sözü memleketimize de in
tikal ettirerek «Türk:ye ile müna
sebet~ri dolayısile Bulgaristanın 
hudutlarında yalnız tek bir meç
hul kalmıştır. Türkiyenin cenup 
hudutlarında İngiliz ve Sovyet 
ordularının bulunması ha.sebile 

Pasta Baklava ve emsali 1 , 

gibi maddelerin satışı Milli Şef 
yakında menediliyor 

Türkiye ile münasebetlerimizin Ankaı-a, 15 (Hususi muhabirimiz- [ te daima fazla un stoku bulundurul-
mevcut dostluk misakına müste- den telefonla) - İhtikiırla daha ması için icap eden tedbirlel'in alın
nit olarak dev:ım edeceğini ümıd _ şıddetli mücadele ve muhtekirlc1·e ması huı-usunda tetkıklere devam e-
eviiyoruz» demiştir. · verilecek cezanın tesbiti için Milli dilmektedir. Milli tasarruf bakımın-
. B l b b .. J le Korunma Kanununun tadili tizerinde dan bilhassa. evlerde yapılmak sure-

u gar me usunun u soz er b" · · - · b · ı . . ·-. k ,d yapılan konu,,ınnluı· ıtıı1.lmış ve u tile dııımu ucuza temini mümkün o -
ıfade etmek ıstedı.gJd' mas·sab ı an- kanunu deg"i..:tiren ınoie hazırlanmış- riug-u halde bum•n birer ticaret me-
l ak ·· d ;.· · ranya y • • ..-am gaç e,.ı ır. 0 • . 

1 

tır. Çok miihinı l'ı<ll laı·t ıh tıva eden taı olarak ınıhalı fi.\ atlarla satılmak-
M li · d h · ·· re!· ec sın ~ . arı~.ye .~nı::u~enı bu pl'oje ıığlcbi ihtimal pazaı·tcsi ta olan baklava, börek, yufka ve 
s o 1mak ıtıbarıle sozler nde r~s- g··nu (yarın) Büviik }t illet Meclisine hunlara mümasil tatlılarla pasta gi-

ilik · • d b 1 'ktıza u · m çeşnısı e .. u .un~ası 1 

1 

arzedilecek ve nıüstllceli;vet kar:ıı-ile bi undan mamul müteaddit mıı.rideler 
eden bu zaıi «Turkıye ıle ~?stlu· müzakere olunacukl.ır. vat ki, bugün hel'birl birer liiks yi-
g~ umuzun devam edecegınden . ı d · 1 b "b· d"' 1 . . y l T''rk'ıye...;n ce PASTA BAKL:\ l'A VF: EMSALi yece' mad eııı o an u gı ı mıı .,e e-
em.nız. anız u m - ' rtu satışı nıenedıleceküı-. Bakkallar-
nup hudutlarında muhar:p dev· GİBİ JIA[)Dr,'Lf:R/.\' S.tlTIŞI da un satışı ılevıını edecekinılen bu 
letlere ait kuvvetler bulunması MENEDIL/YO~ gibi maddelerin evleı·de imali her 
?i~i e•di~eye düşürüyor» demek Ankara, 15 (Husu,,i) - Memleket- :z.an•an mümkün olaeakt.ır. 
ıst,yor. l •••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••<t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgar kom,ularunız. kendi 1 Gl D k } f t j 
memleketlerinden çok uZ3k ola~ r. + + •••••••••••••••• "' • as a o un 
bizim cenup hudutlanmıı:dakı M 1 d 
vaziyetten dolayı.ha~ikaten end~- a n ş a n 1 beyanat 1 
tede iseler, kendilerıne bu endı-
'enin yersiz ve lüzumsuz olduğu- J b l 
nu temin edebiliriz. s ta n u a 

Bir kere Bulgarların fU nokta• 

ya d'kkat nazarlarım celbederiz, 2500 kilometrelik 
ki hudutlarımızdan herhangisin-
deki vaziyetten dolayı bizzat biz büyük bir otomobil 

-----
Bulıar Harbiye 
Hazırı dedi ki: 

Türkler endi,ede değiliz. yolu yapılacak 
Vakıa içinde bulunduğumuz "Küçük ortlumuz ı,irgin 

garip harbin vakit vakit hatır ve 
hayale gelmez ,aşırtmalar ve bas- BERLİN 15 (AA.) bir rol oı1namıyc tltıvet 
kınlu yaphğı malumdur. Fakat Alman radyosu, Manş de- edilebilir,, 
iki senedir gerek siyaset alanında, nızu;n Karadenize bağlayan 
gerek harp sahasında cereyan e~- bir otomobil yolu in~ası ıçın Ofı· SOFYA 

1 
S (A.A.) 

mit olan hadiseler iyi tetkik edı- bii.y;ijk..biıo pıojenin tatbik ~dil- B 1 ajansı biidrriyor: 

ıAcek olursa bunlann hemen hep- k 1 u gu Harbiye Nazırı Ccncr~l " me üzere o duğunu haber ' D ı 

b
• k ( t 1 a·ı . a1of son muharebelerde öl. 

sinin, xabiren ır ta. ım !aşır - vermekt'edir. müş olan Bulgar askerleri için 
rna) lara benzemesme ragmen, 2500 kilometreden uzun o_ yapılan bir törende şu beyanatta 
bir takım siyasi veya sevkulcey- lacak olan bu büyük yol, bulunmuştur: 
fİ zaruretlerden i.leri geldiğ~. g;: Brüksel, Kolonya, Lintz' den ı cF-Iarp gün geçtikçe vahimleş· 
tülür. Bundan ba~ka bıı!un ~ geçerek İstanbula varacaklır. lmektedir. Küçük ordumuz bır 
harbin, bugüne kadar oldug.u gı. Bu büyük Avrupa yolundan gün bir rol oynamıya davet edi-
bi, sonuna .kada~ da hep hır ta- ayrılacak kollar, Sofyaya ve llebilir. Biz, öyle bir hadiseden 
lum beklemlmedık vaka~ar çı~~r- Bükreşe uğnyacaktır. 1 muzafferiyetle çıkabilmesi için or-
trıak .~uretile devam~ eylıy~f~~e \,. . . . • • ..••••• +. + ••• J 

1 

dumuza ne yapmak lazımR )' .• pı_ 
de hukmetmek dogru de., • : 1 ve-ruz. Biz . harol,.P 1-orkrn" ma· 
Bulgar komşularımızın ekserısı 1 • - • -
İyi türkçe bildikleri cihetle lisanı- m e r 1 k a • 1 ıBBY e~· """*'~~ ....... .,,.,.....--.,...,_... -
rnızda çok kullanılan <ther kuşun ı " ~· e. 
eti yenmez» mesel'ne de elbet h b. ig b eıaması . 
v. kıftırlar. Bu itibarla da k?-:O· ar lak• '1 Dl 
fularımızın durup dururken hızım ~ ~ 
hesabımıza endiııe duymalarına, 1 ç 1 n ~r')~ • 

hele bu endised~n kendilerine d{ h 
hisse çıkarm~la-rına cidden hacet Her~ey azır 
Yoktur. 'ı" 

400 silahlı Amerika11 
ticaret g im isi harp 

sularına st1/•r g11pacclc -Tokyo, 15 (A.A. - Domei ajan-

ve Refikaları 
Konservatuvarı 

şereflendirdiler 
ANKARA, 15 (A.A.) _ 

Reisicümhtır İsmet İnönü beraber
lerinde Bayan İnönü olduğu halde 

ltugün saat 15,30 da Konservıı.tuarı 

teırif buyuruak vel'ilrnekte olan 

konseri dinlemişlerdir. 

Milli Şef ve refikalaı·ı koıııserva

tuuda Maarif Vekili Hasan Ali 
Yucf'I tarafından karşılanmışlardır. 

M. Kurusu 

M. Kurusu 
Vaşingtonda 

Yerlilerden sonra 
Amerikan tab' ası tla 

Çinden ayrıldılar -
Vaşinston 15 (A.A.) - Ga

zeteciler, Kurusuya, sulh ümidı 
besleyip beslemediğini sormus_ 
lar ve şu cevabı almışlardır: ' 

Bu kadar uzak bir yerden ne 
için geldiğimi tahmin ediyonm· 
nuz. Meslekdaşım Vaşinglon 
Elçisi Nomuraya tam yardımda 
bulunmak ÜLere geldim. Vazife. 
min giiçlüklerini tamamile idrak 
ediyorum. Fakat maniuyı yarıp 
hedefe varmak iimidinrleyim. 

Diyet Meclisi içtiınaa ba,ladı 
Tokyo 15 (A.A.) - Oivet 

Meclisi, bu sabah, fevkalade iÇti
maına başlamıştır. 

P:iz kendim"z ahitlerimize ne 
knclar sadık isek, imzamıza nası1 
k vm"t veriynı-r"'k iki çenMl.oabe
ri b"·>mle m htel f anla.sn lıu· ve 
nı · slı.lar ,. 'a~ devletlerin 
de taahhütlerine övle inanıyoruz. 
İlk güildenberi takip ettiğimiz si. 
Yasetin ana hattı yurdumuz için 
sulh ve yurdumuzun dı~ı için de 
sulhtur. Bu esas, Devlet Re:si
tn"zden Basvekilimize kadar Tü"k 
pıilletinin ~ukadderat•ndan me. 
~ut olanlar her ve.,·ıe ile kavlen 
i an evledikleri r.ibi. iki senedir 
fiilf'n de isbat etmişlerdir. 

göre iyi haber alan Japon mah-
sına • . 
filleri, bitaraflık kanununu ~dil e-

Bulgar Harbiye Nazırı Amerikan tebaası da aynhyor 

Nitekim bizim bu samimi siya· 
setimiz semerelerini de göster
mekten hali kalmamıf, muharip 
devletlerin hepsi bizimle ayrt ay
ı·ı anla,malar yapmakta tereddüt 
göstermemi,lerd!r, ki bu anlaf
malarda, bizim kanaatimizce '8-r
ı •n b 1 1 Ö•""sinin sulh&.lü bugüne 
kadar id~ede baflıca irnil ol-
1nu,tur. 

i,te sirayet dairesi her gün b;r 
az daha nrtmakta olan bu,ünkü 
beynelmilel korkunc buhran mu· 
V'.trrhesinde Türkiyenio vaziyeti 
höyle açık, pürüssüı: ve tepte
miT.dir. Biz bu "İyasette sonuna 
kadar devama kati surette kara.r 
vemıi~ buh•nuyoruz. Hiçbir kuv
vet, hele h'rhir gizli emel bizi 
bu yoldan katiyen döndüremez. 

O cihetle Bulgar komı;mlarmu. 
ll!a, gerek cenup h:.1dutlanm1zda
k; vaziyet itibarile, hele gerek 
Trakyadaki müşterek budutları
rrt7 itibarile tamamile müsterih 
olm~lannı tavsiye ederiz. Herhal
rle Balkanlarda bizim herhangi 
b= .. .... esele rıkarmamızın imkanı 
yoktur. Bilakis bizim yegane 

TASVİRİ EFKAR 
(Deııa.m.ı ıalı.if• ı, •ütun l de) 

d kanun layihasının kabulu hak
k~:daki tefsirlerinde cBi~·leşik Anıe
r'kanın şiındi harbe iştırake karar 

General _Daskalof 1 Nevy~rk ~IS (A.(\.) - Çin-
.. .. . den gen çagrılan hın bahriye sİ · 

lıyız. Çunku harp, genç mılletler lahendazından ba<ıka henüz 
için bir kuvvet kaynağıdır.> Şanghayda ve başka 'sehirlerde 

' ı·ş tılduirunu> söylüyodar. \enn ., . 
Bu ırıahfiller, harbe top ateşıle 

b ·!· nıuk için sahnenin hazırlanmıı 
asa . 'k .1 old.uğunu ve Bil'leştk Amcrı a ı e 
Alnuınyanın ş·imdi harbin kenarına 
gelmiş bulunduklal'ını ilave etmekte-

General Daskalof bundan son. bulunan Amerikan teba~ııı da U_ 
ra, Bulgıuistanın uğradığı mağlu- zak~rktan ayrılabilecektir. 
biyetlere rağmen cesaretini hiç ----
bir vakit kaybetmemjş olduğunu Bir gecede 13 ticaret 
Bulgar ordusunun sancaklarını • • b t } 

dirlel'. 
kılıfına koymuş olmakla beraber gemısı a ırı mış 

(Devamr Hyfa 1, aUtun 1 ile) Boston 15 (A.A.) - Bir müd (Devamı sııhif• J, ıütmı 4 d~) 

r- ' Amerikan ticaret gemileri 
limanlanmıza g e 1ebi1 ecek 

Bu sayede karşılıklı mübadeleler 
kolaylıkla arttırılacak --

d tesi) _ Amerikada 1 1 Portsaide kadar celeıı Amerikan 
(Ra yo gaze 1 mil .. b d bituaflık kanununun ilgası uze- ge ler1nı11 dun wan ıonra Türk 

. 'bl d ılacak Amerika liman arına a urraınalan ıuüm _ 
rine sıla: an ır kil .. ··ı kt d' . t ·1erı'nı·n hup roınta. n e-oru me e ır, 
tıcare gemı VİRİ EF -kası sularına girebileceil malüm- . TAS Akd _ı:~~ -:-- Anupa, 

t b·zı· de yak.inen bılhassa enız -rbıni mütea-
dur. Bu vazıye 1 • ·ı..- il ıl • kt ,,. kıp Amerı- e 7ap an karıılıklı 
alakadar etme e.ır .. .ı B . 

Amerika hükumetinin Kızıl de- m..U.ıiel er _7• asra tarıkile 
· · h tak 

1 
harici olarak veyahut ta Süven yollle 7apıl _ 

lln~zı arp ~ın ~s s·· eyı ve (Devamı nyfa 1, ıl.itı.ı" 4 ile) 
an etmesı ilzerıne uv 

'-----------------------J 

det evvel Atlantikte torpillenen 
Amerikanın Bold Ventera ticaret 
gemisinden kurtanlanlar, Bostona 
gelmişlerdir. Bunlar, gemmtn 
mensup olduğu kafileyi teskil e
den 5 2 gemiden 1 3 tanesi~in 1 6 
ilkteşrin gecesi battığını söylemi' 
lerdir. Diğer iki gemi daha bir 
veya iki gün evvel batmışhr. 

Milli Piyaııı~a 
kazananlar 
393849 

No. 
20 000 lira kazandı 

Dil•r N•. ltıl' 3 i11cü 
Mhi/emizde 

-

Ani araştırma 
419 çuval kaçak 

neticesinde 
un bulundu 

Toprak Mahsulleri Ofisinde dört memura!·:== 
yol verildi, bazılarının ifadeleri alınıyor · ı 1 
D.. ·ı· vaı· · .-

1 
1- ·1 k ı ·k , .. M k un vı ayette l muavını nn arına ven me te o an un mı -

Ahmet Kınık'ın riyaseti altında tarjnin günde 40, Beşiktaşta ise ll r m 8 ll S 
İaşe ve Toprak Mahsulleri mü- 1 O çuval artınlması tekarrür et-
dürleıinin de iştirak ettiği bir miştir. Bundan başka narh mese. demİry·o}U 
toplantı yapılmıştır. )eıj üzerinde de görüşülmüş, ve 

Toplantıda şeh,rin ekmek me- şimwki fiyatın ibkasın~ karar ve
ıelesi görüşülmüş ve ba;ı kararlar rilmiştir. 
verilmiştir. Bu cümeleden 0 1. Diğer taraftan pazartesi günün 
malt üz.ere Beyoğlu mıntakası fı- (Devamı ıtıhi/e 1, ıü.tun 1 4e) 

( Askeri Vaziyet J 
\.---===--~ 
Rus ordularrnrn ingiliz 
kumandası altma verilmesi 

Rus cephesinin cenup bölgesindeki 
askeri hareketlerin mahiyeti 

Yazan ı General Ali Ihsan Sabis 
ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

bam balandı 
Düşman/in 
körfezinde ağır 

zayiat verdi 

BERLiN, 15 (A.A.) 
Alman orduları .Başkumaııdanlığı

nın teblıği: 

Kınnııla düşmanın mu ı n <hne 
ıııüdafııasına rağmen Sıvastopol v~ 

Kerç'e hücum eden Alman kıtaları 

arllZ.İ kazanmışlaı dır. 

Cephenin orta kesiminde dü~ınnn 
pi;:ı ade ve tanklum ııı kıırş huc ıııı
ları püskürliilı 1üştaı . Hu karşı I-u
cumlarda Ru lr. · 44 tanJ~ ka~ betmiş. 
!erdir., 
Ağır topçuııııız Lı:nlııgı nıldn mü

him askeı•i usl •ri ınm afıakıyetle 

1 

bombarrlınıaıı e~ ]('m· ir 
Savaş ta~ arcl ı ınckn Ye :.; ık ı. 

A 
zak denizi şimalindeki mu- 1 demir madenleri vardır. Ruslar !ardan miiı ekkep ehrmıııi~ tJı te lt" l-
harebeleri kaybetmiş olan Donetz samayj bölgesinin ıon ŞaTk l~r .~toRko~·aı ııı cenup v~ L~dog-, 

Bolşevik kuvvetleri Taganrog kısmını uzun müddet elde tutınak lunun doı;u_ k~ ı nlel'inrlE'kı t 

sehrini de Almanlara bıraldıktan için (Rostof • VoroşiloYgrad) flahıa tnhkıma' ı ı 1
c ta 

' ~onra Rostofun garbine çekilerek (Dııııaıııı sahife .f. :ııitım 5 de) 
burada mukavemet ediyorlar. •••••••• ....................................... . 

~r!_ Royalden başka 

Malaya 'da 
hasara 

Bu şehir Donetz sanayi bölg~inin 
en son müh.im merkezidir ve Don 

nehrinin sağ sahilinde yani Al
manların ilerlediği taraftadır. 
Bunun için Ruslar nehri arkalan· 
na alarak müdafaaya mecbur kaL 
mışlardır. Daha •imalde Voroşi. 
lovgrad şehri dahi Donetz nehri
nin garp tarafında ve nehirden 
epeyce uzaktadır. 

Bu şehrin eski ismi Lur<tanıık
tır. Bu civarda meşhur Donetz 
maden kömürü ocakları, civa 
madeni ve Rostof civarında ise 

r- "' 
IKafkasuadal 
Rus cephesi 
Almanlar f ngı1tere İstilası için 
hazırladıkları salları Ka~kas. 
yaya karşı kullanıe.akları:ıış. 

UJ.\'DR.A, 15 (A.A .) 
Alnıunlıı.r, İngilterenin i:- . !fısı 

için hazırlad;kları salları Tu'l;oy,ı 
kıular kara yolile naklPtml•' eı·dl ,·. 

Şimdi Almanlar bu s;ıl n ı Kaf
kasyaya karşı yapacakları hli 
cumda kullanmağa hazırlanıyor

lar. Bunlar şimdi Sovyet ıof da

fılalarına karşı kullanılmak üze "' 
Tuna ağzında Rus donaıııııa ııın 

Kırımdan aynlmasıın bc'dl oı lnr. 

.... 
ugramış --· ARK ROYAL 

"'' A ~iL ATTI? 

İnı.:!;z Akdeniz filosu kumandanı 
j Amiral Coainıbam 

Holandalıların bildırd h\·ıi e 
göre Almanlu, son deıece siiı,ı t i BERLIN 15 (A.A.) 
küçük motörlü gemileıle altı tl ·,·~ ~ Alman orduları Ba~U1J1andan-
biiyük gemi inşasına gece gun 1 lığıııın hususi tebliii: 
dli:z. çalışıyorlar. ı Alman b.hriyesj yeni bir bü. 
(Deı,aını sahife s, sütun. 5 de) (Devannı ı&hif• 6, 't'itu" 6 d.•J 

n. 
, nn<!a , sll.thçt ,.c n · ·haı rık ın 

mece a •ır 1: ) p.laı· ve n ştır 'il ur
mıın J;du rle.ıllr. o ı "' t ı 
t11n ın vnffnk e le bnşka hn\ 
cumları vnp• mı tır. 

Dün gec" Mo kova ,.e Lf'. n · .ı 

bonıbnlıııınııştır. 

Fin körfezinde Sovyet faaliw,lİ 
Hclsinki 1 5 ( A A) - Y, ı .. 

rin buz tutmuş olmasına ra- ' 
ve mı:ıyinlere rağmen düı:::ma ' n 
hava ve deniz fa~liv,..'ti, so~ gün
lerde bilhas~a Finlandiya k""rfe-

(Oev nm• ,,vf;ı 3 h · ·~ 

uşmanı 

ileri harekatı 
durduru du 

-··-
Maloyaroslavefz 

meydan muhareb, i 
lehimize neticelendi 

LONDRA, 15 (A.A.) 
Sovyet öğle tebliğ~ 
14 sonteşrin gecesi, kıtalarımız 

bütün cephe boyuuca düşmanla çı.r
pışmışlardır. 

Abnanlann k•t'lllllıftıklan 
mütküHer 

STOKIJOLM, 15 (A.A.) 

Afi : - Görünüşe ıı;öre Sovv .. 
(D .. v•mı ıayfa 3, ıütı.ın 2 de) • 

imanlar tarafından muhaseıra edilen Savuto pol limam 
. .... .... 



c 

Nihayet battı! - Mareşal çamur - Dil 
pürüzleri - lstanbulda sulh konferansı 

-----
Nihayet battl 1 

E ğer İngiliz Amiralliği blldina ... 
seydi Ate Royalin batLığına 

bu sefer kınıse inanmıyaraktı. Meş. 
hur tayyare gemısi bu harbin başın-

almak, viSki almak • Nutuk vermek, 
beyanat vermek ••• 

Herşcycie olduğu gibi dilde de al

dığımıza, verdiğımiz.e biraz dikkat 
etmemizi istiyen Toplu İğne ne be-

danbcri bırkaç de- • • • • • • • · · • • • • • · · • 0 0 • • • rabcrim. Benı si-

fn • batıı: fakat Server BE D t nirtcndıren atmak 
ı.:ilr.eş gibi batmıf __ ,.... __ ,....,....._ .............. .....,,....,....._,.. !ardan biri de cka 
"la.ak kı 5 onra ' • ' ' ' ' ' • • • ' • ' " " • • • ' ' ' ' ' ' rar almak> tır. 

t••kı'8r tekrar doğdu: İllı:once bir Al- Karar vermek yerine kullanılmıy. 
man denizaltısı, Royal Arc adlı bil- başlanan bu söz. yanlıştır. Karar al-

nıak, karar istihsal etmek mi.naııma 
yiik snffıharp gemısıtı1 batırdıtı M· gelir. «Komisyondan nihayet 'karar 
man, onun ısmı Are noyul ıle ka- k . 

alabildim> cıenebılir; fnkat c omıs-
rıştırılmışU. yon ı;ok isabetli bir knrnı· aldı> den-

lbı. cAU Hoca>, mcz. cYann size gelmcğe karar al
cHa Hoca Alı> dly<'n dını> hiç denmc:ı. 
gazetclerımızdcn bu- Sırası gclrıılşk<'n 
:ııları da ~ır1nın ye. bcnı üz.en bir :vcnıli
nne ot.ekının rcsmınl ğ1 clal1a kaydedeyım: 
lcoydnlardı. Sonrala- 1 Konuşmak kelimesı, 
:rı, bu yedi canlı tay. 1 k ibi cmu 

. her soy eşme · g -
yare gemıaı, şnreket> ifade eder. 

bomba yiyışınde cbattı !> dıye ılAn Halbuki şımdı bu 
l'dıllyor, fakat yarasına parısıman kelımcyi söylemek 
yapıldıktan ııonra tekrar <trtaya çı- yerinde kullanmak ınodadır: cHntip 
kı•·ordu. 1 1 - • J yukLck bır heyecan ıı 111.onuş~u>, csu-

En nihayet, galiba 'Malta ndası sunan, radyo konuşuyor>, .cbu kür
c1varmdakı hava - deniz savaşında sude konaşan arkadaşımır. ... > 
haunı ui,"Tnmıştt. Yıne bır cbat.tı>, Alıp vermek gıbl konuşup görfiı
cbatmadı> mcse\eı;ı cıktı ve kapandı. rne.k için de en az iki kışıye ihtly::ç 

insan hır eeyı kırk defa soylerse vardır. Tek taraflı konuşan nncnk 
olurmuş diye bır halk inancı vardır. kcndı kcndisıle konuşmuş olur ki 
Almanlar da Arc Royalın bn tığını bunu w:un bir müddet içinde ve 
kırk defa tekrarlamı~ olacaldaı ki, ksek sesle yapanlara hatip değ'ü, 
ıııhayet, bu yedi canlı ve yedı başlı deh derler! 
!!jder de Al<denızın dibini boyladı. lstanbulda SUih 
şımdl ne Royal Arc var, ne de Arc f 
Royal. Artık c:Ha Ali Hoca, ha Hoca kon eranSI 
.Alı> dıyebUımnız: lkı harp gemi - T lmes gazetesi iatanbulda ve 
sinin de bırıbırınden farkı kalmadı. J)olmabahçt! sı.ıra) nof:ı bir sulh 

Möreş: 1 çamur 
konfc>rıınsı toplanacnğı dedıkodu1a
rına koca bir makalesini tahsıs et-

1:1 u ncııyıp hııı bın vucut1ıuz Ma- mi ti. 
IC!' r~allerme 1kı tane daha ka- I Aylarca e"VVel bu rivayet 1staabul 
tıldı: Mareşal Camur ve 'Mareşal gazetelerinde de çıkmış, bir akşam 
Don. l\:nç tane oldu bunlar! Mareı;al &razetcsi de çığlığı basmıştı: 
•clık, Mareşal Abluka, Mareşal za- _ Eyvah!.. istanbulda o ltadar 
mun, ~areşal Kış, Maı·eşal çol, Ma- adamı alacak otel -yok, ne yapnca-
reşal yağmur... ğız? 

İstanbul halkı 1Jn- Başka bir gazete ona ~ cevabı 
Te$al Çamuru gayet verdıydı: 

.. dar mücadele ederiz.. ııalirlerıı veririz, lda- ' _ 

iyi tırnır. Her k14 - Sulh olsun ve ı§i i ~ 
Rokaklarımızda onun tstanbulda olsun d.a ~ 9:ı.-; 
la yan belınıiıe ka- bız yataklarımı:ıı mı-~-

I 
.-::;ııı:;~ie:~ Fakat karşıınna .Ma- rehanede yazı m;ısa-

.....,...~ re~! Kırdar çıktığı larıınız.ın üstünde ya ,h~.A"f 
r,üııdenberi Mareşal Çamur, bilyük tarız. (.!).J iV"" ~ 
car!delcrimiulen ara sokaklara doğ- Nerede ı!e hıı.yır 
ru ricat hn.lındcdir. H~üz esir edil- sahıplcri çıkacak ve şu teklifiPri ba. 
me:mişse de mukavemeti ktrılmıt 88· sacaktı: 
yılabilir. - Ben fakirhanemi Bay Chur-

Bence Don, Mareşal Çamurun M>Y chill'e tahsıs edıyorum 1 
adıdır. ÇunkU çamurlar donunca be- - Bay Hıtler de buyursun, bizim 
men don olur: donlar çözülünce de kulülıede bır çorba içsin! 
çamur olur. Şark cephesinde ba .Ma- - Stalin Yoldaşı da ben alırım! 
reşal çamur halinde Bol~vildere, Bllt6n bu münakaşalar, Türklerin 
don hahnde Almanlara 1archm •ld barı~ ve J'lllsafıraeverllğini göstcri
tdıyor. Bu iki 7izlölflie ppl..... yordu ama pek mevsimsizdi. Zamanı 
Adı QaUlJlde: Çamur! gelmemıı bir barış ıc;ln gazete aütun-

la.rında biribirimt&le savqmanm mi-
011 pOrGzlerl na11 yoktu. Fakat batnn bu dediko-

D octum Toplu ltnı, TGr~mlz
ile ~almak, vermeb fiilleriuhl 

tfTemııe ayktn ,.erlenle kallanıhna
ııadaa flklyctf: Ban~ almak, ~ 
tolnottil almak. tra•n1 almak. ~r 

dulara barıı hasreti ltadar mevzu 
kıtlıtmuı da paJI oldutunu llllat:ma
mak Jlzımdır -.e lıeni bu bahM ~
ren ele bmı.daa batka bir teY detil-
dır! SERV•B BBDI ............... _____ ...._ ... ----..----------·-· 

( Havacılık bahisleri ) 
• 
iki tarafın askeri 

hava vaziyeti 
Alman!Jıll ile Büyük BeritanJanın coira/i vazl· 

ıetlerinin doğurduğa luıoa vaziyetlerine 
amumf bir bakıı. 

Ş inıalde (Narvik) ten cenupta J ve kalkışlara milsait mül:cmmel tay. 
Gind adasına, şarkta (llar- 1 yare meydanları vP. bu nıqdanJardn· 

ı.of) tan garpta (Bordeaux) ya ka-1 kı her turlu tesıslcr w t.eşckkuller 
dar u~anan ve he- bUlllara Uiveten 
men hemen bütün Yazan : f~ecit Sakmar askeri hava mın-
bır Avrupa kıtaeı Emekli Albay takalarınııı mey. 
nı Jhtlva eden bü. fan "e yer tesulen 

yilk ve biribınne muttasıl bır aaha- ı ve t• ekkülleri Alman hava kuvvet
da Alman hava kavvctlen-Luftwaffe lerının hareket kabllı~·etlni çok art· 
sıyasi tahditlere, askeri minılere ı tınnıya yardım etmektedırler. Uçucu 
ugramadan havadan bir taıaftan bırlıklerın bır yerden dığer b:ı- yere 
dığer tarafa geçmek Ye buyuk tıava suratle ciderek Ye ~ıttığı yeni mey. 
tcşekküllerıle istcnllen mmtakada danda hemen faalıyete ceçmeaıne 

toplanmak tudrelıni haizdir ve bu mini ola.n ~r •• meydan teşekkülleri 
sayede hava •evku idaresinde btiylk ıle meı&'Ul olmalr Te onların ıüratle
bı r ehemmtyeU olan banket kabıli- rıne tibı olmak mecburiyeti btı ıu

yetl (şüphesiz tayyare silraUlı• me- retle ortadan kalkmıştır. Uçucu bir. 
selesi de balledllmiı oluyor. Ve bu likler n hava filolan bir cepheden 
kabıllyet Slcılya adası ur.erinden diğer cepheye uçarak eittikleri r.a
Lib1a1a kadar te4Uill ediliyor. 111.. man derhal laalıyete baelamalan 
tieli prktan &'arba, Dinyester nehri- için Ulzamu olan her ttidü qba.a,. 
Bertin • l{unster (Felemenk hududa- malzeme, mahrukat ve cephaneyi 
na yakın) hattı 2000, şimalden cı. yeni meydanlarında bulabUirler ve 
nuba Berlln - Münib - Roma • Garp eski meydanlarından trenle Yeyahut 
Trablusu istikameti ise 2300 kilo- kamyonla yer tqekkllllerlnin Te ih
metredir ld büyuk tayyareler lçın bir tiyaçlarının gelmesini beklemek mec
uçuş, daha lı:üçilk tayyareler içın ille buriyetinde kalmazlar. 
birkaç uçuşla katedilebilir. Tana ve Ren nehlrlerJ, Baltık ve 

Avrupada ve bılhassa Almanyada Şimal denizi sahilleri •e bunlar aıa
gulh zamanında örümcek ağı gıbi sında bulunan "·e cenuptan şimttle 
her tarafı aarmıı olan hava hatları j alcan diğer bır çok nehirler, kanal
Uı bunlara ait gtindüz ve gece ınlş 1 laı ve demın·ollarlle yollar, ban 

• 

Zücaciye 
darlığı dığurao 

sebepler 
lf Bankası mUfettlf

lerl P~•abahçe 
fabrikasında tahkika

ta başladllar 
Harbin dJğurduğu zarureUcr ne

ticesınde lı:ıriçten kilı miktuda zu
cacıye ithal edılenıediğındruı Paşa. 

bahçe Şişe ve Caır. fabrikasının ha
kıki ihtiyaca tekabül e<lecck şekilde 

ımaliitta bulunma~• icap ederken 
ıkinci derecede lüzumlu &ilcaciye 
nevilcı i imal etmekte olduğu hakkın
da alakadıır makamlara bazı ~lkayet
ler yapılmıştır. 

Zücaciye buhranına &ebebiyet ve
ren l)u hadise üzerine iş Banka!!l 
nıufettişleriııin işe vaz'ıycd ' ederek 
mucsscse hnkkında tnhldkata bnvla
dıklıırı ~ciylenmek:edir. 

Açık Hava okuıu 
açllacak 

Zarıf, ı,;elimsiz. çocuklar için Orta. 
köyde bır cAçık Hava ,!\lcıktebi>; 

kör, snğır ve dilııizler lı,;in de Sirke
cide yeni bir okul açılaca'ktır. 

* TRAMVAY ÇARPTI - Dün 
sabah Çc:nbcrlitaştan lt(:(mekte olan 
ın numaralı Taksim - Beyaz.ıt. 
tramvayı, Çeuberlltaota oturan 47 
yaşında Mehmet oğlu Rıfata çarp-
mıştır. 

Hıfat ba§ından ve muhtelif yerle
rinden ağır ı;urette yaralanmış ve 
bir k.aınyona konularak baygın bir 
hnlde Cerrabpaşa hastanesine kaldı-

r 
1 Lisan Bahisleri) 

Dünya dilleri ve 
bunların tasnifi 

1-

D finyada konuıulan dillerl l>ı. Şimal l~hçeslnin en eski yadir;ln 
ribirlerile mukayese ederek Run yazısı ile yazılmış kltabP.!erdir. 

gruplara ayırmalı: ve bunlann en (HI ilnel\ asır). Garbi German dil 
eski köklerini bulmak fllozof Leib- grupu İngilizce ve ıılmanca ( deuts<'h) 
ni:ıin ortaya attığı nazanyedcn son- d.r. İngilizceyi beşinci asırda Jüt-
ra büyük bi~ bıa almıştır. • lımd'da oturan İngUlzler Kelt dlltnl 

Elim uzundur 1- konuşan Britanni-

lıarcsini almanca- Hu .. seyin Namık Orkun aya götürmüşler. 
da mcinc Hande dir. Bunlardan ma 
ııiııd lo.110 diye ter- ada hl r de Fries 
ccme eJlt-rlz. Ru iki ibare arasında 1 dili varılır ki ingıll7.ceye pek )nl:ın· 
cümle teşkili bakımından dahi bir dır. Alman dlll de bir çok aşağı '" 
ayı ılık oltluğu göze ~.:ı.rpar. !fol- yuknrı lehçelere ayrılır. Aşağı al
buki ingiUzceye my h:mıds cıt·e manca dokuzuncu aııırdan on yedin
lang diye terceme ettiğ\m's va- ci asra karlar edebt di: olarak ynşn. 
kit tmnulaki gerclt cümle teşkili mış, bugün ise halk dili hnlınde knl
vc gerek kelimelerin asılları ba- mışbr. (Platt-detttt!chl Hohında clıli 
kımından bir benzerlik: gC\zlikür. Bu- buna pek yakın olup bunun Afrika. 

nın cenubunda d ikkate• şayan bir 
nn mukabil ayni ibareyi macarcny::ı lehçesi vardır. Aşa~l almanca seki· 
kc::em hosszu şekllnclcı terceme ede- dncl aBırdanbcri Ortn - ıılınsneıı. 
rlz 1d burada da elim mundar ita-

( Frank) ve Yukarı • almanca (Ale
resile bir yakınlık gözükebilir. Yıııe 

mann, Bavyera) lebtelcrine a~-nl· 
bu ;hareyi vo~lcaya katcnı lıal'" maktadır. Bugün Avruı>ada 146 
diye çeviririz. Bu cGmlede de hlr va. 
kmlık vardır. İşte bu yakınlıkları mllyon insan gerınanc!l konuşur. 

Kelt dilleri ilk çağlarda Atlantikve benzer noktalan gözönilnde tota-
tmı Küçük.asyaya kadar muhtelif 

rak dünya dlJl,.rini bir takım taıınif-
ycrlcrde konuşıılurd\I, Bugün Kelt 

lere tabi kılmışlardır. dilini konuşanların :ıdedi Oç milyo:ı 
Bir Avrupa akademisinin en tıon kadardır. :Bu dilin lkl bilyilk lehçesi 

sayısına göre dünyadaki dfllerin a. vardır: Biri beşinci uırda ortadan 
dedi 229fl dır. kıılkmı~ olan Kontinentısl ~f'lt veya 

Bütün bu dilleri geneolojilı: VI' rılmıştır. 

Suçla vatman t-:'uri 
tnltklkata bııflanmıştır. 

Gallus lehçl' i, dl~erl de Ada· keltçe-
yakalanmış, morfolojik bakımından olmak tlzere sidir. Adn.keJt.çe'<lnin de ik1 şulıeııl 

iki "'kilde ta~nif etmektedirler. Ge- vardır: Gael ve Britnnni:ı.. İrlanda, 
neolojik dilleme nkrnbahk ve men- f:ıkoçya ve Man arh\11.n lelır~i Gsel 
eler ır,özönilnde tutnlur. Morfolojik - Diin tesbit edilen 

ihtikar vak'aları 
lehc;esine dahildir. Ruı1'11r irlnde f'n 

<lillerr!e İse dilln 'ekli, bünyesi na- ~khıi İrlanda leh..,.~ı nhın c41'rri6neft 
un dikkate alınır. 

asırdan ttiba~n ~-:tabelerde "" yee 
Fiyat M6rakabe Teşkilatı memur

ları dün yeniden bazı ihtikar vaka
ları tesb;t etmişlerdir. 

Gcneolojik dllleri umumlvct itıba. dinel asırdanberi de yazılı eeerkrdt 
rlle eu şekilde tasnif etmektedirler: varlll?lirlan vardır. Britannia lehçf'· 
1 - İmfo - german veya fndo-Av-

Tahtakale caddesi Meruışe han 11 
numarada Yako Hesl<i mağazasında 
gliserin olduğu halde rnOııterilerine 

kalmadığım ıı5yliyerek utmak iste
memiş, faknt bllaha1e yapılan bir 
arama neticesinde mağazada bir ton 
dan ziyade gliserini oldağu anlaoıl
mış ve 140 kuruşluk gliserini 11 li
raya sattığı da tesblt edilmiştir • 
Su~lu tahkik.at • evrakile birlikte 
Müddeiumumiliğe verilmiştir. 

'<1nin ~ubeleri dP şunlardır: Waleıı'· 
lılpn dillnl. na l"TU'J)I\ dalın olan de konu,ulan Wel'lh Yf'!71\ JCymro, 
haşlıca diller -,un1nrilır: Gcrman. Bretagne'da konuşulan Rreton 
Kelt, İtalva, Yunan. Arrı:ıvnt, Bal· ve Cornwall'da konmıulnn, fakat on. 
tık-Slav, Ermeni ve 1ndo-fran. Ger. sekiz.inci asrın c;onlarmrla ortadan 
man dil grnpunun şubeleri: Doğn. knlknı1$ olan Com lelıçe~ı. 
$imal ve B11t1 r.erman dilleri. Etki f talyn ~ubeı;J ilk ça~lı1rda iki bil· 
Gotca, V11ndnl. Rurl!Und vt>ıı;."lir bu. 

yiik kısma aynlınh, l.llttn ve Aııcuıı
ciın 'konnımlmıvan <lll1e.r a~ Doi?ıı 

umhcl'. T.atium yımi T,atin (aslında 
German lehçelcrinncn sayılır Jtun-
lar !cinde en nuırur .'llnm Gnrloi r.ot ;::;,:; ~0;; !~~::;~n ~e ~i~lrab~a:~~ 
lehcesi olup en e lı:i dil yadl!!İll'l Got mıyan ftnlvadaki lehçelere tefevvulc 
pitrkopo u Vulfllanın lncil ~me· 

Diğer taraftan memurlar, yapılan 
şiküyetler üzerine dün FRtih semtin
deki kasnplnrı sıkı bir kontrole tabi 
tutmuşlardır. Neticede, kasap Dül -
gen Zengiver ile Malta darağtndn 
Hatay kasapbanesi sahibi İhsan Ad
li~e verilmişlerdir. 

etmiş ve bfiy61t bir kısını bnf!'iin d:ı 
t<ldir. <TV üncO asır) ~iınaU f;eı·- hi konuşulan şubelere ayrılnııstır. 
man l<'hçeleri l''o•-ver, fzl:nıdn. f&- 'Rn <lilt Avrupada yUz 7lrmi mfü•nn 
veç ve Dan vAnl Danimnrkn dnlert- inı::an ~onuşur. Bnı?fhı dP Y!l!tt\'lln 
dir. Danimarka dili Norveçte asır-

venl-latin (neo-l:ı tin l dnleri ~unlar. 

iTiZAR 

lnrcıı P.nı>bi dil olarak yaşamış ve dır: r~rrtekiz. tı;oanva. Provensal, 
l'iorveçlP. münen•l'ı' ztimrf' ara"-ındn ftalyan, Ulah (Romen\. BunlaT an
hiı- nıın.Norve~ dili t*kkiil l'tmı,. sında ıayılmuı icab eden lfnlmat 
tir. Diğer taraftnn Norveç dili fse dili ise on dokur.uncu asırdR orta.dan 
halk dili olaralc '!<almış olup ancak kalkmıştır. . 
aon umnnlarda edebi dil haline ~1· Yunan dili ilk caflarda ile lıfiylik 

cEn•er Paşa Rusyllda> tefrtkamız mfye baılamıştır. fzlandt ve Parotl' 1ebeeye aynlmışhr: Gnrhi Yunan 
yazımızın çoklutundan bugün kona. l adaları Clllleri ise eski şekillerrlen (Dor). Şimal.şarki yunan (Aiol, 
madı. Karilerimizden öıür dfleriz. pek çok sözler T!'luhnfaza etmiştir. Alchiv), Şark! yunan (İon.nttlK). 

lkın;} hatları olarak kullanılmıya çok t Mısır ile Hindistan arasınd.a rnut
müsaittirler. Bunlara ilaveten Ad- tası! "e tamamen Büyük Bntanya
rlyatik ve Ege denlzlerfle Sicı1ya a- nın hüküm ve nüfum .Itmda bulu
dasından Libyaya g1den kıııa deniz nan pek büyük bir aahada ise hava 
yolla.n da tlltrolunabilir. meydanları ve yer tesis ve te§ekldll-

Büyük Britanya İmparatorluğunun 1er1 Avrupeda olduğu gibi mebıulı
cotra.fi vaziyeti Royal Air!orce, Av. yet n mübmmeUyet anetmelı:ten 
rupamu Lu1twaff,•ye be.hıettiği top l>ent'b: ~ maktadır. 
tuluğu ve bütiinlüğü temin etmekten İngUizlerin AfTib Te Agyada, 
uzaktır ve bu :.-'iisdendlr ki Royal Almanların han-ket ltabiliyetini art
Air force anavatan hava kuvvetleri, hnnak için Avnıpada tatbik eltilı:
Orta~rk hava kunetlerl ve Hindis- lerl tertip ve ~kküll11ri meydana 
tan hava kuvvetleri olarak üç par- getirmcğ'C çalıştıktan tahmin olnna
~ya ayrılma'k zorunda kalmıştır. bilirse de sahanın geniı)iğl ve işle. 
Bunların biriblrlcı·ine yardım etme- rin çokluğu bu nıuazr.am tqkilitm 
leri ve lüzumunda hava tarikUe bu derhal tahakkukuna imkan vermly<'
mıntak:tlardan birinde toplanmn'arı <'t•gi şüphesizdir. 

imkanı da yoktur. Royal Air force'un dağınıklığı isti! 
Londrndan Kabire, en kısa )001 ile zam C!den Ye toplıınmasına da nıô.ni 

havadan 3500 kilometre, Kııhire - olı:ın bu coğrafi vaziyete ve tayyure 
Slngnpur 8500 kı ometrt'dir. Bu me- adNli itibarile de üstfin olmııyışına 
a.:ıfcler ise hemP.n hemen but.un tay- rnğmen şimdi)·c kanar muhtelif sa
yıırcler için hır uçuşta veya birluıı,; hıılarda haşaıdığ'ı işlı•rirı cürmüne 7e 
uçuşta katedilebilecek merhaleler de dağınıklığına ni bl'tlc çok biiyük ol-
gıldir. duğuna itiraf etmek lazımdır. 

L-Ondra ile Knhire arası ise tama- Almanyıının, in,gilter<:nin karn or-
'11en Almanların ve İtalynnJarın iş- dulıırından çekinmediği, ~"ı·ek hiidi. 

il altındaki 1ıraz.ırlen geçtiği için !l;elerin liunından ~·c gerekse Cbur. 
ı1ke,.i engellere maruzdur. Relkı pek chıll'ln resmi itinıfındnn anlaşılmı• 

büyük tııyyarelerle arada sırada mil- J bır haklJc.ııttır. 
hm hususi vazifeler için duşman 11- Fakat Royal Air iorce'un c;ok teh
rıızisı ustünden uçmak mumkündür, likclı bir kudret olarn'k hesaba ka
fakat hiçbır yere inmeden bir uçuşta tılmasını reddetmek mümkün değil_ 
asıl menzile varmak earttır. dir. M. SA.KMAR 

Yunan dilinin en elti yadigarı 'Ro 
merosım ıı.dma !ufe edil~ fMilAt. 
tan 6ntt 1000 "ınlamıt'a\ de<1tan
lndır ld H\nıtlil,.rln Rv·uednınndan 

ııonra tn eski indo-german dil yadi
garıdır. Bu deatanm dill aiol U11SUr
larmı ibtin etmelı:te olup lon M"bt 
dilidir. Jı(llittaa lince beJjnci urın 
~onlannda Orta-nnan edebi dili te. 
~ı>kkül etmlı, bir mtiddet ııonra da 
elmiırblc dil (Jt"oinel YOctıd~ ~Jmie 
olup batma deTamı da Y~ni-)·anan · 

cadır. Bodin bu dlli Hd bt11.--alı: mil
yon insan 1ı:onu'1'Q.lttadır. 

Amavud diU yalnıa onyedltıei uır 
ılsn itibareu malGmdur. Bonun ilk 
~ağlarda fllvr (lhtimaJ Meıssapius 
veya Thrak\ dili esasını teşld! et. 
meai muhtemel olup bugtinkfi amn
vutça, davca, tiirkı;e •r ,-unanea k<' 
limelerle dolndur. Bu dili yalnıt il<I 
milyon insan konu~ur. Başlıca flt 
hiiy!lk ll'hçeye nyrılmıetır: Şimali 
Geı;c, ~enııM Tosk. 

RRltık-slav dili Baltık ve Slnv ol
mak üzere iki hüvük şubrytt l'yrıl • 
nuıktadır. Baltık dll1 fUbe!eri: Yu
kanda Litvan ve huruı pek yakın 
Lett ile on ycrlinrl nsırdn ort&dan 
kal\ıııı olnn e!lki Pruavnrlır. Lftvnn 
dili on nltıncı 11s11'danberl mpl..'Jm <>
lrp $nrlci f'n.1 vn vr> l(<ıvno, Sı.ıv!ılki, 

Vilna vlliiyetlerind" iki lıuçuk mil
yon. Lt'tt dıli ;{urlar.:rl. 1.i\'land 'Ve 
Vjtebsk v1liiyctl<?nnde takriben bir 
milyon in<1an Uıra!ında 1 konuşulur. 
E"kl Prusya dili ise yalnız 15 • 16 

Turgutlu kasaplar1 
ıınekôn Adliyeye 

verildiler 
Turgutlu (Tasviri Efkar} 

T urgutlüu belediyesi tarafından 
erkek koyun 70; di~i koyun 5 5; 
"lığır ve keç.i için 40 kuruş üze. 
rinden verilen et narhınm az ol
duğunu iddla eden kasapların 
hepai dükkinların1 kapamak su
retile et satışından imtina etmiş· 
!erdir. Bu vaziyet karş:sındn kıy 
metli belediye reiı vekili Dr. Scy. 
fi Poyrazın aldığı tedbir sayesin
de ~t sıkıntısı hisııedilmcmiştir. 

1 

Diğer taraftan h::ıber nlı!ldığı. 
na göre kasaplar, yolsuz. lüzam
su:z. nizamsız hart"ket1erinden 
dolayı adliyeye verilmişlerdir 

Nafıa Vekili 
şehrimize ge idi 

Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy, 
dün Mtbnhki ekspresle Ankarad::ın 

şehrimize gelmiştir. Vekil birkaç g6n 
şehrimizde kalacak ve bu müddı:?t 

zarfında Vekileti alakadar eden iş-

ler ile de nıeşgul olacaktır. 

1' tıdnciteşria 

Çin deki 
Amerikalılar 

G &nün en mühim badueler' n. 
den biri de Amerika Cüm

lnareiai tarafından Çindeki A
mer~ earııizonlar1D1& geri alın
muı ve Çindelci imt~ı mın
takalann tahliyesi .için ··emir ve
rilmit ohnasıdır. 

Takn"ben yanm a11r evvel Çin. 
de Avrupalı devletlerle Ameri
kalılann Çin limanlanndaki ka
pitülasyon ve hariciez rnemldtet 
huktdcuna kutı çık.ın milli kıyam 
bu devletlerin as~eri müdahalesi 
ile bertaraf d 1d:kten sonra b,r 
dah:ı bu gıbi h~reke~lcre ica- ~ı 
gaf 1 avlanmamak üzere başla 
Anglo-Sakson devletleri oMuğu 
halde Çinin fl::\yİtahtı ile bunun 
kapısı olan Tiycnr="lde ve Orıa 
Çinin ticaı-et merk, •• Şana-bay.fa 
daimi olarak garni:z.onlar tay n 
etmiflerdi. 

Bu yab.ancı kuvvetler Çindchi 
ecnebi devletlerin ve tebaasmın 
istedikleri gibi ıiyasi ~ iktısadi 
ve idari aahalarda hüküm sürme. 
lerini daima top ve nıi:ralyözleri 
ve kaleleri ile himaye etmİflerdir. 
Geçen Avrupa ha.rbi devletlerden 
bir haylisini Çindeki ukerler'ni 

ncı asırlardaki cüz'I bakiyeı He ma- geri çekmiye icbar etmişti. Daha 
lOm olabilmiştir. Slnv clllleri Vistül· sonra Çinde ecnebi tah;kkümüne 
den şarka doğru düşen arnzlden iti- kaq;ı y&pılan hareketler Aoglo • 
bnıı::n ba~lar ve şarki, gRrbi, cenu- Sakson devletlerini Çin limanla. 
b1 olmak iizere iSç buyftk kı~ml\ ayrı. tındaki müselliih kuvvetlerini ar• 
hr. ŞarkT Slav veya Hııs grupları: 
ı _ Bftyük.ros lehçesidir ki edebi tırınalarına sebep olmuş_tu. Me.. 
dil buııdan inkişaf etmiştir. 2-Be- ıela Şanchaydalci İngiliz kuvvet.. 
raz-rwı dili f.eh arıı.zislndedir. 3 _ leri iki binden yirmi bine çıka.. 
Küçük rus ve Ruthen d!li Volhynfa, rılmışta. 
Podolia, Ukrayna, Doğu Galiçya. Japonya Çinin bütün sahille. 
Şimalt Macaristan •e Bukovina a- rini ve limanlarını ve demiryol
razisinde konuşulur. Garbi Rus dlli lanru İfgal ettikten ıonra l~iliz • 
tubelerl: Çel<, Morva ve Tot lebc;e- Amerikan gamizonlan Çinle 
!eri ve LEh, Sor'b •eya Vımd fiP. on mevcut abitruunelerine dayana
sekizlnc1 a8lrda ortadan kalkmış o- rak geri çekilmemif ve bilakiı 
lnn Polab vesair lehçelerdir. C.Cn\lhi Çang Kay Şek laraftarlan açın 
Slav dil şubeleri: l'lulgar, Sırb, Ilır. birer mesnet ve himaye kuvveti 
'f'at n Sloven dilleridir. J-~n eski olmuftur. 
Sla.• cltl yadl~n Sis-.. kf!f!şlerlndf'n 1 
Kyrlll ve Method tarafından terce. ngiliz ıramizonlannın muhtelif 
me edilen fnciliu (dokuzunea asır) mÜdahaleleri Üzerine Japon or. 
dilidir. iBugftn A•rupada 1115 milyon dusuna mensup kuvvetlf'r bu gar. 
1mıaıı ıluca konuşur. nizonun bulunduktan .;;'ıntakala. 

Ermeni dili hugü:ı iki buçuk mil- n ablulca etmi~ler ve açlık ve la.'Z• 
yon insan tarafındatı k.on~lmnkta- yikla İngiliz askerlerini çelı:ilmiye 
dır. Bqinei asırda!\ itibaren "mahim mecbur bırakmıtlıırdır. Fakat A. 
olan edebi dilin hugün dahl cansı mcrika i1e bir ihtilaf ç1kmama.s1 
pek değlememtştlr. Etmeni dlilnin için Amcn"kao kuvvetlerine do
bnnyesi pek açıktır; lakat morlolo- lnmmam1,lardır. 
ji ve fonetilc bakımından son derer.e Şu kadar var lci bu Aınerik•m 
mütehavTi.Jdlr ve fran unsarlarile kuvvetleri Japony11nın- ho-o:" •. 
çok doludur. suzluğunu celbetmİftİr. Şimdi 

İndo-iran veya Arya dili iki lıüyük Roosevelt bir emirle J.ıt.,,onyanın 
şubeye ayrılır: Illnıl ve İran. İran devamlı memnun;yets;z!iğinc ba. 
dtnnin eski lehçeleri. l;arb~ lrAn ia olan sebepleri ortadan kaldır. 
yani eski farsı,;ıı olup biricik baluye-
si Da~ •e Keyh!lsrev kitabeleı-ldir. mıf oluyor. Ayni zamanda Çang 
ŞarlcJ Iran lehı,;esi iı1e Avrstn dflldir. Kay Şek .Ta.pon ordusu gen1erin· 
Eski farsçanın <ieumı J'ehln\ .,.E::ya de kuvvetli bir yardımdan mah
Ortairan lehçesidl~. Yenr iran lehçe. rum btrakılmıt o!uyor. 
le.ri de ilk cağın GarbJ ve Sarkt leh. Amerika 1ngı1tereyi kurtarmak 
çelerinin devamıdır. Bunlar ar&Sln- için Atlu Okyanuımnda pula
da en mqhurları ıımlllrd ır; BJr çok mentonun küçük bir ekseriyeti ile 
lehçelere ayrılmı§ olan 11rab unsur- gayet tehlikeli tt!lebbüslere gİrİf
larlle dolu Yeni·farı;ça, Pehlevi dili- mek ~zeredir. Amerikan ticaret 
nin deumıdır. Efgan, Rüliicistan gemileri tngı1tereye ve bilvası'a 
ve Kafka.BYadald Oıııet lehçeıerl de R lih • •-
•ardır. usyaya es a ve yıyece& ve ya· 

Hind diller! Ön·hindistanuı fimal kacak_ taftyac~lann'.:I· , _ bütüa 
kısmına Y•Jıba.aft.ır. eski B&Mia Ori Amerika~ denız kuv~etlen tara. 
büyük şubesi de şunlaniır: 1 _ Ve- fmdan hımaye edilmıye muhtaç 
da dili, 2 - Klasik lıindcıe. lndo _ bulunuyor. Son bir kafileye ya. 
cerman dillnin en eski yadig'lrı olan pılan hücumda ıörüldüğü veçhile 
Veda adlı llihilerin en esk1 parça· Alman tahtelbüürleri 'rtık münı.. 
lan .Milittaııı önce ilri hin wnelerint! 'erit değı1, on bet yirmisi bir ara• 
kndar çıkar. fndo-gcrman dilinin en da harekat yaparak hedeflerine 
eı:ıkl ınensur e.eri iM Brahmana adlı muhte!:f iatikamet1enlen hiiculD 
teolojik ve teo1ofik eserlerdir. Eski ediyorlar. 
klasik hlndce veva Sanskri~e nlsbe- Art< R al t 
ten daha yui edebt aildir lti OD do- ~Y ayyare ıenuaı_nı 
kuzııncu asrın bıı~larınchı bu dilin batır~ bı~ Alman tahte1babın 
yalnız en eski tndo·~rman dilı değil otdugu gılu bmıa refakat eden 
ayni z.a1wuıd& İ.ndo-german dilinin M.Jaya ıaffı harp zırhlısına da 
kökü z.annedilirdi. Sanskritçe daha vedel<te götürülerek kadar J.a~
Milatta ~onee bet~i asırda artık ra uğratan yine bir Alman tal1-
.. ıran .bır ~il cle.tild.1;_ fakat rahiıı- telbahiri lmUflur. Bu ilci büyük 
"rın, lilırnlerln, şalrlerın ve umumi ha • · • h. ıt•t• d. 
retle münevverlerin dili olarak bu= - rp gem·smın • ımaye e ı ı ı.. 
-"ne kadar mcvcnAj ti . h f ger gflmilf'r dahı zıya ye hasara 
"'" u ye n1 mu a aza • ~ 1 d A1 1 k fi1 
~tm~tir. Bugün de eski ı.11.tinçenirı ugralT'ıtı "r ır. mıın ar • a ı e-
Avrupada oynadığı rol gtbi hlr rol lerfl! k•·tı büyük tahtelbahır filo. 
uynar. Eskı Hind dilinin inkişafilo ları ve hava donanmaları ite hü
Ortn-hind veya Pralcrit dlllerl teşck. cum etmek yolunu tatmuf bulu. 
kili etmiıt.lr. Bunun da denmı Yeni- nuyorlar. 
hind clllleridi.r ki bugiln yilz milyon Muharrem Feyzi TOGA Y 
insan bu dili konuşur .. Çingene .dili .................................... ;··· .. •• .... .. 
rlf' Vı>.nl.hind dillerine dııhildir ki An l? ara ve Sıvasa 
bunlar Hi11d:sUının .til'ı'l\inilen dün- k "'d 
. nya yavı1mıııln,-dır. Ör-hlndistanın ar va g l 
-'ki ısakinlcrlnin <'!ilinden v!lcude Ankara 15 (Hususi) - Şebrt.. 
t""elmi"! 0111.n 'Munda dilini ı~ç milyon rimize bugün fasılalı surette ka. 
ve Dravid dilini de 75 milyon inBan yağmıştır . 

konuşmaktnc~.r. r , 
1 

Sıvas 15 ( A.A.) - Diin og .. 
l/ıue11irı /l.anuk ORRVI\ leden ııonra fasıl<ılı o\arak şehri-

---------~~"!"!'----~~-·--~~-'""'!'---·------------ mize kar yağmıştıT. 
1

l·-~---·,..-------·------~ _ dışarı edilml~ ııevı..;tabiinin ıytsile kötösünn tefrik ı-r=_ ,,,V;;.,e"'c":,·Z· .. 0·uı"e""'r"·ı"n"""s"'e""r"h'ui'"
11=~~-., 

V. - Acele etme. Ademin cennetten etmekte kullanmasını bilir, iyi day. 
1 

~ / P ... - • kapı !hşarı f'dilmeııi ondan değil. Bf. gularmda aklın müdahalesine yel' bı- - ' -

, 
_ AA - J~- • k f d l ;uınıu1111uııoı11ıınıaııınııı11uırntıuNıın11Ü. _ L' V .- raz derince düş\Jn. Adem cennette ı a maz, ena uygu arına lcapılma-

knlsaydı, .zilrriy-etini orııya ınğdırmı- mak için 4c aklın dizginini ;,rl idııre Kulluetli instı11, ken-
ya lmkin mı olurdu? Menuıu mey- eder. di kendini yen~bilen 

Yaza11: Sermed TALAY ................................ 
Bu kadar gene, boş.una ,.... büyildükten aonra da hayatımııa hl

madım. Hayatın her aa.fhasında, sat- kim olu7or, akıl ikinci pli.uda kalı. 
lam, esaalı tecriibeler .dinrllm. Va. yor. Bir nokta var. Eğer cemiyet 
kıi, hazan, kerıdim bile upıtıyorum. halinde ya.şayan mahlüh1m· olmasak, 
Ama, ne nr ki, yaş :icabı, benim kendi kendimize bir takım içtimai 
sapıtmalanm u.rarsız., ofak tefek kaııleler koym1.14 bulunmasak, scvki
şeyler. Eh, inuaız; ihtiyar da ol- tabii ile yaşamamız hic te !eııa ol
ııam, bazan aevldtabiiye &uriikleniyG- mazdı. Se..,kitabilye uymak, -yani ca
rum~ SevJdtabii, öyle bir şeydir lci, i nının istediğini yapmak, dü .. !in hir 
hcnuz emcJ.:lcıncğe başlad ğımız de - , kere bu ne harikulade şeydir. Hür. 
virde, adımlarımızı o idare eder. 

1 :rlyetın ti kendisi. Allah, Ademi ya. 
Sevkitabiimfz olmasa, it yalnız akla 1 tt ~ bt r. k ı ı. 

'll'tıyı :1•cmesi, yer y(izllne kovulmasına - Fakat, amcncığım, bütilıı bun. 
bahane. Ha, ne di'."01"dum1 SeTidta- lar. benim elli Ura me:ıelesinl unut. 
bit ile akıl arasındaki fuk şudur ki, turdu. 
biı isi, bizi daima doğru yola got!lr- _ Hayır, şimdi oraya reliyoruz. 
r:ıcğe çalışır; akıl, buna mini olur, Senin elli lira, t.hmtn ediyorum ki, 
kaş yapayım derken göz çıirarır. f!evcn tabiatin, lyilih değil de kötü. 

- Pckl ama, .uvkltaWimi:z.e her liiğe götüren n~inin kap etilrdlği 

i'!te dayanacak olsak. bizi cemiyel bir ihtiyaçtan mütevellit. Öyle ya!. 
içinden Jtovııılardı. Sen bu elli lirayı, !ık.araya dağıtmak 

- Lafımı daha bitirmedim kil için istemlyoraun d~l mi!. 

Sevkitabıi iki tiirlü olur. Bh-i, bhd - Şu halde, bt!nden iyi 1ıı.kir 'T!ıi 

i11i yollıwn ~litüren, 5teki de fennyn olur?. 

seı:kei!en ı;rvkitablt. iyisine ek, fo. - Doğru ama, lA.fı mug-alutnvıı 
ı·a ıgı zaman, ı- yı6ın usur , ue-

kahrdı . Çocuk aklını da bir dilşilnl l ıaber, btr de sevkitabii \ermiş; el. nasıne da kanşan akıl, te.ncc, fodul-
Maazaltnh; adamı nerelere kadar gö. bette, kullansın dıye. h1k ediyor. Tam minuile ik:ıl, Jı:&

turür! İ~in kotüsü ıu ki, scvkitabıi, - O da kullanm.ıa. cenueUen kapı mU, asil ruhlu adam odur ki, aklını, 

bofma. Aradığın para;· hclunca, sev 

kıne aarfedccck!in; bu, meydıı.nda. 

(ıw.- ..... ) 

in•andır. 
Hasreti Malaaıan ed 

İradeyi arzu 'fe i.latiruJa br
ftlaştırdıktan sonra ihUruuu alt 
eden adam, ~aiı:ııe Jıikim ohııu
nun :z.aferlni tadar, nefsine hiktn1 
olaıı insan, beı'feye hükruedebllir 
,.e dilnyada en büy' k kuvvet, bu 
nefae Mklm olllftur. 

Haı.rcti lıı..ıhaıamed.ia telldıı 

ett.m"i İslam dini, ııehe hildnıi
.reı e öıı planda yer veırmekt.dlr 
"" b<.>l.ki de hilyilk Peyc&Dtberlmi
ziıı muvaffakıyet aırn. bu ıı&fH 
lıik!ıul)'el aavas.ında cösterditi 
irade kuvvetidir. 
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808 inci sü•, 

1 
L~GİLİZ TESLİ(Ü 

f\Al-IIHH, 16 (A.A.) 
Ortuşarktakı Britan:ftl kuYYetleri 

\ln: u1ıı1 k:ıraı·g.ilhırun tebliği : 
L bvad:ı Tobrukta 13/ 14 ııonteorin 

vezrs; lııçbır lıuva fanliyeti olmadığı 
g 1 ı topçu boınbardııoanı da olma
mı Ln . .Maaoıafih sabahleyin dqşrnan 
müdafaa hatlarımızın <!oğu kesimine 
1-.. şı ağır havan toplatile at~ et • 
miı,>tir . Daha sonra, ayni kesime ~lke 
l.onıba t avva l'eler ı hücum eylemişler
di ı H:ı~~ı: ve ınsanca z.ayıat olma
mıştır . 

ALMAN TEBLİGİ 
BERLİN 15 (A.A.) 

Alman teL'.ıği: - İskoçya sa
hilleri açığındl't A!man tayyudc
ri 1 5 00 tonluk bir şilebi batırmış. 
!ardır, 

Simali Afrikada Alman avc.ıla
rı ıı düşman tayyareai dü(!Ünnü"'
lerdir. 

lTALYAN TEBLİÖi 
ROMA 1 5 (A.A.) 

İtalyan ordulan umumi karar• 
gahının 5 3 1 numaralı tebliği: 
Diişman, Catan, Acir' ale ve 

Brendiziye hava hücumları yap
ml{I. tahrip ve yangın bombalan 
atmıııtır. Sivil ıkametgahlardan 
birlt~çı haıııara uğramıştır. Cata
ne' da l 7 ölü, 12 yaralı, Acir Ale. 
de J 2 ölü, 8 yaralı vardır. Hafk, 
imtisal nümııneııi olarak bir du· 

rınp_g~~~t~rr=·=============== 

.......................... 
Biz mi "meçhul" Uz: 
yoksa Bulgarlstan111 

kendisi mi? 
(Bnpıuıkalıdt1t dıwı•J 

emelimiz. Balkanlıı.nn b,~kü 
elim vaziyetin!n biran e<n"el salah 
kesbetmesidir. Biz ahitlerimize 
o kadar sadıku, ki &on Balkan 
hiı.cJiseJer.i ıı.etice&i olarak feci bir 
voz:0 yete diiurıiit bu!unan Yıman. 
l 1 

·•. bı·;bkü şmtlsnn ~vkali
de müs.aitıiztiiine rağmen, lıer 

e vvel eı U%alarak onlann .. _ .. n 
ı:ıtıraplannı dindirmiye çaht1Y0

• 

ruz. Bugiin yer yüzünde Yunan· 
lılara bu suretle bizden h~~ka 
yındım eden bir başka n_ııltet 
yr l<'1rr. Halhcki Avrupa mıllet. 
ferinin ekserisi kendilerini, hele 
o kadar bübürlendikleri garp me-

den. tini eski y unanlınm (zade) 
ıye b. 1 { 

si veyahut di~er bir ta ır e ve. 
led) i ve binaenaleyh Yu..anlmın 
manevi evladı addederler. • B'! 
itibarla da bugün Avrupada fı~r~ 
lerakki namına ne varsa hepsını 
y unanlıhp medyun olduklarını 

söylerler. • 
Böyle oldııiuna gÖre. barbı~ 

İcap ettirdiği tabdidr,.. ve tak~ı
dat ne o1urıa olsun, Avrupa mıl. 
letler:nin batta Amerikanın bir
le,ip. bugiin aç ye sefil bir hal~~ 
olan Yun11nldlll'a yardım çmresını 
balmalan iletin ederdi. Halbuki 
Yunım topra\danlldaki miitbit 
ıztıraba bütiin dünya yalnu: se
yirci kalmakla ikti&ı ediyor •eya
hut btr ıttıralft, sebep O\anlan 
tetbir rçm çı:ill'tı:anlık "pi.lesi ad
dediyorlar. Biz ise böyle ınenfi 
laa.reketler yer~ destl~ın 
fillen imdadu. kofuyoruz. Bu 
hal, alaitlerimize yalaız Mdakat 
icabı deiil, fakat ayni zamanda 
T"ür'ke hu olan necabet ve alice
napllk eıericlir. Ortada bu mİ
sallH 1varken Bulgar komfalan
mı.a herhalde l:.izün, ke11dilel'ile 
Y•PJIUf oldu~tn dostluk anlaf
ınuma, imkanın müsaadesi mer· 
tehede sadık kalacaiımızdan 
emin olabilirler. Yeter, ki kendi
leri, berhll!lgİ 'bk yanl.u ~ce 
ve hesa1.a kapılarak bİ2e karft 
yollarını taftrmasın lar. 

TASVİRİ EFK.!.R 

Ekmek meselesi 
(1 CJ1oi nlıifedrn. dn~d 

den itibaren halka, doldurulmak 
üzere dağıtılacak olan beyanna.. 
melerin basılması bugün tamam-
1.nmış olacaktır. Miktarı 200 
bin kadaT oJan bu beyannameler 
polis ve bekçiler vasıta.sile evleTe 
dağıtılacak her aile rei..'<i bunları 
doldtJTacak ve ayıa.i memurlara 
iade edecektir. Beyıınnamelerde 
yanlış izaha. vuecek olanlar şkl
detle cezalandnılııcaktır. 

Kaçak mılar 
AlakadaTlar tarafından evveL 

ki gece şehrin muhtelif semtlerin
deki böukçi, pastacı ve 11imi-tçi 
fırınlannda ant aramalar yapıl. 
m"tır. Bu .-ra,tırmalar neticesin
de. hepsi de ekmeklik un olmak 
üzere Tepebal!lJ\da bir pastacı fı. 
nnmda 100, Yüksekkaldmmdaki 
bir p3.'tacı da 82 , Boğazkesen 
caddesi Kadirler yokuşundaki si
mitçi fmru.nda 15 ve Tophaae
Clelci bir fırında da 72 çuval ka· 
çak UTJ bulunmu,tm. 

Cene bir pa8taeı fttininda f S O 
çuval hanealalık un meydaı.a çı. 
kardmı,tır. 

Bu unlar miiaad.re edilmiş ve 
sahipleri h.ldcmda takibata baş-

SOVYET 
tebliği 

(1 ..... .Ui/.U. ~J ' 
karşı lııicumlan çetinleşmektedir. 
Sovyet k1tynaJdarı, Volokolam.ıık ve 
Mojaısk bölgelerinde bazı mevzilerin 

b .. b'ld ' . 1 1 ger i alındığını Uiun ı ırıyor aT. 

Sıhhat Şurası 
içtimaları nı 
bitirdi 

ALMA f'4 lngilizkumandası 
t b ı · .., • altına veri.lmesi _e ) g J <Bfrlrtc:i .aki/«14• d#-va.mJ 

(Birinci sahifeden deı•ıım) hattımn ~rbinCle b.ir mv.kavemet 
zindeki Sovyet üsler.inde dikkate cep.be.a kurm..,rdu. S. 1'attın Tefrika: H2 Ya~an; Z~j 3 ~akie" 
ta Yan bit- şekilde cereyan etmiŞ- garbin de T aganrog, Stalino, J\·1a- ............................. , .......... ......... . 

tir. Ve hali öyle devam etmek· ·kejevka, ve Kramatoralc., .tehirle- Etem Efendi, Binbatı Şefik t: eyi 
tedir. Sovyet kuvvetleri, çok rini nbteden Alman. Jta1yan, Söıü geçen OOl~erdek.1 bu muvaf

fakıyetlerden bah9l!den müşahitlel'e 
güre, dağınık ve munkkat mahiyet
lerine ı·ağmen bu muvaffakıyetler 

yeni Alman hücumlarından evvel IJ 

Rus mfülafaa hatlarını hırpalıyacak 
olan Alman topçu mevzileTinin ber
taraf edilmesi ihtımalini varid gös-

Umumi vaziyet 
memnuniyeti 
mucip olacak 

ıekilde 

ı•ğır zayiata uğradık.lan halde. Macar, Rumen ve Slovak teşek- gtirUnce, bUyUk b r sevinçle titreal 
JFinlandiya havalarında ve sula_ küllerinden mürekkep müttefik -·-
!~da akı~la~ yapmak üure bu ordular Ruslar~ karşı taarruzla- Önde jandarma kumandanı, arkada 1 kucakla~ti . .b\! silahşor, jandarma '.· ı 
uslerden ıstfıade etmekte clenm nna devam edıyoriar. E theen i<~fondi oldui;u lınide, Köprı.i- ıı ıııdanının damadı idı. Kumandan, 
ediyorlar. Finlandiya körfezinin General Von Mannstem ku- ı yü geçtiler... Galata caddesine bil- o rkaç dakıka damadı ile görüştuk. 
etrafıııda düşmanın uğradığı son mandasındaki Alman ordus11 ve kuJınuşlerdi... Bıl'denbıı-e Ethem E- teıı sonı-n . F.them Efendiyi ona tes. 
zayiattan beş\.a, e-vVelki gün de Rumen birlikleri Rostof ~h .. ine :lcn<l.nın şıdt!etl e yüreği çarptı. li nı etti. Kendisi de:, kıı;nı görmek 
bir Sovyet harp gemis.i, Vaindlo- on beş kilometreye kadar yaklaş- (Bağcı Aluş Ağa) ile karşılaşmışlar- ıçııı ı:ilnh,orun evlnl' g itti. termektedir . J 

Gôrüııü~ göre Almanlar, bir çe-
vırme ıibiyesi kullılnmaktan zi,..d , J 
Rus kıtalarınm, Rus tanklarının ve 
küçük ~'killerinin i!evamlı &utttte 
nüfuz etmekte bulundul!;u çok seyyal 
bir cephe karşısında bulunduklarına 
dikkat etrııek zorundadırlar. Baz.an 
nusları çevirmek isterken kendileri 
bizzat çevrilmiş var:iyete rl1işüyor
lar. Ruslar için Alman çevirme ha
reketlerinden kurtulmak ve kuvvet.. 
leı ını geri çekmek imkanı mevcuttur. 
Almanlar hitmediklerl bir arazide ve 

Ankara, Ui (Huslllii muhabiri
mizden telefonla} - Yüksek Sıh
hat Şüra;:;ı içdrnalarını bugii.n bi
tirmiştir. Şura, ınenıleketin .aılıbi 
durwnunu, bulaşıcı hastalıkl aı·ın 
seyri ve mücadele şekillel'i hak
kında verilen izahatı dinlemiş, bu 
v:ııiyetı umumi bakımdan mem
nuniyeti mucip bulmuştur. 

'----· ____ ,,1 

Ark Royalden başka 
Malaya'da hasara 

... 
ugramış 

sert bfr iklim 1\ltmda harbediyorlar. (1 i11oi ıakif•dn. d.11ı1tıd 

Bnndırn dolayı ~e~lıangı bir -~~eke.~- yük. muvaffakiyet kazanmıştır. 
te bulunmak ıktidarında gorunmıı- .Deruzahı gemileri, batı Akdeniz
y<ıl'lar. şimdiye kadar aıctıkları mev-rde bir İngiliz harp gemisi teşkilL 
rilerde saplanmış kalmı:~ardır. ne hücum etmi:ıılerdir. · 
Soğuk, kar, çamur, Rus tankları ve İk· d . l A, ...ı_ R I 

l 
- . b. ., b 1. 1 ı enıza h nıı. oya tayya-

Rııs çete crmm ır araua enen ki' .. . 
bıı!'kıs ı altında çok defa karşı koy. re na ıye gemısıru batrr~mış ve 

ktan bile aciz kalıyorlar. Rus ku- Malaya zırhlısını baaara ugratmış. 
mandanlıirının sürprfa harekatına l tır. Hasar 0 kadar müh.imdir ki, 
mıı .,. a · · C b ı·· t le lim .girışıneı;ı imkanları bugün me.,·cut- , de~m .. ~ .~1 ut n anına ye-
u.u·. Y.ıılnız şu da vıı.r ki bu hal'ekit 1 e te goturu mesi zarureti hasıl 
büvtlk ölçtllerde olamıyacak ve Mo~- olmuştur . 
ko~anın müdafaa tabiyesi harekatına Daha başka 1ngı1iz bfrlikleri 
dahil bulunacakt.~r. _Almanlar~n ba- ı isabetli torpil yaralan ~lmışf:ır. 
11ırlıyacakları surprız lıareltatı ıse • ATk Ro~al, 26 eylu, 9 39 ela 
§üphesiz ki muvasala yollarının mti- hır hava ~hucumu esnasında ciddi 
ıgaadesi ntsbetinde diişeceklerı ümıt... hasara ugramış ve tamir edildik
mliğ'in derecesıne gore genı-ş ölçfide ten sonra hizmete gİTmİşt1 . 
olacaktır. Ark Royal nasıl \,attı? 

Almanlar, şimdiye kadar hiçbir Lon<lra, 1.5 ( A.A.) - Bır İngiliz 
Borodino zaferınin açmağa muvaf - muhribi, sonuna kadar Ark Roy:ilın 
fak olamadığı Naholeonun 'D'le~ur yanmda k lmışt.ır. Ark Royal süva
yolu üzerine kiilli kuvvetierini yığ- risi, geın1nın knıtarılamıyacagmı 
mak ııııretile Moskovanın bütün yol- anlamış ve tahlil'liye emrını vermı,. 
lan üzemıde arnı ıamanda bir ham tir. İki saat sonra Ark Royal, me
le~·.e teşebbüs edecekler ıııı? Ehemmi.- zarma dalmıştır. Ark Royalin mub. 
yetsiz bir :mevk1 olan "l'u1ayı her ne ribe sığınan süvarilerinden bİı'i de 
pa!ıasına olursa olsun ele gcçiımc.k mıştir ki: 
için Alınanların elindı! daha kullnnn-
bileeı:kleri zırh!ı kuvvetler vudır. Tam batacağı sJrada, Ark Royal, 
Su 'Rle>kie A~manlar vasıl olmuşlar . .sancak tarafına dt"ti,rru .:l5 derece 
sa da Jrullanıl ıklan kuvvetler bir ne- yatmıştı. Bu, artık sondu. Gemi, yor
tiôe elde etml!leıfae küfi gelmernek- gun bir ç.ocuk gibi yana yattı. Pupa 
tedir . EaZl müşahitlerın temın etti- bir an dik.ildi. Sonra Ark Royal , ya. 
ğine ~re, AlmanlaT şımdı mümkün ~~~ yavaı dalgalann aral!lna gömül

<ılun bütün yolları kullanuıakta \·e 
bailıca be9 büyük yoldan hücum kı. 
t:ıl:aını ~rın-ektt'dirler. 

Fa.kat meçhuller ciddi mahiyetJe
l'ini muhafazada devam ediyor. Bun
lar be~i apıi meçhullerdir. 

Kış, yollar, Rus ta.kvı:re kıtıı.ları, 
laumgelen gün ve !'Utta harekatın 
ya11ılmaım2:a ınıkin bıJltımıp buluea
mıyacağı 

Bır şey gerçek olarak kalmakta
dır: Almıın1a.r, cepheye getır.diklen 
takviye kıtalarını .ku-da, baynda 
bırakamazlar, Barındırıl.ın.aları ıçin 
kafi bir yer bulunmadP;ından bunlını 
<ierha.I .kullanmak ZOf'Und.adır a• 

Ka:nımları meydan muhuebesi 
Lo11dra, L:5 (A . .'.\.) - Ro.;hır. llc>&.

kov.anın eenu" tıe tısına ,.üx kilomet
re mesafede bulunan Maloyam•la
vetz.'in etrafında 5 tün süreı:ı bır 
~·dan mubarebesını kazanmııılar . 
drr. ~ Alman tanklle l'iOO kaınyone. 
ti» tjiten ezıkaı;ı ve 35000 Alınan ce
sedinin bulunduğu t.epeled ellerinde 
bulunduruyorlar. 
Kuibışefde bu meydan muharebe. 

:tıine tıaro n eı min11.lı zafeı1 olarak 
bakılmaktadır. Çünkü bı:ı zafer Rus
ların, NapolJOl!mı hezımetini intaç 
eden hal ve şaf't!ıı.r yıi.nı bı6tiitı Al
manların :şikireı et.tıgı kar, sıs ve 
yağmur içinde en giizel bır tarzda 
bıırt>ettiklerını gö.ı;t.emıel:;tedır. 

Bel!, çay içmeden -evvel, kamaram
da tuYalet yapmakla meşguldüm lô, 
torpil, gcrrunın orta.sına çarpb. ADf 
bir ısansıntJ oldu ve bır çatırtı i.titil
di. Işıklar 5Cindü. Sarsıntı beni du. 
\ara d.oğru fırlattı ve gı!'mı tam bır 
dakık.a, b•ı · :nnısi\d iletinın kiriş1 gilıı 

titt'«Ü durdu. Torplllendigımııı nn
iaı.nş.ım. Bir cank:uıt.ara.n kemeri 
yakalayıp koridor boyunca koştum. 
K1>ndorda --zayıf bit- ış1k nrdı. Mer

d1'venlerden üst güverteleıe doğru 1 
subnylann ve nefeı lerm çıktığını 
gördlirn. BahTiye neforlerımizin teh.. 
lıke anınWl.ki soğuk.luuılılıklannı çolc 
defa l.şitıui§tiın. Fılh.akıka bıınlu 
sarıkı Cebclütt.arıkta kuar-a çıkryor~ 
larn:ı.ış aibl s.ilWı.dile;r. Bu arada Ark 
Royal, iıdutle tara.i.uıa doğru koı·k:u 
veı·ecclı: teS:ılıie ;yatıyoı· ve gemırua 
J(mde dolqan bıepz. buharlar, koyu 
ı·t>nkli mazot dumtınlariie n~yor 
eıdı-şe uyandınyonia. Mabne daıre. 
sindeki nıabı·uk, bizi henfu ilcl'ı dot
ru ~otüı-mckteydi, Faka .. govt'T'tenln 
ıneylı, heı iin aı tıyoı·du. Ayakta dıır 
mak rordıı.. Bırdt>nbire, makınelerm 
.ayaklarımızın alundaki iblizaz.ı dur
du, bh- liihza ~oııı-a tekrar &aşladı. 
Sonra biı daha durdu. 

Sonra, yukarıdan bir oparlöriln 
sesi geldi: cHeı-kes sancak tarafına> 
diyordu. Kı n··."dnmağa vakıt bulma. 
dan, ses devam etti: cGenııyı terkct
meğe hazırlanın.> 

Ma!oyarosJavctı'ın batııımdaki or
manlarda tank tilmeıılerı pticlcüı-.tül. 
mü~tür. Almanlar ıbu orııuııılarıdan Güvertenin açık kısmına geçtik. 
şı>h;-e hücum edıyorlardı. ~ı:ıkat. fazla mc~il y~zü~den, m~<ır-

Ce Jhede kazanılan bu son muvaf- lu tekneleri denı2e ındı n:rıenin lrn _ 
f \cı ~etlM, Genen! Zukof tarafınılan kim ız olduğunu ıtördük. Gtlverte)lc 
b:zı~lanan ve General Go1ucef tanı-J lıırltaç yüz bahriyeli dolmu~tu. Kt
f dan mükemmeJ bir ısurc~ t.atbUc mı.sının üstünde gel~ü7.el bir esvap 
e~len planların bi.r netıcesidır. G.e- Tardı, kın:ıJ.gj -yarı so4·unmuştu. u . 

. 1 Golucef verilen talimatı icra 2aktan mulıı·ibin biıe doğru yaklaş-
neı a . t ğ ö d " k B" b etmek için kar fırtınası olan bır gü- 1 ını ! r u . . ır su ay, efrada, döı· 

.. 1 tı· der dordcr dızı1nıeler1 emrini verdı· nu seçm ş r. . 
Al 1 bundan evvel yaptıkları ve torpıllenen gcnılnin her an "ana 

man ar d T b -
hücumlarda ormanları geçmeğe mu- evn ıp atması ihtimali bulunduğu-
vaffak olmuşlardı. 'Ruslann ınüda- nu bı ldı~Jeri hal~e, onlar, bu emre 
fa.aları, her Alman bi.ıcuaıu.na bir derhal ıtaat ettıler. Biraz sonra 

lı . t ·rmlqti. muhl'ip, Ark Re.valin yanıbaşına ..... 1 
ezınıe e çeVl v • • . .,.~ -

Almanların, Leningrad ceph.eıunde dı. Bıze halat ~ttılar. Subay, Hk sı-
teo.cbbüsün Rusların eline geçtiğinin radakJ nefe:ıerın gemiden çık.nuJarı 
ga,zetelerde çıkmasıne izin verınlş emrını veı·w. ~ahriyeliler, halata tu 
olmalarını g-Mden kaçırmamak ge - tunarak rnuhrıbin baş tarafına J.n. 
rekt.ir. ıneğe başladılar. Bir yer buldum. Ben 

nun şjmal batısında bir mayine mışlar~"'· VoroşıJov~d şehrine dı. Ethem Efendiye (Koltukkııpı) nın 
çarparak batmı.ıtıt doğru ilerliyen İtalyan, Macar Sırtına yeni bir bayram mintanı yanındaki kulübede oturmak için bir 

· · kuvvetleri de bu "ehre garp tara_ v giymiş olan Aluş A~a. büyük bir ea:f... köşe gostermişlerdi, Bu köşeden va-
A merİ k a • Almanya fından ya.Jdaşm"1ar ve Macar Jo. lıl<la Ethem Efendıye kollarını açtı: ziyeti tetkik eden Ethem Efendi, her 

talarile onların sol cenahındaki _ Boş geldin, be Ethem Eiendi... kesin pek tellişlı oldugunu hisset ti, 
harbine başlamak Alınan hirUklerj şehrin Şimilli Ke f'.&man geldin .. memlekette ııe vıır, P:.ıkat ~vveia buna. hıçbir aıana ve. 
. . h h garbisinde Donetz nehrini şarka ne ,yok?.. remcdi. Sonra, orndaki ( bendegan) 
lÇID erşey azır doğru geçmişlerdir. Diye, suallere ba~ladı. arnsında konuv-uian sozlerden şunu 

(Birinci sahifeden devamı.) Daha şimalde Harkof ve Bie. Ethim Efendi, elile önde ll'iden öğenebil<ll: 
Ayni mahfiiterde, ıtanun Jiiyih&sl- lograd tebrrletini zabtetmiş olan janclarma kumandanını gösterdi. Son O sab11h Ermeniler, Ktımkıı.pı ktli-

nın kabulü, Birleşik Amerikayı Bil- Almlnlar .şarka doğru ilerliyerek ra, sükut işareti ettı. Ve hemen Alu§ı !lesinde (Patrik) i vurmu~lar. İhtilal 
~"İ.İk Britnnyanın tam yardımile har- Don nehri boyuna •e Voroneç . -~ ın i efôlcrek : hnırl.ıkları yapmışlu. Paı.lişalı, fena 
be götürmt!k istiyen Roosevelt iya. cenup taraflarına yaklaşmakta- _ Koş. Aksara.va git. Necmeddln halde evhamlanmış, Ga~i O•man Pa
setinfo son engelini de ortadan kal- dırlar. Kursk 1$Chrini zabtetmis Arif Eeyin konağını bul. Benim ~a lle Derviş Pa~ayı Patrikhaneye 
dırdığı mütaleası yürütülmektedir. olan Almaıı k~ıvvetleri ~ ayı~i ırı.emle:kctte tevkif edlldifiml.. ve şim yollamış. İhtilllin önüne ~çmiye ut-
400 gemi harp sularına girecek şehre doğru ilerlemekte. ve Don dl Yıldı2 Sarayına götürüldüğümü raışıyorlarmış .. . 
Vaşington, U> (A.A.• _ Rels Roo· _!?.ehri kıyılarına varmıya ~al~-İ haber ver. • Etl:em Efendi, bu korkunç bundis 

s-evelt, vitaraflık kanununun tadili maktadırlar. 1 Dedi... Ve Aluş Ağayı hayrette lcaış:sında, fena maide sarsıldı: 
hakkındaki kanunu ıınza ettiğinden, Kınm yanmadasını Almanla- bırakarak jandarma kumandanını ta - Eyvalı.. ne uğu-rsuz, zamıında 
önümüzdeki hafta içinde silahlı A- rın istila etmeleri hasebile Kerç kilıe devam etti. buraya geldim .. . 
merikan tieaTet vapurlarından rnii- boğazının şarkında, Tımıao yarım 1 Lakın, artık ka!bi tama.mile mils. Diye, kıvranmrya başladı. 
reklı:ep Ulı: kat'ilenin tngiltereye ha. ~~ası~_da ve ~iı:ndı bir Alman g~- terihtl. Çünkti , bu haberi alan Nec. Lakin, Ethem Efendinin bu ıshra-
reket. edeceği sanılmaktadır. İngiliz lu haime gelnuş olan Azak denı- mettin Arif Beyin derhal harekete bı uz.un sürmedi. SUiıhşor geldi: 
memurları, Amerikan mürettebatına zinin şark kıyılımnda Ruslar yeni geçerek bütün arka<bşları habt!ı·dar - Haydi, eve ~idclim. 
bir geminin ne kadar büyük bir sür - müdafaa tertipler} almıy~ ~:cb~r 1 nd('n .. gerek mektep ve gerek Dedi. Bu !;Ö21erle onun kalbini ya. 
atle tahliyesi kahil ilduğunu göster- kalmışl.ardır. Nt)voroıısk ln şı- hariçteki evrak ve defterlerin dah& kan endişe ateşlerine biraz w ıı"?rpti. 
mek lçin tertibat almı~lardır. İngiliz mali şarki!ıinde Krl'.lsnadar (veya emniyetli yerlere kaldırılarak herke. Beraberce • JHdann.a kumandanı. 
llmanlannda Amerikan vapur kafı- Ekatrinodu) ııcbri civarında ln- S!!'I kendisini kurtaracak tedbirlere nın da bulunduğu • eve gitttler. Orıı.
lelerin1 karşılamak içın ihtimamlı gfüzler tarafından hava üııs.ü ve geçeceğinden emin.dl. da, yediler, içtiler. Ak~ma kadar 
tertibat alınmakta, batta Atlan.tik tayyar~ meydanları tesis olundu~ Tophaneden bir arabaya bindiler. vakit geçirdiler. Jandarma kuman.. 
meydan muh11.rebes.inde bu vapurla- •,ğu aöylenmektedır Bu İn~iliz Ttldız. Sarayına çıktılar. danı: 
rın cephanesi tükenm1ş alabilmesi bava kuvvetleri hem Azak denizı Beşiktaş ..,e Yıldu aarayı cinn - Kalk bakalım. 
ihtimali gözöni.inde buhındurularak şimalmde ilt'rliye11 Alman :ve müt çok kalabalıktı. Padifah, ba1l'am se. Dedi. Yine Eth~rn Efendinin öııtl. 
bu timaıslardan cephane stokları vü- tdik kı-vvetlere karşı. hem de lümlığma çıkacağı ıçin, her tarafta ne düşerek, saraYtn :vanmdaki (İk1n. 
cuda geth'ilmeıktedir. 1 Kır•m~aki istila orduSt1na karşı ıısk.eı·i hazırlıklar yapıyorlardı. ei Fırka Kumandanlığı) karrtrgahına 

Ayda yüz A.nıeı·iJuı.n vapuru stlih- hın•a •aarrnzlan yaproakta ve J:ı.odarma kumanaanı, sarayın ka. geldi. Ethem Efendiyi t.esl.lp) etti. 
landırılmaktadrr. ÖnümiUdek'i dört hem Novorosisk şimali farkisinde pıı<ında genç bir Boş.nak ıilihşor!:ı (Dll1J1Jmı var) 
ay içinde 400 kadar Amerikan va- ve Krasnador civaTtndaki petrol 
purnnun silahlaudl'rılAcağı, bunlar- kuyuJarını muhafaza etmektedir. 
dan 185 ınin İngiltereye, 135 ınin ler. 
de Kı.zıldenize işlıyeceği sanılmakta- Rus ~epheııinde A1manlarla ln. 

Milli Piyangoda Kazananlar 
dır. giJ zJ.t.r ıarasmda ilk ça.rp~maların 

1111 ill"ı Pıyangonun 8 iıaci tertip bu taTafta vukuu muhtemeldir. ıu 
ln~ilizlerin Kafka• dağlarınm mü - t meı çekiliı:ıi dün Ank.-rada saat 17 

Amerikan ticaret cıafaası fi.krile meşguı oıdukıarı de set'gievinde yapıım1• ..,~ çekilişi 
• ve bu İ!lt tanzim -için Samaraya bir kalabalık bir halk kütlesi takip et-

g e m İ 1 8 r 1 ingiliz asken heyetinin gittiğj mı~tir. 
I Bu c;ekili~te kazanan numaraları 

(Birinct sahifedrn. d4'vam) :ı:annohı.nuyor. ngiliilet"in, Rus 
k 1 ln aşağıya yazıyoruz.: . 

nuı.kta~·aı. Fakat bu.:radan sevke- uvve.t erinin gi)iz kumandanlı. , ıo.ooo LiRA KAZANAN 

t şer URA KAZAN AN 
NUMARALAR: 

Son rakamı (6) ile blten 40.000 bild 
Son rakamı <3) ile biten 40.000 bilet 
ikramiye alıı la?'. 

Bu çekilişte 20.000 lira kttınnan 

393849 No. lu bilet Adanada, 10.000 
d ı ıen ve Auıeı-ıkadan gelen nıal- ğının ~mrı altına girmelerini tek -

l·f ~ _, L! 1 k d' NUMARA: hra kazanım biletler Ankaıada, 5.000 tar Süvcy~ veyahut ta ~asrad& ı ecıfl('<"KJeri oıöy enme te ır . 
ı 393849 lira kazanan biletler t~tanbul, 'Buraa 

vıc aktarma muamelesine tabı ngiliz kuvvt'tleri ,gerek ~eçt"n 10.000 LiRA KAZA.NAN ve Adıınada utılmı61ardır. 2.000 er 
oldu~nda11, ayni zamanoa bn·çok harpte ve gerek bu harpte geçen 
mahEurları da beıtaı-af etmek ı - sene F ranııada Fran!tZ Ba<>kumarı 

NUMARALAR: lira kaıanan numualar: 8 par~a 
-t• 198117 - 251048 ist.anbul, 3 parça Ankara, Bursa ve 

cap ediyordu. Bwıdan wma A - danlı:ğı emTine ı:inniı1ıe.rdi . Ce S.OOO L]RA KAZANAN Adnnada, 2 parçası Konya .,e fırnır. 
m~rikan geıııJ.lerı Türk lımanla- çen harpteki tttriibe oetict-~İ NUMARALA.R : de, birer parçası Malatya, TurgutJu, 
nna ~cıelıkıen ıakdır<le bcı guç- müstakar olmam~ ise de ~eçt"n 110093 2 rn787 266922 321975

1 

Pasinler, Mardin, Tarsus. Sıvas, 
ilikler taıt.ıtımeta .ortadan kalknııı) ııenek.i tecrübede İnıWız ordu~u ı.ooo er LlRA KAZAN A.N Bafra, Eskıt"hir, Buldan, fıkenr!e-
oiaeak ve J\nlerik~ yul'1enen F:rımsn Ba~lmmandl'\n!Wnın emrı NUMARALAR: run, Antakya, Mesudiye, Cihanbeyli 
bu maJ "°~ k.ısa .bı.r ıaına&da ne nruh.ı.Ja olar.ak D·""P.k~.q~ '' Son beş rakamı ( 12.565) ıle biten ve Zonplda.kta eatılııuşttr. 
Ti.ırk t-0prakJarına geıclnıeccgı Britanya adasına çeki!miııti Rıı b"I 4 ı et 1.000 er lira kazanan numaralar: 
cıbJ banuiu J'apıJ.aeak Uınıeat tlet'\e baStnaa Vvnan;.tl!R11 vnnd.. Son belJ rakamı 08206) ile biten 12 paTe.a İstanbW, s p&rra Ankara, 
te 0 msbette .lrelaıl.ık'l~ teıı.tn e- rÜen ~rd1ma hti,rlli~ ıf:'t'kl!lhtrı 4 bilet ;-ı parça lzmlr, 2 parça Samsun, bi-
d.ılılllŞ o.laeat.'.tır. Yunan Sa:oicl1mandanf~nın emTi SClll Aıeş .rakamı ta!l741) ilt• biten Ter paTÇıı Trabzon, Surıgıırhı, İzmit, 
Awnıpa rua~~nıı.i.ı.teaiop illeltı n-e verit~~ de 'Vınlln• 1Baııılcn 4 bil~t Er,kişehlr, NcvşehiT, Em!r-dağ, Urfa, 

lekeiımızde •uıııını bu mandant O~t~kı ~ltt ~t,, Son bq r.aluımı (50130} Ue biten GP\ibolu, Ayd1n, Tarsus, Kayseri, ve 
dov.a ıb.tı}-aU hırüuı:uw oiduiım- ''f"t4~i Ba.tcumandanmtn ~ rı 4 bilet Cihanbeyilde ıııatılnnşbr. 
dan bu memleketten seı·t>cs. do· ·•tma koftm. ---..... B- t-•:=t.-;,... Son L-•• rakamı ('"S,,_) fi• bı·ten 

al ~\" 1111 ~ ~n C1~~ t>ıi CiıLııO v ••••••••••••••-•••••••••••••••Et••••• .. ••••••• 
vu.le ~e gerekse hususi takasla . . y -· · · - . 1 A bılet . ınetıcesı wuııust.a-n ACtn .,.ı om" .. 
mal getlı·tmek unkB.ıı.lan mevcut- ' 1'IU Şimd · Kaika - do. Son be~ rııkanıı (61)871) ile bıten 
tur. Şımdiye kadat kar«ılıklı tka- ":1 · __ .ı. L: .ı. ı 1 . '"~avf ~-~OD .: · 

. . " rı e~ a.~.5''.'lC .ıı:t~uu ır~sı mu· 4 b•let. 
retın ıstenıldığı derecede ınlnşaf .L t•ı R •- ·'- . . l Son beıa rakamı (72430) ile bi•-n 

t.m ebep ak
. na!!ıı:vP ı e us ~uvveµerının n. .. "" 

e emesme s n ııyc ınıkiın- . . .b. 
ıa.,..,nı ok dar olm.a 

1 
... lB _..ı, "'ılız kumanda .. ına ti ı olmalar·- 4 bilet 

,. rı ç ıı JUJ.. ll'llW> -1 . - -·ı . h ld 
Amerikan fiı·malal'ı piyasaları _ m.'.1 ı erı suru mesı. mu temi" ı• 

Son beş rakamı (7fi267) lle biten 
il( bilet mızd•n almak ıst~dikh:rı malı u ı ı F.1.er O.. V"".• tddrf cad.P.ce KaJ -

k ı_·.ı k n k 1 Son beo rakamı <XHi80 )lle biten 
Ba.a.ra veyahut Postsaıtt t 1 a'!Tl'iy:ı C'P1t11t"Cf" ntt'!! ııvv~ .. . 

e es ı m . • -ı . b. .. k 4 bil et 
almak ıstedıldoeıinde.rı t. '.'a.1ıf edl- rme !lamı J~ . ır muza ere 7"- S b rakaıııı (91639) lle biten 
len yüksek fıyııt1arla da mal Yeı. :nHıi olnbiJir on eş 4 bilet 
mek m.üaküa ~'-•'. Ti:tık; a,.d11 kvtııCttda-'tlarıııdını 

._.._. 1.000 ~ LillA KAZANAN 
F:nıeklt General 

Amerikalıların mcınleketımiz. 
de11 aWıkla.tı S aıilyoo iınlık tü
tüntm tıir kısm1 -da Başra tankile 
sevkcdilnıiştir. 

A ın er ikan ıra P'Dria rı TıiiT~ ii -
manian na ı:ığTadıkları takd ı rde 
bu memleketten kolaylıkla kü l lı 

yetJi mikttı·da deD1ir ~ya, ır.ali ı
nc levazımatı, manifatura vesai
re ithııl edncbileeric ve her sene 
Aıncrikaya satıl~ta ~tara il\ 

de-rilerl, tütftn ıreeair .tbl'acat em
tiaları da buradan göndel'ılebıle
cektir. 

Finlandiya askerini 
terhis mi ediyor? 
Londra, 15 (A.A.) - Finl.andiva 

hükfrnıeti, cephedeki askcı-lerın ~n 
gençlertne 11zıın '1r1\i\kıet1ı 1zınler 

"ernıeğe başlamıştır. B~ tzinıtt ılk 
önce, en evvel silah altuıa alınanlarn 
ve:rilırıektedır. 

AU tH5AN s,J,.Jıts 
-~ - ---- -

GI. Daska1of'un 
beyanatı 
(Bfrincı sah;'eden de'IJam) 

hiçbiT dakika ümıdsizl~ğe kapı1-
madığun ve bugün her Bulgarm 
iftihar etmesi l~m gelen parlak 
başarılar yarattığı nı söyledikten 
•onra tunları ila:.re etmiştir: 

cBiz ümicisizliğe düşmedik 
Çünkü harp meydanlarında lka1· 
mı, olan yüz biı::ıleıce kıı.rdeşımiz 
hudutlanmwn bakiki müdafiler: 
ıdiler. Biz. Bulgar biTJiğını ~imin 
ıııayes.inde elde etmiş otduğ.umtı
u. pek iyi i>ıliyoru.z. Fıııkat ayııi 
zamanda şunu da biliyoruz ıkı 
l(udretli olmak hakkımızı harp 
meydanlanoda bn-aktıltlar1m1zın 
kanlanna borçluyuz.> -----

Kafkasyada 

NUMARALAR: 
Soıı be, rakamı 07056) Ue biten 

4 bilet 
..$.on be{- rakamı tı9570) ilı biten 

4 bilet 
SDn be,o rakamı (25691) ile biten 

4 bilet 
Srın bet rakamı (28076) 1le .·iten 

4 b:let 
Son beş rakamı (37432) ile biten 

4 bilet 
Son bet rakanıı t:38491) lle biten 

4 bilet 
Son beş rakamı (38581) ile biten 

4. bilet 
Son beş ukamı ( 4c619) ile biten 

4 bilet 
Son beş rakamı (60678) ile biten 

4 bilet 
Son beş rakamı (9963'7) ile biten 

4 bilet 
5(}0 ttr l..IRA KAZANAN 

'NUMARALAR: 
Son dört rakamı (1109) lle biten 

MI bilet 

,,. Görülmemio 13.dTham... 1 
Her yerde olduğu &'U.i 
İstnbul halkı da 

MftRM ARA' da 
d6.nyanın ta_pındığı kadın 

Heddy Lamarr 
111 

CLARK GABLE - CLAU
DETTE COLBERT - SPEN. 
CER TRACY-FRANC MOR-

GAN'la cevırdlği son eseri. 

KARA SEVDA 
Göz kaınnştırıcı barikaııına 

hiieuıa «li1or ..• 

Ayrıca ~ ~f\s H t K l 
DİKKAT: Bıı film: Umuın'I 
talebe rağomeıı ıanpjm.uılar

daıı ıWıayı maalesef .fazla 
iar.atllaa1yaeaktır. 

Bütan lıtubal,._ 

nıem~r ve Millide 
Barlkuli.t:t. Tftt'k~eleftirilmit 

ha.-ikullde he,.eeanlı Moskova cephesinde de teşebbüsün de halata tutunarak muhribin cü _ 
Rusların eline geçmesinin ger.ikmi - fftt.eımMı f.ndim. Henüz ri~e 
yı>eeğini ~steren aliimetlPr vardır. bulunanlar ellerini sallıyorlar, enı. eml'ini Hrdlğiııi gördük. Ark Royal 

.. --1-- k--.-. niyet altına girenlerle şakalaşıyor - bir parça •nı•azene huJ.m.11 .. -ıhıvdı. 
lanmıs.tır. Bu adam arın e serısı !ardı GEmtııln ·· ta ,.~ -.. rlf>'JMı 

1 • on r ... ına dotru Süvari, birkaç yi.!Tı.:sek rütbelı· subay 

Rus cehesl 
(1 iMi NAi/~ ~) 

LMdra. li (AA.• - .Lcmaraya 
gelen Rus haberlerine göre, SoVJ"et 
kıta.tan &'.ttÇ ibt>ğazuu pçmek teteb
büsü esnasında AlınanJ.ar tarafında.ıı 
;rapıJ."1lillla ıntızar olun:arı ihüea111u. 
karıılamak iWıTe ıtafkns ıtX53,ge.sinde 

meftll"°"'i tutmuş bulnrruyorlar. 

Son dört rakamı (9569) ik Mteft 
40 bilet 

10fJ .,. LiRA KAZANAN 
NUMARAT.,AR: 

W arner Baxter'in 
ORMANLAR 
HAKiMi 

unian fırıncılardan aldık arını ~ · de ka uk :fl'kal ' nız • uç 1 ara birınıit el- ve mü~n. blabab1' biT ım..._ 
i•;..af etmislerdir. rad "Ördü- Yiizenl d .... ~ .... "' ..... er • vardı. Ge- uı ile beraber zemide kaldılar. 

Toprak 
0

Mahııulleri Ofiainde mıden atılan fllkalar bunları birer 
Un mese.lesile ıtlak.adar olmak birer topluyordu. ~lr •aate yakın, T.alau t:rir m.ı lm7JP 

üzere Toprak MahsuJleri Ofisinde halata tutunarak ini1 deva111 etti. Loııadra 1:5 (AA)_ Bahriye 
çalışan bazı memurların ifadele. Sonı-a kesklıı bir ı.slık işittik. Yulca- Nazırlığının tebliği! 
rinin alın-••ına lüzum "'örülmü"· rıda havalanma ...>ıverte · d A k R aJ 

.. ....., ,.., Y e~ sın e, ııüva- r oy mü:rettebatından 
tür.- Diier mraft.aıı Ofiste çalı. dnln aşağı doğTu el'ilerek, muhrip. yalnız bir kiııin.in kayboldugw u 
şan dört memur da vaz.ifelerin- telı:i efrada gemiden inecek daha ba h kk d · d. ş a ın a fım ı malumat gelmiş. 
den· aynJnu~lardır. ka arkadaşlar Jçin yer ayırmaları 

1 
tir. 

"I'tm~o trQuiarınııı A:lmanları 

Deıı ri.üındım pç~et K..!kıt!YS)Ya 

ul.aemakt.a• aıe.nettikıltri Jılıısksıva 
bolgesinde mevcut asker toplulukla
rında.n takvıye kuvvetleri alınmıştır. 

8oft Clç rakamı (260) ne bffıen 
400 bilet 

16 fet- LiRA KAZANAN 
NUMARALAR: 

B® iç rakamı (678) lle bitft 
400 bilet 

10 M LlRA. l{AZANAN 
NUMARALAR: 

Son iki rakamı (27) Ue biten 
4.000 bilet 

Ai hayranlıkla ..,redly.or ••• 
Ayrıca: 

XATHERİNJ: BEPBUBN 
CAR'f GR.ANT 

ın blr nef&Mf; haıikaın 

_Aşk Maçı 



~ Sahife: 4 

ŞPhrimizede daflet edildi 
(Türkiye kö m Ü r satış ve tevzi J 
" "\. müessese~) Mısırdan geleceği haber verilen 

İng lız futbol takımının ~chrımlzde 
d( aç yapına nı teının Jçln !'lika
darlnr tarafından muracnatlrr ya -
pı ştır. l'~geı bu hu usuı bır an -
hı a ha ıl olursa bu JngUız takımı
nı 1 tanbulda da S"yre mış olaca •ız. 

TRAKYA UMUMİ A ANLIGINDAN: 
oks rv: Us~bak~ları 

B len T ıbı:tesı (iur ş v Boks 
FcdL yonu, cnelik ça ma ına da
hıl b lunan faalıyet pıogı mı mu
clb n e, \nk a ve J tanbul boks 
muht<'lıt takıı arı onumuza kı ayın 

yedıslnde bır karşılaşma yapacaklar
dır. 

Trakyadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar ve müteahhit

. /erin nazarı dikkatine: 
Ru mu abakanın rcvanşı şubatta 

Aııkıı r:ıda olacaktır İhtiyacınız olan her cins ma~n kömürünün miktarının acele. 
Mektepler spor 
müsabakaları 

Mektepler arası spor {lenliklerı 
havanın çok soğuk ve yağışlı ol. 
maaından dolayı gelecek hafta 
cumartesiye tehir edil~tn. Yal
nız kızlar araaındaki voleybol 
maçlanna salı günü Eminöm 
Halkevi salonunda başlanacak ve 
çar~ba günü de erk~k nıekt~P
leri araaındaki spor müsabakala
n yapılacaktır. 

lstanbul Karamusta/apaıa 
bildirilmesi rica olunur. 

lktısat Han 5 nu1nar11ga 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve maden 
kömürlerinin stok mahalli lstanbul olmayıp 

1
4

~ Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın müra
caat sırasile yapılacağı arzoluaur. 

.,...,..,. 
J'ııtbol Habm Komite6'tıden: 
'cnlden açılması mukarrer Futbol 

Hakem Kursları tedrısatına yakında 
kvlanacağından heveskiir arkadaş.. 

ların Taksim Sıraseı vılerdekl Beden 
Terbiyesi İstanbul Bolgesındc Spol" 
Servisine mü•caatla ı ıınlerlnı kay 
dettirmeleri tebllğ olunur. 

'·· ....... Telgraf adresi: AKCEN - lstanbul Tel. 43858 

, ' 
r Bu haftaki t 

maçlar 
F•nerbahç~ Stadı: 

Saat 9: Demırspor • 1 Lıklal. Ha. 
kem: Feridun, Sadık, &yrı 

Saat J l İ tanbul!ıpor • S ıleyma
nlye: Hakem: Ahmet, Reşat, 

Sabahat tın 
Saat: 13. C.alnt.ısa ı .ıy _ Beyoğlu. 

Hakem: Şe lp, Saıt, i\l ut'yvet 
Rut: 15. Feııerb·ıhı: • • Be koz. 
Hakem: S mı, Nejat, Halıt Uzer 

Şeref Stadı: 

&at· 9. Galata • Doğu Hakem: 
Eşref, Hayati, Ru~en 

Saat: 11 Kuttı. uş • Hallç H 
!tem: Bülend, Fı.z 1, Husamr ın, 

Saat: 13. Altrn.tuı~ _ \da Hıı-
k m: Şaz, Necdet, Balııı 11 

Sn t: 15 Beş.ktaş - Tak m Ha
kem: Selami, ıu taf'a, Nıh:ıt. 

\. -' 
Adliyede: 

'anlış malumat veren 

Oduncular 
mahkemede 

Belediyede: 

Tramvay bandajları 
geliyor ı 

Haber aldıgımıza göre Tramvay, 
Tunel ve F.lcktrık Umum l\Iudurlugu 
tarafından Rurnanya) a ısmnrinnmış 
olan bandajlardan tik parti onunıüz
dekı salı gunü şeh rlmızc muteveccı
hen yola çıkarılııcaklır. 

*<;lı'l Tr.:vzJA 1·1 - Vlhycı. 
emrine verılmış. olan çivilerin kııza

hırn tcvzhne başlanmıştır. tik p· rti 
olarak Çatalcaya 1.6, Sılivrıye de l 
ton çlvı verilmiştir. 

* lJl Rl/Aı\ETT/N TEPSi TE~1 
S/LJ,J'Jı/ l13tanbul Beledıycsı Şe
hir TıyalrO!IU, Konıedı kı!'tnıırıı 16 vo 
2a ılkkiınun ile 20 ve 27 ıkiııcıkanun 
salı gıınu akşamları temsiller ver -
mek uzcre bıış nktörumtiz Ilurhnnet
tin Tep lyc müsaade etmışt!r. Senıye 
Tep ının vazdgı (50 000 lira) ıs -
mındekı vodvıJ ile yeni uç pi) esi 1 
T<>psı hey ı, Feridun Yolgcçenin 
~tirakıle remqı\ cdeı:Pkt r. 

Hcyc!Jn ı::'Clcc.-ck hafta Bursaya 
beş tem ıl ıçın g decegı de öğrenll -
mıştır. 

Mühim hlr konfera;'1S 
n(' ogl ı flalkcımıdcn: 

ı 20 11/941 peı~embe ~nü 

aat 18 ,\e Hıılkcvlmlzıı. T pebaşm
lakı merkez blnıısındn mulııırrır Pc
yamı Saf'a ta afındnn cCcmiyet ve 
Uzvıyeb ıncvzuunda mühim bıı kon
fcran vcrılecekt r. 

lebıllr. 

LARI 
ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebcıfı Dram kamı: 

Bugün gunduz 15,30 da, gece 20.30 da yıııe odun 
arttıran 

r1lm ı 
ve- HAMLET 

• dıeı n "' ııhk ltı 
İııtıklıil cadd i Komedı kısmı 

Bugun gundüz Hi,30 da, gece 20.30 dn 

KÖR DÖVÜŞÜ 

Adı yeye ce betmış ve kendiler nı ıs

tıcvap ctmıştır. Tııhk ka )ak nda 
hlt ı llccck ve suçlular lJcıncı A lıye 

Ceza n ahkem€'slnc veni ' e:k dır * DU!I. MAllhÜM 01,A il il İstanbul Asliye Betinci Hu)ıuk 
TEKiRLER - Bcyoglunda, (.alııta- Hilcimliğinden: 
ııar&}da cAnkara Pazaıı> ıeımli ço- istanbul malıye hazinesine iza
rap mağausının ahıbı Luna Zarko fetle Muhakemat Müdürlüğü ta. 
maiazasında bır Q<Jk mevcudu oldu- rafından Beşiktaşta Cihannüma 
tu halde ıpek kadın çorabı ıstıyen mahalle ve caddesınde 24 sayılı 
ınuşteı llere satmamı$. ) uknlanarnk hanede oturan Hamdi aleyhine 
:Beyoğlu mnhkcmrııın ... c 7 gıın mud-,'. Galata maliye tahsil şubesi me
detle hapse, 15 gun dukkanının k"- muru bulunduğu sırasında Balıklı 
patılmaaına ve 50 lırıı. para cezasına Rum hastaneainin 926/927 sene
mahkiim edtlmıştir. leri zarfında veraset ve intikal 

Bundan başka 87 lıra~a satmaları vergi&inöen tarh ve tahakkuku 
latııqelen bır çıft otomobıl li.ııtı~ınl kanunen iktiza eden 318,88 lira-
885 liraya satan Muharrem, Sabri nın müruru zamana uğrat.ıldığın
Bal~ı, Sabri Arıkan ve Huseyin de 1 dan dolayı meblağı mezburun ı 
Aslı,.. İkinci Ceza mahkemesınce tahsili talebile açılan davadan 
'I şer gün müddetle hap11e 50 şer mumaileyh Hamdinin bulunduğu 
lira para cezasına mahküm edılmit- yukarıda muharrer adrese dava 
lerdır. Ayrıca dukkan llahlbı Muhar- h 1 t• ·· d ·ı · d arzu a ı sure ı gon erı mı~e e, 
remın, 15 gun de dükkanının ııeddı k. · k' A k ·t 

mez ur evı ter e n nraya gı • 
kararlaotınlmıştır. .• . k d k" d · 1 A 

tıgı anca ora a ı a resı ma um 
Dıvanyolunda manav Rebit, kar- b l d • "h l h ı· IA u unma ıgı cı et e arzu a ın ı a_ 

puz, kavun, domates; Dtvan~olunda br·. k ·ı 
fınncı Ekre111 de ekmek ihtikli.rından nen te ı~ıne arar verı mış ve 

1 h.t te k t 1 1 bir ay müddetle esaıı hakkındrı 

dır. cevap itası yolundakı muamele 
ayn ma emece v ı o unmuv ar-ı . 

* 18 SENE HAPSi iSTENiLDi ifa edilmİ{I olmakla duruşma günü 
- Bir müddet evvel Galatada bir ı ola~nk 19 12 941 .cuma saat 14 
cinayet iılenmi~, Ahmet Hacı adında tayın kılınm1~ oldugundan mez
bırlsi, nifanlm Zeynebi kmdis1nden 

1 
kur alinde hazır bulunulması lü. 

ayırarak ntıanlanan Kasım adında zumu ilanen tebliğ lumır. 
birisini bıçakla vurup öldurmfişUl. (941 /289) 

Ahmet Hacmın Birincı Ağırcczada 
eörülen 1nuhakem~l dlin bltırilmhı
n iddia makaıın mütalaasını serde.. 
derelı: katilin Ceza kanununun 448 
lnct madde31ne göre 18 ene mtid -
detle hapsinı iıtemiıtir. Muhakeme 
karar için kalmı,tır. * SAHTE MAHKBMB /LA.MI 
f'A.NzJJıt EDlYtMMUŞ - Hosep 

Koncagül adında bir kcımisyoncu bir 
miıddet evvel, sahte mahkeme ıliimı 

tanzimi suçundan dolayı İklncı Ağır 
ceı.a mahkemesine verilmıştı. 

Mahkeme, diln Hosebın dunı.tma
sını bıtlrmtı, suçunu sabıt görerek 
kendlsınl 2 sene muddetle aiır hapae 
mallkılm etmitt.ir. 

• 6 ';\ 
~"~/'-A~F..-..~~,r~~ 

Diyanet itleri Reis Muavini Bay Ahmet Hamdi Akseki tara
fından telif ve nefretılil.aıiJ olan bu eser, küçük çocuklanmızın di. 
ni, içtimai ve fikri terltiyelerine hizmet iç'n yazılmlftır. İfadesi 
gayet selis ve bilhaua Y•'l'TU anmızı ali.kadar etlecek • ü~lupta.dır. j 
Eser ayni zamanda itina ile bası mıf ve her sahilesi mıllı tezyına. 
tımız ile cazip bir WJ'ette süılenıniştir. Sarfedilen bütün emeklere 
ı-ağmen fiyatı yalnız 30 kuru,tw-. 

Batlıca satıldığı yerler Beyazıtta kitapçı Şakir Ye Ratit, Ba
bıiiide Asarı llmiye kütüphanesi ve Şark kütüphanesidir. 

Karilerimize ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

, l 
(T. iş Bankası; 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1942 İKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELE!f: 2 Şui•l, 4 Mayıs, 3 Ai•stoı 
2 lkinciteşrin t•rihlerintle gqılır. 

..--1942 iKRAMiYELERi--

1 
3 
2 
3 

tO 
10 
)0 
200 

200 
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» 

• 

> 

2010 
1000 
750 
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ıot 

50 
25 
10 

Liralık 

» 

• 
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2000.-
3000.-
1500.-
1500.
~500.-

4000.-
2500.-
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2000.-

Lira 

• 
• 

' :t .. ~ - . • • ,':'. 

· ·stan ·buı.ffe-,seı e.d iyesi ilan 1 a·r· ı 
Toprak Maynlleri Ofiiı tarafın.dan. ekaeJ~lik uu çuvalına 7a11ılu 

zam üzerine 17/11/9'1 tarihinden ifaarea eUaetta a4e4ının on Uç ku-
rllf otw. para olılutu ılan olunur, (ltt3i) 

iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
Her yemekten ıonra gıl nde uç defa muntazaman 

diılerinlzı fırçalayınız. -9 
İstanbul Hal Müdür üğünden: 
Halde 122 No. lu kavun ve karpuz aergısmin müstecıri 

L--'----1 

Soldan saya: 
Hamdi Saydam terki ticarr.t ettiğinden rrıurnailcyht.c alacağı olan l.Hak yerı. 2.Mutf!h:ırrlk nlct. Kı

><a\t. a. Terı;i nıcrnslmdir Tersi K!or 
Sodyonı. 4. Rir ol. Fıy·ıkn. !l. Bir <'C· 

nebi kndııı ismi. Kıın. 6. Tanzim. 7 
Ku ur bağışlama. Gcc cglrnce yeri 
8, Bir kadın ısını. Kuru. 9. Dike!• 
dcılu yer. 10. Ml:murıyetten ıhraç 

Etın<'k mastar111dan emır. 

müstahsillerin bir ay zarfında nıiiracaat etmeletı. 

il • • • 

ICKISIZ n z il 
............................................................................ .............................................................................. 

Borsa Kıraatha ı esi Bahcekapı 
Her pazar saat 14 dıen 18 e kadar Radyo okuyucularından 
Tahsin Karakut'un i,tirakile kıymetli sanatkar Bay ve Ba
yanlardan mÜ.efekkil saz beyet:ni dinlemek fırıatlJlı kaçtr. 
nıaymaz.. Kıraatlaanemiz içkisiz ve nezih ailelerin salonudur. 

Telı 22308 1 

DenizyoUarı 

Umum Pl,üdürlüğü 

~ 
işletme 1 

ilanları 
• 

i,ıetmeınlz ;ıağlık •ubeS.intle ıou lira kadro unttlı bir eczacılık 
miınhaldır. 

Talıp olanların şeraiti aıılaıııak tizere tckınıl vesıkalaril(' bir
lıkte Umum Mudürliığtimüz Zat lşlerı Şube 1ııc muracaat etmeleri 
lüıumu ılin olunur. (l 0033) 

Türkiye Cu~hurly 3tİ 

ZiRAAT BANK AS 
l'.ar..luı tarihi J888 - Sermaye••: 100 Oô0,000 Türk Uruı 

Ş:Jbe Ye AJıns aderll: 26fi. 
ZiRAİ v~ TİCARİ HER N EVi . ~ M1JAMELELERl 

Para ltırıktırulert 28.800 

zıraat Saaaaıwda kumDarah .,. ICUJll)araııı ~~:ırrut hesap
lat"J•tla ,..n az iO llrssı ltaiuna lara sened" 4 defa ı:ckJbcek kur'a 
Ut a,atııiald .ıa.a core ikrami1• t9iıtılacaktır: 

' adet l.00" lırahk 4,000 lıra 1 100 adet 60 liralık 6,r,OO Ura 
' • 600 • 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' • 2i0 > 1,000 > HiO > 20 a S,200 a 

40 a lQO a 4,000 > 
DİICK:.A'f: Buaplarıftd&J(ı JJaralar bir ııene lçınde 50 !ıradan 

.. atı tluta:ıı7talere l.kra,.17e çıktı&"ı takdirtle % 20 !azlasıle verile
cektir. Kur'alar ııenf'tle : 4 dtla, 1 Eyliil, J Birincikiııun, 1 Mart 

•• 1 Huir&n tarıbJ.,.inde çeklieçektir. 

1'11/,;nrıdan nşağı71Cı: 

ı. Hiçhir iş gorcınPz 2. V i"udıı
nıüzdckl kı111 b<ıruırn. Sermayenin ge 
liri. 3.1';ncam. J)oı dlın rnrısı. 4.Dıl 
Arzu. 5. Mcı-ıni. Ger. silk. 6 Tersi 
k•z!ıktır. Nota. '1. Arapça. ~. Züppe. 
9. Rır erkek ismi. 10. Haber alınan 
havadisler. 

halledilmlı 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

18.03 l\lü:::ık 

Hl 40 ~uzık 
Hl {Ü Haberler 

1B 

8.30 Program 
8. '\ Müzik 
S.45 Haberler 
!l.00 l\lüzık 

9.15 Evin saati 
9.30 Müzik 

19 45 ~erbesl saat 
19.55 l\I iızik 

1 12.30 Program 
, 12 33 :Muzik 

12 45 Haberler 

l 
ı·ı 00 Muzık 
13.:rn Muzık 

20.16 Konuşma 
.!0.''0 Miızik 
21.00 z·raat (T ) 
21.10 l\IULlk 
21.3ri ı\t yarışları 

21 45 Mbzik 
22.'\0 H aberlcr 
2'l.41i Spor servisi 

118.00 Program ~2 5u Kap:ınış 

r..,oR A' 
15/J 1 /041 illl Mıl FJLESI 

1 nndra 1 .'l<'rl n 5.20 
N vvork ıorı Dul ır l29.Hl25 
l\1 drıd 1284 

Stok o·.-------·---
ESHAM VE TAHVİLAT 

1kı amiycll 't. de 5 lJ 8 -. 
% 5 9»3 Ergtını 

S vas - li:ızu,.um 3 20 o 
> 7 > 2 la 7 

Anadolu Demıı volu 1 ve il -. 

. n 

"Seni se 1 orum 
lkyeilu armci Sulh Hukuk TUrk borcu 2 

Haıcitnl:ginden: İş B ı knsı nnma -.-
Ali oğlu Mehmet. Panr lııd ı M rkt.>z Bankı ı 

F r•n•ız mez41.rf1ğı karşıııında 2 Şark dogırıncn crı 
No. lu hanede . 

1" 

-.-

.. , Hazinenin aleyhinize 941 / 1 -===- m 
1 ~, ~c 1489 No. ile açtıiı alacak davn. IIT-orsa harici altın fiyatı 1 

•I -.ıe 91nın 6/ 11 9..ıf 1 saat 1 Q a mual- . 
/J lik olan celaesinde ilanen yapılan Re adiye 

' teblicata raimen gelmediğiniz. Knlın Beşibirlik 117 > 00 > 
25 Lira 30 K.ş. 

den lflahltemece bir ay miirldet- •ı > 5 • • w J{ulı;-e altın vrıımı ., .. • 
le ilinen p:ıyap kararının tebliğine ............................................... . 
karay verilmiştir. 

Muhakeme rünü olan 18/ 1 21 
941 saat 1 O da mahkemeye gel. 

mediiiniz takdirde gıyabınızda 

.Josyadaki veM..ike istinaden ka· 

rar verileceii 11yap kararının 

- tebliii yerine reçmek üzere ilan 
..,_ 111 de w c&llp ılltMt olunur. (941 / 1489) 

Tasviri Efkar 
Nüsha11 l5) Kuraşt P 

. f Türki'll• HM'fl 
Abone ycraıtı içit& tçm_ 

Senellk ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı ~ıylık ........... 76'> > 1450 • 
Üç aylık . .. ... ...... 400 > 800 • 
Bir aylık ... . ........ 160 > yoktur • 

DİKKAT: reçeMlinl kalluvaaas, • 'e lt9 •W• ad ~. Çüaltü lkyeilu Birinci Sullıı Hukuk Dercolunmıvan <;vrak iade olunmaL 
h reıtetııe en ..ı .e "1t1ıı _.r eti- Hüimliiiade•: 
~ ~e lilııt ,_ .. llp ~alla- AU.an: Beyoilu Müeyyez ZA-
tır •f ye· tam e.mbe le siller. 
TokaJon kremintle ae•c.t tıJ- de mahallesi Ma!Jrıoclu çıkmazı 
•edl ee.taerı.. 1l7ah saelt~a1an 28 No \u apartıman kapıcısı iken 
tlfitlr, lıCllt m .... ıneı .. 1 aıltla.fUnr, hilen ikametgahı meçhul. 

r İkine:teşrin: Pa.ar 

1360H. 
~evv .. l 

26 

---B57 
uml 

2 el hıtrln 

' •e ..... lııtr cil 1-.r•tı yumııtfQk- . . . . 
1$ .,..tr .,. taranı J"rUtli ltlr tea Hazmenın aleyhınıze 941 / ~~ 
'-tla ....... 'hkaloa kremi hel' 1 728 No. ile açtıiı alacak dava

w•• aatdlt. sının yapılmakta olan durufm8-

16 
- .o 

anda ikametgibınıza rönderilen 
"ı.Jııtl# 

Ezani Vautl 
s D s. D -

Gün•f ıY-.rınkı) ı2 OJ J. .5\) 

1 
davetiye bili teblii iade edildı. 

ZA Y1 - Solinaiye N.lbant Clflden mahkemece ilincn tch!i. 

•e~biadea ..ıf3 numara ile pek ~at icrasına karar verilerek mu

iyi tiereceee aW.Cım 29/11/938 hakeme 8/12/9-41 aaat 10 ata

tanali elııliyetnaınemi ltaybett.ım. lik edilmi,tir. O gün mahkemeye 

Yeai.ai.U aJacaitmdu eııkısının celmcniz veya bir vekil cönder

bükümsüz olduiu. Malkaranın meniz lüzumu davetiye yerine 

Öğl-= 7 8 1) 

lki~ 119 44 I ~ 

Akşa• ,j () 16 
Yauı Jl 35 18 

lı.n a • (Yannldl 12 17 5 

Sahibi : Z. T. EBÜZZlY A 

5J 
34 
5) 

2~ 
07 

Küçukhıdır kiyünden Ethem oğ- ~eçmek uzere ilan olunur. Neşriyu Mudürü : C. •ABAN 

lu Osman Topçu. ( 941/1 7 28) Basıldıiı 1u: M•tbaal EBi'ZZlYA 


