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Cumartesi Jkinciteşrin 194-1 ,--------------------, 
Bir babanın evladına Foto Magazin 1 bırakacağı en temiz, en 

tükenmez miras, şeref ve 
namustur. 

Cümh uriyet Bayramı münasehetile J!e~
red ılcn 41 ncı nilııha~·ı heınen alınız! 

.. 7 nci sayı zengin münderica t la hazırla- • • • 
{e-tıil.-i~) 

'-----------_) 
-=-- --= . . . . . . . . . . . '1 

Milli- Şef 
,,. - -•- I 

Bugün saat 15 de 
nutuklarını 

iradedecekler 
ANKARA, 81 (Hususi) 

Bftyük Millet Meclisi yarın 

(bugtin) ant on beşte G ~eı d~v
re ilt üncü içtlnıa senesınin ı~k 
toplantısını yapacaktır. Ru mu
naubetle su t tam 15 de canı. 
hurreisinıiz, l"lldyo ile bütün nıcın 
'<-kete yuyılıı.ca k olan bir nutuk 
verecekler ve bu nutku mfiwakip 
Büyiik Mıllet Meclisi yeni reisini 
ıtıhııp edecektir. Rcl'i intihnbın

'nn ııonrn riya!lt't divanı intihabı 
yapılarak reııı vekilleri. idare iı 
uılc.ri ve kiLipler bell' olacak-

tır. 

Kitipllk'erd e d~ğitilılik 
olacak 

Bugün (dün) lıfcclis Umumi 
Çrup Heyeti toplantısında Hüyük 
Mlllet Meclisı Relsı ve dh·anı 
i eni intihapta ~eçcn seueki Mec
lis reisi Abdülhalik Renda, Reis 
Vekflleri ve katipler tekrar yeni 
n&m7.et olar.ak 8eçUmişieı, yalnı:ı: 
es;kl kiıUplcrden Zivn Gevher 
F.tıllntn yı•riııc Ispaıtn mebusu 
kemiil Turan Ünal yMiden nam
r.et ola rak gosterilmiş.tlr. Yarınkı 
Mecllsln 1·uznıımesindc bulunan 
bam layihalardan başka f stnnbııl 
Mebusu Galip Bahtıynr Gökcrin 
t~rit masunivetlnin knltlırılınası 
hakkında Başvekalet tC'r.keresi de 
\'ardır. 

Müstakil grup idare heyeti 
azal-.n 

Ankıtra. 31 (A.A. ) - C. H . P . 
}i<iatakıl Grubu Reis Vekilliğin. 
~fon btldlrılmlştir: 

Cümhuriyet Ba1k P:ırliııi ?ıHls
?kıl Gıı.ıpu Umunıi lkyeH 
(H '10 1 1!)41 cuma guniı, Reis \'e
\;ili İstanbul Mebuşu Ali Rana 
Taı hanın ı · slıgl allıııdıı toplan. 
mış ve bu içtima scıwsı için MüS
tukll Grup id re Heyeti azalığı. 
ı, ı Konya 1.\lebusu Ali Rı1.ıı 'l'üı·k, 

Muf.la :M~buı.µ HliC"Jevın K' aptı 
ve Rı,..t' Mebuııo Fuat Sırmcni 

etmt tr. 

Rus cephesinde çevirme manevrası yapan Alman %lf'hh kuYTCtleri 

( Askeri · Vaziyet 41 
J c 

Moskova etrafında 
muharebeler 

Yeni başlıyan Alman taarruzu büyük 
hamleler göstermektedir 

Yazan: General Ali Ihsan SAbis 
•SKJ ORDU KUllANDANLAIUND~ 

B ir hafta kadar zahiri bil' dur
gunluktan sonra Alınanlnr 

yenııkn M.>ı1kova istikametmde ,şid

dcU! bır taarr uza başlatlıln r. Şimdi. 

~e kad:ı.r .Moskova ,..lvan ndakl Vol
~ vr Oka vııdileıile Mo ltova:ım 

şarkındaki arazi mevsım hasebile 
çok çamur ve batak olduğtından yol
lar bile rnot.örlü vaıı ıtahmn ha~·eket
lerinc pek müsait dcği1d ı . Bunun için 
Moskovanın f&rkına doğru yapıla -

(De- H1'İf• •. hltlnl 1 •J 

•• • • 

•• 
Başvekilin yüksek deliletile Universite 
talebesi bir Yurda kavuşuy~r, bu işe 

yarım milyon lira tahsis edildi 
Vali Lôtfi Kırdar 

yeni Yurd hakkında 

beyanatta bulundu 
V ali ve Belediye Rciıi d oktor 1 

Liit fi Kırdar Ankarada y ap
tığı temasla r ve şehrimizde Üni· 
versite tale~ için y'eniden le.sis 
edilecek yurd hakkında gazeteci. 
lere şu beyana tta bu lunmuştur: 

c- Güç ya~ama şartlarına kat 
lanan Üniversite talebesine m ah
sus o larak y enid en tesjs edilecek 
rur t için bir münuip yer bulun
ması hakk ında Başvekilimizin 
em irleri le b en, Parti Başkanı v e 
Üniversite R ektörü araştırmalar 
ve tetkikler yaptık. 

Son Ankara •eyahatimde bu 
i~e "ususi bir ehemmi.Yet 

Tasviri Efkar, üzerinde ısrarla durduğu 
bu davanın halline doğru gidilmiş 

olmasından büyük memnuniyet duyar 

tİniversite d iı.n sabah eaat 9 
merasimle açılmış ve yenl dets yılı
na girmiştir. Açılııı llireninin yapı

lacağt konferans s:ılonu gençlerle 
hıncahınç dolmuş., içeri giremlyl!Tl 

1 talebeler de bahçede kalnbalık bir 

R kt .. .. tkundan 1 kutle halinde toplanmııtardı. Relnor 
e orun n u - l ve diğer profesörler salona girerler-

• - Üniflersitefllizin lllUflaf /ak iget verimi bu ken talebelerin sürekli alkışlarlle 
karşılanıyorlardı. 

1111.,. 77,7 i r•k••ına katlar giikul .. iıtir Saat 9 dn, hazır bulunan bütun 

'~-~-~~---.. ~;~~;-·· ·· ._ ... J Bugün nesredilecek iki • Bu gıl Ü1tiversitemizdcın 719 kişi mezu" gcnçllgin hrp birden söylt'digl İstik. 
tal marşın\ mük:ıkip Rclıtor Cemil 

olmuştur. 4315 t•nç imtihanda 11111.oaffak 1 iBil'{Cl kürsfiyc gelerek, hoparloıler 
olmuştur. vasıtaslle bnh~t'<lekılerc de verileı) 

aşnğıdaki açış nutkunu soylemlştir: 
• - Üniflersit• talebesinin miktları 9400 Rektörün nutku Amerlk• niçin 

b lr tUrlU harbe 

giremiyor? 

R eiıicümhur M. Roosevelte 
kalsa AmerikAnın şimdiye 

kadar çoktan harbe gYnıesi lazım 
relirdi. Fa kat Amerikada h ali 
bwıün efkarıumumiye üzMnde 
tesir röıteren n ( ademi müda
baleci ) unvanile yad ed ilen bir 
ziİmre var. Bu zümrenin bafında 
da 'nU?fhur tayyareci M. Lindberg 
hulunuyor. l\I. Lindberg, nıalüm 
olduğu üzere, 1927 şenesindc 
hir QÇ\lfta Nevyorktan P a.rise geL 
(r~İndenberi bütün -dünyanın 
... ahhubu ve Amerikanın, iım'le 
iftihar ettiii b ir kahramanı oldu. 

Bundan dolavı M. Lindberg 
elin bucün An;eriiuı.da büyük 
taiifu.z. ve itibar • ahibidir. lt~e bu 
~at,. Avrupa harbi bafladıiından 
~n, Amerik'anın bu harbe sürük
~İne , iddetle aleyhtardar. 
uu sebeple de, M. Rooıevelt ile 
..ı.ae" aralan açıklar. M. itine!. 
berı, Reiaicümhurun müfrit siya
::t~in Önüne geçmek için evvel. 
ft •Y•ncla. pek çok uira,tı, M. 

Koordinasyon karan Vali LQtfl ır..ırdaı rakamın• alaıırııı b•lunaıor. Mif..dar - ,sayın profesörleri Genç ar -
kad~larl Ba~vekilimize meveüi imklnlan tittilc.çe arhgor. lstanbul ünkcrsitc i hugün do -

arzetmiş ve yeni direk tifler almıt- • - Talebe Birlili m•••l•sl ha ıene artı/c lcat'l kuzuncu der yılına bnşl yor. Doku-

Pancar ve 
fiyatları 

mısır mubayaa 
arttırılıyor 

tun. ıarette lıallediiecalı. 1 zunı;ou ders yılımızın fnzla çalışma, 
Ankaradan a vdet imde Parti araştıı ma ve bulma yılı olmasını dl. 

(Devamı 1A]i'f• 8, slltun 1 tla) :------------....a------------... - (Dr.vam1 sahife f, ıiitutı :J de) 
1m::::z::::::;;;;;s::=::===::=-:==::c::ı====~::ı::====-=-=-=-=.:::.:::::~==-===-====~-'=======.:====-~===c;=====:;::--==========~-ıısl-=:I~~== 

Ankarn, 81 (Hususi muhabirim izden telefonla) - Yuııı pancar fi. 
yatlarile hububat ıııti lıayaa iflcl'ıne de.ır ıl:i Koordına yon kuarı ncşı~
dılccektır. 

ı - P11ııcar fiyatları hukkındakJ kararnameye göre, 1941 kampan
ya ı ıçln a 1

11 nıış ve alınacak olan pancarların fıyatlııı ına ki' oda 10 ııa ra 
zam yap lnıııkt.ıı ve bu sılretle fiyatlar 70 paraya çıkaı·tılmaktadır. 

Ekmek çeşnisi / ,. K 1 r 1 m "'ı )lfJMıf111DDtmj 
~eğişiyor Cenupta muharebesi Kırım da 

2 H ıbubat n.iıba) nat hakkı mlakı karaınameye g<irc de 1 şubat 
1!142 den 31 111fl)'lll 194.2 tarihine k.adar müoayaa ilunacak nıısır fıyat. 
lı:ıl'ın:ı :ı)'I' .n kıloda 1 kuruş za m yapıhıcıtk ve bu za/'ıı 81 nıayıs 1042 

B ı r "' ı k da r d • h a 
kepek katılacak 

den ltıhaı en kııldırılncaktır. Ticıı.ret Vekiilctindım eehrlmııdeki 
4 haııı an Hı·l l ta11h:nde veı11en kararn göre bir limandrın Ycya ıs- alakadaı·lara gden bir emre ~ire 

taıo,p•ıı l:ııı a~"'aı i üç kilometre mesafede bulunan mahallerde Toprak şehrınıizdekı fırınlıırda ekmek ima
Mıı hııııllen Ofı i t-aıafındıtıı YRtlılanbububat nı lib11raatında ıı11kliye üc- !inde kullanılan unun randımanı art· 
rctlcı i d:ışuı ..ılnw ,tc) dı. Ycnı karıtr name ıle istihs:ılll.tı ıhtiy11cını kar- tırılnıakta ve undaki kepek mık tarı 
şılıyııoı ıy.Hı ve lopı ak mahsulleri tarafındırn hububat sev.J.ı,ııdilen ınıı. biraz çoğaltılınııktadır. 
hııl'eı den yapıla• ak müb:ıyaatta bu fazla ücretleri düı;ıurulmiyecekur. Eskiden bır çuval u~dan 91 kılo 

(Devaıın salıife 8, ııütun ' dt) (Deva m1 ıohtf• 8, ıutıoı 4 d•J 

·········································-·········································································································. r------, 
Hitler 
rehineleri 

Rooseveltin 
lth•mı 

m~ olsaydı belki müsbet ceyap 
alırdı. 

Alman nasıl · ı dü.şman 
ta z y i k i 1 cereyan etti f i ~ a r 
artıyor 1 D. N. B. Ajartsı bu kanlı hal ı n de 

çarpışmala, hakkında -----
MoskorJa cephesinde isaltat o•rigor Doneç havzasında 
du .. cmanın ge11iden BERi.iN 31 

CA.A.) il•ri hareketimiz 
Y D. N. B. ajansı, Perekop ber-.t:ıhı. 

iiç alayı imha edildi nın zabtı h:ıkkında cepheden aşağı • 
dııkl raporu almıştır: 

devam ediyor 

llOSKOVA :ıı (A.A.) 
Öğle üzeri neşredilen Sovy4'L t.ebli • 

ğinde şöyle denılmckteılir: 

Kırını yarımadasını kıtııya yalnız 

bırkaç kilometre genişlığınde bir her. BERLIN 3L (A.A.l 
zab bağlar. Bu, pık mükemmel bır 

1 
Almıın orduları Baokunıandanh• 

müdafaa mevzıidh. Bu berzah (ize. ğmın tclliği: 
• ~ıeveltın ingiltereye yardım 
'9iıa teklif ettlii kanunlann çak
~ inini olmak maksadile 
:.~bn tela. Ler feyl yaptı, fa· 

11 rnaJa.cland• muvaffak 
::. Mlı. Anc.a1ıt ..... t sabum- 1 
•ralak b~ 11Mlvaffakijetsizlik, bir 
cıiıi ad~an~antn en ce.ur ta11are. 
Fua et ed~en M. Lindbergi me-

llıedı O . d ' d A • kanan fiil • , 'un ı e merı-

affetti 
Franııılar idam edil•• 
re .. iaeler için din bet 

dakika ıiikilt •ttiler 
PARİS, 81 (A.A.) 

1 

Almanya bu iddiayı rülünç 
buldu ve yalanladı. Hiç ol
mazsa bu tekzipten •onra, Bay 
Rooseveltin bahsettiği vesika. SON nutkunda Roosevelt. lan ortaya çakarma11 ve din 

Hitlerin bütün dünya düpnanlığı bakamından Nazi. 
dinlerini birleftİrmek niyetinde lerin Sovyelerden farlu olma. 
olduğuna iddia etti. Bugüne d!iına müvesvislet'İ inanclırma-
kadar ne «Kavgamıı kitabında, n lazımdı. Yoksa, din bahis 

SO llktetrin gecesi kıtalarımız Vo
lokolansk, Mojaislr v• Maloyare$la
Yeta i•tikametJeriıuM ılüıımaala çar
pışmıya devam etmielerd1r. 

Bir Sovyet süvari alayı iki Almaıı 

alayın ı bozguna uğ'ratmıo, mftteaddi~ 

(D~cımı ıa.hif• ıühın 8 ıU) 

rindı 8 kilometre ıızunluğunda, 15 Alman Yt Rumen kıta1arı t.arafın
metre derinlığitıdı ve 50 metre re- dan şiddetli takip edilen dü~man Kı
niılltinde cTatar culroru> deneıı bır rımda firar halindedir. 611 surt>tle 
ltaııal Knadenb. suları ile Azak de- 1 uzun süren şıddet.ll ya nııı nıı.ılıaıc. 
nlzl aaları arMında muvasala temin 1 besi muvaffakiyPtle neticelenmıştir. 
etmektedir. 1 Bu muvaffakıyetin Geneıal von 

( Devcımt 14hife ı, ı ı'tttoı ~ M .I (D~mı ızaJıif~ ·'· ıfittm j d" ' 

, ' L BiR SAN'AT HADiSESi ) 
aia Öoi en harbe sürüklenmesi. 
41oiruya.~ teç~ek İıçİr'I doirudan 
Jeaine h'•- ll\er~a Ukanummni
L • .. p edıy T .ı.iJ ·- · •Uvvetli (ad . °"· c,- ethgı 
r .. i ile Ame:;;:• lniidah•~) züm· 
WDiitem•diyen •nın her tarafında 
"°"· l:o r loplatttılar yapı . 
•• n era~r . . 
.. Jefıt~n vili • •enyor , vı· 

k°t'IYor A y~ tehirdeo tefıre 
~' "-ıne n1n bir Avrvpa 
hiı halk r.lı:naalnclaki_.manuız· 

f:sıc • ~ • atr~ııya çalıfıyor. 
l.L. • ~ yY-...:..,.:_ b .. d 

...-ın._ ia. A _ ... _ u rnuca e. 
nü:r-si iiterİftd "'erilr.a efk&numu-

'

iiphe edil e te.W yaptığına 
:ı..a.. eme-& E~ 
p••l&layd1 ~ k · ger bu tesir 
İılia vechil~ ... :ı:ı:ıda da dediği-
"· lika çoktan AJ. 

(Dt~ !_~VIRt EFKAR 
• '• •tıtıoa ı d.ı) 

Frı:ınsayı işgal kuvvetlcrı k'l· 
mandanı ııeşrettiğı bİı' bcyırnra. 
melle Führcıfo N'ant ve B tr· 
dcııux suikııstlıırından dolayı kur 
şuna dlıi\nıelcri emredilen rehi. 
nelcıi ııffctliğlni loı ld.ı :niş ve bu 
gibi fena haıckctlcıirı tekeıl'ür 
clnıeıııesi teoıen nısi nıle bu 1 unı"D u
tu r. 

ı,oxnroı . 31 <A .... . > 

Bütün Fransız erkekleri \'e 
Fransız kad ııı la rı ta ı·a fı ıu ln ıı be.ş 
dakika siikiı• e~lilmek ı;urctile yn
pılan bir ttzahür bilhas 11 Lorı : 
dranın Hiir Fraıı ızlaı· unıumı 

karargiihıııdıı ceıcyaıı ctnıitl~-. 
Gcııcrnl ıle Gaulle ynnındıı Hur 

\. (Dt'vcınu •<ı'IJ/G I, ltltuıt 7 d•ı., j 

ne Alman inkılabının eaaslan mevzuu olduiu ~111nan, Bay 
.rasında, hatta ne de ea tq. Rooseveltin Sovyetl~i Nazilere 
kın Alm8ft dü,rnanlarının ai- kar,ı niçin müdafaa eltiiini an-
zında raatladığımız bu yepyeni lamıyanlar çoğalır. 
iddiaya inanmamız için söz gö- Fakat ümidimi2i ke.miye 
türrnez deli!lere ihtiyftcınuz hakkımız yoktur. Her ,eye 
var. Bunlar vesika halinde A. rağmen, belki bundan sonra, 
merika Cümhurreisinin hususi Amerika Cümhurreisi, Hitleri 
evrak dolabında mevcutm~. mehdilikle itham eden vesika. 

Bu vesikalar acaba fİmdiye tarı ortaya çıkaracaktır. Dün-
kadar niçin ne,redilmedi? Me - yanın amme vicdanı bunu sa-

3 üncü Devlet Heykel ve Resim 
Sergisi Ankarada açıldı 

ıeli, Rooıevelt, dünyanın bü. bırsızlıkla beklese gerek, Bir 
tün dinlerini kaldarmak ist iye n d evletin, hem t imal Amerikaıı 
Sovye tler Birliğine kar•• Al· a1bi, bir 'devletin Rei&inden 

Sergiyi Sayın Başvekil açtı, Maarif 
Vekili bir nutuk verdi 

man taaıTuzunu aforoz e tmesi vesikasız ve delilsiz ithamlar 

İçin bir iki ay evvel P a paya .. dir olabileceğine inanmayız. A VK AR.4 aı ( A A.) i lnnıatiğ" ml"n ııp 
müracut etmi,ti ve menfi ce- Çünkü en salahiyetli ağızlar, ttçiinrü cle' l"t rPsiın v" re~kd s .. r. J\~ .. ııf \·d: ttl 
vap e!rnıstı . Eğer bu vesikala. lııu harbin içinde, isbat cdilmi. gi-.f l u •in ScrJı:I evlııue uçı 
n netı dmi, l"eyahut suretlerini yen ithamlar ananesini kuracak " .... 1ı, torenlı\dP d, kt r R 

buausi tekilde Papaya ıöader- •• l'IDl"i"i"'i'"l""iiil''ii•ı'ı·•.wt•""jilıı••J~··iİ.MiİİIİİİ .. İl~;iillriti"•ilt·V~l:I 

birçok 
1 1 1 H7. ı bı;~ı.,1. 



Salilfe t 2 t İkinclteşrln 

jArnavutköy Amerikan! 
KolleJ·İ talebesi Moskov• ve . ll[tlN:ftN~B I 

•• • 
Universıte açıldı 

. .... . .... 
SIYASl' .VAZIVETf. 

Gönülsüz olmaz! (Birlnd ıv.Aif edrıt devam) 
)erim. Ders yılını bu dileklerle açıyo
rum. Herblrıulze kutlu o11!un.> 

diğl hızla temayüz etm~\ir. lhı fa. 
ktilteyc bu )'tl rağbet fu:ladır. Faralc Nafizin Akın pige8ini 

muflaf f akigetle tem8il etti!er 

Amerika 
H arbin addet merkezi Kırım 

M ünenerJe köylü arasındaki derin tezadlan, atdmui sor ol• 

mesafelerin korkunçluğuna b&fum dönmeden seyretmek 

İltenenis, tavsiye ederim, Ağaoğlunun, ~ukanda, ıerlevhaya koy· 
duğum isim altında çıkan ton eserini <*uywıuz! 

«Son eser» tabirini doiru kullarunad1111, zira kitap muhtettm 
hocam tarafından Maltada, yıkık 011nanh imparatorlufunan en
lmzına uıaktan bile bakılırken yuılmıı, o tarihlerdeki, Süleyman 
Nazif merhum bile müteheyyiç ruhile anavatana sabır telkin edi. 
yor ve: 

Rektör, farla meşgal&toi ııebebile 

açış gilnünde aı·alarındn bulunamı

yıın l\furif Vekili Hnı;:ın Ali Yll
eelln talebeye ııe' ı;ilerltıın iblliğına 

kendisini memur ettiğlnı söyliyerek 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Yeni profesörler 
Rektör, Üniversite kadrosunda.n 

da bııhiııle iki profesörün memlek .. 
Umizden ayrıldığını, ycnlclen ilç İn
giliz profesörünün bu }'il Üniversi
tede vazife aldıltlannı s.öylemiı, k~
dileı-ine hoş geldiniz diyerek veı·imli 
çalıımnlar dilemiştir. 

Ye Doneç havzasında gö. 
riindiiii halde "1<>-"ovarun etra· 
fıncla gayet mV11znm harekat ha
zırlanmakta oldujıma .aon ıelen 

haberler fÜplM ~·
dır. 

- cArknda~laı·I 

Rulnım ben-im oldukra. bu intıuılff. brrcıb«W 

Her yıl Üniversitenin bir yıllık 
~alıema hesabı bugün verilir. Bugün 
bu hesııbı verirken, her şeyden evvel 
içinde yaıındığımız duruıııun çnlıtnıa 
larımııa tesiri üzerinde cturaceğım. 

Bu ~irlerl iki kısma ayınyonım. 

l\larldi ve manevi tesiı )er. 

Cemil Bilscl, kanuni bıımetlerlni 

doldurup Ünivc-ı"Bltcdcn ayrılan Ord. 
Pı-of. Tevfik Recep ve Ord. Prof. 
Hayrulluh Dikcri &aygı ile anmıştır. 

Almanlann gwpten ve ceplıııP.
den Motkova &zerine 7aphldan 
hamlelerin gösterif olup Moeko
vadaki 'büyük Rus ku-Yvetlerini 
tutmak için tertip edildiği timdi 
anlafılıyor. Artı.k Almanlar bü
tün Mosko•• aahasmı gayet genif 
bir çenber içine alma11 tumbn 
etmif görünüyorlar. 

('ç JIUZ ıeıtt\ dort yıts •ette, be, 11iô •nu bekleri 
Ziya GünUn 'f'irisleri da'f'a 

Ediyorlar 
DiyordL 

Oç yüz sene, dört yüz ~ne, bet l'ÜZ sene beklemedik, üç senede 
aczi, meskeneti, zilleti yendik, bir İmpanıtorhık tasfiye ettik ve bu 
efuıkü hür, müstakil devleti kurc!uk. Fa~at eser buna rnğmen ta· 
:r.eliğini muhafaza ediyor: Cünkü meı·hum hocttmın iıaret ettiği 
(Münevver - Köylü) tezadı hili istediğimiz tarzda tasfiyeye ui
t'amadı ve henüz sathın üzerinde duran münevveri, içeriye, kö
ye, asıl kaynağa hu!ul ettireıncd ik. 

Miıncvi tesir: Ünlvcıııltn bilgi e. 
\idır. Bılgi öğrenmek, ö~ı rtnıek için 
de huzur içinde ona kc,ıdınl vernıck 
lazımdır. Geçlrdığinılz yılda buhran-

Ziya Gön tesisinden bahisle Rektör 
ounln rı söylcmşilr: 

- cZiyıa Günün uzak vArlslerl 
muhterem profesörfin Ünlvcnıiteyo 
yaptığı büvük yardım vasıyctnam~ 

lı, heyecanlı gllnlcr olmuştur. Bun- . d d. k d t ı le d'ır ts . sını reci e ere ava e m ş r • • 
!ar hoca ve tııll'belerln huzur içıııde ı Ü . 1 . d un bir 

tıınbul nıvere tesın en nıcz 
çnlıımalarına t lr etmiş, fnkat bu ,_ b ri 1 · Ud f e"-ek Temsilde muvaffak olan talebe ile herkesin .tal&lirini 

Koraltan, lstemilıan rolünde 

bunan 

Almanlar fimAlde yeni adı Ka· 
linin olan T.erden bir kıskaç ko
lunu uzatırken ceq,zpta dahi biri 
Orelden n diğeri Kalugada.n ol
mak üzere ~te kıskaç uzatmakta 
olduklan tahakkuk etmiftir. 

Doğrusunu isterseniz bu Omı oı hidisesl için ben Uz gereken 
uıman da geçmedi, fakat yine doğrusunu isterseniz, yaptığımız 
mütev?.li inkılaplar arasında bit hulul i~ini hazırlıyacak şartları 
da bir araya getiremedik, ve henüz pla•onik sözl~rden hakika. 
te, nutuk ve makalelerden icraata geçemedik ... 

Bu iş feragat, idc:ıl ister, Ağao,lunun dediği gibi aşk ve gönül 
ister, ve kitapta Ağaoi'lunun yarattığı (Turgut) tipindeki mefku
recilerin iva:uız fcnafilmillet olmalan içi•ı ıevk ister. 

avu""at u va ı en m ıı aa ..... • 
tesir, çalı ınalardn aks;ıkıık ve bo - tcılir. Fakat İstanbul Ünıversitesl 
zukluk doğurnıaınıştır. Ht•l!a ve ta- k kt ç- k" k nunun . . . davayı azanacn ır. un u a 
lebckr, herkesın, 1 hıı en JYi yap - lhU b ka tatbik e.. · metni sar r, u nunu 
mns~ llizımgcldlğl hır ~amıında, bu. d cek T<lrk hfıklıni titiz ve temizdir 
nn omek olmuşlaıdır. nu sebeple Ü- e 

1 
) 

Arnavut'köy Arııerikan kolejinın 
kız ve erkek ulebelerı üümhuriyet 
Bayramı mOnusebetılc mektebın tem 
sil solonunda üç gün aıkıı arkaya 
verdikleri miisamerelerde 1''aruk Nn 
fızın (Akın) piycııııı temsıl etmış. 

lerdlr • 

Kolej mühendis klammın ııon sınıf 
giiztde talebelerinden bulunan Orhan 

Korııltanın yannın kudrotlı bir fen 
adııını olacağını, hocaları tcmın cdı
yorlar. Fakat Orhan Koraltaııı (A
kın) da gorenler, bllhııesa pek ku
rak ve çorak olan hıtabet alemmllz.. 
ele, yeni, olgun ve her balomdan mft
kemmel bır varlığın dotmakta old~ 
{:unu ıörerek sonıuz bır seYlnç duy. 
muolardır. 

Ruelar hiç olmazsa tima1d~I 
lnslcaçı tutmak içft, birçok mulaı· 
bil hücumlar yapmıtlanıa da fay
da vermcmiftir. Moskove.nın dört 
milyondan fazla nüfusun yaşadı. 
ğ1 beldesi ve bahusus birçok 
asırdanberi Rusluğun en büyük 
timsali Kremlin üzerine Alman 
tayyllıl'eleri bir haftadanberi ge
ce gün:dü7 birbirini takip eden 
dalralar halinde hücum ediyor
lar. Fakat Almanlann hedefi ne 
Moskova, ne KTemlin olmayıp 
bunan etrafıoda toplanmıt olan 
iki yahut üç milyonluk Ruı ordu. 
sudur. Bunu elde11 kaçırmak i.
temiyorlar. 

Bu ufak eseri okuylmuz ! Bir hamlede sahifeleri devirdikten 
sonra, ruhunuı.daki diferıimlık hislerinin artmıt olduğunu, yeni 
bir qkla, güzel ve cazip bir mefkureye doiı'u yÜl<ieldiğinizi hiı
aed eceksiniz. 

Cihatl BABAN 

• ) ( Askeri Vaziyet 

Moskova etrafında 
muharebeler 

Yazan: General Ali lhcan sAsls 
•Sil OJWU IUllANDA.NURlND,j,N 

(Birinci •alıif ed.m deva.M) 
cak Alman çevirme hareketlerini ıce
clktlrmiyc ve don zamanına kadar 
biı kat ı:fin beklemiye mecburiyet 
hasıl olmuştu; yoksa Tula ve Kali
nin civıı.rlarında bır kaç gun duuık
lı) an Alnınn çevirme harckeU ı ıni 
aadece lıloskovanın nıukavcrnotl dur
durmamıştı. Mevsimin bu zarureti 
karuıııında Almıınlar Oka 'e Volga 
ııchırlerl ara mclan, lıl06kovanın 

carp ve cenubu K•rbi tnaflanndnn 
tıc ~(iniş cuddc ve asfalt )Ol boyunca 
ve !oııkovaya do ıu )arnın ta11rruz
ları )apı~orlaı·dı. Almanlı&ı· on gun 
afiren bu taarruzlardan nnra l\los
kovenın \asa ti 60 kilometre uzağın. 
dakl dış müdafaa hattını gcnııı bir 
~phcde yedi noktada. yııpmıelar ve 
bu yarma neticesinde bir çok yerler. 
4o otuz kilometre~ e kadnr ıchrln 
kenarlıı;rına sokulmuşlardı. "Mojaısk 
ve Maloyaroslaveç ka&alınları ileri -
sfndo Almanlar l\foskova ıehrine 
dotru ılddetli taarruzlar\na devam 
ebneltle beraber iki cenahta da yeni. 
den taarruzlara ve çevirme hareket. 
lvine başlamak için baıı hazırlık -
lara bailnmışlardı. Şimdı Almanla
:rnı )enı baıladıkları mühim taarruz
da Kalinin ve Tula taraflarında da 
7enl hamleler göe~rdikleri göze 
carpmaktadır. Kalinin clvanna ao -
lnllarak oradaki Alman kuvvetlerine 
neticesiz taarruzlar yapan l\ioekof 
lronetleıinl çevirip kuıatmak ve 
Moskovaya kar,ı yeni bir iıtlkamet
te taarruz etmek için Kallnlnln ce
nup tarafında Rijet"den Moııkovaya 

&iden demlryolu ve to e boyunca 
yeııl bir hamle yapmıı.ılar •e Mosko
vanın yüz kilometre garbındaki Vn
lokolam k'dnn foıkovanın ıılmall 
garbisi™! doğnı ilerlemişlerdir. Ka
linin cinrmda eheınmlyet.li Alman 
zll'hlı kuvvetlerinin ve piyade fırka
larının toplandığı sezilmektedir. 

Orelden Tula istikametinde bir 
baftadanberl devaırı eden Alman ta
arru:ıılnn da yeniden ehemmiyetli 
muvaffakıyetler elde etmlelerdlr. 
Tula civarındaki K\zıl kuvvetlerin 
vaıiyetleri tehlikeli görtınüyor. 

Bundan baŞka Moskovanın yii~ 
kllometre kadar cenubunda, Kalu • 

Bakışlar .................... 
R o o s e ve 1 t 1 n 

ith•mı 

gadaıı ilerlcmiı olan Alman kuvvet
leı-l, Oka nehrini geçmeğe ve bu ta
raflardaki Sovyet menOerini zapt
etmcğe muvaffak olm"§lardır. Bun. 
ların da Tula'da mukavemet eden 
Mo kofları kuı;atmalıın ihtimaU var 
dır. Yeni teçhlz ve tc.ı.lıh olunan 
Bolşevik kıtalan hnrp kıymetinden 

mahrum olduklarından Aimanlnr 
bunları kurbanlık koyun telılkk! et
mekte ve cebri h cumlar kaışı ında 
bunların eı i) ccck erini muhr.kk k ad 
c~·lemcktcdiı lcr: ve bu dlişunce ıle 

cbrc doğnı c bıi hucumlar yapmak 
tan vnıgeçmiyoılar. 

Ht'rh:ıldC> Moskof nıildufna kuvvet
lerindeki tııyı fi ık ~eni alınan Bolşe
vik tedblrlrrlle de gozc çarpmakta. 
dır. Kızılordula ı ııı şimal t'ephc~ı kal
dırılarak Leningraddaki mahsur kuv 
veUerden nıandn cimnldeki dığcr Bol 
şev!k kuvvetleri, Tulıı 'nuı cenup ta
raflarına kadar ve Moskova etrafın. 
daki ve içindeki kuvvetlerle bcrnber, 
garp cephesi kumandanı General 
Jukoff'un emrine verilmiştir. Tulıı

cenubund11 Don nehri kaynaklann
dan Karadeniz kıyılarına kadar ce
nup mıntakasının müdafaası ise, ce
nup cephesi kumandanlığınn ta~·ln 

edilen Mareşal Tlmoçenkonun emri. 
ne verilmiştir. 

Kefkaayadaki Bol,evik kuvvetleri 
de bunun emri altındadır. Bu tarafa 
gelecek İngiliz kuvvetleri de bu 
Moskof MareşRlintn emı ine glrecek
ler4ir. İngiliz Generalı Wa\·ell yeni
den Tifllse gelerek bu ialerl gorüı.ı. 
müştür. Eğer don ba11layınea Moıı -
kova clvanndaki Bolşevik kuvvetleri, 
Alman Mareşali Von Bock tarafın
dan çenberlenirae o uman Sovyet 
Rusyada ehemmiyetli harp hareket
len ve ıeyyar ordu çarpışmalar~ -an
cak cenup bölgesine lnhısar edecek 
ve Mareıal Tlmoçenko, Volga nehri. 
nin eııağı mecra ile Azak deniz! a
rasında, Alman Fcld Mareşali Von 
Rundstedt'in orduları karııııında bir 
ııcvkulccyı.ı müdafaasına çalıgacak. 

tır. Yeniden te kiline çalı:ılan diğer 
Sovyet orduları dn belkı Volga bo
yunu ve U1-al d ğlarını müdafaaya 
gayret edeceklerdir. 

Ed.bi roman: 30 ................................. 

ni\'er~lteyl överim.> (Alkış ar · 
A • Rektörün verdı~I nutuktan nnla-

Maddı teıırler • şılclığına g!Sre bu :yıl Ünlverı;iteye 
Rektör bundan onrıı mndılı tesir. 

2
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leri beş parça olarak anlatmıı.ı, bun. cudu da 9400 talebeyi bulmuştur. Bu 
lardan birincisinin 85 hocanın nske. k u" . 't .. dfıı yanın sn 

Kalabalık ve guzide 8eylrci kfit
Jelerl huzurunda verılen bu temınl. 
ler cidden muvaffak olnıtlştu r. Bll
lıassıı leteın!lıan rolunfi oynıyan Or
han Koraltan ancak olı,'lln snnatkir
larda aranacak e\·ı;afile bütün takdır 
ve hayranlıkla dolu bakı~ları Gtıhaı. 
na mıhlamış ve tekrar tekrar hara. 
retle alkı~lanmıştır. 

ti ra am nıversı emızı ı • 
re çağırılınaıı olduğunu, . niverslte- ılı bü·•"k Ünivenltelerı arasına 
nln be~te bir ekılk kadro ıle çalıot.ı. Yk k~"d 

. oynın ta ır. 
r:1ını sllyllyerek eunları ılsve etmlo- Cemil Bilse} nutkuna d!!varnla: 
t r' · - cYeni yıla ferahlıklıı glri:y01"\IZ, 

cAııkere çağınlanlardıın kendl • demiıtir. Bu yıl kimya enstitüsüne 

Memlekete böyle btr evllt yet1ştir

dığı lçtn, herkeeten cnel, mesut ba

bayı, Bursa Vallii sııyın Refik Ko. 
raltanı tebrik• şttap ediyoruz. 

!erile konustuğurn her nrkadee, ba. imtihanla talebe aldık. Bundan sonra 
na, orduda gördükleri hflı met ve ali- Tıb ve diğer bazı Fakültelere talebe 
kayı anlatmıııtır. imtihanla alınacaktır. }.ige talebc1e.. 

İlme ve Oim adamlarına kareı gös- rimlz vimdiden duysunlar ki (.'Clccek 
t.crdiğl bu takdir ordumuzun ilme yıldan itibaren Üniversiteye girmek 
verdiği kıyınetı gösterir. Bu hareket yalnıı lise diploması ile kabil olmı
iftıhar vericidir. Huzur içinde çalıı- yacaktır.~ 
manızı temin eden ıanh orduyu saygı Talebe Yurduna 500,000 lira 
ile buradan t!ellmlarım.> ı Alkıılar) Feıııhlık scbepleıi olanık klinıkle. 

Tefeyyiiz 
kitaphaneai 

aleyhine gramer 
davaaı 

Madam Atina 
kefaletle 

tahliye edildi 
Rektör maddi tesirler orasında ge- rın açılışı, ve kliniklere 400 yatak 

ren yıl yapılan ıııık karartma 1eini; daha iliivcsl, tedris kadı·osuna yeni
vaziyet dolayısile nıalzcıııe eksikli - den 7 proresör, 18 doçeııt ve 30 asie
ğinl; ders yılının erken bltn1eainl ve tanın katılması, talebe yt.rdu t.emlnt 
bazı !Hat ve edevatın Ankaraya nak- ıçin 500 bin liralık bir tahsisatın 
llni dkı etmtı.ı, :fakat bu tc irlere rağ ayrılması vardır. 
men talebe ve profesörkrln çok ça- Rektor sözlerine şoyle devam et-

Randevuculuk ve fuhf8 tetvik 
suçl•rından asliye altıncı ceza 

Tefeyyüz Kttllpha.nMt taTııfından mahkemesındc muhakeme olu. 
okul müdurlerlııe ve öğretmonıcrtne l nan mcfhur randc.vucu madam 
cAçık mektup> baştıtıhı netJrcdıhm Atına ile arkadası Katına dünkü 
bır ılııııda. bu kıtaptıırncnııı f;ıkardı. duruşmaları son~nda 250 şer li
ğı gramerden başka bu \'il llkullara 1 rn kefaletle tahlıyc olunmuşlar· 
hıçblr eser tavsiye edılnıedlğı ılerı d 

lıomalarile yılın verimi düşmemio <>1- nılşür: 

dutunu llive etnılıtlr. Hundan son. _ cArknılaşlnr, çok çnlııımalıyıı:. 
ra, Rektör, ÜnlvcMite ç:ılıŞmalannın Bunu ınn Şefimiz ve Ba,vekilımız 
dört sahada toplıındıi?ını, en bıış.tn ,ıe istediler. nu yıl yOzde 50 ntsbe. 
talebenin iyi yctiştirılme~ı gelcliğinl, tınde fazla çalıomayı bir pnrolıı oln

k ' ·l ' v ır. surulmektedır. llalbu 1 •' ııanf e- Muhakeme bnşka bir güne ta. 

bunun da imtihan n tlcel.:ıile t cellı 
t·ttiğini eöyllycrek şu rakaınlaı ı ver
mittir: 

Mezu~lanmız 
- «Du yıl Üniversltcıifn 719 kişi 

mezun olmuştur. Bunların 322 sı 

Tıb, 157 sl Hukuk, 78 1 I•cn, '76 eı 

l<~debiynt, 66 sı İktıs:ıt 'e 27 111 

Dl çi .Mektcblndendiı. 1mtHıanıı 5697 
talebe g rnılş, bunlardıın 4315 ı sı. 

nıflımnı geçmiştir. Bu ı;urctle nisbet 
yi.iı:de 77,7 dir. Ni•betln en yOkseti 
Tıbda, en azı da yüzde GS olnrak 
Hukuk Fakülte \ndedir.ı 

Hektör, 43Hi genci )·edetirmck su. 
reUle profHörlere ve yardınıcılarıne 
Üniversıte namına teşekkür etmiş. 
tir. 

İlmi muvaffakiyetler 
İlmi çalııma ve ilerleme yolunda 

musbet verlm neticeleri ıılındı~ını vt 
bazı muvaffakıyetler - memlekette 
bulunan yeni hayvanlar, nebatat, 
ke,fedllen yeni yıldızlaı, yeni Uic. 
laı ve tedavi usulleri gibi • elde edıl
dltınt blldlrcn Rektör bu yılın daha 
fazla arama, bulma yılı olmaaırıı fa. 
temle, profeaörlerden yenf buluşlar 

beklediklerini bildirml..,~r. 

İlfm adamları yetlothme fııalıye. 
tıııden bahseden Rektör Cemil Bllsel 
mllli kultürü ve ilmi ya)'ma çalışma
larını da hullsatan ıöyle anlat.mıı.ı
tır: 

- <Bu yıl basılan ve baskıya sev
kedilen 44 eserdir. Şimdiye kadar 
ba!lıfanlnrın ııayısı 282 dir. Bununla 
beıaber Üniversite, prrıfc llrlcı·den 
lizami 8 yılda bir kitap çıkarmaları
nı bir program olarak rica etmekte
dir. Fııkultelcrln neşrettıklori mec. 
mualar kıymetli birer ıllm or~anı 

olmuşlar ve garp ilim merkezlerin· 
de büyük bir alfi.ka ile takip edılınek
tedlrler. Mflli kültürü yiıyma yolun. 
da en ağır vazife Edebiyat Jo'akillte. 
ılne düşmektedir. Edebiyat Jo'akülte. 
si, çalışmaları, İslim Aıunklopedısı
ntn neşri, arkeoloji -derslerine ver-

Yazan: Sermed TALAY 
' 

ı ak alınız. 
Olslplınelz çalıomaılan fayda gel. 

mP~ 'fiirk mllletl tarihtekı bü}1ik 
tşlerl disiplinle baı.ıarmışt.ır. 

l)ı ıplmlf olınııyı size haradan A
tatürk ve İnönü de sôyledılcr (Alkıe. 
lar). 

kiiletınin 83/UOGO ea~'llı ve 20 ılktt!Ş- I ._ I t 
•~ o unmuş ur. 

ıın 1941 tarıhlı kararlle Peynmt Sa. * iHTiKAR SUÇLULARINA 
faıı;n cCümhurıyc.-t Klt.ılıevııı tııra · AiT KARA LİSTE - Tacirler. 
fından ne,şredılen cOkul Crıımerı - ·ı t k" h ' d. 1 bah ol 

1 b tü kul ı ı ı ·ar a ıse erı mevzuu s -
El Kitabı>. bu ıene ıç n 1b nko • dııkça saatlarının zikTeclılmesinin 
lnra tavstye Qlunnıu, \'e u ıırnr J·· . k · bb'' 1 d 
144 nuınaı alı teblıf;ler dn~lsinde de ı obnul ne gelçmed ıçınB teşle ubs. erde 

• h u unmu şar ır. un ar ır e 
çıkmıştı' . fcfc)~ üz kllR P aııcsmııı ı · t . ·ı · d 1 . • b 
b cld t omUe hııkıkate mutıa. ıste ertıp ve ı an c ı meaını, u 

1 
uf 

1

1
d ıası dıım Cı.ımhurlHI. Kitabevı surette hakiki muhtekırlerin anla-

1 o ı.ı,ıc.ın an l k k d ·t . . d it 
Ccıa vl' Ticaret kanunlnrının sarıh şı aro <'n ı ennın c suç a '."· 

Milletimizin karan nıııddclerıne ı::-orP bu kıtapbaııe alcy . dıı kalmnktjın kurtarılmalarını ıe. 
Hudutlarımızın h r yanında harıı 1 hıne dnva açmıştır tcmekledırler . 

var muharip devletler var. Dün)•eyı J . A ' k d Tacirler muhtelif taahhütlerini 
sar~n bu knsıı·ga mcmkkettnılze yn. ZCI JeJ n ar 8 an yerine gctirıniycn tüccann da ka-
yılnıadı ise, insanlığın ve barıeın ıen d ö n d Ü ı e r ra listeye . dahil edilmelerini talep 
vuvası olan vatanımız luıhı ııman ev. etmektedırlcr. 
lfıtlarının omuzlarında '"retle yük- Ankarndakı resmi r:cclde iftlrll.k ===========:::=== 
oıclıyorsa elbette bir 11ebebı vardır eden şehrımızdekı lıselerin ızcıleıi, lktl•at baberlerh 
Bu sebebin başında kararlı olnınk dün İı;tanlJııla dôtımilıtleıdlı izciler 
gclır. Bu kaı·ıu istıkliUi icln kanını yarın ııtırRhat edecekler, pazartesi 
doken milletimizin değlşmrz kararı. giinO dcnleı·e baelıyacııklardır. 

Et fiyatları 
artacak mı? dır. Ba karar nskert, slvast, idari 

'Z8ferlerile memleketin talıhınl a~nrt ıırofesörlerımiı. ounları söylemişler· Fiyat Murakabe Komisyonu 
mış olan Milli Şefin kararıdır. Bu dlr: önümüzdekı pazartesi günü top-

1 Cık ı Prof. Tevfik Remzi: J karar, Türk toprAk arınıı. v ı o a • !anacaktır. Bu içtimada ıtanbu-
bl k 1 - cSulh ve eaıı~ma içinde reni r.ak her tecavOzll sili a aroı amak- lun et işı gözden geçirilecektir. 

ık 1 1 1 l} Y. ıh ııçıyoruz. Hedefimiz en aşağı ıkı 
tır o;ıırtdl!tll • ,, ar, Vat'O 11es er . C<·lepler, bugünkü hrıyvan az. 

mısll randımanlı çalıemaktır,> 
Milli Şefe .. YIP lığının devumı hnlinde onumüz-

Prof. Sadi Irmak: h f 1 f d f' Biz lıar:p ısteml)·oruz. Fn\cot harpten deki a ta ar zar ın a et ıyatının 
nıla yılmıyoruz. Baı·ıı iırtlyoruz. E- - cTalebe için bol muvaffaıtıyet, yükselerek 1 00 kurufU bulacağı-
nerjimlzl memlekt>tımız!n kalkınma. hocalar için hOr bir neşriyat yılı ol. nı iddia etnw:lcrdh. 
ı.ında kullanmak iııtlyoruv.. Toprağı- nıasını dıler1m • Fiyat Mmakabe Bürosu et fi-
ınızn istlkliılımiıe yan b:ıkıın olursa Profesör A"il MuhtaT ~·atını.Q bu nııbetle artmasını icap 
elbette hnrbcd ccğlz \'C IJcrabc.ı har. - dJcpımız ve bılhaı.sa talebr, eıtirecck sebepler meydana gel· 
lıedecl'ğlz. (Vıııol, yaı;a c 1 rı, al- ~cçcn sen!.'ye niıbetle UÇ defa ruı11 mıvecei'ı:ı kanaatindedir. Gerçı 
kışlıırı Mlllı $t•f 1ıınıct fnönunu lı. çalışınnııdır. Bu, mllletı mıı, vatanı L kı öııümiızneki haftalar, belki 
ıanbul Ünıverıitc inin açılı~ gtlniln- mız ıcın elzem bir \ aı1fedır • 1 v,.lecek ay et fiyatları mevsim 
de sevgi ve ıo11yg1 ile anıırıık ~ozlen- Yüksek ticaret mektebınde l 1 ı rılc her ııene olduğu gibi bir 
mi bıtıriyorum .> (Alkışlaı ). Derslere batlandı 1 m l. l 1r yukselccektır. Fak at bu 

Profesör Halide Edibin derıi YükEek İktısat ve Tıcuıt't \I k'c-ı· ' ... ı dızi olacaktır. 
Rektor Cemil Bil clın nutkundan bı ycnı yıl derl!lerıne dOr ha ı _ K \'On paz.artesı günü bü-

l'Onrn Pıof. Halide f;cl b, kuı uye tır. Bu münuebetle dün !lfthah me~ Hin bu ı: hetleri gö:ıden geçirece. 
~elerek ı Üniversite kafaııı ve tenkıtı teptcı bir meruim yapılmış. ,,, ırlu !; ı tı sığır etı fiyatlarını da 
n1evzulu ilk dersi vermiıtır. Nıhad Sayar hır nutuk . liyln r k te tkik l"dec-ektir. Sığır etine henüz 
Önümuzdckı ay içinde Rckt.ôr, ta- talebeye muvaffakı~·et trmcnnl ·l . narh kor~1cımı~tır ve fiyatlar 40 

tebelerı toplıyarak Talebe Blılı~ı 6 . ınıştır. Miiteakiben mııha rbe oğret.- kuru-:ıan, 60 kuru~a kadar yük-
:ıerinde kendılerile ı:öriıurektır. meni Nthad Klver ilk deral vernıli- s,. ın ir 

Profeaörün •htiıaslan tır. 1 Komisyonun ıığır etine d~ narh 
Ünlversitl'nın yenı d ·r~ yılına gir. Bu seııe mektebin yiikaek kısmmıı koyması muhtemeldir. 

me 1 dolayı tlo, kendıleı •ııd n ı ht:i- lıse mezunla rındnn 400 genç alın -
saslarını soran bir ark11daeımı&a mıştır. P oli•te ı 

Kanlı bıçaklı 

1 

)ki bfiyük tıcnnayedar. Küçllkçckmt'. rıne, hazırlanan yemek gelıncc»c kıı-
tedekı maden suyu ile, b11lık ııvlıımıı dar aperitif olarak almaları içın ra. bir iskambil oyunu 
makınc !ııt ı,ıetmuk için hazırladı. kı koyarken, o meıhur nakit na. I 

Beşiktaşta hlamur mevkiınde 
ğ1m pıoJelerl füllyat ııah!<ı;ll\n koy. 1 kıttin nazariyesi ınueihıııce, clakıka 

Nurtanc i aokak 30 numaralı ev· ınak uzere maddi yardıml11rım bıı:clen fevtetınek istcmlyen bıı· İf adamı ,. • • 
lulfen esirgemeyen bu ikı vatnndaş gibı, derhal nıevzua glrb•crmiştı. ~e otu~a~ Nıf&n ve Leon ıumle-

kk d h h · ta l '·" bl ö . . . rmde ıkı arkadaş evvelki gün ha ın a u angı s Y ş ... r r e z - Şımdı, ~u meclıste, bıribırınt 1 t k 
1 

• d . k b .1 söylemeyi zııid addedeıin•. tanınııyan kalmadı, dedi. İçimizde si emk aNı~esm e 11 am bı oynar· 

Kendi sahasında cihanşü-
t . .. ar en ışanın yaptığı ır hile 

Takdim merasimi esnasında sofra. yabancı da yok. şimizı mu;ı:akereyc d ' b • 
baahvabU'lrız. Evveli, nınden ııuyu Leonu kız ırmı,, o d_a ıçaganı 

ya oturulmuş, bir yandan da yenıeğe " " k k k d k l d 
baı:lanmıştı. meselesini konuealım. Dfındnr beyin, içe t'fP. ar a aşını sag o un an 

Almanlar Rusyada tarihin en 
büyÜk harbini yaparken bu kanb 
harbin mesuliyetini ne Ruslara, 
ne de İngilizlere dei1J doğrudan 
doğruya Amerikaya ve bunun ba
'ında bulunan Rooseveltle mua
vinlerine tahmil ediyorlar. 

Almanlarla müttefiklerinin bu 
kanaati ı,atf mahiyettedir. Çünkü 
gerek Avrupanm 1:arbinde, eerek 
cenubu ıarkisinde iğtinam ettik· 
!eri vesikalara göre Fransayı, ln
giltereyi, Yugoslavyayı. Yunania
lant harbe sevkeden Amerikanın 
tefçİİ ve yardım va.adi olmuştur. 
Rusya)'l da Almanya ile harbe 
!Ürükliyecek hazırlıklara sevk 
edeo Amerika olmuttur. 

Bu&Ün de Rooseveh son sö:ı.le
rinden Rusyayı ve f ngiltereyİ 
hııırbe devama te,vik ettiği mana
,, çıkanlmı~tu. Amerikada y~ni 
dünyanın harbe sürüklcnmcsme 
ale)·htar olanlar &'ayrctlerini gün. 
den güne arttırdıkltuı bir ıamnn· 
da R,cv>seveltin kendi taraflarlan 
da bugünkü tnhrik polôtikasına 
devam edilmeyip doğrudan doğ
ruya harp ilan edilmesi ve hiç ol. 
mazsa Almanya ile diplomat'k 
münasebatın keıilmesini 1srarla 
talep ediyorlar. Fekat Amerika 
Cümhurr<'!isi bu k11dar ileri gitmi
ye fiındilik taraftar değildir. Hat. 
ta Fransdaa Alman zabitlerine 
vukubu1an suikasdlerden dolayı 
rehinelerin kwtuııa dizilmesinden 
dolayı nümayif yapılmasına mü
saade etmemiJtir. 

Rooıevelt açıkt.n açıia muha. 
&Amaya birmek istememektedir. 
Çünkü reımen harbe ginnesi Ja• 
ponyayı da otomatik olarak A· 
merilca aleyhine harp açmıya 
sevkedecektir. Zaten böyle bir 
hale ha2ır bulunmak üzere Ja. 
pon:va herhansi ıuretle kendisini 
bailıwnak istemediğinden Sov• 
yellerle harbe Rinnek husuıunda 
İstical etmemektedir. 

Muharrem feyzi TOGg 
t -- - =--

iTiZAR 
cEnver Paoıı Rusyadaıı tefıiknın•a 

rıu: mızın çoklu unrlan bu'!iln kona
madı. Kıırılerimlzden öziir dflerfz. 

---ınHt,.HffnMltlnttttıttttffttttıtıııtıııınıt•i: 

L .. ~.~~.~~~.1.~~~~ .... !~~.~~"j 
Bir babanın •11/titlı· 

na bırakacalı en t•• 
miı, en tükenme% mi
ras, ş•r•f fi• nomııı· 
tur. ••• 
cHer ko}'Un kendi bacağından 

fl&ıhn tarzında bir ata aozumüz 
vıırdır. Runuııla bir ıuetnn, an. 
cak o ıuçu iıllycnin mes'ul tutul
muı !Azım geldltl anlatılmak is
tenir. Bu böyle olmak gıır<ıktir. 

(1 inci sahifııdnı ıfııM#l) 

olurlarsa bunun aonu alınmaz; 
yann Hitler kalkar, bilikia 
Rooseveltin bütün dünya aha
IİIİni yahudile,tirmek istediği 
icldiuuu ortaya atar ve bunun 
Yeaikalan da kendisinde saldı 
ohrr. 

mul olmuş her bOyük ndnm gibi, ih. 
U.aslarını tek ~ubeye inhisar cttir
mC)'i tenczzill sayabilecek kadar yük
selmişlerdir. Kendllerlnden evvelki 
nesillerin yirminci asır medenlyeUne 
yadigar bıraktıkları fenni tcı·akki

lerinin verefinl hakiki sahiplerine 
bırakıp t>eteriyete daha büyük yeni. 
ilkler hediye etmek feragatini ve bü
yiiklüğilnü gösteren bu iki yüksek 
simanın tek noksanı, projeyi hakL. 
kate çevirecek maddi imlı:nndan mab 
rumlyettir. Şlmdlyo kadar, para
sızlık yüzünden maalesef hep kağıt 

dunun ıabuna ve suya ftıtiyacı olma
dığını, yemek ııaatlerlni uykuda ge. 
çirmenln de uzviyeti beslemeğe kilfı 

geldiğini, rökor kırmak ııerefl için 
değil, aır! yeni nuarlyeler kurarak, 
beşeriyete hizmet enıellle bizzat yap. 
tıkları tecrübeler netlcesfnde isbat 
eden bu iki fedakar Aclcm oğlunu, 

Ferhad, babasının, göklere mi çı. 
kardığı, yerin dibim\ mı batırdıgı 

belli olmıyan misafirlerin heı-biı iııı, 

takdim merasimi devanı ctti~i nıud
detçe, dikkatle sOzmilştü. Bilyuk ser
mayedar Semih ve Nusret beyler 
dıyc tanıtılan fkl zat nıfüıtc:ma ol -
mak Qzere, ötekilerin hC'men hepsi, 
Tahsin beyin, hulyalarl:l ve proje. 
!erle geçen hııy11tında daima tesadfıf 
ettiği neviden, la adamı ismi takın. 
mış, macerapeıeet, kapkaç insanlara 
benziyorlardı. 

evvelki gün bırlikte tetk k cttığ mıı yaralamıştır. 
ve a1kl (!zerinden yaptığ:mız hesaba Yaralı derhal hastaneye kaldı· 
nazaran... rılmış, suçlu yakıılanmıftır. 

Bir babanın bUP. lıledlği suçtan 
veya tercfsız hareketten mes'ul 
tutulmaması llıım gelfr. Fennlık 

tarafı böyle olduğu halde iyilik 
Uırafı hiç de böyle değildir. İyi
lik, temiz şohret, oerefll hareket 
babadan e•llda geçer ve lıerkeıı 
.ıserefli, namuslu bir babanın ev. 
lidını, babasının temiz oöhretin. 
den, nezih namından llrülme bfr 
hllle içinde görftr. Evlllt da bu 
hakikaten takenmez ve •skimeı 
nıire a layık olduğunu iııbat eder. 
ıc hayat yollarını daha kolaylıkla 
geçer, hayatta aıılacak eniellerl 
daha üratle aear. 

Biz finiler, 'büyiik ve aaym 
Devlet Reislerinin evrak do· 
lapnndaki veıikalan öğrenme. 
llikçe, iki tarafa da inaama
lllllkta :muur ,örülmeliyiz. ÇiJn. 
lıii vesika dolabile propap.!!da 

'tlo!.Tı aruuıdaki farkı bafka 
tartG aalamamıza imün 1ok. 
t•. 

bugOn evimde misafir etmekle bab. 
tiyarım. 

Azaryan efendiyi bir kellme ile 
tanıtacatım. Mösyll Semırof'la Mös
yö Aksarof'u onun sayesinde tanı
dım. Kendisi, kıymeti bilinmlyen giz
li cevherler keşfetmekti! yekta bir 

üst.ünde kalan ihtiralarını saymakla zattır. 

bitirmek lmkAnı yoktur. İnsan vüeu- Semih bey ve ıerild Nuaret bey. Tahsin bey, misafirlerin kadehle. 

. * TRAMVAY • ARABA 
Sermaycdaı- lkl ortılktan bıri, Se- ÇARPTŞMASI _ K d ı. •· ·· .ı 
'h b h'b' . .. ,. il k . a ı .. oyunı.ıe 

mı ey, ev sıı ı ının ~oı:un estı . IK b • I ·d 4 7 1 ur aga ıya gı en numara ı 
. - Mü.,a:ıde buyururı;anız, ufacık 'trnmvey arabası vatman Refık'in 

bır mill~haza dermeyan edeceğım. Jidresindc olduğu halde Söğütlü 
Ruyurdugonuz gibi, :raııtığımız hıı- . t d b 1 k'' - ·· 
sap, Dfındar beyin vesalklne istinat, ıs asyonun a ku un~n20 oprunun

1 dl .. 1 lb k' b' •. d b .. , altından geçer en "' numara ı e yor. , a u ı, ır .. ere c, u ıı,ı 0 · ı 
h 11' d t tk'k t ;ıc 1 ed tente ara ası ı e çatpıvmıştır. 

nıa 8 ın e c 1 c nıe cap er Neticede arabanın oku kırılmıf 
müta!P.s ındayım. 

tramvayın isr ön camları parça-
- Buna bence lüzum yok. lanmıftır. İnsanca z.ayiat olmamı' 

(Dtıa.mı 11ar) tır. 

Şeref ve namus, hayatta kaza. 
nılacak, muhafazn cdılecek ve ev. 
lfıttan e\·lilda kalacak en deierli 
lıadn!!dlr. 
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cumhuriyet bayr1111 

mü na sılaetil ı 
llilll Ş.Jl• Dnl•t 

Rculerl aroı11a tebrik 
.,. tcşelcJdlr t•lırafları 

teati etlildi 

s±&L ı . z sn sa - T ~vtR1 EFKAR 

IDünya harbi 11fl.!!ılJm:M:1!31#131.1 
ns.ctı ... , 1 Amerika lmı ııkareh si 

ı 1943 de 100 ~8:':::'='::::·-::a. 
İNGİLİZ TEBLtat kinlumdan i.elWe etmifler, SoYyet 

İspanyada 
muhtekirler 

idam ediliyor 
KAH]IUJ, 31 (A.A.) b • t tı.tarya menileri önlnde, beton sı-

Ortaşark tebliti: . ın aggare tmaldardan, toprak illtıı.'kimlardaa, B. luırtu izenn. pli 
Tobrukta dün hüküm &t1ren biyiik k aırhlı siperlenlft ve demiT engeller- ••ll• ... gtl•ntı çılctı 

kum fırtıaası aifmaem llaı-eUQD.a gapaca den mütekkep birbiri ardına bet •AD'll/D, 81 (A.A.) 
engel olın11Ş\ur. Çtl•kü hgllia ketif (enber tesis ~lem!Jlerdir. Binlerce İhtikar suelulannın idam edlle-
kolları hiçbir aümanaatla kart~ kara •a)'llin41en derin baı ajlar 'im- eekleriftj bildiren kanunun :pnn, 

lahtl.:3 &S! 

I lntlfl Fud ,.. ......... Filli Okyarı 
,-.~~TIAI -rll" .~Jfıi 

Stf-1 flrka reislerinin hayatı 

T efrlll•ı ıot Yazu; Ziya Şakir --·--· 
Mondoros mUtareke•lnln 1 m z • t.a n d • I • 
daldka•n IUbaren bir kaynatma baflamıfb 

Cümhuıiyet bayramı Jnin.ee. 
betile ln&ılterıı Kralı ldajel!w al
LıDCı ~. Arjııutiıı Cilmhur
reisi Vekili Ekselins R. 8. Oa8-
L11o Lehisıaıı C\lmhurreuıi Rapkf. şm Cüm"hurreiııi Eluıe
lins P. A. Serdo, Ruman)"B Bii
kümet. Reisi Mareşal Ant.onescu, 
Yemen İmamı İmam Yahya ile 
Milli Şef ismet lniiutl arasında 
tebrik ve teşekkür u•lgraflan te
aü cdtımtştlr. 

madan geftlf blr bölgede haıeketle- lzlanda açıklanrıda nılmaotur. 1 aont.efrindm n-... meriyet 

rln\! devam ~]erdir. liudut b&.1- Alman kumandanlı~, 'hnndan "'e mevkine girmem dııhıı şfİfıcffden Fakat bu, doğı-u bir düş!ınce değı1di. 
gesinde İngılb kqif kolları yeniMn bir Amerika muhribi karadan ya'Pılan 'YC gtinlerce süren tesirıni göstermiye başlamıştır. Seferberliğın ilk giinünden itiba - bunların hesabatını açık almla eda1a 

buınaı. Fakat bu pleyanh :za~ 
larda, bulanık .auda balık avlanlllk 
Iauyen earazkiranm ıtlikı lisan .,. 
lcdfklcri bu deni beyttanda btıam 
hakkin duçar olabileceğim ufak bir 
tecaTiize tahammül edem1yecetilnl 
zatı devletleri de takdir bayoronıL 
nm.. Memlekette yalnız Kuvnl Mft
liyC'nln hüklm olduğu, mfitareke f&o 
rait.i icabınca aramıza kanşacak o
lan ccanfbln akdi sulh ile buradan 
uzakla"tıgı zamana kadnr, muıın • 
bet11iz taşkınlıklara hC'def olmıyacak 
Wr mcvkie Ç('kılnıeyl tercih et.tini. 
A~ker olduğam tçin, tensibi devletle
ri üıeıine iradei eniye tstihııal et. 
medikçe A vrupaya mezun en gitmlye 
sallhiyettar olmadığımı bnirlm. Fa
kat bazı mülahazat, bu taı-zda lstih. 
sall mmmlyete ~ etmekten ıı. 
ni menetti. Zatı Şevketmeabı Hazreti 
Padişahi, her bir lradatı ııenf7eleri
nin en şcdid mutavaatkin oldptuma 
ftimat buyararak bu hiliifr ani ha. 
reketinıi mazur aihiirler kanaatindu.. 
yim. 'M.aahaza, badema bı1fill hlzmed 
a.brlye ifaaına 'kudret:u,p olamıya. 
cağımdan, ayrıca takdim ett.iita res 
MI ktıdanamemj tenif buyurarak 
mua111elet tekaiWiyemin ifa hyaruL 
Jl'lasını aureti mahausada i9Ü!'na• 
eylerıııft. 

faaliyette bulunm~ardır. Bütün he daha batırıldı 1stikeaftan sonra banvn üzerine, iç Şimdiye ladar «izlenmiş olan 
1 

ron dort buçuk senedenberi felce ut-
defJere nnlDUJ "'e İngılh kuvtttleri gün süren hiicnma geellclı. 1ld )'ÜZ- her nevi mal •Ufa arsedilraif ı~ ramış olan (eflı:irı 111Dumiye) de, 
düşmanın fuılalı atqlnden bıtifade den fazla top, Sovyet mevzilerine bulunmaktadır. Mc..ndros mütarekesinin ımzalandıtı 
ile tam k~ıfterııı1 yaparak dönmüş. NEVYORK 31 (A.A.) at.eş püsktirmiye bqlad•. İstihklm Algesiras etra.fında büyuk mık dakikadan ltibart>.n bir kaynaşma 
lerdir. Joarnal of Commerce'ın zikrettiği mensup askerler, dikenli teller a- tarda buğday, arpa, vesaire mey. başlamıştı. Bun\ln ıçinde, mfithiş 

ALMAN TEBIJ~İ Vaııngtonun salihiyettnr mcmbala- rasından yollar açmakta ve alev dana çıkanlmış ve terkcdflmiştlr. (intikam) unı;urları da vardı. Buna 
lran Şehicşahl' ın doğum 

yıl dönümü 
ANKARA 21 (A.A.) 

İran Şab1n~ıı.hının doğumu yıl 
d®ümu ııd1na.eebetile COmlıurre
bi ismet İnımii ile Majeste Meh. 
med Raa Şahp~hlevı arasında 
s.brik ve t~r teıgnfları te

ati e4ümiotir. 

Mar•t•li• t .. e1ıdı.ürl•l 
Ankara, 31 (A.A.) - Genel

kurmay Bqkanı Mareşal Fcnl 
Jakmak Oiimhurlyet Bayramının 
is inai' yıldöo•mll mWıasebetlle 
aldıiı tebrikle~ ve bu vesile ile 
gerek ordu ııeıek keııdı hakkmda 
bllclbilen iyı temewıllere tefek -
ldiıierlnln ıbliğuıa Anad<ılu A -

j&umın cı.i&l«.ini rtca amitler-

dir. 

\. 
a ..... ,... -.... ..... _ .... ._._... 

Amerlk• niçin 
bir turlu harbe 

gfre .. lyor? 
ra.r.üm1-. 4..-ııU 

BERLIN, 31 (A-A.} rının bildirdiklerine göre Amcrllrn makineleri hala ateş etmekte o- Bir çok yerlerde bu~ne kadar binaen ağır başlı ve salim düşünceh 
Alman orduları Başkllınandanlığı.. hükiimeti 9418 senesinde 76 bin hatta lan sığınaklara kadar ilerlemekte ortada görünmıyen e,yıı ve yiy&- zatlar, (barbın başlıca mesulf!) te-

nın tebl!ğı: ıoo bin tayyare inta etmeyi düşün- idi. Sovyet askeri, inanılmıyacak cek 111addelerl makm •t> ueaz fi- liikld edilen Cemıyet erkanından ba-
Bı ıtanya iaşe gemilerine karşı mektedir. derecede anudane müdafaa edi • yatlarla piyuaya çıkarılmıetır. I zıla.rının derhal İstanbulu tcrketme-

ınücadelede Alman denizalt.ıları ce- Bir malıarip daha batırıldı yordu. Eski Osmanlı kalelerinde \. ,,/ lcrıni muvafık gorfiyorfardı. 
man °2 bın ton hacmind! 16 Brıtan- · · d .L ı d - _ı · ,. Taliıt Paşa :faslında arzettiğim " va .. ın......,.n, 31 (A.A.) _ Dnhrll•e ıçın en çuu maz ereceoe genıv 

13 
y t

'· et •-• bl d t n '" 

6

w • ·r k J • d'J · • u na n rribi, nı> TaH'tt Paşa, ne C'cmnl Paşa ya ... ar gem ....... , r es royer Vç Nezaretinin bilcJirdiğine göre 30/31 ve gırı t oridor ar tesıs e ı mış- ... 
bir devrive """""'İsi lr.ıtırmı•tır. • B 1 11 d 40 h tt• ve ne de Enver Paşa, bu fikirde de-.. ..~.~ .. llkteşrin '""'esi cRuben Jaınes> is- tı. un ar mazga ar an a a B

._ Brltanya tonreker1 bir torpil e>'' SO b b l v h. h • ğıllerdı. Her U"Ü de, memleketin düş • .,. ""' ' mindeki Amerıkan mubıibf bir tor- om a atı masına ragmen a- • .. b
-"iJ • ...___ ,,ı;. ı tır 1 k h' re ·ı n e s l man ıstılaınna uğnyacağı giınlerin ısa _, e agır ....-ra -ram f • nilJe batırılmııtır. Mubı ip Atlantik. a garnizonların bir ısmına ıma 

Atiantilrte ve U%1Ul me."l&feli Al. .. · k · _ı· arlreslnde, gızlice çıkıp gttmeyi 261 te İzlaııdanm ıimali garbisınde bir ye temın etme te ıoı. 
man ııavaş tayyareleri Cadlzln şimal I I •d d•ıd• addet.mektelerdi Fakat bu merdce 

kafileye refakat etmette}·dl. Hücum topçusunun işbir iği e J am e 1 1 dliv.ilnceleore, nıhayet maDtık aalebc 
hntJStnda 2 bin tonluk bir tiraret ······----.. ·---·----·- ilen taburlar, istihkam sisteminin "' • 

gemistnl batırmı~lardır. AL M AN ikinci çenberini yarmışlardır. Ha Stokholm 81 (A.A.) - Rô)'teT: et~ p h 
1 

lmTveti yf 
h'ALYAN TEBLİ~İ va muharebelerini topçu düello. Berhnden alınan haberlere gorc ver aı:ıaRı~ aya ' • 0

0JJA. 31 (AA.) L. L_ 1k1 _._ . ln fta•'-d'l -ı· ıne harekete geldi. Süratle, f\I kararı n su, topçu düelo.unu nava mu1U1- Alman a-erın ""' ı m .... ! 
f taıyan ardulan umumi karargi. t b ı • g"' İ rebeleri takip ebnekte idi. Bütün ftzerhıe Yamanlı rehınelerden on i~ verdi: 

hının 516 numaralı teblıii: e ) düşman ateşi Alman kıtaları üze· idam edilmiştir. - Madenıki, memleketi terketmek 
Şımali Afnkada Toeruk cephestn- ) lamn geltyor. Şu halde. mallüp ola. 

(Biriıtd HJ&iftdrıt deva.m rine tevcih edilmi~ti. rak ,.ıkuğım memlekete, galip olarak de t11pç11 kuvvetlertmiz ke'\tf bir ateş Jılanstei.ıı'in plvade tümeni ve onunla Jlk k d s o v y E T .. 
ı .,, günün ak•amı, .uman an- g'ır~<!k bir yer bulmalıyım. faa}ıyetlnde bu unmntlardır. bi K eraı Pflugbeil " L ~~ 

ie rhğı yapan orren lık mühim bir karar almaa zo - Almanların yardı111ı ne. yokuluk İngiliz tayyarelen 'l'rablu.<1 ve Bin- kumandasırul.alr.i bava filcıeu yar1111 b l Al k t 
i 1 runda u unuyordu. man 1 a· b ı • v • hazırlığı çarçabuk ikmal edildi. En-ırazı ilzerıne alnnlarını yenık!m IJ er. adaya .... den t....r.azlan zorlamak au- 1 • h"" 1 t e 1 g 1 

•· ....,. arı dayanmalı ve yenı ucum ara ver Paşa, atatıya aynen naklettiği. dirC:oı- kesi-inde kıtalarımız lffü•- retile kuanmıştır. mı kalkmalıdır, yoksa geri mi ça- (J -· • eaAifedrıt ~) mis mektubu yazarak S&dria&a lı-
.. - m ., Doneç havzasında da Alman ve - nl--' d "\ E . b h . 

manın yaklaşma teşebbWile:rlni akim gı .nı9Aı ır r rtesı 98 a yem - toplar ve sıper havan topiarı tahrip Mit Papya gönderdi. )futıeflk lnıaları yenılnuıı düşman den hücum emri verilmiftir. e"-tıtır. Ma-... ur, lıırukmı~lnrdır. kuvvetlerinin takibine muvaffaki- ki "-'" cvz;cı 
İkinci gün, Sovyel tan arı, Bır Sovyct tank birliii merkez cMütarckei mtınferide dolayısile, Vall LOttl Kırdarın 

beya11atı 

yetle deYam etmektecllr. 

....,. le reaanes de ~ p- (BiriTtCi efllt.U•tln """'J 

Muhasara altında olan Leningrad. 
da Alman çenberlni kırmak ıçln düş. 
nıanın yapmlf olduğu bhçok teşeb

büsler pıiskürtülmüştür. Ağır topçu 
bataryalanmız, Lenlrıgrad eehıınln 
askeri ehemmiyetoo olan hedeflerini 
muvaffakıyetle bomberdıman etmit
lerdır. 

Sovyet Martin ve Rata bombardı cephcımtde bir dÖfDlan alayını baha vatanımın olmdı1ik alacağı şeldl, ya. 
man tayyareleri çok şiddetli kar- Te 16 tank t:ıhrıp etnıiştJr. kın ıamanlnda hu topraklarda nif1 
şı hücumlar yapmışlardır. Alman Kalini:a ceplıeabıcle uun menzilli bir le goremlyeceiiıae. iyaa btr ali
topçusu, ateşini, Perekopun üçün Sovyet bataryalan yeıde 14 Alman mettir. Bınaenaleyb zaten mevcut o. 
cü mU&tahkem çenberi üzerine tayyaresmi tahrtıı etmiıtir. lan meıuntyetim sam.aııuıda Jaydalı 
tevcih etmiştir. İstihkam ve piya- AJmanlann işgali alımda bulunan bir surette it g5receğ'hn1 ümit ettl
de kıtalannın gerisinde, hücum bir tehre çeteler t.arafmdan yapılan gıın Kafka~yaya haM'k:et ediyorum. 
lopları ve karşı koyma batarya- bir baskın ııtetıces1nde fehrtn garni- Bu suretle bf!tfin Jıayat ve mevcudi
ları, mayin tarlalarından. sıper • zonuııu teşkil eden 7i kişi ki.mılen yetımı, iyiliğine vakfelotim nıemle-

-it bul ....... du. Başkanı ve Rektörle beraber tek-
Ac.ı. M. Lindhers iN ıniica· rar bütün lstanbulcb araştırmalar 

delelede ......,&eketini toDUna ka- yaptık. 
dmır Mrpt• mak bltml)'a .....,,af. Sayın &,vekilimizden telakki 
f.k obıcak msdır? a.m.. baklrın- ett'fiim emirler mucibinc;,e yurdun 
da lıa&.y kolay bir laiikilm Yerİle- Ünivesiteye yakın bir yerde ol
ma. M. ROOMVelt, her ne ha- muı l~umlu idi. Bu itibarla 
......_ o'-- oLıun, heme iftirak mevcut biaalar arasında Ünivcr· 
etmiye kati ..-ette karar vermif •Üe taJjm taburunun bulunduğu 
gibi söriiaiyor, ye bu "--• binadan ba~umı bulamadık 
tatbik etmek için ele elillden ce- Yakındakı bir binayı da yemek. 
len IMr feyi yap.,._. Reiaİıı:Üıll. hane olmak üzere muvahk gör
hunm her yeni nutku Alrnanyaya ldük. 
bir deiil, birfraç defa hile ilim Araştırmalarımız ve binalar 
but. ma.dildir. Eier M. Hitler, hakkındakı kanaatlerimizi Başve. 
bina ~ asabiyete kapılıp da ! "-ilimize iblağ edJlmt-k üzere Ma. 
mana ohmduğu tahkirlere nnıka- arif Vclüline. aneltık. Eğer Üni
befıe7e bllnpak olsa7clı, (ade- ,veraite talim taburunun bulundu
mi aideiale) alen. ma.:.deleei. iv bi11anın tahliyesı lı:abıl olursa 
ne de rağmen Amerika ie Al-

1
orada yapacağımız yeni tesisatla 

manya ananda harbin resmen bayat şartlarında güçlük çeken 
infilak etmesi İflen bile değildi. talebelerden 400 e yakın genci 

Fakat Alman Devlet ResinİD, yatırabileccğiz. Yemekhaneden 
aıruı relmedea memleket.İllin ba· de yemekleri temin edılecektir. 
... yeni bir saile çıkarmamak Bu yıllardaki mşaat müşkülatı 
ınetuıet ve kuvvetine malik lıir malumdur. İleride imkan olur oL 
ı.at ~, p..diye kadar takip maz muntazam talebe yurtları 
ettijj &İyuetle sabit ohmııf bir yaptıracağımız zamana kadar bu 
keyfiyettir. Bu sat, bazan sene- gibi tedbırlerlc ihtıyaçları karşı. 
le!_le his.siyatım saldamunu bili- lamıya çalışacağız.~ 
l'or, senelerle sillUt etmek kudre
iİllİ ıöateriyor. 
. Ve ha ..,.ecledir lô Alma :ra 
ile Amerilua ..... da bili ...,en 
la.rJİ ......... ır, llill Nev-

Bir san'at 
hadisesi 

Şark ce1hesinlıı dığer 'kesimlerin
de askeri hareketler devam ctıııekte

dır. Karadeniz 1r.•resınde Alman 
savaş. tayyare tcşkllfon Öpat.orıe 
ve Kere; Uman tesisatını bombalaınış 
ve bu çevrede ceman 1:? bin ton lıac
minc!e beş şilep batırılmıştır. 

Kırımda Alman ileri hareketi 
süratle devam ediyor 

Roma, 31 (A.A.) - Stefani: 
Bu sabah doğu cephesinden 

Budapcşteye gelen habsrlcr, Kı
nm berzahındaki Sovyet müda
faa hattının yanlma.sından ııonra 
Alman tazyikinin rııukavemet e -
dilmez bir raddeye gddiğini ve 
ricat eden Rus kuvvetlennın va
ziyetlerinin gittikçe daha çok va
hamet kcsbettiğini bildirmekte
dir. 

Sovyet kumandanlığı, Perekop 
önündeki mevzilerde aylarca tu
tunabJeceğini tahmin ettiğinden 
daha gerilerde yeni bir mukave
met hattı tesis ve tahkim etmeyi 
ıhma! etmiştir. Kırımın merkezi 
olan Smiferopol' da sivil halk pa
nik. içinde ve kütle halinde Kcrç 
boiazı istikametine kaçmıya te -
tebb"ı etmektedir. 

lerde.n ve kuvvetli sığınaklardan öldünilmu~r. ketimde kalarak dinime, milletime, 
müerkkep müstahkem hatlara ge ' r,.~nupta Alman ilerleyiıi pıtd1şahıma hizmet edeneınekten mit_ 
niş bir gedik açmıştır. Sovyetlerın Kuybichev, 3 1 ( A.A.) - Reu 

1 

tevl'Jlıt te~sfirüm pek biiyüktllr, Fa-
anudane müdafaası karşısında, ter~ kat, KatkasJada bir lslam isUklii.li
hücwn, çok yavaş bir tarzda a - Bu son hafta zarfında cenup- nln husul bulmuına )'ardım edebil. 
razi kazanmaktadır. Stukalar, ıaki Rus mukavemeti ~ittikçe şıd imek Omldı, tee.'!lrllrümü btraz tadil 
müthiş bir kuvvetle üçüncü m\.1s- dedenmış olmasına ragmen Sov- edıyor. tlerlde bmnet edebllmek im-
tahkem çenber u··zerine hücumlar ··et fa · t hd't altında 

yet mu a ası yıne e 1 kanı hıııııl olunca herhalde gellp bu. 
yapmışlar ve biraz sonra bom - bulunmaktadır. Alm~n.lar, .. il~ri rada aynı makSAtla çalışmayı tercıb 
bardıman tayYareleri ve tanklar hareketlerini yapmak ıçın muhım edeceğim. Şu müşkül zamanda de.. 
hücuma kalkmı~lardır. Sovyet miktarda kuvvetler kullanmakta rnhde bayurduğunuz ı vazifede mu_ 
tankları. Almanlann cenahlarına ve verdikleri zayiatı hesaba knt- vaffakiyetnıW Allahtan ~ anı 
gırmeğc teoebbü. elmİflcrdu. maksızm ilerleyişlerınin surarti fi-

1 
ll et ederim. ? 

Tankwa binmit olarak ilerlryen be · . L-....&..-tme - --ı,.,..,,.k 1 rm 
ngmı _,....., mqe _. ........ - - 8 Teırinf•a.ni 1114 avcılar, mevzilerini işgal eylemıt- tadırlar. Alman ileri hareketinin ENVER 

!erdir. Topçu, teemrküz ettirilmış esas hamlesi Donctz nehn istika-
b d k d r. k luet Pa•a, aynı günde Cemal Pa. ir tarz a ateş etme ·te ıı. ra ·at metinde ve Oonetz havzasına ka- " 
b h · - k- -1 .. · "3dan da bir mektup aldı. Onda da, u ücum gerı pus urtu muştur. dar Sıalıno doğusunda Rostova ... 

Kat'i netice günü olan üçüncü 
gün, tayyarelerin, topların ve di
ğer harp aletlerinin gürültülerlle 
bütün bölge inlemektedir. En bü. 
yük çapta havan ve obüs topları
nın tarrak.aları ile yer sarsılmakta 
ve büyük mermiler huzmeleri Pe
relt.op üzerine düştüğü zaman bir 
yanardağın faaliyete gcçtıği zeha 
bını Yermektedir. 

karşı bit cephe taarruzuna deva· 
mı istihdaf etmektedir . 

Taganrog doğusunda bir lca -
saba bir günde üç defa elden de 
geçmiş ve sonunda Ruslarda kal
mıştır. 

Rus hava kUTVetleri bu keaim
de ehemmiyetlı bir rol oynamak· 
taôrrlar. Sovyet tayyareleri iki 
günde 2 1 düıman tayyaresi tah
rip etmitlerdir. Bir Alman hava 
meydanı da cıddi aurette haaara 
uğratılmıııtır. 

Kan.deniz Rw clonanmasanm 
YUİJ'•Iİ 

Londra, 31 (A.A.) - Daily 

ın aatırlar •ardı: 

Maruzu çaklri keminelcridir; 
Uzunca mudchıt düşündükten soft.. 

ra, bu aralık memleketten uzaklaema. 
yı muvafıkı ihtiyatı telikki ettim. BI_ 
lhlm, bırçok mahnımu bayi eşhaa, 

bu uzakl&411'1lıya başka mlna "'tmnlye 
çalıeac:ıklar. Lakin sis herlı.esten d
yade b1lirsinf1 ki, benlm ef'al ve ha
rekatımda kanundan, kanuni moame. 
littan tevakkt etmemi kap ettirecek 
hıçblr şey yoktur. Siyasi 'Ye idaıi ıc. 

raat ve e!'alımln Wfesi ~in birer 
birer cevap vermiye, e!kin mfllette 

İstanbulda pek ldmeealz bırakn11. 
ya meebar oldajıım evladü l1allml 
atı deıt'letlerinia hlmayel neell>ane
lerınde ııöreceğiıae itimadım kavi ba_ 
lundutunu aneder ve kari'ben yine 
teşerrüf edebilmek ümidi visikt De 
!favi 11.zımei veda eylerim. Sı:rretl mta 
hakkakada mllbel'ff eTittınizi öpmek 
liğfme mliaaade bu1t1rmnn Pqa Has. 
retleri. 

Bdllrite Ntrnn aırlnb 
Btri7tef 'F~ 

AHıllE'I' CEMAL 
İzzet Paşa bu 'Jllektubu aldığl za. 

man, mektup sahipleri istanbulu 
_ yedi, tıeklz saat ev\•el _ terketınıe
lerdi. 

(Devamı var) 

Hltler rehinelerl 
affetti 

(Birinci etılı.ıf ed.n cfoıun) 
FranaızJar nıılll komitesi azası 

du 6 kit! bulunduğu halde aa4' 
on beşi 68 gece vazlft>&i başındaa 
ayrılmış ve saat 16 da bi.iroruııa 
bttışlk intizar odıı.sında mesai ar. 
kadaşlarlle beraber 5 dakika ııs. 
lim va:zıyetinde durmuştur. Gs. 
nera1 de Gaulle'fin yanında HIJr 
Fransız fllosu kumandanı Amiul 
)luııalicr, Hür Fransa hava ku11. 

Tetlerl kumandanı General VaHıt, 
HaTCiye komiser Dejean, Man'9 
komiseri Plevin ve AdJlye komi. 
eerl Pr. Canin bulunuyorlald 
BUr Fransa amum1 k.ararp)n • 
ıtasında, baştan aşağı bt-rkes ~ftf 
llwar ve a.ııkerler de dahtl r; da
kika selinl vaziyetinde bulunmaı 
n biittın Britanya dahllhıde Fraa 
au tayyarecileri ve bahriyelll~ı4 

ayni tekilde hareket etmiştir. 

(1 ... ..,..,..,. ÜWMA) 

nuUnmu müteakip Baıvekil doktor 
Refik Saydam muvaf!aklyct dileği 

ile kurdeliyı keserek sergiyi açmış. 
ttr. 70 e yakın ressamııı, 285 paJTa 

Diğer taraftan Kerç boğazı 
bölgesinde Alman hava kuvvet
lerinin durmadan yaptıığı bombar 
dıman Rua kıtalarının Kafkaaya
ya doğru kaçabilmeleri imkanını 
da ortadan kaldumaktadır. . -·-- -T eleıraph gazetesi cKaradenizdc - - 7CT 

-·-- ~- ~ 

Jorltta bir Aim.a SefWi mevcut. 
tur, hili Berlinde Amerika Se
firi 1olua bile. aefaret erkim ,,._ 
aile ifa etmektedir n bili iki 
de.a.t arasında resmen, ( mÜH
ıebatı haaene) cari bulunmakta· ... 

M.aın.fih MiDed•anın miina. 
aebatmda bir mali daha göate
rİlenıiyeceiiai unneUiiimiz bu 
Pyri tabii halin daha ae kadar 
.s.. .. edeceii cayi ıuaJdir. Yu
bnd. da dediji.is üetoe M. 
~ harp aleyhİllCleki mi. 
'l!adelelet inin Amerika efkanumu
ldiyea &zerinde teari muhakkak 
eı. 'hı •.m.. M. Rootemtin 
tidıletlıi a,~· · dabilde IMa 
•' atfehlc:i :rmm-. b.ariç&e de 
'!'- Hidu ia ...._ tiia: ı t-.i ih-

tablo ve 8 beykeltraşın 16 eserle i~

tlrak •Jlemlş oldukları devlet- resim 
sergisini hazır bulunanlar bflyGk bir 
alaka YI t.akdirle gezmltler ve Baş. 
vekil doktor Re.flk Saydam kendile
rine takdim edilen ve jüri tarafın
dan eserleri derece alan re&ea.m ve 
he:vkel tr94lım t.altdir Ye tebnk eyJe
mi~tir. &serleri derece alu anat
kirlartmıı şunlardır: 

~ bir tetel>büaii 
ilkim kaldı 

Berlin, 31 (A.A.) - D.N.B. 
nin öğrendiğine göre cephenin şi 
malinde Sovyetler dün bir köprü 
başıRa saldırmışlar ve kanlı zayi. 
atla püskürtülmüşlerdir. Bu mu
harebelerde Sovyetler 60 subay 
ve 600 er ölü bırakmışlardır. 

Alman piyadesinin önünde, 
c Tatar çukuru> na kadar son 400 
metrelik bır mesafe kafm11tır. Son 
kafi hücum başlamıştır. Heroey 
bu hücumun muvaffakıyetıne hağ 
lıdır. fstihkam kıtalarının lağım
ları ile bıı gedik açılmıştır. Aa -
kerler, buradan müstahkem mev 
zie hücum etmektedirler. Stuka
lann bombalara ve bataryaların 
obüsleri muazzam c;uk.urlar aç -
maktadır. Muharebe meydanı, 
ifade için kelime bulması imkan
sız bir tahrip manzarası arzet· 
mektedir. Bütün çiftlık evleri 
müstahkem müdafaa mevziı ha
line getirılmiş olan bir köy zap
tcdilmiştir. Biraz. sonra da başka 
bir alay, Perekopa girmiştir. Pe
rekopta her ev ayrı ayrı hücum
larla zapteclilmiftir. 

~~;~~:~A~::l::a~
1

:::: ::
1:a;: SÜMER ve T AKSiM 

bölgesine gırdiklenni söylemekle 
övtinmuşlcrdi AlmanJaı Kınm 
miıdafaa böl!!:esınde bır gcdılıt aç
tıklarn:u bır hafta evvel bıldırmif 
lerıse de. mutaarnı. AIA.lanlar rı· 
cate mecbur kalllllŞlardı. Bu defa 
da belkı vakıtsıı. bir coşma karşı· 

~ clainıa .. •·_.:.:_..1 ...... analc ile.- , lrOZ Onunae ua-
V ·~•..aır. t....:: ..!.:ooe..elt de lııir 
t~ ber çok tiddet göı
tatb:ı_ .. ~ L--~her, . dij~ taraftan 
_.__~ ~ il.liııatW.w ha· 
·~ etn.,i 4ie bib.ı ...-. Me. 
.._ Alın.a tabtelhehirJen.M A-

~~~erin~ ara ara torpil
~-.z dibaıe cöndennesi 
... 1- • he.aeq ileri atdrnıya_ 
kabeie.ia ~teville 11111-

Ameriu. ~:-da.· B. ela, 
....... , ... .;---........ da. 
Wr Awa.,_ ~ •tr lek.tiai 
.. tet'edtlat ettiiin aliıı"1demetr-
ııebiline de ba -~~ ~yli-
41.ba a,.ct Atnedua • biı.ce, 
... "" L-•· ~ ili lllia·cıwun' ucuÜa kat'i bir b -
...a;:_ oltıuD1.k deınıesine -"-- arp 

•d il . _ı.._ -•ue .........._- en K""l'IMlldcıclir ._. 
:-:..~ bd.rfatbik . 

Iİdcht ve tahriı . tile edilen 
..._ .. _. ·~- sıyaae 1- ol. 
fs' ıliade-n - .....,. ~ 
.... ~ .. Anıda. - Al
.. ...,. • -..i vaki nazanıe 
m ..... ~ '"'8celı ıibi aCSriin.. 

TASViRi EFKAR 

Cemal Tollunun ııonbahar tablosu 
birinci, Himid Görelln Heybclı tab
losu ikinci, Melahat Ekıncln!n por
treai içünctı. 

Heykeller: Nüsretı Sican'nın bat 
heykcli birinci, Kenan Yontunçun 
kadın başı ikinci. 

Maarif Vekilinin nutku 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü

cel bugün iiçüncü Devlet Resim 
Sergisinin açılııı esnasında ıu nut 
lru söylemiştir: 

Sayın Barekilim, değerli mi· 
aafirlerimiz, 

Devlet, Resim ve Heykel Set
iJİ9İnin bu yıl üçüncüsünü hazır
lamıt bulunuyoruz. Medeniyet de 
ğeTi otan hiçbir ifde l:>aşlamak, 
yeter olınuyoF. OCTam etmek ge· 
rektir. Ba~lamak, her zaman çok 
·· ru·· fakar devam etmek hiç-guç r. a· 

bir zaman kolay olmuyor. &ra.'l 

sonra gözlerinize açılacak müte
vazi renk ve şekil af emi bir kl8ım 
aanatkarlarımızın ellerinden fırça 
lannı ve demir kalemlerini bıra· 
kıp silah tuttukları bir bilek mah
IUN olduğa halde güzelliğinden. 
hatta zenginliğinden kaybetme -
rni .. aörünüyor. 

Milli Şefimizin son ~ezile~n -
deD bi.riıBıde eiylediklen fU .özle
n tekrar etmekte. oıılann anlat
ma! istediği hakikati hu zaman 
clile aetirmek lüzumunu hatırlat-

mak balcımından, büyük fayda 
görüyorum: 

cGi.ızel sanat, güzel sevgisi de
yip geçmeyiniz. Bir milf etın ter
biyesinde, seviyesınde, yüksel • 
meıinde, eR maddi olanlarda kud 
ret gö9terar.dr ~in rüzel ıanat 
seviyeai yüksek olmalıdır.> 

Son a.eu tarihimizin büyük bir 
parça.anda bu hakikatin tam zıd
dını görmüı olan Türk ıanatkin 
Cümhuriyet devrinde en genio 
bir niıbette eser vermek imkinı
nı kazanouo bulunuyor. Cümhu -
riyet hükumeti, Halk Partia Ye 

haJlt, bapnda buhınan büyüle in-
9'nla beraber Türk sanatkirlan
nın iiatüne titremektedir. 

Bu yönden bütün yurda yay
gtn bir sanat hava11mn doğmak
t• olduğunu 9Cvİnerek görüyoruz. 
inandığımız ve gerçekletmesine 
ner an emek verip gönül bağla. 
dıiumz bütün Türk hümanizma· 
•ı hareketinin bu cephede kuvvet 
lendiği meydandadır ve bu bize 
bahtiyarlık veriyor. 

Sayın davetliler, 

Serginin açılma törenine gel • 
mek lütfunda bulunarak Türk 
aanatkarlannın gönlünü aldığınız 
için onların ve bütün maarıf aile
sinin adına sizlere en sıcak. teıek
kürlerimi ewıarım. 

Ekmek Çllfni•I 
değiflyor 

smda bulunuyoruz. 
Sıvastopol, Karadenizdelı:ı Sov 

yet donanmasuun ba,lıca ü..U -
dür. Gerçı Almanlar SrHstopola 
kadar gelmemttlerse ve yarıma • 
danın istıhkamlan ve tezgahları 
uzun !.h zaman dayanmak kud· 
rctini haiz ise de, Alman hava 
kuvvetlen Rus donanınaaanı daha 

(Btrlıu'i HAi/•U.. dffa.m) oarkta yeni bir üs aramıya mec. 
ektDek elde edlllrltetı yenı ıe.lde gore bu" ettiği takdirde, bu donanma
biz ıaval undaıa H-96 ellaıek ejcie ya ağır bir darbe indirilmıı ol!' • 
edilecekur. caktır. Maamafih Almanya· bu 

Zllerbıde esin Ull on bulU!tall fı. cepheye derhal deniz yolu ile 
nncılar bo ırtelclar bıtıncey• kadar l'alker gönckremiyecektir. Binaea
.nıalitlanııa d_,..nı edeceklerdir. Btr aleyh, Almanyanın zaferi kazan
kıann fmnluda eetı 11nıar bttmıo ma11 imkanları pek uzaktu. Si -
olduğundan Toprak Mabsullen O!m vaatopol düpe bile, Rw donan
dun sabahtae ıtibaren Yeat unlardan masa uzun bir z.aman tutunabile
tnslata bqlam.ıttır. Bu fırnııar bu cek ve Hıtlerın kendisıne karııı 
sabahtaıı itibaren 7hi bp ebıelr gönderecei'ı herhaoei bir denaz -
1nıaı edeeeklerdır. aluya meydan okumak ve Alman 

Koordinaıyon 
kararlan 

(J ~ •1'if•dnt d111C1MJ 
K.a:rar:Ramenin dikkate şayan olan 

bır tarafı da tudur: Bu gibı !sbh
ıııatı lstihlikıne yetmlycıı mınt.aka

nrdakı muetabs11 "'eya tiıccaı: elınde 
ıulunan ve b&fka mahalden gctırılen 
nah.sulun mubayaasında kr:ndıleı ıne 

yeni fıyatJar venlecek ve mübayu. 
fiyatlarından baş,ka naklıye iıcretJerı 
de kendilerıne tesvıye eôılecektir. 

lcıtalarının naklini tehdit etmek 
tÇJn kifı derecede kuvvetli ola . 
caktır. 

MEVLOD 
Aaaaımn oiunHinin lurkmeı p . 

nlıne rast.lavan 2/Xl/941 pazar gunü 
lkındı namazından sonra Seycğltı 

Aga calllllnde okunacak mcv!udde 
ha.zır bıılunmalarmı sayın donları • 
nıızdan ve arzu bUJU!'.a:ı dink:ırde~ 
leı:ınıtzdım rıca edenı 

UtıMr&~ Mttô'-. Yiik.ıok 1'UliA•• 
Mu.ttaltb Ökrr s.ı- ..... 

SınemalanDm visi ulonlan koıııuşan halk klitlelerlni istfsp fı;m 

dar: gelmektedir. Çiınkü; göstermekte oldukları dilnyanın en mtı
auam, en zengin ._ en muhtAşem a6per !ilRıi olan 

V i C T O R H U G O'aaa 31meıı eHFI 

NOTR DAM'ın KANBURU 
(NOTRE DAME de PARIS) 

Şlmdıye kadar bötilıa sördlllderlnizi unutturmalrtadtT. 

Oripnal kDJYast Türkce k!nası 
SOMER'de "" T AKSIM'de 
Det Rolde: CHARLES LAUGHTON 

Suareler ~ yerierlniai mutlaka evvelden tedanlc ediniz. 

Yarınki Pazar: Matineler 
S A A T 9.30 da B A L A R. 

anatta eıi, kudrette benzeri olmıyan 
büyük rejisör CECIL B. DE IUf in yaratbğı 

Gary Cooper, Madelelne CarroH., 
Paulette Godard, Preston Foster 

,...._ hayat 

~:WZAFER ORDUSU fllıeseri 
bugUn LALE siAllllSRUfa 

lbkllü lııtr _,... sıbi ;renld• lllkıtluıacae. 
Ueas matineler: CnM&n.i ıa .,.. "-- ll - 13 



w Sahife: 4 1 ikincite§ı·\Jı 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm il8e1d1r. Bahçekap1; Salih Necati 
SPOR 
....... G.a!atasarayın 

rr eşale koşusu 
\ ı ı ı:~: ~:":~~:!.~~~~ ~~:sTI 

l 2 3 4 5 6 7 8 'J lJ 

'J ,; • • ••• .. ' .,. ; 

Calatnsaray gençlik klübünün 1 

tertip ettiği meşalcli takım koşu
ları dün akşam saat 8 deTaksim
le _ Şişli i_}rasında gidip ji:elmc 
olarak yapılmışttT. 

Koşuya saat 8 de Taksimdeki 
tribünün önünden ba§.lanmış ve 
meşaleyi ilk götüren atlet Rıza 

. Maksut olmuttur. Rıza Maksut
tıın meşaleyi alan Dündar me
pleyj Taksime yine biı ınci getir
mive muvaffak olmuştuı. 

Tk.indl:ği Ksanati - Sureis takı
mı, üçüncülüğü de Ali • Ahmet 1 
ekibi almışlardır. Kaz..ı.nanlara ı 
Galatnsary klübünde mersimle 
mükaftları verılınistir. 

Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
1 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

Baş, 

,ıf •.• • -r-·:'"". ·. ~,~~ ·.1·\.'f '-''~ .... ~~·-;, .. ·' ·; .,. . . - ~· . '•' 

TürJ-;"re Cümhuriyet Merkez Bankası 21 - 10 - 941 vaziyeti 
A K T t F - ra- P A S 1 F Lira ··==LJ=r=a==ıc:ıı 

Ka,at 
A Jtın: ~.n Kllofl'am 72.,IJ.4.621 
Banknot 
l:f•klık • • • 

DnhiMeki Muhalıirla: 
11i rl< Lirası 

Harictelf.i Muhabirler: 
AJtın: S~fl Klloırraıa 8.34'1.410 
Albna tahvfll kabil eerMfl 
•Uvlılcr. • • • •• 
Dlfer dUvbler •• borçlu 
•llrJng bakiyeleri . • 

Hazine tahvilleri: 
DHubt• edllen e•rakı 11&1rıo 
diye kar,ılığı • • 
K•Jtunun 6 • 8 inci maddeleri•• 
tevfikan HA:dne tarafıadaa 

••ki tf'dlyat • • 
SeneJot cüdam: 

Tlrııri ıenf'tler 

EJ.am ve tahvilat cüz:Janı: 

1 
DcruJtte edilen enakı aak· 

A c!lyen 1 lıarşılığı esham n 

tat-.viltt ı ltlbarl kıymetle ı 

8 - Serbest eıham .e tahvllll: 

Avanslar: 
Alt"' •e ,;1;, h: lh:ertne av•• 
f a)ıvilAt i erin • ıanu 
Hulne~' 1ı... ~.ft'lll rt'arıt 
tloıineyc 111 Je.1..ı kar.un• ~i1t9 

açılan alt!n kar ı ,ı.tı •••._. 
hiHec r l• : 
Muht•lif 

Lira 

102 124 21717 
17.21) S 6.SO 

561.117 7 ~ 

3n3 5Jl 93 

11.734.266.71 

47.707.S64.S9 

151.741.563.-

21.7,4.288.-

2!2 81>7.947.39 

45.2,2.641.93 

R 31\.44346 

4.999.33 
5.772.641. 78 

1'7.511>.0lt.-

Li 

tl 9 9SS .8Sl.99

1 

~'>""1 
1 

44l,8SI.30 11. 

• .s. 9SU97.-,

1 
817.947.39 162. 

S3 .574.085.3 .. 

ın. 277.641.11 
500 ooo.-
214.525 1 

4. 
il . 

l---~~~ 

Sttrnave: 
ihtiyat okreti: 

Adi ve fevkall il 
ffusu~l 

• • • • 

. . . . . . . . 
T edavril-le"i Banknotla,.: 
D~ruhde "dll~n ewa'in nakdiye 
Kammun fi-1' inci mıaddelerlrıe 
tevfikan Hadne \arafındq 

vaki tedlyat • • • 
Deruhde f'dlleıa nrala nak· 
diye baktve.•I • • • 
K •r~plığı tamamen altırı olaralıc 
fllveten tcdaville vazedlle11 · 
Reeskont mukabili Ulveteıa t .. 
da"81e vazedilen • • 
Hazineye yapılan alh•a· kartıhkh 
avans mukablll 390l Ne. h kam111 
mucibince lliveteıa tadaviile Y&' 

redllea 

MEVDUAT: 
Türlt lirası 
Altın: Safi Kilo,ram 877.tsıt 

StlSO No.la kaauna göre hazlnere 
a~ılan avan• mukablll tevJi o~"· 
nan altınlar: 
Safi Klg. SS.541.930 
Dovl:ı: taahhüd:uı 

Altına tabYlll ka ,ıı dövtıl"" 
Diğer dövizler ve alac:a~ı ıdl· 

ring bakıyeleri • • • 
•1uhteHI • • • 

7.822.019,15 
6,000.00D.-

15&741.S6S.-

21.764.266.-

156.984.'2'1.-

17.0<l1 'l1').-

•• lll)O.O\)I). -

1 'S :\1l>.OOO.-

73 068. 759 91 
1.133 7H Ol 

78.124.167. 9J 

Yöcin 

u.oo~.oon.-

u.aı:u1'." 

509,914397.-

fC.102.541.94 
, 

71.124.167.90 

28.368.172.48 
u . .ı.tsa. soı. n 

Mi.OS9.SOt.24 

TÜRKİYE 
iS BAHKASI 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

IKRA. dYE PLANI 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıı, 
1 Ağustos, 3 İlkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMİYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- Lira 

3 > 1000 • = aooo.- , 
2 > 7b0 > = 1600.-· ,, 
4 > 600 > = 2000.- • 
8 > 250 > = 2000.- • 

36 ,, 100 > = 3500.- • 
80 > 60 > = 4000.- • 

300 > 20 > = 6000.- > Ye~cin 

1 T emmaz 1938 tarihinden itibaren: fıkonto haddi •/. 4, altın Gı:erlne &T"am '/• ı 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstan bul şubesinin 
jôKSÜRENLERE KAıHN HAKKI EKREM' M~~;:!::!:;~~. 6 

.. , Hukuk çuval rnünakasası hakkındaki 
- Muddeı : Huseyın Avni namı 28,29,30-10-941 tarihli İlanının tavzihi 

di~er Agop. Maarif Vekaletinin 
tercüme külliyatı , 
Mc1arıf Veldiletinin tercüme Türkiye Cumhuriyeti 

Müddeialeyh: Memduha namı 
diğeri Meınzur veya Menzur: 

Çuval münakasımnın .f te~·rini sani 941 salı ıünü yapılaratı tan:i. 
han ilin olunur. (9&21) 

külliyatı cümlesinden olarak bul z 1 R A A T BAN K Ası drfa on iki cilt eser tabettiğini 

dünkü nüshamızda yazmıştık. Bu Kuruluı tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Beşiktaf Abbasağa parkının 
karşı Odalar çıkmazı No. 7 

Müddei H. Avni, Agop tara
fından müdde:aleyh Memduha; 

eserlerin tertibi. teclidi ve kıt· - Şube ve Ajans adedi: 265. 
aınm intihabında gere!.:. Vekalet., ZfRAf ve TfCARf ll'ER NEVİ BANKA MUAMELELERi. 1 Menı:ıur, Menzur aleyhine açılan 

isim tashihi ve talakın tescili da
vasına ait arzuhal sureti müddei· 
aleyhe tebliğ e<lilmek üzere yazı

Nafia \'ekaletince tasdik kılın.an Beykoz, Paşııbahçc, Çubuklu, 
Knnlıca, Anadoluhısarı, Kandilli, V anlköy, Çcngelköy, Beylerbeyi ile 
Bürhaniye kasabalarının müstakbel kat'i iınar pliitılnrının birer sureti 
İstanbul Belediyesinde talik edilmittir. Beledl e Yapı ve Yollar Kanu~ 
nunun olbaptaki maddesı mucibince herkesiı. ma!Unıu olmıık üzere ilan 

gerek Maarif matbaası çok mu- Para biriktirenlere 28.800 u .... ;kumiye •eri7orıa. 
vaffak ofmuş, çok isabet göster
miştir. Hatta intişar etmiş olan 
on ikı cilt. bu noktaı nazardan, 
memleketimizde Avrupakarı mey 
dana getırılen ılk kullıyat addedi_ 
le bilir. 

Bır kere kıtaları çok kullı:ını,lı
dır. Seçılen kiığıt h cınsten ve 
kalın oldu ··u ıçın ıh fes: z rser
lerde, kiıtüph..ınelerdc. kola:r lıkla 
muhafaza olunnbilC"cek toplu bL 
rer cilt halindedir. Ciltlerin hep· 
sinin ayni kıt.ada olmasına hassa
ten itina ed imiştir. 

Zatt'n Mnarıf matbaası. simdi
ki müdürünün himmeti sayesındc. 
her yaptığı İı;;te daima muvaH ıki
yct göstermektedir. Eserlerin kn_ 
paklan da, ciddi eserlere !&yık 
surette sade ve kibar bir şekilde
dir. 

l h adre İne gön<lermil}se de n,4_ 
1 ma'leyhin mezk\ır ikametgahını 
terkle semti meçhule gittiğinin 
beyanile iade kılınması Ü:.ı:erine 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 141, 142. 143 ve 183 
üncü m ddelerine tevfiknn iade 
kılınan dava ar7uhali ile muhake
me gününü gösterir dav~tiye va
rakasının mahkf'me dıvaııhane."i

ı ne- asılmasına ve 941 82 numa· 

olunur. (95:.ı) 

••• 
Darül&ceze mücııscsa;iııde beşinci dairl.'de mctcut iki helada yaptı. 

nlacnk tndlliit temdıden a\:ık eksilt meye konulmuştur. Keşif bedeli 2769 
lira 56 kuruş \;(! ilk tt·nıırı11tı 207 liı·n 72 kuruştur. Kcşıf ve şarmame 
Zabıt ve Muamelat Miıc.liı•lüğll kal•mırıde görülebilir. İhale 11/tl/!l4l 
salı günü saat 14 de Dnııııi Encum •nıfo yapılacaktır. Tııllpleı :n llk te
minat ınııklıuz veyn mektuplan, Belediye Fen fşled Miıdürliığüne mü
rncaatla alacakları fen ehliyeti ve fıtt yılına 11il Ticaret Odası vcsika
larile ihıdf' gliııil nıuııyycn snnttc Daimi Eııcünıeıı<le hazıı· buluıımalal'I. 

(9534) 

1 radrı kayıtlı işbu davaya müddei- JOm ______ .__, ____ _, 

1 :!:~~ıi~ kıa~a~~ne:~~~şev:e~:~m::~~ iT YAT ROL AR ı ,-z AY C E • 
bi karar arı:uhal ile davetiye va· ŞEHİR TIYATHOSU 'H/1()/941 tarıhlı ve UGll7 
rakası mahk~me dıvanhesine asıL Tcpebcı.şı Dram kıamı: rıuıııarulı P. P. Danlelsen fir. 

• Cuıııııı·teı.i guııdüz sual lG,30 da masınılan DOYÇE BANK u. zıraat Ban .. .,.ıınaıı. kumt>ara•ı •e ıı:umbııraııız tasarruf hesap- mı~. olınakla muınaile.vhe ,'·lenı· 
1 

• • 
d fı r 'I b ' ıv Tı.irk 'l'iytıtıo Taıihi mııtıııeııı zeı·inl? nııı>ıınıa tarııı·m ed'lhn laı ın a ,.n a7 ,,. ı rtt!lı uıunn larn ~ened~ 4 defa çekil?Cek kur'a • ı .. 

Ue aıatıdakt ı>.ana göre ik .. amiy" •lağıtılacaktır: duha, Memzur veya Menzur yu- Bu gece sant 20 :ııı da 4082 llra 40 kuruışlıık çek ci-
' adet J.OO" lıralık 4,000 lira 1 100 adet ·50 liralık 6,r,oo Ura karıda yazılı müddet zarhnda da. H A ;u L E T rosu taı afımdan yapıldığı hal-
' > 600 > 2,000 > 120 • 40 > 4,800 > vaya cevap vererek tahkikat için fı;tıkla! cıı ı !ı ~ı Koml'di kısmı ,ıe zııyi Niılmiştir. Bu çek ip. 
4 » 250 > 1,vOO > 166 > 20 > 3 200 > • , Cumartesi, giirıdüz saat 14 da tal ~ılildifr,ınılen kıymel.l\iz olup 

1 

ı. Medih - Bir Fran:<ız romaııcı
.ııııı ıııcmlekctııııız hakkınrlnkı bir 
-;criniıı mlı, 2. Şifa - Ycnıııek.cn 

~mır, 3. Çok feci - Ölmu~ (frnnsız
•ıı), 4. Saha - Bir i iın tkadın), 5. 
\dsız cisimlcı·e verilen lsım - Duy
!11 - Ncfcı'. ı;, Tcc!'ÜhP11İıı bıışı -
.;cfir, 7. Esns )'ııpı, 8. Klısaptadır -
fchlike, tı. G6ç - Bir emir - Ol
ııuz mı?, 10. Valde - Kırdn bulu

nur - Yatmaktan eınh. 

Yukal"tdmı (l.fağ ıya: 

ı. Harp - Gökyfizü boşluğu, 2. 
Ününe ( S ı getirilirse açlık, yoksul
lıık olur - Bin kilo, 3. En sonunda 
- Tersi snnatııı fransızcasıdır, 4. 
İhndet - Çekmek, ri. Bir emir -
Hnyır'ın zıdrlı, 7. Misal olarak, 8. 
Rir ni<la - İ ntlhaplnrda kullanılır, 
!I. Sağlam bir 11ekilıle değil, 10. Ka
dınların üstlerine giydikleri şey -

haJledUsıft . 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 
7.33 Müzik 
7.4S Haberler 
8.00 Müzik 
8.15 Evin snatl 
8.30 )lüzik. 

* 13.30 Pı·ogram 
ıs.83 Türkçe plak 
13.45 Hnberlrr 
14.00 Türkçe plak 
14.30 At yarışlnn 

tahminleri 

14.40 Bando. 

* 18.00 Program 
18.03 Çifte fnsıl 

1

18.40 Orkestra 
Hl.00 Konuşma 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
19.46 Konuşma 
19.56 Şarkılar 

20.15 Rad. gazetesi 

20.46 Şarkılar 
21.00 Ziraat tak-

vimi 
21.10 Dinleyici is-

tekleri 
21.46 Konuşma 

22.00 Orkestra 

:!2.!JO Haberler 

22.45 Orkestra 
22.55 Kapanış. 

'BORSA' 

f 

31 - 10 - 941 maanıeltd 
Loodra 
Ne'fyork 
"enevre 
\tarlrlt 
y, \<oh&.. 
S\vkho · 

1 Ste.rll• 
100 Dolar 
lflO in Fr. 
100 Pezeta 
103 Yeıa 
100 Is .,eç kr 

s.14 
Ul.lD 

sı oını 

1 ESHAM VE TAllV'İL .\ r 
lıuamlyell yUı:d- .S 19J8 -.
Yüade 5 ., 1933 ErrantA.f).C. -.

., i 1134 :O,ıyas·~uıuıual --.-
" i .. 2 ili 7 -.·-

Arıu!olu Deıalry.>l.a S -.-

lı Ba tkHı •aına -.- ı 
Aılab Çlnantu -.-
ld. Rıhhm dok •e antrep• -.
Türk borcu l -. -

Elimize "geçmiş olan on iki cilt. 
şekil jtihaıilc hakil~aten zevki ok. 
ı;tı.Y• cak hırt r nefisedir. Bund n 
dolayı Vekaleti de. matbaayı da 
ayanı takdir görüyoruz. Tercü

me içjn seçılen eserlere geliııc<" 

gerek onların astllnrı. gerek ter
cümeleri hakkındaki mı.i'aleaları
mızı ayn ayrı bu sütunlarda yaz•
cağız. 

40 > 100 > 4,000 > ' tayın kılınan 25 l I 941 ı;alı 1,.0C'UK OYUNU 1 hlçbır şııh•s tarllfındaıı kabul 
Dİ KKA'C: Hesnplarınc!aki paralar bir sene içinde fıO liradan günü sarıl 1 O dıı mahkememizde Bu gr"e eııııt f 20 ~O) da 1. cılılıııeme.-lni ilan cdl'rım. rr=o=:: 

aşağı duşmıyenlere ıı.ramıyc çıktığı takdırde 'f'• 20 IazlRSile verile· ı ha:.ı:ır bulunması veya kanuni bir ~-~K~Ö~R~D!!!ö!.VO!.!:!;S~O::!...,. __ ~l·~!!~~!L).~f~u:;st~ll!fn~E~'k~i!!ııc~ı..J•l!il l~.!!~I harİCİ altın fiyatı 

Ne redilmemiş olan on iki cilt 
ten yedi ttınesi Yunan klasikleri. 
ne, dördü Fransız klii.s"kleriııc, 
hirj Alman klasiklerine aittir. 

Yunan lclfuıiklerine ait ilk yed 
cilt tercüme, Yunan şairler"nder 
{Sofokl) un cst"rlenD!" tahsi~ 
edilmiştir. Bu yedi eser, (Sofok• 
un zaten edeb.yat alemine intikal 
~tmi~ olan tiyatrolarının hep~i 
dır. 

Hakikati halde, {Sofokl) un 
llokaan ıeneyi mütecaviz zaman 
hayatında yüzden fazla tiyatro 
eseri vücude getirdiği rivayet olu. 
nur. Tercüme edilen yedi eserin 
hepsi de. frenk edebiyat alemi ta. 
rafından şahe er added;lmcktc
dir. Fakat bunların hakikaten 
şaheser added.ilmiye liyakati olup 
olmadığına, ancak Türk erbabı 
fikir ve kıdemi, tercümeleri oku 

• duktan sonra hüküm verebilir. 
Yukarıda d , dediğimiz gibi, bt 
baptaki mütaleamızı bilah ;;re yn 

• 
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Büyük zabıta ro11tanı : 49 

Kadınırı g'lzleı ı parladı, ~·uzü ta. r~oı nichael'den de şüphelenıyoı-duk. 
kil!lüs etti: tik kutu paı ~ası Joe'yc gelince UçiJ-

- F.ıkat CI ııı:ı umdur!. muz birleşip konuştuk. Hu, Dow'un 
Hcpimız k!!d n.ı cbgru merakla e.1 hayatta olduğuna dalı Ik işnrctti. 

ı.";'ıldlk. Mıst r Lane da heyecanlan- Aşağıdan almak ıstedik. Joe üyan 
ın şlı: 

Buııu nt: (dcıı bılivor unuz?. 
Bunu l:cndı5, soylcdı. 
Kını?. 

Doktor Fawcett. 

Se i heyecandan tit.rlyoıdu. Biraz 
kendisini toplamıyıı gn~ ıeı. cttıkt.en 

onra hikayesine devama bati adı: 

- Onlarla hcı· zaman gizli gizli 
u:•ışup konuşurduk. O gece eve git

tığiııı znnıan Joe Pnwcctt oldüı'ül

l'll tü .. Muddeiumunıi, Joe'nin ölme. 

azası olduğu için bir rczaktten kor
kuyor ve Dow'u p81'a ile sustuı nıak 
istlyoıdu. 

.Fanny Kııirer biraz nefes aldıktan 
sonra tekrar devam etti: 

- Joe 1"awcett'ln 1ildül'iildüğü ge
ce ben oraya Dow'u korkutmak için 
gitmiştim. Onun gece Fawcett'in 
ya11ınn geleceğini vo 50 bin dolnr 
alacağını bilıyordum. 

Hissettim ki F.ınny Knıser yolan 
siiylüyor. Bu kndın o akşam Fnw
cctt'in evine muhakkak Dow'u öldür-

<'n ı:vvcl bann ynzmış olduğu nıek- mek için gİtl"lişti. Fawcctt de hu
ulu ~o terdi. Z'lten ctıafım•zda bir lttılde 50 bin doları kolay kolay ve. 

lıkenın dolaştıgmı hı l lı)oıdurıı. receklC' -len değildı . 

Faııny Kaıseı anlatıyoıdu: - Tıiu Allah belası111 verem, de. l\lıstı•r Lane hafifçe tel.ıessüın ede-
- İra .Fawcet.t'ın iildrıı iıldUğ!i ge- <lı. llcıylesi hl.nim de lıııf:m;ı çok gel- rl'k: 

ce de yıııe ayıı1 "eLeptcn oraya git- dı. Tam itlıııfta bulu ııc·ıklııro t:n- Acele etmeyiniz, dedi. Unha bir 
nıiştim. f ıa kutunun ikınet paıçasını ııııııı lilul'!cr.... kaç s .. at vaktimiz vnr ••• Şimdi yal. 
uldığıııduıı heni hııbcH!ur etnıişa • Ben ıle buııurı uıt>ııne e•dcn nı7. lıiı- nıes·eıe, çok nnzık l>ıı· mesele 
Bankndaıı dn ıı:ııalnı ı ıılnıı& fakııt rü:ı:••aı ı:ılıı u:eıık .. ıı;;tııı1. \ ııı-:ıyHıın 'kalı~·or. 
vcl'ip vc:rıııcmekte teı-<'<ldut edıyordu. lıN haddı. Göıdiiklerırrıı nıOrMc•hıınu- İhth·ar hafi) enin, bu lı.aıtıııın nn-
0 gece de Dow'u g(iı ıııek ve neleL' ce- nıi,•·c sö.vli."' n"k ol·nm ~uhakknk ı, 1· 1 ' .• -~ ~ ••· 

0 
• attık! mıdan bir şeyler çıkardıfı revıırı edeceğini anlamak i.iıere git. lı 'th ı k · R dti " 

~ enı ı aııı eı eçe tı. unu ~ ... ne. gôrii!iiyoı du. 1''akst lx!n hir kor!'ıın. 
ıni~tiın. 

• rk hıç .ı Piıııi çıkanıı:ıdıııı. Fakat lık hikiiyesimlen başka bir ~ey öğre
Kaılııı yine yalan söyliıyol'du. Her JI unıe beni itki ve kııdın til'aı·ctı su- neıveıııiş ve bundan da bir netice çı

lıaldc bu ikinci se!eriııdı: Dow'un çıı ile tevkıf eUlnp te kcfııletlc ser- karamaınıştım. 
hakkınılan gelmek istiyorrlu, best bırakınca doğl'u dağa kaçtım... Mister Lane kedma dönerek ko _ 

- ... oraya gittiğim zaman ha Muhakkak ki haydudun biri Dow'u 
yel'de, goğ fiııde bir şey eaplı ola- kemlısinc siper yapamk hu cina)'ct.. nuşmıya bnolamıştı: 
ı·ak yatıyordu; öldürfilnıuştü. lcı i ışliyoı-. 

Mister Lane kadının söziınü kesti: Bu sırarln l\luir baba :•avaşça ka. 
- J.'ııkttt 1.11ıınerlcrseııı l!iZ nnuııln .. dının yaııııııı geleli ve l'ılc:l'ini avuç-
- ... ha, net. .. Ölmüş zannettim; lnrı içine nlıırak ~·avıış hir ·~le: 

tam odadan çıkacağım sırada par - - Faııny Kalser, dedJ. Bugüne 
mağını oyn:ıttığını gördiim. Ynnına lrndıır Allahın nazarında blr ~Uııııh. 
yaklaştım ve eğilerek: - İra, Ira! kar olar&~ yaşıyordııııı, iakat ~imdi 

- Mis Kai•er, anlattığınız şeyler 
me•eleyi tamamlıyor. Bundan hır 

sııat evvel Fııwcett kardeolerin ka
tilini üç kişi arasından bfrisi olarak 
düşüniıyoı dunı. Anlattıklannız bun
lardan ikisini bntnraf r.diyor. 

Bıına diinereli: 
Seni Dow mu vurdu? drıliın. Ağzını lıiltciıı günahların nffedliınış•ir. :\fıı- _ Pat!nce. yavl"\Jm, dedi. Sana 
nçtı ve güçlükle i~itilebllcn bir ses- sum bir ndıımı öliimdeıı kurtarrlın. 

bir zahmetim olacak. Vali Bruno'yu le c Hayır, hnyır ... Dow değilrll. Allnh sr:>nl t. kdls et~ııı ! 
o ... > taın vuııının i mini SÖl liycc .. ğı l Sonra l\Il ter Lane'a doı <'l'l'k: 
z nıaıı başı yanına sarktı; olmtişttı. Haydı, J ıp11;•,·1n 'Yl' kOJin- mm kula klanın iyi işitmer.. 

Hnbam: hm, ka)'bPdr e" • .-tLnu. yok. (Dıvamı var) 

telcfondn bulu\·er, biliyorsun ki be-

Kt.lf• al\1• ııı .. u S " 49 ., 
.................. ····························-

T aavirl Ef kir 
NüıhHı (5) KaraJtor 

' 

c. . . f Türki11• Huri.f 
Abone ._,..raıti ifin 1ç1,. 

Serıellk •.... ..••... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alt.ı aylık ........... 760 > 1450 > 
Öç ayhk •••••....•.• 400 > 800 , 
Bir aylı.k ............ 160 > yokttır. 
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I>ercolunmıvan evrak iade oluıım.aı.. 
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