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KADINLAR 
MEKTEBi 

Çe.ireaı AYmi llaEJ. 

Her kitappda w .... J 

Şehrimizin ekmek 
ihtiyacı tesbit ediliyor 

evlere tevziine başlandı, Beyannamelerin 
dağıtma bir hafta zarfında bitirilecek 

~~~~~----~~~~--''---~~~~~~ 

Bucday unundan yapılacak maddeler 
hakkındaki kararname busün neşrediliyor 

$ebrin tünlük ekmek ibti7acn tm. olarak 
b4it makaadile baarl•nmlf olan beyannamele
ria dağıtılmaana dün. Üaküd•, Kadıköy n Bey
koıı bz&lannda bet1eamlfbr. Busün de Emjnöaü 
we Fatih kualanncla te•ziat yapılacak, llu it bü· 
tıiR .,ılüırde bir lıaafta içinde twne=1 f ola-. 
~i:niln §IUISI 
--.. ............... . 
IQGlllz ta•rruzu 

hızını kaybetti mi ? 

M _. hadada.clôi harp ..... 
~ IMr ha,ıi bnfrmt P,i 

IÖl'Wyor. Her iki t.afm da 
...._. tehlitl-iwcle .-ih maliunL 
ta te.adiif edemi,onaz. t .. ilialer 
~ k1mHlll ilerlecliiia. 
4"' lrr-ea et. Mia....m rma:a
lai ~ .,a•iirttild-m-
4ea b&btediyon-. Alman .. 
it.al,,_ tmliilai de Tuİyetin 
kendi lehleriade inlıitef etmekte 
eldtııtuau aö:yliyarlar. Hatti 

Veeika •• hiçbir aliba eirNy• .,_be
J•-meler aile reitleri tanıhnclan doldurulacak 
•e bu suretle her mmtalıı:-.ı .... lük eknMk ihtL 
y11a tam olank tesbit ecl ileceii içia ileride her 
b-ci bir -..- lllunt•-. meyd- verilmenait 
olacakta-. 

il~ ( Bard~a) lllft elin 
taJr- elinde olc.fuiunu ve 

( G.mbul) denilen miiltim meT• Molk ..... .....,.a.r- n Moekon iatik_.... ••lk 
~ de lnsiiider taralmclaa ula yollan ıöa terir kroki 

~ eclilmemit Wwlut-a id- . f ' iiiiiiiw===~ 

::s:~.:::~~~ 1!rJiiıflilQDlml lfMJH•;arm 
rdi lıaaldnnda aarib bir fa ecfü~ M k d A J ) 
hye 1.enuz --:re1s--. ,m.. e r e z e m a n a r 
did'* anı.,.11111,.a baflayan bir 

haKLt var, ki o da btgilizlerin ·den pek Stalı·ngorskda Mt• lııududunda büyük kuVYeL yenı 
lcrte •e bilhaua büyük ümicllerle • • h J 
citişmif olduktan. taarruzun, ilk Ç O k a r a Z ) a t a r l m 1 Z ) 
lıuur~cde beklenilen «....,.tma• 
•e cbaslun » neticelerini temin k d k d ) 
edememif ve binaenaleyh cyıldı- azan 1 y a r 1 a r 
rım• harbi teldiai alamamlf ol. 
ıınaad ... 

"a!buki tngiı:zser g~ aene Komünist askerler 
hatlarımıza iltica 
ediyorlar 

Diğer cephelerde 
çok şiddetli 

çarpıımal~r olugor 

1 

e 

1 

ingiliz 
takımı 

-·-
Cumartesi glnl hkarı 
11uhtelifüe karflllf'Y• 

Allbra 26 (HUMUI) - Ehe... 
n.i Ge.çlerbit-liii ~ oyuacs-1 
lamadaa ttıtekkül elea Ankara ı 
muhtcliti ile &.ciüc takınuaın n
marteai ıı\inii tehrirn.i&de yapacağl 
maç büyük b•r alaka ile beklen- 1 
melctedir. 

lngilidere kar" 011117acak ta
kım buıün kar altında atadyo1ada 
antrenmanla.r, yapnu,lardır. 

Bu huıueta fikrini eoraa bir 
arkadatımıu., Cençlerbirliii kap
taaı ,öyle demittir: 

- lnciliz talmnıntll ne derece 
ku•vetli oldui• haltkinda hJÇbtt 
bilgim yoktur. Fakat içlerinde 
lnıiliz profe1yonel takımlarına 
mensup birçok değerli ve beyneL 
milel oyuncul•r mevcut oduğuna 
göre bizden daha kuvvetli oldu· 
ğu muhakkaktır. Üzerimizde ta· 
91dığım1z Türk.iye tampiyonluğu 

(Deva.mı sahife s. autu" 5 de) 

TALEBE 
BIRLIÖI 

(Marsa Matrub) dan ftalyan cep
laeeine ani surette taanuz ettikle
ri vait ilk aiinde (Seydi Berra
•i) )'İ, ikinci cünü ( Bucbuı) u 
alımtlar, üçüncü günü (Sol-
lu..) • nnn~•ar, •anı· =- ...... B - Ü.nı'-rsı0t ~ 

..,.. 
1 

..... ·-·· BBRLIN, H (A.A.) JIOSKOVA, 26 (A.A.) •ıu11 - eue •arfmda iki yüz kilometre kadar 
il•....._:..ı a.. -!!...ll 1.;:. Soy-yet "ece yarıaı tebl';:.i : bir toplantı g11pılıger .... _._.,....., nMiudet zarfında Alman orduları Bafkumandan .. ı. .. 
30. ~ bin kad• esir al1D1flar bir nm tetıtıgi: 25 ıonteşrin ıünü kuneUerımız Bueiin ÜniYenltede, Rektör 
l..,,ti de top, tank, tüfek n harp k k 1 d bıituQ cephelerde düımanla çarpı1• Cemil Bilıeılın ri1aaetı altında 
1 • · Doıcu eepheainln mer es e9tm n e mıılardır. tekmil Ünlnnlte talebeaıntn •t· evaıann ıftinam eyleıniılerdi. dun yapılan taarruzlar nctıccıınde V 

1 
k 

1 Ba defa ise taarruz h.,tayalı dk 0 0 o aııısk, Stalinocorsk Ye Don uıaklle bır toplıntı :vapılacaktır. 
_ ... _ • h f • pek çok t.oprak kazan 

1 
' üzerınde Roatof iatıkame"'nde'-• m" tinıYenite Talebe Bırlı&ının •~ ıae a taamı bulmak üze- ·1t· bi 1 • ı Al "' ıu - • 

reA-. Ona raimea lngiliz lntala. Sovyet filoıunlun ı ı r ııc 'k ..ı• - haı-ebeler bilhassa ııddetlt olmuıtur. faaUyetile alikadar olan bu top-
.._ iteni• Solhan huduclund•n man. Fin mayin erıne çarpara .,. • 2• ıonteınnde haYa ıanılarında lantıdan maada, Fakülte Dekan. 
1a.ı. leri pttilderine dair kJıtİ deUi lnCililı:lardan sonra bat.ınııttır. bet Alman tay7aıeıl düıürülmü,tlir. lıkları tarafından inUhap edilecek 
L-L....Jı__ La..._ M Moııkova etrafında yapılmakta 0 • Ayrıca Moslcova civarıııda il,. düt .. an olan ıeçim lı:omia1onları da ıınıf. ___. yoıınur. eaeli in.dudu k ü t t · " 
~ Ola• H~ Zelaadalı, O- lan muhaı-eateJl' gelınce, om nıı ay:vareaı dütürülmittür. larda dolaıarak Talebe Cemiyet-
•İdhwualu, ıa.i multtelif renk •e askerlerinin hatlarımız.a artan mik- Bız ıkl tay1are kaybettllı:. len için cızli re, toplıyacaldar • 
lliEt.ıW ı...- ...._1_ ..:;• kilo- tarlarcla geçmekte olduutu haber a- ı Bu lıahıln diler halterleri la a, 10 4 d dır. 

, ............... .r- hnmııur. Bu buhranı önlemek ıçtn ................................ • ~-----------..: 
...,. prpte Wcım (Tebrulı} Stalin hllkümet.ı, Alman aak~rlerının ............................................................. .. 
•e=Wiaclelı:i ..-._ lnsilizlerle SoYyet esirlerine zulüm yapanakt.a 
bilıe laeniiz irtiltatı temin edeme. olduldanna dair bır pndelik emır 
..... dir. Hall.tılıi faıilid• hu· neşretmek zorunda kalm1ttır. Alman 
dut la~ ile ..... Tobruk ordusu ve onunla beraber harbeden 
.............._ .. yanralı o t.n- raiitteflk kıtalar. SoY7et ailrülerlnıa 
Iİdf!W A'- . ltal,... M...etle- canuarca barekeUerinia gız.leme1i 
riıai .... .,_ ~ alm.lı: için cici- ve onların harııçllilı: r.llant:vetını tq. 
dM ..talıldı bir illin t-.:... etmi- Tik etmeyi hedef tut.an bu ıribı 7alan 
te ~ - ""'" haberler karıııı1tda deri• bir iıtikrab 

Bakr~rer 

Her ferin bir haddi varı 

TASvtRt EFKAR du7arlar. 
(DıufHftll Nlı.i/e 1, nilt• ı ,U) •u ltahıln tlller halterlert a. 1, IG 4 ile 

Milli korunma kanununda 
yapılacak değişiklik 

D OKTOR Ziya Gin1a • .a. 
rialeriad- biri olacak. 

eo,aclma lafıyaa bir ..a,_pauır
~an pazara aütunancla UDiver. 
11teyi baldı ıörea yaama öfke. 
lemnif. Bize ıöndercliji bir 
mektupta, bütün medeni mil
letlerin aile ve miraa hukukun• 
tanedaklannı ya.dıktan sonra. 
eölıem Sernr Bedi için yakı. 
tıluız bazı tabirler kul~ 
kadar ileri eidiyor. 

M I • Miraa hırıile ağızdan kaçaa ec ıs grup encümeni bazı noktaların bu ıözleri, mektup muhanirinin 

tadili için liyıhanın hükumete geri t.,ıchiı aoyadmm fet"efine ba-• J iıfladıktan ıonra. me1eleyi ,.. 
verı mesini kararlaştırdı kadaD ciddiye aktarma ediy-. 

ram. 
Aabra 26 (Huıu.ai) - Rec p L •· • • d Doktor Ziya ..:ı- _1,, ..._ak _ı M'W K •p e&er ın nyaaetm e top. • ..... e .. -. ... 

ta_."'an. ı .. •. orunına Kanwıunu tadjl edecek olan zeteci arkad.,ı.nmıza, IMfİll-
.-up eacumenı, hulı:umet tarafından t ltl"f d"l ı· . .:L •• den, fonnaliteıi ne derece le. 
mdeki ciriitmelerini çok dikbd; b;. e!-~_,e l ~~ •.Tu•• uzbe.- kemmül e-:. oluna ol.un ...... 
..._: • ..:... .. ;um;cuern.aea eoma .. .. • ..,. ..... 
-~ k~ bir teaia heyetine Hrvetini 

: .--=ümminin 'ardıiı k-.r, llJ'İllıluun hükGmete seri Oninniteye baiıfladığını aöy. 
• b"eea;,;.il~"'P encümıeninde tebellür eden kanudere uy l...U,, preken vasiyetnameyi 
P" 

0 
uc yen .... i_..hir_.'_"7 __ ih_a..,nııiiiın;;.,.;haz;,;;ı::,r,;:la~ımuı.G==:ır~.;_----· _.! Te ona 1Mailı kitıt nevinden ne 

• y_.. IMpaiaiima ebnİftir. Bu, 

PeJtıMi .$ A F A ................................ 
IÖzle ye rua ile, ...ı.met.1-. 
Mil.imda bütiiD Caaetelere de 
aeçmif, ... i bir telaerriidür. 
...... biç mm--. .. beli 

Z
. fUP 

olam .. kea, ıya ~ ..,u;._ 
leri öliinriiMI• ..... ariaya ça-
karak ........... __ "---
emoldutu- iddia ettiler. 

Medeni kamm, mahfuz hak. 
lara ait bülriimlerile, Ziya Gü
niin teberrii ettifi Ml'Yetİn dört.. 
le ltirini ~arialere •erir. q. 
bunlar vuıyeblaıneain n teei
ıin kanunaa oldufunu iddia et
meyip de kendi paylanna dü
,_ mir.. iat•elerd~ eier ba. 
Da ~el olan hukuki bir durum 
yoksa, kiınaenin bir diyeceji 
olmazdı; fakat bütiin rnatbue
bn, 'bütün Oniveraitenin, dola
yıaile bütia memleketin 1rizii 
önünde yapılmıt bir telMrrüiı 
kökünden balta.1-.aya ~ 
malan bu •irMlere kartı, ea aa.. 
fil ifadeıile, milli bir tffelif 
duygusu uyandırdı. 

( DnatfM aalute ı, •11tını ı d•J 

Perşembe !7 bdncitıfrin 1941 

Bir in..,.. 
01111 6ig•lc 
kılinu I 

laftı"'-* i.tiprMnız 

6ir Uctıtlar Mhihi 
Pittcu• 

Telefon: Z e 5 Z O 
Ng. Tuviriefkir, btanbal 

(Şertd • llCI .uil..W•t 

Qrrika muharebeQ 
lnıiliz tebliği ı 

Sidi Rezeıde 
sailaı ~ir 
ıakaveıeı 
ui teriyıruz 

Alman ttthli/iı 

Sidi Rezeıde 
ihata ılııaı 
kıvvetler 
imha e~ildi -

rABJu, n C.LL'• 
~ iqWs lt•T'nllıieri -

.. kar~ teWiii: 
Dtıa lıtiiıa pa Siıü K-c ...... 

Wlceeia•e Hlanaa 1aciüa 't'e Cea11W 
A.trib kıtalan Nil .. Wr muku._ 
.. t ~- n Teai Zelanda 
tabı1e kıt.alan mWıa İ.acilis tank 
te91rWeriJe lıııirlikte r•rdiklerl "7ük 
m•kaYNICte raimea durmadaa car, 

Diter cihetten Tobruktaki İaclli& l "ıt.ikamedade ilerlemiflerik, 

( k V ) 
UVTetİ tankların yar•ımilt, çıkıf A s e r i a z i y e t hareketinin ilk iki cününu ..,tNl.. 

lea eııu meniin ıarlı:ıaa tedricea _______________________ _, cırmiıt.ir. Bu kuneı ıimdı ahnaa 

Mısır -Libya hududunda 
lngilizlerin taarruzu 

- il -
Yazan: General Ali Ihsan Sabis 

ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

!3 ıonte~r1n tarihli İtalyan teblı .. 11a. ıöyle bır cümle nrılA: (Slrtnalk 
tın de ıu fıkra nrdı: ( Sirenaik tö- çölünde jlerlemıkte olan İngiliz. mo-
1unde munferıt olarak hareket eden törlQ kolu Galu vih}l5,1nı11 ,jl.malınde 
bir diifman makınclı kolu Alman ve 'bulunan kOt11k btr tı.aı1an kuakolu
İt.al1an tiaYa kuvvetten tarafından na taarru:ı. etmıı ve gaınlzonun anu. 
kqfedllmıı oıre hücuma -maruz. kal- dane bir mukanmetlndea soııra Ca1u 
mıştır. 100 kadar zırhlı otomo6il Ye lli•l edilmtıtir.t 
kamyon raktlmııtır.) • ~6 tarihlı İnilli• tebllii b• İtaı~ 

24 tanbll İtalyan ~smt tebliğinde (D•wnn ıaJnf• ı, ritu• ı u) 

Weggand'ın azli 

Amerikanın 
Afrikay·a 

ayak atmasına 
yol açmış 

VAŞINGT<..n', 26 (A.A.I 
Burada hasıl lolan k.ın:ı tc gore, 

General Waygand n a:ı.11, Ameı ıka. 

nın Garbi Afrıka ıı ayak atması ım. 
kinına 101 açı111 •ır I.I d:ı • 
yanacak olan Amerikan kUYYeUeri
nın Almanyanın D.ıı.a1 dan ı , tle 
Garbi Afrıka sabılıııı c e g~ \ek 
ıçln aar(edecetı ırayreUeı c ":ı rşı ko
yabılecekl~rı beyan e 1. ııwktedir. 
Söylendliıne röre, Lıberia ile Afrika 
aahılinin dıter bası luaımJarı Ame
rikalılar Jçin milaait bırer ilı Tui -
feaı ırorebılecek Ye Liberiahlar mem
leketlerine Amerikalıların a7ak b!\ • 
111uındaa bilhaaıa memnun olacak. 
!ardır. 

BUri)'e efndı 
Ya,inıton, 26 (A.A.l - Amerika

nın Keame1 Ye Rubin Jamea muh • 
nplerlnln torp11lenmealndenberi bah
rıye hız.ıneUne cirenlerin eakiline 
nar.aran yüzde 1' azaldıtını Babrı7e 
Naıırı Knox, baaıa toplantıaında 

soyleıniıUr. 
Knoı:, bahriyenin az çok uaak blr 

ta rıhtı ılmdiye kadar tatbik etme -
dıii bir tedbiri ittlhau, yinl k11r'a 
efradı almıya mecbur olacatını, bir 
ıhtımal olarak ileri ıürmiltUir. 

Parlallla!"a keallen 
para cezası 

Parlı, 28 (A.A.) - Bir kat etin 
tntl Alman makaaab tarafmclaa 
m&aare edllmie olan bir lek.antada 
~ ukua eelen faftliktaa clola11 Paria 

gal ~ kıtlılan kumanaana. 
arill .. )arlnln ll!ı n,ilyon frar.k pa.. 

Yeneetinı laalka ılh et -

jKomünislliğe karş 1 

koyma paktı mUnasebetile 

Ribbentrop'un 
sözleri 

Berlfa, 26 (A.A.) - St.ia'fti: 

KomünııUJie kartı koJQla paktını 
mza eden 12 deYlet murahhaaları 
şerefıne yapılan kabul reamlnde Von 
Rıbbentrop, bir nutulr ıö7U7erek mu 
harebenln aebeplerınl belirttikten Ye 
arbın bldayetındenberi cere7an eden 

batlıca aiyast •e aakert bidiselert 
(.'1>Z.den pçirdikten eonra deıaiıt!r 

ki: 
Entemasıonal komünistfite Te dl

ter yahudl Yeya demopllltokraal en. 
temaıyonallerine karşı dan birliği 
yapan Avrupa m111eUeri Akcleaiaden 
Karadenıae kadar uaanan bir cephe 
r-.lı-11 et.mektedirlv. 

eaırlerbı mık.tarını arıtaraıt, a:rai 
umanda 24 sabra topu almııt.ar. 

Baflıcs muharebe cepheli olarak 
kalaa Sıd1 ~ böleaı.. Almaa 
Baıkumandanlıtı takY17e kıtalan 

röndermıı oldutundan burada bu&'U• 
bü71ik blr çarpıtma olmuı beklea -
mektedir Dıkkati Ye kuneUen esu 
muharebe meydanıntlan çevırmek 11. 

t17en du~man Gaba Salem umurııl 
mihYerl uz.unlufunca •e ıarkta Sıdl 
Omerın cenubundakı hududun dıkenlıi 
tellerınden geçen "enıı raıktaata btr 
akın tertıp etmiştir. Alınan aon ha. 
berlere i'Ore bu akıncı kolu Halfa1a 
ıle Sıdl Ömer arasında 1an 7olda bir 
bölgede bulunmakta ıdı. Gaba Salem
de bu kol alçaktan uçan bombardımaa 
Ye &Y t.ayyarelerımız.ın mütemadi bu
cumlarına utramııt..ır. Hududu at
mak ilure iken bu akıncı kolu sahra 
toplanmwn ~ tanklanrawn laare. 
kete eeçmeıı neticesinde tanklarının 
uçte birini kayb bnlfUr. İogıliı sey
yar kollarile tankları şıındı bu ıa -
fil .. ma harelcetıle m~gul olacak te
kllde tertibat alm••1 ıı.rdır İht.ıyat o
larak bulundurulan muhım miktarda 
İneUfz. tankları Sıdl Rezeg c varında 
cereyan eden esaalı harekete ıştırak 
ıein ileri bölgelere ,.elmlwlerdir. Bu. 
rada bet giln mütemadiyen devam 
eden muharebelerden aonra zırhlı 

ıe,ekk6llerımlz. ı>Üratle yeniden tan. 
zım NlllRMıktedir. 

Daha cenupUı Hınd kıtalarile lş
blrhtı yapan İııgihc Ye Cenubi Af. 
rlka makineli kıtaları Jaloyu z.aptet
miıler Ye f t.al7anlardan 200 esir al. 
mıılardır. Bir miktar erzak ve teç_ 

hiut ta eliMıu geptiftir Bu bö~ 
de barekit mennuniyete pyan blır 
tekil~ inktıat etmektedir. 

Han kuneUerımlz muharebe böL 
geslncle nakliye otomobilleri Ye zırhb 
arabaiar topluluklal'lDa taarrus et

(D.,,... -'"!• ı, ..,._ ı deJ 



Telif 
~- 5 ~ YDA ıııımııı 

hakkı•un kepazeliği 10 B N LİRA M ES' EL EL ER j\]J\11\!1'-ıngiltere ad;ıar• 
S on Poata refikimizin, mcml eket irfanı için çok yararlı olmak 

istidadıru gösteren anketini takip edenler anumda ben de 
vanm, ve bütün o anketi takip edenler gibi ben de içimde yeni bir 
ümidin doğchrğwıa hisseder rıöi oluyorum. 

Dava büyük... Kökile, daliJe, budaiile, istikbale ait tesirleri. 
le ilk bakııta göze çarphğından çok daha muazzam... Kıymetli 
arkadaıımız öyle bir illetin üzerinde dmlldlf ki, bu illet fikir ist:kli
lini, fikir haysiyetini buİrgan zihniyeti ölçüleri içinde uf altmakta 
ilmin ft bilı:inin memleket ufuktan üzerinde görünmesiac asla 
müsaade etmemektedir. 

Tek bir insan göıtereme%Sinlz ki. dimağmln mahsulünü Ter
mek iç;n kiıfrıtJarın üzerine eğdiii baJDU, o eser aa7csinde bakkal 
"e kasaba kal'fl dik tutabilsin! 

K.ibp basam memleketin . ~ültürü .Jikadar etmez; o rantabi
lite hesaplan içinde her fi.niıün yüreğinde misarır olan arslanlara 
buılı:not, aparbman teklinde yem hazırlamakla mCfgU!dür. 

İlim ve sanat eserile ticareti omuz omw.n. kolkola yürütmek 
iatediiimiz takdirde, içinde bulunduiumuz fMid daireden ~mı
ya ıabiatile imkan bulunamaz. Kesesini düşünen kitapÇldan feda
karlık ve hamiyet beklemenin saçmahğı üzerinde bir aamye dur
duktan SO??!'a, biz de kendi kanaatimi~ ilive edelim. 

Tefekkürü, süründüğü Ba~ıilli kaldınmlarından kaldınnalc 
İçin, hükUnıetin tuarlu ve itin bütün seyrini hesaplayan bir müda
lıaleei lizımda. Ö,.le bir möaahale ki, eser yaratan kafa amele
sini_ hem maddi ve hem manevi refah bakunlanndaa cemiyet 
içinde imrenilecek bir mevkie yükseltsin! ... 

Cihad BABAN 

Bu yalnız bir kasabın 
ltalktan gayri meşru 
olarak aldığı paradır 

c ve uzviyet 
-a-

B iitiin diin7a politika alemi-
ain pek yeııkın alaka ile ta

kip etmekte bulunduğu iki mühim 
muhareh.de Mmrm prp budu
dund11ki,. benü devam etmekle 
beraber tiddetini kaybetmit .e 

- &yoflo Hollteolnd• Mrilen ltonlnon• - eski vuiyetta m\ibim bir daii-
Et meselesi etrafında ehemmiyetle ,iklik meJdana ıetirmemittİT. 

tahkikat yapa.ıı Fiyat J.1ürakabc Bil- B ııgün .,abus sosyolojide Ye fel- • • - ••• da, yeni psıkolojl_ fel'dıyet ve ıah- Kabiredcki İntiliz Bllofkum:ın· 
rw;u, &OD ilu g(lıı içinde et üzerinde edede değil, pıriko oJlde. bıyG- Peyamı· Safa aıyet araaındaki farkı ta)'lD ttmi~ 
geni' bır ;eklldo ihtikar yapan ilu Jojide, lilla.ı:ıiyatta, tababette ve eko- tir. lnaanda ıoc.ıtlutta11 it.ibaren daDlıiı bu muharebenin pycıi 
toptancı kasabı &UÇ Üzerinde yaka. nomıde de bu cbfit.ün> film zafer n • • akitli n 1ahafyet1D tetekküJG, ferdi- arazi kazanmak olmayıp eırf l·cr· 
lıımış, dün de )Jüddeıumunıiliğe t.es- krı.ıanmı~tır. sribl gorilnen aı ılara be~urıer. Hue- ı yehni aşan sosyal bir ntiredir. Bir '' tarafın tank kuvvetiru imhn ol. 
!im etm~ir. Yeni psikoloji, ruh hallerini bun- n:lerın bu kcndı bfinyevı _un~urlar1le m•kalemde kullandığım tetbıbi bu- duiunu ilin ederek Berk.anı• 

· 1 uzuvlar teşkU ctmelc meyli böcekler- 1 · · __._ . zapt e u· tilas· ını L-'-'"'m ___ L Bunlardan Sabri adındaki tacır n lımn terklplerile, dananıı di"c ter- . ' rada ukrar amanıa ıııu 'fouuııı. v uau~ ~ 
defterleri tetk!k olundutu zaman, cİlme ettiğtmır: Comportme~t'larla 1 dtkı susyal lstıdat cıbı, :ü~ahedemn Fer<iıyetı bır ata, ıahsbett bir sti- İcap e7lediğini fimdideo anlat
kendlsinln 6,6 ay ur!ındn peraken. veya kcndı parçalarını tayın eden 1 bır •erlm1dır •t buglin 11 melhom- "arıya bem.etebılır1a. insanı• .,arlı- lmfbr. İnailwere göre A 1=··1e· 
deci kasaplara toptaıı olarak sattıfı geştalt butünlerlle yahut t!a ruh ıen- lurla ızalıı kabıldır. Bu hal canlı vli- tında bu at (yi.nı ferdıyet) tabıaU nn da Kayai aynidir. 

cuı!ıın nllstl taazzuv ettı,,,ını anlama. •-" · L-· 1--"1· n_ ._ _. __ , • etlerden meşr\I karından gayri ıo:ı41 tczlerile izah etmektc,.dir. cŞuurlu 6 tl"msU eder; b11 eiinn ,J' .. nı ıarr.ıl• 1,.uı1. u.t .. umanoaangmın 
11 mıza yardım etmektedır.> d E ki .. __ ı_ı... lira 99 kuruş fazla kir temin ettığ veya şuunıu her ruh •akuısı daıma yet) cemlyetı temııll e er. s an- muharebe meydanut. ki ~ 

Caı:rel'ın bu ııahından da anlıyo. ~• d • .. _.._. anlaşılmıştır. 1 bır sentezin (terkibin) ma.bsııludur. layı~ırr ~la ferdıyet oallJlly,....,. e ~·- ra ihtiyat depolz .. an ~..,ıye 
J ruı. kı, vücudun parçalarında buttinü 1 -• h kıncı maınun toptancı tacir Ha- Ruh hayatının hıçbir yerınde sentez- ne alıyordu; yeni an ayışımı~a ea - .,önderildiiini de iliıııa lüzaın gör· 

yapan ve bütunden doğan ıstldatlnr y eli- • san Türelin de muhalr.emcsıne ya- lere •anlmadığı ıçın sentez ruh ha. sıyet ferdiyeti a~ar. eni gm~ rneşİ ile ımı:barebe mahiyctinia 
~·ardır. Onun cümlesinı telıı:nırlıya- k bi L.-• t kında başlanacaktır. yatının mutlak bir kanunu eibıdtr. çocuk bır ferddlr, fa at r taıı=7e lngı"li2:ter jrh. de tedafüi bir bal 

Vilayetin üç 
senelik yol 
programı 

hın: -cHilcrt?ler snyısız bır kalab:ılı. 1 ı bi t 'bl r-· 
Bır ihsas, bir lstek ne kadar basıt değıldır. Süvar si o mıyan r a gı aldı.ön itiraf edilmektedir. 

ğın unsurları halınc gf!dlğı zaman d ) f ı ,.. 
oluna olsun dalma kan~ık tComple. ııeyi~ (anne veya da ı tara ın< an lkı"ncı· bu·· • .::L m--L--benm· ••· 

dahı, menc.(!lerint'fekı blrl•ğın hatıra- ... _, f di ti d yua uos .... 
ye) bır vetiredir. latcndığl kadar güduUir. Fakat earuuyet er ye 8 let --·ke .. : Mos'·-v·"- e&-L-da 

sını mubafaıa ederler Ye uzviyetin 1 b" hü .-.-... - -.u ..._. u•nn 
tahlıl edil!lın, daıma !enteıln yaptığı içme alan tam, çOnkü soııya ır • b 1 -'-

bütunluğii ıçlnde kendılerJne vcrilmi, u unuyor. Almaıuarm mütema. 
bir şey olarak göril!Or. Ruh vnkınsı. t'lnn vaztfeyı {inceden bilirler.> Hal- vıyet.tır. diyen ilerlemekte olup So.yetler-
Wıhlil vasıta ile bulunan, sözde un- bukı makıııc parçası, ınakıne haline .P'eTdıyetlerimıı, biyolojik vahdet- Birliği merkezini sarmakta bu· 
ıurların m<'Cmuundan, yahut ber • gelmeden ev\·el, rol!nşclndekı b1rlığin ler olarak bıribırlne müsavi, fakat lunduklan yalnız AlmarJar tara· 
bangı bit kombincınnundan daıma hatırasına sııhıp detild.lr. Ancak ma- ı ~hs.lyetleı!mız de~ece d~edir. ~iz fından değil Ruslar ve İngilizler 
b şka ve !a:ı:la bir feydir.> Bu s~ntez f d ı ı t b t bıııy Umıue kıne balıne geldikten sonra fonk&iyo- er ıyet. nıa e a ıa 1 • I& 8 tarafsndan da kendi efkinumu. 

Bu İşe } • 7 41.00Q lira psıkolojisı hakkında, yukarıkı utır. nel rolünü yapmıy başlar ve ancak cemıyete mensubuz.. Bunun lçl_n c_e - miyelerini ha.zırlamak üzere haber 
tn.rın muhnrnrl Dwelııhııuvera'den ondan sonra bu faahyeUn ii.lerinı m1yet, ferdlerln kenımt ckantıtatıb verilmektedir 

tahsı•S edı.Jdı• Şcldp Tune'un tercfime ettlil ve Ma- tncıır 1 ve rıyazi hır yekünu değil, p.hsiyet.- • 

l f V k ... ' tl b t v P ik 1 ·ı ..., Rusyanın iklimine pre brtı nn e ..,e nın as ıgı !>; o OJ de teızanilt,.ülerden lcrın key_fi < __ kalıtati!) bir. muhassal~ 
Tefrika: ta&-tg v,.. .. ..., .. :KANDEMIR Vilayetin üç senelik yol pr?g: ııdh eıı,.rde tnf!Ult bolabllirs!nlı. • Ekonomıde .,. d ç k h ti r dı etlnı in, en müsait döiiif mevsimi ol-

6 "'-6• ram evvelce ha .. ırlanarak Oaımı BıyoloJ·ı·de de R .. ı.nke ve Dri•0~h (solidarist.) b&ıhyan bütünctilük 61 ır. un u şa ıııycfler er Y · -t dn;;,undan Almanya ile müttefik· 
...................................... 1 ... ... ....... h k . . m1 dl . cee ı · nJ nı aoan bütün vaıı arını cemıye -

Tu .. klstan m 1111 ml l"!adelesln(n ba,SIZ Meclise. verilmi~ti. . Bu programa gfbı büytık vitnlistler hayat hadise- are eti econo e n • P 
8 1 

• - lıütünunden alırlar. Aı içtimai kal- leri 'bütiin aj-ırhklan ile ~ 
• ~ M l h y dk l B b L • • k ı h"k1 konomı, milli vt oraanbe ekonomı 1 · ·· · ""ki · lerdD'. b I bJ f I ev evı ane • e ı u e, e eııı; • Lertnın .fısi o-şimllr. unsur ara a m .. mış adam bunun ieın ıahsıJetsiı, ip. erın uzerme yu enıruf • 

kall,ı, aranıp u unmaz r ırsa tı lstinye, Oalı:üdar _ Beykoz. Oskü- olduğunu, metafizik değil, doğrudan safhaıanna tekimııı ettt. tıdat, batta vahşidir. tngiltere artık ne Mumn prp 

dar - Şile. Kartal • Pendik yolla.. doğruya müabet Uim deneme n d•- llkonce teunfitçülcr, buhranları Netlcemiıe aelelım: Bin iki :yls yıl hududundaki muharebeden ne de 
Ve bitkin, perişan bir lıalde köye 

cıanerken b tün ycillan, )'ine khnbi
lir ne kadar uzaldarclan gelen ka-

kat1 br&n:D Dk kmbam (Lüay th • .rmm .in~le mevcut yoUaruı ta- lillerlle ortaya koymuşlardrr. Bohr ıncel~ıkleri :zaman, nıeseliı Nevyort. önce Saınt Pa'"v1, bln y•I önce )iare - Amcrikannt nsıttııeile Uakfula• 
rahim) olııvor. İlk --•erde Enver -:-.1• dahı·ı ~·r. •e Hendenhatn °ibi ·~kaek otorite. ta baş fÖ!.tcren bir krak badıaeshıln &- ba b' bcrtarf edil--...!.......aen 

# ...... ...... aı • J'" Aur•'- yedi yüz yıl once Şıraslı ~ " m • ~ 
Pa .. V1 yanında esir vaziyetinde alı- ProO'Ptıım m"..:b:nee 9 .. 2 malt lerin Je llühakile bi"oloji, mekanik yahut Hındistandn fena b1r pmnç ._... - "d - •• _._ .. edir 

.... .,. ··- """' • "' " Sadı, cemiyet n uzviyet arasında bir amı var l'orunmernca" • 
d•nlı, erkekli &iyaretçı1erle clolmue koyarak Bolşeortklen baba biçilınes yılında 627 hiu. 943 ve 944 de lıahlardan ayrılmakta, parplar Qs- rekoltcs1nın Londra •e Pıın11 borsa- mtinuebet keş!ettiklerı saınan, o lncilialerin biitüa diifündükled 
gordük. , bir hhmetU bulunmuı, ııonn bJr a- de 55 7 -r '-~n lira ıa-Ledilccek- Uinde biitüntin hikımıyetını kabul lan•ı allak btıllak ettiğ-hıt. elmas L_... _..1_,____ AI---' 

-r- Dl n n i -· . giindtn bagünedelt, en as on iki yilı UJSUlere -....-- ---
Bizim fçfn artık yapacak bir iı lrahk Pqa De tepiki maai eder ci- tir. Bunların :rdu1nu 1741000 li· ~ .. n. 1zablara doğru yol almaktadır. •eya otomob sanayi niıı amc.ıesını yıl yaıamıwa •e niba•et lıo çağın b6 ... --ceıklan iatili tqebbiir- • 

•. t b" ..ltrfi n .,_,__ B l -.n..'l f L d B .. _ .... L. ><- 1 t•- d --•--ı. ı~sı.s bıraktı,tıru gördüler. Ne bacetl J J , __ 
• 11amı1ı ı. ı •" nup ..,.. .... r o fo:na. er n uıa ra etme.de ir. u .... tuaat uoıan ya .. a ...._ tün müsbet ılmlen •• felsefesi ıara. kartı alacaıldan miiıelnr tedbir-

Daha do~au e~ teessür -~ olan ba adam, ılmdi Enver mı~ bulunuyor. Ferd1nand .Brıınot ve Elektrikçi)H •ndikaııınlıı tatlbı ta- tından kothılanmıya liyık bır hakı- \erdir. Mısırın sarp budadmıda-
den kurtuhnamu. a01U'& da nıflcade.. Paıa ortadan kalkar blknı.az, kolla. iktisat haberleri ı daha bırçok llsanıyat~ılar, grameri. rafından v nlctı bır emırle bütun bir katin eekırdetını yakalamıtlardı. ki büyük muharebede İqilis do-
leyc devam için kmdimm toplama- rı ıı-.ayan Bol~lubı Dk aillabıi parçalardan bütüne, kelımeııın bö- şehir karanlıkta kalmıyor muydut d !_.:ı Al •--

1 _... e• t • of• • "'•m'"et ve uzviyet aruındakl sıkı nanmall eD&Mı... maDIAnll ft mrı liı.ımdı. Bo sebeple Dev etm'CIMO yl7ea adallldır. ır evzı ısı lilmlcrinden cümleye •e ıııntaksa gl- '-"' ., 1 la l L 

Y-• __ , Böylece ekonomi dftnyaaında da b11- nıunasebet, bunların mutlaka blrlbi. t~yanlann mınaıa JO ımaı aes-Beyln koyüne çekildik. ~ ~yet- Enver Pa ... ~"tt olduktan iki haf. k } k den eski metoddan ayırmışlar, c m- 1 h"kt ,, .. 1,. ll d • ı_ __ 1_eti. 
te, tablatilc Danyal Bey (~) n geç. ,... F4M UrU &C8 ıenln canh bütünlınden ba:)ıy.lrak tilnün parça ara ' mıyetı guru ... rınııı ayni olmaaını icap ettirmes; mit ve 5ö er en çevırme 11~ 

ı ta kadar 90nra Likay İbrahim tisttı- yordu Nicholson diyordu kı : cDuhar bunların &rasındııkı lıfJnye ayrılığı :yapan lnıifü. i.mparalorluğumas mışti. ~le:r düzelinceye kadar onu ne _ .. ,.1en- B-ı-evfltler, mubteli~ Ankaradan verilen malumata nıhayet kelime bölümlerine varmayı ki 1 f h U • ___ , 
.,.,_. ~.. "'9 & na !yatının ve tc grn a arının da ıkı munasebetlenne mlnl değil. hafif kuvvetleri de kara -6 

rei3 tanıyacaktık. basL.·nla.rla, onu artık ":-b•- -~ı.nde oöre hükUmet. halkın ~-el.. gıda doeru balmu.şlardır. Yenı gramerde b t" k '· d 1 k il ..__ı_-.J l ıu ..,.. u- ~ .. ....... .. tı .. n urc uıerın e muazuım n ı- dir Aralarında bünye aynlıtı, fakat yo annı tu~.ua. 
Er müddet sonra, DaDyal Beye (Beylik) taslayamıyacak, hiçbir ta- 1ve gerek sanayi mamulatı bak.ı. I bu mctod hakımdir 99 Ankaradı~ı •mfı modern endö~trı uzvı-tinı koıı. ık d r---af 

b. '"·te K •-k· l tut• .. •· Bu G k d d b .__h -v-· J~ ionksıyon blrlig"ı vardır. Bu blr i , Bö"yle old.W.ı hal e ~ ır.ı... ara ... m yo unu .. ..- rafta, tutunamıyacak bir bale gltirl- mından zaruri ihtiyaçlarını temin nımer omı.syonan 8 a u "" 15 kocaman bır polip haline sokmuştur: -•-
vilayet, merhum Paşayı uveıılerden I b uzun hl müzakere konusu oldu cemıyeun ferd uzvıyetinl de ieine al. Romm~l'in baTa yolJ.n ile Yuaa-

yorlar. Likay İbrahim, birkaç defa fiyat annı tes İt ve bunlan 1evzı r . · hutun vucudu hastalandırmadan o- masının butun Coııtınuıte = sfirekll. ":~-dan, Girid a~ından "We 
}'uzeyl Beyin idare inde idi. Ala)· da.. (ctti<•im bimıetln mükafatı bu mu- etmek makaadüe bir (T evzj Q(j. Hckımlıkte de ınsanın bır mak.ne • d hı birl nı1 na as .,., ... 
~ının eteğindeki sulak, yemyeşil Ka. ıhı «>b d 

1 
t" ") dl ") k ncakt ı ı;:lbi parçaların yanyana gelmesinden nun ıızasın an e ya a m · ı ilk ve baglılık şartlarını hGICısa eder. cenubi ltalyadan takYiye kUYTet• 

. r, en en ne s ıyoreunuz. ye sı ur ır. _ • B h 1 b d b ı l \a k ·~· d"" lt.;~ e 
ratekın tehrlnde ikamctımlze tahsis "-be 1 ö d . d B 1 .... 

1 
Ql!- gıda addcle • • b""t"" murekkep oldu •unıı inanan mekanik er ang ır yenn e ır yara o sn Bugün bepımlıın can kurtaran ai- eri ıı. ra TaZJJ'"''ı ıue •-&• v 

. ,,.. r er g n enyoraa a, o şevı..... mı m mu ve u un . 1 b t t. •- thtil .. ı İ ·ı· f k k ._ cd n (Snra)'} a yerleştik. Faruk _ .. 
1 

. 1• t b lk 'ht" tc•!akkı tcrkedılmiştir. Doktoı A e:ı.:.s u un vucu cnn çea.ışmc uç arı nııdı ~ıbı kendWne ~nnldığımız millt ng• ız te ~vvu una &flJ aoym1• 
b1 k k ı Dü b tn- ler, dıı.vanın lçyuzUnu an ıı.yamıyacak eanayı mamu a ını a ın 1 ıyacı Carrcl'ın c:L'Homnıe. cet ın onnu> ı;ccırır > bırllk ınefhuınu sadece tonrak birli- ya -lt.t•ğı a(irülüyor. Yann fn. 

lley, r aç. yüz as. ere şen c 'kadar gaflete düşmüş olan bu bed- nisberinde 'tevzi edecektir. Böy- .. ~ T~ 
rafiannd~kı 8?4evı~e~e hücu~ için bahta gülmekten bıışkn bir cevap •er lelikle gıda maddesi fiyatlanmn ndlı ve Nasuhı Baydar uırafmdan TC3anütç0 ekonomıdcn sonra orga- ~1ııd n, devlet bhliğindcn, hatta bü- gilta-e ftdalwına bir iatil" hareke-
H snra gıttl. Bız de ılk ıe olar~. icap mlyorlardı. !piyasada sebepsiz yere yükr.eltil. <Bıhnmcyıın insan:. diye tercOrne e. nıı.c. ııllınh ve mılli ekonomıye tekiı- yük varta anlarında bclhcn tesanut ti yapıldığı zamıın Almaıllarm ib-
edenlere ve bu meyanda Kl'ıbılde bu- • • d .. _ .1 k • d len meşhur it hında mekanik te- ıtıuı eden modern ekorıomı, men~eı şuurunun kuvvetlendirdiği geçici mil raç kuvvetlerini h va yoll.rı ile 
J B h Cnmh 1 · O Likay tbrahin1 derdini bir ttirlil me5111ın e onu ne geÇJ ece tır. likkınlrı ıflii .ına nit bir bııhıs var- de, <•ayesı de fcrdın menfaatinden .et blrlı<•lnden ıbaıet degıldlr. Milli ta'__:ye ettilden b••ka Stuka ve unan u ara urre sı sman w • * TİCARET OFİSi YA~ "' o 11;v• -... 
H a ile Hacı Saml Beye Paşanın ani latnmndıgılt ~saknldnrda!ln"hldnrbelfer STOKU Y APTJ - Ticnret Ofi- dır. Oradan bir parça alıyorum: başka birşey olmıyan klüstk ekonomf. bırlık, normııl ve anormal ıamanla.r- bombardım.·m tayyareleri ile bü. 
~rl adeti haberini blldiren mektuplar Y ye yı~ a 1 7 .. :ı. a 8 e " ısını e. • . • _ • . cVücudumuzun taauuvu bır ma- deıı ayrılır; bfltthıiln menfaatini PAr da, buhran, ıhtıliıl, harp, refah ve tün Büyük Britanyanm dahili 

d:ı ettikten ıonra cidden perişan bir 81 herhangı hır ıbtıyaç anında PJ· klnenlnkine benzemez. Herharıgı btr calardan değtl. parçanın menfaatini barı~ devırlc~nılc, femlerin faali - muvasala yollannı kesecekleri ln-yıudık ve onlardan gelecek cevaplan . yasaya dökmek üzere Knrstnn 
bcltlcmiye başladık. vru:ıyete düştü. mühim miktarda aade yagv müba- rnaktııe bıışlangu:tn ayrı parçalardan butünıll!n cıkarır. Umumt menfant yetlcrını milli ıdeale ve mllli menfa- gilizler tarafmdan enlafılmı,tır. 

•••· Fakat, bu adamı hırpalayıp ılndi. mürekkeptir ve bu parçalar bır ara. hususl menfaaUen nveldır. BütünOn ate gore dHzenllyen canlı bir uıaz. Bu tehlikeyi önlemek için fn-
Enver Paşadan (kurtulan) Bolşe- ren Bolşevikler, En•er Pıııarun şe- yaa ederek atok yapmıttır. ya gelince buitleşir. Insan flkönce parça cı tunı lıakımıyetını kuran ıuv (unıyetlqme) dlr . 

• l·L.1•r, Tiir'-'-tanda '-t; sur.-.•- h" hadeti li%erlne darmadaıMnılc bir ha. Öğrendiğimize göre bu yağlar bır hücreden mfite•ekkıldir. Bu hüc- planlı ekonomi, iktısadi barekeUerin giltere devleti plan dairesi yeni 
..,,.. .. ,,. m.A "'"""' - •• '- d 1 b I _ı l k ~ Mim taaııuvuna ka•utmarnlf mem 

kimlvetlerini tesis edebilmek için faı. le gcleccğıut umdukları mlllt müca. yaun a atan u -.ıepo arına na • re Cliğer ıkl hOcreye ve bu iki hücre tek ml"rlı:ezdt>n •• parçalu arasında leketlırde mllli birlikten babsedil- bir müdafaa plinı hazırlam .. tır. 
d-•--'- L.:au. d-am ~ ...... - oldo:ıı..• ledilecektir. de ıınısile diı:.er bı.-.Jı: hücrelere av.. uzv1 bır ahenk temin ederek tdari Bunun tatb"ık·ınde bu""tü"n mem1e. in vakit. geçinr.tk 1stemediklerlni an. t:lllUUI ...... ... .,....., ..... •- ıs .... ~ mesı, ya tehlıkı kareısında duyulan 

latan hareketlere bqbyorlar. Tfirlda nu da hayretle côril10rlardı. Zira, rıhr. Dcneblhr ki hücreler, ıa7ıaıı eder. geçtcl tesanüt ihUyaeındandır. ki bu ket alakadar olac:aimd.n ~ 
tan mılli mücadel inin bataıı: kalıtı, Klbildı HJUJW1 Hacı Sami B.., ile MGtefwrlk l bir kalabahtnı unsurları halınc gel- Ekonomide "'Ya sosyolojide ferdf- takdırde eııasa alt hıçbir kıymet! hatlan Londrada ilan edilmİftİr. 
aranıp bnlunmu bJr flrııattı. Şimdi Buhara Harbiye Nazırı Abdülhamit diki zaman dahi, men~elerlndelu bir. yetçl findividualiate) dedikleri eskı yoktur; yahut ta. nıllli t.aauuvun Bu ı~ ·o··re e:ı..•!11- D..h~. 

A-'•-4 P•-nı- .at.tt old11lM·n11 h ... -- Su"mer vapuru lı"'ın hat.ıramnı muhaf··- ederler .... f f ö e cemi•etın h ektt p ana .. u 7 UK ~ bütün Türkiıııtanda (baJ) olabll«ek n.t.- -.- - .,.,... •" ""• "" ..... araz yeyt i r J ar }Wnüz bir öueni~foden lbarettır, ki d.ah·ı· d-'-· b- _k beld I 
al .. -'-·· b--"' .. do --ı-•·r, Şarld G • k.. .. •• .. uzvı .... etın bütün)üM\ içinde kendi!._ noktası cfcrd> dir. Cemlyet~n öne• _., 1 · 1 Ul' 111n ı m ıı::aı uyu e er ve her varlığı artada11 kaldırmak, halkı .... _ ...,.. ---~· çn azı oprusunun J ... bu takdırde ııu.ı' bır ik şuuro, ın • "-

füktitüp indmnelr ve ~ylece her Bııharaya etlmiolerdl. Hacı Sami Be, rlne Hrılıoaiı olan vazifeyi onceden ferd vardı n cen,Jyet, !erdlerın bı. uzvıyetleşme bareketıne dojTu koş. bihUla& muhtelif demiryo11an te-
teblfkeden kurtulmak lizmıdır. Bu TGrkiStana nnr T&rmaz- nTeli En. dubalarına bindirdi bllırler. Derı hüculeriııin. alt olduk. ribırlerıhı lhtiyar1 olarak akclettık. tuğu niııbette hedefine yaklaıır. Milli kahl noktalan bir.r mü&taı.kem 
~;:====~=~=====ıwr Paıanm kabrini siyaıct etmiş Hal~tek.i l.a1'11Zlar önünde ları hayvanın dltınde bırkaç ay de- lerı ıçtimai b\r anıkanleden dol-mut- taauu• olmıyan yarde mıllt birlik imle haline ,.tiıilmiıtb. B...&ana 
: .,. oraya dant e\tiii bütün aşiret vam edecek ıurette kOltürü yapılacak tur. Bu mukavele ferd tarafmdan mefhumu, böyle bir nıJeyıı ıfade etae ..ı. _._ 

bağlı bulunan (Sümer) vapuru olıırea. bir eatbı kaplamak istiyor. '°' ferci için yapılır. Dr.vlftin menıei içinde a1larea mua .... nıya --
Bakışlar reialerile ~rlikte mOcadcleye devam demı"rJ·ru· tarav.•aL ("--:) L- bile, lıı:uneden fille ~ıkıncıya kadar, • ed k . __ ...._ 

.,_. tı; ~. ır.op. larmı!< rlb·ı, moıa..tk haltnde ııralın. ,,. ırıy•"'ı ffrddır •anunu ...... ; vanm&'" temın ece ..... ~ Te edeceklerine dair Enver Paşanın mi.. eli . .J. .._. • A r........ lıentb iyt duyulmamış •e iyl :raıan- J J. rı L.o...-.................... 
Her ,eyin bir 

haddi veri 

anf lıımmmcla and irmişleıdlr. Bıı rüsüne bin 'mıittir. dıkları gi5rölftr. Şloeler içinde yaşı. hülnnılne e6re her •atandaş aeçlcı- mamıe ıdeallerln adını klişeleştiren mühimmat iddihar oh1Mcaau.-• 
nerasim .,naeında butün Ttırltiıtan Dün, setirilen maıtörler saba· yan llikosrtler, vücudu birtakım ya. dir, her ıı tçlct hüktimrandır, o haldf mekanik bir tekrardan başka blrşey Almanlar lnıı1tere adal!lnna 

fun erken eaatlerindenbCTj Sümer bancılara kal"fı madataa etmtyecek. her vatandae hfikümrnndır Bu ald- cıkt-'-lan ve ilerlemek iatedid.el'İ 
bOJfikleri ittifakla Enver Paı:ı. yeri. vapurunu sözlerden ,.~kememif· h ld ik 1 1 k kü d _... d 1 1 ı.ı dd 1 olmaz. lll 
_ Hacı Samiyi ba• tanıyacaklallnı "- feri a e, m rop ar a ırmızı • e. m""ern ev etçı ı" n &ı ına o a. 1 z•-•n bu '-alel-'- •·--·ln-cak. 
"" w lerdir. Öğleye lı:ada.r ıüren bu a. reynleri çarpıotırırlar. Vilcutt.aki r11k. ferdin nıentaatlemıı btk~il:k Türk cemiyet!, mU i btrlltıni milli ~·- il ""'"' ..-..-r-

f.~1.~.~L.:~~f.~ bll(P:i,:d)il:ı;d:• böylece Hacı Sami de mel.iye ıut 12 ye doiru ıona uruıurların. bOUJn 1çınde oynıyncak. etmekten bnşkıı vazıfesı olma.dı~ını 'auzuvahadmol~~nekoıı!~~prmgaenn~nb~zlc~ıl'- l~ır. Ayni umand~ .Alman1~ · ermit o zamana kadar da Haliç ları rolll dofuştan bilmeler! hunla. ldrilı ettlğı devir.tin rolünü uırariye ~ıne ve - ~ ır mı • nn demiryo!lannı tahnp etme ~ 
flttrlncf an1ıl/ed.,. dn4"K) Bu ı~ı- ... - Hnra Hac s -' la · ı· · · l ı !ettir. Bu hamleye költür tuihlnin "° .. -..ın 1 a...., vapur rı ıtı ıyeme~tır. rın varlık annın hitnıet ne uygun- lndrnyordu Bütün hikımıyetı par- bu beldelerin i.,eeini telılikt-ye 

Va·rı'-'-....:- bu --.. tte L- derhal taallyete g-ti. Da !ık arad K"" ·· b" d" · L duı.~ bGtG fi 1 ıoıklnrını azıcık serpml~ olmak için 
NU"w - -~ a'-7 -~ opruye ın ıren vapurun ıır.a , çaya vtrmı, ve n parçtl arın diw.tiremi•ecelırtir. t _ _.:.ltere Al. 

damla alın teri vardır? Ziya ve mücahit 7at.ıığt olduğu ıçin Der- ettiği hasarın kıymeti henüz te•· «Hftcreler, paketlerlnı inşa. balla. rı:ı,•aıi bir velı:unu tarzttmlştı Eu cemiyet ve uıvıyet arasındaki mfina- -T- " lllS' 

Günü bu Oniverıite yetiftirdi; Yaz ve Kaı-atekin tarafümna yalda- bit edilem~mi!tir. ı ını imal, ril~eymler!ni tağdıye eden ııkideye rire cemiyet btr kuru kala. .ebet ftkrlnın gcçirdltı teklmUlden manl.rın İltili •e maba...,. llare-
ona ıcMretini vcreta bu fakir mıynn Bolşe\·ıkleı:le uğra~ınayı bir ve Aankı herbirJ hendese. $1mı. bıyo.. balık deiıl ~ bıle bır makineden lba. bııhsett.lm. Bu şuuru halk tabakala- keline ka?fı timdideft mienir 
memlekettir. Menbala manıap az ııonraya bırakarak, evveli beyler Belediyede: lı>jı biliyormuş da bütün caml:ının rettı rına yaymak için, ılzlerın beni reri- tedbirler a1mıf bulunuJor dent"!k-
aruıodaki münuebeti her zeıı• arasındaki irili ııfaklı lbtilaflan bal. menfaati namına hareket edı:,·onnue Melcanı11t görüşün cımiyet hadiae. de bırakan bir fırla1ışl1 harekete re- tir. 
g"nimizden fazla kavnyan Zi.. !etmek istiycn Hacı Sami, ilk ıün- 16 Mart şehitleri lerlne bu .keyfi tntbikı, bence, o ta. Jeceğtnızı umarım. Bir milleti tek bir 
ya Günün bu serveti kaz.anmak lerde pek aalmkir rlSrünllyordu. abidesi * VALiNiN TETKİKLERİ - ıihlerde fon •l'klzlnci yuz yılın 110· VÜC\lt balınd• yekparelqtirmekten 
İl-İn r~ktim aılontılan ve katla•• Abdülhamid Ari!ot ile Yusuf ZL Vnli v.e Belediye Reısı doktor nunda I s yoloıınln müııbet bir llım ·y-- r- ... daha tatOn blr mlll! ideal tanırnıyo. 
dığı mahrumlukları inkar et• ya, l!us.tafa Şah Kulu'ya Semer- Şebı:adebaflllda yapılacak olan Li'ıtfi Kırdar dün Liman dairesine haysıy~tı)p doğm mı~ olmasınd11n ilerı 
mek hatınmdan seçmed.iii si. knndlı Hacı Abdiilkadlrln a kerlerile parkın tan~mine yakında batla- gıdcrek t~birde mevcut deniz ~eltyoıdu Kli.ı ık psıkoloji, o zıunan, 
bi, bu alın terinden varislerine beraber Horora 2Önderdi. Kendisi nacak-tar. motörleri hakkında iı:ahat almış.. ferd denıncc ımanın hem uni Ye hem 

rum ve biliyorum kı bu lnancımızda 
hcpımız birlbirımırle beraberiz. 

SON ) ~iq.ecck ayak teri payını çolı: de mevcut kuvvetlerle Kfilapa gitti. Bumya aynca bir de l 6 Mart tır. Bu tetkikler çöp nakli me.e• de ruhi vahdetını anlıyordu. Fakat 
ıörmek de istemem. Karıuaun (Dt110m& var:) ~bitleri &bidesi dikilecektir. llesile alakadardır. ' ıo8yalojının ıetırdıği aydınlık altın. 
verdiği hak niabetiade alacak· 
larını alırlar. 

Fakat onl.nn birdetlıbire b. 
baran iftabları hu nisbeti çok 
apyor ve bir bayır itini bomba. 
lamak cibi hem mı11i, hem de 
bqeri duygulanmw isyan etti
ren, ölçüsüz bir ilatiraı halini 
alıyor. Milli menfaıatla pbsi 
menfaat. bu kadar keekin bir 
vanuhla çabtan iki cephe mut· 
zar ı g&terditi :uman. mille.. 
tin vicdanında birkaç ,.1ıan bu 
talebine kartı menfi dQJıular 
kabanr. Çüaldi bu memleket 
ne çekmi,ee mir.ayedilerclcn 
çekm:f, ne beklemiıpe Ziya 
Günlerden beldemiftir. Mulate
rem varislerden rica ederim, 
ldc!ialarında bu kadar ileri si· 
dip de davayı cbayırıt ve «ten 
ensmdalri ihtillf «* teliJdıi 
etmea..., me1daa •enwia. .... 

Ed•hl roman: 52 ................................ 
Mektubu gönderdi. Yine odasına 

geldi, kapandı. Kimsenin yOzllnfi rlSr 
mclı: 1.steınlyordo. Bfittln lnaanlara 
düşman olmu~tu. Taflan pastahane.. 
sindeki randeTU aaaUne kadar, ar
ltuından pljamuını bile cıkarmadan, 
eYde kapalı oturmıya karar verdi. 

Bu müddet sarfında da hep Handanı 
d!leünecek. onan ıahane gôu<'rini ta. 
haJYiil ederek alacalı Uba.mla, bu 
eaııra.tık nsi7ete bir care arayacaktı. 

DedJfi cibi de 7apt:. Fakat, çnre

abı derdinin ılfuıııı, ne 1tik.ifta bul. 

..... hnkla •anb, ne de iflibare-

'likki etUği odaya pek de lüzum ol- Oda kapmnın açılıuuiie kendine 
madığına hflkmediyordu. Mademkı relcli 
lsevişi)orlardı, eimdllik, umumt yu. Kapıyı açan TııhP.ın Beydi. Bır 
leı de, mlimkUn mertebe tenhaca lı:ö- 1 muddet ka ranl ıfa IJalttıktan acnra 
ffler bulup birlblrlerlni kabil olduğu "e:!lenıii : 

1 kadar sık glSrebilirh!rdı. Bir muddet rerhat, azıeık &'el, .eninle ko-
YaZIR: Serrned TALA y IKıyle geçer, bu esnada konuşup dert.. ııu~cağım. 

l
leşlrlcr, elele verip beraberce muna. FP.rhat kalktı. Elektrik diltmcsln 

de. İtin ucu paraya dayanıyordu. aip bir yer ararlardı. Daha .olmazsa, ıçevlrdı, ".~a~e baktı, yı~ek nktı gel. 

PEYAMi SAFA 

mür madeni işi var. Yuın sabah er. 
ken<lcn hareket edeceğim. Yalnız, pe
oın söylıyeyim, mesele tamamlle mnh 1 
remdır, hi~ kimseye bah etme. Tii kı 

bız işı bitirip oradı111 sana, artık gizil 
tutmıya lüzunı kalmamıştır, dıye 

mektup yazıncaya kadar. 
Çok mu kalacıılmnıı? 
Belki bir ay kadar kalırım. 
E, maden mukanlesi ne olacak? F h d rd 

Handan kendisini evinde bıle lr.abul mı~U Gunun bu kadar ealıuk ~-
er at, pencere camın a vızı ıı- ' · j 

bı ._ k 1 d k t' cdebllırdt. Hariçten aldığı mektupla. me:ııM hayre• ettı . Mukaveleyi mahallinde imzalı-
yan "fe r a.•eaına yo u ara ı ça ı- 8 b 1 d''- - • · b oğl lz1 bir 1t t k "b" rın hiç kimse tarafından okunması a ası oııa ses en. ıaten ıonra doıı yacagım. Milyonluk bır iş u, uın. 
r ere çarpan aras ne gı ı, tehlıkC31 bulunmadığnıı kııt'iyyetle ru yeınek odasına cıtmiş, sofraya o- ı Fakat şimdilik sana fazla tafsllüt 
hayalin uçsuz bucaksız ülkesinde do- sliyfiyecek kadar hıirrlyetine sahip turmu,tu. Ferhat babasının karı•· vermıycceğim. 1'~nsalı ltıye, beni, 
laşıp dolagıp neticede para engeline bir kadın, hareketlerinde tamamıle aında yer aldığı zaman, Tahsin Beyın sözlerımle değil, rf'ali'!'le ölçmeli. 
takılıp kalıyordu. ~erbest demekti. Hele i~in içine ~le: yüzünde, o r.amana kadar hıç gör- 1 Malıimya, cAyinesi iştir kişinin !ifa 

Bnznn, pek kuvvetli glbı g(irfinen da giı dikten .. onra, artık bunda tc- medlfrl bUyGk bir ciddiyet ifadesi bakıl mu h 
mant11r.i tcselsftller, onu, yürefine şL 1 reddüt caiz değUdl. •ardı. Hiç mu~addtıııe yapmadan, j _ o mukaveleyi ııonnuyorum, Çek 
fa verecek nt'!ticelere götrırm!lyor de- Ferhat, bütün bir günü, kih 7a. damdan dllşerceıı.ne: ınecedeki maden suyu mukııveleılni 
ğl di. Mt'!'eli, Hnndanla konuştuğu 1 takta, küh oturduğo yerde, hep höl- - Gidiyorum, dedi. ııoruyorom. Bugünlerde o iş bitecek 
sözleri. ilAn ettiği aşkına ondan gör- ıya ile geçirdi llır aıalık. o kadar dal Feı·hnt, hııklı bir hayretle sol'du: demiştiniz, hnttü bana da para ver~ 
dllğü mukabeleyi hııtırtııdıkça, gizli. nuştı ki, ortnlığın karaıdıtmı far. - Nereye?. meyi ddetmisUnlz . 
ce boluınıak için vGcudün[I prt te- , keııcınt>ıııiş, lambayı bile yakmamıştı. - Zonıruldafa gidiyorum. Bir lcö. (Devcmn V(lr) 

Muharrem Feyzi TOGA T 

~t111ıttcnuı11ttt•t1nn"uıııııutııntn-ttttH•tt•!: 
~ -

rj Vecizelerin şerhi ~ 
~11111uuunu111uunııttu•111ın11u11uıuuıııuur 

Bir in5tını t11nımak 
i.tigor5anıs on• büyük 
bir iktidar sahibi kılı-
nız! PITTCUS 

Mevki insanı yapmu, lnun 
mevkıini yapar, diye bir Türk 
darlıı meseli vardır. Bu eözün 
isnbctinı takdir etmeıneğe lmkin 
yoktur. insan elindeki salilüyet.. 
tere göre keJ1di hırslarına lttbest 
bir lmkin verir .. Ve işte hu la6r
riyet 

0

bavası içinde b!itün zami
rinı Ol't.aya koyar. Amirin karşı. 
aında her türln hakar~te boyun 
eğen, kendınden kilçütüne karşı 

zalı:n olan insan ahlaksızdır; ve 
itıraf etmek liiııımdır 1:1, dünya 
yüzünde bo ahliik düşkfinlfiitne 

uğrnınıyan lnıı:ın aldır. 

Dünkü dostunuzun bugün, sise 
karşı muamelesini defiıilrı .. lıine 
taınıayınız 1 O, artık d!lnkQ iuan 1 
değ !, iktidara vasıl olmut. ıis\ 

kt rı•lc •n bir bedbahttır. 



ile: 3 -
~~~~bya~ri 1 

Bfr içtimai yard m ve v zifemiz Afrika 
muharebesi 

SOVYET 
tebliği 

ısır - Libya hududurıd 
lng·lizlerin ta rruzu 

l 

• K1IJ'Ulrl0• Uınumi Mcrkesi, t • bir 
• «~ Ea~ allDIDlf "atandatlann ceride bıraktık-

{Biri~ei aahi'41dm. ckvanı) 
baberıni t.cyıt ederek (Beilllci Bin 
fırkaısınıı baih k.ıtafarın Calu ya
kınlarındıı Ageyla'yı znptcttlkleruu) 
bildirdi. H:ılbuki 25 tarihli Roma 
wbllği evvelki haberi ou suretle f.6'ıL 
hıh ettı: ( Sirenaikın eeJıubunda Ca
lu vfihasındakl kuçilk gamrzon da~ 
man baskınına anudane muk vemeı 

tu. ıonderer ere sıııı • bun1ard bir yapna kadar 
ları anam çocnklarm ko~ • y ~- ~ ---J-- (Bfriad .. lıifedn .. •) 

YarıJan Rus bath 
Moskova, 26 (A.A.) - Pr vda ra

zeteslnin muhalıiri yaıl$Or: 

T iri ·a: tt9 Yazan: 
k 

•.•• ,_._:_ Ankarac:laki cÇocuk uv ı» --. .;r-1~ 
0 uçu~- _ L-n-ıerindeki ıüthaneJerde ve bakunevle- mek 

mek\edirlcr. 

,,. ...................................... _ ........ 
ndırıp l tanbula 
ü UnUyordu 

büyük olanlar.n da rnaaauc • • • 
. d ba chnlmasllll kararM!.fmmıf ve faaliyete g~. Yaldız S r yı Dr. Temo'yu k 

getlrtm k lçEn p nıar m e ~ nıühim içlimııi 7ardun<hr. Buna Önayak ola..ı Kuru· 
8t..ı dakilai tebrik etmek bir bot"ç olduğu gibi, çocuk 

tnu '" ··~e bu ve bunun gibi say •bayır ifleri yapmakta 

Bir dii~man koluna yapılan bllbas
sa munffalnyetli bir taarruz net.1-
ccsind bir miktaa- düşman arabaaı 
haııaTa uğnnn~tır. 

Sov7et kıtaları ıimal, cenup ve 
merkez kesimle.rinde Almıın taarnı
zunu dardarmıya devam etmektedir
ler. 

tQeV2U\l U d ba L •• ••r_ b• bo olan Kuruın• yardnn da a uuyuu; ır. rçtur. • Alman lehliii 
ctmı,Ur. U:ıva ordumm Yihaya doğ- Kasabanın Bektliye ciaktorlugun 
ru ilerlemekte elan İngıltz moWrlü k bul ed n Doktor 'feroo, burada bir 

,, Mısırın a11ln. f 

Türkiyede ilk çocak koruma fa ·~ l~S ."e ı~e Kırklaır 
elinde bfı,~mıftı. Anc::ık, imparatorl ııryası. tqkili.b bu _ka· 
bil tçtimai yudnn tCiekküllerini tqci edecek mahıyelte olmadı~n
dan dört sene sonra söndü gitti. Hele, açılan on fubeye on ıd~
aliat vatand ın bulunamaouı.sı barindi. Çünkü .o .za~ m.u
nevverler de politikadan ba.f .ııabilip bu bbil içtimaı yardım IJ
lerine vakit ayıramıyorlaı'dı. 

Bütün yurda pmil bir çoeuk yardım te,ekk~lü a:ncalı 1920 

Berlin, 26 ( A.A.) - Alınan tebli
ği : - Şimali Afrikada. Alınan ... İtal... 
yan kıtalarının karşı taarruzu yeni 
muvıü!akıyeUcr elde etm tir. 
Duşm nm taarnularuıa ra en, 

Solhrm cepbe8indeki mevı:Iler muha
faza edilmiştir. Tobruk sarniz.onu • 
rıun -yeni çıkıv tcşcbbüsl ri akim bl
mıştır. 

Stall~onk i&UkameUne d1J.6mıı.n 
pek bfiyuk piyade ve tank kuvv Ueri 
göndermek ilzcredir. Naziler 150 
taıılla Jtua hattuı.ı yarmıyıı muva!. 

fuk olmu~ıırdır. 
Rostof önünde 

Moskava. 2G (A.A..) - izvestia 
gazetcslnln harp ı:nuhabirl yazıyor: 

kollar nD - 1ddPt!e yenilen hücum e~ .. _ Blr •ftraf n a-
9-' mu yene .... ne aı:u .... 

mışl rdlr. B rçok knnıyonlara tsa t • d gnr •R-ftan 
) nıe... t ar yapar ~ ....... 

itı elmlll TI! bunlar yakılmıştır · _ ••. 1ft_1
.,,. ı.. •• 

da fak rlen mecc ~ 1.CUA• J~ --. 

23 tarıhll CTasvırt de ncşrt>ttlfi- GO$terd gı yret w hazakat 
mız bir krokide Soll:umdan ve denız !:dı ınd • dostları günd 

k.enanrnlan 220 kilometre c upta tı Ve eöhreö carta k 
bolunnn Cagabub (Ol k.a.csme d ru 
bir ingıl~ z.ırhlı Y motol'lu kolu."lm: yayıldı. 

de meydana gelebildi. Bu, buı:iin adı cÇocus Esirueme KW"Um » 
İtalyan tel>liti 

Rosto! cepheiliıln bazı noktnlnrın
da ilk mevdlcrindcn hareketle 100 
lulometre kadar i}erlemiı olan Rus 
kıtal.arı dün de ti kilometrelik bır 
ilerleyiş kaydetmişlerdir. 

Btl sırada Bahriye mulüz.imlerlnSlvadan ılerlediğıni, bunUD Cağa
ı Eirndl isminde bır 

olaıı «Himayei Etfal Cemiyeti» idi. • 
Bu cemiyet, iurkiyede alitı a ~ korunmaya muhtaç bır ÇO· 

cuk kC$8fetin!n meYcul &cılunduf unu vahmdaşlara anlntnuık ve 
buna yine vatandaşlarla bnraber çare aramak İ t!':o~du. 

Roma, 26 (A.A.) - İtalyan uınU
mi kurargahının tebliği: 

b1;1b'u ku attık\.ıın sonnı b1r kısım 
t lstanbuldan Romarıyaya k~U. kuvvctılc şimıı.lı garbıyıı ve diğer uı 

B mülüzım. D bruca Tatarla· kunctlerıle gnrbn doru il rlı~ b e- u 
ceğıni oklnrla gusternu~tlk. Sivad n rınd ndı. Gayet z:ekl ve faa dı. T~ 

~ndakilerin gayeye ve ,.a.tanda,a kuvvctlı ınançl n ve fe· 
ragatli ve ıeb tlı çahf1DC1Ian mak sa.dı muzaffer etti. O g~~en bu 
ı&ne ka ar gecf'n yirmi küsur aenelik çal~ma pe~ çok kc uk v~ 
tandqı kurtardı, hatta cemiyete fayd kuvveth unsur olarak ka-

Sırenaikte blr hnftadan fatllldtr 
rasıla.sıı deTnm etmekte ohın hare.. 
ketlı büyilk meydan muharebesınde 
Mihvuın kıymeUi ve yorulmaı: kuv
vetleri muvaffakıyetle t.ttevvüç eden 
çetin savaşlar yapını rdn. 

Moıkova taarruza 
Kuibişef, 26 (A.A.) - Dün gıızete

ctlere bc)·anatta bulunan Lozovski 2 
ilkteşrinde bu kadar gürültülü bfr 
propaganda ile ilnn edilen Almanla
nn Moskova tııarrm.unan tamamll 
nkamete uğrad ın1 ve 16 aonteıırin
de başlıyan taarruzun da ayni u
retle akıın kalacağının korkmadan 
ıddla edilebıleceğlni söyleın ştir. 

Cag-nlıulı uzerınııcn, Calu ve Uceyla kın ruhunda, buyük ıhtlliücilert mat- t~ukre~. arttk (Sa1tan Hamid) • 
vahıılarıııdan getcıek Ilıngazi ceno. ısu btr cevvıılıyct vardı. muhalıf olanlamn mühim bir 1ıan-
bunda Sırte korfez ne ve Garb Tnı.b- Ah Rıza Efmdmın ( lecldıy ) ket erkezi hahnc' mişti ve bım-
lusuna giden bır kcrvıın yolu vardır. a ~ı Doktor Temo ile dan d ayı (Saray), buyuk bir lat 

zandırdı ve daha neler yapma~ı? .. 
0 İmparatorluk devrinde on aza bulamıyan ~urumun • bugu 

tam yed· yüz. r-Jliye vnran ,ubesi an kovanı ıoi '?lem~~t:'1tr.: •. ~ 
hal, b:.ı,..ünkü vatandaşın medeni ve insani tubıye ustunl?~u 
göst ren güzel bir müş'irdir. Ço E!irgeme Kurumuna büatef
rik hepimiz aza olalım ve bu ba1ırlı mühim i ler ba.-rİ° ~uruma 

Merkez kesıminde Sidı Rezeg'in 
cenabundnld ceple çcv:nlmış olan 
dufnUin birlikleri imha cdilmıştir. 
Ş ndıye kadar sayılan ve kamplara 
gôndeıilcn 6000 den fazla esir ara
Rında bir zırhlı tugn:,'lnın kumandıım 
GcnClal Sperlinı;den başka birinci 
Cenubi Afrika tümeninin tugay ku
mandam General Armstrong ile iki 
Amerikalı müşahit. ve müteııddit ln
g\lis n Amerikan pıeteciler de nl' 
dır. 

I!u yol otomob"t mururuna mu ait bır muliikat etmcsı üzerine o mıntakada içind yd1. 

hole ıfraf; olunmu~lur. Cıığabub el- yenı bır f &lıvet başladı. Dobruca Sefir Kfızım Bey, oradaki tcşek -
\"nrına gelen berhangy bır ınotorlü hav lı ındc ( CEm yel.) ln Y nı mer- külu da •ıtmak l§tnı deruhte eUı ... 
kol. mukavemet gormeksızın, bu yolu kezler açıldı. Bu rrrt'rkeılenn ıçmde bund da ınuvatfakıyet gösterdi. 
talnp edebıllr. Cni,r:ıbub ile Sırtc kor- f'n ku..vetlıllı, CKost.encc şub «ı) ıdl. Gn te kapand. Dıı ılanların ~. 
fezJ anısında GOO kflometrc uzunluk- Bu ŞUbe, Türltl~e ıle Avrupa hum· istanbula dönenler bile vardı. 

yardım edt"Jim. SERVER SK 
Sovyet endüstri aruısinin dartt 

uç nun ~ledlld ğııı ıl ır Almanlnr 
tarıı!ından ile.ri ıürillen iddiaya ccı. 

vap veren Loeoveki ıunlnrı 110ylemı1-
tlr: 

tnkı yolun takrıben ortl!sında bulu- yrtperverlcrtnln irtibatını tcmm vıı- i t.anbula donen ve saraya in~ 
nan, Cala Te Uceyhı (vc~·a Ageyl J z:ı!tt le mtikel e!ti. cdercl; ınuhi vkllere geçenler. 

Ünya harbi 1 

819 DCU gfin \ 

l 
ALMAN TEBLİGİ 

BERUN. 2G (A.A.) 
Alman teblıgi! - inııiltcreye ka~ 

ıav:ı;ta, hava kuTvctlerimh gece n 
sründuı ad:ının c nup-lıall ve cenup
ci wıuntlakı liman tesislerine u 
tayyare meydan rına af:ır çapta 
bornbnlar tm~ardır. 

Bir Alman ğ(!ını kafil ingilız 
lıucumbotlarının rr taarı-tBuna mu.. 
vıüfakıyeUe karşı koymu;lıırdır. Bir 
Almnn karakol gemisine torpil isabet 
ct.ınlş ve batmıQtır. lirettebat kur. 

tanlmıştır. 
İngılız donanmaaı bu son ı•ımlerde 

ycnitlen nğrr zaJlnta ugrnmıştır. 
Dunkü t.eblığde de bıldırildı •i uere 
buyük bir Jnı:illı: harp genıisı bir 
hava torpili ıle cıddi hasıma uğra -
mışu Bıı Alman denızaluııı Sollura 
önundıc bıı İn• lız safıharp gemısıne 
hücum ederek bu r;rmiyl torpUlf!rle 
ağ'ıı basaıa uf:ıatn1ışlır. Dığer hır 
AlmaD dmızaltuu dn Atluntıkte 
Drngoıı sır Cmdaıı bir ingıUz kruva-

r.öı unu batı rmı§t:ır:;;·;:;...:====== 

Giiniin yazısı .............. ··········· 
ingihz taarruzu 

hızını kaybetti mi? 
cBıı~''"'k«)•tl«n dıı•am) 

Nitekim bunun ıiçin büyük .ha. 
xırlıldar yaptıklarmı ve ( 1 ob
ruk) • laaftalarclanberi ~~· 
lan nıtaıile ıialiden ıızli~ bir 

k tank ç&arcbidaruu resmı tclt. 

ı~l ril ilin .-ı.mif1ıerdi. Fakat 
ıg e e ...,... .d. _.. •-

fU alb pnlük ... rp ita ıs- aı: 
aiJiz.leriın ıiırli yaptıklar• aa• 
91ettiklerİ 1>a 1tazırlıldarıa Almaa 

l · ·d pek 
ve ltaly•nlana ıöz erın_ı ~~ . 
de kaçmz.nut olduiu b•mı ven-

ç.. k"" k--.. ol .. ydı (Sol-yor. un u -s--"T • • 
1 ) chn • ..aaa 750,000 klfl 
mn usun ile yapılan muazzam taarT 

verdiii Ptkınlık akabinde T ob
ruktan da yiid.erce tanklarla ya· 
palan huruç hareketİ•İD mu ... ~ffak 

·k· · t•k melle hucum olnwa11 ve ı ı ıı ı a 
1 • · .-.Jrtaa 

eden lnciliz kuvvet ennuı ....-d. 
• • b 1 uı :.r.n eder a. birlefmıt u unm __.. daki 

Sollumla T obruk. araauı . 
Alman _ ltalyan kuvvetleri it~ 
ilk taamn cününde u. çok 1 f1 
avlanmıtlardır. Faık•! bu C~ ;: 
tin pek az sürdüğü ve ora il ı 
Atman kwnandanbivun derhal 
mukabil tedbirler aldıiı t~•""i,* 
etmit ıibi görünüyor. :an. 8 

mukabil tedbirler sayuande ~-~· 
1 ki kaç ...tindiir T obrukla ,;,oo-

ca '• •- ed k ... 
l\llll arasında c«eyan e~ ek~ 
fll8.frnalar karma ~a"f~ bar f 1

• 

almıt hangi tarafın plip, hancı 
' -~· ld - anla•ıla-tarafın mqıap 0 IJl'U _,. 
akta bulunmuttur· Bu kan-

";:':oğazlatma l>ir iki gün daha 
'

1 
·-· t.IMlinle iee o ta...f-devam etbgı L!_~ 

• _L. lchnm harD1WOen tak harvm, yı • _ _.,
1
. . _,ı 

• b..-bı r-- un •· Çlk:"ınık mevzı . iht• 
' .. inlesme&I I• 

mıı.:sı, yani muzm • 

mnli vardır. ~n. nnn) ı..:..;. 
İngiliilerin, ( 7 ~ A'T"' 

gibi ciddf!ft pek biyiik tnıvvetler-
J • • tikleri bu taaf1'1U&la dab• e gınt . • •• 

11111
• 

ilk günden 'bddediklen ezacı • 
nff.kiyeti k-·m•malan ibh• 
mal ki kullandddan aıtkerler ar•· 
amda ırk, miltiyet, lisan ve m~z-

b L~ bulunmamasından ile
ep .,....... k!I- t_...:ı:

r" gelmektedir. Fllha •• .......... 

1
1 

___ , ta-=ı:.. askerini daima ana 
er, _. ı;..- . • Ll-6__ -'L-tazaıı ıçm talllMlma· 

1'a.-n fUllUl9& ..!.ı 
tercih et~"" ve uzaklaıu• 

yı apbldan ..,.,olerde ile müatem• r-. askeri .. .. --~k itiyad~
....... M~ -·~e askerlennlft 

~eri kabili inkir deiil- de, 
ı'' ~ ..... 

Şehrimizin 
ekmek ihtiyacı 
tesbit ediliyor 

vihalan çöl ortasmda ufak blr r- Yıldız Sarayı Doktor Tımonun bu Doktor T moya birçok mektuplar 
de hurma ai;rnçlarfle, bnhcelerle " ~ ı ı takıp edryordu. }-azdılar. Onu 1atanbula çağırdılar-, 

(Btriad ıAlli/tdn tlHOM) . 
(R:ıd.yo gazetesi) - Yarın yenı 

1" Xoordi~n karan nqncll
lecfttiT. Bu karara göre kararna
nıenln nqn tarihınden itlba~ 
buğday unundan yalnrs Hmflc, 
francala, mukarna, şehriye, bis
kiin. ~uı t; ve. sımlt y pılııcak
ıır. Bamın arteınde 11asta, taüı 

Sollum cephesinde, Savona tüme
nıntn tuttuğu mevıilere kıır~ı üç 
tlü~man tllmeninln yaptığı bütiln ısid
detlı ücumlar btalanmızın eanlı 
mukaYemeti lı:aışrmıda lurılmı~r. 
!il tunıslar bnh sayU.ta utnnu .. 
ln-r ve hlçbb man.ffakıyet elde ede
memişlerdir. !O d n fula tank tah
rıp edilmiş ,.. diğer bir ~okl1.n da 
haHra uğraımştır: Kar~ı'koyma top
lnnm12: da bir d!tman uyyaresi d11-
şilrmii~r. Bir hafifletme hareketf
mız cereyan etmektedir Ye nctlcelet' 
daha ,ımdiden bariz bir ıekı1 almıo-
tır. 

Bu lddia doğru değildir. Biri ı. 
ikinci Te çüncti beş senelik pllinlar 
yalnıı Sovyetle.r BirU""lnhı düstrı 

kabilıycUni arttırmakla ika.lmamı., 
memleketin iç taraflarında bir tok 
yenı eııd\ıstri merkezleri ihdasını ela 
mümk!ın kılmıştır. • Bundan batka 
tııhllye esı:ıuJ11da ciilımana nıühia 
tesiaatm hiçbiri bırakılmamıııtır. 

tarlalarla ıriislenm~ fkf 'küçük kasa. Ve onu, kandını> tstanbula ge.Urmck fakat ilmaa muvaffak olamadılar~
badır. Bunlann beherındc üç, Jort i~o plinlar düş!lnüyordu ..• Bu vaıı- Gllnler geçtikÇ« ve faaliyed du'11 1 

bın nil~ nrdır. Bu Tihalardan Sır- feyi, Mirza Salt Paeanın hatun. ettıkçe. Doktor Tem.onun YU.17~ 
te körfe'Zf kenanndal:i asfalt yola <Kadri Bey) bmtnde bir ıat deruhde tehlıkeye r;irdi Ölüm tehdiUerl bat 
doi'Ml f:bel bır otomobil yolu n.rdll'. , B v. ya Doktor 1'enıoyu göııt.erd1 Hatta bir gün, dost nnnet
lnrt1mtt, tekmD Rlngazf vlliyetinJ ikna edertk fstaııbula get1reeck ve tifı bir adam tarafından keııdraiae 
~ ( Marmarika - Si~aylctı > b(i). yahut da • t 6tanbuldan eurett mah- verfü:n bir bılchttın ziyafetinde, ..,_ 
gcsinf tıstili !Çin bliylik bir proje ile eusada yanına aldığı lılr ıelıırle • IH- rap ile seblrl<ındi ••. Fakat, sehır:l.n. 
bu ııe!e.rkı taarnıza başlamış olduk- d n!eekt?. dt~ru çarçabuk anlıyanık 1ı:endisnü 
lanndan bu yoldan lstlfadeyı d Hı- F kat. garlbı euramdıl' k'· muhakkak olan bir ölümden 1nıırian. 
m 1 etmemı lerdır: Bu pl"OJeye Doktor Temo ile tem&! edft bildi. 

e bllci.i e · alit me dilmekte.. 

cUr. 
Karanıame hükümleriııe eöTe. 

yalnız lokantalar günlük ihtiyaç.. 
ları n~~nd bakltallnrdan temin 
.cl6'K'eklerı unlarla tııtlı vesane 
yapabıleceklerıiır. Keza evler de 
tatlı nsaire yapmak için bakkal
lardan un alaMitt.ekltırdiı•. 

Şimdiye kndıı.r 11asta, tatlı n
salTc gıbi maddelcıi ııniil etmek 
fçın elterlnde un bulunanlar ka
rarnamenin nt>şri tarıhtnden td
baren üç gun ıarfındıı ellcrlndckı 
un miktarını bir bcynnnıınıe ıle 
mahallin en büyilk mGlkıye umı
tinc bUdirecckkrdir. Mülkiye u
rnıı ı bu bcyanno.melcnn hepsini 
bırdcn Topr k Mah ullerı O!ıslne 

25 eontetırin gecesi, Bardia mllB • 
tahkem mevkiine yaklaşmış olan dü~
man müfrezeleri vahim zaJ6atla püs
kürtülmüştür. 

Tobrukta ııiddelli topçu düelloau 
.,ımuştur. Trento tümeninin topeusu 
!ki lngifü. ıayyarcsi düşürmüştür. 

1talyıın • Alman hava kuvvet.lcri 
butün gün büyiik bir faaliyet göste.r
mlştır. 1otörlu vaıııtn top! ntılan, 
ıaşe kollan v ta:ıry r ıneydanlan 

teaırlt olarak bombalannuş v, mlt
rnlyöz ateşrnc tut11lmu::ıtur. Bomba 

vcı f'ccktır. tayyarelcrlmızdcn biri bir fngllız ııv 
Mıtli Kürunma Kanununun 14 tayyaresi dllıürmfişt r. 

üncü nıaddcııl mucibince Toprak 23 ve 24 sonteşrln günleri Almnn 
O!ı:d bu unların he~ni bedelle- hava kuvvetleri dOnk!i tebliğde bıl. 
rinl peşınen lidemek üzere !!it.tın dırilenler dahn olmak trıere topye. 
alab lecektir. OCıs 21 gün rarfın- kün 26 dilşman tayyareııı dilşürmOş.. 
da bu unları ııatın alamıyncağını terdir. 
bı\dirdiğt t.alıcdırde, beyanname Çöl bolge~inde, Gialo vlhaın, pr. 
sahlp\erl Mı unlarla lmalitı .,._ nrıonumuzun ııddetli mukavemetln
ııak olamıın maddeler yapabıle- den ~onra dü~man kuvvctlerı tarafın
eek veya lmalitı yaııak olmıyan dan lfgal edllmiJtir. Dllıman kunet. 
maddeler yapan 'kimselere ıatabi. !eri vahim uylat nrmiftir. Bu mo. 
l«eklerdır. torlil düoman kolu timdi mütemadi-
natümetın bu kararı bakikt yen tayyarelerımiz tarafından bom

blr harp ekonoınlsl karan •yıla-· balanmakt& ve mitralyöz: ateşine tu
bilir: Puta. tatlı vnalr r.e-.lı; iıfin ttılnıaktadır. Yine hu 1rola mfMtlıı 
kullanılan maddelerin imali.t "• dıter 1& motörUi 'Want& ataşe ftril. 
sat\,ları but.ün memleketlerde da. m.lş ve 50 kadarı ela ba&ara vğl'atıl. 
ha harp ba~ında ortadan kaldı· m~t.ır. Viba llurmde bir taarrua 
nlrnıotJ. 

Aeetllenden kauçuk 
l•tfhsall 

kqfı yapan tayyarelerimbden biri 
üı; Blerıbclm tayyaresinin hücumuna 
u~ranıış ve bunl&rdan birini dilflür-
mııştür. 

ALMAN 
tebliği 
(Bfrl1lcf ıa1ıif.ün cleı.ı61'1\) 

Len~Tad'da 
Berliıı, l6 (A-A.) - Ofi: 
Alman radyosunun bildlrdii;ınc gö

re, Leningrad kesiminde, SoV}et kuv
vetlcrıni..'l mutad çıkış har ketleri, 
Alman nf.'"lr toplıırınm barnj a şl l'ı 
ııltında akamete uğramıştır. Ladoga 
brölünün cenubunda bir Alınan tay
yureei tam isabetle bir düşman m 
himmat trenini ateşlemiş, eıddetli 
bir ınfiliik olmuş ve demıryola nakit. 
yatı tnmnmen k~ilmiı:ıtlr. 
Alınan radyo u. oal..-ova c pheain

dc ve merkez kesinllnde Alman ordu
larının ehemmly~tll Uerleytşler yap
tığını bildirmelct.ecfü. 

Rualann zayiab 
Ankara, (Radyo gaz te i) - Al

man kayııllklannın verdıği maluma
ta göre ıart cephesınde hıırbin ba
şındanberi Rus ordıı unun in an za. 
yı.atı 8 milyona ballt olmaktadır. 
Ruslar; bu bilyfik insan uyıatından 
b~ka 17000 tank ve 115000 tayyare 
kııybetmııJlerdır. 

Japn - Amerikaı 
mizakerel eri 

Üç a~lılt "'""aklc•t 
6;, 111ılaımıg11 wır1nak için 

· formil aranı§•r 

Stokholın, 26 ( A .A. 1 - isveçll bir 
kimya(P.r a~etılenden terkibi mahi-
etınde kauçuk iıulMıallne müsait brr 

~ıul ketf et•it\İr·. İl•~ hükUrnett ta
rafından tcşkll edilen bir koınıı.yon 
yenı uı<ulle kauçuk iaUhı>ıalt ıç'.n ha
ııı-lıklar yapmıya karar ver~ış ve 
tıu mak:-atla lıüyük bir krcdı tahsis 

Düşman tayyareleri Ringaziye bom 
balar atmı~lardır. Ynlnız iki klot öl
miiş •f! ha.~ar da ehemmiyehlh: ol. 
mu~tıır A~dabıa'yn mttralvöz ate
$J\e taarruz: eden ikı İngilız tayyaresi 
oradnkl karşı ko)•ma bat ryaları ta. 
l'afından vurulanık alevler ıçlnde 
do~ürulmü~tür. 

V~26 (A.A.) -HuU. 
Birletik Amerika ile Japonya arll· 
sındakt müzakerelerin bugün, 
bdh:i hrraz daha geç vakit, tek
rar başlayacağını, basın toplantı
sında ,öylemıştir. Hariciye Nazı· 
n. UzakşarKtakı durum hakkında 
mı.italea beyan etmek istememi -

edrlnılştıP. 

Alm••lar doDuda 
, eni 'ehlrler kuruyor 

Berline ıöre tir 

Müzakerelerin bul'Ulldap saıflta 
Ne.,.orlr 26 (A.A.) - Lon_ 

dradnn Amerika ajanslarına bil. 
dınhyor: 

re. da~ ••maiden taarnn eden in. d T ri s-~ ... -- Hamid'ı' 
0
··ldn.-;...• ,,.. d rhal ış e ı~. eıno, ıua ne ~ _ _ 

1 
Ib ko lan Tobruk tarafına nerU • mabadını ona o 'kadar müessir bir ~bbiia 

yem oralardakl Mıbver kuvvet.lo. lisan ile iıab etti 'L.1, Kadn Bey der- Mizancı Murad Beyin A~a 
rını ımha ettikten ve Tobruk muha-
fızlarınt muh~aradıı.ıı kurtardıktan 

hııl karannı verd1: avdeti üzerine bır aralık Jön Turla. 
- Artık, 1stanbula udctten var.- lerln faallyetınc eek.te i.ru. oldu. 80. onra Blngnziye doğru ıstiliı barekc-

..,.,.t•m Ben de Ccmiyethıiuı Utlhak tün '"Ubelerde, adeta derin bir ... tlne devam edecekler, bu nada Ca- .,.~ .. 1 
" r 

-..ııvo-·m ve ffitur .wı, rilnüvordu. abub tizerlnden ıll!rUyerek. Ca!u ve <..-u • u • r,v J 

~ Dedi (Devııwn .,..., 
Uceyla vahalarından geçerek. Sırte ==·========================== 
koı f~ı kenarına varacak bir motörlü 
fngılrı kolu da şımalde mağlUp ola
rak ~n (elnlen Mlhveı· kuvvetleri. 
nm Slrle körfe2.1 ke rmdan geç~n 

rlcat hattını kesmış olacak ve onları 
e 1r edeccktı: bu kol eynı umand 
Trllblustan Bıngaıi tarafına Mihver 
tanıfınıJan yapılacak m<ıtörlü nakil
li ııta dil m.inı olacak ı Şı l 
kun k mohaN~le-rı 
rınd n lcat't olarak e.mJn ohm taarruz. 
tanfl oralarda rr. btn.c olmıyacav. nı 
un tlğı lro"eUerı, 1 çol or•:ı. 

ıına gondermek ve d tmak a b;t 

mahı r cörmemiş olacak . Fnkat. 
ııevk.ulc~ esaslı bır kaıde vardır 

Bir taarruz içın kendlmı.zı ne kad:ır 
kunetlı unnedersek ed hm yını 

\cuvvetlerimtı ki.fı olmıyabilır, ba
nan ıçln mevcut kuvveUen lozum!az 
dastıtmaktan ve ıııraftan ccldnmek 
li:umdır. 8 ıncı lngilıs ordusunU\'l 
bu defalri 1ıaareketı bh- ııa tmılekı 

har+ıınde yerli kuvvetlere., lsılerc 

karşı taa?'l'Wa faydalı ıılattillrdı 

Ukin blr Avnt~• anlıınaa ka111 
gut taUıık .ıtnır bır usuldü Kar~dll

kl hıwnnın ltvdm .. , maharetine go. 
re t•ıltıır alwıak lhım.dt 

Ş1m41ı Calu n Uceyla vihalarıoa 
doğru llttlemit olan fngılız mot6rfu 
"C zırhlı kuvvttlerı $1matctekı f'Saslı 
mnhare~ meydanından ıı:ı:akt:a kal
mış, bıçti fa}:da!ı ,.,, goremem •'! 

ı..graf edllnıit kollardır Bu hareketin 
Mıhver tarafı içi11 hiç9ir sararı, • -
tıemmı1'fti ... telıltkeııı yoktur. 

Bn hareket. tıpkı &~en k•e yapılım 
fngılız taarruzu esna~ında Libyanın 
~enup hadutlarılldan Hür Fransızla. 
rın evveli Fııan aoıua Kutra ka. 
metlerinde l'•ptıklırı mı:suferit atr
gtiıeştlere benzemektedir. 

Eıki Orclu Kunmndo:nlo~dcıa 
F.'naekU Gett4rol 

ALI İHSAN SABts 

B. M. Meclisinin 
dünkü müzakereleri 

ANKARA, 26 (A.A.) 
B. M. MecUst bugiln Şem ettin 

Giinıtltııyın ba~nhğlnda toplanar k 
Orman Umum Mudürltıb"Ü 1941 but
çesıne munzam tahd!!lat konalııu.sına 
aıt kanun layllt~ınt kabur eylem!~ 

ve ~- M M~lsı"m 1941 ağtıııt03 -
eylul ayları hesabına ait mıttbataya 
ıttıla kesbeyledı ten sonra ~nde

m nlf P bulunan ctiğ'er maddclerın mfi
nkenı ine geemfştf? MecJr.t. bu 
maddeler arasında emekll b nba~ 

bn Y~lmaı:ın naııb tarıhlnfn d z:el
hhnesın"' daır takrır ıle mazlıattıyt 
Adlıyc Encumeni~ vennlş, IX>Vlet 
menıttTları ayhklannm tevhit Tc t.ea
•hıt6 haklrındald bnunun Mılh ftru
d fa Veltileti \um!ında ~~şiklfk 
) npılmuı ve Dıl:anet işleri Rcıslıgı 

C"Şkil • kanmrurnın ılt ncı mıddeaıne 
bJT fıkra eklenmesine alt liyUıa rla 
Vakıflar Umımt Mtidfirlüğil te:kilit 
tnnununa ek kanun r~yibasuıın iri. 
rıncı mCizak•.nlerı.ın ya~. 

\1 celil!. yioe bugfuıkü t.oıttaatısııı-
4a ıntUi muda!aa :ın!ikellefiy~ ta -
n ınımun altıneı n~dduine •fr fıkn 
,..klo>rımcsı hakkındnkı kaııunı:ııı ikinci 
• üznkcresln\ rapıarak kaltul eylemtı-

r 

Amerika aeflrf 
meZllllen 

n1emleket e gidiyor 
Ankara 26 {Tdefonla) - A. 

meriltanın Ankara Büyiik Elçiai 
1aclturray bu akf&lftlri Toro9 

ek prcaile ılı:ı buçuk ay içm mezv
nen Anıe.rıkayı. hareket etmiştir. 
Amerika Sefiri, mcınleltetirıc va.. 
rabilmei: ıçin hi!tvalaıdan bir ma
cera seyahatine airişııek mecbu
riyetindedir. 

Yeryüzünde 
k ydedilenen 
· dd t i zelzele 

S l'sıntımn 1nerkez üstü 
fstanbula 4200 

kilometre mt:•afede 
lstanbul, 2G (A.A.) - Kandilli 

ras:ıthan ınd.elı te.bllğ edilm~tır 

Dün gece saat 20 yi 11 dakika 14 
aanıre g~e merkez QstO İstaab-alda• 
4200 ldlometre mesafede bulunaa colı 
şiddeW bır zelzele kaydectil111lttir. 

Bedinin verdiii malW-t 
Beri n, 26 (A.A.) - A.lmlıll ıaıl

Y u brldlrfyor: 

Dün, lrlittin dıınya rasatlt-elerı 

tuftfından kaydriftm mfitıtesaa ,tct .. 
dctt bir J'8'r sanmtm obluetın-. 

Heidelberg ratiathaııesl &imıcıcrat i.
lcti zetnte rnerlrcini !100 kilC11R•t.re 
muafedc, Amerika timalinde talı•i• 
etm4'tir. Bu sarımıtı yer Ji91•'• 
thn4'iye kaıctar byddlinlerhl e• 
~ıddctli idlr. İnl'lltereda, ı:elsele ya
zıcı i~tler, ıı.rsınt1nm ttd4eeia .. 11 

boıuhn•tl&rdır. Alman TWJ'• .. ft•n 
bıtdırditinc glSn uh.ele. bilbasa 
Lu:bonda •e t panyaıun Murc:te f!J'n.. 

leu11dc kencfıu büyük" bir tid,.'1• 
duyurıl\~tur. 

IİlDE IRAIL'ın 
En aon ~emdifi 

Berhn, 26 (A.A.) - Almanyanın 
doğ"u toprakları 11da yeniden şehirler 
tıı::ıa edılecektir. Doru Prusyaya yeni 
ilhak edilen zıchenau bolgcsinde e
hemmiyetli bir inıaat programı ta
b · kkuk ettirilecektir. Daha şimdiden 
~= binden faıla amele Baltık denizi 
aa:ıııerinde yeni bir eehir kurmak 
. e fsaliyete geçmiş bulunmakta -

uzcr b" .. 1 . 
dır. Bu yeni şehir 16 ın nu usu ııı-

Berlin 26 (A.A.} - D N.B. 
ajan~ının iyı malumat alan lıtay
naldardan öğrendığine göte ı
mali Afrikada Alman - halya.n 
teşkillerı yf'ni muvaffakıyetler ka. 
zanmı~lşrdır. E8irlerin ıayıaı ve 
ganimetlerin milctan mütemadi. 
yen artmaktadır. Çok kuvvetli 
düşman zırhlı tet1killeri tamamilc 
imha edilmiştir. Tobruk· da yapı. 
lan yeni çıkıı tefebbü&leri de 
akim kalmıttır. 

Londranın diplomatik mahfil. 
lerine göre, Amerika Ye Japonya 
&rl'tSındaki müzakerder üç ay 
müddetle meri olacak muvakkat 
bir uzlaşma imkanını temin eden 
formülün aranmaaı aafhaamda.. 
dır. 

Alman yadan 
getirilecek 
eşya 

MUKADDES 
YALAN 

Stul'at ... Maeera Ye 
Atk Ş.lae.erl 

ŞARK 
tiab edebilecektir. 

siJM kuvvetli A v~a ordulan 
... _ _. ında biyiik munffalciyet ---r• _L:•d• 
ae>.terenaemele,ri t~ı· 1 ır. 

M• r mdib ngı a taar~UD 
henüz kati surette akamete ugra• 
d - da hükmetmek doğnı de
p.~ Şimdiki halde akamete 

Gc!leral Rommel. ııaYtca Üstün lotaları topluluğu ııörmüflerdir. 
olan lngiliz ordulannın hamlesini , B~. düşmanın beliti İngiliz. kuv. 
durdurm~yı . v_e ln~ilizleri ihata] vetlerinin teşkil ettikleri çenberi 
etmeyi bilmıftır. Binaealeyh ,Ki.. kırmıya teşebbüs ettiğini göate.ı
dctli devam eden meydan muha. melttedir. Bu topluluk 9iddetle 
rebeainin bu aafhasanda artık tn- bombardrman edilmiştir. 
giliz taarruzundan bahsedilemez. Sollum bölgesinde Alman kı· 

Ankara. 28 (Hususi) - A.buanya. 
dan yeniden s•tirtilttek 8'1Ya h esi 
hazırl.anmııtır. Baaların en mühım.. 
lerınl demir. çelik, ınAkille ak..."!lmı, 

nakil ve oer 'Wasıtalan, bakır ınamııl
lerl, \ciğıt, aellüloz: ve tabii qya gı1ıi 
mııddeie.r tqkil etmekUd r. 

Surıycden tayyar~ ile Kah.İrc
ye, oradan Harhmla, Hartumden 
garbi Afrika.da Logo.e, oradan 
Brezilyaya. Brezilyadan Mcbilr.a 
körfezi üzerinden bir linmna. O· 

radan da nihayet Vafİnctona va· 
racaktır. Arada ilı:.i günlük tay. 
yare seyahati dahil olduğu belde 
bu dağdağalı ııeyabat on üç cün
de tamam olacaktır. 

Tayyareye fazla Cf)'a ve kitap 
almalt o1ümkün olmadJiı için Se,. 
fir tayyarede yanına bir tek kitap 
nlacaktır. Bu kitap da Amcrilta 
lcanunu eaasiaiain '790 aeneeiade 
basılmlf bir nü.huıdır. Madnar_ 
ray büyük babaemdaa kendi.ine 
mıtaa kalan böyle nadir hİT tarihi 

SiNEMASINDA 
1JlSrclip 1-kalide 
rafbet laaMblyl.e 

Bir hafla daha 
gösterilecektir. 

exrin busun bjr elde lı:almMW!I 
~ baahma bit ziyan ..,.dıia 
için Amerika)'a Yant varmaz lu
tabı Princcton üniveraitcsinin ltU. 
tüpfttınesine hediye edecektir. 

uira;•n yalnız yıldırım ;r~in~.n 
ibarettir. Yoka& Mısırd ~ıc: n.A .. ızl 
ka aklan TrabllJICarpteıu -

yn ltal~• kaynaklanna çok ::-;.mak lazım geldiğine röre, 
L _..ı.:.. avaf yavaf Almanlann 
_.-uou )' •L • ı· al rlı. dönmeıi 111tım• ı mev-
~":9 fakat böyle büyük zayiat 
L_L. ve yavaf yavaf kazan.1-
_.ıına 1 • . harb•n 
lan muvaffakiyet eru:ı ~:. • 

• eyri ve talıbı uzermde 
amumı 1 

• bü" bütün mahdut 
.,.nacağı tesır 1 

~- ahk~ dUT 
kalmıya m ".j." ASVIRt EFKAR 

Londraya söre talanmn durdurulmııaına devam 
Loudra 26 (A.A.) - Lon- edildiği zannedilmektedir. 

dranın aalahiyettar mahfillerinde Batıni iler 
beyan edildiğine göre, Llbyada an rem 
lngilizler ve dÜfman mütekabil Londra 26 (A.A.) - Salahi-
kuvvetlerini yeniden tanzim et- yettar bir menbadan bildirildığİ· 
mişlerdir. ne göre Libya mubarebesı başla· 

Muharebenin ,imdi aon haddi. dığı gündenberi lncilu deniz ü.atü 
ne varması mümkündür. Umumt ve denizaltı kuvvetleri düşmanın 
manzara aşağı yukan aynidir. yedi jaşe ve nakliye ıemiaini ba. 
Muharebe her ilı:i taraf için ağır tırmıflardır. Bundaıa bafka bir 
ı.ayiatla bütün tiddetile devam kruvazörle bir muhrip galip bir 
etmektedir. ihtimalle batnılmıı ve mühimmat 

Sidi Ömerin garbinde lngiliz tqıyan bi.ı yelkenlide yuasm çı
tayyareleri bindirilmit bir düflllan karılmlfbl'. 

1 

............. , .................................. . 
lngiliz takımı 

(J lıl.c """'"M ....._, 
unvanını dü,ünerek ft kuVYetfi 
elemanları birlettiterek hazırladı. 
iımız. takımımWa ea iyi bir neti. 
ceyj almak İıÇ,lD azami l•YTet sar. 
fedeceiiz. 

Gerek ctrmartelİ, cerek paza.r 
sıünü yapıJ~ maçlara ait bilet_ 
ler tamamen aatılmı,tn. Yarım 
liıalılı: biletlerin, ıtadyam hancin 
de bir liraya ıatıldıiı kulaktan 
kulaia dola~'8dır, 

r -lsta1tbuli hatyı Geweral Kowsoloslagllldan : 

Arnavutluk bayrağı bayramı 
İııtanbulda bul\la&n Araavuluk b)eaiai, !8 lklıadtAtrin -

gllni aut 18 de, Tepebaıında K ... tl'İtaıiıa'ıM JQtlecak •1111 ...._ 
ıaavutluk bayrait .. ,.r••• __.._... ~ ....... u...ı~ . 



Sarayda güzel bir film 
gösterillvor: flo .ryan 

O.Umüzdeki hafta(Suay llİae.I ... bir kadındır. f'akat o, .. ta-
• .a) son derece aJüa .,.ezici bir ya yeoi intisap etmİf bir aeyia o. 
8Jnıi eeyirciJerine takdim ediyor: lan Antoola 9eTifmekteclir. An
Ha.llaa aevdiii iki artwtin de it- ton rolünü animli artilıt Robert 
,aak ettiti bu Kiiz'el eeer ..,k, he- YounK oynamaktadır. Fakat 
reoma n taıa noıktumdan pek 9 1.<f aeneei haziranında Suayboa
tııaG.ar. na wikudi Tiıkubuluyor, Franau.. 

Büyük Harbe ıtakad4lüm cebe va Ferdinand TUruluyor, ertalılı: 
-.ıeler 191 O da Avu.tuıya _ karıtıyor, Viyanada i!Yt.ilil çıkı
M oar~tan imparatorhıiu tahtı yor. Hanedana menaup kadınla
•uo timi.ı rlü, yaşlı ve pek ici.: bir nn kaÇıttaiı bir arada. u .. k An
•ükumdann -Fran•U'Y& Jozcfin- ton da ••kere cidiyor. Fakat bir 
ldar• ·ndcdir. ara Diife. lniçre hududuna ka-

T.-nanında Mayet"tiftc f.oiaa. çanyor. itte burada Anton yaka-
Pr y en rikalan, aşk, ihtira• için l D · · · t 1 ·· 
4e {:arpışan bir auay vardır. Vi: laruyb~i. upca ıçm ız ı:-ap ı cun. 

L · ld - ._ d er •ıruror. 
pı.. ::--v .. ın o ugu s;a ar her j 

E
lü sdahat.in m~rkuidır. Ha"e- Film battan başa h eyecan ve 
na mcn.up Dü~s Diyana (He. 

1 

hareketle doludur. Nc•ıc~yi biz.

Cilbcrt) impara'or tarafından s.at aeyircilerin ı:örmeaini taniye 
~ Pren.c•lc c'Ylendirilmek iJıte· ederi.ı:. 

-=-=~~==::======~-=======-
Ac ~e< eı 

iki katil n14hhum 
oldular 

Bil müddet eYVel Çe.nberltt&,. 
takı Aile bahÇCllinde kebapçı1ık 
ppea Fethiyi bıçakla J•rah1arak 
lldi.inıa Ekrem adında bir ııenç, 
ili• ltirinci aiar ceza rnahkerneei 
tıal'ltiadan 1 2 ~ne 3 ay 1 o cün 
91iiddetle hapıc mahkum edil
-tM-. Kavgaya sebebiyet veren 
brc:&e,i Mehmet de 6 ay hapis cc
sasıaa çarpılmı,tır. 

B•dan bafka, Karagümrükte, 
bd •yüzünden arkadafl, aandal. 
peci Necatiyi öldüren Sadullah 
.d111da birisi de ayni mahkeme 
taıraG.dan 5 •ene müddetle hapia 
oezasıma mahkum edilmi,tir. * MEMURA HAKARET 
ETMİŞ - Bir müddettcnbcri A
aamYC liman re~liğindcn V cki.let 
91nriade bulunan Rıdvan adında 

ı r.-- "'"' "" "" '""""'~ 

L~J§_E ... 9. .... ~l .. !J 
Erkek mektepleri 
arasında voleybol 

maçları 
Erkelı: melı:tepılerl arasındaki nlef'

"' maçların• dia Beyoitla Ba2bri 
aalon-4a dnaa ..Wdi. 

İlk maç Tabıia LIHallo Kwallia 
Mekt.ebi acaaında oldu n TaU1111, 
hüim bir oyun4aa MU& i-15, 
T-15 rali• çıkta. 

İkinci 07un, Hayri1e - Pertenlyal 
takımları araaınd& oldu. Ha1ri7e, 
rahat bir oyundaa aonra '-15,~li 
kazandı. 

Uçunca maç, fatanbul - I~k ar•-1 
11nda oynandı n f.tanbul, neticede 
~15, i-15 kazandı. 

Son oyun Hayda pn - " Sanat 
Mektebi arasında oynandı ve H'ay
darp1.4a • - 15, '-15 lı:uandı. 

birili. KınaJıada polislerinden za mahkemesi tarafından 1 ay 20 
Ahmedc vazifesi a1raııında baka- gün müddetle hapae mahkum ve 
ret et,.~. .tün aali7e üçüncü ce- derhal tevkif ol1Mtmuttur. - - - ---

ilki kiıi afır şekilde ı 
yaralaadı 

Evvelki ıece Üeküdarda .. r
la.otlllk yüzünden iki kiti tehlikeli 
im~ yaralannuftır. 

Kanıcaahmette Atçı ll&fl cad. 
dem 2 7 numaralı evde oturan 
Hamit A:rdınc\iıa kead.ini bilmi
yecek derecede aarfıot bir hale 
selmit n ccce aat 11 ele e'riae 
citmiftjr. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma ~in IMa çirkin Yaziye· 
tiDdea müteee.ir olan brdefi ona 
çıkıflDlf neticede aiız ka'Y&aıına 
ba,l&DUf]ardır. 

Bir aralık bıçaian& çek.. HA. 
ait kard.,U.ia üzerine atılmıpa 
da •1'aiı kararak. yere düflllÜf 
Te elindeki k..kin bıçak bu eu
nııtle ıözüae .. planmıttır. 

Nevralji, ~ırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabili,. Ht!r gertlt1 Pulla kataları ısrarla isteyiniz. 

Ba .. ada eYde bulunan Ha
bibe hemen. 7ere )"llı:ılan Hamidi 
kaltlırmak. içja üzerine eiilmıtse 
de l:ıiddetiaden 7aralanıun acıaı
aı -utan Hamit elindeki bıça~ı 
zayaJJı kac:luu. cöiaüne •apla
ı...lfbr. 

SiZiNDE TAKDiR 
ETTIGINIZ ÜZERE 

.A.rıan: me4uıaııt zarafet 'Ye lncelitlae iazitna• 
... latai tenilerin mehareti, kadına da reaçlit
aatut ıayanı lta1ret lur bedea tenaııübü an:odeı-. 

Fakat yiis n onun hututu geyezodlrler. Eter it• 
••kta7a li.zım celen ihtimam gösterilmll'l'.ıe, seneler 
ltu haUan baikalarına pek çabuk farkettirirler. Bu, 
ahin bir ııırnnızdır ki, ufak bir dlkkataizlilı: Te7a ilıı.

mil netle•! rakibel,.rinizin ıtilı:kat nazarından uzak 
blamaı. İtlf- ıeftelerin (bilhuııa nadk n huıu cl14-
lere muıallat olan o tahribki.r ıcnelerin) cildinize 
ei-ekte oldutu on binlerce (bidayette ır•1ri mahıııia) 
ince çiqilere ihraalki.r kalmayınıa. 

-:::::: -....... 
~, '~ 

~)~ 
\ ),~\ I (...,., 

Cit•ı. ••rmetll 
11nMıri•l'1••• ... 

ı, •'"'r••U• ... ~ıeweüid çtıtl ,,. '•· 
ruifMlıluk!ar, ıarıfl•••t ae.ı...,.. 

40 YJ ~ı 110 · e. ••rlııııfıı , ... 
Ay ft H tAa ofllltal lıırrNt· 

U •• t.MI .... r1arta ıı..ıeren utfınlal' 
ltftı hiç bir .. ~ .. MtılaaHnr ... ildir 

......... Wr •ltalt ... ıaıo btfl O• 

ı.._ •O , ........... ç hlmelı içi• cildi 
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Solux •-1•: 
1. Saialyetia sıddı. ! . Iııa detil, 

Rtıcaa. a. ETet, Nida, Fraııınzea sı
cak. ' · Ek111ok ;yapılaa, Cenal, Terli 
iual edabdır. i . Çitne, Bark. 1. Ra
bıt edata, Harf. T. Nota, Ancak 1ı;e. 

yunlara aoylenecek ~lr emri hazır. 

Bir Dota. 1. Çokun ır.ıdd ı, Kabaca bir 
aorp, Baıına (Q ) ceti rirseııl& pi,. 
nıoraiı olu. •. oıuı. iert taı. ıt. 

Düıüace. 

Yuk.U.. Cf&illJ•: 
l. Gözüne uyku cirmclt nı!inıkli• 

ohaaı, ı. İdrak, llübtlira. 3 . Tenıi 
bir emirdir, İlhe, Scmuna (K) e
line Jr::ral h-tdanınJan biri. 4. İn
mekten emir. İrade. Bir u:aınıt . r.. 
Yaylı blr çalgı, Nida. G. Sonuna ( 1. ) 

ırelirııe hortumlu ha1·undır. Nota. 
7. Tudik nidaaı, Para çıkını. K libı.1-

ıua baılan~cı . 8. Blr 11da, Ra"ıt 
edatı, Çok değ-il. t . Taıınıalı:taa em!r, 
Kürekle ;yapıla• Hndalı reri r lita r
nıe har1keti. 18. Tnıjedlyanın :ı: dı 

DGnkl belaaeanı• laallMd•it 
fekU J,, .. ~, 

1 YALOVA 1:aaaala cildlaizı aollluracak olan n sl:ı:i pek çok dela Takit.b 
uralt eden b• irızalan akıam n aabah Krem. Perte•le rapa. 
caiı•w ufalı: bir aaaajla retedinlı. XreM PerteTi• ı.. mucizeai
•e Jls binlerce bemcbııiaiıı gibi aiz de hayret n 11u•aunlyetle 
ıaltit elaoabınıı. Görecf'kaia!z lı:i almanıı, ebedi cenelifiai hw
kaıee ••trurane !1Öyllyecekt1 r. 

I.llEK PERTKV'ln terkibindeki faal anuar ea •erta fiı

ci'eri itile izaled<! recllı:nıiye ('ektir. Bu~nden ltibarea li:ı: de bir 
til11 ltllEK PERTEV'i tunlet 111aaanızda bulundurunm. O, .,.ı 

U.aaada aert riıri.rlarua TO kun-etli rlnetia • iJI a•ufuıiu. 

CUd ~üceyrelertndea letthal 
edilen ~ k.ı)'meUl 'fe J~ ce•her. 
baU a&hbatte titr ıenç ltmıl cU
d1ndekJ tabU llOHrlarıaa •iif&
~lhtlr. Vl7uıa tTnlnraat.eıli Pro
feaorlertnôen Dr 1'. ateJKal tara
fından lı:ett H cBİOCJa.• tabir e
.Wea bu cHher. eUd pcla.lı olaa 
pembe renkteki Totalon tremın
de lllftCllttur. On11 her aq... 
Ja&inaadaa en'el t.UallUllS. sa 
uyurken. cUdANI, MI luy-.NU co
bert ma.ueder. Her SaNJl u1an
d.ıtını&da clldtnla daha u.e, daha 
be7u, daha 7umutalt Te DAHA 
OBMÇ oldutunu ıonnünl9. O!.ln
d-.ıert lçla beJu .renttekJ Cyat
m> Tokalon tremial t11lls.nınaı Bir 
taç ciin sarfında e• aert •e en do
nulı: bir cUdi rumu..atıp Mtulatır. 

ıt•SJI ltnlamalc ıaıı11t..._ a.a•tı ır 'i 
W lultall•I ekıır.-ı : 5 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
IC.r.tllf tarilti ıau - Serma1eııi : 100,tOO,oot Tlrk lina 

Ş11be Te Ajanı a4eii: Hl. 

zta.A.I .... TİCAıtl BE& NEVi BANKA llU AKBLmLl!IKl. 

r.... kriktinınlen !8.100 lira ikrar 're nri,_.. 

Ziraat Bankuında kumbaraıı ve kumbaraaız tasarrut hesapla
rında en a& 60 hrau bulunanlara ıenode ' defa çekilecek kur'a ıle 
&faiıdaki plana pre ikramiye daiıtılacaktır : 

4 adet 1.000 liralık ,,000 Ura 

' > iOO > 2,000 > 
' , 250 , 1,000 , '° , ıot , 4,000 , 

100 adet. 50 liralık ı,ooe lira 
120 , 'o , 4,800 • 
160 > !O > l,ıot > 

DİKKAT : Heııaplarındalı: i paralar bir aene !çinde 50 liradan 
.... tı dQ9ml1enlere ikramiye çıktığı takdirde ,.. 20 fazl&1ile nrtle.. 
oektir. K:ur'alar senede: 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincilı:i.nun, 1 .Mart ,.. 
1 H&1iran tarihlerinde çekilecektir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
A l\. T j F Lira Lira 

K•••ı 
A Jha: SaR Knern• n,604.761 
•-1r11et 
Vhılrhk ••• 

Deltiltlelıi ,,,_Ja.biıol•: 
nr1r Una 

Hsiçtelıl Malt•6irl•: 
Allııa: s.11 Kil~•• 1.71'2.Sll 
A lba• tallYUI kaı.11 eerltMt 
•.tıdw •••• 
l>ftw •ı...t.ı... ,.. berçl11 
lllrf•r bakiyeleri • • • 

H•aitte ı.la•ill.n: 
Denıhte edile• enak• -k· 
tlfye kortılaiı • 
r.-•8U• 6 - 1 t.el •aılılelerha• 
lofllıa• H&dae tanıh•••• 
•akl tedlyat 

102,124.402.6' 
H .9'8 900.

'220!J. 

11.sss.on. 

55.4'9.Hl.5 

Hl.741.SQ.-

___ 2 .... ı .764.266.-

ll1.1U.IH. 

'71.142, 

JS6.91U97.-

SeneJof ciaJortr: 
nurt uaetler 2'2.400.916 39 

ıı 
ıtUOt.916. :59: 

Eeham .,. taltuiltit cü:.clanı: 
J Der.,...te edile• enakı aak

A ctlyea " kartıbta •lıı•• ,.. l tu..,ıııt ı lttı..rt kıy•etle ı 
B - Serbeat eaha• ,.. tallrillt: 

Avonelar: 
Alha •e dö.ta laerl•• a,.._ 
'l'ahvUlt Gaerla• &Ta• 
liaslaeye k18& udall .,.. .. 
tfath•eye 31st NeJu kaa.au ıh 
açılan ıilbn lıııaa"b~ • .,. ... 

h İHedar/ar : 
M.ı.t.lil 

f5.707.t '1.9) 

l.Ot2.7SH7 

5 010 07 
7.IOl.699.-

1 '7 .SI0.000. -

14.709.17!'>. 30 

175.)U,7te.07 
uoe 000. -

12.66 711 os. 
ı----, Y.Hn ''" 617 9.)0 71 

tlaJan lı( 0. nta fil MettulMl
D• oturunuz: cZe.clm ıöalertae 
laanamı1or n M ld~ta Mr m11-
c!Rdlr, 411yordu. Tüııiunde, alnun· 
da Te ıoaıerlmle a~ımı.a et.rarın· 

41a etscner •e bu,.....thıtıania., 
•ardı Hemen hemen elli 1...-ıa 
Jalı:lqaıı.. ben&17ordum. Busün 
butlın art.ad14lan• bir cenç ıu-
1tnkJ ctbi açık n tue t.enlme ııp.1 
ta naartyte balı:ı70rlu. Ben de 
hepaine benim 7aptıt1111 pbl b~ 
lkt Tobloa ın..ıuıw k~nnaa'1 
lannı aöyledı.a.• 

1111 baaU cw.lta teda'll ıa,.... 
•inde, h« t&dıa ilk çok sena 
ıençlqebUlr n her lene kma 
müftehir olacatı f&YMI hayre& 
bit tene mallk olabüir. lhcindeD 
it.ibaren clld plal&n olan 1- iki 
Tok.alon kremlerinden blnr •uo 
HJ& birer tup aım.. <~I 

MJ'UI cindi• tç1a n pen!Mli cec• 
lçındlr '.fok.alon krenundea miM
mlr neticeler pranılUdlr. Akli 
takdirde paranıı iade ol\W'\ur. 

Oniver•İte Rektörlüğünden: 
Fea Fakülte.lnde tecrübi flııilı:, matematik, jeoloji, Tıp Fakülfeııinde 

hayatı kimya, Edebiyat Falı:ülte.ııinde felııefe, Turkıye Tarihı Te İktıaat 
Fakülteıinde malıye doçentlikleri aç ıktır. Naınzetlerın. 22111~•2 perıen

lıe rünii 1abancı dil lmtıham n 6/Z /9(2 perşenbe ıünü ~Hı imtihanları 
yapılacaktır. İsteklilerin 11hhat raporu, 5 fotoğraf, nüfuıı tezkeresi sureti 
n ilmi hüviyetlerini ıroıteren fiıleri ile cfışler tedrlıı itleri kaleminden 
iatenecektin 15/119•% tarihine kada r Uektorhli:e müracaatları. (10352) 

Uııkiıdar Zeynepk;\mll Dogumovl .c;amatıı haneıılnın tamirı açık . eksilt

me1e konulm.uıtur. K.eşlf bedelı 1990 lira ve Uk teminatı 1'9 Ura 25 ku

ruıtur. Keılf •e ıartname Zabıt n Muamelat Müdürluğü kaleminde gö

rülebilir. İhale 12/l2/ 941 cuma günu saat 1' de Daimi Encümende ya 
pılacaktır. Tallplerin ilk teminat makbu:ı veya mektupları, ihale tarlhın
den 3 ırün evvel Belediye Fen İtleri Mudiırluğüııe müracaatla alacaklar 
tonnt ehliyet ve 9•1 yılına ait Ticaret Odası veaikalarile ıhale g(inll mu -

. 

ı 

•Yven saatte Daımi Encfımende bulunmaları. (10(23) 

=== ::::sa 
Sahibi : Z. T. EBÜZZIY ...t 

Neırly&t Ködüril: C. BA.BA.N. Basıldıcı yer: Mat"°°' EBÜZZIYA 

Bankası 22 - 11 - 941 vaziyeti 
p A S 1 F Lira ··==L=ir=a== 

~Nt9•V•' 
flttiyat -~~: 

Actt •• fena Ue 
Haıuat 

T efiaotılflelıi 

• • • 

• • . . . 
°""'hde edt1•• e'fl"llkı nakilr• 
Ka11uaua 6·1 lllel ... deleri"• 
teTftka• Haal•• tarahriu 
vaki tedtyat • • • 

Deruhde e~.. .....,... •a• 
d•ye baldyeal • • • 
Kar,ıhf1 t••.n•et1 altı• el.rac 
na.ete• te:!• ,~, .. vu:eıtlln 
Ree•k•nt mukaltıll lll.-etoııı t t

da role vu:edtlea • • 
HoılM:yo yaoıl•a alh• lı.ar11lıldı 
•••n• mukahıli 390l "'•· lı karı•• 
•.aclblace Uiıreto• tadaırJla ••~ 
tedtle• 

MEVDUAT: 
fürk llraaı 
Altıa: ~afi Kll~aa 871. t;t 
lliSO No.1• lı.an11•• ıröre haııııeye 

açılaa .,.."' a111lablil te.,Jt ~ .. -
aan •lbnlar : 
Safi Kir. SS.~l.9H 

Dövl:ı laahhüdatı : 

Altıııa tah...UI kabil döviıler 

Diğer dövtaler ve <&laca ;dı idi· 
ı in • u lny eteri 
•ı'"ıueıır , • . . . 

7.n'!.019.lS 
6.IMf).Oftlt-

21.784.266.-

116. 984. '!97. -

17.tOt.tOI.-

151.ooo.oın. -· 

t ıı7Sl:J l H. -

71 4at. /6$ s~ 
l. . H 11: 11 

7S. U4.1~7 91 

29.1577 '167 

Yek:lıt 

ı .......... _ 

111.414.2'7.-

ll.61S.S4S.9l 

71.124.167.H 

H.tS7 7"t 6 
U4 341.' • s 

-----61 .1 91~ 71 

1 Tem•as 1'31 tarihiad• ltibareaı lakoato haddi '/1 4. alba öserine aHn• ''• J 

,ı-:..~~~~ 

, 
ıa.::::.t--;.+=t~t=~"'.'i----t-~ı 

' 

RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

UOProcna 11.03 Şarkılar 
U3Mbiil 19.M ltenaflll• 
T.'5 Haberi• 11.lillhllı: 

1.00 lli1dk lt.H Haberler 
l.li ETin aaMl ıı.a KOzilı: 

UtMiailı:. !t.li il. raıeleei 

2t.'5 Şukılar 

* 12.30 ProP" .. !1.ot ~raat T. 

12.33 Şarkılar zı.ıo Tdrkil• 
12.(i Haberi• !l.30 :ı:onu,.. 
13.00 Şarkılar 21.'5 Orkeatra 
13.30 Mü&ilı:. 22.30 Haberler 

* 
22.U Muıik 

18.00 Prorn• 22.55 ICapanıf . 

BORSA1 

tl/11/U41 MUA.MllLBSI 

Londra 
Nevyor1ı: 

Madrid 
Stokho. 

1 Sterlia i .2' 
100 Oolar 132.21 
100 Pezeta 1! .93 75 
100 tn.Kr. S0.75 

f.SHAM VE TAHVİLAT 

MUAMELE 
Dun Bngu.a 

İkramiyeli .,., o, !138 -- lll.76 
İkramiyeli %5, 933 

Ergani U.00 -.-
SiT&1 - Enururn 1 -.--.-, 7 > 2 ili ' -.- -.-
?"a1, 19'1 Denıiryolu -.--.-
Anadolu Demir7ol11 

l .... z -.--.-
Türk borcu 2 -.---
İş Bankası nama - .--.-

1 

Meıktz Bankası -.- - .- , 
Şark değirmenleri -.--- -.-

1İforsa I~ 
harici alhn fiyatT] 

Reşadiye 2ü Lira40~ 

Kalın Beşibirlik 121 , , . , 
Külce altın ırramı 3 , 17 • ·············································-

Taaviri Efkar 

Nü•h .. ı (5) Kunttur 

1 • b s . t· I rıfrki11• H ..... 
. o:"e ._eraı ı ~ .,.. ,. 

Senelik ............ 1400 lo.r. 2700 ~r. 
.o\.ltı aylık ........... '160 > 1(50 • 
Üç aylık ············ '00 > 800 • 
Bir avlık ............ liO > yoktu. 
DİKKAT: 

Dercolunmı,..n e•ralı: iade olunm-

1 lkinciteıri r : Perıembe 

l :iti'> H. 

27 
057 

Zl ık;ıch p 111111 

8 2 el tetrla 
14 

Glia · 3il Kas•" 

\.Milt. Eaa•t Vuatl 
~ D s. o. ---

rnı ... ıYarıakl) lit! 1' ı1 tı 
( ıl .. 7 il 12 11 
ıd""ıl ' 

,. a :tt 
Aqao &l o.. ., .. 
Yallı ,ı :.7 n 2t 
ıw a • ! Y •r " tll 12 ' l c :ı 18 


