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Çeviren: AYDi iNSEL 

Her kitapçıda bulunur. _J 

BASYEKiliMiZ 
Deniz Lisesi mezunlarına 
diolomalarını verdi 

Dem.:i lerimiz ,,. Meninde w_. Bapekilimis 

• 

Gii11ln • ..,., ........................ 
Uaan 

,...... 28 (A.A.) - o.is Iİlelİni bitinn ~diploma 
teni töreni basla M...in Deaia harp okulunda ppdnuttll'. Bu 
tönDde Bapeki1imis Doktor Refik Saydam ham- hulunmut ve 
tiaeJi bititwl.,. Clip~ kendisi Yenniftir. 

kar19ıkhlı 

art.yor 

BAŞVEKiL ADANADA 
~ 28 (H-i) - Doktor Refik S.ycl.m din --~ 

,.reflendirmit, mfia ve ...ı.ma itleri berinde tetkimıtta bulun. 

G iiael tirlıÇ811"isi diiaeltınek ............................................................................................... . 
İlhdSçe ..... biilbütiin 

cMttan aoara tekrar MeniDe uclet etmittir. 

~:~=~":".: ( A.skeri Vaziyet ] 
letirİyonız. Her aünkü pzetele- _ _ 
re sö:a p:ad~ en liisumlu, 

.. lniihim " en esuh kelimeler- L 
1
• b y a 

de 'bile arama:ada zerre kadar an-
latma ve UY"fl1Ul kalmadıpn ia: 
san hayretlerle görüyor ve kendi 
keaidine «acaba ne oldu da bu, en 
lanmnut kelimelerimise bile böJ· 
le yen:den ad .takmak merakana 
diiftiik h sualini sormak azbra. 

cephesinde 

nnda blayor. 
Mesela fU içande bulund~ 

tetria •Yllllll ismine bakum. Bir 

İngiliz ordusunun Tobı·uk garnizonu 
ile birlefmesinin ehemmiyeti 
Yazanı General Ali Ihsan SAbis 

•SKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

e e 

rı 
MÜSTAKİL YBVMI GAZB'l'B 

1 Molotof l 
protesto 
ediyor 

"Almanlar, Sovget 
esirlerini tanklara 
parça/atmakta o e 
aç bırakarak 

öldürmektedirler,, 

"Sovyet hükumeti 
mes'uliyeti dünya 
muvacehesinde 
Almanyaya yükler,,

1 
' Moskova. 28 (A.A.) - Hariciye 

Halk Komiseri Molotof, Sovyetler 
Birliğinin, kendilerile siyaat müna • 
ıcbetler idame ettirdiği bütlln mem
leketlerin Büyük Elçilerine :ve mü -
measillerine aşağıdaki :notayı gön -
dermiştlr: 

Cumartesi 2 9 lkinciteşrin 1941 
r 

istibdat, her ôciz mil- l 
/etin sigasi cezasıdır. 

Telefon : Z O 5 2 O 
Telg. Tuviriefklr, İstanbul 

Milli Şef imiz in 
Denizli gençlerine 
gösterdikleri ilgi 
Parti Genel Sekreteri Fikri Tüzer 

muhabirimize beyanatta bulundu 
ANKARA, 29 (Telefonla) 

Bugün saat 1.30 da Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekre
teri E rzurum mebusu Doktor Bay Fikri Tuzer tarafından ka
bul edildim. Kendilerinden, bugün gnetelerde intİfar eden 
İstanbulda 350 yataklıK bir Talebe Yurdunun açılması hak
kında malumat riea ettim. Şu mühim izahatta bulundular: 

cCümhuriyet Halk Partisı, her vakit olduğu gibi, bugün 
ve yarın da muhtaç talebeye azami yardım etmek karann.ı:fa
dır. fatanbulda yer bulmak imkanı olsaydı bugün açılacağı ilan 

( Dsııamı sahıfı ı, ritun 5 dı) 

••• 
(Şerhi ! ncl aahifl!nlbde) 

(Afrika muharebesi) 

Harekat 
ayni şiddetle 
devam ediyor 

-·-
ltalganlar 

ade·dinin • 
esır 

. arttığını 
bildiriyortar 
lngilizler garbe 
doğru ilerliyorıar 

KAHiRE, 28 (A.A.) 
Orlaşark ingıllz kuvvetJerı umum1 

karargahının tebliği: 

Sovyetler Birliği, Alman makam- İırİiiiiliiiifil!I ~=== 
lan tarafından esir (lilşei ıtızılordu 

Tobı ukun cenup doğusunda dıin 

dogrudan dogruya temas tesıs eden 
İngıltz ve Yeni Zelanda kuvvetleri, 
kuvvetlı blr mukabele kar,ısında ıler 
lemektedırler. Ayni 2amanda iltisak 
naktalarının şarkında keza fazla ku• 
vetlt duşrnan mufrezelı:rıne hücum et 
mişlerdır. Bu arada Alman unsurla. 
r ın da katılmaslle daha büyuyen bir 
akıncı dliıman kolu Halfaya ıle Sidi 
Omer arasındaki müdafaa menıle. 
rinden gelen bu takviye ıle "beraber, 
ga'rba doğru dün llerlemete batla • 
mııt.ır. Maksadı. Sidi Riu. garbında 
harbe tutuşmuı olan Mihver killli 
kuvvetlerile irtibat t.eaıslne çalıımak 
olduğu iflkirdı. Garba doğru yapı. 
lan bu hareket, belli batlı iki tqkft 
halinde idare edilmektedir. Dünkll 
perıenbe günO öğleden biraz sonra 
bir miktar Alman tankını ihtiva edea. 
şımal teıkill Gambutun 20 kilometre 
kadar cenubunda bomba tayyareleri-

aaker ve kumandanların~ karıı sis
tematik bir Burette vahşi usuller tat
bik edildiğini gösteren birçok delıl
lere malik bulunmaktadır. Bu son 
zamanlarda bu •aka)ar Alman ordu
sünun n Alman hükUmetinln trs 
düımanlarından mGrekkep bir çete 
ol<luklarını n ne beynelmilel hukuku 
ne de insanhtın abllk bnanun• ta
nımadıklannı bir kere daha tabat et. 
mektedir. l\:ızılordu askerlerine kıa. 
dınlrn.ıı den,ir ıie ltkenceler rapı! -
makta, aaker'\erln ~ılerf' eyulmakta, 
kollan, burunları, parmaklan lı::eıil
mekte, kannlan deıllmekte •• tank
lara ballanmak ıuntUle dcutları 
parçalatılnaaktadır. 

Notada ~nlara •ait' inlaaller lay
dedildikten aonra Allll\_ll!ll aakerlerinıa 
esirleri -c btraktılı::lan, lautalıan~ 

'°"""" nhll• '· ""'" • CÜ) 

Merkezde 
Rus hatları 
yarıldı 

Kı.t'alar1mız cenubi 
ıarki istikametinde 

ilerliyorlar 

Kalinine doğru 
mukabil taarruza 

başladık 

• • R / ı.~ • mlz tarafından hücuma utramıttır. 
Moılc.na lc.esimind• ılcı o~ t • oolgesrn~e Von Bu teşkil, bilahare ricatini kesmek 

S o "g e f General l Kle1.st ordularının bır kısmı için oraya gönderılmlt olan tngllis 
• s İl' edil tl i t.crid •dilmek t•hlikesinde zırhlı kuvvetlerinin ağır bir taarruı. 

ile karşıla:smııtır. İlı::I saat süren ıid. 
detli bir muharebeden sonra düıma. 

BBRLIN, 28 (A,A.) MOSKOVA, 28 (A.A.) 1 nın -datıtıldıtı ve tülllyetll mıktar-
Abnuı teblifl: - Jloetof ci•anada Sov1et 6j'Je tebUj'J: da anbaoıa prha dQiru GADU>uı .._ 
~ l>eaet .o ..... ta~n " tank !7 sontqnn sec:eeı, lutalanmıa bG UkametilHle uaaklaftıtr hlıer verUL 
~baheretile yapılan ııdclftli "Bolte- ton cephelerde düımanla çarpı,mıt- yor. 
vık kartı hücumları dilımana kanlı !ardır. Biıt!ln muharebe bölgesinde hııva 
k~yıplar Terdirilerek pQskürtillmüt-1 Cenup cephesinde barekit yapan I kuvvetlerim•z, kııra kuvvetlerim zin 
tur. Cephenin merkez keslmınde düt- tanarelerimız, bir gün lçinde 10 Al- yardımlle muvaffnl<ıyetll kesif faa
manın kuvvetli müdafaa mevzileri man tankı, 800 den fazla kamyon, llyetler görtermlşlerdir. 
yarılmııbr. Orrunun atır topları l . 
L · ad ~ Ü .. _1•. ile , f (DıV«rıtt ıa.hi/fl 1, ritut1 ~ ıü) (Dı11•am1 aaltıfı ı, aühıt1 ı cü) 
enıngr on n ..... ı gem rı muva • 

fakıyetle bombalamıştır. Gece ve cfla 
dilı ıavaı tay7arelerımiz Moskova 

tDıııcımı ıo.hif• 1, liitını 4 dl J Avukatlık kanunu 
tadil ediliyor 

ıa:aete buna dônc:itetrin•, diğer s on tngil.ls teblitlerine göre, (kuvvetlerinin mukavemetini kırarak 
bir aazete caontefl'İn» bir üçüncü Bardıa'nın garbında ahıl bo- 3!di Rızanın birkaç kllometnı tima. 
lbete de ctqrinisam» diyor. Bir l yunca ıimall garbiye dotru .ilerllyen llnde Bırel-Hamld'i iıgal etmiıler -
liaanm esas kelimelerinin batında Yenı Zelanda kuvvetleri Jngılıı tank dırd T;b~uk k ganizo~u d~ 26 ~ntee
a,.ı.n., pnlerin isimleri ıelir. b" · klerinin yardımile 25/26 sonteı- rın e o ru tan S i Rıu istikame.. 
ÇWrii bir milletin bayatta bütün r;~· gecesi Sldi Rızayı tekrar •!mış- tinde tekrar bir huruç hareketi yap-

J'~JÜfÜ, faaliyeti, mevc:udiybeti lar ve erle!Sİ !?.~.~.~.~;1:~~~! .. ~:~~~.~ ... - .. ~!?~~~.~~.~!(.~.~: .. ~.t.~~.!.~!............... . Mof.o.~~.~ .•. 
•.7"•ara. giinlere İatillıat eder, er •••••••••·••••••• •· ••••••·•· ••••••••••••••• 

Beıziı, makiıeyajı 
ve ıazıı geldi 
Dün Karadeniz tarikile limanı

mıza 8000 ton benzin. 9000 ton 

YENi LA YIHADA STAJ M0DDETI 
BiR SENEYE INDiRILDI -..... her ifinin ölçüsü mut1• G d kalesi i 

ay Ye sündür. Bundan dolayıdır, on ar 8 akt Şf Sr-
lü ber lisana nisbetle ay ve gün ı 
-...en, bir ..... ,.a nisbetle te- n·ıhayet düştü 
nııeltata ribidir. Binanın temel. 
ta,. naul plifi r:jzel aöki.:hmez, · • 

Türk, Türk ••n'atkirı 
~emeue ay ve sün iıı:m- Ba suretle Haheıı•t•n 111 

leriai de öylece ırliti vibel değİf- 1 •mil• tas/ig• edildi 
.:-:- !_l_!t_ -•..&.- ~~·- a111 s ON Yeai Adam'da t.....;ı -....,e unaan yuıu_. . ..,.._.....,.ı -·-
lecıek olana, binamn temelta,ı- _ ltalyan Halda Baltaaojlunun, 
.. .,_.kla bani olacak netice Roma 28 ( A.A.) biri Abdullah Cevdet, öteki de 
- o~ lisanın ela ayni akıbete teblıii: .. I , Fatihin heykeli için iki enf .. 
........... saruriclir. Şarki Afrikada ıey~ h ı~;k:t J'UlllDI okudum. cEnfeSıt ke· 

B. INlait hakikati bizim l'ibi ir· zarfında yapılan ~azır 1 d~ · sa· limesi cnefiu yufmı tafaran, 
'- uhibi milletler değil, batti !erinden sonra. _dufman :n ta- 1 yerine da ayıun bir ulat 
lfcııtmM.o Kam bile fÜpheaİz bi. ,bah saat -4 e dogru eaaaenbuİ~nan aramaktan lfendiiimia an· 
lir. Q,I. oldutu halde, bç sene- raftan hücuma maruz mı larda, eski bir İtİyaclan hemen 
~.__ _ __ı la d böyle G d kıuıaba11na taarruz et f : dil' . . ..-h...l:l:.! •-ı· .... _,.. m~ ay nmıza a on ar . d ıurun j an.Zln UCUllll • ._ ...... , a lfe-
~ Çllfit isimler takmaya bqla-,tir. Müdafa~sbı fap e en z olan , lerden biridir. Ben bafka bir 
..... geni,liğine nıs ete sayıslı ka b" j ,.,. delnelr istiyorum• f_..za. 

b müsıem e e n. • ' • A,larm iaimlerine pliba ilk efradımız. azı .. 1 rine ve ıramofondakine benzer bll' 
def. (lıefrİDİe.vel) deki (evvel) tiklerinin zaaf gost~rmeb:rdtman plik ta .. rlamalllZI istiyorum, 
kelimesini, anpça olduju iddia. kesif kara ve h~va om k im ol- ki bu duygulu madde, avtl•tı· 
Iİle _.ıı.t olduk. Bu iddia esas lanna karfı _da 8 a~-rd av sonra- mzclaıl delil, içinizin en sakla 
illa.ile biç fiiph•İlll yanllf defil- malarına ragmen, oı .~ en , tellerinden gelen incecik ve ilk 
di. • • 1 t • • k d her mevzu ayn •YT •• -ı·· fi:I-"- h 1 . Fakat (tefl'lllıevve, etnna- ya a ar k ' orgu u ıııur ve eyec:an Mil en • 
..... kinunuer.vel) ga"bi aylar ıe. inatla müdafaa edere ça.~pt tşmdd\-t ni fUUrumda Yarmadan önce 

1) '( 1 h • d .. unan mu ea • d b lince llunlan~lri ( evve ve sa· ar, atta u--:·· "t ,. 6 dı) zaptets1n e ru unuzun Clibinde 
ili) kelimelerinin arapça olup ol· <Devamı aah'l/ı 1' au " bir mikrofon varmlf ga'bi size 

............. , clüfünmiye 1,:ıe hacet J N G [ L [ z en derin mmltdannı~ı bile din-
)'oldu. Çilnlcü bu kelimeler bir letain. Baltac:aoğlunun iki ya. 
ne9İ ..tılab olaralc yerletmis, iZ3fe zumda da bu harikuladelik 
edildikleri ayla tek bir kelime l ıibrini buldmn: Beni bana ak. 
ı..lini .ım .. , adet. <ism:has> oı- Ayak topçu arı aettiren her samimi 1aaıc1a oı-
mutlanlL Bö1le tek kelime ma. - • - dula gibi. 
lai,.etini almıt isimleri birbirinden 6 • l le BaltaCIOflu cFatihin he,Jke-
•Y'B'M'llk terc;ümeye lca.lkmallc, 1i- Zafer anıtına ır çe • 11 Jini beynelmilel bir sanatkar 
.... •delettınn~ deği~. lcantbr· le o J d u l a r yapmalı· diyenlere kartı çakı. 
inaldan batka bar netice vere- ___ yor• o kadar dojrv sölyüyor 

meseli. Busün (Babıili) • t~rlki~i ilk maç Ankara ki b.ım tatla, :aehirin acı, karın 
tariWıaı. Iiaanunıza ~al ettı~. b~ beyaz, rünefİn parlak olduiu-
t..tdptir, daha dogrmu bır 111111- muhtelltl ile bugUn nu tekrar iabat zorunda kalan-
-..... içimizden yann bir ai~ yapıllyor 1ann utancına duyuyorum. Do-
alnll. çdcwp da, cbu arapça kela. tuttan sözü kör ve 1dili felce 
meler de. ne ohıvor? Bunu türk· Ankara 28 (Telef~?1a? . uiraımt olanlara. öteki buse-
~~ (Yülraekkapı) Cliye- Yum Ankara muht~lit~. ıle ılk i terinin elverifaiz delile~ile tat 
lim• iddiannda bulUNcak oluna, maçını yapacak olan lnıılız ıpor 

1

1 k !L---• . 
• -:a.... L---- • • -'-' c:ulan. buoiin saat 1 S de Ulus ve ren _ .. lll"JU verm:ye ai· 

,___._, uot'1lltlll o tn'n..... •- ---1. ne belih -y' 
T ASVIRI EFKAR meydanına gelerek Zafer anıtına ~....- Y- • 

(Dewe.ı ~., ...... , 4fJlbiı çelenk koym\ılflarcln. ~ - ... k* 'lk .._ 

P • .,.,; SA FA ......................... -.... 
çmc:ı defa. bu körl•e ve ........ 
liJere, olanca YUUbumJa diih
lanarak, tekrar hitap edeylın: 

- A baylar, a doetı., Fa • 
tihin beykelilÜ bir ,....._.,.. 
Japbrmalı m demektir, bilir 
misiniz? Fatihin aaptettiii la
tanbulun ~ t.prap., lken
dimia içia ahlı:oyup minum. 
•• debiaw yabanclya tealim 
etınek demektir. latanbuhm 
tatma, toprap fetheden Fa. 
tihtir; fakat bu tehrin minuım 
ve ruhunu fethedenler Mimar 
Sinanlardar, Kaaanlarclar, De
Clelerdir, Yeaarilerdir; hairi 
1.tanbuhm çehreline Tiirk d .. 
biaanın ailinme:a hiivİyetini -... 
ren aanatkirlardar. Biz bu teh· 
re yalnız Fatihin kılıcile detiJ, 
tasasız latanbul Belediyelerinin 
b1raktatı viranelerle biç detiJ, 
Türklüğün bu farik alimetleri
le sahibiz. SüleJmalliyeyi Mi.. 
chel - Anp, Yeni camii Uo. 
nard yapmlf olaa1d1, içinde 
Türk aüncüaii bulunaa bile bu 
,.bre biz, temelli bir mülkiye
tin bütan ..,tlarile aabip olabi.. 
lir miydik? O zamanki heyec:a• 
nunu: diniydi, timdiki millidir. 
Bunun ikiaini de Jann bu tehre 
bir Fatih olanık ıirmek İlteme
ditini hiç ldımenin temin elde. 
mİyecefi bir Jabanann. ruhun
da mı arayacakunız? O yaban. 
aya Faba8' heykelini vermek. 
le lıtanbulu vennek arasında 
fark yoktur den.-m, minalan 
~zmesini J,ilf"ftlM, beni a ldl
..::L L!.. ••b li~ iJ 1 ..... ._..- uıır mu a • e auç • 

--·~ 

mazot ve 8000 ton da ince yağ --
imi t . Ankara, 28 (Hususi muhabirlmfz.-ge ş ır. 

B 1 n_::::. · d ı_. St d d den telefonla) - U2un tetklk ve te. un ar UUKaz a&ı an M , . 

Şel N ft Se d "k t d l l tebbulardan aonra Adlıye Vekaleti, ve e n ı a epo arına 
bo I d kt d Avukatlık Kanununun baıı madde- te.si ve Sıyıuıal Bılgıler Okulunu bı-

p t ma a ır. lerıni tadil edecek bir llyiba haaırlı- tlrerek noksan kalan derslerden Hu-

mlştir. Ana huküınler1nl 7udıtımıs 
bu ıiıyih .. ya göı·e, avukat olmak içm 
23 Yll~ıııı ikmal etmlt Hukuk Fakül. 

)'arak BQy(ik Millet 'Mecliıine ver-' (Dıvawn ıalti/ı ı, aı1tını 1 rhJ 

p c 

AnavıUar lıalyaı klüHı~e islikl311eriıi tes'it ettiler ı 

ltalyan klibünde büfelerin önünde iatiklillerini teait e den Arnavutlar 

Birkaç giimi111bm gaztteln'ift ilci11 ıahf/•lsrins göz atanla'!', bir to.ra.ftan ı•Arimbtl•ki AnMWMtlü Sıfa. 
nthıhl, diin- tGra.fta:n do lta111cınla.rıt1 knıdi kliıplerındl A rnav11t iıtiklôlini tuit için ıtlırlmi:ıdıki A rno.vue 
kolonirini davıt ıttiklniıtl okumUflardır. Bu. ilrl dov•tin unl telif 1:diücıjini -a.# •ttljimü i9in bir arka. 
do11mm bu topltıntılara. göndn-dik. 

Saat 16 CÜ Arıaa17lltluk Sı/a.r•ılıansBinde bıJu11orı bir kı.ım ArıtGwtl..-, hf'ISlltı 11f~p ~- NVG, 

fitr• Glfnlwa11la.r, "1- kvtıtt Jtal11af&lan11 daı·ıtiftı lft rdk etmf11u•k l!'ı lerhı dönt1tİif0 flil.,.,.,.. cU C. Mil 
lltal11G11• gid'"1e hında ke11dı ,...mlehtler1111 ~tıta ıtıtı~ olaft Jtal11"rıların ·u.rrltkleri tltJltı/•tu. OnıtGttlı 
J .. ,,.,,.t.rltc#1c ... CWnlilMllant1• •• ı.tiJtl44ıa. h ~ ~/..... lt«ıedilerlJH ık m" ldİlft f&rGp 1ll 
.., .... ,." tir. Aııiiıı ... ., 



emı: WVı: J - . 29 brincitlpia 

fGlfDH~!IJ Muhtaçhalka ..-.--...----==========:....~~....._~· (_ GEZG/N'E AÇIK MEKTUP ) 
.....,.._.~..,..:., .... . -
SiYASi VAZIYET 

Qaba~ .._-.•~en IOlll'a, -'- Belediyenin 
yalanlı yan 

oğul 

M ~ ICa;' iteft=lri ..._ 
1nı., • dan, içinde .,......_ 

~ .......... ••ıııditl bö. 
riJt .. ..., ... UJllKVcttı 

- Almanlar e.irlerlnılze ft
kenc:4l ~orı.. 

J'ODUD bapna seçip, dün11 !f• yardımı 
linamamiyeat ~ ... 
mimi olarak l>abumı yalancı • •• -

çıkarmasını mptık kendi İfle. K- - t ·atının 
N tanına aJkın bulur. ç.. omur tVJl 
- ,. lııainclfr, yani ab1aksız- ll a ık e v i e 1 i le 
dU'., Ya deJl.U., yani tuanua. y a P ı 1 m a & ı ..... 

Zaferi ekle etnwk için kqJt.- düşünülüyor 
..ıan ga)'l'İ metru vuttalann Motaç balb Jl~edlıe bQt,ceeinin 

Konserlere tarihi 
ismi verilebilir mi? 

Moskova ve 
Afrika 

$ imdi bütün diinyaıun -
lan on bir sündenberi Mos-

Pın etrafanda anran etmekte 
olan ve taribİD m bii7iik melba
mesiııııi tetlril tl)"i~ INJük .mu 
b....t.eye tevcih edilmit bulunu-
Jor. 

Ma.kon ayakta dm'dukça Al· 
mmlarla müttefikleri fimdi.ye ka. 

8-lt-.-m ................. 
«.epbeye ır"deg. laabaspn tel. 
......... 1•dttın, ~ik MG!e
tof bir eair kampmdan çimdik 
ı~ cıbl ~ bir f"fad. 
cevap -we~. 

- Hifil 

~le bir ölçü!... ttte içiıtde 
1-.a:laimaaz ~rulı ilintim 
devrin4n bir ablak ölçüsij ki, 
..-lidı. ke,•ii me~tleri aley. 
it~ babumın kU'ftSlna çıka-

naabiwtlerlı!ti dU~t harp ~~rdnn laslm4ın odun ~e kömür tev- .\at.la Ha~1 IGQ, 
itinde ve •nNıaJIMia deiaeala zii içllt Belediye Şehir Meclisine ve. Doet .ın11 .. ne denirt İJnelerin 
olan t!ılik sukutunu tim9ideR rılmlt ola• takrir din BO~e Kncü- $vri de olsa bana acı v<:.rmedi. Bur
a,;miz ürpererek aeziyoruz. Ve menine hav~e edılmiştir. Encijmerı ı ıaadaki 4atcfaa altı asırlık JC•• şın 
genç Molot.fu arzuw, kanaat- takriri tetkik ederek bugün Meclbe killi.hını aoaral'U ona cUhadağ> 
leri, hiliJN r•dyo ~a. .._ ~vkedeceı. ..,. \atillS ~ıa hutuaa bir ıtdını verdikten ıonra azamete olan 
ti"en lqınetin l>r pn •htllr kıtnra va,rıl~&Jt\ır, <ızencimden değil, fakat iyi olduğuna 
telaklo1eri il.zerinde g~İf bir l)ığer taraftan Meclia bu yardım ınalldliına .. riq lıat.ıraaını taşı. 
niij\11 HıhilM oilMMAdeA ... brarnıı kabul ed~lt olan~ halka, ı malc içln bu lceUmeyi soyadı olar~lc 
duyuyoruz. Qijun ~e kömür dagıtmak 1çın bun- ald tnı. Sşvdıklerhrıe olan htım\etım 

İDAnlak a.iJe bile, ~öktüğüııl ları ııatın almak lizımır;elece~tir. soyadımın ululuğu nisbetinde büyülc-
hi!se<tlı-Gr, ye •klı s•li8' bu tel\- Halb1akl ın_tvc:ı,;l kanunlar, Btledıye.. tilr. Söylediğini• ribi eoyadlarınıa 
P.;e ~ ...... anda hiçbiır ,_Y ya• 1 ~ l\ bı,ı ribl a&QI\ alma l~erinl mü- ıı:ı.hlpleri üzerinde tesiri ursa Ulu-
pamadq put gibi duruyor. nakasa yolile yapmasını meeburi dağlığı lle seni !lir çolc defa yazı nyor. ıı. b ı. d 

Bi.-. kml lıoaıüaiatia Alman- Cihad BABAN kıldığından işin uzıyaeaı;ı ve u su- masanın başında anyan ar.a aıını 
__..=..:. __ .....:====::;::;;:;;;:;::;::=:::;:;;:::;:;:;::;=ı1=::::;:;ii11111:11 retle de yar<lımın ~i1'eeeğl dil~ü - binı.z da sen ara. çankti sen de 

ı . 1 l . 1 nülrnektedir. Bu mahzuru ıza e ı;ın GE'zginsin. 
kl\b\11 edile* t.hsiaat. .-lktarının ilen! son tki 1as1mda faala hı~ın, 
nı ntaka Hallcevlerine verflerek, bu bıraz da haksız bulmuşsun. Hırçın 
dağıtıtıa tşı nl onların yapmaları fikri isenı hot ~r. Pr~aınının n illnla. 
ıltl'I ~ürühaektedir, rıııın başına (tarihi) kelimeııini ge

çiren konserlerde tarihin oehreslni 
ihtikar vak'a)arının hırpalanmış görmek beni hırçmlat-

KANDEMIR tırabllir. Bliy1e bi1ytik ve mlnt dava-
Tefrika :ıaa-21 .r..'!.!.'!.'!:......................... sayısı larda bulunmayıp ta, met.ela h~r 

1 I I Adliye VeklleUnin timdiye kadar (ea) du aonra o'lcumıya ınuUa'ka bır 
Hacı Samı. Yta• Sultanın yaptağı ' ... adliyeye intlkal eden UıtiklP nka- (t•'PJI••) u. llatlıJan, 7ahut. ... ıe-

lçln bir (Koca divanı) kurmu,ıu )arının ırıiktannın bildlrılmeei hak- rine yapnıaeık Wr titreklik vertrek 
_ _. tındaki taMlrıti tberlne btanbul boiamından ~ ed•t sibl prtıl-

i'ak&\ tw \ataft.Ui lıuı ufcUlier. l MoOalu IMrhi'rlHıne hakıştıhıP, Ji :M:üddeium~miliği de harekete ~; tiileP cıkuaa kinuıelerden ba~·~~ 
D~ 1'.•tlar Maaı. ohularu olıunhı.r, ı şiuıdiüer. ..uıa,_ HteıııHye .hıtemiye 1 nkc ı:d:cdvlde.li . bıwbt.k:laıuıykaalabraılı =ku~ JOr muyum! Tarihin hakkı 7eıuldıi1 

ı ·---ı-- ••• ı-- iib .. ı · · bu- e ve e ı ı ar n • vakit. buna kal'f\ çıkan adam, bırçın-7t9.4t kın• liiMı ~ 'iaa<l• ınuau. 1 ı-..uu &.......-, m w- erını . _, ••hakeme oı.. 
JCM'lvet. NUeklna inan Swtu da, tılar. Bu ••ııada, aa .. ~&a ~uhaf~ ~~-~- kıaısı ayrıla'ak ı... hlr. u etae auurdu:r. 
.1JoAM11ütler• ı• teklifte bWu~t\l: lnn enaaıada talitcmadı~n ıUtu e_ ":- ~.,, • .. -;::-...._...__. .. '--- --... Babıabaı meaelealne cefüıce: B ... 

u· d Jehana l Sllhaaa. e .. bıt edıl.:ek....-. ~ ..........., ._... na (tnelden 'ferilınia bit ~anrla 
- Ba• Fuaul ltahcha"'q " _,. -. na- kadar bitirilerek Vekllete cônderne- lı\M2ua ediyorswı) demekle bak.sızh. 

J.ıa olu Kualekin He n.nuı ... Sami 1kıde bırde yalnız: k. ı...• \»ü...ıı.ğünii ""edlyaraun. Kucak-
nnıewb. ııiaiale llıırl~.u. HM\ s~ - au.~ ... ftllıekle lkdfa Wfyor. ce ur. tuLl..a....l....!-L.. iP I'" "f dl 

f k ~-- ı ... cWut• -.,kırıbkl&l'ı man et ye 7ft lrarte hal'1' tftriaıl du. Nıhayet cürmlinü lt.ira edere Galat.ada mQlkirat llıayii Mola. il- •uanlan CV'f~tıı llilcuı taaarian-
Haeı Sa-1••• gfgaais'-1'1tan ... ur k."vveüla: flrto ik.-hıde i•tiklr Y•Jt•ıt. Xa- maL 

Jil'ken birlikte ~rdltı •illi• ili- - ROdayıa tö...._ lnldnn!. deMesi- palıçarşıda manifaturacı Nuri de ltıt dakl bllıyük ı.onset hazırhltla. 
tardakı eepbne tle • aaraaa Derw ... ae ra~ment ty~n SıUtatı erteııi kO.li 215 kuruflı* M&ew l'fo ku.,... sat- n •naaında Rauf Yekta ile brrli~te 
o Mihtwdul9ada• İ"8D Sttltan bt• bıradtrile Wrl~t& (GQIMhn) ile lpe aıı~tır. seni .atbaada zcyuet edip maksadı
'-''• ııo Jıq vıu•maJı ıatıyorchı. K•l'· ~ekildiler. Asliye İkinci Ceza mahkemesine mıaı sö~lediti~ -.&kit utr&dıtın 
ti~U ta• ,,alrtlnch haliler .-hnı .,. Bu ha,l, etrafta tereddüt ioiftde "- •.-ilea ııuabUki.rl.- li • Ura ~ heveeuın jiizürulekl Uadeıi bill 
a~ıkıtmı adamları ıtaY*'•'nde bırtalnm lu1tanlal'Ul da gö:ıılernıi attı. Ratti cezasına vt bir hafta da dükkanla- ıöalerimiıı öaiindedir. Şimdi bana 
-. .... nıı de ele geflrea Haeı Samı, he- tam~ınile aleyhyp vaai,e' ahr .-•i tmın lrapatıhauıaa .. 1ıtu. edil.. yaıdığın a(ık tllektupta 

0 
eserleri 

ntz ıltı y-ü11tü bir ıılyaııet taı.:lp edip olanl11rı blle kw. kuttu. rnişlcrdir. , te.nine aörüyoruın. Hakikati göreme-
duran ly~n Sultanı, bıraderiJe bır- Hacı Sall\l h.a .. kılde işleri biraz Karaman etini faıti, fiyatla 11atan mifSbı. Yazılarımdaki manaları şah-
l"ltte yaltal11tıp hapse tılttı. Bu e~rıa- yoluna kQyuncıı, bütim aşıret reisle. Gedikpaşada kasap Refet ile birayı ~i kırgınlıklara bağlıyarak kara ke
da ara a ı.ır frlirft ~faat(iler girerek rıh: anlaşarak derlı toplu teş.kilit ıt kuruM eaUıa Galatada Nffat.ibeJ dll~ri ürkütmek ü~ere mevhum di1ş
İy~n Sultanın am !çın ı:alı1t1lal"lla yapmıya başladı. Onlara: caddeıtil'\de tütü11cü Ali Ekber, '"ni m:ınlar araı;ına ~ireceğine, tarih ne 
da. )lncı ~aır.J, dahili •11zlyetl dO- - Artık son derece kuvvetli bir l 1W1ahkeme wa.fından tevkif olunmuş lstanbul Kanservatuarı •rasına gir. 
zeltmck ıçln (şlıtd t) göstermekten hal almı~ olan Kıı.ılorduya karşı bl- \ardır. • Böyle yaparsan didilclenmedik yalnrı 
başka çare kn?madı~ı kanaatin!! var. ıım muntazam cephe tutarak mey. tarihi kalmış olan nıuslkımbıe biiytik 
rnıştı. Esasen yaradılışı ıtibarll de dan okuyabılmeınb: mihnkun değ !dır. Bir apartman yandı hlım•t •tmi4 olursun. 
lı raz haşin bır adam olan Hacı Sa- t'opu, tayyaresi, &elıııaj ve her türlü Dün öğleden sqnra saat 4 sıra.la- Türk ftlusikisinde idarenin tef -.eya 
:ını, fyron Sult.atıı aU'ctmcdi. f<'akat ll ri t.e,.hııah bol bol mevcut ol•n rında Teşvik.iyede, camlin karş.ı.sın- kudilll Ue yapıldıtını. el •• kol aal
bu ü~ıırda bir nş et reıslni - d 1ş.. kalllbahk bir orduya katşı bir tane- dakl Güneo a.farlımanında yangın Jamanıa tarihe aykırı olduğunu ıöy. 
mania anlaşmak 1 t dı(pnı lsbat. eden cik topu bile mevcut olmıyan bııler, çıkmıştır. !emekle "kabahat mi ettım! Bu M

bırçok vesaiki cle gc~ış olsa bıle • ba~k.a bir yQl tutmak mec:hunyetın- Yangma BeYQğlu ve Fatl r itfaıye- bepten cQcenenler nnıa aen onlara 
hı hod ıfı.a etmek cıhrLını tercih dı>ylz kı, o da çetecihktir. Ancak çe. !eri ~itmiş, gayretli bir çalışmadan hak urebllir misin! Saııatlne olan 
etmevip, biı koca dıvan kurdu Büt\Jn tec.ilı1' kolıcy bir it dl!jııldlr. Bun~ll sonra yangını 1,5 saat lıOnra sondur- bayranhtımııı aramızda dahi payla. 
tanınmış relslerden, mollalardan mü- da ken<llne göre bir ilmi, usulü, ma- ırıüşlerdir. ııamadıjtımıı Kemal Nlyaılnin, ilk 
rek"kep olan bu adalet dlvanımn hu- rıfeti vardır. Ben size bunu öi(Tete. Yang-ın sonunda apartımaıı kııımen takeiminde ~~ ,.eehul lmillerln 
,auruna gettrflen tyşan Suttan. hak- ceğım. Ve görecusıniz kı çeteeilikle yanmıştır. Apartırnan ıakinleri 1an- tesırıle utradığl •u•affakıyetsızllti 
k•ı ! >ki ıttihamları ııukunetı. dinle. <lü:ırum• hayll ctnını rakaC91l ve c:ını müteak!p tamamen dışarı çık- yazmakla onun malilm olan kudTetiat 
clık\en -""• •-•~ ... rdi. Fakat llıö7letıe g,ı"~ p._..._ !Qtıluı•UU tıklar l~ın insanca hir zayıat ohna- can ..-ladeD al lıançerleMit oktum? 
kim1eyl tltna edemectı. Hele kendı el da alacağız. INto t&hkib&a bafla~r. Bunları W,.J. defU. Al'talthdn Ray... 
y ı ~·nı ihtiva eden mtkt•J>iatt icar- Dıyordu, 91aM o...u btılıa• cenl• olaa eehnaa 
tı mır•• kı.._ E>btektetı bqka .to~ a.isler, btyle•, ~lat "1 aııe wem.. aıaaıa• t.uakarall a\ qnatııMk itin 

dürüst bir 117 s~lJenwdi. Bır byti 11~tle ..., eki•• -.. Baet Sa. Tıemeun•ıı·;:-ı tatlı ,.ılaN •pbitna işaret etme-
w.un ııiiren bu mılhekemenin sonun- mının her dedığınt kabule hazır bu. " wneh labdi•t Oaa Nllınen4 takşi-

·" n •• _ --·--·.·.· ... ··.--·.· .. ··.·_.... mlni, hatıl sadece kanun çalmaktaki da Hacı Sami aya.ta kalkarak: lundul<lvuıı bilcilr'"ler. -u tia-. 
-•· _._ •-.. n.:ı.' .. _...._... s b üslüp ve edlsuu Türkü tarih muai-t> " ..,. ınlHe.t ftilpn-..u Olıu •• v - - -

Bolşeviklerle e1ele verett~ Turlds- Bacı Saıaı, ce~lert, qiret.*'e '6· 0 Q S 1 Z kisint J~alıildi~ mit S&di'nın 
tan•n istJk."11,,. ~ümyeti ~da ,. taMlm _... ietiyorR. Ricblr a. k t ~=:a.:. ':t~n;~ ~e:t ~:: 
eılaha ısanlmlf, mlicahedeye atılmıt ımıt.. dlieriııın ı,ıne karıtmıyacak, m e e p 'anma ... lrafn• tehPletfnln çıku
olanlara karşı harekete geçm,ek tl~- her aı1rtt. _ ~ Sanılain emri al- ? dığı sesleri gazinodan alıp tarihe sok 
• iken yablann bu halnin cezası tında - 1'li&talul1- harellct edecek. o l u , m u mıya hakkı ol1.bllir 111i1 ve sen Jlllll 
JM!dir! ~ ııordu. tı He~· 114ire~ bir (Leıl!er ba.fı) 3'i. olur da •lclt&erisıhl Wefl tarih 

B'!ltl!n reiııler, mollalar aa&uyorlar. ni kWMnaaa, t.lr (Enatiçı) Mı ~ Üıküdarda Wr Wm 11.ı-. muslkiaini bitün asillik w bakirliği 
eh. Orta derin bir ııesııizlik içinde idi. (1~-.lWu) yahuı\ (AUakkal) ~ en. Q,fcı.jıda.ki .O:t.Wlu. caldık• ., ıle icra edilmek oldut1ffıu dUş.ünmez, 
Hacı Sami tekrar etti: e~ti. B• A~allar atintla. •ı.a 1 Wh•ır•• ....._ o ı - -. ve. yazılarımda ,ahsi kırgınlıkların, 

- S3yleyintz, bu cilrmOn eer'an, doğruıa çetenin, ıdare imlri maka- ..._....: kara ltedileıia teelPlni annnı? 
tananen, vicdanen cezası nedir?. mında idiler. Bu tetkıli.t pek sade UskiWar Udaci ortaokalunun Ren Ali Riuınn hattl fdartıı feti)t) 

Kimse ••• acamı,onht. -.e eeL'len atbet hayatıaa • •xun W'.ııaı,nda lMa l!Ofuk ılllılt!rıle usulünü dahi kolayca nrdutun• bJ-
Racı S.• h sefer Mru daha otdaıtundan bel"kesln pe• lıoşuna sıt. hlla soba yanmamaktadır. Tale- tirU.. Kemal Ni,ulnin a (leee lrud-

lıiddetli: ti. beden duyduğuma söre ya19ı~ retııMetl tııillde Wrlni p'8raiye flr-
- Sisi, -.az fenhııl tta19 da-.-t e.. Bacı Sami W;yteee bit' -a m. mllallim odaaıada eoba huhınmall~ at b"1amayank Uı.ua utrachtına 

ilhıınrıım, dedi. Çelı:IMeelr, brkacak daktaa •• ,.. ... 1 cete ett.dıDt teo- ta ... a.oıc.ıu aıaııı. ... pal\Olanle ınaaırııw... Bunlarda• birİ•clai 111..ıt 
•ir .., JıeL Beıbeatce lble,iaJa. Bu kıl ede'9 ıenclerie metcul oldu. On- st~rler. vuramanııt ~n. vıırmaaıı,ur. !kın. 
mucrlm.. ba diJı ve 11Ullet lıainl idam !ara ~ilik eararını ötftttl, bı~oll Bu mektep'9 1 t-" 9-rdır " cıs, Lae. " bi1Qüi •itin. "tıh~ 
<"P7a!UIU bafttnUt .w&r. etJıl:•lı mi.. taliıaler yaptırdı. Nihayet bu 111ıall• hunwa aacall ltllHle - oda ~ lığa •tnm11t.ır. 
dir?. dillftlana taarruıılar başladı .. Alınan mıyan - lııObe bulun11310r. A. sa:rııı Gezgin. Tlirk ıausllcialain 

8on1'. 79nındakl llltflıe dhenlt Mtıe.19• mnamıJft}e lıeriteaia Jht\- Söylftdıjine sön 1H1 9elle IMı Saka..,.aıunı, 11&11ed1tla cibi, "ra. 
fermanı 1aadırdı -.. AWWJalt ._.. ni ,OWOrecell 1n&hıyette ıdi. Bilbaa.. mettelııe ihUyattan u lı:ömiır .... tıerce 1'.aıanmıya çalı$ırken Rauf 
Be,. -.ererek: 1a KiJllp'ta b.Iunan Boltevıklere ıa. rildıti İÇiıl bu ..aıJe' aeydua Yekta. Alı IUfat.. Raflı Ahmed, Ab. 

- LGtfen bua lıbel- Mıe ı.. clWiti darbe dı.llerde dolqıyordu. plmıı. ıfülkadır ..• s;ıbi TUrk mus.ildsl üs.tad.. 
ettıriab.. thcU. (Dnca.t Mil') · larınıa ~onsetde ~ Y&ptmı:ı• 

ı:::::ı QC 

_.;.... _____________ daşınrn lrarşıerna uth blT' o~~ cık. dar kazandıklan zaferlerin de-

Dr. Osman Şevki •lf'ID. S.Dla rerba ..... , 4eiil. M- 1 semerelerinden emin ola· 
ıJ4 ııım yanım, hatti üııt tarafımdır. .anı 1 

U L U D A U Benim usrihi koaserlere uııtuac 111178caklardır.L_-. 
• • * = talnnille ..Wıtımı 16Jh,erek bwaua Bunun için .lllfPRet'e ile ~ 
mak haklundakl mlbaJıerelerlDl MI ~nne merhem ve aal'g1 kullannıamı rİlla büti5n inn-Yet n pyretlerile 
vabuk ununun? Uafu.anın benden ~öylüyoraun. Palyatıf tedavi'erile ~vyetlerin _mukavemetini ~~ 
,ayıf oldugunu kabul etmenı. Orada bir kam.erln onarılabıleceğıne sen mıye ve tefciye ~IJOrlar. Likin 
lte~aıla bıle taksiın JapmalL bak'kı ınanır mıaın lhuıa utUDÇ &akıı:ıu Mosko9anm Garincl~ ~ bir 
yeı ıl me<liğıııl pekill hatırlanın. Ha- bile kitı gelmea. ttirlü bafiflememekt.Ja-. Dün 
bcr vereyım ki, adlarını saydığım bu Bır\ei(:lım, diyorsun, ayn isek bir- Sovyet matbuab vuiyetin timdi· 
ıatlardan ut olanlar buı:Gn fikirle- letmeyl ben dt ı.t.erba ... itte prt- ye kadar prUldutünden çok fe
rini değişthmlt dqlllerdır ve mü- !arımı yuıyonno: u olduiunu ilin etmiftir. Al-
dafaa et.tığim fikrın dotruhıtunda Verilen konııerltrba (\aıthl) .&-.p manlar Sovyet merkezinin cena-
mı• tr fiktirler. olmadıtına eöre: 1Ma .-kiainclelıri kmlordanun ınii. 

f' musikide taltalnı 1apılmadıt1 ı _ Eter tarih! iM, tarihin IHi dafaa battuu yar.rak fehri arka• 
h ... " .. ında bana atfettitın lddıayı ne. ile bafbaşa kalmalıyıa. Ona müdaha. dan ..,..cak bir •MİJ'ele gelmİf
rcden cıkardın? Ben bu mualkınhı le ectılınemelidir ve ışin mesulı,.tinl lerdir. 
•eçkin eserlerınden bir aerıi kurulu- Zeklı Dedenın otluna vermelidir. Ruayaya lfİdeceti bildirilen 
yorktn irticali batelerıa IOlaklıtnu ı - Tarihi detılse, b11 tamin kul- General Sikonki ihtimal Ruıya· 
~:!dedim. İsmail Dedenın aeıl natme- lanılma11ndan vuıreçerek 11ne kon- daki Leh eairlerinclen tqkil edil· 
leri arasına ,unun bıuuın sUrültllıQ ıer verlltbillr. Bu takdırde berkeaın melde olan fırka1.... hiran .,,,,.ı 
aokulamaa, dedım. Bana, takaımt, sevkine, ıçtihadına ırOre takana Y•P- temle ederek Ruelann 7an1mnna 
cFuu ~etinden ltir aanatlı:lna -..c:d muına kllllM btr oey demes, .,. ınan ıönclermb• çalıı,ac:akbr. So~ 
ile kendinden ıecerelı aaaını kana\. ld bu sibı kon .. rler hakkında Yd1 hükUmeti nudindeki Amerikan 
landınnaaı:t dıye tarif ediyor•un. 811 yasmak defil, hattl onları diDlemelı Sefiri YUİ7elİ ı,_;,.. ft"ftl Roo
~ecd ıclnde bilılye dQanaD fUUA htv•ı daha bende uyanma. aeyeJte ...ıatma1ı için JrenCliajne 
kabul etma m11ın! Btr drl aatme.. Tarih adına aıtnıarall ,..ı:ran relakat etmekte o1- V..m.to• 
nin rutcele diail-ıadea baaıl oıaa kımaelenn ...,ldt1'i ,,. h6~trleri tAI- ,..ı 5"7et Sefiri Lit+iDufa ,an 
alaeab &abiai, muiki Ulhı olan hlr edtımekte devam ediline beni lcla ltnkarak tanare ile Bü
Jtrf'ain bsunuıda naaıl ceJıeraın. autursnıya cıl~na kunetlen- ~ °"7M- ..,-p. Ameri
falcat. Geqıa, aana ~T .-:rter ohn.., dtrmell ben JaDı .. pi -..ya bata km ata,....ınt.n ... .W•nle ,.. 
tSaaatklr ban l»ir .._.kh •atme ,... la _.__ 
,peraia. nhaa11 in!etala ... a cl1" dua A.ıa,..a aldıtaaıs kemanla. te. ~-· , 
ederktn • ...atlllna eeabuhlı: et.ille.- rlnal SoW pontlcello olan bır 191 ,..,, S. ............. ~ 
.ınt ahi ... sörlJQ...... balla ıa111ta aae9k yeni samanlarda ...... eoa Wr -·~·· ..... 

s.clı'nia tabfnıınde 1ıeai91 ,..ııdı- yer ftrilmıtttr, -. hm&n bir iki ........... ..-. H .. ı .. ıtarıt.ki ltaL 
tuna _.u.c:.: ICeşke iN 1aa-l fmıt) (De,.... ee1'il• .&. •fwll I •> ,.. ku++etl.-1 ............. _... 
larla ,,. batll•Jarmqa atsuıctaa nail- ............... _ .... ,.......................... ... - Alrlaah " Aayah " 
letmeMJlfhı. Bana ...,;a- nıaltnıa- ş h• M ı• • Okyanuayalı yerli kuvvetlen ta
un yanlı, olduğunu, konseri dınliyen e ır ec ısı ..ımdaa sanldıktan sonra bunla. 
büyük musiki üstadına murııcut e- nn ııon bakjyeai HaM,!shınm 

derek öttenebillrdiıı. Eviç. ırak. s~ lopJantISJ Amhara kısmuım merkezi G'>n-
cih. Dilteş, Muhayyer, Rilscrrıl g!bı clar bavaliıine çekilaaitJerdi. Ba-
babiııler sana yıuıhş anlatılTQış. Bu rada bir seneden fazla bir .raman 
Jerdelert ve makamları bllmertlğlmı 1 Dil ,_. il it I dı mütemadiyen harp eden IW)'all 
"te tanımadığımı iddia edemezsin. n~ı. m %ti • .,.. •r .• . kuvveti çok erimi,tir. 

Akıl vermekten hoı,lanmaeın, aslter ailelerine gardımzşıle Hntli Sudanh, z~1>arlı, 
sına, fbizl .. auaıkim>aaa şedhırı blr alakalı bir lakrir f1ftrildi cenubi Afrikalı, zenci, Fransız 
hayll karışıktır• CÜ!'llietini bana ne Diınldı ~cbır Meeltıı w11ıantıı;ında gönüllüleri Ha.bq muharipleri 
dıye yazdın? Suzinak makamının on .., ~İtalyan orduau lııaki-
ıekiaden faala .-tı olduğunu lı.len seçen ce!senln ıapt.ı okunduktan ::..;..: muhasara ettiklerinden .._ 

ba.hiı d bö l E sonra rıyaset.e asker ailelerıne yar- .. .,. __ 
Ç<>ktlU'ı Zıtiiile e y e ,,_ dıın ••ile aiakah bır t.akrlr venld\, kıfbrıyorlardı. 
velet Elhamta sınem. aaın<la verllel\ ... . __ ı!L · 

bl Bu taknrdt!, bugüne udar 17 bın Miihimmataız. ınuuasız. ywe-Dar\ililhan konserl~rınde yapılatı . r __ , __ . __ .J._... kalan bu 
Aceaı Aşiran tal~sımı m.ınasE'betıle asker aılesıne 227 bın lualık tevziat ~IS " yanı ... -• • 
şedlerde dolaşmanın tehlikeııını ya- yapılmaaı ıcap e~?1 halde, _ ancak t~yen l"ıvvet_i. k~ıaıne adet~ 

e değıl mıain? Bugün bu yu~ 168 bin lıra tahsıht yapıldıgını ve faık olan fnailiz mıparatorluğu 
:: ;a~ılan hataları 11eye mlibımae- aradalcı 70 bın liraya yakuı farkın ı kuvvetlerine teslim olmuttm. İn· 

. , kapatılması tçin bütçede blr müna- gilaler, İtalyanlann elinde ancak 
mıyorsun t l ordu .ı· . L __ ..__ -'--'· Suzıniıkin de ayrı bir Zırgülelı şu- knle yolu aranması 15 enı ıy . · biri avcı ve .. ıtePı uunuRı _.._ 

besı olduğunu bilirsın. Esasen kon- Takı·lr, tetkik fcillmek uzere Butçe iki tayy.,.. kalrn'f olduğunu ve 
ı.wr11atuaruı $iaıinik ılii.n edıp de bu- Euı:ümenıne havale edlldı. teel!m olan ~tin mevcudu oD 
nun Zirgülelisıne yer vermesi hata Medıste başlıca münakaşa me"fto- bin kadar olup bunlardan ltalyan 
ıdl. Betıim bm&11 tak11111ınde her unu, Elektrık, Tl'amvay ve Tu~el olarak nncak doku• s.iyah göm. 
lkl nevi ka~ann yapıldığını işaret Umum Müdilrluğünün 1942 yılı but- lekli tabur bulunduğuJW ~ 
ettiıtıme niçin dikkat etmedinT çesı tı>.şkıl ettı. Hıı· 118• mazbatada. de etm'tlerow. 

ıuuıtaı \calınılığı anda Bebek-Emıno- ı~-L-- __ ..u Al-
Mütaltalarrm.t. Ml&illua Nacl utll- y dıkule Sirkeci hatlarının Bu suretle ... ,.._ • .,_.. • 

lü tenkit sayıyorsun. Onun tenkıdı ~~id:~lac:.ı YOl~aclalcı fıkraya ı&ı- rib İmparatorl~': ~e~ lair 
nasıl yaptıtını tıen bilmem. Fakot _ .. b old M-l'aın a~ık hir aWruı kalmun"'1i'. Styau alaka. 

bu d il . ras td•r-. u 1 a - ı .. . dik' h bin wösteft. 
senin açık mek~u n a ı garı_p en- bono .,.nıail'ec.iinl ._ ıüerriht.a IJJtl ~un ı ır.::. ~ inrJtere 
dişe lşilrtrdır. ı ",~ rfkabuk dıy1: a- mektepler bulund!ISuau, bu ıı.Uu eelııtir.. Şu --'~ ~~-.:-..: 
yırdıtın tenkit aıut e aden in ola- • vedilditi t.akcline talebeıu.- ha- Ha....-~ -• ~-- -ve 
ralı:: (Taribı, ya~ayanlann ıevkıne afr -ı-~a. rdu. N.-.iJi ta....ıst-a mıtiaa et-

. . .._im llnıa ae -ıaı eo H-L.- .-:ı-.::111··•--'.-! ...ı-. 
feda etmeyınıs Ye ta..,, :va~mayı- Buun .,. bir ufka laanıa unaaj n~ ,,. . ~ ..-.~~ -
nıa) tlechtb• .. ı.ıt ~l11dt Seln"_ ı~ hakkındaki ıuaUeri tbıenne, İd"~ İnPiz ultitl .. •nhelii ala.da 
manında da ta~stm yapı ldığını ııoylu IJm\lDI Müdürü Hulki, ıu l&ahatı b~--· . 
yonun. KabUiWI. bUQJeaiıı.l tablıl v..-ôi: ........., feym TOGAY 
etmete ltathıtbtl• .,..,t • OftU, _ Blı ensen n hatlan11 tlpınııı 
fMuathm Nacı usutG) diye ltusurıu eki t e~ıedık. Yahu:ı bit aıecburı-
l:ıuluyorsun. İktsının ortasında kal- ,,_ '--•ımcla ltalı-•lr, Dk akla _.. .__ 

-' k ~ ~~ -·,,. •.,.. Bir mllddettenbui turnede buıu-s~dım, .... tıalta (~'l ... e111e, acı ,,,.e .. olan hatların b11 lkisı ohtutwna . 

lmlfhanı 

· .... " dı •u ;çın, musiki sanatkarları lmt,_ soyle) diyecektin, detıl mit ,.
11
• ı"'ndu··ı. Beıı.l· ... ltuna hiç liiı'W' ı 

1o1 '" ... ııa " hanına lttirtk edemiym okUJUCu •-
Sen galiba henüz kıı.r yıığınadığın- lcalmıyacaktır. rımızdarı Silheyll Be<lrlye, din aıfi-

dan mtitees"lrsın . Sah:ıhlnrı ayaıl'ının Bandaj me-leeine gettnce: Muh- i ..... _ 
""' tacaati Ozerine eTTelkı gitn nı ...... .. 

bat panHttaı 3'0J'P•dan tıkanD .elif y~rlere yaptığımız müracaatler "heyeti hu~uruna çıkarak bı~ şaıin 
da, e tııu·--renla kar ıtaretı ver- ınüııbet netıee vennemit. nilwıl't!t okumuş, uııule dair ııcnulan nıuhteıif 
medij"inı rorm.ek "'" Citık> ıürıdt Devlet Demiryollnrının bır teı,ebb\ia6 suallere ml!sbet ceftplar """"' ve 
ser ı yapmıe. Bari blraı Aukaraya 1141 l,liı k•lo pık demir mııkabiluıde 1 nota imtihanını ela 11tu•affalrıyetle 
gel, ltıç ohı:ıaaaa ceçcce~o 10lluuı kılo bandaJ0 almak ü~ere bir anlaıma .._ -

geçlrml tir. Netittde, ,. .. ,. gvrnteaı
etrafın<iakı dai tepelerinı su&leyen yapılabilmişti. Tam vapur temin ne ihtiyacı olmadı~ .. ıre~ lıi-
beyaa sevırilının parlak c:.emahııi ıı6- dıldıji sırada Rua _ Alman harbi rınci ııınır mutannlye oJaral: ehhyet.. 
rerek sükun bı.Uıırsun. .. 1 •·tı. Anla .. mada ntk demir gönde- ı.--.a..~ 

'" .. .. • namP- Yernwıael Miltteftlıan ...... _. 
Eskı bır hocan o!aıı Alt Canll>, sa- rılmeıt ıart olduiundaıı müşkül va- tırılmıştır. 

na ($ülta) adllll veruuı. kq.k' (Si. ziyette kaldık. Nihayet. Harıcıye =..ı:==-:::::ı============
haaı) de.eydi, h'c olaıuu ltendimı Vekaletinin müsaadeslle Rumanyaya 
(Si hamı kaza) ya hedef olmq u- gönderdiğımiz memur, bandajların 
yardım. Nedır bu C:QOKW\ vi.ız edası pik mukabill olma"dıı.n ihracı içın li
sende? Türkün tarih musikisini lııı. sans almıştır. 
sursuz olarak icra edilmış rörrnek. Umum Müdürün lzahaiı.!JI! mtitea
ten başka bır .-ıJ düşüaaıeyen adta- kip Vali ve Belediye Reisi l>oktoP 

Lutti Kırdar da şu beyanatta l>ıa-

olNllfltlllllllltHllt•Hlltltltrltlfttllfltlllll .. •lllfll! 

rl Vecizelerin şerhi ~-
lu ....................... " .. """'""""""" ....... 7 

Is fi 6 ti at. la e • dciz 
milleli11 ıigosl enasulır S( 

.eıüate~.U~ 
- Evet elendi-. MI' UıJ Q bla

caka ... 

aeyaute tıktıktaa. ıiain .-.. seeeden na başka çare düiilnmek lizımdı. A. • 
geçe~ 31ataı1a seJıeeek olduktan sıl fenası, bot eve ~ ~ illt,41ac• ol
•onra. burada M 1" olur lcil Sıı ü.. masındaydı. 

undu: 
-· Ratkın her tirli ihtlyacıaın 

dilşünı1ldiJğ'it gibi, b11 hatlan1t Ugıı.aı 
zarureU karşısında kalınırsa, nakil 
va3ıtaları ıçın de liıımgelen şeylerın 
düşünüleceği tabiidir. Fakat bugln
kü vazıyete g9re telaşa mahal yelı

ur. 

••• 
Hiç8w bWrlintclu ı.tibdaci ya

parken. münebi4 olduiun• aöJ
lemes. Bütüa aulümler, • ..ı.1ı .. 
\İll, ve1a T&taıun 111 aeafaatJuı 
ununa yapılır. ~ ili men. 
faa& ~zü, şaa.t hınlan ... itti. 
dar lftevkU aarhotlalım• aaav 
P,terecek •ir 11Ylltma lafıOlr. 

Yazaa: Sermed TALAY ................................. 
TaWa ıı.,ı. ... ~ .. ..,.... .... 

habetl. Ferhad icla. tmil eclillMdüı •••-• ~ ... erbıa cı'bp 
bir 1"1Htia .. ıalala ·~ .-.eAIU ~hyordll. O ııttllcwa 

Baadaala ıecireeetl etil ~ tonra. ~be bir ballaae ile iaın 
nı "'iade sia)iyeceiı W" .aa,. ldn ,,......_ Taftaa ,_ıtahaneabMle .__ 
-.e....ıı ~ al'Mlıtı pan3'1 hula- dısıle buluşacağı Handanı alıp eve 
mı,tı ama, ona mukabıl, on para getirecektı. 

aarfetmeden, koskoca bil' .,,. aabı91 Yatakta ııafdan ıola, soldan sağa 
olmU§tı.ı. 81lbası Zonıruldatn cittık- d6ne döae .... batı sonuna uymıyan 
ten ııonra, hiz.metçıyı de evden UZllk. acaJip rllJalar tr(İN a'llre aabahı ettı. 
laştırarak, Handanı buraya g:etirnıek 
ltU!n bDe dejtltlli. 

Ferhad, o ıı;~eyi. Adeta u:rlnı.~uz 
seçırdt. 1'are1ımıa çıkan fırsattan, 
... ot canıı ı.utadeye '6rar Yef-

Babaaı, halı:iltaten, sabah branlıtı 
gitmişti. Kalktı, giyinmeden evvel 
hizmetçtyı çatırdı. 

- K.&ıuııı 4le4i~ babaa 1Wml& laiı 

- Kalacalı:. Sa ı.aw.. "ele ben 
1ahua lı:al1JW91L Tek batıma bura
da canım ıılı:ıhP, Vaktimin cotun• 
d'şanda l'tiriPla O.un itin, Hn de 
\ite ..... sit. Bbu clolq, dinlen. J;"9 
ele bablua ohn)'laca, lı yok demek
tir. 1te7lnade burada kapanıp otıu. 
mana .. lllna -.art 

- Dotru. ıı:~ını tı., allta, aeJ'tY' 
ıideeetia! Zaten lur ı-~a ha!\ta. 
,.ım Bu t.ruttan ietifade edip, eYde 
dınlenırlm. 

- Evde S. '6nMte alışmış insan, 
dinlenemez. Ne kadar olsa, yıne aşa. 
(ı yukarı dolaşır, ufak telek ev ış

lerı yapmcya kalk.arıun. Ne hastalı

ıl'ın geçer, ne de dınlenec:ek vaklt 
bulursun. 

- Tqekkfil' ederim. kiiçük bQ. 
Ben bQrada rabat.ua. Be1 uba•• 

ıülme1iıı. tı.. \Nrada k•odi ev~ Yapacak bir tek l.t vardı: Zubalı 
daha faıla rahat ederim. h:ç olnıaua birka.Q au.t içill evden 

Ferhadın ubrı tükenl:rordla. çıkurnııı.k 

- Anladık kwm aına. bta tahat Ferhad, latanbulun en ıwık aemt... 
edemera... IPrtnı birer bırer zıb.Jıinden ıe.çırch. 

Sonra. bu töKu. Zllhalin ıüllheye Bıdraç nakil vwt.aaı değıştirerek 
düşmesı ihtiınalıni i~ünerllk. taau- gııtılecek u1.ak bır yerde, aranıp bu. 
re çalıııtı: lunmıyacak bır adresi düşimdu. Zu-

-. Yini, lll!D M dersen de, 1enl. halı, beyle bır yere goaderıp, mev
hep hasta •e yorgun anacaiını lçtn, hum bır iş peşinde akşama kadar 
senin yerine ben rahatsız olurum. koşturmaktan bnşka çare yoktu. 
Gel ben. dinle de, glt bı' parça gea. Aklına biı·denblre gelmiş gıbı: 
dolaş, hava al. _ Ha. ııahı ! dedi Bak. az dah 

- Yooo küçük bey. Allah ömürl&l' l 1 unutuıinrJunı. Zıı.t~n b~ün senin bıı 
Yersın. Siz çok t~ıniı kalblı ınsansı- ışın \'ar. B:ıbnnı bir iş sıpaı ış ettı. 
nız. fsenl dvşündütilnuıe te~ekklit KA ı tala bı r mektup götüreceksin. 
ederim. Burada rahatım 111. Sen bıı aıdan ı::el, y1yineyım de gi. 

Ferbad, bütün CQrethıin lııoşa sıt.. dec ~ n ?Cn tarıf ederım Ama, g\!Ç 

tığını ![örüyordu. Hi.-nı:~yi kandı.. kalma. Valdth gtt, vakitli gel. 
rıp e"tdeo uaklattır&mQ"acaktı. a.. tDn:uıı ..,, 

Bu izabt 11ııerille MeeUa. \ttçeyi 
')(duğu gibi kabul etmiştir. 

Bugün, öğ1eden evvel, ıkinciteşrln 

çttma d•~nln aoa toplantıeı ye~ 
lılacaktır. 
=------ : 

Odun ve li iimUr 
f.",atları artmıyor 

Dün. Vali 11unlni Ahmet Kıaılna 
iya~etinde toplııaan Fiyat Miirakabe 

'\.omisyonu, oc.lun ve kömilr fiyatla
ı nın arttırıh•ı~ll halrlnnda yapılan 

nliraeaatı tetlı:ik -.mıiş ve böyle 'bir 
amma lb\lm olmadıtı ıaeÜ<. ..... 

Jllontuquleu eller millet. il-. 
dlsinc liyık olan biP idareye O. 
vQtuP:t der. Doğrwlu. tat.ibda<\. 
ietlbdada mitehaıamU oları all
letlere vergidit. Şuunmu, beali
ft'ini idrak ctaait ola• topluluklu, 
k.ol un silrüsii trlhl idare edil......_ 
ı.... latlbdacl. mutalıaaba. ri)la
klı m\lhltlerin '8sledlii ah ,._ 
jimdlr ,,. onun ~i .. ee .... ~ 
1nlistahak olmıyanlarm ducu oı. 
duiu bir --4u. 

~ana~tır. 1.. ........................ ... 
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-J..L.J Janna hlcaa ........ •nıara 1ıutl ...,Jd11/erbı .alı-•ıtltı .u-L ~ .,. ....... _.7.. tvaftu Tobruktan 8141 Rı .. il&lU. -cılan ..ımlJh atqtntn çok ~ r "" 
ı,.. C•Wıın.ı) terkibi de .-.... e.ıubu ıa..-. doğ'ru Mrp. aunlyeti aadp neticeler ••rdiii iL Un tahdida'1 baldundall Kw. ........ paıta . .._ •ılı9ti 

•JDile .. (BalleUi) terkibi gibi. lıldı laarruz 1al)alllar; nıba)'llt iT l'ti•iiellr. dınaa,on kararna11l9119la -.ar ekınejj, Naca. ,__ tlNls. 
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1 l•tstafa Fazd Pııse+ı .. Fiilli Ok 

dir. .._ ldai 4e terkip .. -. çak. sabüa IWI IUwaaa U .U...U. I'- tlırt .. Q1a a i ...... illll ,._ 1ı1n1r, tat.il 99 ..n ••••ıım 
........ mua.c.. --·ar si· mala~ ....... WTkliD. Ahsa ...... ., ................ .-n.u... .... ... ..... ...... ..... ...... ..... 1 er • AMa.1- •• ,. .... • ...... 
lai • 1eplen hir tek kelüae Ulini dt Mr üd taarnm W.. l..uıa .. ... 21 (A.A.) - Almaı• de. karana •••11111 .... -. .. ,. >._....._,. .. .._ ...._ "'- TM) .... ..... a.. 1.1. 1 lı, 4o...nt. .._ 
........ Zat• Mb ös türqe ol. Uğlndekı aJni tabirle, birlqebilmit- teblıii: muı maddelerin latJh•lı, labhllkı ı• rek ellennde bulunan un aııkta- tiva etmekte idi. 811 evrak, İshak Terakki Cemıyeti) ıbar i bul 
~ bet kelimeyi böırle terdi- tır. Şimali Afrikada devam eden ve ımlli 1avk edılecektir. nnı derbal ltildınıu,. mecbur- Silkutinla anuaa laerlne, onun has. yordu. Bundaa ııonra, (Osıual 
~ ~kte ~- edece&c.ek, (tet- lıtıhver mW..aara nn.tıerinia tiddetli 111\lhuebelerde ve bilhas.. JCaranıalMU m8tfti ıudıır: 4wtar. '9 ıatt.ıtı 6iaa 8-t ra g !MilrıL .-W ve İlıdM& ~mıyed• lıll 
iDi) kelırwan de .tap )'erine öa bu taraftaki kıamının Sid1 Rizanıa • düflllaaın Tolsrukta yaptait çı· 1 1 - a..-, u•dan tkmek, I _ BasGncleD tttlıaıen (. aitti. Fakat o pll>e& ~ncla. bı1 n lıılılunac• ... a. kaıv. --
tiirkçe bir kelime bulmahJIS. .garbına çelcıhaıı olaaıu ınütemeldlP. klf tetebbüaleri ....-mda aıGte-ı fnnaal.. ._..,..., eel)rtre, blıl- lldllei""1a) lknıet _,.. ye- .... "9ci1 ld.._. .,.ak """ ..... 'fııd>ıl, .a • bb ...... • 'il 
Çünkü (te,rin) de .. dejJ İngıllz tebllğı, İngıhz tayyarelermın addit lngiliz hücum arabası tah. küvı. peluiınet ve .ımıtten gayrı &ıh nesnelerin mıih memnudur. etmesi lzerlu batan 94yaaı, orada Dedl 
(Süryanice) dir. Stdi Rıaa sarbmdaki Alman.._ hal. rip edilmif, Alman &a)'yaroleri j man••I maddelertn ,.,.ı-aı " 4 _ lbld .-ddede )'allı rne- bulanan (O.mania ltlkiDllti .._.... Dekwr •>ıeeddıa latir .,_ .. 

Lt----":L L:_ L..:.. ~~ ('- yan toplu kuvvetlerine kal'fı bare- Ma.nnarika cepheeinde kıta top- aatıl•aaı Ye lltihaalf memnudur. ıu, Resul Efendi) 7e, teslım edılmif .. hl ett.lti ba karara, Doktor Te 
··~• uuı: _. ..-- - l } ba it fil l .. dın aatılması da 30/11/941 pa. 

rinievvel) yerine (ilktefrin) i k• Ct1CUkiennı bıldırı)'or. :Mihver u uklarını ve ara a · e t.rını 2 _ Yapd.aJan. •talmaian ar ıtaladta ...._ ••edil- tValu .......- il ........ .._ c ıs .u. K,...._ (~ 
lııile lrahule tanftara. Yalnız bu tebllflen lıu hırl .. meden hıt bahMt- daiıtmllbl, " Jatıhllk olunmalen menedıl. mı,ıır. ahiren 9"'9k ... ...,._ ~Uftll tftr nıtlesdtd tdt "e 8Ullft, (t_, • 

Jeaİ tekilde berk• iltiW eyle- mıyor!ar: bülk.ta Tobnk pnıiaonu. lw,.. teblili ---- elıae Pf-- ne ınde buraııla. yinl, Ro~ad • 
meli. de.let claİrt'Iİ ~-. hükiunel nun yaptıtı huruc teşebbo.Gnln Roma 28 (A.A.) - İtalyan ALMAN - Gondar kale si ..... &feadl, ....,.i kabl elarak kunhlt• aerttewiıl, Mı- (•a .-r 
bp.. da. •ueteciai ._ '• kitaPÇlll tardolund~unu IO)'Juyorlar. İtalyan otdulan umumi kararsilwua S<64 bn evrak bavat1annı dotruca lataa. vazı fes n ı ifa et1ll ,u... Runa bi 
.... talebeai d• muallimi de buna ıeblıgı, gerek Tobruk'un cenubu ıar- ral t bl ~ . nihayet dUttU bula Barlcıye Neurltıne gönderdi. .. bu teklif. Dokıor T .. oıum .... 

.., ld bölpsınde " ..... Sollum tara- numa ı e ıgı: t e b ı ı• gv 1• ( . .........._ ..... -&.Jı-- .J--., Bariet7e N-nU tanfl.._ da der dne g6td. kabul ebntli ve .kullanmabclır. fında anuda- müeaclele- dnun e. Şimali Afrıkada dün pfaktan -~ __ ~ 
Halb k. k da d d:ıı.:-:... iL ..... ,_ I •- ba 1 M k rhb bal SuJtea H...W. &elrıdim .W.ı. .. - Pekili. ukadqlula 16~ u 1 yu an e "IS"'._ Si dlldı""ını, Bardıaya fn .. ıllz eslrterl evve te"nar ş ayan ermarı a (l ,,_..z •"ıt-J• -a~) zı veaaitle tehre sirmiye mu· 
1..'-'...I- ---1

- k-1
:- 1 · " " d h b ....,. ,. ...- - ff L G3rll670r ti, Ethem ltulri Bey t liş yim uu,,... • --. c.11111e erm mu· -ldlğını, ~ ,. umertn Rerl ehndıft. me1 an mu are esi gece geç va. " Len'--dda.... -~ •-•-•- va •" olduktan ıonra da UYAfA w.._ 

L-L:ı• • bul b' k b. •- k L ..1_ f laa L::..nL b. •nıırra ... _ .. .,ıra --· d etmekte llab• olmadli1 l'lıl. Dottor Dedi. uwrlıal, merkez beyetln -.. --.mı ap les it 4!fm~ le 1• nı, orta kesimde yinı Birel-Gobi cı. ite "a~r US iZ Ye ~... ır hucumlar yapmı·•a--'ır. . evam etmitlerdir Mukavemetı Je d · 1 - - 1- H d..I '- d · • G k r ru d I Temo'nun da ba ....a. brtmnda lıyarak, Doktor Bahaeddin 8ıl vamn a ıtt-t Yuatur. er •arında her ıkı tarafın zırhlı birlllı:- ti "'et1e evam otmıftir. ere lki CL.-et ,. ___ r. __.• ı ame içın e zem olan her türlü 
kea. her iateclİii kelimeye yeni bir lerı arasında tekrar çarpıımaların Sollum'da, •erek Tobruk'da her Berlin,w;·~A.~lman ~ ve.ut tükendijinden •• halyan faa halde aaruı-._ talE teMI illi. Y tarafından tahlil edilen Una 
.-a 'ftllnlcete ft ad takmakta başladığını ve Jngılislenn mühim iki taraf topçulan bilhaasa faali- yosunun bildlrdlıı.ine -xre dfln Lenin- ve yerli ahalıYJ ölüm tehlike.ine Fakat iN -1ede ,.., .._, .... fa blldırdl 

L-~~- ddUt . f :...ı k l-Lh k • av b k 1•n olaa cillet -~ ti, - --- Mll'ka A&alan, ,ı.lde&ıe it.hu &; zerre .__. tere etmiyor. •yıat ventıklerlru aö1l6yor. yet aar etm,_.er .. artı a. ço arad etrafı.adaki Almu kanetıerını , maruz ıra mamak içan bölge 'r".--.- --. 
itin en rarep tarah ile (tetrini· Muhtelif babe~rt tere aaua atld fidcletli ate, açm1flardır. rarauıa tetebbla tden 8o.,et kıta. hatkumaadaıu, eaat 1<6 de muha. ••Jftlla ~ btt7elı: •~er tiler: 
Mili) Ji. ba eald ft eAah tekJile det mudafae lçln hazırianm11 oldutu Merkez kesim.inde ve Kapuz- ları atır zayiata ufratılmııtır. ••matın tatilini emretnuftir. Con. atfderek, he....,. W 1 • ....... L. 
lııulle""MM. (Alıfam) ı.-tesi aannolunan Sollum ıle Bardiada Mth zo kalesi çevrninde zırhla birlik. Merkez kesımınde Alman kuv~ dann Jerarh muhariplerı vatanın Jt - cle"Nftde meraklı ol8lt a.ltan 
Iİbİ ilerici ruetel• _.... ediyor ver kuvvetleri mukavemet etmekte. lerle piyade kıtalan araaında tid- lerl cenubu oarkt ıstlkamtbadt 11er. kendileıiae tndi ettiti alır vazi- Hamit, iNi "'811 ... ...UU... ....,_._ 
ft ona nlabetle d .... ıeri addolu- dir. Capuao prbıoda -•ba dcıi"1 detli taarruzlar ve mukabil tur- lerntie de•am ~er. feyi ,erefle ve tamamen ifa et· Ja llna lııilt 16needL Y1Wmdalct 
.... ..-tele ile ,. (ilk) n~ tıddetli bir alrın yepnuı olen Mthwr ruzlar olmuftur. Bu hareltlt neti. Moskova kesiminde ıkt Generalle miflerdlr. ! <Evrak huıneai) ne atılmaaaı -. 
(Wriıı.c:i) Wimeleriırd t..dla eırli- zırhlı •unetlerı, bu defa aalirdat et- ceainde düf11lan aaker ve ztrhh yükaek rötbeh 18 auba)' e11r edtlmlf.. Bu gece, laaiJiz tananleri Ne. NUt. a .. .Jlm TlırlLtıdı 99 hem de 
J'Olfv. a. da, • Mail Wr cle- tlklert Sıdt Öl'lftde _...._ .ahsur vu:talar bakımmdan mühim ka· br. poli U..riae bir ak. ....-ılaı. Doktor Temona tellıp. bata ,t1ıt1. 
liltiııwde Ye •••tela fldr blmıı olan M.hver kuvvetlerlnı kur yıplara maruz kalnnthr. Alınan Roııtof kesiminde sıo .. lt ~talan ta11an U,.. ko1ma tap;mıaa• (Celnlret)lll ...... 
Wrlili ......_._ ne kadar ..tı, tlırıp garp tarafına doğru ~türmflı dütman .uılerieill .dedi dal.a So91et aukabil turraalan• 89ft w avcı tayyarelerınin fiddetli ate- delf-... 
dalta clotr- M ....., lcia oW. Jercilr. Yenı gelen Kanada kuvvetlen artm1thr. phktrt!N tıema,e. etmitlmllr. file bl'flLafllUflardu. Maddt ha. T9•• 

........ aa.a-tr. de Sıdi Ömerı tekrar ızgal etmiıler- 25 /26 aontqrin aeceai. düt- s o T arat miihimcllr. Bir iki ufak Jan. Artık. enavatalMlald htrrl.7etper. 
llaee ._ ... W ••• ..Mlai. .Ur. Sollum ve Bardiadaki .llihv• maa tananleri DellMJıi bomba. v y E llD çalmılfla da çabuk ..Sndürül- •erler de faaü,.te ppaİfler.. umu 

,..._ lılr ..,_. ........... h nnetlerlne kartı Tenı ,zeıandah, lamJtlarder. •iiftOr. Ahali arwnda S pnb mi merkaı (Seliaık) te ohıuk lwe 

Jandarma Um 
kumendanhtl 

Jan-.... u.- x-ncfeel ..... 
~•1'111 .ltilelli .üua'an &ıaırW tll 
tlıadika lktlraa etmit&IL 

Hitler Ciano ile 
göriıtü 

Berlhl. 18 (A.A.) - ftlarer. 'KGlll 
Ciano7ıı kabul eımif ve uun bılr ... ...... ite Wr .-.ıa... ...a.i- Cenubi Afrıkalı ve belkı Hindli pi. a.ıam-. pre ........_ b ı • • ftrder. , komita W.knltına sln•m•ılerdl. 

,_.. ...._ Wr mlddet .-ra 7ade '6-lerhdn auha~ ettik- cere,..u t e J ~ J Denizaltı kU'fl koyma vuıta· Doktor Temo • ._ harellet •• faa. 
lliı'h!:L M ~......ıı:&L..~ .... ,.. lerı, daha garp tlırafa ve Tobruk d- O lerımız Altdenızde 3 dütm•- ela U,etleri de btiyük Itır 4ıkkatle &ekip ~jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:! 
-- ~ 1 d Loaclra 28 (A.A.) - Sekizin- ('I "-..a _ ..... _ ........ -· - ed L -L da L..I_ • 

-L L-1- _.~ betine doğru ılerlıyen Yent Ze an a. - _,_.,. aazaln eemisani baıa-·-•.,..ı-. 17or .• artıa ,..... .... (inlallp) 
-- - ...----.- k ı tl · ci ordu nezdindeki Röyter ajan- mClhlmmat ha --'- -kll IO • ... '"9' qn ı tı d ı L.a •• ı 

rfltınede bulunlDllflıır. 

h --.. 1.-!..I-....! b" .... ..,.> .. •- b. Cenubi frı a ı kuvve erın ço • • rp --ı ,.,. _............................................. o aca na a r ....., etti.ti lraaaat. 1 
- -~· ---- d _.__l L-- sının b._t muhabiri bildisiTor: ualıa, t •"-- ..,. ._..,.._ e•-·1

•
111', M •ti"' Ş fi • • - d k ·-A' -.L-- ld ıı,:___ 1 LL. -D tunun ınodrll pl1a e - an. - •S9 -... - 1 1 e mızın ... n en aiiae u .... .: ..... i:pordu. 

:-~ - 0 ....,,_ _. -· ı ı ı ta kJ ı hl Seyyar kuvvetlerimiz zaruri o. 1000 den f••la d ... m·- uker ve au 

MJmıY.W.. 

R(LDE lllll'ı• I.....:..!_ arın nırı ız n arı e ve zır ı a. - uı - • D • 1• l • 1908 ıen•ı al•n &'" ........ de, •L.te -oa irf ..... iz'am a olamu. l _._ b · --L l la L1- ba llLNl----.a ., •• ,.ırn " 
i'abalarDe taJM,. edllmıt IMlhmma- a.._. Of ve aenıı ..ua ar un• yı v ............. eıdlr. eDIZ l genç erlD9 bir pasaport 

99 
A-M-ılt biT bhnle B~ lilanımı:rda bugün 1 hteaı ldlr birleriDden ayrılmıtlarder. Geçen Kaimin iltibmetiııttcl 5cwret •• d• f • 1 '"'11"9' 

rirdiiiüauh latibalilik ve ...... a~:~nıe:Oe bır Kanada tırbsı- hafta cereyan eden büyük tank twıaa g'OSter lk en jfgi Doktor Bah .... Şalclr lle1, Paris. 
L_ı_ • - __._ .....:L- !....&..- k'- d . ten Romanyaya celdı. Dotruca, Dok. 
-.._ ....,... .,_ ~ " nuı Mı!lırdap Lıbya muharebe aabne- mwhareb.inia muva "tea ur• lloııkova, 28 (A.A.) - Bildıtllch- (8irhvi •fılifNn& cııva"') , 
iz'a•ıw .. ~ tf'hl"keye cliit- alııe gonderıldıgl anlaşılıyor. mut olmasından istifade eden tıne gore, Sovyeı kıtalan Kalının ıa. edilen 3SO 1ataklı )'UTt ıçın SOO tır Temo )IU zıyem etti. Bala oldu-
~ -a. ___._, __ _. L-1 -9...:r.•• el T b k .. _ gu aalihıyet dola,Wle. ger~k A vru-- ~ - - _llllCI... Hula.cıa, ber akı tarafın tebhtlerin. General Romm , o ru un gar. tı ... metinde bir taarnna batlamı,ıar yataklık bir yurt ac;acaktak. Ça-
ehemmiJetle 11lz öaüade tatma- g6re, Bırel.C bl ve Sldı Rısa taraf. bine ve cenubu garbiaine doğru dhtman "battan arasında blr gedık llfkan talebeden zaman, mekin pa e ~r k Rumelıdeki miihım faa. 
hy.. •- "'- ü .1 ak • ·n İn ltyetler hakkında malütRat •udılıten • ~ -n m ıç lannda henüz •iddetlı muharebeler· giliz, Yeni Zelanda ve cenubi eçmıılar ve bır çok UJG 1eniden lf- ve ımkan dahilinde hiçbir yardı· 
tele çare de derhal bir kanun nef· devam etmekte olup Mısır • Lıbya Afrika kuvvetlerini çekmek aure- pJ etmiflerdlr. mımızı eairgememiye karar ver. sonra, Romanyaya cehtinln sebebini 
rect-a. ı!...--~ kel" lerde u __ ._ ..;o....&.-..1_ ıo:vI11ce ı:sah etti: ~ • ..._ .....aa ve eme hududundakı harp vazıyetı hllen bu tile bir ,...rtma bereketi ~pmak -o.a --- dik. Bu yard mı yalnız latanbul 
•lah• .. ~ yapmak muhnrebelerın nebee!l:ıne l:wtlıclır. ;ç.. bu kuvvetleria -üetiDe &i ~~•fU _..._ .... taW...... deiff. btttan ~rda t... iiaul&. (~) • • ,.... 
haJdm. ..ıthf,ettar Mr Tobruk un cenuba ,arklıı nde sahi- aeyya-r kol göndennİftir. zetc:sf, 6u sabahkt ~sında Alman mil edeceğiz. Nitekim bu aene vaılyetınf, Rmnelıdekl ar.kadaf.lar 
tevdi eylemek ve bu heyet hari- le yakın kmmcfa Tobruk garni&on11 Birçok zırhb otomobiller ve kıtalarıaıa een11ptakt kuşatma hare- Oenızlide 200 yatakhlt bir yurt almıştır. Ve onlarla aramızdald ıt. 
cinde -"hna .. 1en·a kelimeleri- ile Yeni Zelanda ve lngllız kuvvet- motörlü piyade kuvvetlerinden ketı, Moskova ıeın ciddi bır tehlıke açtık. Aynca İzmir sanat okulla. tıhach ~termek fcln de, tahl1 on
lrlİ• .......... kati aurette men lerınm birl .. mealıun ehemmıyetl ne. mflrekkep olan ilk kol seçen pa- oldutunu, bua m11kabtJ Alman ma- nada 31 talebemiz daha vardır • lann ftrması lmnanılecektır Bana 
olunıoaktır, Böyle cezri, hatta dır? Eter lnıilızl•r Tobruk garnl- zar akşamı lngilızlerin ıol cenahı. vaaaJa ıollarının aon derece ıaıadı- Parti Genel S.beterinin izaha. bınaen, biz, Cemiyet ınflhArlhıCl, on. 
Zecri teAlrlere mUracaat etme- sonunu mabaaaradaa lnartanp tarb nı yarmala muvaffak olmut ve tuu •e çot daha fazla zaafa ot1'adı. tından eonra Parti mahfillerinden ların mühOrlerlne aydardutt. sı.tn 
ilin -.n ubk ıelmif. hatta ,eç. doKru sen cekllmek latiyorlane, 12 saat sonra bir miktar tankı lh- tıaı yuıyer 0.zete. lnnıdan bqka aldıi11n mütemmim mal6 at 1 de, aynı ıaretle banket etmeniz 11. 

ea yeni tem.Ui 

UKADDES 
YAL A'N 

emsalaiz filminde 

ŞARK 
amemaeında aeyircilerin tak 
dirlerini kazanmakta devam 
edıyor. Suareler JÇin yerleri
n zı evveldea ald muz. 

BUGON ••t 1 dıe tenzilith 

ınelrte ltu"'-ftm Bir (~) bunu yapabılırler ve ıu halde Tobru- tiva eden daha küçük bir kuYftt aoa 24 aaattenberl Klın ve Voloko.. .. De . r T l b y dm da _ 

•(Ymatb"ı.ı....Jbilmeı")(~i..~L!ıi!"!..:.! ku tahliye etmıt olurlar; fakat lngi.. ilk kolu takip etmittir. Bundan ~~==-~=::-atu~::~~!t': !:~ ola:ızat&lı:a -.::.:i .,;rh~~= ~~~~~+:44+4~~·1D,'!,_~A•A, 
rraa - .. - ........ ~-,.-· Ualerin nı,.ct ba detlldlr. l!ter Tob. ıonra ayn iatikarnetlerden gelen ve rinJ•rdeebed UMI ıcln :.;:d.&t de fUdur: Umumiyet itibarile , ~- _,~ • JiikMk ~ "° ~ .--. tarilai. 

edelftemek firlr ve blem sahiple. •uk ~ ihl'dtarlRan pj;.; iki kol birletmit ve geçen hafta eclD• atbi• '* llftkila kQIMıcW- gen~lik. tahsil 'Te bilha•a muhta9 ~ - • .-WS llir .~~ •-- ........ Wr ilik ,.. - • 
riaaia lcia lllklatm ICINC'Allr bir ~:.:=~• inenll~r::--uı::ı prnkoıı lnıriliz ve Hint ku~tleri tarama- dlliaa &Mllik tıı.ek&ldlr saı talehenin ter Ahi Ue her vakit el&- w o -.US siper ~ aı.. • 
..... TASViRi EFKAR tfnıc11e bdar Mihverin aol yanıp. dllft zaptedilmft olan huclatta Si. golak kllimlacle 8o97'tt ID..;.uer1 ":C:: kadm olen Blyelt Milll Şefimfe (TAMA•& REN ) ~ 
----HımormmnHHHHOHHo nslnde bahuunası dolayısile oarktan di Ömeria [ ıbtırada Wr nokt&7& naanlarua qnetli taa.rtkine ratrneıı ' 0 aluatoata Denizliye pptılden v A H ş 1 A ş K > 

A Y U k • t 11 k gelen tnsBtı taarrusu ne b1rlikt.e doiru aiiıaile ilerlemiftir. f?üt- muhatm ..tilndl* ... ._ kUfl ,._ MJahatl~ .. -~ 1700 G 
_.... 111 ,......_ lleblt ... e. - lmnetleti Mcluda ıelince ptlaa Mth h~ pllkQrttfmlt- .-ten Deaiali liaıı • .... beleri 

kanUftU tac:lll arru 1aparak Mibwer lnlnıeeletfai lnsiliz •• ~ Afrib tanklara- ter. aruandarı l•~nbul Mübendia mck 
ikt •hl arumda ...,. mnaffak mm Ye .nlı oee..owB.... ta. RoRofta laaNlrit R.a. ...... tebınde sinne ve çaluna inatibaa-

• d 111 Y 0 r olamamıttır. Yalnıs kendı illlQııde 1m11ZUU.-~r. ;6.lman •.ol. ialdpf ediJ'er la ..... 80ft -- zarfmda aJ. 
,.,..... ~ ...., ldhlm llİI' Jlia...r bnetlat MaM& ...... l>ir "-" ~ llienne Kvibltef, 28 (A.A.ı - Alma•larıa dık.lan aıübim dereceleri gaz 

bk Pakilwinde tmilaa• YWm1t .._ etınıttl1'. "mdı ıarktan gelen İlll'IH• .-ıe HaHa,a ~ doit9 ltcıetıde taama et1MIE Ye Gnerel lnlade tbtarak Denizli talebe.i 
Ja 1abucı bir memleket H..nk Fa. blrlllderile Tohralr pl'ftl:rona bt~ dhm8', iM ._ ..S. •anerel Von Kleıet onuau111t tıoıü bir u. ile pheen alakadar olmu,laı ve 
k61tealnden mesun olup ta Tilrluye tttten aoftl'&, IJer lltf n..et ti• ıoa. h.tlenna a.det etmeh t•W>ill fi mmın uıcrlcl edDm•tne mln, olnıek Parti Genel Selcr~terinın ıöyledi-
11unk Pattıltelertnin procremlanna na .. l'P ıstil•naettncle Millwr kıta- etmit. 1m kllll.ll de hudut civana. iimitleri tahakkuk etmekten uuk bu. f.i yurdun açılm l ·ıyur· 
_.,. .-... kalan ............ 1mü- !arına kartı taarruaa devam edeeelt- da tarafnnmdaa doinJden dol- lunmaktadır. Cen111t Cepbeııtnden alı. m.,terchr. Bu m "' b tle 29 
Jaaa •ft'lllif olınall lilalııbr, A7f1Ca ıer•, "" ....t,,et :peni bir &eftuleen ruya yapılan •rruzu dUTdurml)'a '""' -. lıa..,... tire Alman n.. .... inie• •el 94 l tarihinde ... 
etajı manff~ bWnDek. ava- veya tabiye •ulJeti cfetilcltt'. Talnız apafllllfln'· vetlert, aon gflnlerde bazı kesimlerde JUrt açılmıttır. 
bUıkla blrl..-1 caıa olmı1an b1r tarltten Tetıl.._ anap •1lulna Rommel t.u pt1rtma l.arekett- dennllti Jh kilometreyi PCa ao.. ------------
•eeıeın. buJ....,uuk, ,.. tabdidin- ırel•lt o1111t lnsffls bra ıra.wtıert, ni altı gün eV'Tel Y•ı:vrtlf ot.aydı. yet Uerf hareketi C!Clllasında atır u.. Milli Türk Ticaret 
•• batta b1r sebeple n&lfedea ay. denizden tnıtlta fılo"maua bımar.ı vaziyetimiz ciddi .arette tehlike- Jiata uframı,lerdır. Sovyetıer dal • Limtet fİr keti 
rıha•m•k ta .. rttır. elttnda THnıb ~lecek erzak, ttp. ye sinnit olurdu. Fakat hugijn trah bir aruıcle llerlemettedlrler. 

lliWdeium...Uerle hlltimJer bls- ba11e " mCiblaımet ile ıltd7eelanm tanlılan az olan 1* kollar znhh Burada kasabalar ltirbırlerlnden ._ -
•et 8UWeri melıkeme •• 1erJente temın etmek kolayhtını elde etm1t- kısmı lriilliınizden 7t1rchm sörme. sair meeafelerte &1ftl1a1tt.ır. Ahu• 11 ..... •nİ• ilk ..,mageıi 
"8ai4elerillda a1ft)111e tarUaindeo L Jerdır. Sekizinci lncllia ordusuna den hafif inrnetlerimia ta..U.- lar IVYelce blJl)s bır kısmı tablum 1 •ilgo11 l ra olara/c. 
t1bal'ell Ud tene ıaldretlt avukatlık Tobruk prnızonu ile bırlqmlı ol - dan durdurulabilecektir. edllmlf olan ve flmdı t.erketme1'te ol- lesllit edi "Ji 
.._,~iT. meıımm blrt!!lk fa1dası ,ımdUik bun. Zırhh 'IMbük ku lerimia dukları kasabalan Jakmak suretile lttanbuldaki bazı yük.sek T urk 

A vukadlk staj 11tldcletl Mr tene - elan iberettfr. Tohrult lrnmlerlne YYet ~et n .. n lıereltetinı ıeetktıı1Delı: · f l b 
41r timdi yakmcla arhlr YU1talar ara- i t ktedırlft tıcaret uma annın aralarında ır 

. Staj ...tbsı alanlar Adliye Ve. Reli~. Ollla"" •ten ılenlsden lrti- unda vapılac:ak bü·.::L ınuharebe. s cemepebeden aı.' ..... ·-•-... arda So·- le,erek mılli bir T_ürk Tıcaıet Lı.. 
lrM~nln tıen91p ede ef,l Jercfe bır hatları lı:eelhnenalt balunclutandan ., ,._ ..,_ -. .. a&, .. ited firketi -.kil 
.. ae mtcldetle mabkeınt ve rnödde*- kendiltri lclD ,_. Mr kauac JOk • ye hazerlanmakta ve yeni kuvvet- Jtt harelrtt pllnın111 mavaffetlJedt • • eclecelderiDi 
oaııualJer nesdbı'ie ~ c6ncekJer. ler almaktadır. tad6 edihlllt bilclırihrıtlrtedlr 8" paınqtık Şirketi tetldl eclecek 
cllr. tor. Bu muharebe. bundan evvelki Jetlerin pllnı Almanları n:dtemadı: •Tüınn~;- :• .. L!___'-L_dla 

Arll ..,. ••ked h&lrhnlik. ""' .. Molotof protesto muharebe gibi bütün uhada in- ,... ,.. d..,ttf.,.. lebar ederek . ııc:aret .. n • mu111111 ... iç-
lzalan. muavınUk ve mlllbımlfkler- kifaf edeceti zaman kazanmak nıidafaa "'"8llftt talil .._.._ ~ma akdetmıflerdir. 
de Rulrut P'akaltest ye Sıyaaaı B r. 8 dl J 0 r .. nılanmız kuvvetli olacaktır. mlnt olmaktadır. Bu içtimada cereyan eden mU. 
lfler Okulu Rukut Grupu profeıı6r- ti zalcereler neotıceande fhfttin ilk 

(1 ,,__, -L.:ı..-a- -a-, Kuvve erimizin yeniden tan. -rma•--: ve (aalıy· et pr--lik ...... ?e79 derslerhule. -tleeent.. - -- - • d·p:x.: da R 1 v E F A T - , .. _ .... -
liklePlacle en az d t 11ene mOddetle lerde utr alman '*'" luann 8oY18l zabm eL!~.· ~ mad omme teabit edılmittir . 

._ •11_.1 .. ,~ Al u aü"uuetm a;en iline verdiğı "'b •t 1-L• d Bay n .. -..ı ... L-..L.- ~ n.. __ _. ma. fts .. ,. -61'9111er avukatlık ttajı..t.n askerlerinin lcunane ............. - 1.. • .f d d L L ~ n mn•n •ezae an --· ...,.... uUR -" 
.,.._ ••Htcelrlftd rnanların htlcamlarda ıarelı Rnlan nnattan aati a e e ere" "uvvet. Hayrull.h Caialotlu ile merhum hiyette bar konaite ele eet;.ilmiftir. 

Baron ..., .... taltWadewt sonre Oe one ıtlrdiUden, fiaera kampla"nda lerimizi ırandan wrmak ietemif, Sibinkarabiaan ınutaaarnfı Baban Miimeeeiller önümiizcleki ayrn 10 
'' itlHe •nman bolı1ndufa ,erde baJı:ımsızJı.ktlın Rua aakerlerının öl. ayni zamanda bütün kıtalannı ve zade Aaun Be1ın refikaa Sqan ancla ~ ... bP ictima mk.dede
Mr tlaı..._.llı ...._.,_ler, akli düklerı, Almanlann aotuk dilayıaile tanklannı toplayarak T obruk ia- Naimenm b6yük bıraderlcn Zi- role tırkebn tetkil&t ... ful.,,.t 
lnnn teab!t edihn•a - aedenl esirlen so,.ralı: ulana .tlttaeJerlal tibsnetincle ilerliyen balanmı- t B L-- 1 d Ba ·..w t dük ft tMdik edilmek 

... • .. ,. ZID üzerine aald•rmıştır. Bu iki ru an_.. memur arın an 1 proı e 

~,~'·;a';!an ._:::.:.~.:~:.ıı: :!:1:·4o:s;;~e ;'!n:.. '::: mane\Pt'lldan ilki kendisine yeni NURULLAH CACA.ı.OGW !::kı::t~ ••k·m- d•1I• 
laalar, ...,_ 11tenccillenler, • ....,.it iare atlet hattına kadar &0rla cepha. bir sUkGnet clevreai hazırlamak. muaap olduiu butalıktan kuma· Düua al&bdarludu lireadi. 
''-•tini lfe 10111 3 aydan ,._ hır ne 99 nıahlmmat taııttırıJdıfı blld~ ikincisi mOhim bir İf olan T ohruk lamıyarak düa Allahm raluaıetine 

1 

Pnize •öre firketin ilk eermay ... 
•lclcletlt lterodarı ayrılanı_. ..... • rilmelrtedfr. , ile irtibatı teaiı etmemize mlni kavutmuttur. ı mılyoa bra olacak ve bu miktar 
laııdan llllhMt.elrlerdlr. llSZLEY&L ı: olmak mabadiJe yapalmıfh. Bu Cenueei hasiln Alı:bıJllı tren idare he,eti karwile biWaare a:t-

Acllt1e Vekth. Mitin enlretl .. fe ıtrdltt tlırtltt.e dava ftkfll rubsatna. manevra muvaffak olsaydı T ob- köprüaü ~f evindea kal. tınlabileuktu. Milb 1 imited Şir
tıılan meehst veya baro reı~llfi Bze- llleebtl lıais olanlar S ankat bulun- nıkun garp•e muvaalaaı kesilmif dmlarak namHI ikindi vakti S.. keti münbaaı.an ihracat itleri!~ 
ltaclt atU.Nt hakkını haı• oleealr. •IJ'aa ,...._ ... ıera7t ..arllet edebt- olacaktı. Fakat Rommel esasen yazıt camıinde edl edıldikten uir-tracaık,,. ithalat yapmıyacak_ 
Adliye Vetlletin n kararların tatbik lecekler aacak, enelce laet veya dau pelr. hıraalanmıf olan it talenndan IQDra Merkea Ehn11ideki ... ._. &u. 
etnıi,. ... IMdfllerıali f•lıtdtbi- aıle aY11bt -... .... ıwlerde .,...,. 99 taülanndan yeni l>tr gayret n mahlU•U .... edil~ 8und• ..... a.1r-..r1a müca. 
~. I meane .ıaaıar H A1•tıa ..._ IUlıatmelerı•i W.mrie _,.. All .. rahmtt ~. • thlecle h'\C nrt• Wr:. ltlnrllli 

Aftb.. Kaıı•u1111 mmıet.e I &em& addedıleoaklerdlr. edememektedir. , ..... 1mr. 

ş.laeeerlni 

RAY lllLLAND • PATldciA MORmoN • Aldll TAlll-
ROFF'• k .... PM ı ..... t-.. •ilrı 1111, r • W, _. ....... ,...... 

LAL 
8UCOfıl ı .S..t 1 de tmalllth matine. 

• ••••••••••••••• 
illi•-- Wtd clft artllU ---1• 

WILL Y FllTSCH fi LfllAN HAIVEY 

MODERN HA YAT 
E.ia..c.11 •• orijjul ..__ kome4iJi ..... SOMER• ......... 
CWiniz " Jaot iki -~ .-.ıblaııia. 

lllteten: ÖL 0 Y GEM 1 1 

F~ca Si311 

BiR OIOR BOYLE GEÇTi! .. 
Sinemaaında bütla ~ilerila 
takdıri11i kazanmakta ve allut

r nı op amaktadır. 

Büyük bir m .. •- .... .. 
te. .. ... ... .... """"" 

GUSTAV UdCKtRill 1*-llliı 1- ................. -.; 

8llGON-..& 1 .................. ·---· 
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BAŞ, DIŞ, GRİP, NEZLE, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIGI, ROMATiZMA, NEVRALJİ 
Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser, isim Ve Markaya Dikkat. NEVROZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz 

Gezgine r•·isP-ô-Rf•J ITıYATROLAR il 
açık mektup Ankara muht;İitı ş:!..1!".:.1::' J 

(lldrwıe .. ,..,..,. ÜN•) bu günkü maça Cumartee,i gilndüz saat 16,30 da 

.ı,_ rin:n gıcıklayıcı bır ses çıkara- naSll Çlk&Cak? Turk Tiyatrosu Tarihi matineleri 
Mlır. Yayı qığe yakın surmekle çı-
bnlan bu sese katnı gıeıı t111 gıbı Mcmleketimıze gelen miaafir Bu gece aaat 20,30 da 
wdı arası kesılmiyen bır tarzda de- İngiliz takımı bugün 1 4,30 dan 
wın edilerek yapılan takaımlere ve leonra ilk maçanı takviyeli GenÇ
llat1alannı Şedlenn hımayesinde ha- lerbirl.ığı takımile yapacaktır. 
kikat olarak gustermek istıyen, yahut Gençlerbırliği takımı bu maça 
111akamın çerçevesi ıçinde kalmayı l'u şekilde çıkacaktır: 
~eremıyerek blrbırıle mutenafir Rahim • Ahmet. Ali • Keffi, 
makamlar üzerınde gezinmek suretı- Halit, Selim • Mehmet Ali • Niya
le kendilennce marifet gostermek J zi, Mehmet, Ali, Rifat'tan müte
plunda bulunanlara tarih musıkl- şekltildir. 

tdnde yer venlemez. Bırlt$eltm, fakat Hakemler meselası 
.. hıalann hatırı ıçın değıl, hakıkat Evvelce bölge direktörü Feri· 
le•n ::!ayın Gezıtın. ·ı d ki dun Dmmtekın ı e hakemler ara. 
T rlhl konserler o aında bazı anlatmamazlıklar oı-
... enkslzlik matbuata duğundan hakeınler hır haftadan 

da bulaf mı,tır beri de maç idare etmıyorludı. 
bdDc1 tarıhı konaenn velvelesi Ve nitekım geçen hafta da bu 

.. ba fiddeUı oldu. N. Oztan dahı yüzden bazı hadıaeler olmuftu. 

.. lll konııerı, hem de benım mutalea- Dün akşam bölge merkez.inde 
lanmı tenkıt .. den bir makale neşret.- yapılan bir toplantıdan aonra ba
ti. Arkadaeım Hakkı Süha Gezırın'e kemlerle araaındakı bu ihtilaf 
.... P verdikten sonra, oahsmı ve lmualihane bir tckılde halledilmit
•aailı:ı ile ilgısının derecesını tanı- tir. Hakemler bundan sonra tek· 
aadıtım bu 11a1ın ftluharrırı f'evap-,rar maçları ıdare edeceklerdir. 

.. bırakmak belkı ayıp ı;ayııır Gençlik klüpJerine 
N. Öı:tan da, bıılm gıbı, mılietıru- • • 

ldn tarıhınde bır muaılliı olduğuna bayrak verılıyor 
inanmaktadır. Hatti bu bah"ı bıze Şehrımizde bulunan Beden ter-
aauran daha şıddeUı ve ıenklı ke- b . G 1 o· Lt•• .. c ·ı 

ıyeaı ene ıreıı; oru emı 

MERDiVENDE BtR IŞIK 

• •• 
İstiklal caddesi Komedi inamı 

Bugün gundüz saat 1' de 

ÇOCUK OYUNU 
Bu gece saat 20,30 da 

SAADET YUVASI 

1 
DOKTOR 

Sedad kumbarae1lar 
ÜROLOG· OPERATÖR 

ldra.r 110Z.l 11" te7I08tiU baCcllW. 

"'" 9"iite.\(Uftft 
• Ademi iktidar •e belgevı<'klitl. • 

1 
gece i•eyen çoc:oklana tednlal 1 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
Lıltlı apartımanı. (Tan Mat

baası karşısı). 

Dr. Rıfat Çe ğıl 
Sinir Hekimi 

lbnelerle yazmışlır. Ayrılık ıc1&yrıhk T 1.k kt·· 1 . 
aner genç ı up enne yann B ~ •-tıkl"l add 1 Elh JDk. Dıter noktalara Kellnce. mu- Fenerb3hre stadmda bayraklarını eyvg.u 1.8 a c es amra 

llarıh benim J'Utlarımın {bıs.~ıyat.a ecek .. Ba u_ I kt·· apartımanı (Sakarya sineması) 
' yer tır. •ra11;aanoı • an up "'umara • T-'-'oa ·"""""' 

(Türkiye ,kö~.ür satı~ ,ve tevzi J 
L muessese~ 

TRAKYA UMUMİ AJANLIÖINDAN: 

Trakgadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar fle müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

lbtiyacmaz olaa ber du ••den kömüriilab ~tarinia aeele. 

lstanlnd Karamml11faJHl#fl 

bildirilm•ai rica olıınıır. 

Ha11 S nııntlll'tlga 

maden Ba mıntıkaya ait ~!l'cümle kok ve 
kömürlerinin sto!t mahalli lstanbul olmayıp 
Zonguldak havzası o ın_ .... ':rundan aevkiyatın müra· 
caat sırasile yapılacr-jı arzolunar. 

Telgraf adresi: AKCEN - lstanbul Tel. 43858 
bpıhı ak.] yacıld t• aann ndıadır. 1 G 1 

1 

_ •• d b "t ..... n•••t••~--·· ·----• , L-• er enera ın onun e iT 11eçı ; • • .. J 
[llwıyal) 111 nev ı ve çeşıdı =ılı e- . ki d ---- - ------
"lnmıyor. B&7l~ lı~t •e ın11af ıı.na reamı yapaca ar ır. m' işletme IJ 

• 
işçi aranıyor t.ir hilkunı ..:ıyrlılı.ten ııonra atk!lını ~ l l ul t il maçları 

.. t 4''1n1Y" kn.lkacağıma [4'oktorhık 29 1 1 941 cumartesi sünü •j ı olı;ektı r lnr ıl ın şubesıne men- yapılacak okul futbol maçları: 
aup olanların daha ıhtıyallı vP. daha 1 Şeref atadı: Bölge sanat oku
ürendı, olmaları ıi.zımı.:e.dığı] gıbı lu - latanbul L. saat 14. Haydar· 
)Ot.f• verdıkleri hayırhabane nası- pata L .• Kabatat L. saat 15,40. 
bati kabul .ederek susmak muvafık 1 Fener atada: Erkek öğretmen 
elurdu •e muharrir, yazılanmı:ıı içın okulu _ Yuce Ülkü L aaat 14, 
11611• demekle kalııaydı. kendllerlnı Darüf.Ş&faka • Galataaaray L. M· 

memnun etmf'k ıçın ııu!lardık. Ancak ta ı S.40 hakem Şazi Tezcan. 
e, 1asılarımızı [hakikate uymıyan 1 
b1clıle k&?Jıladıgı ıçın bakikatın ne 
.Wıatunu mllaaadelertle ve bırkaç 

tıı. perdeden çalması kon .. rln vaka
rını bozuyor ve kulata munıs gelmı • 
yordu] cumlesııu söylüyor, Iakat ıu 

Denizyollan 
Umum rtüdürlüğü lllnları 

Adalardan Köprüye ilave Sefer 
1/12/9'1 pazartesi glnClnden itibaren Bllyilkact.dan saat 5.60 

de, Heybeliden 6.00 da, Burgaı dan 6.16 de, Kınalıdan G.30 4a ha. 
reketle KöprOye '1.20 de varmak li&en muvakkaten ilive bır aefer 
yapılacaktır. Bu ılbe sefer paaar günleri yapılmıyaeaktır-. (ıot61 t 

f stanbul ElektrH, 
işletmeleri Umum 

Tramvay ve Tünel 
Müdürlüğünden: 

İdaremiz Şişli Tramvay Tamirhanesi için imtihanda sösterecekleri 

kabiliyete ıröre günde izami 3 liraya kadar Ocret verilmek auretlle e 
marangoa, 8 tesviyeci ve 2 döşemeci ustalarına ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alikaaı bulunmıyan isteklilerin nüfus hüviyet ctlzduı, 

bmühal klğıdı, ••ı rapor• ve tılmıJiyc kadar çalı,tıkları m6eneseler 

den .ahnmıı lyi hiımet vesıkaları ile birlikte 2/12/941 tarihinde Şitli 

Tramvay Deposu dahilindeki Müteharrik Malzeme Müdürlüğüne müra-

' 4~:1--~:1--.1-::-1--+-+-+=~-· 
5 

'~~~~~~;;-;;-r,.-t=91 
10 

fiP•IEJ 
BUGONKO PROGRAM 

'1.30 Procram 
7.33 MGzlk 
'1.46 Haberler 
8.00 Mllslk. 

* 18.30 Proırram 
13.33 Tilrkçe pllk 
13.46 Haberler 
1'.00 Türkçe pllk 

1'.30 Atyarı,lan 

1'.40 Bando. 

* 18.00 Program 

8.03 Mtızlk 

18.40 Orbatra 
19.00 Konutma 
19.16 Orkestra 
19.39 Haberler 
19.46 KonuflllA 
19.55 Fasıl he,eti 
20.16 R. pzeteai 
20.'6 Şarkılar 
21.00 Ziraat T. 
21.10 istekler 
21 .46 Konqma 
22.00 Orkeatra 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
2!.:SS Ka!>anıo. 

rBORSA l 
18111/11.U llUAllELESI 

Londra 
Nevyork 
Madrid 
Stokho. 

1 Sterlin 6.22 
100 Dolar 129.00 
100 Pezeta 12.89 
100 İıv.Kr. 30.76 

•ı ile ızaha mecbur olduk 
cümleler de onundur: 

~SÜRENLERE UTRIH HAKKI EKREM 
caatları ltlzumu bildirWr. (10500) ı 

ESHAM VE TAHViLAT 

MUAMELll 
.QMR Bv.gü 

İkramiyell % &, 938 -- 19.'11 
İkramiyelı % 5, 933 ------ı 

Devlet Ziraat işletmeleri 
Erganı A. B C. 11.00 -.

SivM • Ersunını 1 --..- 20.66 
• 7 ~ 2 i1l '1 -.- 20.75 

[SIWnik) ın teşekkulurıde [llut 
.. H cu) n ,urakı oldugu hakkın
~ yuımı:ııı .N. OzWAn. (hakikate 
9Jaıyan) dıye kaydetını~t.ır. Muıııkı 

aaurıyatından bahseden herhangi 
bir kıtabı veyahut zahmet olmazsa 
fatanltul Konıervatuarı nqrlyatın•n fAmell ve Nuari Turk Musı. 
Jr,ia& - Doktor Suphl, 1936) lutabının 
Jıll lllei aabif•ın& acaınlar, orada 
.. •tarlan ok97aeaklardır: (Süsi-
9'k 4liala1 peat tarafta bır Rut bet
..._ t1a tarafta Hıcaa dortlfiainön 
11"9ilMlen doimqtur]. Xifı mit 
O laalde [hakikate u111u1an] müı.a
......,... araaınclaa IMa maddqı 

...,_ pkanınlar, 79rinla bot kal
- nıaı olmulana kendl h8-
lılm' im '1ıa botluta k01abWrler. 

t - ( Sag tarafı lfcal 9Clen mıs
rablı aazların ııra Ue tanltur, ut, 
untur ve yaylı aaı:lanlan sına k~ 
manının aealen hıç ıtiUlmlyor. bil. 
tün konser tmtıdadınca kemence, 
keman, nıafıye •• kanun, okuyucula
ra refakat) edtyonlu. 

2 - (İlk konserde kemençe, k~ 
ıaan, nıafıye ve k.aırıun gibi fiatad ıc

nkirlara refakatte nıtltldllAt çek
tUderl ltlklr olan d, tinbv •• aıne 
kemanınuı •. konaerlere ittirak ettiril
meaıelen daha ma•• k olacaktırt. 

Sıhhi Müesseseler 
Satın alma Komisyonundan: 

Bakırkiy Emraaı Akliye Butabane.& mutfak blnaaı ikmll intMtı 

Kurumu lstanbul Bürosu 
8&J1D balkınuma ihtiyacını kartılamak üzere Lllleburgaı Tilrk

.-ltli çlftlltimilde imli edUea beyu 1M'7nirlerhrılz ııatıhğa çıkarıl. 
mıftar. Mo.....ıere, bakkallara hamt 6oer '4.eneke, e•lere almak 
lsUyen ldmHlere birer &enek• satılır. 

1 
~7, 1941 Demiryolut 19.40 -..-

% 2, 1932 H.50 -.

Tflrk Borcu Tranı ! 23.05 -.-

IMIR' ikiaiae pUnce. baalann da 
.._ laakikat olcluj'uııa bır makaleye 
.... ınWlmelr miluln olaaJ'dl mem 
a..U,.&le Juardun. Bıınları anla
mak Jshl aenelerl• cUs d6..U " 
..W nuariJab bilmek icap eder. 

a..- 1uıcı her iki kamerde dln
~İll tebalöklerinl, blletlenn 
... hrce enel utıldıtını aitrederek, 
.. Mllerln bıaım tenkıtlenmı&e ce
.._ tltk!I eWtt &&11nındadırlar. 

•• -••rmıın beclefl luılkı iN kan.;. 
•ilerden maklqtınnak ohaadıjını, 
-.u olmamakla beraber, kend le. 
.. lalin ederim. Tehalük gösteren 
.... arasında ben de vanlım. imkiıı 
WUUlll komerlere yine denm ede. 
... Mibaadelerıni rica ederek 
..,,.,.,... ld mütalealanmın pJ'eai 
Mitin Usiaini daima diri tutabilmek 
lfla tanhe 1apılan tlrwerla önüne 
• a 'tir. Gulao utmeleriain mtl • 
••••

1nden maaan duıarak tarıhın 
-ı U. baıbafa blmak daha çok ca. 
llı9tidir. 

BW t.enldt eden N. öatan, [bab
..... 11)11U7AJI] mltalealara bndi 
r=·da bol bol 1er ~. ile. 
..ıa: [Kemanın ara aıra bir oba• 

açılı: euUtmeJ• konulmuıtur. 
1 - Ebilune 1112/Hl ~qanba cinli aaat 15 de latanlnal Sıhhat 

•• İçtiaal llua••n.t llidürlül'O bına11nda kurulu K.omlaJODda rapala-

1, Bankası nama -.- -.-

1 

Merkes Bankuı 133.75 -.-1 
Şark datirmenleri -.- -.-

Bu iki dmle Be JUk&ndakbun 
bırbinae arka ~ oldatunu her 
U. prOr. ıtıaaca l .. nt edalım: 

a - ıtonaerlerde bütOn l&&iar, tek 
sea flDnaJJ'a .,. bunWl açın en hafif 
aeall uaa UJJlllY• mecburdurlar. NL 
tekim bitJln aa:ıılann Malnl baatıra
calı: derecede JGbek bir uda çıkara. 
bilen uataraa, llatad Ziya marıfe
tile hafif clarbelerle çahnmaaı, onun 
tanbura U7111alı: lüzumunu pek iJ'I 

caktır. 

2 - J(uhallllllft f1111t '201 lıra 71 kunıetar. 

3 - Muvakkat teminat 316 liradır. 

Fiyatlar Mürakabe Komisyonunun lloJ1RUI oldutu nark üserl
nedir. lstanbul, Balıkpaaan, Süngerciler No. 83 

11~ orsa harici attın fi@ 
lstanbul P. T. T. Muhasebeciliğinden: Re,arı1e 2sLi;;25Kt. 

bilmesinden dolayıdır. 
b - Konaerlerde b6tan uzlar ay. 

ni ton llaerınden çalma&lana, bu to
nu aeanlar hata etmıı olurlar. Buna 

4 - lıtekhler. tartname proje ketlf hl1laulle bana mit.efem dl-

ter eYl'ak her rtn ltomlıyonda ~rtlebilir. 
ı - İstelr.11ler en aa bir taahh6 tte c3500• llraltk bu ite bellMI' it 

1aptıjına dair idarelerinden amut oldutu veaıkalara istinaden latanbal 
Villyetfne mtlraeaatla eksUtme tar hınden tatil günlen harıç 3 cfln av. 

•el alınmıı ehliyet •e 941 yılına alt Tlcare tOdaaı vealkuile bellı lfOn 
•e saatte Komisyona ceı•ıen. (9901, 

D e v le t D em i r y o il arı l ı a n l a r f 

1 - lıtanbul P. T. T. Muhuebecllil1 veznesinden maq almakta 

olan emekli n yetimlerin üç aylık maaşlarının l/ilkklnun/941 puar
tesi g6nünden itibaren ödenmealne başlanacaktır. 

2 - Yine emekli. dul ve yetim maatı alıp ta Ziraat Bankasından 

Iskonto suretıle alanların 3/ilkkinun/941 tarihinde cilzdanlan verilece. 
tinden ctizdanlarını henOz getirmiyenlerin bir an evvel getirmeleri. 

S - Reıit olmayan erkek ve kıa çocuklarla yüksek tahsilde bulu

nanların eakist ıribi yoklamalannı hemen getirmeleri, aksi takdirde ma-
a,ıannın •erilmeyeceği illn olunur. (10465) 

göre de (kon.erin vakarını bozdutu Türkiye _ Franko _ Helenik Bulgar ü1rtıuryoı idareleri aruın • 
ve kulafa muniı welmediğl) muhar. Ka b H M .. d.. J .. ~ d 
rir tarafından ıı6ylenen 1azla bırltk da dotru eıya nakliyatına ınabau.a olmalı: bere 11a11ss7 tarihinclen 11tu.. raca ey arası U Ur U 5 -n en : 
olmı1an sat tarafın mızrablı sazla- teber tarifeler, 1/12/941 tarihinden ıUbaren liğvedilmiıtir. 1. _: Haı-a yetiştirnıesi •e yarlf için yükat:k vasıflı altı baı aafkan 
nnı •e bu arada aıne kemanını kon- (10483) (8884) ı tnır:illz ve dört bat aafkan Arap tayı 30/11/941 tarıhlne musadif pazar 
serlere ittirlk ettırmemek detll, öte --------------'-=--------- ırünü saat on ilçten sonra Ankara yarı' yerinde pazarlıkla satılacaktır. 
tarafa bu kaideye riayet edılmest GAiP ARANJYOR _ Harbı 1 2. - Pler tay için yllı: yirmi lıra teminat alınacaktır. 
tanıye edtlmeJidir. u ·d L d · K 1 F n-. Uafız Cemal 3. - Satıı şartnamesini ...nrmek iıtiyenlerin Ankara Atlı Spor lr.lfl-

M ha 
. . ..._ri L mumı e ıı;ar etım ema ataa ur: n .. -

c - u mnn &ıa nce .. onaer- L • h · ·ı · ti" bflne v• H1ra MüdürJuıı.une müracaatları, (97-) ıı;aza11 yetim aneaıne verı mıf , t .. & "'• 
den mutlaka çıkarılmuı lbımgelen. . han . Sa ki. LOKMAN BEK il 
l 1 f il yetım enın mauna na ı es- Da 
er •ana, on arı ut tara ta det , d d K 1 k hiliv. e Mütenasa.. · ,. __ ı d nuın a a ı geçen ema ay-
ııea ahenıtnl -n ar arasın a ara- b l D •• _.. ik" DlvanJ'C)tU 104 
•• ~... o muftur. UUll\un otuz ı yaf· 
._ ... ır. l d •- ıa- 1 b Mua1erıe aaatleri: Puar harlc 

Giriliyor ki Türklerin ıa1aaiki ta- ımn ~ ounuı ~~m . ae en u lıer dil 2,s. Tel: 18898 
rihi hakkında aınlıtımıa olmıyan kardetırrun adresını bılen ve onu Jillıiııııiııllliiliiiiıilll••ııııiıııiiilill•• 
a&Jtn N. Öztan lle d.lter bahııler il- gören, tanıyan hayıraever yurt. _:___ _ 
:ııerinde anlaemak mllmkfln olmıya- taflann adresime yazmal~nnı in· Sahibi : Z. T. EBÜZZIYA 
cak. Mtlnakaf&4a clnam etmek onu MhJYet namına nca edenm. 
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Fe.n Fakültesinde tecrilbt fizik, matematik, jeoloji, Tıp Fakllltealnde 
hayati kİm)·a, Edebiyat Fakültesinde felsefe, Tllrkiye Tarihi ve İktısat 
Fakültesinde mali~ doçentllk~ri açıktır. Namzetlerin 22/1/942 perten
be guniJ yabancı dil imtihanı ve 6/2/~42 pertenbe ırünll etıaa imtlh&nlan 
yapılacaktır. İsteklilerin sıhhat ra~ru, 6 fowiraf, nilfua teskereai sureti 
ve .ılmi bUviyetini gösteren fiılerl Ue elifler tedris itleri kaleminden 1 
iıteneceıı:tin 15/119'2 tarihine kadar Rektörlüie müracaatları. (10352) ._ ___________ _. 
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