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lzmir Belediye Reisliği 
İzmir, 3 (Hwmst muhabırimizden) - Behçet 

Uz'un mebuslull'a intıhıı bı ilzeıfoe münhal bulu. 
nıııı izmiı Belediye rci« liğine tüccardan Re~ad 
Lcblcbıcloğluııun tayin e dıldiği öğrenilmiştir. 
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Milli Şefin 

-
rı· 

Wawell 
Singapurda 

Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Sah 4 lkinciteşriR l 94r 

Çiı'lıin, itr•nç lıelimeleıle konuıma 
ue falıalaıma: m~deni c•miJ:•t•, müte· 

kamil gençlil• lıiç Jlalrıımayan iptidoi 
bir manzaradır. • • • 

(Şerhi 2 nci sahifemizde) 

l~--------------------J . 

nut k l arı 
Hariçteki te/sirler 

d evam ed iyor. 

Şarlcta geniş bir nplı• 
kurulması için yakında 

bir kon/eran• 
aktedilecekmiı 

İnönü kemal 
ve akın 

ti ms.a lid ir 

1 Singapur 3 (A.A.) - İngilte-
r,.nin Hint orduları başkumanda. 
nı General \Vavcll, Uzakşark in. 
gili:r hava Mareşali Brook P op-

Kırımda Alma n ileri harekatını göster:r harita 

' hllm ve Ç in sularında İngiliz filo. 
su kumandanı Amiral Laytonla 
görüşmek üzere buraya gelmiştir. 

Londra 3 {A.A.) - Afi: Sofya 3 {A.A.) - Ofi: 
cCümhurreiıU lsmet lnönü 

aklıselimf" hitap eden çok gü. 
zel sözler soylemiştir. Reis 
İnönü, Kemal ve Aklın tıınsa
!id·ır. > 

lr--------==========---------, 
ı Askeri Vaziqel ) 
1" 

Son hadiseler, Kahirede p~k 
yakında biitün Arap memleket

i 'eri mümessillerinden mürekkep 
bır konforansın toplanmasını 

Türk Devlet Reisinin nutku
nu dinledikten sonra bütün 
Bulgar siyasi mahfillerinin ilk 
düşüncesi yukarıda yazılanlar 
olmuştur. 

Reis İsmet İnönünün Türki_ 
yenin ihtilafın ha~ic"nde kal· 
mnk azmındc buhınduğu nok
tasında bilhassa ısrnr etmiş ol
ması Bulgar mnhafilinde mem 
nuniyetle müşahede edilmiş 
ve Cümhuriyet Türkiycsi tara · 
fından takip edilen ana siya
sefn Balkan milletlerinin is. 
uk.lallerini muhafnza etm eleri 
olduğu hakkındaki beyanatı 
dn b iiyük bir m emnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Sovyet Rusyanın 
harp kudreti 

mümklin kılmıştır. 
Afganistan ve Hindistan mÜ· 

me.ssillerini de arasına alacak olan 
bu konferansın hedefi, Kahir~. 
Kabil ve Pesaverde tamamen 
temsili mah:ye.tte müşterek bir 
cephe kurmak ve bu cephenin as. 
keri ve d ip lomatik bnkımdrın müt 
tefiklcre ne şekilde yardım edeb i
leceğini kararlaştırmaktır. 

Rvalar her kasabayı e. ev müdafaa ediyorlar. YukandaJU reann Alman aske rleri ifıal ettikleri bir 
kasabada müdafaa edilen evlerden birisine ııirerken göstermektedir. 

< Devamı ıtyfa 3, ıi.itun 6 de) 

\. ................... J 

Gii.niln yazısı ........................ 
Kırımın 

zaptındaki 

" Şaşırtma ,, 

Yazan: General Ali fhsa-ı SABIS 
ES1'.l ORDU KUMAN!>ANLARINDAN 

S on vaziyete göre Bolşevik kuv- I olan ~fo,.kof topraklnrile bl'rııber Sov 
vetlerı (Lenıngrad - :Moskova. yeller tekmil n-fusl arının üçte birin

Rostof) hattı i.izerınde Almanlarla 1 den fazlıısını kaybctmlşle.ıcllr. Geriye 
ve ınüttefıklerıle çnrpışıııııktndırlnr. kalan Sovyet arazisindeki ııli!usun da 
Alınan .ord~larile nıütll•fiklcri hemen r ekseriyeti .Moskof değilcllr. Al~an. 
bu şehıdcrın kapılarına dııyannıış - ta ra goiıre Ruslaı· sefcı l>cr eltıklcrl 
larrlır. Cenupta Doneç nclırı boyuna ve Alınanlara karşı k~!landıkları 
kııdnr ilerlemiş olan bu huvvctledıı 1 takı·ihen üçyüz kırk fırkanın üçte 
bir kaç giine kadar Don nc.hrı kıyı-' ikisinden fazlasını ta ıııııınile ve tek. 
!arına varmaları muhleınl•ld ıı·. 1 ını l lııırp malzemeleri ve toıılarile 

(Jlostof - Mo. kova • I .tıninl{rad) Leraber zayi eylemişlerdiı·. Tank ve 
hattına kadar Alman İJi~aline gcçmış lnyyare mevcutla11nııı rVirUe üçü ya 
1 hıhdp olunmuş, ra dii~man eline o an Moskof topruklıırı Frıınsanın 

gc·çınış veya hurda olmuştur. 
hemen iki misline ve Biıyiık Britan- (Deı·anıı sahife 1!. Biit•ııı fi de) 

şehr~ni de 
zaptettik 

----
Düşman Kırımda 

Kerç ve Sivastopola 

1 
kaçmıga çalışıyor 

---------. "i~iiiiii ;;;;:;;;~;;;;: 
!SM\IU ı (§ !lltNll 

Almanya Amerikanın 
harbe girmesif!h 

• • 
gırmemesıne 

tercih ediyor 
ll0.t1A, 3 (.i\.A.) 

Cenup 
cephesi 
yarıldı 

Cephenin hangi 
noktadan yarıldığı 

bildirilmiyor 

P e rekop berzahı.nm iki üç gün 
evvel zorlanınası akabinde 

Kırınu,r; merkezi olan Akmescidin 
d e bu d efa zabtedilmi' bulun· 
ması, b u harbin biç d e }>eklenmi. 
Yen ilk büyük vakalarından biri 

Basın Birliği 
kongresi 

;gi1iz Hint ordulan Batlnım•n· 
danı General Wavell 

Kırımde 53167
1 

esir aldık 

nel•l:ne Jo"ııııcista gazetesı:ııde 
I'aıln ı, Rirl· :k Amt!rıkanın 
dog ı.daıı <ıtıg-ı uya haı be iştiriki
ııc rııfüıi olmakta .Alımınyn111n ar
tık hiçbir nıcnfaatı Lıılunmadığı
ııı vıızmııkla ve şöyle dl'mtktetlir: 

Genelkurmay 
Reisi değişti 

addedilebilir. 

A 

umumı 
• 

fstanbul gazetecileri kongreye 
maddelik bir takrir verdiler 

Filhakika Alman • Rus harbi 
başlayahdanberi geçen dört bu. 
çuk ay zarfında Alman orduları 
Rus arazisinde bir hayli ilerlemi,, 
bü-kaç da mühim merkez elde --· - - ---

beş 

etmiş olmakla b era ber, b u o rdu- Ankara 3 ( H ususi muhabiri- ı Bu rica kabul edilmiş ve dört 
ların, Rusların büyük mukave. 

1
mizden telefonla) -Türk Basın kat hı n de seçilmesinde son 

· • k · b ·· Lf n ro illetleri kanı.ısında Avrupanın dı- Birliği umumı ongresı ucun sa_ r asan R esid Tankut k'. .. 

İngiliz 
kabinesinde 
değişiklik 

- ·y : • k 11 lk ' ursuye g!."&er harp sahnelerındelu yıldırım at 1 1 de An ara . a cvındc_ top- lerek kendisi ve rcı-ı vekillt:ri 
• htırekatını yapamadıklarına, bu. lanmıştır. Celseyı merkez ıch:ıre ha kkında kongre azaları 

1 
•• Londra 3 (A.A.) - İngiliz 

Yük fA'!ırtmalarla yıldırım mu- heyeti reisi Falih Rıfk ı açarak te rdiği teveccühe teş kk~ n gt o~- kahinesinde değ şiklikler yapıla-

Sene başına 
doğru yapı lacak 

• t k . c ·ur e nıış • h . il d . \ra ffakiyetleri kazanamadıklarına yoklamayı yap ırıdnış__ ve e ·serıye- Ve konınenin umumi hatları üze· c..ıgı i tıma erıne aır yürtitül• n 
tahit olmaktayd ık. tin mevcut b_ulun ~ıguııu, konl!.re rinde müıalealar scrdctmıstir. miitalealar hakkında Höyteı ın 

Bu itibarla Şcuk cephesi harbi, reisliği ile reıs vekıllerı ve dort B d · öğıendiğine göre. Başvekıl bu 
geçen Cihan Harbinde olduğu gi. katibin intihabı lfı:11m gelcliğıııı kil ":l· ı aı; sonra konıisyonhır l<>'I ııralık herhrıngi IJir değişiklığ .. 
L • A' •• • • • ı •b.ld ' · t" e 1 ınış, matbua t n· Ba~ın muhalif bulunınakladır. < ünku oı , adeta muzının bır ,ekıl a · ' ı ırmış ır. • . Bi rl"ği kanunl arınd· d"ll "" 
,,.. •· t t ' b" ·· .. ·· Biri k umum ı kongresı 11 , ı san 1 · a ta ı l'! r ya. Rışvekıl. hııtiııı gayretler:n Hu~-••llya yuz u muş gı ı gorunuyor. · . . . 'pı masını teklif d k k . I . . 
du Vakıa Alman ileri harekatı R esid Tankut' u kongre ır.ı:;ı, bı. k . l e e re tn ·rır e ı ın yıt)ct yardım ı<;ın azrınıı ıstıhsal 

. . b U oınısyon ara havale d'I - .. ı 1 J k k f" t' .. . d hiç dumıadan devam etmek te- rinci reis vekili l\1aı uat ınum l 1 I l e ı nıt:uı ış ı - e ç e etme ey ıyc ı ıı zerın e tek 
'k" . e mesgu o unnıus h 1 f _J <l d ir Faka t bu hıu-ekatın bazan Müdüru St•lim Sarper ve ı ·ıncı re- 1 t· b. I . ·. _ ıı ıncyanc a ı ··dı.mesı aıLıJsııııua ır. Bu 

• - • T k s a rt u ga7.etecıler d 5 (: l b .. ıekiz on ordunun birden imhası is ı.·ekili o larak da Hakkı arı (Del'an t 
/ 

"f 111 en - > ar- ıoeb<":pteıı do .t.yı. ugııııku dü ün-
a·b· f vk l"d .. .. ff ·U "ıtiha etmek istenıisse de ı BUıt c 3 • sutııu 3 de) (Dttmmı ıahife 3 , autun ı de) 
e l ı e a a e gorunen muva a. 1 su ıı p . . .... . . . .... ............. . ........ . ...... . 
kiyctlere rağmen, bir türlü kati Hakkı Tarık Us nı ıntaka bırl ı~ı-' ..... .. ...... - ........ .. ... ·-·-- ··-·· ··--···-···· 
lletice veremediği d e malumdur. 1 nin mesul bir azası olmak ı. ı fatıle 

Ruslar yer yer mağlup olup ı bu teveccühü teşrkkürlcrlc kabul 
ren çekiliyorlar. Fakat her geri etmemiş ve yerine R e fik A hmet 
çekifmenin akab inde de yine mu- Seven~ili intihap etmelerini kon
kabiJ taarruza geçtiklerini, yalnız gre azalarından rica etmiştir. 
Rus tebliğ:erinde iddia değil, fa. - ·---- -
kat doğrudan doğruya Alman 
tebl'ğlerinin de itiraf eyledikleri
ni her gün gazetelerde okuyoruz. 
Ondan dolayıdır, ki bu harpte, 
neticenin ne vakit ve ne auretle 
elde edileceğini kimse kes tireme. 
diği gibi, artık geçen sene Fran
sız topraklarında veya Balkan sa. 
hasında olduğu gibi büyük (fa
fırtma ) larm da bundan sonra 

Sırbistanda 

çete faaliyeti 

Bıı çetelerde 80,000 
Sırp çarpışıyor 

Yapılamıyacağı ıehabı hasıl oL I.oııılra, :ı (A.A.) - B.B.C.: 
maktaydı. Anicriknn muhabirleı·ııı!•ı bildil'di. 

'-.•e Pereko p berzPhı tam böv- ~ine göre Sırp vııtııııpcı verlerinın 
le bir zan hasıl olduğu sırada Drınıı nııntakasında tertip cttıklerl 

isyan şiddetlenmektedir. Sıı p çetele. :torlanmış bulunuyor ve zorlan-
l"inde 80.000 kişi faalıyette bıılunu

tnakla da kalmıyaral< Kırım yarım yor. Son giinlerde bir çete İt.ıılyanlaıa 
adası, b irkaç gün içinde bastan baskın yaparuk 40 İtıılyaıı 

3
,.kcrini 

ba, a istilaya maruz kalmıt gibi öldüımüştüı-. Son güıılcrdc bu çl'te. 
görünüyor. leı· tarafından SOO İtalyıın subay ve 

Bir ke re ( Perekop) berzahının eri ôldürülıııilştür. 
:torlanrnası hakikaten im!:i.n ha-
t-icinde addeldilmekteydi. Bu 
l>erulhın çok dar olması ve Rus. 
ların müdafaa tahkimatı yapmak. 
ta çok maharet göstermeleri, Al. 
htan erkanıharbiyesinin burayı 
t::epheden zorlamaktan vazgeçti
iine hükmettirmekteydi. Hemen 
herkes Alman ordularının, .saba. 
il. a.kpma ( Rosto!) u İfgal ede· 

44 

ı----ı 
Bu g ün ik i n ci sah i f e de 
T i yatro D avamız 
CELALEDDİN EZfNE I 

Bakışlar-----~= 

Bir derginin istihalesi 

ELİMDE Ülkünün ikinci aa. 
yısı. Geçen ayın batından

beri bu dergi, yeni bir aeri ve 
yeni bir biçim altında çıkıyor. 
Dostum Ahmet Kudsi Tecerin 
büyülü parmaklan, onun üs
tünden ağır ilim cübbesini çı
karıp yerine atölyede çalışan 
aan'atk&rın İç açıcı b eyaz göm
leğini geçirdi. Koyu ilimden ay· 
rıJarak serbest ve s~zlşli estet 
görüşlerine yer vermiy~ baflı
yan Ülkü, ikinci sayısında, bi· 
rincisinden daha az donuk. Her 
mecmua, prize konan ütü g ibi 
ısınmak için zamanın kendi.ine 
biraz yar olmasına muhtaçtır. 

P•gami SA F A ·--·· ··----.............. __ 
hbalari. Şiirler Kuds i okulun
dan, hep folklor kırması. Milli
yetçiliği akide halinde haykı· 
ran değil, c milli» yi, bütün A · 
nadolu gibi ıiı altında ıaklı 
mukaddes ve son bir mukave
met halinde ya.şayan, deruni 
çığlıldcrla dolu, vakur bir mec· 
mua. Gönül ister ki bu k a dar 
Ve kur - tövbe! - bu kadar ağır 
durutlu olmastn ve bu kadar 
Maarif Vekaleti kokmasın . Bir 
az hırçınlık ister, Kudsiciğim. 

Fakat olacak, hep,i olacak. 
Belli. Daha 'imdiden o bizim 
en haysiyetli, en rabutalı iki fi
kir ve sanat mecm, amızClan 
biridir. (Ötekini ba,ka gün aöy 
lerim infallab.) 

Şim lilik maksadun «Ü1küıt 
ye küçük bir reklam. Fakat ıa· 
mimi ve mübalağasız. Hani fe· 
kerci dükkanlarında b ir levha 
a·ılıdır: «Mallarımız hali. se-

ı Hattfı Almanya, aç kt.ın açığa _ 

141 •• d • 1 1 harh tercih eciıvoı·. Zirıı bıı tıık- ı l M k 1 g Un 9 l Ş g 8 diıcle Blılı·~ık • n crlk<ıııın Pıı•i- 05 0V8Y8 yen 
e d i 1 en arazi 1 5 flk tll'nizhı.de muiıtt'ıfü'I bıı: Jn7ıou bir Alman taarruz 

' muôahıı'cı:;ıle ugııı,nı sı laıımge. 
milyon kilometre Jcc km. , h a r e k e t i 

murabbaı )\. J bek l eniyor 

;;;;;İN, s (A.A.> Japonyanın 
Alman orduhırı umumi kaınrga- v az •ı yet 

1
• D n gecC' neşrcdılcn ~O\~et teLlıgi: 

hının tcblıgi: 2 son teşrin gunu, So\·~et kıtalau, 

MOSKOVA, 3 (A.A.) 

Kıı ımdıı da m:ığlüp edılcn duşmıın _ __ _ _ but un cephe boyuncu ç;upışnıışlar • 
Almar ve Rumen tcşckknllcrinin sıkı 1 d.r. Çıırpışm.ılar, bilh -a h.rıında 
ııkip ve taz:, ıki altına:ı bil'İ Sivas- M o s k o v a n ı n şıd·letli <tlmL "lUr. 

topol, ıllgcı · de "-'crç yolu ile kaçını- k" b • b ., J Öğle tebliği 
11 ~·ııl•şaıı iki gıuıı:ı ayrılım~tır. a 1 etıne ag l 1 !\lo kovıı, :1 tı\ .\.ı Bugun ogle 

ilüşm:ııı kıtuhırını kaçırmak için . üzcı i n •şı e 'ilen So\•,yc. tchlıı.:ı: 
kullaıııla~ak gr.ıııilrre hfıcunı Pdl'n VICHY 3 (A ;\,) !! 3 ııonteşrin gel i S,l\Ft kıt.ı-
tayy.ııeler.mh: topyekun 3c bin toni- lıırı b ıtun cephe• bo,ı.uııca duşmanla 

Tok,ı.:odan b !diriliyor: lntoluk 10 ticaat gcmısi b:ıt.ırmış \'C ç:ıı pısını~lardır. 
clığcr 14 gem ye de ağır ha car Yer- Japon mnh fıllerinde : cıponyu Alman lar cenup cephe$ini 
ınlştir. dahılıııde elde edilen cnl.'ıjık ko:ıl- yardılar 

J>ığcr tayyarelerimiz Shastoı>olu, kınmı)'n j~ıtrı-t edilmel:t .. dır. On I.oııuı .ı, 3 ( \ A.) - lOl'ko,•a r..ıd-
Yalta limııııını ve Kl'rç boğazı ile beş giin ıçin~~ b~şlıca endiıstr.il;r ,ı.osu, Alrmınl ıı ı·ı c nu;> cephe ıııl 
Karndenlzin şimal doğ'ıısunda bulu- harekete getırılnıı".l ı.-e bunun ıçın '. ı ılıkl.ıı .n bu sab:ıl te~ it ntmişt•r. 
nan hedefleri lıombalamı~tır. 1 ae i~ap e~~n yer~;rde de\ let k~n- i°llL kova ıad~o u yar ••. ı l•arekct nın 

d bd ki ·1 d b' . ~ trolu usulu \"C Fuhrer 11 prl'nsıp- r.ıngı ll(lkt.ıdıı yapıld•oır.ı bildiıme-
Ra u a • ınevzı er !!n 

111
.nc _agır 1 1 • t ı tbik dilıni>ttır. : l kte, f.ık:ıt h{i un blr .,. ın süren fa. çapta bombalar isnbot cttJrılmıı;;tıı·. erı .1 e . . : • . .. 

Kırımda y .. rmn ve takiıt muharebe- Dıyeı Meclısmın fc-vkalade bu ıı:ıs z \'(' , ıldl.'tli • muhaı-ebclcıden 
!eri esnasında 5~ll75 kişi e>sir edilmiş içtiınan davet ed !erek umumi ef. onın Alııı ıı ileti haı-c!..P•iııin llur 
ve 230 tıınk, 218 top, bir çok zıı hlı karla tekrar temasın temın edıl- ıJ,ıı lmıı cılc ""ıııu ıırı~ ~cı 1Lktcd.r. 
ren ve çok ıııiktıırdn harpnıalzenı<!si mesi düşünülmektedir. Prens Ko. Yeni b(r taarruz bekleniyor 
ığtinam veya tahrip edilmi~Ur. Dıın- ııoyen n ıdaıesirıde uyuşuk bir lıoıı lı .ı .. ı (A A. ı - Sen-etler Rir-
dan '.>aşka ıleri hareketimize nıııni vaziyet le kolan ctahtıı yardım-ı> ligiııd<'k Hcııı ı· njnnsı r: mi mulıa. 
olmak için konulmuş olan 13 hinden Lenıiyeti ıslah edilmiş. umumi d. lıir.ııı, Kuı .. bıl'! fdc ıı bıldırci •ine gi>-

(Dcııcımı snhife ,T, siltıın -' d") (lırı•unıı soiııfc :, ıiitun L dı J 1 (]}rramı sali/'1 8, siilun ! df't 

Bir öile faciası 
Kendi üstüne metresle yaşamasına tahan1mül 

edemiyen bir kadın kocasını tabanca ile 
vurdu. Kendisi de ağır yaralandı 

Balıke$İ1' Osnıanlı BRnka$ı Müdürü de bir doktora öldürdü 
Evvelki sabah Lalelide Kcmalpava 1 kapılı açarnk içeri girmiş, ancak 1 korkunçtur: l\JOtcnhhıt Rıdrnn Sn-

caddcsinde oturan bir kadın, komşu. goıdOgii manzara kaı·§ısı!lda dili tu- rıoğlu ile knıı ı Lt•yliı bcyinkı·ind<'n 
u 14 numnrnlı apartımandn oturan tulaı.ık bııygınlıklar geçırnıiş V(• tabanca ifo vuıulmuş olrıınk kanl:ır 
ınkliye miıtcahhidi Rıd,• n Sanoğ- sonra: ı ... ,ıcle yııtnıııktadır. 
unun kaı·ısı Leylayı zl~arete gıt • - Ycıi~ln, :ıdam cıldürnıuşler, ei- Hemın \'aka mahalline gelen po-

TASVİRİ EFKAR 
(Devamı aahıf e S, sütıın 1 de) 

-'

Sahnemlzdekl 
TEZAD'LAR 

«Ülkü » yazısı müstesna, bu 
derginin baskısı, harfleri, yeni 
biçimi ve tasnifi, klasik, yani 
sade ve kibar. imzaları Anka
ranın maaril Çevresi içinde raıl· 
lanan en süzme ve genç tahsi
yetler. Davası ve mevzulannın 
hepsi milli : Bizim diİimiz, bi. 
zitn musikimiz, bizim iktısadı. 
mız ; ve Buraadan Ahmet H am 
di Tanpmarın, Niğdeden Halil 
Vedat Fıratlının getirdikleri 
ıan'atlli ıözile memleket in. 

k erden mamul• diye; hen ci •• 
ha büyük bir isabetle temin .. 
derim ki bu derginin mallan 
haliı fikirden mamuldür. De

rıemek için bir taduuz •. 

niş, anca"': evde kimscyı bulamamış. ııııyct va!'!. diye bağ'ıııırak karakola lislu karı korıının elaıı yn, ak..a 
1 

r. Kadın kapının ıınnht. ı ını tek- krı • ıu tuı. olı.lukinı ını goı erek k ndileriı • (' r-j makta asılı bu unca nıeıak ctnıi~ ve j Hat ce kadının gordıığü manzara j (Dctamı sah /c .(, sı t •n ı de) 

• 



, 

-- Sahife: 2 4 İkinciteşrin s 

!Sanayi Birliğiniıj( o ~ T l y AT RO DA v AMI z ~ ·~~ 11 
T••rıkaı .... , .... o .. 7

6

y; .. ,,z ... an ... : ... Ka6ANDEMIR b!~~~ 1e:~~~ü '- Sahnemizdeki tez~t J =~~~~;~st_:.; 
........ ................................ a m 11 lenin geçimi ınanclam General Wavell carpte 

Enver 
\ 

Pata; Allaha 
diye mukabele 

gövenlyorum 1 ••• 
ediyordu 

l k aon de~e mefgul olup Kaf. 
kolagla,tırı aca kasyanın kapıla.rı önünde Rus 

Mlllt Sanayi Birliği tstanbuldaki Tiyatro yalnu edebiyatın değil; fakat memleket - cephesinin nazik vaziyeti kar,1• 

fabrikalarda ~alışan amelenin geçi- - kültürünün ön pltfnında gelen bir varlıktır. 8 iz ti e aında burada Rusyaya yardım ça-

O anıla, Enver Pa~anın yerinde! caaelesinde rözlerimlzle a:ördük. Bu-. 
ldm olsaydı, muhat olduğu imkan· harada iken (hazır değlfız) aoziimilze 
anhltları hesaba koyar.ak, hiç olmaz- Enver Paşa (görülüyor ki pek c.:abuk 
u mfldafaada kalır, en müsait bır hazır olacak da değilsiniz) ~vabını 
ıaoktaya çekilerek onda düşmanı vermişU. 

mini daha müsait şarUarla. temi.n et- - - relerini aramak ve hazırlamakla 
mesi için tetkikler yapmakta.dır. A- bu milli 11arlık, milli bir daoa halini aldı.istediğimiz şey - uğr .. ırken birdenbire Singapura 
nıdenin her türlü ihtiyacım kolay - • ritmiye memur edilmi .. tir. 

ln d bll · · · · z.,·, "11•-ti •d•big•.,dir. Bu -'a ço'· ş•g degwı·~dir s•nırım .,. ve ucuzca tem e e nıcsı Jçın ıcap u nı a- ... .. "· uı "' .. Bunun sebebi vuku bulacak 
ederse kooperatifler te~kll olunacak. _ J _ bir lebdit karf&AIAda Hindiatanda 
tır. Birlik, bu münasebetle fabrika- d f db" 1 · 

n bil _ı,_ 5 . • b" mü a aa te ır ermi al.J!lak zanı· 
törlerle tenıaslarn başlamıştır. ş ehir Tiyatrosunun - şa mm amımı ır <ıe · _ı bil" il 1 beklerdi. Enver Paşa ise, biliklıı ta- Haklıydı. ı-:sver Paşa Türkis-

C 1A 1 dd• EZl.NE · .. · - reh u.a ır. Japonya e ara an, anına geçmişti. tan va.kayıine ıtllruk etmemiş olsay Dfi,rer taraftan Mllli Sanayi Bir- kapılanndan ne za- e a e I n vınçle methu ~enwıını ya- d 'nl . I A 
D 1 b ·ı w . · ı.: . Ş 'son erece gergı eşmış o an • 

Ve ... Karvısındaki dişinden tırna
tına kadar müsellih, kalabalık duş
manı çil yavrusu gibi dağıtarak, ya.. 
ııındak1 Efganlılarla blrllkte Baysun 
tehrinin içine kadar girmişti. 

Enver Paşa bir tara:!l:an taarruz 
ederken, karşı cepheden de Hasan 
Bey kumandasındakı Özbekler düş. 
mana saldıracaklar, Baysuna yürfi. 
reccklerdi. İşte bu noktada akııi bir 
tesadüf'.. Özbeklerden beklenen yar
dımı yarıda bıraktı. Rivayete gere 
Hasan Beyin yanlış bir manevrası 
Özbekleri dıığıttı. Bu netıce kn.rşı
aında Enver Paşa da bittabi mü kül 
bh- vaziyete düştü. 

Enver Paşanın nasıl ele avuca sığ. 
1rıaz, eğilmez, yılmaz biı encrjiyo 
malik olduğunu gören :Holşevilder, 

1nevcut yığın yığın kuvvetlerini de 
az bularak Baysuna. yeniden tam 
teçhizatlı, mükemmelen talim gör
müş iki fırka gönderdiler. 

Paşa, keııdinl toplıyabilmek için 
(Yorçl) ye çekilmek mecburiyetinde 
bldı. Bu çekiliş esnasında dilonuın 
kendisini takip ve tliclz edemediği 

iaalde, dost görlinen Lakııy İbrahim 
olanca kuvvetile Paşaya zarar ver
mek için çıılıııyordu. Mekkiirllerini 
ı;ıevlriyor, ağırlıklarını yHğma edi -
JIOY, kötiilük etmek için elinden ge
tmf J'llpıyonhı. 

Nfhayet Bolşevikler de Paşanın 

fl!IİAe düştüler. Fakat bu esnada ilk 
darbeyi yiyen Lakay İbrahim oldu. 

Gizil kwn11 olan Kıul asker, dost 
'6şman tefrik edebilecek bır hnldo 
.ımadıjındnn Lnkayları da ezdi, 
cılinedl, bu arada oılların elinde esir 
~unan Enver Paşa taraftıırların

•n r'tızil Mrıhdum da krııdlııi kur
tarıp kaçabildi. 

Enver Paşa gerileye gıırileye ( Hi
ımr) a kadar gelmışti. Yc;ldn Efgan 
mürahltlerl de dağıldılar. 

E!ganiatanda vıızıyeU idare edecek 
Ctmal Paşa ayarında bir kimse bu. 
:hmmadıgmdnn. (Kııbil) Bol~viklcrl 

«iıcendirn emek yolunu tcrcıh etmış 

ve bu sebeple de Enver l'uş~nın ya
rı uıdaki Efgıınlı mü~ahitlcı e, savaş. 
tan vazgeçerek memleketlerine dön
melerini eın ı etnıışti. B11 mücahitle
rin başında bulunnıı Efdaleddln Han, 
Enver Paşayı da l{nbile götürmek 
lçın çok uğrnştı. Hattı. bır aralık bu 
i i zorla yapmak bile istedi. Bu çe
tin bir mikadcle oldu. 

Efda!Cddirl H ıın ; 

dı, senelerdenberi devam eden Tür
kistan kıyamı, ya'1aş yn~aı,, kendi 
kendine prozaik bfr surette sönüp 
bitecekıruş. Enver Paşa bu harekiı.ta 
bir miina veren adamdı • 

Vakıalar gö terdı ld - ejCer Buhara 
Emiri ve etrafındaki köhne kafıılılar 

liğl bir de sanayi sic li hazır amıya man g"rııem; içimde bir p~ Tı ~ce~un ı~ p.yes k e· merika ile harbe girdiği zaman 
karnr vermiştir. Deıhal i." baş1amıt 1'orku var. Bütün benli- hır ıya rosu orama ıs- J .lk •• k d b 

b i d h i i jl h 1 d k . . . '-' I • aponyanm ı lfl anı a are-olan Birliı{in u eseı· n f! şe r m z- aiıne bir kabus gibi rirkin b :r kor_ e ta _v •• e ere üstıin~ .. adapte mında temsıl edıldı. ı anız, ne k t _1. H' d" •--- ""' 
h kk 1 h "" "' k . . e e geçerıı::a; 111 ıs.__ uucum 

deki bütün fabrikalar a ını ıı er ku: Acaba yine mi aksa.,·acak, '-'i· ctı etını yapıştırmnkla, Turk sah. yazık ne yaLık kı: bu temsıl bır t k I w k ti ht 
ı k " " ' h k ld e me o acaı.'l uvve e mu e. 

türlü malünuı.t bu unaca ·ur. ne aıi muvaffak olamıyacak he- nesine hizmet ettii?ıni Mnıyorsn, defaya m "US. ~ !· . . . meldir. 

Yecanile içim titriyor. Halbuki nı· çok yanılıyor. Adapte damgn- } Ialbukı bu ıkı pıycsın; ŞınMı- B · · G al Wavell 

Dış t• t• • k . • 1. B unun ıçın ener 
ıcare ımız bumu aycLnlatan arzu 0 kadar sına vurara . kolay terciimclere nin cŞair evlenmesı:& ve A ı e- •. ti s· I . b 

l"f k . . b" d &ura e :ngapura rem~ ve ... 
müsbet ve hakiki hükiimlerle dolu te ı çeşnisini verme , edeb iyat ym cGevıcze berber» ını ır e- d U k rlct-ı.· Ch h'll k ----

Ticaret Vekaleti mal 
mübadelesini arttırmak 
için bazı · teşebbüslerde 

bulunuyor 

. .. - . 1 k ra a za t• KHI urc: ı a.. 
ki, hatta vasat b:r mevzuu _geren ve sanatı tahrif etmek d,.rııekt " r. fava mahsus mazı ornegı o ara b' · · f k l"d hh " " . .nesının ev a a e mur:ı ruıı 
&ene cBulunmaz Uıpk~ da yap- Adapte usulü y:ılnız memleket -leğil, fakat tıyahomuzun re- eski Bahriye ve Propaganda Na-
tığım gibi: orta hir temsil:- geçen küllürünü değil, ayni zamanda pertuannda görmek .isterdik. Her D ff C I .... t••W•• "bi · ·ı · ı · ·· ll"f" .. ı I K D . .. .. .1 k k zırı u ooper e goruş ugu gı 
sene cAptal> da vaptı<•ım gıbi- seyırCJ erı, ver ı mue ı ı ve nnı- ha de « ör ovuşu~ ı e ıyas a- H"_,..J• t rk k la M 

" o . . • -- • 1. b ırıuu amn fa apııı o n a. 
alkışlamak, metht>tmek, gôklere tercınu de mutazarrır eden bır bul edilemıyecek kadar yer ı, ı_ 1 k • ndak' t ·ı· rd . . . . a a ve cıvan ı ngı ız o u-
çıkarmak istiyorum. Bu nrzumu tarz: yaratma kobılıvel nden tim ve mükemmel ıkı sahne ese- h k ti • b kum n 

Bazı memleketlerle ticnıi milnase - h h • . I d k B h ·· ıu ve ava uvve en aş a -
bu sene de yerine getirebildiğim ma rurn, ya ut te:cüme tnvazuna rıne yer vermış o ur u . u u- d h M -·•· B ı.ı da 

betlerimizin tanzimi ve dolayısile b d 1 . 1 ll"fl . . . ._. anı ava ar9'4""ı rooKia 
gu-n dünyalar benim olacak; ken. ra anCl a nm ann tercih ettik eri lciımden garp müe ı erını ın"'ar - •• .• t•• B .. - l 

m:ıl mubadelelerinln ıbıhn kolay ol- k b" k "I . · .. h · goruşmuş ur. u goru~e ere 
c:lim bir roman yaratmış. bir pi· ea at ır şe ı dır. mü.nası çıkmaııın; şup esız on- H' t l'V.. ..d fa na 

ması için tedbirler alınmnktııdır. F k <:-h' T d h k ·ı b .... k d m ~ ... yanusunun mu a ası 
Y~ yazmış kadar sevineceğim. a at vc: ır iyatrosu a apte l orı da a ı ;aten uyu ve e· __ _,_ • H K 

Ticaret Vekileti İtha!5.t Müdürü . • 1. .• w • L.k h • I • • memur ve rneno;e:zı ong- ong. 
ı .1 . . . . Fakat ne bıleyJm ki, müsbet taızını te ıf yahut tmcumeye ter. gerlı muzru e mu aTJ'lr enrun da balunen İngiliz donanması 

Necmi. Mısır yo u ı e tıcaretımızın . d · ~ . Ş . T" "ht b · b " · t " • . · d h . 1 ki -
tanzimi hususundn tetkılc ve temas- ı emellerle glT rgım. ehır ıyat. cı e musırsa • arı ızım ıç ıma ı ;,mı rı e sayg ı ve a.> mn ı a e~ı. kınnandanı Amiral de istirak et-
lnda bulunmak üzere Knhireye ha- rosunun kapılarından, şahidi oL l h.ay~tımı7"~· .. ana_ne.ler.mıLe, örfle- llriz. ~nkat c Kör ~ö~~ş~> ııbı m~İr. Bu donanma IJÜtün ln~
rckct etmiştir. duğum menfi semerenin hayal rı~ı~e,. goruşlerım_ıze _uygun eser- luymets~z. fren~ ~uellıfı~~ ya. in donanmasının aynldığı üç 

Standardizasyon J.l.liidilrO Turban !ıukutu ile çıkıyorum. Bu sefer le~ı ıntihap. et.mesı lazım g~lmt>z nında bw~ $.ı.na.~ı ve ~lım~7 her mühim parçadan biridir. Diğer. 
Cel1'l de Asya memleketleri ve l~zak- de komedia kısmında «Kör Dö- mı? Pıyes ıntı~ap _mesel~sının ne 1 mu.k~y~s~w~. ust~nded~r. Tıyatro leri nefsi İneiltereyi müd.faaya 
şarkla ticaı·etinıizin tanzimi gayesile vuşu:t piyesini seyrettikten son- kadar ehemrnıyetlı olclugu tek- ! tanhımmn ıık pıye~lerı olduk~_arı mahsus anavatan donanması ile 
tetkik ve temaıılnrda bulunmak üzere ra yine oldu. Fakat şimdi itı- rar tebarüz ediyor. Artık hu gö- 1 ve ya;tı)dıklaıı tanhten bugune Akdeniz donanmalarıdır. 

Türldstana geldığı zııın:uı onu sevk Bonıba~·a gitmiştir. raf etmeliyim ki sahne sanat. z~ bata? hakikntİ inkar. e~cm.c- ~~?ar yelnili;_ fU .k.adar 5t"~ıe ge~· Japonlann harp ba,Jadtğı za· 
ve idare eden ruh ve id ... lll, Türkiye. karlarımız piyesin temsilinde cok yız: Tıyatromuz hıısusı hır tır. ı bgı halde Şınası ve ~lı Beyı~ man e..-vela Hindistana hücum 

müm.anant etmcmış olsnlard •• Enver 
Paşa Duşenbcdckı kuvvetlerle bile 
iş giırebilecek, Bcıl~eviklc.re daha ya. 
man darbeler indirerek hatta Se -
merkande kadar yürüyebilecekmiş. 

Bunu Enver Pıı a knr ı ındaki Bol
şevik kumandanları hile ıtirnf etmiş
lerdir. Enver Pıı a ('[bette büyük blr 
ink,lipçı ve ideali t idL Btıharnda 

iken bütün müşkülatı gih:du(ni, anla
dığı halde, llk defa a) alt b:ı t.ıi."I bir 
memlekette, alC'lade mıiyunun bır 

ınılcyasınd:ıki bir hııritayıı bnkarak, 
atma atlayıp Buh;:ıradıın F .ımlre ka
dar k0{111ak b:ı«ka tGrlü ız:ıh edil • 
mez. Enver, büyuk TurK ınkılabının 
ve cihan vakayıındıı ı"OI oynıyan Tfir. 
kün yetiştirdıği ' bir halk Tuıhrtıma

nıdır. Enver elb•'tle Tiıı kıcrln de.et.a
ni (Deli Dumrul)) laı·ııı lan biridir. 

do bilhassa Balknn Harbinden sonra lktlr at haberleri: muvaffak olmu~lnrdı. Ne çarekı k.et.e ait ~eğ ldir; Bel.edıye sahne- piyes tekni~inde hiç ~~ müp~edı edee•kleri .Tapon mathuatının 
doğmuş ol.an (TfirkçO!ük) ruhu idi. ki. oynamak mecburiyetinde oL sıdır. Bır devlet tıyatrosundan ıayamıyacagımız kilbılı~etle~ıne. nefrİyahndan istidlal edilmekte-
Ameli mlln.ala.rDc :panlstimizm, pnn- Yeni et narhı dukları vodvil: cHuan ef~ndi> fark ızdır. Yı_ne geçen sene bu muhavere ve hate~ettekı nazır:n dir. Çünkii hu gazeteleT Amer._ 
turanizm, ve pantiirki"m s yasl mu.. Fiyat Mürakabe Komisyonu. dün tulüatındaki muhaverelerden de ga7etede aynı mevzu h?kkında ustalıklanna ve .?'~~assa .. yet"?1! kanm ham madde yollennı ke~ 
hayyileleri de~ildl. Enn?ı· ve Cemal Vali muavini Ahmet Kıuık'ın reisli- aşağı idi. Mevzuu tenkidin dfı- r~zdıkl~n~ı . tekr~r. e~1yorum: ıene evvel bugunul\ turkçesını mek isin çal!Jmıya de.am ettiji 
Paşalar Merkezi ve Gr.tbi Asyayı ğinde toplanmıştır. nu.'lda olan bir piyes düşürme- Pıyeslerın ıntıhabı ıçın bu cheyc- 1 \'nzmalarına hayıJlıı olduk. takdirde Japonya bu maddeleri 
birleştiren (İ&lim Del>letı} vc:yahut Komişyon fstunbulun et işi üzerin. mek için hakikaten yüksek lc8bi. ti edibe~ n n teşkıli mübrem ihti. I Bu piy~sl~ri zamanının çen;e- askeri kUVTetle karadan temin 
(Türk Devleti) vücuda gMinnek fik- de tetkiklerine rlevam etn ve narhı liyetlerini sarfett ler. Şaz.iye, Po· yaç hAlin" gelmiştir . « Tiyatrc > \•esme soknbilnıekle s~_bne v~~ edeceğini yamaktadırlar. 
rinde değildiler. Onlnr Ort:ı ve Gar. bir miktar arttırmıya karar vcı ıııiş- rihan, Şevkiye, Bedia. Sait, Vaıı· volnız edebiyatın değil. fakat 1 da büyük bir kud~c~ gostemu!tı. Marumdur iri Japon orduuı 
bi Asya İslim ve Tiırk!crınin me- tir l· ukat kaç kuru~ aruırnğını tcs- f1 kusursuz birCT nwzhike sanaL ı memleket k.ül.türünün ön planın- T er.ns!l. f .. vk~l~de ı.dı . .. ~anatk~r- p,.,. .. ~·· Hindiçinisimn ıimel kıs
nafii blr olduğunu ve hu meufwıtın bıt etmemiş, istihsal mır.takalanna karıdırlar. Faka.t onlar ne yap· da gelen. rı:ııllı bır va~lıktır. Bız. lnrın ısımlerını tasrıhe !uzum go~- mi (Tunkin) i çoktanberi itral 
vahdetini Orta Asyalı İsfüm ve Türk. tclgTnf c.:ekerek m11lümııt ıste111ıştir. sınlar ki. sahneye vazedilen pi· de ~~ mılh varlık. mılli bir dava 0:c..den. kayıl.ıılz ve .~ar~sız herbi- etm~ bulunuyor. Tunkin ile Bir
lere bilfiil anlatmanın şuurlu mfineov I\onıisyon iki gün sonra tı krar top- yes bir muzhike batta, bir vod- halını aldı Her an gecikecek rmın kusursuz dcnılebılecek ka. rnanva birh'rine hemhudut bulu
verlerln borcu olduğuna ka•:ı idile~. lanarak istihsal mmtakJılrırındnn ge vil b "le değil, fakat bir «İntihap netice nıf'lı·ket harsını mutazarrır dar ı ollrrJJıi mü~eı.nmel_batardık- nuy~. Şimdi bu htıidutta azim 
Enver Paşa bu harekiittıın mutlaka lecek cevııba göre yeni et rnrbını tes. faciası> idi. eder Bu 1arann önüne geçmek l ıannı kayde.tmelıyım. . . Japon kuvvetleri tah?it edilm~tir. 
bir netice çıkacağına knnı de "llt!L bit edecektir. cKör Dövüşü> adapte bir pi· İ~in de isle~jğimiz {ICY bir chcye. Şeh.ir Ti~·ntr~.sunu; bize _Sına~~ Hatta dahili ve timali Çindeki 
Öyle iken ya (Gazflik) yahut (Şe- Sığır etine de gelcc"k toplnntırla yestir. Evvela niçin adaptede !ı f'dıbe> dır. Bu da çok şey de- ve Alı ~eyı. mukcmmel hı~ r~2~ muhtel"f garnizonlar geri aluunlf-
hitlik) diye işe şüru etti. f i bozul- fiyat tesbftf ktınctfe muhtemPldır. doğrudan doğnıya tercüme de· ı gildır sanırım 1 ve temsılle tekrar tattırabıldıgı hr Bu kuvvetle;in dahi Birman-
duğu zaman Efgnnistan hududunda !;il? Bu adapte modası bizdeki 'f.'f.l/o için tebrik etmeyi vazife bilirim. ya. hududuDôıı aevkedilnUf olma. 
bulunuyordu. İsteseydi maiyetini n- A df' d I N 'h b · k r dd. EZiNE 
!arak Efganistana geçebıtirdi. Orada ıye e: kadar hiçbır memlekette revaç 1 ayet üyü arzuma kavu- Ce ale ın Si muhtemeldir. 

Du .. n f bulmadı. Hele adapte edılen - -- --- Tunkin hududu ile Hindista-kendWnı hürmet, izzet v(' ıkrnmdan Adi• 
başka bir şey beklemiyo'l'du. Fnknt ıyeye p yesın mevzuu ve karakterleri r '"'\ nın en zengin eyaleti Ben~ale 
O, Efganist.ıma geçmedi. o mutlaka verilt n n:uhtekirler hıç de bızim içtimai hayatımıza 1 Asker ı"" Va z ı·y et J arumda yalnız Birmanya korido. 
TürkLtnndıı (olmek) karannı ver. F t 1 k be K d uymazsa, Türk fert "Ye cemıyetı- \. ru vardw. 

~a .ı uru a _om yono, un jnın havasını '-'aratmazsa, aslında ~ Diğer taraftan Sovyetlet' Birli-
miştı. Em·cr P~n Tu,kistan topra- 16 kuçük esnııfı ıht kur suçu ıle Ad- b' h k J b'I l b-L - ;:..: f ·ıt • d"w eihrlten ıor 
ğında ölmekle bu ülkede ve Türk ta- 1. 1Bti l ır a en varsa ı e ;ay ""1yor. .,, ngı ereyı ıger • 

ıyeye verm.ş r. . . . k d M IA d 1c· i 'it 
rihinde en buyuk vazifcsinı yapmış- B 1 k 1 . kü rık "ht'kiı O zaman sılındır şapk;.lı ve çep· s R lama tıt 1r. a um ur ı ng e-,un aı ın e S<' r sı ıç ı · ı ı r t .. · Al } 1 
tır. Cemııı Paşa l<~gan!st.rn lstlkliili. h!idiselcridir. Balatta tıır tutfüı ve kenli: ne Türk ne frenk, hır ta· ov ye us yan 1 n ':• . Rusy~nm uzenne • m."" ~r a 
nin tcmıni. Enver Paşa Türkıstanın k b 82 5 k t f kım melez tıplerlc karşılaşıyoruz. bır1ıkte hucum cd"n Fınlandwa, ra ı ayıı , uruşa sa ınası cap · R k 
kurtarılması yolunda kurban gider- eden bır elşe şarabı 95 kuruşa, Br- Mesela piyeste Bedia erkekleş. Maca~1~tan ve ~~nyRaya harşı 
!erken bazı dutmanlannın iddiıılan şlktaşta !ıh- tuhafıyecı GO pııı·alılt ığ. mış bır kadın tıpini temsil cdı· harp 1• adn.ketmem:ştır. I ~syl a ~r· 
gibı şahsi ihtirasla!' peşinde koşmn. ne'-'r beş kurnşa. Galat.ada lıh ka. yordu. Ag-zında kocaman biı h k d t • be gır 1 ten sonra nv.ı tere 'e 

- Paşa ..• Pae:ı haliınlıi biribiri- dtlar, kcndılerlle cın mahrem surette le~Cl 8,5 kuruşluk knlentl ıo l..-uru~a sigara Üc sahneye çıktı . Sigara a r p u re 1 ittifak ve münferit sulh .. yep~a-
mlz<len mi gizUyeeeğız, Allah aşkı- uzun uzadıya konuştuğum için bile- sattığı için Adlıyeye \"rılınışl crdir. ne ise, fakat asıl Türk camıilsı· ma>'.' da kıın11ı~l1 taahh~ etmıs. 
nızn bundan sonra neye g6venıyor. rek iddin edıyor ve bunu alükad:ır * OROZD/BAK J!ÜDVDÜ il/. nın yarım parçası olan nezıh ler~ır. Halbukı ~~ya ıle h~rp 
ıunuz? bır Türkistan slyn i recti•u sıfııtile 1'/K1iRDAN SUÇLU - Sult.anha- Türk kadını sıgara içmez Hatta Yazan : 'General Ali Ihsan Sabis h~lınde bulunan . UÇ devletle in. 

Diye bağırdıkça, Enver Paşa; değil. bir mQverrıh sıfatile kaydedt. manıındakı rn<!Şhur Oroz Hbak mllğn. birçok kadın cemiyetler ne men- gıltere harp hal·n~e bu1';"'m:; 
- Allaha güveıdyorum! •• dıye mu yorum.> znııı mesul muduru Artur Mııyer. sup olsa bıle ıçmez. Bu gıbi. ka- ESKi ORDU KUMANDA.NLARINDAN ına~tad~ .. Bu vazıyet~ -~~ha:. 

lı.aM!e edıyonlu }K}NCI FASLIN SONU ile Mnhmutpaşada Anıı:lolu pazan dınlık hukukunu müdafaa eden v~lmesmı So..-y<!:tler Bırhgı mut• 
(1 inci aa.Jtifed•11 dtva.ın) yc.lu ise Iranda ve Kafkas)·ada bu- tefilc" t "lt d t 1 t · tir 

Paşanın bu halini görenler, hatt.i • • sahih_! Yanı 111ayeı • bavul Ozerhıde zorba dişilere zamanında sufra· Sanayi bölgelerim gü<Jtet<'ll hnrl- lunan ve bulunacak olan İngılız kuv- ı nMul?J here en Fa e~ TeOGft'l'l.,AY. 
en babayiğit. en cesur ve en tae ıhtıkar yapmak suçundan. Milddcıu- jetler dediğimiz meczuplara ln. I ~alar tetkık olunursa Sovyetlerın vetlerinin ihtiyaçlarına ancak kifi - an-em eyzı 
,_ lbl bl d 1 bil d Yarın mnmilrğe te .. fim olunmn .. ciardır. "it d tl b lı dı'k B .. .. a i gı tırnn aı c, heyecan an gı ere e raa aya ı r · ugun haıp endüstrisının tRostof - Mosko- dir. frnn demiryollarının ıslahı ve 
kendllerhıi tutamıyarak ıığlıyorlar. ................ '\ Bundan başka, Meydanc•kta Vılya orada da mevcut mu bilnı yo- va • Lenıngrnd) hattı ü?.erinde ve takviyesi çok zamana muhtaçtır. 
dı. e rı mızın en canlı kısnu olan yorum; er a ae ızım camıa. bu lıattıı garbında bu undugu görü- Dığer taınftan yeni teşkihne ea-

Şinıdı, bu fasla nihayet verirken, çuncil kısım başlıyor: ~ mız a ana var ır, zevce var ır, lılr Bu bolgcdekı butun falırıkalaz. Jışılnn birlikler için muharebe kud. 

1 

Ü ~ Tskok, Beyazıttn kırtasivccl İbrahim d d d 
T f ·ım 1 hanında 35 numaralı r:ıail'nza sahıbı h h ı..a b. 1 · 

Artel kalem ueu, Tünel bıısııtda 39R 
Enver Paşayı (münevver T\irkis- En"Yer Pa~anın ıon aünleri hemşire vardır, sevgili vnrdır: fa. ıuaden ve konıfir ocakları. tayyare, retını haız er ve subay ve bilhassa 

• • numarada tamirci Moriı. kızı Ediye ı ı·ı 
tanlı) nın nasıl gördllğfintı. hu mft-, -e aahad .. t"ı, • kat n~zih bir ahlak, bir akide ve laıık ve«a r si a ı ımaliı.thaneleı:ı ki- yukfek ditbel! kumıındanlar bulmak ,,. ....- ... ile ıstiklil caddesinde sııııtçi Orle de 
nevverlenn başmda bl1lunanlardan l. • bir ananenin kanunlarını ağıın- nııleıı Alnıanlnrın eline geçmiştir. güç bir hale gelmiş gibi gijriinüyor. 
· z k ı • ı ğ ' ~ saat camı iizeıfode ihtikar yapmak 1 Bnzat Rosto! . loskova ve Lenın. ı '1 k traf d k bırı olan üstad e 1 Ve ıdın n a zın- suçundan Aslıye İkinci Ce-ıa mahke. da koca brr yaprak sigaray a yık.. Şu ha de ... os ova e ın a j Sov. 

dıın kaydetmek biterim. Bir çok nok- mak istiyen Türk kadını tanımı- ~rnd şehırlerlnde bulunan fabrika- yet kuvvetleri Almanlar tarafından 
Lal.il a t mcsınce tevkif oluıımuşlı;o·dır. 

tnlnıda Env"r Paşa ile h11mfiklr bu- par ıman- yorum. Şu halde, bu gibi pıyes.lerı lar da düşman ateşi ;ıltında bulun- kuşatılarak çımber lclne alınabilirse. 
1unmadığını evvelce kaydetmiş oldu- laraada yolauzluk yok KONFERANS doğrudan dogruya tercüme et- ıiuklnrından ya çalışma tarıııa ınıkiin o ıaınan Mareşal Tlmoçcııkonun ce-
ğum muhterem profe..'!Örtin, bu bapta Beyoilu Halllevindeo: 6/ l I / mek d.a.ha mü.nasip değil mıdır) kalmamıştır veya verımlerı pek azal. nup bölgesındeki ktln'etleri Volga 
söY1iyecekleri11e hususi bir ehemmi- Akşram gazetelerinden birisi tara- 941 perşembe saat 18 de Halke- Geçen sene yine bu gazetede ınıştır. Daha şarkta ve Uıal dağları nehrl1e Karadeniz arasına çekilmıye 
1'1t atfettiğim :lçiBdir kı. bı1hassa fından Hava Kurumuna alt olan Li- vımız.ı"n Tepeb: .. •ındakı" merkez • . geı·ıstndtkl e.ndusıri teı:ıi!;atı bugün- mecbur kalacaklardır; bunlnnlan 

l 1 ...., aynı mevzun temas etmış ve tıöy _ k 
onun dediklerini ayaen almayı tercih e i apartımanlannda yolsuzluk ya- b nasında C. H. P. ı·stanbul V. ü harp lçın kıfayetsızdLr lnglltere başka yeni teşkil olunacak Sovyet 

ıd le demi tim: Adapte piyes mese . ediyorum- Pl'ofea6r Zeki 'elidi Do- pı ığı yazılmıştır. 1 H I - ve Amerıka, Sovyet Ruııyaya yardım kuvvetle.ıinin de, Volgıı. ........, Ural 
· reisi ve zmir mebusu sayın lesini bir intizama eokmak uma- ·-J~ 

;;an, (Bugihıkl T-Orkistu) ~rinde, Yaptığımız tahkikatn naznran işe Reşad Mimarnülu t.ı.rafından k Bö ıçın sade tıınk . tayyare degil. ben. nehirleri boyunda ve lki bin metre. 
en aonanda Enver Paıadan i .... e .üiyle -• lı. K -.. nı ço tan gelm.ştır. ..yle önü. zınden kuııduıava ve pa1nskaya ka- den daha az yü'-e'·'ik•- olan Ural 

..,. r ,_., oyan urum Müfeı tişı, lddıanuı «Türk tarih.ine seri bir nazar vA 1 b' f k · " • ..., '"' ""' 
balıaediyor: · · " ne ge.e.n. ve. ır.az ren çeye a.ş.ına dar her çeşit harp nınlzuııesı gon - dağlarının - .. itleı-inde Siberua .... gayrı vartt oldutunu tesbıt etmiştir. yenı bir esen mevzuunda mühim h ha b ki fr k .. ~,, "' ... 

<Enver Pqanın CeYkaiide bir in- Bu itlbaıla hl,. klmııft hok'-nda ta. e~ ngı ır mse, en ·çe ısım· dl'rıııektediı. Ru yardım tçm (iındJ 1'ürkıst.ıını örtmlye ve orniarda mu. 
" " "' bir konferans verilecektir. 1 k · 

kılipçı olduğunu Tfirkistandakl mtl. kfbat tcras na !uzum gl'lrlılmemiştır. erı v~ va ~n~~ cereyan ettığı 
1 
\"ladıvoııtok yolu kapanmıştıı. Ar- 1 k:ıvemet gl)stermlye çalışacakları ii-

Nihayet o gtın, o mesut gtln geldi. , zaman, saat, daha beşe gelmemişti. 
Ferhad, sabahleyin ~ykudan gözünü · Salonuna, haftada bir defa, yalnu 
•~tıiı zaman, l'iireifnde derla bir dostlarına ve yakın dostlarının dost. 
helecan çırpmıyordu. !arına açık tutan bu asri ev aahıbl-

Rer aamankm~ farksız bqbyan nin o ~!dl davetlıleri arasında, er. 
gün, ona, daha berrak, dııba aydın- kekten fazla kadın vardı. 
lılc, adeta iki güneş bırden doğm.111 
kadar fazla ıışıklı göriinuyordu. 

Ardına kadar açtığı pencereden 
~ri giren kış riizgiirında bir mel
tem tatlıhft duyuyordu. Yapı-altları 
dökCilnıüş ağaçların kadid dallarını, 
~ ıf1it alt.nıda, altın yaldaa 
lmlaıımış pi gördü. 

Nimet hanımın çayına daha çok 
wlrit '9&rcU. Fakat evde oblramadı, 
siPiadi, Çlktı. 

~ ltadar, şurada burada do

hftı. .....t banımıa *vitw giWii 

Ferhad, satona gırdiğt zaman, ka
labalık basmadan evvel rahat rahat 

konaşabilmek fçln erken gelen ha • 

nımlar, b6yük bir grup halinde baı 

başa vemıl~ler, henilz orada isbatı 

vücut etnılyen hemcınslerı hakkmda 

fikir beyan etmekle; bilenler, btlmi

yenlcre, bir çok şeyler öğretmekle 
meşguldüler. 

Ferhad, bir müddet bıı dedikodu. 
lan dinledı. Can kulağile dınlemedi
ğı halde. cok (lt'Ql1edtuı, taaıdıcı ve 

!:'ferkeı ırelebHir. mahallı. yerü ıaımlere •• mahal- kanıreisk volu <:la tehlikenrrlır. İran mit olunur. 

tanımadığı bir çok kadınlar, h•tt.a hPmen koşmuo, yan yolda karşıla - ı lük". demek kı babıısının ıııaıJt•n ımyu dın~ ii;eki misatirlerln •üpheslni 
eı k~klet: bakkınd bt ı h lk ' ' 1 ' .. 

a, r sa on • ını mıt. tanıımyanlara takdım edlVOl'du. ve balık nıakınesı ıçiıı ortak olal'ak I cellıetmedcn çabl!cak samimi olmak 
bır kaç saat eğlendirecek kadar ma 1 -· 
1• ed. . -

1 

Ferhad. takdmı edilme" sırası keıı. •~ c !.lokmak ıstedlğı mt!.ihur Dundar ıçın blr iki defa yutkundu. Likin, 
umat ınınışti. dısine gelinceye kadaı: epey nelecan · beyın karısıydı ö~·le mi? Bu, cııldcn s•ınundn susmayı tercih c.tti. Koca -

Ve, dedıkodunun en ctvci•ll zsma- gcçırdı. şaışılacak hır tesadilflü. sını tanıdığını söylemek, Handanı 
nında, salonun kapıııı açıldı. Handan, Bandıınla birinci defll olarak kar. Ferhad, bil' ha!tadanbcrı aklını kendisine yaklaştıracağı yerde belki 
ıçen gırdl. · 

Arkaaında, ay tfıfl renginde bir 
rob vardı. Ba~ını, altın Wr taç gibi 
süsleyen san ıaçlan1e. hulyalı gtı~ 
feri ve mat rengile. hakikrıten aydan 
yere tnmlş esiri bir mahıiıka benzi. 
yordu. 

Yava~ adımlarla ilerledi, salonun 
ortasına yakın bir Jenfe duran Fer. 
hadın önOnden, onu tanımamazlığa 
gelerek geçti, cıvıltılı grupa doğru 
yürüdü. 

şılaşacak, elıni ılk defa ol.I.rak sıka. başından alan hasreti, gozlerinin bil- ôe uzaklaştı'l'tr, fayda yerine zarar 
cıık. 1>ıofnı Hk defa olarak 'b'tcclk veı•irdi. işi cereyanına bırakmak da-..,. tun kuvve.tıle gıdermıye çalışırken, 
gıbi bir ııabınıızhk içlnrleydı . ha iyi idi. 

zihnini, bu tesadüfün gaıabeti üze. 
T~tı:dım edildikten sonra, bu heye

can ve sabınıziık, biiyilk hır hayrete rınde yoııılmaktan kurtaramıyordu, 
ınkılip etti. Handanın hayat:ına, arnl zamanda 

Nimet hanım, iki elini birden aça. 
rak. Handanla onu birıbirine tanış
tırırken: 

- Handan hanım, demitU. nıem. 
leketimizln en büyük ve tanınmış 
tticearlanndan Dündar beyin refika
sı 1 

Ferhad, Nimet hanımın, kendisin! 

Handana ne eekilde tanıttığına dik
kat edem.iyece& kadar şaealamıştı. 

Jkı kapıdan bırdcn gırıniş vazıyettc 

ıdı. Babasının, Dündar beyle ortak
laşa iş gorrneğe teşebbıııı etnıesı, 

vakıi, Ferhadın Handaııla ollln mil
rınsebet:inde. herhangı bir şrkilde 
amil olamazdı. Fakat,. bu iki bnşlı 
ahbaplık, bu münasebetin daha sür
ııtle tesisini ols'un temın cf'feınez mıy. 
dı? Bilhassa orada, Ninıet hanımın 

salon1U1da, Handanla ı .. tcdiğ'i gibi 

Handan, Nimet hanımın iki yana 
nçılan kollan, aralarından çekilince, 
I•'erhadın, kendisine uzanan avucu
na elini bıraktığı zaman, delikanlı 

bu gayet ılık, gayet yumuşak ve ga-

yet ufak elin rehavetkar teslimlye. 

tinde, bir haftalık hasret acısını 

karşı tarafın da ayni hislerle paylaş

tığı teminatını; kalbında, filiılenmi. 

ye vnkit bulmadan çiçek açan sev

daya, daldı!;;,, hararet ve 6amimiyetle 
mukabele görec;,eği vaadinı ve o bir 

Ev sahılDı, cra u uzak tan 

Handan, en ummadığı günde yolu

na çılnvvren o peri kı%ı, atkın ne ol

duğunu, b6t0n 1JeVlderile, bfitfin acı
köriiaee anl"t OQ& oi'reM!n bu emsalııh mah. 

1 

Ferhad, bir darbe yemiş gibi ter

seınledi. Fakat keadini çabuk topar

ladı. Handanın, onu tanımaı gibi 

davranJJWlsı, herhalde hesaplı bir ha
reket olııa gerekti. Tanıştıklarını 

belki etrafa gi5sterruek !stemiyord11. 

Galıba, pek haksız da değlldJ. 

serbestçe konuşmıya vesile olamaz haftalık mahrumiyetin, sni kendi. 

nızydı? sıni fizmek ve tecr1lbe etmek kapri-
Ferhad, Handana giiya ilk defa sındcn ibaı-et olduiu itirafını sez • 

pı·ezante edildikten sonra, Dündar ıı~tJ. 

1.ıeyı tanıdığını suylıyerek, gene; ka- ı 

Yümünlü bir akit 
Midlllı adamızın l\Iolva eşrafından 

ismet Bey toı unu ve. arkıWaşınıı:ı 
Ahmet NurelUn Molvalı k~ı Bayan 
Semahat ıle yınc !\Iidılll eşrafından 
ve Yüksek Ticaret Mektebi talebe -
sınden Bay Sab:ıhattln GOlefinın, 
dünkü pazartesi ı;ünil Eminönü Ev
lenme daire inde kalnbalık davetlilCT 
huzurile nlkiıbları aktedildığini mem 
ııunlyetlP habcı· aldık Kıymetli ve 
e"kı aı·kadnşımız Ahmet Nurettini, 
bsba ve ana içın en hayırlı ve se. 
vi~li g(lnlerden b1ri olnn bu yii
nıüıılii günO idrak ettiklerinden do
layı can<hu\ tebrık ed@r, iki f'lnehl 
mesut biı yuva kllrank u~un 11e~ 
ler muammer olmalannı yiirekı. 

temennı eyleriz. 

ınıttuıuıuıııııııııttlltlUtllUIU•ltllUfltUUll!:, 

= Vecizelerin şerhi i 
lllllUlllNllllNllHlllllllllllllUllllllllllllUH ... li 

Çirltin, ilrenç ltelimelerle 
konufm~ ve 'altalaırr a; 
med•nl eem;yete, mütchôrnil 
pnf/,,. #rİf yakrfmoyan 
iptidtıi bir manzaradır. 

••• 
Ara sıra ııokaklıtnmızda ba11 

çirkin ve iğrenç kel!mclc-r, ku1ak_ 
!arımızı tırmalar. Bazı vapur is
kelelerinde, bir kavga. sırasında 
ağıza alınmıyacak kelimelerin ulu 
orta söylendiğini ieitiriz. 

Bunlar, mcdmi cemiyete kat
iyyen ;vakıemıyan çok iptidai bir 
haldir. Bunun önline geçmek için 
uğraşmak, hepimizin ayrı ayn 
vazifesidir. Hepimiz mul1itimizi 
güael nasihatlerle bundan vaırge
çirmiye çalışırsak bu kiiçlik ~lış_ 
malardaıı biıyük bil' bütün vücut 
bulur ve bu sayede bu k6tfi itiya
dın ııünden güne zail elduğı1'1u 
görilrüz. 

Herhalde herhaDll bil'imiz bu 
yolda elinden gelen i:riliii esirse. 
memelidir. 

• 
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SOVYET r ALMAN 
t e b li ğ i Palermo ve t e b Jiği 

iNGtLtZ TEBLİÔİ 

(Birixci Hlı,tl.U,. tme1") ~ :; § ~ ~ 
ı..-1ere .... - :IQlll! -ı 

Londra, 3 (A.A.) - Gazeteler =- ... Siyasi hrka reislerinin hayati 
Cümbuneiai İnÖllllniln n1ıtkuna 6n 

KA/I/llE, ;ı (A.A.) 
hıgit1% Ort.nprk tehliil: 

(1 '1ıcf ıahifedeıı de.ıatıı) Na p ol i~g·e (Birinci eal&if'"'"" <Uvanı) 
re alınan !on telgraflardaıı Alman~ fula kara torpili de tahıip tdllmit-

nutukları . il-;- T Y(ı~~-~-~;:~-.. 1 
mt• bir ,er venn1tıerc1ı.. _._... Ya a . z· ş kir Başlıca gazetelerin kullandı\l&rı T •• .-..a: toa z n . ıya a 

Ubyada, Tobrukta biıUı.n kesimler
ch ltlpıan topçusunun ateşi h:ıfif 

•urette azalmıştır. Kum :f'ırt.ınası fa
.UyeU tahdit etmı~tU". Bir İtalyan, 
keoll kıtalaııııuz t.Brafıııııan uir e -
.. ılınlttir. 

ların l\toskova ıst.ihkiaılarını yarmak "" h tir. 
için Y<'ni lıir gnyrl'l ııarfetrııelcı·l bek a g ı ,. a il a İtalyan kıt.aları, Donet.z havzasın-
leııllııwkte olduğu ıınlnşılnıııktadır. dakı ınutıarebeleı·de yerıi arazi ka -

başlıklar ıunlal'dır: •••••••••••••• .. •••••••••••..-..·--··----

Timesin başlığı, cTürkiye boyun Talebe Ethem, kendi içinde yan~p tutu•an 
Vulokolansk lıôlgeshıde Kokosov•ki h Ü C Um l Q r l zannuştır. Doi:.ru cepheslı.in merkez 

ku\·vetlerinc kaışı ynpıhın tazyik kesiminde -'iliım bir vl!iy.t mer -
eğmiyor>. 1 d k . - 1 iade 

Dally Telegraph'ın baıııığı: «Tür- eteftn. arkadaf arifti 8 JB Cllglıll an 
ıleı.·am ı:tmektedir. Iliiyü.ı< cenup yo. kezi, ~nıiryolu telılki noktası ve ea-
luna ve Tulaya karşı yııpılan tıı%yi. Londra 3 (A.A.) - İncil- nayi merkezi olan Kurak ıurblı ve 

kiye Hitlerin davasına iltihak etmı-

Hıaciut bölguınde K uın fırtınasına 
ratmen du:man keş r kcıl!arının fa
ali)eti baf"ıf surette daha fazla ol -
111u .. tur Rızlm keşıf kollunmız hır 

çok ııoktnd dfışmanla tt.maı;a geç -
miı, düşmana ku~ ııılaı- ka~ dcttlrmiş

tlr. 

kin hafta sonunda inkışnfı umumt tere Hava Ne.ıaretirün haber- pıyade teşekkitllerimia tarafından 
taan-uufan evvel Sovyct ccnahlarıııı ler seprisi cuma nkııamı ahı ele geçirilmiştir". 

rnlıtlr. Türkiye İnciltttenin dostu Talebe Ethem, başlıca iki teYe me- geziyoı·.. Ziya Papam şiirleri mn-
olaralc kalıyor.> rak sarmııtı. Biri edebiyat, diğeri do n:ı "tıı ıun mevxu!ar n kıl 

snn1mak için girlşılen blı· tcş<'bbüs saat devam eden taarruz. esna- 1 Munnansk tehlikede 
mahıyetindr. tclükkı cdılnıektcdir. sında İngiliz ağır bombardı. Stokholm, 3 (A.A.) - St.okholm 
Gfıdde bırlıklcı·le Alman hafif scy nıan tayyarekrindcn mür~k- Tıdnlngen gazetesinin harp Muh:1bi-. 

Ncwa Chronicle'iıı bqhiı: cİnö- 1 (siyasiyat) tı ... Edebiyat, malum. Bu Niyor.. (hürriyet a15kı), butün t u 
nfi, Tiırkiyenin ahltlC'l'inc sadık ka- 'ılmin kendine mahs\15 kitaplan var.J bilir kalülerde ve dimai;larda hwn· 
lacağını söy~eı:niıtin. f dı. 1':akat (siyasıyat), böyle deiildi. malı bir ı;evgi halhıde yerleşiyordu. 

yar ku~vcllN i uı.rufınıı~n Sovyct kep ehemmiyetli te~killerin rının bildirdiğıne göre, Alman kuv-
1 hl"k ı· Napolı' ,.. Palermo u"zerı'ne vctlcri, Rus mevzıluini bombardı -

Daily Maırın başlığı· cTurkJer, O tarihte bir adına da cvolitika> de. Artık bu seYgi tapuya bqlaıaış. 
sulh olacağını ümit etmiyorlar, fa. nilen siyasiyat, devlet 41erini tenkit b ••• Hlirıi,.et qlunm ~ecanlarını 
kat sulh yapılmasını teklif ediyor. etmekten ibarett.1.. kalblerme aığdıraaıyan talebe Et-hatlaı·ının ~enıııne yaııı .-ı te ı eı t .... 

akın en nazik bir andı bır tek işçi ı tonili.tolarla bombalar yağ- man eden tayyarelerin ~ayesinde 
f _, . k . 1 dırdıklarını bı"ldı' rmcktcdır. sfiratle şarka, :Murmansk llmanına H .r.'RJ /" 3 (AA) mnfrez~J tarn munn gr.rı pus ürtü -

r, , v, • • ve Kola yarı!Wldasındaki nıiihıro Sov 

ALMAN TEBLİGİ lar.> Bu tenkitler, bir noktada toplanı. bem ile arkadaşlan, tıu ..Xm atqle. 
Times şunları yazmakt~dır: yoı·du. DeTletin takip ettiği (mıaUa-ı rlııi diter arlcad3.flarnıın kalblerine 

.'11man t<'blığı: _ inmlt.cre etrıı.- müştllr. Hilen Alman tunkları lıu Napoli' de. torpil fabrikası, 
yet isti ınkimlanna dof'ru eOratle f-

fmdakl !Sularda ,.avnş tayyareleri 4 hatlardan gcçnıeğe talışmaktn ve tayyare gövdeleri yapan bü- lerlcmekledirler. 
bin tonflntoluk"bıı gemi batırmışlar Alman tnyyurc'eri şiıııeııc!lfor ha~ yük bir fabrika ve demiryolu Muhabir Alman kuvvetlerinin Mur 
ve 6 gemıyi de kaybedilmiş adılolu- larıııa muLemadiyen hül'uııı. <'ıluek istasyonu tam isabetle.re hedef mansk şehrine bir kaç kflomctrellk 
nal'tlk derecede ha ara u •1 atmışlar. ::iovyet mudnfansını znyıflatmıya uğ- olmuştur. bir mesafeye kadar yaklavmış olduk-
-'ır. 1 ı :ı"maktndırlar. Pale 1 ,_t "k ... tralı • ,, rmo e e-. 11 • .... o • lannı bildirmektedir. 

Şimali Afnkııda Alma:ı savaş t:ıy Almanlar bir miktar arnzi kauınmış cleniz tamir haı; uzu, mend"- Karadenizdeki Sovyet filosu 
;yareferı • ollum yakınında ingıUz olmalarına rai:,"lllen dcıfo tnnk hen. reklcr. deniz tayyareleri üssii Berlın, 3 (A.A.) _ Volkisclıer 
0

lra111~on top'antılannı dağıtmıştır. dr.klerıııl vesalr müdafaa tertibatını şiddetli bir bomba kasırgasına Beobachter &'azetesi yazıyor: 
Süv~ knnnh uzerınc yapl.ıın bir a::ınrak kolayca llerlemr:k imkanını tutulmuştur. Bu hareketlere ~et Bahriye Balk lComleerliğl-

akındıı GOOO tonılatoluk bir tıcaret bulamamışlardır. iştirak eden İngiliz tayyarele- nbl bildirdiğine göre Karadenlzdeki 
gt"mis1 batınlmıttır. n ;sman tayya. Mojaisk ve lHaloyaroslaTPU lıolge- rinden ~lfıız biri nobandır. SoyYet :1110!u ~ gemilerden mOrek-
re.lerı Almanya uzerıo<H? Ufnuunış • lcrlnın merkez kcsımlcrınJo Golubef Dönü~ esnasında İtalyan avcı kep bulunmaktadır: 
1.ır. ,.e Govorof kumandasııııiakı kıtalar tayyareleri Napo)i Ü•tüncle 1 eski tip saffı :harp gemlal, 2 mo-

tr AI~ YAN TEBI..iGİ .hır knç rindPMıeri çarprş.ııak husu- beyhude olarak tayyarelerimL dem, 1 eakt tip kruvuar, 21 modem 
sunda Almanlaı ı ~nıışlc.-rdlr. Ka- zı dağılmıya teşebbiis etmitıııe destroyer, 6 eski tip destroyer, 60 

ROlllA, 3 ( A.A.) I d So l '· 
ltallan Ol'duları umumi kurare:a- inıu e Jı;e vyct er tıı•ı .. lıırla akın- de hepsi salimen üslerine av- denialtı ve 60 ııilratli hücumbotu. 

h lar yapuak Alm:uıl:ırın hıuebtle• det etmiclerdir. · Bu donanma mal·-e ve tamir ba-ının rl'snıt tclılığf: T ....... 

rinl güçlE'.ştır~cr, onların ve <'ile- 1.. kımından müteaddit üslere muhtaç-
Dun gece hava kuvvet.J .. rlınıze bağ. · d ı ' rın e bu uııan ııchrın ıtesimlnden tır. Bunları alabllecek ev11afta her 

lı birlikler bir defa daha \'aletta de-
. ftıısit "-b 1 ı! ,. ileı·i gl-çn~lerlrıe mfmi olmutlardıı·. Blrlı•gv I türlü deniz teqihlan mevcut olaa 

lhZ n[f uom it amışlıır ır. Şimau ·~ ~ L_ili.zletin fikD Basın yegine Uman. daha tfmchden Alman 
Atrikada Tohnıltta topcıımmıun şlıl- •-- ... 

Roma 3 ( A.A.) - Stefanı" ·. f k • tayyarelerinin taarramna hede! olan detti faalıyeti olmuştur. Duımanın UmUm Qftgr8SI Sıvastopoldur. &.yet donanmasını 
~ıım °tf'.ftlbbüslerl derhal püııktirtiil İngiliz propagandası. Alman bekliyen akıbet nedır! 
-4.+Ar D"'•m nın n·n ..... r.' çe e 1 .. f'k k 1 Uk (Bfrlncf ııılıife•n dllt'CMR) .. u,.~u • u.. a ı •- ı vr s ne ve mute ı ıta arının rayna. itgal edilen to---Llar 
J apt·x.. bir akın •anasında bir ka.. d K d 1_ d ki lı:ada• tarafın<ian meslek haysiye- ..--..,, "' " a ve ınm a &azan ı an mu- Y • Berlın, 3 (A.A.) _ Alman ordu. 
.., hasara uğranuftır. Arap ahali a- vaffakiyetlerin dtemmİyetini ar- tini korumak için teklif edilen b r lan 22 hazirandan 31 birincfteşrtne 
namda bir ölfl ve bir çolr yaralı bu. tık aznnu.mJyOr. lngiliz matbua. takrır muhtelit encümene havale kadar 141 gün zarfında Sovyet Po-
lundtıiu bildirilmektedir. tının lisanı. adeta ciddilcşmiştir. 'edilm~itir. Bu takrirde şunlar ya. lonyuı, Litvanyll\ Letonya, Estonya, 

Dotu Alrıkada İngilk tayyareleri Tiınes gazetesı. Almanlar Por- ızılmaktadır: . ... Beyaz Rusya, Ukrayna, Smolensk, 
kıal haç itaretleri açı\u görülebilen tov ile K1nmı ifgaie nıuvaffalı: ı Türk gazeteane b• _olan. eaas Orel, K.alhıin, Tula ve Le!ıingrad e
:Jllkaber askeri has1ane.qini bomba- olurlarsa. Sovyetlenn Novorosi<Jk ~a~ıfların kongr«:e !esbıt edılme- yalctleri, Kııreli ve Ladoga kesimle
ı..11 ve mitralyh ateşini! tutl'lluş. de ve Kr08llodar b~csinde daha ı •ının faydalı olacagı ve basın rınılen mürekkep r'in bölgesi dahil 
ta.r. Haırtanf'de bulunanlal' arasında fazla tulunmıya mu...aff~k olamı· mesleğin"n ~ref ve haysiyetini olmnk üzere topyekun l,530,000 kj. 

ilıealer- varıhr. yacaklarını ııöylf'mekt<"clir. korumak maksadına hizmet ede- lometre murabbaı araai ifgal etmı1-

Kınmın 

zaphrdaki 

y: • r __ .. _ R · • ceği kana.ıatindeyiz. Habramıza !erdir. 
es11 '-M'"IJe.aunrıay eı• 

Londra 3 (A.A.) _ (B.B.C.) ~elen vasıflar şunlardır: Kun&ı: ,ehri 
Rus resmi sÖ7CÜsii Lozovski. Ma_ 1 - Türk gazetecisinin, gaze_ Berllıı, 3 (A.A.) _ Kursk'un Al-
reşa( Çapraşnikofun Sovye.t ordu- te satış hasılatından ve ilan oldu- man kıtalım tarafından işgalıle a
lannın Genelkunnay rei5liğ ne ye- ğu açıkÇa malum olan yazıların lnkalı olmak üzeı-e D.N.B. ajansı a
niden tayin edildiğini hevnn etmiş hasılatından başka geliri olamaz. oağıdaki malUmatı almıştır: 
tir. Çapraşnikof Çarlık ordusun-! 2 - Türk gazetesi ancak umu Alman latalarıııın €!line r~en 

"Şaşırtma,, da Albay riitbcsini haizdi. mi menfatin bir aletidir. Hiçbir Kursk, miihlm bir münakale merkezi 
Rus radyosuna gÖrt" 1 C) hnftn hususi menfaate, kıne, gareze "' mühim bir eııdüstrı şehrıdlr. 

( 11 ıı,.nakal edn CÜVOM) 

rek Kalk.aya yolunu o aolrtaidao 
kapamıya letebbüa edec:elclet"ini 
zanneylemekteydi. Askeri müte. 
baasıslarunızan bütün yazılarını 
okumıya takatunız olmadığı için 
bep5İnio ne mütaleada bulunduk· 
lamı bilmiyorsak da, bu muhte. 
rem mütelııuaaalar içinde de ( Pe
rekop) berahuun cepheden zor. 
lacajmı yazan)• bulunmu, oldu· 
iuna ihtimal vermiyoruz. 

Şu halde ( PSt!kop) Ml'luuna
amı, Ahnan onhnunun vakit va· 
lrit yapmayı itiyat edindiii en 
belde.meclik .. en güc hareket
lerden biri adfttmiye hakikaten 
lnc.,_..t vntlır. 

Bu zorlama-. uzaktan aeyİr· 
c:ileri olcluiu p.i biıuat Rmlan 
da biraz ırafil avt.daiı anlafllıyor. 
Öyle olmasaydı ( Perekop) u ıre
çen Alman u...tlerinin ilri gün 
içinde, 150 kilomelr.lik bir me· 
lale bted...- Kıran yanmaclaıı
nın merkesine kadar varmanıala
n iktiu ederdi. Y anmadada bu 
airatle ilerlemi,Je baflayan Al. 
..... kvvetlerinin oradaki Rus 
tniidafaa kuYvetlerinin kendileri
llİ t.plamalarına ıae1'1a- banık
mamak için. ayni hazla yanmada
lım ller tarllfım iatiliya ve bilbu· 
aa tarhıld ( Kerç • Y enikale) is
lihkim ... Wazım ~ le
teW.. •Jlımel.t pek m.-.....ı-
4ir. 

Herhalde ba defa baflayan Kı. 
._ llarekltı Mitün manuile ha 
.._..... ilk INlyik fAfll'bnul. yani 
frenkçe tilainle ( .urpn.) iclir. 
Askeri laareketler laelrlnncla ke
hanette bul~a k~anm 
maharrirleri bili.hare ne tuhaf 
vazi1etlere ~iiiiiPıii wı...... 
le beraber öyle :ıannediycnuz, lô 
K........WO ita helılemnedik ....._ 
lcetler, Alman. Ras harbinin teY· 
ri üerinde ba defa IMiyÜk tesir
ler yapmak imkinlannı buırla
lbaf olacaktır. 

TASVbtt EFKAR . . ......................................... . 
lnglllz 

kabinesinde 
değltlklik 

zarfında Almanlann zayintı dort nüfuza alet olamaz. Kursk, kll!'atopraklar denen bdlgenın 
nulyonu buJmu"•ur. 1 3 T" k . d . ; tam ortasında ve Tuakara •naaiı Ü-

.- - ur gazetesı BJma na- Zl'rlndedtr. Ziraat bakımından :ı:engın 
Rusya ~day istiyor k.ikati .n"!1r ve neşreder heyecan bır bölgede bulunan bu şehir, bugün 

Roma 3 ( A.A.) - Stdani: 1 tıcaretını meşru saymaz. • . ! 120 bın nüfuşludur ve civnı· ziraat 
Stalin. Rus milletinin ve Sovyet 4 - Bu esas vat;ıflar harıcıne bölgesine bır çok yollarla bağlırlır. 

kıtalarının ihtıyaçları İçİı\. buğcf,ıy çıkan gazeteler hakkında hırlik Kurı;~da askeri' ehemmiyeti haız bir 
istemıştir. Bu memlekeJin garp nı~nıaka. hay.si~·et divanlarile um.u 'miktar müessese ve bu arada bır mo
kısmı eldt'n gittikten sonra Rus- mı haysıyet dıvanı mesıek hrıysı. I toı fabrikası, vapur tamir ntolyeler1, 
yantn ne vaziyete girdiğinı .... öst~-ı Yeli namına salah ıyetlcrini kulla- sun'i kauçuk f:ıbrıknlıırı, kimya en-

,.. narak icap eden müeyyedelere dustrı fabrıkalıırı \'e ınşa hallndc bh nr. 
müracaat eder. ıneııılurjl fabrıkası vardır. Kuı ıık'da 

Amerikanın 
Finlandiyaya iht.arı 

S - Ayni maksadı lemin Pt- aynca dokuma, deri ve kereste fabrı
melı: üzere Türk ceu kal\umında kaları, tank ve tayyare karşı koyma 
fU üç e!asa yer verilmesini ve bu topları imiıl eden bir fabbrika da 
huauata hük.ümetin nazan dik.ita- mevcuttur. Kursk, bundan batka çok 

v .. ingt.on, 8 (A.A.) - Fınlandi- tinin celbedilmesini faydalı ıörü- zenghl demir madenleri ıll' me~bur
ya, Amerika lle doet.anı mun11Sebet-, rfiz: duı. Ji'&kat Kunk'daki madenlerin 
!er muhafaza ~tnıek arzusunda ıse, j A _ Bir gazetenin makale ve demiri ni!beten ar.dır. Asıl demır 
Sovyetler Bıı·hı;inc karşı yapt1*ı ha- havadis sütunlarında para muka- macl!!nlerl, Kursk'un Y6:ı kilometre 
rekatı suratle duıdurması lazınıgel- bilinde hususi maksadların mü- cenup doğusunda KoroskoTo cıvarın-
diii. Amenka tarafından )"'tnlandi- j d f ·ı 1 I da bulunmaktadır. . d 

1 
a aası e meşgu o ması memur- ~...;;..;~~,:_;,;_ _______ _ 

yaya ıhtar e ı nııştır 1 .. t 1 k d ·ı· 
ann nıfVe a maAına ıyas e 1 ır Japonyanın 

Anglo-Saksoolaruı donalllDUI bir suçtur. Eğer ecnebi bir mem· 
Roma, 3 ( • .\ .A.) - Stokholından leketten alınmışsa vatana ihanet. V8Zlyetı 

bildirildiibıe göre, Stoddıolm Tid - tir. (Birbıt:I ıafı.if~d.,. detıam) 
niııgen gazetesi, iyi malünıat alan B _ Bir gazetenin aleyhte neş- kar Te matbuat sı~ı bir disiplin 
nı:ıhafild~ Reis Roo {'vcltın butun riyat yapmak tehdidile para iste- altına alınmıt. nıhayet Japon 
Anglo - Sııksoıı deniz kuvvetlen icın mesı şakiliğe kıyasen ceza görür j tarihinde ilk def~ olarak görül~n 
tek kunıanılanhk ihdas etmek tasııv. biı ~tur. ·bir ş ddetfe vergıler programının 
YUrnnda olduğunun bildıı lldığını t.e- t tb'L: L--1 .. .,,mı .. ır 

C - Memurlar balıtlondalti a ıır.ıne 09P~1" • 
mtn etıınekt~ır. Bu kumandanlık neşriyatta na.sıl isbat hakkı veril- Bü_"tün _bu .t~bırlerden maksad 
yalnız Anglo - Sa.k.aon donan..uı tein ı t b ran - ·• . _LL 

mişse gazetecilerin meslek faali- ma ı vazıy.e ı 'ı· eYver ~ 
değil, aynı zamanda Anglo - Snkson L :L- et t1' B 1 

vetleri hakkındaki iwıatlann İe- etmeııden tuer . un ara mü. 
farın mllttcfiklennin donanmalarını batı da caizdir. vazi olarak General Tojonun ıi-
da keıMli emrınde ltvlandaracalrtır. yasetinin muvafık olması için alı_ 

Grevler Bunlar hakaret mak.adı ile nan askeri ve bahri tedbirler 
Nevyork, s (A.A.) - Pazar ak- değil, umumi menfaati korumak gizli tutuhnaktadır. General To

şamı nepectilen Ha~ Nezareti mabadile yazıkhğ1 ve doiru ot- jo tarafından takip edılco aiyue
tebliği, Amerika milli müd•faa sana- duiu •bit olursa hakaret sayıl- tin llUlasası Vaşingtonda sulhü 
yiinde çalışan C milyon nnıele için- maz.. ara:yen Japon mu~~slamun 

~: !~t=~fiş:!:eı::;~~!. 22 gre- tet~~ t:~tı;~~~.t encümende vaziyetini lr.uvvetlenclirrnek. aynj 

Çelik sanayii için hayat! ehemmi
~ babı olan k6mlir madE.JJlerf gre
vinm muvakkaten bitmı, olmasına 
ratmen uınuntl vaziyet kifl derecede 
ciıidl aayı!Malrtadır. ............................................... 
Roosevelt'in 

torununu 
kaçıracaklarmıı 

Loı. Anrelesae•, 8 (A.A.) - Reu-
ter: 

Reis Rooseveltfn en :kllçük oğlu 

John Rootıevelt ile zevce!ınin ve 18 
aylık çocuklarının KaUfornlada Coro 
nadocfaki ikametgihlarının muhafa
ıası için pollıı memurları ıkame edll
lllİJÜT. 

Basın Birliği umumt kongresi 
yarın saat 1 5 d~ Halkevi bina-
11n~a tekrar toplantılarına devam 
edecektir. 

Aynca umumi kongre azaları 
bugünkü toplantılannda Milli Şe
fe. BafVekile ve Büyük Millet 
Meclisi Reisine ve Parti Genel 
Sekreterine birer bağlılık telgrafı 
gönderilme!İne de karar vermif
lerdir. 

Baaaıı Birliği merkez idare he
yeti re.isi Falih Rıfkı Atay kongre 
a.zıw terefine dün akf&IU bir ziya
fet vermiftir. 

Alm•nlar 8Dva19 
kanell eshan11nı 

topluJorlar 

zamanda uzlatma tctebbüaleri 
akim kaldıiı takdirde ord~ aer
vialerini yıldırım Miratile harekete 
geçecek bU hale getirmektir. 

~taraf müphitkrin kanaatine 
göre, vaziyeti iyiye veya fenaya 
götürecek olan kat! imillerden 
büi Moekova muharebe.inin neti
cesidir. Seae 80nundaa evvel 
Moekova diifıecek oluna bu hidı
se Almanyaya .ileride kendisile 
Japonya araaanda aılu bir hareket 
birliği temin etmek iın.lrimna ve
recektiı. Eier bililtİıl eae aonu
na kadar lr.ali mahiyette bir hi
di9e cereyan etmİJ'ecelt oluna 
Tokyo ile V afİDgton aramıda 
daima mevcut olan •nla,ma iimid 
leri baki kalaca.lctır. 

Himııliçiai IMKl.danc1a 
ş..pay 3 (A.A.) - Çung

Tilrkiyenin şimdi bulunduğu nar.ik kiyet) yini O•tibdat) idareal, herke_ de llfllaıaı7a ujTqtyoriar- iıstibcla
vazlyetİn icap ettirdiği hitııbet ibU-

sin botuna gitmiyor .. bütün :nıiiaev- dm ılddetine ve hafiyelerin ıiddetJı yatma rağmen Cümhurrclsiııin nut-
verler, (n1e1rutiyet) Ye (hürriyet) taraaeut Ye murakabelerine TBioıf'n, ku kuvvetli ve cesurane olmuştur. 

Türkiye Cümhurreisl, Türklyenin için yanıp tututuyordıa. mektebin her .ııınıfmda, bir (Hilrrı-
bitnraf olduğunu, müstakil kalmak :Münevverlerin kalblerine, metrutl- 'etpe:rver) ler atı arttyorladı. 
ve haysiyet ve şerefini muhafaza et- )'Ct ve hürriyet kıTilcımlarıııı, (Genç Ethem, btr taraftan ba ıf'ı armek
mek azmınde bulundutunu blr ihti- Osmanlılar) ee.iyetl serpmlfti, Ve te büyii kblr Amil olurken, diğer ta
lita meydan vermıyccek diplomatik bilhassa (Namık Kemal) in yazıları, raftan da btitün kuvvetile derslerme 
bir tanda söylemiştir. bu kıvılcımların b.aaııle getirdiği ate.. çalışıyorda. Btrincl ıımıfta iken, sı-

Nutkun muhtemel bir Ptılh tııvaıı.- ti büıb{lt.lin larüklemişt1. Bana bina. nıfın 81 incisi iken, ikinci ınnıfa terfJ 
eutuna alt kıanıına gelince İnönüntin en o devrin münevverleri, başta (Na. ederken (5 inci) lfğt almıştı. t}'çfin~ cJ 

beyanatı kat'i bir tekliften ziyade mık Kemal) olmak 1lzere Genç t>s- unda geçerken de (2 nciliğe) atla
akademik bir temenniden ibaret aa. manhlar Cemfyethıe tııeı1Ap eılip ve mıe .. (mektebin, l inci çavuş} lufunu 
yılmak lilzımgclir. şairlerin yuılannı doyıalınu Wr snlı: kazanmıştı. 

Tlnıes, Balkan memleketlerinin 1a. ıle okuyorlar .. bu 7asılarla hea ede- Görülüyor ki (Dr. Tenıo), talebe 
tlklfıllerlne ve Tiırldycntn hıçbir va- biyat ..nlerbıi tablıia edl,oriar.. tiğlnde dahi, sadece JWakiyat ile 
kit zor kabul etmıy~ceğlne daır olan hem de onların aiyasl tl6flhıiit}erinl vakit ~irea haplpereat bir ha~laz 
fıkraların ehemmiyetine işaret et • kendilerine nhber ittim ederek (al. deiildi. 
mektedlr. Bu gar.eteye gfire bu elizler yaslyat) yiai (politika) ielerlne ka- .... 
Mtiin Turk milletinin hıslertni ifade rııııyorlardı. BöJle olıaakla lteraber, mektrhln 
etmektedir. Talebe Ethem de böyle yaptı ... Gil üçüncü ııınıfında ikQD, faiemiyerek 

Daıly Telegraph diyor ki: tice tedarik ett!ii lnı edebi ve elyaııf blr (meydan rouhaıebeai) ne prdi • 
CGmlıu":fai İn6ntl, 1~r. :mu. t neşrlyatı takip etmiye başlar başla- ı Bıa harbin .ebebi, 0 eeae ur .-ılu 

lc.ifne ~ldı!,'1ndenberl 96yledığı nu - mas, derhal g&ılerinin &ailDden kalın talebe arasına ciren (ı..ta.lıalla) lak 
tukların en enteresanmı ve muhalı:- ibir perde kalkb. Bu J>UÔellhı arka- ft (T .. ralı) tık tefeVTUk idiiuı Wi. 
knk en mCihimmını soylen:ıştir. Me- tında. mmnleket ve milleti .elilnet ve İ.tanbullular tafralılara kUelık1a 
bu!lar nutkun her noktaıııını ta1Tip •adet iJ...ı.e ka~aeak nurlu itham ediyorla~ .. akıl .-e Eekiea •-
ettlklerhıı izhar etmışlerdir. bir ;yol vardi. ha kt6n olduklarmı iddis e)'liyorlar 

Türltiyenın ı;~lh lehinde ta"Yaaautta Bu yolan.,.._., J'lllnıs brıcti.t ol. dı... Tatralılar ı.e 1staaball11lua 
bulıınma•ı inıkinı hak!undald fıkra mıyaealctı. )lahltmcle lııahmn arta. (malıallebiei) d17orlar .. bndileriadl', 
ve Cbmhurrcısı t.-ırafındıııı kuJlanı. 
lan cbır gün> tibin böy::ı bir hare- d•ılarmdan buılan da, aJ1lı yolun Qnlanlaıı daha 811ttin Wr varlık Prft-
ket için vaktin henüz g<'lmedlğlnf yolcuıu olMak ifln fırsat bekliyor. yorlanh. 
"bıldıifni aeıkça f!!Olltermcktedır. Cilm lardt. Sımflarda bAphyan bu iddialar, 
hurreıs.lniıı nutkunu bitıTirken söyle- ! Talebe E~, kendi iç4lde yanıp derhal bir salgın halini aldı. Artık 
diği aozler Almanyaya kallı bir ih- tutn sn atesııı o arltadaşiar.ıaın kallı- (efendi) lifi kendisine mal etmlı 0 • 

tar gtbf telıtkki edılebfffr. Mihveı· leı·ini de yakıp tublfturduiunu aııla- hın, (mektebin 1 inci {'u-aşu İbrahim 
tnl':ıfıııd:ın Bıılkanlaı· hakkında tat- dı. Onlarla çarçabuk aalaearak .ders Ethl'm Efendi), bu çocukça mtinalta_ 
bık eti ilen sıyasetf Türkiyenın tasvip ferden vakit bnldukça dertlet•lye fnlaı a dnlmıı uz.ak kalmıya çall.Jtı .. 
clm<'di•·lnl ve bızzat k<'ndı toprak başladL Fakat ayle bir gün gcJctt ki, bu mti-
lmtunluğü hakkında ise hiçoır teklif BY talebeler ıunludı: 1 nakaşalar iki noktada toplandı. Ye 
kabul ctmıyl'cr{:ıııı nnlı:ıtınııktadır. Diyarbakırlı İshak Sükitl, Ziya, m k'l'p kı ccphl'V<' ayrı1 dı. Hangi 
Tımes gazet<'si inönünün nutkuna Ethem Ruhi, CeTdet ~an, İstan- 1 tarafın diğerine faik oldufunu anla. 

diğer bır m:ıkale daha tnhım~ etmıı- bullu Şerafettin Matmumt, Arnavut mak için, (Beylerbeyi) nde (Havuz. 
tir. Bu yazıda denıliyor kı: Rıza, Sclilnlkli Ahmet Bahtiyar, Ci- başı) denilen mesire yerinde, iki ta. 

Cilruburreısi lnonıınfin, nutkunda hanglrli All raf araıııında bir (meydan muhare-
Törkıyenın dıı sıya.wtınden de yani Nıtn ık Kemalin (Rftya) 1!11, bu ta- besi) vermek kararlaııtuılclı ... 
bitaraf, tel"ı1d crtıımıı:ı V<' ku~-Yrtlı tcbe politikaeılar ara!llllcta elclen el• (Deı·a.mı vcır) 

muhartplerle ~evr1lm~ btr mcmteke-r ::::: ........................................................................................ .. 
tin sıyasctın<ltn bahsetmcsı ıcııp et-

mi~~~hurreisı Turkryeye komşu O· Ankara ekspresı·nde 
lıın meınlcketle.rın hlçt,h'fnı masun 
bırııknııyan harbin mfı takbl'l ınkı -
1111 rındau cndışe eltığlnı tahıi olarak 
soylcnııştıı·. CtlmhurrelsınJn Almnn. 
ya - Tuıklye nıuıı:ıscbC'Ucrlnın şım

dıki durnmundım meınnunıyetlc bnh
setmeklu beıaber munhasıran tedafuJ 
mahryctte olan ingüterc ittifakına 
sadık kalmak buausunda Türkiye hü
kümetınin kararını ve bitaraflığını 

ıhliil cdebnecek tav~lere nnıvafakat 
edılmiyeceğini açıkca b•lirtmiş ol -
ması ıninah görülmektedir. 

Cümhurreisi fnönii, Balkan mem. 
leketlerınin lstıkbali hakkında mes
rii endiıesln! ifade etml,t.lr. Görü -
nfi'e göre bu dhct Tu rk - Alman 
münasebetlerini tayin c !E:n kat'i bir 
imıl olacaktır. 

ltalyanlara ıöre 
Roma 3 l A.A.) - Türkiye 

Cümhuneisi JSmet İnönünün Bü· 
yük Milet Mcc' "ünde .Oylediji 
nutku mevzuubn"his ed~n Stefant 
ajansı, müşarünileh.n, Türkiye
nın bilhana keıı<lı hüuiyet ve 
ı:Hıklilhni muhafazaya azrnetmİf 
bulunduiunu ve mücadele hari_ 
cinde il.almak hususunda kati 
İrade.ini belırttiğ;nı kaydediyor. 

Stefani ajanSI, bu beyanatın 
ltalyada memnaıUyetle &a,..lan· 
daği.. bikJirdikten sonra, Türki
yeden kendi bitaraflık aiyaaeti ile 
taarruz teşkil edebilecek herhan. 
gi bıır feyi hiçbir zaman isteme· 
mit olan Maver ck~t leriain. 
şimdi Türkiyenin ayni bitarafltlt 
yolunu takipte devam ettiğmi 
zevkle miifahede ettikler_ini ılive 
eder.le pınlan yazıyot: 

cBütün milletler Türlüyenin 
mialini takip etmif olaydı, hatp 
bugünkü kadar genişlemiyecek., 
bu da insaf ık için büyük bir ka
zanç olacaktı. Harbin tahrip 
edemediği her teY barıf olduiu 
gün, yeniden kurulma faaliyetin
de daha u ite aebcp olacaktır. 
Cümhurreisi lnönünün. Tiirkiye
nin bütün devletlerle anlatma ve 
ahenk içinde Y&f8.111U iMediiUai 
bil<iiren sözleri. müstakil ve muh
tar aiyaaetini idame yolunda gay_ 
ret aarfeckn Türkiye hiikumetı 
için cid-:li bir .empati duyulmak
ta olan ltalyada, baltlı n tam 
yerinde olarak karfllanınıttır.> 
-
ltC9imdc harekete geçmiye hazır-

bir cürmümeşhud 
Tanınmış bir phsiyet trende, kansı 
tarafından daktilosile beraber yakalandı 

Haydarpaşach• nmarteıll ..
Ankııra,a ltarelret edea ebpream 
entıenaıa bir bid1ee ~r""'u emıiı-

claklleı-in laiınlerlaf •r•uıtur. Ba 
ara iami s. earfile başlıyan bir u&.ı 
kocaa.ı ı.aımederek lı:ompartimanıaı 

al7aret et.ipe de yaaıldıtını anı .. 
~ B i mıştır. Nihayet ayan, b raz sonra 
Tanınmıt bir ut olan B117 S. CWl 

middettenberi ~ği bmusi dalı:- koeaaiı. dalı:tiloauının butunduiu iki 
kitilik komparümanı bulmuı w ~ •tRGeu bir Bayanla Haydarpaşadan 

. _.._..._ iz eli reat.e bir nına tren polis memuru ile konduk-
:Ankaraya • 6

--- ere ip törü alarak kapıyı açtımalf cümı~ 
koaıpartimaa tiralamııtır. b t t ...... ' me, u yap ırmı'r""'r. 

B11 ha~ alan ve esaııaı Juıcaam- 1 Bu ara kadının yanındılki 12 ,·a
dan tlpllelenmekıe elaD B&J 8. nia şındaki hasta lı:ır.ı dllştlp bayılmı~ır. 
nırtka11 da 11-12 Yatınclakl klala- Haytmnaln tir.erine ekspres yolcu
rını yanma a1ara1ı ris1iee 117nl ._ lan uyanmıtlar, birçok tar:ınmıı yol
prese binmiş, biriıad ıne"Ykl. Wlet al- cular tutulan zabıt varakasına :phıt 
mışttr. olaTalt fmzalannı atmııTardır. 

Kadı11CBtız ..- 79n.s111dan aoara, l!!rteet sabeh tren .Ankaraya varın. 
saat ikide, trende herkes lJYUJUDea ca bıdm, kocası Ye daktilosu polis 
yataklı vaıon kısmına ~ ~ merlcer.lne celbolunara\ tahkikata ce
Vagon Li mel'll1mmdan 1ı:om)M>rt1man ~tştfr. 

Fnnsıztan 

Amerikan yardımı 
Nevyork, 1 (A.A.) - Berald Trl

bune gaz:et.esfnfn Vaşington muha -

birlabt aer-ıHtme sin, A.-ika 
Kıaılhaç c.ııımne m•sup 1ıir P. 
ıai itpl ahmııla obaıyau Frama.p 

cMllrflh•elr .... bir .a,. clcılar 
lık iliç, takim edilmiı sOt ve çocuk 

BfYası hamuledle fngfliz ahlaka hat. 
tından aeçmek ıailaaad .. ial alıaııtar. 

Kızılaaç pmiaialD bu qıa 7fnnialn
~ ~· ..... belUea.-ı.
dir. 

Londra kadlnla" 
top baflnd• 

ı..o.cb• 3 (A.A.) Ordu 

- Kitaplannızı. 

ARiF BOLAT 

KIT ABEVINDEN: 
.. hnız. Bütan kitaplan bulabi
lecetiniz kibi Ankara nefrİ)'a
tmın, Avrupanın model Tesair 
mecmualannın Babıilide ye
g&ne aalıt yeridir. 

Gssetelıre il&a tla kaW 9'1ew. 
......... r:•••ııi --- ... • .. 

ŞARK 
SINEMASINDA 

Balıkçının 

Karısı 

.J 

(1 ~ ıt!.Ai/Hn cı.v..J 

eelere eöre. değişiklikler yapılsa 
da bu ancak aene ıonunda ola
Ctllttır. Buna u{tizaren. bütün 
hlemleketiıa istih.alatınaan me9W 
Obnak üzere bjr istihsal nazın ta
rin edilmelıİ taraftarlarının bunu 
A • ._ bmaraama teklif cdeeek
~ zannedilmektedir. 

M:ahalıt polis makamları, John 
.RooseTettin çocutunun çalınması te. 
tebb6sttnt1n mOmlcün olduğuna dair 
çıkan taJia hakkında söz söylemeyi 
reddetaüt, takat bir penr.ereden evin 
Jçini t&rueud ede.a ikı kifinln ,aka
lanarak beter gün hapıı cesaaıu 
mahkünı edildiltlerıni bildırmiıtir. 

Lo~a, 8 (A:.A.) - Kaldn pae. king' den bi)dirikliiine g5re Ce
telerı, Almanlamı Liyoa •• Parla nera) Çang Kay ŞcJc'in Amerilı:alı 
bonalannda mümkiln oldutu kadar aiyaat mÜfllYİri olup Yunnanfu
fazla Süve:n kanalı eshamı atın al- dan avc:len eden Owen Lattimore 
dıklarını .ı.lldirlyorlar. SiiTeyt kanalı beyanatta 1'uhınaralc Hindiçint 

landığını öğreod.iğini aöylemiftir. 

yardımcı aemaine dahil genç ka
dınlann, dünkü pazar gecea Lon_ 
dra muhit.inde qpn bir Alman 

tayyare:Mne ka'fl ilk defa olaralr 
hava dafi bataryalannın atefini 

idare etmit olduklan Loadrada 

Em..a bir 1m1~tle 

devam jqor. 881'11l&JUİ'Qba 1tü7ik kı9111Jnm J'na. huduclmtda vazi~ti bizzat tetlı:ilı: 
a1l1arda olduju a61*1mebedlr. etmediiilti fakat Japon)'aJUn bu 

Mumaileyh Çinin bu taarruza 
l:al'fl koymai i~n bütün teclbWfe
ri aldıfmı iJbe etmifbr. ifta edilmek~ 



' , 

e:z - s Sahife : 4 İkinciMp'in 

Salih Necati: Eczaha1esi Bahçekapııla Vakılllan kal'$ısııda sekerci Hacı Bekir sokağı _ bas.niadır. Başka yerde subesi yoktur. 
Bir iile Edirnede spor 

faaliyeti 
' ı 

faciası Edirne, (Husu i muhabırimlzden) 
1- Edımede büyük bir b.ı~ıırı ı:röste

( Rirh•d ııa.lıi/tden dodm) ren gençlik teşkilatı bugün Vali Fc-
ıahpaoa hastanesine kalriırmışlardır. l'it Nuıner tarafından tl'ftiş edılınış 1 
Yakanın tahk'kat.ııııı nıüddeiı.ımu. ve bu teftişi müteakip gr~cıı<le An

at ınuavinlerınden Fehmi Çağıl el karada 2·1 bölı.,-eııln lştirakılc yapılan 

toynıuş ve yapılan talıkil,at sonunda atıcılık müsabukaların~a birindligl 
bu görülmemiş dere<.-edeki aile faci- 1 kazanan Erlirncli Sfiı'eyyııyıı dıplonıa 
asının cere)an tarzı meydana çıka- 1 ve bölgenin hediyeleri merasimle vc-ı 
rılmışbr. Hıldisc şôyltıdlr: rilnıi5tir. 

LA'eiıdl', Kem ılpa$.ı caddesindeki ·Bunu müteukil) Vali Feı it Numcr 1 
1t namarah aııartıınaoda-· Rıdvan gençliğe hitap eden nutkunda sporun 
S.rıoğlu, karı"ı J.cylü ve 18 ya!!ın - fıı~dalarmı blrf'ı bırcr carnruk genç. 
daki kızı ile birlikte oturmaktadır. lcriıı vücutlarını daima çcv.k ve sağ-
Rıdvan Sanoğlunun işi çok iyi olup lam bulundunnalarının buı;iln için 
nakliye ınütcahhitliği yapmaktadır. oldui;"ll kadar yıırın için de en bü)•ük 

Müteahhit bundan 6 ay kadar ev. bir kıymet ve tuzum ifade ettiğini 
.-el, Mediha adında olduk~. güzel bir J söyliyerek gençliği atıcılığa olduğu 
kadınla tanışmış ve kcnoısıne vuru- gibi sporun bütün şubelerine teşvik 
larak nıetrl's hayat.l yaşamayı teklif etmiş ve Türkiye Atıcılık Biıinclsl 
et.iştir. Mediha kabul etmiş ve Rıd- Sürey)'ayı kıymetli başaı ıoındun ö
Ya1' bir aputınıan dairesi tutmuş ve türü ınkııdaşlurı önünde kutlamış. 
,lıaftanın birkaç gecesini :Mcdihanın gençlere ve kıynıctfi ldnrecilel"iııe ve 
yanında geçirmıye başlamiştır. Ni - değerli hocalarına ayn a~·ı·ı teşck -
hayet, uten kocasının son günlerdeki kürde bulunmuştur. 
garip hallerinden ~üphclenen Leyli, Bu suretle Edirne gcnçlık tc kilitı 
~ir ı;abah kızile ~irlikte Rıdvanın el- güz!i! ve parlak bir gün yaşamıştır. 
biselerıni Qtillerkcn cebinde bir mek-
tupla yabancı bir kadın reı;mi bul
muşlardır. Ana kız bu kadını tanıya
ınamışlar, fakat mckUıbu okuyunca 
işi anlamışlardır. Akşam Rıdvan eve 
;reldlği zaman kıyamet kopmuş ve 
karı koca şiddetli bir kuvga etmiş -
lerdir. Kavga sonunda Rıdvan her 
teYİ itiraf etmiş: 

- Evet, demiştir, Mediha ile mel.
na yaşıyorum. ÇilnkCi kendisini çok 
tıfl'Yiyonım. Artık ondan ayrılamam. 

Sıhhat Vekaletinde 
tayinler 

Ankara, 8 (Hu;ıusi mahabirimiz -
den telefonla) - Hnkari Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Mil'.lürü Kazım 
Rizeye, Rize Sıhhat ve lçtımat Mua
venet Müdilrü Baha Diyarbakır :Mü
dürlüğüne tayin edllıni~lerdlr. 

(Türkiye kömür satış ve tevzi) 
l müesseseaj_J 

l ~AKY·A UMUMİ ·AJANLIGINDA.N: 

Trakyadaki mülki, askeri müesseseler ~ 
belediyeler, f a/Jrikalar ve müteahhit- · 

/erin n~h::.:~ 0:~::~~:~:~üa ~~··~ -~~ 1 
lstanbul Karamasta/apaıa Ctuld.ıi lkt11:ıt Han 5 namaraga ~1 

bildirilmesi rica olunur. ~· 

maden Bu mıntıkaya ait - bilcümle kok ve 
kömürlerinin stok mahalli İstanbul olıftayıp 
Zonguldak· havzası olduğundan sevkiyatın müra- ~ · 
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - fstanbul Tel. 43858 

----------=-=-

~ Hastabakıcı 8r801YOr 11 E' Un Un B u 1 m a c ası 
...................... "] 

Hır ha~tııbnkıcıya ihwyaç vardı!'. •• 'i "'l." "3 • 4 ° S 0 6" "i "S 0

9"10 

At·cle olarak T,1«\•ırı Ei~:f\r gar.ete-

' 

'<11 de (i\t•1:detı e ıııuracaat ve 21J!;20 

mııııaraya telefon e<lilmt>si. 

ı .............. ... 

2 , 
4 

ı.Kc t.ııııc ağaçlarının bulunduğu 

••••••••••••••• ' yel',2.Yüz sene, Sahil kenarı,3. fııpıl. 
nıası n)·ıp işler, Bir cismin herhangi 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Miiteh~sıuaa 
Dlvanyo~u 104 

Muayene saatleri: Pazar hari~ 
her ı:rün 2,6. Tel: 23898 

.or. Rıfat Çağll 
Sinir Hekimi 

Beyoğlu 1stiklal caddesi Elhamra 
npnrtınıanı (Sakarya sineması) 

Numara ı. Telefon 44'45 

biı· ş•y üzr.rirıdc bıı·aktığı belli belit·-

! siz şckil,4.lJoııt ve komşu bir devlet, 
Uoldurııınk. 5.Fennlık, 'l ersinden o
kunursa rabıt edatıilır1 6.Dahi, Bo~·a, 
7.Bayrnmdan evvelki g1111, istifham 
mdıısı,8.Tlrclerin sarıldığı tahta, Ev
leı in üstü, 9.Enıellcı-i, Para çıkı'nı, 
10.Bil' clus üzüm, Mısınn maruf 
nehri. 

Yukat·ıdcut a~ağıya.: 

!.Okuyucu, İçinde kan bulunur, 2. 
Yapılmış ortaya konulm'l' şey, 'fa. 
harri, 3. Sızmak masdarından ismi 
fail, Göstermek, 4.Bir vapurunrnz, 
Biı emir, 6.Bir yemif, 6. Nefer, 7. 

j Zer'cttiren, 8.Sıfat edatı, Niçin, 9. 
ı Fenalığın zıddı, İsyan eden, 10.Kar 

İstenen bu şekilde yaşaı ız, istersen Poliate ı 

•YT~~:~er ne kadar yalvarmışsa da1 Traçadan düştü 
ı --· 

J . . 
halledllmlt 

di~letememiş ve kocasını tok sevdl... 
liadcn ayrılmaktansa bu şekilde ya- K~palıçarşı Çukur handuki iplik 
.. mayı tercih etmiştir. Bu sıralaı:da imalathanesi amelcslnden Berjuh! 
Rıdvanın metresi hastalanmış ve adında bir kız, dlln ikiııcı kattaki ta
lbd•an karısına: raçada kurutmak mak:;ndilc asılmııı 

. . 

(T. iş. Banka;;! 
\. .1 - Mediha hastadır. Kendisine yar ipllkleri toplarken muvnzcnl'sini kay

üm etmek üzere hizmetçiyi yanına bcdip avluya düşmfişUir. Bu suretle 
;&ıdweceğim, haberin olsun! demio- vücudunun muhtelif yerlerinden teh-
tir. Leyli kabul etnıiş, ancak: likeli yamlanan kız cankurtaranla 

1 

İJ..E 
- Ne olur, Medihayı merak edi - Haseki hastanesine kaldıı ılmıştır. 

yorum. Beni de beraber götür! de. * HAMAMDA DÜŞlWEK ÖL-
1 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1942 İKRAMiYE PLANI wi•• Rıdvan da kabul ctı>ıiştir. Karı Dii _ Galatarln Yamıılı hamamda 

loca Medihanın yanında bir müddet tellaklık eden Hasan oğlu Mehmet, 
eturdıık!Jın sonrn hlzınet~lyı bıraka- bir kaç gün evvel hamamda" düşerek 
ialt evlf'rine dönmüşlerdir. yaralanmış ve tedavi .jçln kalrlırıldığı 

Bu ziyaret ~eçen cumartesi güniı evimle de ılün ölmCl~tilr. 1\lehmedin 
cıılnuıt ve Lc)·la eve ge1r!ıkten sonra j cesedini muayene eden adliye dok -
•ektrpten donmüıı olan kız.nı biiyuk toru Hikmet Tümer defnine ruhsat 
lııa"bhına gôndcrmiştfr. 'Bu suretle ı' varmiştir. 
evde yalnız kalarak tu cmfhypnunm =============== 
evde yalııız kalan Leyli tl'krar .k~- Almanc• dersleri 
caaıua bu kadından ayrılması ıçın 

' .. 
TÜYÜNDEN-, 

YASTIK, YORGAN. YATAK kullanmak hem kNenlze .,. hem d•· 

aıhhatlnize 
faycıalıdır. 

Bir kuştüyü yastık 1 liradır 
Yutık, yorganları da pek ucuzdur-. Adres: İıtanbul Çakmakçılar, 

Ömer Balioğlu Kus 'l'uyti fnbı ıl.n ı, Telefon: 23'127 

------------
plYarmış, fakat Rıd\•an bu jaraflara 
raaqmayınea da kendislr.ı öldurıne
i i kararlaştırarak kızı döndüğü za
man eok•kb kalmasın ve eve gire -
rek \aiiyeti görsan diye anahtal'ı 

ıokak .kapısının tokmağına asmış ve 
eonna bir kaç gfııı evvel kocaınnın 

canta&1da bularak huzırl:ıdığı taban
cayı almış, kurşun doldurmıya baş. 

lamıştır. nırlvan odada tabancanın 

Eminönü Halkevinden: Evi
mizde Almanca dersleri 5 1 l / 
941 çar~amba günü eaat ( 17) de I 
ba~layacağından kaydolmak isti. .... ıı•••••••••••••••••••••••••• .. 
yenlerin ilci vcsi.::a fotoğrafilc bü-

1 

romuıa müracaatlan. 

ENİ NEŞRİYAT 
tılcırtısını dUyıııuş., fakat dışarı çık- tsı..AM TÜRK ANSİKLO-
mıya va'ltit hulnmndan L"yl5 odadan PEDI'SI • 22 • · t'aaı J - ncı sayısı 111 ı.., 
ıç~ri girınl!I, silahı atc,ıeıntştir. Çı- . . B •. h d o· t 

etmı.,tır u nu a ·' ıyane 
kan kuışun Rıdvan Sarırığlunun ka. . Y • • d f •· K!" 
fasına ı abl't ctnıış, sağ şakağından 1 rıyascb az~ın 8 ? prbo" eııorak l a·. 

·ı M. ..h ı m a e.sı 
glrerl'I• sol şakağından çıknıı,, ren- mı ıra.sın ',?'u UT~ r k 
cer•· pervazıwı aplanmıP-tır. vardır kı İslam Hıkmet huk~ u-

Kucasının hıcbır o7. ;oylfyemedl'n nun el) mühim bir bahsi olan Am: 
kanlar çıııdc yere yuvarlandığını gö 1+ıas hakkında bu kadar kıymetlı 
ren l.ı<>yla korkmuış ve teln•ln kaçmı- ı tetkikat memleketimizde ilk de
ya çahşııken yere düşmuş bu surC>tle ifa olarak intişar etmektedir. 
patlıyan ııllahl!t kl'odı!lı ı'lı başından 1 Bundan ba,ka, Bağdat ul"ma 
yaralanmı~. olö gıbl scıılmı~ k11lmı~- aından Abbas Aızaviııin . Musta_
tır. fa Namık Çankının makal,.Jen. 
Şimdi Cl'rrahpatj."I h:ıstanesinde Ömer Rıza Doğrulun imalara 

bulunan karı kocanın it ıy:ıt.ları teh- dair Kur'an ve hadis tetkikleri 
lıkEde ~iınılınektc, tahkıkata devanı vardır. l~1am Amıiklopedisi re-
edilmektcdır. vaksiyon heyeti ilmi mesuliyetten 
Balıkestrdekl cinayet niçin )caçınıyor~ Misyonerler Of' 

Balıkeııırden bildıriliyor: diyorlar, bizimkiler ne diyor"> uıı
Babkesırdc butıın şcl•rı teessür 1- V~:"llı makaleler ve Diyanet Reis 

cinde bırakan bır dnııyet ışlendl. vekili Ahmet Memduhun yavru. 
Yaka kahıamanlarının şehrin tanın- larımıza din dersleri. 
11.lll ikı oah!uyeti olması ehcnunlye. 
üal daha ~ok artt.lı maktadır. Osman 
ı. Bankaııındıı vukubulan bu hidise 
töyle cereyan ctaıı~Lır: 

30 bırlncıt.c41 ın gunu net 22,30 da 
eehrin tanınmış doktoı !arından da
lılliye nıutchass1sı Salihattıu Çetin
.oy, Osmanlı Bankasına g dı>rek mü
dür vekıli olırn ve kendı!llOın samimi 
arkadaşlanııdan bulunan Niyazi Ba-
kiotlunu coı mek ıstediğlııi söyluyor. 
Bu ıırada Banlı:ada mufettış Dcrücl 
AMH!rt de bulunmakt.adu. Nıyazl, 

arkada~ını ıuısııfır odasına alıyor ve 
kahvecıye )e ikı khhvi! getınnesini 

söylüyor. Doktor, bir muddettenberi 
ailevi huzuı unu kaçırdı~ından şüphe 
ettiğı arkadaeile münakıışaya başlı-

7or ve bu münakaea gittikçe hara-
retleniyor. Verilen ifadelere göre bu 
sırada kahveleri vermek üzere içeri 
ciren odacı doktor Salihattinl elınde 
Wr tabanca olduğu halde ayakta ka-
'ıya arkası dot1Gk olarak buluyor. 
!çeriye bırlııin!n girdiğini anlıyan 
• olctor, bakınak için arkasına dönün. 
ce Niyazi hemen Qstilne atılıyor vt 

arc.larmda şiddetll bır boğuşma ba&-
l1yor. Bu hali gören odacı ve gürültü 
iizerine -.aka nıahalline koşan müfet.. 
tiş hemen poliae haber veımek üzere 
tlııarı fırlıyorlar. 

Polis vaka yeı ine g.ldiği vakit, 
doktor Salihattinf beyninden kurş.un 
lle Yurulmu, buluyoı ve do'ktor yedı 
tlak!ka sonra ifade veremeden ölüyor. 
Nıyuı ~vkif ~ılmıftır. Tahkikat 

4ievam etmek•ed r. • 

ITIY ATROLAR 1 
ŞEHfR TİYATROSU 

Tepe,;411 Dnım kısmı: 
Bu gese caat (20,30) da 

HAMLET 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
J[uralıq tarihi 1888 - Seı mayesi: 100,000,000 Tiirk ltruı 

Şube n Ajanıı adedi: 260. 
ZlRAf n TİCARl HER N EVI BANKA MUA'MELELERl. 

Para b "r 1 ,.enlere 28.800 ıı.. ı~amiye nrironu. 

Zıraat Banbsında kumbaralı .,. Jı;.umbaraııs ıaıarruf beaap
la. ımla ''ll az ~rı :ırası buluna lara ıene<J'l 4 defa çeldl:cek kur'a 
tle qatıdakl plina gare ikramiye .. ğıtılacaktır: 

( adet ı.OO"' lıralık 4,000 lira 100 adet 5U lıralık 5,r,oo llra 
' > 600 , 2,000 , 120 • 40 > 4,800 , 
' > 250 > 1,000 > lf.O > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > .. ,000 > 
DİKKAT: Hesaplarınaki paralar bir 11e11e lçinde 60 liradan 

aıağı duşmıyenlere Jkraınıye çıktıgı takdırde % 20 fazla11lı veni• 
cekt.ir. Kur'alar sene<le: 4 defa, ı Eyllıl, 1 Hiriııcikinun, 1 Jlan 

ve 1 Haz.Jran tarihlerınde çekilecektir . 

KEŞ/DELER: 2 $ubal, 4 Mayıs, 3 A;ustoı 
2 lki11citeşrin tarihlerinde gapılır. 

...--1942 İKRAMiYELERİ--

1 
3 
2 
3 

lO 
ıo 

50 
200 

200 

adet 

• 
• 
ıt 

ıt 

• 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
25 
lQ 

Liralık 

• 
• 
• 

• • 
• • 

• 
• 
• 

I 

2000.-
3000.-
1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.
:)000.-
2000.-

Lira 

• 
• 

.. 
• 
• 
• 
ıt 

İst(l~bu_I~. B~ .Je"d~i~~~st _i"l:anlar ı .. 
7alııı ı11 B. ilk 1 em. 

445,00 . 33,38 

46!1,00 35,18 

Be~ilı:tatta AbbAsağa mahallesinin Rum mezar. 

lığı sokağında 2 pıııael numaralı 

murabbaı sahalı arsa. 

va 442 metre 

Beeiktaota A hbasağa malıalleııinln Rum mezar. 

lığı sok1&ğında 3 par11el numaralı ve 31i4 metre 

murabbaı sahalı araa. 

Tahnıın bedellerile ilk teminat miktarları yulcanrf11 yazılı iki parça 

ankaz satılmak ıızere ayrı ayl'l açık arttırmaya konulıııu~tur. Şartname. 

lerı Zııbıt ve Muanıeliit Müdilrlüğü kalcınindc gurulebilir. lh ltı 19/11/941 

ça1 şanıba günü sRat U de Daimi Encümende yapılllcııktır. T&liplerin ılk 

cünıende buluumalan. 

Sa.hıbı: Z. T. EBÜZZİYA 

Netriyat Müdilrü: C. BABAN, Basıldıı,rı yer: Matbaai EBt"'l.ZİYA 
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RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

'7.30 Program 
'1.33 Müzik 

18.03 Müzik 
1-9.00 Müzik 

7 .45 Haberi et' 
8.00 Müzik 
8. t& Evin aaati 
8.ao Müzik 

19.30 Haberler. 
19.45 Serbest saat 
19.55 Mü7.lk 

• 
20.15 Rady.o gu 
2Cı.45 Müzik 

12.:tO Pro~ranı 
12.33 .Miizık 

21.00 Zıı·aat tak. 

ı 2.45 fi :ı lıerlcr 
13.00 Minik 
13 :ıo M ilzık 

• 
18.00 l'roı:ram 

vimi 
!!1.10 l\:ıır.ık 

:.!!.~O Konuşma 

:! 1.1!i l\hııik 

2'.!.~0 Haberin 
,22.55 Kaıımıış 
22.45 Miızik 

rBORSAl 
3. 11 - 941 maamelul 

Londra 
Nevyork 

... en~vre 
•a rlt 

v. it ıht. 
s. ·'<'ı:ı. 

l Steril• 
ıoJ Dolar 
1 Jıl lu Fr • 
ıoı Pueh 
l l ı Yen 
ırn '• veçkr 

5. ?-4 
13!. 20 

12. 9173 

J•I 7S 

Vr: fArh'lL \ r 
lkramt1e' I yfiıde S t 'l~ -.
Yiiıde S , 1933 Erganit\.S.C. -. r-

., ( IU4 .')ıvaa-Er:ııuu • l --.
" 7 .. 'l ill 1 -.

Aaadolu Demiryol" 1 ye 2 -.-

it Ra ık'"' "'"D• -.-
Aıl ıt .ı Çinı•nto - ,-
Şark deilrm: 1lerl • 
1'urk borcu 1 -.·-

Nü•hHt (5) Kuraft&.r 

Atı ayı ··········· > > 
l!ç aylık ············ 40Q > 800 > 
Bir aylık ............ 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunma·au evrak !ad:? olunnıu. 

İkineitetrin ı Sah 

1361) H· 

4 
HS7 

Şevval J<u111t 
1 cı teırln 

14 . "U 

Güa : 308 Hn:ır :s< -- -
\loltitl• l!.ıı:a.r Va1&tt 

ıs D s. o. 
Gll ... (Yar.ak!) (111 , .. -----, .. 36 

öt•· i}6 ~5 11 5, 
lır.1..a .. , u ,, H 

Allfa• tl iki 17 oı , 
Ya"'• JI J:ı i.8 -· J -·· lna .... ı'faraıdl 11 ' sı 4 

"' 


