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Almanlar Hazer 

cihetinden, Japonlar 

da, Birmanyadan Diyarbakır ve Elazıg istasyonlarından İran ve Irak 
H i?. ~.is tana k~rşı hududlarına kadar yapılacak olan yeni demiryolları 
yuruyeceklermış • • k 1 h ·ıı . ·ık t t•b• 5 ·ı ı· 1 kt ıçın çı arı an ta vı erın ı er ı ı mı yon ıra ı ır 

Cliinün yazısı 

Nutkun 

hariçte 

akisleri 

Kırımın son 
müdafaaları 

LONDRA 4 (A.A.) Al\'KARA 4 (A.A.) 

Mallye Vekaletinden tebliğ edil-G azeteler, bilhassa Oaily Mail 
ve ~ews Chronicle büyümekte o. 
lan Japon tehlikesine i~ret edi- miştir: 
yorlar. 2/6/1941 tarih ve 4057 numaralı 

Bu gazeteler tehdit altında kanun nıuciblnce lhral'ınıı. saliihıyct 

pılacak olan dcmiryol\lnuıı in~asına li ı a kıymetinde olup, lıırlik. 25 lik ve 
att olan yüzde 7 gclirlı 1Ml demir- 50 ilktir. 
yolu ıstikrazının 20 senede ıtfası şar- Tah\•illerin ihraç fıynt: yı.ızdc 95 
tUc, G milyon lıralık birind tertibine olaı ak tcsbıt cdılınıştir. 

ait tahvillerin satışı 7/ 11/ 1941 saba-ı Mezkur tahviller, l\lt'rkcz, Emlak 
hından 15/11/1941 akşaınıııa kadar Ziraat, iş, Belediyeler Bnnkalarıle 
yapılacaktır. ı Sümer ' 'C Etibank tarafından satı-

llônıılıne nıt olcırak satışn çıkarı- , lacağı ~lbı diğ~ r Bankalaı tarafın
larnk tahviller beheri 20, !iOO, ve 1000 dıın da satış yapılacaktır. T emiz ve dürüst siyasetimiz, 

tuurlu ve basiretli t edb:r-
leıtimiJ! sayesinde meml~etimiz 
hacin harp mukadder tının ve 
binaealeyh d ünya mukadderatı
bın en hassas bir noktasında bu
hmuyor. Alemin müvazenesi, 
elimiz.de tuttuğumuz terazi kab
&eainin heıhangi bir temayijlüne 

Burada ik inci bir Odesa olabilecek mi ? 

b ulunan ilk noktalardan bırinin verilen ve hasılatı tamame11 Dı~·ar
Birmanya yo lu olduğu fıkrinde. , bakır :ve Elazığ tstasyonlannrlan, 
d irler. Bu suretle İngiltere ve Irım ve I rak hudutlarına kadar Y!\· 

BMe~k~eribdan Çung~n~ı=======================~================ 
( Dtı•a.mı ıtrıhife J satım 1 de) 

Karadeniz eki Rus filosunun ümitsiz hali 

Yazan: ü f'reral Ali Ihsan s.A.BIS 
----~~--------------------------J:-::il\} O/t/JU KUMAflı"!JA1VLARINDAN 

bağlanmıt duruyor. Ondan dola- 25 eylül tarihli Tasviri Efk ' rda 1 mışlarsa da za)-ıf olan bu kuvvetler, 
yadır, ki bütün milletler gözlerini Kırımın istiliısınclan lıuhsetm :ştık., biraz sonrn Sovyct kuvvetleri tar11-
hizim üzerimize çevirerek hare. Daha o zaman Alınanların l'cıt·kop I fından geri çekilmiye icbaı· edilrııiş
lı:etluimizi v e harekeller imize is- berzahını gcçcb ıleceklcdnı tal •nin ve ' eı·ıli. O zaman Alnıanlaı-ın , paraşüt
tikamet verecek olan sözlerimizi kabul eyl cnıiştik. Süratle ilcıli."n çıılcl'le ve hatta Ruıııanyada hazırlan 
alaka ile be kliyor ve d inliyorlar. bazı Alman ve Rumen kuvvet"cıl hir 
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dıb'1 zannolunan deniz vasıtal arile 
Milli siyaset imi:rin nazımı o lan baskın neticesinde Dıı ııko\"tı)'I 7.:ı ·~- Kı rım yarımııdasınu ve Pcı ('kop 

Devlet Reisim izin bu fartlar için- , ctmışler ve Peı·t'kop berrnhın ı 7.0 : :ı. (D,,ı·a mı srı h ife '· ıü t •ın 5 de l 

de irad e ttik leri n utkun bütün 
dünyada büyük eh emmiyetle te
IU;)d eCl~ceği ve kuvvetli ak isler 
tevüd eyliyeceği muhakkaktı. Alman sefareti Nitekim da ha ilk günkü yazı• 
ftıızda b iz buna İfaret etmİf, nut 
llun her yerd e d erin tesirler ya -

P~ı söylemi§tik. Bu tahmi- Ha r ı· c ,· l/ e Ve k aA le t ı·m ı·z e 
nunizdeki isabeti, muhtelif meıa1-

Sovyet tebliği 

Tulaya karşı 
yapılan yeni ·~v-. 
taarrqzlar 
püskürtüldü 
Almanların Kreç 
ve Teodozga'ga 
geçtikleri haberi 
tamamen cısı /sız 

Sovyet filosunun sıffındığı 
Hangoeu limanının mevküni 

gösterir harita 

Rus 
Baltık 
fil osu 

Kıt'alarımız 

Kırımda Feke 
limanını 

işgal ettiler 
Kırım yarım 

adasında temizleme 
harekati sür' at le 
netice: en diriliyor 

llcrl· n, 4 (A ,A.) - Alman tebliği: 
leketler matb unbnda .intipr et h b d • • MOSKOV A 4 ( A.A. ) 
~e baflayan çok takdirkar tef- şi''a i ir nota tev l ettı Akdeniz lngil:z filoau lı::urnandanı 5ovyet öğle vakti ı eblii;i: ----·- - Kırım )Urımada<1ında .Alrııan ve 

, I J 1 .Amircl Ka~n,s!aam ,,. aont••,.rt"' g~-ı kuvyet1erı. ,&r. -''d ._, Rumen kıtaları du manı takibe d e -
tir er Hbdt etmektedir. JJ ..,. •• ~-~ nron.:taa an, cıo11•o•u 1 ııı ı· d k' 

I• N G ı• L E E m iz bütlin cephelerde d üft,man la r • ,-am ediyor a r. Kırım sa ın e ı 
Bu meyanda ecnebi matbıat. T R 1 limanına 1itli Tcodo ya - Feke limanı zaptedil -

ta çıkan fU sözler hassaten dikka- Bütün bitaraf memleketle re verilen m uharebeye de~~m etmiş erdir. ·• mıştiı·. Lenlngraddakı lhiıhını dü~ -

te f&1andır: b ·ı R l f d • VE FRANSA Tebliğe ek V,,aCHY 4 (A.A.) .lnı:ııı birlikll'ri taıafından tankla rın 
(( Bütün milletler T ürkiyenin U nota 1 e OOSeve t tara ın an . Moskova 4 (A.A.) - D i.inkii O fi: - Leningradın vazıyetıi yardımile yııpılan iki şaşutma hare-

b\İs alini takip e tseydi harp bu serdedilen iddiaları cerh ediliyor So.vyet t t!bliğ~ zeyli: ' iyi değildir. Kron~tada yapılan keti teşebbu ü rıiıskiirtii!müştür. Al-
Riinkü kadar gen·,ıemiyecekti» arasında" yenı· Çephenın bat ı istikanıetındı: bombard ımanlar yüzünden nazik nıan hava kuvvctleı i, ){ırım kara su-
«lnönü ak1ı selime hita p eden ~-~--_........_...._ faa lıyette bulunan Sovyet h C:Ava b ir vaziyet~ girdiğinden buraya larındn 1000 toni " 'k bit ticaret 

~Ü~el sözler ıöylemiftir. Reis in- A ,\'J\M l ,\ , 4 ( A.A.) I ' nirleşik DPvlcllt•t' Rei~ı . 2x ilk- b ı· r ha" d ı· s e kuvvetleri nıuvaffaikyet l i bom- sığ ın mı~ olan Rusların Baltık fi- vnınıı unu lı:ıtırmıQ ıır ve 5 buyük 
Önü kemal ve aklın timsalidir.» Alman Ruyuk Elçıliği . Hariri . teşrııı tarihli nutkuııılıı buhınıtu. bard ımanlnrla Almanlara ağır ;la_ losu del)i:r.c :ıçı larak Finlandiya nakli~·e Tapuı mıu l.ınıııbahımışlardır. 

Hakl'kalen bu harp çıktıi;ından ve Vckillif\'ıne aşuğıdaki şiftthi ğu irldııılaı· hakkında Alman hu viat verdirmişlerdir. ıahil inde ve hala Ruslar tarafın- Gtir.duz Mı ~knv ı boıııl.ıalannıı ·L r. 
~ri T ürkiyenin sİyıtseti açıklığı, ~olayı tcvdı ctmiştiı'. 
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kunıctı, aşagıdakı mıışahedelerde • 2 sonteşrinde Sovyet tayy:ıre- dan işgal altında bulundurulan Lcı irg•ıır1 O t ı ' ı o ya ıl ı l n g~ r lı ı. 
&aıitirniyeti ve dürüstlüğü itibarile ı-:u notada czciimle şunlaı· de- bulunmuştur: Akdenızde leri, düşmanın 30 tank . a'lker ve Hnııgoeu limanına gitmiştir. 1 cı:n.un lıı Şt'hı ııı mü tr rJ 1 t nı, h:ı 1 ·-
dünya ıiyaııet ine nümune olmıya ııilnıekted i r; (Devamı Hyfa 3, ıütun s de) HtŞe m<tddelerile dolu 780 itam- _ ...... ....... .... ....... . ...... ..... .. ........ I kı ııı dc buı;uk yangınlar çık:ınımış-
jiY•n bir seyir takip etmiştir. .. n Bir Fransız ıemi kafilesi ı yoıı. müteaddit zırh lı otoınobıl. K a l in in tır. 
'\,,•rbin tevlid ettiği müthi, fikir bombalandı, Baş Fransız. sah ra topl arı, içinde harp malze- J Koivisto İfgal edildi 

ubranJııın e Avrupa siyasetinin Hayret veren 1 Belgratta 100 rehine vapuru d• musader• d "/d ' mesı bulunan 100 kamyon ve Jlloskovadan 1 Hclsınkl, 4 (A.A.) - Sontcşı inln 
&aten daima ikarı.sık ve bulanık _ e 1 1 mühimmat dolu 6 vagonunu tah. ~ ı biri Ue üçu ll"nım:da yapı lan bir ıa. 
~! ... tatbikatı içinde böyle dürüst b İ f h i d İ 5 8 1 idam edi)dj rip ve iki bölükten fazla pıyade · aı ı uz ııct ıce~i ııı1 · Pin k ı tnlımnın a-tt ~İyaset takip etmek!t~ ko lay - l.orıdra'. . 4 ~_A·A.l -- Ar.1_ııallık nıa. tini imha etmişlerdir. Q g r ı l dl yııı üç•inıl c K ı.>,·ı lovu lşg 1 ettikleri 

•r 'lf değildi. Bu karıtıklık'ar Lord Hal .. : faks Loııdıa, ..ı ı A.A. > _ İ ş<• ııl ııltıııılıı kamı buı:uıkıku 5111
1
1 

gunu ı.g lcueıı M•ıı- ı Ay111 günde Kal inin cephesin. re~ıni Fin t<'bllğ ndt• bfül i rUnıcklc -
arAa.-..ıı_ , "' • ıu a şı.ıı,:-ıda ı tcb ıı;ı neşn•trrııslıı · d"· 1 d' ._..,.._ d e vlet .sefinesini bir ka- kı Avıupadıı ı·ehıııcler ıılanı edileli "" , _ . ' · de Sovyet topçusu u\'man ın ıır Bıı<lı\lll'şte, 4 ( A .• \.) - St!.'f11nt: 11 : >'•)' 1 l:l'1 '\:ıchv hukuıııctı son guııleıcle ' f ı ' d 1 1 ._, • çııırptırmadl\n yürütmek ha- ha •lw11lıı habel'l c ı gclıncktt>dir llı•I · ... • · 1 

- hava mey anını ateş a t ııı a t\ mı' ~ovyetlcr I:iı lıgı Reıcıi Kaliniııin, a BL• ıılr.şri ı~ gcrNıi Sovyet donıın -
~·'-- ı b A •k d .. 1 • - ıııaye a l t ı ndıı seyreııl' ll ııı r ktlfı l e ılc .. - . . h ·~en üyük mftharete, der-n 1 mer) a a g ı aııc a hır Alman nskorırw yapıl an \ I I . !-< kl dıısmırnın 1 1 tayyarestnı tııı r•p refakatinde Haı ı•'IJ-'e Komiseı·i Wy- I ınası biti buyiik ikin küçük olmak 
ııati~- b"lh • '" .. · ' ııı :ııı ar ıçı ıı .. ııı· ıııı F~arıs1t"ll • 9 .. h • k 1_. • b ld <• • k b .. 1 na: nazara ve ı assa tam za- .... :ırnız uzeı ıııe 100 ı l'hıne ul ııın edil 
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k t bt ~ e tmıı;ı ve tayyuesını asara u r::· srın s ı o ııugu 11 e, . .;anııınnya ı:.-; ı l iızrı ı iiç gemi n~· ·tnı ı,;; t.ıı . oun aı· 

blar.ında en muvfık kararı alııı-ı - - - - mıştır. • :ıı çıı . e~ya geçıı hm('/•g e eŞt· ıus ct.ınış. ratını,tı r. mel.; UZ<'le Mo kovadan haı ekct elli- Fııı ıııaylnle rinl' çıırpnıı~lordır. Lil ........ .................... ........ rn,,ı•amı SCJ ' 1) .f , 8tı t ı )1 fj de' 1 . . . 
~~~:~~kı~~ Du''sm~~~~ t~~~~~~atl~ • •• • ••••• ···• • • • •••···• • •• • • ··• ·• • •• ••••••·· · ·· · ·········~· B-u~b~a~h~~'~"~d~ıg~e~r~~~b~e~r~le~r~• ~Sa~3,~S~u~2~de~g~· ı~te~J~' •~t ~o~],~ın~n~ın~k~t~~rl~ı~ı ~. -~-~~~B~u~b~a~h~•i~n~d~ıü~e~r~h~a~be~r~le~r~i ~S~a~3,~S~u~4~d• 

•efineya, her noktası gızlı veya -------- B akr ş r ar --------
.,.,r birçok sinsi ve hain sivri cu .. ru .. k yumurta Şehı·r Meclı·sı· du·· n yenı· "~'.~ıarıa d olu d ar geçitlerden Tu·· rkı·ye ve harp 
)tirut~k ~çık d enizlere t;Jkıu · d o m at e s larını buna mecbur e tti. Ola bi-
11\ak. ıca~ ' •yordu. Ve tehlikesi lir ki Almanyanın Yugoslavya. 

Nıteluın Muht j .. .. yı çiğ~mek de fazla isted:ğ i 1 b 1 d 
:=::::·;~.i!r!i::&,:~::~!:;: yağmurnRa ıutuı~u .P.~~~!.'!.~.§.1:!:.1: ~:k!:.~~~~~~.r:::b~;::.;~'. sene ı·çtı·ma arına aş a ı 
lar çeldiıt tar:z.ındaki sözlerile L _ \ ) _ c.'.\l ı •'1 "aıı>: T ÜRKİYE harp tehlikesin - ya da mecbur etti. 
8lk l uu Dctroıt , 4 (,\ ,, · v" . 
iti· '"t!,~- ırünılere itaret etmisler- Hcuter: _ Lorıl Hıılifu,, Uctroıt 
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d en belki uzaklatmıf, fa- Olabilir ki lngiltere de Suıi -
ır. uu: İ.fle böyle •u"nlerı" ke.ma· ı · k kat kurtulnıuf deO.ı'ldı'r yede, frakta harp •tmek ı'st ..... ... -•-• • • ' Ha"ıliskoııosuııuıı clııiresi•ıe gın•r en • . ... .... 

•e ııuum tnnsali olan Mn.-vl-" R .. y k k "h · ı m · ( • a l et • 
!-' • • ilb _._ ~1.1«! .,.. e- barışçı biı· cenı iyetı> ıııcn sllp kaılııılar ı a ın veya uza ı tıma : ıyor, ranı ı\ig meyı taııar-
utmız.tt. aouannı kendi ba 7 a·. 1 T ·· ·· h · t ft b k lamıyordu. Fakat Almanların L- ·ı _.:a 1_ • ta ı·afıııdaıı duşııınııca ll'Zııhüıııta ııı ıı- ecavuzu angı ara an e • 
-tı e me:zcıı:ıuerea hareket eyl"ı· ı ı· · 7 A ..ı 1 d · · ı'nm 1 • R 
~en Doktor Refik Saydamın ba- ru:ı kulnııştır. Tezahürntc;ılıır Lord , eme ıyız u a ar enızıne e erı, a -

H alifax'a yumuı tu ve domıtt es at - İki taraf da dostumıı:ıdur ve t id Alinin i.\ya.nı ve Almanlıtrın 
.n-etti ve uzağı gören ııiyaııetile, mışl1trdı r. iki tara f da bizim toprak bü- Kafkas kapılarına d ayanmak 
in&Mız geçirmek imkanını bul- fDevanıı ıalıift 3, ıütıw ,, ılt ) tiinl;iğümüze ve mülki tamam- Üzeo·e olmaları lngiltereyi prk. 
duk. Hatta yalnız imkanını bul- ....... ... .... .. ....... :. ... .. ..... .. .... .. ... .. lığımıza mutlak bir saygı gÖı,. ta bu hareketlere mecb.ur etti. 
rnad k , yine C ümhurreisimi.zin ~~Ki!!!. terecekler ini temin etm~lcrdir. D emek ki harbin Alman ve 
elediği gibi bu ızhrabı hisııeden T ecavüze uğramadıkça harbe İ.;gil iz ira desini • fan kendine 
bir büyük devletin kendiliğinden girmiyeceğ;mize d e ' üphe ol- göre bir mantı~ı Vf' seyri d e 
Lize hulüs ve hüsnüniyet elini K A N D E M İ R İ N madığına göre; teh like nereden nr Huylanmı' atlar g ib i, 
\JUtmaaına bile yol açmııı olduk. Y A Z O l G 1 gelebilir? Utarit yıldızından ıırabacının vermek İstediğ i ist i-
T\iriliye geçenlerde de ııöylenmİf mı ? T ehlike 'ura.dan gele bilir: kametten ayrılarak yolunu sa.-
olduğu üure, yalnız coğrafya iti- E n v er p a ' a n 1 n Bu harpte inisyativin ( le~eb- pıtabiliyor. 
la.a.rile iki kıtanın te, kil eylediği b üs hamlesinin) AIA"lanlarda Tarafların iyi niyetine rağ. 
Çok mühim bir kö,e ba,ında bu- son günleri olduğunu, son nulku~da . ha- m en harp yolunu fll !lrtr da bi-
lunrnatda kalmıyor, kızgın ve valan ist iıına ederek- lngiltere zim topraklarımıza da ug~ ra r:.a, 
.... _ h h •d ' l • • d 1' Tafı ik11n111.ın liçüncii Te I . - ·n arp a ıse erının e tev ıd Ba.tvekili de söy emiştı . Bunda kend i cinsinden bir mukıwt--
ett' - · d h h ' b ' k"' b en heycc~ıı:ı kııı ıııını ıgı a a m ü ım ır Ofe a. kimsenin , üphesi yoktur . Fa kat mete çarpacaktı r. Hiç kiınse bu 
••-d L.~ı B" "k Jd b ll g U 11 d C il İ tibaı en f 
r-• • uuıunuyor. ız nazı o u- hazan, harp, müstakil bir f Uur ihtima lin tamami e b erta raf oL 
i u k d b f]" d 1 n c ş r e b a ş l ı y o ı u z. -. • ar izim için sere ı e o an ve iradeye sahipmi, g:bi, Al- duğunu iddia edemez v e Mill i 
.. ~. 11?te ba.ttnda ~rsılmaz bir- Kuçiık Do ıı hrı ı•.::a81 rtıan planının dı,.rısına sekdi, Şef:n hitabC$İnden d e, n utkun-
ıun .. in ve yenilmez ordumuzun vı e/ı cııımiyrti b .. ını alıp d ilediği tara fa yürü. dan da sezdiğimiz gibi, hiç •üp-

t •erdiği kuvvetle d imdik (iuruyo. dü. Meııeli olabilir ki Afrika- hesiz, ileriki milli mukaveme ti . 
~e h_içbir vakit bu kuvveti· MllllAP.REAI Ff.JJ' Zi 1'0C:A l ' nın ,imalinde savafmak, Al- miz, bu ihtimalin , uuruna ve 

lnrnaeyi tehdit gayesini man heHbtada yoktu. F aka t harbin basındanberi devam 
D T ASVfRİ EFKAR - - İtalyımın imda<lına koımak za- eden uyanıklıP.ırnı zın fasılaya 

( •tı«•rıı • ahif ı $ , '"'"n ı dıı) 2 
incide rureti General Romel ordu. uğramamasırı.1 b lı . 

DoRtor Lütfi Kırdar Belediyenin 
senelik f aali1ıeti hakkında izahat verdi 

bir 

Şehır ~lt.-chsi dun saa t ili ıh• \ . 
ve BelediyP. Hdsi D•lktor I.utfi Kır• 

ılıırırı rıyasetlııde top!uıını·•t ı r. Cel ıw 
ııçıld :ktnıı ı;onra İ nönu 1'<'7. •ırı!' kon~ 
•ııı~ı k ıı .ırlaşt ı ıı lan M i•!i ~Pf İsmr~ 
'ııömrnu ıı lw~·kclı hakkıııd 1 \' :ı li vo 
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SiYASi VAZIYET 

Büyük nutuk v e dünyadaki akisler 
Küçük Don havzası ltalirk'ün üçüncü 

iliı ylldönümü Kefe ve Mosk ova 

U mumi Sovyetler Birliğinin cEsef l& ıöriirlona ~ Jll"11 a ............. 1Mdenfytt ılt<mi ifin

.. ""'*'kn doM .ınMi o lm«M ve i(ıkıın M.rbi1t bı"ltun ~ava 

cl«Jwı si11nde g~lfle-mt.si gitti kfe koku~n bir ihtimal doh11indedir.> 

İN ÖNÜ 

Seneoi 7 8 milgon ton kömür istilual edilen Doneç lıiıozası 
agni zama11da Sovgdlerin en miihim çelilc. sanayi merkezidir 

Bu mUnaaebetl• merkai Molkovayı sarp-
ten bir k•vİI ,eklinde çevirmİf 

yapllacak bUyUk olan Alman ordalannın tazyi•i 
lhtltAI hazırhklarına günden güne •rttığı Ruslar tara-

d J S bafl•ndl (ından da gizlenmemektedir. Rus 
M illi Şefin met"a" "e .ıaa ile dinlenen nutku beynelmilel •ıem A ıman or u an ovyetıer tuğun en büyük ve en eski abide•İ 

de Türkiy~den daha u eh emmİyetli olmıyan akisler uyan- Birliğinin Avrupadaki kô· EMdt Şet Atatiirktin üfultine mü- olaa bu belde artık pek ciddi telt-
dırd 1 1939 E l ~I" .. b' ·-·..ı be· _..ı 1 mür ve demir madenleri haYzala. · · 9 tesi 

ilk .;.:~:.:::~';' •e bütiill Yd-:m-;: d;=:. ~ ~::o.::: rı ile belli b.flı aanayi mmtalcnla- ~~~ ::attk~~~t~!rı~il:i~nb:a~:~ncü :;~~r:!~~1!:.:;e:K'~!: 8:; 
ca1rı..,..an sözleri birbirlerine naklettiler. rını ya tamamile ele geçirmişler yıldönümü münast>betile yapılacak diğer hükômet erkanı ile Volga-

Ve yine M!9 mevcderini bflY- esir i• defa hirtlirini boiaz- yahut mUhaara ve ihata auretile bfiytik ihtifal dolayısile hazıı lıkl:\l'a nm aflliwında ve ,..-kında bala-
t.yan bir alemin ortasmda. bir taraftan hadisatın vahametini bü- tehdit altına almışlardu. başlanmııttr. n•n Samaraya çekilmitlerdir. Ye-
tün 11eılıiı vr. açılı:lıjı ile ıösleren diğer taraftan da bu ketmeket Bunlardan en mühimi Donetz Ayrıca mekteplerde ve Üniversite- ni iıımi KuybİJef olan fU tehre 
arasmd. huzur Ye aullt imili olm11• 'beflayan TÜ1"kİJenin, iimidli hanuıdar. Almanyada Ruhr de toplantılar yapılacaktır. Sovyetler Birliii Batvekili ve Ha-
valmr sesini naklettiler. hav2U1 bu memleket için ne ka- O g(in soz alacak hat.ipler ve anıt- riciye Komiseri Molotof daha 

lnöniiniin nutku, her teyden ..vel bir hikmeti hükUmet der- du mühimse Küçük Don havzası lara konacak çelenkler hakkında ha- evvel e-cnebi ıüfera heyeti ile ge-
aicfir. Her utır, fırtınalar içinde yÜ:ı:en bir geminin ıeYki idare. da Sovyetler Birliği için ° kadar zırlanan program biitun Ralkevlerin le~ yerlt!flllİftİ. 
sindeki esran ilin etm~ktedir; her ihtimali hesaplamak, hedefi krymettardrr. ce bugün, yann bltıniş olacaktır. Almanlar ceaupta Kunki'yi 
tayin ve İcap eden tedbirleri zamanında almak .• Bu sırnn ekani- Donetz küçük (Don) manası. Programa göre, Vali başta olmak almakla .Moskovanm etrafındaki 
mi selueaiai tetkil eder, ıu herkelİn bildiği fak•t kimsenin taıtbilr nı jfade eder. Çünkü daha tark· üze1 ,. Komutan ve diğer büyükler ile kavisi tamamlaımttırlar. Banan 
edemediği ıeyler. ta bulunan büyük Don nehrine devair ı·eisleri, Parti, l!alkevi ve daire ve çenber haline gelmesi 

Ajanıı °Celgraflanndan anlıyoruz lü nutuk her iki muharip taraf miivazi olarak • ~ktıkt~n başkıı Hıılkodıısı mcnsuplım, ıesıni ve hu- kavisin uçlan bulUDlln kıskaç kol-
efkinumumiye~inde ve bütün dünyada müsbet ve hatti ytıpıcı hir buna Az~k denızındekı. ":18 n"aba aıı i teşckkilller mümPssil\eı inin ha- lannın d•ha ziyade urkmalarına 
tesir uyandınnıştır. Bugürkü felak<'tin, artacak vahametin tabl~- I yakın ?•r mesafe .de ıltıhak et- zn· bulunacağı toplatı Ralkevi reisi- bailıdır. Buna mani olmak için 
anndan sonra, Türkiycnin Jeref ve s;llahiyetle b..,aracağı sulh va:zı. mektedır. Bolşevıkler Rusçada. nin kısa hfr hitalıeaile a•·ılııcıık ve Sovyet kuvvetleri yeni ismi Ka-
fesi. kı (Donetz hav,a11) kelimeleri- ayakta be~ dakıka u:;gı vakfain - linin olan Tver'den Almanların 

Bu ıesi uV,unuz bir devre içinde ümidli ve uğurlu bir devrin nin ilk hecelerıni alarak kısaca ) Küçük Don bavza11m &Österir laarita ricn soııı·a bh hatip söz alarak Ata- ilerlemelerine ve cenupta dahi 
ilı alimeti telakki ediyona. butün havzaya Donbas diyorlar tuı·kıın hayatı ve f!llerlerl hak~ında Tuladaki kıskaç bumtn prka 

Cihad BABAN ki Avrupada dahi bu ad şayi ol- M uharrem Feyzi T o G Av bilr hit.&bcde buluna~ak. Millı ş~ d<>Vu aum•tına m:\·ni Olmak 
muıtur. met 1nonünün Atattirk hııkkındakı • • b"f' ti .• aarfed. or =====,=======-----.,.-====-=====-= Evvela küçük Don nehrinden beyannamesi okundukta.ı sonra Sa- ıçın u un eayre ennı ıy • 

j bahsedelim: Büyüle Don gibi kü. naaehat ıon derecede genitletile· ı bet son senelerde daha ~ade ra:;bumu ve Tak,.im fıbideı:ine gıdi- lar Fakat halihazırd• büylik hare. 
çüğü de Moskovanın cenubunda bilecektir. Küçük Don havzası artmı~ır. lerek telenkler konacaktır. kata sahne olan memleket Kımn 
nebean eder. Küçük Donun birçok asırlar bir Türkili olduğu- ı Havzanın zen~in madenleri yarımadasıdır. Alman kuvvetleri 
menbaı Kursk şehri (\İvarındaki d ı·ı d ·b'd 1 k '- d il ı• h t • k "' } b na e a et e. en a 1 e er pe .~O.":'- yanı yliz e e i seki;cı şark tarafın- 1 a r a 1 Kınmm mf'rlcezi Akmescidi za -
yayladrr. Mecrasının uzunluğu tur. Mesela havzanın en buyuk dadır. Antrasıt cınsinden olanı tettikten sonra Yayladağlan111 
r 020 kilometredir. Suladığı ara- tepesi Kurgan mesciddir. Kale 1 da buradan çıkar. Ha\'Zantn orta zortayacaJclan yf!rde bu silsileyi 

KANDEMiR zı 9qooo kilometre murabbaıdrr camıi manasıqı ifade eden bu öz tarafından daha ziyade kok of- mücadele çevirmeyi tercih etJni,lHdw. 
T efri ke & t08 ~~~~:........... .. ...... .... . .... . Bu nehrin mecrHının büyük türltçe adlı tepenin irtıfaı 369 mıya müstait yağlı kömür çıkar. ı Çola seri i1erliyen zırhh tank 

l bn kısmı Ukrayna cümhuriyeti metre olup bütün havzadan gö· Yukarıda söylediğimiz vcchi!c • • • fırkafan Sıvastopo) ve Balta gib i 

Enver Paşan 1 n 50 n uaziai?dedir. Anc.~ 2SO kilo- rülmek.tedir. Eo k.üçü.k tepesinin küçük Don havzasımn ehemmi·! D U n de bir l htlk6r ılim•nl•n him.ye eden ve binle 
metrelık kıamı tunalı Kafkaaya de adı türkçe_ o_lup Üstbastıran-ı yetı yansından fazlası antreıııir ı' bin be, yüz m etre irtifaında bu-
iilke.sine isabet etmektedir. Bi- d B f S h b h d ı t a r a m a sa J..nlldı - 1 . e şehadet· naenafeyb Ultnynamn Kafkasya ır ... unun ırtı aı aı_ 1 a ır en o an zengin kömür madenlerınm 1 ..... lunan YaylAdağlannın timal ya. 

g Un er 1 V 1 ı kırk ıkı buçuk metzedır. Maden bulunmaıımdan ibaret değildir Fl\'Rt Miırakabe Biııosu memur- m•çlannı prka doğru takip ede-
ile h~rr .. ~~.ü .. yoktur. Küçük !havzasından Azak denıiine akan Avni zamanda çelık sanayıiııin 1 laıı, ·dün de ıhtikirla mücadeleye rek Kefeyi zabtetmifl~ir. 

--~ _ Don buyu~une bunun mansa_bı~- (Miyu.), KalmiYllJ ve (Volçıya) de merkezıdir. Srmafi Kafka!yn- devam etnıışlerdir. Dün, et ve zahire 1 Türk t•rihinde büyu"K rol we 
d 1 d t 1 ' ok dan l08 kılometre uzakta doku· ismınde üç nehn:. daha vardır. daki Grozııi petrol kııyıtları ha ı ıle ınani !utura l!ıffası uzcrinde bir l~hmi ol~ Rusların eline geç· 

Salon b i r a n a yaJ arın an ır amı lü~. Sularının derinliği ~z olup Volçiyanın kollan Samara Bık ve 
1 
latı Rostof üzermden kt.içük Do~ ıhtlkiır tarama•ı yapılmıştır. tikten sonra ise Fesdoıy• diye ad 

•ibi mll••ll6h Türk dellkanhları le dol" u ııgh~ları. da çok .. 0.'<!ug~~d~n küçük Bık dahi k•men havzaya havzuıntn ortasına kadar döşe· Fincaucılarda 19 nll<llllrada mnni- takılan bu fehİr bütün Kınm ya. 
• ıe7J»efa.ıne pek mUNıt d-ıldrr dabild. s- .. b -L· • 1 • r. 

• A • ~ :• • u. utun u ncnır ısım erı nen boru hattı ıle havzaya gctı- fatuı acılık yapan Yaşar, mal olma- rımacfasmın en 'bfiyük ticaret u-

Cewnet ~bi Tlirkil!ltanın ueu bu
aıtı Prü•DMS bir babçe:tı andıran 
ftn4t nak çiçeklerle bezenmiı, zum
rit -6f:ıi ,emyqil ve şen kasabala -
nnd• trirhlde, Dü~nbe'cleyiz. 

Yaman bir ie.ti~at idaresi kura
rak yillarca sade zulüm ctmış Çar 
ultanatnıın yıkılııı ruhlara &onsuz 
bh fenblık, eonüllere &e'VlDÇ veıdığı 
t41n inaaolaı hep guler yuzlu, hep 
tlmitb Ye teııdirler. 

Gıınler ne ~uzel geçıyor. 
Fakat ... 
Bu gunlerın bu kadar az (.ıacağı, 

lıu -,raru ~ınlR ltu kaclaı kuıa 

ıüneeği ve arkaı;ından gunılmemıı, 

.. ı.ıflaP-mi.o deheette, korkunçlukta 
Mr ihulllın kopacağı ktmın aklına 

plebilir, kııuın hayıtlınden geçebl
ftrdı ki ••• 

)'a:ıık kı, o kuıtuhıe gurıuaün evkl 
ıet.areü ıçinde, Türk1ııtanın bajına 

itte bu bıç akla gelmıycn 'ey geldı; 
•e ceQ11et yuı-.1 :. hır ana baba günü
llÜll balı bava ı nde, ıı.üthış blr 
anaf'JI ortasında at1ak bwllalı oldu. 

Kopan &u kıyamet kaç nnlyon 
• net kaç milyon - Tu-rkun canına 

lı:ıydı .. . Oının hesabım bir baib gône 
INrakalnn. 

Bıı kıyamet ne lca4iar aurda, onu 
da, pek yakında, daha rahat bır gun
M hesapları&. 

Şi-1.i, Diift!Obe'dekı hukunıet daı

nsiııe dönelım: Bakınız bü) uk salon, 
\&vana, duvarlar , her tarafa yeı

leşürilaı.t hıka lambalaı ıJe gunduz 
pbi aydınlık. Orta )eı.k:kl uzayıp 

siderı bem8oyaz ortülü mn ıının us. 
tind4! çatallar, bıçaklar, billur ka
dehler, 11unahiler, misk gilı çiçeklerle 
clokı vazolar panl ııarıl parlıyor. 

Son haurlıklaı bltmi~tir. Uzun e
.-ıi, uzus kollu cübbeletl içinde le
vend Türk delikanlıları neredeyse 
p.lecek misaf~rlerıni kar~ılamak ü
RN kapının önundc tatlı tatlı mu
lıaM>et ederek bekliyorlar. 

Nihayet, işte atlar, arııbalar sökün 
etti. Yaya plenltt de vardı. 

Ea başta: Düşenbe'dekı Bolşevik 

prnlsonunı.m kumandanı Marazof, 
mai1etlle soriadıa. Zatea bu yus elli 
ti,ilik si711f8' onlann 11re.tıııe •eri
Jiyordu. 

K&pH!a saygı ile kar,ılanaa ııtiM
firler derlı&l büyOk ulona alınıyor
lar ve eratla ev •llı"\J ır.fatile Bu -
laara Cllmhunelııl Omıan Hoea ıle 

Baıbl,e Nazırı veklli Ali Rıa Bey 
tara!ımlan sellalaaıyor ve lort yıl
lık dOAtlar Cİbi deredeıı tepeden ko
aup koauta. derin bir aandmiyet t
emde ..tradakı yerlenne otllruyer -
Jardı. 

Sofradaki firkleria çotu. yinl 
1erlılerl Raaea bı'Wilderlacla •lıbet 
sltglde ••imiytdai artUrarak ._ 
~... eclfJcııır. 

Taln• Ali Kıla lleJ, Halil Bey" 
N ifı Bey sfbi - 8iberyadald .. ret 
kampla..,.... luıç111 lrurtalarat r;el
nuş - Ttrld,.aı Ttlrlı:ler catra patn 
Rusçalarile m111'a'Yen7e arada aıra
da kar1117orlar. 

Sofrada, bir tek Jı:adın var: Jlolte
'rik ka rarslbnun aet'tabibhıin ltar\81, 
.aar\tın ,,. f4lll bir Ra bayaıu. 

İtki 70k. Bol bol a)'l"&n ve buz gibi 
terbeUer lçt1ıJOT. 

Fakat Oıman Hoca olıun, diğer 
Turklstanhlar olsun öyle taUı konu. 
tu10rlar; e kadar bot fıkralar anla
tarak mediaı ıtyle iyi i6ıre ediyorlar 

Bılakıs balıgı pek rncbzuldur. Sa. türkçedir Çunkü ayni isımlerı ·ı kt d ,.,_ b .. -k 1 ı· k k 1 m•nıdır. Al- •nlar b uraVI zab-
ki kım.enln aklına ne v tka, ne ta- hilindeki ba,hca tehirler Çugyef ı . J T.: L il d L• h l d h. rbüı .. ~: he ır. V'Ç I LuYl;'k santra ~ cl ığını ııoy ıycrc 111tış yl'pnıa ıte- .. - ,. 
rap geliyor. • İ .' şRna ura ın e&ı ne "er a 1 tun avzaya e t-ıtlrı cercya:ıı mcnııştlr. 1.:Unun iızeriM Ya,ann tetmekle ya nmad adaki evvelce 

Belgorod zyum ve 'Kam,.nskı- ta ... vo · - L_ 1 R 
Hele Tıırkı tan yaylalannın gil2el dir ' ..,., . r. .. .. venyor. ın11gazasını.ı ıkı l:uylu gönderılınlş ve mevcudu on bet fır- o an us 

kokuya kaynak Aydabıl~ek kadar · .. .• Maden havzaaı kuçulc. Donun Havzanın ba~lıca şehırleri L.u· ınanıf ... turacı oıı!aı a da mal satmak kuvvetlP.rİnİn ıeri k"1an kısmını 
ıtıa gömfilmıış, kekıkJcrle ortulmu~ K~çulc .. ~on maden havzası büyük Donla birlettiii nokta ilt: ~nnı l.:i, Corlofka, Stalino, Ma· ı •t •meyince dukkiınıJa ll!·ama yapıl- 1 ikiye ayırmıt oluvorlar. Bu ım. 
yamaı,;larında \Jcıalenmıı kaı.ularııı çe nehrın b~tun ha~zasının ancak şimalde Lisiltan•ki araaında tar- keycfka Kuımotorifk.idi~ mıt. 100 top Cl!:Vll bulunmuştur. M•-lretle (Akyar) Sıvastopolun arlık 
vırmelerı ... Sonra envaı nıılu haha. ~~OOdO kil~ke.~elı\ kısmını t~· ka doğru büyük Don "ibi teşki Muharrem feyzi TOGA Y ıııfııturacı Ad l ı~· evc verılnı1şlir. jkarRdan Ruııya ile hW;bir. muva-
ratla 0 nefiıı Öıbek pılavlan, hı~bıı· 1 e er. 1 en Urtul dağ ık r.ttiiı büyük kaviıin ıçinde'dır =z::ıı.:: --=- -=.. nl;ısı k~lmayıp tecrid ve muha-
nıuşt.ehl aratmadan, lezzet.le ~cmyor. olup ihtimal büyü~ Kafkas silsi-. Havza Azak denizinden k ırk be sara edilmiş bu1unuvor. 

Turkistana yeni gclmış Bolşevık lesinin devamı bulunmuştur. Son- kılometre fimaldedır. Madı-n ( A ' KPff"nin prkırırlalci Kerç. yanm 
zabitleri, kendılenni tutamıyuak; radan çökmiiftür. Arazi gayet havzaaı ,imalt garbiden cenubu S k e 7 l v Q Z iye f 1 ad11ıoınd"ki Rus kuvvetferi baki. 

- Meğer ne guzel yeml"lderınıı arızalı olmakla beraber tepeleri şarki istikametınde uzanan bir - .J ye~i y ıanikale b.Jiaı.ını geçerı-k 
varmış sizin! ... ılı~oılar H: İrtifaı bikaç yüz metreden fazfa müstatil olup t~li 380 ve arzı Kafkasyaya ilticaya çaı11'acaklar-

- Hızım lıer weyınıtz gu:ııeldfr. değildir. 165 kılometredir. Me"'!hasr 25 mr. 

cevabını alıyorlar. 1 Fnkat bozkır ve suyu az olan bin kılomelre murabbaından faz. K 1r1m1 n son Akyar (Sıutopol) limana ve 
Hakikaten, her şey o kadar gine!, bu çorak arazi kendi sınes nde tadır. burAıdalci nflkliyc gem:.lcri geceli 

hele bu do t haVD!ll o;>le ~!llzcl ki... değil yalnız Sovyetler Bırliğinin Maden havzası garpte Samara gündüzlü hiicı;m eden Alman 
Fa.kat rıcşelı sct1ler. kııhkaha!arlıı bdki bütün dünyanın ım :r.engın nehnnden başlar ve şarkta Ros tayy•releri tar•l=ından bombardı-

mcşbu havada birdenbire hın ırıbı 110. kömüı madelerını ve diğer cev. tof civarındaki Novoçed:askı f man edihm·ktedir. 
gUk ve sert bır ııes çınladı: herleri toplamıştır. Bütün Rus- den on beş kılometre şarka ka. •• d 1 Akm

4
m:idi alan Alman kuv. 

- Siz ne hnkla, hı!fo hangı cOreU!! !yanın kömür İstihıalatının üçte dar uzar. Buradaki zengın kömiiı mu a aa arı Vt>tlt!rinden bir ~umının Y2yla 
bu teklifte butunuyorsunaz? ilc.ısini küçük Don havzası ver- madenleri bulunduful 1 ürkterin 

- dııığlannı garpten ve Karadeniz 
Banu, hirdcnbıre yerınclen fırla - mektedir. Türk cümhurıyctlerin- hakimiyeti zarn;oınında malum o hoyundan Alma ve Ka~ nebir-

mış, dimdık dlkilm1ı kumandan Ma- df'n Kazakistandakı Karaganda lup bunlardan istifade edılmekte y azan : General Ali ihsan SabiS Jeri man"abınclan ('evirerek Ak-
zaro:f, karşı ında dırıreklerlnl ma!lııya ve Altay ülkesindeki Kuznetskı idi Fakat fenni bit suret'e tet· 1 1 

yarı dn hrr çenbeT içine a ma a. 
dayayarak sükün ıçını1e ktndı 1nc havzası dahil olduğu halde umum kikı on dokumncu asırda ba4la. l.':5KI ORDU Kl.JMA,\fıA .\ L.4ll/ı\'l>AN rı pek rnuhtemeld:Y.. Kefenin 

2
ab-

bakan Buhara Cumhurıe 1!1 O mıın Sovyetler Birlığınin aenclik mn- mış ve ilk tnbakatüliirz haritncıı 
H la H ba;.ı 1 r (8t ..... -ı ıa'·ıfed- d•ı•A•n) edıfnbıliı·. SovynUer cııddet.11 bı'r 11ıil· tı ile Kınm yanmadası ikiye. , ... ,. • oeaya 80Y .. yor... ayır ~ r yo • den kömürü istihııafatı yüz yırmi 182 7 senesinde neşredilmiştir. nn~ '' "" " ~· '° ~ .. ,.jel 
du J ·ı t d B d E l 1 ·ı · 1•70 berı:ıh ,.eıl. ıne havadıııı ındırme ve d !andan sonıa mağlup olarak gcrı nlmq old~n Karadenı e-. mı yon on ur. un an sek.sen sası surette iş etı mesı o "' k' R · iL ___ ._ • • b" " 

N Olıuuıtu' 1 k o,- dcrnzılcn ıısker çıkarma ı"şebbtı .. ıerl c.;ekıldıkleri :rın eıoır olanların bıç ol- j ı us üssü IUU'cat'!sının ve utuD 
ti • mi yon tonu üçük Don havza- &enesincle haflam1fhr. oiitiın hav. ~ '" ' 

Sesler kesilmiş, lcahkııhıılar dur - Bından çıkar. z.adaki kömürün miktaıı evvelce .}npaıok Kmm yannıacfııc;ını ımrııtle mazııa yarısı kadar nı<kC'ıi de> ıııuh.1- yarımadanın rnulnıdder•b taay-
muş, biitiin gozler bu Ud kı4iye dıkıl- Demir madenleri de yakınında yetmiş milyar beş yüz milyon ton zapt ve- ıaıüi etll'lf"k ntyettnde btılun- rl'bc nıeydıınlanndıı vera gerı ı;ekl-ıyin etmia Wİl>İ gÖrÜl\Üycw. 
miştl lm S k ki duklan zannolunmuştu. O tıu ı hten lırkcıı olu bırakmış olnıuları lcap e Kefe 'bir fUM laatla K.-ç • C-. oldu~undan küçük Don havzası tahmin edi işti. on tel ı er-

0 man Hoca, hiç istı!ini bozmadan ayni zamanda bütün Ruayanın den bu rniktann doksan mıh•rır onra Kırmı yarımadasını L!I• la iM- ıln. Şu halde yı.nmadndaki tekmil lı-öy demiryolune ftMl'b.tts. De. 
fakat herkesin duyabılecefj bir tonla I chbıi ü bir ay kaılaı· gecıkmışt.i. Eu- Sovyct kuvvetinin en a~iı yarısı d~obe claS- eteğinde6. Bir 

Çelik istihsalı merkezi olmuştur. tona yakın olduğu anlaşı mıştır rd 
ş~lc diyoı-du: I cm sebebı de, Suvyetlı!riıı Melıtopul nıahvolıııuş demektir. G ... ri kalanlar- CJ'k cıuni ve mektepleri va •· 

Eski ism1 ( Yuzuflc.a) ve ,.ım· dı"kı Altaylar müstesna Sovy ... l er Sır. - Bugüne kadar misafırımbdıııiz. y ıval'ıllda hazı hal'ekctl<?r yapnıalıı - <lıın ne ka ılıırnıın Sıvnstopol kalıısı- Nüfusu otuz binden fazlachr. Dö· 
Fakat artık yeter. Jier şeyı t..dında adı Staline izafetle Ukrnyna leh- liğinin hiçbir tarahnda bu kadıır ı ıııda ve bu Sovyet kuvnll<'rfııi ta- ııe JlU.:a eılelıifdıı;i ve ııe kadarıuııı kümhaneleri ve titiin falwik.a.rt 
bırakmak gerek. Madem k1 her mil- çeaınce Stalino olan çelık İmalit lz,.mrin kömür maden havzası ınmen ımba etmeden Kırmı istılı&- Kert boğazına çckflclıgi ı'M"(htıldfü. me.,n.dur. 
Jet kendi mukadderat.mı kımdtsi idare merkezi ile dığer çelik fabrikala- yoktur. ı na başlamanın mahzurlu oldağu - Gıı·it sefe.rıııı!c ve flrle.snrl11ki lecı fi. Muhenem Feyzi TOC.A y 
edecek, hür olacak, .tstıkliJine kav11- rına başlıca demir cevherler Kı. Altaylardaki kömür marfenlı!rı an anlaşılmaııındll aramalıdı r. Al - uelcı·•len ıstıfııdc cdCll Alman havıı 
şaraktır. O lııılde buıad::ı 1ı,tnıı ne? rım yarımadasındaki Kcrç hav- vesait ve ahali az o!duğundan anlar. AUlk denıJi ıınıaıın:feki Kı- f..uvvetleri l\toskotlnı ın gı:ıııilere bl- :"'""""'""'""'"" __ ,_.., .. .,,,..:,===-
Bakınız saat on bır. s~baha daha zası ile Ukraynanın cenubundalu layıkile i~etilememektedir. Sene ıl ku,vvetfori imha ve doımnlulerıni nrp kııcmalannı ınen :için tııddetli hü- [~ Vecizelerin serhi -
altı yedi saat var. Bu kadar uman (KTivog Roa) dan gelmektedır vi iıtıhaal 17.300,000 tonu hiı anlettıkten ~onra ilkteş•·lıı ayının 1.uınlar yapm;şlar ve ~o <lıye kadaı· 1 ı l 
hazırlanmanız ıçın killdır. Sabahı Vaktile bu zengin memıeket türlü geçemiyor. Halbuki kömii r ı oıdiiııcü hafta'!mılıı Kır.mm 1 trlisı ;;o a yakın Sovyet naklı)ôe gemismı T"""""'""'""'"""""""""'""""""'""' 
olunca yalnız şah i eşyanızı alarak, Osmanlı devletinin hükümranlıP.ı mevcudu altı yüz milyar tondan \:in tnarruzllll'a başlaınıştıııdıı-. 16 oatıl'mıılar v<'ya lıa•"•ıa uğratmış - Müaaınaleaaızlılı, lıendinı 
bütiln silahlarınızı, mtihlmmatmızı, altında bulunan Kırım Hanlığının aşağı değildir. lktcşı ınclc Odcsanııı tabllycsi "e bu- lardıı·. Şımr!l Sıvıtstopolda lkıııcl bır apmırccı HUerclı baılul• 
ağırhldannızı her şey1nızı bize bını- mütemmim bir parçası idi. On Yukarıda söyledığimiz vechıle ıadakl ı-on Sov,•et kuvvetlerinin Kı- Odesa mfldafaaeı olabilecek nıf? :a._ ı .L -~_.-

d J rılNt a-nı .,,....._;..,.... 
tarak giizellıkle eekllıp &syurdunuı. altıncı asırda i.içüncü Sultan Selim ancak küçük Don h•~~· emir rım •udafaa•ını takviye makıoadUc uMn şüphclidlı; Odesa tehıi Stalin 
olan Moskovaya gidccPğinlze dair büyük Donla Volga arasında bu yollari~ Moskovaya ve dığer sa. >ı·aya çıkıırılmuı yarıM&danm mü- hatllııın sol cenahında bulunduj'un- bir ıelıtlitlir. 
söz verınız. Biz de, bu aeyahatırılzi iki nehirle küçük Donun birbirine nayi merkezlerine bağlandıktan tafaasınclaki zayıflığı meydana lı:oy- dan bir kara taıu ruzun.ı kaı şı clıcnı G.orp S.nt ayana 
kolaylaıtırmak için ııiae her türlü !çok yakın geldikleri bir mıntaka. &onra 18 70 senesinden sonra iyı muştu. Halbuki Od~ada çetin bir mıyetle tabirin: Q}unmuştu: fakat Si- Miıııamahayı (tolerance) muka. 
yardımı memnmliyetle yapacatJmın rda büyük bir kanal açtırarak ce işletilmiye batlamtftır. 1864 ınuıJafu muharebesinde sinırleri bO· \astopol her şeyden evvel bır lıarp .,lliode kullanıyorıu. Bunun ma-
soz ~irlz. Türk donanmasıaı Hazer denizi- ıenesinde istihsal edilen kömürün 7.ulm'1f askerlerin Kırımda taıe bır lımnıdır; rlP11i~ karşı müdafauı nası haşkalarının düıüon Ye ka-

f De-vl'f:mt 'Vnr) ne sokmak ve bu suretle Hazer miktarı yüz btn tondan ibareı ncrji göııterell'liyecekleri işllı:ardı. kuvvetliGir; karadaa müdafaası için naatine sa:.·aı KQstermek, kendi 
::::a-=:-==-=:ıı:::=--======= denizi ile Karadeniz ve Volga iken bu miktar 188S de bir mil· Alnıanlnr Kırım ntGdaiaasımn zayıf P~rekop beuahına «uvenilnıüttir. dOşünl'e ve kanaatimizi aerbest 

T .. killl blkYIJe üe büyük Don ve küçülC Don ne· yon yedi yiiz bin. 189> de dör: noktalarını layıllile tetkik ederek Gcı·çi 1853-1856 Kırım seferi tee- serbeııt ifade ctme_yi t&tediilmlz. 
OIUntlJGr hir~rini bid>hine bağlı yekpare milyon sekiz. yüz b&n. ~ 905 df! buna IC'bre iyi hir mırlıkla Perekop rübc.1 •e r;eçen cilııan barbiııOe Al~ gibi başkafarınm da ayni hürrt-

bir Türk havzası baline getirmiye on iki milyon aekiz yüz bin. 191 l ben.ııhıııın yarılabileceğıııe ve fası. nıanlarm buray. karadan zaptetml, Jetle fikfr ve kanaatterirıl kabul 
İhtikar vakalanrıın azaltılma• i - 9 ı 3 d iri i ı ı ı s -• ·-•- bi L - - • çok çalıtmiftı. Cihan tarihini te. de yirati mjlyon ve 1 e 24 lasız şiddetll bir La ple S •aatopo o ma .r.rı ıualop- ı,.... r -ra ..... etmektir. 

~n daha esaslı tedbirler alıaması ta- melinden değittirecek olan bu te- milyon yedi yüz bin tona baliğ ve Ke~ istihkimlanna kadar da - da!aa.c;ı liızunıunu goııtermipe de Müaam.ahaııılık (lnı.elerance) 
ltarrüı· etmiştir. Bu cümleden olarak ,ebbüı İstanbuldak.i zimamdarlaı olmuştur. yanmak mOmkün oldu~una kanaat Sov:;e~leıin mevcut ultl istiblcimlan buoıın zıddıdır. Tan1 kendi fikir 
F17at lılarakabe Btr.a t .. tilitmm araııındaki rekabet ve. entrikalar· Küçiik Don meden haYza11 zctlrmitler \'e buna KÖn hazırlan - modem tahkimat ile 1!h:umu kadar ve kanaatlerini fled sfirmek, bun.. 
da yeniden ıakvıyeal ltararl84tırıl- dan dolayı yarıda k.almıtbr. On Bolşevik idareaine seçtikt~n aon- rlıktan ıonra taarrnz et.ın~ierdır. 31 takviye ettikleri tiiphelidlr. E•kJ ları herkese yOklemei: ve bukeae 
mıtıır. Gen1t bir tefldlitJa ibb1'ir yedınci aaırda Deli Petro bu azim ra yedi milyon üç yüz bın tona ilkteı,rinde ve üç ıkincite~rindc nıU. tahkimat ise Alıııan taarrus kuvvet- zorla kaba! ettirmektir ve ba~ 
mileadeleaine ııece clndus devam ._ tetebbüae giritmİf ye lakin Tay. düşmiiftür. Bundan .ik~ milyon şar eden y~ıılarımızda t.afeıl ettiil-1 lerine karşı rmcak bir Jraç gOn mu. herhangi fikir ve kanutte aaygı 
diı.ek, Beledıye •e zabıta teştUitı, gam ele ııeçirdiği halde maksadı- yüz bin tonu antrasıttır. Ancnk miz vcçhlle Alınan ve .Rumen ordu. kınemi!t edebilir. Sivastopol bizde göstermemektir. 
Fiyat lıliratabe Büroeuna daha .,._ na muvaffak olamamıthr. 192 7 aeneıinde Çarhlc devrinde- ları, 14 fırka kadıır tıthmln edilen pek deı iıı habr:dar nyandırchfından Mfi~mahas17.lık böyle olduğuna 
nıı :rardnlı yapacaktır. 1_, "k bal"w I t 1932 Sovyet kuvvetlerini cierck ilkteşrlnhı j bu~Onleıde Sivastopol etrıt!ında cc- gön nedir. Muasır !flosof S.nta. 

Aacak on sekizinci Hnn ıon· Lİ mı tara ıg 0 m~ ur. on "'Ünlerınde Pcrekoı> berzahını reyan edecek nıuh:ırebelerln bizce TASHİH - telileddin Ezinenla d · 11" it 'lyo tonu bul "' ı yana onon chodperestllk> oldu -lannda Rue imparatorıçea·ı ve e ıse e 1 a ı mı n - ı h "d... ı b1 ı ı.. k t ı· · "' s· t 1 laki dfiak6 ntlaltamısda çıkan (Sabnemh. yarmış ar ve emen eı uet ı r ta- ,,aş a es rı varuır. ıv~ .opo ı ı'.:una söy1üyor. Hodpeı-estlik ise 
Pruayalı bir Alman Generalinin mu,tur. kiple fklncitc«rlnin birtnc; ailnü bıı Rus Kftradenlz filoııuna 11.'dinee, bu. 

deki Teud) baıhklı yaııaının birinci K k D d L - ... " kendini tapınırca !l'Yerek ba,ta-
kızı olan ikinci Katerina kanalı üçü on ma en novzuın. kol Un Sivası.opol "1mal:ne kadar ııun iltica l'dcbilN·eın ıliğer bir denı:: 

ıüıml'Dll 6 inci satırındaki ç6ken ke- _J'ı '- .. .• . ,_ ~ .. sınrn haldmn t.nmıamalr, başka-
yapamamıfN da hu üç Qebrin dan istihsal ecıUen "ömurun mııı;· ıferlemi"lcrdir,• dJg~cr bir Alman kolu iııı-;ü yoktur. :-iov11rostea nıahfaı bir 

lımesi cirlrin, 21 bıei aatırıodalu ney- OO 000 9 3 c. .. ~ ının bakkına, menfaatine, dil-
llyeyiın kı kelinaesi ne bileyım ki, 2 havzasını tamam.ile ele geçirmiyc tarı 19 34 de 6 t .4 • ve 1 da ~arkıı doğru Kerç bo~aıı ıetıka- liman ise dt tant!T vs"ıtalan kil fi Ul'- şfinc:aiH, brıMtine aldırmamak 

muvaffak olmucztur. Gariptir kı de 65.200,000 ve 936 da 75 metinde çeltiten So"""ctlcrı ıakip et- ~ildir. Batom M•lcce hrr ticar-.c li . nci ıtltunmı 33 ilncil aatınndaki <he. " 3 7 d 7 7 ·" 
k•nalı sonraki Çarlar dahi Türk- milyon 200000 ve 9 e ıııiştlr. Bu Alman kolu ıkJncıt .. , . rnıınıdır. Buradıı deniı knvetlcr1 yeti edebi7e> (heyeti edibt:) ve mü- J 
lerin açtıg-ı kadarını da açama- milyon ve 938 de 78 mi yon '400 rinin üç6nde Foılosia v,ıv.a Kete lı- bıı.rınıımaz; Pot! b;r harp limanıdır, teaddit defalar seçen mudhike kell- ı 

ntesl de bir tertip hatası olarak muz. mışlardu. bın tona çıkrnıthr. mıınını ve şehrini zaııletnıl~ll'rdır. fakat butfüı Kıırııdenfa tilnmnu nıu-
Bırr-nk büyük kanallar yapan 938 de Sovyetler Birliğinde is. y d d ki S t f k 1 hafua edemez. Şu halde ümitsiz biı hike ,eklillde çıkmıştır. :sr arıma a a ovye ır a an ne . . __ 

Özilr dıleris. Bolşeviklerm de Volga - Don ka. tihsal edilen kömürlerin yekunu vazıyetıe goruneıı bu filo acabıı n 
nalı teşebbüsü alum kalmıştır. 126,200.000 tondu Bu ıınetle kadıır zayıf ulular tekmil lı:uvvet lôO olacak? 

İTİZAR - cGölge.> edebi roma. Bu kanal yalnız Volgayı değıl ltiiçük havza bütün Sov~etler binden atalı olm17.uğı .,. bu lru•- • ..,, Or-. lr•_.._ .. 111•11 

nınuz, yaaımı:ı.ın çolduiundan bul'tln büt" l:ıüyük Türk•tanı Avrupa- Birlıği ltömÜT istıhulihnın yüzde fttın .iO bİ1ldf!'ll fnhısın11t Alınarı·.t- :r ... 1ıı. c.ı.n.ı 
konamadı. Özür dileriz. U IHS r iiıiiiiiiiiiiııioiıiiiiiiiiiıiıııiııiiıııiıiiı.._ .... _ ,... .... -...- , ya açaQk ve aradaki iltt.acli mü.164 kıamını temi• .._ifli. 8x 1t• nn elhw Hir H'1rit ofctaiıı tahm n A AN SABIS 

lır. 

HaJdlratte mhaınaJaasıshfı• ta 
rifi ile hodperatliğln tarifi btri
birleı1M nnıtabılı:tır n ıınuıall' 

flloeofıın dedigi çok Ontradar. 
Hodpereetlitf bir kim• ele se•

ms, bir kimse de llzerine ahuı. 
MiJMınabuuıhp ;raraoan da ay-
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yeni sene içlimalartoa 
797 inci glbı 1 

1 
iNGİLİZ TEBLilit 

KAH}RE 4 (A.A.) 

Amerika 
Almanyadan 3 

milyon dolar 
tazminat istiyor 

r ..... .............. ' 
Baıvekil Dr. 
Refik Saydam 

Almanlar 
11 İngiliz 
vapurunu 
batırdılar 

Berlin 4 (A.A.) Alman 

başladı 
(J Vıci ı4h.if... ıkM•) 

nutkunu :soylemıştır. Lütfi Kırdar: 

Tefrika: t04 Yazan~ c- Değerli arlcadaşlanm, her sene 
olduğu gibi yine sızlcl'le bütün fRa· 
liycl sahamıza şamil ıcraaı ımız hak· 
ıcuıdn bir konuşma yapmak fırsatını Ethem efendi bu korkunç haberi duyar 
elde etmiş bulunuyorum.~ 

Ortaşarlrtaki inglliz hava kuvvet
leri umumi karargahının teblifındc, 
Castel &nito hava üıısilne Yl\Ptlan 
alun hakkında tnfSlliit verildikten 
sonra Gambut bölges.inJe Tobrok ile 
Bardia arasındaki yolun cenubunda 
bulunan er.zak depolarının bombalan
dıgını Uiivc etmektedir. Hücnmu mü
teakip ba-zı yangınlar olmuştur. Si
cılyada Clçatndıı bıl' kukfirt fabn'lta
sı, 2/3 lkıncltcşrin gecesi, deniz t.ny
;)arclerl tarafından tekrar taarruza 
nğrnn11ştır. Fabrika Ü?..et ine iı:.abet
Jer kaydedilmiştir. Pnseıo burnu tel
si?. i11tasyonu 2 sontcşı in1e mitrnl • 
yoz atı\ınc tutulmuş, erte~l s-ün yük 
tı-enlcrinc yine mit.ı·aly<iıhı hilcum -
laı· yapılmıştır. 

lngiltere için A.merikatla 
5 harp gemisi gap:ldı 

Ba•ın Birliği tfzaları için 
verilen ziyafete 
şeref 11t1rdiler 

ANKARA, 4 (A.A.) 
Londra 4 (A.A.) B.B.C: 
Amerika hükumeti Robin Mo Bnsın Rlrliğl Kon~··esi murııh. 

or vapurunun bir Alman denizal_ hasları şcıclınc .Matbuat Umunı 

denizaltıları Atlas denizinde ce. 
man 5 3 bin tona baliğ olan on bir 
ticaret gemisi ile bir İngiliz torpi· 
do muhribini batırmıslardır. 

Bir Alman vapuru t~rpillendi 
Londra 4 (A.A.) - AmiraL 

lık makamı dün gece Manşta düş 
manın büyük bir jaşe gemisine iki 
kere torpıl isabet ettirildiğini bil· 
dirmektedir. 

Dlyeı·ek siir.e başlamıı ve• C'-'vela duymaz, bre aman diye yerinden •tÇr8dl 
hesap işleri üzerinde izahat verr>rek ---·-----
!MO mali yılı ha">ılatmın 939 tah~ilü. o ~ün, kaputlarının, ~eketlerınln ı · ı.:them Efendı, bu l:orkunç hab~r1 
tını çok güç şartlar altında tamıımen nluna bırer kısa opa ve kablo te. duyar duymllz: 

tısı tarafından batır iması üzcrıne Müclürü Selim Snrper taıaf.ndan 
Almanyadan üç milyon dolar taz- bu akşam Gar ga:z.luornnda bir 

-sııpe verilmiştir. 
minat istemiştir. 

Almanya bu isteğe cevap ver- Dütün yerli ve yabancı ibaııın 
memiştir. Amerika Hariciye Nu- mümC'ssillerinin da\?CU' bulnndu-
zın Hull ile Alman mnslnhatgü_ ğu bu supedc Başvekıl Dr. H fik 
zarı arasında teati edilen notnlar Sa~·dam ile bazı Vekıller ha7.ır 
ııeşredilmiştir. Bu notlardan an kbuldunmuktuı. ~u _dnbvlcj;hgeç via~te 
ı ld 

~ .. I h .. 

1 
ıı ar ço samımı r ava çın-

ALMAN TEBI .. İGİ 
RRRI.İı\', 4 (A.A.) 

aı;ı ıgına gore mas a alguL.ar, d 1 1. i · t" 

A
. .k c·· h .. t f d e ( evanı eı ıp g bnış ır. 
merı ·a um uncı~ı ara 11.1 n_n, \. ~ 

h<ız.rlanan ı:e Amerıkn gemılerı. - • • • • • • • • • • • • • • • • • ., 
Alman tebliğı: - Brltanya ıaşc 

vapurlarına yeniden agır daı belcı 
ındırilınıştir. Dcnıuıltılar Atlanlıktc 
bir torpito muhribıle WP~ ckün ii3 
lıln tonilatoluk 11 tlca ret 'ayuru ba
tırmışlardır. Ayrıca üç vnpur ve bir 
torpito muhribi torpil ısabetile cıddi 
ha ara nğramıştır. 

nin batırılmasını korsanlık sny~ıı n 1 • notayı Berline bildiııneyi reddl·I m a h s iı fa ret 1 
miştir. • .. :ı U li 

Bu red, notanın yesmen veril. .. , rc~l''e V" k~· ı ı·ı~ı·ze 
miş olmasına rnğmen yapılmıc:tır .• auı. i Ü m 

V t>..sington 4 (A.A.) - Birlr- ft f h • b şik Amerika Bahriye Ncznre'i s 1 a 1 İ r n 0 ta 
ödünç ''erme ve kiralama kanu-

Şimali A frikııdıı Alman Slu'kaları 
Tobnı'k ynkınıııdu Brit<ın~ a topçu 
rncvzllcılni ve beton ıı:ıııakları bom
halumışlardır. Rir düşn•nn tııyyare 
ıncydanınn hücum edilm~ıır. Düşma
nın lrliçük hava teşkilleri Almanya. 
nııı iınal doğusu üzerine biı· akın 
Japmışlardır. İşgal altında bulunan 
topraklar fizcrine yııpılan diğer biı· 
alnn ~nasında bir Bı iıanya bomba 
tayyaresi dQşiiriilmüştür. 

nu mucibince tarızim edilen prog t ev d ,. ~ t t ,. 
rama dahil olarak. büyük Britım. ll 

tTALYAN TEHLİÔİ 
ROMA, 4 (A..A.) 

ltalyan orduları umumi kara rgiı
hının 620 numaralı tcbiiği: 

Sicilyada dün gündüz ve gece tn
cl.liz tayyareleri Sirakusa ile Licala 
araııında baıı mahalleı•e taarruz et -
mitlerdir. Bazı evler basata uğramış 
tn-. S1villerden bır 'kaç kışı yaralan-
111ışt.n-. 

Av tayyarelerimiz Wellinırton ti
pinde bir Uıyyareyi sahilin bir kaç 
•ıil açığında denize düşürmilşlerıhr. 

.Alman tayyareleri düşmanın toplu 
bir halde bulunan arabalarına taar. 
ruz etm\şlerdir. 

GiiJıin ga•ı•r ........................ 
Nutkun 

hariçte 
akisleri 

ya için kafilelere refakat edecek 
50 gemının inşasına müsaade 
edildiğini bildirmiştir. 

Bunların yirmi dördü Marf' ('! 

land' ela, on iki~i Bostoııda, se.kizi 
Pugctsound' dn altısı .FnadelfiyA. 
da yapılacaktır. İn~aatın 300 
milyon dolara mal olacağı tahmin 

ediliyor. 

SOVYET 
tebliği 
(1 '"cf •alıifedın cltvıtm) 

Almanlann akim kalan 
tCfebbüaleri 

Moakova 4 (A.A.) - Yarı 
olarak bildirildiğine göre, Mos
kova cephesinde Nara- nehrini 
geçmek için Almanlar tarafından 
yapılan bütün teşebbüsler her de· 
fasında Sovyet kuvvetleri geri 
püskürtmüş ve tardetmiştir. 

Tul.ya yapılan taarruzlar 
püskürtüldü 

Moskova 4 (A.A.) - Pravda 
gazetesinin harp muhabiri bildi. 
riyor: 

Son iki gün içinde Almanlar 
Tulaya birkaç kere taarruz etmiş
lerııe de bu taarruzlar geri püskür 
tütmüştür ve düşman ağır zayia. 
ta uğratılmıştır. 

g\itmüyonız. Bilakis bütün gaye- Dünkü pazaTtesi gunu cenup 
miz, bu kuvvetimizi sulh amili cephesinin birkaç kesiminde ce· 
olarak kullUlmak, bir inat yÜzÜn. reyan eden şiddetli bir muharebe 
den deryalar gibi bc,eriyet kanı neticesinde Almanlar geri piisk\iı 
akıtan milletler arasında bir in. 1 tiilmüştiir. Düşmanın bir kasa. 
aanlık vazifesi görmektir. 'bayı zabtetmek için yaptığı teşeb. 

Cümhurreisimizin bu insani ga- büs akim kal mı' ve düşman tar. 
yeden açıkça bahsetmesi de mu. dedilmitıtir. 
harip olsun, bitaraf olsun bütün Askeri vaziyet 
Avrupa milletlerinin _ hassaten Lonclra 4 (A.A.) - Son alı· 
dikkat nazannı celbetmİJ ve o nan haberlere göre askeri vazi. 
nıilletJerin matbuatı bu güzel yt"t şudur: 
söı.lerclen duydukları tahauüaleri Moskova meydan muharebesi 
•İtayifki.rane ifadelerle izhar et- en nazik safhasına girmiştir. 
lbelıte balunmuı!ardır. Hakikaten Kalinin çevresinde Ruslar inis. 
~ faydasız boi°'manın bir pn yativi ellerinde tutmakta-dırlar. 
OftÜnii almak kabil olar&a batllca Moskovanın şimal batısında, 
lnnİc:I hep Türkiyenin aklı selime Volokolamsk istikametinde, Al. 
ve İnsanhia istinat eden ıiyaaeti manlar hücumlarına devam edi-
1•1-iade tabaıkku kedeeektir. O yorlar. 
sünün biran eYYel gelmeeini ise T ulada Alman tazyiki artmak. 
bizim kadar samimiyetle. temiz tadır. 
Yiirelıle temenni eden milletler Doneç çevıesinde, Alman hü· 
belki yok den~dc kadar azdır. cumları devam ediyor. 

T A.SVİRİ EFKAR Kırımda vaziyet vahim tel ak. 

Genit bir Alman 
Japon plinı 

(Bfri11ci aahif«Un d~vGm) 

gönderilmekte olan malzeme 
aevkiyab kcı&ilmit bı&lunacaktır. 

cBazı mü,.:hitler genif mik. 

ki edilmektedi.r. Bununla bera· 
her Almanlar kendiıerinc Yayla 
dağ üzerinden bir geçit teminine 
muvaffak olamamışlardır. 

Almanların Kerç ve Teodozye_ 
yi ıreçtikleri hakkındaki haberler 
asılsızdır. 

Havalar aoiudu 

( Btrinei aahif eden dıı·am) 
- Almanynda l\leı kc:ı \'e Ccnuıı 

Amcıikasının taksimi h.\kkında Al
man hükumeti tarnfındım ynpılmış 

ne bir haı·ita ve ne ,le dünyndakl 
dinlerin lağ-vı hakkında lıı· ve ika 
nwvc-ut dc(tlldh. Hunların her ikisi 
de en adi ve en küstahça sııhtckiu·-

1 ıklıırclır. 
Bu iddialar o derece hoş ve mi

nn-ızdır ki A1ınan hükunırti bnnlal'ln 
meşıı:ul olmayı lüzumsuz teliikkl eder. 

Alman hükumeti, bu notayı diplo
'lmtik yollarla btitiln hltnraf hül.:0-
.nctlere ve bu arndn l\Iıırkc-z ve Cc
'!up .Amerikası hiikunıcucıine tevdi 
etmiştir. 

Birleşik Devletleı· Reisı 28 ilkteş

ı in tarihli nutkunda den:z kuvvetlcıi 
tarafuıdan bir Amerikan destroye. 
ı inin 4 e~ llıldc ve diğer bir Ameri
kan dc-.stroyerinin de 17 1lktcşrincle 

hücuma uğramı11 oldııı;-unu bildirmiş.. 
lir. 

An1eı ikan hukfimeti, sanki ateş n. 
rılmasının önilnc geçmek ı·h etile ha
r<'ket eylemiştir. Fakat at<'; ncılmış. 
tır. Ve tarih, kimin ilk ateşi nçtıf:ını 
tcsbit etmiştir. Sanki Amrrikn hü. 
·uma uğramıştır. Hakikııttt' i. e Al 
'llnn denizaltıları kumandanların ıı 

verdiği habcı·ler ve A mtrfkan lıah

ıi~·aıi makamlarının Tesıni beyanat 
lanna nazaran h11dls<'ler c ıylc cere 
yan etmiştir: • 

4 eyl01 hiclisesinrle babis 1111!\·zuu 
olan Amerikan Grec-r torp'to muhribi 
17 ilktcşrin lıudise inde i"c Ameri
kan K<'a ı ny torpito muhl'ihidir. 

Greer torpido muhribi ln~iliz 

kuvvetlerile sıkı askeTİ isbirlı··i 
halinde bir Alman deniz~Hısını 
saatlerce tnkip etmiştir. Bu takip 
esnasında deniz iç.inde bulunan 
Aiman denizaltısına denizcıltı 
bombalarile hücum edilmis'i~. 
Ancak bu hücum yapıldıktan 
sonradır ki Alman denizal ı 
kendi muharebe vcısıtalarını kul. 
lanmıştır. Torpido muhribi deniz
altı bombalarile saatlerce faka• 
netice:iz olarak takibe devam ı-t 
mi,tir. Kearny dec:troyeri bir ge
mi kafilesinin himaye gemisi ola. 
rak seyretmekteydi. 

. Bu esnada Atlantiğin başkA 
bır noktasında Alman deniz kuv
vetlerile bir savaşa tutusmus olan 
ikinci bir gemi kafilesinin imıfot 
işaretleri alınmıştır. Aıınun Ü7c. 

r~ne Kearny yolunu dt"ğiştirmi" 
br. Muharebenin cereyan t"ttİğı 
mahalle gitmi~ ve bir Alman de. 
nizaltına denizaltı bombaİarile 
hücum eylemiştir. Ke.nmy'ııin 
denizaltı bombaları attığı \'e bir 
az sonra 3 torpil atılıp bunlardan 
birinin destroyere isabet eylediği 
ni bizzat Amerikan Bahriye Na
zırı Knox teyid etmiştir. 

Alman hükumeti. -binnetice 
tunları m\if8ıede eder ki: 

tutmıya muvaffak olduğunu; a!Sker !erinden oriilmilı;ı usturpa y~rtcşur. Bre, llman •• 
aileleı ıne yapılan yardımın gıttikçc mı~ olnı-ak takım takım harrı mryda. Oıye, ıııçradı. Neı1ıl "ıcramasın ki, 
genislcdiğtnı, bunlarn her ay 225,000 ııına ~iden tnlt•bcleı, bıı·ıncl Ç11 uş birçok mahrumiyetlere go~üı; ıı:erer<>k 
lira tevzi edıldığinı, bu miktuı ın ııe- :ı-;tht•m Efendının (bitaraf) kalması- Elmdryl' kndar mektebe ven!!~ emek 
nede 2,700,000 Uru ı:ibi buyuk bıı· t d 1 o d h _.__ 
yekuna bnlığ olduı,'1lntı sLylcmlştlı. dnı ııı cmr6ı ilekr.

1 
d~lu 11 mu ac=n:: mey mahvolacak .. bilyilk bir ilmit ile çoıı 

L(ı f . K d . h anına ıı r c ı er. parlak gördflğü i11tikb5.l kapıları, ta
t ı ır ar ıza atına dr.vam ederek, j 

ALMAN 
te hl iği 

(1 inci sı:ıhifc:'m «UvomJ 
Kırımda temizleme hareketi 

sona eriyor 
Stcıkholm, 4 (A.A.) _.J\ııımda te

mizleme h:ıreketinin siiratle sona er
mekte olduğu şu esnad,1 Moskuva 
cephesine yeniden mühiın miktarda 
tank ve top göndel'ilınckte ve bunlar 
Moskovııya karşı ytlJulacnk yeni ve 
lıüyük taarruz için \5.zımgdcn yer -
Jeı-e yeıleştlrllınektcdir. Un taarru -
zun başlıca hımgi 16tikamettc yapı
lacağım anlamak henüz kabil dcğıl. 

dir. 
Yapılan tahminlere gtire Alman 

ktımandnnlığı zıı hlı birlikleri mer
kez ktısimlne ıe,·kctmeden eVV<'l snğ 
\·e sol cenahlarda btlhassa §idrlc.Lll 
olan nıukaveıııeti kırnıağn ~alışacak
tır. 

Naı·a üzerinde muharebelerin ~id. 
detle de\•aın ettiği blldirilmektcdir. 

Diğer cihetten Volkof nehri uzun
luğunca A1manlnr flerkıııeğc devam 
etnıektedirl<'r. ilk Alınan bil'llklerı 

ııehıi geride bıraknıışlaı·dır. 
il.adoga gölünün cenup ur.unun 60 

kilometre llıatısında bulunan Stolzc~ 
den b:ışh)·au Ucri hareket \'olkot:. 
stroy ıstikametinde timJllc doğru dc
\'am etmektedir. 

Lcniıı~ı·aJda kara harekatı Neva 
iizerlnıle Leningı·nd ile Sclı!üsscburır 
ıırnsındn me\'Zİİ tnanuz ve mukabil 
taarruzla rn in hisar etmektedir. 

Cumartesi günü Sovyet kıtaları 50 
kadar ı.luba ile Ne\·.ayı geçmcğe te
şebbüs etmişlerse de Almıın topçu. 
lan bunlardan biı· kııçıııı bntnınış 
· <:t tarafı da geri ıHinınüştür. 

r " 1 ·ARKANJEL'E 

INGILIZ 
KITALAR/ 
çıkarıldı 

lrana lnglliz 
kıtalar• yağıyor 

70 Amerikan gemisi 
filo halinde I n g il; z 
kıtalarına malzeme U 

g•liştiri !Jo-1 r 
LO'l\'DOA, 4 (A.A.) 

L•mdl'a ve Stokholmda a~'Tli 'LB· 

rnanıla iliin edildıginc göre dün 
Rusyn~'B mahınıs lııı.rılıı tayyare 
malzemC'si Arkonjele gelmiş bu
luıını:ıktııılı r. 

Murahhas olarak ~fınt!eı ilmi~ 
olıluğu Rusyadnn drın~n İngılız 
işçi birlikleri daımt meclis umumi 
kiitılıi Sir \\'alter Clll'ine, beya. 
nııtta bulunarak rekor teşkil c _ 
decek bir silıate mahk lngıliz 
H uı rica ne savne tayyarcle.rinin 
karaya çıkaı·ıldığını s-ördilğünu 

soyleml~tir. 
isvc~ ~zctclcri bir çok lıtiyilk Jn

gılız nakliye gemisinin Arkanjel li _ 
nıanına İngiliz kıtalnn çıkardığını 
yaımaktadırlar. Bu kıtalar bilhassa 
lngıllz han öalerine menııup ~ayya
ı e mürettebatından ve nıuklnlstleı _ 
Mıı terelckilp etmektedir. 

1\f ·r 1kt t 
11 1 

.aı ,, 
1
• 1 l\luhariplcr, evvelce verılcn (illtt- ınamile kapanacaktı . 

• narı , ısa . e c·ı.) e, ı ayet, 
Sıhhat ZI

. t 
1 1 

. il 
1
• 

1
- m:ıtıım l r;.,ıcıtınde. hn"-uzbnşı mcyda- Tabiidir ki, bu elim ntlyet kar. 

, • raa ş crı, uru uceze, t- I :falya \' •~ T ilk 
1 1 1 

. nında toplandılar. Orta devirlerin şısındıı, Kcrım Sebati Efendi de :fc.-ıa 
~, e.,.,rıner, cmn ş er , I 

'l'ramvny, Elcktı·ık ve Tunel İdare. harp ordulan v;ibı, O tanbullular) halde ~alamıştı. 
leı i, Sıılnr İdarı>ı;i, :;;ehlr Tıyatl'OSU, 1 bır tarafta, rraşralılar) da dığer uı. - Şımdi, ne vnpacağı:r.? .• 
Karan~ac: nıües <·s••lcri V'? Koıı<11er •

1 

r:ıfııı, kıırşı karım·a cephe nldılaı. Diye, kıvranmıya başlamıetı. 
vatuarın bir senclip !aali~«'ıini teba- Elebaşılarının (harp) emrını mutca Bu me lcd;:ı dr Ethem Efendinin 
rıiı etl'imııştil'. t 1 ııı, kupuUannı, ceketlerini ~tkanp ıekiiııı imclada yf'tişti: 

}MAR HARf;KETL'F:Ri ahıııık ıııopalar -..e u turpalarla bhi- - Ru işten kurtulmak için tek hır 
lııılf'rlne ı;alcurdılar. çaıe var. 

Sözlerine devıım cdc.n \ali, şehr1n 
imarı işleri m:erın<ll'.' de geniş i:r.ahat 
vermitlir. Bu ıı.ııhııuı naı.ıırnn Bele. 
diyeler Bankaı::ından istikraz <'dılen 
beş mılyon lııad:ın lbugilnc kadar 
,,44G,OOO lira alını ıı:ıtır. Bu paranın 
4 ınilyon liroı::ı ıstimlak ışlerlne ny. 
ı ılııuş ,.e i<:timliik sahalarından hl'T 
biı ın bır sene zarfında S,719.000 
tiıııyı mutl•cavız pııra sarfedllmiştır. 

Fakııl ıı('ılan ~·olların ve ıneyd:ınıa. 

m-ın lsUkaıııetl"ı mele bulunan ktıHm

lıır kıyııwllenmlş ve Şf'ıi'flenıniş ula 
rak yine satılıp p.ıntyn talıvıl eclıt -
ınck iızne Rcledircnın elinde buıu. 
nuyor. 

1-~mlnönü kazn«ınrla bir senede 29 
"-'adde ve 11oka\:, 6000 metrt' murab 
baı Rıı.falt tretuar, 11,4il metre mu. 
ı 11bbnı 'J)nı-ke. 44!lR metre murabbaı 
ıdı kaldırım, Fatih kaz.asında 14 ı;o 

t.;:ık "e cadde, 2030 met-re murabbaı 
beton trC'tuar, 3044 metre murabbaı 
~ose, Bııkıı köy kazasında 8 sıokak ve 
ı·.ıdde, Beyoğlu kazasında Sfi caddı 

ve . okak. Beşik ta~ kazasrnda 6 cadılı 
ve Mkıık, Kadıköy kar.a~ın.ıa 14 cad
(ic ve soknk, Adalar kuasında 13lı 

rol ve caılde inıta olunmu~tur, 

\'ali ve Belediye Reiııi Doktor 
Lutfi Kırılnr mu faı;ı;al izahatını eu 
ııözlcrle bitirmiştir: 

C'tlınlıııriyet Hükumetimızin bı

ıi daima takvlve eden yilksek muza. 
lıcrctleı i, muvaffakıyctlcrinıizin ha•· 
ıcıı fımılıclir. Bu ıtıbarla başta Mılli 
Şcfımiz İı<met lnönüne karşı şehn. 
"'ızln ınınnct ve şilkranlnrıııı tad-n. 

•<m•zlc lll'%t'tmevi ve l'ttonbulumu
t•ın de"'~ı lı cvlaılı nıışvckıllın ı llolı.

ıor Refik S .. yc.lam ıle CCmhurhP.t 
H iikümetine ve büyiikl~rlm.izc ba~lı. 
lıklarımm ve teşekkürierirrıı-zi hura. 
da, buzuı un uzda ıfnde elnıeyı hlr \"f'. 

ılıe bılirlm. > 

VaJın1n nut.lcu harnı-etle slkışlana 
ak taS''IP olunmuştur. 

So-ı alıın azadan glITI F.nver Hntur 
lıotanbulun gunılen ırun~ ~b7.elleşmeır.i 
huımttunda gostf'rdıii'ı gal'r<.'tten rlo 
ııvı Vnlıye teşekkür etmlt. mlltrnk.1-

llf'n tehı-ln yalntı. ana caddı lcnnin 
• ··il, iç soknkl&rıııın da nazan itJ. 
hıı rn alınma!<ını tf'mf'nni etmıştır. 

'Jiıtenkilıen Melıhn Avni Sozen de 
Ookwr IJOtfı iKırdara teşekkürlerini 

hıldırmle, \'nli de kendiıılne Merlıı1in 
ı:öqtnılığl teveccühe karşı teşekkth 

rtmlş.t.ir. Mütc3kihcn cel e be11 ılaltı 

kn tatil cdılmlş. ıkınel eel~ye Abd ıl 
''ııdir Knı·amiırsel riyaqet etm~tır 

ı•u cel l'cle muhtrlif maı:hatıılıır mü 
akrrf' olunıı nık ait bulıınıluğu en 
ıimenll're havale edihnl., ve Merlıı;. 

"Uma günli «ıplanmak 6zere daf\'ılmı" 
•ır. 

llurı>. p• :k hararetlı olJ· ı.:urett.e de- Dedı .. ve iKı>rlm Sebat! EfendJnln: 
'nnı eU.l vr, (Taııralılaı·) ın ~alebe- - Aman .. nedır o çare?. 
,;ıle hıtama erdı ... Fakat bırınci ta- Dıye 11orması ü:terlne, düıuncainl 
vuş Etlıcuı Efendi de., mah1.a arka- '°ylece i&ah etti: 
lıışlarının hatırı için, lı<taııbullular- Biz bu gece, ne yapıp yaparak 

dan hır hayli sopa ve uııturpa yeml~. ıı adan firar el meliyiz ve sabablc-
tl. n crbnden Kanlıca iskelesinden 

iş bununla htt!'c, bırşey değildı. dkar.ak olan ılk vapura yeUşeı-ek 
J· akat, meydan haıbınin taf~ılitı çar. l"ı·hal l11tanbula geçmeliyiz. !Xığru. 
~abuk mektep idaresine .. Umum Mc. '1, Mektepler Nazırı Zeki PaŞ4\ya 
ırntılıi AskC'rıye Nt!l.Brctıne .. ve hııt !ip, vkdanına iltica etnıeltyiz. Bc-1-
'ı ıldız sıırayına aksetmiş .. bu günı r!erdimlıe bir derman olur. 
t.ılu h!ıdı .. cnln elebaşılıırını arıı~ Olur mu? ... 
bulmak ıçln şıddeUl bir tahkikat b - Olur. 
göstermişti. Ethem Efendinin bu parlak dti,1in-

Hadlsenin mllşevvıkleri derhal m ne, Kerim Sebatı Efendiden maa. 
dana çıka'rllmış .. iklşe.r ay izinsb dört arkadaş daha i9tirak etti. 
cezasilc mektebin hapishanesine 8 '1u karar bir perşembe gün6 ve. 
mışlardı. Bunların aralannda, sını nlıti ... Derhal ifrar plinı tanzim 
i ııincisl olan Trab.onlu Abdülkeı di. Gece. şlddeUf bir fırtına çıka. 
Seb:ıtı ve 1kıncisi olan Uhr\li lbr:abıın 11k sağnakh bir de yağmur baıla
l~them Efendiler de vardı. dığı tçin vaziyet :firara ço'k mnsalttf. 

ValoA bu iki efendi, talebelerl har. Tehlikeli bir tqebbüsten sonra, ge. 
he teşvık etnıiv değilllerdi. Fakat bl. ceyansı mektobin yiikeelı: duvarları 
rl11i ınnrf başçavuıu, 6teldı!l de yine uşılarak firar planı muvaffakiyetle 

«ınıfın birinci çavuıu olduktan ittn tatbik edildi. 
hu hildiı>t•yi vukuundan evvel haber Fakat bu muvaffaklyet, pek kolay 
.ıermelerl lazım ıı-eldıği halde bunu olmadı ... Tam mektep hududunu a. 
\'RpmaılılclarındanM ve bilikis, muha.. şarlarken, karşı ııahlle düşen bir yıl. 
rlplerin aTlllarına kanştıklarından dırım, gecenin o zifiri karanlığını ay 
dolııyı. suçlu s:OrünOrorlardı. dınlattı. Açıkgöz nöbetçinin biri fira 

f<~them Efendi, bunu da hoş gö~- rllerl gör<!rek: 
kıı lla rp trlf'l'dunında mahza ar -

kndaşlarının hatırı ıçin yediği beş on 
.-opayı naıııl hazmetti ise. bu iki ay 
ttlmıı '\'e baplı1 cezasını da, slney\. 
('ckttokti ... ıl''altat günun biriı:ıde, ha. 
ıılMhaneyc vu acı haber ıreldi: 

- Kerim Sebııtı Ue Jbrahhn Et. 
1 eın. çavu,luk vaiifelerinı ifa etme. 
cllklt>rınrlen dolııyı tardolunacaklar ... 

/'•Dikkat: --..... 
1 Geııçlik ve Aşkın Ölmez 

de~tanını yaşamak :ifin 

Salonlarına 

M koşunuı. 

A B 
Fdm R 
a 

Muhteşem 

birden: M 
Dün)•anın bug1Sn en 

(Devamı 11ar) 

:········ı 

~H~ 
: Ilı. : 

~A! 
Kadıköy ı L ı sineması 

: E: . . 
: : 

BUGÜN : : .......... 
l\tiali gorülmcmiş harlkulide 

dlllcrde dolaşan: 
JEANNETTE MAC DONALD 

ve 
NELSON EDDY 

nin 

AY DOGIRIEI 
ccık ı;evılen A Muazzam filmini 8unuyor. 

R 
N Ayrıca: 

u 
G 

o 
ll"hhar ~enç artisti 

MIKEY 
RONNEY 

nin 

A •ı. _H_ü_&_ct A•A!!•R•Ç•ArllİşiıılşK•: .• &Nİİ& 

Da ha r C i c e k 1 eri 
Gençlık ve aşlt muclse!ini iiii~·AiiMDAR·ı . . . . ·············. . ........................ . 1 • I görünlh. n g 1 t e r 8 V 8 Ayrıca: 

Fransa aras•nda Buyük hiS!i film 

. b. h"'dl a..OGECEN/NJ;.ÜfASI 
yenı ır a •• ~ 

(Birinci Balufeden. tUvMll) 

tır. Karakol genıilerımız bır Fransız. 
gambotunun himayeı;ınıle giden bu 
kafılelerden bırtni keşfetmlş ve ka· ŞARK 

SİNEMASINDA 

Bugün 
lilr harika takdim edıyor: 

llemJeketimlade pek cofkun 
rağbetlede taşkın heyecanlar 
ı1yandırm11 olan İspllnyol :film-

lel'lnln en büyüğü: 

AŞK 
UYANIRKEN Yam&a ~ Alman - Japon planı. 

nın tatbik mevk.iine konulmak Ü· 
zere olduiu müta&-.-.ı- _, l 
Mib u'-d ~ır ar. 

ver, nm iatanwı batı v d 
.. "t e o.. 
gusuna mu ~vccan bir taanuza 
başladıktan sonra Alman ordula. 
rı Haz.er denizinin her iki kıyısın
dan Hindiatanın şimalbatı hudut.. 
lan boyunca ilerliyecek.J Japon 
orduları da Birmanyayı işgal ede
rek ve Bengale körfezİ!Iİ çevire
rek Hindistana ulaşmış olacak. 

br.> 

Loadra 4 (A.A.) - Mosko · 
vadan gelen haberler, havaların 
çok soğuduğunu ve bir iki günden 
beri her tarafın donduğunu bildi. 
riyor. Çamurlann donup katı 
lqmaaı Almanlara, .,zu- ettikleri 
hareket kolaylığını v erecektir. 
M~amafih müthif soğuklar bllfla. 
dıgı zaman mebzul miktarda kar 
da yağacaktır. Zırhlı vasıtaların 
kardan istifade edebilecekleri de 
fÜpbelidir. 

1 - Reis Rooeeveltin Ameri
kan torpido muhriplerinin Al
man deniz kuvvetleri tarafından 
hücuma maruz kaldığı ve bu su
retle Almanyanın Ameıikaya hü
cum ettiği hakkındaki beyanatı 
vakıalara uymamaktadır ve biz. 
zat Amerikan bahriyt>.tU makam· 
tarının resmi beynatlarile tekzip 
olunmaktadır. 

İsveç gazeteleri Rus esi derinin 
ıfııdelerıne atfen Rusyaya haı p mal. 
ıemesınin -ftkanldığını ve bu malze. 
menin derhal cenup istikametine sev
kedildığini haber vermektedir. 

Sır Walter Cit.rine, Rus sendikaları 
şeflerile yaptığı görilfbıeleJ'in tam 
hır anlaşmaya müncer olduğunu ve 
vaziyet m6uit olur olmaz bir Ru,. 
heyetinin Büyük Bıitany&ya gelece. 
ğlni de söylemistlr. 

ılımın yaknlanmıısı ıçın <. enubi Af. 
rlka açıklarına icap eden kuvvetler 
gönc.lerilmışLır. ingıliz gemileri ka -
ı:.ilcyi hııııııre eden gambottan, mu. 
hariplik haklannıız mucıbince kafı. 

lenin muayene cdilmc.ııl içın bir 1ı • 
mana ı;e,·kedilmeslni lı1temiştır. Bu 
talep reddedilınee vapurlarda" araş
tırmalar yapılması ıçın tedbırler a. 
lın,nuıur. Bunun üzerine kafüeyl 
teşkıl eden beş gemiden fiçil kendi. 
lerıni bat.ırmağa teşebbüs etnıışlcr • 
dlr. Fakat ara~tırma müfrezelerimt. 
zın aldıkları sert tedbirler sayeslnde 
bu teşebbüsleri akim kalmıştır. Al. 
manların Fransız •apurıarına mua
yeneden ~mekıenae kendilerini ba
tırmalarına daır talımat verdlklerı 
malumdur. Fransız vapurlarının bu 
teşebbüsü bundan ilen ıreımektedır. 

Balıkçının 

Karısı 

Em.Maiz bir muvaf f akiyetle 

devam e<:Üye>r. 

Akdeniz ikHnılnln sibirli a11kı, 

htilyalı ve gaş.yedicl musiki ve 
~arkıları. 

•As~iA"m =MOR•• 
Ayrıca: 

DiK FORAN 
ın bu he)ccanlar kaaıfirası 

SON AKIN 
Amerikayı ıeb(ljt 

Tokyo 4 (A.A.) - Japon • 
A merikan münasebetlerinden 
bahseden Miyako ırazetesi Ame· 
riltanın zaman kaz.anmaktan baıı. 
lı:a bir fCY düşünmediğini yaz
rnakta ve şöyle demektedir: 

Fakat Japoyanın tecavüz. ede. 
ll'Üyeceği bir had vardı;: Çünkii 

l
bu haddi aşınca sabır bir alçak
ık olur. 

Nifi Nifi gazetesi diyor ki: 
Meşru müdafaamızı düşünmek 

~CUl) çoktan gelıni11tir. Japonya 
fllnd' T 

L 'Ye kadar Amerikaya karşı 
Pemı; h 

1n.:uaaadekiir davTanmı~tır. A 

11 
• a ~adan Japon aleyhta-
~e devam etmiftir. Ja_ 

ponya mukabele etmeden bu 11• 

yasete tahammül etmemelidir. 

2 - Bilakis hu iki Amerjkan 
lorpido muhribi. Alman denizal. 
tısına hücum etmiftir. Bu su.etle 
Almanyaya hücum eden Ameri· 
kadır ve Amerikan bahriyesi ma 
k~mları tarafından da teyid edj): 
rruş bulunmktadır, 

Japon,. IOft aösinü SÖylemİf 
Tokyi, 4 (A.A.) - Bugün yapılan 

Basın toplantısında buktiınet 9Ölı.1isü 

Japon Elçigının Vaşıngt..ona avdetın
den sonra Sumııer W elles ile yaptığı 
göriifmenin görü.nüte gore Japonya 
ile Birleşik Amerlka arasındakı mü- ' 
t;akerelerln çerçevesi dahilinde ya • 
pılmıı olan yeı;ine görü:ıne olduğu
na iıaret etmiıtirö Bundan maada 
eözcü, Japonya ilo Amerika arasında 
ki müzakerelerin kcııllmcmiş olduğu. 
na da işaret etmiı ve şunu ilave et.
ıni§tir: 

Fakat, Japonya son so:tünü soyle.. 
aiıtfr. 

Hayret veren 
bir hadise 

(Biriı&ei •lt/tdft dffa.) 
DetekUfler Elçjyc bir tek yumur. 

ta isabet ettiğini ve Loı·d Halifax'ın 
binaya girmek l~in istical etmediğini 
söylemişlerdir. 

Elçi, detektiflere ctelit etmqiniz, 
bırakın, kendi urarlarma efleıısin
ler> demiştir. 

lrau lJlllİIİıl lataJan Y•iıyor 
Londra, ' ( A.A. I - B.B.C. : 
Alman ordularının Kafkasyadan 

cenuba akmaSJna minı olmalc ıcın 
kuv9etli bir Brltanya İmparatorluk 
ordusu yer almaktadır. İranrı 
tanya. Cenubi Afrika ve Binıl ı-. . 
ları 1aiıyor. Bn kıtaların teçhıuıtı 
Ame.rikadan sevkedilmektedir. Hava 
kuvvetlerile bcr&ber Amerikan mQ. 
tehassıslan da gelmiştir. !70 den fu. 
la Amerikan gemialnden mürekkep 
btr kafile filo halinde mütemadiyen 
Irana malzeme tafımaktadır. Hava 
makemesi hava yolUe aaldedfliyor. 

Libya fJe Ka&asya arasındakı 
Britanya lrunetlerlnin atır tankları 
Amerik&dan e*aektedir. Barılar Al
man tanklarına kat kat faiktir. 

Framu •llP• kafileei 
bombalandı 

Vichy, ' (A.A.I - Ofı ajn.nıırna 
Tunustan bildirildiğine göre bır 
Fransıı torpitosu refakntınde ve ita. 
file içinde seyreden {'esonncville 
Fransız ıılebi Tunus kara suları da
hilinde altı İngllız tayyucs.inın hü. 
cnmuna maruz kalmış.tır. Bombalar 
Q.'emlyl hafifçe hasara uğratmı~ır 
Yaralı ,oktar. Franısıı npnr kafiJeıi 
yoluna devam edebilmlttu·. 

iİlll-------· .. __ TÜRRÇE --· 

.......... ~ ........ ~ ........................ ~ ...... ~ ...... . 
Parlsin bir sokatlndl\ bir ceset ... Alevler ıçinde bir tayyare .. . 

Esrarengiz iki ölft ... l\füthJQ bir muamma ... 

fşte: OnUmUzdeki 

Taksim 
Cuma Matinesindea itibar&11 

Sinemasının 
Takdinı ed~ 

Pariste 10 gün 



••--.s Sahife : « 
r: ·· , ... _..,,..,, ... , ....... -,, k tlsat haberlerl ~ J 

L~1ŞE._Q.E_~.J'Rumen ticaret beyti 
Mektepler spor 

faaliyeti 
Evvelce bu sütunlarda 8 t.-şımi 

eani cumanc!Sİ günü öğleden ıon
u lstanbul liselerinin mevsim 
ff>Or hareketlerine meresımle ba~ 
layacaklannı yazmıştık. • 

Fakat Maarif Vekaleti son bir 
k ararla 6 tcşrinisanide ilk okul 
çaf(md a bulunan ~ocukların sa
yımı yapılacağını ve sayımda da 
~ocalann vazife alacağını bildir
diğinden spor hareketlerine ba,
lanma larih.i 15 ikincileşrın cu
m arte!iye alınmı~tır. 

Şehrimize gclmcsı beklenen Rumen 
ticuret ht•yetıııın bir iki güne kadar 
şehrimize muvasalat edcc•*1 öğrenil
miştir. Heyet, <loğrura Aııknraya 

giderek iki memleket ticııreti arasın
da tenı.ı hıı da bulunacaktıı·. 

Kıymetli 

amirimiz 
bir zabıta 
vefat etti 

Baş, Diş, Nezle, Grip, . Romatizma 
Nevralji, Kırıkltk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında gündfl 3 kaşe aluıabilir. Her g•rde Pullu kutuları ısrarla isteginit. 

2 , 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

s İkinciteşrlu 

m.::=:.t-::::+-i--.:t---t:::::+--4---1~1 

1-+.::,__ 

ı..::::;.ı---ı 

Soldn11 snfin: 
1 S ikinciteşrin cumartesi günü 

öğleden sonra bütün okulların 
epor yurtlan F encrbahçe stadın· 
d a toplanarnk Atatürk abıdesine 
~lenk ko)•acaklar ve bunu tale
b elerin söyliyeceği istiklal mımı 
takıp edecektir. 

Tıık11inı Başkoıııi!ll'rİ İ•ınail Vedat 
Ertan dün saat li,:!0 de vazifesi ba. 
ı,ıındıı vefıtt etn iştıı . Vedat ı-:rtan 

24,5 senelik memur olup vazifcsfnı 1 
ı<evcn, cesur \'e çalı,kan, fınıirlenne 

kcndısiui sevdıı miş ve şıındiye kn - 1 
<İnr 16 takdimame alını'j değ<'rlı bır 

kıu·akol amiri idı. Ôli.ıımi, arkadaş
larını ve ilmlrlel'lnl çok nwll'CS.'llr et 
mlştiı·. Cenazesi bu~üıı snıı.l ı 1 d<' 
Beyoğlu Zükür hast.anesinden knlöı 

rılaruk Teşvikiye camıınd,. namazı 

lalınılıkt.an Mııra Ferikoy ıl'ezarlığı
nıı defnedilecektir. 

9.': ~·:r~:ı HEllOS HOESSESATI :0::~. t::,.·~ 
!.Kaleden içeriye girilecek mahal. 

2. Birllk'ın wtdı, Surla yiii .. cıı uı;tti ve 
ıı.lt.ı duz tahtR, 3.Şnrap cirıı<inden lıiı 

ic.;ki. Tlltlı cleltil mi, U·:lb.se, Ter. ı 
~uzt>l sıın'attır, Ceset, G .B ır ııotıı, Hır 

gaye ııı;urıında cnnını vernwnin teı-111, 

Nefy cdı1t.ı, 6. Temaşa mıthnl!i, 7. 
Trrsi ördeğin bağıl"'l'l"lnsı, Yay, 8 Yıı
.ıııı rniıjdecilerinrlen, Bir ~ımah şaıkı 
viliıyetinılı, 9 . Akıl<'ııizd,• bir invillz 
11daın, Bir emir, 1 O .Haftanın qünlc
rinden biri, Cuyr! ııamiıni 

Bundan sonra and içme mern
ainıı y pılacak ve bili\hare de 
ıpor hareketlerine geçıleccktir. 
Yapılacak olan ııpor hareketle

rinde 4X 100 kızlar ara!lı ko"u ve 
erkekler tarafından yapılacak 
koşular ta kip edecektir. 

En son olarak d11 gec;l"n ıene 
kırmızı küme l1ampiy~nluğunu 
k a za n an P ertevniyal ile H aydar
paşalalar ar~ında futbol müsaba 
lrn.-ı yapıl a<'.aktır. 

Dundan !lonra kazananlara mij_ 
lı::afatlan verilerek yeni ııenenin 
spot m evsimi açılmış olacaktır. 

GUre' müsabakaları 

EmlnönU Halkevl 
kı• faaliyetine 

geçiyor 
Eminönü H a lkev inden: 6 ık n 

citeşrin 9 4 1 perşembe giinün~n 
itibaren kı~ faaliyetine giren Evi
miz aşağıdaki program dahilinde 
konferans ve temsillere ba~la:ra
caktır. Bu toplantılara ait giriş 
kartlarını Evjmiz bürosundan al· 
manız iİCa olunur. 

6/ikınciteşrin/9 41 perşembe 
günü saat (20) de: 1 - Konfe· 
rans (Tiyatro hatırala r ı) Kemıı.l 
E m in Bara tar~fından , 2 - Si-

ı.·'t-velce de yazdıg;mız gibi nema: . . . 
/ 

.. .. 
[fürkiy<" grokoromen güreş birin. 7 /ıkıncıte~rın 941 Cl~ma gunıı 
ciliti müsabakaları önümüzdeki ııant ( 20) de: 1. -· Konferans 
c um günü Beyoğlu Halkevı aa- ı (Hıı~ratın sıhhat iizerinc olan 
loııurıda başlayaqıktır. Bu müsn- büyük • tehlikeleri.) D r . Osman 
bakalarıı Anknra, İzmir takımları 1 Şerafettırı, 2 -· S:nema. 
ile Hatay, İçel bölgelerinden üçer 1 8 ' ıkinciteşrin, Q41 <'Uı~artesi 
g i.· <'olÇİ istirak edecektir. ıgünü saat (20) de 1 - Konfe· 

IVhisabakalara iştirak edecek 
ek pler cuma gününe kadar ı,~hri
rııİTc gelmiş olacaklardır. 

K.ıdın berberierln 
imtihanı 

rans (Havacılık) Arif Ahıskal 
tarafından, 2 - Sinema. 

ş:şll Halkevinde 
yabancı dll dersleri 
Şifli H alke vinden : Türkçe, ln

gil izce, Almanca, Fransızca. Ci_ 
Kadın berberlerin ımtılıanlarına çek, Şapka, Dikiş ve Biç!Ci <İC'T'!· 

d t f:.\ımnf Ccnııyetlerıııde başl:ınmış

tı r l\I uvaffak olan kadınlara birer 
ehlıyetnamc vcrilecektlı'. İmtihanlar 
bıı ıktcn sonra umumi kontrollere 
başlurıacak. ebllyetııanıetm karlın 

berber c;alıştırılmı)·acaktır. 

' ··-
Tayyare postaları 

Tavyar .. postalarına ın~bet art -
111 ıık ııdır. Bu cihet r:özuııunde tutu
l arak Anluırn • İstanbul hava St>fel'
ler. lıu ayın St•ı.unn kuılıı.r matılıııış.. 

Adliyedeı • 

Mahkum olan 
muhtekirler 

lerint- başlanmıştır. Kayıtlı olan
ların ve yazılmak istiyenlerin mü_ 
racaatları. 

Beyoğlu Halkevlnde 
yabancı dll dersli? rl 
Beyoğlu HalkevinıJ.en : Halke

vimiıde Türkçe, Fransızca, AL 
manca, lngilizce, biçki, clıkiş, 

şapka, çİQek dersleri bugün bnşla
mıştı r. K aydolm a k Wıtiyenlerin 
acele H alkevimize mürncaa etme: 
leri rica o lunu r. 

Bef kta• k1UbUnUn 
umumi heyet 

toplantlsı 
Be,ikta, G ençlik Klübü Bat· 

ı lığından: 8 ikinşiteşrin 9 41 cu
martesi günü saat 15 ~e Beşikta~ 
Akaretlerdeki klÜp lokalinde u_ 

Bcyuglunda, lı;tıklill caddesinde mumi heyet fevkalade içtima ede 
152 numarada gozlukçiıhık yapan ceğinden esas nizamnamemızın 
Jozd :Posbıyık, 7 lıra}a satılması la- beşinci maddesinde ya7ılı bir ıae· 
r.ımgclen ZeL maıkalı bıı ~oıluk ca- nelik aidatını vermiş azamızın 
nrnıı 11 lıraya satmış, yakalanaııık teşrıfini rica ederiz. 
duıı Asliye lkıncı Ceza mahkcmesı 1 R . ·· k t ı·dare 

uznameı muza era : 
tarnfıııdan 25 lıra pııra cezasına ve h . 1 · ·d h · 
L h f d kk' •• 

1 
cyetı rapor arı, yen ı ı are eyetı 

.. ır a t.n u anın .. apııtı masına 'h b 
ıntı a ı . mahl:um cdılmıştır. 

.ı\yııi mahkeme, bundan başka Mu- Tıbbi mU•amereler 
harrf;m, Sabrı Balcıoğlu. Hüııeyın ve 

Haydarpaşa ukeri hastanesi 
Snbrı Artknn adında doıt kİ.l1ıyı de 

941 942 b' · L• • •• 

t b 11• 'T.· L - senesı ırıncı tırr•ı mu-
• oıııo ı aı;tı0 ı uzerınde lı.tıkar yap· . 

4 
'l l 

1 9 4 
I I R 

mak suçundan tevkıf ctmlşt.!r. Suç. ıa~eresı sa ı u aı;ı 
.ıuıar bir çift otomobll lii..<ıtığiııd 270 ıtabıp Albay D r. Zahıt To!t•nun 
•lıra g1&yri mubık menfuat tcmı: et.- reisliğinde toplanm ıştır. 
• mi~ler<lır. Muhakeme, V3hitler lçın 1 - Unku m~ • hM· ı." ı 
talik olunmuştur. (bevl i y e mütehııııs:sı Dr. ~nd<:'t· * lrf.AllKgUBl'E GITMb'MEK tin Tosun). 2 - Es sı trombr>. 
i ÇiN SA117'E RAPOR tlLMJS _ penie vakası (dahilıve asıst .... ıı 
Ilır mahkemede emniyeti suıuı~ımal Dr. Ziya Göğem). 3 - T cn-ı«ulu 
auçundan dolayı muhakeme edilmek- kangren ( belviye aııı t ını D· 
te olan Bermınc adıııda hır kadın, !Suad Özgen), 4 Tali dnlak 
gcçenlenfP mahkı>m,.ye gıtnıemek için büyiiklüğii (dahiliye asi•tnnı Dr. 
Beyogluııda cloktor V rt.an Durnhur- Ziya Göğem), 5 - Ha-;:t>fr rfe 
}•a ndan, bogazını:lıır. hn~ta olduğuna gom, 6 - Nadir görtilt•n vıludı 
d1tir bir rapaı almış, mahkemeye yol tenasüli sui şekil (bevliye asistanı 
lamıştır. Dr. Suad Özgen). 

lll'nnirıeden davacı olanlar, mah-
Bakırköy Sulh Hukuk H iilj m · 

liğinden : 

'· .- '\ . . . 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençllkleıine mağrul' olarnk güzelliklerinin temadisini 

mümkün kılacak olun yüz tuvaletine bigane kalmışlar

lıırdır. Kadında dikkat edilıııetıi pek mühim olan nok

tn: CiJ.fin incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbiı- vazif<' içinde çalı§an ve yorulan genç 

kadınların biıunan düşmanıdırlar. Bedeni ve dımagl 

yorgunluklaıın neticesi guddeler, elastikiyetini kaybe

de:'ler ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarııı ( Rüz

gar ve t!'Üneşin de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu 

gilıi halatta ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; 

terkibinin kuvvet ve kudreti sayesinde cildi besler ve 

harabidcn kurtanr. 

.. . -. . ~ .. .. . . _· . ,... . ·~ . ··'~ . .;. . . 

1\.eşif bedelt ilk T8m, 

355!:!,50 266,88 BuyükdereılP. Sarıyeı Beledi~·e tahııkkuk şubP.si 

bınaı;ınıı, tamırl. 

3234,18 243,00 FatihtP. K irmııstı ııınhallesınde Tabhano med- l"tıl. lr'lduıı Q.fn1iıı1a: 

l.Kıılııı değil, 'fer~ı blr harfin o
Ke$if bcclcllerile ilk temınut mlk tarları yukarıda yu:ılı lşJer ayrı ' kıınuşu, 2.N .. Liee, Işık puçıısı olmak 

ayn açık ek-lltheye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat .:'rlti- lç:n ( I . ) ckı<ik, 3.İkı cllı kuruş. Bı
durluğü knlenıınde görülebıh. ihale 20/11 / 941 perşembe guııü aut 14 tirme. 4.Bir ~ö7 rengi, Ayllı' edilmi~. 

5.Rııbıt eclııtı, Dfı~manlık, fi.Hır sem. 
de Daımi Encumende yııpııacaktır. Taliplrrln Uk tt<mJnat m:ıkbuz veya timi?:, 7 .Resmi bir dhi~e. s. Oşüıne'nin 

~esınin taııılrı. 

mektupları, ıhale tadhındcn Üç gü;ı evvel ( l'abhane menıC!lı!Slnın tnıııir1 

içın Vılayet Nafia ve dığer iş 1çln fkledıyP. Frn İelım Müdıırlüğiıne) 

müracaatla alacaklın fenni ehliyet çe !Hl yılına ait Ticaret Oda!<ı ve. 

alkalarıle ihale güntl muayyen uat~e Dnımi 1'.:ncıınwnde bulunmaları. 

(9633) 
- ---------------------- __ 

zıddı. Buı·aya değil kar-sıya, 9 He\•t::I-

Yüz binlel"ce kııdının tecl'übe ettiği ve sevdiklerine tavsiyeden hali 

knlrnac!ığı KREM PEJtTEV'le günde ynpılacak 3-5 dakıkalık bır 

masajın ne gibi harikalar yarattığını llek kısa bir ııımntıda sız de 

muterif olacaksınız. KREM PERTEV'in yarım asırlık beynelmilel 
! ~-------------------------l ürkiye Cumhuriyeti 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniversiteye yaz•lın.l miiıldeti G/2 nciteşrın 1941 akşamı sona ere-

c·ektir. ( 96~01 

l stan bul Na fia Müdürlüf{ünden: 
17/11/941 pazartesi günü saat 15 de lst:ıııbulda Nafia Mııdurlliğü 

Fk IC•ııe Konıi yo•ıu o<ln ~ında f36!l!J.28 ı lıı·a keşıC bedellı Çava Kız 

Ortaokulu tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

l\tııkavde, eksjltmE', bayındırlık işleri geıı('I, husuııi ve fennl şartna-

n'cleri, proje keşıf huliisasile buna nıiıtefenı cll~cı evrak ttaıre ındc ~u-

nılcccklir. J 

l\hı\•tıUkat teminat (!!781 lıı adır. J 
İ steklilerin en nz lıir lanhhııtte ı:ıooın linılık bu ioe ı,..nzer iş yap-, 

tığına dalr idarelerinden ıılmış oldugu vC' ılrn1aıa iatınntlı n iııt:mbul t 

Vllüyeline nıi ı ıa ·.ıııtla eJ..v ,ltm~ taııhınden Latıl j!ıııılerı h:ırıç (:1) g.tın l 
evvel alınmış ehli~ et \(' !I tı yılın.- 11ıt Ticaret Odıısı \•e ıkalıırııe ı:cl 

nıeierl. ('1H !l) , 
r .. " 
1 T. ı~ Bankası 1 \. ., J 

KüÇük Tasarruf Hesapları 
1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Magıs, 3 AğuJtos 
2 lkinciteşrin tarihlerinde qapılır. 

.---1942 İKRAMİYELERİ--
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ZI AA T BANKASI 
Kurulut t.arihı 1888 - Selmayl!Si: 100,uC0,000 TOrk lirası 

Şube ve Ajanıı adedi: :::66. 
ıtRAİ ve TİCARi HE R :-1 ı-;vt DANKA 1\li.;AMELE LERt. 

Para bıriktirenltıre :?il.800 Jt· veriyorua. 

t.ıraııc Bank•POnda kumoarah Te ıı:.uınbaraıııı tasarruı beııap
lır.. ın:ln - ı :>:r. r,ı• :ırası buiuna ll\r:ı ıenC'tl~ ·1 deia celcil.>cek lı:ur a 
ile aıagıJakl t>liına r llre ikranıiy+> ı.i.cı(:ıtılacıı.ktır : 

(adet ı.o('" lırlltık 4,000 !ıra j 100 a,ıeL r,u iı}'&lık li/ıtlO llra 
' > ı>OO > 2,oıJo > 120 > .ın , 4,800 > 
" • .ı;ıo > ı.l"·O > j ıı;o • 20 > a.200 • 

40 100 > 4,000 > 

2 

3 

4 

5 
l-=~F:..+=+~l-!..~-4--.:..ı 

6 

7 

8 

9 1--1--4---'l--+--r 

1 t>;:;;~~~~__:;;~_;;;-~_;;_~~;;;; 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.:ıo Prc.graın 

7.:ıa Mü1lk 
7.45 H:ıbeıler 
8.041 .\ 1 ~ız• lc 
8.15 l<, vin ııa~ti. 
tı.:ıo ~ı ii<: ıı.:. 

* 12.:ıo J•rograı11 

1~.:: :; Tıirkfıl<'r 

12.45 lfılberler 
ı:uıo 1'11ı-kıiler 

13.~0 Mıızık. 

* IS 00 l'roı:ram 
UUJ3 ~l\ı·kılnT 

ııı.25 Konuşma 

18.-Vi Çocui' klübıi 
19.:iO Haberler 
19.4:i SubcsL 10 

dakika 
ı. :'5 Saz csetleri 
20.15 R. gazetesi 
20.45 Miıxlk 
21.00 Ziı•aat T. 
!!l.10 Fasıl heyotı 
21 8tl Knnu,m t 
21.45 Bando 
22.80 Ilal>l'rler 
22.45 Caıband 
22.ii:i K.ıparıış. 

' BORSA' 
4 - 1 t - 941 mua:lltltd 

Mikt4M 

' tondra 1 Sterllta 

1 ı ı ... v~ork 10~ Dolu 
''"' t'/ı Jll~ it ırılrıaı ene vre ı l O l• • fr . 

\ ,H 
U9 . .i2h 

-------------- - ı Ma lri t ıOO Peıe t a 
Ilontgeıı cibuı 5--L:alenı 2495--lirl( 187-lıra ta-kuru~ V<,l.t>h 'I · ı ıı:> Y cR 

tl. 59 

• ı~l~S~\v~k~h~o:...:..._ı_o_o_t_._._c~ç_k_r _ _ s_B-.:.~8;;.:.,;-s 
Gureba hnst11ıırıaesı Rontı~en lalıı•r11tuv:ıriıı11 liızuıııu olan yukııncla ---.----------~--

cıns ve nııklinı ruzılı nırı:ı~eıı malıer.1esuıe ı '\tl:kli ~·ıkıııaıJıi::ıııdan CK!llll- ES· ı..\M v E TAHViL \ r 
nıesl on guıı uıatılmıştır. ihale ı l! 11 l/!Hl snlı gun.ı 11oıııt on beşte Is. lkrıtınlyell yüıde S t 'H!I - . -

Yüı:de S , 1!/3j Erıeanl A.B.C. -.
., 1 934 \&YU-~t.1r 11:al --,-

tanbul \'ıııkıflar Ba~müduı lüğ'li binae:nılıı tt,plaıııtn Komlsyüııda yı&ıııla .. 

ŞEHİR T IY A T ROS U 

1''-ııt·bcıiı Ur.mı kı•m': 

Bu geııe caat ,:10,::0) da 

HAML E T 

İltıklil caddesi Konıedi kısım 

Buı•un sııai 14 de 

ÇOCUK OYUNU 

Bu gb\:e saat :?Cı,30 da 

Kl~R DöVOŞO 

!:alı·ıııinıl I' gonılı•hili r. < U5fl5 > 7 l Hl 7 ·-, -
An~0ılolıı 1'~

1

1tılr yuhı 1 .,.f' 2 - -.-
iş S a •kası •••• -·.-

Dr. Hafız Cemal A•taa Çiıwento -.-
11 Şark. <ie.;ırmenlerl - .-

Türk borcu t -.-LOKMAN H EKlM 
Dahili. •e :MUtctı ttM 111 

Dıv:ıııyo!u 10• jfı[ il 
Muayene eaatleıı: Pazar hariç !_L~. orsa harici altm fiyatı il 
lıer gün 2,5. Tel: 23R98 ı 

t Reıadiya 2) !-ıu 25 K .. 

Hasta bakıcı aranıyor ı ~~~.~.~~;;;~~;.~: .. ~.~~ ... :.: .... ~~.~···-
Btr haııtnlıakıcıya ıhtıync; vardır. T • • Efk& 

Acele <Jlarıtk 'fas\'lCl Efl:ıtr gaze te- B•V . rı r 
eınde (Necdet) e r.oüraca:.t 'e 205:!0 NüıhHı (5) K ura9tur 
numnıaya tt!lefoıı eöilm('sı. 

4 kenıefle rapor okununcn hayrete <lilş.. 
muşlcr ve kendısının supaıııı.ğlam ol
duğunu iddia etmişlerdir. Bunun il
~erıne mahkeme, HerminP.)•i muaye
n e etmek üzere adliye ıloktorunu gön-
4ermlş ve doktor Herrnınenın sapa
sağlam olduğunu teııbıt etmiştır. 

l . . 1 Türki11e Hq 

-
• • 

-
1 

Abone ~erattı a-ıı kin. 
Asım ve Ali Rıza tarafından ..,. 

m u"ddeaaleyh K urtu lu, Tepeüst;• Büyük zabıta romanı : 52 1 oluyol'UZ: Katıl, hapı!lhanedt-kı biııiın çıır~anıbıı. gecesı, ı;ıııııdı lıuluııduğunıuz,., 2 

941 /297 

Bu rapor üzerine yakalanan Her
.mine hilafı hakikatte beyanda bulun
mak, doktor Vartan da sahte rapor 
veı mck suçundan dbn Ad:lyeye sevk 
edilmışler ve Birinci Sulh Cezada ya 
pıl:ın sorı:ular ıonunda na tevkif e
d llmielerdir. * KARI SI NI N DOSTUNU YA
RA LADI - Aksarayda oturan Salih 
adında birisi, bir müddet enel ka
rısı Ne'riman ile geçimsiı.llk yüzün
den ayrı yaş mtya başlanıış ve bir 
t araftan da bo~anmak ilz<'re mahke
llleye müracaat etmiştir. 

Sallb bu sıralarda karısının E min 
adında birisile metres hayatı yaşa

dığını öğrenmiş ve dün )'l'llda ikisine 
Mılıaduf odlncf! kıındislni < ybederek 
r .. nunlD. üzel'ine atılmış, tabanca kab 
n aile ba~ından yaralamı~tır. 

Yaralı Emin tedavi altına alınmış, 
arth yaka lanarak V.dlı;rey, teslim 
•hınmuttur. 

... dalavı relı•n ve mahküınlarPı dr•Qn- . . .•ı.:ııelık ............ 1400 Xr. 700 Kr. 
Uğur apartımanının üçüncü ka. · ~ bu otlr.ıtıt Sı•alıı ı11nıındekı gangstl'r 1 Allı aylık ........... 750 > 1450 • 

1 
ıııle ne şekilde mcktupla~tıkJarını b1. •1 t ında mukim O h an nes oğlu Ke- 1 ~, , ~ ı ~ ~ ~ 1 -r .,.1 J el d · b ulam edtlet'ekti. Bundan ırnladığıınız ..,ç a.ı lık ............ 400 > 800 • 

ork Cazmadaryan ve ayni adres· _• t _. 'f.· len bır 8 anı ır. işte ll )•üıılcndır . , . Eır ~ylı'. ............ 150 > yoktur, 
kı doktorun Dow'a giiııderdlği mtk- 1 dn ııuctur. (• awcett lerın kııtll ı. ıdanı 

te mukim O h annea kızı Simi a leyh 
/1--~17-..J • . _ ', Su'' LENT BULA""~ ıutıu ıılRınk ,·rrınl' kcııclı sıne daha sn~nelcrındc·hazırnı.ılunmıyamecbur 

D!KKA'l': 

lerine ikame o lunan izalci şuyu · r~ ,_ ~ 
davasında, dava olunanlar gön. ı uvgun gelen bi.r haber koyuyor •e IJh ~alHıyettı. 
derilen adreste bulunmadıkların- 'hakıki mektubun arkasıııa da Dow'un Odadıı çok ağıı- btr ı:fikunet vardı. 
dan ve mah alli ikametleri de . Çü11~ü bu mc~~up AJ~onguin J d cinayete gelince: b~rıun birincisi- )'az ısını taklıt . e~:ek p~rşembe gü- Burada tıulunan dbrt kı~ıdcn manda. 
meçhul kaldığından ilanen yapı - hapıshanesındekl tedılere aıttl. Bu 

1 

ıa muhakkak ki bir alakası var. Bı. nrı kaı.abllece~ını ~aı:ıyor. f s. rluııııa ıdnııır!a haz:r hulunrnak mec 
lan tebliğe rağmen mahkemeye suretle katilin hapishaııude çalışan rinci clnayı!ti Dow'uıı lOlcmemi.ş ol. Efcndılerl Katil neden Dow'uo fi_ 1 tıudıyctınde idiler. Mi!ltir Lane'ııı 
g elmedikleri gibi bir vekil de birisi ?lduğu hakkındaki iddiaııııı I duğun~ göre onun, iklnc! cinayelte. ra 11nı perv~m~. günü~c bıra~nıali.'.. 1ıı. ! 11..,zıeri herkesi t&lıır.ct altında hıra. 
gön dermedik lerinden duruşma. daha zıyade kuvvet bulmu~ oluyoı'. de rolu yoktur. Dow'ıın fırat'ın çar. tıyordu?. Çiinku bu cınayetı de D<'- ı L:ıvrr ve bunun için de herlı.el!te l>ır-

b . k Eğer katil ha pi haneden olıııayıp da 1 şamba "ünü hazırlandığına clalr Dr. w'un üstüne atmak 1~·ın onun flrar 1 bırhıe kn , ... ı blr füphe, ve tereddüt 
nın gıya en ıcrasına ve gıyap a- ., 1 ., 

1• bl'W. k bır başkası olsaydı, böyle tehlikeli biı· Fawcett'ten hi,.bir haber llinıamıatı. edeceği gün kendisının de ııeı·best ol. ııyandırı~ordu. 
rarının i anen te ıgıne arar ve· ~ " -
rilmiş ol duğunda H. U. N. K. zaını~ııda ~ıektup~an karıştı~·nıa~la Fakat buna rağrııen kendisine gelen maıı lizımdt. Şimdi şuna gelelim: Mı~ter Lane denM ediYordu: 
nun mevaı4ı mahsusuna tevfikan vaktini geçırmezdı. Size kutilın kıın bir mektupta perşembe günü kaç. Katil rılçin çueamba günü Perlıest - Bu iki c.inayetten öğrendigimt 
l·ıa·n tarı"hı'nden 'ıt'ıb"'reı1 be~, gu··n olclugunu söylıyeceğim zaman bu söz ması için herşeyin hazır olduğa bil. deg"ıldi? Birinci cınayetten onun we- • .. ~ ı · 1 kad h kl ld r. d " ıi>re katilıhı tU vuıfl.ımn buhınınası 
zath nda mah kemeye itirazda bu_ enm n ne Dl' a 1 0 ubunu a. oiıiliyordu. Bundan anladığımıza gö. ce nobetçısl olmadığını anlamıştık. 
lunmaları ve tayin olunan I 5 / ha 1)1 anlıyaraksınız. Birinci cina. re birisi doktorun yllZın •i olduğu a. icap_ rt.ruektr.~ir : l - Katil Hğ elini 
11 / 94 1 cumarte!Iİ günü saat 1 O yctı.en bir şey daha anlıyoı·uz ki o da sıl haberi alıyor ve yerine now'a tak Bunun içln o istediğı herhaııgı lıir kullanıvor, Molak değildir; 2 - Al. 
d a mahkemede hazır bulunma_ ~udur: Mister Fawcett'ın katili'.. cı. Ut edilmiş bir yazı ile h.:ıışka mele- gecede bu cınayetı lollyebıtırdl. \'al. gonguıu barılsiıan~iııdc çalışan bir 
dıkları tak dirde muhakemesinin n:ıyctl ne -ıaman işliyoı ?. Gece. Oylc tup göııdcıi.vor. Doktor FawcP.tt'Jr nız o çarşanıba gec~i katill hapis. kımRedir; 3 -- GecP belrçi~i dt-itılıllr; 
gıyaben intaç olunacağından usu- ıse katil burıuinki gece bekçilerinden Dow'un ara ınılaki bu anam hakıkı ı hanede btıltı!ımıya mecbul' e;l!!n ve ' İdanılanla lıazırbıılunmak m.ec. 
len gıyap kararı ila ne n teblig" o-1 binsı değ.ildiı. Şu halde katil ya.ııis. kntılden başka klnı olabiliı Şimdi 

1 
ht!r zıınıaıı vuku bulıııl.\'an bir b~ .... , ·-...., buryetmdüdlı. 

lunur. ede gun"•ız çaı.şan tılı ısıdır. I kı ıı 1 bunu hllnıeklc şu ~l'tıceyı elde C'lmlş ı ı;enın ceıeyaıı elmış olınıı~: i.Jı. O 

1 

1 
1 

Deı·.:ohınnııvan evrak iade oluruna:ı. 

İ kinci te4rin : Çartamba 
-

135-J H. 
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