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Düngada büsbütün kusursuz 
• bir adamın 

iyidir. Yoksa 

bulamazdı. 

bulunmaması çok 
böglesi bir tek dost 

Hazilit 
Beqoğlunda Huşet. Sahhaflarda 

Hulusi kitaphanelerinde MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviricfüar, İstanbul 

(Şrrhi 2 ncı sah fl'm:zde) 
'-___________ _) 

aradenizdeki Türk suları d 
• 

•• •• • • bir de • r m oru z 1 

taraf an top ateşile 
--------------------------------·---------------------------------~~~~r.mm--~!11-----~~----------------------

hatırı 
• 

Ankara, S (A. A.) 
Türk bandırah 145 tonilatoluk Kaynakdere motörü, Karadeniz 

boğazından çıkarak Türk sularını takiben şimale doğru 
gitmekte iken İğneada ve Midye arasında bir de~izaltı tarafından 
d ı·durulmuş ve mürettebatı filika ile lğneadaya çıkarıldıktan 
sonra denizaltı tarafından top ateşile batu·ılmıştır • .. __ ı.-_______ ,,.,, ......... "' ..... --!-~---~--- ıl ~ v •• ., ••• ••• ,, . _________ j 

Günün gazuı 
lğneada, Karadeniz l\.lidyc kasabasının 20 kilome-tre kadıu ' •!!j~liiii;iili 

tıimalinde ve Bulgarİ:;tan hudurh na da keza 20 kilometre mesafe_ lllJ; ı• 
de Kırklareli vilayetimize dahil bir köy ve i~keledir. Bu köy, Trnk- . f ~ ........................ 
yamızın zengin StrancH ormanımı y.ıkın oldugu cihetle odun tica- ı 

rctile mıuuftur ve lstanbulun en iyi metıe odunları da İğneada is- G O k • 
keleainden getırilir. r 1 v e 

Kafkas 
"yarışı,, 

A lmanlann, biç hatıra gelmi- 1 

Adanın bulunduğu koyun ~imaBnde yine İğneada veya Kuru ' M k 
burun unvanını haiz bir de burun vardır. o s o v a 

Yukarıdaki harita lğneadanın bulunduğu mevkii 'göstermek-yen bir baskın ve ••tırtma 
ile Kırım berzahını zorlac!ıklann
danbcri, Alman _ Rus harbin:n 1 
cenup cephesinde çok heyecan 
•erici bir safha zuhur eylemittir. 

tedir. ağır surette 

Filhakika Alman ordulırı Kı- ı 
runı, şimdi kolaylıkla tahmin et
tİğimiz veçhile, az zaman içinde 
tam m~le İtgale muvaffok olarıdı: 
Ol'ada kuvvetli :üsler vijcud~ ge. 
· ilirleı;se İngili:d rle Almanl.IU' 

Milli Şef in Basm Birliği 
mensuplauna Utif atı 

·- -----------ında Kufkas topraklarına mii
tevcccih mühim bir .cyarıp b••-: Parti genelsekreteri tarafından kongre 

bombalandı 
Kırımda Yayla 
dağ /arı .aşılarak 
v .J • ..,.. .,. 
.n.arau.er:.ız ~a .• ı .. ıne 

varıldı 
lamıt olacaktır. , " l ,.. f 

Çok kanlı ve kasırgalı bir aza arı şerenne verilen ziya ete BERLİN 
5 

(A.A.) 
Larpte iki ldü,manın boy ölçü,- ı Başvekil de şeref verdiler Alman tebliği: 
rrıesinden bahsederken ((yarıp , Kırımda düşman cenup istika. 
lı:elimesi gibi alelade bir apor ti- - metinde olduğu kadar doğu istı-ı 
birini kullanmalı: belki vaziyetin Ank!'ıa, 5 (A.A.) - 'l'urk Hasııı Birliği Uıııunıf .Kong-rc.1 kametinde de takip edilmektcdır. 
f•c t"l "t · .. .. müıİl'sehetile l\llllı Sefe <·ekileıı bag'i-lılık •-ı .. ıafına I'nönu 8"B"ıda_ "' aa ı e mu enasıp gorunmez. ~ "" ,., v o Arazinin arze.ltiği büyük giıç-

F k K · t•ı · '- ki cevubı göndermışl<'rd ı·: 
a .. t ırım IS ı asının P'!K ya- lüklerc rag~men Yaylada<•ları bir 

kı d K fk '-1 d h lfrttftııı lleşit 7 ırııuuı .. 
n a as toprnK arın a se e. , noktadan ~eçilmif ve Karadeniz 

biy t -· k 1 t ·c Bcııı ıt Birliu"i Kongre Rci8 1 •• e verecegı allı •fmayı avın sahiline vnrılmıştır. H.tva kuv_ 
ıçm ba,ka kelime bulmak da güç- ANKARA lvetlerimiz Kırımda Sıvastopol, 
tlir Bıısın kon~ı eslnln e.•n11:ı: ıluygulnrtıuı çuk teşekkür ede im. 

F Türk bn ... ını"ııı hepınıizi ilgilcndiıcıı iııce nwsC'lclcl'iııi k:lt'arlun Yaha v~ Kerç limanlarını boınbn-
Al ilhl\Hka bizim kr:nıı.atimizce, l baglunuık i~ln sayın iıyelere buşnnlıır dilerim. lamışlar ve Kırım sularında top-

rnanların damdan dü\ler gibi •yekün 15 bin tonilatoluk ikı nak 
Paldır kuldür Kınına girmeleri İSMET /N(YNij ı b' d 
~fk ı (Devamı H>f• 3, ıUtun 3 de) ı liye vapuru ·ve ır evriye gemİ-aaya ıneselesinin birdenbire .,_ _____________ .,.. ____________ ...; laini batırmışlardır. 

c:e.nlenınasına ve büyük bir ehem. Diğer kiiçiik bir Sovyet kruva· 
hııyet almasına bais olacaktır. d G 1 W il'" b · .. d b b 1 la ··h· h Romanya a enera ave ın eyanah zoru ,. om a ar nlt< ım asa._ 
A Bu tneseJe zaten ,a\.lma.nların ra u~ramıştır. 
.,: denizi 'imnlinde «aheıte DüşmL n topçunun uzt.n bir 

( D_ eıt ile•lemiye ba~ladıkları ve • aA Rusya a . ı· hazırlık devrcşindcn sonra Le· 
•'0$lof) 8ı da yakla~tıkları U- r e y 1 m v zı ye 1 ningrad civarında Neva nelırim 

r~ndnnheri harbin mühim mese- 1 karanlıktır geçmek için yeni bir teşebbüs 
e:~· den biri olmuştu. yapı ) yor yapmışsa da Alınan miıdafoo 

Fakat Rostof istikametile ya- (C .. vam• ıayfa 3, ıiitun 2 de) 
Pılıtn taa1TU:ı: o kadar ağır git ' • •A· •.•• ' .... • ' .• ' 
lllekted'r, ki mesela bu şehrin lmanga, Hindistana 

bt!, !Kafkas petrol yolunu kes- doğru il t1, I i gece k 
hlek gibi bir net:ce vermekle be_ olurlarsa, burada çok 
l'lıber o yolla Kafkasyan.n istila· 
•ı~a kal~ılması bir hayli uzak kuvuetli müstahkem 

==· 

bır dava 'bi görünmekteydi. meukilere çarpacaldır 
H lhUki Kınm yanmadası Al

tn~ların eline reçtikten sonra. 1 

vazıyet tamam'le değifmit ola- 1 

~~'ı 
Moskovaya l 

• 

0 

~;~g~~:; 5 (A.A.) ._ .. in;i;ı~-· ka rşJ büyük 

, 
' ~ 

Kar<ldcm::dd.-:i Rua f1fogumnı bGŞlıca gemilori H bin tonluk ôtra.r: ukice bir z1ı·hlı, 8 ve11a 9 bfn to ı.k uç kn&val 
.r:or ııe muhtelif ctıa•~6fte uı.tthtip, deni::a.ltı ve lıueun.botkırdan ibcıreıtit·, Resmimiz bu 

Si 

ad··• 
dl ••• 

ıı •• 2 

*r - -

g~ileritı başlıcalarım gösterrMkUclir 

OE lMl r~ 'Tı •. 
MUCUf-tBOY 

Kırı m istilasının 

çok heyecanlı ve 
meraklı bir safhası 

Sivastopoldaki 
Rus donanması 
ne olacak 1 

Almanlaı 111, blld.~lnılz şckılde Kı-

ı·ıını ani ı;u ı ('tle istiı.ı etnıı1o1 ol-
. . . nı:ılaı ı, K:ırad('fl17. Hu ıılo:-unun akı-* 

/\ ırııı m ımuımı ta:-1Jl<'ll, l bl'tı {ı. :ine dünyanın dikkat ıınzar-
Sitaııtopofdan sonra cıı ı rını çc.kınıştıı-. Bu fılor.uu bıı,lı"a 
tııiilıim li aıı olan Notıo. u u ve ycgiıne mt!lceı, muliııu oldu
rosisk l ıııaımıın tııet•~i'. ğu üzeıe, SıvastopoJ 1 n anıdır. h ı ı. 

nıın lstilnsı ile hu limanın dıı. ç<•k rı{ gı..ıurlr lıarita ııe Karo.df;niz umum /.'us filoflıı bıı lıklr.riııi l nevini ııc 
ıno~tııhkeııı olma. ına 1 w•ırı il b ı .• k adetlel'int o osteı-tr cet tl. 
tehlıke~ l' ııı11ruz kaldıırına şüph "l . r- · "\ j lem<'t. Heı lı,ıldE: Aln nnlıı n L ı· ı-

1 A S k er ZA Va z ı· _q et 1 rtıııı hı•ıç bo~ııı:ıı ı ı;C\'Ul. h.ı -
ı kns ahlrıiııcluı'etm~cç ı-\._, __ • _____________________ .,, kcn, ı!iger tııruftan bıı k .ı u i.lllle b ı 

a - s 
ıı Ust.ılıkC'm mevldl de ı~kat ( il 
h.aıııdt·ıız Rus flo .. ı.ıı ını'l:ı çn 
azıımi ı.-rıı~ret ı;urfodı~d• .ıı•ıt fi· 
re eclllcnıet. Bu n un ıbctl ~ ı . 

t• pol Hu fJ!oııunun, r • 'ııpı n ı ı ıuh 

n el il: lııı."llııa daiı \ ı l>o ııjnıı•ı •• 
l'lfııtdnn \'eıllcn ma1 ımıuı ve ~1,1ıü-

/ 'k ı· t f ara s l n da k ı· 1 ı.ilcıı ıniitıılc·ıtı, clıenıın yetine bır ıı. ara l ı•ıı, k rilcriııı ze nyncn ıınklc lıyoruz: 

h ""' b • bakış ı 1Julgıır rndyoRu, Karndenlzdckl cep eye umumı ,lr Rus fıloslle aliikaaaı bU?.J ıddialıırda 
Y G l Al• fh SA" fS, •nılunmuşti.lı. Bu ı-achonıııı u usü-azan: ~era 1-tı. 1 san rıe goN>, ~l\'a topol ~ak ıı.ln d.ı•ecek-

KSK/ ORDU J(LJM.1fl.'DAı\'LARl~'DAN tir. B.ı sebepten Kaı ıclenizclek nue 
cakhr ç·· k"" b ( K • un !' u yarımadanın 
k erç - y enikal ) hoğıı..zından 

ı yakaya fırlayıp Kafkasya
:ın ceı_ıbu;p (kıyılarına, Alm-.., or-

1 renin 1 lindistan ordusu bnşku- t 
mandanı General \Va veli salı gü_ a a r r u z R usya inıh:ı nıuharebev, ufak ~e- ı Ve muhuıebcler hc~·Cm.!n hemen şch-
nü matbuata yaptığı beyanatta, 1 fek fasılalarlrı devam cdİ)'Ol". ıin k<>ıını ıııd:ı Cl'ıeya'l etil. k iır. 

fıloQlınuıı şu \iç şıktan ttirl inı lntl
ı np ctmcJ1i Jizıır.gelecc,_tır: 

UIU gı 1t tı'Ab bulunca ıniit 

Maretal Antonesco 

td>bisliği, f rt1CJ ve bunaltı:: 
raddeye ötüren bir ordu için çok 
lı:olay bir iftir. Sizim tahminimi
ae göre dün (Kefe) limanın:>1 
-...nı~ olan Almanlar yarın 
( Kerç) e dayanacaklar ve birkaç 
cim sonra da meseli Kafkasyanın 
• mühim IİR)anı ve petrol mah
f'eci -ola ( Noworosisk) önünde 
rirünecektir. Bü.kreş 5 (A.A.) _ Rador 
• • ICmm berzahının bildiiimiz ajansı bildiriyor: 
Löı tekilde .zorlanmasından sonra Devlet Reisi Mareşal Antones-

)'le tahmmlerde bulunmıya c:e- co bugün nesretliği bir emirname 
~ı vardır. Çünkü Almanlar Bal- ile Rumen n~illetıni, (ı eyliıl 940 
LU.nl •. r •. harbi.nde de .~una ~en7er 1danberi kendisi turat ından ynp ı 
tr1 suru marıfetlf'r ~ostermı,lerdi. lan icmal hakkında 9 sonl<'-;-rııı 
~~ela Yunan ve lngiliz kuvTet- q4 I de reyini vermiye ve de" ,._ 

rı rneshur (Termopil) geçidini tın ı'llahına ve millet haklarının 
c~Phede.n müdafaa edeceğiz diye • nıiidafaaınna tevessül edt•bılın esı 
(~•fırlarken, Alman kıtal an i~in kendisine it İmad giistt"rilmf'
~rıhuz) acjnıma sıçrayarak in. •ın~ davet etmektrdir. Yahudiler 
llliitkkuvıretlerinin arkasına diiş- harıç olın~ iizere, 21 y.ışından 

r ve bu suretle Termopil yukarı bütün Runv•n vatandaşla-

' 

T ASVİRf EFKAR Ti hu reye i~tirak. nıecburiyetınd1:_ 
Dc110,,, h ...ı· 

'' ~" i/e $, aulım I d") Qlt. 
J 
• 

U:nıkşaıkın Hinc.J istnnın ~ağ ce· baş 1 ad I Bu ccııh de aılıi.. kış .;l'imi~ sa:,ılır; Bugünlerde l\luım:ııı~k'ııı Aınıanlar 1 - Ya Kıırndcnızın clo"u unrla 
nahını ıe.-kil etmekte olduğ!,\ııu bunu ıagnırn uıan ıızl,ı.a ve ıııildıı-ı tarafıııdıııt zııptı nıubte'llcldır. İngi~ . 1 Kııfku! Unııııılarına çekilmek, 

1 
faalarn lkı tııraf da devnın etmekte- tcrederı \'c Amcrıkndıın en cnlıuk 1 2 \' T k ' • k b söyliycrek, cUzakşarkta askeri C'ya ur ı~·eye sı~naıJI o.. 

Kıall'nı·n kısmın Ja dır Yıılı>ır. frn.ı h.l\a!n.·ııı her iki yardımlar Atlaııılk der ıl şımul n. 1 1 rl k 
1 

k ''aziyet1e bilhassa Bırmanynya uı 1• b'l 
1 

. 
1
. . .... l ~- ·ı rcaz aı ıın çı ·mı~·a ca ışnııı ·, 

dokunulabilecek herhan~İ bir de- tnrnfa zoıluk vcrd gi \'e ı hııı:;sıı. ta. ılC'ıı Aı .:ırııel ıııınmna ev"o unııuı. 
. bazı noktalarda 111 l'UZ h11rı.:ketlcı ine nıüh:m engel ol. dığinıl~n bu liman ve n YllZ Buz de- 8 - Yahut da kendi kendi lııı ba. ğişiklik, İngilterenin doğu mücla_ k t k 

h . dugu aş•kurdır. Şımıılılo M urmnıısk nızi donma::daıı evvel ı;e\·k, mum ün ırm ... f.ıa hiilgesinin tr.melral'l olıın '7 lga ne r 1 n 1° n 
• Y O Almaıılnı tıııafındıın sıkı earılmı.,.~ ır ro,..,amı 5•1f11 3. s.tun 4 de) (Det(1t'f11.ı ıah.ifd J. liitıın fi cl.4) Hindiııtanı dogw rudan dogw ı U'- a • k "/d k 

·:;ı:b: ll:~e;a1.;,ı;ıi.:.ti::~un , a:, 1 teb'gı1~·~ik= ::~::.:A:e ~"'':. J ;~.·-··~·;·~~·;··············- ·r····y~-~i··.····ı;j;········Ş· ·i~h;~·e ........ . 
nar inbaşındanberi .. --

• j -4 Soııteşriıı gunu kuvvetlcrınıiz bü NUSHAMJZDA f • 1 d 
lng ilizlerin ~~ı~ ceıılıckıde dü~mnnl" çaıpı~ınış., Bıırşa n1cbu~u acıası o uyor u 

• • İ ı Kmnı. 'MnJıt •k ve Knllnine l\c ım- (), ;\!A~ ŞEVKİ l' l,UDAC'ın 

gemı za yıa 1 ~~~:::'~\:!. mıılıl\l'Cbeleı \'Ok şıddctlı IKiNCİ TA IHI 
14,5 mSI on ton 
t lcaret gemi si 
ve 60 muhrip 
Ankara (Radyo GaLctcsi) -

Berliıı radyosuna g(ire ilktcsrin 
... yı z.arf ında Alman denizaltı . ve 
tayyart·lt ri t arafırtdan 441 300 

(/Jı ~amı salııjt: :;, ııutuıı 5 de) 

1 

J\Ioskova clvaıında 8 Soııteşıim1e KONSER 
beş ve 4 Soıılesrlıı J:'hnu de on bır 
A mıııı tııv\nı,..~l tnhı ip cdilnı ştıı. 

Bankala,. caddesinde yoldan çıkan 
tranıvag karşıdaki dükkana girdi 

Moskov'aya kar,ı büyük taarruz 
b:ı,ladı 

Ku)'b ~cf li (t\.A.) - Dnı:0 \' kl Al-
man t rn., ıı n son ·1!\ aat znı f111 • 
1 '1 :ııı, ·o\'' r •phP:inln ı., ıtün ke i nt- ı 
lt•ıinde b:ı.::;lııd ~ını. Tu1n ci\·oı ııırlıı 

(Devamı ıhyfa 3, liuturı 3 do) 

lıırl:kıııdrı. /, 1111• l'tl bir tetf...ıki 

• /11- Dü~. ı.k~am aal 6 sıralarında f nazc levazımatı utan dükkana 
nf'r;ı•v Jl\İ\'rıvr: Karakoyden geçen ~·atman Ah- girmiştir. • 

medin idare!'!İndcki 69 numaralı Dükkanın cameklnlan ile tr m 
Cinay~i .ve Cinsi1,1et HPrbiyc - Aksam)' tramvayı, tam vnyın ön kıamı hııaara uğtamı\I .. 

1Jr. RASiM ADASAL Yüks«kkaldırım yokuşunun di. tır. 
bindeki dönemeçte yoldan çık-ı Vnka herkesin İşten çıkma aa-

...,,...~- == 1 nıı~ ve ,ağ tıunfta, kö,edd:.i cc· fD•~amı 11a.lı.ife ı, sıitun '! de) • • 



~~~~~~~----'""!!!!!'---.-....~~~~~~~~~~~~~TASVİRİ EFKAR~~~~~~~~~~~~~~'"!'""' 6 İkiııcite~rin 

( I ç fi ma i m e s' e le l e r l l ~~--...;. _______________________ ,J 
Japonya -Amerika 

Cl·nayet ve c·ınsı·yet .~"~~;:.:.:}.~~:;=~~ 
Sayın ~velr.1, Jd11şlardan bazılarını tamdım. ve Tefrlka:t09-2 .!.:'!~!!!.'.:~.~!!.~.~-~~ ~;;~ir.v~~~n~e=~:~: 
U.. .. lk' 1 d miktarlarını umumi talebe nısbe_ H 1 ao aözUnU söyledi; ' .... . k dird K 

B ir T alebe Vurdu kurulurken 

L ç gun e~~e .~ . gaz~te er e, , tine nazaran hafızamda arttua- OsMan oca, on ara n E h d h ·ı ··t b • boiazmı geçti leri t a k e a-
stan bul Valısıle Un1Versıte Rek-ı k b' Tal b y d ı·· Sizi tevkif adlJOrum v agatın a ca ı ve mu aassıp e e1Je.ynın radeni:z sahilini tak"p ederek ko. 
.. .. .. b 1 d .. ~ ra , ır e e • ur unun uzu- d v • .. t b · 'lk k l t b • • · M K fk 

torunun, eyanat arın an, ogren_ k . Jel gapama ıgı cınsı er ıge, . ı, o u er ıgescmn layca garpten aveı-ayı a as-
d'k k' "k k t h ·ı muna anı 0 ~- · bil ki d' ı · ı, yu ·se a sı yapan genç- ou'" NKO BlRINCi kili Ali Rıza Bey!e diğeı· arkadaşla. ana hatları arasında bir yer almalı fiti iyi bir ı yayGa gıre uece e.r Hır. t d-Lı' ler, kıymetli delaletinizte nihayet Sayın Ba~vekilim! ~ eçen mumı arp e a.1ı 

B NIN Hu. L "'SASI rını çağırdı ve geceyausı adeta bır • b "/ • d v d b d ) 
bir yurda kavuşacaklardır. u Yine talebe idik, bir kafile ha_ TEFRiKA ""' divan kurdu. So~·a, silfı.nh nöbetçi- öğretmenın ı gı ağarcıızn a unun Almanlar Kırımı iş__ga ettikt~n 
müjdenin sevinci ile ve şu satır- linde bir sömestr tatilinde Bükre- Türkiııtanm en giizel ~e1ıirkrin- l b l l d sonra Yenikale bogazmı geçlp 

!erine emİı' verdi: unsur arı u unma ı ır . larla minnet ve şükranımı arzel- şe, diğer bir sene yine kafile ha- dea Dü.~enbe'de, Bl'hara Cii.ııtkııı' • ı Taman yarımada~ını işg<"I etmış· 
k · -· Esir kumandanı buraya getirin! • fk K mek için huzurunuza çı ıyorum. !inde Atinaya ve yine arada bir Reisi Osn aıı Hoco.. Bul!Jevık gur- Dr Rasim ADASAL ler ve b uradan Ka asyanın a-

h b . l .._, avııtın ne garip cilveleri vardır. • • • • " w " " • ' • ı 1 · d k Gençleri bir melce sa i i et- Kurban bayramında Sofyaya git_ ııizuıw kııoıaııdanı Mazarof i e ma n • radeniz sahi ini takıp e ere 

mck maiı:et derdile, dersleri ara- mistik. Atinada 7 katlı muazzam iyetille yıız rlli kişilik mi.ikellej biı- ı çtımai ve iktısadi gayeleri iti· 1 Psikanalıst Freud gibi düşün- Gürcistana girmi,lerdi .. Şimdi de Bir iki saat evvel, soJ'tasının baş se- • 1 
' · I · k r dh-mde ver alarak izaz ve ikı-amını I sında inkisama ug-rayan faa iyet bir Talebe Yurdunda misafir zfy(ı/ef ı•criyoı'. Zi1111iet ~:o ue~e 1 

• • barile biribirine zıt ve aykırı mesek bile, s,iddet ve cinayetle ayni istila yolunu takıp else er 
g-örıl~ğü insanın huzuruna şimdi bıı 

ve <>ayretlerini yalnız kitaplara edildik, öyle bir Talebe Yurdu ve ~nnıi;;ıi bir lıava i~·ı,,rle devanı göri.ınen iki kuvvetli ideolojinin !cinsiyet arasında bir münasebet laerektir. 
... k k esiı vaziyetinde çıkan !ldam bu cil- ı 

1 
.. 

hasretmek için bu buhran ,..e harp ki. burada hamam bedava, traş ederlmı biı·de;ıbfr• B"I e,·i · ·ıı- - kanlı bir cidal halinde bulundu· olduğunu inkar etmek imkansız_ ! Almanlara cenubi Kafkas. _ya 
R 1 · 0 veleı·in en yamanma hedef olmuş ııa- İ l içinde yanın milyon liralık bir iki drahmj, istedığiniz kadar ek- maııdaııııırn Cümhııı· c ıtı smaıı ğu bir zamanda topl~ katliamla- dır. yolunun ~ılmakta ohnasl ngı ız. 

tahsisatın ayrılması, bende o gün_ mek ve istedig.iniz kadar sebze Ho<"aya: (Xe ciiı·'cfle Wı1le bir Şl'Y yıl~rnz mı?. nn yanında münferit cinayetlerin, Herhangi bir sebeple cinsi mey !eri Hindistanın mü<lafaas1na bir 
ı) l' b • (ı l\tııanıafih, O!<man Ho~a herşeye kü ekmeğini düşünürken, Mılli yemek şartile, bir öğle taamı bi- teklif edlyoı·ıııı;ııı.z. 'ıyr cıgıı·c '- de az olmadığı görülmektedir. l lanlar bu içtimai gaye planırıa kat daha ehemmiyet vermiye 

· · ·n· o Ho a ise bıı rağmen, çok nazik, çok kibar bir ta. d' kt Piyangonun . bü)_·ük ikrami_yesi·n'· I zim parcımızla yaln.ıL on dört. k_u- tıı ıfz ı ıyoı-. ımınıı c • • .. Son zamanlarda yurdumuzun erişemezlerse, aykırı inkişaflarla ııevketmi~tir. Hin ıstanı tar an 
1 I , . . 1. 't" ! o'fci/ıla vırl~ konusıııavı •ercih et.ıııiş gönı- 1 bu] kazanmış hır ınsanın ha etını ruşçuktu. Burada hır talebe hızım -ro.ı 11"·ı grırmzonıııı 1111 111 

.. ı - " · • muhlelıf yerlermd~ behimi llİr şiddet keııbederler; Vt' bu suretle Japonların teh dit etmekte un-

t 
• l ıını ve nıülı '11111 "tıııı terkederek niiyorc!u : k ld k' 1 · ı · k k" ·ı b 'dd • ı d s· 'd G uyandırdı. paramı;ı::la ayda yirmi lira i e mii- şe -ı e va ·ı o an cınayet er.n a~ zev ı ı e ce rü şı et ve nat- ma arın an mgapura gı en e. 

Yüksek alakanız önünde, ta- kcmmelen geçiniyordu. Bükn·~- Ç"kıllp gitıııeııı /ıi mı gdrl:yiııi, tek - Oturunuz, tavariş!... dedi. cıkislerini g•uete ııütunlaıında ıııi:.- la cürürn hisleri karışır ve ınsan neral Wavell alelacele Hindista· 
d ·yo · "•ızıhanenin önümlekı koltuğa 1 k b 1 d b' 1 • h · d. H" d' , lebcliğindenberi bu davanın TÜ- te bu e!:erin daha mükemmeli ile ra,· e 

1 
'· 

1
" ka i P. o ·uyor ve un cır an ır j' ıster istemez la teşşuri. biı me- na dömnültür. Şun ı m ıs.a-

)' asını gören bir insan sıfatile, ta_ karınla:ııtık. Sofyada: cŞıı in'a h yeı lcşen kuımından, bit· saatte Lir çoğı..ında cfoha ziyade cin!!i amil- kanizrna ile katil olur. işte biitün 1 nın ;ıimaJi ;ıarki hooudunun mü. 
. . Kumandan i\Tazarof, daha ~ı·ı t ay l\!<H ihtiyarlamış gibi bitkindi. O ha_ d .. l 1 j • 

habetin kati hiikmüne rafı:nı<'n edilen koca bina, Balkanların en • k k lerin de rol oyna ığını göruyo- ·ı "ı ·fona cinsi mekanızmc.ıLırm dafaası için tedbirler alacağı şup-kırıyoı du: Jile, ::;on kuvvetini sa rfeılerek, ·e e- k ki · ı. 1 k h evladının ölümden kurtulduğunu biiı:iik Talebe Yurdu olacak•> B b ruz. . .. , . 1 o e.r .•• rıi çoç. ·u,....u ayatınıızın ' hesiz.dil'. 
"' - Bu ne <'Üret... unu ana ne !er gibi mırıldandı: N f d h 1 d l b d l U k k 

goren bir baba r;ibi sevindim. ded ıler. ııı!atla .~o .. '. l"eb'ılı'voı'Tunuz?. ı c ıs mu .aıaası a ın e veya- tena.:s.·u ı. ter ıyesın e arama ıyı·z·. Drğer taraftan :za ~r ta va· 
' • • -· Sizc\en bunu blklemı>1.d1m... h d b d <>le L d h ff d d k t Sayın Başyek 1

111 1 O tarihlerde havata küse.n. be- Btı milletin rei ı. bı!<,ı ı-ıfatile... k . t' 
1 

ah ut a ı.- ınıras avası veya d - ı ın:ııy~! c azım, tene us, ı:İyet son erece e neza e pey. 
1 d O•man Hoca. ısııca vıızıye 1 

z iade bir hırsızlık vakası yüzün en devt•ran gıbi uzviyetin normal Vf· da etmiıtir. Japonya Hariciye Zamanla binlerce genci, bağ- ninı arkadaşımla, t.op ulu.k ıçın e Herkes ayaktıı idi. Bolşevik. zabit_ 
1
.. d u tu l b , . 

1 k il 1 etmek uzunııınu uyuı '1 : işlen. en. bü?'ük .cürüm er nis. eten I fiziyo. lo.iik bir fonk.·siyrınudur. Nezareti gazetesi bu d. e.vletin A· rında ı.<>·ıt~c~k. onlaı·a loplul:ık ya.,ayan omşu mı et erın .g.enç- 'leri, :,.·üzleri kıpkırmızı, asabıyet ve - "anlış cıı·ı·şu"ııı··ıyoı .. ·uııuz. Zı'ı·a d d 1 d d kk 13 1 h b L 1 anl 
~ ~ ~ b d • na ır ır. :.n z.ıya e nazarı ı ·a- ınaena ey ır çocuY.. entan m erika j e atın.ası ıçın son ve hayatının bu'"tu"'n nimetlerini suna- le .. rini mukayese. ettim, ırın. e he)'ecan içinde kumnndırnlarına ba- oı·tad" .:ahs"ı bir· dava yok. n:ruı.en.ı- lb d . tle de 1 h 1· <l k 1 . h 'b" . • . l ld ~ ilA 

k b ı .. : tımızı ce e en emaye • <t ın e ı ıır ne at gı ı cınsı ın- kati sart arın ne 0 ugunv an cak, aydınlık ve ı:er.gin klitiipha_ snııen hayat ıhtırasına mu ·a ı' kıyorlardı. le)·h nı> (brn) varım, TIP. de (ı-ıiı) d h · d k d - a ı. 1k· f h l k ' k k 1 b' , . ı-
nelen.ndA "ıstı'kbalı'n bu"l":u'n ııı'",ı'et- ötekinde parlayan yaşama aşkını Kumandan bağıı·ı;-oıdu: a a :ııya e a ın paroıagı, ~"' 1 ı"rı mı u ma ·ta ı en ma u ır etmiştir. Bu ~artlar zaten ma um-

~. • I k var~ınız. Da,·a bir millet davasıdır. kıskançlıkları, cinayet ve fe~a 
1 
;}yrlınlan ınıya muhtaçtır; sevki- du. Ehemmiyeti ,imd i resmen .ı rı'n· ayakların•n ucuna serecek ı;ezdim, ve mutlaka ve muta. a - !\!illet ne demek? ... Bizim, miL B'ıı· m1·11ht. hakkı olan istıJ..liılinl ls- f · 1 · - · 'b" ~m 1 ''*! · · b t L" l L' d d ~e ı T ] b y d 1• d r tc sır en. marazı sevgı gı ı a ı -

1 
tarııı ,.nnın 7e ı•nu o ;ın uoy e Cllr nefredilmiş olmasın a ır . .. _ talebr..' ı' biı taraftan talebt!lik- 1 bi.ze bir. a e e ur u a7.ım. e- !et diye bir F;CY tanımadıi;rıınızı bil- ti,.oı· ba,;ka bir millet silahına, kuv. 1 d k . k 1 ~ 'k hl. k '' ik d 

·' ' 1 k f 1 1 .. , ' er var ır. . _ ı çocu ıs o astı a a -nernum- Japon ya ile Arnen • arasın a 
le kabili t,.lif olan eğlenceleri,. dım. Bır ara ık şar ta vazı e a - mlyot' muı:unuz?. v;tine dayanrak bunu vermiyor. Bu <::uri.i~ i.~le~e ~~cası ınsanlı.gın l ıaril~ füsunlamımaz ;

1 

_dayak veya çaresiz görülen harb in son daki. 
meşgul edf"rken: onları yalnızlı- md ıştlım, lıb'sellderikn~ bhitirdikler~ h.al- Bunu !öylerken kumandan o ~d: hareket (istiklfıl verilmez, alınır) sö. ruhı ve ıçtımaı bunyesıııde _oa- ı tehdı•le muvakka~ oır mutava'tt kada. bertaraf edilebilmesi fU 
:.,ın, h "ıma;•eırizlig" in, kahvenin, e, sta. n u a .ı . a. yat se .. vıyesın" l dar kendindı-n geçmiş b1r halde .ı ı züniin dogv ruluj!;unu bir kere daha - b' 1 • k h 'e .. . d h" h • 
" ki f ;:agı ~r mey an ve zev ma ıJ' - gosıe.rır~e a ı ta te~şuuru ma~ tarl1ara bağlıdır: Amerika. Çıne, tavlanın, iskambilin ve bütün eri:ıemıyece en ıçın, nu .

118 
mc-1 ki, Osman Hocanın cevap vermesıne i~bat c-ttiği içlndiı ki bu mU!et, hak- tmdedır .. İnsan bılh~a çocuklu- , razi ıktıbaslanndan kurtulamaz. ne h arp malzemesi ne de ıkhsadi 

b nla ın tevlid ettiği menfi hale- murluğunda, tapuda vazıfe ara- meydan bırakmadan, befüııleki taban- kını kanı bahasına almak kararını ğunda şıddet ve zuluın ycıp111<\k~ 1 Kühulet ve hatta ihtiyarlık çağın. müsaadele rle yardımda bulunnn· l·ıuruhrı.yeden kurtaracak bı'r Tale- yan nice istida_tlı gençler gördüm lca•'l ,.ekmiş ... ve trocanın alnına doğ_ veı·miştlı'. Si?: su andıı (verıniyenle- h l C ki dah d ~ il I 
.. • . tan oş auır. . . ~:u anıı 1 ıı cinsi ami ~re cinayet yapan- vacakh r. Çin davasında Japon· 

be Yurdunun hulyasile ya~ayan- ve orı:da da hır gazetede bum~•·- J ru çevirmişti. . ri) temsil ecliyol'~unuz, hız (verecek- mektep ı.ı!ebesının en (azla baş l ların ruhları bu itibarla tahlile Janm hareki.tındaki tam serbea. 
l d b . · d b a'ı'm zua bırrok defalar temas ettım. Onu go··ren dı'g~er zahıtler de taban. ! ) dı· rıız ı· •te bu"'""';n mh~e1ı> d ki 1 h d ti k l b 
ar an ırı e en · .. . . . sınız yo · ~ •u "' · vur u arı oyun ar ay u u • ı sezadır ve kanun arın da u hu- tiye m üd a hale edilmiyecektir, Sabrınızı suiislimal etmezsem Talebf' iken Bırlık ı;ı-azeleııınde, calaı·ına davranmışla:ı:dı. bundan ibarettir. hırsızlık_ v~ h.a~p oy_unlarıdır. Av- sustaki kararları ve tecziyeleti A sker i v e bahri üslerle Japonya· 

bu sabit fikre saplanı,ımın ıebep- hayata atıldıktan s~nra, Erzuru- İşte 0 anda Buhara H~rbiy_~ Nazı: Kumandan susuyordu. cıları bıı .. ı~tıl.a halın?e .. h0~van ibret dersi telakkisile müessir ola- yı çenber içine almak gayretin-
lı-rini anlatarak. bu ihtiyaç üze- mun Doğu gazet_esı.nde,_ İstanbul_ rı Vekili Ali Rıza Beyın gur sesı, Osman Hoca, onun önüne bir kağıt avını~ suruklıyen hıs oldurıne maz.. . .. d en vazgeçilecek ve Jap on yaya 
rinde talebeliğimdenbe!İ.. nıçın di'lki matbuata ıntısaptan s.onra bir gökgüı·ültüsü gibi çınladı: koyarak, eline de b1ı ka!em uzattı: zevkıdlr. . . . Ev hayatında cahıl veya mu- karft ikhsadi seciler yapılnuya-
ısrar etmiş olduğumun da hikme_ adeta fır .. at arayarak her vesılede - A~ker!... - Yazını?:! .. dedi. Gençlik tabanca . seslerın~"l. teassıp ebeveynin yapamadığı ca.kt Şarki Asya Japonyanın 
tini izah edeceğim. kaleme sarıldım, ve seneler geç· Ve salon, biı'. anda, yayla.~ndan Kumandan, (ne yazayım?) der gi- harp sah.neleri~in ha~~m ol~u~u cinsi terbiye, ilkokul terbiyeainin ı tPr~; mıntaka~n olarak tanına· 

Yükse.k tahsilin ilk kademf"le- tikçe, bu yazılarımda hırçınlıktan fırlamış oklar gıbi yetişen musellah bi ı;ıaşkın şaşkın bakıyordu. sinema fılınlerıne ımınhemıktır. ana hatları arasında bir yer al- ı kt İl d'len ticaret mua-
rinde, zekalarına, hararetlerine, serkeşliğe kadar muhtelif kade- Türk delikanlılarile doldu. Bunlar, o Cümhur Rei,,i devam ı:tti: insan çehresini hu~dahaş f'O,cn, ma]ı vev iyi bir öğretmenin bilgi ~d~~ri i!~ee e~ilecektir. Ameri. 
yurtseverliklerindeki samimiyet- melerde sesimi yükselttim. kadaı· sür'atle, öyle çevik kflşu11muıı- - Kışladaki ve karakollardaki aa. bacakları iman bo.ks v~ rugby di.igarCıF{ında bunun da faydillı kada bloke edilen Japon paralan 
1,..1• 0 A ha;·ran olduöum Anadolu_ S Bas k"I !ar ve Hihzada davrandıkbrı silahla- kerlcdnize son cm!'İnizi ynıınız! On_ gjbi spor oyunları zıyadesıle m_ er- un!ıırları hulunmalıdır. k ~..ı·ı • b t bıra'-~Ja--•-. 

• ~ .,, . ayın ve ı ' d h d fi . E k' R k Y-'t • 1 • d ld " ve reQı en ser es Ki çaa lıı arkada~larım vardı. Bazılını. Sıhhiye Vekili olduğunuz za_ rını öyle kaşla göz aıasııı a e e e. !ara bütün silahlarıııı, cephaneleı·inı, guptur. s ı omanın açı tı , . - Kütle cınayet erın e o ugu M uk d let' tanınacak-
b w 1 d k 'ki . ·ı rine çcvirnü~lel'di ki bhaz evvel, a. ağnlıklal'mı, hulasa -;;ah.~i malları ro meyclanlarındn vahş: arslan· ... jbi ferdi cinayetlerde de e n iyi tır. a'· .. a~?- Ook ev .r ulh"' kur ogaz arın an ·ectı · erı pa.rn ~ e. mrın. ·ı ıp Talebe Yurtları tesis 1 • d k' . l F, • • • • hr. uyu~ yanvs .... s u • 
ı t · 1 d k d 1 e 1 da- t•••e .hazırlanmış olan tabaı•ca ar taş olmı.'·an heı·~eyi derhal P.uhara hiL rın penresın e ı muzlarıp zava !c t da 

1 
çaresı ruhı ve ·'· t,iı iı panı;ıyorı ar a rrı 1 

er•n ederek, memleketin sagv lığı -.. • ·' · "' -ı yı ave ve e v t k ti r ne olduguw art111 
1 1 d b kesilmiş gibi soğuyan ellerde hare- kumeti memuı-Janna tesllm etmeleri lıların zevk ve şehvetle sc.yreden ictimai tahliller marifetile mara- araç~. pr ~ ınb 

1 
birer melce hu mıış ar 

1
' unu va"mda en mühim ve atiye mü- ı R .

1 
. . . . · • . taavyun etmış u unuyor. 

ı t A la dı';,crlArı' ı'se ' k d ketsiz kııldı. Sonra, yine A i ııa için son ve kat'i eııırlniıı yazınıı. insanın ruhu ı e yııınıncı asır ın-
7
1 ;,:rıa <>Lıdeleri cözmekten ıha- . A ik 'tt• A· 

Y pmaı-: an arız 0 11 
" ~ essir olan büyü a ımı atmıştı- d "h L • j ax · • Son ~z merı aya aı ır. d 1 ı l:lcvin se~i du"uldu · Kunıandanın eli titriyordu. Bir lah ıı!• ara>Un a nı .:ıyel r.ıır tt' • · t f k gtineş görmiycn mr rcse oc a a nızf RAkto"ru"n resmi nutkundaki J • .. • scınının r •U · te ır· cınsıve on sıyonunun 'k k J ad "nfi . 

c R k ih' d .... d~ bil· an tereddüt etti, d f k d s~rtik tah b l 'd b" • ld - rbk b' merı aya arfı apony 8 1 a rına, altlarına b iro>r ot mind"r rakamlarla da sabit oldu ki en - u :ı. .. v .. za uşı.ın u, erece ar ·ı var ır. a • un ar an ırı o ugu a ır 1' "dd t] • hep olan 
1 d B ı Bu ("Eller yukarı! .. ) emılni alan- soma, karşısında gözlerını kendisine lillcr ve cin~i cın4'yetlerle dolu ilim meselesidir. ln şı ~d~ enmF 

1
esme kseH' d' t alarak yerle~mi~ er İ. u genç.er fazlu verim Tıp Fakültesinde k l I f l k • l ıorı ha •se e emen ın ıs anı. 

~ Ju-. teslim olmalttan ba.,ka çare a - dıkmi• he" kel gl.bı dbndik ıluran sert ) 0 1~ 1 arın az a o uyucu O R ADAS .. i'k se.el ... rde hallerirıd!"n mem- alınmakta ve bü}·ük ral/bet de P• .. .. • o an r n "' r. asım l"' ah"l C d 'I ~r-
.. nındığıııı görerek, i::.ter istemez nıu- bakışlı, kat'i iradt-JI Turklstan ıhti- kaz.ındığı muhakkaktır. . --·-- ___ na d ı ava a ası ı e ıger 

nun görünüyorlardı, ~ünkü gave Tıp F akülteııine karşı gösteril- knd·lcı ata boyun eicliler. lalcileı:ine son bir rıau11· atfederek kil Bi.ıtiin bu sayJığımıı. misaller· ! u·· J k) aclalarda? Japony~l'.°a. petrol sev· 
,_ C 1lim uf.Tmıa, herkP~Jn yapaIDl- mekteclir. 0nla1·a 50n SÖZÖOÜ g-ıda eg'YıJdı' Ve istenen (:TTll'İ .vazdl. de OCUkl"k '-omplck~'JerlnJ· nCr- c av 1 ar ki AmenkantD teSlrı 1le menedil y,,cağı fedaUrlı~a kathnmış ol- b b' . k k . 0~nıaıı Hoca, ç ~ .. - M 1 ' . . im d 

·ı k lbl · · d ld Bunun se e ını arışı peda- sö\•ledi: (Dev1J,m1 ?Jar) mal bir sekilde atlıyamvmış ve ütek<ıit, du ve :!tir.tim erın iiç mış o ası ır. 
ınnnınl gurubn e,_ la edrını 

0 

u- gojik amillerde aramıya lüzum ı -:_ Sizi tevkif ediyorum!. cemiyeti~ ı.ıhlaki taleplerine uy - avlık maa~ları birincik~nunun ilk Amerika kendi toprakl~""':1:aJ\ 
ruyor ar, "'"Ka arın a me ıcut . . h' · · · · 1 . . . ı d · ., · b l J trol ve benzın gon 

I k rl . d k "k I yok ..• Sızın ımmetınız, sızın a - t,te tı21 senesi kanunusanısıııın 10 J J k h • 1 gun olarak içtimaileşmcmiş Oı<'.ll günün en ıtınaren tevzıe a~ a- ap.onya?"~ pe • 0 

up da cnr ı enn e e .sı . 
0 .~11 1 dığınız tedbir. sizin memleket uncu "'ecesi cennet Türkistanın DU. t a S J bır cınsıyetin izleri hakimdir. E· ı nacıtktır. Yoklamalar kalkmış derılmes.mı menetmekle. ka.1 .• ma-

maddi n fah ve Luzuru, gonul- b .... 1 b da k --..ı! f q imtihanını kazanan hizmetiniz u şenbe knı1abasınt'aki hükumet kona- sasen marazi denecek derecede olduğundan mnaıı sahip eri un- VIP aynı zaman e110J nu uz 
lerinclrki bu ıdpalist hava ile tela- ff k' A ·ı ld b h d k• 1 · l d · d 1 h" · t ltınd buJ• ...... a - memleketlerden muva ıı ıyette amı o u. ğının ı:rün<lüz ıribi aydınlık ve a ce .., bir akıl müvazenesinin eı:ıer en an sonra dız an arı ve uvıve a a ....._.., 
fi 

1 diyorlardı. Bugün Başvekil sıfatile aldığı- gibi çiçeklere büı iinmUtı :rnlonıındn, Ç a g J D a l olan cınayetleri bir tarafa bını- j varakalaril~ birlikte bizza't Mrıl sevkiyat yapı1mas!n~ meydan hı· 
D·mirleri ~aslan~ıran, taşlu.- nız yeni kararla tıp alemine ve hiç !<ilah patlamadan kopıın bu kıya. kıyoruz. Hanovre kasabı H<.ıar- ! miidürlüklerine veya Emlak ban- r~~~mıfhr. Bilakıs • ~vyetlu 

Ti toprnk halıne getıren zaman, 1 memleketin sağlığına sarFettiğiniz met, Tiirkistanılaki müthiş 'Ryanın ç o c u k 1 a r mann hayvani bir sehvet ilcasilc kasına müracatla maaşlannı ala- Birlıgme Felemen~ H~ndısta~ın. 
hı r-ı-nderin de gayret ve ~ebadtla- emekleri, bütün ilim sahalarına., başlangıcını gösteren sahnelerden bi_ yirnıı yedı ı..ocuk boğazlamış. ca caklardır. dan pe~ol sevkedilmeıme dognr• 
r•nı ,.ri•ti, cvvda yoksullugun o- · b"'t"' 1 k t ı·-·ne ıı"dı'r. na,.ar Landru hemen ayni s~L Ancak vüksek tahsile devam dan d ogruya A m en1ca vasıta ol· • k!ld yanı u un meme e genç ıgı ___ " 

;.b rrlu"uı f rl ~:arlı~d't tıruru Y;f~k· ı tesmil ediyornunı.ız.. Elleı·ini kaldırarak t<~slım olanlar, DOn şehrimizde bir dik jestler ile bir çok kldadınları eden erkek ço<.'ukl lar?ka 18 yaşmki musAtur . b '. "k h binin tam 
u penc er mı 1 

" ı muva ı_ b k ) · · birer lılrer ~-iliıhlarını verdıktcıı :;1•11. Camba•:ı <>tosunda ö ü~nıüş. ikmal etmemi<> o an ız ve erke · vrupa uyu. •r . • • . l"kl w d kt sonra ev Yarın üyü yurt ann yetıştı- ... esi A ·ı b' ih h b bal 1 yf't.ız 1 
ere U"'ra 

1 
an . , . . . d . k' f d k d' ro, hıçkıı·a hıı•kıı~ lleıile,·en hı" k sayım ~.enem Pariste Weidman güzel metresle- çocuklar ve maaalannı bizzat al- manası 1 e U' c an . ar ,1 ın. IA f h .. d 1 bı'len nrka rıci muhıtın e ın ışa e ece ı- • " ~ " _

1 
k 

0 
l t 

vr a re a ıcııı. e ı::.a ışa · •• - 1 d b · J ka,Jının aı·kasıııdan, o·(i. tel'i~l!n htıka. yapıldı rini bog-azlıyarak ayni bodrum mıyan alelumum miitekait. dul elıp ıumaması Amerı a ev e 1• d 1 t . . ki · k mağlar sene er en en yoru ına- "' • k b 
aş arına yr ısemıyec.e. erme a- ' kf ·-· · b mellt! ağır agır yüı·üyl)ılaı. Hilku. katında ~ömmüştür. Bütün bun- ve vetimler eskisi gibi yoklama nın vereceği arara v~ ceva 8 • k b" d A 1 k h' . d>1n hayatınızı va ettıgınız u B cumaı lesi crünii yapılacak ilk dl b wı b ı d ktır 

naat getırere ır ma ur. u nsı · h h d h met konağının arka tarafındnk1 bu- u ,. l<>r ,.mrazı akliye ve tıbbı a i mua1T1efe,.İne tabi olacaklardır ag ı u unuyo r e m e • · d d.1 y k · meml(ketın er Sa asına, a a •-hsil çag' ındukı çocukların shnmı ne k 1 d M h Feyzı TOGAY l'\' ı• ur · arı to varı ac. ı:terı_ .. .. ki yük odalardan ikiıü, Tüı kıstan is- ""' ı:debiyatının tarihl va a an ı,. u arrem 
·ı .. ı - td k a d ktor parlak ışıklar goturece. er. şekilde icl'a eüileceğı etrafında duıı b .. VUk~~k mühendis .............................................. .. rı ,.n c;un. er_ı ·rı ognh 

1 
c1 l I 

0 
b"' · Bü ... ·iik yapıcı Mılli Şefin yakın yanınııı bu ilk esir kafilesine tah~is Fakat bu me~hur ve enam mu- ~ () J I N 

!ili .. Pr:JBVI ecıı en as il ••• ar un- J L tdilrll. şehılnıizcle bir :<ayım clenemcsı yapıl_ tehassı::ılar tarafından tahlil edi- mektebi e t bu lama- * D N ADI, YEYE VER LE 
· • 1 k v k ha .. •alar_ı me~ai arkadaııı ve onun ıı;urucu s ı 1 elan ö<rı·eL ~ırJHTE"'l."f.,",'R _ Niaanta•mda 'PVı ~an' ı ( a, sogu • o;ı · . l Ancıık onları bu odalara tıkıp ka. ınıştıı" ııyım menııı .. ıır ' "' - len vakalın harıcinde olarak f~er Ôig-

1 
için belediyeye " " n ·" " "' 

• k . · k h k'" ı · , fikirlerinin ~adık bır yapıcısı o an • e li e ve orta okul t&ı1:belerı ~ıı h d kasap Periklis 62,5 kuruıı. a et sattığı ıııınma ıı;ın ıı ve oşe erınnen . . .. "ll panıakla iş bitmiş değildi. Zira bu m n, s - - gün 1ıündelık ayatımız a tesa· f""Ürac aat etti 
., t' .. kl r sı'z mey,•alıuını ılerı T urk mı e- j t 1 1 ıdıp goı mlıoJuı· - .. ı· 1 iht'k" ...ııe yalcnlanınıq ve AcL s "il' nraınımrn rı1crare ı yun· ,. e ı ' k kumandanın ve zabıt!Cl'in enıirlı_,rı ;-ıın mııı 11 <a armı g . "~ düf ettiğimiz cinayeterde -::!~ ç n ı ar su.,. " " 

·cnktilkcC'. ıırkada!';larımın gö7le_ tinin istikbali boyunca ;er~cc. !tındaki 2000 kadar kızıl askeı, bıı 1 ve sayım evnıkını tc:slım alnıışhıl'dır. muhtelif derecelerden olmak i.i- Yüksek Mühendis Mektebi, et te- liyeye verilmiştir. Bahçckapıdn yaz. 
ri11deki ZPka temaları, menfi in- ol;ın b~ eserle nal1??_ı_nı~ı kır lb~re ~ıı<ını ~c·hrin bir ucunılaki kışlamsı Cuımırtesi gii_nü bütün .1 ~e. oıta ve zere cinsi sevkitabiilerin mühim miııi hu~usuııdıı Belediyeye bir mü. macı Maneko hakk.1nda da ihtikar ~u-
Mıılann ı,adekalanndaki donuk_ daha 1 ürk genç ıgının a me ."erde, blı kısmı da t-tr.ıftaki dağırıık ilk okıılla_ r tatıl cdılc:ceklı ı dır. llk teairlerİ vardır. ıacoaatta bulunmuştur. Mesele şıı- çundıln :ı-.abıt tutulnıuşLur. 

h*k t • b 1 k ·' h J J ı i ki d 1 , cJur: Mektebin et nıüteahhıdi non za_ luğa inkıl::o etti. a e mış u unac~ sınız. • • karakollarda, silahlan e.Jcrinde te- ta sı çııl!'tnı a' çocu ar a ev erın_ Bunların. birçoklarında cürüm nıanlarda i tenildLği kadar et temin 
B . : h t b" . lb' 'n Sağolun azız Basvekihm. Likte idıler. Asıl gaı ıhi be, bunlaı·ın 'de oturacaklar. sayım nıemurlannı r.. .. l b b. 'kA d f'IA 

ır nevı asre ıssı, e ıs~nı · bekliyeceklerdır. rii i ve !le e ı aşı ar ır; ı an eJemeıniyc başlamış, nihayet muka. 
k·1··· d'. k d 1 n Cihad 8 ABAN hepsi, Buhara lıük1iıııetının, kuman. ı d J k k lı'- uz n f h d'I . es ·ı ıgı veya ıger ar a aş arı ... .. ........................................ _ , 'Koca evam l ıs an~ ~ Y u - velesi es e ı miştır. Müteahhit, FL. 

) a•ltıkları basit masraflarla aşık . ............................................... daııla:rı şerefine veı•dığı bu tantanalı den karısını bıçaklamış veyahut yat Murakııbe Komisyonunun tesbit 
atamamak: <Yibi sebepler, bu arka- Şehrimizde kurulan ziyafetle arndaki müna~ı:betlerin pek Belediyede: da filan genç b::ı.şkasilt! gÖr<.:iğü ı.tUği narh üzel'inden et alamadığını 

ı b . h · · d dostane bir ı;.·ekil alacağını ümit e- · l "Jd·· .. t"" Fakat da"ların adamcı ır ava ıçın e k I I • İ b } nı~an ısını o urmus ur. iddia etmiştir. iclı-rine kaoanmalarına sebep ol- Alman tir et er derek 0 gece sevinç içinde bu.ıunuş- lzmirden stan U a he.r insan bu gibi acı. ve feci sah- ~ıukaveıe feshedildikten sonra mek 
· · ~ lan idi. 1 ·h · d · 'd cJ,. T;ıh"illninin iiçüncü senesın· Son TGrk _ Alman ikt111adi anlaş- Verilecek tramvay ne er müvace esın e aynı .;ı • tep kendi telikilatile et temin etmek 

de (defi gam) ihtiyacile, gönül- masındıın sonra şehrimizde bazı Al- Ne çare ki heı· gecenb bit· aabahı det ve dehşetle hareket etmez ve istemiş, fakat müteahhidin söylediği 
)erindeki i.izüntüvü, -tabiri mazur man şirketleri teşekkül etmiye baş.. vardtr. Ve sabah olunca. hunlar ne arabaları bu tarzda hareket eden İnsanların <tibi et almak mümkün -0lamamıştır. 
t?Öriin Sayın Başvekilim_ önlerin- lamıştır. Tütün işlerile ugraşmak ü. kumandanlarının; ne zıt bitlerinin -ıi- da diğerlerine nazaran daha na- Bunun üzerlne mektep idaresi Be. 
cJeki 49 Juk şişelerin içinde "ön- 7.eı·e cTürk T. A. B.> şırketl faali- yafetten döndü~ünü göremezlerse ne İzmir Belediyesi, bir Belçika ş1r- muslu veya izzet!nefis ı;ahibi o1 · Jediyeye müradaata mecbur olmuş_ 
c:liirmiye kalktılar. ve tabii bun- yete geçnıek üzeredir. İhracııt ve it- yııpaeaklardı?. ketıne yaptırdığı 36 tl''imvay aı-aba. dukları iddia edilemez. Bunla:da tur. Belediye keyfiyeti dün Fiyat 
ldan sonra da sınıfta kalmalar, halat mnllarile meşgul olmak üzere Cünıhur Reisi Osman Hoca, hü. sını İstanbul Belediyeı<inc verecek ve 1 kusmlu olan şey. cinsi sevl...tabii- Murakabe Komisyonuna hıldirmiıtir. 
rnuvaffakiyet!!.izlikleT, birbirini ta- de Vilhelm Han Bunger şirketi ku- kamet dairesinde, Valinin o.dasına bu arabalar şehdmizde i~liyecekler- nin çocukluk hayatı .:laki fena Komisyon bugünkü tıoplaııttamda bu 
kip edip durdu. Ben bu arka- rulmuştur. geçti. Yanına da Hnrbiye Nazır Ve- dır. inkişafı ve sondajıeıır. İji de görüşecektir. 

Edebi roman: 34 ................................ 
Ondan ıonra, Nimet haı.ımın salo. 

nuııda cereyan eden sahnelerin niç. 
l>irısi Ferhıı.dın hafızasına hitap e
cememiş, konuştılan sozlerden tek 
kelime kulaklarına girmem!ıti. Onun 
gözünde Handanın yüzünden, kula -
ğında onun sesinden başka bir şey 
~oktu. 

Genç kadın, hislerini gizlemesini 
çok iyi biliyordu. IIareketlerindeki 
ıtoblilik, konuşurken, gülc1ken, her
iıa i bir jest yapaı km, edasına 
verd!gı scrbc tlik, onm1, uu salonda. 
htı~ a i tın uru ıtinde • lıuluııduguııu 

Yazan: Sermed TALA v 
aııtatıyordu. Ferhad il!le, bllakis, he
yecanını zapta muvaffak olamıyor

du. Handan ne tarafa girlerse o da 
peşinden gidiyor, çayını kendl eliyle 
ıtötfüüp verlyor, dudakla ı ınıla ken
disine hitap eden bir teb~ıı»üm, göz. 
lerinde kendisine bakan rııaııidar bir 
nazar avlamak için çırpınıp duı·u
yordu. 

Handan salondan içeri ~lrdlği an
dan itibaren, o, hakikat aleminden 
çıkıp riiya diyarına g-ltıııişti. Yalnız, 

bıı rüyn iı.lcıni içınrlc. Ltitıin ııle\Cll

Jiyetlle bağlanıp kııldıgı bir tek ha-

kıkal, bir tek hedef vudı. Handan 
giderken, onunla berabeı· çıkmak. Bu 
kalabalık salonda; gdecek haftaya 
kadar e&"lencesiz kalmanı.ık için dedi
kodu mevzuu bulmak ünıicJile müte
madiyen etrafını araştırnıı bu mü
teceı:s.i& a-özlerin önünde, lste<llği gibı 
~eı·besL Javranamıyo!', Handanla, ıkı 
ılakikaeık yalnız kalamıyflrdu. Ona 
siıyliyeceği bir yığın söz vaırlı. Ne 
ilk tesadufleri günü, ne de balo ak
şamı, kalbini tutuşturan ııcvda. ate
şinl, ona, bütün şiddet.ile göı;tereme
cliğine ka nidi. Genç kııclıııın dizleri
ne kapanmak, ellerini ellerinin içine 
alıp nşkıııı saııtlerce anlatmak isti
yordu. Bunu yapabilmek için haşha
şa kalmaları lazımdı. Bunu temin 
etmek te, ancak, yuh:ıncı gözlerden 

ve yabancı kulaklaı dan uı.ak bir yer

de konuşup ıınlıışnıukla knhil ola
< aktı. 

Dakikalar ileı iledikçe Ferhadın 

sabırsızlığı artıyordu. Ruııun hır ae- Buna nıanı olmak için tek çaıe, 
bebı de. bir müddettenberl, misafir- heı· şeyi göze alıp, orad':l, bu nıüna
le1den hır gencin, ıı;öze bııtan bir ıs- sehetsiz adnmın gözü önünde, genç 
rarla, Handıuun etrafında dola,nııya kadınla çok sıkı fıkı görünmek, bn 
başlamış olmasıydı. fuzuli adamın ıimidiııi kırmak, onu 

Hatta, bu ısrar o derece artmıştı öncedtn uzııklaştırnıaktı. 

ki, bizzııt Ferhad, Randa~la . ken.di 1 . Fak~t Fer?ad, düvünuü, buna im
a rnsında hiçbir tanışıklık, hıçbıı mü- kan goremedı. 
nasebet başlangıcı bplunmadığına Aklına bir başka Çl\re geldl: 
inanacak kadnr uzak ve yabancı duı·- Gı•nç aoa·nı lakırdıya tutarRk nwş 
mak, o tanımadığı gencin sımaşıklı- ı;ul etmek, Ilandıının salonı~an ayl'!l
ğına uıaktan "e~·lrci olmak mecburi- dığını 1·na belli etmemek. 
yelinde kalmıştı. .Fakat bu karat·ını tatbika vakit 

Gitgide artan bir tehlike beliriyor- bulamadı. 

du. Feı hadın yegane üınidı, genç ka. Saat hayli il.:rlemiş, Harıt'.11nm git.-
dını, evden çıkn!'ken yalnız yakala- me zamanı gelmişti. 

maktaydı. Hıılbuki , aralarına birden- Ferhad, genç icadının, et:ra.fla ve. 
bire sokulan bu yapışkan adnın, bu I dal aştığını, gitmeğe hazırlandığını; 
projey~ mani olacak gibi görünü- j yabancı gencin de, tahmin etUği ~1-
yordu. Onun da ayni ~eyı dlişündü-

1 
bi, ona t·efakate davrandığını deh -

i!ün<', TJanclnn ~itmiye hazırlanırken, şetle gördü. 
ı pf:ıknt teklifinde bulunı.ıayı tasaı·-ı Tereddüt edecek, düşünecek zaman 
lad ığına hiç şil phe yoktu. değildi. .. 

Bütan cesaretini topladı. Handanıu 
yanına geldi. Genç adamın işitebile
ceği gibi yüksek sesle: 

- Gidiyoruz, ciı-ğil mi? dedi. E -
vet, vakitth-, gidelim! 

Genç kadın, gözlerinde, parlanu:ı
sile eönnıeııi bir olan ilnj v~ geçici bir 
hay~·etten sonra, vaziyeti bkdenbire 
kavramış, gayet tabii bir eda ile: 

- Evet, gidiyoruz, demişti. Zaten 
geç bile kaldık. 

Ferhad, cih·etkarlığın, hayatta en 
büyük nıuvnffakıyet amili olduğuna 
bi; kere daha k•ıvvetle kanaat geti
rerek, roey!rı ti; ıı:enç kadının manto
sunu tuttu, şnpknsın? verdi ve büyük 
bir 1•. 'dsarıhayal i~lnde olduğu yeı·c

mılılanıp kalan öt1;ki delikanlıyı, hıı- ı 
k:lret ve istihza dolu bir nazarla siiz 

d:lku.ıı sonra, Handanın peşİ" l!'n 1 

çıktı. l 
( Deraı.ıı t:·ı-) 

r•HHJt11tttlllflUllllNNtl.-IUNlflll1Ullllllllli 

i Vecizelerin şerhi i 
"IHilUUHHllllDlllllUllHl!IHllJlllUlttl H tUUIUb 

Dünyada bliabütiin llu
• ur •us bir adamın bulvn• 
mama•ı çoll iyidir. Y"'k•a 
böyl••İ bir 111/ı clon bula-
mazdı. HAZiLIT 

Tek bir kuııuru olmıyan adam
dan bahsetwwk, imkinı olruıyan 

bir eeyden bahsetmek olur. Her
ke~in az çok lwndine llÖrB mu
hakkak ki bir •eytı blrkll~ kusuru 
vardıl" \le bunu herlcıeııteıı fu:l;ı 

kendisi ç<ık iyi bilir. 
Kendini her ku111Jrdl\n uzak tıı-

tun bir adam buluıısaydı, böyle 
bir atlam baı;;kalarının kus•Jrlann_ 

dan tlks1niı-. Bu kusur:uıın kı:!n
disine bul:ışmasından korkar v.• 
ımıhakkak ki ya tek ba~nıa kal . 
mak ü~el'e inzivaya çc-kilir, ya
hut böyle ku~ıulu insanlar ara
mda yaşıınıamoyı teı·cih ederdi. 

İnsanları birblt'ine se\•diı·en ii
ınillerin e1~ büyüğü, bfrbirine her 
hususta y:ıkınlık;ı.rıdıı. .ı(tısursuı: 

inf.an hu yakınlığın hududunu a. 
şan kinıs•dir. İı1 ~anlann ba ha
.vutta en biiyiik v:ızifelcrinden biı i 
Ji'u,,uıları ile mücadele edcl"'~k 

bunlan miinıkiin old ~u kajar a
ı:slt•n:.ı.k \ 'C bi!'b:rlerinin kusuı·ln-

ıııı, yine birl-ıfrlerlnin kemalforL 
l·• lrl: ! c:.!rrPk yürümek ve He

le-:- P'((fr. .. -... ______ ._..,., _ _,_ __ ....,. 

,. 

.. 

I 



6 İldncltcşrln Sahife: 3 

Yeni bir Ş'şhane 
aciası oluyordu [Dünya harbi 'I uı.:.ıeljlllM:lMU!:t;lU. 1 Alman-Rusharbiır M""him bir \\ ~=k ':e!~~~:·.";: 

[ 1' 8 inci ııllnl An k a r a H u k u k 1 akü 1 t e s i ::,;n ... E~:;:::~::;: k! ş it m:~~::s~ir ı~~~dd~~E:f '?;~F~~~= 
l ITALYAN TEBLİÖİ bı•nası dun n merası• mte açıldı :~i~e!"ı:i~f::ı::a::~s~:~: !:. Bir Fransız genci a üıei nhıf~•n duıımJ l~~:ük~~i~dt:!at'a~~~7ş~ış;. ikk7:.: 
Roı:na, 5 (A.A.) - ltnlyım ordu- kinistleri de beraberdir. Durada ku. havadan elektrik Bulgaı 01..c:ü<-u bu Uç ıhtimalı uıun lan cnmlnrdan vatman yüzünd,.n 

ları umunıı kara~"hının 621 nunaa- rulacak tayyareler, uçarak Mos'kova-
1
• S tı• h S a } 

1
• O e l ve etrsflı şeklide tnhUI ettikten sonra bir yolcu da ellerinden ynrnlan-

rah tebliği: ya girebflbler. Fnkat şmendlfer. bu fılmıun Kafkas Jımanlanna l'iığın. mıştır. 
·r"yyıu·e dHi bataryaları tJddetJe Ankara 5 (AA.) _ Ankara 1 Maarif Vekili Fakıiltenin ta· le ııevkoluna<"ak diğet· maizenwnin muvaffak of du l maınna imkan olmndığınr, çünkü Al-: Kaza yüz.ünden seyrisefer bir 

faahycto g<ıçe1ck bir düşman tay. Ünivenitesi Hukuk Falcülte~i yew rihçesini yapmış meJeni ve jçti- tamaınile Moslmvaya vaımnsı şilphe. manların Kerç bot-atından Kafkas- saat kadar teehhüre uğramışıır. 
~aroslııi dcnlze dli~rmtişlıırdlr. Baş- ni binası bugün açılmıştır. Açılı~ mai hizmetlerini aaymıt Ebedi ve lirlir. Çünkü Leningrad ınrkında Po. Dıjon, 6 (A.A.~ - Dıjon cıvan yay11 kolnyca geçcbilecekk!rinı, son 

1 Öğrendiğimize gore hadise, ka-
k.-ı lıır tıınare s.-ıtıilin ııçığında tay- töreninde Büyük Millet Meclisi Milli Şefi minnetle anmıştır. !okta istlkarnetinde ynpılmalcta olan ahali inden elektrik ielerın.ıle mu. zamanlarda bu salıillenn en lyi lı- zaya uğrayan tramvaya arkadan 
~.ııreleıuni.zdc:n bid t.amfından mües. Reisi Başvekil, Vekiller, mebua· ı Fakülte dekanı AnkArada Fa- Alman ve Fin harl'ketlerı ve hnvn tchııssıs .Maurfco Dunınd ısımlı manı olan Novorosi,.k'iıı Almnn tay. g.-len firenleri bozuk diğer tram-
:ır bı"1• mıtrnl.,·uz ate~r.ı• tutulmut- l p t.aan-uzlan Arkanı'clden ...,...uba ••i- b •· d ki ·--ı ..ı ta t d bomb rd b • 
0 

ay, arti Gerıcl Sekreteri, Tem. külte açılmasının gayesini yetiş- ... ~.. .. genç ır u111nat..:nr, hava a c- ~ .. ·~ t•n 1n ın an a ımamnın vay ara asının çarpmns1 nctıc:e-
tar. Hu uınaru kıırbol!1'u~ addedi- · R ·. u dd • I d • ı · den şimendıferi kesmek fü:eredirler. Jektıı<•ı ev irler1nde kulı:u nııık ım bunu bır dem oldıır•unu Mvlemiştıı. 1 -ı·n-de ,•ukua oelm·ı.,tı·r. \'atman

1
ar yız eıs1, oaşruü eıumumi, Gc- tirdiği genç erin gör üğü JŞreıı, ., v ., ~ 0 

o ,. 
1 

klıılir. .Polokta .-hri Almanların dine '"e- '-"- b h -• k 1 T h'-"k d nelkurmay ikinci Tcİ!li, Veklaetler medeni kanunun kabulünün e- '""' .. ....uını veren u· cı az vucuue g lkincl ıhtimnl, ~Ani filonun Tür- ) a n anmıştır. a ıı.:ı ala evam 
Şimalı Afııkad:ı Bin~utı bölgesine çlııco Sovyetlcre yardını içın bu yol. +ıtmı~tı" r. d 1 k ileri gelenleri profeaörler hazır hemmiyet ve esaslı vazife1erini ... &Ç kıl le aığınmıı ı, ıw-zcuye güre, bita. e i me tedir. 

)&ı>ı an b"ı ha, .. ;ıkını l nasında av dan istifade artık mümkün olamıya. Bu gen", bı,_,'k tftrübel rden ---------------__ , · n · bulunmu~lardır. emin bir surette nnlatmışur. • '"v ı ııflıgını mudafaaya karar vt rmtş o. tıınan:• ılı 17.ıl n b r ıu<'rm eııni cuktır. Moskovn etrafındakı muhare. \'e ug·•ıaşınaln•rdan sonra havada. AAAA.A.A A • 4 A.4.A. ,_ b hın TuıkllC buna razı olmı.ı.acaktır . .,. 
ıkı uoııı aı-dın an tny.ı. ıı<: ·ne isabet AL. M AN s ov y ET btlerde Rus mukavemeti devam edi. }d elektrtg·ı devamlı surette zaptn ~ T·· k · ı· · f · · 25 Tu rkıye ı a:r.ı olsa \'C fılo ..ıa Boğaz. ""- ur · sıyase mm z.a crını ... 
t<l ı mi.ı.c- mU\. ffnk 'in ıı "• bu tny- yor. Hnvaların tckraı· fcnnlaemnsı muvaCCak olarak cvırıı n'Clııılnt. · · ~ r 

1 1 ı d 1 
,., arı geçnıış olsa bılc Italyan gemi- senelik dünya hiıdıselerjnı 

l li.IC c•r uıc\ e iÇ il c ( U" ustür. Alman taarruzlarını blmz köstekle. mıa Ye ••nnatııiı icra 0 tmck (ıze ._ 

b ı 
• • b ı • • " ,... ' .... rı ıa1 nfından batıı ılncal.:tır. 

Top'nı ımız \'C' Alman Lukn tayya. t e } gv } t e ) g"' l miştir. Fnkat KaUnin, Po!okolnmsk, re kııllıındıl,'1 Jıletlerı l~lct'l'll -t r. gösteren • 
tertibatını i\loJ'alsk, Knıııu'·a ··e Tul" •~ı·afln. Bulf.' r siızciı unc gorE', Ru filo. • " • " .... " l'ıiaamafıh l\laur1ce Dıırand. thti 1914 d ıoı. 

(1 (ııci saltıfcdrn dtıı:a'1ı) (Biritıci Bllhifedtn deııam) rındaki Alınan taaı ı·uzları Dolsevlk- sunun kcndı kendisınl batırmaktan e R son r ~ , . ı aıtnı tunınnıilc mıi~het bır şek.1- b •~. U 

1 

mevzilerinde ağır ve kanlı :.ı:ayıat l,u taarruzun bilhnS$tl çok ş.ddetli ol- lcr için endişPli hall muluıfaza edi. de kullaııabılmck iııerc biı)uk bit • .,... .)&pııcui;'l ~ey )oktur. Uu su- • 
vererek piiakürtülmüştür. Bu hü. ılııg11nu 'c ı;whrin eh Ol'lnda muha. yor. Almnıı hava kuvvetleri Mosko- anten tcıw;ılı m"~ıruldvr. Bu an- rdlc Almanlar Karadcnız<le büyük (TÜRKÇE~ ) 

· ı ld T. J • h · ~ bir u ı uıılilk temin edecekler c k .ıı.. 

Ka
fkas •cuma iştirak eden 100 Sovyet rerK' er ynpı ıb'1nı soy ~ır.ıetır. ' 'n ŞP rıni artık gilııdüzlel'i de bonı- ten, kürenin deviı hareketıne uy. ,. ı. ELHAMRADA ,,. 

finün yazısı ........................ 
1 torpidobotuııun yarıdan fazlası Lozovski, İŞ!~al altınJ.ıki memle- bardımırna başlamıştır. Bolşevik dev- gun olnııık t.ertıp edı~ccktir. talıırını kola,ca Knftasyaya nak!e-1 ""- ... 

'' 
U 1 

· l ı t" ı ı dcbilvccklerdlr. ~ P '-'arışı batırılıııış kalanlar da dönmiye kc er n j,"llllllZOn Rl"lO{ llol gc ır en lct il' si Katinin dahi Moskovnyı terk ..................................... .... 
(lfo ' al~:edrn dcı~~) m<'chur edilmiştir. Alman çenbe- ıhtiyat kuv\etlcrin kullc.nılnıa ına ile (Saınarn) ,·eya {Kulbi~J) şehrnc Harbin haşır dan beri 1 ............................................... ................................................ . 

f l d 
rini yarmak için tanklann vardı- rağmen, Almıııılaıın ilcrli)emedikle.. gitmiştir. Yalnız Stulin flus garp ı 1 --, 

geçidini adeta tü ek pat atma an .T ·ı· 1 • • . 1 - , 
iskat etmislerdi. Ondan&<>nra ise mile yenilenen düşman teşebbüs- tini iliive ctmıştir. C!'phesı kumundnnı General Şukof j)p ngı ız erın gemı 
Almanlann çeki.ree ıibi sıçraya. !eri hentiz hazırlık devrelerinde Kırımda Alman taarruzu beraber l\Iosko\•ada kalm:ştır. Bir zayiat 1 Mı·ıı"ı Pı·yango 
rak biru birer Akdeniz adalarını, iken akamete uğratılmıştır. Savaş hazırhğı müddet Ct'nuptakt vadyeti ıslah için 
bele koca Girtdi nasıl elde ettik~ tayyarelerinden mürekkep teş- Loııdra, 5 (A.A.) - Lcndranın sn. o tarafa gönderilmiş ohm l\lareşal (Birlnd stı1ıift"1t de.t'am) 
le. ı·mdur. killer dün mühim bir otomobil liımiyetli mahfillerinde trıhmin edil- Şnpoşnikof Bolşevik ordularının Ge. tonilato hacminde ticaret gemi i 15 • d k 1 t ı;-~ misalin ddaletile Al- ve tayyare endiistrj merkezi olan ıt igine göre, Alınanlar, Kırımda ol- nel Kurmay Reisliğine ta~·ln olun. ı batırılmıf2!.ır. Ayni kaynağa göre 500 teşrın e çe İ iyor 

.:ı: u b defa da K;rım baıkı. 1 Gorki şehrini bombalamışlardır. dukçn bfiyük nıil{yasta bir 1aarruz muştur. Bu ııuretle mantık ve Hım harbin başmdanberi batınlan tı· 
:ı- ~ u tarafta tevl"d ettiği ( l\lolotof} otomobil fnbrikası- hazırlamakta ve Aznk denizi metha- diişiincesi galebe çalarak tekmil Kı- caret gemilerinin tonajı ise 14 5 Yılb&11, 80 Atu tos, 29 ll kteşrln gıb1 ayın son gftnlerıne rast-
~~ ııı:(1 bilistifade Kafkasya- na ıyı isabetler kaydedilmiştir. lindeki Kcrç boğazına müteveccih 0 - zılorclul~pn yüksek idaı·esi oimcli bir milyondur. ' hynn fevkalade plyangoları takip eden aylık Mılli Pıyango çeki. 

,..,..,n an 1 d . Şehrin de iryol t •• t k lan ileri hm·ckctlerinin mrıhim neti- asker elıne verilmiştİI". :8unclan. son., İngiltere harbe mrdig-,i zaman lıılerJ bu aylann 15 ınde çekilmektedır 
vı •İ:maldeki yalçın dai ar an il· b"' '"k h nı u 1 esısta ınRM50 . ildaha1 .6 J k ''" 1 rı ·T . nu ta sahild'!n, uyu· asar yapı ınıf ır. ute_ cl'ler vermesi mııhtcm~ bulunmakta- ra, m c edilmezse 0 ıeVJ or. 14 milyon tonluk bir ticaret fılo- Bu iUbarla Mılli Piyangonun 8 ıncı tertip l tnci çekılış1 16 
.• ~. yerıne~I ce p gibi sızarak addil büyük yangınlar çıkmıstır. ılır. ~lularmın harekeUerinde ı<ı•v'k~lccy~ ı •una sahiptı. Buna ııonradan Sonteirln gunü Ankarada yapılacaktır 
~~ti .aeç; mtz. el:~ini pek muh~ Leningrada kurşı yapılan h~va Almanların bu dar denlı yoluna ıcapları daha çok yer alabllir. ]{uı·sk müttefiklerinden aldığı 7 milyon Milli Pıyangonun bu çeldlışındc ele bol ve çeşitli ikramiyeler 
&ut ra le -!;~~ em hücumlarında çok mühim askeri ni.kim olmıya ralışmaktan maksatla. şehri Almanlar tanıfmd:ın zııptolun. t 1 k. . d u· d 1 . . vardır. l tane ~0.000, 2 tane 10.000, 4 tane 6.000, 40 tane 2 bin, 
• ruyonn h 1 ı mlı•tuı·. Şu hıılde Il aı·kofun cenuhu on u gemı e ave e 1 mıştır. ~me r.o · · t k 1 rının sara aten anlagı madıf,-ı 'BÖY en ., 40 t 1 000 80 "00 400 00 400 O Kalkas\·anın, velev ki cenup. tesıs~. ya ı mıştır. şarkisiııdc Doneç nehri kenarından S.hnlan muhripler ane . ' lli.ne .., ' tane J ' tane 50, 40 O tanr. . D M k d b ınektcclir. Bu hnı·eket biT ~çit tc- 10 lirn ıle 80.000 tane 2 ]ıra tık ıkramiye vardır. 

ta11 olsun kolay ve seril. bi~ritlı-!e bala~~ı!t~~e os ova a om- şebbilsünün mukaddemesı olmak ih. ıiml"kaldb~ Tboıılal'ya kadar eo~ kiki·il~,met-1 dBerlin )A(I A.A.) .,- ·ı A~lman Bu çekilişte yuz bilette 21,24 bllet muhakkak surette ikramiye 
mar•z blmasına ise ngı tz erın 1 · w timııli vaıdır ve gl\yesi de sadece re ı · ır ş ult Mo kovıı~a .... ızı - ra yosu, man:r• ı e ngı le~e kazanacaktır. 
hiç tahammülleri olmadıiı. ma• Moskovaya .. yapılan agır hava tahliyeye minl olmak olahllir. Bilii- orc~u ile cenuptaki Bolıevık kuvvet- ara.sında muhasamat ba ad gı Bu çekılfşteki satı; hasılatının 9t 60 şı halkımıza lkrami.}e 
luındur. Haftalardanberi lngiliz Berr 

5 
t~cu~;an G" d"" kis 'Kerç hoğll!ı olclu'kça mühim bir lerın arasını !1çm11br. tarıhten bugüne kadar Alman c•,._ olarak ödenecektir. 

kayn&klaf1t Kafkaısyanın bir Al- rn / ./. · - un uz scd t~kll etmektedir ve Eafkas !!a. ~uralnrdnn çekilen Sovyet kuvvet. nızltılarının 60 lngıl z muh bı \iL 
man istilası tehlikesi kartısında 1 ve gece .Mo kovaya ~arşı y_apıla~ hıHerjnde köprO başları te .. ıs edilme lerınin daha şarkta, Don nehrının batırdıklannı bildırmck .. d.ı. 1 • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!i!!~m 
General (Wavell) ordusunun hava akınları fevkalade şıddrtlı dikçe burada kontroHln topçu ve yukarı kısmının sol sabilınde ne de- ............. ,, ............. . ... .. . 
Ruslarla b!ı-IClec~ği,_ . Kafkasyay~ o~muştur •. Atı~an bomha~ar, hü_ •hava' kuvvcUcı·ile temini' ienp etti ti- rcceye kadar mukuvemet gösterebile. 
büyük m'kyasta lngihz lnıvvetlerı ku!'"et daırelerınde, as~er ı ve sı- ne göre, kiilliyetli miktıı~da efrnıhıı ccklerl şüphelidir. Kursk şehrınl ele 
s k dileceği ve her ne bahasına naı hedeflerde ve demıryolların- bu bo~azdıın nasıl gc,.idlecı•klel'I su. ~eçirmekle Almanlar, (Haıkoftan 
ev e d h" h 'b b" ~ olursa olsun Almanlann ilerle. a va ım ta n at yapmış ve ır alı varit görülebilir. Moııko\·11.ya giden demir-voluna da ha. 

e ine meydan ve.rilmiyeceğini çok yangınlar çıkarmıftır. Enter- Volga gerisine -kilen ku•vetler kim olmuşlardır. şu 6~retle Alman 
ms İ ı lK ..• • Y-bi'dirmekted:rler. Hatta bazı n . naayona omunıst umumı mer_ l\Joskova, 5 (A.A.) - Mo.,kovn l'tld merkeıı ve ccııup ordular grupları •· 
giliz gazetderi, Kafkas işgalinin, kezi tam isabetle saatlerce yon· yosunun bildirdiğine göre, Almanlar rasınıla pek kısa bir demiryolıı ırtl-
lng;Jizler için hay,..i bir ehemmi. mı~ ve yıkılrı~ıştır. • .. yeııı taarruzlar ~·11pmnk içın Kursk bntı kazanılmıştır, 
yeti haiz olan franı lt>hlikeye dü- Rusla'!n ~ahhye edeceklerı u~l~r ve Kallnln civa1Jarıııa yeni ihtiyat Kırım yarımndasın <>le geçiren Al. 

Japonya 

Uztıkşarkta 

Portekize ait bir 
adaya el 

kogac11'kmı ş 
,üreceğini bile birçok defalar yaz- Hels•nkı S (AA.) - Koıvıs- kuV\·etleı· getirınişlerdiı·. manlar, Don nehl'inln aşağı kısmı 
mıtlardı. to adalarının Finler tarafından Şıdclctli ıuuharebeleıln cereyan et. boyunda ve hnttf\ Kafim!! dağlan o. Londra, 5 (A.A.ı - Afi. 

Kafkasyaya Jngilizlerin çok zabtı ile bu adaların Ruslar tara· tığı Krsk civarında Sovyet hatlarını zeı·inıle te!'is olunacak Holşcvlk ınQ. nın t:zakşaı k mııhabırı ya. 
büyük ehrmmiyet verdikleri bu fından tahliyesi Finliındiya kör_ zorlamak için Almanlnı-ın tanklarla dafan hatlnrının sol yanını tehdit ve 1 
suretle isJıakkuk ettiğine göre, fezi üzerinde hava faaliyetinin yaptığı müteaddit te!Zebb5ı.ılcrin a. t.HT.)·ik etmek ve Novorosisk civarın- uyor: 
ise, f:mdi Almanlann en beklen. aTtması ile ayni zamann ıesadiif kım kaldığı iddia cclllmekt~lr. dııki petrol kuyularından Rusların Tımor adıısınm Porteldzll 

K 1. '-~ .1.. be ıst-. ,,,,_ .. ı " · k 'a ı valısı M. D~ CarvaUo'nlln 
medik bir yerden ve yine en b ek- etmektedir. a ının cepı...,,.ınm:ı muhare ye ııau=-ın m ney eme" ım unını e • adada hlçblr Japon üssunün 

tesıs edlımıycccgt ve teca
vfiz takdiı ınde f'ortckızlıle. 

lenmedik ,ekil-de Kafkas toprak- Bu hava faaliyeti bilhassa dün sürülmüş düşman ihtiyat 'kuvvetlerı de ~tmişlerclir. Aynı zamanda Kara. 
Janna ayak basmaları kutısında, gündüzün (Suursaari) Hogland, lopçu ve pıyaılcden ~ürekkeptir. dcnızde Rus hakimiyetine nlhayet 

Yakın b"ır zamanda lngıTız ve Al. (Havansaari) Odinsholm adaları nu~ıar, bu cephenin l;ır kesimende veıınek iktidarını da kauınmı~lardır. '· 1 Almanla Kırı da Y ı d "' rin kcndılerlni miıdafaa ede 
man kuvvetleri arasında bu top· vt' Hangoe yarımadası üzerinde dü_şmanın Keııdı erını V'l'ga nchrlnln r m aya aı;ını aş. ccklerinl teyıt. etmesıne rağ. 

men Japon bulülOnlln gtt. 
tikçe fazlalaşm,kta olduğu. 
na inandıracak ~ebepler ço. 
ğalmaktadır. 

1 
hlı d 1 h ı mıya muvaffalc olmuşlar ve bu da. 

rnklara mütevecc:L bir ya.rıs,ın tt-merküz etmiştir. B11 faa iyr.t sag sa .n. en, so sa 1 ıne geçmıye "' ı i b ttı 1 k b ı t k d l ğın cenup dirsekleı1nde Karadenh b 1 t b.. •• k • ap Ruslann körfnin bu7lınla ka· c nr c g nı a u e me te ır er. aşamasını Jı u gorme ıc • ............... ................................. k1yılaı ına varmıolaı-dır. Şu halde Sı. 
eylemektedir. , panması nı:ticesindc garnizonları.. B vnstopol karada tamamile tccrıt edil. 

Öyle farzediyoruz, ki su anda- ~ nın tamaınik mün~er.it hir v~~ı· a S ) 0 mıştir. 
lrandaki fr.giliz kuvvetleri ku- 1 yette kalmasına manı olmak ıcın Rusların dört buçuk aytl11nberf gô!I 
rnandanı General W avell büyük bu üç üssü tahliyeye hazırlandık- k • teıdlklerl mııka\'emet takdıre liyık 
bir d ikkatle Kmmdaki Alman larını göstermektedir. 0 0 g r e S } olmakla beraber bugiln her tüılü ka. 
harekatını takip eylemekte ve bu Göriinüşe göre evvela Hogland yıpları o kadar çoktur ki, bunlan ar-
h:ıre"iıtın her günkü safhalarına ve Odinsholm ta~liye edilecektir. (Birftıcf sn.Jıifcdell devam} bk bu harpte tel&.fı mümkun dcğıl. 
aöre süratıe tertibat atmak için General Vavell'in Mim Şefe tazim teırrafı gtbıdır. 
tetik üzerinde durmaktadır. Ankara, 5 (A.A.) .,.. Tıırk Basın Sovyetlcrln, 26 senedeııberı böy. 

lki büyük milletin, Manş sahil- be yan atı Bhliğı umumi kong~sı, Heıs1 Hasan le bır harp için hazıl'landıkları ve 
lerinde bir türlü savaımıya imkan (Rfriııci sn.hifed~ dct•n.m) Reşit Tnnkul, ko~gıcnın bırlncl top. hu usıle Alman~·ada Hıllct ıdare ı 
bulamıyacaklannı anladıktan s<'n C I W il t f ta ·1 ı lantı:,ıncla oy blrlığıle aldıkla ı ı kara- bakım olduğu zamandan ıt•baren son enera ave . e errua g - • 
ra, biri cenuptan deryalan aşarak, . k . t miş fakat Uzaksar· rı yc.rine getırerck Ht-ls•cumhur Mılli yedl s~ne zarfında l\:ı:ooJ~orduların 
d· ~ k rışme 15 eme · · Ş f I t 1 - • d "' l f i tt tııeri fİmaldt;n sahraları gecere kın olduğu kadar Ortaşarkın da e sme nonuyc aşagı a-'! tc gra ı haı p kudretın 11r ırmak ıçın pek 

Ru noktalar gözonünde tu 
tulacak olur a Japon mat
buatının Uzakşarkta Porte. 
kız mustcmlckelcrının htma 
yesı icap ettiğinden bahset
mesıııln sebepl0 r1 daha ko. 
!aylıkla anlaşılabilır 

Hındıstan Felemeng1 mat 
buatı Tımor adasındakı Ja
pon faaltyetinı çok dikkatle 
gözonunde bulundurmakta. 
dır. 

Algeemen lntfı eh Dageb-kafkas sahillerind"' knrşda;smıya 

1 

H"..,d'stanla bir biitlin\ük teoıkil çekml.ştır: çok hımmet ctt1klerı maluı .. dur. 
1't •lkıtmalan, bu hMbin ha kika- ettıı"gW"ını' 'kaydn.tm·ıştir. l\lilli Şef ismet İnonii :\lo kof askerlerı ı;uzel tcçlıız cdıl. "' h · modeı n ı hl latt gazeteslnın ba•muhnr. 
en akla gelme:r safhalarınrlandır. 't a'le •h yine iz.ahat vermi_ Cüınhurı·eisı mış, er nevı · ı a arla tes. " 
• llrı ı utün uny:ı ıç fUP e- 1.. ,,.örmeden şimdiye ka- Bugiın birinci umumi koııgresını s
12 

'b·· ··k kla K d •_ı • ye uzum .. 1 vetlerine buyük bır pay v~·rılmı", hıı. kııymn·.ıı hazıl'ltındı'•ını t" 

o o 
--~PARANIN 
VERİMİNİ 
ARTIRIR 

o 
I 

J 

Ş. d. b"' d '" h. .. h ıv um 1 } • lıh olunmuş, taıık ve tıı~~ıırc k\IV. ı rırı, Jnponyanın adaya el HEa· 
uyu !'1er~ ara eru~erın dar devamlı surette U7.akşarkR loplıyan Tüı·k Basın Diılığı milli .. .._. ~ 

K.ınm. 111htllenne na:rarlannı .. çe_ go··nder'ılmekte olan ordu kuvvet- 1 varlığımızın cla~·aııcı ve n ılli bırliği. sılı mudafaa ve taarru:: ıçın (:f'ı ek l 't etmektedir 
askeri, gerek silih ve her nevı tek. ·~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l•I •ınnıt ve orada baslamak uzere I .1 I kl'ıyat•nın U- mıı!n güvencı buyük Cumhııı reı imiz F' p ol b ( ak b f • eTI C ma 7.eme Dfl • · nık vasıtaları mukemmel bir ıtUrctte 

l>ean eyecan 1 yarıtın 1 e ını zakprkta vaziyetin tehdit edici Jsıııet lnonüye sarsılmaz buglılık ve hazıı lama le "e tedarik eyıenıekte 8 _ Afk cennetinin öldüren bir ME YVASI .•. Se-.da dünyaslDID pDah TERANESi ... 
klemekte bulunml,lftur. b. h' t I .. asf'betile gönül dolusu Sf.'VJ?I ve savgı sunmağıı 1 Vaı.iyet çok feci olmasaydı. hu dır ma ıvte •.~hat~' ml un ld -una ov bırlıj!llc beni vnzıM~ndırdı Bu la kusur edllmcmiştı . San'at aleminin EŞSiZ BiR FlLMt OLAN 

k 
evam e meııı ı ıma ı o ug • Ruslar harbın sadece ı-ulh -ıamanı 

~r.ıı lı yarışı bellci heyecanla ol- • 1 • t' kutlu odcvı yerme gctıı il kt'n duyıiu. ... ....... 
,,a._,,__ k- .2 ı•aret ev emıs ır. ha·,ıı lnnmış bır oıdu ll!! ele k11.zanı. 
u.._u 1K1ar zevkle de scyı·etme'k '" G " 1•• a· -.~ I ğunı günence son yoktur Kongreııın ~ -• • _ _._..,_ enera ın ırmarva ve •"ı" ez- lamı.\aca~ıııı, memleket.in t.utün kay. MEMNU AŞK •••• 
ast Y~ bulunurdu. Fllkat her • t• d · k d U k kararına kendi tnzımleı·ımı de knta. k' 

11 
yayı 71ynre ın en rrıa sa ı:n • naklnı·ının topyekun bır harp ıçııı 

R~n ~ına anbilir •aç yüz cana '- İ ")" k vvetleri ku~ancl rıık yüce kntınıza sunarım dik katle ve plan dııhılıntle ilı••r e • 
... ı olan L__ -~:- bo.:ı:..--a Lar- ~rıL nBe:ı ızk u P h · ı ha- .... uu .. -·~ f'i""T"•• • S Turk Bımn Gırliüı Utı"lllci 1 k f t 11 tmnda • ·ı d"" ~ nı İr rov e - op am ı e f!4 • dılınes ve ın ·ışa e tıı· mesı ıazım 

aeyırcı ere Ufen vazrre •. .. '- · "1 ·ı h Koııgıesı Ret l llmıatı li kıl •-kd yalnı d • h d 9 ,.n ı:!OTl'"meı;.ttr. ıv ıımı\I ... ,.. • geldı({ını yı e ... ır ctmışlcı, 
z enn ız rao uymaktır . d · "f d d k P.e;..t To.rvut b k r b l T i t · bu ziyaretın en ı!ltı a e e ere .. buna göre ırço a ı kalnr, maden 

""':""""'""'•"••~.~~.~ ... ~~~~ Malezyada bulunan Hintli kı•ala_ Encimenlerin içtimaı .ocııkları, petrol kuyuları, bcnzın v .. 

Bır Amerikan gemisi n d a teftiş etmiş -~lduq~n.u ilave 1 _Ankara 5 (Hususi muhabiri- yağ tasfiyehaneleri, top, tüfek, tank. 
daha b t ld etmi~ ve şunları ~oylemı!lt ır : 1 mızden telefonla) _ Basın kon_ tayyare. cephant, muhlmıııat, her ne 

a ırı l c:Bu kuvvetlerin maneviyat ve gresi umumi içtimaında ayrılan vı nıelbusııt ve tl•çhlzat ımalathane. 
1h•dc P~rk, 5 (A.A.) - Rcisicüm. bedeni kudret itiharile çok iyi ol· enciimenler bugün sabah sa11t 9 teri tesis etınışlerdı. Menılcketın tek. 

hın Roosevtlt, İz!anda açı'klnrında duklanm gördiim. Rusyava ~e- jan itibaren çalışmalarına devanı mll ıkt1~adi kıı)•naklıır•nı böyle blı 
cSollnos~ 1 imli gemını"n t ·ıı d' ı · h d k 1 k• et · 1 d" E ha1""' ıçın senelerdenberı mııkemmel .. orpı en ı. ınce: \ 'azivet ura n arnn ı ·r. mı' er ır . ııcümenlerce ez· ,.. 
i':'inı bu sab h "" · ı ı. t h b" Al d "' ·ı ·· 1 1 d b r surette 'llC büyük bır dikkat ı·ıe a ogı eıım ış, ~aıea ıç ır manlar H:nd:o:fı:ı nıı o~rıı ı "'r· cum e gazete ~r f' halen istihdam 
bebvan tta b l t 1 H d. · d 'I k ) ıslah, tanzını "'e çok vcrimlı bır halıı a u unmamış ır. iyecelc olu,.Ja111a in ıstanın ,ı. e ı me te 6 an muharrir, muha-

............ .. ......... 
( Diaputed Pauqe) 

Avrupanın serin iklimlerinden güzelliğini ••• AByanın yakan günetinden ateoini alan güzel 

DOROTHY LAMOURla 
}OHN HOVVARD·AKIM TAMIROFFıın 

yarattığı büyük Atk ve ıztırap filmidir. 

BU AKŞAM 
....................... . 

................ L A L E ................ ae ........................ 
Bütün lstanbulun kalbi birden çarpacak ... Lut fen az kalan yerlerin erkenden lcapahlmaaı 

TEL: 43595 

k k b. hb. ıfrağ eylemişlerdi. 
! ngfltere kıtaya ne mal -bAll '••dı 1larım ızch <;O llV iT, mu 11, mÜsahhıh vesaire 

lh Vf'tli mü~•ııhk,.m mevkilere te•a. nin maaşına yüzde 20 nisbetınde Sovyet şdlerı memleket gcnçlı~ın. Yarın 
zaman raç yapacak düf ed .. ceklt"l'dil'. ~ır zam yapılması tekarrür ctnıiş_ den harrı ıçın lizım geltın mcfküıeyı ............. . 

sinema-
sında , __ ... __ 

Otta•• 5 (A.A.) - tondra. Bu miistahkr-m mevkil..r son tır. büyük biı- feragat ile bızzat nü mu ne r akşam 
dan dönmüş olan Hamson, Avru- 7amanlarda daha çok tahkim e · Ha7.ırlanan zabıt umumi le.on- olarak vücude getırn1işlE>ıdı. Fakat • 
Pa karasını istila etmedikçe lngil~ dilmiştir. Biz de ~imcli ornda cok grede heyetçe de kabul edildiği ynlnız bir cihete liyıktle ehenunıyet ı 
t~re. için zafer kabil olamıyacağı kuvvetliyiT. Hindistımr:!Aki 1,,.. .. ; takdirde maatlara derhal zam vennemitJer ve bunu çok ıhma! et. 
fıkrın_ıe bulunduc;· ı· l 1 R I 1 k ıni•lerdi. Bu nokta: Alaydaı1 b"yuk, a .._unu par amen- Ji7 kumandan ıği ~ us <'lr ar"'- yapı aca tır. Parti Genel Sekre- " " 
toya bildirmiş ve demiştir ki : d B' t F'k T bırlıklerın kumandanlannı seçmek, , 

1 1 
sinda sıkı bir temas var ır . ıY e ri ı Tİ uzer bu akşam saa t yetıatirıııek ve o-nlaı-ın '··hılt~.·etlerln. ı 

.. c ngi terenin hu işi dü~ündü- b el • • 1 k 1 7 d Ş h " · " ""' " 
;L,· •• l Rus 'kurmay su Rvı aımı n ıın• e e ır tıyatrosunda bir çay den ıneınleket müdafaası ırın a•aml 
gunu temin edebi irim. Fakat bu- H · d d h l d ... ·ı · J 1· · f t" · · z· f ' " ın iııtan a u un U'!ll 171 •ı ~·n zıya e 1 vermıştır · ~•ya ette Ba"'- ıstı1ade temin elmek cihetınc lüzumu 
:nun tahakkuku ancak bütün Bii t 1 k"I D h'I' \ ' ' Y .. k B - distandııki n!!ili:r kııvvt't er;_,. ve 1 • a 1 ıye ekili,' Münakalat kadar ihtimam ırösternıemekten ıba-

B~ . ritanya Dominyonlarının, h 1 d ··t rl •· V k'l" Ti t V k ' I' S h I menup su av 11r a mu "~ ,., rı e 1 1• ıcarc e ı ı, ı hat ve rcttı. işte bunun ıçlıı Sovyet asker. 

Tchecova ve Brigitte 
gibi 2 büyük ve dehiikar yıldızın yarattıkları 

Horney Oiga 

İKİ AŞK ARASINDA 
Aşk ve ihtiras filminin ilk iracai münuebetile 

MEVSİf\ıİN 2 nci GALA MÜSAMERESi 
,;; efık Amerikanın ve tekmil ziyaretle,. yapmnlchıdır Hinrli içtimai Muavenet Vekili, Maarif letının adetçe roklutuna, her nl!'Vl 
~h~~:.:silerin tam yardımına tandan R u!!yayn ı•h.-mmiyetli m:ı... Vekili hazır bulunmuşlardır. sıliihlaı-ın bol <ılmasına, n efküre ve 

tarda iaşe maddeleri vönd .. ril. Ziyafet neşeli bir hava içinde ımnn sağlamlığına ,_ı-ağmen dej?erH 
melı::tedir. Şimdiye kadar Rus geçmiş, Basın Birliği mensupları. kumandan ve kuı·may zabltlennın San'atta ve atkıa rakıp .•• İk~ kadının kalbine san·at ve -.kın mücadeleei ... İTiZAR . 

lll ıı II - <Siya i Fırka Reıslerı. yaya h içbir askeri kuvvr-1 ~önd-- doktor Fikri Tuzer tarafından eksiklığı yüziindım Sov\·etler bugun , kuv...ctlı filmde: BERUN FlLARMONlK ORKESTRASI tarafından çalrnan 

Bu haTeketli ve 
BUTHOVEN°in 

teklu>:. ayıı.tu teirlkamızı yazımızın rilmemiştiT. Esas!"n RuQlıır d istikbal edil mi~ ve uğurlanmışlar- harbı kazanamamak tehlıke11ınde bu. & 5 ı 1<'1 Senfonısi de dinlenecekırr. 
böyle bir kuvv.-tin gödd"rilmt'sİ- dır. hınu~orlar. r~ • Yar.ın akfUD iç n yerlerinizi evvelden aldınlması rica oluna.. ••••••••• 

ni istemem~lerdir.:i -

o:;Uııdan b • 1'tleri11tizd n uırün koramadık. Ka. 
~ OZÜr dı)eriz. 



81111!1 r ıs s.hif e : 4. 

Adliye d eı 1 Poliateı 

Karı ve koca 15er . Beşiktaşta iki _IJ ASKERLiK jl 
hkum yaralama vak'ası 

seneye ma 1 Beşiktaşla oturan ceı·hten ,,abıkalı 
oldular 21) yaşında Tekin adında bir genç, 

Dülger so'kaı;tında oturan arkadaşı 
Ilır mü<lı.lel evvel Kl\Sıntpaşada biı· Fel~efe Fe.külte~inden Hüsnüyü, es

cinayet ı~lcnnıış ve Yalovay;• gıdiyo- ki bir kin yiıziindeu evvelki gün Gü
ruııı, diye evden çıkan Ce' tlet adın- !er sineması onündc !l yerinden bı
da C..it· yuıuuı·tııcı, eve <lıindi.iğü za- çaklaınıştır. 
man k~rısı Hayriye ile aı kadaşı yol"- Tekin, bağıl'~akları de~ilmiş Hasa. 
gancı Kazımı müııasebetsiı. bir halde nı k:uılar iı,:inılt~ yeı e serdikten sonra 
yakahyarak Kfııımı 7-~ yerinden bı- kaı,:nı::.k isterken yakalanmıştn·. 
~aklaıı~ak ı;uretile öldürmüştü. Yaralan agır olan lh><nn, bayırııı 

.Muhııkeme sırasında Ccvdctiıı Ka- ve ifade ven•ıııcz bir halde• Beyoğlu 

_ır:1mı, tesadüfen eve ıı;l.'1,.rek öldürme hastaııesiııe kaldırılmış hı> de hayatı 
iliği, karıı<ı ile müna l'lıetini Qgreııe. tehlikıide görulııwkteuiı . 
rek kanı<ını tehdit edip, kendisıniıı Bundan huşk;ı, r.c~ik !htll bir ya. 
Yalovaya gilugini ve Kfzımııı eve ralnnıa v:ıkıtJıt daha olımı:~;, Rınaııpa
gclmesıni ıstcüiginl, Hal ıi~enin de şa malıalh: •ıule 22 ııunııı'ı acb otunın 
korkudan kabul ederek Kazımı eve Güzel adınrla biriıü aynı evde otu
çağırdığını ve Cevdetio el<' bın•7. son. 

1 
ran (/alip ile gcçinısızlll.: ~·iizıııukr 

ı-a e\'e ı,-clerek Kazımı oldlınliıgıi an- 1 kavgaya tutuşnıu,lur. Kavga sonun. 
laşılmış, keQıfüiııin idnmına karar da iki kavgacı birbiı·lı•rini yaıala

Tcrlnıiş, ancak, karı~ınm Kazımla mış, h!!ı lki,.;i ele hastane~·.: kaldırıl
cina etmesi tahfıf !IPbebi ~a~ ı1dığın- mışlır. 
daıı cezası 15 sene haps•~ tahvil o- * u;'riYr:rl IIIEÇFTUf, BiN 
lunnıuştu. CESP.T fJ('l,l'ıYDll - Sirk<'f'iıl,., A-

İşin fçyüzlı '1u şcıdlıle anlaşıldık- raba iskcle~i iiııiiıırle dlin nkşanı i.izc. 
tan ~onra, CevclNin karı81 Hayriye rl bir r·e~ct bulunmuş. öliilllü o.ıliplıeli 
de ktıt'aStnllı tm:ağ'ına \l\l:rillll etmeİC !!'Öı·ü!diijtiinıl\•11 VC' hÜVİ~·eti le~bit eni. 
euçuııdan aynı mahke•w•ye vCt"ilmiş lemcilii!;i11<len tcşlıir için Morga kal

ve dün muhakemesi b tlrilnıişliı". ::cl.:..:ıı..:.·ıl:.::m::.ı:.!".:.:tı_r_. ----------
Mnhkeıııe, lla~'ri~cmin ,ıc suçunu Ö- Yine et narhı 
lfiııı cezasına temas eder A""rnıil~. an- Fi~ at ;\!uı::ıknb, Koıııi ·~·enu bugün 
cak koca;:ının kemliqinı olunılc tehdit toplanarak şehı in et işi üırrinde tct
etmiş olmasını tahfif st•bcll adıleıle. klk:ıl ). apncaktır. Ka>:ıqıl:ır nar kın 
ıek kendisini kocası !?İhı 15 ~ene nıüd arttırılmasını istenıişle:ılıl'. Bu nıcv
detJe hapse mahkfım etnııı;tiı'. sinıt!e mııvart~l:ıt vaziyeti dola~·ı:dle * YANGISYERi So~·r;ı .YCU. et fiyatlarının yfık::clme•ı icap etti. 
LARI ÜÇER SENE H.4rlS Y.4_T.A- ğindeıı komisyon naıkı arttıracaktır. 
CAl(LAR - Mustafa adıııda bırıı;i, t Ne miktar arttll'llnıa;:ı icap eıfo<'ı>~L 
geçenlerde bir gece, sokakta tanıştığı ı nin lesbiti için hayvan ve miivare. 
Fellıi ve Hanefi adınd~ ikı delıkan- dat vaziyeti hakkında Erzurum ve 

lıyt Akhıyık yangıııyeı-uıc grıiiirmü~ 1 saır yrrlerde.n tc!ı?rafla i~lenilen ma 
Te kendilerine ınüna11E>be~.ıı.: }>azı tek- 1 ıtımal gelmişlit•. Bu itibarla Komi~
liflcrdcı bulll'ımuştur. l k~ arkadaş, 

1 
yon yeni yühek nurkı bugün te,,bit 

Mustafanm bu tekliflerine ~inırlcn-ı edebilecektir. 
nıiş ve kendisinin üzeruıe atılara~ ···:· 0

•••••• .. ····~· -··~··••••••••••••••••···:··: 
cüzdanındaki paraları, altın ıııuıtınl 1 Istaııbul. A,,lı~e Altıncı Hukuk 
ve daha baıı eşyalanııt çalmış. kaç_ Mahkemesınden: 
mışlar. F1>tlıı ile H anefi. Mu!<tııfanın Vhlet Edıt Perr-'. Toygar: Bursa~ 
~oliı;e şik:yeti ıızerinc yakalanmıs ve da Yüceyer caddesı Na7.:ın şokak 2ö 
dün - de bırinci ağırceı:a mahkemesi ;:ayıda. 
tar.ı.fındarı R er ı;ene 8 ze;· ay hapis Süleyman BehlUI Toygar tarafın. 
cezasına çarptırnıışlardır. dan karısı olup halen ikametgahı 

meçhul \'iolet Eüit Perry ale~·hine 

Lalell faciası 
açılan boşanma dava<anın yapılan 
muhakemesi sonunda : taraflar ara-

Rırkaç gün evvel Lalelı Gençtiirk !>ında şıdcletli bir gı;-çim<;izlik olduğu 
cadde!\ı ııılt• L(i ıııım;ııal ı apaıt111ıımı11 ~:ılııt olduiurırlan busanıı·;ıl:ırtlıa mu. 
üçürıcu kalıııdu oturnn Rıdvan Sarı. nıaıleyhanın bir ı:cne müılcletle baş. 
oğlu aıle:.iııın marm: kaldığı faciayı k:ı<ilc "vleıımckhm 1T1l'nuıuıyclinc. çn. 
fı.ız.uııştık. Y.<pLıgoıııııı tahkikata gö. c.ukl:~rı Emıne Sezenin lıalıanırı vf'la
r e Rıavıııı Sarıuglu ıle kan~ı Leyla yetııw lc\·dılıw. ana ile kııçıı'-'ıir ş;ırı. 

20 seneye yakııı bir zamıındanbe i ,.,i nıiimı~ebetlcrinm teınırııne. ( 11-lfi ı 
evl idıdeı. Söylcııdigı•ıe ~·üre Leylıi., kuruş ma~arifi muhııkPnH:nırı nıud
Bul~ar diinmt.!..-;i olup. orta boylu, şış- 1 rlı>a devhe tahmilinr, teın·;ızi kabil (•~
nıan ve esnıeı bır kadındır. Son 7.a- mak uzcre 1: ıoı:ııı t:ı ır.ıııdc \'Cl"l

maıılarda ı;ık sık 'imır Luhl"anları ıre-' len htıkmc :ı•t ilan Slll'l'ti:ıin mahke
çırnıekk• ve bayıımakttıdır. ı:ıı n.ık-

1 
me clıvaııltaue:oi~c a •lnı•ı ı \"l' _keyfi_ 

lıy" nıuU-:ılıhıılı t11n Rırlvnn ı e o ta' ydıı'I Ot. lı ·ş gu mud'l.'Llı:! danı 5/ 
ya, lı uz:tm boylu ve ~ ııkı<iıklı bir a. 1 t !J.11 tarılılı kar.:r ıkıı.za~ınclan ol 
damdır. Kaıı kocayı fl'lıikcte sünık- clu~uı ılıııı lar1hı ılıı.nd:ııı itıbaren on 
liycn kıcıkP.nçlık, Rı<lvaııın uç seoe be:; ı;.'ın icınde dııval~'.ıın h ıkk, l~~ıı
evvl'I tnnıdı_gı :\lctliha ııılınıfa genç ve yızini htımal ctnıC'cllgı takılırde huk
gürı•l bıı k.ıcJının araya ~ırmc~ıle nıa mün knt'ileşmlş savılac:ığı tebliıi; ye. 
l iını facııı vukua g-l'lnı.ştir. rır•e gl··ııınk üzere ilaıı olunur. (785.!) 

TUrk • Alman ticaret 
anıa,masının 

tatb•kah 
Bazı tacırlerin Almanya ıle tutiin 

takası dn resııı le ış yapımıJ. uı.C're 

Tkaret \ kıı.' t ıne muı acaatıı de ·ı.m 
etıneleıı uz ı ınc Vekalet rliın biı 

teblıg ne~ lcı ·k )'Clll r.nla,ınanın 

bu vazıyetın dcvaıııımı 1 zum bıı ak
nıadıı> nı ıı.uh etnıı><tı 

lınfa'< T" ar t 

İstanhul Aslıye Altıncı Hukuk .Malı 

kenıel4ındc:n: 

?ı1üddei: Emine Tııyıuıı:: 

;\tudı.leiale) h: Mustııf:ı 'J'ııyanı.:: b 
tanbul ~lu,;tafııpa~a Tıft k :sukak 38 
:-; o. da. 

.Mütldei Emine Tayaııç tanıfından 
nıüdrtci:ıleyh l\lusı.afa 'I ayu~ aley
hine açılan boı;:ıııına davasına 111t aı_ 
zuhal su ı etı miıddı·ıalt>ylıc tl•blıV; c. 
rlllnıek iızt•re )'azılı adrı-s•ne gönde
rllıııi~se cJe nıumnile~ hııı mezkur ıka
mctgalııııı terk ıle semti meçhule git. 
tiğinır. beyaıııle iade kılınnıası üze
rine Hukuk u uc1ı nıuha .. tınelı:ı·ı ka. 
nunıınıııı l 1 l, 14'.!, l 43 vf' 18'J iincii 
madılr.lerıne te\•fık:rn iade kılınan 

malumat haıııl.rnnııst 11 • 'l': eıı-lı>ı dün dava arzuhali ıle talıkılrnt g"Üniinü 
den ıtıb,ıreıı lıu ıııakımıl.ıı,ı ııııııaca-\~o"t"ı·ıı dav·liye \ıııuı.ı~ıııırı malı. 
at ı•ıl('J".k ızıılıat. almıya lııışlamı~lar. kenıc cl.ivıınhrıııesiııe a ılınasına ve 
dır 94 t 1 ;G'}I) ııumaıııda kıtyıllı i,bu da-

vaya müdcleıalcyhin ( l~ı J gün 1çin-

1!!•!1:1•• .. •••1111E••••m-mJ! de" vap vermcsıne karnı '·eı-ılmiş ve 

Dr. Rıfat Çağll 
bcnııucibi karnr aızuhnl ılll davcıtife 

Slrllr Hekimi 

Üı-küdaı: As. Ş. Başkanlığından: 

Askerliğine karar vcıilmiş 328 ila 

336 dahil doğumlu yük,ek okul me

zunu ve askeri yüksek ehl:yetlileı·in 

Yedek Subay Okuluna sevkol.unıııak 

üzeı·e tez şubeye ınürncaatlllt"ı ilan 

olunur. 

-D·r.•H•a•f•ı•z •C•e•m•a•l~ 1 8 a Ş ' Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütehssııı 
Dlvanyo1u 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2,5. Tel: 23898 

Nevr_alji, Kırıkllk .ve Bütün Ağrı~arınızı Derhal K~s_erı 

İcabında gvnde 3. kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1 - 11 - 941 
PAS 1 F 

vaziy.eti 
AK T 1 F 

Kastn 
.Otm: Safi Kl1og-ram 72,604.628 
Panknot 
Ufakhk ••• 

Dahildeki Muhahirler: 
Türk Lirası • • . • · 

Haricteki Muhabirler: 
AJhn: S~fi Kilogram 8.342.411 
A lbna tahvili kabil ıerltest 
diivlzlcr. . . • 
Dffer dövizler ve borçlıa 
kllring bakiyeleri • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak• 
diye karşılığı • • 
K111ıunun 6 • il lncl maddelertaa 
tevflJcan Hazine tarafmdaıa 

\'akf tedlyat • • 

Senedat cüz:lanı: 
Ticari JFenetler • • 
EJıam ve tahvilat cüzdann 

f Deru-"ıte edtlen evrakı nak• 

A d~yen 1 karşılıtı eıham H 

1 tahvilt.t ı ltıbar1 kıymetle J 

B - Serbest esham n tahvUS.t: 
Avanslar: 

A !tın ve dövl:r. li:r.erlne ava111 
Tahvilat Uıerlna avans 
Hazineve kısa vadell •••ns 
f . ad ne.ye 3850 No.lu kanuu. göre 
açılan altın kattıhkh avau 

liissedaTlar: 

Muht.Jil 

Lira 

102.124.217.77 
10.6J6.14l.-

S09 920.23 

373 040.20 

11.734.266. 71 

49 .622. 753.01 

158.748.563.-

21.764.266.-

285.309. 781.-

45.245.141.93 

8.311.44346 

S.006.74 
s.112.64t.78 
1.412.000.-

1!7.500.000.-

Yekôn -

Lira 

113.'l4U,279. -

........ ,. 1 

il 
1 

,l,SS7.0l9,72 

1 

1 
~.981.297.-:ı 

285.309.781.-

53.S~.585.391 

1 
1 

1 

174.689.'411.52 
uoo.ooo.-

tı.ıos. 997 93 

841119 64t'?ti 

Sermaye! 
llıtiyat akc-eıi: 

.!.dl ve fevkalldl!I 
Husu5t 

. . . 

. . . 
• • t • 

Tedavüfdefti Banknot('lr· 
Deruhde edilen evTaln naktllyl!I 
Kanunun 6·8 inci ıaaddelerlno 
tevfikan Hazine tarahndu 
vaki tedlyat . . . 

Deruhde ecll\eıı evrakt nak· 
diye bakiyeııl 
Karşılı~ tamamen altın o\arall 
llAveten tedavüle va-ıedila, 
Reeskont mukabi'I llavetoıı t•· 
davüle vazedilen • • • • • 
Hazlneve yapılan altın karşılıklı 
avans wukabill 3901 lllo. lı kanııa 
mucibince llii.veteıı tadaviilo va• 
ıedllea 

MEVDUAT: 
Ttirk l!raıı 
Altın· Safi Klletgnm 177.tSO 
SSSO No.lu kanuna göre huinere 
•çılan avans mııkablll levc.tı. oh&• 
nan altınlar · 
Safi Klg SS.S4l,930 
Döviz taahhüdah . 
Altıııa tahvili kabtl dövtıtw 
Diğer dövklot ve alacaklı kll• 
rinıı bak.i y o1erJ • • • 
M.untelif • • • • • 

.-------=== 
Lira 

7 R2'2.0l9.15 

6.000.000. -

n8.748.S63.-

21.764.266. -ı 
Ub.984.297.-

17 .000.000. -

ao.000.000. -

ıos ~oo.o()o.-

"·"'· "'·'"ı 

26 90 408 191 -----·-

Lira 
ıı:ı.000.000. -

13.11?'2.fl \ 9. ı; 

509.4114.297.-

71.4clıl.611S.n 

711. l'?t.167. 90 

2t '143.4011.39 
12&.301-070.90 

H41.ll9 648 76 

1 Temmuz 1938 tarihindea itibaren: lıkonto haddi •/1 "9 altla üzerine avans •ı. 1 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: , 
24/11/Ml pazı!rtesi giinü saat lö te lstanbulda 

Eksiltme .Komisyonu Odasında (4500) füa muhammen bedelli (Gizlaved) 

maı-k.a ( 500) çıft liistik çızme açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, e,J;.siltıne; Bayındırlık İşleri Genel hususi ve fenni 

melerile tiuna mütefeni di~er evrt\k daıre~lnde görülecektiı-. 

Muvakkat temin11t (337.GO) liradır. 

İsteklilerin hu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

ğu vesikalarla 94 l yılına a1t Ticaret Odası vegik.alarını hamıien gelme

leri. ( 9597) 

, Türkiye Cumhuriyeti 

ZIR AA T BANKASI 
Kuruluı tarihi 1888 - Sermayesı: 100,000,000 Tdr~ ltruı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERt 

Para biriktirenlere 28.800 u .... {k:raın.iye Teri7orus. 

(T. iş B~nkasıJ 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 iKRAMiYE PL:ANI 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiustos 
2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

ı--1942 İKRAMİYELERİ-----. 

1 
3 
2 
3 

50 
200 
200 

adet 

> 

• 
• 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
25 
10 

Liralık 

• 
• 

2000.-
3000.-
1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

Lira 

> 

> 

• 
> 

' > 

W " -~ '.' _,,.,;.., • :t.· .. ..._,.; .. • - ' • "- ~~. ·ı." "'.'1-... • • • "'~ r v"; .T ••• ... • 
~ ~- • • • 1,. - " • • 

_ ~- Sedad Kumbaracılar 

6 İkinciteşrln 

2 

1 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

--
• 

,_ 

-

• ' ._ • ,___ 

Soldaıı s<ıı/a: 

1 • • • 
• • • -•••• ,_ -

~ • ı .. -
1. Harbıye mektebi. 2. Zeybek, lıay

rnınlarılu cudılell'ı l' kuııı an muvak
kaL kripnileı. :.ı. Re,m de:ı ( ıkı ke
lııııc ı . -l Hiirbı \;nııuni,ic Alman~a
dan Paı·ısl döven nwşhıı r ıı:rnn ı;wn. 

zilli t.oµun ısmi olıııak ıçııı başın!\ 

(B) f:'elıııniz. Teıo.ıi ,,ıf:.!L cchıtdıı·. 

5. ILYı lıarfll•ıını kcliııı"ııın orta 
sııw y:ınv:ııı:ı koyı11 'anız Karad<'tıiı

rll.: İ~laıılınl1111 nı•"jhtıı hlı cııılı olur, 
,\ğ·lt>lıl thı •mıtl O. 'rer,.ı Lıbyada ıı•··Ş-

1 

hur hlr nwvkı, !) kaı·. 7. K<.-hke~<lll 

,•ıldızları. b. Dııı_ınıaktaıı .ı~nıır, _veı 1lL. 
~lıı s ızuıı. !I. (,ı•o ~ıık. 1°raz•lc lııı 

1 ınıılın <;tkle•ıııı • · l.'n. ltJ. \'apurla.-rn 
· ııla,,ı. 1~1111. 

l'u'•ııı·ıılrııı 1:1sr11jı ırı: 

1. Kııııın:ıilC' nııırnı bıı rıahiyemiz, 

Fııtlıolılt ıııtiılafi, 2 .. Br.wo san;ı '>.. 
Lokanta. 4. Çalışmanın tersi, Yıg ırı 

(fraıısı7.ca). 5. Otomobilım olmak ıı:ın 
(o) ı·k~ik. Ko~·un ~üru-iı. (j, Saıııhıl, 

S.ıı WıQıın ~arhası 7. \k•!lı ı:e~·ir rn, 
R ı ı !.'ıı.lr 8 Sl'll ıı C\" ,.. kı da ruı. 
9. Çok l •iyıık im lıalık l•l. Doku7.tlan 
h11 fa1.la ıııll'tl i bı r flll•y•::ı. 

halledilmlf 

l ' ~ 1q 
..-~-....~~,.-~~ 

1 

5 

6 

7 

8 

=---=-

·- R A D·V (). 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

'/.30 Progı:ım 
'1.'33 )\luzlk 
7.46 Hıdıcdcr 

12.:10 Prug ram 
12.:ıa l.'11 uzık 
ı 2.ırı U,\b«rler 

rn.oo Müzik 

ı~ .:ıo Müzik 

18.00 Progl'anı 

18.03 Müzık 

1 18.::o r.ı üz ık 
ııı.oo Konuşma 

rn.15 ~iüıik 
rn.:.;o Habcrlel' 
19.-15 Serbe~t &aat 

ııı.s;; Müzik 
~o.ı 5 Radyo gaz. 

120.45 l\1üıik 

1
2: .00 Z iraa~ (T.) 
21.ırı l.\liizık 

l,~ l .:ıo Konuşma 
21.45 Müzik 

22.!10 Habel'lea 

f
:.!2.45 Müzik 
22.55 Kapanı!! 

r ~ 1~94~.~.,~ -~ 
Londu 1 Sterll11 S. ?J 
.-leYyork ıou L>ular l3l, -
: encvre ıııo ı..- Fr. - -
:>.la lri t ıo:ı Peıet ı. 12 D 
Yı>•rnha. 1 ll YA11 
Stol<ho . Jr)I) ı, ;tCÇ itr l I ög75 

h<ıan:lye'I yü .. de S 1 q8 19 ,o 
Yüzde 5 , 1933 ErgaılA.S. C. -·. -

"i 934 ::ına9·Erz ıru nl --.-
" 1 , :z ila ı -.-

An~1dolu O~miro! • 1 ve 2 -.-
iş Ba ıkası nııını • 
A!'ll::ı. oı Ç nıento 10 l!tl 
Şark değlrmc:ııleri -.-
Türk borcu t -.-

Beyoğlu 1sliklal caddesi Ellıaınra 
apartımam (Sakarya sineması) 

var:ıkası mahkenıe dıvanhaııesine a
sılmış olnıaklıt mumaıleyh :'ol ustafa 
'l'ayaııç yukarıda yazılı muddet zar
fında davaya cevap veı rek tahkikat 
lçı!'l tayin kılınan 1/12/011 pazartesi 
g-ünü saat 10 da mahkenıeınizdc ha
zır bulıınmıısı vı-ya kanuni bıı· vekıl 

göndermesi liizıımu lelılığ ycriıw geç. 
nıek uz0 re ilan olunuı·. 

'zıraat San.kasında kumbaralı ve k.Umbarasız tasarruf hesap
lannda 'n az 5A lırası buluna lara sened') 4 defa celillecek kur'a 
ne aşatıdakl p!ina göre ikramiy& dağıtılacaktır; 

. ~ adet ı.00" lııalık 4,000 füa 100 adet 50 lirahk 5/ıOO Ura 
4 > GOO > 2,000 > 120 • 40 , 4,800 > 

ITı\) ; · ROLAR ~lj DOKTOR 

ŞC.1R TİYATROSU ı ÜROLOG - OPEIL\TÖR 
Teı,eMı~ı /Jıu.11'. ~'.smı: İdıı.u uulıı ı•e ter asııl lıııstulık-

Bu gese ı:aat (ı!0,.,0) da lan 11111telıcıt.ıı/:ıı 
H A :H L E T 

1 
Adeıııi iktl,iar w bdgcv~l'kl ğı, 

Jf.:ıt.Jt. gece işeyen QO<:ııklal'ın tedavisi. 

. 1[1lorsa harici altm fiyat!] 
Numara 1. Telefon 44445 

lstaı1bul Elle Çorap Tirikotaj 
İmalcileri Kooperatifinden : 

" • 2so > 1,000 • ır-o , 20 • s,200 > 
-4.0 > 100 • ,,000 , 

DİKKAT : Hesapların9.kı paralar bir sene lçiJtde öO liradan 
aşağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdırdc % 20 fazlasile verile· 

cektir. Kur'alar senedo: 4 d"fa, 1 Erlül, ı Birincikanun, 1 .lllart 
Te 1 Haz.İran tarıhlerinde çekilecektir. 

İstikli.1 ea•ldesi Komedi kısmı Sırkeı•ı, Aııkaı a Cııcl. Scmıh 
Bu gece ~aat 20,::0 da Lutfı .. pal'lınıanı. (Tan Mac-

KÖR Dövoşo • h;ta«ı karşısı). 
... §dız PM'.i&H 1 

K.e ,a J•YC :t5 1..:r• 23 Kt-
K !lhn Beşlhlrllla 117 ., 00 " 
...,i.l .;• allııı ı:ra•ı ı •• S2 u 

. ! ························:······················ 

Koopenıt.ifıınız depolarında mevcut olup İkLısut VekalctınJn enırlle 
tevzıı tehir ettinlen Ağustos ayına aıt pamuk ıplıkleıı aş::ığıılaki günler. 

de te.-zı olunacaktır. Her ortağın hndi numaıasına göre a~ıığıda teq

p it e<iilen günlerde bizzat müracaat etm .... ı. mucbtr bir sebep olmadıkça 

t_rüııunıle 'müracaat ctnıi) enlere iplık vedlmıyeceğı likn olunur, 

T"1!zı ttırih• Günii Ortak n11111.aru& 

7/11/941 
8 /11/9'1 

10/11/941 

Cuma 

Cun\a.rteai 

Pa.:artul 

Sah 

ı ita ıliO 

161 ili 300 

soı ila 450 

451 lltl 649 

Sa.hibı: Z. T. EU (JzıtYA 

Neşriyat Müdürü: C. BABAN, Basılılığı yer: .\lalbaai EBÜZZİYA 

Büyük zabıta romanı : 53 1 anlaşılmaz. Demek ki, cıııayctı işli .• cıııavetl işlenıışlı ve :,ebebi de para 
1 y(•n bir duktnr olsaydı, ölunuıı nao- sıkııılı:-ı çeknıc,ı ıdi. 

zıııcla paı ıııak ızleı-i lıııluıımıyacakı ı. Mııgrıuş sl•ııeleı-ec ııanıusile çalışıp 
llunun ıçin Scalzi'nın ıdamııırl:ı hu- ı>ıwy lıır paı·a biıiktırnıiş, fııkat ~o
luııan iki cluktoı <la katıl değ'ildıı·. nmırlu tıl'aret yapnıak hcvc~ine kapı. 
!\luıı· Baba 1:-:l', c:ınayet gecesı b~n:ııı lmca bütiin parasını kaybetmışti. Bıı 

1 ,. ır.ımcl;ı ı• 1 rlu~tı için uııd ııı ~ııııhP. - ıı:ıdıı Jiısuıı· Fawı:ett lıapislııırıe>yı 
j teıınııye lüzum yoklu. Şınıdi bmada z ~-aıNı: ırı lı~·ot ve Dow ıne~eteı;ı ur-

Eiendileı•! hapiı;haneüe çalışan ve dıktaıı ~onı·a devama başladı: fbulun~n 27 kı~ıden birisı btildıı. taya çtkıyoı·. O gece l\i1ster Faw· 

11/11/ 941 

12/11/941 

0 gece bumda bulunan ayııı kinııoe~ - Mahkumun öliip olıııe<lıgine da_ Bunların 26 sının btı işle alüka~ı ol- cett'ın C\'ine şantaj yapatak para ko
leı· şimdi de hazııdııfar. Şııııdi bura. ir rapor verecek ol:uı ikı doktora 1 maditı;ını isbat ettik. Geriye .. Tııtuıı l'al'mıık ıc;in gidıyor; fakat orada ak_ 
da ballınan hapishane memur ve mi.ıs 1 gelince, buıılar da cinayetle alakaılaı onu kaçırmayın... 'l'huınnı, rcıvelw- lına Fawcrtt'i öldül'!lıek ve ciııayeli 

diği sabit olanlara. ter, vilayetin on ıki şahidi, bu işle lenııwdım degıl; fa kat bugün Fanny Bırdırnhırc odanın ı_çı bırbınne ka- cıtıın•l•tı ı~lıyor. Bu esnada masanın 
ÇaraQ.tlWa, eaba:bı mficb1re tahtında ~iın!inde geleme- tahc.leınlerini gözden geçi relun; siz. değilleı:· Evv~li kendilerinden şüphe. ri k_ullanıı~ıısına mey~an _veı:ıı~e... 1 de IJ. <>w'ı~ıı iıslii ne atmak geliyor ve 

-----~ bır alakaııız yoktur. Si~ ıer, ıııalıke- Kaiser'in ifade:ıini aldıktan sonra ı . rıştı. Bahuınııı kuvvetli kolları ara- üzerinde SLar o.f Hejaz yazılı biı 
menin şahiUe ı ı, sizuı de a~·ni ~ekıl<le kıııi.z i de bu iştim bertaraf ettim. Se- sııırüı lıh;:iııin debc•leıımckte olrluğ'u-1 k:.ı;.rıl buluyor. Euııu polisin eline gc
bu ışte bh rulünuz yoktıır. Şiıııdi sı- bebi de şudur: Doktoı· F::ıwcett'in mı göı-dlim. Bu, ı:!Özleri kan çanağına 1 ~·et···e, bL·lkı bil" ipucu elde edilir dü
ı·a. o gece burada bulnnıın yedı guı- nabzında parmak izleri vardı. Katil, dönmüş olun Hapi~hane ,\!lultiı u şıiw·c ılc )'.ıkıyur. Bu i~len soma 

': ,;ı ·iniz. Cellada gelım·": Riı:i de bıçağı vurcluktaıı Sflnra doktorun ii- )l:ıuııııs'tu. Dow'•.ın neden. şantaj yaptığını öğı·e, 

Tasviri Efk tr 

Nüshaaı (5) Kuruşh.r 

I 
. 1 Türl.iy~ flu.-if 

Abone ~c:r aıtl igiıı ]°!>!:.._ 

Scıı~lik ......•..... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 750 > 1450 , 
Üç aylık ............ 400 > 800 > 
Uır aylık • .......... 150 > yo~tur. 

DlKh.A'f: 

Dcn·olıııııııı\:ın C\ rak !ade olunru:u. 

İkinciteşrin : P•rtembe 

136u H. 
Şenal 

16 

Gün : 310 
6 

! ;5 ] 
Runı..! 

1 el tetrln 
24 

Hı:ı:ır 18., 

Ezanl v .. atı 
S D S. D. 

Günrı:t ıYarıakiJ ıJI 'i9 >· 
Öil~ u6 57 l l 
lkl""11 ı9 4:1 • ' 
Akta·• .~ Otı 17 

l 11 11 ıH larimind• n ıUbaıen Erzurum _ Eı-l 1 11cu11. Dııınaıılı • !Jıv- • 1 kanız yoktur. Zira ycılııııı ıle gcc~ lup i.ılnıedl!!llll a~lanıak ıı,:ın nabzına İnc:.aıı hu cina~·etin failini :ırnrkcn r:iyoı, ıl .ktoıa rı:ı ayni _şantajı yap
~ kısımlarında bulunan istasyonla ıdan herhar.gı bıı· ısta~yonn Jll'"d - rl vana ı.re!ı\·or. Siır.:lel'in tlc im iş!ı> 1 hakmı': lıalbuk bır doktor, bir nda- en son akla gelecek şahıs ı;;ı111heııiz kı nııık i~tjvor ve Dow'un firal"ını teııhll 
~e suıe.ti!ü yapılı&cak elma naldiyatına miıhiın ten~ilat yapılmıştır. harice çık.arıyorum. 7.irı_ı ~ ,k. ınız .. mırı iihip ölnıeclıgiui nabz~na bakarak hnp shıınt? ~ııirli"ırii idi. :\la~ı:ııs <li~ eılc:·ek _ Lıltl1gıı11iz :;;ck~!d·· ikınci eina-ı 

1111 
.... ı va , 

11 
,,
7 

_. 
W-.zı, tafsilat ıçın Utuy<rnlara ınura:aat edıluıelıdıı·. (8133 • 1#646> ı Mister Lane biı· dakıka ııefes al- oınlaııı .. ız ve eoa.-en bu ış nabızrlaıı ı h unıı na7.arı ıtıbara alıLrak ou ıkı :yctı lşlıyoı. 

1 
nn·aıın var) =-----------------

• 

Yauı ı! 3~ ı8 


