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A KUr muna aza 
--~-------

lstanbul fabrika ve müesseselerinde çahşa 
işçiler de havacılık davamızda vazif alma 

için büyük bir tehalük gösteriyorlar 
Türk Hava Kurumu &.tanl,ul etm&e bafla~ardar. Şu MaTetle J Kurum mezkir müaeue 

tubeai ,ehirde mevcut bütün tehir mekteplerinde kuıOm tefkı abriblarda çahtan bu dei ... ı 
mekteplerdeki havacılık tefek· lltma dahil olmayan talebe kal- vatanclaflara havcdık mevzua 
küllerini bu eeae daha ...Uı bir mıpcakta eerilade muntazam ~ 
fekilde takviyeye karar •ernüt r. verdirmektedar. Kurumaa maı• 
ve faaliyete ~' bulunmakta- Bundan batb latanal falmb ... W rtta,la1'Claa 
dn-. Bu mtihiıa mealeket itinde ve mü1•1111erinde çÜtaa olmell kil ~ aıdnnmt11tıeiil......: 
deierli ve ,..rı.ever -6iretmenle. ~.. mtiruw m~if - ~ ,. ca 
rin ,tlb,k mümeretleriılden ;.. lfUplar kurumun btanbul ...... vardu. Bu k°"'e......_ Halk 
tlf:.cle eche bldl daha ,u.d•· ne murac..U. ee inde .celetA bir ~e ~ da -..ı -~ 
den otuz bef bini ..utecaYiz ,.av. yurt iti tellkki edikleri ~acılık cek: lttaab.Yiıki bütfia yu~ 
nıyu tetkil&ta a~ almlfbr. ~··~ baran evvel. ~akkuku • bu milll claftlDIZtn "k •• .._, 

Bu ,avrular ~ ihzar edilen IÇlD ıcap eden vazafeY1 ifa,. ba- k b öet.tı'rd'u _ _. 
zarif havacılık karneleri kurumun 1 zır bulunduldanm eö)'iwk -.. Uftf • • -
biitGD tubeleriae aönderilmit. fU- retile hamiyetlerini izhar 9J'lemit- al&bnm düa .. de blltwiJ ""' 
beler bunlaıa mekteplere teYzi lerclir. lçabtdacMtn. 
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Artık Amerika Be Alaaan1a 
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[GYNq·N~Ml 
Basın Birliği kongresi 

ve Ankaradan intıbalar 

M emlcketin her ta.rafından, yapıcı ve kurucu bir niyetle kon

greye akm etmi~ olan mes1ekta,Iar, üç ıündenberi yepyeni 

bir möeuesenin temellerini atmak için, nihayetsiz gayretler sarf~i. 
:rorlar. 

Bum Birliii kanı.nu ve onun nizamnamesi üzerindeki faali
yetler, yepyeni bir meslei'in dhiplinini ve o meslek münteıipleri. 
rtln i.st kbal ve refahlarını hezırlıyor. 

Kongreye U:lak kalmıf ar1'adaflarıma hemen tunu &Gyliyeyim 
ki b ütün mınfakaların dil~k V<.' ' emennileri hemen ayni nok'a.'ar 
üzerinde b'rlefmİf bulur. •or. Onun için encümen müzaker lerin. 
d fikirl rin çarplflll& ına değil, ayni mecra içinde ayni i.tikiılmete 
lıoğru akışına pbit olduk. 

Kongre yalnız mıntakalarrlan gelen dil<"!deri kabul etmekle 
kalmıyor, ayni 'laml\nda mesleain .iıtiai için de, yepyeni kararlar 
alıyor. 

Bütün bunlar iyi, kongre fikir ve nazariyat 
'\1affalclyetli bir imtihan verdi, fakat kararla icraat 

•· mesafeyi gözden de uzak tutnıamttk lazım. 

sahasmdıt 
araundnki 

mu• 
b 

•. u-

Gnzetecilİğin bir meslek halinde ıaaz.zvv etme.İni hükümetin 
de bütün gayntile t '"İl< f!ltiğinı nazarı i 1ibare alırsak, b,u (karar • 
if) mesafesinin maliim vf' mutnd olan betaetinden kurlu!abilece~ 
iini de ümid ederiz. Bund.n sonra gayret, bize f den fttda, her 
gazt" tec:•:e dü§Üyor. 

Yeni 'sec'!~lı: olan m erkez İdare hey tini ikaz etmek ve 
manevi mesuliyetin mevcudiyetini onh.rı her an çalı,tıracak tarzda 
teba:üz ettirmek. 

Mesleğin inJd~nfı ve ~ıkacağımız uzun yol için 
fU güzel havadan istifade edelim. 

Al)karadaki 

Cihad BABAN 

Tahsil 
çağındaki 
çocukJa·r 

Sayım yarın 

yapılacak 
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·1;. ,., ·c~~· 0 MusıKi-rENKını ı,ı, ~~~ JI 
_ ....... ~ ..... ---------------------....,. Rooseveıt .. Stalin 

İkinci· (tarihi) kOnser 
Ş imdiki harbin &'eniJleyİp kı. 

talar arasında devam ede
cek hakiki bir cihan boğuşması 
halini alıp almaması ,imali Ame
r:kanın Cümhurreisi hı.rafından 
timdiye kadar takip olunan siya-

-· - Htin ayni istika~tte deYam ed ıp 
T Ü r k m u s İ k İ s i n i n y e n İ a r z u 1 a r ı m ı z a a y a k etmemeWıe baiLdır. 

Cumartesi gi.ınil yapılacak olan d • 1 b' k b b• Rooıevelt ihtimal aon sozunu 
d b ı tahsil uy uramayup perışan o masın' n ır te se e ı var: 7-16 yaş ıasın u unan dün gece irad eylemesi mukarrer 

çağındakı cocukıaı·ın .ayımı için icap Her kes bu miri malını istedig\; i gibi tasarruf ecıer. oı•n nutkunda wyıeH ıerek .ir. 
eılen hazırlıkla!' bugün tıtıııanıen lk-

"'"' .. Nutuk Nevyorkta beynelmilel 
ınA! edilmiş olacaktır. 

Bu l'fın unt 13,45 de ayını tşınde (Tarihi) adı ~rilen 'konserlerden Bnbasmın esf!rını hırpalanmış sor- halde ıla) yı hiıaz {btımol) Hl gos- mesai konıresinde irad oluna-
çalı.-acakların heıtıangi bir y:ınlıt- ikineı ı evvelki gocc verildi. Daha 1 ııı<!klen ıl<ığan bir teessürle e~eırıli tcı~Jı. Turk musikısiıırle (Zırgilleli caktır. 
lı •a v ıcı"«ldüde nıeydan bırakılma- ev'd teııkıtlcrc v lle vcrmt'mek içnı bulunan Hafız Ahmet, cevap veı me. Sııziı,ak ı ayrı bir ş•·ydl.-. Sııdı, cıı Bu konferansa İngiltere namı
nıası içın nıdvoda lznhat veril~k-ı tcdbırler nlındığı hakkında bize nın. den llltt u u notlun elirııa verıJi. Jlk ııon lrnrnrda tam ( lıı) im·rı~deıı ' na mührübas Lordu unvanını ha• 
tır. • lünıut verilmişU. Fasıl milıHu ırnıııı nıadrleyı okudum: ( ı;ol > n dııştugu ve ıkıı{ru ynptıgı iz İngiliz Naı:ın A ttlee işt.r k 

Dün \'lli~et vaıHUisÔe Kayma- ayakta durup tes\rslz bir ısuı·ettc el - J\lu .k ıınlzd (piyano) asla yok icin ilk k:ırnrtlııkı hatn):ı Lckraı· ıluş- edecektir. Bu Nazırın murahh~s 
k::ımlıklnra · tl•lıllğ olur.un bir emre sallnmnktan vaı:geçmcsi bu cümle- tur. Eskı be tekirların blçbırısı mcclı. lllz, oııdıuı ııağııı-'leı ı v•kcı ruı r' .. ~ I· rrönderilmesine sebep ı '· 
nazaran sayımda vazife olun her öğ- dendir. Tarihin esl•rlcrimicn konser Loyle uır ~l'Y ~·apıııamışt!l'. 1 lııwııwk eııı·tıle tam (euziııfık) tuk. &'iliz amele partisine mensup bu. 
:retmcm ,.e tal be meı.kllr saatte sa- verıllrken o musikide olçu \'(' kum n- lı~alı edeyim kı, buradaki (piyano) s ını ısteı ılik. Bunu yapamndı. Jlc- .unmasıdır. Çünkü zahirde kon· 

I )im e\•ıaklarile birlikte mahalli da itleti olarak kullanılan kudum ve- tiıbırı, maruf mu iki iilelioe iş::ııet 1 nıollu (mı) ve (l!İ) yerıne _<do dıycz) lferans amelenin mesai saat Te iic. 
Hnlkevl rinck, Jlalkevi bulunmıyan ya tcf'I atıırak sağa ola el allamak arm11k gllıı uı: ııcrdelı ıltgı~jkJık )'R- retlerile ali.kadar me~ele1erle Lıi{-
l'Crlerdc llalkodıılarında, veya rad- modaya uyar a da tarih~ a~kırı dii- Bur•a Meb 'us U p.ıı ak · t"Pna bir şekılde ı ls.fahaıı i .. _.~--.. k•,.. Fl\kat hak katte bü· 
)O bulunan umumi yerll'r•lc hazıl' eerdı. Snhm~e Atilayı nwlon ~pka Or. Osman Sevki ULUOAG nngnwlcılne nıe~dan \•eııll. Sonra da yük bir politika toplantısı olmuş-
balunacnklar ,.c n\dyo ile verilecek Ue temsil etmek, Çaldıran mubarc- ' f lluııevni) üzcrnıdc ısı·.aıb durdu v~ \ur. 

ıznhat dain:sinde mümarese ~.·npa _ besini tanklı ve mitralyözlü olenık . (eviç) go. tererck (Irak\ tla istira- İ .1. l t' • b~ '-
tas--'r etm""k nt 'ı nft""'".. me--'ı""en ! etmiyor, bir c!'en okurk 11 t.'S kı~- ngı ız ame e par ısı ve m1u-caklnnlıl'. I n ~ , ... _,,.. '" • hate! daldı. Sacl.nln taksimi (kendi- k" •1 b I 
da"a~·aı·ak •·ıknıuk- .,.,~. 1- t~ı·ı·he uy_ nıai:.·a <ıııyaııoı derler. sus se ız mı yon azası ıı unan 

,, ~ , - ., u .. !lıııc göre) lılı l;ir tarih knııserındt• 

~ k b t k
.
1 

At d kırı, hak kate zıd, lz'an:ı tuklak at- Konser ~yeti içtıhatlRrındn (tn- ırıa mu\iıl'fııkı.Ft dcn.,nıeı. Eğer Bri' anyl'I isc.i hirl!i•i Sovyetler Bir· 

l Ura e eş t 1... a 1 vıı') lııı ındn devnıı ı eckgclmel. eılıı. liai harbe ıirdij-indenberi lnKiliz .c tu·nn şc\'h:~ri kim ırever ' \ ıc kon eı !eı dıı takıoim } apnıakta • 
il • .. · • Kcndllcıiııee ıyi ,ı.apıyodnr, nın, lıa. •• •• aı;· ıi2er.ııde mühim rol oy. Bu defa kudum ve tef, k011. ı·de '!ı Ar ede ı ~e piv:ı~ ııağıneleıicılcn 

ı dngv ;ş.fklı•k y~ pıl cak yer alclılar. Dikkat eılenı.rı kudi.ınıün klkat böyle degildır. kurtulması icap eclcr. n~akt~dır •. Kabinede buluna~ 
irticali bestt·'eı demek oları taksim- Nar.ıra Bevı ve Oahihve Naz rı 

1 

b S 1 U haUıJı ''un.ılduğunu söylüyorlar, tel- Tarih eseılcrindcıı konıocr veıhken A>taklye Rdinct•: Söylemeliyim ki nıumessıl ~· Lord At~l~, Mesın 
Evvelki gün AnkRraya giden Vail le ise usuller ya ı;nıle, ynhut velve. . Faribinin saı.ı bizde kaybolmuştur. · . n ı : 

=============================== \'1.! Beledh·e Rcigi lloktoı· I.uLfi Kır- leli clıııak vm-ulabil eğı h ldt.> onda ~ere yer verılıncsınln doğıu olmadı- Onu tarih konsl•rlerinıle? dahi clinli-I Motrison ekalliyette oldukları 
darm ~eh.ı·inıW alakadar eden muh- temp~ ve kumnnda cd~sı germedik. gını ~vvelcc de S-Oyleınıitlk Konser yenıivecegiz. Art.aki bu konı<erde Sü. ı ınldc Chtırchill kabinesinde 4liir 
lclif meseleler hakkında temaslarda Hatta hayl'ctlc faıketuı< kı tef, saı· hcl e:ı bu defa pıyas.ının maruf sa. lc\'ııı~niyc kubheı>ini ,,·kırı üzerinrle hı\ı;maktadırlar. Harp istih.salih 

Yazan:KANDEMIR ...................................... 

tanı tiıbi olmuştur. natkarlnı·ı olan. k.crnnni Sndı. ıle kn- ı bir koşu pisti yaymıy~, '-e-"'a Rüstem Nazın ve eski Tayyare İmalatı 
bulunacağı oğıenilnıiştir. nuni A t k k k " 1 d 

Bu aıııda l~iyat Mürakahe Komis- D~z, musiki bah inde ~~ni s_~ylcr r a ıve ı ı mun ta. ını yap- Pıış:ı cıuniiııın çinilerini çıınento He 1\a.1:ırı, lng:lız gazete k ra ı Lor 
yonunun vazıyetinin de me"'"Zuu bab-. beklıyo~ IJekkdlkltırımlZı gonıncc- tımıa~·ı ı~ıuvnfı.k bulmu,, Eserle~·i sı\'amıya kıı.lkRn bir davacı gibi ha- B~averbrook k~ndisi koyu muha
solacağı anlauılmakUıclıı. Zıınııeclilcli-ı :t>? kndnı· halkın ve tarllılıı e cı·lcrln. temsll e<l.ıleıı kıınselerin be telenmıo reket etti. Kendi ,11rkılnrında olduğu fazakar olduğu halde son ayl1trda 

( k ( •e kt 1 1 taksınıl.Crı olnıadıgına gore, bu SU" 0 İlı'ı C"lh V" uaı·ı'b b"ıı· t,·ıv,•ıln '-aı·ıııa• baıı.ka bir 1-tihat noktasından ı:ıııe göre Fiyat Müı·akabc Komis - ren , onse_ı- er \ nnc · e. n.y• a v~r - 1 b ... •· ~ ... ~ ,,. Y "\' 

, u l""vedilecek ve vazifesi daha o:lır. <,.ünkü bıınlnrdan hırıı;ıııd" Tıırk ~eli e ır taıJh ko.n ri arasında bat- karı ık baıı gilrtıltüler <;lti, 0 ka- gösterdiği gayretle amele Üzf'rİn· 
,\On ug ıkı' · 1 hnk 'ı -t k' d •1 a arı.nın scvklerıni ve muvaffa'kı • ılnı ... da Lendı' mu"messiller·and n fa'"la şümullü olaı·ak, yeniden tesisi diişLi- mus · · ın 11 r, 0 e ın " ı,. enmış ,. .. .. 

Enver Pafa ha1etının en azaph gUnlerlnl 
Lak•J lbrahlmln yanında geçiriyordu , 

nülen müt<ohııssıs komitelere devre- nal!;mel cr1 ve hOvlyeli ıııevcuttuı. ~tı~~:·ını~n~:lıııt~:mek~n b;.~k.~ l>ir 1 Ilcr ny verilec<'ği sö~·leııen (tariM nüflll kazanmıtltr. 
dilecektir. Bu komiteler her gün iç. E~kllerın h_'.llkın hıı~çc,l'binde~ ya. 1. k e yen u uşum·eya I kon!lerh rı, adından da ıınlaşıl11cıığı Şimdi bütün lngiliz amel~ te•-
liııın ederek lhtikaı· mevzuundn muh kal:ı•h~ı nngme üz"·ıııde tltıı bır ku. '.ırl açı. tıı ( Glaıc~han-1 ıehıı) in fer- !ızen>, ıiıiııı yeni tnha.:~Oslcriınııl kilata İngila mu:hafual_<ar partl-

·b· · 1 k k k .} ne ı i ııve cı ılrııı~ olsay.:Jı tam cur- ·r _, k .. 1 .1 1 - . 
telif maddeleı·e göre lhtlsaslnrı da- vumcu gı ı ış ıyerc ortn~·n oydu - l rd ı aue mu s11nı e veı ı ın yt.1r. Hıı artık sinin radıkal cenahının lideri olan 

hlıindc •etklkl"r ynp"l'"k avn• ...nn luı ı bedlıılıırı, rnlnıı Uıı·ıh okumak cunn ° u 
11

' m\I ikiden milli renkte yrn! ifadeler bu Lordun arkasında bulunuvor. 
• ... " " ~ 1 

..," ,_ 1 Hele şu tnksınıleri, onlnı a bir ela- • 
Kumantinn ilk csar t ini - 1 Bu mektupları Enveı· Pa~.ı.:1 n e-.. 

çireceği loş odaya, arbdqlannın ya- \'el ahp oltu~n l..akny ltırnlıım: nitınt kararlannı verecekleri\ir. nev'inden. zev" n arak diı:lrnıf'k iR- "e yeni kuclı-ctlcr bekliyoruz. Fakııt 8eyn•'·"' J .. 1 rnrsai konferansının 
teriz. Tarihin bir lıahsi okunurkeıı ha teınaıı etmemek ilz~re; bir clcfa N t tn 'hl · N dl !H 

nına dönerken, ilk Türkistan muca- - Hft ır ... dl}'t)r, Enver Paşa bu· Haftada Bd gün de Vnlinln rlyn- dnha incf'lı~ elim: rı ma rı nı, e m vanını o- siyasi bir mahiyet a1dığı· Rusya 
setinde alak11dar dnirelnrdcn birer hayıılımizde o zamanı yaşattığımız ( Sur.ınnk ı mııkamı """ kurken veya Süleynuıni~eyi eyre. ne yıne lngıtlere ile A~erikan.n lııUerinden Danyal Beyle Türkiyeli radan bır tarafa ı;ıucıne2 !. 
mümeuiltn iotlrakile bO.vllk bir ko- gibi musikisini dlıılcrkF>n de antro. ~v nıi1nt~iı· derken ılu~<luğuınuı. 7.e,•k ve gurur b 'T ' l ki .1 d l Nalı ve Halil Beyler de, cllednılckl En,·er Pa a, ha~atının •nıumplı, en 

bıı ı uı;ça cn1irle bir t.ıafındal.i ita- işkenceli gunlcrıni mutıakkıık kı o 
rııkollaı-da dostluk mOjd 1) bckliycn gün yaeamış, olümden de beter bir 
kızıl as.xcrlcrl aılihtan t rıt edeıck1 e antln ııcısım işte o gfin tntmı~tır. 
esir alınıya gidiyorlardı. l\lucahıtltr, fıızla dayunam yorlar. 

" polojik hazı hususiyetlerimizi ve o olrhıiu halele hu nıaknm üzcrin,.e nevinden ıııu~!k b:ıh!:indc de bir la- u ~n vat t arı ' e .yar ım !I eyde-
m1syon toplnnacnk, Uill ko111itelcr tn. t.'lk"im yapmak her babayı••ltin knrı fh k. b ki K . m•sıne karar vertnıf olmaıne e 

f d 1 . 1 k 1 1.nmanın ı;iısleme ve işli>me zevkini .. r zcv ı e · ıyoruz. onserı tcrtır b" • 
ra ın an vcrı nuş o an arar aı ı tct- 1 ,1 dt>gılrlır. Uu ınakAmı iyi kavrıvaıııı. ~dcııl". hl 1 l • . sa tlır 
kik l -..1 k . ' üşün{ıı (17., mı i renk ve ıııığnıeyi ıh~ 1 . " d ç o mnu.a, ıu llt'VI nmsı- B" .. So ı s· ı·- .. 

\'C ta v P '"'ece tır. )'fln ar, tııksıme cesan•t erlPdeı·se kı ,. . 1 bil 1 • h' 1 i d utun vyct er ır ıgının nıu-
M h k 1 h k muhnkeme ederiz. (Tıırıhi) rlenen bu . 1 ~ ı en ıy en erın ız•net er n en 

u tc ·ıı er nk ındıı veı ilccek hollcıı hıtkıkaten 1;Uıı:inik olur. 1 Uf d ts 1 . 0 b'I 1 'tf 'k. kacld<..'l'n m ıdare etmekle o1an 
Birinci karakol. ikinci karakol, ii- Dördüncii gece rlü~ııb d<'n çt.kilmiye 

çıineü knrakol. .. Biltün kıırakollar hl mecbur oluyorlnr. F akııt art k at~ 
rer bırer. M!ssiz. it.lrauıı:ı silahlarını s:ıl'ıı •ı armı tır. y, · .... vt rıllnrdır 

t Um ettiler. silaha hasret ~kcn Turk'-;tnıılı r<'nç 

l'Cııı.lnı1n . şıddctlenmeı<I üzeı·inrle de ktınc:f!rlerde tarihin hn1<'U çehresini ı l'a•< ı ( ' I ' k 
1 

a e e e eı. nu ı en eı en 1 '· ı Stalin müdafl\l\ komitesinin reı'~i 
aörmeyi istemek hakkınıı~dır. ' " ve ' ıcuz' 111 nrıştıı ı ınn - 1 kon"eı" te ·tı d 1 1 b • tetkikat .vapıldığı bildirilml•ktedır. " " · • ı 1 P c <'n eı n vanı a. f "1 Bol "k ·h ·1·1· • · • Kon'lerö~ Zl:'kiil \'e 1smnıl Declcler- 11ındnn rloiC ı !llllİnitk mnknmındııki eındndır. . •• .. atı-~ .. f~VI 1 h 8 ını.n y!rm~ 

yeni et narht dün le, F.nıin ve l\ıırn fıunaıl Ağıılıırı n, ~=k ı~c Sn~ı (tlo) P_erdesindc~ brış. l\onseıl<'rln tertip he~ ctındrn bir dor~u~u yılının sona erıp .. yırını 

d !"' tesbı"t edı·ıemedı· Mu .. 1nfn ÇavuŞlın. bir lmnııııı yuz- .dı \O nıRkaıııın (guçlfl sea) 1 olan ıicnda bulunacağım: Şu (tnksinı) beş~ncı &eneye basm~.sı ~~nase-
- leı"t"C dl.'fn ıUnledıı..'1m1z e~erleri or- 1 (re 1 üzcı inde dilmdüı ve uzun davnı.ındnn vazgeçsinler. Her ki betıle Moskovada soyledgı tıu. ler ı<evgili arn gibi ( ilah) ~inde 

- Ne oluyor? diye dorınuyoı-lardı 
dört dönüyorlar ve s.ilôha s.arılıınlıır 

bile. 
J'ı)·ut .Mılrakabc lfonıisyonu, dün tııyn konmuştu Hl:'nıcn ı;iylemelı~·lz ! uz~clı}a duıdu. MakRını ıınlamış ol- taı:ıfındnn olursa olsun bir tıır~ tı.'kta bütün ütnidin Sovyctlel' 

Mıntııkıı Ticaret Müdüru Neenwttın kı ı<11tlıırla ııöztc'r uyuş nıış ılefrılrlı dııKuııu ~ tcrmck !Rtıyoıdu. Iınşlan- konserinde tnk ·im yaııılıımıız. Eti 1 Birliği ile İngiltere ve Aıncr.lca 
l\tetcnln ııya tinde toplanarak et Bonıın en çıplak ilı-ne~i. ( Çıkıılım gıç i. 1 devam cttı. Fakut ılk karıırı, c erleı inden m0ı'<'kkl'p bir müıc lçin- 1' arasınd11ki *birliğinde olduğunu 
mc cleııı hakkında tetktkata devam. sn~du'llklirn) şarkı!lının !'-OTJUncla lrn- , 1\ hnta);ı Y:ııtı ve (ZirgOl.e) li ola. de carşı işi kol''.ll: takımı feşhir olu- birçok. defa . tc·~arüz ettinnİff:r. 

muradına ermiş insanlnrın sev ncılt 
Knmnndanın emri kat'i idi. nıficnbtt kafilelerine lltihn\: edıyor. 
Bu kıırakollıırdan toplanan efrat. lar. 

" dce bQ altıhp hazırl nmış c-vlere 
kapatıhyorlnrdı. 

Ortalık ağarırken karakolların işi 

bitmiş sırn kı,laya gelmişti. 

Fakat, gece geç vakit, zifırt karan. 
lık'ta ve ııcelc ile karakollar te•dım 

nlınnken, esir cdılen askerlerden iki. 
Fı tclüştan istifcde ederek bir yolunu 
bulup kaçmışlnr, soluğu kışlada alm•ş 
laTdı. Hunlar kışlaya vnrır vıırmaz, 
hemen arkadaşlarını uyandırarak bıı 

ınnllJlnrdı: 

- Zıyafet. mfyafet yok 1 •• Biılmkı 
ler, başta kumandan olmak üzere top 
Y"kun Tm klcrln bır tuzağına duştü
ler ve hepsi cııır edildiler. Kar.akol~ 
lnrda bir başka oyana kurban gitti. 
for. Sıra burayn geli37-0r. t~ykunun 

ıra!lı değil .. Kalkın!. 

Danyal. Nafi ve Halfl Beyler. yan 
Inrıııı1nkl askerlerle kışlaya yak,nşır 
larkcn bırdenbire bir mıtralvoz at" 1 
il' knrı1ıln~ıyorlar ve dcrbnl Y" 1' 
yatarak mukabclrye luışlıyorl r 

Güzel (DOşrnbe), ilk defa olarak o 
ııaMh lıir ~te-ş sesıle uyanıyor. 

Ru nıltr11lvÖE P .. ~ri fi~ efın uç ~
Cl' devam ediyor. 

ı::ırıl şırıl akan dl!l"f!!lf, 7.Ümriıt ~lbi 
bal?ları bahçelerile şirin D5şcnbe ar
tık bir haıp snhncı1idfr. 

Kı ladaki kızıl asker, imdat ktıv

,_.,., !erinin l'etlşmeslni t~min için va
kit ka?.anmak mııkı:ınılfü• Tii rklst.an 
nıııcabitlcrlni oyalamak f!'tiyorlar ve 
O ınan HIX'11ya birini p;öndereN?k: 

~- Biz, diyorlar. kiminle ça11nşh_ 
l!•mm henOı bilmiyoruz. Eğer kllrşı. 
m17.•lR, ne -ııımandanhert adını işitip 

dıırıhıl?nmuz ( ('T(!nP.rlll Enver Paş:ı) 
._ru, ş1mdi at~i bıı1p te Hm olmıya 
hnmz.. Yok, başıbcrıuk çetelerln hfi . 
ctımuna u!'ramışsai:, lliinibayc dnyn 
nac:ığıı..> 

Bolşevikler. adetçe de. silahça <la, 
mPvkice de fııik vaziyettedirler. Hela 
bir ıkl g!ln dahn ı:ı:eçeıse külliyetli 

(ktardn imdat kuvvetleri yetişeceği 
de mnhak'knk. Bu s heple l:i çabuk 
bıtlrmek 11\7.ım. 

- Karşınızda Enver Paşa var!. 
Cevabına :lnanmıyan Bolşevikler: 

- Tesllm olmak için onunla mti-
zakı•re etmek isteriz. 

Haberini gönderiyorlar. 
Ru \•arJvct kaı eıııın<la Türkistan 

milcııhitleri GOktaş koyOnde Lakny 
fhrahıınin vanmdn bulunan Enveı· 
Pa ~nvn mektup üstüne mektup yazı
yorlar: 

~Pa~a Har.retleT'I, htr ilci saatçik 
-ol un kalmak fizere hemen Düş nbe
ı• ı tt', iflnizı 1 tirhanı ediyoruı.. Her
ıey .11izin vilcudfııılizle hallolunacak
t1r N" yapıp yapıp l iitfen buraya 
geliniz.> • 

Fakat sllah o kadar kıt ki ... 

Bnelnrında Buhara Cümhurreııi 
Osınan Hoca olmak iı.2.ere Duşcnbc
den çekılen sckız yüz kadnr mucnhıt, 
el var kôylcrde bııı·ınn baı ııııı nıha~ t 
Lettebcnd kö) üne varıp, ıki saat öt_ 

dekı Enver Paşa 11c temasa gelmek 
çarelerJni arıyorlar. 

Bu :tın nstaki bütün te,ebbüslcr 
boşa gidı)'Or. 

~"kay İbrahim, evvelce de kaydet
Uğlm gibi, Efganistann kacmış olan 
t.ıhil, mutaııs ıp, mü ubit ve ıallD'I 
Buhada Emirınln gözleri bağlı bir 

l<ulu, kölesidir. Bu sebeple ne cfenıiL 
l'lnin ~erine gq;mış gı'inınen Buhara 
C'fimhurıeisini, ne de hepsinin başına 
geçecek gıb iörilnen Enver Paşayı 
seviyor. 

Utanmasıı, halkın r;aley11nından 
koı k • ı • • En\'Cr Pa ayı bır kaşık 
4'Uda hog cnk. Fııkat. çeklndı •i iç n 
onu elınıJc (esir) tuirualıda ıktifa edı
yor. Bir )'andan da Düşenbedekı BoL 
ıevlklerle dostluk kuruyor. Onlara 
heı· tilclü yaı-clıma haı:ı1' olduğunu 
bıldirlyor, adnmlannı gönderiyor, 
hatta zlyaı·etlerını kabul edıyor. 

Bu arada Dilfenbedeki Bolşevik kı
tııatına mensup bir ukeri dllktor da 
Enver Paşanın bulunduiu Goktnş kö 
yüne geliyor. 

Bu rncla bir llhza durmak lazımdır: 
f.akay fbrahim, Bolşeviklerle bu ka
dar dost geçindiği, Enver Paşayı hıç 
ı;evmediği halde neden köyüne kllrlar 
gelıp giden Bolşevikler iıütün ı rar-

larına ra~ınen, Pa,ayı teslim etıni
vor?. 

( Deuamı lf.llJT) 

etmıştır. ııun !l~inin d ğer gazla1 dnn ve ııcs- rıı,. vcııl,, y, nı ıla) pcı lcsı go teııp namıyacnğı gibi. StRlın vazıyehn harp ba~ladı-
lııtıhsal mıntaknlanndan istemlcn !erden ayrılarak bır olctn\' yukarı (sol> da bııakmak kaideden olduğu IJr. Oamcn Şevk: Uludağ 1 ğmdaııberi daha cld~i olduğunu 

malumat hcııuz gelnıeclıği için ete fılamasıl<' gorillılfi. Okuyu~ıılıır ılııh.i ve Sovyetler Birliğine clahil bir 
yeni narh tcsbıt edılemcmlştir. Ko- lf<!ndi anılaı,ndn blrllk göstereme. l 'lıOO çok cümhurjyetlenn ve diğer top· 
nıısyon unumuzdeki pnznrtcsi günli diler. Butfın eserlerde ayni hnl daı. o an rnklann Almanlar tarafından i~ 
teknr toplannnık bu husust11 bir ka mıı ltulnğa erl~ti. Bir nıurize çıkıp gal edildiğini ve mahau Sovyet-
rar "'crc:ccktır. ta bu sesleri birlrştirmıdı. Hele lerin h~la mukl\vemet ederek in-

t ihtikarı konserin l!On kısm rdn ht-rkes kendi g lıeser er hilô} etmemİS olma\a!'•-•n dı?b"!Jİ 
Fı}nl l\Juıakabc Büıosu kontro-

ilemine rfalıiı ve alnbild ~ine hay. dunnnun sağİam oldu~nu Ll•"\t 
lmdı. Bu son kı~mı yalnız başına eylediğini kaydeylemi tir. 

lorleı i Galata, Tütün gı.mırüğündc, · 
tanburacı O. mnn Pehlıvnn ('al•p oku. Stalin JngiJtere ve Amerika ile 

Yağcılar sokağında eti toptan puhnlı i 
fiyatla sat.an llasan Gürol adırıla "::tYdı, ÇQk daha muvuffo't olurdu. rn l'incl sahifeden devam) J1<aydiden kurtulabileceğimiz za· birlikte hareket edildiğinden ga-
biı toııtancı kasap hakkında takibata Turlc ınusJkisirıin yenı a~ıılan. daldım, düşündüm durdum da mana kadar, sapır sapır dökülen libiyetin muhakkak bulur.du~nu 
başlamışlardır. nııza ays.k uydunımnyıp p!'T'lşan ol. bı r ınaLeret aradım; eski est:rleri çatıları, yer yer çatlamış duvar- da ileri süm1ü~tür. 

nıasının bir tek f.ebcbl V'lrclıı: Her. koruma cemiyetleri kurdug-umuz 1 ı h d 1 h Stat· .. 1 k b"t" Bu ka ap tarafından tnnzlm edil- k h . . 1 1 11 . b • i arı. er >anın an su ar sızan a. ın son soz o ara u un 
m~ bir de fıyat listesi ele geçiıil _ es u mın ınn ını stc< ~ı gı 1 ta- ( eskı eserlere saygı 1. .. ) diye bar. rap gövdelt:rile .•. Evet keyfimi- fabrikalann amelesini mümkün 

an·uf edeı·. H erkt'S bır (t'1vn ı sahllıı ba ba - d - L d · d k' • w • mişUr. Bu listede goriilcn fiyatlar 
1 

k d Ok r ~ır ıgımız u t:vır e. f'S ı 
1 
zın e;elccegı vakte kadar dayan- mertebe fazla tank, tayyare ve 

o mn nvacırdn<lır. unun eı<crlı•- e~rı · ·· '' · d h' 1 h · J 57-70 kurnş arıısınıJu o.mak üzeı c . h be k" h _ nn en 17t.ı 7l'ı "Tln en ıı'ıııe ma arını mı umuyor, bekliyoruz} arp malzemesı yapmıva v~ Ko -
'lıuh•~Jıftır rın ru una, ste Hrın ta nssus ve ltar•ı - d .. w •• •• b "h 1. h • •• • 1. • . ....., ve toptan er narhının . T reva gor ugu muz u ı ma ı, I ı . 02 yam muşterck çıft ık çıftc le-
fe\·kındedtr. heyceanına 11 la rıayei edılıııez. lf<'ı. bı r P ırc cık ol il .. -.ıayır, Evkafı bu ıthaından •• d h d k" h • t 

kes u eserler uıerınde kendi şah i- bı"lecek b' s b d ..ırtaran ır delıl var: kı sene •• k: rt b f l 1• • • b " . 1 , ' n nıazur gosıere- k b. . 1 . rını .. cep e e ı mu enp ~ ,,., 

Patates Ve tah . . _ .. ır e ep ara ım. 1 .. . mum un me e e aza eKm e 

helY881 fi atları kfırlnr. ancıık kendi zevklerine hfz. Al.~ \rsl::ınııı scrda:ları~~an lar göndermi!I, beş on bin lira yııg ve dıg.er. yıyecek yet~tırm•ye 
an vetlnı hfıkım gorur, onlarca beste - l ev ve buraya mutehnssıs mıınar- ~ ·- • • • • 

ıet eden, zavallı ve bakir ki iler<lir. Me~guç .Hn:ıın, hudutları, ıcm.e ·mrfe•mı!: ve bir şe7ler yapmış •.. davet .etmışh~. • • •. 
Fiyat )Iiirakabe Burosuna pala- 'T ..ıvıı) d 'li "1111 """ ""kli. ı.,.ıı li Enıncarı • KPmahı.: Ş::ırkı Kar ah - 1 o~m~ k ki. bir keıe ~ittı mi yeri_ 1 Stalın harbı kaz=-nmAk '"'" "'"-

tr>s fiyaUarının yubelmcktc olmasın '.cvkle ı ıııin do~ruluğuııu znnııe<lerek ı; rı ..ılt.ırnk kurr,ııgu Sdl.tanattan f ne getirilıııesi imkanı olmıyan bu tiin ümid ve itimad istihsalde ol• 
dan şıkayetlcr vaki olnıuşt ur. Tiu - mevcelerint kısmak V<') il hır dal- k~lan ?~ ~o~ ~c.: • ~.ankı kı.} r ıc t eseri k11rt11rmak istemiş; fakııt dueunu beyan ve izah cderl: n 
nun uzcrıne Buro, patates fiyatını ıranın kabarışı gibi tedricen yukselt-l ~ı_lmeyışımı.tı yu~u.muz;. v~rm~k neden kurtarıımnmı•? İsmi yukandR geçen Lord Bea· 
başJboş bırakmamağa ve liuımi sııtış mek tanındn l.!ÖriılmektNlir. ıçırı. ırf bunun ıçın hala dımdık y 1 k , I b verbrook'l1n Moıckova konfer" n-
fıyatı te bitıne karar vermiştir. Bu. İkinci konserde de buyle oldu. göriinüyor. . darı~7~:n;::ıit} apıtan . u dt~- sında Amerika murahhası ile bir-
nun için 1stıhsnl mınUıkaiarında tet- B 1 d ·1 d < r ıkat bakma-.ı ı bilt>n bir a ii;o: mır e so ve arsın e ı- l"kt R nk t 
kıkata başlanmıştır. Fiyat ona gore kesıe,er c kve kseınrııherf.ef tere) nniim) d h 1 k" ıı b ...... "".. len dam, şimdi her tarafında pey. hı e uslyaya t~ '1 • b' e.l?Zare .kvel 
tesbı.t edılecektir. ısım arı, ısı ve n ı ı;cs e okun. er a sezer ı. u gorunu,ıın , ·ı ti ki d . . I b'I arp ma zemeı11 ı e ır •ate nı e 

u. c aı edenin bestesı yfizden a '"· a ır co u~e azır anış ' a •. d w. d ve kauçuk gibi bam mad<lelerin d Z k-· D • bu l it d b. ..k. . h 1 cıi\ o an ç& a ar an ıçen a a ı -

Rumen heyeti 
yarın geliyor 

Türk - Rumen ticnretinin hıkişafı 
hususunda müzııkerclerde bulunmak 
üzere Uukreştcn gclt•cek olan Rumen 
ucaret heycUnin yarın şehrimize 
muvasalnt edeceği öğrenilmiştir. 

.Heyf't yaı ın akşam Anka raya ha
reket edecektir. Müzakerelere pazar
tesi guna bnşlanınası muhtemcldır. 

k _, . J t b · d' lk 1 ıne !IU ı:ız lllVOr. , • •w• • w• • ı ı nefıı ( Tnvır) kuı hanı oldu. Işın «, ı; e cnım ye ı asır evvc ı . •. . . . . ıstenıldıgı kadar verılecegını tA• 
rn ft>d tarafı, bu (>!inada be~tekirın merıcnİ>"tim<" ait bir ecıerl..~ dı- .. Yedı aııırlık hır yapıya ıçın ıçın ahhüt eylediiini ehemimyetle 
oğl u olnn ve onun kam ile beraber y~ göğsümüzü gere gl're göstere· •ş.lı:·cn su ne ynp~~· bunu herke! kaydetmiştir. 
~ana tıııı tıışıyan en biıyui< taıih n , 1 • 1 c.-ğimiz bir abide. biıden hıcbir gıbı Evlrnfın mut,.hassısları da M b F • TOGAY 

k .. - el "h . . . h k " b'I 1 14 tf b' k h u arrem eyzı ı ısı U!lta ı Hafır Ahmet Ir~oyun ı tıınam ıııııyemez. içbiı va ıt ve ı m"z erse u en ır ere za -
da dl_nl~yiciler al'asında bulunma!lı- ı itinrı bı:vliyenıez mi? ~(" t b:ıyurup, o peri~an hali gÖr:-
dır. lstırahııt eınıısında kendisine Riiy ük .,<>hirlerde. mC"scla lstan ıunlcr. 
şordnm : bul da bir lc iiçiicük çe~me. bir du- Sonra: camiin bitişiğindeki RY· 

- llabnnız, beste.sini burada gllr. var. bir ı;ütun ıçın makamlar rı bir glizellikte. eyrı bir sanat 
dOğilnliı gibi bazı yerleıl hafif o. birbirlerine ıı;İrı• ıl crkrn daha bu eqeri olan -ve yazık ki her tarafı 
kunmak üzere. mi !apmı~tır! O böyle !whrin .fatihi doi!mı:ıdan kurulmuş sapır sapır dqkülen. medreseye 
mi okurdu? Sız boyle mı okursun 11ı? ITiirk abidelerinin ihmalden. 1~- neden hiç el sürülm:miş? 

Bana. bazılan Evkafın; 

i"tHIUUIHUHUUt•.etllftllUUtınUfllHtltltUUll~ 

M Vecizelerin şerhi i 
z • -
.:; ... ,,,,,.,,,,,,HtllttUUtllllt'llhtmınJnftfHSllltİi 

Ruhun ihtiyaçlarını 
ta t m in ıçın paraga 
lizam yoktur. 

1 - ... ayakları bo~ gitse .blle, at- J Evet do~ru. Konu~tuğumu:ı şeyler - Burası maarife aittir, bizi l bkınk şa~nıaz rehberligi sayesırıde C•· ı 1kimlze nıahsus. Başkalarının ıllnleı alakadar etmez dediğini söyledi- Maddi ihti;>•açlarımızı PlrA tat-
u muvazenelerini bulurlar Yakmı. . lii k I ler min cdeı·. Her neye rrıubtaç isek 

;>alım, ruhum, limbavı yııknııvalım 1 mseıne zum yo . şt .. yavaş konu. 'ı - - l 
H d Y 

.. - 1 ,· S k ~ . şuyorum .. ne dlyor<lııın! Hn ! Durn- n·\nmadını Eger doğru İ"'! para ile a ırız ve para11 çalışa 
em, ur. urum ye ı m. c 'a6 a çı. ' ı b d . • jh k'k k . . çalı~a kııınııırı:.:. 

kınca, buradaki lmdar mutlak b'" I ıın ,. uı:ıı il lııraz, Hıuıclancıgım. Yü . a ı · a.t'!rı bu · ısım maarıfın m a-
Edebi roman~ 35 Yazan: Sermed TALA y karanlık buradaki kadar tnm h' 6 r<imıyelım. Duralım, biz de clurnlım. l lı ııayı;:yor da, tamiri ile maarif Fakat ruhun ihtiyaçlannı tat-
.. ........ _.................... küıı ve ~alnızlık bulama;rıı. neı': 5

1 · düıı~ a da du ı~un, hayat, kiinnt, her 1 mül:ı·llcf bulunuyorsa, 0 halde, mlıı için para P"k aı aranaCJık, 
Kapı önünde, ev sahibtle misafir f zin aydınlı,.. veter. Yolumuzu gör- apartım~n, te ııdüfen, ~yclınl:k ı b;: ~o, dursun! Şu an, olduğu gib.i knl 1 r.l:uıri.f Ve_k~leti . de bu yedi asır- belki de h!ç arannııyacak şeyJır. 

11
' ' ı:· ı Taş kesil ı He ı t ıı 1 k T · k b d ı d Huhun iht.:yaçları neclir? Ruh 

ar sındaki vedala.,,nıa biraz uzuıı ınek için sun'i ışıg-a ihtiyacımız yok. ısokaktadır. Kc.ndi kendimize kalabıl. .ı · sn. r ıcy nş Ke• • 1 ur a ı esıne ;carşı ne en 
... t\ 'n l Yalnız se -.e b Jk' · b ·h lk" d -. en temiz, ~n nezih yaşayış.ı ister. 

slirdüg· u ı"ın, Ferhad) Handan, Elektrik ziyası, knlbleri donuk, 1 uh- ıllğimiz hu yerde, aşkımızın bize h• - ' ' n en, ımıı, u 1 ma ;.r avranıyor r 
> Ütl t b' t" t J • \'e ancak bu Wmiz ve ll<'.7.ih lllU• 

merdivenin ilk basamağına ayakla- ları a•kın büyüklilg"ünü tatmıyan, zırlndığı bu bulunmaz .fırsatı b"ır- can e~en 11 18 ın cır asıııı ıı \'c'!'3 n<' Hu'fı"a~ı şudur ki·, evvela Ev-
i " ~ 1 hlfık ı k • k"k iıit içinde kuvvetlel'inl ve kudrct-

rını koydukları zaman, sönme zama- onun kudretinin yabancısı olan in- nııyalım. can 
1 

ma 0 ara·. şu un ı n:ıın kof idar<'eİ ve eğr.r alakadarııa leı·lni Mrer l>ircı· açar. Bunu te. 
nı gelen otomatik lamba, birdenbire, sanlıırın muhtaç olduğu bir -.asıta- Ferhad, git.gide coşmuş, kendicl i t~:ı.detinl eb:~iY"~ tn:l:ı:ım. l}öylc, Maarif Vekaleti, şu iki suale ce- min için paraya değıl, faknt ah- ' 
ortalığı zifiri karanlığa boğmu .. tu. ı dır. Dızim yolumuzu, eooıU~·etlere hakıknten dun~·anın öbür ucuııılıı, elın elimde, oıüncıyc k:ıdar bulundu- vap verme,_. znnıretindcdirler ·. .. ~ ~ r. liık kaidelerine uygun biı· hııyat 

Genç kadın, hafif bir çığlık ko - kadar aydınlatan a~kımız nr. Onun kuş uçmaz kervan geçme?. biı- h!ll'r:\ l ğum noktada kalmak, ne saadet, 1 - Divrikteki yedi asırlık u_ Eİİrmek gerektir. Ruh ışık ve llY-

pnrdı. Ferhad, onun kolunu sıın!!ıkı nurlu kıınatlnrında uçan faniler... verde farzederek, scsln.n ahengini Yarabbi!. hı cami :le biti i~indeki medreı;e- dmlık ister. Bunu teı.li:ı için p:ı-
~·ııkıılndı: Tam bu sırada, sahan1 ığa gelmiş. alabıldiğine yükseltmişti. S'lnrn, l>irdcnl,irc h:ırnrctlendl, te_ nin tarihi bir kıymeti var mıdır, uı.y:ı değıl, fııkat bu ışık ve ay-

- Suss 1 dedi. G!irOluı etme, İşi- leı·dl. Feı·haclın, bu mcrdh·enlcre alı- Handan, apartımanın içinde uiul . !aşlı tc-1 ~<;lı •orılu: yok mudur? Jı:ılığı tcnıhı cd".:ek kaynaklaı'l 
tirler, Himbayı yakmıya kalkarlar. şık olmı~·an a~ag-ı, birdenbire 00.,ıu. tulu akisler bırakan bu sesin nııı:arı 2 - Varsa, onların h er n.::n nı:mnk gerektir. 

,, ,, v - Si..yle SC\"gillm, ~eni hugünı:en ., ... 
- İ~i ya işte. Ben de onu sö"li- ga gitti Dellkanl a · b' · d J dıkkati celbetmesinden korkarak rıııu hir parçrı daha çl-kii\·lcrine, yık: Ahliık, fazilet, irfım, bunların " ' · ı, nı ıı sen e cıııe ikaz etti Qonra •ıeı ec!" görı•cl'ğ'iın7, 

•·ecektim. Karanlıkta kaldık. d - ı ı · · ' 1 cı 1 nrınn daha ne zanı&.ııa kad .. r 'ri le pl'la i~i değlld ir ve inımn " arasın .ı , cum es ne ısUknmet değiş., 1-'e had be k k k 1 - Bilmem ı Nerede istersen! z k 1 1 . . . - r y, ço ~+o ııe sese • f>yirci knlacaklndır? 1 tı•ıl. • ı kaz:ıı:ınak i~..in paraya 
- nrıır )"O , sevg llm. Kabımı- tıreıck de\am l'ltl: konuşu~orsunuz işitenle ı . ı ı· • j " • r o uı rn... (Dtvaını tar) ~ KANDE:\ilR 
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' 7 İkinciteşrln 

L 799 inci gtlnJ 

J 
ALMAN TEBLİGİ 

BF;RLlı\', 6 (J..A.) 
Alman tebliği: - İngiltercnin ce

ııup halı ~ahıli açığında, Alman ha
,.a kuvwtlerl düıı Jı:P<:C d(·1ıiz tezgah-

. h 1 1nnını bom-ların• ve Fıalmouc ııı 

balamışlardır. . • 
Al ııın·~ sahllı tizennde, 

Duşınıın, m · . 
-f 1 1 "vare ıe~kilkrıle gecP akın-

\i s. a. lb ... 
hırı , ., pıııı~t 11 • •rn:ı-ı ru.,, t.eııe ı usu 

6 ,.11 .. ; .. vernı•:miş, 7 lngllb tayy ı-eııi 
uu•uı ııln (l'•thr. 
2~ ılktc~r ı den 4 sonl.,.~rine kllda-r 

1-':t.'Çl'll ınııdclt>t z;~·fıııda .ın~iliz hava 
kuvvetlcıı 87 tayyar':' kaybetmiş, a;ıı.. 

·rıı 111tidılct zaı fmı!J, Alman hava 
ktın-Ptlt.rı Jı11,ıiltcrexe kaı olan mü 
rr.ıi"k'ın<lr yalnız 7 tııyyııre zayi et. 
miş1iı. 

Giitıiin yazısı ........................ 
Ticaret 

mukavelelerlnln 
faydaları 

r l111.fıı111k11/i1Jnı devam) 
bir ntsneyi yapmaktan aciz kal
mamızı biran tasavvura imkan 

SOVYET 
tehi iği 
(Bfrintıi •alıifeden deıocım) 

ler tarafından yapıl&Jl tt>klifi kabul 
etmiştir. 

Söylendiğine l!Öre 40 bin kişldıtrı 

miirekkep ilk kafile şimdiden yola 
çı~mıştır. 

Tula'daki fabrikalar sökülüyOJ' 
Londı·a, 6 (A.A.) - Kuibiçef'den 

bildirıl<li,:tine göre silah i11ıal eı\en ve 
Alman taan uzunun anahtı.rı mesa
besinde olan Tula şehri, Alman tank 
tanruzlarının şimdiye kadal' durdu
rulmu~ olma~ına rağmt"l tehlikede
dir. 

Stalinin emirll'ri mucibince silah 
fabrikalarının makineleri, cTula dii
tecek> avazeleı ile sölı:iilll'liiitilr ve 
Ahnanlar Cabrikala!·da işlerine ya
ny<wak bh ıjey hulamıyıırııklarıiır. 

Harkofda olduj!u gibi bu şehinle 

fabrikalardan sökülen makin!:'h•r baş 
ki\ yet'IHcle kunılacaklıı'. Daha şim
diden geı ilerde yl'lıiden kul'ulan fab
rlkalu hafif silahlarla tayyare par
~alal'l imal PtmekledMer. 

Almanlar te~ebbüsü ellerinde 
bulunduruyorlar 

1 

~a~ mıdır? B~husus, ki çivinin . Am~teı·dam, 6 (A.A.) - D.N.B. : 
ıptıdai maddesi de memlel«elte İngiliz radrosuııun yaptığı bir ko 
en mebzul olan maddelerden bi. nu~ma esnu,,ında binba şı ıfa~tings 
ridir. Ort•da, yuka.rıda da dedi· denıı~tiı ki: 
iimiı gibi, çivi fabrikalan da Kat'i olan bir ~l'Y vaı·~a _o da Sov-
me it vetierin bu harhın en c;ct.ın ınl'~ele-vcu ut. ' 

B · t k d L !erinden biri kar~ısıııda bulundukla-
u vazıye arfı&ın a oahra .. '·b" 

mah ı k'' ı·· b kk l f k ı ıdır. Otcdenberi haı-ph•rde teş\!u u-u oy u ve a a ı rası · dl~ ı 
tabiatile gelmektedir. Malfun 

9 
sü elindl bulunduı·an taı:ı[ . ger ne 

bir ko' 'yl" •ehr • • b . :ıı... kk 1• tefevvuk eder. Almanya harbın baş-
u T e ınmıt ır ua a - . bb"' ., ıı d bt 

1 d''kk. d k' 'l langıeındanberı teşe us•ı e n e ı-
cl~ •. _ u . ~ın a ı la&}.dı" arla fe· lundurmağa nıuvaffak olmuş ve o 
kerı, tenekelerle yağı, ç~:ari&, ıtd ...... hıu·; "''\\ k<>biliy4'tini nnıha-
•· ·· ·· · • • • zama .... •• ıL ,,,. • unu gorunce ıçerı gı.nnı.ı ve bak- . ı - . . 
k 1 b -•- • . faza etmışL r. a a « u foeaer ıenın mı, bu yağ 
ı;enin mı, bu un aeninmi» diye 
tCrtnUf. Bakkaldan «eveb ce
vab1111 alanca «be adam. öyle ise 
ne duruyoraun ve tıeden helva 
Yapıp da yemiyorsun?,. demif. 

Şimdi biz de muhterem Ticaret 
veya İktısad Vekaletlerine cdün. 
YIUIDI en zenain demir madenle
ı-ınden olan Divrik madenleri bi
zim Karabük fabrikası bizim ve 
İsta~buldaki çivi fabrikalan da 
biairn olduktan ıonra., ne diye he. 
lllerı çivi yapıp da hem çivi der
dinden, hem de bu kadar basit 
bir nesne için Avrupaya muhtaç 
olma.lı:tan bizi kurtumıyorsu
nuz ?,. diyeceğiz. 

. Öyle tahmin ediyoruz, ki şu 
fiıvi imali ipine İktuad ve Ticaret 
V dı.illeri ele le vererek ug~ rasmıya 
h ' la . j ı> ar ru. birkaç ay sonra ne 
sveçe, ne Almanyaya, ne de 
~l~vakyaya çivi aiparit etmiye 
ihtıyaç kalmaz. 

B'z Avrupadan bu buhranlı 
O;levirde ya)mz kendi yapamıya. 
Cl\gımız feyleri get&rbneliyİz. Me
sela bu defa Almany&dan 1rel
ınekte olduğunu yine ııazetelerin 
Yazdığt kimyevi ecza 'makine ve 
11 kaamı ve boya gibi maddeleri 
hariçten getirtmiye muhtacız. 
~unlar için de Almanya ile oldu. 
gu gibi, vaziyeti müsait dost dev
letlerin hepıile mümkün mertebe 
fazla anlatmalar yapmahyız ve 
ne ka<Jar çok mal getirtmek ka
hflse getirtip biriktinneliyiz. Çün
lı:ü içinde bulunduğumuz harbin 
ne vakit hitecetini kestinniye im
irin yoktur. 

Şiındilik iki aene ile iki 
ayı doldurduk. İki ta.raf da inat
larından fİmdililı: vazgeçecek gibi 
görünmediğine nazaran, bu me. 
!um harp geçen defakt gibi, pek 
ila iki sene d•ha ~vam edebilir. 
İfte hu ihtimali düııünerek bir ta
raftan dahilde imaİi mümkün ih
tiyaçlaıım12 için ıimdiden azami 
tedbir almakla beraber, diğer 
taraftan da ithalata çok ehemmi. 
Yet vermeliyiz. Esuen Refik 
Smydam hiikUıneti de bu düşünce 
J'e binaenclir ,ki bu defa Alman
larla ı · ölçüdeki ticaret anlıuı. 
nıa.ll\1 yaotı Ye onun ilk fayd.J~
ıına da idrik etmek üzere buJu
nuyonaz. 

Su İyi neticelere bakarak hü
• iı~etçe de halkça da el birliğile 
•~ı yolda devam edildiği tak. 
dırde, eelecek seneleri emniyetle 
lıarfllayabileceğimh tabiidir. 

T ASVtRt EFKAR 

Bolşeviklerle harp 
eden gönüllülere 

Petain'in 
cevabı 

Pari~, 6 (A.A.) - Mareşal Petain, 
Bolşevizıne kuşı harbeden J!'ransız 
~unülluleri Jejponu kumandanı albay 
Labonne'un Uulimlerine ve yarsubay
lar ırrupunun Bdnon tarafından Al
lrıanyadaıı getirilen ihti rıım ve bağ
lılık mesajına cevaben ezdimle de -
lrıittir ki: 

Ahn:ıııyanm idaresini ele alarıı.k 
dUnYıının şükrıımına hak kazandığı 
bu cldale iştir!Ur etmek suretile bi~ 
dan !ıolşevlzm tehlikeııini uzaklaştır
>ıuı olac~ımıız. Bu suretle hem mem 
leı.~, · · Av 
-ueı-ı korumna hem barış ıçın -ru ..... , 
Pa ilıuidini kıırtarnnş oluyorsunuz. 

İki cephe 
Londra, 6 (A.A.) - Rusya sefe

rinin neticeleri hakkında tehirlerde 
bulunan Daily Mail gazeteıoi başma

kalesinde şöyle yazmaktadıı•: 
Hitler eğet Kafkasyayı zaptetnü-

1:e muvaffak olursa İngiltereyi iki 
cephede birden çarpıımağa mecbur 
edecek bir vaziyette bulunacaktır. 

Filhakika Libyadııki Nazı kllaları 
Mısıra kareı tarruza geı;ebillrler. 
Almanlar için iiç ıhtim·ıl mevcuttuı 

ve bunlardan biri ı< ııraılı•nızdl'kl 

Rus donanmasını imha etmeğe ça -
lışınaktır. 

Her ne oluı·!a olıun Almanlar için 
takip edilecek yol çetin<liı . Bir sü. 
künet devresinde imkan nisbetinde 
Sovyetler Bı rliği ile muvasalayı ııı

lııh l'tmck ve İran cepheıııni sağlam
laştırmak lazımdır. Liby'.l.da taarruz 
ihtimallerinin layıkı veçhile nazarı 

dikkate alındığrndın emin olmak la-
zımdır. 

Sibiryadan takviye kıtaatı 
geJiyor 

Li:zbon 6 (AA.) - Londra
dan alınan bir habere göre, tay. 
yarelerle sevkedilen Mareşal 
Blucher' in Sibirya tümenleri 
Moskova cephesine gelmişlerdir. 

Buna rağmen L.ondranın siyasi 
mahfilleri Moskovanın akıbeti 
hakkında çok derin bir endişe 
göstermektedir. 

Moskova müdafaa hatlan 
Stoldıolm 6 (AA.) - Boro

dino bölgesinde Moskovanın dış 
müdafaalan, birçoğu Viazmadan 
Moskovaya giden büyük otomo
bil yolunu amud olarak kapayan 
birbiri ardıncl! sıralanmış en az 
sekiz. hattan mürekkepfo. 
Moskovanın en uzak batısında 

bulunan birinci hat, yeni harp 
:Jilahfarile techiz edilm.iı;ıtir. Oto
,n:ıatik a lev fışkırma makineleri 
ayni zamanda Foto-Elektrik hüc. 
resine bağll bfr patlayıcı ile biT 
boruyu muhtevi buluian büy~k 
sarnıçlar ~klinde görj.in\l'lektedit. 
Alev fıtkırma cihazlıinnın hare
kele geçmeleri iç.in en küçük hır 
cismin elektrik tuaını keameai ka.. 
fi ~eliyordu. 

Bu birinci maniin gerisinde zik 
zak seklinde tank çukurlan vaT
dır .... Bundan .anra her iki kıyısı 
dikenli telörgülerle örülmüş üçün 
cü bir dere hattı mevcuttur • 

Dördüncü hat toprağa derin 
surette çakılmış bir sıra haçvari 
dem.iryolun raylatile Örtülmüştür. 

Beşinci hat cepheye müvazi 
,&iden diğer tank kapanı çukurlar 
hattıdır. 

Nihayet eaaılı mulı:av;amet hat. 
tı da araziye hakim tepe üzerine 
inşa edilmiş birbirine çok yakın 
müstahkem beton mevziler teskil 
ediyor,dıb. Bundan sonra geİcn 
yedinci hat müdafaa hath siper
ler. sabra ıığınakları, mitralyöz 
ve hafif top yuvaları ve hava dafi 
batarya wevzilerıdir. 

Japon • Amerikan 
mönasebatı 

Nevyork, 6 (A.A.) - Japonyadan 
memul'iyeii mabsuıııı. ile gelen Kuru
ı;unun Vaşingtona Paaitiğe ait me-
8elelerin halli için İmpautoı· tar& -
fmdan tasvip edilmit bir formül, 
General Tojodan Roosevelte hit.aben 
bir me~aj ve ihtilafın do~tııne yollar 
ile haili için teklifler getlı diğl eöy
lenmekte<lir. 

Stalin uzun bir 
nutuk söyledi 

rr A ~VİRİ EFKAR" 

ALMAN 
tebliği 

1 Beş Alman 
denizaltısı 

(1 l11ri ıahi/eden deııcım) 

AlmanyaClan istenilen tazminat 
Va,ington 6 (A.A.) - Cor

dell Hull, dün tu beyanatta bu
lunmuştur: 

Sahif• .. 3 

reislerinin hayati (1 inci sahife<U1l deva,m) 

ar11:-;ında iht ilif1u çıkaeagını bekli
yoı·lardı. Bıı suretle Alınanlar~ Ural 
dağlarına kadar gilmiye nıüsait yol 
açılacaktı. Halbuki Alnı:ınlııı· harple 
amele ve çiftçiyi talan etl1kl~rirıden 
bu ınnıflar bü~bütün bl:-.ı? doııt ol -
11rn.,tur. Kızılordu ve donanma iın
diye kadar görülmemiş ıiP.ı ecede kuv. 

(J iRoi ~ahif~de" dnıam) Eğer Almanya, D oHn Moor'un 
105 Ziya Şakir . ................................. , ............ . Alman hıwa kuvvetlt>ri lıu hare - torpilJenmeııinden dolayı Birlettik 

kil ta yaı·d1m etmiş ve Sovyetlere, Amerikanın istediii 2, 96 7, 000 
Kırım sulamıda ve Karadcnizin ,j. dolıın vermiyecek oluna Ameri- Zeki Pa,a talebeleri atfederek y averile 
ma] doğu sahili aÇ}g'l!ldU, gemi Zft· kan, matalibi muallaktaki djğer biri kta mektebe g itmelerini temin etti 
yiatı verdirmişleı·dir. Alman tııyyıı- dosyalıir arasına konulacaktır. • 
releri ceman 13.000 ton1Lık ka<lııı e·t af1 k k · 

vetll bulunuyoı·. 

BelırleniJen ihtilaller olmadı 
Cephenin ukaııındaki gPni11 Sov

yet topraklannda Almanların bek
ledikleri ihtilal w iphilaller olma -
mıştı r. Bu hal Bol~evik rejiminin 
sağlam olduğunu isbat eder. Ordu 
ve donaaımımız gl'nç olup kadro ·u 
natamam ol<lu~u halde mtıkavf'mcte 

nakliye gemisi batırmışlar, 4 tical'et ı ar ı anunu B Klmtllr o?... [go:ste!'dl. Ilı!klenw!eıını ı;oyl~di. Bir.:ı1 
Vafİngton 6 (A.A.) - ita_ Dıyc bağıl'dı. Ve silahına danan- sonra dı.ı, i',ckı F a~a • cuma ""lilm-

gemislni hasara uğratmıtlardır. fl k k t d'l' h kk 
ra ı anununun .a 1 1 a ın- dı. Fakat, bacaklaı-ırıın bütün kuvve lı.ı:ına gltmtk o,'11 1, hll\ u ı.. u nıforma-

Leninıırad önünde, dü~ınaııın yap- d k' .. k J "h • k -
a ı muza ere er nı aı arar za- tile kaçan fırarıler, nöbetçinin kuı- ~ını giyml~ oldcıı!'u halde - oraya geL tıiı ıa,ıl'tm& te,ebbüılerl püııkürttil- ki k h ) k · 

müştür. Alman bataryabl'I, Lenin - manı yAa aştı ça araret enme - , ,ununa hu·ef olmadan, \'anikôy yo- di. 
gradda ve düşmanın Finlandiya kör tedir. yandan J 0

1 
hnsonk bidr. çok tunu tutıııuşlardı. Altı arkıırlıışın l!n ynşlı"ı <ılan Et

feıındekl ısulatında a~knt ehemmi - anaların ve .~aba arın ·en ısine Küçuksuya geldikler! zaman blı hem Eıendı, <leı hı.l ıor.e baoladı. O 
h l f mektupla muracaat ederek mem- kn··a daha oeçl ·d ı o - h' k k ı · 1 ı yette ece leri dövmüşlerrlil'. l . . . . . l " e. ı ı er. mut ış a- ar ar nı·ısıınıane 1111· ısan ı I? vazı. 

Alınım hava kuvvetleriııin Gorki eketıq ~arbe ?JTm~~n~. man'. ~ - ranlıkta içi su dolu bir havuza duşen ~etlerırıin ıt·cnaıınl tas,·ir ettı ki, 
ı-anııyi şehri ibeı:foe yaptıkları bu masını rıca ettı~lerını soylem~~tır. h'.erım Scbati Efendiyi, giiçlukle o- Zt:ki Pa~nıla ılcrlıı.ı1 bir alaka uyan. 
gece hücumunda silah ve malzeme• Johnırnn netıce o'r·uak şoyle rııJan çıkarabil<liln ... Nihayet, orta- ıh. Esa erı Zeki Pa

9
a, fona bır adaı 1 

demistir: 
muktedir olmuştur. 

Kuvvei mineviyerniz ,ajlamdır fabl'!lcalınında mühim yımi tah\'ihı.t · ıık arrlınlannııya başlarken, bitap vf degı!dı. !\ılt·kıııı, . oylcnen ~uı.leıi bü. 
yspılmı~.tır. Bitarnflık kanumınun tadili A_ hıııı,.cul lıır halde, Kanlıra iskele~ıııe , uk lııı .ı kl-ntle d ı hd •. Soıııa, Et-Diğer tarnftıın bizim ordu ve do

nanmamızın kuvvei mftnC\' ;y~·~i Al -
mırnlıırınklne mızııran ılahıı yilk!!ek
lir. Çtlnkü biz vatanımızı miidafııa 

~diyol'uz. Hııllıuki Almanıar yıığına 

Daha başka savaş Layyal'c leşek . , ~er~kayı m.uhakkak bir harbe sü- ı•ı• lt•lıılo!ıler. Ve dk vapura yetı~erek hem E!cndiyl• hııaı ı::n: 
ku"lleı·i, d"n °ece "Io~.-kova ı·le Lenin- rukl ıyecektır.. . ı • l.ı ı t ı 1 

• "' • u ,, d ı. ,an u u g!'ç ı er. - Mııılı nıkı. ılı ~ıuch. n doı!ruya 
rrradı tahrip ve ''ancrın bombalal'ih . hn- t?rev tehdı l 
.. " h A ) A Planın birlııcı kı~mı mnv ......_ · . bana geld ıı ı .. Şu halele -; zı, affcdı-bombaltnınşlardır. Vıtşıı:.tgton 6 (A . - ...... me.-

d h ı \"r•lle tatbik edılm!ştı. Şımdl ~ını., bu ~oı um. '\lı ·" l b :iz,. ıddııı z. 'Derı;lc. 
ve istila harbi yapıyol'la1'. Bizim or- Karad.enizde hatınlan Rw 
duınuz bfr halk ordu;.utlıır. Halbuki genıileri 
Alman orduı:u yağmaker bir )>l'Ofe:;. Bertin, 6 (A.A.) _ Alınıın urdu-
yonel or<ludur. !arı Başkumandanlığmm bugünkü 

İRtilii ettikleri topraklnrda Alıll:ın. tt'bli~i etrafında D.N.B. aiıııışına l\· 

!ar yerleşemediler. Çetel .. ı imiz ııı kıı- ~ağıdaki tafsilat gelm!~tlı : 
laı mı vurmakLadır. Alıııaıılar l'f'P· Sivastopoldan dfnİ1. tarikile kaç
heye her ~eyi kendi m'!nılekf'tleı-in • mak Bolşeviklerin elinde kalan ye
clen getiı'mek ıztll'anndnılırlnr. Al. gine firnr i:ınkanıdn. Hıılbııki Al -
ınan ordusu ı·eklam eıUldiği kadar maıı hava kuvvetlerinin ht1mbalarile 
cılınay1p zaJ'lftır. Yarın, milyonlara mütemadiyen dövülen bu liman, ar
baliğ olacak tankçılarnnız ve pilot tık Alman ordusu topçusunun men
larımız Alınan ordusunu boırnıne. ziline girmiştfr. Sovy.:ıt donanmaın 
uğratacaklardır. Bizılen başka in - Kııl'adenizde son haftal:ll' zarfında, 
giltere ve Amerikanın da azim kuv- fevkalade büyük zaviata ıığl'Eıınıştıt'. 
vetleri vardır. Bu zayiat meyanınd~ 20 h11ı•p 1?t>n1hıi 

llü c::Y\Jıede baırp batmış, 6 gemi hasan uğr~mı,tn·. 

B. .. Al r 1 A kı•"ııı1 , Bu ise, Sovyetlerin firaı• iı11kıı.ııl11,ı·ım 
ır gun man ar vnıpa .,.. J • • 

0 
lt 

da İngiltere Ye Amerikanın müda - çok büyük nishetler 4a.hilrn i} ıııa • 
halesile iki cephede harbctmek ınec- maktadır. ÇtinkU bu zaviattan ba,ka 
burlvetinde kalacaklardı!". Halbuki ilk ve sonteş.rin aylarında 137.000 
Alm~nlar şimdiye kadar buna ihli - tonluk So•yet ticaret gemisi de Al
mai vermediklerinden bütün kuvvet- man hava kuvvetleri tarnfmdsıı ba
lerini bize karşı tahşit etmiş bulu . tırılmıış ve 36 ticaret gemiai ağır ha. 

nuyorlar. ııara uğratılmı,tır. 

Almanlar İtalyan, Macar ve ltu - Moskovaya taamız 
men kuvvetlerini de kullanıyorlar. Ankıua, (Radyo gazeteqı) - Moa-
Bunlaı- zayıltır. Bil!kia haıp baş- kovaya karşı yapılacak buyük Al -
]arken bizim tank ve tayyınelerlınıı ıırnn taarruzunun 7 /11/!l.ıll glinü 
Almanlara nazaran azdı. Bumm iı;ln lııışlıyacağı rivayet edilmektl'dir. Tıı
müdafaanın hemen hemPıı blitiln yü. aı !'Uzun bu tal'ihte başlamıı~ına ~<"· 
kü piyadeledmize yilkleıımiştir. Böy- bep olarak, 7 ııonteşrlnin Bol,evill 
le oldufu halde nrnkawrnette devam ihtilalinin 24 üncti yJldönl.mii olma
ettik. !'1 gösterilmektedir. Bu taanuzun 

Şimdiki hal'btn en bl.l~·uk mı>><l•le 1 hedefi yalnız Mo~kova değil, arnı 
tank tefevvukudur. Almanlar şimdiye zamanda bilttin Rus ordularının ım
kadar bu tefevvuku gü. terdıler. Çün ha~ırlıı-. 

kfi Çekoslovakya, Holanc!a, Lehlstırn Rus resmi sözcüsü Lozovılci 
Fransa vesair harp sanayii fabrika- beyanatta bulunarak Moskova. 
]arı Almany"nın he abrnll "ıılı~mı~ · 48 b · ' .. ~ "' çevresınde saatten en venı 
tırlar. N bir Alman taarruzunun başlamıf 

Kızılordunun kilfi deı l!cecle taııkı ld ~ b'ld' · · · o ugunu ı ırmıstır. 
olınadı~ı halde bu kadar mukavemet C I h b I · .. ·ı 'd . . e en a er ere gore (n ı erı e 
gö:<term. iş olmaııı kudıetını iııhat e- b ) Al k t 1 M k 

, .. 11 unan man ı a arı os ova_ 
der. Şımdı bütun Sovyet halklarına 60 k'l t d ·ı · k 1 

·f .. b k ya ı ome re en ı en ao u a· 
diişen vazı e duşmanın er tan ına 

1 
d 

kartı tank yetiştirmekt.ir. mamış ar ır. 

Hitler rejimi Finler bir tehri zahtettiler 
Ritler rejlıni ve milli sosyali:ı:me Helainki 6 (A.A.) - Merkezi 

üstün gelerek bütün Avı up~yı kuı - K arelia c_!:ıPhesinde Fin kuvvetle_ 
tancağız. Bu rejimin adı milliyet v< ri Seesjarve gölünün cenup mün
soııyalistliğe delalet etmekteyse d~ tehasmda bulunan Massılka! Pon 
hakıkatte bunlarla hiçbir münasebetı dansky"yi zabtetmek auretile yenı 
yoktur. Filvaki Avusturyayı ve Su. terakkiler kaydemişlerdir. 
detleri alırken bu hareketin mıllıyet Ruslar. buradan çekilmeden 
vasfı vardı. Fakat Çekoslovakyayı ve evvel şehri yakmışla~ır. 
diğer yabancı memleketleri :ı.apt ve ~~~!!!!!!~~~~~~~~~~, 
ilhak etmekle milliyet vasfını kay -
betmişti.r. 

Bunlar sosyalist değil, yatmacı ve 
haydutturlar. Bunl\lrın hareketlerl 
asla sosyalizm sayılamııı. Duha zl

yade mürteci ve mfü .. tı>minlır, otok. 
l'asidır, demokuei ile alllkadar de -
)?ildir. Halbuki lngUtete ve Amer1-
kada işçi partileri yaşıyorlar. Pat'. 
lamentolar devam ediyor. Almanyadıı 
iee bunların hepei ilga oıunmuetur. 

Hitlercillk eski Çarlık ı ejımınııı 

bir taklidıd1r. Amele ve münevver -
ler aleyhjndedir. Çarlık aevrınde ol
duğu gibi Yahudi katliamları yapılı
yor. Kara yürekli ve emperyalhıtth . 

Velhasıl milli sosyalistlik rejimi, ne 
m1Jliyetçl, ne de soııyallııttir. Banlar 
haydutlutun birer maııkesidır. 

Hitlerı:z.me karıl elde edilecek ıa
fer, bütün dünyaya sulh getırecek -
tir. 

Ne RuslaT, ne Lehlller, ne de baş. 
ka Avrupalı milletler Alman boyun
duruğuna katlanamazlar. Çtinkü HLt 
lerizm yalnız ve yalnız kuvvete da -
yanmaktadır. Buna karşı mücadele 
için mazbut bir progt·aın takip olun
malıdır. 

Rus milletri, Leninler, Tolııtoller, 

Puılı:ınler yetittlrmi' böytlk bır mil
lettir. Halbuki Bitlerin biıtün gay
reti ve gayesi yeni harpler hazırla -
maktır. Milletlerimizin ve muhar1p
le:rim1zin vazlferıl vatanımızın her 
kane yerini müdafaa etmek ve Al
manların elinde bırakmamaktadır. 
Alman işgalcileri davanaııııvacaklar. 
dır, öldürüleceklerdiı:. Fa3ıı;ıt Alman
lar, Avrupanın hiçbir tarafında tu
tunamıyacaklardır. Ne Litvanya, se 
Hola.nda, ne de işgal altındaki di
ğer merrıleketler, Alntanıarın üstUn
lüğilnü ve h8.kirrı1retini btr gün s11-
kıp atacaklardır. 

Hitler ve N3polyon 
,Yeni nizam kurulamıyacaktır. Htt
ler, Napoleonu taklit ediyor. Fakat 
ayni akıbete uğnyacaktır. ERaııen 
Hitlerin yolu ve fikri Napolıfona da 
ben~mez. Napoleon iı ttca ile miica
dele etmi~. HitJer ise irticıı uğu _ 

runda harbediyor. 
Sovyetlcr Bırliği, İniltere ve A -

merlka kuvvetleıini biriktıı·ıp Avru
panın mahküm milletlerıni kurtarn 
cakla rdır. Hıtler arkasından emııı 
olamıyacaktır. Çünkü orıluı:ıurıun .ı • 

kaşındım sari ve müstevli ha11talıkla ı 
ve açlık getirecektir. 

Motör harbi 
Üç buyük devleun bıı-leşmesile za

fer muhakkaktır. Çünku zamanımız
da harp motör harbıdır. Hangi ta. 
raf fazla motör yetıştiri rse zafer o
nundur. Sovyetler Bırllğ1, İngıltere 
ve Ameri1canın elbı rliğil>? yetıetıre
cekleri motörün mıktan Ahnanyanın 
yapabileceğı motör miktarına faik 
olacaktır. 

Yardım meaeleıi 
Londra konferansında İngiliz mu

rahhası Lord Beaverbrook, Rwıyaya 
muntuamıın külliyetli miktarda 
tank. tayyare ve diğer harp malze
mesi vermeyi taahhüt etmiştir. Bu
nunla kalınmıyacalttır. Rueyaya 11i. 
kel ve kauçuk gibi millli.m ham mad
deler dahi verılecektir. Milyarlarca 
istıkraz dahi veriyorlar. 

üı: büyük devlet ara!ıtıdaki i•btr
lı~i hakiki ve reeldir. Mahkum m1l _ 
!etleri kurtarmak içın bırleımlşiıdtr. 
L..ıntn de haJasıtarhk davaa!le onaya 
atılmı$tı. Şımd1 biz. de bu da•ayı ııü
düyoruz. Danmıı muhtk olduğun • 
dan kasanR.caktır. Almanların davası 
ıae gasp ve yai'makerliktir. 

Gayemiz milletl&ri Alman boyun. 
duruğunda.n kurtarmaktır. Nasrl ki 
iranı kurtardık. Hiebir devletin da
hUi işlerine karıf111..1Yacağız. 

Tank, hdr 
Bütün Sovyet amele ve münev.er

lerine deriz ki, mümkün mertebe 
tank, tank yapınız. Mi'işterek ç.ift -
liklerın çiftçilerine de deri11 ki cop. 
heye mümkün mertebe cok eırm.k ve 
yağ yetiştiriniz. Vatanırnmn Alman 
lardan kurtarılma!ll için birle,iniz. 

Yaşasın Kızılordu, yaşasın mu
kaddes vatanımız. Dannıız hakhdir. 
Mucadeleye dl>vam edeliın. 

rikayı bir şimen Her grevi te (rıt 
pliı111n Pil muhim olan ıkıncı kı~mın OA rııııze dc·vanı ed•ı !z. Fakat brr dııha etnv. k tedir. 

Kumpanyalarla 1 milyon 2 5 O gelıııişli O ıla , Zçki P,:ışanın huzıı. lıoyh. ışlı re ~ı rışıııe~ ıııi:z.. 

d d L ı uııa çıkarAk dı•rtlnmı dıııletcbılııwk 1 I>"ıli. Patı İl, hu afv ıı n suıi~tıııı'.\I bin ameleyi temsil e en sen İK:a. ~ 1 

lar arasındıl çıkan ihtilaf Rei!'Iİ- tı. ı dılnıeıııı·< iç ıı. .:ıkta kııırıııa ıla-
cümhurun teşkil ettiği hususi mı;c Aıtık buwn ıstıkhaı vo huvailnn. uınarak çocaklaıa bır de ıkocllkarı 
lisin tava:ı:ıutu .ile halledilememış- Zckı Pnşcının ıkı dudağının aı-. ındı hıkunsı) ı; llcu. nıw Ethem F.fen. 

tir. ıdı Eıi'er o, insaf ve merham,.tle ba- clının ricıı ı uzeı ne, kendilerını ya. 
rı ket eder~ ... kurtulmuşlar ul:'rırnku . \ erilıı mektebe ıade r:ttı. 

Basın kongresi l·'ııı.:aı: j Gorulu~or kı rDokror 'fl!mo>. <!aha 
.. • d• Yııaa .. verıll'n cezaya rıııı Cll- •ıta mcktc·p sıralnıın,i:ı 'krn. mn-;kı.il 

mesaisini bıtır 1 ınwıllllız da, hır de hapısbaneılen kaç-1 vazıyctkrl ıslah edecek derl'cede ıda-
(Bfrhıci acılıifedeıı d~ı-anı) tın ı z hıı .. , re kubılıyctirıe rrıal ktı. 

kı Uluğ, bugün mevcut cdarı kanun- l>ı~ iverecek olunıa, artık nıahvolup * 
\ata nazaran Basın Bil'i1ğı iı.:ı.alan 1!'1tnıışlerdi ... 
aı aı;rnda yeı· alma RaliıhıyeLını haı?, 
tleğilıliı. Kezalik Kemal Turan Uııal Altı arkada!• araya Araya Zekı 
flaeın kaııununlln t.arlf t-ttlği çerçe- Paşanın korıagını buldular. Korka 
VP. dahılın<lc hiçbir gaz.,te ıle ~lıı. l;rıı ka kaµı~ ı çaldılaı-. Karşılarına 
ka~ı yoktııı. Bınaenalc·~.'h l\1erkez 1-ı çıkan uşaklara: . 

R · l · a bulunmaqı doğ- - Paşa JJa:ı:retlerıne huııu!i bir 
dan l!y<>t.ım e ıı.z • • i"ademız var. 

halıftır. Diye, Zelıi Paşaya haber yolJadılar. 
rudaıı doğruya ınevcut k~nuna I!lll· ı 

Öğtend ığıme J!ore kongre esnasın- O "ırada Zeki Pı.ıa cuma sel~mlı. 
da gosterllen narıızed lı•~e:::inde na- tına na:ı.ırlıı.myorau. Yaven olan bır 
ı.ııı 1 dikkati el:'knltyen bu hatlıse tn- ytizba~ı ıreldi: 

tıhabın, va:ttın darlığı <lolo.ymlc }·a- - Paşa, meırguldiir. Ne söyhye. 
pılınış olma ında.n ıleri gelmış ve ceksenjz bana aôyleyın. Kendı:::ınP., 
Dı;•ın B ı rlııi:i men~upları, yapılan arzerlıırım. 

racııat etmeyı ve yem namı.etler gos netını· n ı ar ı Eti Ef li-
Hı l aza ec en • tem en< , 

Ethem EfPncli Kulcll ldadl.,inin 
( Tıhbıyc ) kı~mını ık•rıal ederek 
(1304 _ 1888) ı:l'ncs ı ramazan ayınds, 
(Mektebi Tıbbıyc·i A~kPrlyl') ye geçti. 
Fakat tatil müddetıni boş geçirme fi. 
Ceceyi ırilndüze kattırak (hikm"t. 
kımya, tabakatillarz) kitaplarına dal 
dı. 

l3ayr!lmdan 11onra mektep açılıp ta 
derıı yıli başlaıiığ'ı zamıın, arkadaş

larına blr hayli fııildyet kı\n-nmıştı. 
Fakat sene oı tMında mühim bir 

hidiııe zuhur etti. Tılıbıye tlllebe~ı, 

11arbıye :r.ı f'ktebı talebelc>ı 1 gıbi, kı'ı.; 

ve apolet numarası takmak 1stedı. 
Avrupa fııkü!Lelcrınde de adet olan 
bu usul llerı sürillerelc mektep ıdare. 
sıne mlişterek bır layiha verıldı. 

leklıflere bllaitlraz ı·~y •ermiş 0~. • ı Dcılı ... Korku "e heyecandan şa. 
nıanın hu.,ule getırılıgı netıcı>yı <lu. şırmış olan talelıPleı. az ıuılsın dert
zeıtrnek mı•k"aclile ıılakaıiarlara m~- ı IPl'ınt döktive1·eceklerdi. Fakat, meta 

termeyi kııraı laştırmışlardır. 1 .. 1 d b k 
Bu. ıçtııııada taztın t(:igraflarına f)dn arın ıoy eme!'ıne mey an ıra mıı. ıTalebeııin bu talebı, (iduıeyc mü. 

an· 
karşı Meclls Reisi Abd!llhslik Ren- · dahale) telal\kı edildı. Mektep nıu-
cla. Başvekil Refik Sa\'clam, Genel. - Yaver Bey!. Arzedeceğimiz me. ıluru }lıralay Namık Bey tarafmd.1.n 
kurıııay Başkanı Mareşal Fevıi Çak- sele, çok mühinıdır. Mutlaka, bızzat bu mc el enın muşPvvlkleri hakkın :J11, 
mak ve Parti Genel St!knten Fıkri Pa~a Bazretlenni görmelıyıı. tahld.kler ve •ıddetll tazyıkler brış. 
Tuzer tarafından ızcııderilen cevap- Dedı. gösterdi. 
lar da okunmuştur. 

Alman ajansının 
cevabı 

ler, diın Alman Hariciye Nezare
ttnde beyan olunduğuna gôı e, a
Jiika ile ve Alman - Türk nııina
aebetleri hakkındaki ~02ler1 de 
husus\ bir memnuniyetle kayde
dılmıştır. Türkıye Cümhurreisı -
nın nntkunu Alman ba!ınının be. 
Urtnıı, olması 1kı memleket ara
ıındakl dostluk mı'lnaRebetlerının 

na1ıl gözönutıde tutl:ıldugunu göı

tedr. Bu dostça anlayış havası, 
Balkan ıefennın ba1Jıııda, Tiırk • 
Alman meıoıajlarının t.eat1s1 anın~ 
da da tezahür etmiştı. Bu bava 
18 hazıı an tarihli Türk-Alınan 
do~tluk 1J1uahedeıı1le teyıt olmoş. 

tur . işte bu dostluk n'uahedesı de 
ıkl memleket arasıııda tam btr 
ıtımarlw rlavanan ı~bırliğı duvını

~ııe akfltllunan tlcal'f'l ve ıktı.,at 

anıa,maııına esa.ıı. olınu~ur. 

Yaver, kendilerine kuçük b!r odll (Dcv1J,mı var) 

'TAKSi = ' . ' ıneması 

Müdürigeti: Bu haf ta görülm~miş bir muva/ fa
kıyetle gösterdiği düngamn gegdne siiper filmi 

N OTR DAM'IN KANBURU 
( Notu Dam• de 1 Pariı ) 

~aheserini umumi talep ve zsrar üzerine 

Bir hafta daha gösterecektir 
BütUn lstanbul halkının, tekrar tekrar 
görmesi lazımgelen zengin, amaalslz 

v~ rnuhıe,am bir fllmdlr. 

Milli Piyango 
15 sonteşrinde çekiliyor 

Ou havayı baltala.mak ıçın tııglliz 
p,.opagandaı;ın•n yaptık! bu yeni te. 
şebbüıı dolayı~ll• Alm11n Rarıcıye 

NP?.aretınde, Turkıye Cıımhurnııı11 -
nın realıat alyaaet hu!roııundak1 açık 
anlay1,1 li2enne dikkat çekllmekte v, 
Tu rkıyenin hantrı ı.raftan telııdit e... 
dllcbıleceğı ımalıne bız:ıat Tih k ta
rihimn cevap vereeeti mütaleuında 
bulunulmaktadır. Bu hoausta, Ruı:. 

harbinin bqında neşN!rlilen Alman 
muhtıraaı, bu muhtırad• Molot.ofun 
Boıtazlar hakktndald istekleıine daır 
mevcut izab!at' hatırlatıhnaktadır. 

Yılbaıı, 30 Atwıtoa, 29 İl kt.('~rin g-ıbi ayın ~on günlerine rast
lıyan fevkali<le piyangoları takip eden aylık Milli Piyango çeki
lişleri bu aylar111 15 inde çekilmektedir. 

Ba itibarla lıUl.lt Piyangonun 8 ind tertip l tnci çelciliıl 16 
Sontetrln rftnü Ankarada yapılacaktır. 

Milli Piyaneonun bu çek!lıtinde de bol •e çetftli ikrarmyeler 
vardır. 1 tane 20.000, 2 tane 10.000, 4 tane 6.000, 40 tane 2 bin, 
40 tane 1.000, 80 tane 600, (00 tane 100, 400 tane 50, -:1000 tane 

1 1 t A ık 10 lira ile 80.000 tane 2 liralık ikrami~·e •ardır. 
L tv no mer .,. Bu çekil4te yüz bilette 21,24 bilet muhakkak eurette ikramiye 

Sefir oluror kazanacaktır. 
V&fİnat011 6 ( A.A.) - -utvi- Bu çekilifteki aatıt hasılatının "' 60 şı halkımıza 1kl'amiye 

nofun SoyYetler Birliğinin Va. '-olal'ak ödenecektir. 

~ngton Elçiliğine ::Yl:·n~e:d:il:d:ii:i~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~!!~!!~!!~~~( •öylenmektedir. 

Bu ıinema-

akşam 
li ,. smda ----• 

Olga Tchecova ve Bricitte 
eibi 2 bayülı: ve debaku yıldwn yarattıklan 

Hor ney 

İKİ AŞK ARASINDA 
Aak ve ihtira• filrnirJn ilk iraui münasebetile 

MEVSiMİN 2 nci GALA MÜSAMERESi 
San' atta ve aşkta rakip._ .. İki ka.dmın kalbinae san· at ve aşkın mücadelesi... Du hareketli ve 
kuvvetli filmde: BERLIN F'İLARMONIK ORKESTRASI tarııfındnn çalınaıı BEETHOVENin 

5 inci SenfoniaJ ve Rus mı! i ~arkı ve dan<;lannı dıı 1
1) ecek ve gorecek~ıııiı;. 

••••••• .. •Yana .kfaDı için yerlerinizi evveJden akiırtİnıNI rica olunur. ~m••••• 



Sahife : 4 7 İkiuciteşrin 

Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, gnp, romatizmanm· ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
Gönende 

Eski bir çete reisini 
vurdu l ar 

iLE SABAH, • ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra günde ilç defa muntazaman 

diolerinızi fırçalayınız. -

(Türkiye kömür satış ve tevzi l 
" L müesseseaj_f " 
TRAKYA UMUMİ AJANLIÖINDAN: 

Gonen, (fiu~usil - lşı,:al senele

ı·indc Goncn dağlannıln bıı avuç ma- ! 
iyctılc, duşınnıı kuvvctlcı·ılc çarpı -

ınn ve Goncnı duşnı.ın clınden sılnh 

kuvvc:t.ıle kurtnraıı füahalli çete rc

islf'rınden Hııııan, bayı· m günü ak

iamı Sarı koy nnhl) e i jııııılarnıa kıı

rakolu onund ke .. kııı hlr i\lctJc kati 1 
edilmişt.ıı. Vnknya f'I koyan Goneıı 1 f'"""'"ı"s""-'p'"'"""'o""""""R"""'""'""'"'1 
C~ın.ıhuriyet mudth•lunıumisı bu katil ı I • 8 f 
hudı"Sesının tahktkııtllc ıııc,gul ol • t..,.1 ..,,. 111111111 ,.,..,,.1111, .,.,,...,.,,111111 ,,,1111 ,. 11 ,. 1111 ~ 

ınnktaclıı. Grekorumen güreş 
1 ASKERLIKI 

Trakyadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler,- fabrikalar ve müteahhit
lerin nazarı dikkatine: Bu hndıst, Goncndc, civar koylcrdc 

ve bılhassa Ba!!anırı çete nrkadrışlan birincilikleri 
olanlar üzcrınde biıpık l:.ıı tcsır u • 

Eminönü Yerli Aıkerlik Şube
ıinden: 

P. tE"ğmen Ali Raif oğlu Meh
met Muhlis 319 (39 335). veteri
ner Üsteğmen Hayri oğlu Meh
met Süheyl ( 2406), tabip teğ- I 

yıı.ndırnııştıı'. 

Tahkikata dev11m olunmakta 
katli aranınakt.aılır. 

Ziihnvi v• cilt lıaıtalıkla.rı 

Dr. Hayri Ö n- er 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa
camii karşısında Hasar.bey Apl. 
No. 33 Telefon: 48,-,'\G 

ve 

r ' Hususi Fransızca 

der si 
İyi bır hoc.ıdan ıstlfaclcli Fran. 

sı~a dersi nlmıık ıstiyen kıı ve 
erkeklere: l:le~ktuşta Köyiçinde, 
Alay bey sokak numııra 11 de 
M. Ri im Özgen'c müı acaat et. 
mclerınl tavsiye cdcı·iz. 

DOKTOR 

Müsabakalara bu akşam 

Beyoğlu Halkevinde 
ba ş la n a c ak 

Bu ukşunı Beyoglu llıılkevi salo

nundu Turkly<• Gı·ekoro·nen güreş bi

riııcUı!:i mu ab:ıkaları )'npılacnklır. 

.Bu 111usabakalaı11 iotiı iık edecek 

gun•şçılcr şC?hrinıizc gelmişlerdir. 

men Abdülaziz oğlu Cevdet 
(36481 ), jandarma yüLbaşı Ce- / 
mal oğlu Salahaddın 308 ( 2 14 7) 
veteriner teğmen Mehmet Nihl\t 
oğlu Ali Safi 321 (34596) nın 
acele şubeye müracaatları. 

.Y.'i-.Y. 

Üskfıdrır As. Ş. Başkaıılığınrlan: 

A.,kerliğlne karar veriimiş 328 ila 
Çarşamba giınii nntrcnöı· ve eski 336 dahil doğumlu yuksı?k okul me-
:\fılli Takıııı güı-c~çilel'İndcn Nu riııin zunu ve askeri yüksek ehliyeti ilerin 
riyasetı altırıda, İzmil'lilct· şehrimize Yedek -Suba~· Okuluna ııevkolunmak 
ı;elnıl~lt"I dir. Güreşler )'arın akşnnı üzere tez şubeye nıüracnntlan ilan 

2 
'-· , ,_ .. . d olunur. 

Jhtjyacınız olan her cins maden kömürünün miktarının act:le, 

I stanbu.l K aram usta/ apaşa 
bildirilmesi rica olunur. 

lktısat Han S numaraya 

maden 
olmayıp 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve 
k ömürle r inin stok mahalli i stanbul 
Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın müra
caat sırasile yapılacağı arzolunur . 

~ ~lgraf adresi : AKCEN - lstanbul Tel. 43858 

' ·· ••• o. o ••• sant o ttt'! ;>.ıııııııH'll" ve uç gıin c-ı--------------

vam cclcccktu'. 1 Eyijp Sulh Hukuk Hakimliğin· İstanbul Aıliye 2 nci H ukuk 
d en : H~kimliğinden : 

A d li Yede: B·ıkırköyünde Sakızlıyalı sokak lstanbul Maliye Muhakemat 
BiR TRAMVAY DURASI KftLDIRILDI 

38 No.lu evde oturan Mürşidenin Müdürlüğü tarafından Beyoğlun· 
Darülacezede bir Bakırköy akıl hastanesinde teda- da Yenişehirde Yay.a çıkmazında 
d k h " d" • vide bulunan oğlu yüzba~ı müte- \ No. da mukim Ihsan Özkan 

aya a lSeSl kıt idi F ad·la tt:cdiden vasi tayi- aleyhine Beyoğlunda Hüseyın 

ve 

R A.o ·-v .o. 
BUGÜNK Ü PROGRAM 

7 .:rn 1' ı o;.; ra ııı 
7.3 '{ Muzık 
7.45 llııheı ı .. r 
8.00 :\liizık 
8 . 15 Evin saati 
8.~o Muzık. 

* 12.30 Pıogıam 
12.33 Şark•lııı· 
12.45 Halıcı lcı 
13.0U Şaıkıln~ 
13.30 l\Iüzık. 

* 18.00 P ı·o~rtıııl 

1.-ı.u:, ı•':ml he} eli 
lı>.40 Mıızık 

l!l.00 I.\oıı u~ınıı. 
Hl.ı;; J\tüzik 
111.<lll Hnhcıh:ı· 
J:J.45 l\lüzık 

20 .1 li H, !!'3ZClı'Bİ 

20.45 Ş:ırkılıır 
21.00 Zıı·ant T. 
21.\0 'l'E~t~iı. 
22.00 Orkestra 

'.!2.30 HııbC?rler 
22.45 0l'k"stı a 
22.55 Kapanı~. 

İstanbul A sliye mahkemesi 1 
inci T;caret Dairesinden: 

Istaııbul Defterrlarlığı Muha
kemat l\1üdiirliil:ü tarafından Ş.1_ 
kir vereııesi alt"yhine açılan ala· 
cuk davıtsının c.:ari ınlıhakemesin
d": müdcleaaleylı vari~ılerind,.n 
l ln71nı ve ismete davetiyenin ila
nen tt·hlıgata rağmen mahkeme
ye gelme<lıkleri anlasılmış oldu-

l ğun<lan h<tklarınc.l.ı gıvahen da
venın devamına ve muhakeme· 
nin 5 / ! 2 94 l cuma günü saat 
1 4 de talikint" karar verilmiş ol
duğundan muayyen giin ve saat
ııe ınüddeaalt>yhlerin mnhkemeye 
~elmelcri lüzumu ilan o1 ıınur. 

(934 / 1057) 

iT l Y A T R O L AR 1 
ŞEHiR TiY AT ROSU 

Teııebrı.şı Dnıııı kılf'>nı: 
Bu gc~e caat C?0,:10) ıia 

HA M L E T 

"'"'"' 
fstıkliil caddesi l\on:cdi kısmı 

Bu gece saat 20.~o ıla 

KÖR oöVOşO 

Sedad t umbaracılar 
ÜROLOG • OPr;RATÖH 

idrar 'l/Olı• ve ft'I anıl hıııt ılık-

~ n ne kabili itiraz olmak Üzere agva mahallesinde Turan sokağııı-
DarulıicczC?de yatıp kalkan Hasan 

2 1 l O 941 tarihinde karar ve- da Torna varisi bakkal Yorgi ve 
ve Hııseyın t\dlarınrla iki aceze, Halit rildiği ilan olunur. (941 / 21 1) Despina vesairt-den metruk eski 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk 
Görult>n lu7.um uzerıne lieyazıt ile ' ~ 111 şıkapı ara~ındakı Gedıltpa•a H. k' ı· · d v v a ım ığın en : 

lstanbul Elektr ik, Tramvay 
Tünel lıletmeleri Umum 

Müdür lüğünden: 

a<lında 60 yaşındakı bıı· ıı.ıkadaşları- 45 yeni 43 No. Ju dükkanın clö•t. tramvay duragının lıigvcdllıJığı ııayın yolcuları& bıldırılır. (9722) Erenköyündc Alııntarlada 1 Io 
ları tııııtelıaıısın 

1 
Ademi ıktidar ve bC?lgı?vşeklıgi, • 

• 

gece işeyen çn\ uldarın trdıvısl. I 
Sırkecı, Aııkura Cııd. Seııııh 

L(ıt.fı apartımunı . (Tnn Mut
bıııısı kıır,ı!iı) . 

nı, biı musakaşa sonuıırıa dovmuş. r - Kitaplarınızı -, te üç hissesi mülga mübadiller 
lcrdır. Halit o kıııhr coıc cla>ak ~e- komisyonunca bilmüzaycde 18 
nııştır ki felce uğıunı ış, IJll' ~ant son- ARf F BOL AT 9 1941 tarıhınde 3 700 lira gayri 

m übadil bonosu mukı•bılinde 
ra da olmuşt ur. Kl

0

TABEVİNDEN : müddeialeyh uhdesine ihale ediL 
\'akaya ınuı!cleiuımııııil ik el koy -

mis ve mezat kaimesini imza ey· 
11ıuc. , cesed ıırlli"e doktoııı laıııfıııo:ııı alınız Bu"ıu··n kı'tapları bulabı' · H · t 11 '" J • - lediği halde bedeli ihaleyi ver-

va
alamndl !,elar nlUııyenesiııi nıütcakıp dl·ıııolıınmuş- leceğiniz gibi Ankara ne~riya. medig" inden ~artname feshcdile· 

• tuı İkı aceze hakkında lııkıb:ıta 11:i- I tının, Anupanı~ model vesair 
rek yeniden yapılan müzayedede 

Şı,li llnlkııı mdeıı: rişıııııışHr. mecmualarının Babıalide ye- l 700 liraya diğer bırisine ihale 
Her 1.anıaıı hayır ışl •rine buyuk * lJÖR1' SENE:YB MAHKOı'lf gane satış yeridir. edilmis olduğundan 1900 lira 

mıkyıı11ta ıştirıik eden fhtd\·olın mu- 01.Dt: - Rır müddet c\·vd f.'atihte, Gazetelere ilin da kabul e d er . farkı bedelin faiz masarif ve üc-
eıısC?«c>aı ııahıJlleri Neel•ı ve Cemıl Karaıtünııuktc bır ci(l~~et.. olmuş, A nkara caddeıi 89 - İstanbul rrJİ vekaletle 1:ıirllktc ıahsili ta. 
Akar ka1dç,.lt•ı\ Halkcvım•ze ~var A!ımct adı~da 18 yaşrhda bır ge~ç, L .J lebile açılan davl\nın yapılan mu
ılkokullard kı yokııul çocuklaı ıı r:ı-11.1J:alı ':.'161 '\ ıışıırın e. kı k:ııısı Pakıze 1 E .. S lh H k k H. k" r-. hakem esi 1 de tafsilatı ol baptaki 

Dr. Rıfat Çağll 

eak yeınek VPrilıne ıni t emin ınak. ık• mrtrrs ya amnktn oln_n nkrnb11 - ' den _YUP u u u a ım ıgın. I ilamında münderiç olduğu üzere 
sıulıle hlr ton fasulye lcbt•rru etnıııı- ııınd:ın Ramazanı oldurmüıııu. 1 • . h k ' h l d k ' fa kı be-• 1 Fenerde Avcıbey mahallcaın· er ı ı ı a e arasın a ı r 
ll'l'tllr Bu l'Uk C?k hamıyc•tlerındcn Ahmed in curmünıeşhut kanununa d K .. .. k k 38 N 1 del olan 1900 liranın 6 f 9 / 9 38 
do ı\ı k 'll!tll ınc al~ ncıı teşck ıır <rure, İkıııci AT•lrcezııcla rrc.rulen mıı. e, aragozcu 

110 
a o. u 'h ' d · b .. d b · 

,.. ı; ... "vde vefat eden Rum milletinden tarı ın en ıtı aren yuz e E"~ 
ed ·rız.. hı.\ kemesi düıı biti ı ılnılş, > a-şı kiıçuk Nikola oğlu Kostantin Köııe oğ· faiz ve 5 O lira ücreti v~~lılet ve 

oldugundaıı 4 ı;ene ili g:Ciıı ınüılıletle 68 ı· 56 k masarıfı muha !unun tert:keııine mahkememizce ıra uru~ -
haıı e mahküm edılmiştlr. le · ı "dd 'aleyhlen tah~ı' lı' el konulmustur. eme ı e mu e ı · · * ÜSKUDAR JJA/'İSHANESİN Kanunu ~edeni ahkamına tev ne 3/12 / 940 tarihinde mahke· 

(T. iş Banka;;) 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 İKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

--1942 İKRAMİYELERİ--

1 adet 200() Liralık 2000.- Lira 
3 • 1000 • 3000.-
2 • • • 

sokakta 16 numarada ık-:n ika
metgahı meçhul kalan Rcvza Dr>_ 
mircioğluna. 

j Ha7.inei maliye. tarafında~ alev 

l hinİ7e ikame edılen 5 O lırar:ın 
faiz ve ücıeti vekalet ve muhke
me ma,rafı tahııili davasından clll
layı namınıza gönderilen daveti-
ye scmti meçhule gittiğini:r.den 
bahiııle t~bliğsiz geri gönderildi~i 
anla~ılmış vc hakkınızda l 5 giin 
müddetle ilirnen tebligat icnwna 
knrn r verilıniş olduğundan mfth
kf"ıncniz .. hakılmak için tayin kı· 
tınan 26 111 /94 l çıuşamba gü
nü saat l O da mahkemede bizzat 
veya tarafınıı:dan müsaddak ve· 
kall"tnanıc ile bir vekil gönder
mek surctile hazıf buluıı / ıadığınız 

ı takdirde hakkınızda gıyap kanm 
1 ittihaz olunacaği ve bu baplc-ıki 

1 

dava arzuhali ile. ilan ~u~~:inin ~= 
divanhaneye talık edıldıgı teblıg 

1 

makamına ilan olunur. 
(941 /381) 

Slrnr Hekimi 
/)/•;V l\~\ÇA.V fı!A/l/(f!.~t }' Al\A. fikan kanuni mirasçıları (3) ay mece karar veril mi~ ise de bu bap 
U1l\'V/ - Şt•keı Bayruınmın bırınrl alacaklı ve borçluları ile bir hak taki ilam ve ah'.r~n davacı_ hal'i. 
guııu Ü!!kildar haplshanesının atel. iddia cyliyenlerin ( ı) ay zarfın. ne.nin ihale ta.rıhınden . ~tıbaren 

1 
~esinden kaçan, katilden mahkum da müracaat etmeleri ilan olunur. faız hakkındakı ıale~lerının mes 

3 • 
750 
500 

1500.-
1500.- i- ' 11 BORSA Rcyot:lu istiklal cadde~i Elhanıra 

partınıauı (S knrya sineması) 
lpRİZ namı le maruf Hece;>, dün Kn- ( 9 41 / 90) küt geçir'.lmesi ~asebıle \:akı __ teın -
s mpaşada bir sarrafa nıuhiın mik- ! yiz talebıni havı arzuhalı muddeı 

lO 250 • 2500.- • 
Numara 1. Telefon 444 &5 1 tarda dolar bozdurul'ken yakalan • aleyhin ikametgah hazırasının 

••••••••••••• mıştır. Dr. Hafız Cemal meçhutiyeti hasebile bilateblit: ıa-
ıo 

)0 
200 

• 
• 

100 
50 

• 
• 

4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

r 
1 

~.~ .. ~.~.r .... ~.!.~.ş ==:==-, 
Kar yola ve M obllya Sat19e vl 

Her ncvı satlanı ve ilk nıobıl~·a ıhtlyucınızı buradan tedarik ede. 
bılırsmız Şayanı tuvıdycdir. 

1 Adres: 
Tamir işleri - Abajur lambıılaıı vesaıre 
lstanbul, Nuruo.limaniye, Çuhacı Han, No. 10 - J4 

LoKMAN HEKİK de kılınması üzerine ilam ve bu 
Dahiliye MiitehDssııı baptaki temyiz arzuhali suretinin 

Dlvanyolu 10( usulün 141 inci maddesi mucı. 
bince miiddeialeyhe ilanen teb:ı
ğine ve ilan için bir ay miiddet 
tayinine mahkt:mece karar v~ril

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2,6. Tel: 23898 

ZA Yİ - 31 Birinciteşrin cuma :mi~ olduğunu müddeıaleyh lhısa. 
günü ~aat 12 raddel~rinde Gala- nııı tayin edılen müddet zarfın 
taııarayla Maçka arasında yerde da tmuku kanupiyeye müracaat 
veya tramvayda elmas bir (Klip) etme!i lüzumu mahkem~ divan
iğne düşürülmü~tiir. Bulan Tak. haneııine asılan ılam ve t"myiz 

• 
200 

25 
10 

• 
• 

----------------------------------

Aşkale Malmüdürlüğünden: 
'-. =======================./ sim bahçe~j karşısıııda köşede 2 S arwhali auretinın tebliği maka. 

numaralı mağar.aya getir<lıği tak- mına kaim olmak üzere ilan olu-

Yeniden inşa tttlrllmlt olan Aş kal11 kazası Hukfimct konafının 

(17852 ı lira (24) kuıuş bedeli ke\'ıflı ln~aRtı l.:apalı ~uf usulıle yeni

den eksıltmcye çıkarılmıştıı . 

, Türkiye Cumhuriyeti 
dirde memnun edilecektir. nur. (9381229) , ___ _ 

Y ardımsevenler Cemiyeti 
Istanbul Merkezinden: 

l - Eksiltme 17/11/941 pazartesi gt.ına eaat 14 de Aşkale Maliye 

daire inde toplıınacak oları Konıısyon tarniıı!dan yapılacaktır. 

2 JR AA T BANKASI 
ICuruluı tarlhl 1888 - Sermayeıi: 100,0-00,000 Tilrk Uraıı 

Şube Ye Ajanı adedi: 265. 
ZİRAf •e TiCARİ HER NEVİ BANKA MUAMELELERi. 

Para biriktırenlere 28.800 Ur• ikramiye veri1orui. 

Z.ıraat Banbııında kumbaralı •e ır.umbara11.1 taaarruı heaap
lannda '"n az 6Q Uraaı buluna !ara ıened., 4 defa çekfücelt kur'a 
Ue •tatıdald plina ciSre lkralftfya .. tıtılacaktır: 

' adet ı.ooo liralık 4,01)0 lira j 100 adet 60 liralık 6,r.ıOO Ura 
' > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' • 2to > 1,000 > rno > 20 > a,200 > '° > 100 > 4 ,000 > 

Cemiyetimiz, kahraman askerlel'lmize kı)ık ht.'<iiye toplamaktadır. 
Şımdideıı biı· çok vatanılıışlarımız Ceııııyetımıze yudıın etnıişlerdır. Yar. 
dınılar ayniyat nuıkbuzlaı ı mukabilinde oubelenmız taıafından toplan. 
makta<lıı'. 

Cemiyetin, Taksım, Sıı•aservıter, Beden Tel'biyesi latanbul Böl- J 

gcsındcki Bürosu da ayniyat ve para kahul elnıekteılır. 

2 - Bu to;e ait keşif evrakı; s1l s ıleı fıııt cıttvelı; ve ıartnıımeler Er. 

ıurum Nafıa .'.\Iı.idürlügundeıı ve Aekule Malrııüdurlı' ğünden btdelsiz alı

nabılır. 

3 - Muvakkat tenıinal (13:181 !ıra (93) kuruştur. 

( - Tnlipleı-in 7 /6/9a7 tarih ve :l297 sayılı Re~nıi Gazete Utt neş. 

redılen tnlimatnaıneye gorc vesıka tarını hazırlayıp ibra"' cıııı clf.!rı Vl' 

taytn edilen nıuddet zat fında teklif makbuLlarını IC'>mısyon Rıyaı>etine 

vC?rnıeleri lazımdır. 

Büyük zabıta romanı : 54 1 renkten renge g-ıriyorılu. NihayC?t •o- kadar çalıştıı;ımız bu adamın olümü

nıı kendısi kalınca, kurduğum tuzağa 1 ııe nıhayet yıne bil. ıni st.bcp olmuş

ııpt.nlcasıra diıştü. Eğeı· soğukltanlı- j tuk. Bu bızc buy6k bir vicdan azabı 
lıgıııı muhafaza ve suçu in kir etscy. veı mlşti. Fakat hapbhane dosyala ı •. 

dl, kendısıne hiçbir şey )·apılamazdı. nı karıştırd ı ğımız zaman, JJow'un 01 

Son dakikayı beklenıemin sebebi iisıı. fkı <aene evvel Alı,roıı~uin'e gırdiğl za . 

l\10~gnus'un tevkfinın e.rtesı ~unü 1 bunluı avukaLı vasıtasılc göndeı·ınlı, hını bozarak cmayeti itiraf ettirmek. man bıle kalbinden hıv•tı\ olcluğuııı 

Cla~ larcı'a oturuyoıduk . Elıhu Clay, tir. O da bu vaııtnjdan bir hısse ko. U. oğre:ıdık ve bu azabınııı.ı biraz talı . 
M ıs ter Lane'a so rıl u: le • • • • • • • • • fı f etti. parma nlyetınıle ıdi. Yahut da Uow 

- Mfıclıir l\lagııııs :\!!ster Faw. hcnuz scl'best iken buıılaı-ı bir posla Bugiinti takip edı.>n gıinler<lc birçok 
ceH'i öldürdükten sonıa nıııeıının u. hadiseler daha oldu. Miıdcil!ıuınuıııi 
Zcll.nde ken(ıı·üıııe Y"Zılınıa olan nıck_ kutusuna atııııştıı. il ·r ld ı · d · ~ .. v _ unıe, ı en eya etın en ayan azası 
tubu neden açtı? . - Dow'un katil olnıadıgıııı bıldt. 

- İyi hatırlattınız! Dün söyleme- ğınız halde, masunııyetıııı !ebat ıçın 

yi unutmuştum . .Magıı\ııı bu mektubun 60n clakıkayı beklemek biraz tehlıke!i 
değil mıydı?. 

ıçıııde Dow'la Fa wcette'e aıt Lı ı şey 

bulunruğundan şüııhelcnmışt.i. 

seçıldı. Clay'ların işleı·ı di.ızeldı . FJ\ıı

ııy Kai<ıer uzun bir müddet içın hap. 
se nıahkünı oldu. 

lla : .. Dow'un ne olduguııu ı;oylc-

.... 
Sıze ~oyliyeceğ-iın bir nokta daha 

kı ıdı, Bu, Leeds f~xıtmiııer gazetesin. 

de çıkan kuçiik bir havadiıtlr : 

cŞehrimizin tanınmıt ıimalarınd , 

Blihu Clay'ın oğlu Jer~nıy Clay ı ' 

dcdektıf 'l'huınııı'un kızı Patıeı1< 

Thuınnı'un nik~h merasimleri dfı 

Lceds Br.ledirc dıdre.sinde icra edıl • 

6 • 11 • 941 mua rnel91i 

Lonrlra 
~~Tyork 
:en evre 
Madrit 
Yı koha. 
Stokbo · 

l Sterllıa 
103 Dolar 
100 tu Fr. 
100 Peıet. 
tO!l Yeıa 

s.ılh 
U l. -

ıı. 'J ·l:i 

l03 !s •eÇ kr 

f.SHAM VE rA. ! ViL \ r 
~~~~~~-~--

j 1kraınlyelt yüzde S 1 'l'i l,.70 
Yüı:de S , 1933 Eri••liA.B.C. -.

·• 1 934 SıTu·Eruru.-1 --.
'' 1 .. l ill 7 -.

Anadolu Dcmlryolu l .-e 2 -.-
ı, Ba ı ka11 • uaa 
Merkes Banl< a•ı 

Şarlı: deilrmenlerl 
TUrk borcu l 

-.-
ne.--.--.-

1 Borsa hari~i aıtinfiiitl] 
.:ıc: ---
Re,ad:r• 25 ı...ira 40 ıc. 
Kaha s.,ıı,ırtll& 111 ,, tG ,, 
ll:ül.;• altıa ;ıra ıaı 1 .. ss •• 
. ....... ··········· ............................• 

Ta•viri Efkir 

NüıhHı (5) Kuruıtu• 

, . 1 Titrl,:i11ı Ho.ı ... 
Abone Şeraıti için ~ 

Senelik .... ........ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı ıı.ylık ........... 760 > 1460 > 
Üç aylık ............ 400 > 800 > 
Dıl' nl•lık ............ 150 > yoktur. 

DiKKAT: 
Deı·culuıııııı\'an e\'J ak inde olunnıııı.. 

İkinc teşrin ı C a•a 

l360 H. 
Şevvııl 

17 

Giin . :it\ 
7 

-------
Güaeı lYerıakl> 

ö;ı-: 
lk1641 

Ak,a a 
Yatlı 
lın,;alo. tYarıııldl 

13Sl 
Rumi 

l el te,rln 
2> 

Hn.ır 186 

Eıanl Vaeatl 
S D S. D. 

1 u J• 'o 
06 59 11 H ,, ·,2 1• •ı 
•' Oo ll S9 
,ı S3 18 3S 
l t ~9 • .59 Dİ.JtKA!l': Jlesaplannliakl para lar bir eene Jçinde 50 !ıradan 

...Cı düomıyenlere ikramiye çıktığı takdirde .,. 20 fazlaıile verile
cekUr. Kur'alar ıenede: 4 defa, l Eylül, 1 Birinclkinun, ı Mart 

Te 1 Haı.iran tarible,.iade çeklleeektir. 

- Pek•, Dı·. Fawectt'e ve Faıın11 

K:ıı er'e kutu pat'çalarını kım con-
derdı. Bu dl Oow dcğilclıı. 

- Başka turlu yapamazdım. Zmı meyi unuluyoıdum. Butun hu vaka. 
.l\lagnus'un C?ilnnuniı kat'lyyC?tlc ısbat 1 ıara l!Cbep olan bu alıl adam, .'.\fı " eı 
edecek bır delılc mnlik değ ldını. J.'a . : Lane, mudur Magnus'uıı katil oldu. 
kat kendisi dun geı•c, olünı oda ,.•ııın ~unu soyledlği zaman heyecandan 
1 ryecaııı ıçındc b~ı oıada bulunan. nıut<'V lht biı kalp s<'ktc•ıle ölmıiştu. 
lıırın nıaııunuyetfeı ini bıldırdikçe 1 Acaba, ıdamdan kurtarmak ıçln o 

mıştir.> 1 8abibi : Z. T. EBiJZZIYA 

1 
Neşriyat l\lürlürü : C.' B~_BAN 

- Öyle zanııcdl.) orunı ki, Dow - s u N - Bıuııldıtı yı:r: Alatoooi EBUZZlYA 


