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' Ruhlarında ihtiras, heyecan v• 
irade olmıgan insanlar durııın 

sular tibi yosunlamrlar, işlemi· 
yen makineler tibi paılanırlar. . . .. 

ı Şerhi 2 ncı salııfenıızde) 

L _J 

1 k tahsil çağındaki 
çocukları!l say:~mı 

Çörçil 
.............. ıııİİİİI ..... 

bir nutuk 
söyledi: 

1 "Harbin çıkmasına 
şebep olanlar 

şulhten bahsedecek 
olurlar$a ..• 

VORONESÇ 

"' &,\1 işgal sahası. 
\(m 

1( 1 ı--ı 

5ct ıoo ıoo 

Serdobs o o 
Petrovsk 

SARAT OV 

Sayım faaliyetine bugün yurdun 
birden başlanıyor he1: köşesinde 

İlk ve ortatedrisat müesseseleri bugün tatil 
İlk tnhsll çağındaki çocukların sayımı bugün I 'ayni zamanda cTürkıye Murif İstatistikleri glinlb 

Ynpılacaktır. Sayım mcmuılnn ev ev gezerek, ·evde 1 olarak kabul edilecektir, 

bulunsun, bulunmasın • 7 ile 16 yaş arasındaki ço. 1 

cukları ayım defterlerine yazacaklardır. Çarşıda, 
d .. kk" u anda, komşuda bulunan çocuklar, ailelcı·i ta· 

rafından ynıdırılacaklardır. 

Sayınım gayesi, ilk tııhsil nıecburıyetlni ifa 

Sayun müna ebetile bugün büt.ün flkokullaT 

kapalıdır. Lise ve ortaokulların öğretmen, talebo 

ve memurları da sayım memurluğu vuifcsini al

dıklurından, orUı tahsil müesseseleri de bugün tatll 

edenlı;rle etmiyenlcd ıesbittk. Çocuk sayımı tarihi, edilnıielerdlr. ..... 

= --
Günün 9azın ······-··········· ..... 

Bizi harbe devam 
da çok istekli 
bulacaklardır 

LONDRA, 7 (A.A.) 
İnyilterenin şimal doğul!unda bir 

yerde nutuk irad eden BaşVL-kil 

Ohurcbill, bilhaa;ıa ıunlım söylcmitı
tlr: 

İngiliz milletinin azmi yenilemez. 

"'Sihirbaz,, Stalin 
dUn yeni 
bir nutukl 
söyledi 

Ne tlddetli ve ani bir dsrbe, ne de 
u:ıun ıüı·ecek bir 8 inir gcr.:inlığl ta
klp0 ettiğımiz yolu değiştiremez. Bu 
harbe aüriiklenmekten kuı tutmak i • 
çiıı hiçbir meınl~ket bizlın kadar 
gayret ııaı-fet.nıeıuişt.ir. Fakat bu 
harbin çıkmasına sebebiyet vermiı 
olanlardan bir kaçı yük.sek perdcdC'n 
sulhten bahsedecek oh:rlarsa bizi 
hl\rbe devaııı için çok isteklı buln -
cııklardır. 

Şark cepb•İnin cenup kesiminde bareki.t iatikaınetlerini cösteren herita 

General 

acaba neler 

rapacak? 

Şu anda bütün dünyanın na
zarları, büyük bir merak 

ve tecesaüıle lrandak.i İngiliz ku. 
mandanı General (Wavell) in 
üzerine çevram,itir, derse.1ı: mü- Almanyanm damarlarında 
balağa ettiğimize hamlolunma. 1 
malıdır. artık akacak kan kalmıyor 

Filhalııiluı Almanların, Kırım 

Janmadasına, tam minasile te- "Al b "' '1 
peden iner gibi, ıirdiklerinden tr ag, elki bir sene 
beri lau İngiliz Generali ıünün en da h a g • Ç s i n , H it l • r 
mühim phsiyeti olmuftur. Af manyası kendi cinay•t· 

General (Wavell) e, malum l · · k l d 
oldıt'fu üzere, Mısırlılar cSihir- erının gü Ü a tın CI 

baz General» unvanını vermiş- ı g I k ıl a c ak t ır .. ,, lerdi. _,......,_...._..., ..... __ _.. __ ...... ____ __ 

Ona, azami kurnazlık ifade MOSKOVA 7 (AA ) 
eden bu sıfatın Llyık görülmesi ~ · 

Göbbels'in 
bir makalesi 

Churchlll, geçen hal'lltc kendisine 
harbin nasıl kazanılacağını sık sık 

soıduklnrını ve bu 11uale sarih ve ık
na edici bir cevap vermedlğinı ha -
tırladığım söylemiş ve 11öılerine şöy. 
le devam etmiştir: 

Elimiıden geleni yaptık ve daima 
daha iyisini yapmaga devam ettik. 
Hatnlarımn:dan ve g~irdlğinıiz nn
tibanlıı.rdan ders aldık. Fel~kcıtten 

___!_D~ı·rlmt ıalıife ·'· aütun 7 dcı) , . " 
Finland(qa 1 
-

harpten 

,. -A s k er i va z i y et 1 ı i&Hi!iit§iPiiilPi(iiia•ım~p;. ~i l __________________ __,ı M k 

• 
Orta şarkta 

lngiliz müdafaası 
Rusga, K af k a • g adak i ~petrol kuyularını 
kagbed•cek olursa, har 6 e mrıfla//akigetl• 
devamı ıüçleşil' • Şimaldtrn gelttcek bir i.tild 
lcılflfltttine karıı bale müda/aasının K c / k a• 
dallarında baŞladrlını unutmamak l4zımdır 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS 

os ovaya 
karşı 100 

Alman tümeni 
saldırıyor 

Moskooa ve Rosto fa 
karşı yapılan 

taarruzlar 
durduruldu 

de lngiliz Qen i' r . ~talin. blıgünkü cumo aabaht ·· e a :"n ir g;~:n ( $: Mos~ov~~ll yapılan ~ık er!_ B~~iı "8• lr ar b İ /uuanma/cl,, 
di Berrani) ,... L- k t rcsmı munaaebetılc aoyled ı ı nu· ı lt•r ıegi kazanmıı olacaöı• çekiliyor mu ? 

.SSK/ ORDU K UMAN/)ANLARINDAN --1 :nglltererıln Hındiat:an Ba.şkuıruın- alhlk etle~ cıbet.lerınde dv .Japonya. 

1 
danı General WaYell, bugünlerde oın Mihver devletlerile beraber ol. 

MOSKOVA, 7 (A.A) 
Sovyet gece tıilllıği: 

G sont.eşılnde k:ıLalarımız, butun 
cep helenle dıi;flnınla cıu pıoın ıvlar

dır. 
uen anaızın ~re e • k d . . k. . • • 

le ihtalyanlah önüne katarak sekiz. tu; 1;m;şır ı~ 4 .. .. ld '"n.. fakat kagbeders•k milli zamanının ınilblm k.Jaıınlaı ını hnvnda nıası, veni cihan harbinin en mübım 
He isin ki radyosu, uçmakla geçıriyor; 'l'iflla, Irak, İran, ıleğietincl amillerınd<ın bıridır. Ja. 

Finler için harbin Sııı;:apuı vl• Bımıanya ıle HindıııLan ponya, bugmıkti vaziyet.ile bile, Bir-

on futa içinde Trabluıgarp kıt•- ' o at ıu, uncu yı o \l· l ... .1 • J • 
sını hemen L-·t b f th J müıııiİLÜ müşlı::ül şartlar içinde fJ•r lflmlZl llG zagı eae1'1J 

6 sonteşrınde 66 AlmAn tan arcııi 
tahrıv edilmiştir. Bıı 17 Lan :u e 
kaybuttık 

...... an afa e t:y e· · 
inesi sebep olnıuatu kutluyoruz. Alman haydutlarının 

. O tarihlerde i~e bütün dünya ~lç.ıkç.a taar_ruı~.' nıemlt•.k.elım_iz 
bılüis ltalyanların yeni bir ham~ ıçı ıı bır ~rhdıt vucude gt·lırın.ı{ltır. 
le ile Mısır üı:erine yürümelerine ler1'clderın ve L:adınların teşkıl ct
ve ti Suveyte kadar dayanmala- t1kleri ,ereClı çeteler iıni:.ı:, A 1man 
rına intizar eylemekteydı. rRİ.ıslevlilerin geri hatlarını boiu-

. lngili:t Genera.Jinin hu intizar yorlar. 
lıilaiında olarak biuat kendisinin ( DM>at1u •ahi( e ı ıiıtun ı d•J 
taarruza geçm~ olması ve taarruz 1 ' 
d da, pek moda olan (yıldırım) 1 ~ " 
tiıbirine yııkı~ncl\k surett~ mu· 
\oaffakiy~tler kazanması karfısın
da dünya Pf& kalmıf ve Mıaırh

" . 

BI-:RLİN, 7 {A.A.l 

Hnflalık cDas Rı•iı·lı> ıııecmuıısın. 

da Propagatırla N:u:ırı Cöbbcls'ın ııın 1 
hını bıı mııl..alı·~l çıkmıştıı Bu nıa

knlede bılhassa şoylu dcnılmektedır: 

, arıuıını!a rııekık dokumaktadır. Tıflıa (Dtıra.mı aaJıife ı, ıwttın 4 de) 
sona erdig"' ini 1 Sl'Ylllıatlel'l, ılkonı•e, }ıı~ılten•nln 1 ............................................... . 

söylemiş 1 ve hava ordularıle iştırlik cdeceilnl 

Kafk11t1yll müdafaasına bilfiil kan ,. 

1
. 

H 1 k
. d ve bclkı de Uorı nehn boyunda ve 

1..ondra. 7 (A.A.l c sın ·ı rıı - I . ı 
cAı·aınızdan hi ·ulri i,.iıı bır kn"u t d u 1 1 Rostof nıudnfnnı11nılo ngilız ıı~kerl-

• li .. ,. • \'ll \1 durıku ıwşrıya ın a r ın anı ıya - E ı "' ı d 
ıııak ~.ılu kalınamıştıı Yııl'lna hıçbır ld ıı'ı nın varlık goııterece~nı zannettırmıe y U ayın a 

. lçlrl hınbuı sona ernıış o ugunu ı • 1 • f k y . f ·'fi 
şey bıı-akamayıı Bunun içlnd ır kı Fi 1 d' S 1 I> k tı. a at 11nanıı;tan se ~rlndeıı ka 
bu harbin her s~İeıi tarıhi bakıınd1tn 1 dıı ım;.tn .. ıı n~ ııylled ol ,1~·ak emo : ders alnıı~ olan Generali Wavell, Kaf- • 

1 at Pı.ıı ti"'' t ... p 1 l'\'(' sıynı;et.ı k f . • Rus za at hµsusi bır harıı nınhiyctıııdedlı \ e . I'l 1 aıı l!le ermin öyle hır kaç !ırkı ile yı 1 . teı;uıt etnwk uzeı e • n par aıııcnt.o- 1 d ü be b' h 
biz bu h!lrbi ~imdi yapmıynı:l\k olur. sunun izlı bir içtima ııkdehnc ıııi yapı nıa ııı a~ m s t .r netıce a. 
Silk ilenıic büyiik bir ilıt nuıll ,. •• ~ k h '· d ıal obmıyacaı:ını ınlıınıış olncıı.k ki 1 2 •ı 

, ı , ,.o .. i"tcnıı,.Uı Tltı ı ı ııuer J.ondı·ıı ü mı yon 
daha gayrinıüsıut şartlar altııı-' · ' . 1.1 J'kl . h 1 I matbuata ak~ederı ~on .ııödeı·ındc • 

<ııt hennz tovıt cıımt>ıı cıı cı ete es- Hl d d K fk 
ynpnıak nıecburiyeUnde kala "il;. . k • ııd or usun an a asyayn hıçblr 

6 sontcşrıade Moıkova cıvııı ıııda 

34 Alman tayyaresi tahrıp edılını~

tır. 

Alman ihtirulan Molkova 
önünde sona erebilir 

1 l'ndra, 7 (A.A.) - Ru.'I cephe in .. 

lar da bu muvaffakiyetler ıaye· ·' 
•İnde memleketlerinin kurtulmaH 
İtibarile çolıı mütehassis ve mü
tehayyir olarak kendisine cıSihir· 
b.z» unvanım vermekte tereddüt 

, c ıı:ız. mıh 111atııyct ta~ıınıı tadır. Ru hu. ı .. • 
1 Kıt ırnrn:.ın başlıca llll'S ·lelerı "UllUI\ 1 p,' 1 lk I>cvl ntl. ı R 1 ku\"vet ırorwferılmedıgıni ve Sovyet-. .. ılı"c ı·ı .ır "~ t e ı n uııyn 

hlçbır gecikme kubul rtnıly~ıı mcse- 11 ., l"ırılaııdiyıı ara~·ıulııki hal'luı 111• lcr tıırafındırn dl\ böyle bır talep vi. Merkez kesiminde 
düsman hatları 

yarıldı e~:Slf'rdİ, 

Vakıa bir müddet ıonra bu 
&İbirbaz General de kendisinden 
daha sihirbaz ve daha uıta bir 
Alman Generalinin mukabil bir 1 
oyununa maruz kaim•! ve aeki2 
haftada almıt olduiu yerleri ikı 
hafta içinde Alman ve İtalyan- , 
ll1'a aynen iade eylemiye mec- J~P'B:-'~~;eı~wı:.ı;u.~ 

Stalin r o~tu. General (Wavel)e 
bu 111'..dıabil oyunu oynıyan Al· 
cnan c eralinin ismi, mallım ol· r ' 
duğu Üzere, ( Romel) dir ve bu 

8 
8 ı ı • ... ı 

Ceneralc de kf!ndi memlelııetİn- as 1 n 1 r 1 Ot 
de, geçf!n sene Fransa taarruzu· 
nun daha üçüncü günü (Sedan) 
d!'n F~anaız .topraklarına ansızın 
grnnesınden dolayı, (Şeytan Ge
neral} unvanı veril mitti. 

General (Wavell) bu mukabil 
t rnrzdan bir müddet sonra l\lı. 

T ASVİRI EFKAR 
(Deua,ını ııcıhift ·'· ıııtım 1 de) 

Balta lim·anııda 
dü geceki yangın 
Dun gece Balla lırmınııııla !!ıtlııle 

Yulun hır nııtlınlılı• kilın ı. ı \'ul, \'l' 

eııkı bır kôşkte !ini ıııırı•ltc lııı yoıı

ı:-111 çıkııııştır. Snftl ı!ı.ır. ıl~ çık1111 

ateş, lw•a bir nı!ıddct içırııll.' biıı1tııın 

lıer taıafını snnııış 'l/t' ıçcride uy. 

kongresi nasıl 
çalıştı ve 

neler yaptı? 
Yazanı Poyaml Safa 

Gaz.ete ol.:uyaıı hukes. gazete. 
cihk ın1?Sld!·ınııı blin\'llSllıC aıt 
mcseleltn ı bılnıek ısteı. Çunku 
imnıC' dilşumcsıntn t.ereuııııını o
lan hasmın ılavaı;ı, bır bııkımıı, 
herl..eın 11 <lııva5ıılır. Peyami Safa 
b1rkaç nı: kıılı• içındc B11<1111 Tiir
llğı Knııgrı»oııin çıılı~nııı hl'Clrfı. 
uı, safhıılaıırıı ve !'ld~ ettıın ne.. 
ı ıel'lı•ı ı yazacaktır. 

Hciylf'l't' ıliııı Ba~ın ı: rli~ı huk. 
kında ı:-azcteıııı:-.dr \'1111lışlıkla çı. 
kan ve bıızı 11 rkıır!ıışlnnnıı:-. hak
kıntla fl!nıı tl·fııırlrrı> yol nçmıık 
ıhtıın11lı bıılıınan hnbı-rı <l<' ıl(ı. 

2dtnılş, koııga ~afhu'uı mı hutim 
hnkikııtılc oku\•uculıırırn zu lıil 
dırnıış olaeaıt"ız 

kud:r lıulurınn bır kaç ki.şı aı;ıı su -
ft'ltc uır çok mahııllcı ındı-ıı yanmış 
Ve ynralnnnıışlaıdır. İtfıııye kıl'ln hır 

Jrıuddct ıçın yangın ınıınnllınc yetiş
nılş ve bina yııııdıktan sonrn sondiı. 
r!ılmu~tur. Birinci makale yarın ı l 
:==:::::::::::::::::::::::::::::=·'------------------------' 

{Devamı Hyfa 1, 5Ütun 5 de) (Tlı•rıııı şt1lı~fe. ~. Bıitıoı fi nn) ki olnıııdı\".ınl, yalnı,; Hitıdi.stırndan 
···••••••••••••••••••Jı•••••••••· · ·······•••••••••••••••····· · ···· ·············· ··· ··· ·····••• ••• Ru:o!ı:\ı'B)«• öhcııt ıyctlı n1iktarda )'t .. 

•-------- Bakı şf -r --------...-• )'en·k nııı~d1:lt'n gönderıtnıckıe oıdu-
~ ğunu hildırm •~ ve umumiyetle Hın. 

Basın Birliği Genel 

B ASIN Birliği konusunda 
hiçbir bilrisi olmıyanlar, 

onun bütün ıazeteleri ve gaze. 
tecileri içine alan bir me.slt k 

kongresi 
P11gami S A F A 
·-····· ······················-

dıııtıının mudoıfııaın endışeııındrıı il. 
hııınlnıımış nıütalealar sE:rdctmlatlr. 

Bu ifadelerin ne dereceye kadar 
vıil.;ııılara mutabık olduı;u bılınemez; 

lıclkı lıunlnrıia bir Şll"trlma ka:ıdı da 
ı:ızhdır. AncAk bugunl. ı cıhan haı·. 

lııııın J?cçen ı;t'ft>ıkı ~•hıın harbine 
lıeıu:cmcdlı'i'ınt, Fran11anın 1 rp h:ıri. 

cınc çıkmııı.ile 'ıtr.ıvetııı çok clC'ğl"ık 

bir şekil Jıldığını evveke yıızmışt.ık. 

Rıı h:ırbıı Aı;ynya ve Amer•kıı;vıı ta. 

Fuhrerin umumi karugiihı, 7 (A. 
A. 1 - Almnn orduları Ha~kuman -
daıılıgı tehlıg edıyor: 

K ıııında Alman ve Runıeıı kıtaları 1 
daglık araza•e ve matla mudafaa e- M k · os ova müdafii General Jukof 
den duşmamn gerı kuvvetlerıne rag 
men, duşınanı tllkibc dc,·am edıyor. dekı vaziyet hakkında LMdrada ha.. 
lar. Stuka tııyyarelel'i, Slvastopol l ıl olan• ıııtıbuıı gore Alm:ınlarıa 
nıuııt.ııhkeın arnz1•ındcki du:man me• Mosk0\11 ve Rostof uıel'iııc ılcr lıa. 

fD'1·ıımı 6ahife ·'· uitım 3 de} rnrıt11111 sah1fc 1. ımtun r. de , · tetekkülü olduğunu adından 
anlarlar. Fakat öyle kelimeler 
vardU' kı manalannın sadeligi, 
tariflerini~ zorluğu ile tezad ha
lindedir. «Zaman» mefhumu 
İçin söylendiği ve «me&afeıt 
mefhumu için söylenebileceği 
gibi meı;leğimiz için de tf'k. 
rarlanabt1ir. Gazetenin ve ga. 
zetecinin ne olduğunu herkes 
bilir, fakat hiç kimse bunları 
kolay tarif edemez. 

basın mensuplannın bütün hak· 
l~nnı, ödevlerini, birbirine kar. 
~1. okuyucuya kartı, devlete 
k,.rsı meı;uliyetlerini yeniden 
incf'ledi ve çok İnce eledi; dev· 
leli de, ammeyi de. meslekda,. 
ları da müsavi derecede tatmin 
eden 11mııkı hükümler elde et· 
ti.. Program ve djJek encüme. 
ni, basın rneıleğinj bir sömür
me vasıtası yapmamı, her ar. 
kada,ımızı coftura~k kadar 
faydalı çareler buldu. Yarın
dan öteye, küçuk bir m.M<ale 
ıerisi içinde konvenin bütün 
ç.lıfma safhalarını ve lıı.nrarla. 
nnı hulasa edeceğiın . 

( KAYNAKDERE HADiSESi) 

«ukilerin «efradını cami. ai- , 
yarını maniıt dedikleri ve h~bir 
kelimesi türkçe olmıyan tükçe 
aöze uygun bir tarife varma. 
dıkça, gazeteciliği bir meslek 
haline sokmak iı;tiyen Basın 
Birliği kanununun hedefine 
erişmesi mümkün değildi. Ga
zele neye ve gazeteci kime 
derler? Bunu tayin etmeden 
meslekdafın haklarını ve ödev· 
lerini sınırlandırmak imkanı 

yoktu. 
Ankarada toplanan ve yur. 

dı·11 bütün basın mümessillerini 
içine alan genel konr,re, nı-

zamnnme encümeninin delale. 
tile işe buradan ba~ladı ve en 
elvu-i,ıi tarife vardıktan sonra 

Y alntz burada, "ongrcnin 
bütün i,Jerine ve d ileklerine 
kartı, kemi.I haddina varan b ir 
olgunlukla. her türlü kolaylığı 
gösteren ... yın ve sevgili na,. 
vekil;mizle Matbuat Umunı 
Müdürlüğünıüz er9'anına Hü
kümete, Partiye ve ' Ulus 
ı:azr.tesindeki arkada,larımııa 
hemen te,ekkür etmek isterim. 
Kongrenin çah,ma ve konuıma 
metodunu zerre kadar a.ksatmı· 
yan bir uyumla bütün hedefle. 
rine varmış olmaM da, yurt ba· 
sınının yüksek seviyesini isbal 
eden tarihi bir belge değerin. 
dedir: Bununla her meslekdat 
ve her yurttaş kendini aldatmıf 
olmadan öğü11ebilir. 

Kaptan macerayı 
~!~~:=~·.:'c,;;~n~~~=~:!: a n 1 at 1 y o r 
seqr•derk11n birdenbir• 
karşımıza bir denizaltı 
çıktı etrafımızda 
dolaş.,ıga başladı .... 

Gt'~·ı•n pıızarlesi gecc.sı l:!vguz dı

~ındııki kııraııulsrımızdıı., İğrıeada on
ıcı ınde uir öen zııltı Uııııfıııdun ba. 
lit ııdıı:ıııı yuzdıgımız 146 tonluk 
\ (\nyııukdcre) motorunfiıı, giıç hallcı 

1 kl ı'tul.ıbılen kaptan ve mürettebatı 
d ıı ı;:ıbııh (ln:ı~·ctı Bahı i) mot .rıl 
fı;tanh ıla gt• nu:I ıdır. 

il ın kerııl ıl g u cı rı · n 11 •• 1 r-

ı ıı·ını 'U' K:ı,; nak c•ı ı ı k. p .ı 1 t'lı 

1 (l>o ~atı s'lhtfe 3, 1: '"" :: JeJ Batınlan Kaynakderenin lı:aptımt ve mürettebah 
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ıı ~~A J ı Jniye &rekınıeı 1 
ll .,~-. 1Üre$ liSa~akalarl Akyar - oskova 

C k T" k. ·· K JnJnda Alman kuvvetlerinin 

1 SiYASET 
Şimdiki blJ6k Mrbin .W•' ...,_ A bı uaıııncla tefrik yapılmıyacalltır. .. brokolromend" ur ._ıye ıı:~et Jao.sun Rm kuvvederini 

hzl JlabYa 1Ultakulada ~ r a p IJlnnektep b•ıdlr. Buracla atn17anın ~UR a a ar~na. un &&film oey. takip ebDel-1 devam etmek•e. 
Tefrike 1 Ht-• Yaan:KANDEMIR cihan politikasının ağırlıiı da Tok- da, fıkaranın da, ,~rilertn ile, he ı oglu Haıkevı_salon~ batl~L clir. Bin ye hin bet :Jib metre Ü· 

•• , ........ ,.,. ................. ,. .... yoda toplaam'lf bulunuyor. Diitet K D 1 t o r devılel'ln ie evladı bır sırada oku?"- E:.k.r~m 1 ur bır nu~u~ soyledı .• .Ve tifa:nc\Mj YaFlaclei ail.a.i de 
Saldırm•Jınız, J•karız hal .. dlJ8 balırınca sahneler w meaeleler JlmdiUk talı ıaı. muaabakalara geçildı. ilk musa· Ahmınl• için bir eapl tetkil 

LAkarlar lalrllenblr• ....... verlltler der<.'Cede aayılmaktad\r. llalkan ve - Tec~ddüt ve terakki, ~ m0- ba;~: it.il .. b ld F . ,........., Bir Almaa lınft..eti 
Rusya huekitı baışlaınazdan evvel de B • 1 • v • d~-n tahm . terbiye u11ullennı tat. 0 tan u an ~hmı, Yalta · ..-. Kar--. ala 
Yakınşark ve bunun merkezi Jl11ır, 1 r 1 • 1 t>ık eılerek halkı bir ümmetı cedL Burudan Tail.ta 2.3S de tu~a ~:.ıı. L!- 1. et d hi Aı': 

1 
_. '- '- .. !' 'ki . .. baka 1 bu! l1Uf ve .... er _.. •UVY a •· 

En•er Paf&nın oturduiu odaJllll ka .Kal'fllarıada ıunrnit. .. er .. m~. ner az kalsın h~rbill Fransadan sonra de halnıe ııııl't'('c·ı!iz ve Araıı mılh• dın ıpK; 1 ncı Esm~a h. d ıt'!_n1 lil- yir yui S.vutopoltm q iatihki. 
pgına War selen, hatta aeıılnl ifi- anularına boyun eim•J'e haaırlanmı.t en büyük ve en kat'! sahnesi olacak- tin! Kuru:ıo V'Wlt.a hayatının te.ırle. an ~nan &lffl ". en r • • mab lalne selmiftir. Dünkü Al· 
tr yuzıınu goren Boıemırter, en 'b6 inaAnlar Yar unnwdeı·leı·ken, ltırden tı. Şimdi HlndiııtaR ve Or~rk İn- Yalnnprkta ve bilhaua Irak ile rıoden kurtararak aart hayata iııai SO anıyede tuşla salip. ..... & .. Jiiincle WldiriWiii ~ 
,.dk duşınanların1 ele ~ırmek tc:ın bire ııördüklerı bu ıiddet •e tehdıt ı;Hız Bıttk:ımandanı Genera1 WaveU lr- anamda laum....Jı bir kil· edeeetfa. Hurafat ti• ntücadete ede. Üçüncü müsabaka Seyhandan le S ut 1 harp J' ~l 
sup nıp 41urd'Clkları, nnıaına sön teh ou 11der onları ürkutmuı, afallatmış- Jrlıs.ırın ı:arp hoduduna 1rıuerek Sidi tiir fal",eti SÖ• ça~ak&adır. cei'ız ve bü~Ok Araplık camiası için. Ke~aJl~d Koc~eli~::ı Şe.t'daetl~ra· to~ artık ::11 .. ~: 
dit ·ttkilerl, 7erıne aön yalvardık.

1
b. Oldukları yerde kalakaldılaı. Rıuranl'de yerleşca ital)an1arı zırhlı ~ ,müııııde 60 mil~ A- d,, uzvı~etlı.ıJ .. ı muhafaza ederek iç. ıın a o u. etıc e ıı,a. bul Bu ti Kanıde

ları hı.ide, aldıkları cevap daıma: Bu halden ıııtifade etmek ıııUyen 1 fıı·kalar ıle buradan cıklll'dıktan baş_ rapça ko1Uif8n iman vardar. tımai ha7atmu11 terakki ettirecetız ~ K~~a~. (~y~n) Şevk.ele ·~- ~s.;,,,et ~ üı. 
- Hayır_ laayırl i:n..er p ... M• Oııman Bet tle eligeı· reııler de mu. "a bırkaç ay devam eden harekittım B.alar ..-mda ~ ~liii Arap meomallld aru•ndakı kültiır lip;Ndo~d(uKncu gu)rq Rb~dp kİ~mk il ... ilmi siaa ..-.clderatı taa7-

nia ml8&lırimdtr. Türkün töreainde cahıtlen BaMdat yolunu ırösterdı- aorın, Şimali Afrlkaaın Avrupa.va ~ birlığfo• ge.lnce Arapların arasında. ve acı onya ya ar a ı ıt. .. • -:L:..a· 
-swqOI'. .c.o . d ı· b . . . yun ebmf •-•· 

konutuna kancıklık etıwek,_ namerthk ler. en yakın " en :ıenaln ve itibara en -------------- kı kardeşlıK n teavünü t.akvıye ·~ .1 saıuye e aa ıp; efUlCl aurq . • •• 
ftmek yasılı d•tlldır. Onu ıile vere- Böylece nuıeahıtler, akııı akın Ba- müsait tarafı olan Bet'ka (Sirenaika 1 kavmi ve ruhi olan an'Anf'vi aJika Ankaradan Halil lzmirden Ba- Şimdi bütün nautJ-.r aaıl ltus • 
.em! badat yolunu tuttuln. yı zaptetmiı •e asil Trabluıgarp vı. Muharrem feyzi JOGA Y Jan teyit için Jriiltlr sahaıındakı haeddine 3 dakikada ıalip; altın. ,.deki c~~ çem• nİf~· Al· 
Cenblnı alıyorlar. Lakaylar iae, onlan takip eck!cek li~ etinin hududun da1anınıştı. gayretimtıı tevhit xarurfdır. cı güret Aydın lbrahim, . Anka· mak n t~ıdiindbile. had ~_.?henine h~-
B11, o ,tnkü Türkıatanın, hattt yerde, bırakılmıııı olan efYAnın ve bu İkinci bir lıamle ile de İtalyanla. \ ~nçlerıM taltm edeeeklerdtr. Mııır, Filvaki buaünkü aiyatıi IJl!raıt, A radan İımaile 3 dakikada tutla .:::.:.,.. aiı mlardll'uaıİ e';. enın 

1nıkahıtlere terıı yüz g~teren muhit- andaki k'ıJ111etl1 eıya •e para san- rıp Trabluıgarptan ve bütün Afrl- a#eta Arap. kültür ilemınhı batına rap milletlnln bir dtovlet olmasına mi.ı 1ıalip. ai Fak • Aman r bı· 
krinde, batti "&ltevikJetle elele ver- dıklarınm tlstüne ~ilftüler. Bir yai'- kadan çıkaıılmalan ibtmall kunet gt\erek re "r olmaktadır. nl bulunmııktaılır. Maahaıa ma81'ıf b 1 kilo Süleyman Zon1ruldak rafından "81il edildiii haber ve. 
wrıiııı ıı;örilaen kafalarında bile wııııl madır gidiyordu. bulmuıtu. Bu vaziyet karşııında aleL 1 lı akın y•ni B .. vek.i11 Nuri Salt erbabımıs Arap milleU aularını Y"k Ali (Kocaeli) daha ilk dakikada rilen Kurskinin önlerindedir, Cep 
l>ır rutı yaşadığını göstel'en en güztl Bir ideal peşinde olanhlr Babadat ı ede Alm"niar Ak.denlzı'n 

0 
•. tekı' tara. Pı ıa, sefir hulumlutu Kahlreden "dlterıne yakJ .. tırmıJa calıtmalan Süleymanın katı yarıldı. Bek.ta~ beDİa ......... 1ardmaa Moako-

1\ 1 _.. •t b L Ert • ı ( K ) ı ı· 'Vanan senit bir hareketle cewmp. -.lıııalıtir. yolunda akıp aıderlerken, ,Onil erı ( G n 1 n_ eı•· k 1 &tdada d•nımek here ayn nıaıı.uan baflıca vazıfelerıdlr. Bu mıık,.atloı aa an u ugtu onya ya ta • •• .. !L-...1 
ına e era ....... ınaı 1n uman< ası ----:&--.:.: llMdlMlftl -• 

Esasen bu muhit ve kaf .ı r. rin boış; kafaları boe ?tanlar mal kay- altında zırhlı fırkalar söndermışlf'r enel .Mısır ırazetecılerine bu kiıltılr Arap mtomleketleri ara11nıda •akit vıı dakikada t~tla galip; Şefik Kan ~n-s• 
... men ~nten yalmz Lakay lbıahiıtıe gusuna döşmüı;lerdı. Bu llengim~, ve Sirt çölüR4e lnıı:illzlerı karvıla _ iışlırliiı ha\kında ıualan aö~·lemı,_ kıt Maarif kon~relerl allWdilerek dcmır (lzmır) Burudan ~me. • 
hıhiear eottıtını hatıı lntmak bwrım. mucahıtlerjn terketmt, oldu ~lRTı mıt.. nıış:ardı. Bir llt1 hafta Z&rfında Al- tır: • kararları tıs•tıık edılmelidir. 1 de tufla; lıtanb.uldan Eman. (St- &. .... Moellovada Boltevik 

l..akay İbrahim, cahil bir cetee.i ti-1 raly6sü tahribe afralanlar da törü-
1 
nıı.nlar, İngilllleri Tobruk kalesi müs drak hilkumetf bu 11efte Mısırdım Bu konızrelerrle bütün Arap i1f'mı 1 vastan) Hıımdıye 35 aaruyede iınlulib-m JinDi clörcliincl yıl-

pidır. Miişterek dava bılmı:vor. Bn- lüyordu. Hazın bir sahne lii .bu. t.eflna, bGttin Ber'kadan eıkarmışlar yt:kıtek ve tili mekteplerde fen tallın! mekteplerlnın tltorı1 l<1tapları ,,. llm1 hafla; Manol lıtanbul, Eakitehir. dönimi pyet miifkül ft ağ1r 
anı l(hıdir ki bir 7andnn 'Bolşevik- Babadat yolunu tutan kafileden " tekrar "''" hududunda cepheyi için Mısııdan bırçok mı.uıliıw iıte - 1.,e fınnJ uıtılabları tevhit edUmelı. den Tevf.ije 2 dakikada ııatip; ,erait arumda seçmektedir. Mii
iere (erkeklık) ııatarken, bır vanilan _ ara1anmha Nafi Bey, Hali1 Bey, l••ls et•lşfa·.Ur. Fakat bır tll'aft.an m"tti. tiu iş hakkında Mısır Maarif (lir. Boyle bir kongre akdi içın ,ım. 1

Mechut (İzmir) Kocaeliden Sa- d.,._ •om1teei NİIİ afatile Stalin 
4ıı keıı<lı hındiği dalı kC'ıımekt~ ~hı HaFan Bey. Mutafa Şahkllla ve Os- ıııcaklar butırdıtmdan ,.. diğer t.a- .Nuueti erkiı.nlle prütmelc tbet"e diden J<ahtrede müta1ıereler ba,ıa. dettine bir dakikada mağlüp. pçit ...- mlna11t..tle bir au-
11ti'l'Or ve Envft' Paışa ıle U!maııa se- man Ça•uı bulunan - bır kısı111, ayrı raftan da .Almanlar Balkanlarda ve Irak Maarif Nezareti Talım •e Te"- ınıttır. Arap memleketlP.ri arasındıı 66 kiloda Muatafa Buna. ia. hlk ........... tir. 
a.ı.Umek ıeın Lf'ttel)end ko)une "el- bir istikamet takip ederken o tanf- Rnayada b6>1lk harültı ta11nla et- biye Şubeaı l~ödüri Dr. FaaıJ İcmali yalnız kültür detıl, aııkeı·lik 11ahasın. tanbuldan Bekire 3 dakikada tut H• iki ........... Wida Sowyet 
•i!J bulunan milcahıtlere ııaldıı ıyoı-. rdaki Lakaylann eline düıtlyorlar. mit bulunduklanndan bu hareketi Kııhıreye .ıonde.rllnıittl. Şımdi llıaır da da birlik ururidir. AAkeri taUm la mağlüp oldu. balldal:- ...- ..... imid 

Bu köyun etıafını Hran Laka f •uluyorlar. Ve dotruea Lalcay fb. :fala ileri aöttı~. Maarif NeZ"ıreti ve Birinc.i Fuat tinı. ve terbiye, ya,adıtımız harp ve dup Nevzat lstanbul, Talat lzmire Almanlara karp ikinci bir oeplle. 
fbrahlm ııllihlıları, miıcahitler üze- rahıoıia yanına dtüı1ilüyorlar. Diier raf 1 1 

vt.•ııteai lr•'~ın latecliii mualliıaleı·ı aannda dlter talim Ye tıerbt~erın 3 dakik11da mailup oldu. Haaan nin yalnada açılacaia MkJnwlalsi 
rine at .. bile açıyorlar. 0Kman Boca Bunların perişan bir vaziyette, 3- X fk ta taa kqilld~ ~' rondermlettr. ba•ında cehn•lrteılir. Her fert lren- ı (Aydın) dan Ankaradu Fethiye teminatbr. Bu sözler J• lapte. 
ile Ali Rıza Be1 •ücahitl!re baim- 1inıe môlulaı i .... lar laalıade ptl- bı~~~ya~nd cef nupt 

111~1nı ~11 ar • I Jı-akın ta '"Jl •• terbiye dyU1tinin dl11nl •e ail..tnl mlddaap makte. 6 dakikada mağlup oldu. Muata- renin mayafaladi ile Wr ,.ni cep. 
. .. naaoe mu a aa e meyı taımım et- • f K f ,.nar: rildiklerınl ılk J(Oren, oradaki Enver -:-• dlr B ••- .. __ .,._ .. ,,. an~hatlan 'al- vatanı •e Arap m11- dır olmaaı w '-"ar lbnua her A. a ( onya) brahime (S....) 4 henin açalm.a kalİJell teluarriir 

...... er . u •un ... - - .. pet. ... ~ '-·--- 8almt 1ftüa1Mıle mneyhda. l(ıp· P. olı ·oı. Yıı ·, 1 elen, tavırların 1 k 1 h d 1 t M ltııdir . .-warı ela •unlardar: rap dalü, Arap &lemini mldafaaya o dakikada plip. Pana10t 19Wnbul eyleclitini bilclinnekteclir. Yahut 
.__ Jıaaı clölıt'f'elı: :.ı.amanda fieiilıı!. dan, ıoe.<ıleııadea ku• olduklaımı anlı. ro uyju armı, m .e .ra ve ll!ırı 1 - in ~ı lıriltln natuaa me'k- ıu.ctar mecburdur. Kemal Ealri..hire dört dakikada 1--ilt r iu 'llıla-•nl Rmlana 
.._ Ye ayn samanda Hındıııtanı müda- ·r- .... 

Batnı f!IJy"rnn kf"a.,l'ttla.1 ynala yan Paşa, bir anda beynınden vurul_ faa edeceklerinı hesap etmektedirler. tep tedruıa•ı, kitaplar, 111u11ikl, naaım Jlaallua Arap memleketleri ara- tutla pljp. Jiikünü luıfiflebnek &.ere ltir ye-

au AU Rıza Bey hı bashl ııülllm muıııa ıMrıftvoT ~~hı! tatamıya. lqOhler Irakta dahi bazı hazır. •• tilr, maYhabe ve hitabeler•• bı1- undaki aııkerl teaanlt taarruıt detll, 72 kiloda Menten Ayclm, Sü. ili ........... , anri oldtıi-• 
117er<'k. kartıdakılen aC17or: rak uzerlerine dotru cWeıek Lakay t~ln üliim q edebiyat vaaıtallle tek tedafGI mahiyette ohu1uhr. leyman Bursaya <fO saniyede ifade eden bir 1htanhr, 

- Zavallı cahıl kard~ler .. •iyer, İbrahıme ba"'ııl\.'Or: hklar yapıyorlar. lrakın yeni Baı•e. bir Irak Yatanı 'Ye t.k bfr Arap mil- __ ............... , --JC.IA- ld Meb "' 1' 1 tan ._I!..... 
K kıı· Nuri Eueyid Paışa, aynı zaman. Mıaır, lnı~Olt Arap --•i- ,.._."" o u. met ftll • • ona1m ........ bel. s...y.t 

nranın da v1lt'alantD da Ttrk old1J- - Nedir w yaw»tttıaıd- Utaauıı- da Harbiye Nezaretini de deruhde le fıkrl •tılanacak •e lıökle,tlrile. nln hderl ~ulunuyor. Çla'lre Arap e. bal Dannut Sıv... 19 clakikada ~ A~ R• 
tunu bir anh~"ltll~ler... yor muAınus! c•ktlr. debiyatı. Arap lrfaaı Ye Arap kili. tu,la. izzet J.tanbul, Mustafa areı 91 M ~ t ... tmVe mec 

11a..-ı.itJeri• Lakay ftırallll• ınllh. kil da tl etnaitti: Btu1un Nlnası timdi ınlaıı- P - ~lie Anp ahllklyatı ve .__ l 1ı: S h 2 d k'k d 1 al ,...,.., Sonra öte ere n yor: lıyor. İngiltere, Irak ordusuna mu- türll lnarada ..,.. menı e etten alyadf' ey ana, a ı a a tuta ı ıp. t.r ......._ ldnc:i bir Cllla.-in 
illan• aw. eı.e,itleilnia bir. ııe- Gl'hn hu tarafa kardeıleriml ... allım sıfatJle )'tilerce zabit veıC"ı'ek A:-ap an'arı 't!lle terbiye •erilecektlr. b.lrleaf etmttttr. Aynı samanda Mı- K~iden Bealen, Mustafa (Ea. ~ ıörmlıft1ia. ae,. 
lıebl de, ne olur ne oı .. az. bellrl hu Laka~ İbrahi .. , o anda gazaba ıre- bt.ı ordafla •• 4ola,..Ue ll'akın b6. Arap ahlikıyatına •e aalrert tahm ıtrın aefYeti •e malt kudreti. Maarlf ki,ehire) 1-4 dakikada tutla. Do- le hir cephe •und• IOllOa tlahi 
Jftiden 'En•er Paı,a7a bır urar "- lerek Pqaya da, lte1mere de k17aM. Wn dabihnl ketıdi kontrola altına al. •e ıdman1ara 1011 derecıede ehemmi- ıahaaında lııtedltt lcadar ilerDemeRı. i•n i11tanbul, Siyret Konyaya 50 aplnıachlı takdihle telsilmenin 
selebUir endı('ellıydı. lirdi. ·P.t '"'"lyf} ns. Ruhlyata da -..erdltı- ne möaaltt:r. Jlaair PZKlitl, Arap ld•.k. ikada tufla .. galip gelmiflerdir .. de-- ed~ ---'-ona- fedtı 

mıya karar vermit ve keyfiyeti yerıı ·- ..,.._, - -
Kar,ı taraf bttnl11n anlıyabileef!k Fakat hep aynı ruh bileti: damar_ 11ıt• ehemm. et bundan aeatı det.!- &lemi lıtikballnde bt170k rol oynıya. I Cureıl.ere buaun de devam ecli. eclileaeii --- anla•·I-.. ofu-Irak Ra11•ekilıne bildfrıniştlr. k' - ..... ...., 

halde de~lldı. larındakı kan, bu en buhı·anlı andıı L1lr. Ç!ln t Arap, nıaddt olmaktan eakttr. leeektn. JOI'. R _ _._._ ..,.-..., R--'-- i.in 
Malfımdur ki -en ilkbaha1·da 1 - ... - -...- _. ~· - Yurt eldt'n ıcldiyor. Rlrblrimlll t•fta yine lıan"' ııoyun eocııtu oldu ...... t' ··el ruhi ·r. Ruhiyat karışısında ~- Butün dünyada arapça konuşan Ş h• M ı• • • __ .. _ L.!.. d-e ..:......:-o.: •• ç::ı-

lrakta çılııan lhtılilde Irak oı·duau e lr ec JSlnln ~- ...- -··-~ ._........... --7Jy«:ek ~ıra Dit?. konu hatırlatıyor. rııbın nazannda maddiyatın kıymeti halkların ntf'cmuu altm14 mllyonılan L-"' ... L- daa --L- J n 
R1tlbim rol oynamıttı. .J •• k •• l - _,. ve -1a -- o a 

Dıyenfore. l...ııkav fbrahlm, kendi- Susuyor. Olduio yerde .... İl kalı. yoktur. fuladır. Y111Clırıda verdltfmls ızahat, lA UD U top ar bSI Rm•a t.cnlml.nnın -.-0 , 99 ba· 
ki lngll1zler •adyete hikım olduktan • t ti ı dal b 1 

.-11ıne mahl\M at'll ip bır mantı a: yor. o - ç rwıa a ete, ıer iye •e ta- Arap iılem!ı:ın şark kı•mınıla ktıltllr ı t b l U , .ı ı:....· dil talEWl cleıyaı baliae ..ı- l»al. 
Ktrn dr yu c:uııı ıçın l'avaşıyo- Enver P~a da böylece. yarın ken- sonra Irak Umumt Erkiınıharbiye llmde büyük :ver verilmektedir. Halic 1 bırlltinı teruıa için kuvv .. tlı bir ha. .. • 18 an u mu~~ ~ecı~ .~ çrldı arasisi Alman hrfaJaı.m 

ruın r.,,ffidlcrl tepe! ıned~e yardan dll'lntn en d<'terli yardlmcısı olacak JW.ııl ~neral hin Zeki Paşa i1• tabakaları, vatanın mutefernk ~naaı_ relıet bafladıflnı lfhtarmlye lrifıdır. oaleden aon~a. bir_mc.ı ~ velulı ilerl...a.ine h&71i mini ol.yor-
yuıtii J'iilenıe% ... diyordu. ır:lbide bir ar\actq kafıleahıı kurtar. arkadafları İrıına çekilnıi,lcrdi, ln- rı ve muh•11if meabep Ye dın erba- Multarrem Fe11d TOGA y Faruk Derelının nyuetınde top- d.. Şimdi clonlw 'L-.1-4'Jilada 

FaLat hakı'"-u- bu hır ,er._t da- aldz orduııu lıana ttlrdikten ııonra lanmıttır. • ~ • n ,. _...., ,. mış, hem ft Gl'9Cfkta esaret acııınıı 1 C } . 1 •. -'-! çamurla ana lleion Sİbl sert• 
vaııı da dtotıl, ltll'1t(Mlt uvpm tla de- hır...__ .. ayla-calı dert ortaklarına Emın Zeki Paıııa lle aıkııdaşlarından ( e ıenın açı maıını mue .... p, I . . :ıt.-.! _ •• .. , • L" 
tıldl. DolıdottlHU ttu bir lc6rdötütll kHUfll\Ut oluyor, bl ·açını et> PÇll"Dllye muvaffak ol. s er i az ig et Onuncu evre ınt ap evre111n1n bir Jl16ni. J -ı;,-T"lf W .... ~ ... .... k , A k V j d - ·h d · · ...-.m •• ...... 1Dll'llV1D .... •

1
' 

idi. Babadatı yolunda dJie.r kafileler, nıuelardır. Şımdi bunlar Ehvar.da A1- dbördUncü yıh toplanhıı müna11e- iki kilame;e =ilki (Ö:) ne 
Kör talih. 0 mınt1tkada, ancak bu datın öte JaıRacındakı blr köyde man tebaaıdle bir kampta nC'ıaret al. etile Büyük Millet Meclisi Ab. d seki waomet ....iftdelri V l 

... rt.lerin eJlne yakııan ailib. ya,ık toplanıyol'lar. tıııa alınmlf bulunuyorlar. dü hali!:. Renda. BllfVekiJ Doktor • .:.. artık İ. aed ~ 0 
• 

lrı bırkae cahil •e ne ıatedıiini. ne Ne yapaealdar?. Ya'k:ınıar•m harp ile alakadar va. o t k Refik Saydam, Parti Cenf'!l Sek- =.. ~ iMi .ular d la e-
v•r>tıtını bılmesfn ellne tutuıturmut- (D .... , var) ziy~ti ıımilı•ik bundan ıbarettlı'. Dı. r aşa r ta 1 revt·k~ı,·. Ffilr~k· ;r~zerk' •e ~ahi İye plmesi ile üç dört melre :.ı:ı: 

gl!r taraftan bu sahaya dahil olup, e ı ı aı vztra a çekılen tel tmd IMa l»akuı De .. ..
1 
.. 

w.Mücah!tler ı.., bunların _ Türkts- Asker aı•)e)en·ne hallclan ara~ konutan memleketle.. ı ıraflara gelen cevaplar okunmuf • z ta orta ur. 

tan 11 fuııuna, hattii 0 ııırada ayal- rın \cendl aralarında son zamanlarda 

1
. ·ı· d f •e allafianmıthr. R~ cepbeei merlresi F•nl-

laamıt olanl&l'a ıOre • birkae kiti de- yardım mühim hareıret ve cereyanlar batla. 11 Bundan 90nra Elektrik Tram- .... Kunkid• İlelti7ea Al. 
nettk lradar aı oluflarına ışükredı- mıttır. En m\lhiınml. tahm ve tel'bl- ngı iZ mu a aası vay, Tünel Umum MUdirlütü inan bnetleri (~) ~ 
J'Ol'lardı. Aıker ailelerine yardım kanu- ye uhaaıntla ve alelfınıum Arap kul. 

1 

müıtahdem.inin elbise talimatna. yakan ~ VOIODeJ 
Neden eonra kendi kendilerine a. nunun tathikİlle gec;ildifi aiind~n turj; noktaaından bu memleketler r.- meai hakkındaki teklif bütçe ve tehlik.,. clifmüflir. ArMa 200 

• 11 ..... Lau,ıar. b•lunduldarı te_ itibaren itkte,rin ayının •onuna rasınd• belinnıye ba,ııyan 1,b1r1ıtı. yazan : General Ali Ihsan &abis 1tavanin encümenine havaıe edil- kilometrelik ü ~ . ......a.r • 
..eenten kire llolra btmiy. batla•ı- it.dar seçen bir buçuk ay zarfın· :Jlr. Şöyle ki lra\ Maanf Nesaretı mİf. Meclia riyaeetine yapılan ve Bu .....ı. R• cepa.w .-ı vt 

da 210 bin lıralık tahsilat yapıl· , ıelr yuksek mekteplerde, gerek lise •BK.J OROll KVMANDANLA"fllNDAJI merkezi teabin uaulile mtılan bi- cıenup clİF• ilü,e •~ .-...aı-
la~ De.- kt p,&lldarı meaw_ mıfbr. Bu yekGna Devlet demir orta •e una' mektep1ertnde hocalık ıe,ık Amvlkayı tereddüt ıçınde ıut- dulan Bqkııınandanmın Jltndlıtan nalardaki le.hin p~tlan hakkın. br. LL' 
'-t:ııtialill anladılar, •rıf9U7• gelı- rollan. Elektrik ve Havaırazı ,ir. yapmak fise>"e Maaır Maarif N~are. makta ve 1ncW. İmparatorl~unua mOdafauının sat cnahnu wtktl e- ela eeuh itam t~ır •e ~ararl~- ...,, -• ~ ~m-lena 
701"lar... dlfOaceahte kapılaa •ilca- ketlerince yapılan tahıilit dahil tınden bireok muallim hıtemı,tır. aıtılc Avu&tralya, Yenı Z• ·anda ye den Blrmanya hakkında " Htncliı- rın alınmwnı mayen bır teklıf ,_,...._hal, . .• F...... Ma. 
laltler .. onları karplaaıp lr.ofta- d~~~~n.-:.. v-.ı::.: bı'r lraktakl in& mekteplerı ıçin de Ilı - Hlndıstan gıbı kısınılarıı.dan A•ıu- tan hudutlanna daır baaı mtltaiealar lokunmufhlr. Bu teklifte zabıtai ~ ~ R!""ı•lerdee ..... 1.e-

Delwa.,....... -·~ karar sırdan muallimeler rıca etmııtır. padakı harp ıahnelerın.ı aıtker ••- Mrdeylerneel, btitfin meselenin Hin_ beledi7e nizamnameaine yeni bir f8ICI bir milletia ............ tle 
laT. mucibjnce bundan sonra aaker Yeni deı't! yılı bqlamasdan an:e kıni menetmektadir. Bu \'Aaıyete g6- distanı konmak •• harp sahası ve madde ilivtıli i9tenmektedir; bu Jer •1....Jrtadlr. • ....... ilılinll 

- Merhaba kardef... 1lertlaba... ailelen·-... va '- - '- t · h k dd d ! • _._ F 1 ııua- ' .__ 'El aılnnalar, 1'attl lnıealdqmalar ,..., " pu.:aa evzıat er yllaJen:e M·.1,rlı muallim, lraka ırel- re General WaveU'ın umanda11nda- t.ahr;batı haricincl~ tatmak endıfftln-. ma e fU ur: • Hlw W ımn ••• 
ayın 1 S inde batlayacak ve bir mit•• Batdattakl mektepler ıle Batı. ki in~lia kuvvetlerinin, bu ~ene Yu- den ibentt oldutunu anlatmaktadır· ı clakln edilmek Gure kira)'• mandam Alba1 Labon.e •• 

tıaelaw•lk· Pakat (lılerhaba) dıye h ftad b't' ·1 '- . 1 • 1 L_....a --'- F Ll&-!lL --L.!&1.--! • in eı· a • ı ırı eceıdır. n, Süleyrnsnlye. Necef ve Muıul ırL naniatanda veya geçen M:ne Franııa. fakat, acaba Almanlar KafkatıJayıı veri en ve nMWıHr• t-.in ueulil- ranas ~ _ _. eemı. 
: !~n ıc::11;::~. =~:de ;~ La,. lelı• bı merlceslere verilmittir. Aynı za- da olduğu gibi, bu defa dR Moskof- ve Bııküya yaklaşınca lngiltl'renin eaıtıl"n binalann muhiti aıgari ~Ma a.ita'-F~ °"• let Şefi 
m aillhını kaYr&yıp, oaldP alıyor- f &Ci&SI manda yiisleree Iraklı talebe, Muıra larla beraber omuz omuuı. muharebe Bak unun n1üdafaasile, pf'ttol kuyu. hararetin günlük vaaatiai + 1 O ,...ı ....... ........ ..... br. 

lf'nderilerelc muhtelif mekteplere ve. edeı"ek Alman lstillsmı durdunrıata lannın nıulıatuaııUe Ye Ahnıınların derecf!den a .. it dütmeainden iti. il ...... ....... eıia ...... Al-
... Jltealdtler hep (brdet ilanı d6- Kan .. ioe. ilimden rtı_.ır. çalı,maları ihtımali şımıi.lık zayıfla- eline geçmemeııile alikadar olmıya- haren kAfi derecede aaıtılmAları _, • .,.. ~ımtl• .... YI 
... ele dtpıaal MYiacll...,..._) da L _ _..__1~-'ar llıııriı muallimler, Kısır Maarif mıt veya geri kalmış 11:0 1 ü~yor. cağını kim temin edebllir? Rusya, mecbUTidİT.> ..... -.,,__ hiltaklaa ..m..at. 
•llnceslle bu hale de birkaç dakika ~ c11u R f ...... f ı B LI f ... ..a.z..... lr -" F Nezaretinin programlannı tatbik e- oeto nıuua aaııı son gı.ıı ~rıni Y•· Kafkasyadakl petrol kuyularını kay-1 u te& i muhtelit encümene -..-.. an l X .,. ._. 
w eıkarmadılar. Geçenlerde Llleiid. leyli cieceklerdır. Mlsırdaki Iraklı talebe- tarken ve Almanlar kırımı ısUli !IU- bedecek oluısa, harbe muvaffakıyetle ftavele olunmaf ve Mediı ıalı ..... 4a Bol,.vikleftı ..... Wp 

Ta• G aırada bu leci 1&hnqt il- admda bir kadın koc:aaa müteah. ler dahi M sır 1naarlftnın procranı. retıle Kafkas ve Don nıudafaaları devamı ırüeletır. Diğer taraftan ti- günü 11aat 1 S de toplanmak üzere elt a'erfle m-'llr1'11eaiaıi 9"wt 
ren O.- lle7 ... dıfer Wr h-n- hit Raclvan .Sarıoilu. ÜZ•rine met- lanna c6re talim ve twblye edile- tertiplerinin aol yanını tebdlt edıci ınalden gileeek bir iatili kuYYetıne daiılmıtbr. .tmif oleakl_... mö,.I niım. 
den. hhnD niyeti. tahammllt bade. Teı tuttuiundan k..kançlık yij- cektır. Bu 1tr.•etJe lralr ıle M111r ara_ bir vaziyet kazanmıtlarlren, General kartı Irak mndafaa11nm Kaflraıı dat 'ı ~ıh hal Veklll M.alaı11aa Fepi_TOGAY 
nıce 1111ilııtlwaal edfl1'etı hatldtnde'lı fa& ıııünden tabanca ile yaralamlf. s.nda tallm ve terbıve usullerı tevhıt Wavell'ın Kaflcasya7a hıflt,ir lruvvet 
'il... uıtllltt olanlal'a daha 11i7ade •O- Len ... '-! .... _ L ...... patlayan -""-L. i 1 .. t larında bqlactıtmı unutmamak icap '-'8hrltnlze geltll 
• -. wu G11 &-- ...... edılm ı o acan.tır. Netıcede en nıahım rönderılmedıtinı a6ylemeııı, ncılizle- eder a.. h t 1 
aamalaa s&ıterecet takati kendilerin- •a --lana-L, h•r "ıkı·ıa· de Cer- kk' iki • y• alde nrtlizler Bak6nun Sıhhat •e çtimai Muavenet ı-•• •• & ... ve en mütera ı Aıap memleketı rln KafkR!yayı Ueriden mftdafaa nl- V 
tle b1İla .. dalar .,. ıaNncalanıu çek_ rahpat• hutaneaıne kaldırılmıth. araeıada dil "• din birlığlrıden baş\ca Yt! delay11tle frakın mödafaaıı için ekili doktor Hu1611i Alataş dun 
...ı•- )•etinde olmadılclarına delllet eder. K .._ __ d ı b hk ' k L ·ı h .... r. Kan koca, her ilciai de rnuhak- talım, tedrlı ve ale1Cımu111 lrilltflr a...... at arını mtıdafaaya erııee 18 a ı e •prae uag anan uııu. 

- SaWıraa1uua •• Yokia pbr.. kak bir ölümden kurtulmutlardn hırlitl temin edilmlış oluyor. Gel'!n Bir yandaa lnıiliı Bqvekilinin . Ha- mecbur olacaklardır. ıi vaıonla Ankarad.n ,.hrimize 
.. !... Leyll iyiletmek üzere bulundu- Mısırlı mualllmlerın ekııeriıı Ttya.t- ıer deniainden Llb1aya katlar kav. •alet ordsı hMaUcı.-.....ıaa ııelmittir. Vekilin tehrimizdeki 

Diıe ı.ttrd&lar. iuadaa IOIP h&lrimliiince hak- ye. makine, fkık Ye kimya ırtbi müı- veth hır Nphe tefkil edlldlttftdea I B..-ff a ... raı aıhhat müeueaelerinden bazıla. 
Lalraylar Mrdetıblre .... ra'f'erdler. bncla ilk tahkikat açılllllft•. bet Wm1eri • aıoderıı uaulde Irak bahntmu1, diler taraftan Hind Or- ... • ı •~ •N • • ••• rmda tetkiklerde bulunacajı ba-

AW anaA iN'llllU her •lınmJfllr. 
----~~--"9m!!!~!!!!!!!!!!""'!'~--~----~ ...... ~~~~!!ll---.---.!'!!'!!!'!!'~~~- ~9!1!"!11~---~l!m!!~~-:-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!99!!!!!!~!!!!1!!!!!~!!!!'!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!'!!~ 

1 
turum. Bulacağım. Bulnıak mecburi. H ded"*l ı J N 1 t k -- ayır, , yar n o mu. ere. ,.. ne adar fula l'evdltfml anJıva 1 maya ld' d · · · ı. rd ıca 

............................... YIZll: .. rme~TALAY 
- BQU', - llJ'le. leai, Ja)aaa.f - ._ altklJ. l'abt, u11r, lro. 

tlpkı tltMUd lild rapplaaa .._.. laJ, Ula7 YQa de, ne oluna olaun, 
......_ ........ lıalmak ~ "9 ,.... muhtacım. 861le, tuf8Jlller 
Ö,ıle "" ıudt olalna ki. eraaıa ..... llbi, komta t'rierinde, 1eniı yurtauz 
.,a .. aı, N ' •• ........ *aıttla ., aa....Uılar ,U.I merdlYa bqlarmdR, 
den bir .t.Mlt lıae Ml-., .. 1n t.adlftla aöndlreeefi ot.omatik llm
ee9al yalnıa bea _...,.., ....._ •- -.na branlıtına muhtaç, limbavı 
Py.-ıerim Jalnıs -in~ e. nla'ftnaıık bir abl teaadtıfln cıWo!_ 
ıtflılD. :8111, s6nD Ye iflta, lıqka aiae ıı.tla, ...a.fa kuWıe rde ötmeııın 
~ lrimae Wun .... ıa. Batti, ıae a, di7' korka korka lrmnqarak aışkımı
fatlar, ne lhlllar, • ,..., .. sik, a tatmin eclem8Jia, 

mvftlıınıwe tük ohnaııtL - Dotra, a .. "'1 W,le Mr yer 

~-.tm •-n -•yl ı - de b 1 ., .. ell , - g ıp e teerı gırece .. Jt! e • ,., ....... ,,. . ~ • ..., e, ya nıı, ae .... _ o uışuruz. .:.TV , '}.er bulmak mıyacakı<ın, 1ahvt bunu una ben an_ ı pıdaki lllTı\arı otuma1da flrtlfa .,. 
nü aöreblllrim lftli!. 1 Y beJk 11 ili! la 1 -

- Ne ırüntı ister.... azlıb~· kannba, araııamF k ı ge ıı • , ta11117acatı• di)ııe JrorfnlJetam. mtyc, yahut, bir baloda, caıın l1ta-
.. ır 4lte lanur. a •t senı her- Baactan· u.. k 1 • k ı d f .ı - Yann, meaell. kes _..... . • guıe uyup ava yenın oıun a ıru 

in ... ebıleeeil yerlere 16tllrmek - .A.nh1cmım, aahyof'Ulll... fll'J1 dfSneoek yerde, dans edenltl'i 
1 - Yann, tok erken detti iDi?. ıete--. Ben aua, yalnıı tklnıize . 

1 

- Ab, aevırı·u.ı, -ı. erken demlye .__ •. ..ı. il k ...ıı. Dfdl. Fakat, anlamachfı, daha ııeyretmekle kalmıya benaetıyord11. - aıaae111 ır .._ )'11Ya1JDI yı l!>vrd- . 
gönlün nasıl razı oluyor! Ben seni yorum. Ona halaltilmell tcın de bır. dotruaa, hıslerinde Hl.zumundan faa- Jlaamafih, can aakıatıaile lcartı1a-
ya•nndan bir dakika bile ayırmak 11_ le ...ıı .. ,,, 8 1 la tafkın olan bu delıkanlınıa lakır- dığı bu yenilik, l7lll aam&Dtla mera-

aç ... n aramaa nazım. o unea aa. t 
temi)oorma, aen, yarın Ml11f&lına tek.. na naaıl haber eretim! dılanna pek fula kulak vermedıtı, kını da tahrik etnıiyor dejildi. So-
lifine cçok erken• diyol'Mn. Yarın- • · cevabın lhenginden sezillyordu. kakı. batlayıp karanlık merdiven_ 

- Evime nıektap yazanın. 
dan daha erkeni olmadıiı için ben Esasen, bu karanlık merdivende, l l~rde devam eden bu maceranın, ile-
yarın dedim. - Mektup bqkasının eline seçer· yii&ünü bile aörmecliği Fuhatla, baş. ı .ki safhalarını aı tan blr teeeaaüale 

- Peki, y~rın olsun. seT. aıs, aonıuz birtakım aöaler konuş- ı bekliyordu. 
- Nerede?. - Korkma; hiç kimııenin elini' maktan !<•k~lmıya dıı baş.lamı~tı. GözgösQ ırörmlyeu bir karanhta 

Ferhat. Handanla buJueabilecefl, kimsenin Adeti detildtr. 7uııları o>mın alışık olduğu teylcr de. la lnmlye bqladılar. 
- Bilmem. a-eçma. Benim mektuplarımı açmak Böyle ı/·itonlk baılangıçlı anda o.

1

goml1lü meı·dlvenleri tekral', ibti7at-

~ahancı gözlerden u:tak bir yere ~a- - Pek\, yaaarım. Şimdiye kadar, ti r. Sevı me denilen hidlııe, onun Sokata cıkiıklan saman, Balltlaa, 
hıp olmııJığını, a kı n harareti or- seni aevdillm gibi hiçbir kadını ııev- naıııı ında, ha) atın, etfenceye ayı'11aıı daha apartıman kapw ininde ona 

medijim için, böyle bir aık ldltealne aaa&lerini doldaracak neviden bfr elini uzaıtı: 
htıyacım olmamı tı. O köfeyl bund n vaaıta 1clL .Karalık .. r.ıt.enlerde - Allaha ısmarladık, det.fi, mekt.u_ 7ed buJm k bil mı~ oı unı. 

l - .. • WI ...... ı-.. ·'"""~ıl91W"llltf 
ıonra arayıp buJacatım. İlk olarak, kartı .kaqap pPp, IODa p&.... an- Mau lılldedm. 
........ oı.metı&ta.Yaı..,ulllleri ._..,_... 

Rıı/JGrrnJa İJdirU. ... 

'"·· ..... el-o
... .. ,.,_ "-• n _,_ ,,,,_ 
,._,,,.,.,,.,, r, .......,,_ 

...ıtİIN,_. .ıti PG•lanıri• 
• • • 

hatiraa, olur olnıu ~ rs 
dikmek. onu•eıe pçirmell lcba at. 
raııp dldişnıek dtiilcllr. !ittir. . 
muvazeneli biı' histir. Bu his, in
.., lleı1Je aevkecler ve clarsmı
l•ktan kurt.am • 

lleri)'e ııit.mek kia bir aevk duy 
nııyan inııan aıutlaka seru.r. Daı·. 
sun auların yoıanlaamaaı, ltlemL 
1en maktnekrin pealanmau trıbi 
lnaan ruhu da bir Olk17• lau~L 
duymadıkça, bir iilkilye DVUfDl"
nın heyecanını duymadı~, biı 
lllk(iyü prçekl .. tirmeJI pr.ede
medikçe QJ1aklanu7a, d6fm4te, 7•. 
nı yavq ölmiye hatlar. ihdnıs 
ruhu uyandırır, heyecan-GDa ııar. 

ııar Ye irade 1tırilt6r. Bunlanlan 

maUUlll .. rU, -- Wr .... 
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Dünya harbi'I 

[ 800 ncu~ı 

Kaynakdere 
hadisesi 
( BWitlcf ııa.Jı.i/ edm devam) 

met Arıılan hidiııeyi fÖyle anlatmış
tır: ' İNGİLİZ TEBLiai 

KAHlRE, 7 (A.A.) 
Orta'6rk İnıdlit kuVTetleri umu

mi karargahının cuma günkU ttıbü
i;i: - Libyada, '!'obrukta, düıman 
hava kuvvetlerı yeniden harekete ıre
çen topçu ile birlıkt.e t"aalıyet.e baş

lanııştır. ö;:ıecten sonrıC Polonyalılar 
dan murekkcp bir ııu·aş kolu topçu
nun kuvvetli müzaherctile müdafaa 
hntJarlmı:ı.ın önündeki düşman batı 
kesiminın mevzilerine gfrmiş ~ kıy
rnc>Uı malumat elde ederek yerine 
riönerktn kuvvetli biı- İtAlyan nıüf
ftzeııil~ muharebeye mecbur kalmış.

tır. Yalnız bir Polonyalı a!<L:er yara
lanmıştır. 

ALMAN TEBLİGİ 
BERLİN, '1 (A.A.) 

Puhrerin umumi karargahı, 7 (A. 
A.) ·- Alman oı·duları Raşkuman -
danhğı tebliğ ediyor: 

B6yük Britanyaya kaı tı yapılan 
rnficadelede dün gece A1JRan havn 
kuvvetleri İngilterenin ,ark ve ce
nup sahilindekı limanluı bombala -
nı lanlır. Malzeme fabıikalarına 
tam isabetler olmut, bıivük yangın
lar çıkanlmıştır. 

l'd:ınş böl2"c.~ınıie V! 1''e1emerık sa
fıll.ıııle, 10 İngilit tayyartı!I d!itörül
nıüetür. 

Norvee ıoahili aç1i;ınıta bir 1n~lh 
tana reai duıttruhnil~t!i r. 

Şimali Afrıkada Tobrukta Alman 
!IUaı tayyareleri. İnlftlfz çadırlı or
dn.r:ihlarına ve 111Uhkimlara möegir 
MırP.tıe hiir.nın et'lt'llflel"Cflr. 

l>oıman d6Tı ıre<'e aı miktarda 
hGwıba tayyarelerile Şimali Afrika
nırı muhtelif mevkilerine w11iniz ltit
nnn tqebbüsleı-i yapınıştır. 

İTALYAN TEBLİÔİ 
RO.\fA, 7 (A.A.) 

lUılyan orduları umum kararp
hının 528 numaralı tebliti: 

Dün akşam vp bu ııece, düşman 
tan•artleri, Sicilyanın ve Campanle
nın bazı bölgeleı-1 licerinde uçmu.t
la niır. 

Baıı maballtte bombalar attlmıf. 
ııa ita telefat olmanttştır. Haaarat 
azdır. 

Aurust.M fizerine yapılan ve dünkü 
ltblıtde zikı P<lilen akın eımaııında ıo 
kl•i lilmüştör. Mahatli tayyare karşı 
koyma topçuım tarafmdan, gündüz 
ıli1'ürülen t11yy11re 11clerli :\ tür. 

Şimali Afrikadıt Tubruk ve &»um 
Clspheiel'inde haaı;atan kesif topçu fa
aUyeti olmuştur. 

Gilnlin .9azısı 
························ 
"Sihirbaz,. 

General 

acaba neler 

• yapacak? 

- Yüklediğimiz pamui!'u Varna 
'limanına g<itiırmek üzere pazar gü
nü sabahleyin btanbuldırn ahnldık . 

Hiçbir anzaya uğramadan yolumuza 
~evam ederek gece yarısmdan biı u. 
ıııonra Midye açıklarında sahih• '• 
mll yakııı bir var.ıyette ı::eyrt>derkPn 
birdenbire kartımıza biı· 'flenızaltı 

çıltt:ı ve etTııfımızcla rlol;ışıın~·a hn ~ 

ladı. Biz yolumuza ıie"nııı c<lıyor<luk 
Bu srada denizaltı ll!tlkanıetını de
ı!iştirerek siiratle üze1·lmize gelıii "' 
hordamıza bındırdi. Motiidin ~u kr>. 
siminden bir yara aldığını sezını•ı:, 

hemen manevra yaparak ı;al(a yatır
dım ve ımn ı;üııılimiı ı)l:ın 7 mıllc 

sahile doi-ru yol verdim." 
Denı:rnltı, motörnn hatmnıtığını gö 

ıiiııce önümüze gt>çerı•k, yvlunıuzu 

krstı ve İ:<kelc tarafınıı7.a yangın 

nıermileri atmıya lıa~laclı. 

Motör tutuştu. Bu vııziye-t karşı

sında mol<\riin kurtulamıyaC'ağını 

aıılıyan kıç tnrııft:ıkl ta::falarıınız, 

evvelce denİ!l!e indirmiş c.ldukları ili
kaya bindiler. llaş taraftakiler i~e 
drni?.e atlamaktan başka çareleri 
k11lmfld!kını görerek, kenılilerini su
hıra bırııktılaı. 

Yanımda bulunan ve ilk defa be
nimle ~efere çıkan küçül, karde~inıi 
flikncla göremeyince ben ele denize 
atlad1m ve onu kurtardıktan sonra 
fliknya bindik. Motör kmdi başına 
>'On ><Üratile. alevler içinde - dümen 
kıvrılmış olduğunclıın - dönüp duı·u

yordu. 
Bu esnada denizaltı da gözden kay 

bolmuştu. 

Fll.ka denizr. indlı·ilirJrnn yarıya 

kadar su almış olduğundan hepimiz 
suların içindeydik. Rüzgar da kara
dan gelmt{inden, biz boyuna denizin 
ortaımıa doğru açılıyorduk. 

Bereket versin ki tam o ııırada, 

Niyazi kaptanın idar<'sinde Gürpınar 
yelkenlisi karşımıza çıkıırak hepimi
zi m~Uı4 bir ölümün kucağından 

aldı. 

Niyazi kaptan iae, meger hadiıe
nin batındanberi olup bitrnlerin se
yircisi vaziyet.indeymiı. Bl..u biliha. 
re şunları anlattı: 

cDeni~altı evveli bizım Gürpına
rın etrafında dolaştı. Herhalde boş 

olduğ"tımuzu ~örüp 11nladı ki uıak -
laştı ve size musallat o:du.> 

Nihayet İğneada ı;11hiline ç.ıktık. 
Oradan da işte gdı ıiuğiinüz gibi 
(İnayeti Bahri) motoril~ İstanbula 
döndük. Fakat. evvelki rece, kazaya 
ugr:ı<lı~ımız yerden geç~ıken, karşı. 
mıztia denız ytiziinclt bır k.rrnızı fe
ner peyda oldu, bir kaç dı>fa etrafı
mızda dolaştı Ye bordamızdakı bay
raiıraıtı arayıp iıuldokb&n sonra hır 
müddet öyle durdu, sonra söndü, 
kayboldu 

Dliıı !İnayetı Bahri) ıııolöı-ile Kay 
nakdei e kaptanı Mehmet Arslan ile 
makıııı~t Fikrı Yetiııı. tayfalar O~
ınan Mehmet, Ali. isnııı11, Yakııp 
Hakkı, Ömer oghı MeıınH•t. A lıınet 
cıji;lu Mustafa gelmışlentır kı e•a.,en 
tııitün motör yolcuları da bunlardan 
ibarettı. 

E~ki Mavnacılar Cenııvcti Riııi 

Yakup Yıldırımın malı olan Kaynak. 
dere- 50 bin lırıı kıym0tırıde. fakat 
•lgortasız bir motôrdü. 

lstanbul Halkı 
Büyük küçük bilhassa okul müda-

vımJeı·i haııı-lanınız Pek vakındıı 

Al.KAZAR ıııneıııasındıı ııöslerilecek 

olan dünya sınemacılığının en biıyiik 
lıarikaııı 

BAY TEKiN 
ÖIUmler diyarında 
Bat rolde: BUSTER CRAB Fil

minı görecek bütün ha!k haftalarca 
filmın tesıri altında kıllacak ve tek
rar tekrar bu şahe.serl gormeğe ça. 
ıı,acak. 

( 8a1111ukrııedet1 d~-vam) 

ıırdan kaldınlarak Hindiıtana 
nakledildi. O va.kit bu nakil key
fiyetini, hepimiz lngiliz Generali 
İçin bir neYİ menlnibiyet adde!
rnittik. Halbuki General ( W a. 
veli) in Hindiataaa nakledilme. 
IİRden maksadın, bu defa da 
irana kartı yeni bir yddırım ta
arruzu ve İ&lili11 baıarlamak 

lnabadına matuf olduğunu, bi. 
lihare o bedbaht kom.-nu•un 
Uiradığı felaket dünyaya öiret
lhİf oldu. İngiliz Generalinin, 
lran iatiliıı İfİDİ naııl ıiiratle ve 
P_iriiaaüz ıurette b...,..d.ığı ma. 
hinadw. O vakitteaberi ise Ge· 
neraı (WaveU) • birçok yeni 
Planlar atfedilmektedir. Bu plan. 
lar meyanında lrana mümkün 
rnertebe çok milıllırcla laciliz aa• 
keri yajarlik o kıtayı ma.takbel 
bir Alman ta........,. kartı mü
ct.faa etmıtc veya Kafkaaya'claki 
R. kuvvetlerile birle,erelı Kaf. 
"- petrolleriai nnıılaafa.. eyle. 
naek cibi bir takım t ... nurlal' seçİreceii muhakkak .-ibidU:. Sı
olclatu iddia edilmektedir. va!topol düatükten sonra i.e, Rus 

lasil' Genenliain ba lllia&ar· yam_n Karadeniz hakimiyeti sona 
daa ~ il. aliıkaclar oldatu- •n1llf ol!""· Alman ordularının 
nu k..ailGNlıL tabii saç olmakla Karedeaıade bu ıuretle ıerb~ıt 
beraber, kettdisMin KaibayaJ1 kahnc:a neler yapabileceklerini 
muht.met Wr Alman İltİIUIM tuavvur etmek iH &Üç değildir. 
kuta 11.......- için Wrçok t«lbir· Yunanistan istiWuıdan ıonra, 
lede metıwl oldutuıuı ve ld'llın ...,ki Akdenizcle hakim bir do
seldiii valdt de, IHıldem.edik bir 118Dma buJuamamaıına raimen, 
tabn harelretlerie kendin.ten bir ıiirü adalan ya daiaden mav
bahaettireceiine 1ııİ4 fiİplte ohtn. na veya havadan tayyare ile igaJ 
m.....k luunclll'. lll&rifeti.i ıösteru bu miitetıeb. 

Hele Almaal.u-ıa. 7ubnda da bia ve c:iir ~tkir ordunun Kafkas. 
clecliPni% rili, ammn Kınnaa •· Y• aahille:-ini de çok kolayhkla 
melerİllİn, General ( W avell) i fU ele ıeçireceiBad• füphe edile. 
llbda b111nmah bir fuliyete ae.k lllea. . 

ehnif olacaim• da mulaakkak na. 0-... pelı tabii olaralr hahn· 
arile bakmahd1r, nnza selew iMi ilatimallerin ise, 

Çünkü Almaalarm Kınına ta· lnsilia Gmerali ~WaveJI) i de fu 
rnamile aabip olmaJarı demek, anda M bdar zihnen ntefful et. 
karadeniae de' t.mamile bakim tiii kolayca tahmin olvnabilir. 
olınalan demektir. Vakii Sıvaa.. İfte ondan dolayıdır, ki met· 
topol, ,O.diri halde Ruslann hur «Sihirbazı. Genera1in, Alman 
•linde IMilunmalı:tadB' ve Karacle- ltarekatına mukabil alacağı ted. 
bizdeki Ruı filoıu da Qrada az birlerin çok merakı mucip ol
cok emni,et altındadır. Fakat rmıkta buluftduğunu ıöylemiftik. 
~launlann ( Sıva1tc-pol) hiiD. Bizim fikrimizce lrandaki İngilis 
tle de, nıeaeli ( Ode1a) da veya ba,kumaadanuun bu yakın za.. 
tUndi (Leniqrad) da yaptıkları mularda bir takam beklenmedik 
ll"hi heldiyecelderiai zannetmek itler ıöreceii muhakkak ıibidir. 
ha tidv. Y alnaz keatirilemiyecek cihet bu 

Alman bafkumandanlıiu .. n, yeni iti-in, Alman harekatı iize· 
lertibatuu p.mamladıkt~ wn.ra ı rinde h_erb.,..i bir teairi olup ol. 
(Sıvaatopol) u her tiirlu ve.aile mıyacağ1clar. 
~rek or~11111»ebenıebal tıle T ASVtRt EFKAR 

ALMAN 
tebliği 
(Biı-inci Btı1ıifNlen dtıııc111ı) 

zllerini takrip etmişler ve mütead-
dit bataryaları ııustunnuşlardır. 1 

Doneta havzasında Almı.ıı ve İtal- f 
yan birlikleri, çarpışarak Uel'lemeğe 
devam ediyorlar. ! 

Şark cephe~inin merkez kesinıinı.11' 
piyade tümenleri, gayet müstahkem 
düşman mevzilerini yarmışlaı- ve mü 
teaddit esir almışlar, top;ar i~ti•am 1 
etmiılerdir. 1 

Peterkof açığında, ordu batarya . 1 
!arı blı- düşman posta gemisini ba - , 
tırmışlardır. Leniıı\rad, gece ve 1 
gtindüz ağır ve gayet aii;ır bomba -
larla bombalanmıştır. 

Sovyet zayiab 1 

Berlin, 7 (A.A.) - D.N.B. : 

Askeri bit- kaynaktan öğreniliyor: 

Ağustos ayı sonuna k:1<lar Sovyet
lerın asker ve nıalzcnıc bakımından 
muazzam zayiatına ait malumat ile 
bilcfüilen beş mil~·onluk kııyıp, eylul 
ayında bu büyük ni:;tıeti muhafaı.acla 

dcYam etmiştir. Dııkpeı· dlrst'ğin<le 

ve Desnatla yapılan büyük imha ve 
t::ıhrip harbinde Sovyc~ler 53 tam 
te>'kil kaybetmişlerdir. Bı•nların nra

ı:;ında bütün teçhizatilıi 47 tümen 
vardır. 

Bundan başka 1 iliı !iO eylıll ara
sında aşağıdaki teşldllcr tahrip e -
dilmiştir: 

59 niıancı tümeni, 11 zırhlı hücum 
tümeni, 1 dağ tümeni, 2 piyade lı. 

\Tası, 1 tank l'vası, bava yolile ge
tirilmiş 1 piyade livası ki, bütün 
mua:ızam teçhizat ve malzemesile 
birlikte 94 kuvvetli teşkil ortadan 
kaldırılmış denıektir. Bunun haricin 
dQ bütün cephe kesimlerinde müte
addit münferit askeri bölükler, men. 

-" Amerika 
Rusgaga 

bir milyarlık 
kredi açtı 
Ruzvelt'i zanaltına 
alınız. lngil zleri 
V aşingtondan 
kovun uz!. 

Bu temennil•ri 
Amerikan ktıdınlMı 

izhar ediyorlar 
VAŞiNGTON 7 (A.A.) 

Roosevelt Rusyaya bir milyar 
dolar ikraz edilmesine müsaa. 
de etmiştir. 

Beyaz saray önünde nümayİf 
V .. inıton 7 (A.A.) - As· 

aociatcd Presa'in bildirdiğine 
göre bazı kadınlar Beyaz u. 
rayın önünde bir nümayif 
yapmışlardır. Kadınlann el 
)erindeki levhalarda şunlu 
yazılı idi: cRooaevelti zan aL 
tına alınız-., clngilizleri Va 
tingtondan kovunuz.> 

Bu kadınlar Şikagonun, Nev 
yorkun ve NewJ erseyin ıiya. 
si cemiyetlerini temail etmekte 
idiler. \., ______ ,,/ 
Stalln dün yeni 

bir nutuk söyledi 
fi müdafaa kuvvetlerine mensup ta- (1 inci ııahi/ed-nı. devom) 
burlar ve bunlara mümasil diğer Muvakkat talihıizliklere rai. 
kıtalar veya teşkiller imha edilmış men, ordumuz ve donanmamız. 
yahut dağıtılmıştır. dü,manın taarruzlarını, cephenın 

Bolşevikler eylul ayı zal'fında btl- bütün boyunca püskürtüyorlar. 
hassa Leningrad çenbcri etrafında Muvakkaten bazı bölgeleri kay
yap-.ııak i•tedikleri gedik açıııa ha- bettik ve düsman Moskova ile 
reketleri esnaıında çok vahim zayi- Leningradın k~ınlan önünde f.Ö
ata uğramışlardır. zük.tü. Memleketimiz ıimdı 011n-

Bolşevlklerin daha eyl'a: ayı zaı-- .-lan 2 veya 3 sene cv~elkille ncı
fında tümeni sefel'l mevcuda yani zaran daha iyi vaziyettedir. Şım-
15 bin kişiye ib!Sğ edemiyecek halde di. Alman müstevlilere k:nşı ınüt 
oldukları gijzönünde tutulursa, 94 tehit brr cephe te~kil eden müt. 
kuvvetli teşkilin i~haııının Sovyet. tefiklerimiz var. lbtıyat insan 
leı ıı;in takriben bir iki ıııllyon as- kuvvetimiz tükenmez derec,.de. 
kenıı kaybedilıni~ bulunması nıana- dir. Düşman. dehtete kapılan. 
ıtmı ihtiva ettiği anlaşılır. zayıf bazı entelektüellerin ıan. 

Ayrıca, eylül ayı zarfında Sov . nettiği kadar kuvvetli değıldır. 
yetlerin s piyade ve bir zırhlı tü - Kızılordumuz, bundan çok naha 
menı muharebe kabiliyrtının yüzde kalabalık Alman lutalarını, p,ını· 
elUsinl kaybl"tmis ve asker ve mal- ğe ttıtuluJ> fi~• kalkm,. kıtalar 
ıeme mevcudunun yarısı zıyaa uğra- haline birçok defalar getirmıŞ
mıştır. tir Almanyanın danıarlarıııda 

Bu misılller Sov:vetlcrin devam e- akacak kan kalmıyor. isyan fikn. 
den zayıalının' mıktarını, küçük nıık- ı ya~nız i!gal edilen memlı-kcılcn. 
yastakileı· de dı.hil olmak ü:ı.ere 1941 degıl. bızzat Almanyayı kapla. 
l:'yllıl ayı zarfında ceplıerıın bütün mıştır. Alman milleti , harhın sn. 
ı,c,.ınılcrinde 1-2 milyon ııskcre yiık numı tahayyül edemıyor. Alman 
•elmış bulunduğunu gfü1lerir. yanın . halihazırdakı vaziyctı göz 

önüne ~etırılecek olursa. bir fela. 
stalinle Ruzvelt ket karşısında bulunduğu kolayca 

ıı:oru:iir Almanyanın. bövle bir 

arasında teati gayretı uzun zaman serfedemıye· 

d
•I ceğıne süphe yoktur. 

9 1 en mektuplar «Bnkaç ay daha geçsın, cıhı 
Nevyork, 7.(A.A.) - Rus~·aya 1 ay , belki bir sene daha ı:;cçaın. 

bir mılyaı dola ılık kredi verllmesı Hitler Almanyası kendi c:ın .. > et-
munaselıetıle Hancıye Nıızırlıtp, , lerinin yükü altı!lda yıkıl .. caktn » 
Roost>veltle Stalinin biribırlcrıne «Alman müstevliler kah1olsun 
gönderdıklerı mektupları neşretmış -1 yasasın şanlı vatanıınız yaş-ı••ıı 
tır. lonun hürrıyeti, ıstıkl;ıli. l eıım rı 

Roosevelt, ao ilkteşnnde Stal ıne bavragı altında zalere doğru yu· 
goıııierdiği mektupta Moskova kon. rüyelim.> 
feran~ıııda ~·apıhı.n anlaşnııı ınucı . O O 
bınce Rusyliyıı süratle ve kabil ııl _ $ 1. • tk 
duğu kadar fazla harp ı•:rılıwmesı ve ta ının nu u 
ham madcfP gonderılıııesj ıçftı l·ntlr hak k 1 n d. 
verdıgını bildirmektedir. M ıılı gııç-

luklere karşı koymak ıçın odunç tefsirler 
verme ve kıı·alama kanunundan ıHı- A Lo~ra, 7 (A, . ) - Suılınııı rıuL-
fıtıle edılnıek ııuretile bir mılvaı do- ku Londranın ,;ıyasl nıahfilJennde 
lan l!"eçmıyecek ~u1·Ptte nıalzenıe 

ıronderılmeııı ıçin derhal tedblı-leı a
lınmıştır. Rusya muvafakcıt ettığı 

takdirde Rooıoevelı .,ımuı~ e Kadar 
Ruııl1ı1r tarafıııdaıı gırıtileıı t.ıuıhııut. 

lı->r Ü:ı:l'ı·ıııden faız alın;,ıaıuas•ııı ve 
tedıyatın harpten beş ı.cr . .- sonra ve 
onu takip eden on senecl:: yapıhnası
ııı teklif edeceğim bildmnıştır. 

Roo:;evelt, Amerikanın bi.ıyük ıhtt. 

yacı bulunan ham maddelenn Ame. 
rikays ıatılması ıçın Sovyet hükıi _ 
metınce ıcap eden tedbıı·lerı alacağı
nı ümıt etmektedir. Amerıkaya ırön. 
deı·ılecelc ham maddeledn bt-delı Sov. 
yet borçlarına mahsup edııecekur. 

cıeı ın bır te~ıı huı.ule getıı-mıştıı 

Bu nutkun nıhaı zafer,, k11d11r şıd

ıet ve aırnıle AJnıao Uıaı ruzlaı ımı 

mukavemet. etmek huııtıııuııda Sov 
:vctıeı ,Bıılıgınde ınevcut ılıınadı go::ı
'eı cliğ-ı beyan edılıııekte<lıı. 

Stalıııın cıkıncı bır cepheye> tMl
mıhı İngılterenııı ınüstııkbel hare • 
ketı hakkında büyük bıt alaka ve 
ıhtimallcı uyandıı·maktadır. 

Yorksh1re Post şöyle yazıyor: 
Garıı cephesi Alınan ltavvetlerının 

taanuzlanmıu hedef olacakları ye. 
gane mahal detlldır. 

Daily Mail şliyle yazıyor: 
Garptan başka bır yere bakacak 

olursak Stalinin beklediğı hidisenın 
yakında tahakkuk etnıesı mümkün 11• 

SOVYET 
tebliği 
(l mci ıakif*1nı ıt.ııcwı) 

reketleri muvakkaten durdurulmuşsa 
tla Tımesln a~keri ek::ıperının de ;ıöy
le<lığı giLi, Rusların Moskova yollurı 
uzerıııdeki muvaffakıyelleri yersı-ı 

lııı ııikuinlik tevlit etmemelidir. 
ı·ıııw.;;.ın aı;keri eksperi şunları ila

~e t'fliyoı·: 

Huııuııla bt>raber blr yıpranma ııe

ucesırwlt' Almnrıların M.:ıskova etra
l 1nıl11kı ibtiraı:;Janıım sona erecıegı 

bır iın da gelebilır. 

Şimal harekatı 
Stokholnı, 7 (A.A.) - Reuter: 
Dngens Nyheter ga:ttte5ine gortı, 

Karclı berzahında ve Laoo~ra ı:olü 

lıölı;re~lmle a:;keri harekata nıhayet 

veril mışt1r. 
M urman~k demiryolu, Finlandiya . 

lılarırı gerı hatları tenıın edilmek ü-
7.r>re kesilinceye kadar haıl"'kata baş
ka yeı-lcı·cle rievı.m eriilecektır 

Moskovaya 100 Alman tümeni 
taarruz ediyor 

Londra, 7 ( A.A.) - Ru~lar bugiiıı 

ıhtiliıllı•rtnin 24 üncü yıldunüınünü 
kutlamaktadırlar. 

Bitlerin tnükt'rreı·en ynkında mu. 
vaffukıyetler viı.detmesine rağmen 

Alman kıtalarının bu miinas<>betle 
&Kızıl meydan> da geçıt rE"!>nıi yap
maları ihtımali yoktur. 

Bununla berabeT Almanlar Mosko. 
vaya yaplıkla rı taarruzda netıceyı 

bır an C\'Vel İstfh!la) \çın hiçbir fe. 

dak:hlıktan çekınmenıekt c•ılı ıler . 

Lnzovsklye ?öt·e Ru~ Cfphei'ıne 100 
Alman tümeni sevk<'dilmlştır En şıd 
deth muharebeler Kalının ve Mojal~k 
kesimlerinde cereyan etmektedir 

Ruslar kar fırtınaları ve dondu. 
rucu bir soğUk ıçınde birkaç keı f< 

mukabil taarruza geçmielerdir. 
Hava şartlarına rağmen Rus tay

yaı·eleri faaliyetle \•ıe devam etmek. 
le ve cepheye tevkedılen Alman tak. 
vıye kıtıt lıırı üzı-!ne bombalarıuı yajr 
dıı makta•lı · lar. 
Nanı nehrini ~mele: lçin Alman. 

!ar tarafından yapılan teşetıbüı;ler 

gerı püskürtülmüştür. Buradı; Al 

manlaı· şımdı müdafaa halindedırler. 

Rosto! cephesınde Alman ileri ha
reketı Ru!>.ların kuvvetli bir muka. 
venıl'tı kaı·şısında durmu~tur. 

Moakova mukavemet ediyor 
Londre. 7 (A.A.) - Ruıı cephe. 

sinde Kınm keslmınclen gelen haber-
lcı- cndı~e verici mıthıyHlerini mıı -

Sahife: 3 

1 ll~AUili TELGRAF LA~I 
Yeni Meb'uslar 

and içtiler 
Ankara 7 (AA) Büyük 

Millet Mf!'<:lisı bugün Şemsettin 
Günaltayın baı,1kanlığında toplaıı 
mış ır. 

Celsenın açılmasını müteakıp 
yen; intihap olunan General Ke
mal Do~an (Ağrı), Memd1ıh 
Şevket Esenoğlu ( Bilecık), dok· 
toı Behçet Uz (Denizli). Gene
ral Alı Rıza Artunkal (Manisa). 
1 t ı ı' Onaran (Mardin) ıntihap· 
iarı tasvıp edilmiş ve birbırını 

r " Ber!zin tahdidatı 
hakkınC:a 

BaşveluJletfo bir f e '1li ği 
ANKARA, 'i (AA.) 

füı~vekiı.1,,ıttu t<:'bUğ edıü.~tir: 

!:l eylül HMl tarıhıııden itibaruı 

beıızııı tevziatında taLbik edilmek. 
te olan tahdıdat, ılkteşrın ls.fl 
t..ırıh r,rle fliln ı·dılmiş olan egas
lıır dahilinde 9 ilkkinun HMl ta-
ııhırıe kadar devanı edecektir. 

mu ... kıp. kürsüye gelerek and T .. k-AI 8 tı·c ret 
ıçmı le.rdır. 1 ur m n a 

Bundan 90nTa Meclis encümen anlaşması Mecliste 
~::?~~~~~:! .. :.~.~:~!!1.1.~:!::................... Ankara i (Hususi muhabiri_ 

Mo S k O Va da 
mizden telefonla) -Türkiye ve 
Almanya arumda akdedilmiş o
lan 100 milyon !ıralık tıcaret an-

g Q P z l Q n laşmaaı taadilıt edilmek üzere Bü-
1 yük Millet Medisinc ıevkedilmif-

g e çit T es mi ~Urk. Rumen ticaret 
S t a l i n n u t k un u mukavelesi 
söylerken A 1 m an temdld edlldf 

Ankara i (Hususi muhabiri-
t ayyare teşekkülleri mizden ıelelonla) - Halen me-

M o s k o v a y a riyette bulunmakta lan Türk -
Rumen ticaret anl&fmaııı daha ıki 

hücum ettiier ay miiddelle temdit edilmiltir. 
Moaltova, 7 1 A.A.) Moskova 

etrafında ııddetlı bir meydan mu -
''" ı et.esJ ceı eyan etmekte olmaıına 
, ı-l!'ınen, Kı:ı.ııordunun ılktetrın ıh 

ı ı.ıı yıldönümuniı kutlamak üzere 
yıı ııtıtı anaııevı geçıt rtıSmJ bugiın 

Mtı·k<ıveda Kızıl meydanda icra edil
ıııı ~tır En başta Sovyet pıyadesı, 

Utıll miJt.eaklp lfÇi taburJan, SÖVarı 
ucılııklerı, motorlii topçu kuVYetlerı 

ve toplar geçmlttır. Her neviden yı. 
ğ.n yığın tanklar, yanın .saat ıüren 
gıırtıltüHı bir geçit yapmışlar, bu 
aı ada Kızılordu tayyareleri bükü • 
met merJııetını blr Alman hava taa:r
ru:ı:una kaJ'fı müdafaa etmek iiMre 
yııkıeklerde uçmutlardır. 

Sta.liııı nutkuna aöy)ertı;en 
~1oskova, 7 (A.A.) Moııkova 

r;ıı.lvmıunun baber verditine g!!re, 
dün gPce Stıtlin konuıurken, Alm:ın 

tıı))'nı-elcrı Moskovaya aıkın teteb -
bii -iınde bulunmuşlardn. Spiker, 
ıııustesna bir şiddetle açılan baraj 
ateşının bu tayyarelerı defettiğini 

ıliıve ctnıl'ktedır. Stalının nutkunu 
so~ lı>dığı ıçtıınn nihayetlendiği sıra

Çörçil b : r nutuk 
.Oyledi 

(Btrlttd ao.1ti/edn de~) 
ıstifade etmesini bıldik. Bız vuıfe

mızı yaptık ve uz.ak bıı ıııtıkbali de
ğil, fakat önümuzde tebellür eden 
vazıyetlerı g0tönunde tuttu1t. Harbi 
dünyaya z.orla Jtabul ettırenlerın 

harp meydanlarında alllblannı bı

raktıklarını ve merhametle büyük 
yardımlar dilendiklerini ancak bu 
sayede gördük. 

Bugünkü harbe temas eden İngilb 
Ba;-vekılı a6zlerinı devam ederek 
töyle demiıtir: 

dn alarm sonu ışaretı verilmiştir. 
h:ıfaı.a etmflktedll ler. Dt~Pr cıh~tten •••••••••••••••••••·••·•••••••••••• .. ••••••••• .. 

Şımd1 btltün bunlara yeniden bat
lamak mecburtyetındeyiz. Bazan bu 
zarurete neden dola71 katlanmak la
ıırngel.diğiııi kendi kendıme ıoruyo. 
rum. Almanların korkunc ve şeytani 
militarbımlnı dncire vu"!"duğumuz 

halde bugün onun yenicl.ın dırild1ğ1-

nı ve Nazi iıtlbdadı şeklinde "fe da
ha çirkin bir vaztyt!tte ansızın kar
şımıza çıktığını görfiyonıı. Acı fe -
dııkirlıklarla dolu U7:un bır savaşa 

bir kere daha karşı koymak mecbu
rıyetındeyiıı. Bu mncade\ede üzüntü
ye kapıluak ce~aretımizı kırmama .. 
lıyız Eı?er biraz bastret \'e sebat !'a
hıbi olllal•dık bugün hu v:ı7Jyetle kar 
ıılaşnıak mecburiyetinde nc:Ja kıııını

yacaJı.tık Bununla beraber şımdi 
Ueri g1tmeğe azmetmı~ bulunuyoraz. 
Orı beş ııy evvel yapJyalııt7 kaldığı. 

mız zaman da mıicııdeley • yınc kın'i 
olarak a:ımwtmlştik. 

bu haberlerden Rusların Moskova o. 
nunde nıuka\·enıet E>Ltlkl~rı öğı enıl -
m<!ktrrlır. Dünkü Alman tebhğındc 

Finlandiya harpten 
çekiliyor mu? 

Sovyet nukünıet merkeıı önünde re- ( 81rlnc1 ıahifcde-n dtvtım) 
re:nm edt'?I mulıarebeleıden bahse. hayet verılnıe,,ını Fiıılandıyadan ıı
dilmemış olması dikkııte ,ayandır •eıııe•inı muteaklp zuhur etmıştır. 
Şoıı üç güıı ıçınde cereyan eden i;·ld R rlt-' ık devletlerle lngıltere ara -
detlı mtı tnını,eıer nct!~esınde Al . 0ıııd 11 Rl nl zamanda yapılan uıı.vıke 
ınanJar hıçoır noklada l\ltı•kovnva 60 Fınlaııılıyada verılen ehenımıyetı gös 
nıllrlıın deha az bir me•e<ev,. ynklaş. trren bır delil de Fın parti şeflerınln 
mıyıı '"""ııffak ol::ırnı>mı~·a,.ıiır S Jkholırıa yaptıkları seyahatleıdır. 

Hangoe ıaptedtlem,,di l~ ·nıııııılı~·a'.ılıı r L<>nıngrı.dı bombar. 

Şımdi artık yalnız cleğıllz. Avam 

Kamaraınnds da ııöyledığim gibi !'.ar 
sılınat azmlmb.le dilşnı11nın einıı~ ,,t _ 

ler1 diicer bı.iyük milletlerin bhint 
safımızda yer almalarını temin E'ttı. 

Bu büyüle mılletleı·den bın her arun 
kudı-etıle harbetnıı kte ve çok mu hım 
netı<'eler almaktl'dır. Dığcr bir bu -
y!lk devlet de A tlııntikln öbür tnra. 

!\lo,knv~ 7 ( A .A ı Hııdvo knh- dınıan eılrn toplar ıırnsınaa Fın top

rnmırn Hunırcıe adac:ı miırlafılerının :arı buluı.madığını da fl<iyluyorlar. 
ccık iyi tntııı>arıık r!il•maıın aeıı ka-1 Bu aıada Sovyet tayyarelerı bom. 
~·ıpltır veıdıı rlıklerını bıldıı ıııck t"•lır ı b:ırdımıınlaı ına ~ıocrıla v:nnışlerdır. 
Dii şmanın kaleyi z.apt cın \·aptığı B , hın t'Ket askerı 11111 ekat:ı ıııhayct 
hıı çoiı teşebbüsler tamamen pıl kur. veı·ılmeııı ıçln nazı taraftarları zi -
tıilmii~tiir. ınıımdarlaı lızerınde Fin erın bir taı. 

~ı~ cra edecekleri Ül'l cllle yapılmış- fında mucadl•leye devam 1\'ln muh -
Göbbels'in tır taç olcluitumuz her şe)'I veı-ebılnıek • J l ıçın bütün gayretlerını !ıırfediyoı-. 

bir makalesl Amerıka rlandaya 1 .Rır urer elde edeceğtmir. hakkın-
rı İft .. tahi/lltd•'lf dtta.m) k . .. d . da hıçbır 28man teminat venrıı;dık as er nn gon erıyor ve •~la v"ıtierde de bulunmadık. Rı. 

lelPridıı·. Avı upıı ıkı şıktan btnnl - " 
trrl'ıh etmek mechuriy~ı.indedır. Ya- Nevyork 7 (A.A.) - D.N.B: lik1E bfldii'1ni11 gibi çetın şartlar, 
•ıınıak ve~·a hercümerç ıçıııde yıkılıp Nevy~ork J~umal Amerikadan büyük hayal inkısarları ve hatalarla 
ı:ılrnt•k ;\lmaııya, ltalya ve ımllttfık ı bıldırdıgıne gore. Nevyorkta va. kar~ılaşmamık ıçın, hiçbir şey viı-
11 • .-ıetll•rın ('lıııde. bakını hır rol 0 , 1 purla ra hınmekte olan genç A· detmedim. Nihayet adamızda herşe-
ıııyu nık. yenı Avruııa nıwmını yıi- merikan subaylarından bazıları yın lehimizt dönecetine eminim. Dıin 
rntmek H;in tek bır fo·sat vardır . yrıkın dostlarına ~ımali lrlandaya ya için herışey daha ıyi olacak ve ta. 
:\lr~<''l·nın Pıousı bıı lıınb•n nf' umnr. gıcicceklerını söyicmı~lerdir. rlh hıc; eğilmedPn bütün beı:eriyı>te 
tpt[n·~ı <leKıl, nasıl t>ıtercğlıhr. Bu -=--B k • örnek olanlara ve zahmet çekenlere 
',ı:ı bı kuzaıınıakla her şı>yl kar.anmış asın ongresı tere! tacı c-1yıtir~ektir. 
olııc2gız: Hıirrıyet, ıpiıdai nıaddrler. mÜnasebetiJe 
ıl(•ıı hububattan. hayati sııhad<ın de\• Basın kongresinde yapılan in. 
letım1zın ıçtlmai nlzamı için lazım tihap ve son celsede varılan ka· 
otan iı~lerden ıstıfade efnıek kabıli . rarlaı hakkında verdiğımiz iz•
\"c.>tını. mullcfik devletler ıçın mılli 1 haı dtinkü !Ütunlarımıza geçi· 
btı ha vat teminı ımkarıı. }ı(>r şev dı • j ·ı· k 1 d k ki k 1 · · rı ıT en yazı ar a arışı ı o • 
m zıll• olacak Fakat hıırb! kavbede- f ·ı- 1t· · mıış ve ta sı at tamamen ma uıı 
<'ek olursak hı>r şeyı. hattiı milli var. b .,, J G ·ı·k · ır mcana a mıştır. azetecı ı te 
lığımızı kaybedeeeg12. ki. bu daha . t d d 1 b · 
vahimdir ıı enme en mey ana ge en u gı-

Makalecle netice olarak zafer il'ltih. , bı yanlışlıklardan dolayı iıimleri 
~al edllınceye kadar çaıpışmı;k ve mevzuubahs olan ark~d~tlanmı. 
çalı~ınıak ıazıınP'eldiğ"I tebal'iız ettıril- zın alınmıyacaklarını umid ede-

mektcdır ;.;n;.;.z_. -------------Te .. kkUr 
ve Bolşevızmı lmha etmek buıusun. 
dakı kat'i kararından hlçbır 11netJe 
dônmıyeeektır. 

Edeaia ...... jl 
Londra, 7 (A.A. t - Harıcıye Na. 

zırı Eden Sovyetler B1rlığı Hancı. 

.-..---~--······ B•rtln llihi bir ees 

MELEK'te 
Şahane bir kadın, nefiş 

bir mevzu 

ALTIN 
YILDIZ 

(LIL YAN RUSSEL) 

ALİCE FAY 
DON AMECHE-Rool!ev~t. Moskova konferansının 

süratle netieelennıesı ıçın yapılan ış

bırliğinden dolayı gerek Staline, ge! 
rekııe Sovyet hukümcune mınnettar
lıgını bildiJ-erek mektubunu biUr • 

labilır. 
Alm••ra IÔN )·e Komlserı Molotofa 1\~agıdııkı tel

grafı göndennıştir: 

Berlin 7 (AA.) - Hariciye Sovyet rnılli t>ayraıuının 24 üncfi 

Gureba hastanesinde bir ay m6d. 
detle tedavı edildim. Bay Oaman Şe. 
ı-afettınln hazakat ve gayreti ve ko
ğuş hem~ıı elerinin dıkkatlı ihtımam
ları sayesinde sıhhRtlnl yeı-ine geldi. 
Hayatımı kurtaran bu muhterem 1n
ııanlara gazeteniz vaaıtaslle tefekkü· 
rü borç bllirım. ŞlNASI ~ 

HENRf FONDA ~ Busüa eeualaı: 12,30 2,30 
4.30 6,30 ve 9 da. ................... 

mektedir. 

Roosevelt mektubunda Stalının ken 
diııile doirudan doiruya tem.as anu
sunda bulunacağı ümıdınl de izhar 
eylemektedıı'. Stalın 4 ıonteşı-inde 
cevap vererek, Moskova konferansın
da verilen kararların ııonuna kadu 
verlmlendirtleceğı hakkında Roose _ 
veltin vaıdlerıni Sovfet fükümetinin 
mil)llettarhkla kartıladıtını Ameı1 • 
kan devlet rei11ne bUcürmi, ve de _ 
nıişth ki: 

Sovyet.ler Birliği RooseYeltin tek
lifini memnı,ıniyetle kabuJ etmekte. 
dir. «Şahsen temaS> teklifine gelin
ce, bunu bütiin kalbimle kabule ha
•rım. 

Nezareti sözcüsü. ecnebj matbuat yıldonümü mönasebetıle Büyük Br1. 
muhabirlerinin kartıaında Stali- tanya hükümetı namın• ioYycUer 
nin nutkuna dair verdiği beya_ Bırlığı hukümetlne en tıamımt selam 
natta demiftir ki : !arımı tptağ etmenızt .;ıtzden r1ca et. 

Nutkun hakiki minaııı, garpte mekle müftehir bulunuyorum. 
bir cephe tesisi feıyadını yüksel- Büyük Brıtanya hükiJmet1, Sov -
ten korkudur. Stalirıin zayiat 1\-tk. yetler Bırlığı hüküınet.ınc ifami yar
kında verdiği rakamlar yanhttır ılımını vadetmıştır. Büyiik Brıtarıya 
ve ıözlerinin e&aaında ümidsızlik hükümet.1 ve milleti bu vidin yerıne 
vaydır. getirllmeaini ıtemin edec~lerdır iBiiy 

Stalinin bütün Alman müstevlilen lece iki menı.leketiıı elbırliğııı> yapa. 
öldürmek tehdidile Almanyayı kor. eağı gayretler düşme!:: ycnert·Ktır. 
kutmak ıstediği nazarı dikkate konu Almanyaya kartı birleşmiş olan mem 
luyor ve bu sözlerle Alman ırkından leketlerımiı böyleee hürr1yetın •e 
olanlann öldürülmesini veyıı harp n ,.ıJenıyetın muhafazas1 ve clahıı ıY1 
esırlerinin idamını kasdPttiği ııöyle- tı r t.kbalın kurubnas: yo:undalu 
niyor. Fakat Almanya, korlmııyacak 1 müşterek gayelerine u!a~caklardır. 

C 11 R LE S LA U G H T O l 'uı 

NOTR DAM'ın KANBURU 
(Notre Dame de Pariı) ......_ .... .,.; 

_Orijinal Kop,aa ~ SöaJ8 Kon-

S 0 M E R'de TAKSi M 'de 



E!2 'I! Sahil~ : 4 TASVİRi Ei'"'KAR • 8 ik.inclteşria 

Asipirol Ne_cati AQn, .sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i1Ae1d1r. Bahçekapı; Scllih Necati -- 1
ITt Y ATROLAR il 
1 ŞEH iR TİYATROSU 

Dorothy Lamour'un. 
--------------------------! 

1'f'Jı~ba~ı Dram lasmı: 
liundüz saat ıc,:ıo da 

Turk Tıyatrosu 'I urihi 
Mntineleı·i 

Bu ge e caat (20,30 ı da 
HA ~tLET ...... 

kısmı 

ıı.: ~ ~ ~: ~?: :~ ~:ı~ ~~~~~ :ı 
l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

• 

yarattığı şaheser 
._ ................ ıiiiiiii ............................ .. 

f stıklal caddesi Koınedi 
Bugün saat 14 de 
ÇOCUK O\'UNU 

Bu gece aat 20;!0 da 
KÖR DÖVÜŞÜ 

Memnu Ask 8!~~~.~~!~! .. ~~~,0!!~! 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

2 

1 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

1. ~ Acele olarak Tasviri Efl:ür gazete-
sinde (Nl'Cclet) e müracaat ve 205:!0 
numaraya telefon edilım si. 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrtlarınızı Derhal Keser 
icabında gıinde 3 kaşe alınabilir. Her y erde Pullu kutuları urarla isteyiniz. 

\O 

Soldan ıoğa: 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 

l.Bclcdiye, Rir ınüı;k!ilii geçirecek 
şey. 2.Lakırdı, Harf, Fransız ,.ırte
rınden Comeille'in maruf blr esen, 
3.Blr Alınan film şirketl, Bir emir, 
Yapmak. ,,Eski Yunan trajedi p:lr-

811'0 

;\' O,Nl 

Mükellefin 
Adı 

1 M. Naci 
2 Mehmet 
3 Mchme~ 

( Mehmet 
6 Aksal 
6 Minas 
7 Hamit 
8 Hayriye Kuı't 

iıi 

Yağcı 

Şt•kcrd 

Şckct·c. 

Şekerci 

Aşçı 

Te.rr.i 
A~ı;ı 

Kiiftccl 

9 Süleyman Şlpkıa Terzi 

10 Süleyman Şlpka Ter%İ 

11 Faik Baycııal Tüccar 
12 Faik Bay&al Tüccar 
13 Mehmet Ergen Defter 

14 Mustafa 

15 İsmail 
16 Eftim tıtefan 

ima il 
Kasap 

Kebapçı 

Şeker ima~ 

lathaneai 

Afolıcıl!eai, S1Jkoğı .\'o. sı .ııatn.ıht 

Rüstoınpaşa Asınıtaltı 20 12X 125 

Ahi Çelebi Kemerli 8 10X40 
Ahi Çclı hi Kemerli 8 10X40 
Ahi Çelebi Kemerli 8 lOX·tO 
Ahi Çelebi Peynirci 1/19 10X70 
Şeyh Gcflani Deveciler 3/20 lOXBO 
Tabtakale Karakol 17 10X'40 
Şeyh Gc~·laııi Hasır 

ieke. 61 10X60 
Şeyh Geylani Muhürdar 

zade hıın 15 10X30 
Şeyh Geylani Mühürdar 

z.nde han 15 ıox:ıo 

~hi Çelebi Limon is\e. 69 16 
Ahi Çelebi Limon i ke. G9 38.50 

Tabtakale Fındıkçılar ~/25 76.00 
Ahi Çelebi Balıkpazar 3G 35.00 

Ahi Çelebi Limon lske. 16 6.00 

Ahi Çelebi Gümı-!ik 7 

Ka;uınt; Bıılıraıt 

I,1. Kr. Lı'.Kı. 

15.00 
4.00 
4.00 
4.00 
7.00 
8.00 
4.00 

5.00 

8.00 

3.00 
1.05 
2.69 

5.32 
2 46 

4Z 

3.00 
80 
80 
80 

1.40 
1.60 

80 

ı.oo 

60 

60 

Feııkalôde 

Zu11~ (Jııza.sı 

LT.l\r. Lı.Kr. 

1.60 
40 
40 
40 
70 
80 
40 

60 

30 

80 

59.00 
16.10 
16.10 
16.10 
27.80 
32.20 
lG.10 

20.00 

12.20 

12.20 
14 
36 

70 
32 

6 

K1Jı·11.11 

I ı· l\T. 

60 
60 
50 
60 
60 

J.00 
50 

50 

60 

llnvıı 

Lr.KY 

30 
77 

1.68 
70 

12 

ihbrıı-
ııame.&i 

22/3 
43/'l 
44/3 
4~3 
35/:J 
4'/1 
32/4 

24/17 

9/2 

8/2 
38/1 
19'/ 18 

27/3 
20/2 

3/6 

Stmeırl 

1940 
1940. 
1940 
1940 
1940 
1940 
l!l-10 

1940 

1940 

1940 
1039 
19:19 

1939 
1939 
l!l19 

28/9/940 &'Ün ve 61562 Hyılı komi ıyoo kararı 937-938 ~cyyar (7) 

l leı·inin piri. 5.Çok büyük şeylen de~ 
nir. Dı~ı değil, G.Mnranı.;ozun iletle
rındcn, lr1'.-cburt itaııl. 7ıMubteriaaae 

arı:u. 8.Hnvoda uçar, Bir nida, Şart 
edatı, 9.Rabıta gösterir, Kırda bal~ 
nur, Söyler. 10.Vahşl bir haJTan, 
Tahtaya ('ftkthr. 

Yukarıdan tıfafiıya: 

t.)fillet. Rir mücevher, 2.Göz,Barf 
Büyük. 3.Önüne ( K) gelirse bqtal'; 
Nida. Jo'enalık. 4.Tasdik bildirlJ'. 5. 

1 
Koşnıaktnn emir, Sonuna (L) selfree 
hır nidadır. G.Bir erkek iıunl, IMatıt 

donuk. 7.Yü:z kuruı,. 8.tsyan eden. 
Tok değilin tersi. Hikaye sigasnua 
bır mıı$tar SC\ntı. 9.Afr!knda bir çil. 
T<·rsı hır nota, Sevmekten emlr. 10. 

1 r.ranıerdc hır bahis. Ethnlzl lm'D· 

Dünkü b ulmaeamn hallecllhıdt 
şel< il 

7 ~ 4 ~ 6 7 8 9 il 

tH AR BO K UL 
2 

Emlnl>nü şubesı mükelleflerinden, yukarıda adı. ışl ve ıkRmetgli.h adreslerı ya7.ılı ı;nhıslnr tcrkı tlcaretleycni adrcslerıni hıldlrm•!mı~ ve teb
liğe salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış ıılrhıklarıııclan hızalarında gostcı"llen yıllara >11t kazanç, 
buhrnn ve hava yüzde zamlarını havi ihb:\rnamelenn bızzat kend11erıne teblıgı m\ımkıın olmam.5tır. KcyfJyct 36[1:.? sayılı kanunun 1(1 ve il inci 

3 

4 

s 

6 
maddelerine tevfikan teu\iğ yerine ı:-~·çnH"k iızere ıltn olunur. (97~M) 0 

Memnu A. filmini yaratan Doroti Lamur yen• film in 
b ir ~hne1inde 

Huyük fılnılerı •darc eden meşhur kotımunde yaşatmıya mecbur etmiş.. 
:ttjı ıırler baııan o kadar müatcl>id tir. 
oluyorlar ki, bütırn çalııııma müdde- Her tarııfta çok aevilt!n, filmleri 
tlncc aı ıstiıı giyeceği elbiM!lcrin her nrnnılekette alkışlı-nan, kısu uı. 

rrrıklerini, ylyec i yemeklerin çeşit- manda en parlak ytldız:arı bile soıı
lt•rini, hatta sokağa çıbcai'ı saatleri düren (Dorothy Lamourl un vficu
b llc kendıluri tcsbit edıyorlarnuı,. da getirdiği ve yuzü kı:ıdar sanat 
Çtıııkü Amerikada soıı unıanlarda kudıdınin de herkrsi hayran edt.'Ct'

~apılıı.n garip hlr lstatiötlğe nazarım ğinc emin olan büyfik :rejiıt0ı•, ona 
giyılcn elbise renginin, yenen ye- "ütün d\ln)"ayı yerinden oynatan 
m lelerin, gezme uatlerınin r.ekıl Ye (M'(!mnu Atk) filnıiııı yıırattırınıı
iııtldat üzerinde büyük tesirleri olu- tır. 

yor Hu sebeple Paramunt film lr- Me !ek sevgi:nle ı;ılgın blı aşktnn 

kcLıniıı e'l tanınmlf rejisörlerinden ıncv:r.uuııu ıılım bu film, Uorothy La
olıın Fınnk Eorzaye, Doı'Othy La- mouı 'un yeni kudretini de oı·tllya 

uıouı·'un şimdiye kadın· ynnıttığı koymu11tur. Amerikanın en büyük 
fılmleıden tamamen ayn t1p olan terıııleri tam 4 ay Dorothy I..o. 
(Memnu A,..k) Dıspute pasııge'ı ı;e- mour'un elbıseleı ini el ıkın kle ugı ı. 
vırlnıek iı;iıı bu yıld17.1 n:;luı·ca kendi 1 mışlal'dır. 
............. , •••••••••• • ••• •• ••••• •••••••••••••••••• 1 ........................... ......... .... . . . 

' . 
Devlet Demiry _olJar. ı l ı in ıa· rı-

liluhanımeıı bedeli ( 8855) hı a ulan idare matlıııasırıın bir ı;erıclık 

lht.i)·acı bulunan (9) kalem muhtelif klişe (28/11/l!l4l) curna gı.inü saat 
( 16, :O) on beş buçukta Ilaydarpaşaıa Gar binası dahllindckl Komiııyon 

taı afındıın kapalı zarf ı.ıııulıle sııtın alınacaktır. 

Bu ışe gıınıek ıstiyeıılr:rin (GGO lirıı (Hl) kur~luk muvakkat tcmi
:rıat ve kanunun t yin <.tUği ve ikalaıla tcklifleı-ini muhtevi zarflarını 

ıı.ynı gun saat (14,.lO) oı dort otuza kwdaı :Komisyon H1>islığiııc vcrmc
l••ı ı lıı-ıımdır. 

Bu i~e aıt şaıtnanıelel' Konu ondan paıasız olaıak dııgıtılmaktudıı. 
(9756) 

~--

Afyon m aden suyunun ' İstanbul A sliye 1 inci Hukuk 
membal fllma Mahkeme.inden : 

lstanbul Defterdarlığı Muha. 
çekilecek kemat Müdürliiğü tarafınd.m 

A fyon (Hususi) - Milli mü- Şevki Altaylı aleyhine mahkeme

M Se derimizi tanımak cümlesin- miz.in 940/J46 No. lu (fosya ile 
açılan 771 lira 80 kuruş alacak da 

d en olmak üzere Afyon maden vasının cnri muhakemesinde gön_ 
• uyu membalarında da bir f;lim derilen arzuhal sureti müddeialey 
çekileceği öğrcnilmi~r. Bu film- hin 2 ay evvel Anadoluya gittiği 
de şehrimiz Halkevi temsil kolu- ve Anadoludaki ikametgahının bi 

1 d 
·c 1 • linmediği şerhile tebliğsiz iade c_ 

n mensup ı;enç er e vazı e a a- d'l • hk d k d" · 
k i d ı mıtı ve ma emece e en ısı-

C!'I ar ır. ne ilanen teblignt Hasına karar 
1.tcrilmiş olduğundan müddeialeyh 

iıtanbul A sliye 4 
Hüirnliğioden : 

üncü Hukuk hin tarihi ilandan itibaren on beş 

36 '520 

l.ııtanbul hu.inesi tar fından 

Ferikö) ünde Baruthane caddesin 

<f,. Savaş 1 de Bostan sokak 

6<> 2 numaralı evde DimitTi ka

rısı Katinanın i~bu adresine ila
n r-n gönderilen davetiye bila teb

liğ ıade edilmis olduğund n mah_ 

kemece i~bu davetiye üzerine gel

m~diğiııden gıyaben muhakeme 

;crna.ına ve gıyap kararının jh'tnen 

tebliğ ettirilmesıne karar verilmiş 

gün zarfmda mah emt:yc müra
caatla dava arzuhalini nlıp cevap 
layihaııı vermesını ve muayyen 
olan 12 1 2 941 cuma günü saat 
14 de mahkemeye gelmesi lüzu-
mu ilan olunur. (940 'H6) 1 
B•t• f Birinci Sulh Hukuk I 

Hakimliğin.den : 
Y orgi: Kurculuştn Saatçi soka _ 

ğında S4 ayıda otururken halen 
ikamt-tgahı meçhul. 

94 1 1 08 eayılı dosya ile Mu
hakemat Müdürlüğü tarahndan 
aleyhinize açılan ecrimisil dava
sında mahkemece: 1 7 lira 60 ku_ 
ruşun 3 1 1940 tarihinden iti

• • • 

1 C. K 1 S 1 Z S A l ............................................................................ ............ .. ...... .............. ................ .... ......... ... ......... . 
Borsa Kıraathanesi Bahçekapı 
He.- pazar 1aat 14 den 18 e kadar Radyo okuyuculanndan 
Tah&in Karalnq'un 4tirakile kıymetli sanatkar Bay ve Ba· 
yanlardan miiletekkil saz h eyetini dinlemek farıatı.ıu kaçır. 
mayınız. Kıraathanemi~ içk isiz ve nezih ailelerin aalonUdur. 

Tel : 22308 

Y ardımsevenler Cemiyeti 
lstanbul Merkezinden: 

Cemiyetııniz, kahraman askerle ı imıze kışlık hediye toplıımaktadıt, 

Şımdiden biı· çok vatandaşlarımız Cemıyeumtze yardını etmişlerdir. Yar
dımhu ayniyat nıakbuzlı:ırı mukabilinde kaza fiUbeleı·ımiz taraCından top

lannınktııdır. 

C<onıiyetin, Taksim, Sıraservilcr, Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesindeki Burosu da aynİ)'at ve para kabul etmektedir. 

r'AA ~~,~~,!,,,.,,~,!,~,~AA 
Karyola ve Mob·ıya Satısevi • • • Her nevi enğl.-m Vf! şık molıilye ihtıyacını11 buradan tedarik ) 

ede~i!iTSiniz. Şayanı tavsiyedir. l amir işleri - Abajur lambalaıı• 

A dres: lstanbul Nuruosmahiye Çuhacıhan No. 10-14 t G
~aıre. 

~·············· ....... ····· 
Türkiye Cumhuriyeti 

ZIR AA T BANKASI 
Kuruluı t.arlbj ltl88 - Sermayeaı: 100,000,000 Tllrk ltnsı 

Şube Tt Ajans adedi: 266. 
ZiRAİ Ye TİCARİ HER N EVİ BANKA HUAMELELERt. 

Par & biriktirenlere 28.800 lir• •'kram:re nri1orııs. 

olduğundan bermucibi karar an- barcn < c 5 faiz, "< 7 avukatlık 
cak gı)•ap kararı ilanen tebliğ et- 1 ücreti~e tahsiline 2363 kuruşluk 
tirilmesine ve bir ay da mehil ziyade iddia~ının reddine ve %.ıraat Ban.11.asınaa kumııarah n w.umbıua.sııı tasarrııı hta"P" 

·ı · b' f d ı 3 102 kuruş muhakeme masrafı- Ja,,nda ..,, az ~(; llraaı buluna lara ıened~ 4 defa çekilecek kur'a 
~crı mesme ve •. ır ay zar ın a nın nisbet dairesinde taraflara De afaiı~ pli.na ~re ikramiye Wttılaealı:tır: 
ınahkemeye muracaat etmediği yükletilmesine karar verilmiş ol- ( a det ı.oGn hralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 6/A)O Ura 
<veya bir velı:il gönderm ·diği tak- duğundan işbu kararın t!!bliği 8 _, 4 > 500 > 2,000 • 120 • 40 > 4,800 • 
Clirde muhakeme günü oUin 8/ rilUnden itibaren 8 gün içinde 4 > 250 > 1,000 > lM > l!O > 3,200 > 

. 1 40 > l 00 • 4,000 > 
,4 2/941 saat "14 de kendisinin temyız yo una müracaat etmedi- . 

b d 
L-•· d lğiniz takdirde hüküm katileşeceği Di KKAT: H-.ıapl .. rınalıi paralar bir Hile içinde 60 liradan 

eıya ııı a mu041ııı:emeye evam bü• k k l k . af&i"ı dıqımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 faZJ.asile verile-

1 
t~ g ma amma aım o ma uze kU K • ı olunacağı ilanen tebliğ olunur 

20 
.. ..dd ti . b h""L" ce r. ura ar senede: 4 Wa, ı Eyliıl, 1 Birin lkiinun, 1 )(art 

• re gun mu e e ı u UKUm Ye l Haı.iran tarihle,.ındc ('ekflcccktlr. • 
( 38 5 20) , hula!!aııı ılan olunur. ( 941 1 08) 

1 
.. ••••••••iıılılillİl ... iıllıilıilıııiiıiiiıiiiiiiiiiiıİll•••• .. 

• 

~SÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM : 

lstanbul Beşinci 
icra Memurluğundan: 

l'o•to oglu Dınııtriyu ( 6700) Ura vermeğe borçlu ölınuş Sınraki 

SteJııııııiı•ln işbu borce ödeınemesmden dolayı daircıniıiıı 40/4S07 ııuıııaralı 
dosyası le vcrcsedcıı Lcovr•ra Koço Ste.iıınıuıs. Aı istl Stefan! lis nlcylııe. 

l'lne yapılan ıcı'llyı takip ilıerıne ha cZt•dilcrek ( 2004 J numnı nlı l:nnun 
hfikauııc teviikıın vaz'ı)Ct \'e takdıl'ı kıyıııcL muamele ı yapılan, BEYQ(; 
LUNDA FERlKÖYÜND1''.: BİRİNCi :KISLI '.:\lı\HAI.l,EStNDF. FF.nl 
CAl..>O.lo;Sf.XDE UU)l KILİSESi Al~KA \ 'F. ÔN SOKACIXDA ESKİ 
60, 52, 13, 20, YENİ 2/1, R parııel sayılı 1172 ıııetre mıktnrında nıiifrez 
arsaılakl boıçlunun yal'ını his!lesının pnrayıt ç<.nilın<? ım• karar vedl
mıştır. Mczkür usa tapuca: 314 cilt, 109 ayı fa, 9, 10, 11 sıra ve 618/941 
tarıhlı sicılle mukayyettir. Bu arsa mukaddema 50, 52. 13, 20, 16 yeni 
1, 50, 62 numaralı bir kıt'a aı "a ıkeıı tn11u fcıı heyetinin l/12/9afi ta. 
rihlı ve 764 sayılı dosyasına bağlı haı ıta ıııucibiııce 3 pıı.rı,:a~ a ııynl -
nıı'itır. Satışa ar:-1.c.dilen kısım ise bu 3 parçadıın ıı cü pıuı;anın yıırıeıclır. 

HUDUDU: Tapu kaydı gıbi olup Ferlköyu caddcsı ve Kılise ön ve 
Ayazma deresi tiOkııkl rı (lrnsındakı ( 1172) metre muıı.bbalık kısım arsa 
eathı mayilin dere kısmındaki p;ırçadıı-. 

KIY.METİ: Gayriınenkuliuı lıul urıcluğu mevkııııin şeı diııe ve emsıı
linin alım ve sattın piynsıı.sına ve htsseli olml\sına bıııaeıı (1172l metre 
murnbbaı olan kısmın tamamına <26051 lira kıymet Lakıtİı' L·dılınıştir. 

iebu gayrimenkulün nrttıı ına tıa rtnanıesi 19/11/!141 tı.tdhındeıı itlb ... 
ı en 40/4807 N'o. ıle İstanbul Bc,inci İcra dairesinin muay· eıı numaı n
aıııda lıeıkcsın görcbilıııe~ı için eçıktıı. 11fıııda ,·aıılı C\ ıırılnıdaıı fıızla. 
maltıılıııt almak istıyenh•r işbu şn rt nR •ııeye ve 40/4807 <losyıı No. sıle 

nıeınuıiyetimlze mu ı a(•ant ctmelidır. 

2 Arttırmaya iştıdık ıı;ın yul..111 ırlıı yazılı kıymetın ?"o 7,5 ııltibc-

tinde pey akçesı veya milli hır bankaı 111 teminat mektubunu tevdı eılc

cektir. (Madde: 124) . 
3 - ipotek sahlbı ulacl'lklılı11la dıger alfıkı:ıliııılRl'ın ve ıı·tıfak hak

ları sahıpleriııln gnyrıınenkul uzerıııclck ı huklurını huımeıle ıi'liı ve ıııas
rafıı daıı olan icldıalıuını işbu ilin turihıııdcn itıbıu·en 15 gıııı lçınde 
evr,ıkı mı.isbltelerlle bırlikw ınemuri yetimıze bildıı ıneleı i icap eder. Ak;;l I 
halde hakları t.apu sicıllı ılc ı;nbit olmad.kçu satı~ hedel:nin ııaylaşma- ı 
sın dan haı iç kalırlar. 

4 - C.österileıı gliııde art.tımıaya ı,tiıiık e<lenll•r arttırın ı şartna
mrıııni okumuş \'C lilzunılu ıııaliımııtı ıılmış 'Ve bunlaıı tıımaıııt>ıı kabul ct
mi~ ad ''e itibar olunuruır. 

5 Gayrimenkul !J/12/941 tıır ı rırırle ımlı guııu sanl 14: 16 ya ka. 
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ı.;so Pıogıam 

'7.:13 1\1 üzlk 
7.ılrl H11beı·ler 

8.00 !ltüılk 
18,30 PıOl-{llllll 

ıs.::s MCızik 

13.45 Habeı ler 
14.00 1\1 iıılk 

1

18.40 Müzik 
l!•.OO Konui .. 
U!.15 :Müzik 
l!l.30 Haberler 
ı {) 45 Serbest atat. 
19.55 :Müzik 
20.45 M_flzik 
21.00 Müzik 

14.30 At y:u·ı~1ıo· 1'2ı. ıs Konu~ma 

M.40 Muıık l ti.00 Milzlk 
ı~.00 Progıaın 22.30 Haberler 
IS.03 l'ıluzik ~2.46 Miızik 
tR.25 Mlizik ıı.5fi Kapanıı. 

' BORSA 
7 • 11 • 941 muarnelttl 

1.ondra 
:-le\'york 
~e n vrc 
Ma rlt 
y..,\oha. 
Stııklıo . 

t S tt>rll 11 

tO!l Da l ar 
100 tn Fr. 
ıo-ı Pcıeh 
l!)I Yea 
10) ıvcç kr 

s. 12 
tı9. <ttı1S -.-

12. 89 
- . -
sıı. 75 

ES l/, \l v ~ l'A t"fVll.~r 
~~~~~~~~~--

fkran lye11 y\izde S 19J<J -.
Yüzde 5 , 1933 ErıranlA.&C. -.-

' i 934 Sıvaı- l::nıu•••l --
' 7 .. 'l ili 1 -·-

Aı.adolu Demlryol<ı .ı ye 2 -.-
it l~ıt .k '1 '11 ııaın• -.-
Merkeı Ban < amı -.-
Şark Jejlrın~nlerl -.-
Türk borcu l .....,. 

dar İstanbul Fleşlııci İc>-u ıncınurluı.:-unda jiç defa lıaı.:-uıldıktnn soııı·a /. 1 
eıı çok 111tt1 ıana ıhale edilir. Şu ka a.ıı ki, il rltırııll\ beıleli f.!a~·riıncnkul ıl liorsa harici altın fiyıtl 
için tahmin edılıııi' clıın lnyıııctin en aı « 75 mi hulmııJ \'tı ıwlış ısilye- .!::ıc:==.;:;1========:::!=~-
nin alacağııııı niçhnnı olan dıger alacnklı)ar o gnyriıneııkul ile tl'mlıı edil- Retadıye 25 Ura 40 "e-
miş ise bu suretle rlltham olan alacakhıı ın mecmuundnn !azla olmak Kaha 8 •tiblrllk 117 ,. • • 
ve bundan başka paıııya çevhme vıı ıııı)"lnştırma ma•·uflarıııı tecavtlz K:il .;• altıa ırraaı l ·,. M.., 
elnıek şnrttıl'. Şayet bö:ı!e bir bedel teklif rdilnıez~e en çok artlırnnın ..... .................... ............ ... ..,..., 
taalıhüılil baki kalnıak iiıne nrttıı ma 10 gl.in ılahı ıenıılit erlileı·ek Taaviri EfkAr 
19/1.2/!141 ııu;hine te.roıl{if eden cunıa güııii snat 14: 16 )'a kadu is. 
taııbul Reşlnci İcrn nıcı,uuı·luğundn aı ltıı ma lıcdcli satış istiyenin ulıı
cağına ıüçhanı olan ala•'Ukhların nı cnıuundaıı fazla olmak ,.e bundan 
baııkR pnraya çevirıııc ~,.. paylıı~tırnıu ruııs!'lıflaı"lnı tecavüz etmek ııar
tile eıı çok a rttıı·anu llıule Pdiliı. Böyle fnzl:ı biı hedelle ıılıc. ~ıkm ızsn 

ihale yaııılııınz ve ırnt.ış t:dcbi rHışer. 

ı; c:ayı·hııenkul ke:nılisine ;h,ıle olunan kıın~e derhal veya verılen 
nıuhlet içinde parayı veı ınr-ı~e ihale kıırurı fı>slıoluııııınk kendisinden 
evv,..I rn yfiksek teklifıro bulunan ki•ıı le arzetıniş olduğu bedt>lle alınnğn 
ı-azı oluısa ona, ııızı olmaz veya lıu 1 uııınıızsa hemen 7 gün muddelle 
aı'ttıınıay11 çıknıılııı l.'11 ~ok arttııuıııı ıhale eılilir. iki ihale arnıı•tıd ıki 
faı k Ve gl'ÇCll gfinlet İÇİn % 5 ,Jı>n bc~aı> ol;.macak rafa \'(' diğer 1.ttl'Bl'· 

lar ayrıcu hükme hacet kalmaksızın menıuı i~·elinıh:ce nlıcıdıın tahsil o
lunur. (Madde: ıa:n. 

7 - Alıcı arttırm11 bedeli harlc ınde olnrak valnız 1:ıpu ferag har
eıııı, 20 senelik vakıf tnviz bedelini ve ihııle karar rullıırını veımeğe 

mı>cburdur. 

Müternkim vergiler, tenvirat ve t.ırnzifıı• ve ıfo!Hlliye re nıinden ınü. 

tevellit Belediye rilsumu ve nıütera kim vakıf ira ı esi alıcıya aıt olmayıp 

ıırttırmn bedelinden tenıı:ıl olunur. 1 hıı gavriıııeııkul yarıcıı yukııı·ıda 

gösteı ilen tarihte İstanbul B~incl İcru l\lemurhı"u odı:ısındıı !~bu ilıln 
ve g<i~terllen arttırma şaı tnaml'si d oiı eı<iıırle sntılaca~ı ilan olunur. 

e 

Sahibı: Z. T. Jo;ııt77.1YA 

Neşriyat l\!üdürü: C. BABAN, R11 ılı! ı;-t yer: .M:ıtbıı ıi EB0ZZ1YA 

Niiıhuı (5) Kuruştı:cr 

. 1 Ttc rki11• Bfllrlf 
A bone ~erattı için ~-

Senelik . ••.. ..•.. .. 1400 K r. ~700 Kr. 
Al Lı aylık ...••.....• 7Cio > 1450 > 
Üç aylık ..• •... ...• 400 > 800 • 
Biı uylık .••••......• 160 > yoldur. 

DİKKA'f: 

D.ıl'col uıın\\\ an tvı uk iade olııııma&. 

İlrincite~rin: Curna r tni 
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