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Adlı cdebı~atımızda eşsız )CI tu an bu d -
' r ı t c>r yalıı z avukat ve hukukçulaıa degil, 
mun \Vt butun vataııd aşlnı a tavı;ı~ e ederız. 

E r 'furk hukukçulugu nun her bak•mdan çok 

- -
asvırı 

Pazar 9 lkinciteşrin 19 41 
r 1 

Canlı bir muva/ /akıyet-
sizlik, ölü bir şahesere 

üstündür. Bernard Shaw 

üınullü b ı r evı ,ın ıkl opcdisidlr. 

L 
UOO bu) uk ııahıfeyı havı olup Cl) atı 2 liıa- MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

(Şerh ::? n ı 

L.----------------~~ dır. Her kıta1ıçıda bulu nur. ~ 

s 

Münal,elit Vekaleti tarahndaa Aabnda ,............., ol... Devlet Demiryollnna ait )'W b ina, 

9YVelki sün ReİIİciimhur lamet lnönü tarafından ıeümiftir. Yukandaki reaim, Rei.ic:ümburu Mü
nakalat Vekili Cevdet K ... &ncedaıı ile birlikte yeni binada tetkiklerde Wunurken ıöstennek. 
teclir. -

Gün ün yazı•ı .. ·········· ············ 
Harbe 

dolru 
b .r adım 

daha mı 7 

(-Askeri Vaziyet 

Sovyetlere yardım 

IJünkü sayımdan bir intiha (Yazısı s d 

Sulh -----·-
!kongresi 

Londraga göre 

Harbin sona erdiğini 
ileri sürecek olan 
Almanya taraf1nda11 

Viyanada 
toplanacak 
Ankara ( Radyo g~etesi ) -

Londra radyosunun vtJ. diği im 
habere göre Almanya, artık har. 
bin n ihayetlenmit olduğunu ileri 
sürerek Viyanada bir aulh kon· 
gresi toplayacaktır. G ene bu 
radyoya göre. A lmanla rca artık 
ha rbin devamına sebep kalmadı_ 
ğı ve Viyanada toplanacak olan 
konferansın a kamete uğraması 
halinde bunda n yegane mesul 
lngiltere olacağı ileri ıürülmekte
dir. 

•• 
Fin. Rus 
sulhu 

Atatuı kim uçiincii ölüm yıldo. 
numune te adiıf eden ~ ıırınki pa
znrtesi sab hı aat dokuzda Şlşlı 
Balkevinde Operator 'Ve Pıofe

ı;or Mım Kem 1 Ok taı afındnn 
Ataturkun luı~ atı ve f> tim d • 
ğincleki hat raları IMlkkında mu. 
h "m bir 1ll uhabe rapılacalctır. 

--' 

11..--C-ez-a -ka-n u-n-u n-d 8- Atlee'nin Le anatı -
Silah ve 
adama 
muhtacız yapılan değişiklik 

·VAŞiNGTON 8 (A.A.) 
A t tlee dun ııazetecilere beva. 

natta buluna ra k demıştir ki: Tadilat bilhassa beş mühim nokta 
İngiltere son 1 5 ay ıçinde tak

dıre değer terakkılcr kaydctmış. 
tir. Şimdı vaziyetımiz de\amlı 
bir surette kuvvetlenmckledır. 
V azifemizi baprmak içın sılıih ve 
adama ihtıyacımız vardır. 

üzerinde toplanıyor 
1 - Siyasi miicrimlerin iadesi 2 - Küçüklerin 
ınümeggiz hallerindeki suçları 3-Ciirm• teşebbü• 
4- Cezaların takdiri 5- Cüriimlerin içtimaı 

Bunlard an hangisinin Amcrİ· 
kalılar

0

ı alakadar edeceği hakkın. 
daki suale de. bunu takdir bana 
değil aize dü,er. lngiliz hükume
tinin yalnız bir dti,ünccsj vardır: 
o da bu harpte Hıtleri mağlup 
etmek İçin muttcfıklerimizle he.. 
raber hareket etmekten ibarettir. 
Bu harpten ayrılmak mevzuubahı 
değıldır. G ayrelerimizi t n z iya· 
de tesiri olacakları ye rlerde tek. 
ıfie mecburuz. 

ANKARA, ~ (A.A.) , 

Ceza kanunumuzun nıemleketın 
buguııku ihtıyaçların layık le 
karşılıvabilmek mak .. adıle ycnı 
baştan tadili ve ıslahı için Adlıyc 
Vekıilctiııde toplanmış olan Ko
mi ~onun ilk uç avlık çalışması 
netıcesi hazırlanmış oian )enı 

Turk Ceza Kanunu pıojesı hu
kukçularım ızın ve mııtt>fekkirleri
mızın tetluk Te mütalealarına 
sunulmuştur. Gelecek miltaleala. 
ra göre proje Komisyon taı afın-

Bitaraf /ık kanıınıı \ 

tadil edildi 

Amerikan 
gemileri harp 
mıntakasına 

girebilecek 
lzlanda bir deniz 
üssü haline geldi 

r = Bugün - , ··············· · ....... . 
ikinci sahif ede 

Basıı kınuresi 
ıeler yaptı? 
Peyami SAFA 

dan gözdl'ıı g.-çırılccek ve son 

şekli alacaktır. Yeni projcnın da
yaı dıgı ana pıenslp manevı me
sulı) et bakımıııdan bugfinkunden 
faı klı degıldır. Proj• de ancak na
zarıyat ve tatbıkatın meydana 
ko~duğu nok,.anlaı ı gıdermek, ce

-zalar aruında ahenk tesis etmek 

bakımından bazı yeni hukumler 

konmuş ve ba&ı hukunıler de de. 

ğıı,tlrllmit ve dllzeltılmlttir. 

(Devamı •)'fa 1, liltun 4 a) 

Bunu d a mütehaaaıılann tavıi
yelerine göre yapmak icap eder 
demİftir. 

Na$gonal So$gali$t 
ihtilali gıldöniimii. 

mlina$ebetile 

Hitler bir 
nutuk söyledi 

MONtH 8 (AA.) 
D .N.B. ajansı bildiriyor: 
9 Sonte~rin 1923 tarihınde 

Nasyonal • Sosyalist yi.irüyiışune 
İflİrak eden Paı ti azası h er sene 
olduğu gibi bu akşam d a tarıhi 

Japon 8afvekih lieneral Tojo Löwenbraukeller birahaneaınde 
buluşmuflardır. Şark cephe n
deki umumi karargahından gel n 
Fuhrerin muvasalatı toplan •:1• 
bilhassa mutantan hır mahıyet 
vermiı tir. Vali Adc.ılf Wa n r, 
Fuhrr-r ho!'I dınız demi~ e 
hazır bulunanlar tarafından uzun 
uzun alkışlanmış ır. 

Japonya 
Taarruza karar 
verirse evvela 

Birmanyaya 
saldıracak 

Hıtler nutkun ba,lang1cında 
dıkkatı Aman imparatorlu- ıu 
tahnp etmek İalıyen devlelerle 
bir anlaşmaya vumak ın ) &.ı ı· 

1 

ğı beyhude •ayre !ere bir k e 
TOKl O. 8 (A.A ) daha ekmıst ı r. 

ın fcvka- Bundan sonra \lmanya ıle 
kll G ,_ müttefikleri tarafından kazan lan 

cm lsız zaferlere ışaret eder. A
do f Hıtler butün dı.. ı)anın Bo'· 
tevızııı )UZunden geçırdiğı bu) uk 
ıehlikeyı anlatmı~ ve bu be) ne_ 

Devamı ıayfa 3 5utun 3 de 

Rumen Ticaret 
heyeti dün geld. 

Müzakerelere birkaç güne kadar 
Ankarada başlanacak 



:e Sahife: 2 ' ikincitefriu 

SİYASİ VAZİYET. l1fliatdiJf P~] 18::~:1 1;::,~~~: 1 
l!IJll1ill M ES' ELELER llJ~llll1ş:!~·~~t= 

Basın kongresınden ıntıbaıar tafsilıtı Basın kongresi ~t:-.:E: 
Bama le f iilinf! dair - Ses sinemasının Dwıku nusba111ızda, Balta linıanın- diktan - ~ deftm 

K . d da bir l angın çıkt~ını yazmıştık. 1 t ? ediyerı.. Lruada ikİJıe aynian St!SSİZ ntÜdiirÜ - Ongrenzn ram iRu~htılsaı·uula Baha Umanı caJ- ne e r y a p 1 • h lm++etlainden garptdraer 
ve komedi kısımları - Eslc.i an'ane desinde &it Halim Paşa ""'•ean1t AkyiT ~i Srrastopolurı ia"it-

aıt olaa Oiyillr. köşk, ı.tiaı -.<tında bi. kamlarına -aaiınm.,lardı. Şar.Jı:·a. 
------ ıısi tarafından fabrika hali- ifoağ kiler ile ~ JWkwwia tt.f. 

Daa111ak NUne datr Dram ve kOM•dl edilmitt bulu"tlMlktaydL Yancın aç B asın Birliii Şükru Kayanın lılukea ician iheyeu 1.AS'foıle loul- lmıqap doinı - ..... .- ... B hkaç gaz,•te yazm ş. 8'etl doğ. kı•mları buçuk saat devam •Wktftı ve :iabıı- eseridir. Fil<lr güzel, ~nrnılı, Peyamı• SAFA tılablllr ftpa t•m•mile ltaldınlatiilir~ .... K~ 791•••• mdefa• 
nı bulmadım. l'akat olıuuş bir b.TI tamamea ~aktıkta. Mlln &ön- parlak; hedef ~ci ve muhal'.lir O Basma ıaa.ilUku olllllJ'2n bir tı. eden ve A.aılr deff+Mıııckto K.a-
Heı kt•s bili) or. :Uız Ba ın kon- A man Yarabbı 1 'Yu:ıuf Zir- Or- duı ulnm tür. deılla ad&ırıı t.!şkilitsa1ıJı11 ft ••· f earet ~apmamalr, muka'l"fisile .-e .__ b4. g aa ... 1 telri 

~1 
c 

1 ıçin Ankaı-al!• ı;ıdeı ken bıı ta(, S.rhan )'elet. Nureuın Yangın esnasında fabr'lltada uyu. zıbat~zlıi'.,"ln bütün •add~ ve mi.na kötü tolııeti elmamak.. meslek hay&Jyetile Wifı blMl .ımı- ~; '= ...._ ,_· . 1 p• 
lıa kın ae'Yl'f)ttik. Artam, Refik :Ait- nınKta olan İbrahım, AhrncL ve Koço d kiinlitiindea kurtarmak; onun d~ Gazete, derri (memaaa) •e)'a JaD ha-ha~ lur hiuaet ~ •azifede kimi .... lli. 

diaı1mak> fıılın Server BE D f ~ Sew.ng'U, a- adındaln amelftn dni tfri yannııı- t bC" ırlc tahta perdeler tistilne so- ajaM sahibi ise ,ıkanltiı gazete, bal-mamalı tmıılharrıria eotu: d.. K~ ..., &· •
1 

Sıwj'dlııs 
but\hl hallen ~ 1ıt Hakkı, Dcıtaa lardır. kaklaı"a n.stı?ele ruı ynun tsa't'boş- dersi wya ajam biiltml a aa haf- caret :rapmaaalda ticaret il Yll;P• Birlii. · "etil lıiıliiıııt S o r 
ııııı.r.a1an tnalüm. '• • "

0 0 

• •"" • •'" "" •" 

0 0 0 

• • • Nacll, lıleltki Saıt ü~t lı:atta oturan fabrika ınüdünı lından farkını ortaya «oymak; hat. lada bir defa ç.ı'lı:nıak; 11111uml)cde mımıak ara nda :ŞW fartc ,;itttilmtı- ._ -- 4emiı- cıen..n a ıfm· 
hılcat bunlann h~d bır.bw meleği. gıbi zarif ve nekre a~datlaı· ala- Jo'uat ta, etrafını saran nlev ve da- tiı hl~iıı, hatta gazeteye benzer uıün~,.tının en u yan habıcı t ı: B ıı mt'rısubo. ~le ala- -.; ,,_.,, Rw,ı 

1 
dtiıl çelill 

aı ~ ıı kadrosu Jçıoe ~rmcz. Bn. )'al- 61nda, anıye ~ınMrn m11ltu,.\an man1ardan kuıtu1amıynı:ngmı anla- kf.ı{,'1dın ve bunun ıft tij., ttıı)lşuı ı- ~·a :filar ıhuva etmek; mı.ınôe~. kası olml}an bır tomutb ikeltdısıae ••ı- ~ C'\ aila .._,. 
ınz gazete tı. ma ı, bosaltma.-ak kabıl •is'di? lak.ıt hep mlf, 20 metn )'\ibdtlikteltl pcnl'ere.. lan DKl5UUycttd.& y.-ıı:ınııı bil adaıııı Catl ıterbangi lııır ya:r.ı şeklinGe mW.- t6ttu ,ufını vc.rctireıl ~h faali. ,..iNs ..... a.. + ••· Bııl-
kıtap ba mayı bili- sı muharrir oldu'klaıı ıçın ltendı gaıc den kcudısini ~agıya at?Nştır. Fuat gnzet!?cı ve mulıartlı )apmaka clvc- tıasnan llln, tıususi tar ve nıeıfa. yetlenle buluaamu.. Cak;ı ~Jci U-ı- m 6 f • çal& ela m 
rı%, ev ba .. masını bil- ttlerlnde ve 11ituntaı ımlıı. )'az.kat- bir çok yerınclcn tehlikf.lı ııuretle ya- ren un urlar olmadığını kanunun attnt' yarar mahiyette Olnama'lc ea1-ct ~eri Japabil r. Bu lıltnıda ... 

1
,... .. !&jisı •ı• ar-.. ......_.

1 
RlC.l u.. Fakat ne Çatı! laı şeylel'i sutunumu nıal etme'lc is- ralannıış, Etfal hastamısuıe kııldırıl- kesin ılilile anlatmak. Bu ııçık ıııak. ı ~ llıluhaı rınn noto. Mesela sinema • "IJkatlık ltaıw"anduı ılham alnua11- silli ~ ,..._.='- ... + da 
.kaderde Basın Kon- te~. tn1ştır. Ysnt1n fiç -amei~.in cesrtlen sndın altında, liberal ke~ ıflerill hns- larda mecmua ,.eklinde satılar. ilan- t:ır.) ... ii.ii • - • L:-..:L. iıııtJ... 

i . d K .ik' 1 u K~i . Y ka k fittnl ltual I llW! ....... -~ acı'CSnc J:llmc en ev. ODg1'e ·ı.re &)'ıamıı : d\in abatı eıku aras1nda11 tıkuıl. ıetiııl çeken •uwrirleri ylltı;U.d\ı- lıl'r, munakaaa, ilin «U!'~eJı JI u 1 1 ann, mat •- üm ......... le .- el .at-
vel bıı de baskın kumıı, dram kısmı. 'Biz, ılı anı kısmı, mıt. tahkikata başlanmıştır. rN·elı. niyette!' <fe ukh, Ras:an ıBırUll'l v.a.•: mutad t.f.'Ysi Yaaıtab.rilf' . t ;;a ı 11 .mah l f'tı .. ~ rı..uııete m teallik 1 

kongresi yapmak var daha Anhraya gi(ltlken trende biıcaz Yangının bir kaza neticeslncle çık- ı fikri, de,·leti milletin ant.itezı haline a~ılnııı olm11k {eldftlı aatıtan ....... "tınflau dıtıtt48 ltalmıı Wr car.ete. .. -nw f . '?t,. --
911, Bır )·ataklı va..,"Ollıın !(ini nıa- enel anlattığını acıklı roll-Or\lnızi tı~ı sanılmaktadır. 1 okan demolcl't.....Slerin ~ md- vu ve derı..'1ler1 tasfiye Drut'eU); ~r~i -yeya aJ&R! 1Wlt.e111 (lbnı.niar r-

tlalle farzedınız. Hakkı '!'arık ımana, oynamıwtık. Sıra timdi oıılarda idi. 'humunılan .ayn1mak ihtiyacının 'ka- ı me@lfic ga1.lf'tl!S1 ft)'a ~1 elma. ~ya Mı -~ st~ <f:t fıltn.slnın •h;aaah .. .-• plim kı ı ıai deii <MT-

S •linıı luet muhtar, Cıhat Bib uı Santl İr.nt. .MelUnn yudlfı cKibar- Y nun\ ifadesi. mak cm "j• tat1Jn -.eya PoUktiıuk uydıtı "t&ntetlftde hulanın\ar yar- lmlcı.n d t.I i'M da ~ 
ırı:ıhallc bekçı , ben \"C dı~rlcrı d4' lılt Budalası> adlı RMHıll bir -.odvıli eni et Darht Fakat 28 .Jmıtos 1938 dt- kabul ıle11r1aO. ıdnw:l na bydohınaJ7& IMCIMırdur- 1 ifeli Mmılir. (:W ce-
ltc.>"rtl ıhtlyaııyt!4cn... Geee yarısı, oyne)"Orlar, Wsi btıltıyoriarch. edilen Ba ın Bıı1Q\ bnUftunun ~ e) Yu'--nld ·d~ f·~---.ı- :r••ıh ür (Şi~lti kanunda banlaı keneli- çea Biİ7ilı 11.mpte A...._ 6'b-.. _ Fiyat Mihuabe JComi yono, bır .... • •• u_ -

1
_ .... i 1t'-

'"1kubaJan fhb:u uzcı1n•. ubıta ile Bu clramlal', ...,.. ııi, B\h.ır\ilt M&llet Mecliri'lle sehM'tten 1~ ne ~ na•lıa..,.r ~Ad ftl'fttt -.. S-. ·a ._,. .. ..,. 
ftl\ıcldettenber\ et !lyatlan h-altk-ınrln vasıftan hats ıaatlıaalanla 7&&1, ilaa- , - a T I.!..___ L....a---'1r'1kte ç.at ka)ı, vaz.1fC1111:r.1 yaptık. .Miler 'f't ziyaf~ "--, üsU\nde ...... k el O\"Uaml" bır ~ lcret alıaadıklanaı ilfti dn. ıı -- - ,_ 
yaptığı tetln'kleı-i bıtırmıştir. Bu Ult\.~ .. v ber, resım. fotoğraf Te ta hıh itle· y ,__, L~-- k K f 

/'.-,._. kl 1 -1 anunda ~•htmaia ü...., ve bir tm.ve düzelt.melen! w rc1< Bırlik dı~ıplınınden kutula bili. enı ... e -.--..ı aeçere a • ,.."'.ı ar, Y<'nYO <'r, KOZ Ja.-arı... raaaıl Yakit eulahiWi- iübaı'la yaıın ôğledcn unnı Mınuıka n• rinde yahut ıdare ve mııhasetıe şef. yodar ve bh kMıun kaçağı iu&Jınde -,.... c • ._ ıK..adeniz 
Jıa&kını yapaalanlan daha baııkla çı. TicarC't Muıluılüı?ümJe bır tQ'plantı dcl'fşmtiel'e ui{ra1ntJ, bt.,.acık bor. lığile •ezn~rhğtn4a çalqaak wıe 
balarla mücadele. .. cKıta't. el ba· ilrnisi ttOrabillrslıılz. yapılacal< ve koyun nnntaialanndun gacıklarla dola bir miis'fed(ie halın. ya&ı aervwnde 1- her yıl 4N talaaa ı~leı ne ctevanı edehı,h'oı·lu.) Ba m Mbili boY91c:a arlanlflllfth. fa. 
aaıım, ııerıde:n bqka ~&rim J'ok!• 
tirkilııinfl eıiu-ır&et1 111aatara ~ -
•nların lııalı ••• 

Zavallı kadın, ıevce, ikl stlai iki 
c..- IMa yV+anr: 

- .A:au ba meı.le lraprmaa-. 

Önemli bir :ıat, tes de blct1g1 için, tiç bu tcarlat yddan· Bırlliii ita'!lna tnatmlıı vasınan kaJ- k.t fİlnCli Alınanlara Ciıreiatan a ı ı t fi tl Vl' hıı.vva11 vaziyetleri •n az ell1 yaıu, haber, rel'Jm, f()tı:ıj- L......&,--L LsL.L- ~ •--• _._ L..LL. L--.&. lef on a, em r ver - e ya an J '--ri L·""eflerbııe Taramath, lflıtu•ıuı f __,..._ .. --.vr:n .,,.,..ilwılt -o.-"r Yota an-tan ~a garptr.n 
""' •·"" ı a vermek yahut biiUin yıl bu nıık- .,.. 

J'OT: llalı:lı:ıada selan.. Malumata trilre yeni ro-.. li•-le:l'in rıoraki tatbüden -ı.. iı1teı leuıe yaı:dnncı aza olal>lliı-ler. öniinde bulunclukian Roatof. .e ...... "" .,.... t:ırda iş Vl'rmck üzere müessc~(•nın 
- Karit k ... '-irk ••• ~-- ni' I et 111arhı11ı ıe.bit eıi(l('(>Jtth·. lıude bugiine kadar wıii~ııdi, dur- h~Mı hazır Mlhınnıa\; idare Buuı. Bu·li,il kaawı~• l.hiAci ._ drıki S.+t« c pi • '4e Ta. 

Alimle ..._, A ... .-wa ... Ec:ııeW- ! B• 1M"l9i_.. 9' iiy&tlaı'.l da.iırıa du. seıvıııınde l&e J.firun hı&Wll ~ıi:l ,..ddeluw .katılmasını g~ektt buldu- man yarunadaımdaa hıhdit ede. 
le.: • ~ ... N•? •• ç.ok u. Be11iwı ta- y11kııehnetm! oldufmtön yeni aar - İstanbul idare heyetinde iki yıl ıtttı ad ıle çalıemıı.k. ~mU't 1ıtl'k:lıruler l>Un,archr. Bamı bilec:eklerdir. 

i'l't bas ectnmealn ! rafımıılaıı İatıiaara im~ Bollıunlad hıa bir parça daha yüksek olacaiı üren clenemelmmle de anlamıştım f1 R h 1 t .... f men.uMrıa.w, pzetıenlın, der~inin ve Bu tehlikeli yaziyetle Rular 
- A ...__ ııd- e . • 1 u 11.-cı ~n ucre "ef• ...,.ı j -n •- t . b' 
- M sa-• il-~· c ..... s tahmin edilmektedir. kı bu kanun ilk bıçlm1nc!en arı.ı nıa- h ide h ta d • udan d<ıir a anl!ın va.,, annı .... .J ın e mıyen ır kadar İngilizler dahi alakadar 

Bakkl Tank Pll•ndakf ..ıewa, 
1arı cösteıir: 

tel.ıo. lıafıaCla ~ana benıe:r konuş- dıkra Bruun Blriığini boşuna ~l)'ft'I a ı l'IA. ut ogr uya ka11tnt, tınnrtan t,.; ~ "1T mes. bul .. -·yorlar. lna1•1o,__ D-.ak'li 
ıma•-- •• .,,.a,__ l. • ' k ..._ lı 1 ~.:ıı-1 veya dolavısıle heı·lınngı lııif' ...wt '· 1 ....... - ....,.... ... 

-.- uum. Ad il• e. e ı 1111 ktıt.astye me aa.ma 1 a ı......... . lek Kadro~una. bir meslek diı:ı pllnine Chwchill dün fimali İngilterede 
- Hanım, hanım ... Sen ilua et kı 

lıu gazeteci arkadaşlar p)ık, •• Artık 
iıı\on hıtel!lb de aerekı ltap&nmaal 

Oraaıa MTUI M a. Hu ,eye J lcurtaı rn:ı'k ınthnkün olmı'.r.llt'akt~. ın<>nfaat mnkabılınıJe yapmak, ve taaz.'"'1na varlık veremez. D•vır- •• 1 d .• • lılr ---..Lt ı.. d 1 • 
l ... } y k . .:ı_ 1 hl tJ r..:ı •-- ,,.,k....__11 ...... __ .. Wr .._ __ -..ı· soy e ıgı , __ a ev e_ın ı-a,._ bıaaaa l)'tt bir ~a • Ma ınllfll- d k Matbuat kanuuı.ıııun da mcslckıl:tşı S! u ·ar._ vuı ı %.11"! erı mwu ...-. 1 • u.. -·- - _.., d 

LI -:U ;ı -' .:&. l Sebepsı".. aya d U lL 1.. 1 ı..,;:ıı k • _ _..__,_ 11..- .,:t ->-1.UL... $().,.... ka ar sulh yaptnıyacagl. mau r-liJ'OI' u d_.an ut , .• rm ..... ,,,. • tt•lmdıywn \'<' ba ın için dt>. hu'kümet e ı .,ır mu .. a~ t!Y"' '-ıo;•awıa , 1Ç111~ • .........,._, ~ J'vıCllllGll u.&llU._. • • 
ten bale ~. Te-.ftlrelı <Dayan, \a- için ıle llt""na 'Z ka' ıtlaıı \'ardı. nıı h) ce> t'ıkra ında n~ıh hızmet. Mi Mr ~P. -.eslek ve ıht!ns tıay. I na beyan eyi~. 8•• •lnema•ının •••iz mlldlrl 

u.._.. Naci adında biri i evvelki gece " • ~ 
11•nnıa!> 41emenıişler. ,, •·-r "Ull evvel An'lrnr:ırln toplanan !erde en az lkı vıl ı1ta i ~örmüş ol - ıv tı arıy ıhıliı· ınııımızT Meeeli R.llıar maihiP old•· 
T- l!aıhot •lmut ve ııcı~vat.Çı lJu ııüyıı '""• ,.,. L_!la. • 

E -a-1 •n'ane o--...ı 1t011.,......,e lı1ta"nb .d•n muıa\ı. mnk ıha ın ve telıf yolunda hıımcUl rneı·ın11. tdeak) lan -~ llile, ... iw:ere1"11a - sebep tt yere dt\•;n1~ O. lamıs\ıı. ..,t.._,. .., .. ,,, . L--1..-.. 

K -..L..- ı,u fd has seçilen aıicuda lıımıı füııhan Fc. mesbuk otanlann atai mldd,.Uert 'PF:YA.111 SAPA lr...li ...... tor.... .-y ....... ongr~ bir.._ &un evvel '" • F atat Encümenleıde ~rGnmc- Naci, ayıı mağa gelen polııı mcınul'u lck, Saıl "":sler vtı Cıhat Biıbıınla lıu ....... ...,,_ A.hanya ile mün-
detlı b!r laranjıt g('çirdli'i Jçın yenler, konıı:re4e a ıı.larnR a. Mehraedi de dö\•ntl\t. ~"t<'ka1anaı.ık 

lt·lamı izzet.in C!ll kl!ılmı,tı; o ka- .çıp tek keliMe ııoylemlycnlcr ve ol- flun Asliye 8ekizinci Ceza ııınlıkcme. kı.nunl.ırın tadili filo ınin ı·uzıuııncıve , A ' f.-il aulla akdebaif'eceii Mosko-
iılar lmntmıştı k1 ağzından ses yerine dul'll Olaaı basına aıt '"~lek~n sim·c l ny yirmi ı: ın ın!ıddctlc ha- alınııı.ıısım uıerkez heyntındf'n 1 le. ' s k e, i va z i ... ' ' et J ::: ~~7. old~ .... ...c:-: 
j'\ınlu bir kumaşın yıı1.llmasına hen- hıçbirine alllta ~- tcrnı<'< lkl\!rl hal- pis cfta.5ına mahkum cdllnılştıı. ıiık. Ankarncl:ı VC' yuııluıı hl'ı bıı<a- ~ ~ - ~ 
t ı ~umuŞ11k ve donuk bı 'h1şırt1 ~1- de, lıer tte;lnıde ldnı-c ht-)ı~lne in. ğıııdaki nıeslekdtışlnı· ;ııasmılıı hı '~--------::::::::::::-------- her ....tle ym-dan Y•~lacailfll 
11 ~-ur, &;zlennı ağzımn tcldlnden renler de var. Açık Cız· Bı n bunlara h ı·r ı _. "' "" ~ · 1 * ZORLU .i.Şll\ - İh ııı :ıılmıln Fl ı ın Bhll"inin lekfıınuHi iiz.le,\'1" 1 1lı temia ..... tir. 

Liı·isi. evı;elti gc:>a- tnu l~ ı y~t ı hıc· ifade eılcn ve bizlere ıluha genış n~- s 1 d L_!i!... Ma'-- Naan Lord ya nn g-ogle dınlemek ve anlamak reyimf vermedım. R ı""k kı ~1''kC! b. '"'d b l t .....- -
.,;, lçtıkten SOnıa, il 111mı Clt n ~r ,I- fı>s aldırmıık 111t1<en ıhl<>klertn t~m ovye ere yar ım D---L--L daL! .:,:~ bir "'ımkün oluy<ıh111. ~lamidt bütO.n hı•let.lne bunların boşluklnı•nı telafi ç L- ı· k ' Ad ı " ._..,.__ - ..... ,,-... 

~ bo şık oldugu en~r ıt.aşta 1 a tın •\ııııu \nıdı. 1 ıkcıı hı• 't'lı hır Bu. ~- İ11-:a.=-& L.- nıw1--. ·aongıe ·anca ııu,.tu. edecek hyabtter cirdı. · " ~ ~'"-- .._P ._ 
evine gitmiş Vl' kapıyı kıııp ıçeı 1 gı. "ın n r;aııınaınc 1 de 111.zıı laııııştı ~ ft 11...:n.. ___ '"--'-.,.. 

0
-

Heı kes onu go te.. Encümenlerde a- ı·eıC'k kadına kendı 1nı e\dtgini, be- .. ._. .,._ ~ ·-r--
B<l' ll'C<' bıı vundnn lcnnuıılnı ın 'l' j · · rMI L~ rı)oıdu: bahlaıa kadaı· hari. ıaber ya..,.ınalarını tl'klıf elm ştır. "' Y G ) Al• b S4b• ...-n .... •J'llUl .._. _. 

ı • n_ l ,,.. hu ıııuıınıuımenin tiı<lill, bir yanılan azan : enera 1 san • 19 L-- _=-ı,· __...ıı..... - ıa·•_!_ So-· ıçımızde hnkı.-i kalı bir d:ıvran~ a ....,. ,._ mn.u
5

.... ...... iDii ~ 
1 Adalet korkuSlllldftn ba ırıp çağu. da Oıı ın:ı ait maddi lhtıJ.&Çlaı ııı Olr ~ ihti..... ya'-- ... sl!La ol. cucteci o. Su ması. çalı.şan, k.-ıun ann KSKI ORDU A"U:UA.J."l>AN/,ARl.T\'DAN ~...,.... ·:1--· ........ m 

nı bılıyor. muaddel maddelerini mağa ba~lam~, yeti n t,. kçıleı (h. d lclc lı t ıle ıfadelli halinde tki ı, I maJ!P tayyare Bn.linde ehem 
Suktit altındır. ve 111.:ıamname)l ha. sanı ~akahyaralt adlı~"t!~ el'ml ter- küme 1 bcllınıış oluyordu. :ı 11 9tıci nlti(r91t 4'nam) veya daha şal"lmln Ur~I dağları madde o1an aliminyoımtn da 

- Bllha ıra bu'f'a. zırlı.yan, }ıllaıca bu dtr. Sekhinci A hye Cı!zıı mahk~ * İ tanbu1da Rürhan 1-'dek ~c Sait p.andı: Arkan~elsk limanına bil' geriıme ve lüzumuna göre Hazer kalmad1iı111 ft buDun ela .erile-
dal me leğln kııhnnı çek ın ine veıılen İhsan, mulıakem~ 'Kr lcr arkadaşlarımız.la ıki bnu - kaç vıtpur gônderıldiken sonra o denizinden Kafkasyaya veya Vol cefini ve Rmyamn ~ de 

Te ::ıılilfe bakınız ki Selilmı izzet, m ş ba.ıı arbda.şlann aeçinıde adı gonunda 6 ay 22 gun hnr • ao lıı·a rıun tınlı! tasnrını hnzırl:ıdık. Anka- da kapanmak üzeredir. ga nduine vapurlatla eevkiyat büyük i~ oldutundan Ka. 
l ı ı açılan Se Sıneınasının da nıu- bile okunmuyordu. J\ongıeden onra da para ceu.smn mahkGm ve hemen 'rada g('nl'l konµ;ıl', bırı kanun Vl' ııı. Hepııınden emniyetli yolun yapmak ımlcinı temin olunmak- nadadan t.atday Ril>İ teker dahi 

b 1 .. b . 1 d tevlcıf olunn1u tur. uımnıııııe, ötekı <le JH'OJ...,..nı ve clill'k lrandan .. -çtıg-ı·n- fU··ph- yok•··r tadır. •önd_..'.:11_ ... ;;,;..: 1L!l.ı!~·ır. du dur; fakat c. ız fılnı aktôıltıı1 un nruan 111 caya nanın 1: .. ~ .... "' "' • enı~ ......... '171KH•noar 

- ~ah1netl bi-ı çektik, par ayı * HEŞIKTAŞTA YAR \l;A,\A.\' i lcriıııle çalışnııı.k ilzcrc ıkı eııcumen fakat bunııda da evveli vap\lrla Bu yol ayni zamanda harbi ve ln-i1"ız Na__.an , .... .., sa.neye J,".1b , konuşurken, ngzı açılıp kapa- ..... .._1 1 d-..a L' k k ı t 1 ı il ,.. nrı --r-·· ... 
..... ""aı ı t p U)Ol', ..,..ı. il ASA.\' /Ht.v öı.nO - 1-:vvelkı 11~ ırılı. ,. :ı at anıın aı 111 uı 1 1 ış c Basra körfezine sevketmek, son- orıun tabribahnı Hindistarıdan U· nisbetle lncrı1terenin mevkii çok 

111 oı ıizün ın çiı.(Cılerl aavrulu .. or l A k ~- b Ok idi B o. h' .. ı T ıkı cııct\nıenın 18 U''e ı birle~ık rnl - I kf ı. H •· 
' J 

1 

1 a .... n lr Y M! : ı;'{İn e ı»tUŞta ır Vb.8 O muş, e. J v ' f8 vagon ara yÜ emeK. azn zait ttJtmftit fikrine Je hinnet Ailam olduğunu ,.e fmm Stalin 
e 1 ıı kalkıp ırıı..vor, fakat ıtesi çıknu. - Mkı an'ane! kın udında bir genç, "aktıle yiir.line enklı. drni11 kcnıırında ıeltrar vapuı1ara eder. Bclkı kısmen Hayber ıeçi- Rosyae

1 
,imdi tngilte~ yenm-

y rdu. • ER\ P.R RF:DI tii'kür~n Ha an adındaki arluıdaşını Bn~ladılt. Üç g{\n, binnd~ 18 sant akıarma yapınak, Baku veya Aıı. dinden KibıJ uzeı.inden Stalina· da yer ahhtmı ...e Amerikanın da 
9 yennden ynrnhımışt1. üıcn bıı çalışma trakanda yenıden boı,altıp vagon bad "'" Buharaya giden yollardan fngı1tweye tamaınae miizıııt-ıir 

ılr, n~ıet Şiıra ımlan Bay Avn 1 Lj L L L t L L_ d f ..1 k o __ Hasan aldıf;ı yaralardan nultee i. ara n ıt etme& ço1111. vaıu m;ay~t- a is ·acı~ müm iin olur. e11 •u. buluftd..Z..- .c;yW:mirptit. 
,.ürehn ve Tcm..,ızdt>n R Y I• ıı ıhı I wıs-

:ren dun ha tancd ol mu tttı. Bıı)lt>ee tırıcı bır •Ş o uyor. retle Haı:C'r denizi şark tarafındn tn-"lı"z "'az-"--,.,.. bu itim.,dı 
~uk ~ hilJrl Vt:? uahlılh·ı r.c,_.,. de:> ~ a- 1 b k l d · 1 • 0 •~ ~ .... -

Soı u Haklmlıglncc tevkıf edilmı:ı Bunc ıtl'l a a ran emıryo u. ve Ural dağlarıncla tesis olunacak v•/en b ....... d-L .. er d ... yok deö J. nu lanarak ruporlaı ımı7.ı l ıızıı 1 ıt! k f I h b ' -· eıuı ... ,. 
bulunan Tckııı lıakkınd:ı katıl mua- nıııı kı H:t><ızi İğı d~ mü im ir yeni cephelere 9evltiyat mümkün dı·r. A-rik· •-'Lr:Ve a.•azırı 'a· Bn ın Bırlığı knnunu•ııın ek ık'ı>• I Ş d b .__ ,.,~ co Plll1 , 1' 
nıelcsı vapılaca'ktır. 7t•ıl\lktur. 11 hc.ı 1 e u isti1U1mt:· olacagvı gibı Ural gcrjainddti eski r-ıı-•-.- baL-r veri1,ııa,•1 .~L le ve tC'Zadla ı ı bı ı tncı madd nden 1 ı mnıu- uc o• .,~, 

•• ___ 1 .., tın ve bır demıryohmun ln6mz ve ve yeni fabnkaJara lazım olacak lz1--•- !ad---~. « • _ .. _ n * f•AIUJ/'..'SU HIR iZi - J-= l~·ordu Bu madd.,ıl<> n·ı ıı R rll • - _..., ~ıK 
-'k ş 1, ... ki n k Arıwrıkan yardımieırıının hepsıne ham maddde.rin gönderilmesi de '---v-••--"n:- h--•·a·t , ........... aanıı MI adında bıri l, en~ ı gun, ı ... e ınf'll"Uı>laı ının va"ı arı o tlar ek. lllVY -ftll"I ... -- -a 

J'efrlkaı tt•-• Yu.ur:KANDE R Sen Mışcl mektebine lfl:ll'mlş Vf' ~·e. 'ı:;iktı. Bırlli{ln kuıulu'! \ ı fın· ok yelişcmıyeccı{ı tmlaşıldı: işi tok. iınk;ın 'e emniyel altına alınır. altında bir üsaüftıareke kurulnr ı. .. _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bl d ti b 1 , 1 kadan, Kanadadan. Brit~nyn l\1oskov~ yı terk~lmek zaruri o· "ur. Bı.:-dan Am ... •ilcan don n. mek oda ıııdaıı r par eıı.ı c ır riaı a\l,ııı ıdı kı me e.:ten nın nrı o. .... ~ B.n Z.t.n pJ'm.n V8 nedimim. ı k •· ki 1 11 eım zıtrureti ha~ıt oldu. Anıcri· hınca ve cenuptıı Kııfkas dağları. -··ı ve hava '----... t•-n· ._ar-'·.!.f palto ÇH aı ıı ..:açmıştır. la ı ııı aya t?ı ı eh leh l'l ı ıu ı " 1 1 ı ı •• ..., IUIYY• n: n ~ 
P. 

' 

• b • n 1 • f f • t • 1 n lı b 1 l k d adasından ve cenubi Afrikadan na çelcilmt:k zamanı g~•İncf' yal· ya.nac-1- d-kir. ••• .Jnzef bunları Gahltada ııat.aık n ve ıııu u~P <' ""m.ııı atı ıı rııııun -.- - .......... 
dışııllla kahV'Orlal'tiı Kenı1il"rını ,. vapurlula scı.·ki z.uuri harp mal_ nız Iran yolife Urat v~ Volga cep_ y:- .a.-er~Laa A.,an Med'si 

Reı evden t>•ftl E•ver Pa.-. ı t.a_ f Bir yaftdan 4a Lettebe11d klSyün. 
l. lbrahlmııı elındcn kuı'tarmak hı. den a) ı ıldıktan sonı a Rı;badag yo
' nı. ı-·wt b1&aı.ın !(in lkar;l.eıleı n loada •atıı11ııt Dltent.. •ikahıt.lerı. 
lıırbirıM ci'f'Mfti, bir haytı k.ard~ •ı aatılan 90ldan ıophyarak TUipet.. 
lanı dikülllHllı laı•. Sonra ila w hı ııd daaltiyorlar • .Nıhayet ~
a;ıada Eo•er hfaaın _ flnırt.aralı • rıu ad&lllları1e k!raber 80e ltıtillk INt 

dr imi - fff& oı.... nıti...U c-k ~ cemedılmlf el11JW. 
Bınaenal9'h ...-claıı rlınaııar et.el Bunlar bir taraftan :yollan ke.e. 
aarureu Yar. ret. baMcıalar yaparak dTardaJd kml 

O ltal4e? Eaftr Pqanm hrtal. ubrlert tada eclıp d•nulartten, bir 
ıtUı<ını Unt.al\Ja mütfu111a ~ırakara.k, 7a:Man .. yıae Ea"r Pqa ıle tıe

... ~a mrll lııulrl...ak pnık. ...... .-......... ~ careler arı70rlar. 
aı n ıt•• * Efcuitstanda hir merba En9-r Pqa 1'i1&. Şehriwebs'dell, 
k rarak Tuı~ miieallitlftlni tak atla iki ,en ~ Gi1rtaw Uyb. 
.,ı~e rciece1ı: Wr tefkilatla, ora19 Mr 41edir. 
turlu "'ilah. •ulaı11UD&t, para ,,..ıre ŞetıırbeWeki aiealııttle.,._ A\. 
l'eUıstııwek için ~qmak icap ediJW. clullala 1lleeelt Bey, her careye ... ,+ur
~u ıtı iberlerine ala11 HACJ Saıni, Alı 41uttaa IOllra, nihayet Enftr Pap ıle 
'Rıza Beylerle Oamaa Hoca, •ıter ar. auharebe)e iaakb balaln1lyor. 
• doışla le (kal°'fl) ra ~rek Efp. Ba temastan aıılqıhJ9r ki; Dl-
111 tana ~dıyorlar. ,ent.edeti Bol,enkler, L&kay ibra. 

Da al, Abd•lnsul, Alıclullalıı 'ile. tıımle bir mfidclet iyi ~iftdilcten, 
ttt'P Bey gtbı mucahltler de yanların_ hatta dostane müna ebetler tesis edeı 
liak llahlılaı la, bir hayJi muşkul &ibi ,orfkıdikteıı aoııra, Yazlyetlerını 
111 aı. lıirçok kanlı maceı-alar reçir. 1ola koyunca ona dırsek ~viTMitfer. 
alıktt-ıı ı;onıa (Şehııseb:ı:.) tarafına ge.. tlir. YJ.ae CIC1'H'Ü)'9r ki; DiitmlM
( ıek bu cı~aıda kendi başına çete- cleki bu Bolfefikler lııloııkovaya ınl
~ılıklc meşgul Cebbar B yler aalatı- racaat ederek; (!l'ürklstanın Mı ae
J ılar. tameU yerlııde daha fula multave-

(~·bbar Be)in 280 kadar aaiyeti ırıet edebılmenın ımkinsız olduğun. 
11a dır F•J.:at ı a ı.ele çeteciliktm d&11) Mtıisle geıl çekılmeleı4ni ıste. •a kıı 111 a\'} ı hlr malaıattı, blı· e. yip durmaktadırlar. 

O Abdullıı.h Recep Bey, Enver Pata-

ı reı.·abı vcrlYtı 

en şarak yol 
ı ordum. Ver n 

n . 
tır • 

• 

ya yazdığı ®n mektupta; {ktırtulm • 
~ ıçın ne gıô\ çareler dfişundt ~n6) 
901uyor. 

Alihl1 cevapta tse, Lak1'y İbrah • 
min ~anına gelen f~ an Sult 
be lı; 'b1r "ler } apab1l C('ğl ve bı.ı 
hı t kı fimltlerfn ınşallah boşa çık 
tnıl a ağı •• ~ azılıdır. 

(D,vtı11 ı var) 

'Y. altalanm1e, dü" dt So •u Rakımlı- · ı· 1 ·ı ·· d - '- h ı · k' L ı ı - ~ • 
~~t nıuharrıı t~lfıkkl edf'r.ler de tılı- !Eımı~sını ran vo ı e gon ~Tmes e erane sev ·ıyat m;o.ay o amaz; oha küsur N:J'e elli lı:iisıw reyle 

~ll\Ce ~•ltıf olunmuştur. lık tnzıbatına ku·~ı tı:oyabılı\orlnd münasip olahilirdı. fakat Hindi~ halbt.ıki ~etek Kafkas dağ)annda, Amerikan vapuriannan tedih.'11e * SEl (;/SIXI KAnUT, F:T:UF:- K•nun •e nizamnıme t'nrumenı tandan gönderilecrk bazı hayt> gerek Ha1er denizi sarkında ve mmaa.le eden teklifi kahul et· 
}' İ;\ C E }'ARALA Dl - Top ıl Alı bu madd~e aşd;ıkı hukümlerin ıli ma 17.emr.!Iİnİn ve yiyel".elc madde. gerek Volga veya Ural nehirleri mittir. Meclis daha ileri a*'Clı: 
udında bırısi evvdkl ıruıı yolda. e11- Vf' ıni unıri ıroı"Chı: INınin sevki İç.İn yeni istıkamet· boyunda \'e Unıl d~arında Sov. harı- auatekalanndaki limanlAra 
kiden oıetıe~ yaşadığı \'.ıı fıyc adın- RaSln Rırlthnı> iu olmak için, ler 'e yeni :rollar temini v~ de:rıiz yetlerin mukavemetirıi devam eL Aınerilı:aa vap•lannm sitme:;.ine 
da\d kııdına rastlamış v .. e kı sevgıııl a ı Töıit nlnıak, aktarmasının aradan çıkarılma• tırmek. sade miiştcTek harp men· de mü=ede etmiftir, . 
)ealden alnlerıel"K kendı ne tekrar b) Matbuat \canununtla h~metır.r muvafık olacaktı. Bu dü~iince faali için değil. fakat doğrudan ~ IJm11Dyaya kaıfl 
beraber yapaıahırı t.clclıtınde buluıa mfıtenaıır •uıt1ara •"'" o1m1'lc, ile ?imdi Hindistandan şirnali doğruya_ Hindietan müc;!afaaaının harbe ainaeai ihtimali arbk çok 
muştur. c) Gazete sahıplen, baımuhanlı garbi hududundaki Kaııdahara uzak.tan temini için de Jinmdır. kuYVet bul .... hlr. 

VasfiJ'• kaJMil etJıleınıi. bunun ti- ler, umum miidörler Ye ~azı ~~rı kadar demir yoliJe. oradan Afga_ Bir umanlar hayal gibi gö.-ü. Muh...... Fep TOGA T 
Mriae Totaal Alt ~nı (eke~k nıudiirleri 2ıO ve bunlann dışındaki- nistan içinden Herat üzerıncfr-n nen bu c.esit harp vaziyeti, bugün 
kf'ndisini muhtelif yel'lerıııden yaı a. ler 18 va~ını bitirmiş olnıak, ı Tiirkmenistan hududundaic; Ku~lt ciddi ,urette ve endişe ile diisü
lamışbr. Birinci Sultı za naltke. çl Şantaj su(ut1dan "" mükt•n·<>ı mevkiiıır. kadar kamyonlarla vı• nülccek bir ehcmnüyet lcu:.anuutı. 
mesıne verilPl'I ea?ib duı u~ma ı 110- olarak maddi •e minni 1nttfn ve buTBdan tekrar Sovyetlel'İn d~mir tır. handan tK>nra Afpnistan· 
nunda 1 •J 5 ı;ln ..riJdetJe hapse t%rar nıyetile hakaret 110(\lndan mah l yollarile Taşkent ve Orenburg dakı t~bbü.ler bu d~üncderfı> 
l'tlahlnia etlılıniıtir. ltü .. otmamıt olmak. K&tft hal Ye 1~iizerinden Kuyb~f (S.mara) ya alakadardır. 

o 
Yazu: S...111ed TALAY 

••••••••••••••••••••• 1 •••••••••• 

- Burada qrtlı7or muyuı T Senı adunlaı-ia eviD ~oluıua t.uttuj'u saman 
evlu. kadar citarmeae ıllüaaade et- Handanla bqbap kalabileceği bu· yer 
nıs •isın r. taiutkinln ne kadar ~ç biı " ol lu_ 

- İm.kanı yok. Bir ~öı-en oluı. ğıuıu, acı acı ıtırafla bafiıyan derı 1 

Oracıkta ayt'ıhhlar. Feıhat. kııran. blı ıluşunceye dalmıftl. 

lık mel'divenln çok çabuk bilmesinden Bulunduiu Tuıyette, para teciad. 
dolayı pett nıüt.eeastı·, genç kadının ki kat'ı.}yEm i.nıık&nsız biı ~eytli. Yol. 
ctını, bu veda anının vc:>rdlğı htıwn da vuruıkcn, :tatbıkına kat'ıyyen ıh. 
içınde opeıken, bu ayııh$Uln, ebeJı tınıal olı111 a.n tuılu tuı. ı ı nıık z 
hır ~a acısı du)-uyordu. çaı eleıı ıuhninde dolaştıı ıp dumıne, 

beı scfeıınde bır '°ıknw ~! 

ri don ve 1n c uı 1 
OdaSJnın .içı z h 

bılecC'g n diişün ' r tırl)o.ıdu Sa 1 p p ıa\.iı 

Gcnçkadı ~ \ kçııbuk)füu;ı;cııok cek d lı mal ıııımın 

gozden kal bolduktan 11onıa o, ah c:> 1 ~oktu. Amcasının veıd gl 

l ıak bıle, 9ir aralık, alı:hna aaplano. , BaMaııu ..trada ba1ft. Yemetini, 
Fakat fıraltın getırecetı para de. t.u. d'lıma ayni aaaıt.e yemek merak nda 
lulacak odanın biT aylık lcıra.ı bile olan Tahsin Be). oğlunun ıeeikujı. 
vertlemudı. ıu gorilnee beklelbftllit. Temefe baf. 

Hep mcnfı bokümJere eıkan lııelap.. tann,tı. 

la r ı('inde l uvarlana yuvarJaııuı eTbı Ferhat oawı brpmwtalrJ iskemle. 
cınune geldıği \'akıt son kararını •er. ye oturd~. Vakit geçtrmedea, ite «t
nıtşu Para ı temek jçln babaLına rifti. 
n1uracaat edecekti. MtlyonJaria oynL 

- Siaden bir rieaaıı •ar, lNIN, doe:ru: hıç df!iılııe. yakın bir it.ide t.a-

haltkuk tdecek olan mllyonhlk itler eli. 
Talıain Bey, bqıaı kaldırdı: 

peıınde koşan bir baba, otluııun knit 
- HaJ'ır ola!. ) ılda bır i~tiyeceg-i elli lira~ı ıreclde-
- Panı)"& m'lıtJranaı ' demezdi, ctmemesı lw;ndı. 

Fılbak ita, Ferhat, keacllnce blrta. T'allBut 1H7, tut&khqna inaı m-
)'ordu a :;.... ... ....;a:ord:;%..-; l"at.alı, ıı•a. lmu h~<ıaplar 31aotıktan ..-ıra, elli lı. ~~-- A..... _ .. ,,. ..... 

ugunu tabit etm u. rinde ıta'k 1 lokma ile Oe"':ber td;. 
ıraı tabağa iscle etti. 

- Anlamadım., dedi, :ne dedın?. 

- Pa12ya ibtJyaeım •ar., dedua. 
Pan.}a iht racuı VaTS&, ben :n 

elıındcn ne • lir? Benim de ihtı\ ıı 

var ama, ckni mi •ınli) en yok. H" ıı 
tDeı·amı ıar) 

r'"''""'"'"""''"""""''t.f'""'""""'" ~ 

1 Vecizelsriı şerhi ; 
~-tllıM ... ltlHllU•tt•IWWWHHH&llPIJM ....... 

Canlı 6ir m•••//alu
getsidilc, ölm 6ir ı•he
sere istüııdiir. 

BERNARD SHA Vl 
Bir lllUYaı.lfaJcı~lğın canb

hgı, y•u ı INıJ'•l e.aerl goa;t.enneeJ 
tüPhe yolı ki bir uiitünliil-tur 
Bo)le bıı e.wrbı ıauvalfaJuyeLaı.z.. 
lıa:ı şu Vt>)·a bu ltuaurlaı ı U~lJJla 
BJdır. Fakat ~u luwıılaria beı 
ber, o e.aeı·, keadlci >Jlfa1aCak 
ha}at e.W•ıiıtl t:ıııyor vıe yajl-

ku •nıu&, ruükeın 
mel. l· lü. Oaun ku uuıuz. 
lu ru k mmelliği, Wıtti tabe. 
.,;~ı11J1. ona hayat vermiyor. Çüıı. 
kil carı ız c1oğ'ınu§. 

Canlı bir cuvaffalmetsızlilc ile 
lllfı bır şaheser, ba) at ne olum 
bdı;ı· birlbirınden fnı klıdır ..• o. 
1Ci b 1 şahc eı, ukut etlen blr cc
n n glbıdh. Onu toprağa ı.ro 

rnclrt başka ynpılat?:ık b1 r 
Ha t +ı~ ~C'yde 

ü tuııd ı. 



to=m - ' lkincitepla TASViat EFKAa 

'1'1ii.Jtllt.t4illtatıbua.ünden SON HABE ,RLE 
• 
içtimai yardım borcu ALMA~ 

tebliği T .ı baa ve diitldin vatmd.,ı. aaetpl olmM, bİsilll eski, siiMI 
milli terb&y....ain l.ir ...... idi. ilim dalt.a ..... =hMi-

le, bu yardun, Tiirldi. ve Tiltı 'Vat....., WWl icll (Mritıol Nltif..,, ~nam) 
~hunun kı••me sire bir te,kilih, bir türeai varclt. Za- Kmmda yapılan taki., muh.at'c 

....ıa ..,. mufatelif l ........ lıaybohta bu Leakilit, yerini daha mo- bcleri esnasında ~ima~ ve Ru
dere ve daha eaulıı t•ldl:iiBere barakta; K .. )', Çocuk E.irıeme meı:ı lu!alan . Yay .adaim cenup 
Kurum-. ve •ne rı"hi sah_lllerınde bır Scıvyet rivari tü. 

Son · 1 menini imha etmiflerdir 
il. scnel.- aarfancla buna...·~ insani 1•1• ile bir yenili da- Kerç berzahının meth~liı.ut: on 

bhldı; '\'•nlnnKYenler Caaıyeti. L1·ıo ... d · ı:::.· d d ... • ıne .. e eruı1.151D e en mo ern 
ör \:Ok f.)~ k~vetli ~elerle az zamanda •ise kıymetli ifler usullere uygun biT ~ılde tahlcim 

1 en bu C~mayetm, 'Wııaile yrkllHIMI .ıalıad.. olmayı vatan- edılen bir it.esim yanlmıştır. M&ı:· 
:::::.: t.ılvsa,e e4~ Bu ~dan tetkik ontana ne baywh ve lup edilen dül!"'anın takibine de_ 

mevzular üız.-inde çal1f .....,_ ..... ....- •• nlaadaft vam edilmekteclir. 
brkmd~· ~ kendini o sini mtiaİ mut.;ti içmcle •Iacalctır. Alman tayyareleri Vahanın r.e 

Cöaterİf \;• iliJİftea mak olarak feracatle .,-Ufan bu UUlllllll nup sularında il bin tonluk bıı 
UllVlen. ea büyik miikifaa. taliMia Tiiıi.ii f?ı.,t.mak 1Uretile naklrye ıemiıtin; ıahrip etmİfler-
-. Wih ,.o1"8u 8Çlluılı olcluiuaa anl.am" inM .... rdıır. dır. 

Y..t.rn.e.enı.r K ............ teai.incleki minArı a11lamak iç!n Bir Rumen denizaltı gemısı 
- radyaıda • ...... •...diii kerıferamlan d!nlemek kilidir. Bu Kuadea~de <:ernan 12 bin ton· 
ilonferuular IHze han Ksmn11t hem içtimai ya,.d•m vazifeain'n ne luk Sovyet nakliye gemileri ba-

!!_~melı oldutt1ır.v, he111 ~ içtimai l»orcumuu. b.tırlatayor ve iMan ı tıri1Z'~·.ı!L_ 
- Nrcua.._ ifaya b.flaclıktm. sonrachr ki ı..kiki Yicdan husurunu n_...ı~8 Rm laanand...ı.n IHdu,.or. -.... (A.A.) - A.keri biı 

Va ...... .:...:......· yuif • iNi h d k ! kaynaktan D.N.B, ajan1o1na f,ildi· 
.._, __ , ... ,. .. Ye uzura sen e ••Uf . riliyor: 

z:::::==============-==-==-=~SE;RVE~~R~t~~ l 3aontqrin j'eceai Alman 
kuvvetlerinin merkez cepbnı böL 

C 61tiln !/GZQI 1 o•• h b• J gesintie yapt1it temızleme hare -················ unya ar 1 ketleri esnasında yüksek nitbe'ı 
ltarbe Sovyeı aubayl.arının esir ~dildik

leri ötrenilmiftir. 
llejnt Ml lacl --ı Diitman .d.ayları "unlardır: 

111 _ Sovyet yirmiaci ordu kumandanı 
P athlll 1 General Serchakof, yirmincı ordu 
d9ha 1111 ? ALMAM TDLIGİ kurmay .,...nı 41\,ey Narynine, 

( 
HRLIN, i (A.A.) Yirminci ordu teknik IQ.talar ku· 

B~ı1111kllUdftt deı•(l.m) Alman MWlii: _ Atlandkte de- man<l.nr General Sivaioff. Ayni 
,..,., .... ı , mAa ..... ·~- nıııaltılaınn• ceman !8 bin tonluk ordunun hava kuvvetleri kuman-
Sefiri ..... ...,...,._. lelHne .ez dort tıcant pmlai batıl'llllflardır. danı da 1"a esirler arasındadır. 
..,. ......... m• - ·,• r4i. Bir İngılıs aduının t1•all 1Bt1d aa- ...,._ t o pçeker 
561, WIİ Wr ~ ııös .-,. hilı ,acıitnft Alman ta:r:ramerl sfin- ._.. 8 ( A.A.) - Bir Sovyet 
........... cta. - '• kar,da. düz Bl)'th doklan t.1.-tına munf- topçelleri dtin öiledee sonra Ta. .... ~ -·- .....-ı. fakıyetle taarrus etartperdir. pnrog cİYannda Azak denizi aa. 
....... .,. ...._ ._. • dlnlen Dün ~ nalhbıı •Ü&ffM tefek- IUHeriae yaklatmak illtemittir 
...._..._ ceNıldir. .... .._. külleri lnsılterenin cenaba .. rkl 15.1.ile yer&ettirilmif Alman ağır 
~ ele _..z y. -...ı kıs111ında muhtıehf lnun teaintını Abil bataryalan d.erhal ateş aç
adamlanm UtiskaJ için -'i ve bilhassa Sunderlandı ltombardı - mıtlardır. Müteaddit iaabetleı 
Safıaretlt...&.r inillde ...._,.ı, man etmış\eıdlı. Tezclhlara ve ıaşe alan topçeker biraz aonra b;atmı._ 
yapmalı, ~ lı ee'ıarin cam• binalarına kaydedilen tanı isabetler tar. 
...... tmma sibi ......._ laer netıt"esinde ınfillklar vukubulmut ve ------ - ------
vakii ya ...... ....._ .,...... doi- pek genl.ş yangınlar ~ıkınıştır. s o V y E T 
nıp ... Sefire ~ domat..M Aberdeen'm fllr:kında bıı lnırılıı 
laiiclua edildiji aalilaa ifjtilmif mubrıbl bombıılnıla hntınlmıştıı. 
.,.IuJ.dan deiildir. Dfın gec" duonıan, Alman 1.opı.ık-

Mwnafih ı...-...ce _ .....,,L_ ları uzennde bıı ı;ok mahııl'ere akın-
--. lııı _1.nıımıştıı. Me kun nı.ıhalll•leı·P f (Bfrituıl •alıif,.deıı dl'.vam) 

ola11 ~y Amerika ae.kiratmın ve bu aıada hıikümet m tkesine atı- miz bütün cephelerde düşmanla 
tam olarak eRerine ıeçmesinden hın bQmbalıu·dıın lvıl ahalı aı asında 1 çarpışmı~lardır. 
İbaret bulunduğu cilletle Sefirle- olen vı• yaralananların nııkta ı 1 ehem G ece tebliii 
rinift Amer-lrada uğradtit teca. ınıyet.sizdır. Hu.arat pek azdıı Bu- Moelıova 8 (A.A.) Gece 
vüz •e t~hkirdftı dolayı hir me· nıı mukalnl lngilız. ha\a kııvvcUl' ı yarı"'' ne,redilen Sovyet teblıği: 
lele Çtlcanlmwy•rak hadisenin P~- ağır zal'l•ta uğratılınıııtıı Taaııu- 7 sontetrinde kıtahmmız bııtun 
IUnfilcle .. ,,,,.turulacatı da fijp- za 1 tııak ('(~ n bombardıman lnyya- cephelerde düşmanla r.arpışmlf-
1.aiulir. ıelerindcn 2ı fil Alman ılafı batar- lardar. 6 sontetrinde 55 Alman 

Amerika ıemilerinin İnsiliz Yala11 tnı af r.dan duşüı iılnı ı lilr tayyareııı dü.Urulmuftür. Bız 1 2 
aı.:lanna --Pmi•e ba~ .. ··•• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tayyare kaybettik. 

.artık ~lmanya _ile fiilq ~ Jaaı:be Fin - Rus sulhu MalaaW t ........ 
S«>bebıyet ver'P vermıyeceiıne (R Mo.ko va 8 (A A.) - Pravda 
aelince bu ba ta h .. kati bir •w ,,.,,,,., IJıtlı frdttı drvowı) eazetceının muhabirı Sovyet kuvp 
L!•'-''-- • P ~ Dıger cıhetten Harıcıyr Nez ;1 

~ver leme&. Bıtaraıflık ka. retı dün Fın hıubı b l ı. veıJcrının Mojaısk"dc muk ıh 1 
nu ~-.ıil· h."k AJ ' nı ı ırme& ıçın 1 d k1 nunun - ı u men man· Sovyetler Bırlıgının s lh 1 la<Uru7 ara cvarn etti crını !,1L 
yaya ilim harbe muadildir. Fakat nı muzakerey• bazı u,_ 1 adrl arı_ clırınekte ve doğu ııimal mahal: 

• _... &.:c.. • ... • ı rJu un u •u d k •zarıy-.a nn7 at a~a clatma na dair Amerıkanın Fı 1, d mı e so ak muharebelerı yapılan 
L..::-.!ll.. ----'"'-•- ld n an ıyay.ı K 1 h uuy-~r o uğa da tec. yaptıgwı teblıga! hnkkında b h a mın şe rının bıı kcsıminde de 
'"L- ile lııit • ır mu k b.l h 1 "'- • tir. tara nefretmıftır. mu a ı ucum ara geçlıklerını 

Bir kere Almaararun, aon had- Evvela 18 ağustosta Harı<:.ıye ilave eylemektedir. 

Mı a ril Vekiletiıin ıııimi 
Kız San'at mekteplerinde talebeye 

manaf yapbnlırkea hayat 
bahalılığı gözöniinde tutuıacak -

A.SKAHA.. 8 CA.A.) l \eı lıuhtnmııdıtı takdirdtı her ı.amatt 
l\lııaı ı~ \'t!k1llıgi, Kız Fııstıtalerllv atı1nblle,'t'k n ııhi.}etk olan eı,ıya~ar

Ak. ııın Kız Sanat o1'ulhııııııt "ö~ı·- ıl.aı ıuu~avil sernıa)e tıt-sabıDa ha
d~ı biı tanı.imde, a~ll d rslvrın &1111 ijlf'.ı yaptırmak, taıebmnı kendi 
ınufrcclat proeramlamıa gorc yap - 4K'llı8flla& ına dı,uıJım lnuat tf al. 
bnlaeak. tenırln\er için talebenin mıılannı, a.ılelerınin ta11 dıldannın 
pshab cınslerden kıımq ve naaluıme ı.ı: 1 ı ını g~tJrip ileıli dc:r::ılerde tea, 
getlrmt!ğ~ mecbtır cdilıııcmeleı 1, bu rin darak ytıpmalaf'mı t<>şvfk etmek 
t.>ınnnlttın nıübım bir tı;1ı:1Bının, p- ı:-ıbı çaıelere betvur11a1klatr ve '-• 
n•k aıle but~lcrlne, ıı<?rek devlet ı ın ıtitHte ~edm aınnn• elma • 
b~lçet1ıne mümkün oldu~ kadar ) uk mak ~nı ttle uı.lebt-ye kol .. ;.: !ıkla ı te. 
oımıyac:-ak ıuretler'le tC'tlUıi malt a- ırıııı ed<.-ccklcı diı. 
dile, okul idaı elednin :ve lll'ıli (ikıet. t.ıaaı ıf \'ekılliii, bu taaıhude ok~l 
nwııleı in talebeye imkanlar ve kola_y- idaı leı ıht <ıtnt~rin b!I lnı ua
lılı.lar tctmln etmelerini &nemle iste- lıar• a ıııuh!U, imkanları, gltlll\ı; 
ııuıUr. t'Uk d<."n hay.t paltahltfını, blı çok 

Bu tamime cöre, mut.edaviJ ıwrraa. malz.eıneniıı bugunkü ılünya .duı u
vıııli okullar, raptınlacü teınrınlen. mandan ul(iru Uıdarıluı>dııkl ırö(luk 
ınüt.ıdavil aermaye 1Mtıabma •ipaııt- "'- hazan nnkirı w.1ıkl•rı ..f•fflla gı(Sz • 
le 

1 
6nünıf" tutnıalaı ı UZ"• tn<lc on emle 

. r a ınak, P1 <>trram& U)'SUD 9ipar&f- lh.ınnuştur. 

Churchlll'ln 181taratkk k8llUIMI 
yeni nutku tadff edHdl 

fl .._ -1ai/edMI ıh •"'' ( Bıriı el IClıij.O..,. tlnttM) 
kat bu mücadele ne kadal' al'tr ve cllr memleked harbe aüriıkle. 
uaun olurta olıun. Bfiıfik Brıtaafa •ek feci bır feydir.> 
mlllnleri biı lıtinin ınull&rebe:ri C. • Mebusan Mecl;..nin timdi ye
'8Mt •e butünlük iJinde lekesiz vw nıllen bır karar vMmeaJ Jizıtn gel_ 
t<aııulmadan geçireeetlne emin ola. ıneldedir Meclis 'ikı hafta evvel 
bltfrlz. P-0lonyaya 1apalan "Yalıştee Jaln-s altıncı maddenm ılaMına 
taarruala lMlntın llozuldututıd•nberı •-- " ıırkarwzda kalan devre baktı...... -r•r vermitti. Şimdı iki madde 

h.ı.«ında bfr karat vermesi ~azım 
caman ,.eçirdiiiınia ICI merhaleleıı .. a.~lı:tıt. 
ır;örüyoruz.> 

cBlı çok inkisarlar o1d•. ~sertya Mebuaan Mecliılinda ek•riyet 
müteaddit ltatalar eli•· llaamafill lideri olan Barkley INtka ıadil 
bundan on beş ay enete dGndö~mtıı teklifleri muameleyı ppktirme· 
vakit, Jalnız Ye h._ı herll• Neti dili takclirde gefeeek t;arf&mba 
~ilahsız olduiumuzu gönıyoruı. Şım. sUnü hükumetın muzaffer olaca. 
di de bu;yuk 'kunetim~ın, her gün ima ve bu m l lenin de kabul 
büyülı: siliblarla ıittikc• daba eok eclilec.eğu- soy ._-mı~ir. 
"udret kazandığını mü~ahede edtyo. Ayan Mec. ısının karan tariht 
ı uz.> ) bir maJuyetı haızclır. Çünku bu 

cGöz\erimlıı, fikren Avr•panın C9· kararla Amc-rıka ınfırad ı.ıyaaelı· 
nı, topıaklınna daWıiı HJdt uh- (11 resmen terke•mı• olayor. Ay. 
ııunan Uuslaun bqında buyuk 81u. ni zamanda bu ., tt>tle Rooaevel· 
hıuip S~alıni, Okyanus aşııı kısma tin harıci sı}a~elı de tasvip edıl. 
lıaktıA-ınıız z.aınan, ıhtıyacımız olan m·ı oluyor. 
6ılah, muhimınat, 1 ... maddelerıntn nfırad tar ıf1 aı 1arının Ameri· 
"evkıyatının uirıyacatı mubalefe$ kanın harbe ru\dendığıni ıddıa 
ne ulurp olsun bunlan iJk batlan- etmelenn~ ra{;n~n Ayan Mecliei 
ııııza yetiştıımek içın aen zleri kot· bu kararJ 'l.t:rnııstır. Bu tadılitı 
ııa11laıd11n kurtarmak \çın bıze baı p kabul eden a1andan ellı k.işı ne 
gemtlerıni gondeı-en Amen1<alılart vaptıklarını pekala bılmekteyd1. 
R''Jtı.ıyoı:uz. Boylece yolun ucuna gel- fer. 
mcdcn evvel burada hep beralıer bır. Bttaraflık kanunu bilfiil ölmüt 
ı11ec~gtmi7.c emın z > tür. 

llu nutuktan evvel bır fabrıkade 
tık ııoylıyea Ciı...-dldl, 1Kılere ı• 

•••etle laJtap etm1ttır: 
«Muntazam calı~ heıkes bu dün. 

va:;ı Hıtlerızmın ve harbın ş 1ı1ıne. 

tıııclen kurtarmak ıçin m1.1mkun olan 
her teY1 yapmaktadıı. ( ll(.4'n 10nka 
nuııtiıınbı.•ıı )'UZ y ımı ı:leto hııva ak. 
n na mııı uz kalan şehı lnızdc çl\lı~m, 
ıamanının yalnıı. dort buçuk 111111 

g bı kı a bir muddet duıa ıdıtın 
<t )duıı:unı ıçın, ıııanııdıı bulunmak
lJt.n ~"vk ve gurur du)uyorum.• 

Mihvere harp 1 
N.v,_. 8 (AA) New 

Repubhc iaınindeki Aınerıup 
ID"mııMI Reuben Ja.ıneslc Jıjeı 
Amerika" ıemıleri.Un torpılen_ 
ınesi hadiselerini tefaır .ederek 
fi>yl~ demektedir· 

de kadar Amerika ile kendi ara. müste,arı Sumnı·ı Welles ıle Fın Harekat 
~ IMr emri waki hudmunu lindıya Elçısı Perocope arasınd; Londra 6 (A.A.) - Röyterin •••••••••••••••••••••••••••············· ••••••• 

18teraediiine fiplle edilemez. Al- Va,ıngıonda bır mulikat yapıl- Stokholmdekı hususi muhabırı Cez• kanun.unda 

Bırletık Amerıka Mihverr d.:ı 
hal haıp ılan etmelıdır. Aylardan 
berı malumdur ki BırJetık Amerı. 
ka. Alman~·· ık bütün nokta! r 
da harp bıltndedır. Harlun mılli 
menfaat adın. illnuu 11tıyoru1. 

JAPONYA 
inanlar tabii Amerika ile de ni- mıştır lkınci bır mıilaka• da ) ilk bıldıriyor: d "' ·kı· 
a..)'et bir harpten ~nabm müm· tCfl'inde Cordell Hull ıle Pno 0 Butün haberler, Kırım cephesi eg. , . lk 
lriin olamıyacajınf pekjli sör. pe arasında yapı mıştır. Amerı: müstesna olmak üurr. cephelerde 
rn~lstedir4er. Fakat 1tu ... rağmen ka Haricıye Nazırı Fın Elçısın.. Alm~n ileri hareketlerinin durmuf 
harbin reamen i1inile fülen hafla- fın'indıyanın kavhettığı ar •ZJ)'ı oldugunu kaydeylemektc.dir. 
~ doirudaa doiruP .elle- ietırdat ettıiine meınnun olduğu_ Şımal cepheainde. Ruıılar S: a_ 
lttyet venneld.en çela.dilderi de nu ve Amerikanın Hıtlere ~.e Hit lin kanalı boyunca bir mıidafr.a 
~kaktw. Öyle olmaaaydı lerizme mukavemete yudım et. hattı tesis etmektedirler. 
..... ~ W• M. Rooeevehin mek ve bunları ortadan kaldır· Balaaya t•ft'U• M • ...... ? 
M. Mitleri ve M. Mitlerin ,.....,. mak açin ıcap ederse 7ı; mılyar Londra 8 ( A.A ) - Kmmın 
da Almanlan tab... ve tahkir dolar ıarfelmiye hazır bulundu ... rk ucunda bulunan Kerç'in da· 
rolunclaki ficldetli nut--..ı iunu .<;yfemiftır. ha yakın bir tehdıt altında bu-
n 1 ••luis ... 1 -'-nlı. Perocope Sovyetler Birhğı ıle lunduğu bel1idir. Almanlar Ke~c-ı 

Dil-' ......... M. Re eMn kim altdedıtecek sulh muahedesıne rı ~·~klan takdirde Kafkaeyaya 
..... ..,.. ......... Al=·nya~a ayet edileceğine veya Almanya ılen hareltetlerift.in l>afiadıldannı 
llir ....... •-lisatW •eriae mail6p oMutu takd1rde Sovyet- Uiın edeceklerdir. Fakat hunu., 
...... idemıtliii fiplteaisdir. ler Bırliğinın vaaıUerinı tı.lacaiı bW hakikat olm .. ı için Rostofu 
Qiımlıa M. ROOHYelt ba clefa in- ruı daır lngıltere ve Amerıka ta- nhtetmek l&rımdır ki burarla 
..... ohmnen Amerlcalılara rafından Fın1'ndıyava venlecek Timoçenko mukavemet etmek. 
lı1r #wr .. a ........ lran111n,.ca• prantinin neden ıbaret olduğunu tedir. 
iwu le.at ......_ ~emifti. 90rmUJtur. Bitaraf mütahitln A•manların 
H91!1ıi 1111alibeptı& m a v• H*iyeti Welles cevaben bu auallerın ill&aharclaa evvel Raklıva doiru 
aacalr .. .... wıd'-' ..,..-. ancak Finl6ndıy3 sulh imkanla ilrrliveceklerinden ııı.iphe etmek. 
hı ıad P " ı'l Ortada YJle sa- mu tetkik etmek İstediği zaman tedirler. Cünkü Almanların bu. 
fil. • ah• tdar ...... lcimlr, ki aorulabileceğini söyleMif ve fU rada uğnyacaklan bir muvaffa. 
M. Rcu nell harp me..U,eliai auali sormuttur: ldyet.iz lik. şimdiki aarfiyatla da· 
._, ... ~ pk' tlıte .. Almanya hu bi kuandıit t.k. ha üç ay yetecek ola11 ltetrol ih tL 
... 111 ulit- liıc ....... oı... Al- dirde FbJa.e,a muhtarıyetiıu yaçl.191 t*lı°keye 46.iirecelttir 
~· heh, ı ile ılda.. muhafap 84iec:eline dair ne aıbi Buna makabil llarek.ltın mart 
dır. bir garuti ve teminat almlftar) eonuna kadar ciurdu1'1llmMı Al. 

Biılı•Hhrla INta.flrk ...... W.U.. ,...Jan illve etmiftit: manlara rört bucuk ay aonra ta-
.._ taclili Melt•an Mnlitiııa Börte ltir ..ziyeUe Fiellndiya arnıza geçmiye yetecek miktarda 
4len seçip ele A,_,..n ıeınil..i yudım iKemek icİ1I ~ kimaeye yeni illtiyatlar tedan'k etmek irn· 
~ sularaıa ,lnnlye bafladdr· müracaat edemiyecelsti• khmı ~eNıeekm. Ba\Gya karşı 
tan.._.. bir millldet •i........ Hab.ıuki Almaaya harW kay- taanuz ancak bu ihtiyat petrol 
tla W.Wıiai ••-• .e --9i 1-decek ..__ Finllndiyaaın eon aayalnde memnun~eti mucip 
Almaal.nt "-"- va,..,..,.ıu derececle kuYYedi l:ı.Wçok doetlan tartlar alhnda yapdabi1ecektiT. 

.-.-••i• ...... ai " ...... lb'!!ul~un!"!w!iiai!lltuP.._. -------

....... A.mırikalı'""" da t•tlk elamı,....... Valal ~ laar. 

........ pmlere SÖ• J1111UDa• - tecrillelıriN w'uhaık ..... 
len lltim.ıi ......... Fabt 1N b'fı -. Ametisa ....._...._ Ahnatı . 
lıirıh .e kapııı.kfı 07'111 cle Wlta· p_. llilla7'11 majlUl.iy-- mln 
lai Biniha.re deY•m edemez. O cer ol.akı.dar. Fakat M. H it
el.etıe kuun ... tadilinin, ,.bn. t.iıı d e b irçok d ef.a... .171ecliii 
da ela IÖJ~ Use,e, .... ~ wıechila ._ cleWft laarW, seçen 
.... Anwtbn -Alman h...W.. tlalaki laupe benzetmek dotru 
llılliacer olma.- iteklemek W- 411aiild ir. '9u defa Almanlar her 
hlir. Y..._ Wn s b •il mit•• teıi iyiden iyiye hesap etmifler
"ii '97, Atmanlann omudanna dir Ye •iaaenaJeyla neticeden 
Jillıln eelı olsın 1Ma .yeni hart.in, har ne ..-etle olwu ol.un emin-

~ ·-~· bql .ilııai _. dider. 
.,... lr-s-cnk'ı""I lllıilli ..... TASVtltt EFKAR 

Niller bir nutuk 
s6yledl 

(Inriıul ..,,,., ... cı.,,.,.., 

milel tehlilceye karf1 Avrupa mil. 
letleri tarafından müşterek bir 
cephe kurulduiunu kaydeyle. 
miftir. 

Hitler Alınanyam• maUk ol
duiu muazzam ailih kuvvetini 
kaydeyfemit. her Alman cemisi. 
nırf taarruza uğradığı her yerde 
kendini müdafaaya hazır olduiu
nu bildirrniftir, 

(J •Ol eaJıl/".drtı cUVeM) 
Bu .aı ada suçlaı ııı ıııennıc ı bakı

mından devi tleı ıı el 1 'trmck hu. 
usu.ndakı gayıellcr g ıu nund.e ta 

tutarak cfırum ışlı:; <.>nlenn gen ve
tılweııtne ait bukuml~ıd dt> delflflk· 
ıkleı )' apılmıştır ProJ 1 ı~ u ı iııı 

•·uı uıııdcıı dolayı _ı. abaııcıııın gcı ı ve. 
nlenııyc•cegı hakkındakı k•=>'1t kaldı
ırılntlf ve hük6melk k.endı eaum ed-
111 koruııuık ve surlaı 1 1 devletler 
:ıı aııı onleıııneslııe lştlı ak etınek ıçln 
> abancı deviederle yapacatı muatıe. 
delere k•yıt korınaak tıntUe ıyui 

mı.w:ı •ılerın prr venl.ebtleeeti kaeıtl 
ed brutuı. Yiıd iıu •e.J venrıe ı.ı 
hukumt>Un tııkdırıne bıı akılmış re 
hukunrnt n kendı rnenfuatııı uyrun 
g6rdfitli takdırde. mütekttbll yet t

BUUla ı ıayet etmek kıı,dıl ai1all 
cuı ı.ım ı~e) en 7abancıy1 prj vermni 
doeru eıuülmllftür. Yıne bu pro,eyı 
naıaıan: 

t - t"ıtli i~eıfftden uma11 ı~ ya
ıın ı bıtlrnıı• ol• ta 18 ....... 1 lMtit". 
memıı olanlar Jdrik "41 irade ubüı
yetleı·ını haıı oldukları takdirde ce
aa goreceklerdır. 

2 - Bir curıwıi itlemete matuf!. 
y.U. flt>he " tereHWe aaıı.t en. 
rakmıyan ve ayni uaa1141a • rinal 
ıelemeğe elverııU otan harekedert 
icra eden 1rim11 ftil tamam olmaz 
v~a IMtlee tahakkuk etmf!111e bffe 
el,.. t.ef8W>illte ....., otac.ktır. 

Cinne t ....... ett. ~ be•• 
o cilriim ıçın ölii9ı ee&alJ ta)'Jıı att,1. 
ti hallerde 24 ,.ıldan 30 yıla kadar, 
1116ebbed tıa'h CftHt tayın ettltf 
lıaUercle • 11 ,.w.. •şaft ohuaa1c 
fiıere u,ta ee&Milı -la1Mhnlaeall 
tır. Dipr hallerde UtebWtı ettiji c1. 
ı ilm için mu17en olan cezaıuu iıp. 
blnnden ftçte ftd91ne kadar lndlrıte
rek -1andınteealrtıT. 

3 - .Hllriw ~ --- tafi• 
ettiii lwüer araaında tatbik hun • 
sunda takdir hak.kını kuJluırkell 
mucip sebeplerini l'htermete, kanu
mnı ~ tayin fttitt tıaller thtın
da eeu)'I arttırır ..,. eklllti..._, 
her Wr aerl cna ıçtn tayin ettitt 
hadleri ıreçmete ve b11 takdir aall-

( !l1>"11J.ci •tlh•1tdtlfl tUwl•) 
Binnan1a yolu 

Tok){>. <AA ) Rcııter: 
tMuv.ıkkat )Ol> ba~l • alt ııdll 

• r~H tt ıo hı makıı de Haııci)e Nı:
zaı t nhı o ıuıı 11 ıtn Jııpon Tımvs 

And Aıh eı ıı~er ııaJMte"1 eöyle de 
ıııuktcdır: 

'R ımanya yolll Uı.eıhıe doırııJdan 

dogruya yuı ilmek ımkanı hatta htı 

mali her ~anı.ıın rnevcuı.tı.n Hııv.ıı a
kınl11rı bu yolcUı hır çok hasarlar hu
• le gelmt-~in sebt<p ol ıırn Ja • ıı. ciıı 

bu yo1un iıgııli cdauni bir bal çaıe ı~ 
.ıılur. 

Gazete, J!lponya Hınd.Jçınıden et· 
cel"\!k bır darbe ındıJ"ecek 9iur .. Blr
~1k Amer>kanın buna ltıraz ~

tını, çünku bhut Amerıkaıun 
dıı Cunkıııge ,_rdım çin cyıabancı bir 
aıildahale> den tetıfa..ıe etUi'ını ili. 
ve eylemektedir. 

LoDCl.raJa siir• 
1.ondra. 8 ı A.A.) Uzakfark va. 

s:yeıı hakk nda Londunın ıuyaııt 

ırıahflllermde hasıl olan kanuı. ~6· 
re Japoııya, taarruza aef~• ka . 
rar verdığl takdirde endi Bırman
ra J(llunu hedef tut.c.aktır ............. 

111utbakları 
s.t&aık, B 4A.A.J - leılnrdo llaJk 

anllt.faktan açıhrıaaı ı~ alikadar 
kiı .. elerın ıttltiklle bır toplantı ya
pıl•ıttır. 

lsıyetinı 1cunanıtında da suçun va. 
bı111hğinl «6f.6n9ne Cftlnnete mec
bur tutulmaktadır . 

4 - Bir Wkii111 ır97a .ceu karar
!la..,ile aYJlf ..... lılr çok .uçlar. 
daa dolayı mahkünı oluraa: 
~!ar mOebbet cezayı istilzam et

ttii uııc.tb·d• •~tı ölume ~rpılaeak, 
ıauır&kkat llArriJeti '-ttayıet eaayı 
\ıtilum ettiğ'ı takdirde ise atu ar
dan •Ulrt yıla kadar ııecelı s_"Un luzlü 
Wr hücrede tecrit Hll"'* •retilı 
,.üelıl>ed hapıs ceuatna ntnY~lt
tır. Suçlar muhtelif ueonden Mini. 
yeU bağla) ıcı muvakkat ee.zalar ,,. 
mulltehf nevıden para ceıa1aı ını ıa

tilz.. edene bu eesalar •rrı a)Tt 
ve tamam le tatbik oluna aktır. 

Yuaı : Ziy • fttkir ··············-·-··-·······-··· ............. .. 
Tefrika: toe 

6or11 .. ,. weren Edhem •fe•dldicdn laGWn 
leUkbal 111111tter1 •Drl•rtP gnmı,u --

T.Jtıhe. derhal (p.v) yaptı. Etra .. 
fa ıt.ğılclı. Mektepte hıç kıms.f ı.aı. 

madı. 

Talı.>btmın lribuk bir kı mı tatralı 
idi. Jl11nlar, 11lhayet ttlr iki s(ııı ba
Tlfk ... ınlye ıaı.am.uı Mebihrler
dl. Ek .. rlet •e tııtanltttlda tcı...ız 
ve parasız old ııJcları .içhı, jıter iıat,e. 

mn ıpektebe avdet tdaı:ckl..-di. 

JUlkumet, !,unu bıldltı içla bir u,. 
ı.ur • ker ır6radeıdj, )lötebirı etrafı, 
ablulla cdU4i. Yersiz, yurtl!• ve ,.. 
ı asız ol•n ( l't"C•d\ tatebclerin --"· 
tebe glnne)eıjne muınanaat ~
di. 

Hldilııenin aldıfı ,ekil, Sultıın ... 
midın hoıuna gitmedi. Harice kattı 
fmı tekilde akMtmeai ıhtmall elan 
şeyler! sevmlyen padlıah, derhal ... 
lukanın kaldırılma~ıru emretti. Ve 
~le sür6l.t0Ul lııir ~e ..W
,.t YerdıW..-1 İf.İtl mektep idaıwınl 
mes'ul tutmak istedi. 

J'aJ<ıt W.re, iN& IDM'uliy.U. luır. 
tutmak için derhal blı manevra •
vırdı: Mektebin mevcudu 340 ı.ı•. 
Mil )ltllnıtı 9! inill kMahatlı ıre lii
irrleı in n ta.amile ınasu• ol•1*ta
rına .• buna binaen yapılan laartlctda, 
unıum talebe tarafından vukua ıed
rilmlt bir (lttyıını) 111ahlyednde t.ıllc 
ld oluna1t1ı1acaiCına. ve a2 &altlıelatn 
nwktepten t.rdedilmesi aa~l~e a.u 
"'1>1 müna..-ısia aıt.alln dtthal llaO 
alınacağına dair Sultan ~miw bir 
l'apor takdim edildi. Ba rı tal• 
araııında, • mektebin en SÖN çaJ?&ll 
tatebelert~ oldutu tein • İbrala'9ı 
Ethem Efendi de bulunmakta Jdt. 

ATtırlr .. tlefelıf tehltlre, 1t~r ... 
kılde örıüne ıeçıleıniyecek der-.ede 
ldldMi. Ofrla ........ raa, İbrahim 
t.ıJıeın Efendınin oiitün istıkbil ü
mltJeri. ~ürlerfp cltmlştl... Berek .. t 
ver~in ki talıh, ) ine güler yuzüoü 
KOC1t rdı. Gürultlilü !,,Itri dnQI itrt. 
baıı etmıve taıaftıır olan Sultan Ha
mıt, (bir daha.. böyle haNketlerc te-
141bbh edijmiyec.Cine dair taleL.ıre 

tı•mln tttirthnck •• tll•~ meııeı..nın 
6ur1ııe lıir laf aünıı:erl) çekti lbra
hlm Ethem Efentf n n tehlikeye tr;k. 

mlı olan iltıkba11, bu defa da böyle. 
ce kurtalab ldl. 

Fakat artık Ethem Efendinin içi 
n~ fena bı11 tirkekltk girmtştı. Ne 
yapıp Y twırak tu me1rteptm bir an 
~el muvaffaldye le çıkabıhnetr içın, 
büUln kav•etlnl çalışmıya verdi. Dı. 
şjnl sıkarak iki aınıfın imt han nı 
bh' sen zarf nda vermek sur t le 

Alemdar -Milli'de 
Akdeniz. ılrlınılerinin •f1u on 

bınlerc:e ha kı atlatıyor. 

AŞ 
K 

Uyanırken 
.. Murtıealifli: AS8tA NORI 

AYlllCA: 

DiK FORAN'ın 
H.rikulid~ ınunffakiyf!~ 
Türkçelendirilmit bir heyeca 

bor•• 
80N AKIN 

Muazzam ~;ı ferle devam 
ecli or •.• 

mektebi carçabek bltirepek.. ~'*"' _ 
nı lıl!llmet utdhne atanık tı6r taraf. 
taa (tabaNt) ite, •ıter t.raftaa da, 
pı.'k sevdiği edebi)at v• ıdy...tr.atla 

ııt:iol edeaktl. 
EC.b.ıa Efendı, O.. llaJ pıopa ıtı 

t.a.tbika lsa,tadı . .ı\ııceAl fU Y'# ki, 1XJ 
ıınıf' ımuhllnını bfrden verıair.e ... 
11rl•nıı-*1111, (Jl"lit k.ıı) ~lnl unut
nmıfı. Tıpkı (Kul li) de Wdı.uoa ıı-ıW, 
(Hlirrıyetperveı) arkaciailar ;yme a
ı aeıra toplanıyor:laı ; lllfmle'ket.J Jı:a. 

wıp kıawıan tıallmıt11e Jılıl1• ıı.kkıll
u kODUfU.)oılaı .. fl.ttd tli t.eaklr:Wı 
bulunu) oı !ardı. 

Got ulü) oı ki fj)okıcn Temo ), h, 
nüz """ ~ne 7a~ıııda fken da hı, oii
yük ~ır atftrı •~ tıdıat ~hlbl7dl. 

• •• 
- (İttihat Ye ır~rakkl Cemi)etO 

.&e......tnıa ilk w..t ~.fiil• it 
•uld•f e,,.. (pU.•rAıtılarl bu ...... . 
lan ve ~anlı ceuplar verıaj ... ,.: 
.uwaftald~ NtWe,,._ bir fll1' ı,. 
._,. 1qıl41iı tıibi. MM ı.rine W. 
Nr ,..-ef b*el.i ~...- .iç1D .. 
Mi>'I* t.rilıJ ltak1bd tür,ı .ı....,. 
lerdır... Halbuk, tarlhht '4* 1WUJ 
bir ha S&Sİ~•tle •re,tırmak .-ebu
ı;yetlııde lıulund11tu haklk•~ aneak 
ve ancak şundan ibarettir: 
o~o~ • JSi» ıe»ni .mam aımı• 

21 ia(!i pnl.) 
Attşam. ders pa~dos bontsu ça • 

bdı. TaleWer, te».effilrş etmek ·sn 
'l'ı1ıltiye :Mektebinin ba'h~,w!ne dattl
d . O ~a ba~lP Wr t.r•lıllda, 
(ıHUiJlahnw' 1Mrakala11 Yarğ. E .. 
u.ı Efeedl de ••• fı&Miae ' \arak, MI 
tıar&kaların brtttıl~OA~ ai9fl • 
altında tiDl•t ı ra JMı I~ ı EUnğa> ._ 
~ı.pıııya haıurhındıwı b r lsıtap nr. 
dı. 

( /)~ ııu var) 

iik"t~h~i'i''''~'~i~~d-~ki 
çocukların sayımı 

tNEMASINDA Bbl HlDtsr. 
MemlekeJımizde en çok 

M\' lı:n 

MIKEY RONNY 
nın 

BAHA 
Çiçekleri 

lıttanbu.lu yrnndan oynatu. 
AYRICAı 

D Geceni llyaSI 
ıw.i fillıalerin han&r... 

Proırra1111 «•~bilRMn• iÇtn 

tam seans ıııaılerınde 
,.eıittmeai. 

Ebedi Şef IJIJlll'il Vefahnda 

Ankara ve 1 tanbulda 
~ılan "6tUn m e raaimlerini yecine SESLi FiLMLERİ ile 

kendilerinin bak.iki aeaile mevcut NunJKLARI. Bütün haaılat 

HAVA KURUMU mcnfaati~e ait olmak ii.ieıc 

YARIN llATINELERDEN iTiBAREN 

SUMER Sinemasında 
Cöaterilecıekbı. 

MADAM LUNA 
En Lükı ve Muhte,em Operet... Milyoalua mal olmut • 

aylarca O)'JlUIDUf b1m ••• Siaernanaa eft tüti kadtlllan.

En cazip ve eitendmci mua~' 
Bat Rollerde: uu .•• 

Ltzt WALl>MOu..ER. THEOUNGEN • PAUL DMT 

l'lk,._SES 



-~~..Q]~'I ASKERLiK 1 tr•;:: T!!';!R 1 
lllrkiye gUref tirincıliği Üıdrödar As. ş. Başkanhtındaa: T•pekfı o,..,,. Aum•: 

de 
Alkerlıtine karaı verilmlı 328 Ui B\ICÜD eilndüz 15,aO da, gece 20.ao tia 

IRlsabakal&rlnl dün 336 dahil dotumJu yüksek okul me- H A M LE T 
.1 cfi d" zuna •e ukerl yüksek ehliyetlilerin ••• 
c8V81R 8 1 1 Yedek Subay Okuluna M"vkolunmalı: tstiklll caddesi Komedı kısmı 

T urkiye grokoromen güref bi
~ıliii müaabakalanna dün de 
N8l 1 5 de Beyolğu lialkevinde 
ıılevam edildi. 

uzere tez ıubeye miracaatlau Din Bugiin giindı.iz 15,30 da, gece 20.30 da 
KÖR DOVOşO r ~ iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii 

H 
' 

F OOKNR 

olunuı. 

ilk müsabaka 79 kiloda Adil 
•maun, Mehmet {Konya) anı
euıda oldu. Adil, Mehmede \kt 

.ıtikada tu,la, )6 lcıloda Muzaf
ler (IZJ'liir). T ıHat (Bursa) ya 
'le dakikada· Kenan Jstanbul. 
Fehmi lstanbul Kenan Ktifakla 
salip aeldi. 

usu• ransızca Sedad K. umbaracılar 
der•I 

ÜROLOG - OPERA TÖ.R 
İyi b r ho,:adaıı tifadeli Fun. idrar yolu v<ı teııasul hastalık- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Halil Eskişehır!e Kemal Sey
bn güreı,!~. Halı! on iki dakikada 
lutla Şevket Koc.ıeli Recep Jzmir 
pretti. Recep bet dakikada lut
la: ibrahim Aydınla Bahaeddın 
lzmir ııüretti. Bahaeddin sayı i:e 
Süleyman Zonguldak T ~ğrul Kon 
'a arasında oldu. Süleyman 3 
dakikada tutla ; Emin İstanbul 
Şefik lzmire 1 7 dakikada tutla 
plip geldiler. 

f 1 ki'oda Ahmet Bursa ile 
Hamdi Sıvua üç dakikada tut1a; 
Manol letanbulla Mehcur lzmire 
j 1 u.niyede tu,la kazandı. 

T~vfik (Eski,ehir), Fazlı (lz
IDİr) ittıfakla galip; S.dethn Ko
caelı Ali (Aydan) a tutla galip 
seldi. 

66 kiloda Mehmet Ali (Koca
eli). Maııtafa (Buna) ya tu8İa 
plip geldi. Bekir Yolcu ( letan
hl), Nevzat (İetanhula) ittifaka 
p1ip g~ldi. 

Gür,. !ere bugün de devam e
dılerek ampiyonlar belli olacak-

•• 
Maarif Vekaleti 

neşriyat müdürlüğü 
Ankara& (Hu u i) J.o~alk Reşit-

ten hllHl eden Maarif Vt'kill gı 
lıfeatrıyat Mild ıı l ıgunc bu vazıf yı 

Yekıücten yapmakta olan Aıinan 0-
Miken ual<'l n Vl' Ne ı yıa M d 
Muavinlıiıne de Nırnıık Kotoıılu ta
yrn eJılm şlerdır. 

TASVJld El 1-\ \R 
llllliı yenı Ne rlyal 1u !uru, Adnan 
Ötüken, Eıtebıyat l' akulte nden me
•an otdukl.an sonra Avı upada uzun 
aödde\ kutuphanef',lık t:tl il etmı' 

~ı g n~lerimııd ndır Yenı va
.ıfeaınde ınuYaffttkıyet 1 erız. 

Vall gallyor 
Alakadar Vek !etlerle, muh

telıf }>rledı mcs lel r un ve ıaı;e 
tefkılitı i~lerı uz 'nde gônitmek 
izere Ankarayn ıtmi, olan Va 
li ve B led ye R i ı Doktor L\ıtfi 
K\rdlıır bu un ehrjmize gelmıt 
ola aktır 

Bektaşi ayini 
yapanlar 

IIamiyetli bir 
vatandaş 

Jtr' ı .. at ha ber•eri: 

Macaristandan 
radyo geliyor 

ine go 

en d rlle 

lerde t•h lmlse Macar m nıeli bır 

,.rtı radyo •• aanayı mamulitı it

MI edılecektir. 

* AVl SfRAlYADAN YÜ'V GE 
ı.lrOR Avuatralyaya Sümerbank 

tarafından • parıı edilen Mertnoa 

rtnler nden bir kınm it al edılmlt

tlr Blr 'P•rti de 6nllmfis. kı ay ıç'n

.. celecektir. Sümerbank bu ytinlert 

J'ftfı yapatı)arlA karıttırarak yf'n• 

Wr iplik n 111uu vGcuda getirecek 
4.an ra fle1lec lrt r. 

zca dera>l alınak :.~tı)eıı kız ve lan mutehaıııwı 
erlw..ldere; Be,aktafta K~çande, A.,_i iktıd~ •e bP!geytıtld4t1, • 
A &) bey sok:ık namara 11 de gece işeyen çoc:uklarm tıedadlll. I 
M o=._ .n.,_ Sirkecı, A11bra Cad. Semih · _,,ım -..-ıı:n'e muraeaat. et-
ınt-leıinl tavaı)e edeı· ı. l.utfi apartımanı. (Tan 'Mat-

Nevralji, Kınkhk ve 8iitlin Aif'llannaa DerlHIJ Keser 
lcabıntla ıünd6 3 kap .Jın116ilir. Her ıertle Pııllıı laıtullll'ı ısrarla i.te11ini%. 

baası kartısı). 

(T. iş Bankası) 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 

KE,ŞiDELER : 2 ,Şııhal, 4 Magıs, 3 Alrutos 
2 lkinciteşrin tarilalerinde gapılır. 

..--1942 iKRAMiYELERi---

1 
3 
2 

3 
lO 
ıo 

>O 
200 
200 

adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık 

• 
• 
• 
• 

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

• 
• 
• 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Emme Nevzad ve HaCize taı·afından Vakıf Paıalar ldaı·e ıııden 

20!S78 ikı az numarasile borç alın:ın paı·aya mukabil biı inci acı ecede ıııu
tek gösteıilmlş olup bo cun ödenmeıııesınden dolayı l!lltılıııaı.ına kı&ııtr 

veı ılen ve tamamına ehlıvukuf tarafından 216 lira kıymet takdıı edılıııış 
olan Sultanahınetıe A bıy1k mahallesınin Ahııkapı 'cadde inde eskı a2 
4 y nl 62 kapt ve kad tı"OCa tanzlnı kılınm ~ olan harıta ıııa nazaran 

82 ad,a, 9 paı No. Jı v bir ta afı 8 bir tarafı 10 v bir tarafı S paı

s~ No lı 11ıa ali r, ceh ı 701 ıle çev ıl ve ıçlnde lıı kaç •aç ve blr 
ku) u bulu an ' m tru murabba& m kta1 ıada a an n tamamı aç it 11 't-

ak açın ~ ukaı ıda ~ :ızılı kı~ metin ~ uztlc 7.5 u 
bunkunın teminat 111 k ıılıu \ it 

1 

Şefimiz Ata türkün ölümünün Ü. 

çüncü yıldönümüne ıeaadüf eden 

1 O ikkiteşrin 941 pazarteei gü

nü saat tam dokuzu bet geçe E
vimizin Cağaloğlundaki salonun. 

da yapılacak ihtıfal programının 

&fağıya çıkarıldığını ve bu top· 

lantıya gelecek yurttatların giriş 

kartlannı büromuzdan almaları 

Protıram: 

1 - Açıf: Halkevi reiai Dr · 

Yavuz Abadan tarahndan, 2 -
Söz: Halkevi yeisi Dr. Yavuz A

badan tarafından, 3 - Milli Şef 
lnönünün beyannameei Şehir Mec 

liai ezuındaa Meliha Avni tara

fından, '4 - Filim. S - Bu 

toplantının hitamında topluca 

Gülhane parkındaki anıtına çe

lenk konmak ıçin gidilecektir. 

Resim ve tutograf 
sergisi 

Beyoğlu Halkevinclen: Ama

törlere mahsus resim ve fotoğraf 

aergisi hazırlığına batlanmıftır. 

Bu sergide ve Ankarada C. H. 

P. Genel Sekreterliğince açılacak 

umumi sergide derece kazana

caklara mükafat verilecektir. "9 
tirak etmek istiyenlerin fazla taf. 

ailat almak üzere Halkeviınizt' 

müracaat eylemelerini ve eserle· 

göndermelerini rica ederiz. 

Doğum ve kadın 
hastalıktan 
mütehassısı 

..Jrera.tôr Dr. SAIP ALI 
PÖLBAK 

Reyoğhı Tünclbafı Tünel 
apa~ıman No. 2 

Pııza rdtrn ,, ııada. her 11iPı oğl•
drıı so111iı hastalannı kabul 

Dr. Rıfat Çağ 1 

Sinir H6klml 

a ıııneına ı) 

fon 44445 

Emınönü 'X erli A~rlik Ş..be-

(941 -46<)) 
Pı' ade teğmen Ali Rızil og u 

Mehmet Z'ya 321 (39513), pi 

Siılevman oğlu 

~ 12 ( 13386). 
topçu astecmen Ahmet Tevfık 
o·ıu Hayretim 3lb (24014) 
naklıye teğmen Mansur oğlu A
zız j28 ( 449 7 7), naklıve tegmen 

1 
Osman Nuri oğlu Ahmet Hulusi 

317 ( 31493), nakliye teğmen 

Asım oğlu Sakir 3 19 (3992 7), 
muhabere teğmen Kerim oğlu 

Tacedd.n 323 (43547), 

e satı ık 

bağ ve 
18139 z.ira eb'adında jçindeki dört odalı bir köşk ile 
(400) maheuldar meyva ağaçlı ve (4000) üzüm kütüğü ve 

yüzlerce fidanı bulunan 

Bir bağ acele sablıktır 

lstenbul: Slllvrlkapı - Çırpıcı, 
Tepe.,.., No. (t0) e mUracaat 

Acele olarak ı1ttbeye miıra::a. 

atları ilan olunur. 

Oskir.lar Sulh 2 nci Hukuk 

Hakimliğinden: 

Üskudarda ihsaniye çeşme so· 

kak 7 No lu hanede mukım Zey

nel Abidinin yapılan muayen,.ai 

netkesinde vaeiye ntuhtaç ol p 

dilenme-einde bir fay~a m~lhuz. 

olmadığı bildirHmif olmasına bi. 

naen Zeynel Abıdinin hacri ile 

Üskiıdarda Selirniyede Hamam 

sokağında 30 No. lu hanede di~ 

tabibi Mehmet Kamil Horasanın 
vasi tayınine 7 1 1 1 941 tarihin 

de mahkemece karar verilmiş ol

makla bu buaust• .itinı.zı olanlann 

yukarıda yazılı doe,-e. numarasıle 
on glİn ,zarfında 1nahkemeye 

müracaatları iliııea ~b ·-

Karyola ve Mobilya Satıgevi 
Her nevi sağlam v, tık mobilye ihtiyacınızı buradan tedarik 
edebilirsiniz. Şayanı tavsiyedir. Tamir itleri - Abajur lambaları 

Deposu: 

Z. SAATMAN 

• • • 

ICKISIZ SAZ 
........ ································ ................................... . .......................... ··································•·············· 

Borsa Kıraathar. esi Bahçekapı 
Her pazar saat 14 den 18 · e kadar Radyo okuyuculanndan 
Tah in Karakuş'un ittirakile kıymeti sanatkar Bay ve Ba
yı-.nlardan müte,ekkil saz heyetini dinlemek fırıatıpı kaçır. 
may.nız. Kıraathanemiz içkuiz ve nezih ailelerin salonudur. 

Tel: 22308 

-
r- Kitaplarınızı -
1 ARİF BOLAT ~ 

~~: ~~;~.~~.~b:~.'. ı 
leceğini.z gibı Ankara neşr ya. 

tmın. Avrupaıun model ve r 

rae mualarının Dabı8 ıd~ ye-t 
gine sa ı~ yeridir. 

Gaze•elere ilim da kabul eder. 

Ankara caddesi 89- lstanbul 

L. _J 

Ur. t .. afız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dal iJne Miı n;tssıtı 
Dıv nyo1u 104 

tıerı: P zar har:t 
Tel: 2 898 

Zil.\r•vi ve oıle Jaa•talı /art 

r. Hayri Ôlner 
ö eıt nra Bcvoğlu A b
en nıi kartısında Hasar.be7 Arıt 
l\o 33 Tele.fon· 4l', ô 

, 1 i.ı rkiye Cumhuriy d ti 

ZiRAAT BANKASI 
Jtarulut tarihi 18% - Sermayeıı: 100,000,000 Türk llruı 

Ş\1 u ve A an adedi: ~65, 

ZlRAI ve TİCAP.I HER N EVl 1 AN!\~ Mi· AMELELERi. 
Parı b.r·ktırenle"' 28 800 ı• ·ı ı·,.m•Y• verİJ'Oru&. 

Z.ıraat Baıa ... ımıa kunıoarsh H ttumbaruıa t;aıırruf beaap
laı ında ""n ıız fi« :irıuı buluna lara aened" 4 defa çeklhcek kur'a 
ile sıatıdaki " ina söre ikranıl7• ktıtılacaktır: 

4 adP. ).O('" hı·alık 4,000 lira ıou adet öO liralık 6/.ıOO llra 
' > 600 :- 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' 11- ı!50 > ı,oeo > rno , 20 • a,200 • '° > 100 > 4,000 > 

DJKKAT: l!UAr. .ır naıu paralar blr Mne 1ç nde 60 lıradaa 
atat dusmıyeolere 1k a ıyo çıktıtı takdırde * 20 Cu.laaile veril• 

cek ır Kuı 'a ar tıe" d • 4 defa, 1 E;> h.l, 1 E nnclkinuo, 1 Mut 
" 1 Hut an tar hlw nJe çf!kilecektir, 

6 
l-+='~-t~t--t--+--t---ll--i--1 

7 
,1:+--t--PK.t:::i--+.:ıri--l--il~ 

9 
ı--t--t 

ıo 

Soldat& "1t1: 
l.DarulfOniin, 2 Ek ikllt. 3 IG«ılız 

parası, 4.Beygiı. Blr a tik ılrketı. 

6.Nota. Karde lık. 6.Eıı:ıc gt-ç ı m -
yen, 7.Blr peygamber. Tersı üstünü 
başını llrt andır. 8.Şahıs. Matema
tıkte kullaı ılan blr harf. 9.Suısu:rn ı 
zıddı. Onunla vııktımizı tayin cd ra. 
10.Merdlven~n aşatı Ylf U) uıtun. 

't"ııktı da1f. a11ag1114: 

l.Şohret edinen (lkı kelımc). Nota. 
2.Bır vapı,ır acentuı. Kıııa değıl. 3. 
Sonuna (N ı gcliısc tam olduğu sıra
dadır. Halk. ,.C..umleler arasında 

kullanıla işaretlerden. Piyanonun 
tatları. 5.Silihların. 6.Şef ümit e
der. 7.(U) Uive edllır!lf' teri vapur. 
!ara ytiklt>tUen etyanın ucretıdir. 8. 
Slcım. Ava çıkan. 9. Üçüne ile dör
düncü harf arasına ( M) ıllve edi· 
lirse bir filmm ismidir. 10.Nldalar
dan bıri. ltalyada bir yanardat . 
TükilriılOrken atısdan çıkıuı ses. 

Dlnkl balmaeama ballecftlmlt 

., 
' 

ıekU 
5 6 

RAD.VO 
BUGONKO PROGRAM 

~.30 Proçaın 
8 33 )fü;.:ık 
8.45 Habcıler 
9.00 Muzık 

18.03 Orkestra 
18.40 Türküler 
i !>.30 Haberler 
ıı..45 Serbe t aat 

9 J 5 Jwın saatı 
9 O Müı k. 

, 19.56 Mm.k 
20.16 xAıu ma 
'20. O F.pı1 he~ eU 
l?l.00 Zl'raat T. 
21.10 Ş1\Tkı1Ar 

* 12 O Pr ram 
12 :l Ü\Un h'lt\ 
12 46 Haberler 
13 00 ~il kılar 
1 t'lO Oı k~ tra 

* l~.00 Pıograın 

1 35 A arıştan 

21.45 Miızık 
22. O Haberler 
~ '.4ö :::;., r ervlsı 

.!.55 Kapanış. 

f B0RSA' 
8 • 11 • 9U mua:ueı,.ı 

1 Sterllq 5. ?37' 
10 Dolar IS?. -
1 in Fr. 
101 re eta 12,95•, 
10:> 'len 

.., ç kr sı 825 

ES vi,, fAi"{L\f 
ıı,,.. .,.. l :rlbcle s 19.S -.
Yllacle 5 , 193i Erıan A..&C. -.-

; 934 ~ ........ rur..ı •l --.-
.. 7 .. J ili ; -.-

Anadolu Demlryolıa ı ye 2 -.-
1, Ba kHı ••ms -.
Merkez Ban~•aa 
Şark dejlrıa • -ılerl - -
T Irk borcu 1 -:- 1 

' borsa harıci alltn fiyatı l 
j Ret~diJe 25 Un 40 Kf. 
1 Kaha Betlblrlnı 117 ,, il .. 

k1&l.• altıa ırama 1 .. S4 " ................................................. 
Tasviri Efklr 

Nüıhası (5) Kurqhı• 

1 t«rlriJI• Ra."'9 Abone ~~ruti t,n1 ıp. _ 

Senelik ............ 1400 Kı:. 2700 Kw. 
A ı yık .......... 750 > 1450 • 

1 Uç aylık ............ 400 > soo • 
Bır a>lk- ........... 150 > 7oktur. 

ı DiKKAT: 
Dercoluıımıvan e'+'!'ak iade Olunmu. 

lkiaettetrlr ı Pızar 

1919H • 
Şenal 

19 

u.: !13 
. 9 

GU• .. tYarıald) 

Ot•· 
lktıadl 
Aqa.a 
Yataı 

im .. , !Yarıaldl 

22 L 

U57 
Kuml 
eltqrla 

27 

Kaf m 1 

49 

" 40 
57 
.tl 
il 

Sablbı : Z. T. BBVZZll' A 

Nqrirat K • C. BABAN 

1 

Buıldtiı 1v: M~ aBV8ZlYA 


