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Bu sabahki 
haberler ------· Taarruz 

Doaeçn 
Balkasrarı 

teladld 
eliiıor 

"V1fi, 19 CA.A.) - H. O.: SovYet 
Rusıadaki haı1:J vaz!yetl haitkinda 
«Bavu Ofı11 bu sabah fU maı<ınıatı 
tel'lllettedlr: 

Oertk Alman ve Rus teblltlerlnden 
ıeret alınan haberlerden anlaşıldığına 
&öre ınuharebeler Killiniııden başlıya_ 
~ Azat denizine !tadar uzanan cephe 

erinde şiddetle devam etmekl.ı.'<ilr. 
Alnıan Heri hareketi hiç yavaşlama. 

ınıştır. Alınan taal'ruzu Moskova. Do. 
n.,':.. ve Azalı: 1•t1ıkametierinde ınkışat 

.... oktedır 
ta Alınanla~ Donetz mıntakasında yeni 
•rruzıara başlamt.şle.rdır. 

R Alınan Heri har~K:etı Moskovayı ve 
t>oUSyanın en zengin mıntakabrı olan 
t't netz havzasını ·;e K.ıf'kasyayı t~hdld 

n>!'lttf'dlr 

" Alman hususi ~ 1 

tebliği 

••ı sowret 
ordaıa 
imha 
edUdl,, 

"648.196 
Bu sabah Moskovayı esir almdı,, 
tehdid eden tehlike '' 1197 tank, 5229 

Pek Cl
.ddf top iğtinam veya 

tahrib edHdi,, 
d& ~n4ra. 19 <A.A.> _ Sovy3t RWG'•- Berlin ıa <A.A.> - Alman orduıan 
nUıı ri> 19 incı hatta.;ınA 120 inci SÜ· bafkumandanlılının teitlıtt: 
R~ g~ bulunmaktadır. Dot uda taarruz hareketleri p!An mu. 

veııe ~etıerı kırılmayan blr Jtuv. olbince devam etmektedir. 
vanı ~ı Dıuhaı·ebele.· ,•ermele de. Alman savaş ta.ry;uei.eri diln gündüz 
•enn~etedırler. Ruslar aiır zayiat Mumıanslc liman testsa:ı ile Moskova 
M ocııtr. ~"*at Alınanl:ı.nn zayıatı ve Leninııradı boml>alamışlardır. Dlin 

..-... ~. tılıtitı. • Alaıan\arın ~ mık. (.Dcff,. ı.. ilri-• vlilÜ) 
t1r. 

ırler. Fakat 
.._ edenılt bir ıu-

Son Yırın, d~•ıırtıak~~le mfl. 
Pek az değ ıt saat ıc1nc1e· 

R:al!nJnın~klüt vuklıbutnı~'Jette 
lllllharebeıer Şan.\ll garo~lld .. . 

Bu ..... cerayan ctm!!ilcted: eet.1n 
~u..'l•akac1 ır. 

cuın al"(IQ bulu a Ru,,lıır mukabil hu,. 
!Un l&l1>ında ~ktadırlar. Moskova 
Dıüstahtenı mevk.t'ZJns nııntakasınd~ 
de buıunına.ıctacıı 1'er Ru3ların ellerin. 

Bu sabaı r. 
tehlike Pek 

1 :sır.ovavı tehdid edm 
Al~I§ U e !dir. 

hlücıar&ad!n n devam eden ceaurane 
ctıı.ın ştır. CIOnra •Ode:>aıı tahliye e_ 

Od~nın ta.hl" 
hlUvatfaklyet ıYesl büyük blr astPrl 
lehln:!fıki kıtaa~il e~ır. Ruslar bu 
oe nı.tl(4bn e aerı bir surette ı'zll. 
bi olaın lıI rdlr. Almanlar buna mi-

n ıunıslardır 
ecıı~· $eıh1rdeld ~rb malzemeai imha 

lllllŞtir. 

londra bildiriyor: 

Armanlar Moskova • 
nın Çw~buk dOşmiye • 
• cegı kanaatinde 

imişler 
Lonctra 19 <A teBinın ' .A.> - •Times, ıraze.. 

1 
f 
1 
1 

AhnaD tcıpçun bir Bus 

menlhıe k&ı11 tnp •&eti
ne bafbyor '" AlJDan .._ 

terleri Jlankitı takilt 
edi7orlar 

Almanlar 
Moskovaga 

45 kilometre 
yaklaştılar 

Alman ileri 
hareketi biraz 

yavaşladı 
«Diine muaran bugün Rua
lar çok lena bir duruma 

düımüılerdir» 

Alırı&ıı 8~1m muhabiri bildiriyor: 
vanın llkOıınetin1n ııözcU&ü, Moako. 
lbeıneetıı~a 7.&pte<lllmeainin belcleo.. 
kü bundan nıatbuata blldlrmletır. ç ün_ 
teanıne1 ,A_evve1, techisatı ~l.A mll
larının O-u bilytlk 'l'imoçenko ordu. 
ıararıa r!:tyeeı tarafından şiddet ve 
tahkla tan ataa edllmetıe olan ve ua.. 
bir nıınta.1ca z1nı edllmlt bulunan dn-ln 
n*'aıa fbertndek! müstahkem 

Al nn ahn.nıaın lAz•mdır 
nıan ÖZCU&i1 • Ja alınına: , Mo•kovP.nm htıcum. 

Sevkülceyı san'ab icablanna uygun bir 
Rus hareketi : Odesanın tahliyesi 

Yazan : Emekli general K. O. tından ı b(brUk zııy:ata aebeb olaca. 
dan k • Alınan kumandanlıtınm bun. 
illve ~~it arzusundl\ oldutunu 
ru ış ve a.ynı zamanda Moskon.. Son kırk seki.ı saat r.arfmda Sov. ,makta.dır. Muhtelif kayna.tıa.rdan a.. 
"~ .... aç bıra.ıc11arak zaptı tıymetll bir 
t n ·~ ltayıbına maıoıacaüından bu eeıı. yet Rusyanm askeri durumundaki lınan mütemmim haberlere ıöre de 
dUşın BOka!t nıuhareb~ f.'T! yapılmadan bUhranı te.şdld edecek yeni hadıse:er ehemmiyetlloe bir Abnan ,kolunun Tu 
)&n e~eti b.naııt'nde olduğunu be- vukubulımlınıt~ o.m&k!a beralber bu la ~ln1 aldıktan sonra, Kalenln . 

cDaiıu ştır. bulu"an ehemmıyeUl blr fiurotte de. den MılSkova p.rkına inmele çalıt .. 
ho!4ll ın Teteera.ph> gaZ<!tes"nin Stok. V\Ul1 etme~dedtr ve büyük miktarda mı1ikta olan Alınan tuvvetlerlle Mos. 
~nıa~bıı:tnın bildirdi~ ne göre, h:ı.w, zımıı VJ pıyade kuvvet!erınden kova şarkında. tıirl•rek tıpkı Kivef. 
Jı:: Iotn tr lcbır D<>ktada Kreml"ne 80 " 
l&rın ,:ıdtaklaşmarnışıardır. AlnıaD. müretıkeı'b olan A'ın.'ln ordı~a.rının te olduğu glb: Moskovnnın evvell u..-
e41 ın zse Y• kadar kazanclan ınkAr şimal !kt\.Mıdlarında cılmd! geri.erinde zak:tan çemıberlenmes·, sonra da ya. 
"• karçııa de zayiatları muazzamdU' bı.rokmlıt oldukları K: leninden, J r. kında.n tuıo.t11masını tahakkuk et • 
~e tu.ıa~rı nıUştillAt günden kezlerinde V1yas.ma. şark mı • .. 'tlı:meği ~c edlool~l meydana çı . 
~n ıre1~ktır. Muhabir. Aiınan. dan <Ve cenu!> ika.nadlarmd-a fia gen r gibi olmaktadır 
~.,.,,,•hın .,,,, nıalfunat sahibi bir , ·,,.~ı. ' ' 

r-··----···--··-······-··--· .. ·--·····----··-'--·--.. ······ .............. , 

Kocasını 
boğan kadın 
mahkemede 
Babasız kalan küçük 
kız annesinin kendisini 
de batmak istediAini 
mahkemede söyledi 

: 

Fakir talebenin 
yaşama şartları 
ko laylaşll rı laca k 

- -----.. ·- -----
Yurd meselesinin halli için 
tedbirler alınıyor, mevcud 

sıkintı garı yarıya indirilecek _____ , .... 
Ankara, 18 (Hususl) - İstanbul. 

da.ki tettlkatı lh!lkkında beyanatta 
tıulunıaın Maarıf Vetal Haaan 111 
Yücel Yilbet Mflhendl& melı:teı,;. 

nln kın. bir zamand'a en iyi bir 
tanıia iflemesl için ır:arurl olan va. 
sıtaların temln edilecelinl söyle • 
mlş: •Bu yıl 54 n1ezun veren bu ku. 
rumumuzu, ilk atızdoa 150 mezun 
verecek şekllda düzenlem&k Cüm. 
hurlyet hükOnıetınln kararları a. 
ramndadır. Anknrada kuracıatı • 
mız Yftk.sek Teknik okulu l!e istan. 
bulda.tl Yüksek Mühendla okulu_ 
muz beraber çalışt.ıtları zaman 
şimdikinden daha genl§ ölçüde, 
fa.ka.t Uerl yıllarımızın bu ala.nda. 
ts 1httyacına ancak cevab verebl _ 
Iecelt surette yilksek teknik elema. 
nı yetiştireceklerdir.> 

Vekil, GUzel Ban'atJy AkademL 
slnde ?e Yüksek Mühendis okulun. 
da tıdrer mimarlık şubestnden her 

ikisinin de devo.m edeceğınl sbyll. 
yerek kitaıb itlne ~eç.miı ve deml4. 
tir ki: 

Halledilmemif bir me.se1e olarak 
Maarif Veklt!lğlni bu hususta işgal 
eden bır dav11.mız yoıct.ur. İstanbul. 
da bir kısım kitabların bulurun.a -
m.Ul, lbasma sayı.cıındak.i ek.slkll1t • 
ten ileri geldlRl lÇin, tnm~anma. 
.!l tertibatı allnmıı ve bu kltab'ar 
cildlenmeleri bıtt!kçe satış yerleri • 
mlzde plyasnyn arzedllmi.,tır. Daha 
da noksan çıkacak olursa itmam e. 
dJebllecektlr. K~ıd, harf ve cilde 
ald 4>11.'k ve te: gibi. malzemeleriınlz 
vardır. Buruar ıbulurunasaydı o zı. 
ma.n haklka.te:ı bir kıtab meselesi 
olurdu. 

Hasan Aıı Yücel, Tıb Faktllte31 
balebesinin daha :ı;.ha.t blr tarzda 
hasta. görebCmesini temin lçln tL 
ntverslteye a'.d yatak ade<llerinin 

(Devamı S nel aufacla) 

"--··········-····· ............... .._... .. ..---···-··-··-··-·-··-··············""' 
İmıir, 18 (Husus\) - Geçenlerde r• t ., •1 ,. tı 

Çeşmenin ova.cık köyünde Aşıkı ııe ıya romuz gerı eyor mu, ı er ıyor mu r 
blrleııerek kocasını boğan Vecahet 
adındallr.i genç kadının bugün yapı - -

ıa.n muhakemesi çok heyecanlı olmu.ş. t• tr d ı ı 
tur. Siya.hlar giymen Vecahet mıah.. ıya o an an ıyan ar 

emecle -..md olata.k d~ 9 ~ .. 

fii~ Hatlc• ile ~ pllıı •• ı •• 1 ? .: ~:;":':,..::"'..:.:..: neler soy uyor ar 
nı, annesinl:ı ve 4pkuUn Jpin ucun -
dan ıutaraJc babuını naall boğduk • 
:tarını, 9nneıslnln kendl8ın1 de boim&
sını Aşıkından istediğini anlatmıştır. 

Doktor Celil Tahsin'in fikri : "Muhsin 
ayrılırsa şehir tiyatrosu yıkılır!,, 

(Yedek snbaylarımız and içerlerken "' 
il,,,,,.,,, ... , .. ,,<>, •. <. 

~la 1 Te:sr!nitWYel tarlhindenberi gerllerl.nıM k'alan Kıı.112ga. e.n .-o- ~~lere gelince: Ruhi, hi.s.11 ve *"" ,. ~ ~""' mubarneırbıde v:aya ~ğru icrasına lMiJi.iI old.uk. evı se'beblerle Volrın ile Oka ne .. l 
Uiin1 lııtid111ıı b~·iklert.nı u.n:n.lıı et. !arı m,ı.t oı ıtaarrurı:ll!l'na. i ıarasında bir mtid:ıfaa sahası 

e1ctle<! ... 1 deınm eyletnbkte o'd~ ıa • ~ 1... (Devamı e nuı sayfada) 
Diploma tevzii merasiminde yedek ıübaylanmız and içerlerken. Reıimde Meclis R~iıi, 

Batvekil ve Vekiller ıörülmektedir. 
• • t ,.. ·..eı~ 



2 Sayfa 

r-l-f e ı Q'.Ü n l Reslall Bakale 1 
~ 

japong-;;d;ki 

1
1 

Kabine tebeddülünün 
/çyüzü nedir 7 

\.. EJa.m U ... hsil J 

J apoll)'a serpme bo7a ile J<&Pıl.. ... ...,....., .............. ,. .. 
kından bıı.JuJdı mı bir hat, renk Ye 7ı.. 
tın baJltası lllalinde ıörüJiir. JaP9ft 
milleUnln ... aiJU81, bAWJIM Jıtb'ü 
8Umayedarlar, uA:erler ft lii&re olarak 
birkaç parçaya ayr!l.na1 a:ınılmasınm 

Mbebi de budur. 
Tabi~ anla1Ullllldl ~la e• bl. 

r&z uzaktan lııalanılk, kürüll Jlatlsnnı 
llunat etmel llıımifır. n:ı takdirde an 
lanz ki dL? siyaset bahsinde Japon mil. 
Jetinin di91niıt ,,. ıörilıt teldi ........ 
A)'nlık nııl1li .. &ikaaıa ae 1"'1ı:llde ta&. 
Wll edl~fleedf n~aınncla b:ldar. 

SON POSTA 

= = Büyük adam/an lıerlwslen ayıran fark 

Birinciteşrin 19 

İngiliz ve Ruslar 
dün Tahranı 
tahJiya elliler 

Tahran 18 <A.A.> - SiYul v~;ye~ 
tamamen ietl.krar bu;muş olcıutunaaıı 
İngllız - Sovyet lwV\•etleri Tahranda 
anca.it !ükOneıtin temin! için !Azım ıre. 
len mttddet zarfmja tca•mışlardır . 

İran halkı bugün :lo.glliz ve 8ol'Jet 
kıt'alarılllll Tahram terkt"ttiklrrln rör M 

müştllr. Şebrin tahl!vell buglln bltl _ 
rilecektir. Yalnız Rus.vaya g'inde"''c • 
ceİ malzemenin :ıevlrJ ve Kahire • 
Tahran hava yelu m!lnakalcleı"n n tan 
zimı Jçtn blr.Jcae tıüb<ıy Tahranda ka. 
lacat+.ır. 

Fakir talebenin 
yaşama şartları 
koJaylaştırllacak 

Mlllı pillti1ıanın ve. milli poUilkaı'a 
su &eekll eden •MJ0 l\, Aııyahlann ol 
malıdıh lıai*8inln •6letll bir Da i>'st. 
tan dotdwtanu billyomz. Hrr yd iki 
aUyona yakın artan nüfıısunıı yerleş_ 
Urttelı ya ••hmdl ilıı&lyac-uub, kw. Aır- tah1 Geethe latilnaaa Cllarak bw ~ illa: . Knmuvel, ~ P're41ır.ri1l, BtbD Pl*o. Birinci Napel7911 Sl1ll tartlle CRa11tımafı J ırıeı 5a 3 !ada) 
ı'm"k Mn Krda bulmak ihtiyarın<'J'.ı. Harekete r~menln kolay, dU.ünm'"llin ... , .._.... • ..,ta taAıllı ....._ ..ı elmuş birik almaları llepiru· Cm •J'ınn faril ~J'i Ye karan taL 350 lla 400 ıtadır a.rtı1·1Jıwı.s1 etrafır:d:ı 
adlıstrlslni deY11•malı: kin ilk m;ıı!cle nin ise daha &iic oldlliıınır dikkat etınqt~. ilik dnıe;rt ldt detfJae ya.le em ~ ıra.,.aıum;, •lmabnııdadll'. tedıblrler cterpıf ed ldiltni sö edık 

:.~~i~!~f.~:f;ı-,l--......... -.. -............ _ .. e .. ···-·-h .............. : .... r.... ... ....... ........ ..----.·-·b ........................ 1 .................. -.......... -::. ............... -····ı··-·· ı~~ =ed:::ra: ::7::ğ:~ 
~ wrmfye phfh. Palı:at btt te. e r e r 1. muz ancak mevcudi!n gelli.F! mesi f k 
9P.bb!lııfr.de llar<1111 na m• kıabil k~ _ l1nde ve az n.s!:>dte çare bu -.bud gi,. 
~ 4•tatıa• söN». a..,a•!la lnıne. O m.!2 yurd meıseles!.ni, bu 111 &ökten 
Gni. ı. .. u&erenla k•neiel. Amerikan111 Du··n bı·rçok niversitede açıhş hazırhkiarı ,. ıoımasa bile, bu husustal.1 nkını.:yı 
b.vefüıJ. Olur mu? hiıÇ olmuea ~"yarıya indirecek !l.I_ 

:~:.~;:::~;.:~S!-EE,muhteki_r yakalana., -. Gelecek_ yıl nniversı·ıeue --- ~::.;:ı:;:kl~ı!~e:!~ 91:at~= : =.:. .. :::::~=·~Irak aohytye verııdı · ı·b l t l b ) .J b!;~:~•:::a~i- ~=.:·~~.u~-::..u:;·,~ 
::" .tr~u:--~-=~.~d ım ı an a a e e a ınması mine dikkat l ıde:.e:::::·bbJ Q<>k üzen IÜf 
•andan ibaret detfl: yaşama şartlarını ko1'lylaştmp daha 

..!ı-:n;.~~lt~D .=~:~~d :::. <eLcati: yolrl>) Jiyeft f'" ·~CG• ı·çı·n tetkı·kat yapılıyor lT .......... -;::;::. ieWr sahille. lnlfhat Ç&llŞmala.rllll temin edeceğimz 
_...._nm __._ .. 

1 
-•• .... b._._e --... rd an«le 50 ~it ôdi _,_ -. günler yakınd:r . 

...... ,. DnlWOU Y~" .., - ~-- L._J . .-a.ue ie"YeıJ seJ'ek ()eolZ,YOJiafl, ıe. 
,,...,._ ile lleaftt ma..r•tı ...._ PV&anJu nık Şjrke&iha1rl7e vapurlannda .._ Arkeolof mimar J'Pf .. rlll7or 
la ...._ blıflnn1" l•llMtPJa qlUr - _ _ babJan llllıYrü .-... akpmJan Ad.tara ı. <A.A.> - Haber al~ığı • 
Wr abluka 1rovm11~ul". Amen'kaam ese M&hmudpa~ad:L manlt'aturacı Prod_ B J 20()() k da bayrak hJl.w nwıimıni, ek.e. mıza ııllre arkeoloğ mimar.\ olan lhtl. 
rinl &Mltı- insllifol'f' ıie •Jlli 8"11 J&P. romo AHoi adında blrl, 480 turııfa sa.. U YI genç aydedilci1 terfi eden riya Wtibaşı ~Jmiirde, kir ve pas yacı karşılanıK üzere bu ders yılmda:ı 
..... Felnnnk müst.-ınlekrlerl ti• &J'· tıJıması azını ge~en .tuma11 550 tu - d tl • • • 1 • ) 1c1n.e IU taıfQa ifa etUrllir. lbL itibaren, Güzel San'at!ıır Akadmı'ti 
at &edblrlPrl ahnı~. ruşa .sa:t.arke:ı ,atalnmlf ve hakkın_ oçeo erlD lSlm eri 8ÇI iŞ günü bildirilecek bali Türk ba7ratının eekilmesi ye ~ mimarlık şabesl •Uç1hıell ~~ 

l!ylll ayı ieln ıJ,. fta.,._n p~Jnl da - lndlrllmeal mı:aanea bir nlsama ... =eri arasından !~ ,J•cek d.r • 
Ja~tm1 ~iMtı , • ..._.. ...... Tal7e. da :;1>~:z:~~r~1~~:~:rın15 'Öni'venltede yeni dera yılına ald lnaeıaıt talebenin lmtlhena tlbl tu - ............ r .... ., en l1i taüıik e. genQ&en 1t·s1, Maarif Velc!llitf, diler 
tin bir 111rr - 1 7aperlNflea .. rk ıe., -- bamrlıtıara devanı ol·--.. ~adır •··ı denler de harb d-lı blrliklenm· l• 1 lldai de ~ tarih kurumıı namına --·ru"" -ta""'. en cu·rmt.me..,.,ud ha _ _ ............ · "'ma.sı eV'afınd." tet..tf.k er yapmak. - - ..... 1 "' ı ı ,_ ..... , il ,.,.t. ferini ima ederelr: 11.u ~ .... '"'" i" ~'-- -••- 0 '-t- Jü&·• dlr. ~ defa ........ - _..___ anı.eo O!!I m mar o ara. .. ye..,., ., 'f'ı ec ... , •r . 

......a.....ı.......... 12 ... _,,. Jr uune.- a.e .. or • 11• muhL&jif fa.. ta.dır. E.9aan .. _ a•ne ""'-·--·ıte kinı " -- -ıı::ır, Bu gençle• ·--ı ·-- da ı t b 1 .,,. - «1aponya fffn anttı: ı.ntıete liDde ., _ ___, Ye •W'Uf& _.ı . kültelere a!d 1 _, "' uınT..,_, - • _.. - .. an . s an u v· 
- .. meırr zamanı ~ ir.. --.a..r.\ıan '"'in bu fia~ aat .. -~ıklarını kadroları hazırlamış ve Jl8. IJubealne imtihanla. ta'ebe alınm:ş_ de iken oeldlea •qa IDfirilen ba7. nlvers'tesi ~ faJtilötes' arkPOlı)jl 
• " .. ~ ..... ,, '1111;'1'........ "T ... .r-l"' Ma.3.r'f Vekı\'et1ne g:~~.... 1.+1 B •·- rak lı:ln. bal'b den1'1 birlikl~rlnde d l .... d d e1 '"l rdl dl. Falfat JaJ'f)n BasvelrW Prens Ko. 8Ö!Y' emJışlerdlr. .Halbuki lı.cnruler!Ddeıı ı • u ... uerm ~ •. r. u ur. ern E'sıne e evam ecer. e r. 
-e _ .. .d. ___._ - ._ 1 ~, 1 sene ttnfversi.te doçent' erinden bazı ı tt ,__ ~ ıftıl ~ __. ~ T&hsilt~n1n de•nmı mOddetme• ..-m 
- _....n._ .__........., -· ,,. .._ ıaldıklan toptancılar el!•nııdek M • • • nnd'l!i~nln muhtelif takllftelerin 7a vaziyet 111'-IMle ~Mllr. w. dfJerfn bUnı mı e!t , bn d~ 
Pon emellerlntn 911th '"'u l1e ~hı; faturalarla malı '7,5 kuruşa sattıklııM ~arı profe.:ıorlüğ~ terfi edeccklerdır. 4e de19m etmekte olan gi!:I deTnsl takllmle •Yftll ••an YI" INUfta ._, ...... e v 1 .. e,:. · o.an 
Dlümk. iin olup olamı'·~~~·-ı ·-·--·-... , Bu ·"eni prof·~"ı·Jer n •·ım eri ~n ver ""'oı:ve. mernn ° u'!l,•!ln sonra ...,_ • ·-·ııı:- _ ..... u- ......... .... ·' rd S ı h'- " .....,u · .,. v • - - .. ,..._nları da .... .n,_,_ ...... :..·t-ekt'ır. khnsenln __ .__ ıı...-•.J•• •-· tbl"r• Atnf'rfka 11 .. mn~allt'l'f'Ye ~ritıme. rmı ..,..,....: .,.,m f•e .r. uç u ınu ""' - ... ~ .. - ••a ......... _,, "" ""' .............. _.,._ ıaıerı dahil=nde ver!lıocN: ft11'fe'e•de 

... 1 1 ........ ınd b t t t . llftur sitenl.n açılış güniJ iblldirilecekt r. .r.., •• •A ... d . Ik 1_ b fahll'llıut aeefhMsl 'H ....._ ,_, 1 ~• ~ J'I Rrdh etti. l!u ytiıden • tiçHl pak_ • r er ıuı....... a za ı u ıı.m • &ı-ı,...., era;. mal imt ııanları u ea ı~st'.ar:- P"T"'T' 

* 
~en ~ ... - t'"addealnde kmıdu - ttnlvers,i.'teni:ı mtıhteLf. fa,k111telerl - .. V'I ... 71 alnde va.pıluat ve 1'niver.sı.. ifa ........ .. ........... ır...... ------

- ~dlnlnll .S ..._. elan\'. ~- ..--~ lg k mth11nı ge Tm ş l1s me -.,... 1 
_. 'her MMe ......ahlltw . ..._.,. 

t'lt ,...., tCAJnw m"'1ı._ ...... .Ja. ra ve llbtı:ık tlcare~MSl sahfblerl ne 
0 

unu "'
1

• • e te 31 Birincıt~şrinde mcraslınle açı • b"ar ~n eden Jlöt1"Rllh bir Bu'g1rislwda Çlflk 
ponya •l•vhindc afak tefek tarizler çık. ihsan Ortaç ne Sc0 im kend'Ierir.e mü zunl'arının :Ca.yıd ve kabu.line, dev:ım lacak:tır. nlhant Yf'n!H!k 7erlnd .. dtr. Alısl 
•ıva 'h-kdı. raca.at eden rnüş·e:ı:ere lastlk olm .... dı o·unmaı1dadır. K.a.yıd muame.esf bu M:wrl! Vekili Hasan A Yücel tl - hal cJ11Vr•lıı.rımaı rencide ediyor. s·k·ntısı başgUst3rdl 

ı. hattl '7 ..._,... ..a.r-, ,...,,.~~ tını aqrlemi.ierdlr. Fak.at. dntkiın .nM ayın sonuna ksda~ devam edecektir. 
rba meftUu lia e#.lmealftlr. Fabl a "".ıtpıt.n arama sonunda 50 çift Bu sene yeniden ttnı~rs:fte.re 2000 
Japon emf'll.rfnln lıudurf•ı belli oldu_ d .,, 1 1k:ı~"' ı ,.,,lh nlıı.. kt.a 
tuna röre tahmin f'dileb 0 IW. Ke Japea l.ilük ol.dulu meydana çıkmıştır. ~ne n .,, .. o una._,. a ..., .ıma b 
emellerini• luluna Amerikalılann nr * SUltanh manıında Hcvuzlu han dır. Bühıs.n F..deblya.t. Fen ve Tı 
diltlml onde rellnee ... bfr 11111... da ı.ıem tıkcarı J'lHpo Lni piyasa.. Fakültelerine fazlA ta!ebe kaydolun • 
aaamı Anrlo • 8'1.L."Sftn taraftarJarmın )'il s&vkettitf 5 hlr. aded Tlko marka ına:&.ı.c:1r. • . 1" 

nivers:.ten1n açılış törenine riyuet e. 
decelt v~ bir nutuk söy!lyecektlr. Ll _ 
aa.o muıa.111.mı yeUjt;m1ek üzere 'Oni -
nnıüe Yal>e.nc:ı Dı11er mektebine alı. 
U.- tald>elerln ımtihanlan da bu 
ayın 2'1 ,,. 21 ıncı ginleri 1apılacak. 
ıır. 

neert atında slrbena Ve ti1le ili• dolma Ulemi f&hff nat!ar!a sabnış Rektomik önümilmekl yıl ıçtn -
• flliyorus: 11. ' nJıversitenln lbaZl fa.kllltelerlne alı -

_ Amerlb ım yılındanbtl"i Japonl"i meydı:ına çık:ı:-alt ıhtiklr .suçundan -------·-------....-----:----:---:-----=:--::-
,... ~~ ..... eu..tt .... k1"ım 7Ualamnı.t\lr. o·"" ., A tl d et Araba tar ilesi Bete-
..... , ... ~ a8a..a•• .. ı ı * U~lur un fül'lkalarında ıger Yl aye er e 
hllen1a .......... c'l'ien • 'h'8» 1, feo .-muru o!an Alddhı Davu ıa - f ı ı? d"ys encDmeninde 

Olur mu? Sofya 18 (A.A.) - liüktlmet şımd1' 
ki halde her gün et tstih?Aklne mD .. "-------------'J sa.ide etıruii+.l!'. Bunun aebebi kesi!to 

• hayvanların d'rllerlne olan Lhı.&yaç " 

70 Yaşındaki• tır. ıcq,tüler, earık aıkmtw ~t 
-.un•. wr r ı• .... - .... na 

ihtiyar, yoğurddan - ;;ra~i~ıar 
zehirlenerek mi öldü Ankara 18 <A.A.> - Btı«ttn 19 ""° 

yıa atadrnda bfb'öt b'r merath ~ 
Yaar • tw • .._,$ ı, $aaaha71. Nan !Dinde l>lrt de İstan.bol9 gttlrdili 14 İa\ arl naSJ i 

.W, •R1t11 K"99 Tl1 ve Mt9a Cbl •· lira ctetertndP. bir ÇUV'3l unu fahiş n. l'la& Mürambe KomlaJ\1nu, m:ıhte_ Benzin tabdl.datından WJmra oto ~ lht:yar bir ltodm Ja Kara • 
ön(lnde yapılan liır mftelanndl\ sari' 
blye İdman Yurdu _ !ttaatMlXM'G ~ İ 
Ankara«GcU _ Dem. ... ısporu kem -~"!7e.~:..::~ a.Oa •lira.fa satmıştır. Hf nıA.yetlerdet: et tıatıırını Ga:en.. l>üs ve ıt.aacsl sef-erler"ınin aaım:m do_ ~e mangalın iatiine 

__,. ..... ,....,. ıkt__,,.e lıaarlll'.j M5ddelnmumi·lk Mfjfycye -,erilen mek ı.ç.n a'A.kadar makanU&ra mi. Ja,yısi!e BoAnzıçl ve Adalard:ıkl fa~. tliiıerek yandı __.-
Alllle • ,.._. taralllıdan Wr .,.._ tMa 4 nçhı mltkında takıbata G&fla - raca::ıt e mtfti. tıt o!aru AfJon Vi. tonların tstanbula geUrfldığini n • _ J ;yenmiştir. 

'* A-••111 JQo~ 9111 •. ll1JIÜl I5G'et.inin cevabı ~lm~tlr. Bu enab. lıectıye :i!ktıısad :t.ş:eri Müdü:-lüğil tara. Şii}1lelt bir ölüm h~lletı a411~ 1 ft A D Y O 
ta feshetmesini W\yeeethll ..,.,_. * "8ı& Mil:nk be m~ur!art dtın dan Qiren:ldlğlne güı:e .A:l';ymıda et fından bu tnyton'ar ~n bir ücrd intikal ~r. Hiı.dise şudur: L-------------= :,.. ~ı~~:r=,•tııbim ıaJtt.rda sa.klanm:ı mat but ıı.a.tıları asgari "5, &Zlmi 50 kuruştur. urlfe& ıtazma.narak 'be~ed!ye mcü - F'atihte oturan 70 yqında S8ley _ .PAZAR 19/111941 .... nr 
•••elı:le .. dence ileri ~-. ._ mQll)mrdır. J'ıncancılarda Vıhra.n Ber D'.ğer vilA;·e.t.:erin de bn .!eviye iiR. ~nine verildtğ!n1 yszınt;Jt~ man ismtnde bir adam İtfaiye cad _ 8.30: Saat ayan, 8.33: HeJlf 111ua;; 
Mleceltul _.,..._ EIUell Awl'9sa berJıaD edmda bir mataza ahibinill r1Dde okluiu anb4ılmak~dır. Bel~ c!a!mt encfiınen: tarıfe ~ des1nde bir yofurtçu diitklnında JO-ı (Pl.), 8.45: .ı\ja.n.s mberterl, 9: '!: , 
am l•••&sQW • 9oll &aamJ11 eflmbe elinde .-1 obnadılını aö:;liJerek müt urlnde!lti tetk.lk!erlnl ikmal e~l§t!". lurt JUten blrdenblre fmalapnJıl ve mthılk <PL>, 9.15: &vın ga.tl, 9..- • 
,., "" ıı .. J,....1.-. lfla "* terileliae a&q yapnıadılı «6r'ülmöt, ,..-........................................... ,\ Encünııen Belediye tktısad 1Jlidurlu. ---~--·- '"-ra-- ,..__. __ ~, Hafif mflzik C?l.), 12.30: Saat a~ 
aflr lılr 4lal1le •11 .tmİI •~ ~i. lııııtaı ~ arand.f1 aman mtı - • .._.... .... _.._ ..,., - .....,...._. alan. n •· AJ-
.._ K.....,. '"Mnell .. ~e ta. h1m mı.ttaru 90r ...... t-ı bt!'B!. ma_ Çarşamba gUnO . ffttl'ttn tetlH ett!~ r~tıarı biraz ıazıa ne ıkaldmlmıştır. :raaı 7Çllan teda.. 12•= O,Sn ba• . • d•• 
........ ell •••• ,......_.. Zira -.- ~..... bu!.muştur .• \.relbo üer~ tarıruı Pa - vlye re.-..en fenalık git.tik"• artını•, balberlert, ıs: Muhtelif ı.-n.ıar 
lllfs --nn .. ..-.... nlfatura etJUl bulunmq ve .suçlu °"" Y" Y ... rJrııı.r. •• ""•: Badı9 aak>n or~ 

.. _.. -r *• bbtM "'811. b mrtesi D'ünü enciımende kat'l teklini 1"'-•~r adam kıaa bir müddet aonra. ...----~ -.- " ranı.ntn ael!P.11191 •as 9eltlaealnia ..... ba.kkında. l&blt tutulmuştur. ayram ., lll.LWJ'• iı. ı•: .... ..,.n. 11.31: Radyo caJ 
......_.,.... ...... ~ llllııabre. 0 ala.c9k -re alüadarlara bildirilecek - ölcniiftür. _., orkestrası, 18.40: Fasıl heye~ 
ininin menfi ~ .,,1'111C!Slnde cörll Oduncu'.ann beyan· tsea.t.ı 11Mf1Htter'ls9ı tir. HAd1ıse müdde1umumnıte bildirile. ıuı: eaa.ı aran n aJ:ım ııawrıe 
1enn. A•lir •ef_..ln aldılı ~ .i ZI BiJ1ndteorln Ml Çaqamba - rek. adJ~ taıbı.a.1 Jlnver Karan ceı1e. 19.4ı5: Sert>est 1 da.kika, 19~ p}1nO 
- nlD ba 1"119raaa .... .... ...... namele.'l"ı· m:?rakabe göııü baı'fam oldutu i1AD olmıur. Daire ve ...ldebler dlrt süa di ........ lllmlıtll"· l>o'lı:tor ölt\mil S<>"o!arı CPl.>. 20,15: Konuşma ()f,... .......... "- ... _~ t9lıbell _.,._.._ c:Medln Morı;a kal • ı1C _.r .. 

Ja:pon ın01etlnin mım Ja.-. aba. k • • Sad~ rr&. ~• dırılına.slna, yofnrdun da Tıbbı Ad. lekler konuşuyor), 20.30: KarJf f'ef" 
W'l bah.ıdnte bir kQtle ~l eUiiW. OmlSYODUDU tatmJD En iJi bi Sor. Şeker Bayramı mllr&sebeUle res - 1lm ~ar, ~l: Zlra1t taAcvıml 21.10: -
all('ak b., il Ya.fi"''"' tıını·1r "li t;nr·._ - - X:- ml dlh'e n m~m• onllar 6.. 11 ~yahanesine gönde: er.ne ka - ~:ı·• 
de a:mN1tn11 ~'"'*· ~Kene. etmedi ~ ~ rar ftrıniftlr. :rn ta~ı ve saz 8enııaiai, 21.bi ~rl. 
1e ltu li7uetl sulh ,.eh1 ~ tallülndt 27 2.ı 20 nlmtbıdekl Çarpmba, Pn~ w JCı.reg11mrftkte oturan Fatma il • aonbaılıar at yarıtl&l'l ne lfll'-
-.... nnnl df!nemf!ltl, ll't1W'ff.ık ttlam.a.. -~._Miir&kabe Xomı.vnnunı.n b.r Buğday: .. A "'" S'l .. Cı.mml günle~ı kap:ılı kalncaklardır. 21.45 Oda musitıat. 22.ıo: oas>' ••• tll 
~ -tlS'ue ..,w Arpa : .,.... - . millde ya.ş!ı blr kadın da oclıısındaki ff .,.. 
••. •- 1erla• ..W-. seneni llitaldl • ~ımbıdeki odur.c.ular, el_ O.Om : 234 170 11'1 Ba.yromı tak~ eden gth: cumartea;. muıeaJın lstüne ta.paklanmış, elbl _ r.lğ! (Pl.), 22.30: sut ayarı 
~:.:ı"";:• 'l!ı:'!:,' ,!~ ::.:-W!i ~:n ::.::::::. ~- Bayram aamaa j ye raetlıw:ığı takdirde dairelerin o wf t'Gtutmuı ve ncudiln1hı muhte. baberleri, 22.45: 8pOr aerv!51· 
,..._ _ .......... iahahkulı: eWıilme.. 1azınameıer blr eld.! toplannut. fa : s~. Da. 'gün de tatd yı3.pması bnun icaba - lif yerlerindc!ı yanarak feci şekl!de 
ilinde ınılb YOlAJlchn 1enn ka'YYet ,e tat. mö.rrecıa.t.ı ttoıniayonu tatmin et. vasatı 8 55 tından olduğundan resmı daire ve ölmüştür. lstanbul borsası -'"""11 leerlt\e edtheetl saftftill1 .,. .... .. .....,.. 

r11'17ora. -
1Bhtlrtbldir. 

, ... t w. u..aau..tz.ee 7tl9Ull ,.._ .... ~ ....... EJ..,_,.. ,,.,..ı,1,.,;1 ··----··-··. . ........................ 
TAKViM •tinci Tepin 
a..ı ..... 19 Anlıl ... 

1IH ı• - .... -1'8eıTspla ......... Hı .... • 941 1., 
Gurm; 

Ramazan IM.iAK 
s. o. :s. "· • 11 27 ' 

., 
12 5:4 ıı 11 

Otte iki MI Aır ... Yts. 
li D. s. .J. .... o. s J . 

v. u • ıl "1 ., Mı ı.a 56 E. • 8J • 17 ta - 1 •ı 

msniftlr. Bunu iılir. beJanname ı:eanı ı 37 okulJar ge!ece« Pazarteli trtıntı aa!>a. -----------

:.~..w~::ın_::ıı:r ~ \...-. ...... _ .............. - ............ ~/ 1 hı açı.Iacaıtlardır. 1 4•kerllk işleri 1 
da l(P'rJlmuına eebeb ara,. lira .. 

Şeter BaJ?UU,. ctbnburlJoeı • 7- iSTER iNAN, 
ramt tlııtlleri 00nutıur. Bu mlddet 
arfında oduncu?M ellerinde bulu - 1 s TER 1 NAN M A 
mıı ltıDtlıan tuilmll, lteallmemtı libl 
D9t1lere .,-ınrak n ~ttde, thnln • ' 1 iri lıir nbo makL fediJorlar. Fa.kat ~dl anlatlım ki, 
-·~- bulund ıı. taa ................. _...._ ...... ~ ul'rata uflan ,-orulmuştar, 
__,..,ti aıtmda uaunu • M'•ll'nk .._, "• '1lr 8d tenemoı en t.aşta relmm 1lzım ol:ın r.n ':'· 
db edenık tıılklireceklerdir. Kom19yon, kiemııııll. ....._ ....._ • .__ llt propacanda ,..._.. döşinelMPllf
Derkle ftlecetl ~rları bu teferrü.. • uı alnla •ahr ... _....___,_ _,.., ... _ ııer.tr. 

M& lalmd ettırerdt Terecelttlr. iist1Jrie ........ - .. ~ ım.. · - x... ._ 7.ar ~7e Mriak. .. 

1 

Şubeye d"vet 
Fa.Ub Ask. Şubttdnden: 
Ratli7e Mtetımen Mebmed otlu 

Necaıt 40621. 

* Lev. Aatetm. CftlW ot. BW"kı 48743, 
adresi: Peoollt Arabacılar cad. No. ıı. 
acele Şllib'" müracaat.lan. 

OSMANLIBANKASINDAl'f JaMıktaii .... .-tan .. ,. .... : .,..... w.a: 
- ....... •evletler 'llll'O;-sanda - B.._. keDdllerini dlnleycbll. Osma.nlı ~nku.ımn Galata mer -

leln akla en retmiJ'en llllnllllr careye meal illa tok acu nata mük,mmel kezlle Yenicami ve Beyoğlu ıubele • Nikah merasimi 
8aD PDıı&anln cmab Anadolu mub.. ~orlar. IMa ~ mıı,.- •r racı1o makineleri nparü aa.tmak. rinln, Şeker Bayramı münasebetile, 

:ı:a ~=z-= ~~=- i STER 1 NAN, z. 231 24 n 25 İlldeşrln 1941 ve Cüm-
le Adana ltız eoatitüstr moda öiret • • J har17et b&yraml milnuebetile de, 28 
iDiiii ---~ atl&h tnmiıerl iSTER iNANMA ! <öl!e&ın IOSU'&), ~ ve 30 İlkteş.ir 
cltm 7111>ılmı.ftlr. ~muza ft etine .... • ı.- 111ftblelm4e kapalı buJunacalı 
nua IMdetler dile"' ~--------------------------_, ilin oıunur. 

--:t&tanbul bOl'SUln.ıD 18/10/~1 
ıtat.ıan ___. 

ca••&• -
Milli YI b.,an.I 
ı.tn 5.2« 

ndra 1 Ster 132.20 
New.York 100 J)Olal' 
.;enevra 100 ı.vıçı Pr. 
-tadrid ıoo Peeet.a 
xoltoham• 100 Yen 
ı.okbOlm ıoo bveç ıtr. 
Bir aJıbıl lira 

31.0~ 
24 95 

24 ayarlık bir sram kUlçe 
aıtm 3~ 

...... n TallvDı'& ---
1---===----'"".l:;::ı,.10 
~~ ıo.ıiO 
t.sıtanbul .Rlh'tlm dok ve 
antTePO talwili 
Şartı'. deiiımenleri 

'-
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T I t ., · M k d k . . :::.::.":.::'-~~ "' o s Ol nın os ova a 1 ~fu=~~= N ~ L SLE.B. j.---- -

k k 
ın.dJıde örtıftl« .. Bof1. bu .salonda dost -•• •• h b • ıa.nnı kabul edemq .. ve il&tad bun_ Okuyucularıma cevablar uçu ve a şa evı ~=··~-==:.;;.':~ .. ": -..::ıı::~·~-.... h" ...... ,:n·=~~·lm~:d~~p~:.ı-~ 
mamıış. evvel ~uğu kurtarm:ık lAzımdır. Bu ·rEYZB 

Büyük Rus edı·bı·nı·n bedbalıt ~:E:~?.E:~:~~~ "S P _.. _ .. ···- ..-.. , an osta,, nm bulmaca.,,: il - (4) ·z /ı dı b . k Odanın ittiıaıl:iııM hizmetçilerin o. 
8 ı J 3 

al t 
an ar, an O tanesini halleJerelı bil" arut/11 vollıva- h-e aya ın an ır g apra d~ni:.c:ı ıı:*~~~~~~: olıuyucuma:a bir hediye tGkdim ea.:eiiz,,.... -· 

re de bu tatta. Büytlk ed\b burada ~ldan Y:a~- l 2 .> 4 S o 1 8 9 
Yazan : Hikmet Nisan ,... ..-r ............... •un.ıura. •• m. su ..._ ıo 

._~nnın en adlin 8Dbklacm • çıkılıJOr. Merdhen, tJnrmı roı halL ~~J8Pa~l-•~~~n blr _!öşesin~_e nasma en. 
ı....._ iMr1ııde -'bnwıo.!n«i -.il;. Jıratı ille dıllfenmiıl" meron•n bc\fında ..,.. lA4 Rn ..- ...,. -· ve cuevat go. 2 - Htlrri;yet 
~ 1le m.lihlıt., .ı.- btı" ev llkt.. sn dllcb'W ~Jbeden ilk b1 ııt:- ı:tllJn*ıtıe, Tolatıoi taratından tamir V'! serbesti <3>, , 
......:.. Napo~n'IUl Jııadıuıri ae:eriaılen sitletl 

1890 
aeneatnın _ ~ll . .: ... rtrdbı.. edllen bir çil\ çimle de bir masanın Bir renk <a>. Bir ...,__..~_..-_." . ,,_n uı.n:• n en • ...- ___ ... ,,_... bul __ A,,. nota C2l 

.. aene mn!kaıdıdem i8'& o1ıuD&D. bu olan bu ntı*ll weıtaeı. bir oemı.,-et. ö&tıiinde ora- w.c--..UJIUe Uu:uw•••·.. 3 _ ·Bir oyun 

ktç\ilt blnıt., 14112 ~ mall•a biifü tarafından 11.ltaıda bedi,ve edilmlı ... tadır. aleti t3), Hemen 11 

~ J'l'NDMD'lla fllb,r1n bütün Bu tatın en ml1.bim daire.n, Soft'nin öatıadın asıl meıeal odası bu odanın derhal m. sene 
~ nierinln ...... te1.-eı&ıt.eu, Taıttae genOlerl ~. daua ve mu.. yanındadır. On dolı:m m"+.re murab .. d .. ğil <2>. 
tur. D9"inden ..... kurtulaut • siki ile ftklt ~ bitı'ik mıera baınd11. olıaıı b1l lldaıd&, btr yazıhane 4 - Parça <2>. 

ilim salonu> • el ~ mah9u8 bir d.o.&p, bir 5 - Şeref, e<Sh.. 
.... 181114e ba ..m -a.a.ı -= ~··,- . . . ıaemıe ~ bir mlıtuk var. SU.bçıeye ret C3>, t•alyada 
_.____ - .... ,,,_ Tolı*>i bu iqtlmalaıda. na.diren Du.. Me$ıur bll' vlcU 

1 

--....u-. !lli1'llt eıü> .tJıe ailesi, lun'tlf'Ol'llWf··· na-m pencere'lerden lbo1 bir ışıılı: içeri <2> • 
... ~ detı 1IQl tartt\Ane lladAr Ol"adl. j t.«k--. n . gimıellı:tedir. QdBııın kapıları kapalı 15 __ Yemt* ba 
~~ar, ~ üatad. wtrll' . ao;1.;. ple mi.satirlerle, olduğu ftılı:tt eıvln gttriiLtöaö ltat'ıyen trveıai, bakiye <li>, 
·~·ıa +i tıplr. IJltıııı ta.bd '** "le 111'.tlfklrla.rmı d~; bu suretle oda, coı: detıı '2>. S 

'l'oJatoi, ı• da 191r defa 41111& Kb&- pJumes, onlUı ~- Tolatoiye ewen n.men tettid edilın.lŞ bir va.. 7 - Sonuna bil' 
~ IUtatma .-.ut. Mo&toft.. Jı*laılan he~ ıöPbeleninntşl zlyetıte kalıııaktMbr cBenim ıııu - •N• lll\l'e edtnıı 
- A&4 Cin 

8 
~,_ ~·· Buna 1'Men. 9JareM;ler, kadına gö .. 4 .... ._,pm .. a....:... car.'at. ne Sarktı& bir "1lly .... 6Jlın-...__ •1Lm4*· Ba .,.., ls&adın IDMloi od mı>, «.- ,,_ --· • - ttmımn JmD olsuD' 4llıı ~ • aman .eoar&, tanauı.. " siHı:ımedeD twMmHma ıir. dir?• B!erlert bu tlöcrede, ıura.da da.. C2> idare w şe 

ıllıkn WDllUll, Yunsi•dPi ev mele çabfll'larmJfl. ~\tiler iki ran maaanm 6nttnde ya.zMıtı gH:ıl, bir' meclislerin~ 
llbi btRuı. ek c...,,....ul ~ ha. T.wot amıfa \ıl.Uilll ~: Bin 8ofi"8 «Anna ıtuenin• ve cBalliibsdelmnt• buluna:: <3l. 

~dolu l9ll81B. edeW ım mine tDD IMPflll olan küçük otullan ıüplbelf oıa.nı.r. cllterı.. bofuna Ci • pJıeaer"erinin btrçıok uqfalan da bu.. 8 - Güzel ıröS.. 
-.ne ill'li ed11m.. v~·nın JemM ..rnaıerı MK: yer_ den~er . . ra.d.a Jtanlarunıttır. ~ı:; ;:;:11_: c:~ * Jıerin4e dwmeWıedtr. VaniÇka 1'entis 'OtMd biıiDelltrl tercih edermlf. (Deftllll 1/1 ele) Beyin ;yeni adı (3). 

~t.ıe, bu eın okSalu l'Jti blnk. il6tök 114ta iten ~. Bu ta. 9 - or.tasuıa bir «A• kOJUDUS 7a..1 ı - Bir renk '2>, Yemese 1esal ... - ""'°' - ......... - .....,. da Talok>I ile tarıııının nar datlann - obun <3), - .., ll>. loti AIM1r6evna, ya.ınu ü.9tauu-. a.raaı 8fl}ımla .baf!amlftu-. Bir hayvan <2>, Sonuna bir cR> ekle. 8 - 'ÖIOm oeldrdetlndeti bUl'llll •ıtı oda ile meal oda.sındaki el- Yemek aM<>nunun ~ wratuıda bu.. Artırma ve eksiltmeye girenler I ylniz bJr :Yemie olsun CS>. madde <15), Bir renk (2), sonuna bil Narı 1-atı . --·• . ı ıo - Dünyanın beş ıı:ıt"aaından ııt.. ctr. eklePıil •ada meşhur bir '1Q 
....... ». - y,..._,..,. lamm "- ...... ile,.,_ .... JL '""1 (S), - delil (31. la olsun <il. ' 
;;;;:""'• - _., da -f. tol< .......... """"*1 Y...ı&da ,.., 1 11 - a ...... dertıal <3), -una '"' 1 - ıı.- et. harfin: •L• :re ""' 

- •ulba.18Jiı.m. nakletttrmişi"r. ft aevıce IŞl'l od'ada yata.rlarmıŞ r M u·· tea h h ,· t 1 er 1 uL• na.re edersenis prtm efsanevi bir ~ edinls seraemi ifa.de etain (f), BI. 
loa 1ıır de Leabı tarofUldan ııa4ır o. Bu-""1lnee, bir poza•na ar · pebll...,.,. ..,. .. , olur "" lslikbol rtnci .ı, badini ili :re bftıederaenll 
.,._ - ıı. .,. huln,.. .....,.. aı bw,..ıa Pkfilüyor. &ta.. m. ..,..,..,., - ola. <» Sonuna b1' .ı. lılı - __ ,, ~n N . .ıuıı.; - ,.o:ın, ı:arwnınkl du.. 12 - _,. bir ,ı. etı..,.ı. bir ut.ve _.,,. ....a:ı hayvan .,,,..._ 

nd& • laal4e ile bal eıtirlmıi.. n.ra ı.~ isttı da1'MUi bir örtü ile / b il i M Ü iJ peygamberın tsınl olswı (2l. Ne bugü_ bısı olur (3). 
,. •h ... m .. ~~ -~i'n"l\ - &..f..ILl-Ae Ana ff babanın cduından Tasarru onos e ' gur n % I nü, ne de !annı ifade edem~ bir 8 - Derviş ve oob&n libası (3), Z\\. 1'llbını . ~· .L......, ı ..,.. -·-· . zsman renzı <4>. man <2>. '-ın 1bıle -.eni yeril J'Uln• 900tıiUD oduın& aırw,o.r. Burada da Yakandan aşatı,a: 9 - :llltisi ortası. vaat (3), Bonunt 
..... Uf 'ft othl &ırı Ut yatuılrınnm va~a·ıım köçtllt ıkaeyolaaı ve o .. K ı - Karadeniz kıyısında 3'&m'an bir cRaıt Slensem beşikten mezarı 
lartdıtı etJ>ıe, t-tttdm. baptM iken tul.. 111nıcaldarı w.r. Bu odadan sonra ka.. azan 1rs1n1 z cevlık bir millet (3). Çobanın muaik1 tadar heıtteıdn muhtao oldulu bir '8-
-- -..,., - - ıatunı. ran1lt ı,;r ı.o- .......... ıı.ıa.. •ktl csı. Bir ,..k '2'- :vln rmmi - m, - bir Tl1>tc me ~~~ikiaöe balllnt..n odan ve dm tm ..rwamı.. Tatlana'nın od9.sı. 

1 

2 -:- Şairin yeni ı\dı 1<4>, Atlann ra. denJYetl <S>. . " -1ı11e -n!n --,.. na cıtrmtor· Yenle bir ıark halıat bat t>r - """ •>. 10 - - m"'1ur bir ,..ı 
,._ 1'1111 ed1Jm•- y---ı. --~- _. __ .._ ....... · ttteadıdlıd tabı ıar ma' Çünkü teminat olarak yatırdığınız 940 lira tal&l'l'Uf bo-j 3 - Kış çiçet.i C3), Sonuna bir •Ki• <6). Eı!lt\ ddU <t>. 1l'Qad*1 ...--. _,,.. _..... a....--..... m •0 • • • L· b" . eklerseniz sert bh'İnıri1iı lçldsl olur <3>. DtlDtU ~ soldan sata 7 n°' ......_ -.ıu wıtnde, t\aWıd1ll ...ıann &stbde mtıbtelif biblolar... noau ıae oır •ene aonra ın lıra olur. 4 _Nam. l1!11m (2), Sevdalı m, Hi.. mada 9 uncu arada.ki tapalı han8" 

eoa._ .,. lldr lmlr-ı.rlniD GeDit ~ aıercnnıue ı.toel lrMa =- cab ve bayt. <2>. bir cBı harfi ilA.'N edllecektır. 



.......... ._..._ .... 

........... 75•+, _ .. ,..... 
-----.w Jııoea rt' c, Jltl Jh 

lİllll'l .--, .. matbıJI ....... Jl&-
nlan oılı1me ~ 'TaJv ftl8 
4ClbdtB&, 'NJ11 partıJı ~. ti ftl....,., 
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4/t S.Jfa SON POSTA 

BilcAye 

Deniz tutması 
Yazan: Maurıce Dellobra 'T11rcllme eden: ismet Huluıl 
Din 8ll1Mıll Nj otelinde ika> fD1le 

.... --- aldJm: 
cAJllatreelal' ...... 

Birincitetrin 19 

. Talebe tramvay kartları 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
~n sene İlk, Orta ve L!Be talebesine verllın.1.ş olan 111l.Vi renkll ta.. 

lebe kart.lan yarine bu sene ~uruncu renkte ıkartlo.r tevzi edildığ. den 
mavi renkli kartların 6 İkinclte§rln 194ıl tarihinden itibaren muteber oı... 
mıya.ooğı ve bunlar lıttiınal edildiği t.akdirde memuı.arımız tarnfından 
mtısadere edileceği sayın Yt>ku ara ilan olunur. (9263) 



4/2 Sayfa ! O 1' P O S T :A'. Birincttetrha 19 

Memleket Haberleri Eskişehir valisi şehj - - - -· 124 
,,, 

_;i~~~; kocAMusu ~ Manisada bu yıl tn:nn 
ve pamuk mabsuın iyi 

Blgada. 
Bigada maarif- çalı§maları ::ı =·w.ıtsl Şükrii Yqm dttn Yusufla Polponsun gilre,ı 

hızla deoam ediyor Oemıraesı bugim men.si:mle caldırı.. 
l.acaıktı:r. 



19 Birincite§rin 

JAPüNY DA 
RB KABiNESi 

U ULDU 
• • • Ye 1 ka ı enın 

rogramı 

((Dahilde harb makinesini 
kuvvetlendirmek, hariçte Mih 
ver dcvlctlcrile münas~bctleri 

takv:ye ctmekn 

Tokyo 17 <A.A.) - Royt0 r ajansının 
~'ti mUhabırlnden: 

'Yrnl kab nrnln b!"Vannamt's'n" ıdl
taren hali hnzırda Jap:ırynnın tıık l> 
c:dece ıııyaset belli 0Jm3makl:l btra_ 
b r, bb:ned sivil unsurların tıu:ıa:ı_ 
tına rathnen. umum yelle Y"r• ksb!rr. 
n n tı1r diarb kab nesh oldu.":~ 1.anne. 
dı ktcd'r. 

Yeni b:ışvekllin ~ya tı 
Tolcyo 11 <A.A.) - Yem ka.b'nen!n 

Yap tkı 111'.< toplantı s~nunc:n b:ışwldl 
Gcncraı ToJo Japon s ya.11ı::tın.n n~m 
~larını şöyle hUli\s.l etnııştlr: 

C.zı llrt.1JAt.ını muvnffa.k:lyet!e bltlr • 
Jtıek, 

'B~ Aeya. hayat sahasını vUcuda 
~et.ınnek ve bu auretıa dilnya 6UlhU. 

Un le.!isine yo.rdım etme&. 
Uariçte Mihver devıetlcrlıe -01an :nü.. 

na.sebetlCl'i tıtkviye emek. 
Dahilde hJı.rib maklneuıl kuvvetlen-

~eılı: ve bütün !ttıvvetleri seferber 
C:k. 

t~~l ToJo sözlrc ne şOyle devam 

llütun J pon mnıeu bu csııs1Jım mu. 
~blık oldummu bl.ld.r r~. Jsıponyanm 
8e ~ayeıerı gercekleJ~l::-me.s!nc hle k:In. 

n n nıtmı olamı,vaca8ınR kanilm. 
b~eneraı T-0jonun bu bevana•ı yf'.nl 

<hnet1n cırogramı ajdedılmek'..edlr. 
l'~ni hııncly•• naıın 

rııı. Tokyo 18 (.A.A.J _ Yeni hariciye 
~ Aınlrat Togo ayni umanda 

:~leke nazırlıtın: dn UzerlnP. al. 
ıştır. 

Bir lngiliz Korveti bat-rıldı 

• 

SON POSTA 

' 
Tele Ve Telsiz abere 1 

zmir ele iy reis iği ıe 
ös er"I ~ z 

n sta ı 
b ... 

Propaganda demek, manlar l'.n Acl'mlln(' nıüb:ılaf:alarn t~ 
İzmir, 18 (Hususi) - Doktor B~h.. leblcloğ:u !le At.ı!' İnan namzeddir. 
~ Uz'un Denlz:ı me-b'uslutunıı n~. En kuvvet.:! n:ı.nıt"'d ol-arak gooter.len 
zed gö.sterllmeoı üzer.ne İmıır bekdL R~ Leb!eblc;og u tanınnuş blr 
re r&:lğlne dok.tor Nıhad P..eşad Lcl> spor ıdareclsi ve üzüm tüccarıdır. 

çıkartacak kadar ileri bir ı:ııyretı l'şli!t 
ya,an Söylemek c ~l'f'n bu neşrJy.ıtı bu un, bir lrnlı 

Amerikalılar, J .tpon- hicab duymadan hatırıam aı.: muın. 
değıldir kUn olmuyor. 

lara hadlerini Dımyayı kasıp ka,'llran 1>1r ha ıe ö. 
finiln ve btıgfinlın dd" mly<"n h:ı.. I nunde n:enf.ıatinin Uuıı bır bit:ır.:flık 

bildirecek kadar kikatine co:r ıırt ap.ndn deni. o!dutu bilinen, stıylrncn ,.e rl'Smen 
n ng1·ov" "·n .. ;•Jtare h n Uz \e hiidlselerl mu.-.ncn b·r g rıış IAn olanan bfr :rerde. bı: nl'li nc .. rl).ıt, 

lfı.\.!' r\ • 1 ~ kuvvetliy • Z, diyorlar ~..a\'İ)eırfn gorc tefsir ed;p wnumi umumi efkirı ·r &:'Un inkisara uğra. 
.., fitin o )Old:ı bn.nrl ynn san· t ne tal:ilccek ~Pbhus'er n eu tr 1 h:ı.-

l·ıomef r.:ı ı·ş·n ı·çı·nde11 derece meharetle id:ıre ciill~ edilsin ı lln :e teeelll ederse, btıt!d:öın z ırar cö. 
~ Nevyork 18 <A.A.J l\1Jtbu:ıtın nıut.ıak bir )ala.ncılı!> esliına d'llan • recck olll.n gen• o yerin lı"lkıdır. \'a. 

1 k 
umum1 surette izh·r et.ura ta.naate dıkça muvaffak olması ib.ımnli pe nl'- lan·n mazur gonılcb!lercı..'l tclt ls''sna 

Y aştı ar ç· n1amış ır gı.irc bti..vük 0K.)~Ulusl..a harb tehlike dır. hn3re matuf oldu!u ~.amandı•. Hal. 
• • M '7 s. u~'ı.mı.ştır. l\Iisal olarıılı bugünkıı h:ırbln b:ı. • btiki C"Ünt'ş gibi lll"l d:ı inkiır edl'n il. 

ın:stıır:tfı ı tnr:l UJfAll&• \Bı·r Ameri/ron mulıan· .,·...;nı"n Maruf muhnrrlrlerden C1apper A • langıcındıınberl muhle'lf ml'hnrrir ve ratki\rlık. devekuşunıı h· 9 hareli. Her. 
ıı. ı ... • • ..... bi ıtJ nsbrın Jl.lll"b hıızckümd. iialemc dendir. Gcl•nl görmem'* ç"n h ını 

kuvvetlerıni grup~andırm l;a ça ııını. J ·ıı d pt .. k merık'a l'e JapJnya ıırnsınd:ı uitr ı iti 1 h 
ngı ere e ya tuı an etten -•d '"'-n yaın \e verdıklrri haberlrrl el .. klllil!l sokmak yııılm lıu ıamın u 

l""ldır. Tch.ıtlte yi.llnız Mosko·ıanm c. _ lA. imd pek l~m oldu'lunu soylem kte ıu AU1 .... iz d t l " dabllıriz. H· d sclerln coze b:ıtarak T.:nallı nıahl l on ak l:rfl b • t ıb v • • 
le geyınesl. de!il, ~ h ln etrnf.ndakl çı ar ıgı ne ıcc er ve bu hususta veriler ek karnı ın Ja tıdar sil'Till'n bugiın u "Phrccol onunc1c "!tdtn dolayı. b'ç bir ın:ın drf;ı m<'. 

kuvvet.terin sıırılms.:.ıdır. cı!:·~~: ~~~ırrirı ~188g\':.e~~ ponyanın tam h reketlne b:ı~lı o'. ayed dıine aid batu.amııda b'r do _ mlşllr. 
d ·ı bir habere go du§ıınu k>l>:ırüz et•.rmektedlr. rıuklnk ,.e Jikl"k h. ıl olmaır.ı ise Awnp:ı h rbl h md.ı imd!~r kil. 

LQnd.re aa v~"ı eu Al d ltlT; glliz nüfusunun okuvvet.ıi lblr cl.Jn:ın - Muharrir .\.tnt'r.k11.da tmal!ı.tın ta - onlan hahrlı)abtllrız: d r bu kab iden yııu\:uıları şo)I.. bir 
re şlmıır.den yürnYf!n man or u .. maya, büylik bı.r or<!uya, gen b r cU edimı .sini !..stcmektedlr. Muharcbt>nin donum noktası bu k tef-mmıil cozlle müral.abemlze h ult' 
MoSJroW.ya ({i kı ometrc y.lltlaşm~ • .__,...., ord""una -·"J"' o.ae"k ve "yni ış t·z.ı b k '"i~r•l•rln nn.. .. ~be d b lt Lond-a Al .__... .... uiıaı " ' .. Ayni me\ ruıı. dair New. York_Pos t:ıayyun rdecdttlr. lllrint'Heşrinin on e 1"•m" uman •rço • "~ ~ ' 
ardır. Bu '""' r en •• ıı. - Eamanda azrunl bir endü Lri verunl t l A '- i . ıt tm 1 eşinden onra art.tk So\Jet U dl\ la ılınaıt bir inııd lle htklk tlcn olıfuk-
ma.n rın Tuta Mlcesind~n do&uya e'de edecek b.d;ı.r çuk olmadığını gaz e3 m•rı.o.a.nın r c a e emes ha.reöt yapılımuu. Ar.im 'lüşman lh i. larındnn bamb a btr mahhette 
do~u yi!nı blr yarma hareket! ynp_ bl!Mtis Sovy~er Bırl.ğlne yardım ı • yat n bnkinlariJe kaı~ kıı~.>a bula. ~ tttmdrtt>n lı • bir ır:ıwk duyduk. 

,, ..... ,.nın 2G>J tilouutre söy em ~.r. ç!ın C'll(Yrot!erl!ll rt.tıınıası ılızun gel. nan Aı-~-..... So"'•et Rıı~ ...... - blnat lannı «t-rıirüz. Yalan, bunlıtrtn ikinci 
tklarını. ....ru v•Y +__., z fabrikaları bütün veriınle _ ........ .,, .... -~ 
oemtb d$rondalcı lX'.i{?enln büyük .... ..,0 dlğlnl ,-amıakt.adır kendi ınezarını kazmıyn giım tir. bir tabiatl mı olm11$Lo? Olup b1

ff'ni 

i 1 '"~1sıı.n ~ehrl. rlle Qa}:~mıunaktııdır. Amerlhl\ ve Janım guzctelerl Bhıttrce tank, bir şu k:ıdar uçak başka b!r şekle biiriime ""n ha u i bir 
,.,,. ... •rıer!ndeo b'.r o nn ""J ~ :1 .. ı bl ı "ftd " k mf d •--" 9 .... l,.f L"yle Y"'u.• ift Bu !a'ru ,.a ar n erce ..,.. mı ça. b h "- 1k 1 J şimdi yeni ccph"'nin yolunu <u:nnış bu.. zev U.>"'11.}"or....-..•. "' "n .... .. ..,,_·nnı b' .... lrm ır J•aınnn u rant .n..ıuer ıı ı e apon 1 rd .. n •ft~ l mma 
ne v.ar~.... ""' · kştı.zmak sı.ırct! c lşçl •klta:>'t't.s z.ı.ı~.n l d ldd tll bl ü lunma.ktadır. Vesaire vı•s:ıltt... y:ı.pıyor a 1• u an._ı maı. mua • 

DilIH! nasıı.ran bugttn Ruslar ı;-ok dn. lızal &tr\V'ktcdırler. lrıglltcıe gazete eri ;ı.r:ı.,ıın :ı ~ e r m - Ilt$ab aibi kat'i esnslarıı. dn)anıın nın bir ırün gellp an~ılmı, bir rnaliım 
ha fena bir dUnlDlt\ düşmüş.eni ı. 6L ~ e ·n en ıkamam ır. Al. ın~a d<>o~rmuştur. Japon gaıetelerl harb fenni de, kar'$J kıır$Q•a ıelrn kuv_ bnllne celeblleceklni sanınamakln bcr:ı.. 
malden ~ doludan 1eıen Alman t.a.e.r_ henüz qı'n lÇ1 d ç ı§t bJşrokULn d~'şmc.s1 ll idise'ertn man. ve lcr için, d:ılmn muayyen b!r Oıti • ber, V&kıalan oria>•a koynıı hnk katle 

,_ft amattndırlnr mnn ordusu ~e ~a.va ku\'•v.eUerı he- ~ 1 ... ~ "'nk"' " olıuı tezada işaret ederken blr nm ruzınrına tarşı ...,yam · , 11 .k .1 tıkt b.r net.ce,,. o.uu.,unu, çu u .n... mal payı bıraknııştır. Jo'u:kat t:ırllı s:u. 
ö hAIA M:>Y<oumıtı müdafaa. nü,; Avrup1 ıu::. asına. n ·~a .r ve merlk'•nın J=ı.ponyayı çember 1çlne falanııdıı haklı za:rırın gaddar kuv • tarihln bu bahis1.e verebilreeği acı hü. 

Buna g re \ıü:ı ~k tuv .a1-n..,..nın h:ı.l1b nınl~ı Ing!! .1 kümden dolayı i'Lremeki4-.n kcncinıfz.l suıda mo.r g&t,ermek ve nı - noaun·..,- .......... lz a!..makta devam ettiğini, Japonlnrın vctliye gaJeMs!nl &as\•ir eden Da\id ve 
ve'.ler feda et.melı: ço'lc h 1ı b!r hare- terenin ve Amerikanın '""'"' .m~ e -, buna asla. karJau-anııyn.cn!!ını söyle _ Go17a.t bikiy~lnin ht.kikj barnua bir alamıyoruı. Cunkü butün )ıtzılaıılar, 
lıet sayıbnakt:U'lır. mesinden dah~ çoktur. Ba v~et de 1 d k benzerini görmdı; mllmJuin olmadıtı bU7. üstü resmedilm nnk l r rlbl 

"'ft~·- L-nasında • , tıstünlüı;;; elın meJı:te ve Amenknp mes an o u - -:1.i riyaıti $2L$bl :dıtın aksini ı b:lt edl- bozulup sUiıımişilr. Or'ad<. kalan ho. 
.............. .... '\'\ m etUıtçe :Mmanya eu ·ı~ .. ···ft"ırlar lilll 1 • nn Do k B rağm::.n ... '""'""""" • ci her ha~ bir iddianın da bn73l şa gitsin. gtımı-sln. lınk'ka.Un kmd. 

I.ıondra radvosu ,A;man n . • de l>u!undurac:ı t.ır. una . Amerika rrazetr.leri Japonların mns ı d sinden "--1·a bir y dea·ı·dır. llıomr.k 
n

...... ha_.,..,".&.. .. , e--'"- !'İ bölgeler ne . ,.; e•i '-'r sene evvelı " tnahsalü bir Con Ahmed m:uo ın ıın ...._ 
C'"" ·--uıw..ı :.u.1"" Ingilteren n va .... y ' ~ • ı .. eıerlnl .. n.,~er'.nden a•t1kların1, A 1 i yalan, dotruyu ortmtiyor vc elde ğır dıırbeler tnct:rdlklertnı, b:ıwyı 1:ün i.'.:!bet!e ·:aıc daha Mğlnındır. Mu- ... J""" "' - bılşta bir şey olmadıhnı anlamnk. bil. 

:en güne artırd\klarını b 11:nnektechr. ne n v merlkanı.n Je.pon'ara hcdlerinl bll • yük bir ıs·an sahibi olmıya tevakkuf kalan kir, derin bir hlkisar oluyor. 
llerl Alman klt'alı.nnm nerelere haı:11' t.PY~e demektedır~ bl Amer' direoek kı.ldar kuvvet1i olduğunu söy_ etmez. 'Bundan ö'üriidür kt bir za • ** 

k~.r~r vardı.khırı billnmemktedir. ~e mnnadll~rum . k tng 'ter~- lemektedlrler. (Radyo gdetes!) 
........ __ -o ta da ıvazıre.m Zi y.lpan!rt. ' • Mancurldc 

l nin tr.uvveti d'l:m •• <'-·rn nrtıı.caklır. H1tıer verll<'l.ğınc ~öre .TaPIJnlar 
Pragda idam ar MaelÇUrdıdekl kuvvet'erlnl iki misli -

Prat UI (A.A.) - D. N. 'B.: Ruzveltm zafer programı ne, yani 500 bine çıkarmışlardır. na. 
Praı örtl harb divanı, devamh o~ . berde lbu kuvvetlerin ynkmda 1 ınl.L 

laraık tatb~ edilen lttısadi !ha."let 1 Vaşington 18 (A.A.) - Salahlye.~ • yona çıllrorı a.csğı UF..ve olunm:ı\ct.a • 
suçu ııe rinıat ~'l'"et.i yU.' s.,.,. J'Tl.f • • bar mahfelerde b1.dlrJdığine gore 
rourlarından Fran~ Fro11k !le ~~er b:r Ruzvtlt '.b!ı.ro~ye 'V'C bahrlye nezaret. für. 

......... m Almany:ıda sr,·inç 
cok ldnıseleri ölüm cezasın:ı m::ı .. ,,.u • ı ıer ne ve fstlhl k ofisi dlrektörlüğilne 

1 ı ı Japon ırn.o nesinrle.ld değış kllk Al. etm şt r. .... aafer proera.mı. !hazır ama.aruıı , 
Mahktunla.r arıı.sındl bt'ş Yahudi nr .. r t •tr E· pro!".:"'Ull muclb1nce m:ucyucb S"Vlno; uyandırm:.ştır. 'M.t\. 

1 e.ınre m 1'J · " Lk ı_ ver rnahfe"lcr1 Japonyanın en t::sa 
dır. j İn31 tereye ya:d m ve Amer an m z:ım!lnda h:ırbP glrect>klerl:ti söyle -

1 ıt anüdafaMl lçın 50 milyar dolardan meıktedtrler. CRDdJU g:ızetes!) 

Siner as n·n Lüksü ... 

Sinerr.asmm K~nfcru ... 

fazla .s:ı'tfed lec~:ıki b1lde te~k k Vnşln.,"1.on 18 (A..A.l -- Vaş·ngton_ 
Bu program ıı;•m.... nl ı.:tııJtu da h:.\sıl o!an !:-annııte göre Keamy 
··~ ... ...r1ır. Pro~ra.mın t ı:ı. muhr.iblnin torpıl!enme.sJ ale11!.de bir edunıcN...,._ 11...,r tnıunin ge'ece.k Mne tçln 100 m ~ - sarfını h.~1seden ibaret değil, Almtı.ny&mn 

_ ,.., mi111 ıclirın yarısının df"Tl ·zıerde Ameriko.ya ıkarşı taarruz ....,,.en 

ıo in2iliz ticaret 
vapurile iki 

muhrib batırıldı 
Berlln 18 <A.A.) - Rl'Sl'lll teb:lğ · 
Kun•otll bir hımaye altınd11 ş.mall 

AmC'rlltadan İngilte~n ~.deu b!r dilş
man gemi Uf lesi abluka bö1g'CSinc 
dahil olan sulıı.rn. gırd.ıı:t ıı 1>onra Al _ 
man denizaltJlan tarafuıdan iJllen • 

Alman hususi 
tebliği 

{B.'\ tarafı l hıcl S1lllııdıı) 

gece Modlovn ve Leningradd:ı ı:ıse 

tesislerine hava hUcuml rı yapılmıştır . 
Husmi &.•bli! 

Filhrertıı umumı kararga.hı ıs <.A. 
A.> - Alınan orduları baskumandan _ 
hğmm tebl;ği: CHu ust teb!.it): 
Brlan~ ve Vtaznıa ç ftc muharebesi 

ın!şt!r. Günlerce s!lre:ı hUrumlarda muzafferiyetle n~c~ırnınlşcir. 

Almt.ıl den!:r.altıları 't<'pyektın 60 bin Mare,al Kossor.lng tarafından ku. 
ıontIAroIU:k ıo düşman ticaret r mlsı 

WILLY VE GÖ8TE1tDtöt 

FR.ITSCH - t-..ARTE HARELL 

. ıstııı.ı.m ecı.ecekttr. _ s!yasetınln be!kl de bir başl{tngıeı • 

j Bugün-~' dır. 

batırmı.şla.rdır. Bu grmller arasında manda ooilcn hava tno:ıı.rl'e sıkı ·s • 
tam ~t&H1 üç petrol gemısı de \onnlır. blrl;ğt ya.pruı Mare,$nl Von Bock ku. 
Himaye birliklerine karşı yapılan b.r mandasındaki Alman ord •hırı, G7 pi _ 
gece hücumunda iki düşman d:.,'ro _ ya.de, G süvari, 7 zuhlı tllmen ve 6 
yert batırı.lmışt.ır. zırhlı livadan mQr~E'b 8 ordw:lnn .ba. 

1 

l 

fevkalade blr anrette teuıau ecleıt ŞAH.ANK 

B D İ 
Taratmdıın 

E K 

( A~ılmaml§ Gonca) Filminin unutulmaz yıldızı 

Yeni Deanna Durbin OL O 14 JEAN 

Şarkı Kralı ve e· ~·G GROSBV he lık Defn Ola-
Radyo Yıldızı U1 .. rak yarattıkları 

YI 1 
Filmi ile Bütün Dünyayı Zaptetmiılcrdir. 

Bu Sah Akşamı SÜ M E R s:nemasında 

Slnemll lıleminin en b~yük f8ı}lelerleriDl :sırıı.llJlllill 

LALE Sineması 
Bugün TAMAMEN RENKLİ 

o • SiKLOPS 
~ıkasae lbütUn İstanbulu heyec:md:ın .sars:ı.oa.X.. Alk~r.o:tan inletecek .. 

u e;siz film, siZ de görünüz. 
Cumartesı saat 11 de ha!'k m 1Une~i 

ARABACTh"IN ıc, I'roon daha. h~nlı .• 
romanl:ırından dahl canlı ... 

CHRİSTİNA SÖDERBAUM'ın 

<Die Rei~e nadh Til.;itt.l 

BUL ün 

ŞARK Sinemasında 

1 SARAY 
SİNEMASINDA 

Türkçe Sözlü 
iki büyillıı mır.er.na ,.e aşk 

tllaıl obn 

ORMANLAR 
HAKİMİ 
Şnheserlnt mııUıı.lta rörlinüı. 

Bnş Rol!crd~: 

WA&,'ER BAXTER 
nm'CP. CABOT 

Fe\ kaliıde mir~nsen 
Muauıı.ıu ve ku\"\elll mevzu. 

Btıg'Ün saat 11 dr: tcn1Jlatlı ınatlne 

AB*W, 

vaş;n~..omm bH! mahfellerhıde 
zannooi dlğlne güre ş naH Atlant1kte 
dün aatşarndaıııber' Kearny'ye taar • 

İPEK 
Slneırusında 

Dünyanın ıtom.kler kralı 

LOR EL· HARDI 
1 ÜRKÇE SÖZLÜ 

link.ki bir k:a.hkoha turanı 
o:an yeni filmleri 

LOREL - HARDI 
Aş 1 K 

Şaheserinde bütün seyircileri 
kcndilerıne blr kat daha b.'ı~la. 
m:ıktndır. Prog:am SAiı gunu 
akşamına kn.dar devam edecek'lll' 

Bugün s:ı.nt 11 <le tenzllat:ı 

matine , 

Bütün diinJ'a..>•ı blı) rette bırak~ olan AŞK RO.MANl.M 
Bii 4in lııs:mi fütlr:ı..cılar bir 1'ıbn4ı-.•• 
dtOMEO ve JCLİETTI:, fllm\nlıı fevk.inde muanam bir e:ıbeser_ 

EMİIJ...Y BRONTO'nun l!l.yemut romanından alınmış 

ÖLMİYEN AŞK 
(Wutbering Hı-!rhts) 

.Ba.s rollerde: 

MERLE OBERON ve LAURENCE O~ IVIER 
BU PF.RŞ~mE AKŞAMI 

Sinemasında 
~mmsmm-=!'EDJIE!lEamlmmnaJmm1&:1~1~1~3, 
blii:iiı~.ı:ıt;m....-......:.ııı~:...s~ Tanıarn • .! tezy n edJ.eıı ~~ars::i2:ız~:::a:~:;Q~ 

E LH A M BR ~ sineınası ( l ski Sakarya ) 
Yenı mevs m ıçin d:ı.ima t.ürkçe ve fil v1L37on fi:m:eri go ~rmek 

üzere r.çL.ııyor 

Büyük tür'AÇe ılın 

Şarkın lT'C hur a~k ve lk hramln! k er an:ın 

20 B...rl:.ı": n lMIDk P.a.;;art~;.t akç uu 

ruz eden geminin ıı.ıanmasına baş 

lanmıştır. 

Yaşlngtonda t:druşınel r 
V~i~on 18 lA.A.J - D. N. B : 
Harlciye ııczn:-et!n n 'bir tebl ğ ne 

göre, ha:rlc!ye nuırı M. Corde.1 Hull 
~ lharicıye musteşnn M Su:ınnu 

Wells dün akş<ım geç vak.t Jnpon or. 
ta elçlsı M. Wnlta.sugı ıle 'orusınusler. 
dir. Görilş;ınenl~ mmzuu Birleşik A. 
merlka De J:ı..pon~. arasınd3kı mü_ 
nasebetlere inhisar etm~ır. 
Va;j~n 18 (A.,.'\.) • - S.ı.lflhlyet!I 

ma...~ellerde OO'j!cnd!tı,Jne söre, AmP. 
rika ticaret ge?n!lerınin lıepsi, bahri_ 
yenin c:Pasifiktekl v:ızlyet11 <lly-0 va _ 
sır:oandırdı.ğı durumdan dolayı Japon 
ye Çin sularını terketmek üzere emir 
n.!ın~lardı r. 

Sabahtan Sabaha: 

ret olan Mareşal l"t.'lıoc~nkonu:ı ku _ 

manda ett.ıti Sovyot ordu.W il'lıpıınu 

tahrib e'tınişlc:rdlr. • 
Muharebe sa.hasınr.l dümınndan te_ 

nınlenmes! 1ş1 devam etm kt,edlr. 
Bu muharebelerde şimd•ye kadıu 

648,19G es.r alınmış, 119'1 tank, muh
teli! çapta 5229 rop ve ıcyllmnııı ınüın 
kün oım;yan m'ktnrda muazzam ıuırb 

mal2:emesi iğtinam veya tahrlb olun_ 
muştur. 

Dllşmanın kanlı zny!atı \"ah•md.r. 
Bu harekft.tm tahakkukuna Ma~rşeı 

Von Kltıge, Gaıero.1 Kolonel, Baron 
Von Wt·rll.11, -General • Koıoneı Strauss 
ordularile Gener.ı.1 _ Ko'oncl Ho h, 

zırhlı kıt'alar Generalı Iıelnhardt ku_ 
mandasındaki kuvıcc.er ..ştırnk e~lc • 
mişlerdlr. 

Cep değil 
tulum! 

uıııı cilttülcr. Uç bU)'üh clü.);ınan or. 
du ırrupunu ayn a>·rı noUalarcla les,. 
~a eU.iler ve ayrı a)n lnıha tıl.Ulcr. 

Şimdı ~.>le bır m •• u:Aara)".l ~ hıd olıı 
:rono. Almanlu düşmanlarını har:b 
e.nılıistrL..ı ve nüfus kesafe i mınta.ka. 
ı;ından a«ıktan sonra blr de petrol 
aa.h:ısmdan alikıuıını kt'5111lye ç:ıt· ı_ 

yorlar Bii)'ük şehirleri de~I can d&.. 
Alınan ta biyesi J><:rlne • 0l'e düş.. , marı ol.an nok' "ları ele ıt çirırı düş. 

man mukavem~tine ıöre alistU..i bır mıınlarını hareketsiz bırnlmıak pla. 
h~ekct b:ırbiru bae ımalti.a dc'\'fl.ID runı da ustalıkla başarı3 orlar. K1nm 
edı)·or. Asker ol.m.ıyaular bUe anlıyor n A-zak üzerlnde.n mı-selli. Sivaııto
lar ki bu tal:\ye b:ızan eski kli.sik alı•. pola fllc;mcdm Deri harC'ket.e devam 
temle !>azan da yenı ı;; lııhl;,,rın lo) mc.. e•meıerı cöskrlyor ki ı;cnlş araziılc 
tine cöre yeni hub metodlarile bü. bÜ)Ük mikya,c;ta mane\·r:ı.larla :ı:ı za .. 
)'llk, kuvvetli ve b1 b!Uırla:ımıf bir yiat wrttek ma.ks: da varmak l:'ayesl 
muhasmıı parçalara ayınp kmm Ju. tamamile elde eclllmlştlr. Almım1nrın 
sım imha etmekte muvaffak olmuş. Azalt şimalindeki yüriı' /: i tıka.metle • 
tur. Bir Yıl evelki Fr.ınsa nıuhıt.rcbt'. rinin Hazer kıyısındnlti ~rar.an ol. 
sinde Almanlar İnı;illz ve f'ran ı or dnim h:ı.n•ayn balrnı vazıb:ın cö. 
dulan ara.sına l'in\iklerl zaman ı~ran. rillilyor. A tra.gan Baku velrollerlnln 
sıı.laı' .. düşman eephcmlır.de bir cep ikinci sevk merkeı:tdlr ve bu ınilhlm 
açtı!:ıt demlşlerdl Ru cep bir harta nokta ile b"giin ellerine ı:cçm Aza.k 
içinde bu)·üyc büyıiye torba, çuval. \1zrrindekl Ta,·gan merltezl arn 1 ka.. 
hamr halini allh ve DiinkCTk'le P rl "!?n !lt'a blit n Kaf'knsyıının ıdmall 
ar:ısında nrtık muharebe edec 't tn. Ru.wa ile alakası kmlnıls olu,·or. Tıp 
r;Ui2. Fransız kuvveti katm~dı. kı Kınmd kl Sı\"llStopol müstahltem 

Rnsya)a karşı Alman bblyesl b"t!ı- me\•kllnin boc;Ja d'l. kn rn~m :tfbf. 
ka bir plln tutturdu. Ceııh ~enfşU. Bu tabi~e ci.tdnn 11sta1 • lı bir .... vk 
nuslar iyi hazırlanmışlardı. HOO kf. 1 Te idarenin evrldlr. Onan ,,,,n clivo. 
lometttU btr cepb1..-de Frans:ub ol.. ..,t"' l<I h!tdl-ı,.lı-r ıı..c;k"ıi mnf ha<:<:ıs. 
dul!ıl ınbi bfr ~Jl açarak bwnı gmb;.. 1 t' l;aıl ır ıı.,c,1rpr1"ktf'n anlnmn-nn1an 
Jetrnek lmkii.nı )Oktu. B ınuıı için Al 1111 hayrete düşiirccrk kıular mU. 
ınanlar sev'k l"e iduedrlı:I kudretleri- '-"-.dir~. 

ı ı.. d~..nnl nm r ar p:ı!'(':ıl:ı..r:ı 1 I Ca I J 
l ayırc!.br v ayn aşn bal;hnaı: u. UC l .-ı,ı 
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ziye 
-------Tıyatromuz geri eyor e s v 

ilerliyor mu? 
(Baş tarafı l inci sayfada) kendi cephe:erınln dı{;er sıkışık böl_ 

mu, olm'aJctan zlyıı.dr tam ıbir mı.istı:ıhkem gelerlnde 1.c;tlflade cihetine gidilmesi 
~~ '00.line ırrağ edilmiş gibi ııo • bu doğru hareket:erden birl..o;'.<ilr. Ger 
runen Moskovayı ıvıar kuvvetlerlle 

1 
ç1, mıa.reşa.ı Antonesko'nun emrinde 

(Ba.ş ta.rufa ı inci sayfada) ı Dram kumpa.ııyasıo, c."d!lll Osmnnh t;_ mli.da.!aaya v: . burada son ~oz!arını bulunup Od{'sayı muhasara et.mekte 
kcndlsine şlrndlye bdar ıdrak edeme_ yatrosu. ~ Madam Bınemecyanın O}"nıı.m~3. ga:;ıet etınektedır.er. olan ve Uç. Rumen ko:ordusunu muh 
dltı b1bilk bir tokfı.mlil ufku nçac:ık • te$il ett..ği tiYatr.:ı aibi tcşeltkUllerde 1 Şlmdi mühim bir sual ho..t:ra gel _ tevı dördüncit Rumen ordu.s le Al 
olan lltararınızı beklıyor. Ancak ondan çal~ı. Sonra Almanya, Avustur - ,~ktedır: Acıt.ha, Kmlordunun M1.;_ man ya.r<lım~ı !hava ve .ıcara kuvvet
sonra bu memlEket komedinin dalak ya, Fransa, daha sonrn da Rusya, hat_ kovn müdafaasını muvarfn'kıvetle ba_ !erinden mi kk b b ı ··tt -
şişlıici kahkahalar ve dramın gl>z bo.. tıı bir aralık Amerilı:adb gezll> dolaşa- • . 1 • ı • l re e ' u umın mu e -
yayreı bir !o.cin dekoııı içinde s!Hl.h _ rak bilfiil b!lyük rejisörler ~anında ça_ ı şarooak ka.iar kuvvet. ve malzcmt:.sl m. ordu nlhayer; ıbu tahliye işinin tar 
lar p:ıtlatma.!t san'<ıtı olmndı~ını gör _ lışmış, büyWt art.1stlen ve tems,ı et _ 1 kalnuş mı.dır? Bu sınle vcrec.:>ğlm!z kına vararak 16 B:rinclteşrin günü 
mekten doğan hazza kavu.şacağız.:a tikleri eserleri sa,vredere:c ınil'klesiba_ 1 cevnb menfi o'.:ıca.ktır. Filıhakıka, ma_ ~,. t~·"• r•arı ~'ddctl• ıblr taaı ruı:a geç 

Biz, bu .kadar şilınutlil bir şrkilde or_ tını ssrb kültüril i!e de tezyin eyle - reşal Timoçenkmıun VlyMn.a _ Bir. mlş, tahliye dol:ı.yıslle zayıtlamış 0 _ 

taya a.tılan iddla.yı lıu mevzud:ı mUte_ m~l. Meımld.-etc dÖ"'An Ertuğrul Muh-ıyıamık 1nma sa.halarında .A:man kıs- fan Sovyct müdafaa hatlarını kolay 
lı.ııssıs ol.anlar arasmd.I\ tertib cttl~lmiz 6tll ~lhayet bu tcsekktllün başına geç_ kacına 1aıpt,ırm1ş olduğu kuV\·etle _ hk.!a 1$'arora.ıc "n t d"rtt o -
bir anketle ~ınlıta çıkarmak istedik. ~ı ad., bugün hAlfL devam eden t1 _ . 1 • .. 11• .. 

0 
gu saa: 

0 
d -

thtısasıan ıbütün m~mleketçe knbul e.. yatro da budur. Bu tiyatro dtınkilne rın A!IllO.nlar tarafından ~konce an de-sa ınıu.stıııhkern mev.kl ve şehrini iş_ 
dilmis tlyatroculanmızdan şu suali oor_ na.zanın Ölr kademe! teka.müldilı'. edildiği ve9hıle 60 : 70 tumen d~.e - g:ıl ey emiş ve A!mıın hava kuvvetle_ 
duk: Tiyatroda istibdada gellnce •.. Bir e_ ceslnde olmadığını, gene Almanların rı li;eri.sı çek'len Sovyet asker ve ma! 
•- TıOrik sahnesi dUne nazaran te_ fi"rin ıııahneye vaz'ı icln, eserd~i ml.!?- bu muharebeler neticesinde bi:dird!k_ 'Ze!l1e:.1le dolu c'!r:n'an 30,000 ton hac. 

reddi m; etmtşttr, rernkki,
1
ml? Şehh' Ti_ teli! rolleri alan ve ,her b:rae kendi ıka- Jeri fue~ adec'I ~termekt.ed:r. Oe~·- m nde 6 Sovyet gemıs!nJ o:ıtırınışHlr 

yatrosumm bugltnkü ha..nden mem blliyet, ı.st1dad ve e.üdlerıne göre piye_ çl lhemiz Biryansıt şarkında·kl bır ve d!"er m .. t dd•d So + n , .. 1 nıın mll'SUDUZ, dclt!l mls'.nlzh so hazırlanan akt.örlerln eseri sahntde ' . <l l> 0 u. ea · ''Ye• cem e. ın 
Aldığımız oeva.b!an neşrediyoruz, tı!r birlik havM• rJtrafmdn devrettir _ ce'b duJu!Lnde muhrunra altın a u - hı3~ra u~a.ı:ıışb.ı:sa d:ı. Odesadrtki 

• T .· 
1 

b melerl lüzumu ttyatro bilgis.nln en ba lunan danın bir miktar Sovyct kuv_ Sovyet mudafaa ordusunun mühim 
Celal ahsm 0 cen 1 sit ha.kika.tleriııdeıı.ıdir. Burada dekor: 1 vetlnın imhasına devam cdi mektc blr kısmının kurtuldul;un:ı ve bu cep 

Tiyatromuzckıki bugUnkil şö~ret:ı...'l'i~ mizansen, ~ık, aıkscsuvar vesaır ana_' olduğu 17 B·rlncıteşnn taı !hll b'r hede kendllerıne taıhsıs edilen yenl 
ve bu arada Mu.>ıstn Erluğru un dahi 

1 

sırla piyesin at.ıınosterln1 yaratacal: o. j Be:lin te~ı·;ıtında ci:dirJ~ktedlr ve mınt:.l!kalara vardığına şüphe edilme_ 
hocası bulunan Ce!Al Tahsin anketi - lan iYahıız reJiısördUr ve bu mUnaluışa 1 bu lk~tıerln miktarı tasrih edil _ mekı•ecıır. Sovyet müdafaa ıkomlt.esl 
m~şuD~~ı ~:~~~ deyince benim t.a'bull"~;z· YBıı.nt, teki K_örüş ve~ dlsa meanekle bernb~:- pek az olmadıkları nln bu mm.-affıkiyetlnl ve da~ ibU: 

""-1 yuş ~ır. unun sm:ııe ıstenır.,e _ 1 ~ 1 .11·· k ..n;ıı. ...., • d 1 1 d ~ k- ü"" u 
aklıma gelen .ounn Agob ellle ~apılan tlbdad deneıbiltr. Bu san'att.'\ b :-çok a_ da ır.annedl'knıektc<i .r. n•Z . li m ... ı.ı J ~ .,. r tnnit5a , . ;;_ n lhıa uç bun 
ilk Osmanlı t.yatrosudur. Bunun isti _ damın blr meV"~uda faallyetıerının blr_ 1 mnreı;nl TimoçPnko nun Vıy:ısm11. _ fe-do. husu.sundaxı ou llk soğukkan -
t.alesi olan Mıı.na.'kyan tıyatros-J ve m~ ıeşU.rllın<'fl! e!-um olduğu ıcin. sahnede B"~ .,~ ı;n hıı. s:ndn en .aşnıtı 40 tü _ lı~ t!t eserini ta kd \r etmek çok yerinde 
rutlyet1n ilAnından .sonra te.ş kkUl e_ dlslprın 63l'ttır. Bunu d:ı Muhs n hakn men za.yt etmlı,ı o'du~unu kabul ede. bir lhareket ohı't" 
d"n hen&kô.r gençlik gruplar:dı't", iki pek gUrel başamıa.kttııdır. A.."lca.k, bı.ı b ~,. Ode-sayı muha~ra eden müttefik 
bunlaT da Mana.'lcyP.n ttyatros~mm ba.şa.rış bir sonuç def; ldU-. D.1hn mil -1 · ~ et müd-afaa konııtes!nln uzak_ ordunun bu tah iye işini blrnz geç 
türkoe şlV<\Yl esas alarak tcmadisı gl~ kcmmele varılması, atmosfer n dahn :ey h lbe laıb'1 ı ld ·u me dand"'dlr 
b dk Mevzulan, e':serıyıı melodram g{lzel yaratılması, yani bugilnkU tiy<lt_ ta veya ya.kında. e11nde bulunan bfi_ s r a . ' m ş 0 

ug . Y~ 
nev'lnl ya-sa~ta !dl: sahneye ko- romuzun daha ziyade tekemmül e~t.ril tün UıtAyat lr.uvvellerinl cepheye sür_• ve onun içmd r, ki kal~nın ve şe~rln 
nuş ıtarn1arı da :ls!ror it!barile zengin mesl arzu edilir. Fııkat, bugtin bu işi düğünü ve bu kuvvet!erln tn çoğunu zaptma d-air olan tebl ğlerinde usro. 
alon. fıkara. kamara~. ba9ko perdesi Ertuğrul Muhsındcn daha mUkcnunel l mare.şa.l TimoçenkJ'yu t:- Jı::rıyeye tah_ ho:kkında 'hiç blr o.dcd verme:n:şler
<dP..ğlı!t ve. ıklr, denlz mRnzıı.rası) ve ve dalın valkıfane ilerletecek b!r mti., sls otmış olduğun :ı da b ııcro::uz. F l- dir. Y.a.lnız, m'ıstahkem mevkiln so.ğ. 
buna ilt\.ve en kUvint ism'nl alan p.'l.r_ ıt.chassısunız olduğuna dair ortııda he , d lam veyo. h:un.b bütün ağır malzeme 
calardan mürc®iebd!r. Jşık b~az zt l ntlz bir nişane y0ktur Henüz böyle b1; kıa.t, ibu ta.kvlyelerln TiınDç.en,w or u: s 'e Sa\-yet • sn narınd:ı h!l.l"betm\ş bu-
)'l\dan Jbıırct.tJ Bu da ılk zamanlarda k' Uı • • !Qrı g:rupunu kııv'bedilen 40 tümcnı -
petrol lft.mb:ıl~ sonr:ı. hava" z daha ·ımse nımı.yoruz. Her şeyd~.n sarfı t l'·.çi ed ek 've b. hassa Mo!l'~ovu g - lunan 61vil ha'kın miittc!ik ordunun 

d · • • .,a • naw.r. Muhsln!n rubu asrı geçen ve e = ec • e''ne grçec?ğl ş~ h sl7X11 şek'l her 
sonra a ele~e t<ım n edılmekteydi. mütemadi :faallyet halinde devam eden bi ftçerlslndc 3,370,000 ınüruı:. barın1ı. 1 ol up e r. .. 
Renkli ı.sık cihetine cid 1 zcı· A tist • 1 h . traf dııld ne o ursa sun, mptı bizatihi mu _ 
ler! çeh ıme 1• r - sahne ıhıcyatı bu hususta keut!!& ne mil ran muaW'lm lbir şe rın e ın .. . 

n re)ert cram.pı denen prasey - DM~ edilmez bir sallıhiyet imkanı . b!h'kimat ha'ıtını mnnev:a i\s_ ı b m el n Odes:ı musta:hkem mevkıln-
~ Y'UVarlıt!tlığı lcerls ne gömülü be- verır g~nı~ 'ka~ olan b"r düşmana kar den çe.ki!.m ... kte olan son So\-yet kn -1nm ziy:oı!~r ~~r,yor v~ sahnedeki ak_ Y~lnız, Ertu(ınıl Muhslnden ist!ye - ı tunluğü aş ki otle müdafaay.ı k fay ·t filelerine ha.•ın(lan taarruz fırs:ıtı -
etınooiğt cJıe•aı ıne g > gesı.n n aksed P ctl:inı: bazı E>yler urdır: 1 şı ımuvaJ'fa Y r.ı tcttrar çıkara- ı nm lkaçırılmamı.ş VP şehre da.in ı:ya_ 
du. Bundan ~cu;:nıyet. v~ilm yor Onların da b~ıncLl ihtiyarlı.yan kıy_ m: lyee k b r ,mik·t::ı ıkadar lhtiın ıl de geciknv:k izin glrlml~ olmasının 
dan aynlarak <Yal~ıı J~ :rıa~rooun_ rr.ı:f.'t ı san'aı kfirlann yerine genç unsur bi mtş ol.mas.ına p~k 1 os'.'lih tut.ıın ıtıı.L da 'b.r anuva.fl'ilkıye+:. teı;;kıl eylldtğlni 
verjJmiş olan PiYesli ()}mı ya :rosuna ye ~ı.reoeğını diYe, 4<abl1 yetlerl henüz verenıed•ğnuz gibl el _ {i \roydey'emek muvafık olu:-. 
t(razından doleyı> P v ::s· oynamak ı.ın ~ etmemiş, tiyatro bl!g.lerlne vu.. tün 'MoS!rovaiılar:n e.teş batıa.ın-a s ı_ Don ve ooneç hıınalanndıı ibuh 
nam~ ll)eoburiyettnde ~ıa°;u;aS: - ok:ufu noL.'UUl ve hele: bu ış n edebiya_ rülmelerl keyr.yetlnln de.: :Mo kova ranılı SQov;yet vaz.yet'ndcn yarın bo.h: 
yeclyan, Kavuklu H.ımd 'e röne - tile h1c meşgul olmamış gençleri esaslı müd'!l.f<ıtl.$nda. niha:;et fer ı b r tı.mil ı eğ' ve bugünkü ynzın:.ızı şu 
taki irtfoa.ıı komt'ıdller n ~ask'an ıms - rollere sokmamasıdır. Çünkü Şehir Ti-: o'mr:ktnn d ha ileri geçcm'yecek blr sede.C' ız ır. . -
:ıer!vıd':ı~~atro.5unu kunn~~t~~: ~:ı.~~~ın ye=U~l~~~~n~ıt·~CJl~ tedbır <M<i~u kanaatindeyiz ... Ateş nun ~~lt~;1~~~~~dek\ sovyct rouhra_ 

madstne nazaran~~:~ ~g~~ ve te ~ tı~ et.mel dlr. Tiyatro rcsm, musL haUa.rınn. sürülen M:>Sko\'tllı ~ı~ıl ,h:ıl nı !nı hfı.dıı;e•ere 2cmln h~zırl ınış_ 
OUnkU, bu nevide mc\zu : ola~ 1~1• &d, heykeltraşi ve l:>Utfin güzel san'atıa.. kın, Lenlng,..ıd ve Odesadn gorü dil_ 'Y Jnponynd:ı bir a keri kabinenin 
wn. asıl olan a'ktörUn hfüıer v~a~1- rm toplandığı bir yer ve bunl:ırın fev_ ğü üzere büyii.k fedakfı.!l:({lnr ve ya_ tır. \cl{"lü Alman den'za!tı'arının dün 
lıı.nacatı nüktelerdi. İspıı.nyo{ ~atro- .kinde edebiyat ve lisan mc!:.e1es dlr. rnrhklar göstermeleri t;eN.'' .h• 'Tl:l

1 
te"e . u +İ tikte Amerlk;ıdo.n gelmek 

6Ulldakt gras\yozal9.rın, Skapenı .. rı; Fa.kat, Muhııin :,;ayed Şehir Tiyatro • dah!Undedir. Fakat, çete harbi g'bi l ş.malı A _:ın:k bi kaf ley<> Alm3n ab 
Pantalontarın, Parfarona ve Pol~nel. sıından e..vnlsa. o dls~pll.!li k:mse ku. bu ıtıusus da b:r ihtilal tedb.ridlr ve te oıa.n 'buy~. ~ hl'ind~ ta~nruz e: 
lerln t.J>leri esas olara:: alınıyordu- r~ ve tiyatro dağılmağa mahk(Jm ed ı k' evkü'reyıı lh+l'fL: f lu'\ta m ntaka.sı :ı 
Dünltil tiyatromuzun umumi ; ıur.. Gavsl Oıansoy teJ..T.ır er.z, ı s ! • ' ~" ek GO,OM tonl!a+..-0 hacml11de on 
i:,.'te bundan ibare ... • çerccvcs. \.,,,. clfıık sı 'J!mıyan bir snn attır. ~r b rn""'•nndn bir de Ame -

..... t.M"Y - • ı . 1 Vl.1.PUrU ve u ·~~ , 
Bugün,'kü tiyatromuz.dan anladıtım Pam uk c k ... sovyet muda.fa.ıı. kom.tesın n sev . }lriblnl ıb:ı.tırm.".lları, Bırleşik 

mıuın ise: Bu ttyntro şehremini Crmll 1 r 1g 1 külce)'IŞ san'ntınm lcah'arına uygun r ka ~~ ciimhurre>lr.b de ka.-e. h'\_ 
:::ı~~ ~n ihmme·ı ve .ts•anbul be - Gırangı Aranıyor harek~leri de yotı: değlldlr Odesanın,IMT1er~d nlz kuvvet'crl erkanile mli_ 
scn~uvnrra:=:n:: !!ı~~i~ ":.n~~r.- Pilat K-Jrorlenilıde~l So~-yet donnnnuısınıu ;:_ ~~; et s:ı"e'c d~ tutur.mncıı fikri. 
ha.ssıs Fransız clttörU A""' • - markalı h'mnyeSI :ı1tmda di:!nlz tar.kne ve 1 . h"'dlselerln llk işa,.e•ıorı 

ınuvanın kur _ Yeni ··eya ruıl ılm · .ı. d k' m"""e bu venı <> duğu DarUlbeda.;i tı.yatro m kteb' • · o.n ış. EUnde ıbulu_ g-WJlce ta.hlive edilerek .. ura a · en I ....... · 1 K. n. 
ıt.satro1 talebesinin m!lmaresE>le:-'n·~. ;: nan blzl.&t veya ırrınktubla İ'ıotanbul nşıığı 150 : · 200 bin kU}ilık kuvvetten cüınlesindend.r_. ________ _ 
uırl tı.lgllerlnln amc!t sahada da iler Asmaaltında B~~ Er;ı.lpo. ınüraca_ 
lotilmreı zımnında Ferah tlyat!'osund~ ati No. 63 
teş!<il cdnen ta'b~kat S..'1.hncs'le başlar. ~-------------

ZAYİ - Nutus ct\00anım1 ttaybL-t'im 
Yen!&nl alaca(hmdan esk!slnln hUk ~ 
mtl YQ1ı:tur. 

Çorlu Şehsinan mQbnllcsınctcn 12'7 
No. lu evden Ahmrı\ Karnka.ş 

···················································· 

Rarbl Umum·nln zuhOr.ı l'C Antuvanın 
mcmle-1.cUne avdeti s .. b,.bl'e meıctcb de 
vam edememiş me.!detı~n ;mıı olan Da 
rtllbcda.,,vt b·ı tn.~b"ı,.ııt ıı;ahr.e!l'ne '\:m: : 
m~ı. Bu teşelt.kUllln tale'le olan Hk mü 
me:ıııım ara'>ında ı Gamı. B"hznt. 
Raş:d Rıza ve muahharen geçlrdl:tt Son Posta "Math:la ı: 
h"zı istihalelerden sonra Ertuğrul Muh 
ıı•n zl'rroltma.blJir. ııtuhstn e-aııen bun. Neşriyıı.t l\lüdüni: HUscyin Ragıp Emeç 
~an evvel -«MürebbU hisslynb. ,Şatık SAHİBİ: A. Ekrem UŞAKLlOİL 

KUŞ TÜYÜN/JEN~c::m~ 
YASTIK, YORGA.~. YATAK kullaum:ılc hem ı.esenlze ve hent ele 

s~~ı;~~~:. BiR KUSTOYO YASTIK 
' Yastık, yor~nnları da pek ucuzdur. Adres: İst!l.nb•ıl Ç' 

LIRADIR 
B ll :1 ı K ıı Tty fabr kaıı;ı. T !efon: 

en: 
Koşunı Hayvanı Satın Alınacaktır 

Y :I arabası cln dort, beş ya:; arasında ha.Y\o-an a~tır. Tal!blerln 
S...-;ıde tnhısıı.rlar bıra 1.abrilaı.sı ınUdürlutilne mOra.c:ı.&Uan. c'E.skı Bomoutb. 

a:9237• 

Bayram; a YalT11Z 

y GAZE ES" 
ÇIKACAKTI 

1 1 
• 

ilanların ızı vermekle hem k endinize ve hem 
KIZILAY'a yardım etmif olacaksınız. 

de 

llfın Sayfasında Santimi 50 Kuru~tur. 

MÜRACAAT YERi: 
Pos+a!ıanc k:ırşı.sındo. Kızı.hy satış bl.irosu. Tel: 22653 i:s+.3n_ 

nr'kn°ında 1'fınc:lık ş Tketi 'I'ele!on. 20091_95 

Yurdumuzun her köşeı nde durlistlüğti, ucuz_ 
luğu ve 'bol çc tdlcrıle to.nınmı.ş: 

Asr"" ~obi! •a ğazası 
-gezmeden ve bk fikır alnıadnn b şka. yerden 
mob'lya almamnlarım tnvsl.ye ve muUaka. s:ı _ 
lonlıırımızı gezmelerini rica edenz. Bi'hnssa İn_ 
gllrz k:ıryolıı.''1\rı ve AvustU.."'YO. sandalyaları 

mevcudduı: . .İşta.nbul, Rıza.pnş:ı yoku§u No. 66 

A!hıned Fevzi. Tel: 234D7mım•••ammr6 

Türkiye Cumhuriy~ti 

T KAS 
'turulUŞ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.00 0 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve tlca~1 her nevi banka mwımelekrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

z traa.t Ba.nıtasında ltwnbarall ve ihbarsız taaanı&t hcsablarında en 
az 50 Urası bulunan lara senede 4 defa cek.llecek kur·a lle aşağıdaki 
p11na • öre 1kramlye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 )) 2,000 » 
4 )) 250 » 1,000 " 

40 )) 100 » 4,000 )) 
100 )) 50 » 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 u 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

DUıkAt: He&P.blıınndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
dU!lmlyenıere ikramiye çıktıtı takdirde % 20 fatlasil~ verılecektır. 

Kur'alar ..en rde 4 defa, 11 M art. 11 Haziran. 11 Ey!Ql. ıı B!rtncı 
kAnnn tıı,.ihlr .. ı.1ıtr çckil"CPlttlr. 

.-evfet Oemn'y~harJ 

Devlet Deınir Yolları l.;okuzuncu ş~ttnıe 
Müdürlüğ · nden : 

İstanbul _ Uzunköprü • Kırklareli ıı.rasında iş~emcl:te olo.n .s No~u Y~~ 
cu katarının tarif..:sı 2'2/10/1941 tarlhınoen JU>ıHen aşağtda.k.i şekı.de 
ğiştirilıni§tir: 

istanbuldan 

KuınktıPı 

YedLkule 

Zeyt..nburnt1 

Bakırköy 

Yeş.Uköy 

K. Çekmece 

Y. Burga~ 

Isparta.kule 

Ömerli 

Kalkış 

Varış 

Kalk~ 
Varı.ş 

Kakış 

Varış 

Kalkı., 

Varış 

K.."llkış 

Var.ş 

Kalkış 

Varış 

Ka:kış 

Varış 

Kalkış 

Varış 

Kaikış 

Varış 

Kalıcı,, 

8,30 
8,4-0 
8,41 
8,5.ı 

s,ı;a 

8,&9 
O.Ol 
0,06 

9.09 
9.18 
9.20 
9,27 
9,29 
9,40 
9,41 
9,52 
9,5( 

10.04 
10.05 

Varış 10,18 

Hadımı.tcöy Ka "'ttı.ş rn 25 

Bu a.k.ta.r Ha.dıuıkl}yden itibaren eski tarifeslle eeyrlne devam ede ' 
cekt.ı.r. Muhterem halim ilfın olunur. (959_l / 55Gl0) 

•• 'lllu A:şağı.dn. cinsi. mlktQrı muhanunen bedeli ile muvakkat temına.tı 'i:l 
malzeme açık eksiltme usul1lc satın almao:ı.!ktır. . ınn, 

E.'5lltme 3111/~41 Pazartcsl güııi.ı saa.t 10 da S;rk<~ide 9. Lşlct.nıe b 
sında A. E. komisyonu tarnfınd:ın yapıloo:ııktır. . giil' 

İsteklilerin muvnkkat temına.lı ve d ğ<'r knnuni vesa1klerlle ı:ıyn• 
ve ~aıte ka.dar l'omi:von r~1s'lğlne mü,.....f· t e+~u.•'pr[ !fııım<lır. 
Şartnameler paras;z olnra.k komi.; yundan verilme'lcted!r. c:9252o rn 0ıı.i 

C1ns1 M~ktarı Mukammcn bedel Muvakkat tc 
adcd lira ıır.:_ 

Karo moz:ıyik 
Karo m.ozıı.yik 
Silpürgeliğl 
Knro $mnn 

30000 

4500 
50000 4980 373,&0 

lf * r!V ebO' 
Muhammen bedeli Cl150) llnı. ol n 10 ıı aded akuple-::ı~: pla~ 

nlt parçası ile 1000 ruicd batarya s:ınd ı !çin cl>onlt ·on r blıtıl• 
(27 '1()/941) Pazartesi günil saat 01 ı on birde Haydnrpnşnda Ga ıına " 
sı dahilindeki koml:;yon tarafmd.m o.çtk ekSi. tıne usulıle s:ı.tın 
cııktır. 111 11~ 

Bu l.Şe girmek isU:yenlerin (861 lirıı. (52\ kuruşluk muvak .. ~ttin:e~t\eııt 
ve kanunun tayin ett ~1 vesa.kle \:ılrtr.cte eksiltme gunu """"' 
komisyona mürncafttlnrı lazımdır. ıcttı ~ 

Bu işe o.id ınrtnamelcr komisyondan par:ı.sız olarak dnğttıltnll 
dır. (89~6),,. 


