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Yedek Subay Okulunu 11j Japony~
1 

harbe mı 
bu yıl bitirenler giriyor? 

Ankarada bugün İnerasimle 
subay elbiselerini giyecekler 

. d telefonla) - Şehrimize 
ANKARA 16 (Huıuııi muhahlrimız en . (b fi ) 

. b okulunu bitırcıılcr yann ug 11 

nakledilnııtı olım Yedek su ay. ki d" Hozırlanıuı merııeim 
b lb 1 · · gıvece er ır. .. 

ınera11mle au ay e ıse erını · . f d Atatürkün muvak· 
b ııanuetlen tara ın ım 

programına gore, su ay ~bld 1 clcnk konacak ve nıek· 
kat kahrı ziyaret edilecek, Zafı r a eı ne ç 
cpte bıı çay zıyafeti verilecektir. 

r 

Hububat ihraç 
olunmıyacak 

G ünün en memnun olunacak 
haberi, Hariciye Vekileti 

yüksek memurlanndan .~Y ~
manm bu hususta verdıcı tema· 
nallar. 

Vaziyet -
ümitsiz mi? 

Kabine dün 
istifa etti 
Bahriye Nezareti 
sözcüsüne göre: 

J • p on donanma•• 
harekete geçmek 

için eızlanıyor .-__... ________ ____ 
Al~an -te bÜği 

- - -· 

Odesa 
dliştD 

Kaliıiı ve ıaıuaa da 
Al11aılarıı eliıde 

··~ Br 

, Sovyet tebli~i ( Askeri Vaziyet l 
'---------" Vaziyet 
Moskovanın akıbeti vahim 
Alman çenberinin kısa bir miJıldet içinde 
Moskovanın Şarkında kapanması oe 

Ordılanıız ıerkezde 
ric'at ediyorlar 

Büyük mikyaııta al"ve~ mis· 
tımit bir ticaret muahedeaı .yap· 
makta çok isabet vardı. Es~ı~en
beri Avrupadan ıetirtmek ~taya
cmda bulundujuınm mamUI ef· 
yadan bir haylisi aon zamanlarda 
eksilmit, bu da bir çok amai ve 
ikt1$8dİ iflerimize Mide vurmı~a 
baılamışh. Bu eklikliği telifi. iç~ 
hükUmetin icap ed"n tedbirlerı 

,- Amerika~ 
Rusgaga 
malzeme 
naklini 

tehir etti 

şehrin mahsur kalması muhtemeldir Al l k ... 
Muharebeler ıimdi man ar ço a g ı,. 
Moskovanın dıı Yazan: General Ali Ihsan SABIS zayiat vermeler ıe 

J fi J Bili OBDU ruNANDANLARINDAH r ag .. m •n m ıı-daj" a müaa aa hatlarınaa .. 
A Jm11n orcluları Viyazmadaki Vi) azmadan ıimale doğru ilerli. h l d 

cereyan •Jiyor amha muharebesini bitirdik yerek Valday tepelerinde muka- at arımızı yar ı~ar 
tc-n aonra bir yandan Borodino vemet eclcn Sovyet kuvvctlerınin 
üzerinden Moskovanın garp mü- gerilerini tehdit ettiler ve fımen 
dafea hatlarına doğru ilerilediler, gölü cenubu arkiıindeki bütün almua zaruri idi. Bu aarur~_tak· Nevt1,,rk 16 (A.A.) - Ofü 

dir eden Refik Saydam hükume: New-York Herald Trlltune ga. 
ti reni bir ticaret mukavelesa zetcsfne gliı·e, Rus ordulannın 
y~pmak auretile piyuaırnsa _.!.-: Alman taarruıuna mukavemet 
rabhk vermekte tereddüt. et ~ edebileceği şüpheli olduğundan 

istifa •d•n Baı11ekil 
Pr•n• Konog• 

F _._ b muka•eled• ptirtec:eii· hfrkılmet, Maverayi Sibırya de-
-at u bil ela madde· Tokyo, 16 ( A.A.) - Japon 

miz mallara maka " ~· miı·yolu ile nıalzeme naklini tchh H b l a·· b'ld" d'V• 
l . · tidai maddeler .erecesı· etmiştır. a er er uroıunun ı ar ıgıne 
e~ı ~.:tındaki kayıtlardan. tica- \. -1 göre, Konoye kabineai dun saat 
muı al 'misin bası gözü açlk 20. f 5 de iıtifa91n1 vermiıtir. 
ret en;• !'IDID istifadtıJ• kallul· D 1 L • Prenı Koaoye din öileden aonra =p a:timali de batsa se!-9- a ı -an .., l r ~b~ni t.eakil -- ~daa 

b'bil deiild"a. Bh• ~ "bıriban -.ıı...ma~ul etm• ve 
~.umumi heyeti ilibariJ:e ma-- nutuk söyledi k~n~ile?n.e .,...... eebeplerini 
• 1::.m . · de bulundupnu.~z bıldırmlftit. 
alt ica~lanıu milli noklaı· PARlS 16 (A.A.) - Son zaman- (D~MM ıalıff• ı, ritun 4 i•) 
~amanmd l m'u'l etmek itiyadı- !arda işgal altındaki Fransanın 
nazar an eem -ad· , . ı . --:. bi .. I" iktiaap etrıU. deg ır. muhtelif çevrelerın zıyaret eden 
nı r ti*!' lu • '• ve esnafımız ber Amiral Darlan, dün de kabinesinin 
Bazı tacır enm d. d 
f ttan istifade ile yalnız ken ı azalarile beraber Bret~nya a aeya. 
:.annı arttırmayı dü,ünmek~~- hatine devanı etınlı,ıtlr. 

-•- • ·· L-·lıca afi, R nes .. ehri resmi makamlarının 
dirlet" V-aa tucc:ann ..... . en v 1 D J 

• • • • ı_:. d.ı..iinmektll'. k b 1 merasiminde, Anııı-a ar an laatti vazife11 -nnı ...,.--- . a u · · B t kta 
Z 

. -A!- :.--•• da mahı· b"r nutuk söylenııştır. u nu u 
aten tıcar~ ..... m- ' 1 • • 'l 
f d budur Mal satmayı ken· Amiral, Mareşal Petaın n n~mı~a, 

yd~ ı e lek ittihaz etmiş olanlar, 1 Bretanyahların disiplin ve bf~lık h s. 
ıne mes k " t etmlı ve şovle de-

bu iti münlauıran para kazanma !erine muracaa · 

için 1aparl~. Fakat paradk~::_8.:1~ mi~tlr: dü~en vazifeyi, yapılan ha-
_ _ L d .. d•-.. vatan a..- • 'Buna .., 
nwa esn • -.7·. .. b" .. 'kitlere rağmen tamam-
hakkını. menfaatm~ ~e b.us ütun reket ve ten~ kfi Msreşal'in çizdiği 
gözetmemek. bel~ 11t1111aı ~~ )ayacağım, çun a bugunkü mağ!Ubi
larda memleketm umumı ib~;- yolun, Frans:~ . toplayabilmesinde 
yaçlarına antını çeYinne~ de~ - yetinden ken ını a IQyık olduğu mcv 
dir. Böyle umanlarda tıcare~m ve yeni Avrupad • e yol oldutuna 
biriaci ,artı, kendi menfaa~~ kii almasında yegan 

-
B~BLIN 16 (A.A.) 

Alman orduları Bapunıandanlıtı
nın tebUğl; 

Şaı·kta muhaıebeler, !lınıdldcn, 
Sovyet hükümet merkezınln takrıben 
100 kilometre uzatında bulunan 
Mo~ı '""ll dıı,ı müdafaa hattının uır 
çok ~ C'l leı inde cereyan etmıye baıla
mıştır. 

Mo&kovadau 160 kilom • .ı safe 
de, biri batı ıımallı ele Ye ti ~l'rı bata ...... .-www ............ .
olan KaJtnin ve Kalaca "btrçolr ırtan· 
denbeai elimlidc bulunmaktadır. 

Hususi bir teblığde de bildirilmio 
olduğu gibi, Brıansk ve Viazma çıfte 

(Dııvam1 ıaluf• 1, ıütıoı I er.-, 

memleketin umumi menfaatim kaniim. . • tar1hi, bu mem
telif etmek olmalıdır. Bu yapd- Franıanın ııy=~eler zarfında ha-
madıkça ticaretin müvazeneıi bo- lekeUn son on 

1 
dığını ve fakat R l 4·1 

zul•. Bir taraf yalnız ~~ kiki arkadaıı 0 ~a 1 ıstismar edil. .... lcıt•l•rı ftırtı/ındt111 lffG • 1 mıı 
d6'iaür, diler tar~~· yin• .. mil- yalnız ~ist r~Y~ er eUğradıl'ı atır eltl•frı 6ildlrile• Od••"- O.lıl• 
letin heyeti umumıyesı de, löcca- diği nt gostermıı r. h lkını mazinin --·-------...... _ ..................................... - ••••••••••••• 
na 1ur-ı tatmin için vannı JO· hezimet, Fransız "dd~ surette dü
jun9 vermİJ• mahkum olm04 va· hatalan üııtilnd• cı 
2iJelıe d....... netice itibarile şiinclurmelidir. 
....... ticaretin de mütuanu 
om-•suuı imkin JOktur. Yini 
ticmet. 7alna k•di kazanclDI dü
fiiailne, erseç kendi otwcluiu 
dah knen a'aaeaa ...... 11"hi ha
nket etmit olw. 

HiikimMt. harbin sahurundan. 
iten ondan tenlhit edecek bub· 
ram bir aa sösıöniinden uuklat
ttnDamalda beraber, ticaretin Ht'1 

bestiaini ihlil etmemeyi ve mem
lekette bir harp ı.avuı yaralma
IDBJI kendine ıaye ittihaz etmif· 
ti. O cihetle allfYerit if lerinde de 
...-melibn tabii seyrini ıektedar 
edecek kayıtlar koymaktan elin
dee ıeldiii kact.r çekindi. Hüki
metin bu çok makul ve çok insaflı 1 ı 
llİJaseti, tic:m-et alemimize rehber l 
olmak iktıza ederdi. Biz pek iyi 
biliJoruz, ki Bat~il Refik Say •. 
... harp afetind- -- tutmı· 1 
ya muvaffak olduiu memleketi, 
harbe mabaul kayıtı.dan, ıdontı 

.. .. tülerden mu... tutmıya ve azun • • .. 
da son derecede !tina '?~•nnit-
tir. Eier hiikinı•ün ~~ ~a .. D Cloudı• US 
ihtimam ticaret .. ernı •• o- r. 

1 be~L-- bü'tün alikadar o-
n ... a r--.- • _ı--•-rc1 
......,. da iftirik etllllf ~ .ı. 
Mrlaalde basiia tikiyet ~~ 
pUalılaldann, ekıHdilderm bll'90· 
jmaclan .....- kalaılf bul ..... 

d.._ TASVIRIEf'KAR 
(Dıv'"* MM/• 1, ıNttıt& 1 tl•) 

Yunan Baıvekili 
ile görüıtü 

Atina 18 (A.A.) _ Doktor CloU· 
diuıı, buraya selmiş.tir. Munıııılr h. 
İta17an Elçlai Ciai ve Yuıııın H 
vekıll Çolakojıhı ile eorilşmu u 

ş 
Bekttlar 

Atlı arabalar 

GÖZLE.RlM latanbul cad

delerinde çoğalan atlı a
rabalan yadırgamadı. Bir gün 
Pariste Zafer takının yanından 
geçen bir faytonu ıördüğüm 
anda içime çöltcn hayreti •imdi 
hiç duyınıyorum. 

Ayak üstü bunun aebebini 
düşündüm: gördüm ki büyük 
Avrupa şehirlerinin baı döndü
rücü kesafeti ve göz karartıcı 
harekı;tile atlı araba arasındaki 
tczad lı.tanbulda yoktur. Divan
yolunun en iılek ısaatinde bile 
tenha kaldırımlarını gözönüne 
getirıniz: Baıı açık ve dü~ıne· 
leri c;ö:.ı.ük, elleri arkasında, üç 
aşağı beş yukarı dola an aylak 
berber kalf asile, kolkola, saka
laşarak, ağır a~ır yüriiycn mek
tcplilcı le, yol ortasında nıecliı 
kurup sohbete dalan .ılılmp kii
melerile. yan sokakların birin
aen çıkan yoğurtçunun ·ıla rü
yasılc dolu, yorgun S< sile, yan 
sokaklardan birine giren çifte 
atlı ve tshta tekerlekli gi.>ç ara
basile bu atlı arabalar deö-'ıl 

e •O• 
tomob;Uer arasında tezad var. 

l'•,.,,.ı .S A F A -· 
Sür'at iht. acı makineden 

doğmamıf, makine ıür'at ihtı· 
yacından doğ~u~tur. B~harın, 

elektriğin ve bıııbır makme çe
~idinin Türldyede değil de 
garpta ke§fedilmi' olma~ı, bu 
ihtiyacın orada buradakmden 
fazla duyulduğunun bir delili. 
dir. Orada otom~bil, baştan 
başa yıldırım hı~ıle çal~anan 
bir haerket alemıle tam ahenk 
halinde. hayatla aynı tempoda 
giden bir sür' at vasıtası; bura· 
da atlı araba. sokakta ağır gi• 
den, vapura ağır girip çıkan, 
ağır koııupn. davası mahke • 
mede yıllarca, ağvır yürüyen, 
ağır ccılışan ve agır kazanan 
bi:ılerin hem nakil. hem de ge• 
zinti ve hulya vasıtamız. Ona 
ve nnunln beraber kendi içi· 

· ~c' i rıtme kavusuyoruz . 
nıu . .. . . 

l\intinenin sur atı, madde 
halind~ tc>c~lli eden ruhun sür'a. 

t"dir. Belki en büyük istc-kleri-
ı ... 

mizden biri bu ıur ate varmak, 
amenna: fakat e~. büyük haki
katlerimizden bın de şu: Biz 
atlı a a devrin~~ heni.İz ta
muuile çdr.mıt decılız. 

diğer tarafıan bir kısım kuvvetle {Dt.ı•a1M ıtıh'fe sutı+n 6 de) 

Moakova, 1 b {AA.) - 1 S 
teırinicvvcl tarihli Sovyet akşıtm 
tebliği: 

Almanlarla yapllan ticaret 
anlaşmasmm esaslan 

Piyasada • • 
ıgı karşı/antlı 

Bu mukavele ıür'atli bir intizamla 
ve her iki . tarafın müşterek 

menfaatlerine uygun olarak iıliyecektir 

1 -4-15 teırinievvel gecetıi mer
kez. cephesinde vazıyet vahanıt t 
kcabetmi~tir. 

Almanlar mühim nıiktnrdıa 
tanklar ve motôthi pıvadc km; 

vetleri!e harel..ete gcçmisler \ c 
cephcn:n bir kesimındt• ~ ' l 

mudafaalanm yar'T!ışlıırdır 
7M ka&al•n ciU,.. A ıJe,ı ' 
ketine karıı kahramanca mu .a -
vemet etmekteyseler de düsnrn11a 
ağır zayiat verdirerek gerilemek 
mecburi) etinde kalmışlardır. 

13 teırinievveldı- 36 Alman 
tayyare•İ tahrip edilmistir. 1 1 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 

15 teşrinie'\ vclde Mosko' a ü
ze, inde 9 Alman tayyaresi dü -
şüri.ilmüştür. 

İki hnftadanberi bütün So'\'\ e-t 
Türk - Alman ticaret anlaomaaı ı clmiıtir. Anlaımanın eaaaları ta- şehirlerinde ve kasabalarında eli 

piyasada büyük bir memnuniyet mamcn anlaıılmışlır. silah tutan butun erkekler a kcra 
uyandırmış, bilhassa Hariciye Ve Yeni Tiirk - Alman ticaret mu-
._.1 · U • K. 'b" B" "k El · k 1 · . b' h talim ve terbive görmektt.dırıer. 
ıı:a etı muma atı a uyu çı . ave e"mın en mi.ı ım ususiyet- J\•·ı 1 -,. • · d'k" 1 . ~ 'I . . . . . . ıı yon arca erl'"e~e ,şım ı ı lar-
Numan Menemenc•oıılunun ver - erı mal nıubadelesmın fıılı olma· b' il · ·· • t "I kt _,. 
d -· h · k · T" ı Al il ın usu en o ,. • t"C cr· ır. 
igı iz:ı at pıyasayı ço tatmın sı, urt ve man ma arını ge- ö·ı br·· 

1 
rek nakdi kıymetle-, gerek her ıki g e te ıgı 

Rus ieinin rremlel et için haiz oldukları ik- Moııkova, 16 (AA.) - Suv-
.,. tıııadi kıymetlere miıt madi bir 1 yet Hnlwr!t r Büıosunu·1 bur:iınku 

tasfiyesinden sonra teadül ve tevazün dairesınde mii- ü~le üzc.:ri ne edilen teb!i0
": 

bade!~ cdi1mesi esaslarının kabul r /J 

edılmıs olma ıdır. -:;_ ·---·------
Böylccr malı satın alan derhal , "\ 

mukabılinde mal ihrac edec("k, I Vekiller Heyeti ı 
hesaplar da evvelce olduğu gibi 
Jcvre ı:onurıda dı•fil. hı-r nlıw •• top 18 nr'ı 

Sıra .. 
lngilterenin 

e· Al t . ö gelmiyecck. mukavı le siıratli bir la Rııl,\~k:lette Bn .tki! Dnk 

rıste göıiilec~ktir. Runun nf"ticf"•i 1 VP.'ldller Hcrell bıı fn saat lG I 
olarak cblokaj:. lar da m,.,.dnncı 

lr man glZ8 8Slnl g re inıi7amla ve her iki tarafın mli • iM k Sa~ıtnmın r·~ l eti altı c1 

Tekmil A•rapa Bigillc 
Britanga11ı11 idi1'sı içi11 

terek mf'nfnat!erine uygun olarak haftalık toplantııını yapmııtıı. 
j.,)iyecektir. \,.. J 

.. /•rHr ffi/ecelc B W 1 d 5 
Almıııı hııdııdu 16 (A.A.) _ Ori: eyog un a ev ve 
Alnıanyanın sulh teklitlerinde bu-1 1 k ld 

lundugunıı da _r dolaşan ııaberlerın apartman yı 1 1 
uydurma olıtugunu bir kere daha 

1 beyan eden Alman Hariciye Nezare. 
tının organı cLa Corı·espondance 
Polotique et Diplonıatique> gazete•ı 

askeri vaziyeti tetkik ederek Rus~ n 
seferındC'n ı;oııra İngilteıe aleylıiıı ı~ 
ıttüıaz edilecek kararın giınüıı me
sele i olacağını yazmakt11dır. 

Gazete bu huc:usta dikkate oayan 
malünıat vermektedir. Makalenin 
muhaıııri şöyle demcktC'dir: 

Ancak istilanın tn ıhi Alman yük
sek kunıı.nda heyeti tarafından Q.lı 

ııır olarak saklanmaktadır. 
Muhıın·lr bundan sonra İngılteı 

adasının ne gibi şartlar altında ıs. 

tılil cdılcce~lni anlatarak u.ctımlc 

şov le demektedir: 
A nırlo-Sakmon matbuatı Ruı hezl 

ııır nin tarihin şiındı\'c kadar kay. 
dctnıcıtiğı miktarda malzeme biıik. 
t ı ılmıs olın:ısile luh edilebileceğınl 
~ azınnkta olduğu düşünülüı Rf> b•ıtıın 
bu malzeme fngiltereye karşı kulhı ı 
dığı tııkıt!ıde Lonrlnının haı· ı ' 
cal,!:ı kola~ 1 le a nnla$1hr. Bol~e,·lzn 

yıkıldıktan ecını :ı Alman ordıhu ti 
birlikte A \"rupıı hemen kamı! ı in-

i 
gilteıeye ka1 şı .:ef rber edıleeektır. 

(Devatıta eM•f• 1, n• 1 ü) 

---
Hadisenin evvelden haber 

sayesinde insanca zayiat 
alınması 
olmadı 

Evvelkı akıanı Berotlu Yenlte
ııirde bir inhidam hidıııesi olmuı ve 
bet eYle blr 
Y\lsd9uüt 

tnhidamıa wku !Mılata~ eneld• 
anlatılmıı oldusu ıçhı bu bu)'ük b
aa inaıanca ~lr zavıata me)ldaD verıı.. 

a..- -""• '· ..._ •I 
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200 Tacrtlten yalınız 
R tU 

eakl brçrmde 

ra..-an: KANDEMiR ........................................ 
on UçUnUn ellnde 

Ost tarafı 
çakmakh 

• 

'Pasif k 1 J ournal de Gencve cKızılordulara Orunma ıl k da ediliyor> ı. 
ğı aJtmdn şu akaleyi neşrctmtşt1r: 

DUn Vlllyette 
bir topfanb yaplldı 

&v,ct ordtılan., teblfğJeıi. 
de beyan eWği auudle n 

ı;;eb:ıtla harp ttınektedrr. Bu ordu-
lar. bol malzemeleri up 
adet itllıarıle de rok ün5 -rıer. A
rnla11nda hiçbir inhilal alameti 
.rSI:ınıeı:ı:?ş:tı·. B a b\o.nt!ıl!1" Af-
mn.n ordusu daimi bir ittiradln strn-

Dün öğleden sonra vıl.aycttc. bir tcjl mu~n!fakiı;ctlerini adeta · 7 
k:ıc gfımfcnb rI şehrimı.:ıdc huhınan altına almaktadır. 
ııe!erbedik ·· H A erf mutefı. ~larla tef~lrferde 

Alman-Rus 
kumandalan 
ara nda 

bir mukayese 

da:ırıa~ı'1nıuud,nanaP1rn:!'~Ge~a f k)iıillıiil•~ıllliiiıl!CilJ!lll 
Y koT get.lrlhnış ve yanı ç m.ua- • 
vin ftlilmiştir ki, bıınlar da General 
No • l\fnkarov ve Kojouchko'< 
O tan"hlerde :\Ioskon, Almanların ündenberi bütün dünynmn 
heddl gibi görülmekte idi ve cenah lla'Zarf:an Moskova üzerin· 
lardakı nziyetı daha az tddilte}'e ele temedı.üı. dm.İf buluauyor. 
marU% bulunuyordu. Çiiııh harbin ıııkfet merfiezi be. 

Yeni heyet Moskonya yırrnr z bu i R\1$ te ri 
kilometre mesafede Prens c.N:a nın. ü:eriDe. yiild.cn=it holııru•)!Or. 

.: ~ ş ri -ı Asıl Rus 
yef'm üçyüz 

ımtıyazatı altında 
bulunan mubıırriılcl', bu m lcnia 

atıA, öyle de olmuyor değlldı. ":f c- ı lıırı hic Adam ycı·ine oymazlar.> latı 1apılmı11tır. Toplantıya muhtclif butün safh:ılnrını tl't:kik ctmiı;lerse 
1 ~ f<'mircilcrınln reisi (ly. İftC kendi n:dlletı, anı 'fiirk Q. kaza kayntak~m.laı 1 v; şehri.mi~ • sa-

1 
de lıeniiz kati f<Ul ~ti! fzaf'ı edememiş 

Stalin, büyüle. hir ma• 
flaf/akiget "u k u anda 
6ir eneralin w a 
6ir m •' e ı Q l in şan ve 
şeref kazanarak kendi 

şan Sultan} keneli adamlıırından 200 ~larr Ukıı~·Lann esnretınden kurturan n ~ t ı ınin bıı·cr mumcssill ll•t lr. l\lüteh:ıssıslıır. malıemcnın., 
Jr:ı ile birldhc Enver Paşanın bu- ı Enver l"aşa, · baııka r unsur tştlrai etmiştir. 1 mırharipleriıı, lhımaııd ~tınin v 
nduğu je.?e yakın Hisara gelmiş r OıJID IK Tac kleı-e stğırumık ve bun- Toplantıda şehrimizde 11asiJI ko- ~tabıselerinln kali lnr gözden gcçi-
Uka~ Jbrahimin müsaade,,.le larla Duııcnbedeki ~>vfR gıırnfw- runma. işleri ctrafıı ıla alınacak ted j rerek modem nrnhaıebede çok karı
er P:ı yı da Hısara da'llet et- rıunu mııh3.l! ta etmek mecburi) etın _ bırJcr milzakCl'e edllmi~U'f. şık bir rlcat es ında t' M:ı-

nRfaza u 6"Öl•Led• 
bırakmasından. 
korkmaktadır 1. Bn f Saltan E irci ol- de kalmıştı. Şu muha«araya ı.,tJrıık Di~ taraftan Sderberlık Umum re.şaltc.rhıin inkarı kabil olmqıııı Ur vve~ 

a "rtıbcr, Enve.r Paşaya karşı eden 200 kadar Tacikten yalnız 13 üduıii şehrin muhtelif mıntaka?a ... maharetle, cllc1 lndc bulunan Tcrtnln- ' • ' • • ' • •' 
~:ı hurmet gösterdi. Hatta o kn- ı ünun elınde. Rus tüfeği vardı. Ust rıııdnki y.r. ıf korunma üı~ihyctilnı rın crzası artt"ı hie bcltl nıl~ 1 

ti talimatnamcyıtı ıonı hm- cepl\a ku c(!lJlıcııln Bütün d .. ya Mıoakovanuı m:.ı-
r ı:·, EnTer Paşanın tekrar La- tarafı uki bıçımde çakmaklı ttlfok- t tktk ~tmekt~r. mrycn b1r btlb;ıtt muhaf za etmıe ~ r b-rşı kavemel edip elmiyeceğini tiirlü 
• İbuhfm 7a mesini bile leTıle mücehhezdi. Hatta (içlerinde olnınlarını sena etınclı:~edir•er. mutlak bır istikliıl daıruınd .lıaı r tıltnr:nııtınıdelcl şaş a liaı • türlü - ler d:l bekli ror. o-n 

hO! g rndyeceğfni aöyledi. Böylece 1 hıç sılahı olınıyanlar da vardı. Os- E t f • t Fakat bu zcv un tetkFk etmi~ ol- ket etmesi ve k mnfıı nnıhtari etı mevrlf bh- hnreltet çurçe~tnın rnn1 gelen haberler, iman kuvvetle-
r Paşa da H nfa kaldı. lştı!! maı İmpnrııtoıl a Hnrbfye azırı 1 ya 1 dukl. ı un urlar arasmdıı 0t1l'a:rı11 &aız ofan kesımıne mütcııllık Jn('Sl ne çıkamnnıışur. Ve illı defa oJıı. rinin Rus tebliğlerinde de taı;dik 

o gun, bu macenmm hemen lıenk:n ve Başkumandan Vekili Enver Paşa ı k nazaıiaı·ından ~nuş olan ve nıub·m Hyetı deruhte etuıcs[ liium g:cCn· 17mal ph e rtı;~ ce ~ P.tf ·5 Y'l!.Ç silo 
en feıah gwıünfr y:ışıyıın Enver Pa- şlmdı, botun BolşeTik alemine karşı ge ece ay olmaktn d[ğerlctlnden h' de gen tedtı. uda!an kom!teıinın il'\ ~qındaki mesai birliği l,ımlnı.'Ttt- bmda ccphPyi yararak ~P.hrin dıt 
ısa. feci b"r retten kultuımuş ol- taeıfncak bir cc«aıet ve mJtanetle knlnııyan bir m1su1 daba vardır. başında bır nevi teknik meclis ~ ~ karşı yapılmakta olan ta7.'liki lstilıkamlan önüne gelmişler ve 
m ının e\'ıncıle geniş bir ne!es ata. meydan okurken, işte böyle bir kuv- yükselecek Fflvakl, Alman ordusunun tek o. eude getirilmıştir. Bu ınecl!s sı. ı afıfletmiye matuf olanılf Valcfııy burada syadan getirilen kuvvet-
b imişti. vetc malik bulunuyor, yalnız buna lan yüksek kumanc.la heyetinin tcş- Un ıueşal Jl oi Ye. r~ tepclertndf?ft yapılnn bir taarruz rerfe takviye edilen Mosko<r:ıt gar-

ı; akat y ala .. ist d edıyımfu. kıliitı oldukça etraflı olarak hrrkE"sçe şnl i\krelz.kov'dnn mute!jekkildır. ~ şclUlnde tecelli etmf~h-. nizonu ile muharebeye t~-
kuv,eti yoktu. Enver Pap. vakıa 'l'ürkistana ge. Vali mııavını bunun maüım olma~ına mukabil Sovy<'t oı·- kat bmıPnr hrçfıt1" !umandanhk Hll.dtselerfn tazyild altında müda.. ranJır. 

V.ıkıfi İyşaıı Sultan, çerken, nflınret Şarld Buhnrndaki ••h•pl•rini anlatıyor I dularında buna _mllm_:ısil biı· teşkil~ vasf.ı yoktur. M vır vaı.iyet.ıaul fmı meclfsfnin yanındn htr kontrol Fakat asıl tehlike burada de-
kadar ıtllfilılıyı Pa n haıckcte iltihak ederken böyle bfr F tın me.TCUt olduğu g :rtir ld bulunan iki Mareşalin fikırlerf !ani komitesi vficUtle ı?P.tlrllm!•tir. Bunun gı .. ldir. Belki de Almanlar Rusları İJ;at Mür he K onu. 

0 
vaziyette bulunaıı üç a neak ., 

yerlne ı:ı: rrmf:r lı hal karşısında kalacağını hiç ununu.. dün de toplanarak et mescleei ü- lın da ilk nazarda garip gi)riinlir. rnutalea kahilınden bildlrılmekt.edir. varleın. c:ephC!Tlin fıeyetı mumuasına Mosfr.ovada t&Jfmakta ve buradan 
~ Ha:ti. - ece itin yordu. Gerek Zeki Velid! Doğanın zerinde tet iklerini bitiırniştir. Ko Kmlordunan organı olan. Krası:ıb\ Bütün at n 

1 
n netice. aıt harekatı tetkik ve i?.har etmcktil'. çekilmekten alıko)•mak üzere 

M nı 18 lncı gunti ('Dıiscnhc) dekf ı;:erek dilicr nhvııle Takıf milnl'vver- · R · · V ı· .... · · Ahmet Zwzcla da bu bapta mevrut olan bn. len· a"'k Fnknt VPnl heyet, hitblr e' fr ve- Moskovanın garp istihkimları ü-. 1 '" nııayon t:Ul a ı ın-'ıluu .... olmtışttn". Krtaatm ve 
}{u t rı h ataJa s lerin kendisınc anlattıkları T~rkla- Ku:ık verilen karnrlı:ır hakkında zı mal mat ile r taıaflardaıı e_ı. malzemenin bir cepheden diğer bır remedf. Eaiikat :ıfdo hP.P,.t dı- zerine hücum ediyorlar, yahut 
" ı ı Ne (ar. ki i n S a- tan, hele Şaıki Buhara ve Fcrgane ga:lctecilcre ounla.ı söylemiştir: de edilen malümntı yakmdan tetk~k cıph y nnkJedılmelerfnı emr:edel'lll<t Stnllnın ek kıtm:mdarhk fuda- hücum eder cüriintiyor 

nıaı)cı.indekı bu 200 l!l!lihlı ko- ıı bu ıdi. F kat ömründe bir defa - Muvnrcdat normal bir va- edecek olursak oldukça korkunç bır k -~ ıte bi -•· , «ının ıs ~ fen Jınf<hr~ ka A ı__ _ı ~-'---dı .,,·mal. . . ce ... ...,r r r ....... nmm mevcut o.-- -.na u ~ .. 
'!. ın ııu n ıarhız, ı:mı bir Wle ör iği e nokunını tcli.ft ~iyettedir. Ka plarda et bulun- aıllşahedeye varır.ır kı o da ferıh 'maması vkulceyş baklmındnn çamalı yollardan blriıflr. de e ki adı Tver olan ( Kalinin)İ 
lrnlahal tan lbar tı. B Tadil sil- ıçin Ol'aya alt. men n :yiçbir maktadır. Bu itibarla narhı arttır- veya koilektlf tek bir kumandanlı- niş ı:ııli: ta barekita teşehb 

11 
fıktQJ'bıde vfl k is rf- aap eki m 

\11111lcrini, m~hur :MU!ltafa Şah KulJ ldtaı> da okumadığı halde Enver Pn- mıya lüz-ı.m görmedik. Her sene i:"ln yokluğudu.r. :ııfye h çbh:: zatunn lmkin bırak- i harp k tarfuaıa sarkmakta olao ve ce-
li-• c tavpif eder: <Bunlar ~eyhın 19, hurayn gelip de hnkikat.le kar- t11ormal zamanlarda muvaredatın C4.Y. marn ştır. Ordular ııtıJplar.m.d'an bL.. ~ nuptan Kalast"YJ aldıkta 

ıoll v m- fllaııııcaya kadar, buna inanmnmıs- az.alması dolayısile et fiyatlan 1 Sovyet R~yanın te; ilan asiy Tiniıı cırplv!sindeld lier tilrlO har'!kP.t kııııurlıırı tasfıye sonra fİraali kiye doiru ilerli-
d:ır ibarettir. Halkı aldatıp, yiyip tJ. o. herser<fen enel. keııcfine g(}- y\ikselmektedrr. Biz de o zaman sine nazaran Sovyct yüksek riyaset muvaffaki;retle tetz.vft.: etm1f ora, etm~k cıuell!J"i~ t ik ey ek> rı- yen zırhlı kuvvetlerilc MoskoY • 
t~rı iye, k urmi)fe lışmqlan!ıı. venıyordu. Zannedl)ordu ki (Enver narhı arttıracağız. Sığır ve keçi divanı '98 lcabıııda onun M!İ.!İ olan bile. tamamfie tabyevT bir uıuvuffa toplanacakfnrcfır. yı &ftlİf bir daire pr de lhaUı 
Tal'iktcn ı., n adam pek 1:1 mnzsa Pıışıı) )mıı Tfirkrs nnın, ltntta ıı etine narh koymndık. Çünkü ko- Mıchel Kıılıninc, bllUln Weıi k\lv. kıyetten ibaret ltalmı ur. Knhulü z.uurt olan ureU hal. fl8· etmek ııörünüyor. ~imclj cihon 
dıı bunların hep i i mandır. :Bu ıı- Çin içlerine kadar, belki B1ndiatana. yun etleri boU ttğı için bunlann vetlerin en ~·Uksck şefidir. Fakat Timoçenko De Buddl.enni a!'llsıntlu rl tir. l!iTR de nıiT tet'ikleT ~anışnl polilil&aa '-~dıı bwunanlar bi-

m m ıntizama sokmak ki in lcı.dar bu mıntalrnııın neresinde du- fiyatları da normal seviyeye düt· harekatın başlanmcında.nberi Stahır. bir tnkım müşkdliıt whur: etmı~ .,, Fach'u ~a ıorec!rerelc tek kumandıı ribirinc. doğru ilerlemekte bulu 
haddı dcğıldır. Hıırptc de hiçbır ışe l ulut , rada halk sılahmı, llihı mi.ış~ur. K~nunusanide el fiyatla- Molotof, Ma:enk.of, Emıra "e Timo. bu mfişkQJiit cenu\) h inde ııtsb ~ude 1V?ttm1dr !mnt'Je nı an Alman zırhlı tümenlerinin 
yarıınıılaıı lnı Tadder ayaklanndn ~oft kazm mnı, le ıırnı, kapınca rı yuk&efmıye ba lcıyınca ııığır ve çcmkodan murckkep gla~ muda:fnıı bır stıkun h küm rmcldz otd L.-ati olıınık hanetmislcrdl. "rlqip birleş.emiyeceklerini bek _ 
l ıh ılk a •ııç hıı~maklaı ı, eğerleri Us- 1-rcllp karıı nda (Enıı ıne m de. keçiye d narh tel!bit edilecektir. lromitcsf, hudutsuz sahıhlyeOer al bir lkvnde bil ddetlı nazaalarn 1'141 de- ı\l :ınfarm yaptıkla.rı ·yarlar. 
tı nde buy k bü.Yti ,,,.,_n1arı ve her yiml) dlxecekti. m~~u. Bn salahiyetler kom~enmr k ! a • ..ı ı .... ır bt. nıiittefikte-r ıyııi F.ephede F-L-t c' 

.,~.,,.- T k halt.il hükümetlıı yeı·ııe knim olma. ırıvı ap ..,,.em .,.I t _. aa. 
h c ,, . kal lljlllll:ı blı: ı:ayd.anlığı EnTer p a, Salcıırya harbi ~il- o p a p 1 azıy tm va ame m'yu e ~n muhtcUf millıyrtlerc mensup m i:milleri l' en kat-ar-
v Hf r. Harp r.lan olup kaçnııya baş_ smda AnadcrJuya geçnı k emefıle Ba sma meda~ ol:ıeaktır. ilıcrlne Stalln bazı şeyin yapmak ordulan K' kumandanfı{.rnr ot ite 1 lanm ftl'DIİ• göriİllÜJorlar. Ja-
lıırlarca bunların bcpsi düşüp kahı, tumn ıceidığl zaman Anadolu h:ılkı me d Bundan rstıhraç olunacak cnzlp mecburıyctınde kalmış v fakat al na ko)•mnktaclırlnr. -~- .J_"T _......_,_ •• • • 

Y ani ı rtice, Staliniıı Jlnşkumaııdanlı{?ı ponyllKUI UA ~ m 
a• ç bnşınaldan i ı>ek yükJ..fil'. hakkında boyle dfi finm mi~ m ~dı'! tadı olan 1nat(ı,lıkla ancak Sıalln l'•I!, Sov):~t kuvvetfc:rilı1 -p:a r m•rb~ .... •--'• e•.:>·

1
;;.;...... h'. 

deı-ubte fim~ı olarnktır ki bu hwıus "' ..... ...Kn 1U .. --
H udarı cbı çok kalın ve yulGek Goruluror kf (), Umumi Harpte par. - - K remJhıhı r~i so-.tc ü!!iı oTan L<J. tcdbtrfere m ra aat e mt~ır. çalara asar d ı lci. bu h:ıl Sav· dj · li ·yautin tatbtkı 
r. fo ... uııdan uz<>n"'lye sı'"'ınz. Ve ou lnmıc: o n r ohretin bu lıarbın /•tanhalıın 1,.t ı. • d Jı "t Yüksek kumandanlığın bir ecfcr vet Rw :ı,:ıı "ı i ı rilm ilı-aııtmm ... ~~ı --ı..1:;;..:..; ,·1....: .... n ··."-,,., ... .,.. .. • J~ nın e ıe l zovskl'nin ecnebi gaıetecllcre ynp. ...._.. ts~~ '"'• u 

tıı ,ppU-n evveli çe tar fnıı llZf!n. ~ıl:tr~ fmrı:r" t rhtkln b!'raber sonifp düşenler için 4bid'1 1 mış olduğu beyanattan anlrı Jlmak Ttnıo· her v t k;ıdılOm Plmt!kte olduh- rit milliyet '9'et'ler· 
,. .,-çlrmı • Tam b 81rnda t da ttiı?ıniıı faı kında d('g'ıldi. tlikil•ce/c tııd r. Bu zat, be.1 nııtmda «Q :ıl , nu göstern'.ektedir { A.A.) ae Japon' bb' 1 e 
nnya bnşl.ır n baş1nnk!ar d~r. He1e Um mı H'arnle 'kent!t9l~ 1 "k i ......................................................... _ ....... _._ ................. __. .. _ Bu en .. cr!erirt ar da 

lerl de başmaklarile beraber cenklcı:tftrimlı Çarlıl ıdar~l allınıh İstanbul Belcdly i TopkapL m Y yalnız.. dahi bir po ·tı acı değ 1, aym ordu ~. yeni kabinenin 
dan nın tanzim pıojelerinl hazırla- zamanda • - lm bir sevkulceyf ~ ' ,,~ 

" k ll rlar ... (Borçi) den (o - inlC'\'İP dm muş ve hcı •vdcn blha- Ü tadıd r.• deml tir. ,. A s k e r lA v . t Rusvaya Asyadan hücum eyleme. 
l bun beı· kıılmıs olan Turlu tan ve Buha- m. ktadır. 1 Q Z l g e J t . k ·'-• - · Bu proj le-re gi)re 1 !dan ~eıııQ. Fakat vukuat. bu iddiııyı hi.çhır si ihtimali hatınıan çı arııuıaına· 

rn, 7.aten F.nvcr P nın ndmı .sanını "" " b "l ld ·,..; a-~· ı 1 d tdemektedir. Belediye ayni zaman- 1 TCC 1 tey etmcmı.~r. uuv3e1 nn ı ır. 
yaıım ynmafak d ıymuş, <'nu haye. • k ı ı "" ı T ·k R da bır liblde dıkecekUI'. Bu ubıd • I ytJtane &!! er C> an .,.ar ~- Oiğe1" taraftan Amerı a, u -
nwyal tanımı tı. Asıl muhımmı iJ nın münasip bir )cıine isuınbulun çeı konun hıı:blr za aı h LH u • yaya göndenlecek harp m z 

- yukarıda ıla kaydeLtığlm gıbl, Enver fel.hı esnasınd tehlt duşen Turk mathğ-ı <m dafnıı ıneclı. ) nı ıı kc-ı etıe sinin Almanlar elıne d- ' 
ra~anın T rtfstanı hiç tan ınamıq kahramanlanndıın bmntn mcıar ta. rl kumanda cvsaftnı baız b iih \'IZYO os ov 1 timalini dü,ünere!. Vladi~ k 
olmasıydı. ~ı konul.acakbr. yoktur. Tanuımil ısubest knlmay-ı yolu ite R1JSY3ya sı1·h, mi: •• İm-

ay ederler ve bun- (Devamı 1Jdr) temin tmiş olan Staline ad tl vec. aınt, tayyare ve tank sevkini 

Pi asada 
ticareti 

ham madde 
yapanlar 

Yolsuzluğun onüne geçmek üzere 
k t'i tedbirler alındı 

Beledi yed• 

Belediyenin alacağ1 
memurlar 

Dün mahkum olan 1 bUe ğa ırola dlrse.~ ~rı:ını.k ken- Yazan • Geneır n Sab. menetmiştir. Amerika. kendi el le 
• disine yol aı:ma'ktan ımtına ctınıştir • Alnıanlan teçhiz etmek isterne-

muhtekır ler :'.hımnıleyhln t!ıbiseıtine vakıf olan. BSE.l ORDU KUJııU.ND.4.NLARl1''DAN mektedrr. 
DaYUdrtt11eada .. omo~l" ""PQn lat, bu hnnlcet karşı ındn mfitclın k 

.. -.. .. n:u" ,,_ .. 11 b. Rusyadtli harekat, Moi ovaye 
Abdullah adıııda hlılsı, Ycnikaı,ı yir kalmamışlardır. Sta ne ır ın- (Blrbıcf ııaM/edcn deva,m.) Dığe.: taraltan Sovyct mudcı 

hı:ram halinde her türlü m ulıve t n f L- d H k L il M k rniinhasu d jfjldir. Alınan ordu· 
ısta ~onuna getiı-ttiğı 600 kilo man.. a ccpncsın e ar oı e os -o farı bundan bir kaç sene evveline 
g ı lröm r nü toptan olarak kil u kuı·tulmıya ı:alışmakta ve hatti bil- Sovyet kuvvetlerinı ımalı şarkiye va arasında ıak.rıbcn 500 küo. 

f k . ku nd bir b ı d ı adar Ukraynanın n1erkezi bulu-au 6,b k11nıştan tma ı lazım yfik bir muva! 8 ıyct vu 0 a doğru m:;ate mec ur ~ e 1 er. metıchk ve Moakova ılc Lcrun 
bl '"f l B ı ık. L ı K l h nan Harkof üz.erine de yürümek. lirken 7 k"uru•tan latarken "&kal n Generalin veya r ., are a ın şan u suret e aç ır.a an 8 it ın fe • arad arasında talr.nben 400 kilo· i 

.. " '- dl uf k l f ı b edir. ngiliıkr bu istikamette da-
m, .. , dün a iy ikinci ceza mahkeme şeıef kaznnarak .. en n uzunu rı ıstıkametinde o yca ı er emı· metrclık. 2 buyu·t; acdil.:. a~lmış 

" k k kt ı k M -'· 0 •1i Alnanların ileri hareketinin aindc ...nrtıll!D muha cnıesi sonunda ıı:olgede bll'akmasından or ma a. ye muvaffak 0 ı:ıra 0~ovayı ve bu suretle artık Sovyel muda· 
.. ~ 1 k d ht>vetl b. fınd d k durdurulamadığını bildiriyorlar. 25 lıra paıa ve bir haftu da dükka. dır. KıZllordu ar uman 11 

- şıma.ı ~ar 1 tara n a ·uşat- faa c~phcM yrlô•lr!\ak teblıkeaınc 
nının kapntılma!ı ceza ına mahkum nı büU'ln endlt teri bu meseleye 19. mıya başladılar. Sımdı Tula - maru:.ı kalmı.şln Moskova. Kırım Harbin bidayetinde muhasara 
edilmiştir. tin::ıt etme'ktedır. K lugıı - Borodino - Kalının hat- ve Le.mngrad gıbı bmbırınden cci

0 

• fİmdİye kadın Rumen .or-
Bundan bae-ka, Yedıkulede, Kazlı Düşmana gelince: Alman ordusu- tını ı al edeıek Moskovayı ya- çok (12.;ik uç mahalcle ınahs.ı.ır kuv duııunun bum külli ini . gal eden 

ç şm e t mürd!lök ;rapan Osman nnn biiyffk umumi k;ırnrr:ii.hı. yalr: rım deme ıekJınde g rp tarafın vetkrte Sovyeı mudat. ası rtlk Odesamn m avemeti kırılm -
da · telif kı y kom ri 7 Alman kıtnatınm harekatını tdare dan :-ardılar M er 1 Tımoçcnko bır cephe tqkü edemez BunJaı tır. R enler, Odesanın möda-
kuruş yeı·tnc B kuı·uştan tarken etmekle kalmı~arak aynı zan andıı ordularının bııkıyesı Moskovayı Alm .. 11lt1rm şarka do&ıu ıstilalaıı faa hallanna · erdir. Ş 

Benzin, iplik, kauçuk gibi ham 
maddderın yalnız ihtiyaç aahıp
lenııc tevzi t-dılmesinden ist.fade 
c<len baz.ı kimseler son zamanlar
d .. ham madde ticaretıne başla
ını rardır. Bunlar, ihtiyaçları ol- J 
duğunu öylryerek ntdrkl n ham 
maddeleri yüksek fiyatlarla baş
ka! rına satmak eklinde bir kar 

ft1aı ar, 1tnl•·an, Rumı>n, Fin ve Slo- · d f d r•• cd•rse b~k-,. k J • 1 yakalaıımıet1r. " " mu a ı:ıa a 1 ~ ... " ... na ve a ın yapına arına manı 0 a bir ateş denİ7.İ halinde yanmak-
lstanb l Beledryeııfnfn alacağı ye- Dün ayni hkcm tarafından 65 vak mOttefilderlnin ve eHnç!ılnr gun ıç.ındc Moııkovanın rk ta· ın. :Llar tadır. 

nı memuıların imtihanları dun ya- !ıra SO kuruş para ceı.ıısma ve 21 harbi gönfilliil-:ri> nln de barl'lui rafmdil im n çc:nbcrı kapanoca Son gelen habc:rleıe gorc Ode-
) olu tutmu lnrdır. 

f ladise alakadar makamların 
gözunden kaçmamış ve tetkikata 
baflanmıştır. iplik tevziatında bu 
gıbı yolsuzlukların önüne eçmek 
İç in tedbir alınmıştır. ihtiyaç 
"1ıpl<"ri aldıkları iplik mukabilinde 
imal"tlannı alakadar makıımlnra 
ı- ~termiye mecbur tutulmuşlar
dır Daimi kontrollerle bunların 
imalatı tesbit edilecektir. Diğer 

m.1ddeler için de buna benzer 

tedbirle.· düşünülüyor. 

r .!..':.'!!.~.'!..'!.~?.'!.~.-, 
E~İi°k···~·~··E·;·tam 1 
Bankasından 

bir rica 
lmzaları blzde ma faz iki mll

ckait kariimızden aldığımız blı

zıda bayramlar münasebetı1e 

m mur nuı flarmın birkaç giin 
' \el v nlmeat dolayıslle Emin 

ve f;ytam Batıkulnm da lhüyaeı 
olun menııoplanna bu münasebet. 
le uzun mwım e yapılmakswn on 
hrş ili yirmi lirn nrıldlği tak. 
d rdc ihtiyacı olanların çok evfn-
dlı ilebil • blldlrilmcktedır. 

Bu makul rieanın banka ra
fından 1 'nfı rica edilmektedir. 

Bli} uk nulfet, 
tlştırcndfr: ne 
dipııel. 

büyük 1ns1m ye. 
nıutJıı Türküm 

pılmıştır. İmtihan netıceleıi ynkın gun de d kkanmm seddedilm ıne ldore etnıektedır. ve Moskova dııhı mnhsuı bır şc . 63 ukut etmaştır Bu kıabcr teey-
da ılan olunacaktır. Dunku imtıha- mahküm olunmuştur. 1 Tek kumanda bey U, tecrfib t hır veya mustahlc..'ll ordu ah ola· ~·ut edene buradaki Alma. ve 
na 36 genç ıştlrak tmı~ır. Ayı·ıca Beşıktaşta aşı:ılı'k yapan ve mantığın i\cantma tehniyet edil- rak bır muddcı mud:ıfaaya de Rumen ıümenlcrının buyuk biı 

ebmet Sakat.}'a adıuda blrisı d1; mek urctlle vücude gctlrılmışt r \•am edecektir. Fakat o zaman kı.srm bu halta ic;ındc Ro ıov ta
fahiş fiyatla bira l!Utnıak suçundıın Bn kumandanlığı deruhte etmıye ce- netıce, Mndrid veya Varşovnnın rafına sevkohınarak Sovyctlerm 
tevkif olunmuştur. 11aret edemiven v buna muktedir 0 • i.kıbct.ine bcnzjyeccbu C.eıçı cenup mı.idufaa ınıntkasmın son Şehirdeki odun 

miktarı lamıyıın Stabnc. onu baıkalnnnıı M dHd müdafaası uzunca ırur- kuvvetlerını yıkmak ve l\zak de· 
Tavzih t.cvdı etmekten 1mtıııa eylemektedir. muştli, fakat orada muhasarayı nizıle Haz.er denizi arasınd kı a-

Ellcrindekı odun mevcudunu bıldfr Tasviri Efku ııazetesi yazı if • Bu suı·ctle Rus ııeferınin ba~langıcın y<ıpnnlar znyıf ve sehrin nufusu hayı süratlc ele geçirmek ve Kaf-
leıi müdürlüğüne: da uğranılan ilk muv ffalı:l.yet hl k azdı. Moskovada iıı böyle değıl . kasyayı tehdıtle Sovyet Rus) ayı melerl lçın odunculara venlen m h 

Jetin uzatıldığı hakkındaki ha beı 

doğru değıldlr. But.Un odunculıır 

beyann m ve tiılerdır. 

Şehrfmlzdekı odun mevcudunun 

60,000 çekı kadar olduğu tnhmın e

diliyor. Tam yekun bugünlerde bcllı 

olacaktır. 

................................ 
Dmle beni, Ferhat, Handandan, 

fond ndan v ~I: de, Asudenin sev
ııiaine mukabele etmlye çalış!. 

- Sen ışı ciddiyete doktün. Ukall 
lığın 1lırtünde bu ak,ıım. Fazla nası. 
hat dinliyecek vııktım yok. Şurada 
bır parça kafa dlnlemiye gel mi tım: 
onn da rnhnt vermedin. Gıdiyorum. 

- Gidebilir in, ama, d<'dıkleriml 
unutma. 

- Beylıtıde yorma 
Hıındanau )·apam m. 
bulacağım. 

kendıni. B n 
Onu mutlaka 

- .Bu ne şıp Y4hli i-'erhat7 Har: 

Haftalık mutat toplantımızda tenten sonra cephe, Oç kesime tak ım dır. Büyük bır nüfus ve adetça Avrupıı kı15mından :.amamile ayır 
16 1 O 941 tarıhlı gazetenızın ;. ı' edilmlt ve bu kesımlcr Mareşal \:~- çok roudafaa kuvvetı, Moskova· mak pek kolay bir hale gelir 
kıncı sahi fesinin üc;üncü sütunun- ro Ilof, Tfmcr(enko ~e Budlennı le nın beslenme bakımındıın mı.idn· Bundan sonra İngiliz ve Ameri -
d yazıldığı veçhile zabıta işleri-ı t.e dı edilmiştir. Bunlardan herbı. fa günlerini tahdit ~der. Sovycl 1 kan yardımı bu yoldan SoV}•et 
ne aıt bir göruşme mevzuu bulun rınln vazıfesı. müdafaa komite 1 ta. t~bliği Moskova civarında vazi- cephesine vııramıyacak bir şckıl 
ınadığı tavzıh olunur. 16 10/941 lıııfından t.nıulm ve yükııek meclls yetin vahimleştiğini itiraf ermek. alır. 

lst. C. Müddeiumumisi N. reı 1 tarafından tasdik edilen ve ka- tedir. Çocuklarla ecnebi sehıre E•f..1 01'du Kumcında?tla.rıttdını 
814 Muavin rarname kuvvetinin haiz olan hır ve belki de hükamct ıehri terk· Emekli Gnıırcıl 

SABRI KOSEBAY talırnatname ile tesbit edllml~ttr. eylemektedir. ALl 1HSAN ABİS 

duzcu vermıaıl. Yüzünti. aynadan ö
teye cevırdı, kapıya doğru bır dım 
attı. Tam o nada kapı blrdenbıre 

açıldı. 

Ferhat, bir hayret, evınç, cinnet, 
ve muzafferiyet çıglığt kopardı. Han 
danla. karşı kııraıya idi. 

Yazan:sermedTALAY Ak mdanberi beyhude aradığı 
eenç kadınla, bu odnda bird nbıre 

danı daha bu akşam 1rördlln; Han. na ıl olup da kartılaşutının ısebeblnı 
dan~ız yapamam dıyorsun. l!ir de o. dOtOnmlye ırnkıt bulamadı. Bu, olsa 
na sor bakalım. O scnJ unuttu, gitt.ı olsa b r mucıze tdı. 
bUe. O giizellık <mdaı;kl!Il, senın itJ.lıl, Delikanlı, nerede olduğuna unut
gilnde elli tıı.ne münasebtıtsiz hık muo gibiydı. Aklı bapndan gıttı. J3ıı 
bulur. hnmlede kendini genç kadının yanın. 

- Sns, .r na oluyıırum, zihnlnıı da buldu. Onu, belinden yakaladı. b ı· 

busbfüün karı tırdın. Gıdip, aı·ıya. kucak büMirncu kadar b frf vQcıı-

cağım. Allaha ı marladık. 1unll havaya kaldndı; sonra, kırıl. 
- Gillc gOle, ara, bclaru bıılur- aaından, incinme ııdcn koı kt.uğu 

sun. çok kıymetli bir bıblo gibi, tclcrar 
F'erh l bu siz dıyalog el!nasu:. yavafÇA yere b raktı; bu sefer, ba. 

da kıraTa.t ı bağlamı=, ııııç nı tAra- ı nı iki clfle kavnıdı, saçlarını, va. 
m .... boz n kıyıı etlııe bıraı celı:ı il kil! 1 ı, goz't n • heı u r 1 bu

l 

Belere. gömdü. 
Eteğıııın sokül n bir volan'mı tut. 

tuı mak için oraya gelen Handan. 
bu uni savlet kar ı:sında fena haldi' 
tıışıı mLştı. Fakat kenılını çabuk top_ 
ladı ve bu {ıraklı, tuval ·Ul, matruş, 
yakışıklı gencııı, o 11.ktnm Cisti! so. 
lmkta raııtgcldlğı, divane olduğunu 

anlayınca yureğı biraz ferah adı Ne 
kadar n1ütccnvlz olsa, bü ufitun ya
bancı bır erkek kadnr tehflkeU olmı. 
yan, ınrnrsız b11 deh leh 

Ferhat. bu tenha dada hOcumıı 

pek ben !y n bır haı cketle Handanı 
belin len \'akalo~·ıp ha\aya kıııdııd -
gı zuman, gcıı~ kad.n, hlç kımscnin 
k ndl iııı goı medigl bu köeede, heı 

gıttıı;i ~cıde karşısına ç kan bu ınat. 
çı aş lu ı· d ı.meğ ıuzum gonncmış. 

tı. J.'erlıııuııı, akı;amkı rapıokan ta
klbındc olduğu gfbı, şımdıkf tcşebbf.l _ 
ıiınde de, ı;evdıı ını höttln aı:ıklığıle, 
d 1 t.e bir d(lfruhık 11 ıtıraf td ,ı v r-

dı ki, B.;nd na pe1' cıuıp gönıntıyor
du. Bu ifrat derecede heyecanlı, lf. 
rat derecede coşg\ln · vı tılgan d ı

kanlın n izhar ettığl evgıde bir ye
nıl ~ T dı S rf bu başkalık bile. 
~okd ınerceıılne karşısına çıkan Fer 
hndın aşkına mü bet şekilde muka
bele etmesi için kiıfiydı. 

l''erhad, genç kadının aklından gc. 
çen dUşunceleı den bihaber, erıştı •i 
bu ani saadetten dolayı hayret ıcin
de, Handanın btr ellnt bırakıp ötek1. 
oı tlpüyor, saçlarını, yiizilnü, gozunil 
okşuyordu. 

Son a, bu taşgınlığı birdenbire 
geçti. Fazla ıleı ı gidip deliliğine bfis 
bütıln h kmetdrmemek için, sakın

leşmek lüzuın nu hissetti. 
Ellcrinı, Handanın vllcndunde gez 

dırdı: onun esıı1, hayali bir mahiak 
değıl, haklkııtcn etten, kemikten bır 

ııısan oldu •una kıınaat hiisıl etmek 
l•t yor glb yd (Dtvcım1 ııcır) 

Muharrem Feyzi TOCA Y 

~UtrlfUlltltllUHUlllt1tllltft1t•1tn .. u11tnfll,i 

rJ Vecizelerin şerhi ~, 
~NltlUUt1""11AIAKMIHltttDtliftı .. li1lıf..._.i 

Bir gaz;et•nin sürumünü 
arttırmak i!teme•i pek me~
ru istekt;r, Elverir iti saıyoi 
va rifcarni yap-nalı yoli;yle 
iatenn ! Prof. Dr. · 

Etem hnemenei 
Pı ofesôr Etem 

(Si a J B Uer) cmua 
son ntisha ... ınıı Jaulığı (Baııın) 
adlı ccık degedi bır yaı.ısınd n 
seçUğımız bu vccıze, bır g:ıul -
nrn ancak ı tımuı vazifesini } ıı
pnrıık surüın!iııü nrttırmnyı dıTe

mıye hnkh olduğunu ö~ luyoı. 
Profcsortin haklı oldtıi?mııı h t 

şüphe yoktur. O halde bir g117: _ 

tenın S<J!IYRI v Z!f 1 nedir?. 
Profesör bunu fd şekilde anla. 

tıyor: 

cSosyal ı:evrenin en ıs ız bu
c.U.huıııa ~arı a:ı;a kadar ulaşan 
ba ının en önemlı osyal ödevi 
devlet ıdares.nın t.cşekkolonn ve 
sosyo 1 meselelerin kaınoy olarak 
bellı mesine yakıııdan karışan 
yultaşlaın, so yal hayat. iı:ın doğ. 
ıı.t ve bu hayatın lnkt:pıfına ay. 
gun "ayılabflecekfcri tfkr[ edm
melcrlne yardım etmektir. Zaten 
bu ödev dolayısiledır ki .. d rd5n
cü erk (lroTY ) ı! tı verile i
mi tır.> 

D mek in gazetenin en IU 
bafh ;yal vıuJf l, kıaaca d -
ı u fikir ve:rm ktir. Do ru fikir 
verınıyen gazete. ~azete Baillmaz 
ve sayılmaması icap eder. 

Okuyucu, az.e~ hakkında bir 
htikfim vermek istiyorsa bu ölçü. 
yı.ı P.!!as tutmaktır. 



' 

11 Bi iteşriııt 

F orsiyonun tarif ve tespHi lazım 

L okantar.nlU ,aiyet 1•ılwı çapldı. l'akat bv f11dİyel. y&• 

zıları IOlnm'-' müftenlerillia brDDll do1u1111u1or. AJib. 
dnlilır yüzbinlıen:a laıl ._ ....... tai'r 1 ve ..,. ..... 

ile.ela lollaatalar sınıflara aynlmlf, ~ ıeb• ....-e yemelııliıa
n.m persiyo~ bire' fiyat ....,_....,.. l!.iıtelıın .. kıyorsuıma. 
fi~ ller .-.ita birbil'iain ar ... 

Fakat po...Qııon m~tniyabna ~elince--, hi~ tliierini blt
mayor, faraza, ltalık yemeği biriade ilıri yüz prn ,w,. iıe diğerle
rinde, yüz elli, JÜz .-mML 

Fiyat İ•tecfiP kadlll'. •utedil .,.. aahıit tlıtuJ-. Mkt•ı tellMıt 
"\le tayin edil...-.likç.e bunw1 ne f&ydaıı v•?. 

Ciltikçe iciiıPilen porsiyonlar ~terinin go:aleriDİ büyütmeite 
devam ediyor. fakat_ bazı llonıf,11 Balkanfıfar ıı.u.- çaresini bul
muflar. Et, bdlı, sebze, tatı.. batta m.ey;anıa hit:_~i~ por~iyoa 
miktarının ne bdaır vaını ihtiva etmesı la7ım p)iılısmı tesbıt ve 
tayin ederek leb.ntaa hilelerin.in önünü almı,ııu. 

Bu akla pek uypn fey. paniyon arif ve mikı.ı da teshit 
edildikten sonradır iri her sınıf kıkantaya RÖre yemeklerin nev'iae 
naza.ran aaLit bir f"8t koymamn faydasını anlla"3. 

Ben bunu, tetkike değerli n tathika İH kabiliyetli gördüm. 
SERVEU ).c;l{lT 

============-========:.=:==================-
GünRn ~llZIM 1 IPünya haroi 1 

.... --···-·······-·· 1 
Hllubat raç 

olunmıyac .. 1 
f 778iacl ..-t 

1 (8 11 •k~'eden de cım) 1 
İNGİLİZ TEBLiGi 

KALILIU-1 LG (A.A.) 

Hükimetm. ..emlekclle hili
taltiiain idamni laususunda en :z:i. 
yade- clikkat ettiii ciMllerdeu bui ere lbiliıaıa sıda mueiielleriidir. IJ· Oı t;ı ar.k ı gıli:ı: kuvvetlen umumi 
te bunan :reni bir delili de. Aa:. kanı gal.ının tebHgı: 
mmaya ile ~ole ~ ... ikyasta bir Kl'§lf ltollnı unız, Tolıı uk hancin
miibedelc mukavelesi yapını' ol- deki lıo gede; hudut çevresınde 1'/ ll; 

111amıza ragmea~ .... n..kave:leoİR B ,ncıte~ıfn brccesi vu dünkü ıııfin 
JÜa'ulüne tı.ıbu&atı ithal etmemiı ıckıaı fanlı~l:ltc buluııınuşlun;a da, 
oft.udw. Su husustaki muvaffa. ı.liişmaııla ltıtlıır tarpışına olmamış. 

ln7etindea dolayı hükümet cidden tır. 
faY•nt takdir ve tıebciktir. Gıda 
maddeleri bııgiin bilfıasea hali
-,.. olaa milletler için ha7ati 
elıellltlaİydi haizdic. O obetk ba 
vuiyelte milletlerle yapalacak ti
c:si ---enlcn&e llaq- ~ 
lılacak ilk tartlann gıda maddesi 
verihai ol.iaaS. ,i.laemdU.. O,,. 
it tahmi'n ediyoruz, ki son ticaret 
NUkavelesi müzakereleri esnasın
da biz eh ayni talepl~e hrtılat
ımşı:ı:d ıı. faluıı.t tıükünıel, herşey
den e..,._. h•lliırt yiyecek IMJn. 
sund• h~rt.angi hir ıııkınfıya ma· 
rm kahnttsı rrs ıt:ılıa r.evın: "erme
di~. c:ihetW ....,.., ' ilıııracm1 u. iP .. d 

ALMAN TEBLİGİ 
BERLIN 16 (A.A. 

Alman teblığı: - Büyuk Bıitan
l'aya karşı. mucadelede, &a\'af tayya 
relerirni.ı, Hi İlkte~rin ıcc:cai ingflt.e. 
renin cenup doğu kıymnda Hnmbeı· 
ağzında chmımtrrili aabrt tesisatı 
bomb&lamışlıudır. 

Dfln lnsllis tayyarelerinin .Alman 
lı:cyvn• ve )fanı Gzermde l:ıalanan 
tşgal altlndakf araziye yapt1kları 
httcum eımamncta 20 ıtiiomıın tıtyya
re!'I tahrip edtlnuftir. Bisnn hıt;biı· 
lı:ayıbımız olmamııtır. 

fTALYAN TEBLt(i.i 
bul etmemi,, h.ububai harıcın e 
iptidai maddelerle efya mübade. ROMA 16 (A.A.) 
lesi imla.um teıW.ne muvaffak ol- İtalyan orduları umumi l<arargi-
muştur. Bay Numan'ın bunu b u hının ~l numaralı teblığı: 
defa taı;rih etmesi de, fırsattan Şlnrnlf Afrıkadıı. Tobı·uk cephesln 
bt~fifade hububat ticarrii öze- de, kıtalarırnız lehine nct.icelenen 
rinde ~ -.;y~dtter ~ 1 muharebele.r olmU4tur. Dli~manın 
onların bu h,,.veskrifti .... ~ f makineli kuVTetlerl. topçularımmn 
elan çok 7 ıunanında ve yet mele ' 1 ate..t ne karşılanmıotrr. Müstahkem 
vukubu ~ur. v• 

Herhalde, her ne mukabilinde 
1 
mevkideki tesisat ve barakalar hava 

olursa olsun, hubu~at itıra~a I kuvveUerl tarafından bombalanmış. 
M •• ande. edilmemeaa çok ba~l- tır. 
t iı .. ~~. bir dYşünc.enİD eserı ve Şarki Afdkada, Gondarda, Ualag 

dclılıdır. T ASVIRi F.FKAR kalesindeki menllenml:ıe yapılan 
aııi hilcum pllskürtülmüıı ve diloman 

bilyük zayiata uğraını1Jtır. ·E;·y~·§lu~·(i~· ···5·;; 
v e 1 epartman 

yıkıldı 
(P ri salıifnlen clr.ı-am) 

ıncdcn nllnh ını!I' ve sndcce bir !>ey 
Kirle 12 run1k olınüştfir. 

JJaJm•nın ta.ı ı.ıliitı ~udur: 
'Y<"nışehir Dercboyu caddesin~• 

''ah hın fiç katlı 11partımnnrn birden 
l•. r. yanındııfd 69 numnralı evin ü?.e 
l ıne yulandığı !!6riılmüş ve hldl11e 
dPrhRJ poliııe bilcrrılmiı,tir, 

\'nkn mahalline ~ il en Taks1m 
1 olıs mt'xkezi menı111·laı:1 bu aµarU

manı Yl! yanınd ki be~ eYi tahhY" 
ttl rnı·'1t'rrliı-. Öiledc~ sonra saat 
fıçte bn,layan tahliye kısa blr za
manda tamamlanmı~ ve saat 19 a 
ııloğru da mezkQr apartımnıı, yanın
claki 69 ve ı numaralı evlerle, arka 
tarafta Vişne ııok"'Ugtndaki 1 O, 12 're 
J.4 numnralı evlerin üzerine çökmü~ 
ve apartmanın t.azyıki altında da 
bu e-vler yıkumışlaı dıı·. 

Yukarıda da ynzdığımız gibı 
kıu:a adcre bir bc)'glr ve 12 tavuğun 
il n ıınf' !t hep olmuş, ço" vükür in
Fanca hıçb1r zayiata meydan veril-

l t ll. -
Türk vatandaşlığına 

a lı nanlar 
''ektiler Heyeti kararıle 

•ııtıandn~11*tmıza almmıştır. 

26 klel 

Sıra lngilte re nln 
. (Blrl11.d acıhifetift cüva.m) 
:An upanın muazzam sillih cndustrl
leri bu taarru2un hususi Ihtlyacları 
nı kaı~ılayacak eekllde kullanılacak
tır. 

İııgilis ve Ame.rıkan endüstrileri, 
\ılr araya gelseler bile, gerek keyfi
l'et gerek kemiyet iUbarllc bu :maaz 
r.11111 kuvvete ynklaşmıya bile mu
vaffak olamıvacaklardır. Taarruza 
haznianmııaı ·için f ngilteı eye verilen 
hnkanlnı·cTan hah etmiye bffe de~
ıtıes. 

Alman Hariciye NMarettnfn or
tanı netice obrak, Alman kuman
'dnnlıfmın elındiyc kadar daimn dflş 
>naıtlarını ram avlamıya ve bu 19ş
:manla7 So.yetler gibi muazzam ha
tırlaklar yapmtt olsalar dahi onları 
dt>virmiye llUl'fafiak olıaut .W\IİJ\UW 
1ıatırlatraemtadu. 

==:= 

-Re•••llt Refll Tura 
aH••haln tefekkUrD 
Y un asrı dolduran bir zaman ar • B ... 

· de Muhendıshaneı errı ı 
çevrı:sın ' ' b h' uncla. Topçu v,. nar ıye 
u~Y l-rindl! Oariış afakada. as 

ınc&.lC p ... ' • L • 

ileri ve ıııulki, r.-smı ve nu~sı 
. k kteple vr. l"n son Yuk-

bır ço rne 1 
k Muhcndıs 01.-kıı l.ıınde mua • 

ı~ 1 k Balkım H,.rbindl! Karade-
ırrı 1 • d" . t 

0 • t·~kmıat ve ıncı po• a 
rıız vot."<'" " • H h 

1 • Uı:nuını arpt.- ı -
kurnandan ıgı, k L 1 k 

. l · k yıl vl! anu o-
lıyaı Lal:ııt erı w• a Ll-rbiv-e Mek.tebı 

. .nıı!Ynnu redllttrı, rJ41 ._ 1 ,c:J l • . ve Askeıi Me"up er 
muu:llI utfU I ~, d 11..1.::d ··r vekı lıgı e en e· 
Umuın '""' u h ınekli pıyade binbaşısı .. mer d~~ 

Reşıt Tura aılesı. e 
ressam . de hır ıhtıram kıtası hap 
merasımın Merkez Kuman· 
zır buhmduran . l Ye ,,..,.._ 

l - merUllDC gc en .,,.. 
dıın ıgına.'. d n Yuk.sek MUhcn-
lenkler ~oTn erk ek Mektepleri mü-
d' Nafıa e nı De 

'.~ ualım ve talebt"lerıne, v· 
dur rn . il f abrık.a ve Ha· 
1 l O!"nızvo aıı 1 
e ~A d. liıdÜ memur arına. 
uzlar ıvıtı ur • 1 . .. " suplıuına. Jutım ı~ • 

matbuat men htelıf va'lıta-
. • k deni ere ve mu d k 
tıra. e . b ld'rerılere ~östc-r ı 
larla taLı~~~ dı 1 dolayı teşekkür· 
leri bu alıı .. a an 
!erini belirtir. 

Zevcesi: NecmiJ'e Tura Nihat 
Ojullam Selİ9 T_. " 

T ura. 

Evıenlll• 
16 (ff1J9l290 - Galataııa· 

An~ra 932 naesımla.rından 6fl ı 
raY liseal Hilis !nc~m 

1111 ile 
Feyyas . dün akeam .Anado u klo-
clöğunlerı ed'\mıştlr. Evlılere saa-
lıOnde tesid ı 
ıletler dileriz. • .....,.._......._..-........... 
.. ._. . ı rJ:klr T .. Yll' r..a 

N~ (S) Kurqtu . 

---~~-::;7-ı TwltTf• H•.,._, 
[ 

Abon• Şeraiti - ifın fçiıt. 
. 1'00 ıcr. 2700 Jrr. 

Senelik ............ '760 , ı'60 > 

Altı a.,tık ft......... ·- > 400 > ouv 
tlç aylık ............ 

150 
> yoktur. 

Bir aylık ••.••.•••••• 

DtKKAT: k ıaJe olwınıaa. 
l)ercorunnuYaD ıvra 

ALMA 
tebliği 

TASVfRj EFKAR 

Japonya harbe mi 
giriyor? 
(1firfuı ...... ,,,,,.,..) 

' SOVYET 
te h l i ği 
(Btrbıcl salı.ijcdnı. cı am) 

Sahife: 3 

(Btrfncf. n.Jıif.U,ı c&:ııantJ Haber.kr Bürosuaun ilave et:.-
mçdaB mtıharebaf bitnıek Garedii'. tiğiiıe giire, Kono,-., kabinai, 
Bxıansk'ın oimallndeki cepkı:chı çay_ milli politikacia takip edilecek ıa
rilmış liuluUD lhNvetle-r dünli:ii atın. s~ hak!Wıda kabine U.ı aramı
zar!mia imia edilııtlı ve u~ da. fiJtu. birliij bulUnmachiJndan 
kan.U kaiıplara. uğxamıştır. Brianak iiatifa et:uıiııtU:. Pmıa JCaao7t. Na.
cenubunda mağlü11 cdilıni~ dOıınıanın zırlarile mutabık kaldıktan aonra 
cember için alınmış ola0; bnkiyesi- aaat 1 7 ele aaraya citmiı ve ka· 

1 5 1 6ı ıl.ktctrin gteai kıtala -
nmız bütüa cephe boyunca düş
manla çarplŞl:DlftlJ. Mlıhaı:cbeler, 
bilhassa cephenin batı ıstıli.:.ame
h.ıde şiddetli oJmuştuf. Alman· 
Uıır, muharebeye yeni birlikler 
aekmıva de'Yam 4"iyodar. 

Tefrika ı ao 

Leningrac civaılaımı mu4a· i 
faa eden birliklenmız, 58 inci 
timene menırup &üyült milrtıuda 

.. - .. h•I.... Alafe-mfllferlğe de 
(llustaf• Ken1al Bey) r gönc!erellm.H 

nın imhası ,ıevam etmektedir. hinesinin istifasını imparatora ver 
Almanı aakc.ri uir almı~tıı Bu e- Ha buki o aralık vaziyııt o kadar ~·utışU. Bır rıµ 
erler. soğuk ve Sovyet karşı hü naztktı kf, 1'alıtt llu neuketi nazarı Meclı udi>. sözfı doml 

Şimdiden 560,000 eai~ ahnmış.. 8 ıaiJ*ir-
Donanma hazır camları dofayısıle Atman ask.erle. dikk::ı.tv almak macbun:rımn bt w rm k, Hulg rJ tan:ı ı:- • o-

tank \'e 4,133 top cle gecirihniştir. 
R.l"Al&V. XEBLlal 

Biilİnl lf ( A.A.) - Rumen a e.. 
ri tebliii: 

Kıtalarımız, Odesa müdafna hat
larını yarmışlnrdır. D6şnııın bütün 
cephe boyuncu geri çekilmektedir. 
Gnilkjnknvo, lJalııik ve Tnrcııra sa
bahın sf.'kizlncleııbcd ellmizılı! bulunu 
yor. Muharcbf'!l'r devam ediyor. Q. 

de•a şehri ynnnııı.k.bdır. 

OllESA DCŞTO 

Ankara ( 1? dyo GazetP_.ı) - Bü~ 

reş radyosu b ıgün at 16 da Ru
' en k talannm Od S&l ı i11ıal etmış 

o duldlU'U'lı bllıllrmiştlr. lcı k zd~ 
~k eiddctlc:nmiatlr. 

kovan n kurtanlabıleceğl çok 
upheli görulmekted r. 

RL.~IE'\ KtMANDANI 
iSTiFA ETTi 

Rukre!ll Jfi (A..A..} - Oti: 
Ode"a önündeki Romen lnıvvetleri 

knnıanclanı General Slaperko istifa 
ctml~tir. 

FlNLERlN iLERi 
HAREKETi 

H P'slnki 16 (tA.A.) - Serl Ye mıı
tiiı 1 u Fin müt're'Zl!lerl yıldırım afrra
tılc Kuelide kiln Mnnjaer'R?lbathı 
mcvkiini ~gal Te bu miiltbn mevkide. 
bulunan iki Sovye.t piyade ala:vmı 

imha etmişlerdir. 

s..ter rınırı manevıyatsınn durmadan ı .. enıW Beyın Bılfkıuı hadıtnd in h~ 
l:ok:,ya, t • ~A.A.) - dutmc.kte olduflunu bttd11"n1 kte. - nı tır tl~n dda~·ı. onun da kıdemin 

ajansından: d y· 1 · bil..r. d - ıç sen zamnnıttııd ~ kııını bır .. q Bahrr- 'IY' ___ __.:_;. ııözcüaü ır. ınc esır etıo wr ıgınc .... 
J- l~n•u••- ıröre, bn Alman alayı hur-uına man evvel Mıralayl ga teıfı etmış o: 

yüzbaşı Hirade, Japoa filosuDUnı ltalkmaktun ımtına etmış ve 9U - laıt c~ma Beyin nıtbeBi de (Lıvfi~ 
fıattb:te aeçmek aızusile yanıp baylar sdah kullanmak mecbun- lııt çJkarı:larak a da (Cemal PaşaJ 
tutu~makta old~ Amerikaya ycbade: lnınn.t:ır: Eau alınan ıtU- oluverdi. A.ı. ~ınan aonr,a da (\'e.kilı 
ıh.tar mali.:anıında aöylemiftir. baylımn bıldtrdrğıne göre. bazı ıoualile bulundugu Nafia Nezaretı, 

Hirade, Japcıaya ile Amerika ı;ıtrpışmalar nebcesınd.e Almana- ın~ııı l e tebd11 eı.lildi. 
münucbatııun iatiframet değiştir - !aylan ıcçhız.atlnı ve agmıldar.ı• Talitı Bey, nrliiıom. hır htilatın ö-
mesinin pelC yafmT old\ıijunu ıla· nı taınanııl~ knybetmış bır avuç çtıı:ınd ., dolayı memnun 
ve etmiştir. Japo~ donanması ıoaan. luıhac- duşın.Uştı.i1. gorünuyu.r: u.. F kat bu üd f.iuvntll 
hazırlıklnnnı ikmal etmiştir. 1 ler T-L 1

1"kc cıd.ıı· h Un •· b 

lan c!Aret. b ~ ne lııtlk-1 .. Uirdı · 

- Artılr: B tg:1rl arla. "'1llı yı.ptık. 

Yakında, bır d.:ıı:ct heyett i!Jllld 
ce , ı.. Ancak' u v r k , ha h 
çaı. deı ın ciütun clı ve ç'"' ke.ı 
goı uGJii uıtlar:d:ı • melıy!.L. B 
ce Bulgnrlmnın tmkbal ~fya et nı., 

büy111C Uır d li:ntT& kontrof et:mell; z. 

DerhBI, bırlOI suııl &eri yfimldı: 

- Meseli . klnıleı:? .•• 

Talat Bey, f1krını, açıktan aç ga 
o leci!: 

~ ıııa a ıye .. a 1nl!)e gırmış olmala. J 
fCYe hazırdır. Londnı, 16 ( A A ) - Moııko- rından da endış edi;ı:omn. Bıına kalır a .• (Fethi :Bey), bu 

Mıehusların kararı \'a r&dyo unun spıkc.rı bugunku Bu endişe, sebensı:ı: ckii dl. Bil- vazıf ııin tam:ımıle ehildir ••. Ker f. 
Tokyo, 16 (A.A.) - Stefaru perşembe ııab.ıhı erkenden Moa • bassa. kaa bır muddet. sonra Cemal sı, e n n ~Pkidır. İ:vı bir askeıd T. 

ajansından: kovanın gar&mda bıı kesımın Af. J•a.şanın ( Bahr.ı) e) Ne:ı::ıretınr. geç. lfor.şe~ ı sükCıneUt ınuhakeme etnıe i 
M'tinhasıran mebualardan mü· martlnr tarafından ycsrılması uze- m ı, Tal.it Bcyıı. kah ned~ mevkii bıUr. 

rekke.p olan Gün - Domeı cemı- , rmc c1ddı hır tı.-h ıkemP başgos- rızl'rinde, Adeta bir saz ınu busul" Talat Beyin bu telllıfl, bUi müna-
yeti, bir karar sureti kabul etmıı· 1 tcrdığını bıldırmışlır ~ctırfveı di. ka kabul edtldL 
tir. Bu karar sureti. bugün Bat - Spıker halka harp meyO.nınm v k • s d • s nu teklif kabul edildikten sona., 
vekil Pnna Konoye

7
e takdim e- on bınlc.ı:a. \'e yüz bınluc.e Al a ın. a razam aıt Hahıt Paşn, 

dilccektir. man ıabit ve. oeh-:!:ırun ceııetlcrıle 1 l n !lata Tn ut Beyin ağ?.ııın lınkı- e!arl'tin diieı e.rkiıınına ~çıfili. 
Bu karar: suretine Çindeki mü- ve ) uzkrce Alm<m tankları ve vonfır. Enver ve Cemal Paş.aların te. j - Şu hafde.. aıaşemillterliğe de, 

cadele.11in gaydcrine vasıl olma- tayyurelerıle dolmuş oldu5i;unu •rıne gınnemek' için T la.t Be~den (l\lustaftı Kemal Bey) 1 gun<ftte1 ın1. 
yı. prld Aav.acla bir retaıh daırcsi soylem~ ve tövle devam cııruş • yrılmamıya çııh,ıloıdu. n .. ylc 01• Bu tekltftc buluMn da, l:nver l'n-

,, - 1 makin b('ı·»ber, ıkı tarafın nufuz ve 
vücuda getirmeyi ve. bu aurct e tır: k d fı • d bir şn idi... Ve P.:hver Paşa, Talat Bevı 
Japon impaartorluğunun idealletı D\işrnan Sovyet lla!Rını korku· u en an ın a nruvazen-e- taı. şfipheye duş,,rmemek için, bu tekhfl. 
ni tahakkuk ettirmeyi ıetihdaf e- tacı.ğını ve sılalıını dıni!i,.n ala • " tmk;\r ııırulmniyor, mutlak hi nhı (esbabı mucıbe) Bin! de dı>rhal 
den Japon ai.,...,-ııin.in kaııyen iJnı umtı edıyor. Fa.kilt sonun.ı ltlnıl~et, yavaş yavaş Enver ve Ce- zrRrctti: 

J-- I mal Pllı;ıalar.a intl4al &divardu;. 1 
deii'1Jle'Z olduğu cllcmmıyet c kadar çarpıarmya 'ıy<en azme.!- ...,..,. • - Çünkü, onlar birbirlerini çoJl 
kaydedılm.rktcdtr. mış bulunön Sovvet halkını kor· sevcrll'r Betnhcı bulunurlarsa, daha. 

Üçlü misak, bOyle bir zihniye· kutmıva ımkiin yolttur Fakat hna muRabH, Talat' Rey de iyi çnlış~blliler 
tr: istinat eclamek auıetic akte- İngilizlere sröre tt>dbırler nTıvoıdu. Ye ~rluızi Umu. ~ul id B ale 

ZAP'l'ED/T.,EN ŞEHiR 
Bedin 16 (.A.A.) - Askeri 

mernb:ıdan bild"ril"yor: 

dılmi tis. Berne, r 6 (A.A.) - OEı: 1 mt"i, kuvvetlendfrnıcye ça1ı~ıyordu. Sebep. çok ı. ~en . Y~ 
bir Giin - Donıei, JaponJ'amn ha- La Suiııse gazetesının Londra fil tedbır olmak üzere, (F thi He- Env ı: Paş:uıın bu ~i.fı ddst hiçbız 

nci 11ya:setının teJıbit cdrıı... olan mul-ıabırınden alınan bir tclgıaf- y) l İsuınbuldan uzaklaştırmak iste münakaşaya maruz kama an bbu&ı 
91yasi dırektiflerle hcınihenk ol- t<a kusyadaki Alman taarruzu· d • Bunun 11.:bebi de, Fethi Beyin En: 

1 
edlldl. SüraUe Dcrlivm Alman ve ftaJy:a11 

birllkleıi son aç gün içinde Savyet 
lere ağır zayiat verdirerek btr şimPn 
diler ll~ak nolrtasmı ele ~İr1>1°!11lrr 
dlr. Şehrin önllnde Rusların elincll' 
holunnn lcuv•etli nıevı:Un :taptı icin 
şidrletU mulsarebeler terf!yan etıııfş. 
lir: Alman ve İtalYan kuvvetlel'i 
neticede Ros mevzilerini işgal etmiye 
yapılan barajlıı?'ı delmiyc ve arala
nndan birkaç dn nehir bulunan tııbfl 
maniaları aşmıya mnvaffalc olmuış. 
tardır. Bundan sonra AlmAn Tf': 

malll lüzumuna kat"i surdte 'kani nan muhtemel ıı,ayelıırı balikmcfa ~er ve Cemal P.a.ıarla birleşerek * 
bulunmakta ve liukumetten bu Londıanm salihıyettaT mah;ıfitiw Merl;l!Zi Umumiyı 6iitiin biitifn hü-ı 'llillit Bey, Fethi !k>yi f tsnbuld911 
dırcklıfleıden katıyeıt uzaklaı- nm mut...l4tHI, şu me.rkezdedi.r. l k mden i kat ıttmeleri e.nd"~i idJ. uzaklaştırdıktan 11onra, artık: 1r1 -
mamaımı istemektedir. T aıu ruzun ba~lıca rcayeai, Ru11ya- Fakat Feth~ Bey, Xe?'kczi Umu- kal Umum '.Yi tamamire nı1eun n 

Burun bunlara raimen Japon· "'' L!!nı!lgrad, Moskova ve Do- mide. 11an dC!rece naf zdl. ( Umumt 1çıne ald Ve .. icap ettıgı zam~ En. 
ya ıle Buleşik Amerska araııında nclz havzası gıbı ı bn al merkez· kn.tıplik) vaıüeııtnl ifa ettitl müd- ver Paşanın nilfuzıınıı. karş~ k ~ıı-
gorüşmeler yapılmakta ol:duğun lerındcn mahıum etmektır. Rus- det uırfmda gd t<>rmiş oldUğu cid- bil k tedbirler almıya başladı. 
daır bir takım pyialar dolaşmak !arın elfenndeki vasıtalar bu 11u- dıyet ve durilstlük ile, hiitun arka- Fakat onun bu bar,.kctl, derhaT 
ta olduğunu tebaıiiz ettiren ce- retle zaara duşunce ancak Oural- d~tan ar:ı.sında. temayüz etmiş. bil- _ g('llÇ zab ıden n frrfknp olan _ 
miyet. bu huM1Su tasVip etmemek da ki menabıden İ tifade edebile- hassa - zabitlikteu l tlfa. edeı:ek • Cemiyetin mm arha ve mufettı~le. 
le olduiunu beyan ederek hükü- ceklcrdır. !Cemiyetin (murahhas) lılı: vazifesini rlnin h lıu!ına g ed. Bır p 

İtalyan n kerleri ~bre girerek SoT
yP.tleıi kaçırmışlardıl'. 

meli siyasetini azimkirane inki- Almanlann valnız Oural mer- deruhde &111 ş olan genç ve faal un- gunO, İstnnbu la u ınan mu ah-
şaf ettirmeğe teşvik eylemekte- k.ez.ınin ortada ltalması u;ın çalı- sı:rlarm son derecı!de l 'matlarını h lar, Be~lkt.aeta, (Kemal Bey 

SaliihiyC>tli mahfillerde beyan edil. 
d"iıne ~öre bu ebrln zaptı bnrulan 
ııonra yapılacak hareJlit iı;in hfiv ık 
blr ehemmiyeti haizdir. :Bu şr'L.lı 

miihim d.hrt tlmendlfe!' hattının bıı 
birim katettiği bh- noktada bulun
maktadır. 

dir, .-cakları zannedılmekteclü. Muh· celbeylemlşti_ Bu vazl ette 0 an b"c minde bir u "'ı ~thmı 
Hazulık! temel planın gayesi, Ejdcrhan ve a!ıınyeti, 1stnnbwdan ~Wqtmaak ter Şu e as üzer nde ate .. Ji b'r 

T~yo, 1 6 (A.A.) - Japon Hazer dcnı:ı:i istıkametıni istihdaf kolay deilldl ı-~ert!Y• e:irfltller: ' ' 
yükselt mekteplerile Oaaversitde· etmelt~ gTbt ~n·nuyor. Boyle Fakat Talat Beyin zekası imdad (D~11amı 
rı talebai•m den yılını muayyen btr ileri hareketm neticesi, Kaf
lanhten üç ay evvel bitirmelerini kaııyanın Rusyanın sair akııamile 
karar altına alan imparatmluk e- rabıtasını kesmek olncaktn. Hn
mirnameııi neşreClilm~ir. Bu e - va şartlarının Kafkasynyn kar~ı 
mırnamelere göre, bu talebeden ~oğrudnn doğruya llir taarruz ic

) 

J'ıfOSKOVA MÜDAF'AASI 
Roma 11.) ( A.A.) - M R agero ga. yaşları -ve beden kahiliyctlen mu. rasını ~ümki.ın kılacağı a::ıa inıi- ~ 

sait. olanlar ocduya yuıl&rak di- aren lngiliz. ve Ameıikan silah· f 
ğerlerinın de başka yerlerde hiz- tarının v~gane ltanait yolunun 
metlerınden istif~dc edilecektir. lranı kateden ve Buba.ra ile Se

zl'tcsl yazıyor: 
Sovvetlerin taarruz kabiliyetlerini 

kati ~urette kırmıo olan orduların 
cenhenin yıktlmasmdan ve muazzam 

l Rmı tnrrret1erlnirı imlıssmd1ın !!Gnnı 
lııınt?I fstıkarnettc haıekf"te g-r.çccek
lerı malı'.im Miildir- Bw esnada 
'M °"l<nvndn vtıkun&, birhirfni !Iİlratle 
takip eclıtftkmit ıdıhi )ıarellft edlhnek 
te, oldu~u zannedllmektedir. Halka 
"liılı daitnlma\cud1r. Yff yer .__ 
rıkatlar vücude ~rilmefttedTl". 
Mo!'kovanın çember içine alınma!!n 
takdıı inde onda kalacak olan all
yonlatta insana al6aeeve kadar harp 
ııtmelı: emri nrilait oldulu ııiy\eni-
yor. 

JSVEÇ ELÇ1Sl MOSKOVADAN 
AYlllLDI 

Stoklıolm 16 1 A.A l - D.N.R: 
İsveç Telgnlf ajanm, SOTYCt Rus

yaılakı f sveç Elçist ile ntn~enııllteri. 
ntn ça~ıı.ınba gllnü Mosk~adan aY· 

:ı:ıldıklarını ve :Elçıllk 'D'!Cmurlarının 
itlerinin lıquıda kaWıkla rını b ld r. 
mektedlr. 

Resmi ~Jir haberden anlaşıldığı merkaattan geçen; yol ol.caiı tah 
na göre, bu tedbir, Japonyanm min edılmektedir. 
şimdı bulunduğu fevkalade vazi- Lt Nou"eUe gazette•c:te Za· 
yeti pöa.üade tuılnuy& imkia rich"ia U>adra lftuf>al:ııri. Ru.ya· 
vercbılmektedir. ya yardım mcselesının bır nevi a

Dtier bil' crnir .. mc, nli ka· sabiyct tevlit etmi~ olduğunu yaz 
dınlar hariç olmak üzere 16 ila 25 raaktadrr. Bir çolc kimseler, lngil. 
vaş arasındaki '&ütün l:admlara tere tarafından Ytttlen malzeem
ve 16 ila t 9 yaf arasmdaki bii. nİls Aayaya hakikaten yardnn 
tfın erkeklere İş mechunydi der- etnuye kili olup olmadıiı aual& 
p~ etmektecfo. Bu te<lbtr, bazı şayan gör~fmektedir. 
aahahuda ve 1'il...._ mılt ıniida- E.vvela lngi.lter~eıı gÖftdecUeıı 
faayı alakadar edftt -ı.alarcb el malzeme YltrdrT, luırrlarm hacmi 
emeği n oksanını kar3ılaamk iazu~ gttgıde aıt&ca;)ıtu: ve nıha)et in· 
almmıth•. gJıerenın çafışıp çab.ıfa\ ıp topla-

Miıııııiılrr IMr laeyıuwıt dığt lt'olUara doltunnı~k iea e-
decektir ve hükümet, !ıu ' .ıryeti 

Tokyo, 16 (A.A.) - Ameri-
kan donanmasının lzlanda ıle in- halktan ıızlemaaek.tedU. Bi-r de 

Amcrilı.a tasahndan yapılmakta 
gJtere aıuandak• kafile uaulunu olan muav~et varclu. 
tah•ıye ettrğr ıalrdırôe bttrıun Ja- •MİÜİ R ua , ..... 
ponya ile Amerıka Bırleşık dev • 
!etlen arasındakı münasebetlere Nevyork, 16 (A A.) - Ofi: 

Lo11drava 11cı;ende gelen Aver
tesır edece~ıne dair denız yiızba· veli Harrıman. Londra radyoııun 
şısı Sıraıde tuafrndan yapıtan be· 

Bardossy bı•r yanalan maaa&ı hakkında lilpOn da beyanatta buJunarali: demıştır 
lıukumctının ııözcüıüne ba:sıı\ kon ru : 

1 f.itr R ... ,.,. ~.,..-.,a ele -

J d 
feransında bu sua sorulmuştur. 

Dut Uk SO .. y e •• b vam etmenın imkanlarını temın 
5•1Lı.;U ııu ceva ı vermıştır. 
YuLba,ı Sııaıde herbnlde in- edecek ofursak Rusya çarpışmıyn 

Budap~le. '6 (A.A ) - Dün pooyanın iH;ler paktı dcılayısdeo devam edccc.ktir. Milli Rus ruhu 
ak .. am Bulgar Başvckıfı Fitotun bağlı bufuııduğu vecıbelerı du. yenıden memlekete lııakim olmuş 

.. tut Bıuaı Stalınm bile bır tek en 
şerdınc. zıyn[elte bır nutuk iracl şunmüş oınıa l ıdu 
etmış olan Macar Ba,vekılı Bar· Japouyanın Moıkova Elçiaı dışes• vard'ır: Rus Milleti. 
dossy, ezcümle şun farı soylemış • Tokyo, 16 (AA ) - Reuter ~ 
ıu: Hnrıcıye Nezare~ınc geldığı 

ÜçTu misaka iltıhakımızm mil- so\•lenen bır habere ~ore, Sov • 
lctle-rımrzi yefl:dığ~rıne daha zi - ; •tler, dun. lapon E.lçılrğıne, Mos 
yade yaklaştırmış olduguna kani- koVllyr terketmiye ha:ı:rrlanmasmı 
ım. Cınşmış olduğumuz taalıhut· taVStye etmışlerdır. 
ler. sulh açınde- çal~cak brr is. Mukabil Tedbirler 
tıkbat temin edebıltr. Bundan Tokyo, 16 (A.A ) - Domeı 
hem mılletlerımizın refahı, hem ajansına gore, Çunlrıngrn Japon· 
de uzun bn de-vre İçm AVJupa yaya iar" lıır taanu:r hazırlamak 
ıntUede7İne sıulh. ~ 'Ye saadet te- maJuadıle bır hıgıhz - Amerıkan 
mın etmesi lizrmgelen Avrupa - SoYyct ukeri medraı ıhdaş et _ 
nın yeni tesanüdü müeteht ola - mek: ta•VY11runda bulunduğunu 
calttrr. bıldırmcktedır. Amerıkan asken 

yapKaktu 
Bil ayaa izausss ..... 

Va~ıngton, 16 (AA) - A
yandan ve Harıcıye E.ncunıenı i 
zasından Peppeı, beynnatta bu
lunarak Amerıkalılcırın Japonlan 
kıpırdamı~ acak bır hale getumc 
lerı ve Japon. ftal}an ve Fransız 
fılolarını tahrıp etmelerı razım ol 
dı.~\ınu soylemışn1 Mumaıle) h 
1 r. gılızlerlc Amenkalıların ya4n • 
mak ıstedıklen rakdırde bo >re 
gıtmelerı zaruri olduğunu ılave 

etmışın. 

A...a...ly.,.. ihhın 

ilk çıkarılan 25 rrilyon lirıhk tasarruf 

honiS» iıki a ıhn ız zamanda sahldt 

lkfnci y frml bet milyon llrahk 
bo•ola• • çabuk satılacak 

b itecektir. 

• 
Menfaatiniz 

Derhal bir bono almaktır 
Bir yıl ,.ecf eli bono. 
Allı ay vidtii lııono 
Os: ay va.leli bono , • • 

Faiz getirir re faizler de pefİA iidaair 

T.....-uf IM••lan S.. 25, 100, SOO, 1000 liralık ~ 
çalar halinde satıp ~ar tlmıt•. Hiç bU- v•ai .,,. 
merasim yoktur. Paran121 iıtediğiniz anda s.eae pa· 

raya çevirmeniz kabildir. Arttırma ve elua1tmelerde 

ıatı,ı kıymeti üzenncfen lemin.a .ı..M llltHar:ıhr~ Ke
nnizin müaaadui niabetinde Iİıl d• lııcml.rtlan ltw tan• 

alabili rıin& 

Bonolar hazinenin kefaleti altındadır 

Evle 11111 e 
An~ara Devlet Demiryollan 

ldareaı Hususi Kalem Şe.iı münev 
o,ıeı gençlesımtzden Muzaffer Ö:z. 
bursa ılc Betlw Dramawn nikah 
rr.er ı ımleıi 1 5 bırıncıteçin çar-

rrıb11 gunu Buraada tarafla:nn 

d vetlile-ı:i i:ıni.ınde: ic.ra e.~tır. 

Ger.çlere saadet temenni edem. 

(9219) 

f;iTIHAL 

• Rad,YOllıı D~ .Macu u ab.p ert 
eop Cen:ı.U Ahı· K11~ 

batıa arı Eıncktı ruuall m Ba :;;' 
SE"ı!lN. AVNİ AJi 92 y 

1
,.. 

olduiu bnlde r nıeti rnhnraıy Q.. 
"VU,nıuftuı Merhum ~ ._. 
'"0 sıililı fıkaı:apenu bil! attı. c ... 
nnbı rahmet. 'H maif(tf'IÜ llilt 
ye ne n a:zhar \'e gcıide kalaDlarına 

Bu hitabeye cevap veren Filof, h~yetmın reiaı General Mac Ru . 
18 9ubat l '14 1 de Sof yada imza der. lngılız. aakeri al&teJermden 
edilmit olan kultürel muahedenın bır kaçı ve bır Sovyet muşnvırler 
muııadda'lt nüshalarmt teatı etmek ht'yetınin azası ıhdası tas11vvur 
üzere Macari9tana geldiğinden edılen medıse iştirak edecekler • 
d~layı ~~u~ olduğ~1mu söyle - dır Bundan b~şka General Şang. 
mış ve uçlu mısaka gırmek sure- fang·an reıslığı altındLt bir ırtıbııt 
tile itıt;lcbali hak ve nısfet uaıla. kom~yommun da teşkilı duşuniıf. 
nna iatinat ettirebilecek olan ıkı ı mektecırr Bu kom İS} on zıkri ge-

Melbuın. lb t A A ) 
Queensland sahılrne muv&zı 111i -1:~;--~~----•----~ 
lıkla1 boyunca maym dokuldugu- '/ı Galatdaray 1 
ne ve Bul~ık Ameııkadakı Avuı 
tralya Elçısı Casoy·e acil talimat k Urekç llar lnden 

nbıı ce 1 ıh !\il eyli'.' in. Cua.. 
Zl' na.mazı bllg1lnku ı:JMaa l'i1aJi oğlc 
ııamıızını mQU?akip ~·ıwt camü 
erlfindc kıluıac&k vıı l\le kez Ef.._ 

dldc alle k brı tan na de!nccWecek. 
ur. 

mcmleket ara•ındaki tloıtluiıı çen a~keri fı:om "onPa ve Çun • 
hatırlatm•thr, i:tnı oa~kumandanltir e 11bırlrg 

gondcrıldığınc dair olan be,a- ~ Reşat Akant ile 
nat, burada, Avu~trah an n endı \ 
elerı hakkında Japorynva )apıl L em an T ümer Merhumu v~. hinMten 
mış kal i bır ıhlar telakki edıl· evlel"mişlerdir. c•n.ueye ~ve f!e•k göndenhne mekt ır. _______ 1!11111!_.._ _____ l ~ ol nur • 
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Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i18cıd1r. Bahçekapı; Salih Necati 
R A o-·v ·o 
BUGUNKU PROGRAM 

7 80 Program 

7.33 Müzik 
7.45 Hnberler 

8.00 Müzik 

l!.30 Evin ıaati 
12.!JO Program 
12.33 Müzik 
12.45 Haberler 
lB.00 l\Ulzik 
18.30 Milzik 
18.00 Program 
18.0S Milz:lk 

' 

Soldan sı:ığa. 

Hl.00 Konuşma 

lz.16 Milzlk 

19.80 Hnbcrhır 

19.46 Müzik 

20.15 Radyo gaz. 
20.45 ?ıtüz:ık 

21.00 Ziraat t&k. 
vimi 

21.10 Temsil. 
22.00 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 

Fotoğrafla alınarak. ıa1et aefts bir auntte 

İıtanbul MAARiF Kitatthaneei tarafıaduı baıı.lnuthr. 

20 santim boyundadır. Yaldu:lı, bes ciltlisi 

100 kW'Uftur. Tafra içiD bedi,. .. i 120 kunıtt•. 

AYRICA: Yine Hafu Oamama aec:anntleriııl ha.i 
KUR'ANI KERiM. Türk harflerile ba11lmıttar. 20 aantim 

eb'adındadır. Y aldıdı bez ciltliei 60, tafra1a 80 kunıfha'. 

Dikkat : Bu KUR'ANI KERiMLER 1erine bazı 
sabcılann bez taklidi kiğıtlarla ciltli 

Kur'inlan sattıktan anlatılmıthr Aldanmam.k için 

Kur'&nlarda MAARİF Kitaphanesi adına dikkat edilmelidir. 

Aşkale Malmüdürlüğünden • • 
Yeniden in~n ettirilmiş olan Aşkala kazası hükumet kona. 

ğının ( 17852) lim 24 kuruş bedeli ke~ifli ikmali in,aatı kapalı 
zarf usıılile eksil tmiyc çıl.:nrılmuıtır. 

1 - E.ksilmıe 24 1 O 941 Cuma giınü s.lat onda Aşkııle 
mn:iye dairesinde toplanacak olan komisyontarafından yapılacaktır 

2 - Bu işe ait kc7if evrnkı, silsılci fiat cetveli, ve tartnamc· 
ler Erzurum Nafia Müdürliiğünden ve Aşkale Mnlınüdiırlüğiinden 
bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat ( 1338) lira 93 kuruştur. 
4 - Talip1erin 7 5 937 tarih ve 3297 sayılı Resmi Gaze

te ile neşredilen tnliınatnameyc göre vesikalarını hazırlayıp ibra?. 
etmeleri ve tayin edilen müddet zarfında teklif mektuplarını ko· 
misyon Jiyasetine vermeleri lazımdu. (8927) 

1 - Yerıne koyma - iııtanbulda 
hır ı;emt 2 - Balık satanlar. 3 -
Ik inin Ol'tası - Hafifin zıddı. 4-
l)uvar bozan. 5 Eıscll'ınekten e
mh - Tcrsı iliıvcrlıı. G - Sako! 
kl' .. nıelt. 7 - Blı poııta • Kllıtll pnra 
mııhfaza'!lı. 8 - \'ılayet - l.ilhza -
B• ııaklık. 9 - :ı-·ı..ıamaktan emir -
Kudın. 10 - Beyııl - Başına (k) 
tpelirse salıaha karşı yağan -şey olur
Sonuna (o) gellı e rumca (yaı,n) 

demektir. 

r Türk i ye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 

Yukarıdan •,a.ğı: 

1 - Ayin - Ycrıne getirme, 2-
H~rcumcrç, 3 - Ba!jına (d) gelirse 
h le demektir. 4 - Bir nota - Ali
kuya değer. fi - İlive - Terııl fo. 
rnılıktır - Bir meyva. 6 - Çaycının 

ı)ı~i ı dlğl 7 -- Çağırıcının kabacası 
8 Budııla - Sal'hoş 9 - Para ' 
\antusı. 10 - San'nt..lfransızcn) 1 
lluııtalıktan sonraki yarnn 1yilık 
devri. 

Geçen hulmAtaf'trı halledllml' 
• ı.-ı li 

l ' ~ d ~ 6 

YE.~İ NEŞRlY AT 
YENİ ADAM - Y enı Ada· 

mın 35 5 İ'lcı sayısı çıktı. Bu sayı_ 
da lsmnil 1 ltıkkı Baltacıoğlunun 
Seyahat notlarındı.ın Kütahyada 
.adlı bır m<tkalesi. Suphı Nuri lle
ri'ııin livvl'la rcrbiyc adlı güzel 
bir tahlil ) .wsı. 1. H. Hiıla~üm 1 

Şema adlı lıir yazısı, Evert Gü· 
resinin mu•ıki buhranı adlı bır 
tdkik ve t• nkit yazısı. Kıtııplar 
Antigone tefrikası, Hayatım tef· 
t'tkaaı, iç so!>yete ve kültür haber_ 
leri. 

Bu fikir ve sanat gazete.ini o· 
kuyucularımıza tavsıye ederiz. 

Ateme 
TopladıDım 

Çlçekler 

Kurul111 tarihi 1888 - Sermayesı: 100,000,000 Tilrk llruı 
Şubıı ve Ajans ade il: 265. 

ZİRA! ve TiCARi HER NEVİ BA:-:KA MlJAMEU~LERt 
Para biriktirenler• 28.800 J!r• •cAmiye veriyoruıı. 

zıraat Banuııında kumbarah Ye nmııaraıa taaarruı heu.,. ı 
lannda rn az &O llraaı buluna !ara ııened., 4 defa Çi!k.ilatek kur'a 
ile aıatıdakl pllna côre ikranılye clatıtı1acaktır: 

.c adet l.o<>" hralılt 4,000 lıra 1 100 adet 00 liralık 6lA>O lira 
4 • 500 .. 2,000 • 120 .. 'o .. 4,soo > 
' • 260 > l,000 > lf\O > 20 > 8,200 • 

.co :t 100 • 4,000 > 
DlKKAT: Besaplarınald paralar bir sene içinde 60 liradan 

qağt düamıyenlere lkramıye çık.tığı takdirde "' 20 faıla1ile veril .. 
cekt.ir. Kur'alar cncdl!~ 4 defa, l EylUI, ı Bırincikinun, 1 Man 

T& 1 Haı.1ran tarihlerındc çP.kllecektir. 

düncü 
ıncsl. 

t 
r 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKİll 

Dahilh·e Mütehıusua 
Dlvanyo~u 104 

Mua1ene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2.5. Tel: 23898 

~T I y AT R OLA R , ı r- Kitaplannızı 
~------ı~ ARiF BOLAT 

ŞEHİR TiYATROSU ı~. KiTABEViNDEN.· 
Ttpeboıı Drcım kısmı: ' l 

Bu reae caat 120,301 da ' a 1 ınız. Bütün kitapları bulabi· 
HAMLET ••• • ·~·--ğınız gibı Ankara nc,rıya. 

lıtiklll caddesi Komtdi kı. mı tının. A vrupanın model veıaır 
Bu gece saat 20,80 da mecmualarının Babıalide ye· 

KiBARLlK BUDALASI gane salı~ yendir. 
Gazetelere ilin da kabul eder. 

Acele satılık konak Ankara cadd411i 89- lıtanhuJ 

ld ·ıL L .J 38 / 18 o4 3 aayı ı oıya ı e ou • 

ZtiArnf • • o4lt Au e.IM'4an 
JÜn Dnrdüncıi icrada saat 14 de 

1 Maçlada Kıtla tramvay iıtaayo. 
T eairli h&.leri, güzel hayal· j nuna 40 metre mesafede apartı · 

ı .. ri ve kuvvet\i fikirlerilc ala 
1 
mana elverişli ve Spor caddc!İne 

Dr . Hayri Ömer 
ka uyandıran Şükrü Galibin 
l,u mükemmel eseri çıktı. ve Acısu ıokağına nazır lcö,cba-

Bitiin kitapçılarda aatJır. ,ında on bet odalı S 1 S metre mu. 

İİıl••••••••••• .. I rabbaı o lan 1'onak eatılıktır. 
il 

Bügiilc zabıta ro1nanı : 36 

c ..... 

- Kim bu blrislT. 

Öğleden sonra Beyotha At •· 
canul kar1111nda HasanbeJ Apt 
No 33 Telefon· 4ı!rı"'o 

tum da .•• 
- Kif1, kafi... Şlmdı hepini& e•· 

dını.. 

Gardıyanlar gtdınce M uır Baba: 
- klca edcrım Mudur, dedı. On. 

larııı clındenpaı ayı ıılma, başka btı 

muamele de y:ıpma... Sadece vaıı

felerıne nthayet ver. Zıı n !kısının de 
ailelerlnııı •azıyetını yakından bilı. 

B• atlda Park'ın titrem11e ba~la
•ttını ıiörduk. Collaban'ın ıözunu 
kesuek ba~ırdı: 

- İsmini bilmiyorum ••• Vasıta Ile 
aldık. yorum. 

- Collahan ben una soyledım, 
INnl bu pis ııe ıokma dıye! Allah 
lteliıu veıaııı 1. 

Müdür: 
- Denıek rütvıt aldığınızı itiraf 

riborı11nuz, dedi. 

Bu ıırada Mister Lane ôksürdü ve 
eğılerek :\tüdiir l\lagmıs'un kulağıııa 
bırşcyler söyledi. l\lud;iı• bnşıııı 11alla. 
dı ve gardıır·an dur.cıek: 

Dow bunu naııl tertip eltl T diye 
ıordu. 

Mudur: 
- Blli)'oı uro ama, dedi, Bu benim 

clımde olan bir iş değıl. Eğer ~·eza 

'·erılnıezse bu, dıgcr gardıyanlaı ın 

üıerınde c:ok Jr.na tesir yapar. 

Müdür bıı ka\' saniye düıundiıkte;ı 
sonra devam etti: 

iM l lli" ~~~rDJ~~fOJ 

• 

Cümhuriyet 
Bayramı 

fevkalade 
çekiliş planı 
/ kra,ml JI. llcramıye ikramiye 
AUdi Mikhırt Tutarı 

Lira Ltra. 

1 60.000 60.000 
l 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
6 6.000 80.000 

20 2.000 40.000 
40 1.000 40000 
80 500 40.000 

400 ıoo 40.000 
10 40.001 

ô:! 

Tam bilet 2 lirn, yarını 
bilet ı lira. 

Klrehk bo' oda 1 
aranıyor 

Gale tasar ay. Taksım ve civa· 
rındıı gıinc' gonir bo~ bir oda 
aranıyo•. ldaremi?de M f\·1. rÜ· 
muzuna mektupla Lıld,rılnı<·sı 

Oıyap kararı Hint 
Fatih Sulb ikinci Hukuk Hi • 

Dr. Rıfat Çağll 

S in i r Hekim i 

Bryo~lıı i st.ıklil c~ıddesi Elhamra 
ııpartımanı lSnkıırya sincmaı;ı) 

Nunıaı·a ı. Telefon 4444& 

l kimligi: O AV ET 

T cbliğ edilecek ~imııe: Ahmet 1 fıtanbul t. Müddeiumumilijin. 
Hamdı Curek : !:>aıaçhaı:ıebaşı ! d 
Bo nalı 1'ahir Be~ S No. 1 l de 1 en: 
1841 y•ka !lllyılı eskt polis me · Taşköprü hakim muavmı Şnhn 
murlarından. . ı ıeddın Madramn acele mrmurı· TUR Ki YE 

IS BAHKASI 
1941. lKR~t.llYELERI 

19 39 eenC9ı mart ayında po yetımizc müracaatı. 

f 

1 ıslıkten uzakJaşunldığınızdan 
4 4 941 tarih. ve 2~7J No. lı l Karar hUla•••utır. 

l 
tiı ~mrıylt: peşın aldııınız m11rt 

iiçiik tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı Ajust.os, S 11kteırın 
tarıhlennd\o yapılır. 

1 adet 2000 llralı.k = 2000.- Lın 
8 , • 1000 , ::: 3000.- .. 
2 • 7liQ > = l 600.- • 
' • 600 .. = 2000.- .. 
8 , 25!1 .. = 2000.- , 

36 > 100 • = SöOO.- > 
i!O • 60 , = •OOO.- > 

800 , 20 > = 6000.- , 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

'ftlcrkez:lmiz nakil va ıtaları için (32) kalem işletme tamir. rnutl 
ferrılul ,.cqaır malzeme açık eksılttııc lle atın alınacaktır. 

Tahmın bedelı (4009) ııra C!!&ı kuıuştur .. 
A. - Şnrtnamcicı l\lcrkc21mız lcvıı:uıııından paraım alınır. 
B. - Ek!ıltme 4/ 11 /1141 sah ~un,ı ı;aat l·ı. O da Galatada Kıırıı 

mustafapaşa sokagındft mezkur merkez eatın alma komlsyonwnda yttpı 

lacaktır. 

c. - Muvakkat teminftt parası 300 Ura 69 kuruet~r. 
D. _ Eksiltmeye gıreceklerııı 1941 senesi Ticaret Odası vesikaları 

nı ıröstermeleri ıarttı r ( 921 Ol 

inhisarlar Umum 
Müdürl üaünden : 

Koşum hayvanı ıatın alanacaktır. 
Yük araba11 için d6rt, bet yaı aruında iki bı~vH alınaeAk tı: 

Tallplerin Şışııde lnhısarlar bıra fabrıkası miıdiırlü~-ünı miıracaa tlııı. 

(Eski Bomontı), ( 92371 

Merkez Hal ~üdürlüğünden: 

maaşı 48 lır& 76 kurus "1S laiz C . 941/1154 / 1174 
l ve % 1 O ucretı vckalt-t tahsıli te · Mılli Korunma Ka.ııı:ıuna mu· 

1 

:ebındr. aleyhınıze açılan d~vırnın 1 halcletten suçlu 13alıkpazarınJ;a 
~luruııınaıı ô / 10 / 941 taııhınde Süngerciler S . 47 No da Lakkal 

, .ıııthkenıe}'e gelmcdığınu<len gı· lık ticaıctile ıııeşi;ııl Koııtı oğlu 
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Misler Lana gayet sakin: 

- Zanneders~nı. dedı , su:c bu hu- ı nız zaman r.ıan baıı hadıse.eı·ı ha- banın dua kıtabını alırlar "6 yerine 
!Usta bıraz yardım edebılııim Bu fı . uılı)·abllır mll!lnıı? başkaaını veılrlcr. Yel'c dueen kıta-
rar planı o kadar 11aşılacnk gibi ta- Rahip b ış nı salladı: j hın aynıııı ... l\e demek istediğımt nn 
1 ışık dcgıl. lıılakıs çok hıı.sıt... - Hııvır t.atırlıyamıyorunı Goz. ıı~·ot·,,uııuz zannederım. Mulr Il:ıb:ı. 

- Anlatır mısınız!. lcrım çok mıyop olduğu için cLrafı ııın yeıe duşen kıt.abı değiştikçe ha. 

_ Ben bunu çoktandır bcklıvo ·. da ıyı ~örcmı m. pı hane ile dış:ıl'ısı arasında da nıu-
dum Fakat i,ın ucunda Mulr Baba - Dogı u, ekserıya da çok dalgın habere trnlln edılmi!J olur, 
oıctugu içın susmııyı tercıh ~ nıietlnı yunlrsunuz Yolda binsıne çarptı- - Bunu nasıl keşfettiniz?. 

lhtıynr rahibın, ha~Tettcn ağzı a- ğınıı zamaıı ne oluyor?. • O kadıır güı;lük çekmedim. Bu. 
cılnııştı. Mudur ~lagnus da hiddeti Hnhıı> şaşıı ınıştı : ravıı ilk gcldı~im zaman dua kıtııbı 
bağıı<lı · - •'l' demek ıstcdlğlnızi anlıyn. eµey <'ski id. Biıkaç gun sonıa yeni. 

- Nasıl olur Mı~ter L:ıne? ;\luir mıyollı·ıı Ilıılk lıeı zanıuı : bana kar. lcetı ve o :r.ıınıaııdnnbl!n de hiı; eQ. 
,ı lıüı ınetk"ıt davranır . Bunda şıip . kııııwoı. Bunda bir iş olacıı;;.ıııı du . 

Baba içln böyle biı ıey ııoyllyenıez:. ~ • 
hesız elbıseııın tesın var. 1~1 j{Ut e. şu ndürn ve size ar..lattığım netıce~ c 
medlğım için boylc blr kazıı vuku . 
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Yauı JI il ıa S9 nuı, Muır .Babayı lthaııı etnıiyo- dlışer. ıııhıbe duııereıc: Park .ııeı ile yiiı.unü kapatarak: 

- Evet, deslı. 
- Vallahi bilmiyorum. Onlar hPr 

şeyi hazıılamışlaı·... Yalnız Dow'uıı 

hiı.ıayc edilditdni blll> oı um. 

- Bılıyol'um, dedi. Sukunet bulu. slyem, yahı.:t dn L r lıntalıını elımden 'bir :ı ... karı dolıışmıya b:ııoladı. Soıı rı 
Hayıet... Dow, planın hazır_ rum. Mü1aade edın de anlatayım: - Tamam • Sonra da bu nizik iıztilmtyıniı, dedı. Bunda ıb:ıı .1asak <YarıaklJ 11 ıo N 3' 

- Rüıvetı kim ,..rdl! 
- Leedı'den blrbi. .. 
Collahan'a baktım, 

tarla ildurecektı. 

- 'Kaç parn ald nız?. 
tliDdPn ı:clse 1 

- Reı. ~uz dolar .. Al•l" 

lıın.ııı. o·o ığ'uııu ve ne zaman kaç. Burada kalcl.lım müddet zarfında 1 kım•el"r yeıe d·ı~en effıın.zı alnıak bır takıirııılı yok. Çok kurnaııo yıı . 
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