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Orduya iltihak 
eden genç yedek 
subaylarımız 

Si bir gaga 
karşı bir -
JAPON 

hareketimi ? 
Amerikada 
endişe arttı 

ve Atatürk -· 

anıtına 

Ru•ranın 

mU.kUI 
v•zlyetl 

S on ıelen haberlerden Rus
yanın bir hayli mü,kül va

ziyete dütmek üzer• oldviuDA 
hükmebnek lizmı ıeliyor. 

Bundan üç dört gün evvelin• 
kadar yeni Alman taarruzu biru 
eevpttt gibi görünmekte. • i~i. 
Fakat iki gündenberi vazıyetın 
vahamete doğru gittiğini bizzat 
Rua kaynakları da bildinniye ba•
laım.,lardlJ'. Mesela Rusyanın bir 
nevi resmi gazetesi hükmünde o
lan (Pravda). Moskova halkını 
tehrin sukutuna .ı,tırmak isti· 
yonnuf gibi yazılar nefretınİftİr. 
Vakıa bir taraftan Pravda ba 
yolda bedbinane ne9riyatta bu
lunurken dig~ er taraftan Rus raci_ • •-= yosunun resmi sözcüsü Lozov11U 

' 

Anbracla Yedek ıubaylanmıs diplomalarım almadan evvel 
de ccAlmanlara Moskovayı ver
miyeceğin tarsmda kuvvetli be-

yanatta bulunmaktad.ır •• ,B':'°a Ankara, 17 (Huııusi muhabirimiz. ı İkinci Başkam Asım Gündüz ve bü. 
mukabil Rusyanın vazıyetinı tım- den telefonla) _ Bugün Yedek Su- yük bir davetli küt.lesi bulunınuşlur. 
diye kaclal' iyi prmekte olan bay Okulu 16 inci devre mezunlarını Okulu 1yi derece ile bitiren yedek 
lngiliz mahafilinde de bu defa vermiştir. Diploma tevzi merasimin. ~ubaylara bizzat Mecıtı Reııl diplo
bedbinlik bat cöıtermiftir. Ni- de Meclis Rel.si, Parti Genel Sekre- nıalarını verın1tt.1r. 
tekim Röyter ajansı, Almanlann terl, Barekil, Vekiller, Genelkurmay {D~va.mı saJı.i/ı 8, ıiltıı1' 1 O.) 
Moskovayı .. rktan aarmak için ............... •••••••••• •••••••• • ••• • ................................. _ ................... ... 

G 1. H i d eki Ta j o 
J apong• do o•k•rt 
bir luı6in• ı•ılcil •tl•celc 

TOKYO 1 7 (A.A.) 
Stefani: - Harbiye Nazın Ge

neral Hide.k.i Tojo yeni Japon 
kabin~ini tef}Cle memur edil· 
miştit. 

OrdumQı müabereti 
Tokyo 1 7 (A.A.) - T ojo bu 

akşam, k..uracağını ümid ettiği ka
binesi iç.in ir.tişareler yapacaktır. 

! Tojo yeni kabine için ordunun 
mü:.r:eıheretini istemektedir. Bahri

. yenin kabineye ordu ile birlikte 
iştirak etmek üzere taümat altlığı 
zannediliyor. 

Yeni Ba,-vail, aradığı gi· 
bi bir Hcuiciye Nazırı bulama 
dığı takdirde, Başvekaletle biT. 
likte belki bu Nezareti de deruhte 
edecektir. 1 

T ojo, kabineaini teı,kil ett~ten 
sonra , sanıldığına göre, Vaşmg-. 
tonla olan m~zakereleri ! ap?nya- ı 
n•n memnunıyetini rnucıp bar te· 
k~lde neticelendirmek üzere •on 1 
hır gayret sarfedecektir. J 

Sibiryaya kartı harket mi? 
Vaşington 1 7 (A.A.) - Ofi : 
Diin öğleden sonra Rooııevel· 

tin tiyasetinde yapılan mühim 
toplantıda Japonyadald kabine 
buhranı ile Rus cephesindeki va
ziyet görüşülmüştür. Tokyodan 

C Devanıı uıyfa 3. sUiun 2 de) 

. . • 

( 
\. 

Askeri Vaziyet " J 
Aht• 1 na Şuk cephesinde al
dddan Ser.yet esirleri X İfart!tli 

bir kadın Sovyet askeridir 

--· 
yapmakta oldukları hareket mu· 
vaffakiyetle neticelenirse banan
la Alman ordusunan tarihin en 
büyük çevirme ı.areketini yapnnf 
olacağı mütaleaıında bulunmak
tad1r, Filhakika Alman ordula-

Yeni MeWuslar 
.Alman --tebıfğf 

-- -----

Moskova 
şimalden ve 
cenuptan 
sarılıyor 

ı _ S~vyet ·t~~Uğt ·: 
Timeçenko'nun Harp bütün 

l'mm takip etmekte oldukları yol_ Ô fA •d k t M • d B h t 
1 • t"k t" har"ıt- üzerin- r ı ı are omu anımız anısa an, e ce 
arın ı~ 1 ame ıne ~ 1 

de röz gezdirilecek olursa bu 0~- Uz Denizliden namzet gösterildiler 
duların henı cenuptan, hem t•- • . 

• ' b cephelerde 
rıc at ta iyesi şiddetle 

maiden sarka doğru sarkarak 
Moskov&yı sarmak için uğr••
makta olduklan anla,ılmaktadır: 
8u kadar viıi ölçüde hareketı 
ha,armanm çok güç olduğunu 
izaha h acet yoktur. Bahusus bu 
hareketin yapıldığı sahada bugün 
ııonbahann seller gibi yağmurları 
Yağdığı, o sahanın Avrupakari 
)ollardan, nakil vasıtalarından 
nıahnım olduğu, Ruslarm bütün 
ricat ve hezimetlere rağmen me-

Yazan: General Ali Ihsan sAels 1devamediyo.r 
MSKl ORDU K UMANDANLARINDAN 

Doneç havzasındaki 
R u s kuvvetleri de 
çenbere alınarak 

imha ediliyor 

S ovyet tebliği il~ def& olarak di: (Briaıısk ve Viazma bolgelerin- Sovyet h Ü k fı met i 
Sovyet ordularının rica tinden de şitldetlı muharebeler devanı et- ve ecnebi St2' fart: t le r 

bahsetmektedir. 12 ilkteşrin tarihli mışlir; bu iki mıntnkarin Almanlar 
Sovyet teblij?inde şöyle denilmektey. ağır zayi.at vererek arazi kazanmıya Moskovadan Kazana 

nıuvaffok olmuşlarsa da Sovyct kı. 
taları intizam dahilinde ricat etmek- nalı }ediyorlar 

1 
tedirler.) Ayni giınkü Alman telıllKİ -- -

yus olmıyarak mukavemet v~ STOKHOLM, 17 (A.A.) 

de şunları lıil<lıriyordu: ( İlıneıı gö-
' lünden Azak denizine kn<lar Alman- AJU~l~U\ A., 17 {A.A.) 

Sov) et u ııı Jo:l'~ • ırısı teLlıg 
müdafaada devam eylediklerı Ofi: - Şimdi, Moskova etrafında 
gözönüne getirilecek olursa AL başlıyan muharebe, ıümulü itıbarile, 

lar müttefiklerle birlıkte şarka doğ_ 16 ılkte, ı ırı glıııu oütün cuplıe l.ıo. 
ru taarruz hareketlerine devam edi. yunca nıuhııı bı·h•ı· .. evam etını~Uı. 
yorlar. Rriaıısk ve Viazma muha-n1anlann yenmek mecburiyetinde şark cephesinde, timdiya kadıır gö. 

olduklan müıkillatan azameti da- j rülen bütün muharebeleri geı·ide bı-
. ba ziyade anİa,ılmlf olur. rnkmakta<lır. Bu muharelıe, İsveçli 

Hu nıuhal'ebPlrr. h•I ııassa garp isti. 
__ (_D_w_a._mı_aa_h_il_•_~._.u_·ı_u_n_4_d_•>_ kametinde çok ~lılııctli olınuştur . 

Zaten Ro··yter 81·ansmın, «Al- t . l askeri mütehassıslar& göre, milyon. 
I l ğ -. H 1ıa.mzeı Vını.ız i mşbusluğıouz, ft.4.ınzet göau. • h , - f M ni~ır ,,,e 11111 M 11 ··~ larca askerin iştirak ve bütu··n l\1os-

nıanlar bu ~efaki çevırme are- Part ce a · • ·ı ı· · B l d" R · • u .. _ _., o"rfi }d11re Komııt.c.n' rı ım zmw e e ıy1J B1n k halk .. ah t 
l.:etinde d• muvaffak olurlarsa goster .. nı D k B L ova ·ının muz eN ettıği mu-

" 1 Alı Rıza. A·rtmıka' o tor t'nC•t Uz b" 
tarihin en büyük zaferini ka%an- Korgımrrcı azzam ır vuruşma nıanzaraı:ıı al-

• d _L___ maktadır. 
hı~ addol una.bilirler,. demesı e ANKARA ı 7 A.A._) - A. çW:. olan Ağn _m--~. Em •. e.k. -L _ _ Sovyet idare imlrlerinin davetine 
au güçlükleri nazan itibare alma- • l Ke-•I Dogan, Bilecik mebusluguna Kabil Buyuk . 1 Korgenera •·- t icabetle, eli ıoıilah tutan her erkı>k, 
ımdan tevellüd etse gerektır. ı .. M duh Şevket Eııendal, Denzli mebusluğuna zmir Bele-

El em şimdi, aı,<keri talim ıı-örmektedir. 
MoskovaYJ cepheden hücı.1m- • çmR . . D Behçet Uz, Manilla mebuıhıiuna Emekli Korgene-

la almaktansa onu ıarktan sanp dıye 1· eRası rA. rtunkal ve Mardin mebusluğuna eski Burdur me- Bilhassa marlt>n ve madeni sanayi 
· k ral A ıza fabrikaları amelesi bu dıwl'te geni' 

iskat etrr.iye tes. ebbü~ etme • ı Hı l"d Onaran Genel a •• ı.anlak clivanuıc:a Parti namzedi U...- mikyasta mukabele etmiştir. 

bundan evvel (Kiyef) e karşı ya- b~:r:k :e~ilınitlerdir. Von Bock ordu11unun sol cenah 
pdmtf olan hareketin Clıtha büyiik 0 Sayın ikİDcİ müntebiple..e bildirir •• iia ederim. kıt.alaTı , Kalinin'i aldıktan ııonra, hiç 
mikyasta tekrar edilmek istenmf!- C H p G el . şüphe!!iz, Moskovay1, şimnlden çevir_ 
•İne benze-ektedir. Almanlar • • · en Ba,kaa 

Riyom harp 
divanının kararı 

••• V k"I" B '-il miye tcşeblıfü; ede<"eklerdir. Diğer üç 
hıalam"' oldug· u u·· zer• Kı"yefi de e 1 1 llfVe .. '"' D R fik Sa .ıı__ kc;;inıde, Mo!lkovaya hücum devnm -
•-heden hu"'cumla almıya bı'r fÜr. r. e Yuaın t -1" elmeklediı-. Bu keR mler, garpta vı. Gunlen 

Daladye 
Gam len 
Blum 

Reyno 
lii muvaffak ol•mantıflardı. Hat- azma . Moııkova yolu, daha cenupta, 
ta taarnızun daha üçüncü bilfta- 1 h • 1 şimdi geride bırak•lmı~ olıın Kıılhıin-
ııl\da Kiyef kapdanna geldikleri- G il m r u" k v e n 1 s· af a r den itibaren olan Rllha ve nihayet 
ni ilin ettilclen halde, bir türlü U oenupta Orel _ Tuta istikametini r. 
bu bpılan geçememi,ler, aylar- SaıkAe Kaluga - 0rel - Tula bölge 
1. hu kapıların önlerinde adeta ı ı b t ıinde en a~ağı 20-:lO Alman fırka~ı-
)'erlerinde saymıya mecbur ol- Ve k 1• ı ı n 1 n ey ana 1 nın harbe iştirak etmekte olduğu ve 
tnuflarch. O sehrin bv suretle bunl11rın, :Mo;;kovayı, cenuptan çe. 
zaptedilemiycc

0

eğİni anladıktan Tirmeğe teşebbüs ettikleri söylenmek 
ıonta da netic:e!\İz hücumlarJan tedir. 
~azgeçerek bildiğimiz vechile ce- •I afiyet I i g a t la r ı gükselirae içki fD~'IJtı'Wtı .alıift :r, eütıın ·' de> 

-lsveçin bir tekzibi ı 
Stokholm, 17 (A.A.) - Norveç 

hududunda İsveçhlerle Almanlar a- • 
raııında çarpıeınalar olduğuna ve 
Almanyanın, Ruslara UJ'il takvi~e 

vazife11i görmek üzere Finlandıya, 

hududuna 300 bin asker gönderılıne. 
sini İs\!:çten istedığine dair halıerle- ı 
ri, t svl'ç mahfilleri, katiyetle tu?.ip 

1 
etmektedirler. 

-------
Kalebentliğe 

mahküm 
edildiler 

-
Petain'iı ıutku 

nuptan ve fimalden büyük bir ır~ı J l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lıata bareketile hem birkaç Ru• f igatlarına geniuen zam gapı acak, B -
orduıuno sarmı;ılar ve hem de bz"r carap ensfitÜSU kuru/ugor U g Un: 2 ncİde Si)·ıı.~i Adale~İC~i~~n~~ (!~~al 
tehri nihayet teslim olmıya mec· r - ş h• h T• t ı Pı!tain'e raporunu vermiştir. Bu ra. 
kur etmİflerdi. t,te ,imdi Mo~· e Jr JYft rOSU 0851 ponla ezdımle şöyle denilmektedir: 

1.::Ytae19eabkb~e==::ibi'ıpglAo·:~:..~~~: .. de bulunan Günıriik ve delerine zl~m denbıce & tiirhi ıam - J h d•ı b•ı• ? 1 Daladieı-'nın Başvekil olduğu ...... ...,. ... •u..... . Ş~hrınıız V kT Rnif Karadeniz, hatııa ge ır. - ıs a e J e J ır esııı:d:ı I· •nnsa. kafi derecede hazır. 
t"edirler. Bu plamn Moskovaday• Inhısarlar ... ~ 1 1 

b'r muharrlriınize R. l'isi son zamanlarda yapıldığı S lıın u ş ol<lulo·u halde harbe a'ır _ 
.... tatbı'k•ı:....1_,_. mil-~li.bn kendisile goruşt>ll l b luıımU"tur: 'b lı i MiU- 1\1 ~d f g n 1.1' ı · B l d" R . . ., ... -,.. nuoı:=aı ,,... tta u ... gı l ır I u 8 aa vergbi veya a ı .,.. a ı ve e e ıye eısı mışılr. ~cfcrLerlik, sana". ı. haıırlık k" ef · bet] ,._L __ ., fazla a11ağıdaki beyana . • - ı · · ı ' 
lJ' e nıs • u-• .,,.,. "- İnhiııaı• madJelerınden bOa<Pkp 111 ıısar verı;rısı o arak • makta ol. Dr. Lütfü Kır '°'ar' a açık mektup ve ıııiııtlarııı ~ıı-~dafaa halıne k nuJ. 

olduiana da izaha hacet yoldur. 1 zamdan aş il du.ııuınuz paralardır ki, bunlar ka. Uı nın ı •şl"l'i rnlarıyettar otorit<-ler ta-
8ir kere Motko•• hHtün Şark fiyatlarına yapı an 1 ak mıdır'! ııun nıevzuu<lurlar. Dığeri ise 1nh1- Yazan • Peyami s AF A t' rl 

T'"'-"'Rİ --ul.n d ·-erıerin• um yapı ac 1 İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiii;i;;;;;;;•iiiiiiii.;iaiiiiiiiiiiiiiii•;m;ı;;.i; ra ın an ı,.nµılmRın·~tır. Yük!!t>k ku. 
A;:JYI ı:.l'IV'U' ıg İ ,_ ddelerinin salış. mıı< fDe vamı sahife .1, sütun 1 ıU) · - , (Devamı sayfa 3, ai..tu" 4 de) 

(1'-.,,,_ -.MI• ı, ntux ı ü) - nh ... ac ma 

<\•phı·nin garıı istikamt>tindeki mll 

harehl'leı· eı1nru;ınria her iki taraf 
agn· zayiata ugramıştrr. 

15 ilktcşdn<le 13 Alman tay_vare,.i 
düşürülnıiişlur. 28 tayyare kaybt>t . 
tik. 

Cephelerde vaziyet 
Moskova, 17 (A.A.) lli ilklcş. 

rln günü, çarpışmalar bütün cepae 
boyunca devam et.mıl'Ur. Muhareb&. 
ler, cephenın b<1t• istikametinde bil. 
hassa ~ıddt>tli olmuıttur. Bu istika. 
metteki muharebelerrle, iki tarata 
da al'lr kayıplar verdirilmi,tlr. 

(D11Mmı lff.°M/• 1, ritlta : c:ı..t 

DalaNır 



Sahife: Z 18 Birincit~rin 

f[tiNü ~~il '.ı..ı...ı..;,.oııı 1 ....... 111 ___ ' E_L_E _____ ...u.:..Lı.:.:..ı.ı.:.JıTii 1 Kiraladıkları r ~... . llllı1 evi kasaphane Japony ve harp 

Fatihin heykeli Şehı•r r·yatrO yapmışlar H~~:i:::-d:m::;:nü-12y•l sonra yani 1953 de latanbuhm fethinin 500 üncü ,.ilinı u nas 1 yulc askeri vakıi Moskovanın 
lrutlunatı için, 9imdiden hazırlıklara f:ıatlanacapı, büyük 1 ,. d b • • kapdarma dayamn&f olan Alman 

bir H.vinç ve iftibu biui1e Gkuduk. Taribio bir devrini kapayan .. em e ey gır etJ lana merlıı- c:ıephedea yap~ 
•e7eni bir deYir açan bü.,.ük Türk oiluna ka'l1 .. yırımm sunmak 1 ede e ? kesip satıyorlarmış büemn1a banuıım arkadan da 
için ıerçekten böyle on iki aenelik bir buırlık lazımdı. 1 s a e 1 çevirmek ve Leningrad gibi mu• Kar<wiirnriikte. Sultan mahal· b it el---L • • · ld Fatihan heykeli nereye clikilecdı 1 Alikadarlar elbet ona eo e " uara a ma •a.a JÇ1D fUN' en 
Ia11 mevkii bulacaklar, ve lurk mefabirinin panl pınl panldayao lcs nde- 1 7 numarah '!vİ kiralayan \'e cenuptan devam eden büyük 
bv yıldmıu yalnız iç ilemimizin tehamet hücresinde dejil. rnoclero Ceınil. Mehmet, Sait ve Rıflıa çe...-irme hareketidir. 
T'ürkiycnin bdirfinaş çehresinde de akaett.ireceldc.rdir. ~- Sayın Vali oe Belediye Reisi ;ıoıııda dort kışinin evi bir kasap_ Ruslara taraftar bütün memle-

lurk milletini Awupa manzınnesine ithal eden. ona büyük D L ./'. v. 1 ı k fııu.e halme soktukları kaçak 0 - ketler ve bahusus İngiltere, çevir. 
tarilılnin kurulmasmcla coirali umuru kazandıran yine Türk ta· r. ÜtıÜ: n..l7G.ar a açı mektup- lctrak bı-ytıtiı eti ıuıtttklan haber me hareketi yapan Alman ordu· 

rihinde tesa--~L"" vicdan burn" "v •• en parlak _! __ n .. .:w.: v-- •-~-- J alınmış ve ev evvelki gün an.sızın lan birl~en evvel Sovyetler --UIIUD-~ o1 mı:wu.&~uu .... ~ • ., B ahtiva.r ısanb-1' •a"-·-dı, - den b" ----.-:, Tu"rk aah---'nı·n b } 
büyük aevkulceyf k nm•nm•, bii)-ük askeri, Cümhuriyet deni uıkm t 11'"' ihd:rı;:;::;ını yamı• a abıl~~;:-:~,yc dogru k~cası aSJ mıştır. Birliği bülrimıetiniıı ve ordu kısmı 
defi.erlendın" 'vn•, bu •---"'e !.L-t -.1=--r '-i_ t - -ı lnö .. ~ re;;.....i_ 1. h [,·de yapılan aramada SO kilo küUisinin daha fırsat varken ge• 

0 ,,_ g.ıuanı ava ICU.IJ'U •-. ume ..... ,,........ .ışa ede anket yO!u lle kavra- ıçırı, nıutlak hır znı uret gıbi kıılıJ!e kesılmic beym:r eti. kale boyun- ·ı _._.lm l · • t • d. 
milıl• kıy--"'-- o··nu··nde p-•!.L!I- m~ı~L--Jarmm -L u-:zenn· dedrr· • dıkta totlu b" ı U d ("'- old ., .,. rı ere çeaı e erını avarye ıyor-

UKUCr QUUIUI u.ı.u....... .,.,. n r;onra, me ır AR3 yete ıı ı ır. ""'" ıınmanlardır Eııı ı... mc •bur uğumuz sebeplerden e. d L b d l 
Ve Tü~-'- -!lletı" de k-...11· -· .. ıs· ı·· e , _ _. v~..ı._ bugun·· -:.. . . _,A __ , 1 at;İ ır ma - ara a da hay i ke- lar. Moskovada Sefirlerin bura-

uca. tD111 axı ....- .,.., ... ~.. ava..... ~ cır~ a~.,..ı Te canlı bir idare Fahre "bi,) ""'- tronun fdnri kı~- gı d'r l · • b l ~ ., sı mı~ ;>•ıne. beygir eti u unmu"- t ...1. t ._ • • t ki h 
nevi yükselme yolunda yeni bir hamle yapmaktadır. adamının bütlin yilk ek vasıflarına mınıı da, bu zatın başkanlığı altında 4. Ortada bCıyle blr ZAl"Uret ıc· T 1ını e.-.e mea ıçın yap 1 arı ll· 

işte b°ı misal ki iç6mai muayyeniyet. üzerinde tek bir inııde- kavuştu. Şehir sWııle öğün r. oclCtn.l e"d!?JI ürekkep • cdı kicn. yok ur. ŞePıır Tlyatrosunnn muhtar .uı. arlıklar bunJarm buradan çekile-
,.,. ' Suçlulardan Cemil, Sait ve k S t b 00k" t' ._. 

nin yapabileceği azim tesirleri İ!lbat etmekte ve bir misal ki, bq Bazı l !errwıt meselelerinde ara. lik bir comitce d'admlrıistı utıon = oh!uı:-u teşVilatı yapmıvn kendi but. ce ovye u ume 1 crKanına re-
l 

J Mehmet yakötlanmı•, kaçmıya f k l d ki · 1 1 
asır geride olmasına rağmen, bet anrdanberi durdUkça dcier e-- mıza dikilen görüş farkı, aize k:ıflı ıdare hey-eti ezaret eder. A.vrıca çesi ıle, memlc·ket sevıyesı de küfı _ T a a c eçe en an "'ı ıyor. 

ınuvaffnk olan Hıfkınm da aran- B'd tt b' t hlik ku 
nen. içtimai, şiyasi mı1li bir mahiyet an:etmektedir. dalma h: ettiğim, günü ge!dik~e sanat ktsmının iılaresl ve. pfyesl~rin dlı Ben bir ğll, btr kaç idare ·~ 1 aye e ır e e vu un'" 

• ola 1 "'asma h.-.•lıınmıconr. d h-k· t" V-' neh • • Türkiye; tarih" · anafor yaptığı,. bir deirin kapanıp yem nca sam miyetirnle ifad ettiği l intihabı l~in de, saliihiyetlcı ı şuphe nıutıılea kom tMı'nl do.du111cıık a i -;;;:;;;;;;; ..... ;;;;;;;;;;;;;;;T;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;:- a u umc ın 01ga nnın ce. 
bir devrin ~ ÜXCTe bulund bir zamanda, kend~i sevk ve he? e ye rn n muhafaza etti- t 5türmiyl'n edebiyat e tiyatro ııı~n- lı:}etlı ısını sayııhıllrtm ki, ustuııııc r nup mecrasındnlci Stalingrada çe· 
ve idare ed nlerin hizmetini. asırlara, inkılaplara. ihtilaUe.re iz- ğim hayrıınhktan hlçbır r eksilt- suplarında murckkep bir Coıniw de gllrr1.kfırlardan lıaşka hiç llm ~ D • J J kileceği bekleniyordu. fakat 
mihlal ve ba'sülbiddme tlere ta· men unutnuyaca - da isb!\t memi,tir. Bunu tekrnrlnma"ktıı.n edurc = mut.alca 1.eyeli vanlıl'. Bu : nıt nok-.ışa etı <!%: ~" hu tf'l)kll "t.. ~ e D 1 2 Y 0 a r 1 ltimdi mezlair nehrin ortasındaki 
ediyor, e kllnaatimce Türk mil1etinin nıhundo.J.ci bu mazi biss~ir m:ık:;adım, bana ŞU açık me nub 1 komltelerden ıedik~ ne idaı"<ye, kmı hlr ramar da, masrafsız. kolay. ı deresinden !Kazan ıebrine çekileceği anlaşı-
ki, onan beyüklük ve daimilik sebeplerinden birmi ve belki de yazdıran ümidin b~ olmadığına ina- f ne de hneye ait bifhir karar -Yeri- ca Jaııılablllr. cT~"tlat.> kelımesıtı1n lıyor. Çünkü Almanların bil-
en mühimini teJIW ediyor. • nışımın ruhi amil erini hulasa et- itmez. ruue.,sesenin sanat kısmmda tan ıına ı k kut" acın. b j r r j C a hassa (Odesa) mn sukutu üzeri· 

Cihad B 4BAN nıekten başka bir eey değil. 1 dört tane cmetteur en sc!!m!! :: 5. Tı:rkiyc ftQfialıte de"Tınde gerı I ne burada serbest kalan müttefik 
Oınidlmi de hulisa edeyim: On ı sahne v~ıı> vardır; iki tane cJe re- bir memleket de!!lldır ki. hele l!lı orduların ~affcasyanm g-arp k:ı-

ı....0 _ .. _ be · k damı Müteaddit kimseler tarafın- R e. iJ ._ .... k E·a ~. senıı:ut:n rı, te a n vfne jis&r. Bundnn ba~ka aksesuaristler, sanat mtles!esesinln, yegane r"!ll"r.i pısı osto.- e .-.... apısı J er· 
teslım edilerek baŞl tamnmile b~ ressamlar, tcknisiyenler, v.s, v.a. sanat m .essc~ınin bUtnn kaderı dan ımza edilmiş bir tikftyet 1 han iizerine süratle ilt".rlemek iste· 
bırakılan Şehir Tiyatrosunun, he- 1 3. Dünyanın hiçbir hükümet veyn derebeyi me~odıle. çnlışar. ve derebeyı mektubu ac!ık. Alakadar ma· l dikleri Stalingrada gelmeleri çok 
m n bütün sanat mensuptan tııra. Beledı)c tiy ıt.rosunda, yüzlerce pi- ağzi'e konuşan tek damın elıne te". kamın nazarı diltutiru celb muhtmeldir. 
fuıd:ln bum.mah bir özleyişle özlenoı )'CS okumak, bunlardan liiy.k Q\anla. li edilebllsln. B vle bir m nlıyet- İçin ne~rediyoru2: 1 Likin bütün cihanın daha zi-
ıslahrnı sizden bekliyorum. rı al!Çmek, yıDık temsil prograınla- aizl k ö ğine, h:ıtta feodalıte dev. cBirkaç gün evvd gazete· ı yade nnannı üzerine celbeden 

Bu ıslah §arttır. nnı vücuda getirmek, mizansenle- nn n sanat m esse el rındc bile te- !erde Adalnr yolculorını ı,. ltidise askeri olmayıp siyasidir. 
Çfinki1 : rinl Jı:u:ırlanıak, rallr.rl ılağıtıuak, saduf ed eme% tanbula getiren ilk vapurun Bu hadise Japonyadaki Prens 

Telrikaı GS Tazan: ltANDE IR 1. Şehir Tıyatl'osu, bizim, Nınat- provalara nezaret etmek, sıınntkarın &ıym 1.üt!l Kırdar, Tül'k ruthn•'- daıtna geç kaldığından bah- Konoye kabinesinin istifa ederek 
••••••••••••••_. ...................... kur ııayısı ve ma ş kadrosu bakımın. f ZC\ kıııe müdıha1c, faaliyetine ta~ al, kendi ine ,imdlve kadar ıdrik ııeder bir şikayet mektubu 0 • J'el'İDe yeni kabineyi t~ile Har· 

Enver p ,apara ve asker yardımı temin için dan tam t kküliü bir tek sahne- !JıakJ;fim, şöbretlm? tesir, isbkbalme edemcdlg1 büyük bir tekim!il ufku kuduk, pek sevindik Çünkü biye Nazın Genenrl Tujonwı me· 
mhdır. Onun, kolayca düzeltilmesi kumanda etmek, mecmua neşretmek, aoı:alr olan karannm bekliyot. An- hız de 0 yolcular arumda bu· m• edilmesidir. 

uhlddln Beyi Afna • ta a gönderdi mnmttn kusurlarına kallı mesnma. dıledıği g"ibi rol nlmak, mııa~ aldığı cak ondan sonra bu memleket kame_ Jt;nuyoruz Deniz yollan tela- Bunan manası ordunun ağır 
harım yalnız onu dei!J, T"lirkiycde lııılde cfilediğl gıöl oynnmnmak gibi, dmın dalak ıııi~trtcı ka ah Jar n resinin yolı::ulan memnun et· basanık hükiımetin nesdincfe mü-

Enver Pa,~. acayip ballenn a , .. 'fol )ı"l ~rdu. İltihak eden La. bü n Uhne bayatını n topyekun ayn ayrı clnslerdcn fııııliyet ve sa- dra.'J\m ır:öz bo:sayıo b1r facia de- mcırini bekkrken 1 S ilktctrin- lmeaili olan bir Generalin ~ ba· 
}attığımız bu Taciklere. e!raftaki • Al r Enver Pa,.~ıun ndasmı tiyatro mefhumunu kl5ktinden aar. liihfyetler tek adama 'f'Crllmemi~tir. koTu 1ı.: nde ınlihlaı ııathıtmalr eans.- den itibııren tatbike başlanan fına ~ile halis bir as\cerl 
:u ki'illerckıı buhıl) kat d i bll'· kabul etın~ olmakla beraber, tcşki- sar. Şehir Tiyatrosu yalnız bu şeb. Bu ndam. dnfrtnl bozuluyorsa, a - tı o!madıi.l;ıuı görmekten doi'an bana Jcı., tarifesinden bizi daha çok kabinenin t~i demektir. Bu-
bç TlJrk ll b r (D litlarmın fstıtlillni d m _r za e.. rln değil, yurdun t1y trosudur. Un- buk snbuk şcvll'r söylü)'(>rsa, ona kn-.·usacaktır. mutazarrır eden ve 20 aene· lnun da ehemmiyeti Japon ordu-
ki Ru anı!mnunıı hiic dı;orlardı ki,. hu Enver Pa n~n her vnmnm ta.şıd?ğı hususiyet, roHinün buna sbvöyo1'sa, tJyntromınu btıı:rün. Türk sabneshıın bu kurtul~ gQ. denberi e~ine rastlamadığımız. artık müzakere kapılannı 
ve 50 R ~ ed •mi yap ıyacak 3 na alimet- bfiyliklüğiin Te şümulünü Jıale e • kü utanılacak ~iyesine düıfir6yor- c.flnO ı1I~ ynratacabınız. bir vaziyetle kar~la{ltık. kapayarak &rılıc:a müracaata kati 

f
-L. ll• 0 t1. y 1 rü1 rd k E Pa demez. !!8 biraz arar g5nıhnet Jazı~ttr; Lütfen saygılar: mı \:abııl ediniz. ıol-L L.....-r _;.. _._ __ ...1 __ 
°" ... " a nl%, yo u • nver • 2. Şehirden senede kırk bı'n lir~ l Evet, bunca zamandanberi --~ ·---..,. ~ tanın muvaffakıyetlen bun arın göz- ~ fakat onmı psHıiyııtriye taall k e. PEYAJf SAPA dır 

yardım gönn bu tek sanat müess&. Büyükudada-n ilk poatayı ya- • 
~ lerfnt korkuttuğundan, art k d ımıan seslııin idari tqkı1itı, bir köy oku. ( ' pan vapur 5, SO veya 6 da ha- Prens Konoye ~Ü defa hü. 

luna, buna bır zafer bil dıvebih- vaziyeti almaktan uı.geçn l T rdı lnnunki kadar basit ve - affmızu H l k B a h ı·s le p ı·) rf'ket edr:r ve ancak bu suret· jkiımet ba.,ma getirihnefl imparn• 
nz. Env~r Pn .. a b rkaç g(in sonra. Dedlğim gı'b.1, o giln de )afn~ o ~Ittnırım. m deni bir memleket ıçln. Q (1 Q C l l f le h~rkes i~nc, giicüne yeti. ltoran Büyük Okyan ta auJhü 
yini 20 ve 22 kinunUYJlide yapt ı c:tvardaki Ruslnr d ıl, hatta Mos- milli bir ayıp sayılacak kadar ipti- ~ .. bilirdi. Fakat bu sene kı~ kurtarmak \j.zere aon bil çarr.ye 
na ademclerdf' daha fazla ıayıat k~a bil Enver Pa,anın butün .Tiir_ daldır: BaŞJnda idare işleılnden • tarifesinde -sr:bebi nedi.r bil- lmüntCJt&t edilmoi tçin izhsr eylc-
verdil"dlği ıçin Duşcnbı".iek1 garn1- kıstana ve Buharaya hük•nerll'bilecek başka bir şeye karışmıyan bir m(l. 1 ml'yjz ilk vapur 6,27 de ha- tdiği mahsus arzanun bir neticesi 
!'-On, <Enver Paşa ku.,;v tlcrıne karş.ı bır kuvvet ve kudret ıktı p etml~ ı dur e uil, nasp. terli, piyes tetkikı, rrke! ettiriliyor ve üstclı lı: va- idi. Hakikaten kUYVetli bir d·p· 
nıuknvl'met edeb Jmenm ımk!\nı ol. olduğuna inanır glbi hır hnl alınış. rollerin tevzii, mecmua ldaı·es., ten- pur Haydarpaş.aya da uğıatı- lomat Te uzağl gören bir devlet 
nıadıgınd .. n) bahtsle ı:cri tekIIr.ıdc. lıırdı. Buna'l içhıdır ki P nın 250 kıtlere c:evıı.p, teHf, tttcüme, prnvn fıyor, daradaı 8 de Köprüye adamı btılunan Prens Konoye son 
rinl ıstıvım tı-1!\h;ler )tığdınp duımuş klşllık bır kuvveti olduğu o demde, ,lara nc.zıı.ret. ınilln.seni tertip. d!le- l • • varıyor. j.:lefa ka inesini te,SUI ettikten 
ve nihayet kle.rlnd S2 nefeı· d~ En- ,v ını m:ırt fpt•dasındn Sovyeiler Hıı- d ği rolü oynayıp oynnmıımak gibi Bu tarife ancak Eminönü taonra ilk i;i Amerika Cümhurreisi 
voı p11şa~a nt.i a e 11 tır. 14 fU· ırk ye Komıı;er muııvlni Karahan her işe karışan blr rejjsör. cıvnrına yakın yerJerde bulu- Roosevelte h 3i bi7 mesaj gön-
batta ise, toplarını ve butun aı:ır- Y<'ldaş Enver Paşaya Moskovadan Eminim ki, n n memur n taımin edebi- dermek ol~. 
lı r nı oldugu glbı bırakan RU!I- gonderdığı bir ktupta (bu hare- - Yctme:ıı mi! J ı Buna Roose.veltin ne cevap 

k"tt i i _,. 1 11 • 

1 
? .ır kiııcı bfr nakil vaaılasile ~----1!::.! malA d...:....,...1u· • F '--t 

far, D~enbeden b sbfitun tckıllp a an Vll%geçm sn, .,,ıp o o. Dıyc l!CU'm:ızsmrz. Faknt. dünya t i:ine gıtmiye mecbur oianlar. ı "~' .... ,ı10 KA 

gıtn şlerdır. En..-er Pa~a. hattü bu, vad:ı kendfleıfte temas ederek anlaŞ- hali, yle bir şey sorabıleceğlnı:tı e r e m 1 r r . 7 veya 7.5 da ve hatta sekiz· Amen'lcanm son aldığı tedbirler 
ilk """naiın! toplatıp aldıracak ve- nıaı1ın1) yazdıktan sonra (hakkında fıı-.edeıek cevabını veriv, orum·. faal bir cn-ap t-·t...:t -tmttla· • • .. - •" de vazifcııı başında buhınmr- "'i""» '" .,. • '"" 
ııal l b 'r olı ad~ı halde, yın Rus. her tfirlü kolaylığın terı!r.reğinı _ Yetmez, uyın Liıtfl Kırdar! '--- o1 merika Japonyamn son petrol ve ya mec1M1r anlar ne yapaın· 
!arı, hrm dP 41l kilometre 6teye ka- ve anlaşıuamak için hiçbir selıep o!- Yetmez, ~ ııku, et ği.I Şehır Tiyat.. lor? Bu va.ziyct karşısında ev· ham madde kaynağım t~ki.I 
dar k p etmit •e i.rto\• denen madığ'ını) tliiV1! edıyordu. rosu gibi t ol1&aS.rn:bn dolayı bu. - ---- ~ lcri nak'~tmek :cap ediyor. t eden Fd enle Hindistanmt ken_ 
yl'r ~~rek bir daha haldnrından Enver Paşa fsc bu mektuba ver. tün Tilrk sahnesini trınsil eden bü. ı Alman lmra e ha•a ordııluı ı l ı; nclılı .eı "'" bu ncbfrlerdt!kı. kO. di büküm ve tesiri alhna aJamk 

1 t Senclerdenberi Adalarda yer_ 
gelmlşt1. dlğl cevaptu: Burada kalncağını, iŞ- yük sanat mües::eseleı ınin, başka nın son gilnleı·de Ruslua k harp rem ıerl ve araz nın vuRatl' ~, lt-(!tn~ kimseler için bu müm- Japonyaya bu ıibi fe}'lerin gön-

v - Pa"a bu sırada para Te ..... 1 rıtıl ıııttedtğı d bitiımed rı lr ta. cınlek1ttl~e yalnuı b r ş hrl tem. ka kuzıın ıldarı mmıı.!fen~tlerın Ru larıo lehındeydı. Rus ordusu ltün mii? Halbuki idare ilk cierilmesine mani olmu,tur. 
ker yardımı temin etmek üzere ya. rafa ayrtlrnıYfflltmr, ie2ıp eden;e bu sll eden tlyatı"Olıırın bile bu kadar sebepleri yabancı anodane muharebe vapuru peki.la yanm saat da· Prena Kono7e Amerika ile an· 
veri Muhiddin Bcyl Efgnnislana rarla ftlett!inf, raknt knrşılrklr kan iptidai bir teşkHiitı yoktur. Fnkat matbuııtta da a- M e cit SAK A edıyor ve çekilır. ha erken kaldırabiJj ve bjz lapmayınca mevküni ordunun 

ne! rdl. dökülmesi a~u edilmiyorsa Rns k'Dv. bU ta bir teşk:lllt örneği olllrak. raştmlnura Emeldi Albay ken de bf!yiik 0._ bunu, lut-Jfkar idarem;zden miimeniline baralmwya 11lıum 
19 şubnttn (Se.rı ııya) civannda ,,< tlerının derhal Buhara hududUll- yine Ccıııe~r Frall(ai tıstünde bi. lanınıştıı-. Hcı· mil birler ele 4iahil oL. bunu bekliyoruz.> ~örmü,tir. Japonyanm harbe b. 
ıısl na U-lı:ıar ç rp şan En•eı- l'n- dıın C:l'.I"'.( ÇPkılmesi icap ettiğini bil- l'"11Z duralım. lloliere taıı:anmda k\1. em ~ phc ndeki harekattan mak lizere etrafı yakıp, l lklP bıra. '-- I rar 'YCl'lllİt balUDmMı A.mer'ilrlKfa 

şn, bir nef ~ibi ilk sa!lı.ıra atıldı. dırıvordu. rulup Napol · de~od • .lınp rnt.o-1 çık.an nctlcelerl inceliyerd gelecekte kıyordu. Almanlara bırakılan yen. ___________ , pek o kader hayret ayandırma-
~ından m cruh oldu. I<'nkat ynrnsı. Enver P ~anıı:ı bu ilk m vaffa- nm MOt!kon serennde bı=nt yaz - k dıleri için de lazım olacak ders- 1 rde Rus çeteleri faaliyetteydi. kuvvetlerlnlıı ve bilhassa topçusu. nttfb1'. 
na a ırrıı dan nıe cenge evam et.. kıvrtlcrı Efı:oni tanda da alf.ıka u- dığı ve huuun içm Les decret.s de ıeı·t çıkarmaları, va1ut geçirmeden Velhasıl batıra cclen her tedbıre nun kuvvetli bir topçu atqi ve Sıu- Fakat Japon,._. lıubca mii-
ti. yandırmı§tı. (D~wwu 1'«1') Moııcou dı ve~l~n nizamnameye go. bunlardan istlfa;Je ctıniye çalışma. razlasıle mtiracaat edilmişti. kaların pike hüeumlarile yerden vı racut etmİye br.. Yel'IDUİ Ja· 

Enver Paşanın kuvvetini gozlerın f re yapılan teşkılatın esasları ıııunlar. ları pek tabiidfr ve elzemdir. Moskovıı konferansından dönen havadan relen bir ateş baskıaı al. pon aclalsnndan çok uzakta bu-
d b' yüten ka~ı taraf' kııçıyor, vı Ç dır: 40 snntkirdan mürekkep bir lngilh lr.ı~ murahhası Loı:d Bu.ver. tında felce uğratılacağı ve bu ıa • hlmaı.yn Avastralyada ft Fele· 

arşamba gu-nu" ·ı h · B ....r. ed r, 11 R~ Te Alman devretierinin harp kaçtıkça her tarafta bol bol ı:anaım temsı eyetı. 0~ ... ıı n e ' m • brook Lonilrayn avdetinde Rus tay. ~ede Alman zırhlı birliklerinin yini menk Hindist.amnda he,recan •· 
f k h-k· h ı ktıdr-etleri hfribırlerfne tamamen 

bırakıyordu. Bayram yon nm tutan lJ umet ta 3 :;at yare YV motör fabrikalarının İng Jı7 tanklarının mOenlr bir ateşe uğ"ra. --.1---. Çünkü Japon do-
B •--h.n F T k · ckmk idi Te hatta bazı cihetle.rden .Jauu•m·~ 

Bn Ta~t knrşıııında yıldızının C u u...a tı r nsız ve ur tıyat. f bıil.>aları seviyesinde verime m:ıl•k ı lan ileıicmiye fınkin bulacak.Jarı nma.sımn laareketine ilk hedef'I 
ol il kı d l .k 1 b. lef VYıtlf Ruslarda bulunuyordu. 

t rar ııarfar gıbf olduğunu ı:oren arı e yn n nn 8 a 1 ır zattan •'duklııı·ını ve tayyare! rinin vasıf. tukdır edilebılirdl. bunlaraı. t kil etmeleri --k m 
lıtan.Pıu.l ııt·~'t-~•r..ı;;ıııd•-.• ld 6 ili f k b' lm Böyle lıemerı hemen mü avl {ertları -Enver h:a, artık zamanı gelrlf~lrıı ""' ..... _.. - a ım. n l' r n ız P rn • lannın da aAağı olmadığtnı açıkça Buna kar~ı ulanacak tedbir ise, teme'.l!..· 

18/B · 1 200 b. u k d bl hafa bir vnziyet ise, ne Alnııuı • .. M;jlD" h ap edıırek <Emir! ır .. kerf lslam ve ırıncıteşıın/941 cumaıteai ız a ın ra a ar r "PV ilan erliyordu. Rus av tayyarelerinin süratlerl ve Avwö zaırnanda So•yet hükU· 
gtlnu Rall'I ı:ını Şcı i:fiıı ylrmı aL ed r ki, meşhur Fr n ız tiyatroslli! tetıf!'tan hnrbfudc ve· ne Alman - , ıudafaaları az o?ıın Alman Stok" J ·-

Buhara) llkabıııı aldı. Fransa ve ATman _ Balkan harbinde llU butün bu nıüsavl ve hattlı ..... met& de Uzaprlda nlup biten 
f .. te 0 ..,;nle-'~. bfr muddet evvel tıı;ına muııadif olmakla ak~amı bizimki ara ındaki faıkl r duşüııü. ~11ına ve Rus pike bombardıman İflerle M--Lo-amn 1 .L-lı't e.ı..,_ • 

.., ,;u ru - ·-·ttM B h le d A~ k ustün ıt1art.Jara rııg· men Rus orılu!'\U. tDK • CiMi uu (pazar ~cc i) Leyleı Kadir, ve lürııe Belediyemk.ln verdığl 40 l rı u•~'ll..... ... u arp r e •man uv. t f - 1 
kendisini esir ctmiı: -hatti bir gün n!tl rinrn adet ve keyfiyet iistuıılü- ııurı uğradığı lkıbet dünyanın dık- •yyare er nın de Aman topçulanna mesine rağmen çolr ,.akından afi· 
"ldil · bll k Jk 1 L'"· 22/Birlııeıt~nn Çarııamba gfinil linının h

0

ç te az olmadığı görül' r.) b ahlırıuaLnn ldi. Bunım i'"hı de VI- L _ _ı __ _. S L-L!.... ı!.... __ 
u ruııye e n mı~ o an. .....ay. i•ü ve Fransa harbinde ise l<'ransız 1' laı.trn.ı celhet.miş., ınağlühısct. .. e.~. .. .. aaruır. e-e g"etllKe Ja. 
l 1 i tb h. d 1 t•l L. Bayra.m oldıığu ili olunur. Bu tem il heyetinin on ilci ansı .. b ... a. azma v B Ia k '-"'gele 1 d .. _, arın re R ra ım e ma ye ı e 1":>- Ot -•u .... nıfiint"ınfn içiııden ru-rü""'u""a ~rlm arıı~tırmıya. ve: bu ll10.- e r ns "'°' r n e ....,.aş- poa ordınanun illr harekatına Si-

Sad k 1 F Cocıet»ire> dir. ırerlsi de «Peıı. " .... ' · ~ "' "' ı k k tli • d raber Pa :na yanaşmıştı. f Pulhak1- 8 a 1 11"' bir hatde buhınması muvıtffakıuet dıa dan dcr~lcr !mı.ya m111.f!Uerl urı aca uvve t&arruzı av ev. biryanm hedef olmuı ihtimalidir. 
) k .a a .___ "h ftt"'" ed ~onnaire>. On ikilerden hangi l ya. ~ r rı"rtlerile muvakkat bir ba""a üst.ün- y yan o:vun .... rargn ınıız en t"bcplerinin lzahınt çok bashfecti. tP.ıı\•İk etmiştlı. ~ Mubarrenı Fe,-:ıi TOGA 

En p eyat d kf biti . . ~- · • lui s ı ıl rlivert'lı: Teya ölerek ayrılırsa " lııi?iı t"lde etmek ınaksaJile ııinıal ve -=-c:::==========--·-..:::::;:::11 
d
,. vbuerraya~a.·~.,tp :.._n .~detazabır (meccnnı K. K. K. ,_ rin ot kil in en kıdcmliqi geçer. rr:vordu. Halbuki Alman - Rus har. R.us ha..-. kuvv~rhıin h ÜE cenup mınt.ııkalarından merkez cep. ,,..,_,..,,,,,.,._...,,,_.,.,,.,.,,,.,,,'t 

.,. ı;• • ., ... - tinde iki taraf arasındaki nlsbet hıç tJahnede.n büsh6t0ıı t.ardedilme1i ,. mu meşvC!:l"et) kurduktan sonra, hep. Buğday ' 27 24 20 On ıkflerin maaş vardır. Fakat se. he.,mdeki tayyare. meydanlarına av Vec"ızelerı'n f&rh"ı . 
,_ '·" ndan dıı te bu l!llydığımız harplerde olduğu bulunmal'!ına ve yaptıkları bonıbar. L:ı-•mı 

111 

,_,,..,..J-
f f if 1 ı .. ...._ Arpa ~o "8 37 ne a nı rn "" 1-rt vvptJeri celbcdt>rek kuvvetlı bir av 

sın ven vıız e ere ı.ou .... ı ııaga so- • " gıöf değildi. Ruslar, Almanlar dere.. dımıınlu ve bava muharebelerlle 
1 d it t Üzfi 234 170 l l 7 ıı· e alırlar. Bu b .. enin yüzde e!Uııi 11fm&fı ,apmalt Jisımge}lrdi. 
a a ıtmıo ı. tlyntronun kıısasında •aklanıı ve on ce inde lrnrn ve hava ordularına batı m(!v?.ii muvaffakıyetler bile el- Nı~l'kim ~jans haberlerine göre, Şiir oe ınas;ki %rDkini 

Rizzat kendisının de (işler ham. Bayram Namazı ıkUerden bl.,.; .,..hned- rnkı.llrken ve çevik biıiitdcre en son sistem 1 de etmelerine rağmen muharebele. ,_ b ~ l d. l 
d 

1 •. ! •. CM .... ...~ Almıınlar cenup cephesinden mühim "ag •uen er ıma.:f arını 
o !llUn arlı• yo una girdi. U!kımıuz Sa Da kendisine faizlle berııber vrrilır, ııhkimnt mam:umelerinc, mükemmel j rin 1!eydn1 de ~iremcmelertnden hava ku•vetlerinl merkez cephesi • 

avdınlandıl dedtğt bu r.amanda E~ 1 VHatl 6 65 Bu tiyatroya .Man.rıf Nezareti bit "1? mebzul tethizata ve harp sana- an 1'1.: Yalnız. hava kuvvet- meydanlarına getirerek kuvvetlı bir körlet•m baltJ.igıı1'lık• 
v r P~nıu doğrudan doiruya em- Eza.ni 1 37 admml trateur t1tvln ~r. Au nl yııne malik bulunuyorlardı. krine malik almak •e Ja.lnız. uçuş hava sıklet merltezf yapn'llolardıı·. /arını ~1191 H•rler 
nne tihl kunetinin meı:nıuo 2i0 at- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ekseriyetle büy k çıf rllan Bundan iazla olarak bir çok ge. kudretleri ve hava ~ulıne.belerlncle 

- -!1: 
1 

!etme lisım... Ederim, ne çıkar! 1 yahh, beyazlı bir ııiirü insan kan, ter 
Zaten, canımı sık13"or, artık. Hem o çındc cehennem azabı çekerken, ben 

l Allahuı ceza ıle bu ddiknnh kııbılı burndn, bir huri ile, bir cennet 
kıJ88 mıT Fazla ge~. fazla teerfibe. l:öşlrünı:le, emsalsiz, saadet fçfnde yfJ 

j siz görtlnü1or ama, çok da kurnaza dlyorum. Gözüm açık r(lya mı görü-

~östedl cesnr~ v-. fedakfü:lık da- Eğer Ruslar da böyle yapmq olsay- Darwta 
tf.ılar Alın n topçusuuım tP.shi k6r. u n hı ka:ti gcraıe ekte ve ba nıcvcudl. Bu s!nfi söy yen .warwfo, dfi 
ı.utmlş Ros tcıp(nlan Alman ı... :ı:_ 

yetler ~ v sıllaT ancııt iyi eevk ve yanın en ~ ..... r iillil adaırılann.. 
Stukalsrınrn teıılrlnden kurtarılmış 

tdııre ve tabiye ıınyes1nde semere dandır. Kendisi Jatmlşlrıe- vard ğ> 
nla.: gından butfln kudreble Alman "-

verebilmektedir~ u.man, ... ynbnı ~nün emin 
tank!.an üzerine atcı!erlnt toplamak 

Bunl•T ö.-'e eylerd11: k1 blrlı:ımln ptirenık denıı, ki: .. Y• e:ııicl biıı rbe lndfrmek fırsatını 
cks1klıı;.I dl;;-erlnın vnrJılnnı müsmır cHayatrmın ıu geçen yıllaı:ını 

., ı; ., 1 Jl,, rtn•\ nlı ·l~rdı. 
- benziyw. ereye gıtsem lc:a~ıma çı. yarımı, acaba! Hayır, hayır, rüya 

Eıhbi roman: 19 yazan: Sermed TALA y lbyor. Ayağıma geren bn tesadüfü değU. İşte Handan yanımda; eli e. ................................ ı tcpmesem iyı olur Haydf Handan, Umde, maddeten elimde[. 

olmaktan meneder. İ•te biz RuR ha. t blr daha yapmak imklnmı eldt: .. Cephede avcılarla bu himaye. e-
va ku"l'Ve!ıcriıı.in muluu·ebclerin ta. ılı ed cephe gerisinde lm. l!debüsc7dim haftada bir k re ut. 

kadını, zorla bir iakemltye ltoytutaml, taşkmhğnıdan anladığı bir gnyretl. •• Halinden belli 1d ho. Ferhat, ta yüreğinden kopup ge. 
oturttu. Öıı nd diz çöktü; ıki eUnf, bu delikanlının J'liz11ne derin derın euna gıdlyorsun. Sen de onu bcgen- len blr sevgi hamlesile, Handanın 
bir elh e gı;rdhi.r g{hl, onan omuz- baldı. medin değil 1 Gel, tll ftnatı kaçır. başmı I~ eHto tekrar kavradı, gös. 

lan11GJuı ·ı doğru inıp, tekrar _ Beııi ae dtYo böyle çılgınca 90• lerlnin tA içiu bakar:ak: 
y n bd r çıkan uzun bir okp- riyOTT dfye düş nüyordlJ. Deli oldu- Ferlıadın alhn den de nlar ge.. - Cnnmı. benim l dedi. 
y ' viietıdiinde audırdı Te bir ke- mahakltak-; b a hiç eüphe yok çiyordu: Hand~n.. gözlerini süzerek moka. 
mer cibf, behnı doladı. - Bu aq m Handanı mutlaka bele etti: 

Fııknt ateıiı ve sam1mt bir çocuk, göreceğim içime doğmuştu. İşte, 6- - Çılgınım, benim!. 
- • e TSrabbil diy ı-

rııı.nl)'ordu. Handanı Sevgilimi Nı 
hayet ~md mi Ne saadeti. 

Sarı,ın kadın, pek eğlenccli bot. 
dugu bu maceranın orttısındıı, bir 
hayal aleminde yaşıyor gibıydi. Fer 
hadııı başını avuçları içine aldı v; 

sevıisine mukabele edersem, bayatı. mldı·mde -'.ı-nm8 ... ,..,.,,. Al"-'"" raz• T .,.. __ ..wı --- •&ı.1 • eıı.nu- öpOştiiler. Genç kadın, tu. 
mın intizamı hiç fQphe yok kı bozu- olsun şu amcamdan. Dııvetiye lle fı- \·alet od sına gellşlnln sebebini, ilk 
lacak. Valcıll, bunda korkulacak bir rakını verm eydi, ben buraya gele- defa olrırnk bntırJnyıverdl: 
şey yok, yalnız, bir fazlalık olacak. mezdim. Geleıneyicce de, Ha danı - Ben buraya niçin geldim, bUI. 
Haydi, reddedeyim, aonra nadim ola. görmı~ imkin kalmamı. Ne nefis yar m ıml dedi. Etefimin TOlanr 
cağımdan korkuyorum. Böyle bir ye_ kadın, yarabbi! T adi fün şu cilve. ııtıkUldü de, dikecektim. 
mlık her zaman bulunmaz. hı,,l;:tnı sine bakın, heli.'! On adım ötede, sı-1 (Devamı 1JO.f') 

Ilı lb!ennde müessir olamayı~larıııı d"ll ve ıkmiıl kuvvotlennln geldiği sun, ıik okumayı. mu$lki diılle-
tyi btr suı:ette M•k ve idare edil - mühim demiryoUan ve fCJS!!ler şebe.. meyi fıdet e&irclim. Belki d bu 
mcd1la<1rirıden ıileri g<}ldifdno bük- kclerlnin buluoduğu mıntakalard!I 

1 
s~·ede dim.ağımm körle.şen lr.ısım. 

metmekteyh. müstııkillen ordular grupları veya lart, bwıl&rın verdiği uvk ile 
Bir kere Almıınlıırın Vlazma va "1'dulnr emrinde bulunan tayyare canlı kalır ve buKfinlıtii. ha :ıığ-

Brinn"k ioıtlkıımrtJerint!e Mlyllk yıu sa.VU<.'U top ve ı:nakinelltllfclc bataeyı ramazdı. Bıı zevklıu:l zayi e ek 
ma harrkiitına başlamaufıın e,·veT ve bölüklcrfrıden ve minia balonları lıwuıı bahtiyarlıktaıı hrum •-
bu mevk'lerfn gerıslr.J.. zıtblı ve l!lbi diğer mOdafııa tut.ihntu:dan diyor.> 
ç"vik" tfimenlerle pil·adc tthnıınleıinl mürek.kı:p tümenler ve batta betld Darwin'in aörlerl ~k 
topl-)0 RTak haztrl'ık vsptıkiarın: H\I~ 1 de k.urlıırla müdafaa ve himaye edl- ru.dıu:- Şiir ve m.aaiki. dimat~ 
tııyyarcleri vakt!ncie ke~t V• fo•o!:- , lcbili.ı:ı.ll. CJLD.land.ırı:r ve cııum faaliyeti 
raflarla tcsb!t e-:lebtıirlerdi. Ve bun. J R h.a.vıı.. kuvvcilerinln muvaf.falt tazeler. 
dan sonra ,fa l'tıtJ! hava komutımı olmtı.mnlnrm1n. en bfiyük ıebe.bl ha. Şilr ve l'Mla11ı:i zevkini nri et. 
liiznngelerı Iıaz rhk ve tedbirferl a- va sevk ve iılaresinilr ve tııbivcsinde mek, htı.~tuı bahtiyarlığını by-
lablllı di. Şo) le ki: Y ··ma harclditı A Jn•ıınlar derl'rl'ı<1ıı<IP ~·~tişmie ol- hetnıiyl' •'ilk ohır. 
baılıınıudan tiVVel Rua nıildafaa maınalarıdır. MECiD SAKMAR 
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Dünya harbi l lf.1'.•lJM:M:J!Q!$$1 I ( Askeri Vaziyet ) 
[ 779 aca ... , SQ V YET . " ..._----====--=----.J 

ı tebliği Ahmerbfka J İNGİLİZ TEBLiCI (Birlt&d ealıif«lrtı ....._, a r 8 ı• m o ç en k o' n un 
I AHJRE, 17 (A.A.) 11 1lk d k 1 

Ort.aeark tn .. ılız umuınt kar•...Ahı tetrin e. '
3 ~l?'an tayyareal y a a 'Cl 1 y Q f 

.. -•- tahrip edllmlştır. Bızım kayıptan . Y · 
t.eLiiğ ı : - e ' b mıı 28 tayyaredlr. T" - • • t t e e Hu,arıın muhalefetine raj'men., Çete harekatı düıman iıgali altın- IC&ret gemaJerl r 1 c a a 
kctif kollarlmtz1 'fobnık Ye bUdUt ·ı Ah 1yes1 
kesimlerinde tekrar faaltyett. tıu - :.:~1A':!~~a:ı::~d:a:a~~:~::~:: Si a }andırılıyor 
lunmuşlardı r. gal ettiii Kallııin, Orel b01gelerlnde, M U y 

ITAl:.YAN TEBLii;t çeteler, 1eniden fazla Alınan uldür- m•••lller M ecllal azanı Gener a l A li Ihsan Sabia 
ROMA, 17 (A.A.) milfler, cephane yüklü iki yüzden k anun m addeelnl 

lielyan orduları umumi kara~i- fazla kamyon yakmışlar, bir ~ok k • b U 1 e I t 1 
hının f.02 numaralı teblll1. kopril berhava etmişler ve muhım 

Bu gece. Maltanın La Valetta de- mıktarda iaşe malzemesi tahr:lp ~
nlz us il, İtalyan tayyare tefKkül- lemitlerdir." Kalinln civarında faali. 
leri tarafmdan bombalanmııtır. 79tte bulunan bir nıflfreze, bir Al-

D6tman tayyareleri, Napoh OH - man alay karargihını hezımete ui
rıne bir akın yapmıılar, bir mıktar ratmıı, mühim vesikalar ele geçlr
bomba atmışlardır. Blr kac buaos1 mıt •• bir çok cephaneyı berhava •
binaya 1sııbetler vikl olmuş, bu hl- derek 66 Almanı öldürmüşt(lr. 
:nalarda 12 ldtı 6lmOı, 37 kışı yara- Ecnebi Sefaretler M osko vadan 
lanmlfW'. aynbyorlar 

Vaşington, J7 (A.A.) - Reuter: 

Bt 1tiin gası• ·-···· .... ····· ........ 
Rueyenın 

mU,kUI 
vazly6tl 

( Ba,mcıkalcdtn devam) 
cephelerine yapılan Rus sevkiya
bnın merkez noktasıdır. Sonra 
Rusyanın muhtelif rnıntakalann. 
dan celbedilen ihtiyat kuvvetler._ 
n ·'ll toplımdıiı yer hep de Mosko
•adır. Bunlardan bllfka Mos 
kova merkezi hükUmet olmak iti
baırilc onun muhafaauı için tim· 
diye kadar ahnmlf olan tedbirle
rin fevkalade olduiuna da fÜphe 
edilemez. M. Stalin cibi kav
.etli ve dahili vasiyete tamamile 
hakim bir devlet adanumn ise 
bilhassa Mu.kovayı mubafua 
için ne kadar ıayret aariedoc:eii 
ni tuavvur etmek güç detildir. 
l,te bütün bu aebepler, Mo.ko
wayı ilaata ve iakat keyfiyetinin 
hiiyik pçliibrini ptermiye ki-
fayet ecl•. 

Dijer taraftan A lnMmlann da 
bütün bu güçlükl-1, en ufak te
~abne kadar dütündüklerinl 
w: ona göre ber türlü teclabire 
te•euUI eylediklerini de kabul 
eylemek lazımdır. Öyle olma
uydı ve Almanlar kati neticeden 
emin bulunmasaydılar, M. Hitfer 
80n nutkunda yeni taarruzun be
hemehal muvaffak ola<:ağmdan o 
kadar kati bir ifade ile bahseyle
mekten herhalde çeknirdi. 

Hulasa, geçenlerde de .öyle. 
diiimi:ıı: üzere, bugünler Şark cep
hesi harp hidisahnın en heyecan
lı, m fıı:aklı .günleridir. B~ ~
dis:ıt bir tarafın kati bezı.-netı, 
diğe; tarafın kati galebesile neti
celenirse bundan harbin mukad
der•tının da arhk kati surette 
taayyün eylemit olacağına hük· 
nıetmek belki doğru ol•rnaz. 
Rusyanın en büyük kuvvetini lef· 
kil edf!n co~rafi vaziyetinin, ha
tıra gelmez bir takım tafırtm~lar 
yani «surr>me» ler daha dogur
rnası ;btimali mevcut olduğunu 
d " •• •• ""nd tut-•L iktiza •una ~ozonu e .. - .. 
edu. Bununla beraber, bupnkii 
hlÜthit çevirme hareketi, dedii"!İ
rniz gibi. bir tarafın kati galebe· 
ıile neticelenirse bunu herhalde . . 
ıalip taraf ıçin, neticeyi lıat.ıyeye 
doğru ahlm'f bir h•t•e gwı,ı te
lakkiye de mecburİyf!t vardır· 

T ASvtRI EFKA_!! 

O rduya iltihak 
eden genç yedek 

subaylar•mız 
(HirtKCf ıoh•f~dtm. dtvlMfl) 

Mektep kumanrtırnı Albay Rı:t.a, 
ltler.ıınlua hıtaben 11oyledıl!ı nutkun. 
dr.ı Yedek Subay Okulunun bir t.a -
rihçe!'linı yapmıt .., .. t9JJ ıcf'ne11ınden
berı mektebin kahraman ordumuza 
blnlPıce ..,. binlerce t'IUbay yetJştır
dığırıl ıö)'!ıyerek demıttlr ki : 

cMJUi mlkııdrJemızın llk zaman -
larındıı Yedek Subaylarımııın rrıtı
him blr kımıı henüz davet Hl • t' 

df'n yurd nıbdafaaıtına knı;;ııı-d 
Jrıuhtelil ıafhalardıı buylik Jcurtarı
c:ılarımı11111 emır vtı komutaları al • 
tında ccphclerınılzde mıicadele,e ış
lirik etmek, gea( Türk ordusuaun 
kıııa blr Hmantfıt teşeklcftlüne yar
dım eyhımek, bır çok ~çl!ilden yen
lllek ve ııihayet büyük ve tarıhf z•· 
1er1mbl kazanmak yolundaln •ıaıi
!elerlnı ıçten gelen bir alika •11 yal
ııız asil Türk mılletine. ba11 olan bQ.. 
Yuk bir tevazu ve değerli mcnkıbe-
ler yarataP et.raflı kahramanlıklarla 
yapmışlardır.> 

Komutan, ır-ç subaylara hitaben 
9klertaıe '6y1e devam etnıift.11': 

cTanhtıen ııe bo~nkil bidfııeler
den den alarak, her kant toprağı 
ecdadmıwm •• blzhn kanlarnnızla 
JUtaruhnu, olan bu ut.ııda, Ciim
ba.i:retinridn feyl.zlerUe tıaenm1ı 
olan yurchnnuıu •e asil mUletiırıizin 
7ilmlıt menfaat •e terefinl koru
nıalı: iehı bÜ)"6k ferapt •• tedaklr
hla. calqaeaitnısa TI! bu vasifeleri 
ta. -Mr ıı ... n He yapaeatnıısa .,e 
~. ha uğurda seve seve kanı
lllSı alaDcalııusa ımaııımrs yardır.> 

Bir muddet evvel Moskovanın tak 
r'iben 600 kilometre şarkında bulu
nan Kuan ıehrinin muvakkaten 
Sovyetler Birllglnln rnerkezı olabı
leceğı ve A merl~a Sefareti meınur
la nndan lllr kaç ldşınin şımdıden 
bu ıehırde bulunduğu söylenmişti. 
Dıplomauk mahfillerde dolaşan 

şnyıalara gore Moskovnda bulunan 
bıitiln ecnebı Sefarethanelerinin me 
murları bu şehırden aynlmışlardır 
veya nyrılmak fizere hnzırlıklar yap 
maktad ı rlar. 

1ngiliz heyeti M osko vadan 
aynldı 

Londra, 17 (A.A.) - Burada alı. 
nan haberlere göre, Moskovadakl 
lngillz askeri heyet.1, Sovyet maka
matmın talebi üzerine mı>zkur ıe • 
hirden ayrılmııtır. 

Raa ordusunda inhilal 
alameti yok 

Londra, 17 (A.A.ı Moslto•a 
meydan moharebesile, bn muharebe. 
nin Uzakprk vaziyeti nzerindeki 
teairl, bu sabahki lngUiı matbuatı. 
na men:u te•k•l etmektedir. 

Dall~ Telegraph dıyor kı: 
BuglnkO Sovyet hflkOmetf, mtia

tulı ile m(laakere etmıv~ekttr. E 
ğer düı:oman ileri harek~ tı. Sovyet 
hOk!imetlni Mo•kovaduft tard<>derse. 
onun çekılip gitmeııi, bu kıyasıya 
nıucadele zaferli' nihayet buluncaya 
kadar vurutmak hususunda sarsıl -
maz bir azme sahip olduğu mlinasını 
tazammun edecektır. Rus oı·ıJuların
da, h ıçbir inhilil aliınıetl )'Oktur ve 
Hıtlerin, uğurunda deryalar gıbı 
ka11 ekıttttı neticey\ ıstıhsal etmesi 
ıııe. nn«k bu sayede mümkün olabi
lir. BOyük Brıtanya vem1ışur A • 
mertka mılletlcı inın vazıfesl Rusya
nın .. anayi kayıplarını teliıfl etmek 
ve bır ılkbahnr ınuharebcsı ıçln, kah 
raman Rus kıtalarını tekrar teçhlz 

etnıl'ldİT 

S iblryaya kartı 
bir Japon 

hareket imi ? 
( 8ff"i,te1t .alıiftdlfl Mıııı•) 

gelen haberlere göre Japon bükü 

1 
merkczınde mufrıt unıurl.ır 

ta
me hndan ileti ıürülen noktaina-

ra • b k 
h '- kıın oldugu ve azı ım· 

:1.arın .. 
selerın Japcr.yanın pek yakında 

S
.b yava ınutevcccıhen harekf't-: 
ı ır LI • • 

g• ı"nı bıle idd a eltııı;. erı ıı-
~cçece . 

• mahfillerde llÔylenmekledır 
Y•s•' "tibaria ayni mahfillerde A-

u 1 J b"" ••L . zım11mdar arının uy1.1~ 
nı C" • - ııı -Okv,uıuııun vaziyet. ıle alakada; 

L • bahri tedbırler •imaları 
aı.erı ve beklenılınekır-dır. l)unku '.oplan 

• t rak edenler hıçbır teY 
uy• ıt ı . d h 

1 
k ıaıcmc:.dıklenn en. u 

soy .. e,
1
':'.; r.ırın pcrd~in n kaldırıl -

• o. t · kun olamam•~ ır · 
"''"" mum "il . d Kon.crcıuıı aıyasi ınhau ~rm e 
Uzokprktııık yenı vaz.ıyclln va

lduiiu mi.ıttefıkan tcslım c
hını 0

.. ..J.. HükumctJn mutad 
dıln.c•te~ · · k .. . • andan Hıll dcnuştır ı : 
50:r..:usu •Y •. . . 

Vaz.ıyet cı.ddi gorunuyoı 
,.. 'k. Jıaponlat Rusyanın yıkıla -
• uıı u •- S"b • .. " _ .. id edere.. ı ıryaya ıı.cıı-
caıını uın b" .. . . 

1 
ek ıslet gı ı gorunuyor_ 

arruz e nı ··d h 
B 

h 1 Amerikanın mu a a 
laı . u a ,_ · ica ell Tece .. ur.> 
letını P fi adc ı Nyo.in ka 

Ay•ndlln, ın r .dd. 
. · Amerika cpek CJ 1 

tıne aore, k 
naa l le karşılataca tır. 
bıt vaı.ıye :t ı 1 . _ı.. ..;ınamdaı arının z.ı · 

Aıneru.-n .... 
. d Uzaktarkta vazıyetın 

hınlerın Re ya yaıdım nıcıcle;sı 
ı.,-fı Ul)B • d d ın•- k dan alaka ar ır . 

ile p~k .. d~a ı~c kıra kanununun 
Bu ha 0 unç olan HnrrY 

tb k" memur 
ta ı ane d k" Beyaz saıayda 
u kınsın un u . h 
nOP 1 uya '"tırakiru ıza 
yapılan top an ' 

etmekte_d~tok limanına giden 
Vlad..iv rna11 ihtimaline karşı 

yolunikkapsa:vyet ordularına tah · 
A rner • ··h b" . lzemenın mu ım " 
s~ cdıle~ ~·ne aaklamayı derpif 
kısRlını .en ı 

etrnekt;dır. ziyeti tetkik ediyor 

,A.ınerik•; 17 (A.A.) - Dün· 
v~obe ünü hiç beklenil-

kil perteın g _ ı- Rooscvelt ile 
d..ik b . ;ı.aın•nu• 

me ır ··,.virlcnnı bır-
. i .. keri ınu 
•IY'~ ve bir ıaat üç çeyrek de-
lettılen ve lantJ hakkında bü
vam eden toP. t muhafaza edil · 

··1t bir ketu11u1e '° _ ..ı · ınekteaır. u.- .... Wr 
y..a 11a-_.,...,..-.. 

Va_,1ngton, 17 (A.A.) _ JlG _ 
messıller Meclisi, Birleıik Am 
rıka ticaret gemilerinin alllhla~: 
dırılmaııı tedblrine mOtealHk ka. 
nun maddesin! taıvip eylemiştlr. 

~eri mabehleye el 
k o nmuyor 

Nevyo.rk, 17 (A.A.) _ D.N.B.: 
Aı;socıated Press, Beyaz Sa. 

raydan verilen bir teblf.r.Je 1t R 
1 

. e; cıs 
ooseve tın, nılIJt mOdafnaya lü. 

zumlu askeri malzemelerle maki
nelere .,ıu:'ıyed edllme•ı"nı· k " mum. 
cün ılan bir kanunu imza eyle-
mlş bulundufunu bıldirmekt.edlr. 

\ .1 
AL MAN 
tebli ğ i 

1 . (Birilu:i •aJıi/edflı deva,m) 
av~h askeri mütehaıısıslara g6. 

re, bır hafta süren hOcumlarrlan 
sonra orduların tekrar topla t i nmasını 
. cm n ve. cephe geıisi hlznıctJerile 
~şe işlerıni yeniden tanziın etmek 
uzere, Alı~an ileri hareketi yavaola
mı~tır • .. Dığer taraftan, hava eerai
tıııın duzelnıeai ~k btiyük bir hava 
f~allyet1 yapılması imkanını vcrmie
tır. F~n kıtalarımn, Ladoga gölilnün 
150 kılometre eimalinde ve eakt Fin 
Sovyet hududuna ıo kUometTe me. 
safede ~iHn Berajaevr.i kasabasını 
aldıklan F1nland1yada haber nrll
mektedir. 

. Bakir ormanlar ortasında ıiddeUl 
bır Sovyet muknemetini kırmak zo_ 
runda kalan Fin lntalan 1çln, bu 
kasabanın alınması, g(izel bir mu. 
vaffakıyettir. 

Diğer taraftan, Finlandiya kıta
ları, Murmansk demlryolu istikame. 
tınde ayrt ayrı aJb noktadan ilerle.. 
mektedirler. 

Odeaa nud alındı? 
~Okreş, 17 (A.A .) - Re men bil. 

dirıllyor: 

Odeııanın ıogaU için yapılan mu. 
harebe, nıuvaffakıyetle hitama er -
mıttır. 

Çunlerce devam eden eiddetlı btr 
top ateşindn aonra Rumen kıtaatı 

Odesanırı müdafaa hattını yarmıya 
muvaffak olmuş ve şehir ile Jımanı 
işgal etm.lıtir. 

SovyeUer, ricatlerınl kolaylaıtır -
mak ve Rumenlerin ıleri hareketını 
tliclı etmek için cvleıi ve sınai mü. 
e~eselerl ateşe veı mlşlerdır. 

Rumen orduıu için Odeaanın zap. 
tı, bu harbin en mllhım hareketlerın. 
d~n blrıdır. Sovyetler1n harp hare
katı pl8nlarında Odesa, yalnız bh 
mukavemet merkezi olarak detU, 
avnı zamanda taarruz hareketleri 
lçın askeri bir ils olarak eöstvU
mekteydl. 

SovyeUer, Xaradenia yolu ile al. 
makta olduklan gıda maddeleri ve 
mü~ımmat aayealnde muhaura een. 
berıni yarmak için m6teaddıt mo • 
kabı! taarruzlarda bulunmu~lardır 

1-'akat Rumen kıtaatı, muvl\ffakı. 
VPtle mukavemet •e plln mucibince 
ıleri hareketine devam l'tml!ltır. 60 
~fin ı:!'eeeli gündilzlil harbe<lılmie ve 
harekatı teshıl edebıleeek olan 1.,,_ 

kulceyşi noktalar işgal olunmu,tur. 

Mebzul miktarda at.efil ıillhlar ve 
mühlmmat lle mücehhez oluı derın
liğine tahkimat ııiıtenai, Rumen Ju. 
taatının llerlemeaine fevkalade engel 
olmuştur. 

İnsanca telefat vukuunun önüne 
geçmek için Rumen kumandanlığı, 

hucum harekıı.tında butUn Bınıflar 
ırıııoında milmkün olduğu kadar te.. 

.; lrlı bir mesai birliği temin etmı~ •e 
fus lu ız hücumlarla duımanın mıı

kavemetınl yormuı ve kırmıştır. 

Rumanya, bu muzarfer1yetle Bol
şevıklerın Karadenizdekl son muka
vemetlerıni tasfiyeye uğratmıştır. 

Cenupta da çember daralıyor 
Bııdapeştc, l 7 { A.A.) - Macar 

T,. sn-af ajansı blldiılyor: 

A:r.ak denizi boyunca yapılan ha
reketlerde Donnet.ı havzasını müda
faa etmekte olan Rus kıtalarının 
ı>trafındakl çenber glttıkçe daral
maktadır. M6ttefık kuvvetler Ruıı. 

lann sahille olan irtibattnı kesmie
lerdlr. Ru11 kıtalan ancak Tagaroga 
yakın bulunan koyun kısa bir kest. 
mını elde bulunduruyorlar. 

vazife ile gönderilmjş olduğu U
ı:ak~arktan avdet eden doktor 
Grady. Japon kabıneıin1J1 ıstif8 
etmesinin pek tehlikelı bir vazı
yet ihdaı etm~ olduğunu beyan 
etmİfUr. 

Mumaileyh Ulveten demi•tir 
ki: y 

~ne yedek •uba,.:tarnaur 6tleden 
....ı - ıo-. da ~11 meydanına 
...-..ıc AWtıtt auaana bir f81enk 

..... ı'· .. bep 1ı6r ..... tıadk.............. .,-- - ıı:o _.;.r ' 7 <A.A.> 
....... -=-- __ &..uta ... __. 

Ro•··~ 

Zannıma kalına yeni Japon 
kab.lne8i, militanst bir zihniyete 
Mhıp olacaktar. Böyle bir zihni 
1ete aahip olan kabine İle daıma 

bir tehlilr.eliclir, 

ESKi ORDU IIUll.4.NDANU'll/ NDAN 

'-- (Bfrlncf ıaM/fi.n ılffam) çmde kapanıp imha edllmlt olmaııı 
re.,., meydanla taa b · -k rı rrua cep 88ının nn göre cenber dışında rıcate çaba 
~i gı:~ainde kalmııtır.) Bu iki teb.. lıran ve Moakova etrafında muda= 
t ~ k ilk de!a olarak yekdıg:erıne faaya çaJııan Sovyet kuvvetlerınin 
r~~~ ~ etmekteyd~ 16 llkteşrin La. kaç Ulmenden ibaret olacatını kes-

h 
. vyet tcblltı de (Merkes cep. , .tırmek gı.1ç bir IEY değtldlr. 

esınde vaziyeti h t d • t"ğl d n va ame pey a e... Bir umanlar Tlm<>(enkonun Smo. 
~ n en, cephenin yarıldığından ve leııskı isnrdnt etmek ıçin yaptığı 

ti
ovyet kıtalannın ricat mecburiye- taarruzlardan ve Smolenakin muhe-
nde kaldık) d ) b h edi Bazıları Braırm kan Va,_s yor.I ara •dılmek ~zere oldutundan ha. 

v ans ve wzma c • raretle bahsedilirken eımdl Sovyet 
arlarında altı y~di SoV)et ordusu- tebliğlerinde ncaUn likredılmesı 

nuıı ~çevrılmiş ve imha edllmek (!zere artık Sovyet Başkumandanlığını~ 
oldugunu kabul etmek istemiyorlar- sevkulceyş vazivetine uymıyan anu
dı: Sovyet orduları rleat ediyorlar- da ne mukavem;tlerin ve mukabil ta 
mıı. Buralard il ncak So a çevr en a v- nrnızlann zararlannı anladığına de 
yet d~mdarlan imiş... Almanlar liı.let edebilir; fakat Mareıal Tımo
Ç~Vl'ilmış bu Sovyet kuvvetler inin çenkonun bir kaç giln evvel ordula
nıhayet tamanılle imha olundukla • rına hitaben neşrettiği bir emriyev. 
nnı ve beş yüz binden fazla Hir a- mide kimsenin geri çeldlmemeslni 
lıtıdığını ve teslim olanların ihergfin ve herkeain bulundutu yerde 61Un ~ 
ar:ı~akta olduğunu, Sovyctlerin ü- ceye kadar müdafaa etme ınl ve 
mıtsızllkle yaptıklaı'I lmrtnluş. ta - geri çekıleceklerin geride ölduıiilme. 
arru~larının nctlcc~lz çabalamnlnr- ll'ı ını teblıt ettıği du"ünulOne rı
dan ıbaret kaldığını ve bu huekııt- catln bu emirle bir te;_d t~kll ct
lerd~ So~yetlerin çok kanlı zayiat tl~ de hatıra ~Ur. Ancak o emn
verdıklerıni tebliğ ettiler. Bu Sov. yevmi, kendılığınden çekıl,.cekler ıçln 
yet kuvvetlerinin daha ild ve fiç verılm.lştir; rıcat lse ordular ırrupu 
llkteş.rin gı1nlerinde çeYrilmlş olduk. kumandanının veya Sov-yet Baıku -
ları ve o gündenber1 çenberin daral- mandanlığının sevku1ce\•ş icapları 
makta ve imhanın devam l'tm('kte karşısında almıva me~bur olduğu 
olduğu düeünüHince \"C Kiyef imha karar üzerine e~redllmiştır: çünkil 
meydan rnubarebeai göıönüne eetı- altsi halde Mosko.,anın geriıılndekl 
rilınce artık bunların da hiçbir ha.. Sovyet topraklarını müdafaa etmek 
lis ümıdl ve imkanı kalmamış oldu- (!zere ttıreyecek yelli Sovyet orduları 
tu takdir olunabtllrdı. Nihayet Vi- için kadro ve maya kalmıyacalttır. 
azma, Brlan k, Kaluga ve daha şl. Kadrosuz ve mayıısız yeni tümenler 
maide Kalınln 'JC'hiı lerl de düştO. suruden farklı elanın Sade insan 
Vınzma civarındaki imha işi tama- ve hatta snahla yeniden mohartp 
mUe bitti. Brlansk'daki imha ışlcrı- 01 dulııı· yarattlar:ıaı:. Bakalım bu 
ntn de artık sonu alınnıak üzeredır. sefeı de Tlm<>(enlto ordulannın ba-
Tımoçenko kuvvetlerinden müte- kiyes!. Moskovava kapanacak mı, 

addıt orduların Viazma ve tiç ordu- yok•a şehn mfidahaya küllt kuvvet 
n•Jn da Brl11nı1k civarında çcvnlml~ bırakarak dı~r kuvvetlerile daha 
oltJuklarını 8 ve 9 ilktcşı in tıırıhlı 

1 

şarka çekilecek mi. yahut cekılme -
Alman resmt tebliğleri sarahatle sıne Almanlar müsaade edecekler 
bıldırnıişlerdi. Şu halde Timoçcnko mi? 
kuvvctll'r!nden 6 : 7 ordunun yanı ı Eıkf Ordu 1\mıtcımlıudM'tndcı" 
takrıben her ordu en aş tı on fırka ,.;,. eHı Genl!ro

1 

hesabile so : 70 tümenin çenber t - ALİ IHSAN S~BIS 

Ri y om 
divanının 

harp 
kararı 

(~ -ı.~tJ- 0.-) 
manda heyetinde teşkilat bozukıuru 

gôrli muştur. Memlekette noksan ol
duğu hıssedıldlil halde lspıuıyanın 

halkçılar cephesine bir çok t.ayyare 
gonderılmııtir. Sulh z1lmanında menı 
teket1 yabancıların iı!tili etmelerine 
kolaylıklar gösterilmlıtl r. 

Daladıer, uhdeaine tevdi edılmıo 
olan vazıfeye ihanet etmlştı r. Ada
let Divanı, kf'ndısinin mu tahkem 
bır kalede mevkuf tutulmasını teklif 
eder. 

2 - Gamelln, ayni teklif. Muma. 
ıleyh uhdesine mevdu vazifeye iha
net etmiştir. Enerjiden mahrum olan 
11ectyeaının kifayetsizllti teıılihat 
noluanhtını arttırmı,tır. Mu111atleyh 
harp eanaaında fdlket tevlit edecek 
mahıyette bir takım kuarlarla ku
manda heyetinin teşkilatını bozmuıs
tur. Orduyu, fena teellh edılmıt ol
masına ıaimen katı harelclt icra
Rına sevketmi,Ur. 

3 - Blum, Baınkll oldujtu !'lıra
da, vazifesi Franaamn muht11ç oldu
tu sılihlan temin elmektl. Mumai
leyh bu vazifesini tanımamıştır. Dı
van, onun da bir mü lııhkem kaledt. 
mevkuf tutulınasını teklif eıfor. 

' - Cot, askeri havaeılıgııı ıhza
rı ml'.sullyct ni deruhte ctnıı ır. 
Mükerı·er ıhtarlara rağmen, Fı an. 
saya vaziyetinin amit olduğu !lılıı.h
lan temin etmeyi ihmal evlemı,, ls
panyol halkçılanna tayyan ıevuımı 
condermlştır. Divan, kendı!!.lnın mfıı. 
tahkem bir kalede lıapııedllr"e ınl 
teklif eder. 

fi - Guy la C"hıımbre, Thvn Na. 
un, enerji fıkdanı, •amımıyetsizlık 
gl'ıırt.enni• ve aiyaııt doııtlarının taı
v\kine mukavemet edememııs, fakat 
Miıın6nlvetten mahrum olduiu Hbıt 
olm11mı,t1r. fhtıyart olarak Fr•n"8-
ya dönmm Vll Adaletin emrini' ama
de olduğunu bıldlrmesı nazarı dik
kate alınmıştır. Hakkında Teşkılatı 
E11asiyenin 7 ncl maddeslnın tatbı
kına lüıum ~rClOr. 

6 - .Tacomet: Umumt kontrolllr. 
Esliha ımalll.tında kat't bir teınrı ı:ô
riilm6et6r. Zıyıf hareketlerılf' ıma
latı cığırından çıkarmıı ""' bılhaııea 
ı93e da Fransanın her nhadı tama. 
mıle hazır olduğunu be1an ederek 
yanhıs malilmat verınitttı. 

Pe taln'ln nutku 
VİCHY 17 (A.A.) 

Maretal Petain tarahndan dün 
gece radyoda aöylenen nutkun 

metni: 

adalet divanı, Edouard Dnladıer. 
Leun Blum ve General Maunce 
Gamlıne teşkılatı esasıye kanu· 
nun yed nc.i maddesinde derpıo 
cdıl.:n en ağır ceza olan muatah· 
kem bır kalede mevkufiyet cera. 
sının tatbikıne müttefikan karar 
verm;ştir. 

1 Buna binaen bu üç kışinın Por-
taleı kales.ne hapacdilmelerını 

1 
emrc:diyorum. Meıuliyetlerı d•ha 
haf,f gorulen Cy L.ac.hambıe ile 
murakıp Jacomet hakkında dıva· 
nın kanaatı başka surette lC<"'f'llı 
etmıştir. Bunun için Gy Uıcham· 
bıe ve Jacomet Bourrasııt>I da 
söz hapııi altında kalacaklardı r. 

Fııkat aiyui adalet divanı b!'n
den kazai k uvve te tecavuı etme
mesinı ıetemışt . r. Kuvvetlt-rin 
lcfrıkı eııasma riayet, bız.ım me· 
lufumuz olan hukukun akaamında 
dır . Binaenaleyh aamımi hilııiya
tına uygun olan bu müracaat!'I 
pek zıyade mem nuniyetle muka
bele ettim. Binnetıce Riom mah 
kemc:"sı , h i len bu ışlc meşg"I ol
maktadır Hatta daha lerı ı ı ı · 
mek ısterJm: Yal nız Rıom mııh 
kcmesinın elinden bu ıeı almak 
mümkün dcğıldir demekle bl· 
rnıyorum . Bu mah kemenin bu fe 
bakması mılli menfaat ı<:abatın · 

dandır. dıyorum. 
Riom mahkemesinde ilk bır 11· 

tı<.vap karş1s:nda kaim•• olan Rey 
naud ılc Mandde gclınce meehı 
elcst"ııyetinın mutaleasına ıstnat 
edcıck çok a~ır karmelerın bu iki 
zatın müııtahkem bır kalede mev 
kul tutulmalarını muhik aöslen: 
yordu BınaenRlcyh bu tedbinn 
alııımuını emrettim. 

Bu if halr.kmdaki muhakeme
nm siirat le Riom mahkemeaıne 
intılıal etmeıııni temitı cylemetinı 
Adlıye Nazınndan nca cttım. 
Muhakeme. pek yakında baıılııya 
calctır. Fakat tarihımizın karma 
kanşık bir de~de riiyd t"dil
mektP. olan en büyült davaıı. eh 
lıkrııız olmıyaealttar. Bunu bılmı· 
yor drgil m 

Fakat bu yaşadığımız devr .. ~ 
herkesin kendisıne aıt meaulıv"tı 
deruhte etmesı ıcap eder Ben. 
ornek oluyorum. Bana düten 
menıliyet, i.a:ıenmc alıyorum 

S ze katıyetle temın edıyonım : 
ihanete uğradınız amma. b;.ından 
boylc aldatılmıyacak11ınıı.. Bana 
olan ıt1madınızı muhafaza ediniz. 
mcm\eke in mukdderatJna olan 

Fransızlaı, aiyaai adalet dıvanı 
bana mütakalannı bildirdı. Bu 
mütalcalann eababı mucibeai f 
açık. tam ve mültemmcldu. Cu- - - - - --
zM:le eaki mubariplerden ve amme 
nin hayır ve mentaatını.n buyuk 
bidiml.nıulen mürekkep olan 

Sahife : 3 

' Gümrük ve inhisarlar 
Vekilinin beyanatı 

(Birine! Nla•'•d.en de11oa) l Diğer taraftan lıkör ve bira imal&.. 
ıarlar maddelerinin maliyet bedel - 1nın tek bfr rnücasesede toplanmıı 

lerı yilkselip alçaldıkça fiyat tenzil olarak fazla fa~ dalar elde edecegıa. 
veya yükseldikçe yapılan fiyatların - İnhisar memurlarının bekledik 
artmalarından ileri gelmektedir. leri bir tekaüt! " meaelesl nrdı. Bu 

Bırıncl şekilde zam Jçin şimdilik meeele nıe oldu! 
tur düıuncemlz yoktur. Diğer kısım - Malumunuz olduğu üzere bızl .. 
arttınnalara gellnce, iptidat madde ınbisar memurlanırının tekauUuğl 
fıyatlarının ve d"ğer mnsrnflnrın hır tC'kaut sandığı tarafından temin 
artmıı olmaııı :rGzıinden mall~et be.. ed ılmektcdir. 

0

Bu aandıgın 't'Uldat:a 
lellerı e khıine nazaran kabarmış ve kı men devlet, kı&men de memurlanıı 
bun n zaruri net"ceııl olarak oıırap mallf)anndıın kesilmekle memurlar 
\•e bazı nv nmlzemelerlnın satış be- tarafından temin edillr. 
dellerl bir miktar yukseltı1mittir. Memurlann i tedıklerl, inblaariar 
Eğer malıyet bedelleri bır tenezzul da geçen hızmet müddetinin. devlet 

ıterırse o zaman bu ı.amlar tabla. tnemurıyetlne nakledildikleri zam•• 
le ind r11 cek, eğer bugunk6 mail. orada da hesap edilmesi, miltekabU.. 
et ~dclleri herhangi bır l!ebeple len devletten inhisara ıreçecek olan. 

~Ok eliısc belki de bır miktar daha Jnnn da devlet hızmetlerınde geçen 
ıam yapılabilmek zaruret! hasıl o- müddl."tın inhı,.arlardakl hizmetlere 
lncaktır. ilave edılmeııldır. Hilen bu b6yla 

- Rakıdıın lıapa ve bllhıııısa al- olmaktadır. 
kolden ba,ka içkılerln i. tihllki art- Bir memurun t~te~lnl karıılamü 

makta mıdırT ıçln mevcut tekaüt ııand\ğı kanama-
- Son defa yaptığımız tetkiklere muzu ıadıl eden bh liyıha barırla

nazaran lıkor, kanyak, ıarap, blra dık ve buna Buy\lk Mnlet Meclıs ne 
satışları g!:'çıon seneye nazaran ehem tevdi eylemek fizere İcra Vekilleri 
mıyetlt mıkuırda artı~ g&termlştır. Heyetine arzettlk. 

- Lıkor fabrlkaııının kaldırılaca- Lliyfha, memurlan tatmın edecek 
ğı doğru mudur! ~kıldedir. 

- Likör ımalitını Bomontı fabrL - Gttmrük Muhafaza Te,killın... 
kHındıı yapmayı kararlaştırdık. LL- da bır ~enı11lc yapılacak mıdır? 
kor fabı ıkasındakl tesısatı naklet- - Bıllyorsunuz k1. blsdeld Glıa. 
mck suretıle hfılen mevcut olan hkor rtık Muhafaza Teşkiletı btr ln11111 
fabrıkası blnnsının kıınyahane ve a k~ı:1. btr kısmı da Hkeri niuml&. 
ventden açmayı tasarladıgınıız Şa - ra gö" •lenda ~ribniı 8"11 tef. 
rap EnstlliJSil olarak kullanacağız. klllittır. 
Bıllyorsunuı kt Maltepede bır Tfl - Şimdilik bu teekillb tamamen si. 
tün Enstitümüz vardır. Bu bize tö- "11 .eya tamamen aak•ı1 bl!' Mla 
tüntin ıslahı hususunda çok yardım sokmayı aa,11nmekte11z. 
etmektedır. - Avrupa hududunda ,.mi .._ 
Açmayı taaarladı.tımız Şarap Enı nakallt vaziyeti dolaTtSile ırfim'l'lk 

tltnsfinde ~arabtn 11lahı ve prapçı- muamf!lltının bası mtıtkftllta atra
lı"L:ta çalı~acak fen memuru ve hattl dıtı haber nriltyoT. Ba11 dett,ndilr
burada hususi ıarap lmlllerl için ler yawnayı dtiş\\ndbtiz m6 ! 
serbest kurslar a<mak suretlle mem- - Şımdt bu nakliyat \unu kara. 
lekette telcmk bilgiye sahip prap dıın yapılmaktadır. Nakliyatta •it 
lmllı yet.lştırflme.1 husuııvnda çok l ıtllllt çıkarılmaması fçin kap eden 
hizmet edeceğınt ümıt et.mekteyla. 1 bazı tedbırler aldılt. 

Bir Ame.ri~an I ASKERLiK 1 
muhrıbt Odriidar Aıkerlik Şubesindenı 

lzlanda açıklarında 
bombalandı 
VAŞJr.·croN, 17 (A.A.) 

Resmt te-blığ : - Amerikanın Ker. 
ney mubnbı bugünkü çarşamba ga. 
nu, İzlanda aahllı açcklarında, aaat 
3.H •uıanlıda corpUlenmtşttr. 

R ooeevelt ne dtıcli 

Şubemızde kayıtlı yedek to?ÇU 
teğmen 421 40 kayıt numaralı 
Neşet oğlu Mehmet Ekrem, y~ 
dek pıyad teğmen 42597 kayıt 
numaralı Şcvkı oğlu Mehmet, ye
dek piyade aateğmcn l 2885 ka
yıt numaralı Mehmet Tevfik oi\u 
Mehmet Faılc., yedek ıınıf 6. Mu. 
M Şevki oğlu Mustafarun 320 
A-4 derhal şubeye müracaatl"llo 

,. Daktilı aranıyır ~ Bydcpark. J7 ı A A . 1 - Rooaeveıt, 

Kerney'ın torplllenmesı hldıses1nın, 
sarih surette Amerika mlldafaa bOl. Beyoilu Dordünc.il Noterlıtinde 
gesınde .. -ukua g~ldtğ!ni 11öylemlştir. eskı ve yeni harfleri bilen bir 

Amerika 1ft&'İlt•eye iki daktilo ba)·ana lüzum vardır. Ga. 
deaizalb \'eriy• latada Mertebanı aokatında Dör 

Vaııtngton, 17 (AA ı - AllMay dUnctı Noterlıte müracaat eclll. 

Knox'un haber ffrdlğlne gö~. yeni- meal 
den s11iıhlandırılmış olan ık1 Amen- •ı .. T•ı•z•.A•R--•c-•s•ıy•a•ıı•t •Fı-r•ka-Rei-•sl•e•ri.9 
kan denızaltı.-ı, 6dönç Yerme •e ld- nın Hayatı> tefri'kamı&ı yazınusın 
ralama kanunu muc1bınce 1nırllten- I çokluğundan bugün koyamadık. Ka. 
ye ver1Jecelctır. rtl~rımi:r.den özür dileriz. 

Taksim Sinemasında 
BUYUK MUV AFFAKlYET 

'ı \1iHetlerara•ı töh rete maJj:~r 
Mmr&ı utiat 

~edia Musabeni ''ile:;J 

Büyük San'atkar 

Suri,.eli Y1kh& 

lari Kuini 

tara&nda n ibda edilen 

Türkçe aözlü Arapça şarkılı ve sözlü 

KIZIM OUYMASIN 
Güliillecek ve ağlanacak ibretimiz aabneler ~ bayati 

hakikiyeyi gO.teren bir tab-

BUGON Matillel•ı ıt.~ • 2 - 4 , 15 . 6 ,30 .. Suare 9 da 

Paranızı harcam•kt•n, çarçur 

edilmekten kurt•nnız. 

Tasarruf bonosuna yatırınız 
Tawruf Boeoeam pbrtlaa para ekailmat utar; 

.. bir ,.W. 'fo • PefİD faia. ıetirir. 

• T uarraf Boeolari, Mitin bmlcalarla 9ube ve ajana}amada 
Milli Piyansonan resmi •tıt cifelerinde banka 

bulWlAfan 1-'•de Mabanc:hklarmda 
satılmak t adı r. 

Hl.ç bır nrri ve mera sim yoktur. Her ke11eye el•mt
Udir. Paranızı ııtedığınlz anda ~e Jar&Ya ıe~ls 
kabildir. Arttırma •ı ekail de aaue ~ 6Mrln
den teminat olarak kullanı ı 

Bir tasarruf ~ ııııı a ll ı ı z 



ec~~!!'9s Sahife : 4 

Asipirol Necati Ağrı, sızı~arm, nezle, grip, romatizmanın ilae1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
Yeni Telefon j 

rehberi 
hazırlanırken 

.~· • .-·~"r.-~'.1'l•.:.\ .• - ... 1 -1. ~· ... ·<-t. .... ~1..t...... ~~ ....... ·- :~ . 
r;.~ .... ~·-1.,,; ........ __ tı Ji ~ t· " ~ , ... ~"""'- 1 • • 

'~ • ·.;>~ • ., • ~·· • • '.. ; ... ~ .. ' w!l' ,..: •. -~· ............ ...-,, 

Münakalat Vekilinden 
'bir rica ı • 

iııtıanbul Telefon ldaresinın yeni 
rehberi münakasaya konuyor, Tele. 
b rehben yapmaktan maksat, tele
fon etmek lstiyenlere bir kolaylık 
ü min etmektir. 

Halbuki bugünkü rehbt>Tde böyle 
l>ir kolaylık aramak hayaldir. Bugün 
1'8hberde tatbik edilen usul, İstanbul 
telefonu şirket malı iken ihdas edil
mişti. 

K atalogda (resmi daireler) ve 
.(hususiler) olmak üzere iki türlü 
a bone vardır. ( Huı.u~iler) rehberde 
alfabe sırasına göre <Iİl:ilmıştır. Fa. 
k'l.t rt'~mi daireler kı!lmı hiçbir usu

BAŞ. DIŞ-GRİP - NEZLE -KIRIKLIK-SOGUK ALGINLIGI-ROMA TİZMA- NEVRALEJİ 
Ve Buton Ağrlları Derhal Keser . isim ve Markaya Dikkat N E v R O Z 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

• • . ' ... , .... f .. • "f: . . w. .... \~. ~ - • , • • • •• • J ... 
. . .. ;. . . : ... . . ~ ... · MM 

le riayet edilmerlen kıu·nı'4karışık o
larak rebb~re konmn~tıır. Resmi da
lrelerden biriı.ine teldnn etm iye kal , 
kışınak felakettir. Evveli konuşmak 
istediğiniz dairenin haıııd Vekalete 
tabi olduğunu bilmeniz lizırndır. 

~~~iii!iiiiiii!iiii1iaia.~--~ii!ii!iii9iiiiiQ ............... , TÜRK BAYANLARI 
~ Biçki . Diki• 

(Türkiye kömür satış ve tevzi l 
L müessese~ "' 

TERAKKi- YURDU 
Bıçki ve dıkiş1 h~ bllmiyenlen », 1 

bill'nlere 6 ve dikit l bılip makas<i.ar j 
olmak üniyenlere 3 ayda bütün in
celik ve ıefenu:ıtıle esaslı surette 
öğretı r •ra~dıkli diploma venr Ta
lebe kaJ-dına k.elanmı~tır. Cumarte. 
si ve pazardan mnada n at 9-12 ve 
14.17 ye kadar her gün müracaat o
lun ur Reyo~ıu Altınbakkal BabU 
c:~dden r\ o 63 

, • 1 ürkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
KurıılUf tarihi 1888 - Semıayeal: 100,000,000 Türk li.raaı 

Şube ve Ajans adedi: 261i. 
Fan ediniz ki bunu b1Iiyor:ı1unuz. 

~u Vekaletin rehberdeki yerini arı.. 
mak ve bulmak lazımda. Zira Ve
kaletler r ehberde alfabe sıu~lle rlr· 
til, galiba protokol veya bütçedeki 
eıralarfle t!'rtip edilmişlerdir. Bu 
Vı>kii.letin de yerini buldunuz. Fakat 
b n Vekalete b:ığlı rlal reler rehberde 
a lfabe sırasilP. dlzllmem !şlerdir. HPr 
Vcklletin dairelcı·ini keııdi~ine göre 
!icad etliği bir <sırasız) sıra ile reh
llerc koydurmuştur. O Vekaletin bü. 
tün dairelerini birPT bireı· okuyarak 
arıırl•ğınızı h11 1 ıı blli~•in i ;ı:. 

Mesela Sahil S ı hlı<>l Müılüı·liiğüne 

telefon edeceksiniz 

Bu müdürlük Sıhhat Vekaleti kıs-

mıııda yoktur, Münakalut Vekfılcti

n in limanlar kı ~mında yoktur, Güm
rük Vekiı.letirıdı> yoktur!. 

Bıı mürlürliik müstakil ola-rak re:ı1. 

m i daireler lw mındıı bll" yere sık•.;ı

ınııJtır. Tcsadufen bulunur! 
Yük .. ek Miilıendis ınl'ktebinl bul. 

ırııık iı;in hl'rııın ltaadfle alakası ol-
111adığım, Nafia Vekaletine batlı 

•ulu:ıdıığımu, Balıkçılık Emıtitüsü -
n ün fktıs.ıt Vekaletine merbul oldu. 
t unu, ( RaktPriyoloji Raytari Ensti
tiı~ünüıı) Zlrıııı.t Vekaletine, Mcvva 
fidanlıı'tının f starıhul Vlliiyef lne ıll
ıik oldukluını bilmenız ı,arttır. 

Bu knrh • z:ıhmet.e kıı.tl&nmamak 

k:ıı yapac;ıgınız iş (fatihbarat) a 
telefon ederek arad· •ı ıı•z yerin nu-
111ıırıısını istenll'ktir. F. a~en (iııtıh

b:ı ·:ıt) ın h ı k'l <'ti vık ııclu da hulka J 

kol.\ Jıl<;tır. Fakat tı:tihbarata mGra. j 
ca.ıt bir mükiılc-me sayılır, yanı pa
ralıdır. Bu ga ip u~ul de yalnız ve 
)'alnız hızım telefon icl:ırenıize mah
a usturl 

Bu gar p usul (halk ı eh herde ara. 
nııya üşeniyor, is ' ihharn tıı ı,;oı·uyor) 

&lbi garip bir mıilahııza üzerıne ih. 
das edilnıı~u. 

Yukarıda bır kaç misalini verdi. 
f imlz ı ı.1. ı' ç kılmaz vaziyeti hnl 1 

içın halk ( :stılıbarata muracaat et
lllPyip le ııı• yap3ın? Tl olbııkı, reıımi 

daireler k•!;rr: ınılıı i~mi geçen herbır 
d aire, bir kere de alfabe sırasile reh. 
herde faabet yertne konacak ols:ı, 
halk ~ıradığ·ını bıılıır, istihbar:ıta mii 

racaat lüzumu kalmaz ve i~tlhbarat 
tebekesi de yükten kurtulur. 

KPn<liııine meı hut bütün idareleri 
Avı Ilı .ı ı Ki emsalıle l;oy olç ııre

cek nııikemmel iyette tan7:im eylıyen 

""" her şevden evvel halka hizmet et. 
meyi şia edinen Münakalat Vekllı
ahı , ba!'ıt !l"iiı ünmekle beraber, en 
aşağı günde on bin kişinin elinden 
c eçen bu ı ehberin (akli} bir surette 
tanzimi için lılıımgelen emri vere. 
c.eüin i kuvhetle iımlt ederiz. Bu sa
yede ııubuLLa a bonelere dağıtılacak 

y eni tdcfon rehberi eski!lı gibi, te
lefon etmek ı,,Liyenlerin elinde bir 
üzüntü mevıuu değil, iıımile rniıseın

aa btr (l'ehber) olıır. 

--------------
YENİ' f\{EŞRİY AT 
.. BRlÇ - Necmeddin Mete 

tarafından briç amatö rlerini ala
kadar ed.:m bir kitap ne,redilmiş
tiT. BuKünkü modern bayatın 
•YTı1maz bir cüzü olan briçi en 
ince t~ferruatına kadar öğrenmek 
"tiyenlere bu kitabı tavaiye ede-.. 

Blrlaeit .. rtu Camartul 

TRAKYA lJMUMİ AJANLIGINDAN: 
Atama 

Topladığım 

Çtç ekler ' 

ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ BANKA MUAMELELERl. 
Para 

r 
Trakgadaki mülki, ask eri müesseseler 

beleqiyeler, fa brikalar ve müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

Tesirli b isleri, güzel hayal_ 
leri ve kuvvetli fikir lerile ala-~ 

1 
ka uyandıran Şükrü Gaibin 
bu mükemmel eseri çıktı. ! 

Bütün kitapçtlarda aatıbr. f 
i lhtiyacımz o lan her cins maden k.ömüriinün miktarının acele, 

l:ftanhsl Kara Ma!ltafa 
bildfr ilmeıi rica olunur. 

lkiısat Han S nıuntıraga 

maden 
olnıayıp 

Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve 
kömürlerinin stok mahalli latanbul 
Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın müra· 
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - İstanbul Tel. 43858 

Bayramda yalnız 

' Gazetesi • 
, 
KIZILAY 

t ii>ıı j s ·a_rl ~- ı- u: ~~lw~a·a~ ı ü.i~·~c1~~1~~ 
• - ·. 1. '. ' 

1 - Kapalı zarf wıulile Sekili tU&la•ında 9 adet mu.tıafa2a ınııutıest 
inşa ettırilecektir. 

Ç l K A C A K T 1 R. 
İLANLARINIZI VERMEKLE HEM KENDİNİZE VE HEM DE 

K l Z I ı.; A Y ' a yardım etmıt olacaksınız. 

ilan sahifesinde santimi 50 kuruştur. 
MÜRACAAT YERİ: 
tstanbulda. Po,, tane karışıııın<la Kızılay Satış Bil ıosu, Tel: 22653 

l ıtanbul. Po,,lane ark;..ııında lliı ncılık Ş ı keti. Telefon: 20094-05 

İnhisarlar İstanbul Bira 
iüdürlügünden: fabrikası 

Koşum hayvanı satın alınacaktır. 
Yük araba111 için dört, beış yaı ara . .;ında iki hayvan alınacaktır. 

Taliplerin Şışlıde lnhısarlar hıra fabrıı..ası müdürlügune miıracaıı.tları . 
(Eııki Bomonti). (9237 ) 

Belaotuklata - İdrar , 
BELSAMiTOL 

aorlw;. 

•• 
Babr~k hasta l ı k !arına icar'' 

kallaaıaıı 

Belunutol idrar yollannı ttınızlıyerek hastalığın iler lemesine 1 
•• kana karı~maııına m.i nJ olur. Biliımwn idrar yollaı ı haıtalıkla. , 
rının teda.Wnde teeiri kat'1 " emııalsıs bır müstahzardır. Ecza · 
nelerdeıı arayımıı. 

Satıe deposu : Sami Abu, Bahcekapı hı Bankası arkaıınd.a 
Rahvancılar ııokak No. 6. 

Büyüle zabıta romanı : 37 

Bu basuııta bicb1r fikrim 

2 - Muhammen bedelı (17 .088. 66) li ra olup muvakkat temınatı 
1281.iS lbatlır. 

3 - Ehıltme 31/10/941 cuma gı.lnli saat 10.I O da Kabataşt& Leva.. 
u m eubesı ndekı alım ltomısyonunda yapılacaktı r . 

4 - Şartnamtı am;ü geçen eubeden, lımır v• Ankara Bapıiıd!irlüL 
lerınden 86 kul'uş muknbilınde alına bılır. 

ö - Gırmek ı!ltlyenler 10 000 lıra . bu kabil ınşaatı rnuvr.ffakı . 
yetlt" yapmış nlduklanna daır vesika ı lıraz ederek ihale .;unünc.k :ı güıı 
evveline katlar Um um M udurllik l n ~aaı fubesındeu ayrıca eksı l tm<!ye 
lştınık ve~ıknsı almaları ıazıındır 

6 - Ek•ıltmeve g-ırecekl~rıll m ühlirlii t.eklif ı.ıektupları .. ı kanuni 

ıresikalarını Yı> rnunıı.ka~aya ıştlriik v,.~ı kasını ıht! va .. <lrcek oııın kaııa l 

ıı:arflarını ihnll' ~aatınden bir saat "VVPI ıne karlar adı geçen kn r.ıısyoı . 
riya~etin~ maklıuı mukatıilındt ver ıt •ı en liz ııırlır. (8947) 

tt * .. 
1 - Açık eksiltmP. ıle 100 ı· '! ıtdı urı l.vz yaldıı ıte 300 Kg 

ve kalın boya vr.rn ığı alınacaktır 
2 Muh:ımmen l,<-ıır.· .ı llı4 tı lırll olup muvakkat tcnııııatı (İiil !l . 

ract ı r. 

:J Matır.tn~ eartnamF v, nüm une!erı mucihın'!ed1r . 
4 F.k~iltme 4/11 / 941 ~alı gu nü saat !l.!W de Kııbataştıı l,l'v11z.ım 

&ubeı;ınde muteşekkıl J\l ım Komuıyoııunda yapılacakı.ıı 

fı - - N ıımuneler her ını ıı ~, , .,,,, ~<,ı,;eıı ışooNft' ~oıiilE'bılir v" şartna . 
me ayni yt-rden bedelsiz alınabUı r. mı:: 7) 

Talebe Tramvay kartları 
İsta nbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdür lüğünden: 
Geçen sene iJk. orta ve l1aa ta lel1e11ine ver1lınış olan mavı renlcll 

talebe kartları yerme bu ~ene turu ncu renkte li.artlar tevzı edildlğın. 

den mavi renklt kartların 6 i k:l.ncıt to"rın 1941 tarıhınden it1bıı1·en mu. 
tebeı olmıyacağı •e bunlar lııt:tmaf edıldığl takdırde memurlarımız ta -
rafından mi.ı~ aden edllecetJ Hyıa yolculu• ılin olunur ~J263 ı 

- Demek ki sizi vasıta ed1yor- hepıruı.c su~tuk. Söyhyecek bır şe} 

mııt 1. lıulaınıyorduk. Boy lece dakikalar ı,?t:ç 

- Evet ! Ne kadar ber ba d bir 
şey. Mbdür onu kütiıphaneden alıJJ 
on hucreye kapatmıt. 

- Dow acaba dııarı haber ırön-

dermıt m1T. 

tı Rr• aralık Muir Baba: 
- Galib:. bu aJı:şımı Dow'un lzinı 

bulmak ıçın kopeklerı salıvereceklu, 
dedı. 

GeneJ 

20/l. 'Ieşrın/941 paurteal gün ü ııaat i~ ue ll70 lira mı.üıamm"n 

b4dclle ve pazarlıkla 120 çift kaptan potin• nlın ,H·ııktır tik teminatı ~7 

fıra 75 kuru~tur. Şartname • e nüm une~ı Komı•yonıla her gun gorulebı. 

Ur lstekllleı-in belli gür.de ilk teminııt makbuzu ve kırnunı vesıkalarıle 

G:ııı> ta Mum hane caddeıı1 54 numa rıılı b 11adakı Satııı~ima Komis) rınu. 

na l!elmelerı (9168) 

Üsküdar· Kadıköy ve HavaJ isi HaJJ<
T ranıvayları Türk Anonim Şirketinden: 

Kaynakçı ustası araıııyor 
Şırketımız at.ölyesınde çı.lışmo.k üzere ok•ıien ve elektrik kArnak 

lşleıını> vakıf b:r kaynakçı alınac11 ktır. lstcklilerın nııirnc;ı;ılı. · 

----ı L AN -
t~ta.ohd Onunc-.ı Hukuk Ha. 

kiml;ğinden ~ 
H <ırp A kadem isi kumandanlı - BUGONKU PROGRAM 

gına aıt 9 '34 mod eli otobiısil . :3on 7 .. "0 Program 
ı i.k ıb ·> 19. l o Muzlk 

sc.:fer ııde d ikkatsiz · ve te • ır· VJa Muzık 1 
1 

- · dd 119.30 iinbr>ıler 
sız!ik c agaca çarptıran mu eıa· j 7 .. ıs H be 1 , 
layh terden şoför H üseyn ıl e Al · ı ".OO ~. ail ikr e r ~l fr.15 Konuşma 

N 'd' B 1 • · ~ " ıu Z ·19 55 Mu··zik bay ureo m arensc ve aıg<:r 13 ,,
0 

p ı ·" 
.. . . •'' rogram 20 15 R d 

muddeıalcyh yuzbaşı Cemal /\- 1'' .,3 "' f' •• · a yo :.;'lz. 
'>••} U'.1 IZIA 20 45 ~, - Ik 

yangılden otobi.isde vukuoulan l" 4 , H b 
1 

· uz 
· · · ı k. h 1 ı " " a er er i2l.00 Ziraat tak. hasarın tam_ın ı e e~ ı . a ne g,..- 14..50 :-.ı ~·, ık I vinıi. 

tırme bedelı o lan bın !ıranın her 14 30 K '21 .10 
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Kimsenin rtınahı.nı alamam, 

Müdfir bu ıefer bize dönd6: 

:rok. ı mıttı. Babam Clay'lara telefon edıp 
bizi beklememelerini söyledi. Hepı
miz Dow'u mer ak ediyorduk. Tobb 
işi bizi a lakadar etnıiyoıdu. Buna 
y& lnız Mu ir Baba cok ilzülmüştu. 

Tobb'un gayet iyi bir delikanlı oldu
~unu ıöyli.ıyor ve bıı it i onun yap
madığını zannediyordu. Nihayıt da
yanam ıyuak bizden mu~aade istedı 

ve hapiı:haneye gıtti ve yarım saat 

rnnr a geri geldi. Yüzü üzünt.üiü idl. 

- Göndermıı... Haftalarca evvel 
Miı:ıter Fawcett'e bir haber gönder. 
m.ş. Faka t Tobb bunun neye a ıt ol
duğunu bilmiyor . Bı r iki haber de 

Yarım saat k.Mlar aonra, hapis
haneden ~tinde bir yığın korkunç lo
peğin zineirı bulunan bir adıın çıt.

tı. Mi~·1er L:ıııe başını havaya k•l
ılı rmış, yıldızları seyrediyor ve i>ır 

ş<'yler düşüuiıyoıdu . 
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- Bunu yapan muhakkak Tobb. 
dır. Muir Ba ba aynı zamanda ha. 
piahanenin kütüphanesine de bakar. 
Bu Tobb da orada çalışıyordu. Şımdi 

meseleyi anlıyorum, ona gösteririm. 

Mister Magnos bunları söyledik
ten aonra bıu Yeda ettı Ye acele a. 

cele hapishaneye doğru rıtu. 
- Maıı:n uıı'u gördüm, dedi. Doğru 

bni, ..• Tobb ... Bir türlü anlıyaııııyo. 
Bf'ldemek~n başka ya pacak bır rum, bu çocuklara böyle ne oldu? it ı
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kıtablle döndüg~mü görunce dışarı- I Leeds tarafından fil tına gibi bıı· o
dan haber reldıırıııj anlıyormuı. Dı- tomobilın gelJıgı ıı:o rulrla ve ~.r iki 
ş_arıya mektup gönderme k ~~zım ge- I dakika ı.ıonr~ da balıı,:c kay.ıtınırı -,;_ 
lıııce de benım ıehrı inecegım günli nünde durdu. Hepımız IC'f<j' rıı1ı ivari 
be~iyor ve mektubu kıtabın. içıne I ayaga fıı laıııı ştık . Oır.ıı•.ıbi l cirkİnin 
yapıştınyormuş. Yalnız kendisı ara- , kım o!rl uğumı seçeınivord :: k. k"'ri<ie. 
de vası t11 im iş. Bunların ıçinde ne 1 ki ııdaın · d ışa rı çık .. nc~ bagırrı;ır;r:, 
y~ızılı olduğc.ınu bilmiyor. Senelerdir başladı : -

bu şekilde ha reket edtyormuş. _ Mis'Aır Thıın:.m ... Mı!>tor La 
l\luir Bı1l:ıu kqıı u~masını bitirince ael... (D,. 11,._ , •0 r) 
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