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IQTO MAGAZİN 
44 numaralı nushası çeıitli 

münderecatla çıkıyor 
vırı ar 

ln5•nla,., ille önce hegatta gap· 

mıg11.cakları ıegl•ri lcararl111tırır

l•stı, 11«p11caldarı ifl~ri daha / az la 
iitelcl• g•pal'!• r. Menclus 

l_ ____________ __ 

iorgov~ya 

A f: K A 
Kropotkir\ o 

o 5o ıoo too 

a.. ceph" inin cenup kısmındaki araziyi ve harekatı göıterir kroki 

Japony• 
lllhayet h•rbe 

karı .. ror mu 1 

/( Askeri- Vaziyet ) 
l ~~--.;...;...------...... ~~----..., 

Rusya imha meydan 
muharebesi 

Yazan: General Alt Ihsan sABIS 

Maarif Vekili 
beyanat verdi 

Bu sene gurd me.r'ele.rini laiç olmazsa 
yarı garıya halledeceğiz 

llÜSTAJ[İL YEVMİ GAZ.ITB l'eleloa : 2 e 5 2 O 
Telg. Tasviriefkir, btanbul 

-- - - - - - -

, Alman tebliği 

Çifte imha 
muharebesi 
zaferle 

neticelendi 

Alınan esir 
mıktarı 648,196 
kişiyi buldu 

Taarruzumuz 
plAn mucibince 
devam e diyor 

UJ,/U /V, 18 (AA) 
Alman orduları Ba.kumandanJı. 

ğınır tebhğı: 

l>ogucla taarııu hareketleri plan 
nıucilılı Ct' devıuıı etnıektcrllr. 

>\ ııı·ırı snv , ta~ arelerı dün gtın. 
düz l'ltuımanı<k lııı an tesisab1e Mos
kovıı ch-ın ınclak • A!lktri teıılsled 
hombnlı1mı~lnı·d11. t>ön cece, Mo• . 
kova ve Lenln~ra!I taşe tealalerln• 
tıa~a hucuıııl Ti vltp lııııŞ ır. 

Hususi tei»lii 
Fihıeı ır. ıııunı'i ka ıı• ı:ıaliı, 18 (A. 

btibbarat böliiilne menaup :W,. Aı....n 8llferi ,- Wr 
irtltat laatt.t .. ~-

A.) - Alnıan orduları Ba~kuman -
danlığının tebliti: (Buauıt teblii') 

Rrirınsk ve Viazma ç fte muhıue. 
hpgi mm: ffr ~"ll• neticeıv. l" • ~ ,. . 

lngilizlere -gore 

Balkanlarda 
lıuzursuzluk 

lu•ı-Mıcar, lumen • 
Bulgar munaıebetlıri 

bozuluyormıq 

~K, '19 ( A. AJ 
Reater ajan•ı blldiriyor: 
Haber alındığına gore Sofyımın 

oimalinde Bulgar ordusu he aııına 
çalışan Kostlnbrod kintya fabrikıuu
nın büyük bir kısmı sabotııjcılann 

çıkardığı bir yanj"ın neticesinde ha-

Alman Ordulan Genelkurmay Oıter cihetten Sofya polisi umu-l 
rap olmuıtut'o 

ReİIİ Mare,.ı Keitel mt karargihının önunde iki Alman 

Mareıal Kessorling tarafından ku askeri öldürülmüştür. 
manda edilen haya filolarile sıla it-• Bundan başka Macar • Rumen 
bırlığl yapan Mareşal Von Bock ku. ınü:~~bct.lerlnln bozulduiu gorlll

mandasındaki Alman orduları, 67 me t ır. 
Transilvanya hakkın(ia bir baıma. 

ptynde, 6 ıuvarl, 7 zıı hlı tümen ve 
kale neşı·eden Bükreete münteşir (De11a.mı scıhife 8, ıutun 8 dl) 

/' S-ovyet ~ebliği- ı 
- - - --- -- -- - . 

Hükômet 
Moskovadan 
ayrılıyor 

Adeverul gazeteli Macarlara ~iddcUe 
hücum ederek bunların A-Yrupada 
)Crleşmıe Asyalı ve Hunların ahfadı 
olduklarını yazmal."tndır. 

Bulgarlann Rumanyada 700 bin 
Bulgar ya~aclığını iddia ederek Dob
ru~anın ııst tarafını da istedikleri 
ııöylenmektedir. Rumen j"azetcleri 
bu ıddtnya Bulgaristanda 200 bın 
Rumen bulunduğunu soylemek sure. 
tile cevap vernıektedlr. 

Rumen gcncrnlı Clujjercunun bir 
suikastla kurban gıttlğtne dair ve
rill'n haber tekzip edılnıektedır. Ge. 
nera l azledtlmlştır ve ,imdi cmeıu

ntyetını> geçırmektedır. 
( Devamı Myfa 1, ılMun 1 de) 

Bir Amırikıll 
muharrir yazıyor: 

İngiliz 
fabrikaları 

tam verimle 
çalışamıyor 

t..VrOIUI, 18 (A A .) 
foı:ı teı t>den donen anket mu

ha rr ı ı H ggero, İngUlz nüfusu
ıııın knHNlı lıtr donanmaya, biı
yfık bıı ordu~a, l(Cniş bir hava 
ordu!lµna mallk olacak ve ayni 
zamanda izanıi bir endilıtrt ve
rimi elde edl'cck kadar çok olma· 
dığını soyleıııtştir. 

İnglllz falırıkııları butün ve. 
rimlerlle ı;:ılışıınıamaktadır. 

Bu fabrikalar binlerce kadın 
çalıştırmak suretıle itçi kifa)et
slzliginl kısmen izale etmekted.r. 
ler. İngıltere henüz llJin içindrn 
çıkaıtlnmı~tır. Alman ordu!iıı ve 
ha\'a kuvlietlerı henüz Avrupa 
kıtıı&ınn hakimdir ve Almanyıı.nın 
harp malzemesi İngllterenln ve 
Amerikanın ha ı p malzemesinden 
daha çoktur. Bu vrı.ziyel de\•am 
ettikçe Alınanva utitilnluğü elin
de bulunduı neaktır. Buna ruğ. 

men in •llteren n vıı7.ıyeti bir e
nı: evveline nı brllc çok flaha 
saglıımdır. Muharrir foyle demnk 
tc<llı · 

Ö) 1 v.annediyorum ki biz A -
ıııeı lkHda vazlremizi yııparsak 

lnıdlterenin kuneU durmadan 
ıırtacılrttr. 

1 \...o o o o o o o o o. o su .J 

(~ı 2 M:İ Nlhif-ı.le) 

Uzak Şarkta 
vahamet 
çok arttı --~ 

Her an ·bir 
çarpışma 

bekleniyor 
J•11•11lar Manç u r i 
lı•tl•tl•na 500 bin asker 

••fdılar. Am•rik an 
ı•mileri Japon .af arını 

l•rk•digorl•r 

Y ı. li ka b iıeıi ı 
~eyaııaıesi 

TOKYO, 18 (A A.) 

Yeni kabtnenın l:loPttiı ılk ıp

lantı eoaunda :Uaıveltıl General ToJe 
Ja•o• ıiyaseı.lııın n(ızıın esas ıırını 
fÖYI• bulaaa etmiftir: 

Çln thtilafını :mııuHaluyetle bı

tirmek. 
BiiJflk .A.Ja hayat aahasnu Yurtı

cla geüımek n bu suretle diinr• 
aulhunün tea11ine yardım etmtok 

Hariçte Mllt•er devletlerlle ol,.. 
milnaaebetleriaı takv4'• etmek 

Dahilde barp maldneeinı 1.ıın-. 

lendirmelr •• lı4tt6a ku"9t1Wı ... 
ferber etmek. 

General Tojo ıozlerine töyle de-

General Toyo 

'Hm etnılıtlr: 

Biltün Japon nıllleU bu esaslara 
nıutıtbık oldu •unu blldırııııc, Japon. 
ynnır. bu ga~eleı1 gcrçek'eştirmeı- ne 

l hıç k 1~senin mırnl o.amıyncağıı a ka
nıim 

llutiln m llcun itimarlı ve 3• ı'C! nu 
Ue mil • ı emnh un tem"• ne )aıd m 
t>debJlr r-yin mit r:; iN nı. 
Gencı al T }JOr. un bu beyan \ nl 

blıkumetin pro ramı ıı.rl• m k 
dir. 

MN'lçuridc Japon tab,id11tı 
. ( ltacl t , ı Tlııt• 

tan Ç n il ı 
11 • \11\.ı k 
ğ , nı açıkça 

,_ 

IJ ı l ı c goı c .J apoıılııı· Mnnçı.. ,1 
ı..u, vctlcrinl 500 bine çık:ırıııışl ı ı • 

1 Bu yekunun b r mılyoıın çıkar 1 ıh"l 
ıia "lıyleı ıı t ktrrl I' Y11lnız .1 ap tı)' a 

Ameı ikanın t kir cdeı.cgı hattı ha
reketi mt-ı nk etmı>klrd"r. Çııııkil 

Mo~kova ko feı ansınJa Ru"!~ ı YW 

(Devam ı ıayfa 3. ıGtun 2 de) 

Mıılıarebeler 
bilha••• batı 
mı ntalca•ın da 

çok şiddetli olııgor ( Yedek subaylarımız Cümhuriyet anıtında l 
MOSKOVA 18 (A.A.) 

Sovvet haberler büro.unun bu 
sab.ıhki tebl ıği: 

l 7 18 ill.:teşrin geceai ltıtala
rı n11z b ütün cep he boyunca düş
manla çarp:~mışlardır Muh.ırc · 
~wı,., bıllıaı.sa cephen in bata iati~ 
kanır.tinde şiddetli olmuttur. 

Gr.ce tebliii 
Moıkova 18 (A. A. ) - Gece 

yamı neşredilen Sovyct tebliğı : 

r 

1 7 tefrınıevvclde bütün cephe 
( Devamı .. yfa ı, ıtitun 4 de) 

Bugünkü ıpor 
hareketleri 

-- - -



~ 1't:lZIZta f 1 O Kültür Tarilıimizde Bursa 111 o IFIYTOll1hllrllll 
ıarilılıri 
~azırlıııyır 

. . 
SIVASi VAZIVET 

llacarldaa 
Balgaristan 

Hamlet temsili Bursalı Hocaoğlu 
Rövü 1 perde 1 tablo 

Serv BEDi 

Sahıslar 
Cel*'sıldm Eme 
Rejaör 
Ewl ....... ita 'litt 
.., .. S.fa 
atfieend (Ul-1) 
Wi N.e.n.11 
w.. Galip 
Şhakespeareia nh• 

1 Nı•ı•• .... y_,._ 
Det-.. ··-···IWicl F.._. 
ya Nwı.._ 
~ .... 
~T~ artltlled. 

S•hne 
Şdff. Y'fvaıfroftttula R....-ı ...... rıı ... •r • ......, .......... ...ı. 

....... Jl•tlı .. a llH»lt1n A1'1Cahıat .... ,._.,.._ J' ..................... , ,_.... .,»r ı.ca.ıu. c.u~• • ....,.._ •• ı••• -. ... ...,. ..,,..,. ,,,..,.,.. 
• • • 

C.Weclcl1a :Bzine (Yanlll4bıldlere) ı-·-- t1ısa12 ""'™ c• 
- ......_, i'acla lla, ••nııaıta fa. ~ ...._ p1ı h•• ......... 
-•- ......... llJBl&ni Plll1I .a. çıtlatı b&aar.) 
J'DI', ....,. AJWuml BUJi• mi .._, Sadaa Galip - .. _.. ~ 
Bul a..... Hamleda 0 llGda •• meaı de berbad. ln,Uıaa ........ 
ironi dala, oapraflk '" .leria nlau? dalla V1 M)aeUlrl 
,/q ..-di Pchncataml f Seel sıt
tlrte ,J'llleelir) Danlmarlta Iralı de-
111. Shakeapeare liat.lohmdu burada ı 
4-laU.,. dotra kalkarak) Efendi. 
ı.ı Sanate bür~. anate merha
met! 

fBerlt• loeaıra lıMtıtı ıırada, 
• nin dlbinckm bir ... cKlmnut 

Kı...ıt ob Nihayet rejta6r, göl. 
d ,, ııahne, ~kar •e CelA-

led61 Eminenin lllMdanclufa leea iati. 
Jııa.-Uae tlotrD 71rlrt. 

lteJ ( Blıiıraralr t - Ne aö71e-..,..aa •rhot ltertf! 
C.WeıWia Esine ( AJ-ta bJ. 

r) VQt 
a.J r - S.rııen 1 
c.liedd n Eıılne (Yan ndakılıre) 
Ha te W lıh rol :pok. Bu 

..... eı dınnı ••f 
Re Zbhlı! 
Ce lled n E lne (Batırarak) 

&hak pea 'e hllrmeum olmuaydı 
fimdı yanınıza ıeUrdım •e halk aa
ldc bir indbm ııahneet aeyrederdı. 

Re ııer - Yıkıl o...ua., Nartıe 

EaM llaltMM KarakBrt ( Saıae)'I 
......... celuınk> - Sakıft ""' 
ftmllJ .... ,.ıı •. ,.... hakaret 
9'lnle)'Ulbı, 1an lmı7onam hakaret 
..._.. U. ı.b t . c .. Jlanu. 
.... 411 laei •..tıleal fllhlu1701": 
•r aened• Mt _,. kHar .. . 

, .. i9lr ....... t*ilip ....... , 
Ctılih .... &slM (... .. .... . •> Ne cl17onuaaT 
Karüart - a- ._... .. JiM. 
Bsine - Faka\ llabnt ~r. 
Xa,..... - bı ,.... BvlaaMU 

tana,., 
"Bsine - c8arhet> dfyor, csf'lmlb 

..,_., cN•l"fln Bey> diyor. Ona aa. 
#n-dt•· ne denıek o? 

Karütrt - (Dalsın) llatlnıat 
.......... aı l.nci maddeabtin C 
6hul ,..lletfle Caa Kanununun ... 

cNar. 

Dot- Na4t (Yanında oturaa T~ 
n1111 Nadiye) - Bıybacını, mlsaade
nizlı ... 4lo lıir ılrl tel' 8'Jlem* 
ıatlycn'aa. 

Yun• 'N ... - \len otar. 
(0 aırada bitin tiyıCtroıu ur1a 

bir nira da7'1h1r. Bertin paradi19 
bakar. OrM& Ntsuaetttn Nazif, ba. 
caklarını kenardaa ıarlatmı• aab. 
neye baitl'llMlbadar.) 

Nı•mettıa Nu1f - Rejis6r mL 
ön, alıtir mi.ta, nıetiraa.. mı • 
n, mecmua mndurü mü ün, piy• 

nuaharrırl llliaha, .,.,..., aı.bı, ~ 
sıa t.e aclam • ..• 

( Derın bır •fttt Alt kat hıcalar. 
dan llttrmden btr lııçkırık •est selır: 
Ballt Pahrt Osanaoy atlamaktadır. 
Selıeblnı eorarlar. J 

HaHt l'abn - Sayın dinleyıeL 
ler' Bu reji.ar nktlle beni döv
maıtO Buna yanmam. ofln114 bir 
feydit der, pçerım. Fakat bu ne 
hal, bu ne manzara, arkadaf!arı... 
Burada a 1 dayak yly n, uıl ltaka
rete utrıyan ne benim, ne de E&ıne •• 
Sanat d6vulllyor unat a6vlltlyor 
arkadqlar... 8111 haJe bir aihqtı& 
"Verelım. 

ViJl Nurettin - Balı' Pahrl ele 
baktı, 1Mpe1 haldJ. 1tepat arlsıclaıı-. 
ne dl;r.yim?-

N'ec:111eddın Sadak - Sf..a&a, 
tenllıde tabaaall .auıonm. lııu 
mönalıafa kifre alace. olayer ••• 

BaJk - Faka' lau.&... Bat1ta 
tilrll do M •tıo ...... 9-llo
lunmaa. 

(Derken ulutenba ıt.•ııın .,r. 
clenWn eleer. Dil* bir •• hlleat 
,.,- elv, ona..drı "'"' •blh, 
ıenıt ahnll bir adam batı drilıh) 

8oa4 o..it ( 8tT flllık baearak > 
- AJ anW•I 8a tla ldaT Baa
leti11 ...... ••? 

Hayalet - E•et kııım, ben Ram. 
lada balaulJa-. falla& ~
Kralı deill, Shallesııeare'ID ruhuyum. 

(Derlll IPr ~ ......... 
Yalns Ha& hllnnin bıçlurıldan 

•Qal• .•• do pandWn bir -= 
cEy.ahf llorıak plcllb NlbaJtt tam 
sflkllt.) 

slaak .... re"bt nh - lehi? Tt
PVolu nJı81rtne ...._ .. ,ıerıme 
lıaqa p.terditl ıtbelt allkaclaa 
~ teeekklr edorla .. bir Ti. ,.a.a uaatklrlarnaa da, .U.ria -
n. .-utl bdar, •tela rahaman 

ve eserleri 
- vı -

O•..._. MJnla Bana.. kellmenla .-latif Avrapa 

... J'8tittinlltl mit&. Yazan: Ziyaeddin Fahri IL~aıııarına tercilmesı llir 
flıldDrlenla Boeaollanaa. çek bafıka)ıklara m.,,rlan 
,..._ Tin W*kar ta"- 11ermıştır. Franaı&lar cEc:-
ı.&Me -.O. -' ,....,. tarillle-1 ıdlü ...._ ~ ..._ ant hır 1 reulement>, Chute, RMwtadoa, 1-.. 
rinde ele salat _... Mr fehdnl mev arattırma lçınde mumkuntl ı r. K a- colıerence>, lnır: 1 zer cDesmtecrad
mt eWutaa ......_ lfaret dmift k ca s kreclelım: 1''ıkha v dını fel e- on, Df'lltrfttleD, üt lap e> ve Alman 
Simdi ha Tirit fqlaol1111a nntnı fey alt'" hep 1arapca7ualmış b s ar ' rf rlesmıg, Geg nseıtlge,Wle 
anJataba. Buı mabdder suallerin e ı" ı dıı . (2 J. Bunlaıın 1~· ôe n der pmch>. llih gı~i kelin~ lerle 
6alne ~ ilin 1ı1rkac noktanın mahlmm • Hoaail•ua tMin• Mıe. ı um etmektedırler. Blnegel m iL 

1ce aal ... l=MP prektir. Febıeft aı fe.ı tarHdnde zıltndtlm~iı 1 p t. l ıweve «ahrıp, ytknıa • Ruınu dt-
te.Ier, lıcti..t muhitlerin mahaalu tnen eseri olup •Tebafut> ısmınl ta. ~ ·~tıd ğınt de kaydedelim f4) . 
olmak idlaartıe samanlann n ideolG- ıımaktadır. Burada Hızumsu .ıu bı r athaalla. 

nı temu1 ede ler. On beşıncl uıı· , 

A •rupanm ol411iu sllri Tü ldyeain 
de On.call -...ııtir. o halde Boca_ 
otla, Orıaçat felaef..tnın ft ıtlannı 
aneia ftkin.. ..ıdptir. Bu ıtibar

la - "91nd uırda Wr Tan fe,le_ 
aofu• fel..._.. sllıl rtulıeı bir 
.............. lıilfuw OD akbınrl, 
• .,._ _,. yirmhıd unn 
....... .....,. .. ~917-

nı-. :ftirletlal '6rwıelt iate91ek, 
JUi• '* ..... ~ l1ert ... 
111-. S.U. ...... Anapa, .... Tttrk 
~,..,. ....... ., ..... _ 
wa- &ir •ı ı lal aramak ıa..... 
.................... ela 
orlJf-'lte .,..- _, .. .,,.. ... oa.a 
olaa dbd Mır ,..,. ....... ,.,... 
11U1 tehir laeelli1 slrlUebillr. Nihf-
19' Tlık ..., .... ,... - ......... 
... .,. .......... &raPCQI bllaMI-
... ... *'- m19".m& Wr ...,...._ 

.. - ......,..... alJUJelhaı llııta 
d7a pr1ım JMlaıu1ne mabbD.altlı 

ltlınan ,.nın da arapçaaı Tardır. Bu 

llabmdq 1'anaJı Jloeaotfana kartı 
,.... • ........ w, .......... 
ldd1 ,..anın tarlbl Wtlrdea •e iç

tima! maulrtaıi mahrumı,.bU a61-
tarmekte btıeka l>U... 1•.._Y ... 
c:Mta. 

Rbeaoilan•n muhtelif falhıt Pbn

leri ........... ırl11Wı1 ke-

(1) Bu,.._ ntıflit •olcol.,.._ 10 

,. ..... "-~------ ... tOlt, 11 eyrQl 1941 toril&lj Kıultalcırı-................. 

Kadir Gecesi 
Ramasuın 2t Mı sbtl elmak \a. 

Mblle 411n alııpm (Kadir Goeesl) tdı . 
l>ı~ • merpp .,. mıak..W. 
aeeeterden WrW cılaa (ıtadir 6--. 
aı) nl ıaibalnler unulertle i~ 
pçlrmitler n C-.IM Baldııa aba. 
ratta bulunmatılardır. 

····aao·····o·oo ·o··· 

8Mlallel Flhr ..... , .. 
"· .. 

Baid&J 1 2'7 h IO ..,.. . . . ., 
.... '.I .. 11• ııt 

.. ~•N•M•ZI 
8& o. 

Vaaad • il 
ı 87 

- ---------
K '-nauloalana vali1i 

zi1aretleri 
!o'V)'et ve FRMIZ konaoloalan 

ile yeni Macm batk~OM& dün 
Valiyi maluunmda llİıJ'Ue\ etmıt
l•rdir. 

1Jn111..,etle ial&a ı.fekttlrtncte cfO 
tünce sistemlerinin iıkoliııukltgı. 

)' nı mthtaldl ol•ayıp bir cüatacha, 
cpln ft18 cmttrşid> e bağlı bu un
ması. eaerlerla ıa1mlerinden de belit 
ohu. IHtealap eaerl•, etı.rıp ılk 

e erlerın ya coerh> 1, ctahşıyn sı, 

yahut cbuJlsu nya ctelhıu idil". 

Hcıwil•n 9iU..Witmia hl.ti e
aerınde de bu hususıyet •ardır Ese. 
rin ı.mi, 1lk dda GuaBnia yadığı 
ve İbuj Rüf'iön de aynı ısım altında 
cevq "'4ıtt lftap lımnlerlnht aynı. 
dır. 

pya glrmeksızın turkçcye en munl!J 
tercllmenin c Reddetme:. ol&bılece((ı. 

111. yahut ötedenberl alı,tığrınıı bır 

tJibır haline gelmıf olan ıReddlyo 
n n lnıRanılallüeeetini a6Jk'mek mtim 
lıuadur. 

Gercekten her itç &yleaofwn eseri 
• muhteva ltıhıntle lıu lame aını:un. 
clur. G1ıtaft. lslim feylet10tlann111 
dınl t.ıııereye lhoen bırtakı111 meta • 
lhı• ıddıalrını Mrblri ardt lllft nd
cletmekte. tbnl Rıl.,d 1ae ftylescıf ol
malı ıbhartle Gazafflua •Reıld 1•• 
alnı reddeylemelttadır. Onun.cu uır. 
claa abbana ...._ 116ldrin._ ..._ 

JPIJhaldh H~otJunun cTehaH. me111ll1ğınl yapmıya bqlıyan Tflrk
b I, Gazalf ile bmı RO,d6n cTeba. lerhı on beşinci .. ,... ~ 
fflb )erile aynı lami tatıyor Uç 1• feyleeof Hocaotlu da. Wuar ıw.cl~ 
11111 'feyfesofunun felsefi muhakeme- 1 Hl 16 feylesofa ltarıı çıkmakta ve 
lerıni bir mıhral: halinde tophyan b• colı MYdıfl Mwal••• llftln••ti· 
ad. na.lnuı itibarile dıkkate deter il Gualtyl mldafaa eylemebedtr. 
lıliltercim Aaı~ söre bu cTehafiltt ıw,.....-. ,,.A111fl 
teJimeal ttirkcecle CPQcler,., tltlf6n• 
meb demektir. (3). 

(1) Bi. Btnala l'dir: o..a,.ı. 
llwuıf,_,, .na, J.-..ı, c 11 ,. .. 
a. hNM l'1t,._ftni ...,.,cırfıtttl 

~ hlr' da ııcıriln fff o• 
......,.. ,...,.,_,, çolı t10ba" o• ....,_ 
U. ol.dMI_,,_ ....._ ••••• -~ ........ 

(1) Bt. KHı&., c. ı. il/ • ... •a. 
......_ Amıt, cT_,.,. 1111 ..,_-. 
..... cTcıah6> U...Mı ol~ d11 ..,,..,,,.. "" ,...... . ..,. .. , .. , .. 
.. ı. ~ . ....,,,..,... /Qriri.,,,., 
................. ' ... ,,..,.,. ftMtrl .. ... ..... ,............. 
( Askeri 

(4) B--.. Oll ht ..,.. fftl•l TiT. 
ldwev• .-.,. ,,. /ataftfndkiitüplı.Gfl._ 
,.,.ı •rli •• *t er_.,-. .,. ... 
.... - llMik ........... .... 
rta. 8011ıo•ı. itlıilltw• BcınrttG ttef• 
...~Hğı ,,.... 119 tM"CN~ h gı6't 

tcırctltM f.ıril*i Aıa.lr/n,.. role ttOl• 

faHGl ....... 1M-- ..,_.. lc11lf. 

mnm bqa •wtr MrtN• ~ım .. 
lfttm miişktll okluğu tı• Clfl't9" muha

fncaı UftM ~- dtiftln11111111JP. 
BC. il. Be1&w.- · fcılalaı.... ı.a1 B•· 
,.,,ı iti~. Vlll f<hnlı .. ,,.._ 
tcı rtk lıakleutda Malaimot tıerllfl gcı. 

rek lıl&h.li lriitıiplta.ıMJ~Wd•lri frnnııu. 

ea UrCVtnCIJfi goıt~r• k lf>"•tlt • 
m11hure111 loc:GM P 11f. Şe efedd" 
Be11• u eklriır ~. ) 

Vazigel 1 
J 

Rusya imha meydan 
muharebesi 

Yuanı General Ali Ihsan Slb1• 

,....._, _.,,_,.,. ..._, !>l'ferbft .Werek hane aolattm1111 o. 
laft ta14' •le J'Wıank..,.... elınaa. n ~ bftetlelıf llO ptJad• fır. 
Aneak PCt8 .... ba&ıruuwia lı&asi. lıaıı, 60 motörltl •e sırhlı Ulmen .,e 
.,. .......................... • 40 el••rt fn1raın mhnrin olunmakta 
.....,_ Uda\' Mth ,.,..., ... ti- ılı la k8Yfttlerd• • fıl'lta lladar 
mal taraflanncfa Ahit•• ve f ranaıı bir lılWfttha tlmalcle VOl"Gfllol orda 
onhllan &rUlDda JapUN ve CatErl- lannı 180 • Jlt flrbal8 •rtı.ıft 

hea Jtnaı ........ .-.ıs f'nn. T moçenko ordularını, ı 10 • llt te 
UJllD mötareke taJebiie •e akdıle me n de tellpta B ... , onlu 
DÜlllJet Hla• - aerda• 111 tıare. ı tefkU ettitı aaaneıUtt,or.ıa 
betnnl btr Ct'ğ'rafva bm ne z f tle A ınaıılar ilkteşrin n bafına bUr 
yidetmek mümkiln olmamı, v Fran. Sovyet1erdea ıkl bucuk •İl7• ..tr 
sa ..-n müarelleei d..OnaitıU ahaıt olduklarını -.cıylecfüer. S. ta 
Şımd! Uktefrinİ11 lıılrlnd trGne So•- r1htea eonra prek cenupta ,,. j9nk 
yet cepheaınde bathyarak 1lıi aaafta. mert• ~ ,_iden 8bMa " 
danllnl ı .. ı .... -. .. ..._ ._ bu a 11ftle be-raber 11a ıaik&ar it ...a. 
&'ÖD• lıadar ıcra edilen lmba ıaeyman JC11\I acıçmit .ı.,or. Teertlıe ile .. 

inler aruaaa awM eılıı lfıwı uat maluırelıelmnla ltepetnden bl)'tilr •ı Hovyetlerin an\Mlane aU.,.•mlden 
b..._ .,._ pldb • lıan&a olu meytlaa auk.nbelerantn netic:elerile aablUir ld Mil' datn ... 

, ..... ,,. ....... , ...... aitt hepsine lıinfen Ru1a imha meydan keıın 111 apğ• IC't.e Mrı de...-,._ 
atır taer. Derba Hllblik .._m et- ............. .._. lı uip e&eaık. " meydanJaı:cnda llıl MlaamakW11. 
•ı"*91Mr • Bu cephede Almanlann takriben ikı ışa ı.w. SoYJetlerla • lll&lt llh 

Paredi4en bir•• - ADlqıldı. Ba ytı fırkaaı bu taarraau ıapıukta •• mal10Ddan fasla ola uı!rer 118J1pla'1 
•ratwı ~erini 01namü lc1ıı 1 bu mabanbeJen ttalyan, Macar, vardır Ba dört buçuk m01ona yakın 
daha kırlı: fırna etaatıll :rem• ..... lloYU, ltullln " RırTat 'btrfttlerl yf'lrtn, behar fırka 15 bfn Oserınden. 
BQdl, toeRlal', koDMdi 'kı•ma. .. de ııtlrak etmektedir. 8cwJetlertn ba (tÇ yi!ı fniıaJa muadıldlr Füat 
Orada Buım llJ1'9dip 1>1T be , .... .Uertnde ~ fırka kalcfıtı Dek Sov,.ılerin luan meınaı.a. ills aman. 
!ı:alabba aıahml... ınaltm delil• de btr dereeqe kadar larda tok oWu,..._ 4i9PO ln•la"11. 

•nv •a UDi blaata milmkthıdlr. Bactne kadar' (Dcı1>fl,Mı ıaldf• ı. ritlrtt ı ü) 

== E 2 == 

.............. ............ ........ 
Şehırde i,Uyecek . ...... •r•· T._ IQr..r vui,etine tn

balanmn Uc:ret tarifai hazırlan· cib eclilmit ı.ua....,_. Bit u• 
mıt ve Da.ima E.ıaciilDeae •vke- - a m Mı 1W •• 1 h , .. 
c:lümitbJ. Eacüm• ;Jeai ... afe7i ntte ifllll .... Qıfa A...,.." 
yarın tetkik edecek ve meriye~ Belhw JlllW7 d ... seri 
.O)'Jıt"akttr, pliDl:la ........... Mı• I .. ... * ~°" FRANSEZ BiNA- balanla .,_ faali,cleria ... ... 
Si - BeıeG;yeye 'biw miBaaıM keailmit dılil• 
yapılarak Ünyon Fraaaezin tiyat. YeJli ıılwat..; ,..it....._.. 
ro binaaa olarak tnıll.mlmw 11- ~ • '=.__ :-LL.UL•-

. B _ ,L •-~L!L d·ı · ~ ,_. ao_,..._.,,. .,._. __ 
tenmıttu. u ç,uıet ""'"'m e • • .....___ .....__~_..1!... ... 

L d" ft ....,_ ......... __.. • 
meate ır. ....._ Wri Orta Av ..a. * UN TEYZtA TINDA YOL· • 

1 
4 - . • 

SUZLUK YOKMUŞ - Böreqi , ... ..._ d~ Mec~• ıle 
. .._:ı_ _, . .. •• dnleti .............. ..-

Ye .... ..,.._re yaptıan u• tev:na- ...IMi ..-.~· 
tında yolanfuk ihban berine - • "· 
acılıtn tahkikat ikmal edilmiftir. Mac. ~ ~J' ••• 
B,.l~enın vardaiı nebeeYe aö- •arlaraı t.ıihleri :rekcliieriwia aJ• 
JI'! 11n tevzıatmda yolauzluk yok- ni ofmut olaa M-=- ve B .u 
~r. Böreklil ve yufkacdaıtD ay· ~deri u--hki elki,,. k.>k 
rı biı eemıyet kurm.Jan için ya· le!~lf .ıo.tlmi•• leb.Ba ettir· 
pılan müncaaat reddedil mittir. m11t8'. 

Mecart.la 8 da tmn. ar•aa· 
da 1eçt9 •u. Sofpda Mecar 
Mnrif Num Homan i1a BQla•• 
Batvekili " llllMrif ...._. Fılut 
.....c1a bW ldiltür m f edetiniD 
;,... ile iki __ ..._. a ~ 

Nimık Görgüç'ün 
fotoğraf mergilİ 

29 sen.,. yakın bir umaı:ıclaıaberi 
C mhurtyet rPfikham• foto m-.. 
blrlıtını mu•affakıyeU. .... ,... •· 
ltadatır11m Nanulı G6rgt~'On lııu mad
det ı.arfında cereyaa edn bldiaata 
aft 925 parcM&• mtıırekbp btr fo
totnı kanelerl M-rctaı lıuırlachtı 
oı\'renılmııtır. Serıd !5 Wnncııetria 
941 eumarteal l{flnl Emınön1l Balk. 
nınde açılacaktır. A.rkadqınusı ltu 
munffalu~ lloi&Jl tMdk •-
derıs. 

AcUIJeclea 

Di• AdH,eye 
verilen muhtekirler 

lıilllr miiMle~mtea ıinlit de....... 
B.nl • • falri .......... 

lriiltür birfitı lü ......_de.....,. 
.. .. ealri ~·t.a .... u..n.rds 
............ a. INrliiia ...... 
....... de iki milletia dill.n ... 
•• ............ Macarllll'm 
im• 11 tlbl•rimıüe C.. Fe
.._ 8alpranm ... .,.... .... 
carce oldut- w..t etınifW. 
Diiw a-aftu M a. .. ... 
...,... 8alprca k ı* ııl• ...... 
tlap t..a.it edlı ..... 

Mııcaridaa Tl'İanoll " .... . 
,..... 1 ...... . 

Sultuıhamaımıada BaYU&l9 ..._ '-* ......,_ ......... ft diitt 
ı ......... a l'lı• ı..t a.....a ......, ....., ..... w .... 
TA. •• .,,_ .......... --- ...... ~ ili lllllled 
b1n taneaıal. fablf fi7atla •tarak .. biitlıa ) ...... ı 411:. 
bınlereı Mra kar ettiii anlatılmıı. T elmiıs ~ .... • 
saJılplen adi yeJe verılmıetlr Knh ....._ ...... 'ıl•4e ...... 

Ayı"1Ca Yenl Pe&ta• caddesınde a•ilWine r.w.. ,,. ... CW. 
'1 -ınancht ~ yapan hıaan t- tlılulilım fMri cloldorı.lt 
Oıtaı: ile ortağı Sehm de. dtlkkinla. nrmİflİr. 

ı ında 50 cift liaıtık oıaıtu halde 11'.:ı...._ a. • i ·• · 
. - 1 1 -•-11- -·---mueterıh!re kalmadıttnı sıylıyerek ..... om..... .. • a.a.- Q 

Mat aaklamalı aaçunda• adlıye,. •e- ~-"- .._...__ O • :... 
H __,,._. ff -::ra WUIH&J8c 

rllmıelerdır ..!........1- ---- • .... • • * YoGUR1' Y•Rtt.BN ÖLD0 - - .....,.. "1 ;lllw~ 
Fauhte otun• 7• ,, .. ın4• bir thti- llürall. ma .l?uık " ...... 
yar ıtfaıye actcte.btdet yotartçuda •iihm•ıl•ı , ............. 
yetart ~ '9rdn1Mre feftalaptlf, Petlelle .. -rt · ,...Mı 
k&lchrüehtı C.rrahpa"• hamwhMle W,. .. A' ya • 8 IJ t1ıe. 
._lfdr. v.ır.,. lltidıielum...mlı • ı iı .-it 1 7M1a .,,. .... .. ...... "'*""' taatlil...,. sa. ................. lııir ..... 
leymaın• caedi ele morp ka ctml • -.Ilı ••a ..... , f'• Dı' ' 
mıtt.tr. Ooaiaa'- A....,_ s*lı .. Y• 

BuUaa ~ brasö•riURe oQıı. w -.= 0 ti ...... • tw 
ran Fatma adında bir ıladyar kadın b,lt...,_ ... & sa Y-. 
da a.lasında ırezınirk4>n. aanpbn G- ..... ile ele .... Wr ....... 
seııne lıap,lda•ıı" •ıılııtelif ıerle ........ all• •H Llit. 
rlad• yanmak ıllndle •mittir. .........._ s..,ıd ....... 

Şimendifer 
itlareainin yalll11 

hir hesabı mı ? 
ltllfl .............. ... 

kırıler1mı&den aldıjınuı bir mek
tapea, ~r Warulllt.. Ba
ltırk67den Köçikcekmece1e b. 
dar ..ate "1a ••rdltı wı.u.r
.... lblıdllll .... ,,... u,. 
lıaclar llaa • ı r..ı+ .....ı 
alaakte .... ......,, h .. tr. 
., maclifer wanai ... ......_ 
taa ara4Wti ..... '91altN far
kına mit w. at i9tae)'9D aruı 
ıchl .,. tereea ab,ona 1taada 
b6y611 bir 1...ı thlr 7apı10r de
mek.dl' a.1ı: rk6J'Ma K~lkc*
•...,. lltmek •ati7• .... , ... 
dan, 8hbeWea tNM WabonMll 
sHıt tld, hatta le WEillı 1eret • 
mamu. Biırle lıal'lfllı •• ,..,, 
ıa.mnrwr......-~ ... ·-ı ... ...,. ctitlrk .. ,...,. ....... "-' ....... ~ 
........ Jltı<>W il .... ...... 

veNı n• \na w ..,.. 
eelp ıle bu meaele7t halltıtma.bıl 

.............. mıulı ' 1 i 1 H 

~-····· lııRw.. ,.,. ............ ..,. ... 
..... ı ... i .......... 1 .................... , ... .......... , .,.. 

• ,._ ._;a;a .... 
..... ........ liılpi .... , ... 
..... it '. lir ...,... 
...... •l •ı•. , 1 ...... ... 

la -.w.n .le .... 9 •aW.. ............... ,.. .... 
.......... w ...... ,.,. ... 
ebneJ'I tıı fıs -..lwtia. ~ 
tanıftmn s..,et..,. ......... 
dal lra...,. • ı llf • 1 

.. H .... ,.. .................. .. 
tehllpe ....... . .............. ...,. ... .. 
bir uui W.W n -li ........ . 
...................... oJ. 
......... •••ıW "" .... ........... 

Olaa ola ltlMİ .... ....W,.t •• 
........ ti ............ Mİll'! 
..................... Al
maa7a le bir ıaft. .... _,. _ _. 

1aaa ... o1mnt•. -·" taraf .. laiçlHr ........ ı'ı 

dilarla. ................. 'l'Or.A y 

\.._~------------------.1,, ·--====================-
tir. 

iTiZAR 
cEn.,. P-.a ·~· t.fııflwnw ru mısaa eotfufundan b8t'ln bba. 

maıch. ~aıilırimisdea 6dr dileri&. 

Veciullriı ~ 1 
.__lfftı-•ıtt.MS- 1 f 

'-'•· -...... ,,,,. , . .,....... ,.,. 
iCiMeki lmaıldanlflara ........... ,,. Lri•-----~---...,~--,_..~,._.~ 
canlı lt1r eelril nrdllderl ~ın ...._ ~ 

:...-:.: ::. w....:::; = , ~ L - 1 ~~ 
nr. Paha. clliJ'Ull. ti.w1a mü. r··- edla de art6 iNIJim. ~ok 
surla lıer1de soylerım. Onu da ötre. ıec 1'aldım. Nazarı dikkati celbede. 
ninınls. cell. Hem, bırte1 daha a6;vlbeceırn. 

/eri .....,,,.,,,..,,..., ,.. 

......... ,,,_ """' ı..ı. 
idıW. ,,.,,_1.. llENCIUS 

co....aa..ı-.ı• r, ... ... 
adoWr•ıu• ..,. .... ,..,. 
~- Wl Nanllall sbw· cNe 

... h -- ........ atnftakiler
n llıflW..llıım.._ ..... 

retlel'IM 1IJanll. IMnların aruın. _ 
daki r'ıuı•uu .-.~ Cim•_. ........................... 
..... - ........ ., ............... , 20 
_, : .,. ........... llJtlrl ..... il 1 .............. .. 

Yazu: ••r••ll TALAY 

Bııall\ ...... ...._ ..,....._ - Dllı Ma ._, .,_... badnılera .._mesain. 
~ • ...... ,..._ lıılr brilıaör Badr• ••ımta, ..... •ıa.n, yola .. ~ 1ııaasf kune. 
..._ ......_ ııar 'i. ~ clQa.. pirlJ Dlab8* .... llıllll ............ un çıkardıtuu bllmeclltlm bir perı-
,...,_, ._ '>llltmaıb Knlmm P ..... Mı tlllll ..._ lıı idi iL *1. Dh, 1alnıı iıımlnl öirenebıl. 
nnıl •ı 1 111 lntedm. Ba m- ....., .atlll ....,_ dlın, bugOnde kim ofdutuau soyler-
1aama t.relaaa .... Tlıll matlı-. .. it lıielllli. B j a _,... taa. Mil, tl0ıı;ran19 en meaut adamı ola
._ .,, ~r ......._ s.dD oı.. ti. ~ ..... -=.a--~.- - "--' '- -'en --ra nerede 
- ld ... •h••• .,MUlllDll •• --- ·--14 --.- -- -- - ·-- -_. ..._ aruu1a, kasara '* cllll &6tdlll .,.. ....._ lumk=e=dı stıecellwl bhwll)ıfm ... 
briaha ddlal ...ı. bir lrarpnm ldedL - Kolay. Bftf n.,..,e 1'alabUeee. 
ıll ..... kuta ıralmdıta kadar - ..... ..... ... ....... ... ltni&i 11mıll liJ)ma. J'akat, ..... 
.. alnueMt rottar. Benim kitap. ru .... .... .. edın .. idam ........ 11111 1 
lamaı olnuuıum 1nmıda mp1.,.. - .t.lranı '*' l'ula blıma• JtırlmL _...... ...... *" ... ,,. '' y..,. ..... 

~ .W.~v 

Pelu. Aala dı ki. bn a.a • Benı .. ı.c1ı11 airlramı. ..._ n. ta. 
daftt aiae ait &lırer pa'l'Çllnk ,.,. öt- nımaym. 

reaebılecetlm Böyle böyle. bır cün - Haftaya, bacfine bdu •t flJ. 
olur, 'beittht bil-ar iated kleriMl it- nmeyteee Muilm llalia • GlaırL 
renanle bulunurum. O halde, söyle - llJcblr .. , olmu. O ,aao kadar 
bakalım, senı tekrar nerede ıorebı- beni dtıtüııünuntia, vakit PfOI'· Haf. 
lkbnT tı dfodttinll nedır ld, ıta açıp kıl. 

Haftaya bugün. Nımet Hanım- paJlrteaya bdtt Jıafta pltr. 
lara çaya selin, beın o...U bulana- Handan, bu ak tısertne kap~ aftı, 
catım. odadan, rüıglr rtbl cılı:tı, ırıttl 

N met Ha• m ara aıT Nbnet P'ertıat, ytM yalnı. kaIJalttl, Gerı~ 
C n ıl Hanıma mı demek i8&110na. kadının, ıörOnmeaıle kaybohnuı lıır 

Evet.. t111U t.aaMbPsısa bllt,e. 
wa. B.atti, uk sık. oraıa ~ cı&. 

tıtin.l&i de Q"1'endım. 

- Sis, luJıikaten fnlcalhller bir 
111ahl bana. Ne,.._ atnadlnla 
Halen? 

olan bir nayal cibi kısacık bir ... 
anan sarfmöa ertadaa atlıaıftrnu.-.ı, 
delllı:anlnun !ı:eyftni blrdenbin b· 
cıraıttı. Dans aalonuna avdet .aaek 
iatemı,8rda. klabahtı ı~hwıiıe ta 
bmm il 10 · yalms; ..,.dab N. 
..~~ ............ 

Baptta 1QllMU ........... 
.nlacU aUYanam,.dlr - ..,. 
... önea, iMan.m • ltlalt ,.. 
....-... • ..... ,,..sn ı .._ 
.. nn..~-
•!ı:ı-. fitin ... ..,.., .... 
ini tarla etı ı h lıımlb.w. -.: 
ı.. taıln titr t ......... ,.. 

pllaal .....,... ftllllcak tııııa.. 
rıa, laılanıl ... ~ 

• maıiüJetl..t. lırıtlan• - ..... 
Wle&ar.OW..~ ..... 
._... ,.,..y...... a.nrlst
ı,.,_ .............. 

"* ı•ı la Mır Mı 3 llllr. 
......... 1 

7 

1 
_.. ...... ,., blb ..... ... _ ........... .... 

• 
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TASVİRİ EFKAK ~~~~--------------...ı-~-- Sahife: 3 

.S O N H A a ··'E · R~Ol. :'& '. · 1 Maarif Vekili ( Mustafa F&zıl Pasıda1... Fetli Okyıra 

Uzakşarkta 
vaziyet vahim 

ALMAN 
tebliği 

1 (Biriııcf sahifcdeıı de anı) = '=: -:_.... - - • 1 ~ 
t e b ı . OJ ı· lalebt"ye bir numune addctttiımı == ...::.. s' ' ... ~:: 

SOVYET beyanat verdi ==[l~ııı-.~= ~1 
) g burada söyiemek isterim. _'=-~ İyaSJ hrka reislerinin hayab 

(Birinci saM~edeıı d,.ram) • < Birlıı<"ı sa/ıifedeM llerrıııı) (IJirltıci sal {eden deı>an J Ese.sen geçen yıl olduğu gık:.. -m! .ı 
Ameııka arasıııda bır l~arııit lı.u - 6 zırhlı ikadan mürr..kkep 8 oı rlu _ 1 - b 1 .ı · b k h 

ALMAN TEBLİGİ 
lJEltLJ.ltıf, ııs <A.A.) 

Alnınn tPlılıı ı : - Kuv\••tlı lılr hl· 

illa• " altında 111111lı A mt. ıkadaıı 1 n. 
gı.ı.ercycı gıdcn lııı duşım.ırı gcmı ka-
1 ıle i ;ıhlulu; oolgcsınc dahil oJan ıou. 

laı'tl gırdıktt'n sonr~ Ah.an ılentı:KI· 
tıl ı ı tarafınclar. <ınlcııml~tır Gun • 
lerce ııUıen höcumlıııda Alman ıll'· 
rıı• ltılnn t.cıı~ ek un GO lı ıı tıınılıı. 
t.oluk 10 du~rııan t!<aıet geml!l.I lıa

tırmı,ı:ırdır. Bu f!emıJ r ara ırd:ı 
ta11 yuklu üç petl'nl geml i de var. 
dır. Hınıale im lıkler•ııc k.:ır~ı yapı

lan L r g c hucumunda kı duınuın 

d r,0ycı1 b.1•ııılmıştır. 
C ebeluttaı-ık oııunde bir Almıııı 

dcnı:z.altı:;ı do ıımnın bir de"ııye ge. 
rnı lnı b:ıtırnıı, tır. 

Alman Rav:ış Ul)')'nf'('!Crı İrgılterc 
nın t:enup doğu ı;ah llııdeki Uman te
sislerine muteAddı~ hucumlaı yap -
mıtlardır. . ; • 

trALYAN TEHLI'-H 
ROMA , 18 (AA.) 

luılyan orduları umumi karargi
lnnın 603 numaralı tebhğl: 

İngllız. tayyarelen, Sırakıı•a şeb
rine bir kaç bomba ntmı~l~rdır. 

Bazı evler ha!ara uğnınııştır. Sıvı! 
halk arasında ( olu ve 24 yıJralı 

vardır. • 
Ş•mali Afrıka tayyarelcrımiz Ttıb 

rulttald dü~man mevzılerıne kartı 
büyuk bır faal1yet gostermi~lercür. 

Japonya 

1 uımuştur. 

Bu ı;ıırtlar alLında Aıııcl'lkanııı bir 
Japon uını ruzu \:arşısıııda bıtaraf 

knlııc:ıgı ~uplıefı gcırülüyor. Konoyc. 
rıın ı~uf:ı• n:ı da Japonya ve Amc
ı ıka nra anda husule gelen arJaşmaz 
lıgın •lıcrı oldugu zanııcılılınc-kt ~ır. 
<. un).;ü l< 0110) enin t:oo eve ite goıı. 

derdıgl mes:ıJda Ru~yaysı karşı ha
ı <:ket serbt stlııı istt:diı::i 110;; hmmek • 
ttdır. 

J:ıpon buhranı Aıaıcrika ve Japon 
gnzdcleı·i arasındıı l:ııı· mUnakaşa) n 
yol açm ştıl'. Japon ı:azeteleri Ame
rika) a m ~dan rıkumakta, Amcrıka 
ı.ı;uıet ·le de .J p ıırn yüzünden 
maskeyi attıı,:111.1 :.a ı ı;t etmel.tedlr
ler. 

l'zakşa ı kta 'aziyet. çok nazik blr 
devreye glrnıı ş, hel' an bh· çarpışma 
munıkun görulnı"ktedir. 

Yeni kabinenin aalibiyeti 
Tokyo, 18 (A.A.) -- Doınei ajan

sının bıldlrdiginc glirc yeni knb.neyı• 
(mılletl harp ve)a ııulh" ıevketmek 

salahiyeti vcrılınlştir.) 
Amerikan 1remileri Japon ve 

Çin ıulr.rını terkediyorlar 
Vaşington, 18 (AA.) - Snlihi

yetli mahffilerde söylendiğine göre, 
Amerika ticaret gr.nıilcrinin hepsi, 
bahriyenin cPa ifıktcki rnziyet> di
l'e vasıflıındırdığı clu runıdan dolayı 
Japon ve Çin ırnlanuı tcrketmf'k ti
:tere emir almışlardır. 

Japon halkını hazırlaca 
Tok~o. 18 ıA.A.) - Mallye Na

zın Akinari Kaya, Japon siyaseti 
e.qa!lma müstenit cÇin hii<llı<eAf> nın 

• halktan memleketin harp bany~lnln 
bir an evvel tekemmülüne çalı~ınayı 
im!r olduğuna beyan ~ lemlş, halk 
ıçrn cvaıiyetln vahametinin idraki 
ve mahzur ve ınahrurnyeUcre katlan 
mnk lüzumuna> işaret etmiştir. 

nlh•Jat harbe 
karı,ıyor mu 7 
( 8afma.kalıde1t dıu.m) 

Çanı Ka)· Şek'in eseridir. Za· 
nıamn en büyük milli kahraman· 
lanndan biri olduiuna inanmaL 
lizrmgelen bu iradeli ve kudretli 
adam, A\ rupakiri askerlik va 
11flarına bir türlü a.lamıyan Çinli· 
wcfen deame çatma ~kil edebil· 
diği kuvvetlerle Japonlmn. ÇiM 
muıallat olJukl•ına birkaç ,ı~f• 
pi.sman edecd& kadar hüyül& itle• 

aörınüttür. 
ı,te .haponlann batında bugün 

en miibim dert, bu .onu ıelmiyen 
Çin seferidü-. Japon ~rduiu ~a 
donanma11 da bu sef erın nu&eıp 
nldugu hı.yal inkisarlannı ve za
yiatı elbet herkesten iyi takd11 
rdt:-cek mC?•ıkidedirler. 

Ondan dolayıdır, ki bir taraf· 
tan bu seferin Japon maliyH:nd." 
IM"lıııt rahne1erle insanca sebebı· 
rt verdiği :rayi.atın teıiri alrında 
il.f!n, diier taraftan Çin sef~r~le 
lcıyH ec:lilmiyecek kadar bııvuk 
)eni bir gaileye atılmada tered
dıit etmeleri ibtimali de kuvvet· 

lidir. 
Vakıi Japon milliyetperverle· 

:.Mumaileyh, ayni zamanda mU~bet 
bir şekilde hü'kumeUe işbirliği yap. 
ması icaıı ettiğini öylcnılş ve cbu 
ş&l'tlar altında iyi zamanlara ait biı
hayat tarzı lııteııilmiyec.·eğlni> iftıde 
cdl'.'ı rk !mzlerlnl bltirmiı:;t1ı 
Hullanda Hindi.stam tehlikede 
Ncvyork, 18 (A.A .) Jlolandnıım 

Vaşington Sefıri London, Anwrıkn
nın F<'ll·nı~nk H ıncllatanınn bl I' an 
evvel hıı ı p malzemesi glındcı ınesinl 

ı~tf'nıl~tir. 
Yeni Jupon kabinesi 

Tokyo, ıs (A.A.) D ı.ıd ııiıın!lı 
yt!nı kabinenin şu suretle t~ekkOI 
ıtı ni bıldirml'.'1.tedir: 
Başvekil, Ha bl;;e ve Dııhıllye 

18:z;ııı: Geneıal Hıdaki Tojo, 
Bahriye Nazırı: Yoko.,uha üssO 

kumandanı Amiral Shııı:eneıi, 
Ma,iye Nazırı: Oklnorl Kaya, 
Ticaret ve Sanayi Nazırı. Shlnsu

ke Difshi, 
Dr.miryollar ve Münakalat Nazırı: 

Na~azakl deniz tezgahları Telsi Vl• 

Amıral Kenterajlma, 
Diğer Nezaretlerde değişiklik ol-

mamı~tır. 
Mü!t~mlekat Nazırlıtı 

Tokvo. 18 (A.A.) Yeni Harl-

N 11•1 Amiral To~. ııvnl za • 
clye az l d 

d Mfı~temleke Nazır ığını • 

d 'L u;m"'i ugunda anudane muhaıehc u yı ua ınü:a a a yüksek o T f lk Y z· ş 
an 1 arct olan l\lnrcşal Timoçcnko- ler cere'-'a'l . . Muha t"be· kullarımızın aldığı netice erı <>e· • e ,. a 1 9t azan : i y. aklr 

nun kumanda ettiTrı Sov.'"'t oı .... ular • . " ctnııştır.. . . ı. "" 
t" .n .., }, r ''il k re& okull~r. cr-rek talebe ana b -·-······--·--·--··--···-··-ırıııpunu tahrip etınlGI . r "'1 ıass.:t garp Jstı ·amctıııoc " ,,,~ .. 

l\Juhnrcbe sahasının eıı~~· 
1 1t 1Jd,.tli olmuştur. Burada Kı:d- baları bilsın iç.ın neşredcc .. ğıın Merkezi Umumlyide lskat için bir baskın 

f uşıııan< an ordu dü"m 'dd ı b' '-· Gti:ıdüz tcı:ebes.ınin aa'- ısınc~kı h tem z!ırımesl İşi ch:vnm ctıııekt•di • " an:n fi et 1 ır IW•Ç " p &raketinin teferruatı kararıa,11nldt 
Bu muharebelerde şimdiye ~nd~r hucı.munu. ~eri püskürtmlıştür. aıt·ıı. bu l:u•uınumuzun henı cor 

G4Kl96 esir alınmış, llOi tank h 16 teşrınıcvvelde Moskova cı_ düğü rağbetı, hem de daha kolay 
t l.f t r:9 ' rnu v<.ı?ında 14 Al t yyarcs· dı-1 gelısme inık~rılannr k:ızanmnkt~ e 1 çnp a uw29 top ve sayılması . . . .. man a 1 • .. 
mümkün olrnıyan miktarda muaz _ 1~unılmuştu~ o!Juğunu bı:te gÖstermıştır. · 
1.am barp nıalıcmes1 i~lnam veya • Son sekız gün içinde Kızı·oı· Ankarada kuracağımız ) uic 
tahnp ohınmoı;:tur. ~u kumand,1nlığınca hazırlana11 ırk Teknik clculu ile lstanbuldakJ 

D şmaıun kanlı zayiatı vahimdir • ..,ovyet kıtoıl~rının Odeşadan tah_ Y lİkı;ek Muhc:ndis okulumuz br· 
Bu har<'kiitın tahakkuktınn l\fare.. ~ıyesı İfİ zamanında ve büyük b=ı rııber çaJışııklan zaman ~md lcin· 

şal \'on Kluge, Gımeral-l<olone Ba- ıntm~mla yapılmıştır. Od~ böl den daha ı:eniş olçude lalcnt ıleı. 
ron Von Weıchs, General_ Kolond g.;:mıde vaLıfel rini ifa etmiş olan yıllarımızın bı. alandaki ıhtıyacı 
Strnuss ımlularilc General. Kolonel kıtalarımız deınanma tarafından na ıı.ncak cevap veıebılecek ın:· 
Ho•h, zıl'hlı kıtnlnr generali Rein- Lüyiik bir intiumla ve hıç .tayıat retle yülc~ek ıelımık elem nı ,.e 
hnrclt kumandasındaki kuvv<'tler i~ \'erıneden cephenin başka kcs:nı- tJştır,.ceklerdır On bq •<"ne 11nr. 
tlı ak c) lemlşlC'rdir ler:ne naı:lcc!ılmislerdir. ra tckmk v~ endü::ıtri işlerındf. 

OQeıaam hali Sovyct kıtelar:nın Odeeayı ıah buguıı çekıığ;miz s kıntılan ort ... 
Roma, 18 (A.A.) - Ste!anl ajan. liye etmek mecburiyetinde k.ıldık dan kaldırmak azmındeyız. 

ıııdnn: !arına daır Alman radyosu ıara- 1 Kitap İfİ 
Odcsa cephe indeki Stampa gaze. (ıııd<1n yayılan şayialar hıçbir lstanbuıda kıtap mcselesı ilt 

tc,ıı nın muhabiri blldiri~or: t>.sas:ı istinat etmemektedir. Ha- dt"ğıl. lut:ıp işıle mt· ul oldum 
Odcsa muazzam bir alevden ibaret kıkatte Ocleflttnın tahliyesi Alınırn Halledilmemiş bir mesele olarak 

kalmııtır. Bütün şehlr kor halinde ve Rumen kıtalannın tazyılu!e Maarit Velc1!lığinı bu husust'l ''· 
bir ateş gibi çatııdamaktJıdır. Her alakadar olrnıyan strateji sebep· gal t"den bir davamız )"oktuı. Is 
rarnftn evlerin tnhtnlnnnı kemiren leı dolayıs,le ve Kızılordu yuk- lanbulda bir kısım kıtapların bu· 
ateşin sesi ve yıkılan duval'iıırın gıi. 11ek kumanda heyetinin emrile lunmamaın, basma ııayısındukı 
rültfiııfi işltllmektedir. Eskiden Ka- 'aı.ıılmıftır. Bu itibarla Odesa ekr.khkten ileri geldiği için. ta· 
radenizin fneist !'ayılnn bu ş<'hlr et- mıntakasnıda Alman ve R'.lmen marnlanması tertıbah afınmı, ve 
ıa!a büyfik bir hararet nc~retmck- kıt:ı!c•rının elde et·;kleri ganimet bu kitaplıır c.ltlenmeleri birr;lcçe 
tedlr. Hafif bir rüzgar yanan pct- !er tı.tkkınd,ı Alm~n kumandan\~ aat :s yerlerimizde pıyaaaya aızc 
rolün ağır tozlarına knnşan sl)·ah i':ı tarafından ileri sürülen iddialar dilmistır. Daha da nokaan olursa 
dıııııan stltunlnrını sürüklcnıektcclir. · d ı eııa!S'L tefal,ürlerden ibarettir. ıtıNım e ı ebıle.cektu Kagıt, 
Şehirde mahsur kalanlarla muhaclm - ..,... harf cilde ait iplik ve tel eiDı 
ler haftnl:ırdanberi bu cehennemhı ıno ova · 1 • 

l:ondra ı 8 (A.A.) -
Mo.ko 

maız. eme eıımız vardır. Bıınlaı 
içinde şiddetle çal'pışmaktadıı·lur. b J d 

vadan b"t...ı · 1· u unmasa) • o uman hakJta 
l\'uh:ıbir, 9 uncu ve 18 incı· "-v- ı <llJJ ıyor· b k ~ ~ ...,... M k · . . • ten ır İtap mescf Psİ olurdu 

yet ordularının hezlmeU ıızcrlnc Ç('n . ı os O'\ii4nJn açık tehır ılan e • •• • • 
~r içinde bulunan kuvvetler için 

1 
dıleceği zanr.edilrniyor. Sovyeı Sı.MMye VelUllıgmın müme·a~l· 

hiçhir mukavemet ünıiıli kalmadığını ı dr \ let merkezinin icap ederııe 80 eılahle lıtanbul haıtanclerının 
hntırlatmnktndır. kak muharchf'!crine tahne olaca - def?erl.i başhekimlennin de bulun· 

Dii•f'r taraftan miitı>maıllycn li. ~ı tflhmin edil , - dukları bır toplantıda bilhnsaıı 
I) or. 1 l".' k " l 1 b. d manı ve limanda demirli bulunan ge Gelen biı habere göre, Şf'hır ıp r a ıı tesı ta e ısını. llha ra, 

nıfü ri bonıbardınıun eileıı Vf' ~ıkıştı- !'l r,.fında <:Lhenneıni bir muiıare~ ~at b0ır :nııb~· t.- has.ta gorebılnıesı 
ran SLukalar denizden yapılacak her be cereyan et kt d ıçın nıv~rl!ıteye aıt yatak adet 
türlü tahliye hareketine mani olmak Hiik~ mMe ek ır._..a lerinın 350 400 kadar arttırma11 

- Mcrkez.l Umumı azaları, fev
kalade vıuıyetler karşı ında {evkn. 
ade tedbırler ıtt1haz edecek vazıyet

te d ldıri r. Ve hep i de, Talat Be
)ın nufuz. ve t~fıl al na gınn~tir
lcr... Iluguı kü l\I ıkc:tl Uınuınlyı 

teşkil edenlerle f rka ve cemı:ı; et te~
k ı ın tı, te.hlıkclı bır latikbale doğnı 
uvarlanıp gidil or 
- Pekiili .. bıına çare1. 
Sapancnlı Hakkı Rey, şu 

ortaya attı: 

Çar .. Babıiliyı nasıl bastık_ 

ve Kamil Paşa kabinesini nasıl de
\· rdıkse, Mı"rke7.I Uman tyi dr b. 

rız. Heyeti 'Merkezlyeyi i kat. ede
riz. 

"t-"l pb5i;ı eti, ş mdl de (Cemiyetin 
tim•al!) yapmak istıyorlnr .. oı1u )' il 

• 'uk eltmck.. 1 .t • ıı .ıl. 

!erinde cnnlnndırdıkları (Tı•ran in -
p ı ,ıLorlugu) nun taht na ad r çı-

kıımuıyı dusünuyoılardı ... Enver Pa 
anm et.rafına toplananlaTın ıçiı 

ır :rnmre dnhıı vnrdı ki buıılnı da 
rke ın bil l rı d lka\uklardı. Jle 

çın, dıgcr lı..yalp<'rC' t zümrenin J. 

' n duşünduklcrinl baraı ttle kabul 
cdlyoTlar .. onu I' atir araaına karış
ırmnktan bılC' çckmml orlardı. 

Eh .• Enver P ,a da, nıh.ıyet lılr 

in~ndı. Ker.dls'ı e zorla azııme tel-
- Olur mu?. kfn eden bu ınnnlann anı ında, ar-
- Olur... tık yavq yavaş eski tevaztnnıu kav-
Ba kın teferrtiatl, clerhal tert p C- betmiye başlamıştı. Böyle olm Ha 

d1ldı Eğer He'.V('tl Merkez1~·c, dl'ıhal· bert1ber, müvazen~ln1 çok iyı idare 
l tıfa ctmfyecek olur a, silah kulla. cdıyoıdu. Gençli Hne ve tecrubesh
nılmıya bflc karar "erildi. liğine raimen, kendbinl dıle du" -

Halbuki o esnada, Heyct.i Mcrke- recck hareketlerdrn ş'ddt"tle içtin p 
"tiyeyi teşkil eden zevatın beJNd, a- gfü~terlyordı.ı. Bfitün zevk ve sefahat 
gır bııtlı ,.e ciddi adamlardı. Klemlerl kendisine karşı tamam le a.. 

Bu ltarar, pazar gthıit verflmftti. cık olduğu lıalde, bu llemlerln J.a
lki gün sonra (\•ani, çarşamba ı;ru. pısının önünden bile ~mlyor. ırki 
nü) dı, kararın tatbilnna geçflecek- içmiyor .• nefsani ibtlraıılardan bUs. 
U ... Fakat ı•akup Cemli Bey ile Sil. blltin uzat yaŞJyordu. (1) 

lryman Askerl lky, bu 1çtlmaı Ta. Stın derecede güzel ve sehhar olan 
12.t B~·e 'tıabt"T ..-ermfşl<"rdı. bir Alman Pı·ensrslni ona musallat 

Talat B1>y, bu karaı dan o 'kadar etoıivlerdi... Fakat Enver Pa.şa, bu 
~a~ıroı ki r \'eli inanamadı. Fakat harl\:ulide kadının karııısında blkı, 
yaptığı tahktkat mftııhet netice ve. taı lı::ı!!tlmlt .. büyük bir ciireUe ona. 
rlnce •ariyetin •aham~lnl anlıtdı... sına giren PNnsni yalnız bırakcırak, 
Derhal Enver Pa.-ya müracaat t>ttl. hiçbir maddi Zl!Vldn 'kendisini -mat. 
Ancak onun müdabaleelle, Cemiyetı 1 IOp edemlyect-ğini lsbat eyteınl ti. 
vahım bir lhtllifa dfişürecek olan 8 1 E p .. t.J un ar, nver a .. nın .. u"' e ı 
bü)•ük bir vakanın öntine seçebildi f1 ldl v k' 1 ln d b · tanı an . e ra ıp tr e e o 

••• umet oa ov-• t clb 1 d" " d"k T tadırlnr. ıçın '" ı• rr uşun u . lll la· 
Rııııwn taarrnzu pek şiddetli ol· ayrılıyor , ı ff'b.-si ve staj yapacak olan h~k ım Enver Paşan~n bu mUdahaleııf, ha. 

muş ,.(' Oclesııyn hfikim kalelel'in . Londr~ t8 (A.A.) - tngııi'Z. adaylarımız. fazla hasta ve hat·' k,katen neUcuı vahı~ olan bir hi-

BRi'Cda tefevvuk 'keabet.nnoti. Fakat 
onun bir de zayıf tarafı vardı iri o 
da, hayalpere. tlltil'dl 

znptı imkanını verml'<t r. dıplomatA mümessillerinin Mca. tayı fazlıı ~ürerek meııleklerinde 1 dl~entn önüne geçmietı. Fakat, (Ce-
Fin tebliji kovaJan aynldıklarına daır vc~i· tat•ıiki bilgıler ve melekeler krı· mıyel) in _ık: cepbeye ayrılmaıını 

HclslnkJ, 18 (A.A.) - D.N.B. : len habe.r henüz reamen teyı~ z:ansırakları içın bu cihetin ustün. nıenedememıştı. 
Fin resmi tebliği: edılmemı, 11e de salahiyettar b.r oe chcmmıvctle dunrıaktayıı. ittihatC"ılar, yekpare bir yalçın 
1 Dkte"rin tarihine kadar Fjn ku..- membadan lngiliz aiplomatik he· M·· baL- al'- . kaya manzarası qostermekle bera-

.' S Uü -- .. n vetleri tarafından elde eılilım mn. yetının ovyet hükümet mt::rkezın C Ler, içlerinden !kiye nynlmışlardı ... 
vaffakıyetlerle ahnnn gannim hala. den ayrıldığı bıldırilmektedir. 2 4 'ıııvenite. konuıunda ılten. hu Bir tarsJta, - başta Talat Bey olmak 
"nsı a9a~wn dercedllınlştir: ıaatlenberi muhtclıf mııhal:u. ve benzerı müeuesclenml'Z.e alı· üzere - Meıkezi Umumi nzalnrı .. ve, 

Fin kuv~·ctlel'i Sovydlcıdcıı, lllOOO d-:!ıı yabarı<.ı diplomatik mümcı· nacıık talebenın tahdidı ''ın dü· Kara Kemal Reyin avent>sini trşkıl 
tiıfc-k, 2500 sert atl'şll tiıfek, 1600 aı'ienn l\fo:)ı.c•v .. dan ayrıldığı ha ~nulcn hı..su•lardan da bahsede_ eden, hanuıllar, kayıkçılar, e<ınaflar 
mıtralyöz, 1000 den fazla bomba to. b"r \•erılmektcdn. yım. ve sa1reden mürekkep bir kalabalık 
ııu. 1040 top, 30 milyon mermi, yüz Bu cümleden olarak Sovye~ l ıp Fakültesi, Fen ve Edebi. vardı. 
lı nlrrce bomba ve el bombası igrt. hı.ikümetiniıı daha doğud" bıt ~·nı Fakultel,.riııin kimya ve coğ Dl~er tar:ı!ts da 
nam etmışlerdlr. • h ki et l kt td a... aa f b a ı tb'L d gP.nç zı1b!tler-

I
",. re •~ta de ı mHı k".ko u ... d. ly· r• Y• ttt ' ınrn •n. t• ... ta • da m'ltrdılıep olaa - murahhaslar 

Tabı lrı edilen otomobil, kamyon enme" e ı!:' a ı aten ı•> c,. ırap etthdJğmden buralara oele· !lf • 
k h 1

• • S h"k~' "" m etütler, lı:ltibi meıı'uller, bfiylik 
vr zırhlı arabalann rn!ktnn 120 ye matı eyet erJD ovyet u ume ede talebeyi elimizdelı:J kadroya, 

· d' d k ı ki .. 1. • ve küç!ik rfitbeU zabitler ve hatti b:ılıi: olmaktadır. Bundan başka 400 t 110•2. ın e a aca arını ıoy ıvc maddi imkana ve ihtiyar• arir•. · 
k 

-M k k - - • "' hır hayli mtine-ner ıılvı11er Envc,. 
tı aktur ve 2000 den :f'azlıı. kanı~on re oı ovayJ ter etmeleri Sav nııbetlemek için incelemeler ya- Pa,an t f 

1 
' 

alınmıştır. y t H . komis . . d pılmaktadır. Müııabaka ve ıe'"· ın e ra ına Uıp anmışlardı. 

Kabraınan•ığına, bhzat kendisi ile 
ınanıyordn Ve, bü) ül; ı,ier içın ya. 
ratıldığma kanaat be liyordu. Hit
bır tehllke onu korkutmuyordu. Her. 
hangi milhlm bir iş ve hii.dl e kar. 
şı ında derhal kararını ver°)or .. h ç 
duşünmcden atılıyordu. 

Balkan bn b uın yıprattığı ordu. 
yu, bir aııd:ı tamamfle zinde bir ha. 
le getlrmıye karar vcrıd~, d1>1 ;ıl 

ıslahata glnıımlşti. Fa'kat (oıdn 

gençle~tlrmekl namı altında girısl n 
ba ıslah11ttn bazı nıü"aıene · ı k r 
yapıldıfı ~ ıı bir hayli mcmnunh e • 
sizllklcr ve İlkiyctf('r başgô~tt>rrl 

Cemal Paşa, hatıratında bu ııda_ 
hau föyle hulasa ediyor: 

(De •avıı t1•r) t e b anc.ı}'e 
1 

. he'~kırı_.ın ve a · .. Bunların muh1m bir kısmı, Envcı• 
Elimize geçen at adedi 12500 den na azı kımııc erın u umet mer- mt: sıstemine gitmek zarureti kar p t ld 

f d k • ki · d • aeanın reıım mev •e makamın- ( ) 1 azla ır. o?zını terkettı ennı veya edt"cck şısın a bulunuyoruz. da • 1 d ha' 1 A man11ada at~e?ıtiliur bul 11 

1 • · ·· k d' n .. ya e, onan ta ıyetine merbut d ğ . 
25 haziran~n 16 ilkteşr1nı ka- emıı gosteıme te ır. Yurd meeelai bula rl d V k U u 11 .ra1'Uıft, oradakı Tıırk ıııı Alma• 

H ld h ·· L~ • b nayo ar ı. a t e (hurrlvetın do ıı bl 
dar Fin hava kuvvetleri ve tayyare erha e uıı;um;tın aşka bir iki ıcnedenberı Ü.tünde dur- timull) diye ad •erdıklerl • _ j 

8 a_rı, oı 11 
,. tecrubedrn 11ıçirt ulı 

il:ıfl bataryalar Sovyetlerln 171 yere naldJ Sovyctlenn hçr zaman· d • bu kuv iııtmaıılıır .. 
b b d . h b d ugumuz ant.ak mevcudun genıt -.-.... --···· .. ·----om ıırdıınan, 896 avcı, 29 keşıf I an zıyade ar e evl\m etınıy::: !~ınrııi şeklınde ve az niıbettc --............................... • • .... 

rinin istili erzu ıre emellerini bv 
aünlerde büsbütün tahrik edf!celıı 
ortada yeni bir vaziyet d~ yok 
değildir, ki o da Rutyanın ugr~~· 
selmekte bıılunduiv t0n. maıl~· 
biyetlerdir. Bu mağlubıyetlıerın 
levaliıi Japonya için iyi bir fırsat man a 

üzeılne almı~tlT. letkil etmd"edir. 
Bihun•ı, ki Japonyanan ta 1 

t.a:;yareslle diğer ne•lden tayyare. azmetmiş bulundulı:larını göıı·e~ · A m er •• k a d a' Mallye Veklll çue bulabijdığ.imız yurd meıaele-
lerini düşürmüşlerdir. termektedir Hükumete ait evrak. t1nı. bu yıl lcôlcten olmaaıa bıle. lataabuld• 

Bundan başka Finlandiyalılar 27 v" c!o•yalar bırkaç hafta ev\> f"l bu huııusı •• lt. s·kıntıYJ hıç olmaua 
tayyare •e 8 tecı·übe balonunu ıd- Ka:z:;ına gönderilmlftir. 0:-ada yarı yanya irıdjrecek ıureıte hal 
lam olarak ele geçirmişlerdir. yalnız Sovyet halkının Almanla · !etmek için tedbir alma yolunda· 

1894 senesinden, yani ilk Japon - .;ı1:t&;ııw1r42 
Çin ~uh11t,.besindr ' ri R1.1sya· -·- • 
dan aoracal: hesapları vardır. Bu - R u • ' • 1 m h ~ 
bu.aplan ı 904- ı 905 mub·r~bl!· d • n 
ainJeki luw:a ve denaz zaferlen de m • y 
tasfiye etmemittir. Japonya U· m U h 8 r 8 b 8 9 1 
zaktarkta Ruılarla çok esaı~ı beM (llctrıd ıalli/ffln cüııcweJ 
tap aörmeyı milli sayelerı~de~ la n aıkerlerle biç olmaz•n 
ltatmda bilir. Rusyanın buıunku da hasır n.ı telikl ederek topluca 
~a7.:yeti de ıeçınİf heMplan ta •. • bunun yarısını ı fır'"-ların ıııevcutla-

k · düomtm ş ,... 
rnamile temizremek için c;o mu· uır Idukları kabul olu. 

ın doldurmuş o . aait olabilİ!'. Fakat Japonyan rını d kadar Lenıngrad, 
k ık b·ıı şını ıye lturün Rusyaya tecavüze • 1!" na 1 r. Kırımda nıııd~. 
A l ansk, Odeıa ve 

ma11nra mibaniki ıurelte merı• r. urın bsur kalmış bulunan CC· 

lıa ve lnıiltue ile de harbe ıir· faada ve ma k d r Sovvel kuvvet. 
• .. 1;z fırka a a ' 

me•ini int:.ç etmek tehlikeaı ..,.r. ıııan ı~ tenzil edilınce, ke1.a 
1 i beaaptan 1 

dır. er' k d niıi muharebe ıı. 
• __ ..1 h Kl ef ve Az.a e • d 

Acaba Japottya bir-• elll Y esi düvmü~ •• an ye 1 

Cin gailesile uğrafmaJ'l, hem de r111de top~c\ b: defa Brlyansk vı 
Ameor:a..- ln•iltere ve R•:r• ile Sovyet oı· uaı ~ lmuı bulunan altı 

·- - d . a'da ıısır o harp etmeyi söze alacak ka ar Vıyazm edi Sovyet ordusu, ccnıan 14 
kendinde" emin midir? Yalnız veya Y veya vasati bır tah
.:lapoft7•nın bir tek timidi olabi· Sovyıı\ ord~sı~ da yeküodan düşli· 
lir ki o da Rıaya ile harbe cirit- mlnlı uo e~:r~n elinde bugün Onega 
~ı.İne Amerika ve fngiltereni• Hince Sovr k: denizi ıahıliııe kadar 
eeyı.rcı kalmaaıdır. Bu ihtimalJ gölünden AS: hede dağınık yüz fll'
de büsbütün yok addedemeyiz- olan genıı c P ıcuvvetleri bulunduğu 
lk> Anglo-Sakeoa devletinin Al- kııdan daha az Alman resmi teblig
manyayı mailup etmeden Japon ıııe1dana çıur. 'varında müteaddit 
ya :ıe de bir gaile çıkarmaktan leri Viyazma cı kuşatılnue oldu· 
çekinmeleri mümkündür. itte Sovyeıt ordu~arı:; civarında da üç 
yalnız bu takdirde Japonyenan ~unu ve ~rıy:un çevrllmle bulun
tereddüteü~ harb. pifeC9iia• Sovyet 0~ usu f.tlerdi. Her ordu l1l 

hükmolunabilir. Maamafı1a eD cluğunu bıldlrın ürckkep olsa bu 
ğ fırkııdan m 

doiruau, uzu• uzadıya faraziyeler aıı 1 on d ımha veya esir e. 
ile met1ıal olmald.aaaa birkaç si• iki çember ıçf n • tlerinin altnuv ve. 
daha beklemel&tir. General Te- tlilın Sovyet ~~de n ibaret oldnf'11 

· tır .. a • 
vomm takip edeceii aiyuet rulıa- ya yetmıo B imha muharebe 
" d 8 çıkar. u 
yet önümii2deki hafta içiacl• laer mey an • Alınanların eline gc. 
halde anlatılacaktır. leri netlcesınde d bu tahmini t.eyıt 

vtRt .. ...., ıt n • :miktarı a TAS r.r ~ c:en Hlr . di bu kuvvetlerın im. 
........ _ ............................. .._._. etmektedir. şım Leningrad, Mur. 

Ta•Yirl Efklr basından ıonr•.d rnahııuı bulunan 
mansk ve Kırı°:t \ariç olarak, tek. 

Ni•ha•ı (S) Klll"qtu So..-yet kuvvetle cephesinde Alman 

1 
Nrkir• Bq mfl Sovyet ııa~ ine kare• ltoyac•k 

' 

Abo.e ~aiti _z..-.. ..... )aarılcewlf v- . ""- taarr.. ırıfktannuı ceman 
~700 K So..-yet fırbları olduğuna şilpb 

Senelilr ............ UOO Kr. r. yuz fırkad'ln atak•_, Bıyalistok ve 
Altı aylık ........... 7i0 > UiO > D ba P""' 
.,. 800 > kalmaz. a -...-1-tnde de b•ı u~ a;Plk ............ 400 > inıık . ha 111ubareucı .. • Bir ajt* ............ liO > yektur. il Ull kalan roptan Alman. 
DİKKAT: çok Sovyet ~ır cHi1111ilftll. Su da l'oo 

I>ercolualnU'arı ıwak la4e rt==•J. ların elill• ., r 

İlkteşrin ayının baoına kadar Ftn 
1 
ta klu'ı açt,ğı mücadeleyi ırlne yız Bqvekilimi.zin emn Ye ten· 

kuvvetleri 46000 Sovyet askerini ~imek değJl Uralın doğutund& eıhı ile Vali ve Üniversite Relı:tö 
P.~ır etmleterdir. haznlanan yeni ve büyük cMJüı- r6, Partimiz batkanı YCT bulmak 

ttiyı ıdare etmek de kolaydır. için ödevlendirilmi,lerdir. Ken · 
ınaıuz ve Ruaların 

tayyare zayiatı 
Bedin. 18 CA.A.) - D.N.B.: 
Salahiyetli Qlr kaynaktan blldi . 

rıldiğine göre, Almıın hava kuvvet,. 
leri 12/18 llktetrln gtlnlerl Earfın. 
dnkı hafta esnasında bir sıra parlak 
muva.f:fakıyetler kazanmışlardır 

İngilizler 8/14 ilkteşrln glinlerlnde 
85, 16/16/17 ilkteş-ln gecelerinde 
Mano denizi füerinde 20 ve Alman 
topraklanna yaptıklan akınlar ne. 
tlcesincle de J.O tane olınnk üzere tşbu 
hafta içinde 115 tayyare kaybetnılf. 
lerdir. 

Diğer taraftan hava muharebele • 
rinde ve fnglltereye karşı ya'Pılan 
akınlarda Alman zayiatı yalnız on 
bir tayyareden ibarettir. 

Alman hava kuvvetlerinin taar • 
ı uzları ile gunHlk Sovyet uyiatı lıe 
takriben yllz tayyareye bali~ olmuo-
tur. 

!& 

•müne getlrllince Rusya imha nıey 

dan muhaı ebeııinde Alnıanlann ""° 
rnüttei.iklerinia iki yüzden fazla uı. 
menlerine karııı, ancak ytizdl'.'n da. 
ha az fırka ilt SovyeUe.rin, Moskova 
etrafında, Harkof civarında ve Do. 
natıı bölgesinde ancalı:: aon ciddi mu. 
kaverr.etlerlnl yapmakta oldulcları an 
'atılır. Bunlar da kırıldıktan 80!\:ta 
Rusyadaki mukavemet, 1871 de~j 
f<'ranaız Cıiınhuriyetinin mıılcavema. 

Une benzer bır ıekil alır. 1870 • 71 
Alman-Fransız hnrlıinde nıuntazam 
Fransız ordularının inıhaaından ııon
ra FransızlaTın, Gambeta zamanın. 
dakı yeni Cümhur1yet orduları yedi, 
sekiz ay daha Alman istila ordula. 
ı ına karşı m.ıka.venıet göstermişler. 
dl. 

Eaki ot·du kumanda'llaruıdarı 
Emekli Genertıl 

ALI IHSAN SABIS 

Kalinine mulııabi1 turnn dılcrile tenııııı ettim. Bu yıl, için 
l .ondra 18 (A.A.) - Mnsko· de bulunduğumuz Mrllara ve ım 

\•11-la çıkan Pravda gazetf' .. ı Rus· kim'ara ıöre bına ~e te9İaat temi~ 
!arın çartamba ıeecai Almanlan olunabilecektir Fnkir talebcmı· 
1-:alınınden tardetmek için mu ı.ın bizi çok Ü7en güç prt YAtama 
vaffak1yetlı bir mukabıl taanuzd~ sarılarını kolaylaştınp daha ra· 
bulunduklarını yazmaktadır. Tny hıııt çalışma1arını temin edece~i 
)'&relerin hıınayesinde hareket ,.. mız günler yakındır. 
den yüzde~ fazla Alman t~nkı r.--------------
Sovvet müôataa hatlanna gmııı 
ye teşebbüs etmışlerdir. Alman 
hı.r Ruslaıı daha İyi bir ıtekild~ 
muhasua etmek tÇİn para,Ütçul- r 
indırmişlerc!iı. Rus)ay parasütle 
ın,.n Almanları imha etmışte'r "'e 
} enı mevzileıde toplandıktan ıon 
ra motoeikletli kıtalann ve top
ç.unun yardımile bir mukabıl <,.a. 
aıruza gec;e~ek düşmanı geri püs 
kürtmüşfeTdir. İstasyonuıı pe
ronu ile iatuyonun önündeki mey 
dan Alman ceacdlcrile cloln•Uf· 
tur. 

Merkeme nziyet 

Sovyet hududu 18 (A.A ) 
Rus Alman muharebesinin 117 
ıncı eünü, yeni başlayan Moalrnva 
muharebesi '1e iki aydanberı mu
hneara altmC!a bulunan vdersanın 
ıukutile temayüz etmektedir. 

Moakova üzerinde iki hücum 
belirmektedir: 

Napolyon ıefer yolu ve Moı· 
kova üzerine tevcih edilen C"pht 
hücumu Ye Volga ile Oka isuka 
metinden gelen düşman çember 
lemesinin <:ephe hücumu araz.in•n 
tabıi ve sun~ mi.ruaları ve ~..;,re· 
al Timoçenkonun muhucbeye 

ııı.irdüğü takviye lutlannın muka_ 
,.,.mcti yüzi.ınden pek bati terak
kiler kaydetmektedir. 

Diğer taraftan, Almanlar Ka
linine istikametinden, Rusların 
aıkı ııurette tutunduklan Volga 
nr.hnnin c:eaoup earuılerine kaıtı 

lngilizlef'• fÖr• 

Balkanlarda 
huzursuzluk 

(Biıinci eahifederı ıUva.m) 

Bul.ıaristanda f!t iatihliı.:; arttı 
Sofya, 18 (A.A.I - Hukümet olm. 

diki halde her gtin et 1stıblikl:le mO 
saade etmiştir. Bunun sel>Nıı kesılen 
lulyvanların derilel'ine olar ıhtıyaç. 

tır Koylüler çan\ sıkınusı c;ekınek. 
edırler Müsadeıe edllcn 8(10 ton 
hanı deri J..oylere dağıtılacnkt r. 

, .ddetlı bir taarruz yapmaktııdıı. 
!ar. 

T ulada bulunan So\'l'C kuv
v<.:tlerı düşmanı cc~uptnn MofkO · 
veya ulaştırmamak ıc;ın anudanı: 
ım•hBrebelcr yapmaktadırlar. 

ilci Alman cenahının iltisakl ve 
Napolyon ) Üniyuşünün tekerrür 
< • m~·ıı ımknnını ortadan kaldıra_ 
bılmck ıçın Moskovanın havale 
kapılmndısı muhakkaktır 

Sovyet devlet merkez: onurıd·· 
fevkalade kanlı hır muharcbr-ıın 
cereyanına ıntizar edilebilır 

Alman hava kuvvetleri. takv •• 
ye kıtaları"tın gelmesini ciddi i';U· 

rette ııektcyc uğratan ve s'"hrıı1 
7.anıanında tnhüyeııini zorla~tran 
aıcınlarına h11 vermiş ve Mo~lo· 
vaya g)den yollan folddetle Lom· 
b laıcıya b&.flamıttır. 

"Zafer programı,, 
adını taşıyan oe 

50 milyon dolara 
mal olacak bir plan 

hazırlandı 
Vetİftg\on 18 (A.A.) - Sali

hıyetıar mahfillerde bildirildigine 
gore Roosevelt Harbiye ve Bah
rıye Nezapctlerine ve latihlak 0-
rııı direktör!i.iğüne bir cZalc:r 
programı> hazırlamalarını eın· 
retmiştir. Bu program mucibın
ce lngilteteyt: yardım ve Ameri
kan mılli müdafaası için 5 O rnıl
yar dolardan fa7.la aarfedilecclt
tir. 

Bu prog-ram fİmdiki halde tet:
k1k edılmektedir. Programın 1a
hakkuku ge'ecek ıene için 100 
mily:ır tahmin edilen milli ıelirin 
yarısının sarfını istılzam edecek
tir. 

Yeni program ,imdiki bütçeye 
nazaran, bi.ılçe bür08Unca gelecek 
mali sene için 24 milyar doiar 
tahmin edılen umumi maarafların 
takrıben iki mislini ihtiva edecek 
tir. 

cZafer prognmİ> tatbik ed.1-
diği takd rcll" vergiler ve ikm'Z.!ar 
gl!nİş mikyasta artacaktır. 

Ankara, 18 (Hu .. usf) _ MaUse 
Vekili Fuat Atralı bu akş::ımki 8,21 
trenlle fstarıbula hareket etmf + 
V k 1 ı ~ ır. 
. <' ı. tanbulda Şeker hayranınım 
ıklncı gOnüne kadar kaltfıktan sonra 
Ankaraya danecektlr. 

lapenyada affedllen 
mahkOmlar 

Madrid, 18 (A.A.) _ Nazırlar 
Meclısl dun Gf!n~ral Frankonun rı. 
yasetindc toplannııı,tır. Meclis, bıl. 
ha" a 2624 nıahl..ümun ke.faletle tah
Jl)eıhıl, :;32 mahkümun da muayyen 
hır mahalde ıumcte. memur ed lm le 
aurctile serbest bırakılma ını ta dik 
etmivtlr. 

Batan lnglllz korveti 
Londra, 18 (AA.) _ Amirali lr 

nıakamı Fleur de Lyıı fıımtndeld 
korvetin batınldığını bfld1rmelrt9111rc 

E•kl••hlr Vallel 
vefat etti 

Teeasüde haber aldığımıza gi
re ~ehrimızde tedavi edilmelı:te 
bulunan E..kıtehir Vaüai Şi.ik~ 
Yaşın dün "8bah yatmakta oldu· 
ğu Alman hcıııtancainde vefat et• 
miştir. 

Cenausi bugün haataneden 
kaldırılarak namazı Teşvilciyc ca
mimde kılınQ1kta11 sonra medfenl 
mahıuaasına tevdi edilecektir. 

Artırma ve ebiltmege girenler/ 

Müteahhitler 
1''a.sarru f bonosigle iı görün& I 

Kazanırsınız 
ÇankG teminat olarak yatwdr..... 940 lira taeunrf 

ı boro .. ••• b&f' •ene aoara bin lha olar. ........................................... "" 
' ' , 1 ıfj 
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Müessesesi Müdüriyetinden : 

Solda• 1:ağa: 
ı - Asilzadelik 2 Başına (R) 

celırso bir tatlı l"mi o!uı ·- lliıkE'm. 
mel. 3 - \'akar ahıbı. 4 - iklim -
Büyilk tren istasyonu & - Kadınla. 

rın ynptı~ı blr el lşı G - Tersi su
dur . Cemi edatı. 7 - • Olmaz mı -
T ekkede def'vfşlerın zlkıı ı~ın top. 
landıklan yer. 8 - Ter. nne - htan 
bulda bir hıının lo:ml. 9 - Doğu' 
Terııi bir erkek isınıdıı·. 10 - Geri 
n rme - Yay - Bıl' hsrf. 

Yuka.rıdaH oıouı : 

ı Güzel zevk ı 1• ıdp l 2 - na. 
ıınıı (k) geln.;l' çolııırıın ~nlgı.ı o. 
lur - Sonuna ( 1 ı gl'lir e plyanı;oda 
hiç i!n hep nııı 111d.ıkı auettir. a 
Tam dakikıı <;ını go tf'ı ir - Tersi 
pant.nloııun duşm~sınc rııüni olan 
ne llldir. 4- (Tert;ı) bu zaman. 5-
Agır Bir oyun. 6 A tcşt<'n çıkar. 

7 Momllycler nıırlntmnk fçln sfirfi. 
len madde. Nota Pısırık de~ll. 

9 Tersi ,.ıfat ed ıtı<lır - Açmak. 
tan cmiı· - Hi .. a7.an ı 10 - D:..m
la • lkış yer,. ı?ltıııe. 

ı 

Gf'çen bulnıııca nu1 halledilmlf 
,d ti 

1~~4!\fi 

Otküdar Askerlik Şubesinden: 
Şubl"mızdc kayıtlı yedek loı)çu 
teğmen 42140 kayıt numaralı 
Nl"şet oğlu Mehmet Ekrem, ye

dek piyade teğmen 42597 kayıt 
numnralı Şevki oğlu Mehmet, ye
dek piy.ıde asteğmen 12885 ka· 
yıt numaralı Mehmet Tevfik oğlu 
M~hmrl Fa·k. yedek sınıf 6 Mu. 
M. Şevki oğlu Mustııfanın 320 
A·4 derh.ıl ~UUl"ye müracaathn. 

~ll-li-

1. Tv m • .As Doırtıtfi Başkanlığın. 
clo : 

l "'17 d fumlu ve bu cloguıııhı. 
la 1 n uıınıt· ·ye t ·ılıı olnrıık asker· 1 
lfkll'rınl' k r Hı Um ş olun chlı-

13.000 Metre ipekli Kumaş Satın Alınacak 
Mü~llM'5emİz maiualarmm ihtiyacı için rr.uhtelif cinılerde on üç bin metre İpekli kuma,ın satır. a~ınn;~·Sl kapalı ~.a~ ~su~le 

eksiltmiye konmUflur. Eksiltme 3/11/941 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14 de Birinci Vakıf Hanmdakı mue-t1ıe&e mudunyetın• 
<ie yapılacaktır. 

Eksiltıneye iftirak edecex tüccar ve fabrikatörlerin ŞARTNAMEYİ ALMAK ÜZERE MÜESSESEMlZ MÜDODlYETiNE 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

fT•Y ATROLAR f 
ŞEHİR TİYATROSU 

TcpebCJfı Dı·am kunıı: 

Bugiin gundfız 15,30 da, gece 20.:10 da 

HAMLET 
•~.Y. 

İstiklal caddesi Kome<lı kısmı 
Rugiın gündilz 15,30 da, gı?ce 20.:JO da 

KfBAnLIK BUDALASI 

I" Daktilo aranıyor' BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Beyoğlu Dördiıncü Noterliğınde 

eskı ve yeni halfleri bilen bir 
dnktılo bıtyana lüzum vardır. Gn. 
!atada Mertebanı sokağında Dor 
duııım Noterliğe müracaat edil-
mesi. 

Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
tc.ı..da ciinde 3 -.. .ı...ww. - ,.... ...U. k• ' - ilrvla i.te,.m;... 

1. h. 1 ., t b 1 e· ı ,, ............. w:::;ı::;x;: -....- .. ijr •••••• n ısar ar s an u ıra ............ --.............. - ...... _ .. _, ............ - .................. : ... 

fabrikası Müdürlücünden : ı ı· Okul grameri ! 
Koşum hayvanı satın alınacaktır. \ i E L K j T A B J j 
Yük arnbaııı için dvrt, be~ yaş arasında ıki hayvan alınal'aktır. i ~ 

Taliplerın Şışlid• lnbıııarlar bıra fabrikns1 mtidürlugtıne m(ıracnat.ları. ı i yazan: PEY AMI s AF A ~ 
(Eski Bomonti). (9237) 1 ~ ..,...,..,~• ~ 

1 ı: ............ = ........ ~ 1 § .... = 

' :Gramer komisyonunun koyduğu! , ı esaslara göre hazırlanan Uk ve ! 
tek eser fiyatı 25 kuruştur. i 

1 ! 
1 Satlf yeri CUmhurlyet Kitabevi • 

. .L~.~~~~ ... :~~~~~.~~~~~~~~~,i 
~···················· 

1 

Cuml.ariyet Bayraınl 

fnkalide çekllit plinı 
llcra'"'71t /h·ami~ İkramty1J 
Adedı Mikt;vrı 1'ııtan 

Lıra 

1 r.o ooo 
1 20.000 

2 10.ÔOO 
g ö.000 

20 2.000 
40 l.000 
80 500 

400 100 
4.0ôo 10 

80.000 2 

84.&60 ..... YekO.n 

Tam Bilet 

2. Lir• 
Yanm Bilet 

l u.-. 

/Ara 

50.000 
20.000 
20.000 
30 000 
40 000 
40 000 
40 000 
40.000 
40.001 

Muhammen bedeli (3150) llra olan Ioooo metre 140 santim enınde ı:az 
bezı (3/11/1941) pazarteli gunll eaat (141 on dörtte Haydarpavnda .:ar 
bınası dııhllmdcki KomiJıyon tarafııı dan açık eksiltme usul ile satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlcrın (236) lira (26) ltur~şluk muvakkat ~e • 
mınat ve kanunun tayin ef.tiği vcsıı. ikle blrlikt• eksıltme gunü ı;aatine 
kadar Komisyona müracaatları liı:ımdır. 

' 
Bu i e alt tartnameler Komis7ondan paraeız olarak dftğıtılmaktadır. 

(9185) 

1 i..i rkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulu, tarlbi 1888 - SernıayNi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajanı adedl: U6. 
ZİRAi ve TİCARt HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para bıriktirenl•re 28.800 Ur• ikramiye Yf!rİ7ona. 

ile aıatıdaltl plana röre ikramiyo dağıtılacaktır : 
:ııcıtoom · ı a hh:metlıler, 1111/ 11 
9 H taı ıhııı 1 hazırlık kıtasında bu. ~ 
1 k l' ı;l'vkcdılecl'klc ınd(!n 

z.,ut B•n .. •<nda komw,.h vo kUmba••"• ta•><n>f •• ,. .. ı 
lannda 'n az 60· lirası buıuna )ara aencd"l 4 d fu cekihcek kur'a 

1 4 adet ı.OO" lıralık 4,000 lıra ı 100 ndct f'>O lıralık 5,r,00 lira 
4 > 600 > 2,000 • 120 > 40 > 4,800 • 

tı ~ıte'lrın a~ ının 27 ncl 
ı:ub 1 rlnc mura nt 
erini ynpt1rmalnrı, 

nskcrlıklerıne karar 
ve kfncitcşrin nyının 
Subay Okuluııa git. 

len yuk ek ehi 3ı ctııa
Ptl • erin ıh ı k •rllk 

işk . ıı 1,nı d el ı • nıck !cin bır ıııd
tı:;oı in uyıııırı J.7 ncl pıızarle 1 glınfı. 
ne kndıır cııılı l<'dne mürııc.ı:ıt etme
leri, 

3 - nu kha hizmetlilcrdC'n mü • 
racaııt etmlycııl ·r hakkında Askcrlık 
Konununun nı:ıhsu maddesi ahkiı -
n1ına ı.:ore nıuı:ımele yapılacağının 

bilinmeoı;ı, 

4 - htfınbul ,.ubclerinde kayıtlı 

olan ,.e mwımele görnıü~ buhınnnln. 
rı yıoe tubelerlııe ve taşralı olanların 
4a yabancı şubclerlne müracaat ede. 
Tek muam lelerini ikmal ettirmeleri 
ilan olunur. 

Deposu: 
4 • 260 • 1,000 > l 160 > 20 > S,200 > 

40 > 100 > 4,000 > :rı 

Z. SAAT AN 
DİKKAT: Hesaplarınchkı pııral11r bir sene iç nde 60 !ıradan 

aşatı duşmıycnlere lkrnınıye çıktıı:ı .takrlırde o/o 20 f~zııı .. ıl e ve~ı!e· 
cektir. Kur'a.ar "enrdı!: 4 defa, 1 fwı•ıl, 1 Bırınctkanun, 1 .... ıı• 

lwta11hamam,Camcıbafı hanı 

ve 1 Haziran tarıhJP,.mde çı·klle<"ektir. 
:;..~~~--~ ----------

1 
Beyoğlu Birinci 

Hikimliiinden: 
Sulh Hukuk 

Birlneit .. rln ı Pazar lSLAM TÜRK ANSIKLO· ı 
PEDlSI - 21 .ııci sayısı ırıti~ar 1 

6 1 ..,, "'1 Alı og· lu Mehmet. Pangaltıda 15 ~ H· 1 9 Rum! f'tmı~tır. '' uhtt!vıyntı şuııl.ırdır: 
Ra .. a:ıan 1 k kk h · f rl\n!ız meı:arlıi7ı karşısında 2 ı el teşrin Allnh le :ı kisı ha · ında .. (lerı-• 27 • 

U 1 No lu hanede. 6 1 yetır. gcçırdıği dıılalet devirleri T R K Y E r Gün -9~ !'h1.ır •67 1 ve is!iımiyclın bu hıısusla _ha~ ,rdı Hazincniıı aleyhinize açıı~ı a- -- 1 O R =====-::;:-=- -- ğı bu;, lİİc Vt'! eşs 'l. inlı-ı ap ınet 1 li\rak dav!tsının yapılmakta olan V 

I• s 8 A N K A S 1 \ ••""ı·· 1- ı::~anl aaatf za Doi;rul. 2. Kelamcıların nok-cıun.şması s:rasında, ikametgahı· ~ _. s o · D k 
1• _______ , __ , _ . taı nazarı: Pro!c,ör lsnıail Hak ·ı nıza coııdcrilen davetiye bı a 

1941 l Gll"•t ıYarınkU il 5~ •. 17 3. Lisan. örf. l':ur·an, ke!aın, fel-K - · .. k l / tehlığ ıade edılmiıı o duğurıoan 
ll Çil a Sa TT U öa.ı, t. JS ı 1 H ı se!e tasavvuf. !ıkıh, man tık , ah· 1 d t 2000 il. 1 k 2000 L"ra rııah'·emcc- on be• gün müddetle • • 

1 41 a c ra 
1 = .- 1 

K · - T hda.ıü '} 37 · i 01 lak _bnkııııhmndan alem: Profe-he$apları 9 a > 1000 > = sooo.- • ıliı.nen teblıqat icrasına karar ue· Ö R 
2 > 7b0 • = 1600.- • ıiltıek muhakeme 6 / I 1 / 941 ıa- Ak .. • tl 0' 17 2• !sö r lsmail Hıkkı, mer ıza, IKR 

A ~11YE PLANI ~ > "'00 > -- 2000.- > Yataı J. sı l l 56 1 Mustafa Na:nık. Do klor Sül_ıey!, r. .. u at ona taıık cdılmi~tır. 1 Ö 
Dl ı k IYarııtlcl• 11 l:ı ' l8 4. T .. tarhanİye sahibi alım: rneT KEŞİDELER: (Şubat, 2 May11, 8 > 

260 
• = 2

000.- > O gün mahkemeye gelmf'niz Nasuki B:lrncn 5. Hacı Emt: :.mele 
ı Ag"ustos, 3 İlkteşrin 35 

> ıoo • = 3500
·- > ' 'e.va bır vek ıl göndermenh li.ı zu- Sahlbı: Z. T. E.'BÜZZ/. }' • A · H M ~ k. t'J'I 

80 > 50 t = 4000.- > "' lim. 6. Alım an: . :;:ı~ ır • 

1 

j 

ı 

IıOKTOR 

Sedad Kumbaracılar 
UHOLOG - OPERATÖR 

/ılrcu· yolıı ve tena 11[ lıaat41&k. 
farı miitehusSU? 

8 Ademi ıktidnr ''e belgevşeklı{':I. • ""'' "'''" , .. ,,. '"" "''"'''· ı Sırkccı, Ani-ara Cud Sl!nı • 
Lüt.fı ap:ırtın~ıını. (Tan Mııt-

bııası kıırş.6'1) 
= ı, =- il 

' 
Z~"1!4 ..,. cilt lı111t•lılrlan 

Dr.Hayri Ömer 
Ötle(fen l!OftTa Rl';roflu AP-
canıil brtısında HaaaDbey As>t 
No. 33 Telefon : 485:>" 

tarıhlerinde yapılır. 300 > 20 > == SOOO.-- , , mıı davetıve yerine geçmek i.ı1e· Neşriyat MücFiru : C. BA llA.V kütaşır. 7. Alimcan B~rüdi: Prof. 
BUC()NKO PROGRAM m•••••• ... •----a••-•••••••••il re ilan olunur. ( 941 / l48<)) ' Baıııldı~ı yer: Matbanı }.'!IÜZZIYA Auclülkndir İnan. 8. Aliye Zub-

8~0 Pro~rnm 19~0 Ha~rlu ~~~~~~~~~~E~~~~s~~~~-~-=~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yan, SahnL~att~n. 9. ALlye ha· rBORSA-. 
8.33 Miızık l!l.45 Serbe.ıt saat 1 Büyüle zabıta romanı : 38 sındnn bıı iki metre ötede, sakalı boştu. Hemen Kenyon'a telefon et. nı: Abdullah Zihni. 1 o. Aliyt-
8.45 Hab~rlel' Hl.5s l\!uzık havaya kalkınış, gozlerı tavana dl na. Sultan: Abdullah Zıh ııi . 1 1. Ulu-
9.00 lıfuzfk 20 15 Konuşma 1 ~ 1 il kıınıi~ ve sıı·tustiı uzanmıştı Goğı;u., Babam : ı:i'er: Ömer Na!mlıi. ı 2 . Meçhul 
9.16 Evin aati 20 30 l\fuz:k ' 1 ,._•, : .~ .... 11;~:' ı. nun sol tarafında kama gibı bir şey - Bir feye dokuadunus mu? d:ye ı:;chit (şiir): Mehmet Akif. 1 ;. 
9.45 Mudk 21.00 Zııaat takvi - ~·-- ~ - L·_~j - - -=.!:J = 1 saplı ıdı. ür. Bull ceııedı muayene sordu. lsliiın Ansiklipedisi muharrfrlerin 

12.30 Program mi. ~""-~BÜLENT 8VLAK_.~ ediyordu. Kcnvon yatı masasına da.I - Hiçbir ~Y• el ııürnıedim. den Makdonaldın hakiki hiivyeti 
12.33 Minik 21.10 .Muzlk ı ynnmış to.vanı seyrediyor, Huıııe'un llunlıın ııoylcrken sesi titı·iyor ve \'e redakı:yon h~yetfoden ıemen-

Mıster ~ası ~criki Ru!us Cotton ayakta şüphe altındıt kalmıt olnıaktnn kork. ııil<-rimiz. Ba, Milddelumumt Hume'du. He- J cett'ln eTlne tidi1ordulı:. 
12.45 Hab,,rler 
13.00 Muz!k 
14.30 Mueık 

21.35 Konuş:nn 
21.45 Muıık 
22 10 Muzık 

yecaıı içerısıııdc idi. Lane: ~. ıu uyordu: tuğu anlaşılı.l'ordu. 

18.00 Progranı 
18.03 MuzıL: 
18.40 lif udtc 

2:! ::o H abcı ler 
22.45 Spol' servisi 
22.5& Kapanış 

Halkevlerinde ı 

Babam : ı - Kendimi hiç affcdemiyeccğını, Bız içeri girince Hume bu adama 
- Hayıroln? diye sordu. , diyordu. Ceı cyan eden hiidıselcı den scslendı: 
- Çok nıuhlm tr.ılıeı·lcrim var... Dr. Fawcett'in de i>ldurüleccgınl ıuı_ - Hey Rufe, cesedi ııen mi bul. 

Dow'uıı lıiılıı ma uııı ol•luğurıa :ııanı. , laııtıştım. Buna mini olıııalıyrlım. 1 dun?. 

vor _mu unuz?. . , Bız kendisıııi teselli edcbllcce.K bıı _ F.vet ben, diye eevup verdi. Dr 
Mıı;ter Lane, ııesl tıtr1~ erek: 1 k li b ı 1 • ı k "'"h t 

c ı~c .ı anı ~ ~ı < u . "ı ııye eve ı a weett'le bazı ı,ı:yler gorüşmlyc gel. 
fJcrouW. /Jalkevindm.: - Sakın ..• dedi. gclnıı tik. Vazıyet bundan evvelki ı>ıı.,tiıu Kendısini ırördu{riınüz vaııl-
T~ k j 11 Al F - Evet, evet' IJow buırun napls- cınayl:tın aynı idi. Aynı kapıdan gil'. vet.t buldu ur çe, ug ızcc, ıııııncıı, ran. , e nı. 

b iri d kı- k k haneden kaçtı ve Dı. Fawc<'tt de e- dık, şıklar eırtalığı ayd111Jatıyor, ay. J 
sızca, ıç , ı -.. ıap a • çıçe . .. Hume bırka" ııa11iy Rufus'u süz 

1 
vınde olü olnrnk bulunau. 1101 s nıemuı-ları ortalıgı araştırı. • ~ · e • dersleri -..mı ckt.lr. Arzu cdcnlenn duktcn sonra: 

1 /11/941 tarlhıne kadar Halkcvtmı. •••····••·· ··· · · · · · · · ·· · ·· · ·· · ·· · ··· ···•• oı I 1 dı. 
f{l mfira aat ederek ka,dolunmala - Hııme kendi otomobılınde. hız <I{' Duktor Fawt'ctt'i muayene odasın. - Pekala, dedi. Saat kıı tı ?. 

nnı rk:a ~ı IJ:. 1 Mister Lane ın araba ıııdıı Dr. Faw 1 da oldurınu,lerdi. Ceset yazı masa. • - On ıkiye çeyrek vardı. Ev bow 

Bııtun <f:inyı gôr.cl~n geçiren :Mister 
Laııe, Dı. Bu!l'a rak!n~tı. 

- Doktoı, ı.u adam ne :.ıanıan öl. 
rltirülmüştn r? 

- On birden birkaç dııkika ıtı.ı. 
ra ... 'l'ahnıinf'.Jı on bJl'ı oıı geçe. 

- Hemen mi olnıu~? 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahilhe l\Jtitefuısıt&aı 
DJvanyo!u 1(14 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
her l?iin 2,6. Tel: 2389ı:ı 

- Knt'i ce..-ap veremem ... \'uruJ. Klrallk bOf oda 
dı.;ktan bırnz s,,nra olnıu~ olması 
kuv\•etle muhı.eme!dır. aranıyor 

Mı.,ter Lııııe tc,,..kkür ettikten on. C.a!atuaray, T akıim ve cİYa• 
ra yazı maQasına dogru r:ıttı ve ora. rında ~ırnet giirür bot bir oda 
lnrı tetkike bl41111!1. !.-. on ıı. or. f daremi~d• M. M. rü

( DetHUr.-t 'IJ&r) ı nııau"na nıektupla 'bilc:lirill1MOC. 

1 

1 

1s • ıo • 941 maamıl 11t 

Leadra 1 Sterlt., 1.24 
Ne•)orlıı 10{; Dolar Ul.'lt 
CeneYr• 100 in. Fr. - .-
Maılrlt 101) Pezeta il. tl75 
Yokoha. I OJ Ye. - .-
Stolr.ho'. 100 l•nç kr Jl.097S . 
ESHAM VE TAHVLLAr 

1kranıt7oll yil:ıde S 1918 -.-
Y6ıde S ., l9J3 ErıraolA.O.C. -,-.. 7 11]4 Snıu-Enıırıual -,-

" 
7 ,, 'J lll 7 -.-

Aaadolv Deıalr7ol.a 1 Ti 2 - .-
it Bauk1191 •ama 12.ıo 
Aıl aa Çlar••to 10.60 
fıt. Rıhtım dok "° aatrepe tS.40 
Şark deilrrnu1ert 5.-

~orsa harici al~!~~ 
2' Llu 9:> ,;:.,.. 
ıu .. so,, 

• • 41 •• 

, 


