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Ali H 11!Jllar ô_ZKENT 
Adli edeb17atı.-da epız yer ~tan bu de-

• _ _.1 · ralnız a.akat. n hllkııkçulara deiil, 
sııın eserı li _.ı .ı · ed • 

b ..... ;,.. vatıa-•11-'ara ta•atye e.rıs. mhe•ver 11...... · 
'""-le bu&•ului'U nua her b&klmdan çok 

Beer ... --~1 ed".wt 
fim-..llü bir ne•I ._.".'"' ~~ . ı l r. f" 

100 biyük ıaabifeyı MATI o up ıyatı 2 lira-
l w. Her kitapçıda bulıuıur. J 

c~ gara 
-. .................... . 
Uz•ktan 

yazmakla 

yakından 

görmenin 
farkları 

General Sir Allan Brooke 

C mnhuriyet sazeteüaia de
ierli askeri muharriri Ge. 

..... F.rkiletia timdi yazdajı p
•ılwı merak ve dikkatle oku7o
r.... General Erkilet, malUın ol. 
duf w nere, lstanbuldaki Türkçe 
cuetelerin ber gün sütun aütma 
harp -nziyeti yazan muharrirleri 
içi.de, Şark cephesini ziyaretle l 
orada cereyan eden misli söriil· 
RMl8İt korkunç boiufmaaaa saf. , 
....... yakmdan sörmek bahti. 
yar·ı~ma idrik eyliyea :resine 

------
Alman tebliği 

mU..rirdir. 
Bu itibarla Generalin fİntdİkİ 

yazı!arı ve mütale.lan, diier U• 

ileri muharrirlerin yazılan ve mi· 
tah-..alarile kıyas kahal et~eic 
k_._. k•vmet ve ~~et U.-
betftlittir. 

Meseji deierli mubaıTİrİn dün 
çdı:sn yazısı, Şark cephesinde bu 
ıünkii laarp vaziyeti hakkında bİ· 
ze he• askeri, hem de ıiyui kıy
rnel Ji malumat verdii! 1r1öi, o 
ceplaedeki korkunç boiutmanın 
:raltm iltikbalde naııJ bir ıeyir 
•hn.e muhtemel olduiuna dair 
tle isabetli mütalealan muhtevi 
bulunmaktadır. 

General evveli Al111anların 
bütü. limid ve gayretlerine rai
rne. kıt bastırmadan bir türlü 
Mo.lıe.ayı alamamam.. olmala

Merkezde 
ilerliyoruz 

-------.. 
Uç gun içerisinde 

10000 ni mütecaoiz 
eşir alındı 

BERL'tN, 19 (A.A.) 
Almıııı ordulaıı Ba~lrnmımdanhtı

nın tebliği: 
Doğu cephesıııde, muvafCakıyeUl 

yen! taal"ruzlaı- )'apılmaktadır. Son 
Ü\" ıun zar:ftnılaki muharebelerde on 
bınılE'n fo1la esir alınmış ve 171 zırhlı 
nıab:ı tahrip edilmışlir. 

fDl!ı·amı ıalıtf• 1, .ıitun 4 dt J 
·············· ·································· 

l'lttln sırf yağmurlardan, çamur· J a p o n z i r a a t 
lvdaa, bataklıklardan ve bil. 
la.ıssa uzunlamasına ve yanla· Ö 
h'U!~•na 'yani tulani ve aıırsani -bu N a z 1 r l " a g r 8 
90n kelime bizzat GeneraHndir) 
Yoll;ınn a:rlığından ve hatta yok· 
luiundan ileri geldij-ini pek ıüzel 
iıtab eylemektedir. Japonya 

derhal 
harbe 
girmeli 

. - -
Sovyet • Mançu 

hududunda yeni 
bir çarpışma oldu 

Bu İzah•ltan Şark cepheaj har· 
IMnı. bugün almıt olduğu çok fe
ci •tkilden b"lhaısa yağmurları 
lfteıul tutmak lizım geldiği anla
tdtyor. Zaten Almanların kendi· 
....... de bu yağmur derdini 
••tİllde düsündüklerini ve yağ • 
... -.evsimi~in hululünden evvel 
~-.Ya harbini bitirmit olmak için 
~rlte geçen 15 mayııta, yani 
~:ı.n bq hafta evvel bat· 
t._.,.; karar verdiklerini de Ge· 
~ &kilet bildirmektedir, ki 
.:..,. _..iın iftaat gazete ıahifele
la ...:..ı aannederiz, ilk defa çikmtf 

~ Altna:~~~~rRuıya seferine m•· VA·Ş· iN .. GTOoNn l C) (A.A.) 
, .. ert ı J parlamento-
""- • arında batlamalanna ile Salı gunu ap ş· da 

- .._, harbi mani olm°'tur. sunda Ziraat Nazırı. ıma nın 1 
~ Erkildin mütaleasına harbcu beyanatı Va~ıı?gtonda an
-...._ b h d 1 .li l k ,...şkınlık kelim~sıle vasıflan. 
llhıllıL!_ u t• usta a ngı z er ca ..- d 
·-... rol oynamı,lardır. Şu dırılacak bir aksülamel uyan ~r-

T ASVİRİ EFKAR mıştır. Şimada bu b~rn:tı~./ 
~ aiitun 1 d•)' (Dıv<rntı ıahif• 1, su un 

Ha vacılığımızda 
yeni hamleler 

'1' •• H. K. Ta~y;elerimizin dahilde 
1111ali için hazırlıklar yapıyor 

--- --
Tidı; H ANI\ ARA, 19 (A.A.) 1 altında altı aylık toplantıııını yap -

1.~ ava Kuı-uın G 
-. •ün saat d u ene! ?trer- mıştır. N . 
~ Seyfi ~~~ Ma;dln Mebusu j Genel Merkez Başkanl~ğına 

6 
~;·• , 

ı.aıa -.Onlığı ( D•vC11M1 ,."lı.i/• 1, "'"'" 1 

e ( 

1 
1 

Hagatta biitii11 btışarılnrı•rn, 

tltıi111a N her luuıuta bir çeyrelc 

Nal nt1•ld•11 Jaali!Jet• boTçluguM. 
NELSON 

MÜSTAKİL nvın GAZETE Telefoa : z • 5 z • 
Tele. Ta.wiriefkir, İstanbal 

(Şerlai ! aci aahı.feıniz<ie) 

İNGİLİZ 
YÜKSEK 

KUMANDA 
HEYETİNDE 
DEGişiKLIK 

Genelkrumag Reisliği ve 
Ana11atan Başkomutanlığı 
geni Generaller• t1eriliyoı 

LONDRA 19 (A.A.) 

G,-melkur,rnay ikinci reisi Sir 
Henry Powhall, başka bir vaz.ife
ye tayin edilecek ve 4 5 yaş nda 
bulunan General Nye, onun yeri_ 
ne prtfrilecektir. Yukarıda iemi 
gecen Sir Allan Brook.e, S8 ya
tındadır. 

'Afrikada1 

i ngiliz 

'------------_) 

Hamlet faciası 
adaletin önünde 

ta a r r u z u k. k . . h. ı - k. . Adı· Davayı ta ıp etme ıçın ın erce ışı ıye 
baş 1 a d 1 koridorlarını sokaklara kadar doldurmuç;tu 

General Sir Jobn Dill 

1 - Tıuıuıri Efkarın Ya.. lıl~ri Miidiin2 Cflıst Bd,_,., 1-lt.M""'" " edib ~ı.ı Ptv-.t Sc/•. 
8 -Celdleddirı E~in. mii.da./ii muh4mr 11• a.wkct Bıa4 Jl.-..U K.-kurl, ' - Terı.ktt ~ taM-f1c 
oldıığu tddic 9"~nM tMG/oıdan ıi~l•nı erk~ C~ E~ 6 -THviri Eflıl.'l'Vt S..WW Zi~. 

Arkadaşımız Celaled
din E:ıinenin Hamlet pi
yesi hakkmda yazıdığı 
hır tenlcit makalesi üzeri.. 
ne Şehir Ti)'atrosu rejisö
rü Muhsin Ertuğrol cŞe_ 
bir Tiyatrosu-. mecmua
ıında kendisine ağır 
kelimelerle cevap verm.İf 
ve arkadaşımız da Muh· 
sin Er~uğrol ile gazetenin 
meıulleri hakkında bir 
dava ikame etmişti . 

Muh!Ün Ertuğrol da 
Celal-:ddin Ezine ile yi. 
ne bu mevzu elıafında 

gazetemizde iki makale 
yazan arlcada(lımız Peya

Tr.UMıE~ 

baltllmaaına b..ıanmıt, 
ve taraflaı tahkikatın trv 
ıij talebinde bulunma• 
dtklan için müddeiumu
mi iddiasını da yapmı~ 
tır. Bu iddiaya oaz.;ıra11 
müddeiumumi Celaled
din Ezinenin yu:ısanı ıah
rilt edici mahiyette bııl
mut ve Muhain Ertuğrol 
ile arkadaşlan hakkında 
482 ve 485 inci madde
lr.ır.in tatl:iıkini ve arka
datlanmıza da 482 ve 
464 üncü maddeler mu.. 
cibince muamele yapıl
masmı istemi~tir. 

..... ..- mi Safa ile gazctemiı:ın 
Dava müdafıuılann ya• 

pılması için önümüz eki 
pazartesiye talik edilmı'
tir. 

Karadenizdeki 
filonun vaziyeti de 

tehlikeli 
.MOSKO"A. 19 (A.A.l 

Dün geceki Sovyet tebllğı: 

aahibi ve ne(lrİyat müdü
rü h11klarında bir dava 
ııcmıştır. 

Dün birinci ceza mah. 
kem •mele bu davanın 
:::s::;" 

Şehir Tiyllh'oau miiclüri Zeld Cotlnm. Şehir T'L 
J'•trosu mecmuaauun nqrİyat midüri Neyyire 

Neyir, Şelıir T'syatrosa rejisörü Ertuirol Muluin 

TALEBE v-u RD U 
Bu meralclı davayı din

lemek için dün binlerce 
kişi adliye)"• gelmişti. 

18 sontcşrlnde, kıtalarımıı bütün 
cephe boyunca düımanla çarpışmıt-

(Drvonu ıalıife ,f, ıiitux 5 de) (De,yıımı ıahi/e 4, riihsN I •I 
~--------:o..-~~~~~----.;_;;,_:_ 

Milli Şefle 
İtalya Kralı 
arasında (-Askeri Vazi11et 

• 
l 

Dün Maarif Vekilinin Riyasetinde 
Üniversitede bir toplantı yapıldı 

-------
Yük!lek ıııhsil gençliği için ku- ı Reisi doktor Lutfi Kırdar, Oni· • 

ANKARA, 19 (A.A.) M k e h rulacak olan Talebe Yurdu me· vcrsıle Rektörü Ccrrul Bilse! ve 

O S O V a 1 m a selesinııı hail~ için ... şehrimiz?c 1 ~art inin lsta?bul i~are here~ r~- İtalyan Kralı Haşn\et11 Üçüncil 
bulunnn Mnarıf Vekilı Hasan Alı ısi Reşad Mımaroglunun ı~ırııkı. Viktor • Eınmıınul'l'iu doğumu yıldo-

. Yücel ve Pnrti C.:nel Sekreteri le bir toplantı yapılmış ve kurula- ııumü ıuıinascbeule, Cümhrrelııl ıs. 

d 
doktor F,kri T11ı.e' bu işle dün ._..ı.L· T.11 be Yurdunun yed cıra-

h b . 1 1 d "E' met lnonü tarafıııdnn tcbrık telgrafı bizzat me~gul o muş ar ır. 1 fında göruşülmüştür. mey an mu are esi' Ü çekilnıış. İtalyan Kralı da telgrafla Olin ö. pirden sonra bu mü na_ Bu aı ada tim diki niverıite 
tr, <.>kkiırlerlnl bildinniftir. 

- ııt>betle Llnıversitcrle Vekil. Parti it.alim taburunun bulunduğu bina 

Yazan: General AH Ihsan SABtS !Genel Sl·k11·t,.ri, Vali ve Belediye 1 (Dıuanı saJıife 8, .Utun 7 de) 

............................ ~.~.~~~~~.~~~~~~.·:~·~~~~.~~~t~~~ .... r Gene~ Doktor Ziya Günün varisleri 
Sakı~far • Ve.gdg.la n~ tesisin tescilini istemiyorlar 

Müdahalesiz olmaz, fakat... az -e l m ış 

y E~t ADAM Dttcisi, be. 
ıum cıeve seve, azar 

azar Ye yav .. yavap batsözlü 
(serlevhalı) yazımı sütunlarına 
ald•1•tan !!ona altma fU mütale-
ayı · katmıtbr: -

«Peyami Safanın bu tahlili 
dikkate değer. Fakat tekamül 
anlayıtında onunla bir değiliz. 
Dilde kendi kendine, ağır ve 
tedrici bir tekimül elbette var
dır. Ancak bu ağır ve ampirik 
tekamül Türk dilinin ker.dine 
aelmesi için kifi değildi . D ti. 
main hali mazazi bir haldi, 
oaa karıtınak, onun üzerinde 
bir operasyon yapmak aerek
ti •• 

Yeni Adam. bu müdahalenin 
iyi ve kötü ıonunçlannı be
lirten bir iki örnek de verdik
ten sonra notunu fÖyle bitiri· 
yor: «Dilde tekamül bahsi dü. 
tüni.i1iirken kelinı<>lerin sosyo • 
psikolojik ka<lerlerini de düsün
meliyiz. Yoksa kendi kendine 

................ _············-
yahut insan müdabaleıile ala.. 
bilecek tekamülüne engel olu
ruz. Dille oyun olrnu ı,. 

Dostum Yeni Adama te. 
min ederim ki onun tekimülü 
bu biçim anla)'lfında da ken
disile beraberim. O yazımda 
tedric taraftarlarının baklı çık· 
tıklanna itaret ettiğim zaman, 
kasdım müdahalesiz tedric• 
değildi. Ben de müdahale ta
raflısıyun. 

ŞWlun için: Devlet çemİyetİR 
fVUrunu - iradesini kendisinde 
uzuvlathnr. Onun ınüdabalesi 
dı?rıdan içeriye, bir yabancı
nın kahyalığa değil, cemiyetin 
kendi içinden, kendi kendisi 
üstüne yaptığı samimi bir teair
dir. Uzvi ıstıfayı kolayla,tar· 
mak için cerrahın ve ~bati ıs
tıfayı kolaylathrmalı: için or
mancının, bahçivanın müdaha
lesi ne kadar Hruri İse, içtimai 
utıfayı kolaylatbnnalı: için de 

(Devamı ıu"ltff• t, ~utım ı de) 

LONDRA 19 ( A.A.) 
Nevyorktan gayri resmi fakat 
umumiyetle İyi haber alan bir 
kaynaktan öğıenildiğine göre, 
Hitlerin talebi üzerine Vichy 
hükumeti. Ge!lnral Weygand_ 
dan (!İmali Afrika lı:umandan
lı~ı unvanını gl"ri almıttır. 

Azil! 

Vafİngton 19 (A.A.} 
General Weygand"ın azledil
diği salahiyettar bir menbadan 
teyid edilmektedir. 

RUSYA 
Fi11landiyaga, harp Uin 

etme•İ için 

Vasiyetin ibtali için de aynca 6 ıncı 
hukukda bir <lava açmıtlar 

Vari•l•r: • Hele 
bir oasiyeti iptal edelim, 
O niversite oe Darriina· 
f akanın hısselerini biz 
sonra veririz ,, digorlar 

Bir müddet Cerrahpap hasta
nesinde vefat eden doktor Ziya 
Giin bir milyon liraya varan ser. 
vetini, varİ!llerinin mahfuz hi1$e· 
leri ayrıldıktan sonra Üniversite 
ve Darüşşefakaya lerlı:etmif. em~ 

valinin idaresi için de bir tesis 
idare heyeti kurulmasını tart kot· 
muttu. 

T esiı idare heyeti kurul mut ve • 
tesisin tescili için de asliye üçün-
6:Ü hukuk mahkemesinde bir da

Stoklıolnı, 19 (A.A.) - D.N.B.: va açmı~tı. Ancak, dokor Ziya 
Dagcmıı Nyheter gazctesının Lon. Günün ''aruleri de, tanzim olu-

drıı. nrnhal>ll"l bildırıyol': nan vıısiyetrıııımenin kanunsuz ve 

İngiltereyi 
sıkıştırıyor 

İyı hnbcı alan mnhfill~rde soylen- J yolsuz tert.ıp edıldiğini ve bina- Mina üzerinde yeni davalar 
{DrVCUAt ea11!• '· •MtH , <U) cD•ı·aırıı ,.Jı,f/• 8, rihın ı ti•) açılan merhum doktor Ziya GW. 



Sahife: 2 20 tkincitqrin -==-

La T rlbune de Gftıne cazeteel 

(Sark cep~ 
lKI TARAFIN 

ı:ini Mtrııkan ve Baki.i ıstikameUe- 'Fia t m üra ka be, 

Tefrika: t2o-t3 Yaun:KANDEMlR ....................................... 
Peş .a nın gözleri, dlnledlll E n ver 

'ik6retlerden dolu dolu olmu,ıu 

Yılan, bezen u rsa iatedlti yere gL. 
ıJebılir. Davaya ınaıuınlar oonııule 

beı aber soo nefesine kadar Türkün 
şı ' ' fı, namo:;u , hiırriyeti için <lövü
ıecduerdır .. d ı yordu. Onu dinler ken 
he) c:candan titriyorduk. Sö7Jtl'ınl bt.. 
tırını:e yuıiımuzu baktı: 

- Paşam, daim. seninle herabe-
ri:r. . .. Buna inan! dedik. 

O sırada, Paşanın, Türkistan lı;e

rılN ınde muhtelif mmtakalardaki 
Tuesa ile tenıaı etmek uzere gundeı·
miş olduğu Fatıhli (Sarı) İsmail 
Hnkkı Hey de vazıfesıni bıtırmlş, 

S.ıtıl nıış k rıyüne dönmüştü . Paşa, 

İ~maıl Hakkı Beyin getirdiği haber
leri menınunıyetle dinledi: 

ne uanıp gideri b&tlarta bhintle 
kanrgalıımızı kurduk. Tepem.izdeki 
çardaklarda koruk aalkıntlan vardı. 
Ilava çok ıüzeldi. Paşa: 

- Bu cfizel havada. ı:atı altına 
gırlp de kapanmak ciinah değil ml?. 

dıyord\1. 

Enver Paşa, etrafındakilere hoş 

gııı·ünaün, gibterif olswı diye de~ıl, 
Türkistanı hakikııten, candan sev. 
mlşti. 

Buraya gelmeden evvel, yollarda, 
Emmurderya kolla•,ndan, Ka!lrni. 
han nehrin in Jı:ıyılarmdan geçerken, 
o köpüre köpüre akıp giden coşkun 
auları uzun uzun sı:yreder, ikide bir, 

•Şark eepbesin~ kal'fl karş1-

1a lnalıman kuvvetlerin harp nlumı> 
baolığı alttnda Y\lzb&fı Edd7 Bauer 
imzulle apğıdaJD makaleyi Dep'et
miştiı· : 

Rua kıııı , Şark eephesinde yapı).. 

makta olan harekatı, baıılarımn 
tahmin ettiği gibi, uyuşukluğa uğ

ratmağa şimdiye kadar muvaffak 
olamamıştır. Sovyet Rusyanın Lon
dra Büyük Elçisi Jrlaisky, nutukla· 
l'ınm birinde Büyük Brltanya ve A
merikada bulunan dostlannı bu hu
susta fazla nikbinlJğe uğramamak 

Koinutanları 
ve yaptıkları 
İŞLER 

rmde ıstısmar etmek istiyecek olan 
bır Alman taarııırıma karşı Kuban 
H Kafkas~y1 müdafaa etmcktır. 

B ufüı mukabil Al.mali orduslJllun 

,haıeket vaıiyetlerı hakkında 

Berlinın \•erdiğı malumat hem cok 

hususunda ikaz dahi etmişti. Her ., • 

daı ciı r, hem de, eksc rı:ı;~t, vaktı gt!C· 
uk ten sonra 11ı>ri lmcktedir. Bu ha.· 
txorlen Sovyet Genmnrmayı "~ın
de çalışmakta olan Exchnnge Tt 'e
graph ınuhabırınin ~elı.lıgl telgrafıar 

lle tıazan ıtmam etmek kabı! ohıyoraa 
da t:u da ekserıya yanlı~ neticeler 
doğurmaktadır • .ııcsela bır b.afta fark 
ile Alınım zırhlı tılmenlert kumanda-

halde iıter soğuğun tesirile olsun, Timoçenko ile Şap~nikof'un 
nı me~hur Ccneral Guderıan'rn ev-

ister barbedflllcrin yorırunlut\1 ne· UYUf8JIJlllnalannm sebebi - Şark Tela Tula ka~abası yakınlaruıda ve 
t cai bulunsvn, aavaı bir iki hafta· cepbaiadeki boil1flllUDD hu· arkasından 800 kilometre uzaklıkta 
dır yalnız lloskoTa, Donetz Te Kırım ıusiyeti Sevkulcen planlan. b 1 K le h d ih et - u unan un ~e rın e ve n ay 
topraklarına münhasır kalmaktadır, b 1 d b · t k ti d b 1 un nra ıtı azı ıs ı ame erc e. u-

Bu münasebetle harp cephesinin tebl ı~ler, kunanılmaaı t.amamile meş· i lunduğu bildirilmektedir. 

Teodoeia'da başJıyarak lfuı·- ru, bırer harp vasıtaJııdrr,. fakat ta- I M h kk k 1 bl kt • dur 
ih• b . 'k d - ·ıJ· u a a o an r no a .,u 

ı.ı k d 3000 kil t - r ı ıı·er vesı a egı ır. 
mansıı. a a ar ome re uze- \ii, 22 huıranda Uşkll edDmı;ı 
rinde imtidat ettiğini gözönünde tut- D iğer taraftan başka bir cıilphe olıın üç büyük ordu grupu değışmc-
mak icap eder. Vakıa bu uzun cephe d ·k· ta f h ı mevzuu a ı ı ra LD arp n - 1 mı ;ıtı r. Bunlal'ı.lan l\farc;ıal \ 'on L.~ep 
boyunca Mihver kuvvetlerınin yeku

zamlarıdır. Mareşal Şapoşnikof, Sta- ı emrı altında bulunıı.o 1\. uchler oı ılu -

h 
. . lin in umumi karargah ına Buyuk Ge - sllt! Lenıngı-ndı 5ık1ştırmııkla, ve (,,. nu unumıyet üzeTe 250 rlen 260 tü· 1 

kah bir harap körrü başında, kih m~ne_ k_:ıdar ta mm edılmrk t ey!'e de n ı•lkunnar B:ışkıı nı sıfatile eelbc>dtl- neral Dusch kumandasıııdnkl orılu ıhı 
- Görilyoraunıız yıı, işler düzeli- b' e · k.. ö un- de durur bu buvuk cüzlitamlann a:Y nen lı:a ı şı . . . . . . 

ır P rışan oy n · • • . . m t~ır. Sovyetlerııı Mareşal l\.aıtel'ı de Volkuf nchı·ı imtıdadınca muha· 
yor, diyordu. - Günah, vallahi günah, derdi. htar~f kb~v:'etlberinde olduğu gıbı, ceµ - Çar ikinci N' i ıı:ola zamanında Genci- lllra hareketlerim kapamaktadır. 'Ma 

Vakıa, düşmanın azim kuvveti, enın utiln oyunca ne a:ı;nl nsbette .. . şu hale bakınız. Yıllarla sulh ve BÜ· d er .. l _ l ku rmay Albaylıgına 3·okselmış eski [ reşal Yon Bock kumandası altında 
bilhassa silahça faikiyeti karşısında kün içinde yaşadığı halde, bu topra- ~e de gd ışl .. guhıe dktagıtı mamı~ oldu- bir askerd ir ki bugünkü Kızılorduda bulunan ordular da 2 1lktcşrın 9 H 

" " ğa n ç n ıç r \mar e ı uzanmamış. k .... d., 
1
· h eı; ı eters urg rp me te m n ye- tarı ın en.,.,rı e!IU ı te ere ug-tek tük {artık bu ı• bı' tmi .. tir) diye- ! l h' bl . ı· gun a a •up e yo ur. Hatta Mos- k' p b ha k b" 1 1 .h d '-- . l beddüll -

rek yeise düşenler peyda olmamı::ı tır. Bura<la yaşıyanlar insan degil ' k~lva onurn e ykapkı an muo· ~re.beler ~.er ti.:;ıti ı diği zahitlerin tek başına kal- ranıamıştır. Yfl.ni Alman ordusunlln 
d .. r. Jd! Fnknt bunlar nihayet ikı' " Ç _ ı tara ın ço uvve ı ıhtıyat kut- 1 1 b'l ' - · b ~.. • w ~ mi? Bir koprü olıun yapmak yok 

1 1 
• l'k ld kl _ m ~ş o an ı sayı a ı ır. Şııı . ışnlkof çok zırhlı kıtalarından beşte dııl'dü u or-

kış ydi ve boyle düşündükleri halde mu?. Şu yemyeşil ınrtlara 'IU zünı· lcl er~ne m:üı o 1 u :rını vle b~ kut- ıhtiyatlı biı· kumandan olarak tanın- 1 dunun emri altındadır. Eğer Orge
b1r tiirlü Paşayı bırakıp gidemiyor- rüt gibi tepelere hastanele~ kurmak 1 e erı ya .. d fcom arı . ~vv~t endırmek rnı ~tır. Ha rp başlar başlamaz ateşlı ncra1 Hoeppner'ın kumanda ettiği 
!ardı . Büyük bir ekseriyet lse daima yollar açmak fabrikalar yapmak ne: veyaklmu ka aa tekrtıhp el· nde açı4n 1 hh kumandan olan Tiınoçenko ıle 1 Panzer tümeni Kalinin karşısında ve 
Pa"a ı" Je beraberdi Onlar (bu lg ha ' yan an apatma ususuncla kul - . , .. i 

'" • " • den biç kimsenin aklına gelmemlJ- 1 d ki .h b" .. arasının açıırnası bundan ıleri eel - General Reınhardt un zırhlı tumen 
tikaten artık bitmit eayılsa bile, biz an ı arını san ır surette gust.er- · · d . k S k t ir?. ktedi B d k 

1 
k A nıı ştı r. de Oka nehrın en ınere erpu ov 

henüz bitmedik. Binaenaleyh son ne. meh her. hun an ft arı aca mana f, Orgeneral Youkov görünüşe naza- önlerinde ise Mot!kova istikametınde 
1 · k d d ~ k P.ır ...r.n, nehrin ı-inde, göbekler!. mu are attmın mesel" l O ma ı erımıze a ar ayanaca.,ız ve anca ... .., . • Y s j ran, oimaldeki Buz deni.zinden aon Mojaıak ve Toruilno bôlgelerınde 
hepımlı can verdikten sonra bu iş. ne kadar suya girmiş, ellerindeki 1 ~4.0 tarıhinıle Fra11sa cepheı-ıinde r d d.. eı· 1 d k hl k i zamaıı ar a uşman ıne geçru ş o· üşmanı ~ı ·ışttrıın nr ı nvvetler n 

Şefliği 
Bugün kü kadro ile 

fiat mur akab esinin 
mümkün o lamıyacagını 

Ticaret 
Vekilliği ne 

bildirdi 
lıtanbul Fiyat Mürak.abe Şefliği, 

b'1eUnkü ~erait ve mevcut kadro ıle 
fstanbulda fıyat rnürakabe ve lhti -
kô.ı la mı.icadele ışlerınl başarmağa 
ı ırıkiın olmadığını Tıcaret Vekiıletine 

lıildlrmıştır. 

Fıyat Mürakabe BüTosunun dığer 
bütiin resmi devair gibi, akşamiarı 
zaat 17 de ve eumal't~i gunJ.-ri l 3 
de ise nihayet verdiğtnı giırrn fırsat 
duşküıılen bıiti.ın ıu phelı işlcı·ıni bu 
aattcn Mnra yapmıya başlamış ar
dır. Dun de Murakabe Blirosu Şcfü 

ll ne ııaat 17 ye rloğl'U bazı ıhbarlar 
~akı olmuş, fakat memurların pay -
dos 'aktı yaklaştığı i<;in tahkıkat bu 
güne bırakılmıştır. 

Fıyat Mııraknbe Bürosu, bu vazi
yette ilu ekıp çahştırılmuını lüzumlu 
görmektedir. 

Dün fırınlarda 
ekmek arttı 

o da muvakka~n, günün birinde saplı kalbul'larla - balık tutar gibl - ol da~ glbl 100 Fransız - İngiliz tü· j ıan Kouuk kasabasına kadar süren de Genen! Hoth kumandasında ol-
tekrar başlaınak üzere, bitmit ola - bir şeyler yapan küylü kızlarını ga. n:enıne mukabil 120 veya .ıao .Alman bütiin cepheye kumanda eder gibi duğu tahmin olunabilir. Orgeneral Bu ek m ek 1 er 
caktır) diyorlardı. rünce, yıııa atını durdurmuş ve bana tunıenlnin SSO ldlimetrelık bır cep- , görünmektedir. Bu suretle Mareşal Guderian nasıl bir mıhver üzerinde 

Paşanın aşıladı itı bu ruh karşmn- sormuştu: ~ede toplanması şeklinde üstüste yı- Voroşllof ve Timoçenkonun yerlerine hareket etUğine dair eüphelerı yu- P 8 k 9 1 m 8 t 
da, ôlüm biı· eğlence haline "'elmışti. - Bunlar ne yapıyoı lıı r böyle?. gılmış kıtalar tarafından müdafaa • -çmio olan Youkov sert. ks' de karıda iuret etmf .. tik. Şunu ılaYe e- 1 k 

.. t>lil ed "ğ· h k . ·b· 1"'· ' 'a 1 ve - w- " yapı 8C8 
Üç gün ııonra Satıi ııııo köyünden - Altın. topluyoı !ar Paşam .•. de. '. m ı 1 ve .. geçen arpte 1 gı 1 de dığinden vazgeçnıez b1r kumandan delim ki Mosko11a cephesındeki ha-

aıi•Um. bır Mcuı~ tumenlnfn bir k!lometre- j ~öhretini beslemektedir. Orel ve Tu- reketler birdenbire e11aslı bir dunıQa Tehactim ve telloı yu~z .. nden do"rt 
ayrılarak Abıdere köyüne g1ttık ,.. w den d b h d ta k Jk .. w " 
bu şirin köyün etrafında, alabUdlğ1• r Devamı var) a\ ır 8~ ada~ arruzka . a m.a- 1 ıada kendlı;lne karşı hareket eden maruz kalına Meuııe galibinin Volga gCin ıüren ekmek sıkıntısı dün tama-

Ka ~PC ur 0 m.a. ıgı mer czmdedır. haemının, istikbal için birçok vaid- ve Saratov istikametlennde bir yar· men sona ermı, ve bütün fınnlarda 
Bu s~ stem , birbırıne yapışık kuvvet- ı ler veren eaerlerlni bütün teferrüati- ma hareketi yaparak Uert doğru a- ekmek 11rtmı,tır. Miktarı epey tutan 

( 

"' lere ı~t1nat et~tği için, harp hare- le tetkik etmi,tir. Leningradda ve almasına intizar olunabilır. Voronej bu ekmekleri fırıncılar pekııimet ya· Asker ı" Va z ı·y e t J ketlerıne .mtısaıttir. Bu hareketler eıı- ı Valday da~larına doğru Volkof nehrı şehrindeki son bombardımanlar belkı paıak satacaklardır. 
naııında lleri mevzJJer yıırılınea Iki ı ıcrtıkametinde olan harekata kimlerin de bu yolda bir hareket başlangıcı- • , • 
taraf gen it !hatalara, ceplere ve çeY'- kumanda ettigv ı beli" d ~ 'ld' B 

·ı .. h. k ı · 1 
1 egı ır. una cıır. Naci Sadullah 

rı en mu ım ~vvet erın eı< r alınma- , mukabıl Moskova önünde hükümet 

M k . h stna dayanan 11ddetil savaşlarla kar- merkezini nıi.idafııa etmek üzere to . Nihayet Mareşal Von Rundstcdt aleyhlndeki karar 
~ılaşmaktadırlar. r p kumıınıla 1 altındaki ordular grupun 

O S O V a 1 m a !anan ve Kallnınde General Komon· nakzed 11dl da Mııre,al Von Reıch.-ntıu'un eol ce- li B uta~::u;eaç::e:a;:r:::;:· e:::~ ~;~j~~~~:;ıa~~k:::l ~o~~~~.G;:;~~ nahında ı_Jerlerhğl, Harl<ov şchı•inı Muharriı· Nacl Sadullah aleyhine 
1 onun emrı alt ında buluna n kıtalal'ln D kt R N t I d 1 

d h b . mıyet pe,·ıla etmic olan Bınlystok'da, jarlslavetz'de General Boldin. Serpu- 1 t 1 d 1 o or ıza ur ara ın an acı mıij 
J ., ~ ışg:ı e nıış o ma!'ın an an ıyoruz 1 1 k t d rl N s d ı 

mey an mu are esi Mlnsk'de, Smolen•k'de, Kief'de ve kof'dn General Zokharkine, Tulıı'da Mareşalin AAğında tal'ar1:1:rla sıo. '~ ~n fi ıa a~e avasınh: acı 
1 

a u · 
ş mdı dıı 'Moskova önünde yapı! :ın General J~onev kumandaları altındrı vaklar Dtıı cız n.-hı-lne vnı·m ı,ıa r ve a ay apse ma um o mu~tu. 

toplanan o· utu· n rırclul o ı '\l umal!cuh tarafından temviz e<lllen 
ıı;ıvıışlar is tisna edillrıoe her iki t ~/r:ı - L" t · •nıı·nko gı·bı' d[ü-n ı · ııbıı·ı1·nzıı· Jıı·s.;1•ıc rkıe1 l'3:-ı_ 1 Lıılya n lıuvvetleT ı de \'oı ı oşılofgı·ad ' 

c • .-.. bu ka rat nakırd il mıştil' . Dava yeni. 
fa ''aralı ve ölü olarak yükletilmek ı~tıkametıncle ıl erlemışleı ·dı r. Sağ kıı den rü .. et edıle~ekttr. 

Yazan : General Ali l l'tsan Sabis lctf'nilen kay. ıl;r hususunda bii~·üa lı. ı nı üteha~sısm ın emri altın dıı ol- nat da General Von St iı lpna ı:tel'ın J • 

• w • • ı.lukları anlnşılmfl k tadır. 
muhal. galar edılnuş olup olmadığı 11-1 . 

1 
Ti k . kunıandııı;ın dtıki A iman k ıta laı-ı . sal(-

sorguya değer giirülör . 10 kilometı e aık~lal R mo~en oya gelınce, Ta- l annı Tuı:ıaıırog ve Ros tcıva <la )•aya-
.. . . .. l('a nı o e Olltov ara~ında Azak de- ı ı k 

B ık ı d b 1 1 i - · ı kt d d · t 'k m:eı ın ıle ha rbı>den bır t umcn insanca ı ak ı er eme tedıı·ler. lr i t~r n e a~ amış o an r ne manı oma a ır .> emış ı . . .. _ ııızırıe dayanan ordular grupunun 
l\lo:;kova ımha meydan muh.a- Ondan ııonrakı altı ve on ikı ı1on· ı bıı)·~ı~ ka yıpla ra ugnyamaz. 1 harc•kat u ~ulleı·i hakkında hemen he- K ırıma gelmce, Perekop yarıma-

rebe~ ı, ufak tclck fa~ılıı.larla deva m teşrııı yazılarım ızda bu hususta DıgPr tanınan muharebenin eere- I men hiç malUmatı mız yoktur, demek dasındaki milstahkeın ve kuv. 

BSKJ ORDU KU41ANDANLARINDAN Belediye de= 

Serseri çocuklar 
toplanıyor 

etmekte ve hazırlığın derece&lne, yine ızahat vercı ek zemin iyice don- van tarzına bakılı rsa bırbi ıine taban 1 ıloın u olur. vetlı hattı yumış olmak şttefi, daha 
hava ve zemın ~artlarına göre madan muvaffııkıyetlı buy!ik taa rı-m: tahana zıd manzaralar karşısında İnırıliz ve Amerikan kaynakların evvel maktul düşmüş olan General Beledıye Reısinın verdiği emir il
lıüh elddetlenmckte, kah yavaşlamak- hareketlerı ne ıııll7A\l etmeıııek lazım- kalınılır: Şu noktada ile diyen askeı 1 dıın gelen tel . n .. M . Von Schobert'in baleJl Geneıal Von Zl! rıne> şehırde dilencilık ve lleraerilik 
tadıı . Almatı oıduları Viyazma ve geldiğınl tekrar etmiştik . . ~şikar olan '1 lı.ıfP.kleri oınuıund'l rahat rahat yiJ . Voroş ilof ve gı;fl;,r;, g~ruedı cn~ı~~~~~ Monı1tıen'e aittir. Almanlann bır yapan cocuklal'lij toplanmasına baş· 
nrıvnnı1k çHtc lmba muhaTebesinl bu zaru~et Alman teblı~lennde ~le rürken bunun 60 ldlometıe sağında kumandaları altında yenl ıkı ordu hafta zarfında 250 kilometreden ıba. hıııılmıııtıı Dün yakatıınan 50 çocuk 
kaz:.11 . -.ıkt.an IQnra hemen 200 kilo- bu dda ızah olunmuş ve şımdi zemın ı veya solunda yukarıda ismini zıkt·et· grupu da teşekkül ve to 1 d _ ı·et bır me•ai'e'" kııtederek Perekop darutiice'Zeyt r6ndenlmttvır. 

1 1 mi 1 d
• b · h k " 1 b 1;,,. . p anma ev ~. 

m<:ı .. rt: kada-r i ere ~ e: ı~ u~.n ar~ ete musa t. ır hal ald1!1n~~n t .J}ımız ctıhennem sa.v~şlarından_ bırl re~ınde bulunmaktadır. Bunlardıırı tan Sımftıerıol şehrını de zaptettrıelc * ARABA TARi FESi - Beledi-
.Moskovanın bir veya ıkı gunlük yu- yenıden t.aarruzlaıa başlandıgı soy· yapılmaktadır. Her ıkı tarafın ısta . hirının vazıfesi Mosko 8 tı tt _, 11 "-Utetıle Feodoavaya kıı.dar Yarmış ye tarafındRn hazırlanmış olan ara. 

M k d B 1 ik l 1 t ' t ' lk h d v a 1 ut> · 1 · ı iıyöş mesaıeel ya ınm a o şeY' • ı enm ~ ır. ıı1t ususun a büyük mübalağaJa . nırse Volmı hattını mDd fıı t k l 'ılnıaları Orgeıı~raı Vun Kle1st lcu ba t.arıfesı dün Daımi E ncümen ta-
k d ı 1 d.. .. ~ ,.. a a e me , 

!erle çaıpış~1a ta ır ar. ngili:ı ve Ruı karııaklarından ge- ra uştul{ .. şu sırada şu noktanın da dığ'el'inin vazileai iM Kt~ boğ:\zın· mırındııııı ıltmdl' bulunan znhlı W - ı·afından tetkik edıldikten sonra tas. 
E\·velce bırkaç . yazı~ızda bu mey- len haberlerde de Moskovanın garbın unutulmaması icap eder ki, re~mi dıın ~eçeı-ek Prekov muvaffakıyetle. merıleı·ın !liı nıtle Rostov'dan çekllere.k dik olunmuştar. 

dan muharebeslnı tetkik ederken ta- da termometıenln sıfınn altında ıs 1 K :rrınA getırUmış olmalarını tahmın ----- ----------
a rruz hareketlerin in 1avq\amasına dereceye düştüğü, Almanların Tula kıtaları vardır. taraflarında ehemmiyetli muvaffakı :!ttlrnıt>ktedtr. Don ltehnn ın denize Edı·raede lnrtulU' 
Ruslıt.rın nıukavenıetlnden ziyade ha- ve Kalinin taraflanuda yeniden ııid- Taarruz eden Alman ve müttefllı yettcr kazanmışlın ve son :J 1'Ön ur. dr>lcüıdu~ı yerde mühim addohınabı- 9 
u ve zemir1 ŞJrtiarından yağmur, ! detti taarruzlara geçtikleri, Alman konetler de bu nziyete göre grup f ı rıd:.t on hlnde.n faıla esır ~lrnı ş lar lecek bütün fıareketlt>rin dunmış ol· 
•ulu kar, çamur ve batağın ııebep o]- taarrnzunun cephede kuvvetli bir l annııotır. Cephenin mel'kez bôlge!>ln- ı ve t.azı l(animetler elde etmışteı·ıJır. ması ıhı lıu tabınıne i(uV"el verecek bayramı hazırlıktan 
ıııluj-unu i7.ab etmiştik. hamleden kaçınarak Moskovayı tlw de Feld .Mar~al Von Bock kuman · Egeı Bolşevikler, bu rlefa da böyle mab1yettedir. Şimdi Alınan ları Kırım 

31 ılkteınndek! 1az1mı~ da ckar malden ve cenuptan sarmak gayeaini dMasındaki Alman ordular çupu. t oır çenberden kendıler ı nı kur . dakı galebelertnl Hazer denizine doıl'· 
b ...ıı.1 'bt .. . " . . oskon etrafındaki Bol~evık ltuv 1 La ı ·am . 1 1 1 heı· ta.rafı kaplamış olmakla bera er ""''er gı coıundüğu blldırılmekte- 1 . . . . . 1 az arsa o zaman ı:eyvar ordu ro istı~mar et.nıe er ne intizar ~-

1 vet erını ıkı t'enahından çt!vıı-ıp çen ı R ı d · ·ı ı y ı rıt•ııı ııı Lunı a ıı ı .le ılonmamış olduğun- dır. b . . · namına us arın ~lın e yalıııı cenup oı ir z. anız bunun lçln gerek Von 

1 

eı- ıçıne alacak eurette taanuz hıı · ı " · ı t d •'t ı T M t l lr V K.l · dııın mot<ır l u ınabalann ve kayakla- Bugün bütün Ruı; cephesinde Bol- reketl . t -• , vo ıes n e ,. anı,a tm~enkonun onı e n ve gere on eıst orııu. 
. erını an.-..m etmektedır Bu • . ı iih" ,..~ k ti d ı-ın kullaııılına:!ına henüz ımkD.n huııl şe-.tklerln esaıılı mukavemet kU'vvet- vazi et · 1 l i 'hl ' · ı kuvvetlerınden başka bir şey kalmı- arının m ım sure~.... uvve en 1 

• , 1 Y ı ıon eşı· n tal'! ı 1'aevırde ı't 1 -' ve belk " d h d f " K fk olmamıştır. Zenı1rıın yumuş.ı .. ve qu u leri cenup bölgesinde Rostofd . ızah t i b k k" .
1 

d . \'ııcak ı ır Bu plllnııı tatbıkını tt>nı ı n r me eu ı e e el a aı<v:ı 
k h k tl • an şı- e m ' ve ır ro ı ı e e ıtoşter- 1 1 <•laca!< oları bir dördüncü ordular 

karlı, batak olma!!ı ara arc e e- male doğ'ru Don nehri boyunda bu- miştik. O tarihtenberı Almanlal'ln ı ı; ı n A nıan ar . merkez nı·dnlar gı·u. 
t•ll tı 1111 ikı cenahını tr>mıne dıkkat • e;rupunun teşki l edılmesl muhtemel 

Bakışlar .................... 
Müdahalesiz 
olmaz, fakat ... 

lunan Voroneç civarlarına kadar im
tıdat eden kesimde, mel'kez bôlgesin-

lehiııe vazıyelt c hasıl olan ıJ ~ışıkıtk '.!'orülebilir. 
ıl ı ı ıırlnı; bu ınak«atla timııldekı or· , 

de de lfoskova etrafında bulunmak
tadır. 

veya terakkı Tulanın zaptındaıı iba· 
rettir. dular grupıına 1'1kvın taraflarında Her halde okuyucularımızdan bu 

yazılaı· ı blzım yazarken gösterd1ğ1mıı 
derecede bı r ihtıyatla karşılamaları · 

nı rica ederiı. Çimkü harp, savne 
meydanında dövüşen muharipler tcın 

oldug u kadar a skeri muharrirler içln 
de bir emn1yetsızlik sahaqıd ır 

Fen h b k 
t'e cenupt aki ordular grupuna Voro· 

a ava, çamur ve a ta da ha , 
fazla bir harekete minı olmustu. ı neç ı~tı kaıııet ıııd e taarruzla r yaptl· 

Bu iki gruptan başka diğer ehem- .~ ı·nldf ku"vetlı · ı ı· ı · A k •ı • hiı don bı.şlaıl ığına rıvor ar. nırı ız ve men an yaı·dı-
mlyetlı bir mukavemet de Leningrad 

göre ayni plan ı n inklşafııırla daha mı ııııı Moskoflnı·ı bu vaz1yetten km•-
kıılesınde gö•terilmektedir. Bu üç ca nlı hamleler ıcörulebilecek trr. Al. t arma k için. daha büyü k gayretler 
grupun aralarında ehemmıyetli setir rna nlar Tııln , K a liıı i n , Volokolcınısk ,,arfetmcsl laıımd ı r. CA A. I 

-· Evet ama, o müeasesenin bu
rası olduğunu ııöylediklert ieln .. 

Edıme. (Hususi) - Türkün eşsiz 
menkıbeJerınl tarihımizin oğuJtulu 

~esinden a larak çafiıldayan Meriç! 
le nesilden nestle tlet ecck olan ırü:ı:el 
ve şırın Edirneınızin ebedi kurtulu. 
~unun yıldonümö olan 21) ıkincit.eşrın 
bayramı hazırlıkl arı ııona ermek ü-
zeredir. 

Bavraın mılnaRebeti!e baş.ta Edirne 
Mebu"tıırı olmak üıere istanbul An· 
kara ve Trakyanın hı r çok yerİerln
ı.ler mısafı rleı gelecektir. 

Beden Tcrbiyrıi Genel Direktörü 
Genera l Cemil Taner de o gün şeh
rıınize gelecek 11e Beden Terbıyesi 

Edırne Bölge!!i klüplerlnc merasimle 
"ancak verme t.örenlnde bulunacak -
tır. . ............................. , ................. . 

Çocuk, in ~anlık ~efkatinin ve yurd
severlik duygusunun aynı ınnıanda 

üzerınde titriy~eğı bir ınılJI va rlık
tır. 

Çocuk Esirgeme Kwl'UıllU 
G~ııeı M ıtl'ktızi 

MEVLOOU ŞERiF 
Radyolın sahipleri Necıp 11e 
Cemil Akar Kal'deşl erln pe

derleri müteveffa 

BAY HÜSEYiN 
AVNi AKAR'IN 

d evletin karıpnaaı o kadar ge. 
reklidir. Fakat yine dostumun 
izah ettiği 111ti ba müdahale, 
kollektif tuunrn zevkine ve 
eğ-imlerine ( tebl.ayiillerine) ay
kırı olduğu za man tekamülü 
köstekler. Evet, dille oyun ol
maz. Ben de o yazımda edil 
zora gelmiyor, bolluğa gelmi. 
1or, aceleye ıelmiyon demek
le diliı:ı tabiatınıa aykırı müda· 
balelerin yanlışlığını belirtmek 
İltemİftİrn. cSeve seve, azar 
UllJ' v_e yavat yavat• düstu. 
rumda «kendi kendine» ıözü 
yok tu. Bilirim ki spontane te. 
kinıülden verimli ve düzenli 
bir bahçe değil, 11ırgan ve bal
dıran otlarile bir arada türeyen 
dai çiçekleri flflurır. Bu 111rgan
ları ve baldıran otlarını devlet 
eli bulacak_, ve batti kırlan b.lı· 
çe haline d evlet eli sokacaktır. 
!'ahçıvamıa tekiınül, molozlu 
ve alır bir dağ hafı tekamülü• 
dür, ba,ka bir fey deiiL 

- Haaa ! Şimdi anladım. Y nn ı . • vefatının kırkıncı 

Birbit inaisl ,.mı, anlama. 
saki 

tesadüf rden 26 teşrınısani 

941 salı g ünil öğle namazım 

muteakıp Beyazıt Camı! şe

rı fi ı•!e nı erl- uınun ruhuna 
ithafen ~levıtidu Nt·bev'I kı· 

ı· ııa t cttfrı l cceginden b1lci.im
le ihvanı dinin teşr l flfı• i r i-

Hindistan 
ve harp 

R U&Ya uhralanncla aeaenin 
ukeri harekat için .ı mü· 

Hlt mevsimi ırelmiftir. Bütün ça. 
mm ...e batalıhldar beton gibi 
dommlf ve nehirler kalın buz ta· 
bakalan ile kaplanmıthr. Alman 
kuv.-etleri Moakova $traEmdakİ 
cephede Rusların zayıf müdafaa 
noktalarını an.fhnmya baflamıf· 
lardır. 

En ~iyade MoakOTagnı ceno. 
bundaki Orel (Rusça taıaffusu 
Ariodir) istikametinde Zorlaya
rak (Don) nehri üzerindeki No
roaeje vararak biitün cep~yi 
ikiye aynmak Ye berbirini sonra
dı:ıın b irer b irer eritmek isted ik· 
ler i ,imdiden Kwılar ve İna-ilizler 
tarafından bissolun ınuttur. 

MoskoVllmo fİmalİnde Tnr 
(fimdiki adı Kalin in ) in elli mil 
urkında Alman kuYvetleri Vol
~a nehrini geçmiye çah~ıyorlar. 

Diğer taraftan Kafkasyamn 
kapısı Rostofun istihkamlannı 
zorlamıtlar ve muhtelif haberlere 
r;öre burasım da tecrfd etmifler
da. Bu harekat baolandı.ğı gibi 
&İ tiği takd'rde gerek Türkistan 
r-•rek Kafkasya pek yakında isti
laya maruz kal~cakh1". 

Bundan en ziyade H indistan 
tehlike ile kar~ılaşacakhr. Çünkü 
Türkistandan ve Kafkaı1yayı ge· 
çerek cenub i lrandan sarkacak 
büyük Alman kuvvetleri Hindis
tanı ,imali garbiden ve cenubu 
garbiden tehdit edeceklerdir. 
Diğer taraftan da Hindiwtanm 
sark hududunda, Hindiçini Fran
;ız müstemleke imparatorluğu şi. 
mal eyaleti Tunkinde. J apon 
kuvvetleri f?Ünden KÜne artıyor. 

J aponya ile A.nglo-Sakson dev. 
letleri arasında harbin önöne ge· 
cil,.mediği takdirde ilk hareketi, 
japon onlulannm Binnanya üze
rinden Bengale ve b unun merke
zi Kı-lkütaya yapacakları taan"d 

tepil edecektir. 
Şimdiki büyük harbin ııklet 

merkezinin Hindİliana kııymaa 
üzerine bütün dünya ve bithosas 
lngil.iz efkarmmwniyesi balibaW'
da lngili.z imparatorluğmmn pır
!antas; daha doğrusu belkemiği 
Hm<listana nau.nnı dikm~ bulu-
nuyor. 

Bunun için İngiltere kabin i 
son günlerde mütemadiyen Hin
diatan mf!lt!lPıİ ile meşınıl bulun.. 
maktadır. Bu kabinedeki Umü· 
ru Hindive Naz•o Amery uzun 
bir nutuk söyled;o.1 ,.ibi Harbiye 
müıtesan da H indistanm asken 
duru~u üzerinde mun İZ1'lh11t 
ver~tir. Ba;ıvekil Chu.rchi\I 
daha evvel H indistana lzlanda 
aulannda Rooaeveltle yaptığı mü
lakat ta karana,tınlan milletle,-in 
hürriyeti prensiplerinin Hindista. 
na gaVl'İ kı-bil tatbik bulunduğu. 
ou ıöylemistir-. 

Nasır Antery daha ziyade iu
hat vererek Hintlt1ett hür ma1et 
baldunm ve1";lmesine m• ni ola• 
seb~hm uyarlc~rı HindP.tııııda 
bir df'i il birçok roille~l er bulun. 
duiımu .aövlemiftir, 

Hindistum ancak f nf[ilis impa• 
ratorlttiu cimiuı içind ... bir ~ 
mİDy-on ~ti ttri\ebil~mi 
ve li.lôn hunun da ti"'di d l"öil 
ancak harpten ıonra düsünül~bi. 
Jeeer.ni el• aalıatm"tu. 

Muharrem Feysi TOC..A Y 
( TJıwc'lll.1. ıa.h•f• ı. si.im '1 d 11 ) 

r111 1 1 uttt1tHUllUI UrıttWUUHIUIUUllllUffl•lllli 

r; Vecizelerin şerhi !, 
............... .. Hlll l.llHtHUttHMHlltt ttlllll••tttıur 

Hayatta bütiin boprı'r.
rımı, daima v• h•r hı; susto 
bir çeyr~lı •aaı •11ve!de 
laal4y•f• borçluy um. 

NELSON 

Bu vecizede cbııgilnkü işıni yıı 
rına bırakma• d iyen biıinı arn· 
sö:ıliınüzü 1 biı başkn şPkilde tfad~ 
edilmiş gorüyonız. Dugiınkü işııı 

bugün yapılruasını da az l('Ören 
ve dakika hesabile de olsa dUn e> 
yakın bir zamandan işe sanlma 
s ıııı e!laş tutan. belki biraz acfıl , 

faka t, nakı t bellecl ığı vaktini kul 
lanırken çok hasls bır ruhun ifa
de~! karşıSlndayız. 

Bır çeyrek sııatın, kısacık ins 
llmril ıçhıde ta~ıdı~ı büyük kı\ 
mNı bh 18kza dfişUniirsek, yukıı 
rıki vec!!llenln mi.nasını daha d~ 
ıfo kavramııkta güçlük çeknıeyız 

On heş dakikalık zaman paı·çu 

-.ı , baz11n bütün bir mllletin, hııttıi 
belki biitün bir kıt'anın muknd
rleratını tayine yetecek kartar 
genlf bir mefhumdur. ,... 

Bu veclzeyi gö:ııümüzün önünde 
:ldeta cisimlendiı'ecek bir mi sa 1 
zı kretmlş olmak için, gtineş al 
tındıı yeni hiçbir şey yoktur sö· 
zilııü ve ayni Ranlye zarfında. 

ayni fikrin binlerce kafada birden 
doğdu~nu hatırlamalıyız. Çok 
kıymetli bir fikri dimağımızda 

doğduğu andan itibaren tatbika 
çalışmak, on be~ dakika sonra ha
rekete geçebilecek olanlardan ev
vf!I adım atmak ve ilerlemek d• 
mek değil midir? 



• 
Dünya harbi 
lt21acl ... 

i TSBLICI 
tNGllJS '/d 11 <A.A.) 

KAS......, 111&11ml 
~ı..tlla 

llararcilaıo• Mlılilb INitl .... de lid· 
maka sah slJll llltl slfhılti ... 

illetli _ __.. .. 
~:.:eh _.ılnlll .a,h9Be

-'ttlr· •:::._()mılllll bata ve ceau"t 
lerimb • taarras faaliyetlerine ae
lıatı~ ........ ı. Difm&El ela'I bir ,, .. _...---· 
..-....-eı ,;ı &ıenriştlT. Zırhlı otıo-
...,1>mer fcfndelı:I bir Alman mtlfre
.... esir edilmiştir. 

ALMAN TDLtöt 
B8BLIN, lt 4A..A.) 

Alman teblitl: - Dh gece BDylk 
Bı itanya atlası isertnde ı.anıtl& 1a· 
,.an ıayyarelerhais, bilhassa iasilte· 
renbı doğu aahlllerin• lhnaa w !ate 
tesıslerlne atır OflPtB boıııde.larla ta· 
arrua etmışlenlir. 

Gii11&ı fldlSI ....................... 
Uzaktan 

~az111ald• 

yakından 

görmenin 
tarklart 

ı 

Pasla" ~lrekcillre 
a ıerllllyıcek 
Villıetıa Wirilmit olatı bir 

man. a6n. l.uıwıdald ...
.,. Wrtkıfilere ....... ~ ua 
verilıai~..-.. 

.... eebep,'"' ................ 
llavayfcl aarurlyeclen a&fllmadıfı 

.... leep ettfll --~ ela 
Japılmuı inıliaıaıa Wll!Va\ ol • 
ması ve diler tanftan 1111 .. ~ 
J'&&J•ın tahdldldir. 

\.. 

Ora Ziya Glıiı 
varisleri 

E !!9 
e!!!!~l!!m!!!!!t!!!!!!B!!!!!!!!!ft!!!l ........ _. .................... - ..... :1 

SON MAB'-=~LER B 1. ecllsl toplantısı 
j 

Valiler arasında cleğiı.lkHk :. llY!i Askerlik .. llillt Müdafaa mükellefiydi 
.. kannlenna il&vc::ler yapılıyor 

ı•pan yeni kararname .~ '!!.A;,t>,:; Al:: .-... 11 1
_ 1 __ _. ..... --. .. u ...... ft _ 

_,.... •'r""'" "'-~ ._ ........... eaM 11 .. Dik· veya pau cezasıııdaııı çevnlnw h pıa 
A-.... 19 (Hu-ui) - Dahi. Meldin °"" l.p.rta, ~ ..ıMs± ••ki mıdr..a ...... .. tor Mulaar GermeDin bao)[aıahtuuta ~a Mfif -... ~k olıap ta 

~c V ck .. tinin nliler uuuıda valisi Ve:rai Gürel El&zıi valiliği- akpmki ebpresle l.tanbala ha· toplam ... , Mr •Y Wn alan :eqvekll Jaik6.&eri .....- ik• btWin_.. 
..... chtiı;klild• ~ıpy tMI· ne, Buna valial KizD o-Yrel rekel eı.if ve in.MJonGa ayni Doktor Refik Saydanua •öateün• ıhı -1an ı.nw-1 DlllUDU .. 

di~. Bu ıw.a.taki ilk karar· Kırklareli, Eaki,ebir Yali aaun~~ meraaisnle teıwi 01.uı;mauttar. He.. kadar Bafft)ıllet ifleriaı Harkıye ralDIM"ktaı. lhı blıll ~ 
name hqin netredilrp!ftir. Bu CaTid Ktnay, Çonah 'ffkll Talili- yetJn lstanlmlda ~ gün ~alması Veklll Şükrü Saraçotlunan vekile- ıerm. eıiil&mi umu ~ IM
karamame ile Kütd.1• ya)iai Hl. ğine, Çankaya kaymakamı Danif ve oradan tayyıue ile Berline ba- • ~ dair ~ur ra1n1 .. yıp Clldu!Jet lltiMei--.ı· 
mid O.kay Ealrioebir, Isparta ve· Y~ul Binstl ~ valiliikae. ıset et...-i ...u.n.rdir. tezkeresi okunmDŞtar. Meclis, önll • milerıne teslim edilecılderdlr. 
liai "iMiik HWi e.,..ı Kü~. Samsun vali muavini Ahmed Ba lngllı·z vUksek bmrlml. eki C1UnUtı1ı1f süftl tır' !MC!!k· lleeliM -.erllen fl1ttt bir liytha da 
Enunun vali.i Fehmi Ural Ça- ha Beyoilu. Rizıa wkil ,,.Jdiiine • mllli müdafıuı 1P1ibllefiytıü kanun• 
nakkale, Eltmt valiM A-m KU. naklen ve ~ tQt. eclO..U.. k umenda heyeti Y• ..,._.._ •n 18 blcl ...We.hte ,.eni fıkra Da.. 
rel Erzurum, Çoruh valisi Sal&- lerdir. <•trlad ..ıını.an d•110M) llll ~lı ullerllk kanununun ve etmektedir. Bu fıkra 1ll1ICHthlee. 

General Dili' in beyanata 2138 eayılı hnunla hükmü detioen fevkalide lıallerde enlaea talep YO· 

S OV YE 1 , ' Loadra 19 (A.A.) -Sir Jobn 39 unea maddeeDe 81 htcl maddeleri- bmwlan eoara ._.,. ..,.. .. rHlr Bl-

tı .... ..,,.,, ......... , Aıe ·k ıı·ıen· om. qaiıdaki beyanatı nqret- nı tadıl eden bira. ... ın ... -. nıllda mot6rl6 nakil T&Sıtalarmıa 
enaJcth jptali !izim geldiğini ileri b 1 • w • n aı ıe mittir; aırlaııarak B1i7ik Millet llW""n• durumlannı kasden lstlfade edilema 
sürerek asliye altm<:ı hukuk mah. t e 1 g J Orduda genç adamlann ilerle_ nrıhalştlr. Yat kanuu ilin Maar- bil' ltaı. sedrmelr auNtile bosanlar 
kemeainde bir dava ikame etmit- (Z ._.. adi/ .. ,,. ..,_,., Ak d ı ı ı• Z 1 meler.ini öteden beri arzu eöe.ım. da muvuuf Te ilıU79t ~~ u- veia bul akaaınını detlttlrealer na-

_,_ 1 · · ken catırıWıkları urau meftnaf " kit vaaıtalannm kıımetiDe '°" 6 Ji. \-di. tardır. Çaııııflllalar, bilhassa Kallaın ? Bu da daha yqluann 1er erım mabpua bahmular taWiJeleriM • 
T esi• idare heyetinin açtığı da- ve Volokolamak böı.e&erinde .. ıi - ı ·ı re c e • ı ı r ı ·ı • onlara bırakmalarıle mümkün o· dar ae•kedllllli,eeek)enür. A8k.... radan 600 liraya kadar para ve 8 

vaya dün saat 17, IS de büyük mal battda bir keııımde fiddetli ol ' 1 labilir. General Brooke"u ve eira..a.ı enel Jatbklan llQllanla Qdaa ı MMJe kadar u bpia ceııa-
bir kalabalık huzurunda batfa- mu,tur. Kıtalan ... , düttM• hie11Dl- --- parlak mazisini hepinzi biUrsiniz. dolayı umumr mahkemelene Wr _. ıuaa prpbnlacaldardır . 
nılmıftır. Mahkemede tesis ida· tanna mukavemet etınekle4lirler. Bir Alcdeni• ..,,.lelceti Cenelkurma)" baflı:anbiı •azifemi " ................... - ...... " ....................... _ ...... - .. -··--· .. -• .. •• 
re heyeti namına avukat Ahmet Öile tebliii Ol 111 a le ti Ola g ı •İle kendisine çok büyük bir itima.t- d f T ) be d 
Refik Gorban, varisler namına, Moskova, 19 (A.A.) - SoyYet ölle la bırakıyorum. General PagU"yi Hav•Cllt011111z • a e yur u 
avukat Talat vr varislerdıen Sa- tebllği: · . 6u lllesele 6iside de tanırunız. En mükemmel I ... leler 
lihaddin Şa1'arcan ha:ıır bulun- 18 BOnteşrln reee•i kuTfttluimız altllc.ad"' ellgor Generalleriaıi%den biri olduğu ye11 m ,...,... ..,.., ...... MJ 
muttur. bütün cephe lloyanca ötmanla car- Ankıpa, (Radyo gasetesi) _ mubakkalı:tn. Genelkurmay yeni faa.w .91 ... .... _, ile Onivenite bi ... naa uıc-da 

" • pıtmıılardır. Bitaraflık kan• ... un.... ta.!lli iise- .ikinci rem. benim eski alayuna Denılnl tanfnıdan ...,.nmlt olan eaki Çifte e&ral'lar üeriade du.. 
Doktor Ziya ~üniia yeaeni o· ., __ ..1_-1-1-Lt .... ___ ... -· _. --·up bir -·baydır. Kendisini. bir .ın-ı.-nln tetkikı t-t- 20/ 11/Hl rulmıı• ve taliıu taburu bioua •· 

l Saı•h dd" C:.-k · ~.....-uıı::aıı - rine Amerika Ballrfye Nazırı, .. _..... ... ııauca,,.. - -. 
an a a ın va arcan, aynı -•---L? çab·-L ilerlemesi 1·,._i .. seçtim. Bil· pe--be ...nnti saat onda bir toplantı -=•-=-tiı. 8unlardaa banp.inila 

d d .. ·· · v_.a Amerikan eemllerinln nerelere U& ..-- ·v-- .... -.... ............. ..-> zaman fl ayısının pr.. uzerme Ankara, (Radyo gazetesi) - Bi. ~ Cidebilec..ıPı bakkıDda bir ditiniz gibi, Cenera) Pownalrin yapıhnuma tarar verfleret tıeptan· yurt için daha münaaip ollıcaia 
,..,...,_. lw tesis idare heyetinde aÜ bulun- idi X ..... ,ti• :Rus -· • _.,) i.t" Se d·• · tıv. - --1.-a-.t.. h-LL-..la L---- L•- L--r --'-'-

• a... I bu vastopoldan çe en ara..... beyanatta bulun-. yerine tayıD eg1 m,.ır. v ıgım ,_ ,,.... _ _. ~ _ 1111" ~ ~ 
halde ltus7a .._.inin böy e • .., nıakt.chı. Bundan do a)'I, na filosunun durumu tehlıkeli bir nf- Amerikan ııe:U:lnın muhare- bir vazifeden derin bir esefle AY· Obnaa ~ Men :a.ptia'n memiftir. 
ort- bı..k ~ • aca göre müdahil olarak ve varis baya ginniftir. İqi)Wer, Raa fılo- be 11ulanna I~ ka.- nJdığunı ilive ~tmeme elbebe çalıtma raporunda plirta aevı.ıu- ;;;,;;;;;;;;:..;;;;;.,;,_ _______ _ 
.._... ııöa1 wı R• ~· aıfatile hazır bulunduiundan, te_ sunun Novoroeiakde banaabllme9l l- rarlaıtırılmıı olmuı, bu gemile- hacet yoktur. Fakat, bu vazife- rıci durumu kaydedıldlkten 90nra IUSJI, fİllldİJIJI ..., 
Wr taraftıua düı ınh 4ijer ~: aia idare la~i namına p)en avu- çin Sapda ve •aba Bf8tılarda atlnt- rin Akdenize de pllp plmiye- den aynhrken hiçbir kırgınlık Ku1"ftt911 ntHtelff •lıalat'tllıltt faa. :&A.. _._...,: M-• 
taa da ,. ..... , ..--. lllır,,. llPI kat Ahmet Refik Corbanı tevek- le 1eal uft __,ctau.rı 7apınalda. ceklerl buauauncla Wal bilhaaaa d~ı .&,,lemeltle Nhti- lı.y.tiM .ur '8hUM ~ - ....Vlll •yw .. 
ile iYi i • •ulo•1»~..,.. kil etmemifti. dntar. alakadar etmekteııMr. ya1119. RAVAClLlK 1-
..U. ..... • .... ~ Tesis idare heyeti avukatı Ah_ Ksç diiflT 1 'ı B&Ui" Nasırı ıtnox'u beya- Yllli ....... kmn=d'- ÇALIŞMALARl : mliltereyi ..... .,., 
.... "t.tlp'" ~ Ji- JIMt Refik, davalarmm mevzu- Kubychev, ıt CA.A.) - a.aw: natında Akdenlz419 MI w sdjL. Londra 19 (A.A.) -General Jta Yıl llavacıht lamplamn11 :yal· (1..., ~ ~ 
.. a • ..... W• lw ..... ,. unun tesisin tescili vıe emvalin Sovyet sözcöaö ı..wnld. AlmaBla· memtıtir. Maamafth bu pmllerin Dili' in beyannaıaeeinde adı seçen naa orftsla WCMI ,...._. tliai 41*9e ..... S..- hafta arfnıda ........ ~· ~ ~= tapuya tesisi namına kaydı oldu- rın Kne f9ltri1tl •P~ t.ek- Akdeniz lbnanlamuı .. 19lmai General Paıet. Cenelkunaalf ıe- P~ •b l'n ._ w.ar S.v; ... aı Bll'ltll Sletaf Jıfa1ft81d, lır-
Mi ..... lııicliaden" ..-- ğunu anlatmıttır. Buna cevap r.ip ft f8ltlr :yalnwmda maha......_e muhtemeldir. Zira .Amerikanın, ialiiine tayin cdildiii habeı veri-~ .. nbk tp);5 •lır imllb sBlıl lluiei)oa Nam Bclen'l Dd defa 
• Y.....,._ nwli ~- ver• Sal&t.addin Ş.brean, ile: devam edilditlni ili-.e eıyl .. iftlr. Akdenk Umanlannda, almat• le.o Genetal Btooke'u iıatihW et· bulamamıflardır. ~ adenık, 8wv)9tlw Birllfin 
.... •r 1 .,.. ..._ ~~ Ben dem ·lftir ... hsen mub- Almanlann plim muhtaç oldutu ..ııar yr.rdar. mek~cliı. GMiklı püoU.rdu bqka llarlli • lndt•..._ Pbtlaıtelaya. lhıaalrJan 
.... bir4tl'Wn .. ...,.._ - ' r- .. Londra, 19 (A. A.) - Rusyadakı Paget, fimdiye kadar cenup 74!li ba•a ..._, uımetlerbae de Ku- •• '11Marl8taaa 1ıat11 Bin etmeahıf 
41asmlai sibi ..aı., G.....ain terem dayımın ar~s~n~ bo!· aakert vuiyet hakkında cepheden dogu· bölgeai kumandanı idi. O- rumummca p&ln~r •• parqit talıa- lıaılifiıai lıir kere daha ııitJlenılftlr • 
.. ~ ... hai ki iealMtl te- le bir mecraya ım!ı~. mu· alınan ııon haberlere .wı.re, Almanlar, A L M AN lerı yaptırtlmı.., meslek derıılerUe ec· ........__ taNftlnt tlh1a efkln 111ElU-~ · · O ~ıhm Sade ev nun yerine Büyük Brie.ınyanın -
..:..a • .. '• ette <lhiam*· tWlllUDo avacı ~ · • Mo-'·ova böl-inde, bilvük fedaklr- d l • nebi lisanı ötret llmıftlr. Bu kıt aı· ml-*ia iqllteft tarafından Pin-~ •-•r:- - " .- · · '---'- d i -klanm llA •-- " cl8 tili. köteSi• lı:uman anı.gına ~-·· .ı....'..a.. ce ,,.... DUJun u um ,.-- lıklar pahasına Rusları hafif surette rıca Harbıyefiler daha ıenlt pro- J&lldaya Yilu ollıeak Nyle bir harp 

y .................. , "' Ol- n;amına ura a u · • pıihallıe wa..Uak ola-"ır W ) gramla yetlştirtJecektfr. iliwnu !arttt.erenin İıttrlllz • !oVJflt ........ b d bul nuyorm Va t e b ı • gv •• C---1. 8.. L. MontıomıeTY tay1n 

...a ~-........ ... aıyetname b~rl~ndlia ~~ar, tüMWk UF etrafuıda 1wW bil'.. edilecek.tir. Son aıu ay içinde 19.124 tayyare lttlfalrı •runcta kQeük mllletleri 
lill9at, R ............ s6n- da,,_., ()...,.,aite Reldora Ce- hanlMI :Jqıdanaktadır. (Btriacıi aUiJ.ı- 4evcM) Hal terciımeli • uçu1u, 16.710 pllnôr uçufll, tayyare fedaya hasır ulduguna deltt telikki 
~ ~ 11ı.i aitunJarda mil Bileel'e ve pıof~r Ebulill.- Diler ı.nftan v~ kriz va- Bl9ut:ıopaı1 kaleeta. 1raJ'll ~pılaa LH ... 19 (A.A.) -:- Yena terden UH para,tıtle atlayıf, lı:ule- etmeaınden eelı:htltmektıedır. 

colNıfy ,,..;yelinin ya bu •uiyetnamenm kanunauz uftanadaıı llidnl ft. Almanların han taarruzlarında deniz inşaat Genelkurmay hatkanı Sir Allan lerden ıı 024 atları• yapıhn1ttır. Rua= ,.,...__.:...... ..,.-i o)duğum1 .a,.ledim. Fakat dinle- Moslco>ra eeaukndan iki Uerlenae ıle taclhlannda .,. ~ mıuWelu ı Bıooke. orclucla. 9İhİrbu olarak HA VACILI E 'DÜSTRI 
;....._ çok mlhiıata ....._ ,.. tl~nedim. Sovyet ordularını kııımlara ayumak depolarında tiddetH tnflliklar oldu- tanınmıfhr ve maldneleşti~e •· ÇAL/ŞMALARl: 
....... Mıkk~ mükenw W41i- Vamyetname battaldır. Oni- ve Mo lrovanın Rosto! hnanı Ye Şimal ğu aıüıaheda .aibnitUI'. Limanda bıi haamcla mütehaSS11b1'. Bntanya Türk kanadını Tirlı: ham madde
elanmm teyW etmektedir. Yat- versite ve Dar\iffefakanın hak- deniıi limal\larile münakalelerini kes ytlk bir nakliye gemisi bfr bomba isa- ordusunun en istidatlı ve en ka. sile TOrlt fabrilı:alannda vficuda ıe· 

.,._ Lehiatan harbinde ol- !arını elbette takdir ediyorum ve mele tl'Şebbüsl teşkil eylemekted1r. betile hasara airaUlmıftır. Dlln se· hi)iyetli aubaylanndan biri olarak tirmek ülkusö, yıllardanberl bfitln 
:. wibi yaktinde yatmazsa koa bu hususta hir anl-.maya varıl- beri ı...W ce uva, tanaral~ lloskrıa •e tiShret kannm,.tn.. 9~ ıı•mı:nu- memleket aıdwlaıuwı.&ÖQ'onde çarp 

Sigasf fHUiget 

Hindistan 
ve harp 

bca INr .-..a.ketin ve milletin maaım iati7onam.> MeskOYaı 19 (A.A.) _ Pra'9da ..- Lanlncradda Mllıeil ..-... Te •P· zunda. Lord lıoaaidelllft yerme. maktaclu (lldJU:i nMfed ... ..._, 
üçWUıdaonıtadanblunaama Bu..ı......-.aa.Jan .-.-.. ..,............,.,, . ..,., 1;011 -...--.--... ı'':ftlııi..,._.-. ...... ltun•tleid ._. ....... -•f' 

0
.,,_,..,"

111
,_ ... ,... ....... lfarlN.J'e ır•.,sr 

~bep 0 ..,_, blısaa d.ı ... defe lerin aYull.'8 Talat «ta f'llllUI .._ b...,.... ... 1'811&.ı- ....... ~aaıu.ı ............... elam ohmıt .e t>u emet.le, Fr•• ~ 1'aıttı. ........_. ... ..... HiacW&anclencWduıa 
il _...L!-.L oWai- siltlt söy~ftl.Utir· ıoınewe _.,. dellUMe llat ..,._ t/15 sontıaerba serfıada 8ovyet ba Anan aulı:utundan az. bir zamd B .. _ ................ ...:_ .... __ -.. ,,...._ elnııdm mecmuu iki ..U-

Rusp ....,_ • r • · bt)nı ya,.ua ınaTaffak olıaatlar va bvvetlert m tan&n kQlaet.ını'" ltı0nra memleketi tehdit eden isti u 1
.., - - ,.._ •-- ,ona .. lit oldaimlu baher Yel'• 

mevs:mais 1aimara baf1ana, din- - Müellillerim olan YanaleJ, ve eeaup __ ..__._ele .ıddatll muba. tir. Bunlana 121 al ı..,,. aft,flana· il tehllkeairıe karfl Btl)'nl: Britaa· dnam edilrn~. 1ık alarak, ıı- diden aoara .-- Ummni H·--
yanm fimdiye l:mdar ~en doktor Ziya Günün Oni•enite ~., • l ,ııWncte mı ahuuı cMaıı •-"S- --
k 

.. -eda," • ..msemmel ord.ulan- ve Dariiftef.akaya yapbiJ teber- rebalanlen 80ll1'8 hlr çGk kuahaları da. '4 ü tanan bl'tl b)'lll& toMD· yanın mUdafaa teşkilltmın ba ... snsı • n • arele . te Hint ani.anan ...... " 

...... :~ d hul..k. tad l dafmandQ ist1rda• ebftltlmUr. ı'Qll'mı ateflle ft pri kalanı da 1e• ın• pcçmi,tİT. c.Macımrıı mektep tan- rıam fahrlralan tarafmdaa , .... eda· 
nı Ç8llWl!llır ye .. taldddu ~ rüleri yenn ~ , a ır ar. Cephenin lMr k..S.iHe Alman bv ta'lltlp edthnitur. Ayni ıniddet ar· Hat11lardadır ki, Ch~hill. ye aerı ltaHMe 7BP1huftlta .... ...,.. ,eliti Wde ~iki ..... JÜIP 
bept ve memat micedeleeı• Ancak bunun için bır '8" ya~ veUerl atar u,tat "ı...na loY)'et fıada dogu c~be.lnde yalnız 24 Al· di ay sonra ve Almanya daha tır EtGd Baromuı bOyök bir n~~ Hint ord ......... dettı Y•kmprk-
~ W.-,Or. malı: inık&nı yoktur. Z119 ,,. .... k11nederial P~mlelaıdtr. ırıaa ta:narw P7Wm111t1lr. Rua a hücum etmedt;ıı evvel p1An7>renlw preJelll lıuwhHle_ -..- teki dil- bn aa.n. .. eallııa 

Deierli uk.t ........... , 11111- yetname ~t~~~~~v:'::;t- Son yirmi dört IU' •rfma 1600 z .... •lı ... ,.~:a a8ylediii bir nutkunda. ıaaktaıhr .• ..,...... wılted '~ ft mlhPmab da-Hindiatu ...... 
~da) ~~ L~..!!!~.- nlaar"'d•""nl· ·na: r~b~-~~cluktaadr..:-:-'·· lf..· Ahnan askeri imh• edU..iftir. .. .. ~~.:_ l&D (NA..A.8. >_.::_~,.a.~ı· berhan.- bır ıstil& teşebbüeünün :.:..': :-:::..~.;.. K ...,_ ..-,1 ....ıat •• ı ,...\'. 'itil 1 
- -- - -.- - u.-ı """"' T•'• ~-- · · -u :__. • imahlaca mabiJeUni •ille~ he- rEMlda ....._ Et:M .,_. .,..._ elylemİ91İr. 
"- ...,tecllımımit oım-1 ~ rai.ıefttıette.];. Cünl:n aı..;:1a il -l..•a, ıt (.\.A.).-Prawıda P- dilfaa ~. Wr Abi:lıla .... Ja ._ ber verım. ve bafkumandana w ::;;tlle m,,.anlerht ..... leln lllr K•r IB •••• y.._ .,. 
JMi. hayei "~ ='~ !:ri: ;tiı-eceklenllr. nı.wa 1ı9rp maWıirl ,...,_: ri ı..ınner; 17 1011teerinde cephenin Wla lw•• ... ala.de ,_.. bwrh .... ı ... U..Jllarla .....- Ort 1 •wn ...._ ı,.. ...,_ 
.......... a- ._"?;:: ol c:.:-~ı ... _u_ ,,.aiv~touae ıı ....... luda hnılMt 41EBU tet- merm t .... ..,. .... Nlır.Jlr ....... .. ..... • ..... e_ olmak~ llallt9p ~ .... vedıtd • ... 111 ... l«ta .. 
..1:1....a_ a... w - - ._....... -IQÇo _, 1dl8rl ~ teawP ~ So• m•rctır. L L.t»:ı:.. tli Ceo rallere _._ ~ • tir 
..._ eom&. ~ .;...,. _.. ..W-1 ohnadttına gL ıe' .......... taa a&ıaltl .... 8o~W..*-•·--"- den ÇO&_• .RQe e aumlu motO•, ..... ....._,,,.-.. -ett'I • t.. 
111•-llldaııMısftn ~';'!- llri .._kant • • de vikad6 bl,,ul olu- lla...,. • • lf"9":..... ... ue- ıalyl:r atıetimlsln brtıaıncla ertmlf- ~·~~ kimedt .......... ifa· ~~rtafa8r11~~A.~-pl~ a.e::_: ~ •• " .... ,:::, ~lı•s· 
-- zAteelrlp...,.,... ıe, ..... tur. llUllu ll6tltl taarnllen -··ti•. ... - ... r . '- me~p - ., • ._ •••':' ..... r1 .... 1ıı:ı.,. .. -
.... , ...... • •• •il ... aama& . ~ Yala W ~ ... ........ Franl& --"• muhue..__ raalr.eme ıamarlanmıttır. •• ~ .-........ ..... 
wn•ia hsl J•· Y..... Buu clre. hu t" ·\ da:h:weeail.' .. __ .. -~ .. ı..:.ı -~ r••--.a a, ..__.,_ 11 (AA) _ -ıu 8 1 Bwoolr •iacl koiotdu ~-· 1>-lf~....,.. lir ..... ,.._ illıılıll ......... • t•;et. .. _. • · ,.ta)tfyeti d11 •- ~ __ .. sa,__e, - ar, .-nıın, • • u.n . . an I aıt.I dal n ..... ~ ,_._.. .. • lıdslfıl 
~"' ·~tolan" L:-::..... sıah~Ya , ... · .. tn .. - .... rıı 1t1IS ku-..l•rinl .. rı oeldlmaie to- ötrendijiine glN ıı wtte.,.tftde blr .,ı.ule A mail 

1 or an.~ ,..... : ...,..._ ~ 7*Gtl:,.. 
1111...ta ıuiat•- - de • , • l L bar etmltler ._ ~ lddataa llat- Ah"8n dMe1thtın &nett lutaıan chılu 1 lr•tr" ke,,mtt11tu. Cenenl ilk .hu· Ba lfle yıne bneW ~r atlh•ıclı• ~ ~"!· a ~ Hlııt 

-..A ~ .... ~ iP au .... •r- 1 dll anda bir cedik acaa7& Blftaffak ol- cepheaınin ...,.._.ilde Bol .. vık artçı )'6w arp • .'~ "li- - ı-- u....._.. u ... -- ~;wpm 
1 

• • ... • ... _ b". "ın d _._ :., L ... I! addet- ,. t- '' ..,... ..ı.._ " nı:1 ııı; L h t Fra-da ve Bel-..:L.a eki-•-..ıen m•-ı.L-p ""lr 86- --• _m;- ., .. -.- .. ıimb •• 
....ı.le w mat • ,.... Pa- ., • ...,..,eaı1nde •c• an ",.'"" mqlarar. ku...._. ...,...._ ......,._ a6 ela himnet •tıaiılbt· . . . . . olmaktedır. Gaıt: Şımdilfk ..Uteı ~ • • "":* • ..... : V .... 
.. t Ga.al ayni ı• -.la, toP- ı· 8lioi beldernrk •n• lMt ela- Ga.a. 111r ..._.., Al-talar, ten blr yeri ele ll'C~ir. Öile. Yeni Cenelkur.., ıkıncı ttıeı tayyaıeeı mQtörlerıni meaalekatıe vt- Della5•eki H *a.. • iM' )•• 
nkl.nn katılaflMM .,..w. ... ::; onunla tevhid etmek l&zım- talmlMm Wr alay IDIJRarmda mı •• ı1q sonra Bol~• tanlr ~- (;.ııeeral Ns• 46 y ... ndadır. ~n- euda retlr.cek bır fabrlb t\Jnnak· laia milll ....... • ı. ı•· 
.... MeakOYa alıma ela, Ahnenlaı dar.• yanh •J'9t W~rdtr. lerlle yapbklan hücuıa &aak urtt tiliz C.-erallerhain - gen.ı-1.n· tır. ıiıl'iW ... -- _... .... 
K.fka,.,.. dlı iltll ....._, h.t. Buedaa aomra ~da alan tee: ~ter 1 'n lcQıma ba~alarlmıı tar•fmdaa ~"\a elendir" Norv~ h-et etaııt- Sayta BqffhM\mha ,..... .aa- ... ~. Y.. c;ılltettıır~___._ 
tl Valp ........ .,. UN,,.._. kT Ahmet Refik. avanın ma lloalcou. 19 (A.A.) - llloebn lctrttUmaıtar. 2'7 Bolşevik tankı tah· tir. b lutle .Aııwerfltan U.n8tRı •tin al- Chsclall le Rooeneıo ~ 
- .. .....ı- • ıın .. ifin •it- •e 

11 
• .. ılhi1eh d"h"'"nc:L' ol- rad1oau, bugtin ltleden ııonra Moa- rtp edılıpif*ir. b tt buh•arak ordu ve bah mail l(ın glrıtileıı t.tpbbfidu. m.W ....... ,( 'ı7 .r?ld~. lıılrriye. 

~ " .. h ...... tler!. ke~entıı yasiyetnamenin kanunen koft ........ _._ aptıdalri ııorı ha- c:yanka • ti . vazıyet•- hu- ~11 oetlceye batlanmaaına lli'ratıl- ti ps ı ,....._ Hm 1 • Fi t~ 
.... 1......,.2 duıunu. 1 · tel oluna. ı.... .... ld. . J ,. d h I rıye uvve ennın. "" .... _... .. 1._ ___ı a..._...1_ ..... bin ..... eclilelsilMeai .. nı VT • diJmit o llP ıp -rt uı ırmlftir: 8 Oft er • t 1 k h tilrlG delışikliğe .... _.ır. l :M"IW JU&W 

._. ..-..n- kadar IMıkle- tana'"! e 1 aöylenti.t ve: cK8""tler1mia fft1&a11a •tır dar- h b 1 au e ge ece e~azn oldu ki nm • - Y erit M- __... : liı dede .... alili ,........... 
~ 1bım aelecelW de IÖ,.... nuyc:•~_;- hakkımızı ))Uahare beler hHlhwete tlnun ad~or. VoJo. &r 8 9 rmefl ıı:.~"'ı iloYl "'d~a it °l'Q)'•1' •e motör endtlatrialnde imm.. m. ftl'ilmittir. 

D161""" -•--=-i L .._, ___ ._ L ~ ~ . aoy GD'llf er ır .. dd l 11 ~ "Y 
tneldedir. - ı.rilli eöylem91C'uo 111~n - ıebaanwuw, uuflllU Wr (BWftıol ea.At/edftt ""-'' Gece. radyo Harbıye Nezareti bllanılan nam ma en n tamam e Muharrem Fe,si a ~ 

Cenıiralin, ,.a.. ,...mde alınan ve·:t::: bir vicd• uabanın ~.~!~- ~al..:r .:,c~ıı f meftiau taama Birletik devletleri ~I AY· hal:ae""1- bürosu sözcüsü bınbafı J•nl lçınden ı.mını pyede •6*11- c:z:z:: =ı w zu 

ft\alimata milt..tt hulwnmak iti. r- . aaymalı:tayun. Bunun 't ~ e tla lci1 nr ~Uluıncla alır ~ rupa anlqmazlıitna ...,.., ol. Kamieıaro T orninacPm ... kon_ ~s::•::ım~~~rı: ıne.....- mlabat ••M&:lelell•N• vartl • 
barile lan' illete çok ylllaa olmaaı en bkemcde itbata vücut etme en a Aı:':u.: u ':ı r. Dda SB ka makla i&Mm almit '\'e Birletik feraMJD• netretmiftar bit, Iarabök, Kaysen tayyare fab- mııtır. ...rAatr'-' 
li.m ~ ~ taln!ıiuleıinln pelr : sabittiı, clolPiftir. . sabuına u1.:!..k ~bir ~ aç~ devletı... kaqa .J~~-.yı ~emen Söacü. Birletik Amerika)oı Pa- rskalarile SivuıeMl a~r. Wa• ~~mW:a ~ lhtt,.. 
de ..... siblliYecetial terde iti- A k t bundan sonra. varisle· mata t.qebblla etmltlerd" B k derhal harbe l"1IU)'e tet"ik et· tifik ccnubaadakı Japon ale)'hta- '-'ıltlaki hususi tontrpfll :rabrıkaları ıanndan •• iatlkW faktörı.rindt9 
IEUlll.~"• ~tir. Hatta tim· . ~d~•" hakkHt«I• 1'i~k hu: amde dÜflWI piyade :~ ~rıı:~ miftır. Şimaclanm bu ~tı~- "lu•ı.- hanl.tinia ~da vıe •nız tezırihtarı tetkik ettlrilerü Wri oı. üeroıüuııaaik tiM11> wni-
4i höJle teh...-erde bulunmak rlft • ••talealer eerd•tınif ve va tanklarını et. Mreket.e secbınt tt dan enel ~ Tojo .. Am1- lMaluaduiundaa do. tiddeUe raperlarf ........ iedle•ıtta._ ı.. nl ıctıı ecnebi llfm n mttte......_ 
ırnect.riJetm.le blmlt. lau~ ~1 aı;ktiğindea mahkeme. v~- Bu anda burada tlddetlı muhar!t,;~ ral ":.aso da ~· ha~ •tuk: muaheae etmiıt " hulhe~ea cJa. dfıule edebılecetiala tü&I ,......_ • tıel'ı , ı• 
• ....._ Ges11al Eıkileüa ......... kit ~ plannı baıpka bır ler cue1an etmektedir lar aoylemiflerdir. Vllflftatondaki pon aleyhtan b""9tlen 79ra .. ıla 7apılan temaslardan iyi nedce •~ T__,. ,...._,: 
Din de memnun olmacl .......... rW.nn .cev;._ bfar ..nniftir. _ .. ___ .............. ~ ......... ___ intiba. bizzat Japon hGldlı-tinin milyondur fakat ini........ ta- elft edllmıı, cKarablb .,. cS....._ .. ,.,. ............. Mav.ı. ılU* 
ediımn Çit:ti G--.1 "-"' siiacl• diıJe 8 kinu8*YY•I ... a Hea lngiltereye Kuru• qu nzifelendırcliii İfil' mamen ınahruaaclmlan tlemifdr. ı.a fdrtblarma, teert .. malıt)9etn- elemanları yetietfrmek için Kur11111U-
dW, bu :ru Şu\ cepı.i laenU. Dunıfm& lmJfbt f f •t • ? muvaffak o}mamaaam ar&u ettiii Sö.cü. JapbnJuwa ..ha ti- • callk ıamarlanmııtır. cJCırıkkalu muaca J&pılan teklif muhterem Bat-
ta h•tl•dıit w1ııit, ,.... 11 Rm 9,S a bırakı lsed teeia heyeti.. n Ç n gt mlf merlı:e.declir. k,.nditi ihtanncla bul__, " flıbrib•ıaıa, .. tör ......._ ••M' laeı ._.. .,.,_.anık ıu-
Oldıııler.- iiç dört hafta içiDcle MOteaklPD:.ıt1 .. ile ~ S.- L• .. 19 (A.A.) - R&yter: Jepa P .._ chaıeketeiz ..,aıci k•lım•~ •ahtaç oldutu kı)'Netlt ,.ul:ılıtri tıl- heEMlia Jlald:lllll w Tekaik Obl Dl-
................. ,. n.lııa "'8 ni profeeöt lderdlr. Bufr(in Avıua i.unal'Uluda. Tok,e 19 (A.A.) - Harici7e aı5alerini ilan etlflilbr. mln _..ılecetı taranna nnfmıttır. rektörledle ~n temas n8*keabı • 
.. ıııidi' nld.W Wr çok def..... ati temsil ecleee " Chucbill'in IOD l:.eyaub .... Naaarı TOIO. Me'"-lar Meclili lo"'9t ....... L h 1 .. Rmall vudla çam ...... n.r..a. de luırlanaa programlarla Ttibek 
............... q., kencliai- •• • ta ift'e w JI- aında. Hitlcrin. Bürük Britanyayı bG~ ençünıcıaiııde aöz. aöyled.iii Tebo l9 (A.A.) - Hsin· M7. Bola ve Kutamcıaıı -• •a-- MfiMndu lıllldılbinde llir han F• 
llia .. tıL ....,. cloln ...... Nk urf .......,...., f9 1eıgiıdlll iatll&dan ziyade aç bırakmayı aıqda Moekovaam. Kebi Mana üıcidea O...i .P••• ~ 4la Mrkae bin tayyarenin J&tll1DU1· beat açalmıı ,. miltıehuaısı...._. 
........,..... a..,. lmW 1142 lttiitm ........ illa ...... ibıUcl •ttiliai bildi.-, Heaa'in vapuru hakkındaki Japon protea- 1Nr teipala ıöıe. puer ..... ~ aa Jetecek kadar buhnnna ... r . .at- yardımUe tedrisata batlaıımqtır • 
._. • rvd d.ii, tilıııli için- .............. ~;., aıl- .aylecliklerf haldnnda iaalaat ifti- t01Una verditi cevabın, '(okyo Sovyet birliği Mançurinin 12 ki· aop. Oiıesım w Ria eNU:laruıı:la Tıbik Olhıl, ıelecelr ,.,ı 11'1 .._ 
ele Wam•.. ıwww 1941 aoabeha .... Şeıll Ullt 1 ........... yen ... ı~ aoıulımatt.n. hükGmeti .......... ltat..I edde_ lonaebe tfmal ltatmnclaıt Maaça- ..tft Wklbı 1000-1'00 ika,. aatllu zırhklannı ~maktallaı,. lfolıl:r , .. 
hıllıla çold• ...,._ edP W., ol- .... - " .... .., ..... Mel:tuelardan Adama fUllU mez malüyett8 tel&kki edildijjN ko arazisine sirmiftir. Aynf tel· LlcUa :ııfaçlanm bulmat için dtı a- rikuının mw..baM'a, llCI ..,. ...._ 
...... li......&ı. y .. ,,,.fila ...._. ellll • ·,a ~ 0 s11- .onnUfhlr: ' ifta eyleıaiftlr. graf, ilı:i Rasan eMr edildiğini. bir netm&alara batlan....-. 11 ilrtiyaeını lııaqllu&at" IPI JIUlll 
~ ~ '- •ı 21•1Jii·

1
'.. llt a, o'!- ·~ ıne_t'lm. adamm, yalnız, T<>so. eor;ul~ •uallere de fU RuMln da aldürilldüf&rii bildiri- f-Y ... ~ ndiiearC: Vektlelialsle "'ani·..-,.•-. _.,_ta pmlcWıbırmdaa .....,_ ... alitıl ı.I" ; .. ~ .._ Hltlerm ltızlera açfıia mabkGm cenbı ,,ermiftiı: Jor. T elcraf\a. MıtlilCdo maka.. Tanare lnpatında kullanılan e- nlmıftıl'. a. ..... A.nbra Smt O. = ..:-= t .. ~.:::: :::::ı ~ - .. -:: =-== icin ı,..:ı~~: bir;!'=c.;=r. .. ~= =:: ;:tr!...ca.;• ~~;:rn::.~r:::: =-...-:.:==-.:.: 

l* ....a (,- • ul• t11•• •ıdıaiJtllk# ...... ıcldiiini tormak.&a berbanai lıNr General Tojo ve Amiral Şimo- taeteda WUIMlal:ı•- ilhe et.. ...... ..._ ~ hınuba·•11 ...._ ........ ._ ---• • ..._..> Wr ei de, ...... Wr ,... _-.tat J:flCAR mahzur var adııh da. Taaodım ..,. U. ,,. an ~ ... ri~ , n n • ı a ı 1ı •• '1 •• 
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[~Is~ q::R .~J 
Mekteplerin 
oolegbol 

miisa baka/arı 
kek mektıeplen arasındaki Vo

_.. aaçlaı ı dun Beyotlu Halke.t 
...ı.auM& baıslam ıtır. Güntin ilk 
............ Şiı ı 1 erakki ıle Ttca- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

ŞEHiR TiYATROSU ,.......,. .......... : 
Bu ıeee saat I0,10 da 

MERDiVENDE BiR .. ... 
İatlldll caddesi Komedi lumaı 

Bu K9S8 caat (20,30) da 

KOR DOVOşO 

DOltTOR 

Sedad Kumllaraellar 
'UKOLOO • OPll&A. TÖR 

ı...- .. ,.....,~ 
ı.n ......... 

Ailemi iktidar Ta bel....-uil, 

1 
pce lfe1ea eoenldann tlıila.W. 
Sirkeci, Ankara Cad. s-t1a 
Liitfi apartımanı. (Tan lla'9 

baaaı ka ). 

Dr. Hayri Ömer 
takunları ara nda olmq ve 

lilM 9uUki. Tlcared 4-11 Yll ll-11 
•tli9 etnalfdr. 

Şlfil f'mlkki. Ta~, Nlluıt, Ta
llanç, Turpt, Ketiıı. 

Nevralji, Kırtklık ve Bütiin Ainlan11121 Derhal Keser 
IC1116ı11tla pnde 3 icap alıneil•. Her .-rde Pulla luıtaları ıararla i4te11iniz. 

Dr. Rıfat ÇaOll 
Sinir Hekimi 

Beyotfu lstlklll caddesi E hamra 
apart1mam (Sakaf a ması) 

Numara ı. Telef n 44·"15 

Öj'ledeD sonra Beyojlu Ata
~.ııtrnı w eiff IMl•tcMZ., 

camıl kartısında RasaalıeJ Apt 
No. 81 ~efon: 4l4 ~ 

l'iıMNt. .Kialm, Bttllı:, Nunttin, 
a... Yusuf, Fd. 

V• - latldil 
ausdaka Vef• ile İatikW 

DAVET f 
Ttirk 8U111 Birii#i l•tallbul Jluı-

ı!Wa olcla. Vefa, İatildlli '1-15, lMus BQılıginder&: 
1 Tendı. llıntakamıa adına. Turk Basın 

1 • a: Ertufrul, t...ı, Edib. S.- Btrliti Umumi Kongresine iftırik •t Ali, Alt. eden nwrabhuların kongre neUce-
.tal ıil: Nezıh, taet, fttrallim, Ya- lerl bakk nda verecekleri malumatı 

Ferit. İbrablm. l dınlemek üsere Birhk arkadaısl•ndl 
r..ı.,_..~ . O.itıe&ıka aın 22/11 /941 ~umartesl ırünil sa 

t' ci1 miaalıüa Galatuarar le 14 de BmınonCl Balkevine ırelıtıteler 
afaka takunlaırı arasında ya- nca olunl r. 

... Glatuarar 8-11, 8-11 ka 

O... laafta 1 • S Nrabere lsalan 
lie.)tk• ile Deminpor takımlan dtla 
Wmu eeret Stadında kartılattalar. a-.- lla,lit GaWtm idarealadeld 
lıa ~ •man uıpan colc Mrt bir 

eere1an etti. Deminporlalar 
.. ,.. Mrtncı Ye prek ıldnci devrede 
tek b!r 01an çıkardılar. pemir
.,..._ eald istanbulaporlu ka eci 
:N da aralarına almııslardı. Bı
W'baei • dakikada her Od taıaf ta 
P Y.,.madılar. İkinci dnrede yine 
... °'-dı ve oyun 15 er dakikadan 

naı .. t temdıt edJJdl İlk on bet 
~. 4 uncü daldkaı nda De -

"lf• '-'rllllar muhasım kalecınln bır 
~--n iııtifade ederek cüıtön ilk 

pi b yet sqı anı ka det ı r. 
• bq dakikada koka eol ol
" Deaıirspor bc'Jylece bhlllel 

i.'ı1Jl-..ıa ea •iihim elemanlanndan 
......, Maç harlei ~rabut elde. 

ftJllllLAR: 

8 al*''" Nenat. Mvl. Tu-~ 
~:.llii19'11t .. autnn, •aatata: Ka.tda, 

Mchmef;, Nari, E.ıa. 

lleıWM: Babadır, Klmuran, Ba 
Mehmet, Sadettin, Fıkret: la
r.u, Sabahattın, Cahit, Bu ent. 

Hakemlerimiz 
maç idare 

etibiyecekler mi? 

,- Kitaplaruuzı 
1 · ARiF BOLM 

KIT ABEVINDEN: 
alam. Bütün k.itaplan bulabi
lecetiıuz sibi Ankara nefl'İJ'a
tuun. Avrupua1n model •eeair 

mecmualanmn Babailide ye

ahe aataf J'eridir. 

Aidaler ... Ma'k_ ...... ı 

Bmsu adueacla Gökct.mir ao
biında 4 numualı evde mukim 
İk•n ikametsibı meçhul olan 
Antikoloea. 

Hazın.• avukab Zülfikar Oza_ 
mn aleyhinize açtıiı 1974 kuru 
ecri mieilden mütevellit alacak 
davumın 7 11 941 tarihine mü
•clif cuma sünü •at 14 de ila
nen vaki tebliaata r~etı ıelme. 
diiinizden baklunazda ııtYap ka
ran verilmit ve duruf1Da 26/ 1 1 
941 tarihine müaaclif çarpmba 
sünü aaat 14 de bıralulm1fhr. 
Müddeti kanuniyeai zarfuıda iti
raz etmediğiniz takdirde muha· 
kemeye kabul eclilnüyec:eiiııiz 
teblii mak•m1na kum almÜt ij· 
ııere ilin olunur. (941 64) 

1.0IDYK .. idil 
Defliliye MBteltur ı 

Dlftll'°'9 iM ... , ... ••"-': ........ 
he" 1,1. Tel: aiti 

ederken hakem meııelesine de t.aaa 
etmlt ve cıvı bakl'm J'Ok, kuralar •· 
çıldıtı halde kolay retlttirilealron 
deın1ftlr. Bu lialerdea malber olu 
lıtanbal hak mlerl. OJUDC1llar lse
r nde otorltelednla kalmadıiına 

1ürkiye Ciimhuriyet Merkez Bankası 15 - il - 941 vaziyeti 
A T i F - == P A S t F ·==Lir=.== 

Ka•aı 
Ura Ura Lira 

Aft111: Safi Ki~ 72.604.621 
PanJrnet • • • • 
l1fel<Jılc • • , • • • 
DoAUJJıl llrJaabwl•: 

flfrJ .. u ..... 
H~ MaluıWr'-': 

Afha: Safi KOojral. 1.712 Jll 
A fbna ta1w111 lıalıll ..-.a 
dl.tala. • . • •• 
l>fter dl.tal• we lto~• 
lHrrnır balrr,.eıert • • • 

Hazine tıılaolll.n t 
ftervhte edtl.. enalP Mir· 
ifyf' lrartıhta • • • 
"---•-llMlaatldel_... 
le•faıaa Ha .... ...,.._ 
nkl fedlyat •• 

SeneJot .aa:IGN• 
ne ... , .... tı.. . • . • 
E#.,, .,. ıolao/141 ca.JG111: 

I 
De~ ...... ewnlD llall-

A .,._,. ....... ....._ ~ ...... ....... .., .... , ._..,,_ ............. ... 
A,,.,..,,..ı 

A .......... ...._ • .._ 
talmllt ........ anaa 
11 ..... ,. 1s ....... ..... 
Haaıae,. aue NoJa ...._ ... 
•cdaa altla lın .... kb an. 

h~ı 

""'*"' 

• 
151.7&5'3.-

Ut-'45 M3.5 

' 65.720.Hl.37 

........ -

Y.W.,=====ıı 

Serffta,,e· 
flatiyat crlrtWti: 

. . . . 
Adi ,,. fevkall Is • • • • 

Hu"'' . . . . • • 
T mooiıltlefri Borıft,.,. P' -ır · 

Dendtde cd1le11 l"Yr'.'lln ""'' llye 
Kanu11u• fi·I inci .. dıtel•r' n 
teYflka11 Haai11e tarahn la• 
Taki tedt,.at • • . • 

Deruhde edt\" ewn1a aalto 
df,.e bakfY991 • • • 
Kartllıt"ı taıaam" altıft olar•~ 
111..eten tednate nseıllh 1 

ltee•kont mukablll lllvete11 t .. 
da,,Ple .... dtleta • • • • 
llaalaeye yaınlaa altaa karfllıda 
nane mukabUI 3'02 No. la kaa11• 
-•lblaoe UA...U. taduille .ra· 
aedlle9 

MEVDUAT: 
ftrk ...... 
Aıt.: "Safi K....... 177.Ut ............. _.,.. .... " .. ,. 
.......... .U.11111 ...... .. .......... 
.... Kit- U.Stl.tll 
Dhlll h ....... b 
""'-~ .......... . 
DliW ......_ "alıoaldıı idi
"'- Wdy .. .,. 
lluhtellf • • • • • • • 

7.~"'>.')11.lS 

, ~ '. ''"·-
lS!l.718. ~6\. --

2176426 -

U6.9S.U97. -

n.oo1.-.-

151.800.000. -

127.IOI.-.-

74 &44.191.t 
1.235 7HOS 

71. 124. 167. 90 

28!H4'0 51 

J Temmn 1938 taribw.d• itibar• ı Wıoeto haddi •ı. 4. albn aıem.. ···- .,. 1 

Birçok Gene; Kız 
Genç Kadınlar Ve 

Genclıldain• aıainır •l•rak cQsellw.tabl ~ 
.-.kQa ~ olu JDa '9v.,etiıle tıla'- ldı'-111•~ 
dır. ~ında dikkat .tll-ı .. it arilhlm olan noM&ı 
C11cU1J ........ tarawdllJ .....,_ müatas••r. 
....._, 'Mülr naife lcinde C'al"9D •• JWiıtaa .... 
lrUıalana W.... det..-.rlar. lledliat _. dbllast 
rorsualeldann nedceai pddeler, ellstikl,etbd ..,.... 
ıhrler we ciltte (Lek•) di1• taftif eöea a•- tae. 
dr •• stınetin de tesırıyle) husale ıretlılrler. 1tte b8 
sfb1 bAIAtta, •• bu sfbt •"~rıaa kal'fl KMa y~ı 
terldl>iniıı kunet •• k•41reti aayeaimh cUdl lılleler " 
barablden kurtarır. 

Yii.c lrialerw --. .. ,....... •#Jli " --tAJı W .. .,,.,.._ 
Ul« luı.lfJllltltlı kRBll PBRTBV il• p.,ıH ..,.,.... 1--4 ._ 
~ ..,. ..... ;.. ,.. gü• 'Mrihlar ,.,..tıtl••• pet ~ Wr 
...... "' ... ""'""' olaoakftau. KRlllt PBBrlfV'fA ...... 
....... ....,...U.l ,,.,.nl ...... '"liJ,dlr ..... ,., ....... 

15.00ll.OOt.-

15.l'H.Gtt.tS 

SU.414.297.-

71.ltUl7.• 

ilkmederek, mat idare etmeınete 
karar verauf1wdir. Ba ....ı., bu· 
dn tekrar prllftllecekttr. 

Devlet Limanlan İfletme 
~·C:!:?u~a!':.9~ ı!'!~a~!~!~ 1 

hsilla Ye d6rt bat ufkan Arap tayı 30/11/941 ta11bia• miaadıf paur' 
SÖJll aaat on lctea sonra Ankara yarıı ]:eriade pasarlılda aatılaeaktar. 

3. - Her tar lçın Jfls rırml lıra t4pnlnat alınaCNJktlr Umum Müdirlüfiinden ı 

(T., iş Bankası) 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1942 iKRAMiYE Pi.ANI 

aş/DELER, 2 Şıı1M1, ' 11 •• ,., .ı A,... 
2 llcinm.,,u. ,.,..,.,.,,,. . ..,,.,,,. 

..... --t942 iKRAMIYELERI-~ 

adet 2000 Liralık - 2000.- Ura 

• 1000 • = 3000.- • 
• TIO • - 1508.- • 
• 580 • = l!SOO.- • 
• 2~ • = • 2500.- • 
• 100 a - 4000.- • 
• 18 • - 2500.- • -
• • • = 5000.- • 
• 10 • == 2000.- • 

S. - Satıt tartDamea1ni cör111ek latıyenlerba Ankua Atlı lper ide. 
bClne "• ara llüdürl• tune müracaatları (9'12'U 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
ltaralat tarlbi 1888 - Sennayeel : 100,ooe,• Ttlrk llraa 

l)ube •e Ajana adedi : 161. ., 

Zhu.J •• TİCARi HER NEVİ BANKA JılUAllSLBLllBI. 
Para blriktirenlere 28.800 lira lkramire Yerirorm 

Zlnat Bankasında Jmaauau Ye *'--w taarraf l•p&• 
nada en u IO liruı bulunulan .... 4 defa Otld1ecelı kar'a Do 
aptıdald pllna pro ikramı,. datltalaeaktır r 

4 acl8' 1.000 liralık 4,000 Ura 100 adet IO Unblr 1,000 1tra 

' • IOO • 1,000 • 1IO • '° • ,. • 
' - • 1,008 • 180 • IO • .... • 

100 • 4,000 • 
DİltltAT: a .. planndati paralar 1dr MU icinde IO lindaa 

...,. dlfnd,.....,. ikramiye v•ktıtı tak...,_ "' IO tdaaU. nıtle-
cektir. Kur'alar MDeele: 4 deta. 1 ~Ol, 1 Bınnclkliiun, 1 llart" 
ı e.-.. tarllaltrrhulo cettıece1rt1r. 

oıs TIBtBI HiLMi ClllY 
latanbal, Balıkpuan, Yaicllar IObk IO .,.-nıı ALI BBY lhem

daki muaJ .......... ff llMtalannı kabulo bqladı. 

Maliye Vekiletinden: 
Gümüı "fOO" kuruflukların ted•vülden 

kaldınlması hakkında 
Gtlmtlf bir lh'alıldarua darp •• piyuaya kUI miktarda cılranlmMI 

herine 1/1/lHl tarlblnden iUbarea tedaTillden kaldınlmıt olu ..... 
J1b lturqluklana 1/2 19'1 taribia!Jenberi 1alnıa Jlalaanchklaril• Tlr
kl1• ClmharlJet Mft'bs Bankaaınca .- llerkea Bankaaa balanmı,.. 
.,.rlcrde Ziraat Bankası ıubelerince 1apılmakta olan teWll aaamellta
na 31/1/19'1 aktamı nıhayet Yftllecektir. Bu tarihten 80DN ..ter pa. 
nlar nakit olarak b.lcbir •eehile kabul edllmlyeoektir. 

Ellnde e«müı )'6& ku ueluk bulunanlal'ln 31/l/lNI MfallllD• ka
dar bunları llalaancbklarUe Ttlrld1e Ctlmharl19t llerkea Bankuıncla n 
llerke& Bankası bDl11D11U7an yerlerde ~lıaat Bankası .~.erinde ttti-
dd ettirme.teri ilin ohunu. (8262) (9888) 

1 

t 
,t-?-+-+-~r+--folll~-1--+--I 

Soldatt ea~a: 

1. Sabırawık ga t ren ( ıld ke1 m l 
2 Çlğ-nl'miıs. ICl1tl1phane gözil 3. Cin. 
Bir iti bırlnın ubdetııne terket 4. 
Tarihte bir kavbn Anu. 6. lpr k_ 
lınde. 8. Claaleler 'l. Sitem e 
Tersi bir ıseyin en n hayetJdır. 8 
h<!ıı. ' u bulunan. 9. E•ın çıne 

ç çek konan aüa eıyalan (cemi). No
ta. 10 Lllı&a, Çeh e ekli. 

Yukanda11 GfGI JICI • 
1. Arazi sırtı. A.mertkada 

dada bir e all't 2. E nb 
nida. 3. On 1 ranın onda bl 
doğanlara ver m 4 E 
Zeplın. 5. Tnsı ml'u dlr. Al 
('algı takımı. 8. K"p nın on n 
Rahatsızın aıddı. 7. Halka. Ta e 
bir ırk. 8. Dul •e yetlmler. 9. B v
cırln &yatına eak lır. Sabahın ol d 

samanı. 10. İlim Bir ç94ft kum r 

Dlaktl Wmaeamr.1 laalledl ... 
ıehll 

~~456 7l'C>•& 

RADYO 
BUCONKO PROGRAM 

7.SO Prepam 

ua lllaik 
7.'6 Haberler 
8.00 llbik 

8.15 lbın ... 

8.30 111\alk 

18.03 lıltlzik 

19.00 Kon ma 
19.li lllla k 

J.J.30 Propt.m 

11..U IUallt 
11.41~ 

1U8 IH•i'k 
18.30 lılisilr. 

18.00 p,....._ 

'BOR 
11/ll/JIU M.tAMBUSl 

Lonclrf 
Nevyork 
:Madrııl 

S okho. J 
-----------....:.-----~~ 

J:M\YU1' 
~~ ~.-. ı 70 

ı a Ersuı -... 
Sıvaş - Etzuı um 3 

, 7 , 2 ıli 7 

'1 ı~ dealrJolu 
MaadolırJ lhıouryolu l ve il 
~ ~l'Cll 2 
f Ban\uı nama 
Merkez Bankuı 
Şark dellrmealeri 

- . 

[ Bwsa harici alim fiyatı 


