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Leningrad 
cephesınde 

Rusların 
kazancı 
artıyor 

--0--

->iddefii 

ALMAN 
TAARRUZUNUN 

BUGüNKü 
GAYESı 

Rusyayı üç mühim 
istihsal 

merkezinden 

Japon 
kabinesi 
istifa etti J 

soğuk ve 
taaıruziarın 

artması 

Alman 
askerine 

tesir ediyor 

Mahrum 
etmek 

Bern, 16 (A.A.) - Ofi: 
La Sulase gazetesinin Londra mu. 

hablrlnden alman bir telgrafta Rus • 
yadaki Alınan taarruzunun muhte 
mel gayeleri hakkında Londranın sa. 
l!hlyettar mahatillnin mUtaleası, gu 
merkezdedir: Taarruzun ba§lıca ga • 
yesl, Rusyayı Lenlngrad, MO!kova ve 
Donetz havzası gibi istihsal merkez· 
!erinden mahrum etmektlr. Rusların 

ellerindeki vasıtalar bu sureUe zaafa 

rvı illi siyase-! 
ti tatbik hu- 1 

! so~erın susun da 
Nazırlar 
:ırasında 

tilat çlktı 
ı okyo, 16 ( A.A.) 

Jtt:~Qpon kabinesi istila et 
--tfir. 
1 okyo, 16 (A.A.) 

fo l'rens Konoye kabinesinin 
,:'Yekfın iıtifa etmiş oldu. 
~ resmen biltlirilmekteilir. 
t "en•, bugün kabine azaaını 
tle,"1i dairesinde toplanmağa 
'ti.fluet ve kendilerine kabine. 
tf il i.tilcuı sebeblerini izah 

rtriıtir. 

ft tokyo, 16 ( A.A.) - Röy. 
" ajansından: 
~ /(Qbine, milli siyaseti ta. 
..: etmek umlü hakkında 
filhur eden ihtilal üzerine is. 

Q efmİ§fİr. 

'tokyo, 16 (A. A.) - Röytcr: 
li~llfa eden Konoye kablnesi, ik. 
ııı r :ıncvkiinde nncak üç ay kal
l'l~r. Prens Konoyc, yine kendi 
hıtı ~ ettiği bundan evvelki ika• 
~ tnin istifası üzerine, 13 tem. 
tıı~a bu yeni kabineyi kurmuş .. 
~ ~~ kabinenin, siyaseti hakkın. 
lllt ıçbir sarih beyanat neşret • 
'iıı~ş olması keyfiyeti, kend:Sine 
'ti>e ar kabinesi,, adı verilmesine 
,. t> obnuştur. l.stifa eden kabi-
aı:· ilk içtimamdan sonraki be· 

tı, bir hususiyet arzeder ma. 
"'-..._ ~ De\'Ulll 2 ncl sayfada 

f Düşmana 
~\ldalt maıomat 
ermemek içın 

Rusyaya 
~ardım planı 

Gizli 
tutulacak 
to .... 
f\<ı ra, 16 (A,A.) 

Q ) herın diplomatik muhabiri bil 
• Ot: 

'-~inana faydalı mahımat geçme. 
~n Rusyaya yapııacak ~ardım 
~ bllcUrllmlyeceğine dair AW 
!(!~an yapılan beyanat padıa.men. S illerinde ı:peınnunlyetle karıı • 

tıı 
1 

tır. HUkQımıtln Rusyaya yar 
~~ elinden geleni yapmakta ol. 
~~il lllebuslar tamamlyle müdrik 
~)>orıar. Rusyaya yaroım mese. 
\)4- lnllzakereslnden hiçbir ameıı 
~ !ıa.ı1 olmıyacağına dair salı 
-il ~l'çfl.fn yaptığı beyanatı aW 

~~t. erı kuvvt!tlendirml.§ bulunu • 

· tebl'ğıne göre 

28 nci alay 
taarruza geçmek
ten imtina almış 

SUBAYLAR, 

il ASKERE SiLAH 
KUt;LANMIŞ 

~Devamı 2 ncl sayfada 

Almanlar 
MOSKOVANIN 

Dıs 
mudafaa 
hattına 
vardı 

amın, ıs (A.A.) Oll: 
Mosko,-a, 16 CA.A.) Kolinin 11e Kaluga Alman 
Sovyet öğle tebliğinin zeyllnde de. 1 kıtalannın elindedir. Şimdi 

nlllyor k!: 
Lenlngrad yakmlarmı müdafaa e. Moskovanın dl§ müdalaa 

den birliklerimiz, 58 inci Alman tır- hatlannda çarpqılmaktaılır. 
kasma mensup askerlerden bOyUk blr ~----

kafileyi esir alml§tır. 
Esirler, soğııktan ve Sovyet mu 

kabil ta&mızlarmm artmasından do. 
layı Alman askerlerinin maneviyatı 

mütemadiyen zayıtladıtmı aöyıemek. 
tedlrler. 

Esirler, 28 inci alayın, blr taarru· 
za geçmekden imtina ettiğini söyle 
ml§lerdlr. Subaylar, lfillh kullanmak 
mecburiyetinde knlmı§lardır. 

Esir alman subaylar, birkaç muha. 
rcbe neticesinde, yanl alayların, bU. 
tUn sll!h1arını ve techiz&tını kaybet· 
mlş birkaç avuç aakerden ibaret kal 
dığını if§a etmektedirler. 

Harp yıllarc~ 
Sürecek mi? 

~uaa: Bir Muharrir 
GENERAL H. E. Erkil't 

harbin uzun sü~ğine 

kanidir. Bugünkü Cumhuriyette 
ç:.uin beyanatmda diyor ki: 

··- Harbin çok uzıyaeaiı, ka· 
mlarcla biteo bile denizlerde ve 
haularda daha yıllarca devam •\. 
decdi kanaatJndeybn.,, 

Erkilet'in bu tahminini redde. 
()ebilmemlz için ki.fi delillerden 
mahrumuz. Harbin yıllarca sünnl. 
y<'c •ğfni hiç kimse l!ipat edemez. 
Fakat. sayın general de bu kan. 
ati Jelline bizi kazanacak deliller
den hiçbirini ileri sürmüyor; hat
ta niçin böyle dllşlindüğttnü bile 
anlatmıyor ve s •beplerin tahmini 
nl bize bınıkıyor. 

Biz bu harbin müddetini 8imdL. 
den tayin etmek imkiru olmadı
ğına kanilz. 

Harp aylarca da sUrebillr, yıl. 
farca da. Onun tasa veya uzun 
sürmesi lçln Jıidiselerfn iki ayn 
plinda cereyan •tmesi lizımdır. 

Harp uzan stlrer; eğer: 
1. Sovyet mukavemeti ilkbah~ 

.ra kadar yıkılmazsa, 

2. O ..,..,. Jmıdıar Amerika •e 

Alllnan 
tebli2i 

Berlin, 16 (A. A.) - StefaoJ: 
Alman tebliği, şark cephesinde, 
~ şehirden takriben 100 kilomet. 
re mesafede bulunan Moekova mi,i.. 
dafaa hattmm dışında, muhtelif 
noktalarda muharebeler yapılmak· 
ta olduğunu haber vermektedir. 
Moskova.nm cenubu garbisinde ve 

~Denmı 2 ncl sayfada 

1n1,riltere, Kızılordunun Almanlara 
kaptırdığı malzemenin iki mislini 
Sovyetlere yollıya.billne, 

S, Abnan ordusu Kas toprakla 
nnda. ne ileri, ne geri, mıhlanıp 
kalma, 

4. İngiltere ba fll'S&ttan artık 
istifade ederek harp tefebbtisünü 
ele alır ve Almanyanm üstüne 
yüklenirse, 

5. Amerika harbe girene. 
Harp kısa sürer; eğer: 
1. Hltlerln söylediği gibi bu Al

man taarruza Kmlorduyu imha 
ederse, 

2. Alman ordusu Kaf~ya yo. 
luyla trana ve oradan İngiliz im
paratorluğunu tehdit eden bölge
lere girerse, 

8. Şimali Afrlkadan yürüyerek 
Sii,•eyne ,ıanrsa, 

4. Rusyaya karşı arkasmı em• 
niyet:.e aldıkta.o sonra bütün kuv
vetini Atlanttk harbine verine, 

5. İngiltere bagünktl "staük" 
\'e ''passlf". durgun harp ,-az1yetı. 
nl t.erkedemezse. 

Noksan olarak bulisa ettJğlmlz 
bu §artlara yenileri de ilive edi
lebilir; fakat nekadar teferriiat.lı 
düttınWllne dllfilnUJstın, harp tak· 
vfmlnin son yapra~ı hangi glin, 
hMKi ar, bttA hangi Jd kopara 
eaiJmm §imdiden kestinneğe ım.. 
kin yoktv. 

• 

M osko Ja cephesi harbi 

Beyoğlunda yıkılan 
evler hakkında tafsilat 
Be• ev blrlblrlae 

ylkleaerell 
Sov yet 
tebligi 

Moakova, 18 (~.) 
15 teşrlnlevvel tarihli Sovyet ak. 

şam tebliği: 

1U5 teorinlevveı geceat merkez 
cephesinde vaziyet vahamet ka9bet • 
mişUr. 

Almanlan mühim miktarda tank· 
lar ve motörlü piyade L-uvveUerile 
harekete geçmioler ve cephenlıı bir ge_ 
siminde Sovyet mUdaıuıanm yarml§ 
lardll'. Sovyet krtalan d8fmanm ileri 
harekeUne kaf'lı klılıramaııca muk&. 
vemet etmekteyseler de ....-.na ağır 
zayiat wrdlrerek gerilemek mecburi. 
yetinde kalml§lardır. 

18 te§rinlevvelde 36 Alman tayyare 
el tahrip edllml§tlr. 11 Sovyet tayya· 
resi kayıptır. 

15 teıırinlevveıde Moekova ilze."inde 
9 Alman tayyaresı ~rWmU,ttır. 

tkt baftadanbert btltlln Sov)ret te • 
birlerin.de n kuabalarmda eU .ulh 
tutan bUtUn erkekler aaktr1 talim n 
terbiye görmektedirler. KUyoalaıa 

erkete fimdlkl harbin u.eullerl ıstrelll 
mektecllr. - • • 

1 Nasıl 
yıkıldı? 

DUn gece Beyoğlundakl inhidam 
hldiaealnln yeni tafsllltmı blldlrtyo 
nız. 

İnhidam saat 19 sularında vukubul. 
mU§tur. İnhidam allmetlerinln evvel 

den anlqılml§ olmuı büyUk bir !acı. 
anın vukubulmamasına yardım etm!ıı· 

tir. 
Beyoğlunda Yenl§ehlrde Derellay 

caddeııinde 63 numaralı ev birdenbire 
yanında bulunan Valıalıa alt üç katlı 
apartımanm tızertne doğru iğllml§ 

bu vıızlyetl görenler hldlseyi derhal 
zabıtaya haber vermı,ıerdir. Zabıta -bu ihbar tızerine, bu apartrmanla 12, 
H, 69 ve 71 numaralı Hkrl ve Viflı~ 
90kağmd11.kl 10 numaralı evi tahliye 
ettlrml§Ur, 

Talıllyedm bir müddet aonra apartı 
man kandilığtnden büyUk bir g1lr11lto 

çıkararak 1ılul1DJf, bunu mQtealdp 
tahliye edlJa efllr • arka arkaya -----· Talıl'1'mln lntiz&mla yapılm&aı ae 
~ DeMmr :a .. ..,. ..... 

Baskıya 

ı verirken 
Sefaretler 

Moskovadan 
ayrılıyor 

Tokyo, 16, (A.A.) - Raıter: 

Hartcl~'O nezaretine geldiği söyle 
nen bir habere göre, SovycUer, dün 
Japon elçlliğlne, Moskovayı terk et 
meğe hazırlanmasını tavsiye etmiş 
lenllr. 

Dr. Klodyus 
Yunan 

Başvekili ile 
görüştü 

~::..UDa, 18 (A.A.) 
Doktor Klodyus, buraya ceı..-. 

ll""' 'le1'. ltalyan elQilıl Otlt .. 
Yunan b&§veklll Taolacotİu UQ g6rtlf· 
rolftlr, 



'l3it, ~ı no. 

"'UI ~u -t) ur. 

Bir lsviçere 
sazetesi 

usyada 
#umanda 

iri iği o!m a ı-
•ıa.JııtL hlr ıır.ı.t:ı ıllklıntlm!zl çclctl: 

..,, 

g nı yazayor u.w:tı\, lnı lı:.!t:ı cıy mllarınıı IL:lir ~ !.1Iğı blr flltlr )n:r.ı ı ile, aynı 
eı•-'.a c;ıluuı 1 ir ;eı:.l)e nit notl.ır ıırnsmlla.lrl farl•! Cenevre, 15 ( A.A.) 

"'.~ın 11-..t:ı..·mz.ıJ 111 ŞU.:J;J Orml.k b'tJyoru:ı;· fll• ;)QZld:l.lı:I b:ıl yenlllk 
*"",...",. ruı:;-.ncn, U.in i ynz.ııb noden ooyle lık arzu l ol•': Acnb:ı fikir 
#'"VJi'J Uı lılkli e 3 o ·ı ı :ıra ıııd;ı leni 1-rllml! 'e t:ıblrlcrl !rull:ınmak ve 

Jurnal de Jcnev ''kızıl ordul&.
rn~ nasıl kumanda ediliyor: Baş. 
lıgı altında şu makaleyi neşret. 
miştir: bı.Im.ıı.m:uu:ılc husu'!uııJa bir 1!3'rılılı: mı \"ar? Nlı:!..'1, bir tar.ırta bornret 

ın onOıt."lrn:ısmı yapt~ı;1 l.di:ne1ni, öret:ı.rnrtıı lmllnnmnktı:..~ çekiniyor? 
Btrt"tntlrkl ynrgıl:ınmnlı: ve nJTmtrlı gibi kelimeler osıtı."lnlıcad:ın turli,. 
c.eyn t;O\'rllml3 hl<ı'llnl veren kılçıklı cümleler nerede; bir geziyi hUcAye 
<"dnn ynzının pUrUzsllz, bizi ôurald:ıtmı~an, tcml:ı: if!'G:ıtıl ncrede!1 •.. 

Sovyet orduları. Alman tebliğ. 
lerinjn de beyan ettiği F?ibi, ce~.a. 

1 
retle ve sebatla harp etmektedir. 
Bu ordular, bol mazemeleri bu. 

, lunduğu gibi adet itibarivlc de Af buyur u:ılnr! Amdal.i ra..-kı ve sebeblerlnl :ınl:tynmndık! 
J,X SON D \Utr!A 

z aecesı 

çok üst-Lındürler. Aralarnıda hiç 
bir inhilfıl alameti görUlmemi:~
tir. Bununla bP""""'r • .ı\lmnn or. 
dusu daimi bir ittirarl ile strat<'. 
ii muvaffakıvetlerini inhiE~r al. 
tına almaktnd1r. 

Askeri mutnhassıslarla tefsir-... 
lstanbul Mültüliiğündcn: 

lerde bulunan muharrirler. Bu 
meselenin bütün safhalnrım l'~t
kik etmişlerse de hnüz kat'i su
rtte izah edememişlerdir. MUta. 
hac:s;slar, m~lzmenin, muharip. 
lerin. kumanda heyetinin ve ta
biyclerin kalitesini gözden geçi 
rerek modem muharebede çok 
karışık bir rical esnasında So·ı
ye~ marcşallerinfn, inkarı kabil 
olmıvan bir maharetle. ellerinde 
bulunan kıtalarm ecza.sı arasın. 
da hiç de beklenilmiyen bir ir. 
tibat muhafaza etmiş olmalarım 
sena etmektedirler. 

18 birincite&rin 941 cumartesi gunu ramazı 
yirmi altısına miisadil olmakla akr.am~ (pazar 
leylei kadir, ve 22 birincitesrin carr.amba günü 
oldu~ ilan olunur. 

serilin 
gecesi) 
bayram 

!man a rruz nun 
• bu ünkü a es~ 

~tanıtı 1 nct ııaytııdıı. 

dllştlnce ancnk Uraldakt mcnabiden 
istifade edebileceklerdir. 
Almanların yalnız Ural merkezinin 

ortado. kalmnaı için çalııııı.cakları zan 
n dilmelcteJir.Muht mel p'Anm ,n;re:ıl 

Ejd rhnn vo Hazer denizi fsUkametlnl 
istihdaf etmekto gibi görUnUyor.Böy 
Jc bir ileri hareketin ncUcest, Kafkas. 
yanın Rusyanm snir alcsamlle rabı .. 
tasını kesmel;: olacaktır. Hava şartla· 
rmm Kafkruı,>aya kı:ıl'§ı doğrudan 

dogruyn bir taarruz icrasını mUmklln 
kılacağı ana fntız:ıren lngU!z ve A 
mcrikan sllAblnrmm yegAne traıu:lt 

yolunun lranı kateden ve BUharıı. ilo 
Semerknntdnn geçen yol olacağı tah 
min (' 1 ,,., \el dir. 

Gazette de Zurlch'in 
Londr bir!, Rusyayıı. yardım 

meselesinin bir nevi asabiyet tevlit 
etmL:J oldu~unu yazmaictadır. Birçok 
kiıns ler, ln;;lltere tarn.tmıbn vuilcn 
malzemenhı Rusyaya hakikaten yar .. 
drm ctme!te kA!I olup oımndiğı sı..ale 
ıayan görülmektedir. 

EvvelA lnglltereden gönderilen maı. 
zcmc vardır, bunların hacmi gitgide 
artacaktır \'C n!hayct lngtıterenlıl ça· 
l~ıp çabalayıp topladığı stoklara do. 
kunmak ıcap edecektir "e hUkQmet. 
bu vaziyeti halktan gizlemektedir. Bir 
de Amerika tarafından yapılmakta o.. 
lM muavenet vardır. 

Deyll Meyi gazetesi, e!kA.rı umumi· 
yeye bu bapta h:ıyallta kapılmamaSl.. 
nı tavsiye etmektedir. Bu gazete, dl.. 
yor ki: 

Amerikadan Mueize kabilinden yar· 
llımlar beklcmeğe btr nihayet \'erme.. 
lldlr. İhtimıı.l pek yakm bir gtlnde tr. 
gilterc, Sirf kendi meruı.bi ve vesait 
ııe lktl!ıı. etmek mecburiyetinde kala· 
cnktır. 

Alman ebliği 
.. mm ... cm=-msaı .. mıa• 

Bıı!'ltıırafı 1 nci sayfada 
§imali ga:tbls!nde kam mUhirn şe • 
htrler olan Kalugn. ile Kaliıtin bir. 
k:JÇ gilndenberi Almanların elin .. 
dedir. 

Tebliğde, hususi billtein bir hu. 
moo.sı yapılarak. Briansk ve Viaz.. 
ma imha muharc.belcrinin, mu .. 
.ı.:ı.ffcriyctlc bltcn neticesi anlatıl· 
makta ve Alman bava kuvvetlerL 
nin, dün gece, Hum.her nğzın<lı:ı. ve 
lngilterenin cenub sahilinde bulu
nan ıı..~en hı::defleri bombaladıklıı 
n ilftve ed'lmektedir. 

Almanynyn ve M~ sahillerine 
yapılan İngiliz hava akman esna
smdıı. dUn ylrmi dlişmnn tayyare
si dU UrülmUştilr. Almnnlnr, hiç 
zayiat vermemişlerdir. 

İngıliz tayyareleri tnrafındnn 
garbi Almnn>a ilzerine atılan bom• 
balar, yaln·z iknmctgfilıl:ıra hasar 
vermiştir. Üç dU m:ı.n tnyynl'esi 

' i ürUlmU tür. 
İng'Uz hava kuvvetleri, 8 birin. 

ıte rin1cn 11 birinciteşrine kadar 
85 tayyare ka)betm'ştir. Ayni 
mtidJ t zarfında Alınan zayiatı 10 
t nareciir. 

s oğlun a 
vı ı<ı an e ler 

• !n!J•ıır ·~ ı ~a' rad:ı 

bcb c inllUlca hiçbir zayiat olmamış 
yalnız, en altında kalan ıki bey,. 
glrdcn b rt k-.ırtarılamamıştır. 1nh! • 
d m cs:ıasınja bU 83hada <!uın,an 10-
~ G kadar vuk da enk:ız altında 

alnu.,Ur. 

100.000 
kişi ik bir Sır 

• cep esı 

Yuıoslav ada 
i .. r s 

Gün. eç il<çe 
bü ü or 

Fakat bu zevatın tetkik e~miş 
oldukları unsurlar arasıııda on
l~rm nazarlarmdan kaçmış olan 
ve milhim olmakta diğerlerinden 
hiç de ge.ri kalmayan bir unsur 
daha vardır. 

Filvaki, Alman ordusunun tek 
olan y.üksek kumanda heyetinin 
teşkilatı olduk~a etraflı .olarak 
herkes~ malfun olmasına muka
bil Sovyctj ordularında buna mü· 
masil bir teşkilatın mevcut oldu. 
ğu görülmemiştir ki bu da ilk 

J..onılra, 16 (A. A.): nazarda garip g-örünilr. 
Londra.dııld Yugoslav hUldlme .. I<ızılordunun organı olan Kras. 

tine gelen tafsilata nazaran yUz nia Zvezda'da bu bapta mevcut 
bin kişilik Sırp cephesinin idare olan bazı mal mat ile diğer ta.. 
ettiği milli lhtill\.1 blltUn Yugoslav.. raftan elde edilen malQ.mı:ıtı 
yada. o kadar büyilmü§tür ki Al .. yakından tetkik edecek olursak 
man işgal kuvvetleri, müdafaa va'" oldukça korkunç bir mÜRP ı- · 
ziyeti almak zorunda kalınrşt.ır. ye varırız ki o da ferci' 

kollektif ~<ık bir k~and! .. 
~ yokluğudur. 

C T Q ll S f Z Sovyet Rusyanm teşkilatı ~· 
sasiyesine nazaran Sovyet yük. 

t b • f ' d. sek riyaset divanı ve icabında 
Q l lj e l n e ll onun reisi olan Kalinin bütün as. 

k 
keri kuvvetlerin en yüksek şefi. 

Çl DTl{UlliQ7 1 dir. Faka~ har~katın başlangı
cındanben Stalın, Molotof, Ma.. 

vı~ı. 16 (A.A.) 1 lenkof, Beria ve Timoçenko·dan 
Londradaki dö GolcUlere lltlhak et mürekkep olan müdafaa komite. 

mek Uzerc istıra eden sabık m:ıllye si, hudu~3UZ salfthiyetler almış_ 
mutcttışı ve Fransız devletinin birle· tır. Bu salahiyetler, komitenin 
§ik Amerlkadakt masrafıarmr tediye. hatta hükOmetin yerine kainı ol
ye memur Deftıı.r Hervc Alphand, bir masına medar olacal;tır. 
kararname ne, Fransız tabliyetinden Bundan istihraç olunacak ca-
çıkarılmı11tır. zip netice, Stalinin başkuman.. 
Haklı bir sebeb olmndruı memlekc danlığı deruhte etmesi olacaktı 

tinden hicret ettikleri ve milli kalkın. ki bu husus, Kremlinin resmi 
ma i§lne mUtemadl surette aleyhtar sözcüsü c.lan Lozovski'nin ecnebi 
bulundukları için iki sabık maliye mU· gaze~cilere yapmış olduğu be. 
tetllşi dahıı. aynı oozaya çıı.rpılmıştır. yanattan anlaşılmaktadır. Bu 

zat, beyanatında" Stalin, yalnız 
dahi bir POiitikacı değil, aynı za. 
manda emsalsiz bir sevküllceyş 
Ustadıdır." demiştir. Fakat vu
kuat. bu iddiayı hiç bir veçhile 
teyid et'memiştir. Sovyetler in 
yegane askeri olan mareşal Ti: 
mocenkonun hiç bir zaman hazır 
bulunmadığı "müdaf~ meclisi. 
nin askeri kumanda evsafını ha. 
iz hiç bir uzvu yoktur. Tama. 
miyle serbest kalmağı temin et
miş olan Stalin, adeti ve<:'hile 
sağa sola dirsek vurarak kendi
zine yol ~maktan imtina etmiı;. 
tir. Mumaileyhin ~ıbiyesine va. 
kıf olanlar. bu hareket karşısın. 
da mütehayyir kalmamışlardır. 
Stalin bir inhizam halinde her 
türlii mesuliyetten kurtulırtağa 
çalışm~kta ve halta büyük bir 
muvaff akı yel! vuku unda bir ge
neralin veya bir mareşalin şan 
\•e şeref kazanarak kendi nüfu
zunu gölgede brrakmasmdan 
korkmaktadır. Kızıl ordular ku. 
manda heyetinin bütün cndişele. 
ri bu meseleye istinat etmekte. 
dir. 

• 
1 

RomA, 16 (A.A.) 
ltalyan orduları umumi karargAhı. 

nın 501 numaralı tebliği: 
Şlmall Atrlkada Tobruk cephesinde 

kıtaıarımız lehine neticelenen muha 
rebeler olmuştur. Düşman makineli 
kuvvetleri, topçularımızın ateşi ne 
kar§ıılanmI§tır. Mllstahkem mev1dde· 
ki tesisat ve barakalar hava kuvvet .. 
ıerl tarn!ınd3n bombalanmıştır. 

Şark! Afrlkada, Gond.arda, Ualag, 
kalesindeki m~vzllerlmlze yapılıın anı 
hUcum pllskUrtUlmUş ve dUşman bU 
yUk zayiata uğramıştır. 

Kulkaber kalesindeki mutrezeler, 
su hazinelerimizi tahrip etmek Uzere 
ynkla:mağıı. teşebbUs eden dUşman 
ku\-ı.•etlerlnt da(;'llmışlar ve zaylatıı. 

uğratmışlardır. 

Akdenlzde blr İngiliz denlzaltıııı, 

denizaltı gemilerini avlamıı.ğa memur 
btrllklerlmiz tarafrndan b:ı. tırılmı~trr 

--<>---

Japon l<abinesi 
istifa etti 
Il:ıştarnfı 1 nci sayfada 

hiyet.te görüldUğü hatırl!ı.tılınnk • 
tadn-. Bu beyanatta şöyle denili .. 
yordu: "Gitgide vahamet kcspe • 
den dtinya vnzıyeti içinde, hUkfı .. 
metin tesbit ettiği siyasetin, ce • 
sur ve scı·i bir ı;ekilde tahakkuk 
ettirilmesi için, milli bUny n'n c. 
samndan ycn!leştlrilmesj i<1inl bn. 
aarmağa ıızmcttik.,, 

Tek kumanda heyeti, tecrübe. 
nin ve mantığın ilcaatına tebai_ 
yet edilmek suretiyle vücuda gc. 
tirilmiştir. 

Bu kumandanlığı deruhte et
meğe cesaret edeıniyen ve buna 
muhtedir ol::unıyan Stalin, onu 
başkalarına tevdi e~nekten 
imtina evlen1ekte<lir. Bu suretle 
Rus seferinin başlangıcından uğ. 
ranılan ilk muvaffakıyetsizlik. 
lerden sonra cephe. üç kesime 
t'aksim edilmiş ve bu kesimler 
mareşal Voroşilof, Timo«:enko ve 
Budiyeni'ye tevdi edilmiştir. 
Bunlardan her birinin vazifesi, 
müdafaa komitesi tarafından 

·---·--

Amerika' f 
tanzim ve VUK'se!C meclis reısı 
t&raf ından tasdik >dilen ve ka. 
rarname kuvvetinin haiz olan 
bir talimatname ile tesbit cdil
mi~tir. Bu t'alimatnameye S!Öre 
her cephe kumancanımn diğer 
mareşallere karşı mutlak bir i~. 
tiklal dairesinde hareket etmesi 
ve kendisinin muhte.riyeti haiz 
olan kesimine müteallık mesuli. 
yeti deruhte etmesi lazım ~l. 
mektedir. Müdafaa komitesinin 
yanı b~ında bir nevi ~~knik 
meclis vücude getirmiştir. Bu 
meslis Stnlin ile mareşal Cha. 
pochnikof ve mareşal Merelz. 
kovdan nıüte§ekkildir. Fakat 
bunlarda hic: bir kumandanlık 
vasfı yoktur. Müşavir vaziyetin. 
de bulunan iki mareşalin fikirle. 
ri faal vaziyette bulunan Uc: ma. 
reşala ancak mutıııaa kalibinden 
bildirilmek~:?dir. 

odesa 
ova 1 hattı 

1 Rü~~!:'!.~.d1 
Mos 

harbini 

Bütün bu alınan tertibatın ne. 
ticeleri a~ık olmuştur. Kıtaatm 
ve malzemenin bir cepheden di. 
ğer cepheye nakledilmelerini cm_ 
red~bilecek otoriter bir maka
mın mevcut olmaması scYkül
ceyş bakımından geniş mıkvrı ta 
harekata l'~ebbüs etmeğe hic 
bir zaman imkan bıraltmanuştır. 
Ordular gruplarından birinin ce" 
hedeki her türlü hareket, muvaf. 
fakıyetle tetevvüç etmiş olsa bi. 
le. tamamiyle tabiyevi bir mu. 
v;ıffakıyetten ibarel! kalmıştır. 

Timoçenko ile Budiveni nrasın 
da bir takım müşkülat zuhur et. 
mi§ ve bu m~ülat cenup cep. 
hesinde nisbi bir nükQn hüküm 
sürmekte olduğu bir devirde bi 
le şiddetli münazaalara inkilap 
cylemi§tir. 

Vaziyetin veba.met peyda et· 
mesi üzerine Stalin bazı şeyler 
yapmak mecburiyeı.-inde kalmış 
ve fakat mutadı olan in~tcılıkla 
ancak yarım tedbirlere müraca. 
:ıt etmiştir. 

Yüksek kumandanlığın b:ir se. 
fer erknnı harbivcsi vücuda ge. 
tirilmiştir. Bu erkanı harbiyenin 
başına Timoçenkonun eski er. 
kanı harbiye reisi ordu kuman. 
danlarından general Yukof geti
rilmiş ve yanma il~ muavin ve
rilmiştir ki. bunlar da general 
Nosof. Marakof ve Kojouchko. 
dur. O tarihlerde Moskova, Al. 
manların hedefi gibi ~örülmek~ 
idi ve cenahlarındaki v~yet da. 
ha az tehlikeye maruz bulunu
yordu. "..'eni heyet Moskovaya 
virmi, otuz kilometre mee fede 
prens "N" nin eski malikanesi 
olan "M" şehri yakınında yer. 
leşti, 

Fakat bu yeni heyetin imtiya. 
zatı yakında tetkik edilecek o. 
lursa onda umumi bir büyük ka
rargaha has olan evsaftıan hiç 
birinin mevcut olmadığı görülü
yor. 
Hadiselerin tazyiki al~da mü· 

dafa.a meclisinin yanında bir 
kontrol komitesi vücuda getiril· 
miştir. Bunun vazifesi, cephenin 
hevcti mecmuasına ait harel•fttı 
tetkik ve ihzar etımclctedir. F'a. 
kat bu yeni heyet, hiç bir emir 
veremedi. Hakikat halde bu he -
yette Stalinin yükı:ıek kumandan. 
Iık ihdasının önüne gec:mek için 
buldu~u ::açamak yollardan biri
dir. 

Bir ilkteftrinde yüksek meclis 
riyaseti müdafaa komit-.asi harp 
komiserleri meclisi ''askeri hare. 
katın teknik idaresindeki kusur
ları tQ.Sfiye etmek çarelerini tet. 
kik eylemek" üzere tl>planacak. 
!ardır. 

Kabulü zaruri olan sureti hal, 
sarihtir. 1918 de müttefikler ma
reşal Foch'u başa ~etıirerek tek 
kumanda vücudn ei?'.tirmek sure. 
tiyle meseleyi kat'i olarak h~l
letmişlcrdi. 

1941 de Almanlar yaptıkları 
gibi, müttefikler aynı cephede 
harp eden muhtelif milliyetlere 
ınensuP ordul arı tek kumandan. 
lığın otoritesi all'ina koymakta. 
dırlar. 

Stalin ise. Sovyet kuvvetlerini 
parçalara avırmaktadır ki, bu 
hal Sovyet Rusyada şahsi rejim 
ilçaatının her şeye tekaddüm et
mekte olduıfunu <röstermekt':>dir. 

Ja o 
bahri 

va 
• 

esı 
Haıekete geç .. 
· mek islil]or 

Tokyo, Hi (A.A.) - Rcut-cr n. 
,jnn'imılan: 

Bahriye nezaretinin sözciisü 
yiizbaı;ı Hirade. Japon filosunun 
harekete gec•mek arzusu lle yanıp 
tu tutmınkta olduğunu Amcrikayn 
ihtar makamında söylemi!)tir . 

Hlrade, Japonya ile Amerika. 
mUnasebatmm istiknmet değigtir. 
meP.in.in pek yakın olduğunu ilıivc 
etmiştir .Japon donanması. hazır • 
lıklarıru ikmal etml~lir. Her .ııcye 
hazırdır, 

Dünya · 
hadiselerinin 

dönüm 
noktası 
olarak· 

•• goruyor 
\'nş!ngton, 16 (A.A.) Oti: 
Gazetelerin bhinci .sayfalarını bU. 

tun gen~llğ!nce dolduran başlıklar, 

şunlardır: 

"Moskova en büyUk tehlikeye gö .. 
ğUs geriyor... "Moakova son fcrdlne 
kadar kcndlrı!ni m!ldafaa ctmegu Ama· 
dedir ... 

Gazeteler, Amerikanın So,·yet pay. 
tahtı clvarrnda. halihazırda yapılmak 
t& olnn harbe fev alO.dc bir ehemmi.. 
yet atfetmekte olduğundıı.n bahset • 
mektedlrler. 

Gazeteler, radyo muharrir ve !pi • 
kerlcrl, bu harbin bundan sonraki dUn 
yıı. hAdlsclcrlnln aeyrlni ta,)1in ede • 
cek dcrc.cede katı olacağını kabul ve 
teslim etmekte mUttc!ilttJrler. 

Birçok kimseler Ru.sya.nın bu ha.rbi 
kaybetmesi takdlrlnde Sovyetlerln 
muknvemetlerlnin çökmesinden kork. 
maktıı.dırlıır. Bununla beraber re!!'l'lll 
malıflllcr, Mosko~'1Ulın zaptı na llnde 
dahi Rus mukavemetinin devnm ede· 
ceğlne itimat beslemektedirler. 

Amerika hUl<Umetinln büttln r;nyret 
lerl, Rusyaya yapılmakta olan yardı. 
mm arttırılmasına ve harp malzeme • 
sinin eUratıe Rusyaya mUtevecr.!heıl 

yola çıkarılması vn11talarının tedarl 
kine mUtevaltkıftır. _ ,,_ 

Moskova 
tehdidı kabul 

ediyor 
Londra, 16 (A.A.) 
Moskova radyosu spikeri bu sab h 

erkenden d~m!ştJr ki: 
".Moskovanın dı§ında Almanlann 

yaptığı yarma ciddi bir tehdit teıkil 
ctmek~dlr ... 

Spiker halka harp meydanmın on 
binlerce Alman er ve eubaymm ceset 
lerlle ve yUzlcrce AJrnan tankı ve tay 
yareslle dolu olduğunu s~ylcm~ş \'e 
ııöyle devam etml~tlr: 
"DU~mnn Sovyct milletini korkut.. 

mak ve sllflhsız bırakmak tımldind~ • 
dir. Fnkat sonuna kadar mUcadelc et 
mek azmi, sarsılmaz olan Sovyet mil 
IC'tl korkutulamaz ... 

-----<>----

1 anlar 
sür ati 
artırdı 

Lonılra, 16 (A. A.) : 
Rus cephesinin merkez ktsm~ 

da ı;iddetli muharcbeleHn devam 
ettiği bugtln Londranm saliı.hiyet.. 
il mahfillerinde ııö.rlenmektedJr,. 
Ruslar, dilşmanm, müdıı!an hatla.. 
nnı yardıklarmı haber vermişler .. 
se de, bu yarma hareketinin nere
de ve ne geni.~liktc yapıldığına da 
ır hiçbir ha.her yoktur. Fakat, ge.. 
ceyarısı Sovyet tebliğine göre, 
Moskovanm garbında. cereyan c • 
den meydan muharebe.sinin ha.tl 
devresine girmiş olması muhtemel 
görünmektedir. Almanlar, ııUratli 
bir netice almak için, im.kAn nis. 
pelinde gayret sarfetmektedirler. 
:\foskovayı nıUdafaa eden Rusların 
gıda ve mUhbnma.t bnknnından ih. 
tiyaçlarmrn iyi temin edilmediğini 
tahmin etmek ~in hiçbir s ebep 
yoktur ve Rusların, yeni t akviye 
kuwetleri aldıklnn da mal\ımdur. 
Bununla. beraber. Knfüıine bölge .. 
~lndl', Rzhev'ılen yapılan ilerleme 
hareketinin, yeni bir terakki gös• 
termiş olm:ısı muhtemel görülmek 
tedir. 

l\"evyork , 16 (A. A.) - Ncv • 
york Taymls gazetesi bugün l]Öylt 
yazıyor: 

YUUek Rumen kumıındanltğt .•· 
tıağıdıı.td hususi tebliği netırelınıc· 
tir: 

Kıta.larrmız ~rn r:inıd!}' 
miidafaa. hattmı yamışlardır. Dil111 

ınıın bütlln cephede :ricat etmek• • 
·:r Gnlalacovo Dalnlk ve :Fart • 

1 
:C:ı 

0

bu ımb:ıh sn.at s:aizdcnberi e"• 
mize ~eçmi~tir. tıeri hareketin" 

1 

devam etmektedir. Odesa y:l:1mal<· 
t~dır. ._ 

--0--- 1 

1 

.1'11oskovanın 
tahİiyes : 

devam edıyor 
Lolıdra, 19 (A.,A.) - (B.B.C.} 
~len hal>erlere göre Moskovııtııf 

ınUdafaasınıı. iftlrak ctmlyen oal1<1
' 

. •"" tahliyesine ba~ml§tır. Bu bUhf 
Kallnln §Chrinde .Alman llerleyiş!nde~ 
!!eri geieblleceğt Vlazma clhetlndeıı 
harekrıtın verdlğ! neticelerden doğıll ı• 
olabilir . 

Londrn askeri malcamau. P.u.ıı a! 
ıterl mukavemetinin gevşed\ğtı.c °'1 

intlzama·zlık aıa.mellerl t>cllrdlğ11'' 
kani bulunnıam ktadır. 

Alman tan-:t yarma barekeUnln d°' 
ğurduğu mllş)<UI vaziyet takdir edU " 
mekıe beraoor. cephoy• milUınad!Ye" 
Rus takviye kuvvetleri geımektedlf· 
r.tosJo:ova muharebesi VerdUn muhare 
besi safhalarına benzetııme:ttedlr 

Cehubl Rusyııdan alınan baJCrıeı 
pek azdır. Ru.alar bu mıntakada nıtı 
\1l!t'al:ıyetl! mukabil Uıarnızıard3 ı:ıı.ı. 
lunmuııın rdır . 

-0-- 1 • 
Mos K0 va d ak1 

Amerikan 
hel}eti 

memıeketrne 
döndü 

'ı.ondra, 16, (.\ .A.l 
10 blrinctteşrl"ıde Lon<!r=<)'a dlitıtfl 

:u:ısltovadskl Amcril<a heye!!, btı~~ 
hava yoluyla b1rleşlk Amerlkıışn ıt1 • 
tnl~tlr. 

Aima.nva 
sulh 

istemi or 
Ahn u.n huıludu. 1<.i (,\ ,A.) Oı•'.. 
Almanyanın sulh tcklificrill0~ 

bulunduğuna dair dola§an haberle' 
rin uydurma olduğunu bir kere o.ı 
ha beyan eaen Alınan harici\ 
neznretinln organı " J..a Correıo.po"' 
dan~e Polotlk et Diplomatik'' gıı 
zetesi, askeri vaziyeti tetkik <'dl' 
rek Rusya seferinden sonra lngll • 
tere alcyhlnde ittihaz edilecek kS -
rarın günlln meselesi olncağını ) 9 

maktadır. 
Gazete bu hU1Susta dikkate şB ' 

yan malumat vermektedir. Ma:.ıı1 ' 
nin muharriri şöyle demekte<liT: ~ 

Ancak istilfuun tarihi .J)ln13 ıı 
yüksek kumanda heyeti tarafınd' 
bir sır olarak aa.klanma.lttadır. 
·Muharrir bundan sonra 1ngilter' 
adaıınm ne gı'bl ~r altında sr 
ti!A. edileceğini anlatarnk ezcüJl'I e 
şöyle demektedir: 

Anglo SaklOD matbuatı Ruıı hczlrı'r 
tinin tarihin §lmd!ye kadar kaydet 
mediji miktarda malzeme bfı-tktlri1 
mi§ olma.slle lzah edlleblle~ğlni yt.ı ıı 
makta olduğu dUtıUnUIUrsc bUt!lıl tı 
malzeme tng!ltereyc kar.fi kull8nıld1ğ1 
takdirde Londrnnm ball ne olnel' 
kolaylıkla anlaşılır. Boltcvlzrn ~"; 
kıldıktan sonra Alman ordusu ne ti 
ilkte Avrupa hemen klmllen ın,utt 
reye karşı seferber cdllccekUr. A \"ııı' 
rupanm munzam efllh endüstrııerl 
taarruzun hu'N:!l thtlya~larını ıcııı1" 
lıyacak şekJlde kullanılacaktır. 

1 
t nglllz ve Amer!kan endllııtriler. 

bir araya gel.ııeler bile, gerek kc~rl'I 
yet ger ek kemiyet ltlbarfle bu rnu'ı.. 
zam kunetc yakta~mağa btıe 1'1'111 

vaffak ol:ımıyaeaklart1u-. Taarfll~~ 
hazırlanmn:ıı için t nglltercye ,·el"ııe 
lmlt!nlardan babııetmeğe blle d•Jıtlr 

Rusya, tabiat unsurlan kada.r iı
naLçı ve mukııvimdir. Geçen l1nrp. 
te ölen ve yaralanan Ruslann sa. 
yısı on milyonu bulmu§tu. Şhndi, 

Rus milleti, memleketini, bUtün 
kahinleri utandıracak bir dövUş 
hayatiyeti ve kudretiyle milda!a& 
etmek için ayakla.n.nu§tll'. Rus aa. 
fı, Alman kuvveti tükenmeden ev• 
vel yarılabllir. Fnka.t bu hareket, 
bu harpte, geçen harpteki kadar 
kat'i olmryabilir. Rusyanm muha. 

=============~ 
rebc kudreti, ~imdi, o z3lnanJdl1 

1 na.r.ann dalıa bUyüktUr. HaltJU1', 
Almanlar, 1917 de, Avusturya Jr.' 
paratorluğunun mağlüblyrtiııl \ 
mahvınr intaç eden ayn} mu.l.ıı 1 

de?' hntalan ırtikap cdtyoriar. 



Kutasiyeciligi metoddan çok 
iş kavrayışı kaldmr trıayut dilberini kaçı

tan lranlı delikanh 
8naenaleyh alAzalik hakim bey, 

bu Aliden davacıyım. Çunkim 
~ını zorla kaçirllirlirmişlir. ,, 

Devlet dairelerinde kırtasiyecilikten 
tikiyet edilir ve zamaI) zaman hu • 

nun önüne geçmenin lüzumu bahiı mev. 
zuu olur. Kır\:aıiyeciliği doğruran, doğur. 
masa bile büyümesine hizmet eden baıh

ca sebebin, cevabı veya yazıy; icap etti. 
ren hadise üstünde, cevabına ihtiyaç gö . 
rülen memurun o meselede li.yikile ha . 

Her it sahibi ve h er memur, kendisin -
den iıtenen cevabı, sorulan veya sorulma
'1ığı halde o me.elede ıoranın alakadar 
olacağını tahmin ettikleri noktaları ay. 
dınlatmak içn sarfedecekler kısa bir za. 

manın, günler ve ayları kurtaracağını he
$&ba katarak yazmalıdırlar. 

Kırtaıiyeciliği metoddan, çok zihniyet 
ve it kavrayıfı kaldırır. 

~ deyince, umumiyeUe 1 lan bttak da kJzmı Aliye ver . 
h ~ boylu, balık etilldc, 1 - Vermem bUlahl. 

j zırhklı hulunmaması odluğunu bilmeyiz. 

-===================================== 
1 Gökteki Yıldızlarla e..,,_lllbe beyaz tenll bir genç - Neden? 

ı.. ~· Halbuki bu vakanıL - ÇUnkUm k1%Im dstemfyor. Ally 

'~~vut dilberi blltlkls, Hlklm IDvfyeye d6ndU. 
"-it --.göz ve kara kaşlı, - Neye dstemlyorının tnvfyc? 

lıtak telek bir genç kız - Iatemtyorum, işte. Sevınlyoruır 
--.~~n babası ile birlik. kendisini ••• 
~~eki l.nce bıyıklı .. za. - Eh ne yapalım, biz ôe dnvay 

' il, •lmslyah eaçlı lrr.ın. yürUtür1lz. 
~daki gençten, kendi Ancak phiUer ~lmem~tı. HAkirn. 

Yerdeki Yıldızlar 
~ rak, uzun müddet kenOllerlnln çağnlma.ın l<;fn muhıık~-
~ hnmda alıkoymak su. mey! başka bir gUne bıraktı. 

' dt.. ~k olan mahkeme sa • 
"'·- • kızara baııına gelen
~ttı· 

~ o gün, bakkaldan 
~~kunduracıda ayakka 

ADLl\'E MUHABlUI 
Meşhur artistlerin doğum günlerine göre 
talilerini ve huylarını öğrenmek ister m isiniz 

' k üzere evden çık 
1le 1JUJo.ttar ? 
.. ,_, ,_,, ,_, -~------------~ Clderken kend!81ndcr. 

!il Ali yanıma yaklaıtı: Otelle r ve pansiyonlara dair 
. ~dl, sana b1r çift sö • 

Avrupada her yeni aene girerken, 
yıldız Uml {astronomi) ile muhtelif 
tnltmlnlerde bulunurlar. Bu ilme gll~, 
gUnC§ln gökyüzünde girdiği yıldı% 

burçlarına göre, muhtelit ay ve gün· 
Jcrde doğanlar muhtelif tablatte olur. 
lar, tallleri bu burçlara bağlıdır. Qllt benimle gelir mlain? 

-~ ttını. Ali Rızanın bana 
'ilıu olablllrdl. Arkaauıdan 

Cll, iman. Seni Aliye 

~· buna mant oldu • 
ttu'klan için de ıa.. 

~lha:pet Dlpn hazırlık 
• Artık beDdell ka. 

~ID&dıklarmdan 80 • 

~lardı. 
~. 1tlBUtll umarlamak 
,~ çıktım 'Te doğruca 
~ ltaçtım, 

Otel :fly&tlan Türklyet'le zaten yUlt.. 
·sektL Şimdi ytWle kırk zam mUnaı;lp 
gllrtllmek llz6reymlıı. Acaba niçin 't 

Toksa onlarm 4a mı ınaıı.emeal Av • 
nıpadan gellyorcJu 4a şimdi blrılı•nbl 
TC lnıJıran duyuldu 't ! 

MeekQk be4aoalı, metlrok &eınlı.llk. 
to takuo taklavatlı, dermeçatma "'f
) ah bir otel odaaı kJ, l~lne blrlblrlııl 
tanumyaa Uç bet yolcu yatınlmlJ.. 

Klml lııorlar, k1ml öksürür •.• 1ıtte ;>a.. 

tatı yarma liraya. bir liraya klrala· 
nan o&el yataklanmıs.m umumi man. 
zuraaı budar? •• Lllks ofollerlmJı. ıııc, 

dlf er ınemleketlerlnkllerle lnyM cdf. 
lecek olM dördUaoü emrftrr: ~11 pera 
81 almır 

Müsbet bir mm olmadığı için tnsa • 
nm talllni ve istikbalini yıldızlann 

dilinden öğrenmek tat-emesi pek akıllı· 
bir §CY olmasa da eğlence knbllincSen 
yıl(lra fJmf haylı meraklıdır. 

'Mesela., yeryüzündeki sinema yıl • 
tııuarı, bu ilmin söylediklerine göre, 
doğum gilnlerile tetkik etmek ve ta· 
blatlerl, istikballeri hakkında tahmin. 
terde bulunmak eğlenceli bir şey de. 
ğll midir? 

Bu dU§Unce ile mC§hur sineme. ar. 
tistıcrlnin, doğdukbı.rı gtınlere söre 
hangi burçlara dal\il olduklnrmı ve 
bu bıu-çlarda doğan insanların oo gibi 
huy ve taUde olacaklarını erra ile blT 
liste halinde burada veriyol'UZ. (Ma· 

Şu aoa aene zartrnda büytlk tehir • lQmdur ki burçlar her aym 10, 20, 21, 
lerlmlscle mobUyalı oc1a ve pansiyon veya 22 sinde bs11lar): 
talebi fazla ol4uju halde bu ihtiyaçta l - 21 marttan 21 nisana kadar 
olanlar tatmin edilemiyor, Vakur, fa· doğanlar orasında Jan Kravfort var. 
ka& muhtaç orta halll TUrk aileleri bo dır. Bu burçta. doğanların, yıldız 1J • 
gelir memlıaında.n niçin lsttfadeye \ mine nazaran huyu ve tnlll 5u şekilde?. 
kalkma&Jar't d!r: 

(Ak.§:ım) En sevdiği kıymetli taş: Elmo.ıı; en 

Maliye Vekaletinden ~·bu müddet zarfın 
....... Jnu? ır f Eski .nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 
~ kaldırılmuı hakkında ilan 

Gl1tceka1n bakaynn, A • Elik! nikel ıs, 10 ve 20 paralıkların yerine danteıU bir kuru§luklarıa bronz 
~ 1 c, paralıklar darp ve piyasaya kl.Cl miktarda çıkarılmış olduğundan eski nl.. 

h.Yafça ayafa kalktı. 1 kel 6, 10 ve 20 paralıklarm 80.6.9f2 tarihinden sonra tcdavUldcn kaldırılma. 
bumu bile '6rllnme. j sı kararlaşlrnlDUftır. • 

sevdiği r<mk: Koyu kmnlzı. 
lyt huyları: MUteşebbls, cesur, ki· 

bar. 
Fena huyları: HOdg&m,gururıu, BÖ· 

zUnU dinletmek ister. 
Kendisi fçin en iyi olan gün: sair. 
En mesut eenesl: 19•0. 
En feltlkeUl aene«ıl: 1937 
2 - 22 nl.sandan 21 mayıaa kadar:: 

Garl Kuper. 
En sevdiği kıymeUl tq: ZUmrUt. 
En sevdiği renk: Sarı. 
İyt huyları: Cö~rt. ııamualu, oet. 

katli. 
Fena huyJan: Derbeder. M>a dinle 

mcz, inatçı. c 
En iyi gUnU: OWn&. 
En t..Y1 aeneet: 1966 
En !ena; ııeneel: lHO • ·'1 
S - 22 mayıstan 21 hazirana ka 

dar: Janct Makdonald. 

En sevdiği lu~tu tae: D<:nlz zum 
rUdU. 

En .. sevdl#i renk: Kenel(fe. 
İyi huylan: Bevtmıı, c~t wrı. 

el, mütefekkir. 
Fena huyları, Sathl, mütereddit, 

geveze. 
En i,Yi gUnU: Çarfamba. 
En 111 eeneal: lHl 
En tena aenelli: 1H2. 43, 

4,- 22 hulr&nd&n 23 temmuza ka• 
dar: Prcne Dunne. 

En !yt Bevdlğt kıymetli ta§: A)'tqı, 
En sevdiği renk: Ye§il. 
lyi huyları: Sabırlı azlmklr, !eda. 

ktlr. 
Fena buyıan, hayal kablllyeti yok, 

dik katalı, ln&tçL 
En iyi gtınU: Puarteaı. 
En lyi eeııeeı: 19U,.,8 
En fena IMneai: l9•~•6. 

6 - 24 temmudan 23 ağwltota 
kadıır: Norma Şerer. 

6 - 23 ağustostan 23 eylüle ka • 
dar: Greta Garbo, 

En aevdlfi kıymetli tq: GökaykuL 
En aevdlğl nınk: koyu kırmızı. 
İyi huylan: Tesir altında kalmaz, 

çalışkan. 

Fena huylan, Ağır hareketli, mace. 
1"8.pereııt. 

En lyl glliıU: Çarpmba. 
En iyi aencsi: 1937..SS. 
En fena senesi 1939. 
1 - 24 eylUlden 23 Ukteı,ırlne 'kadar: 

Jan Artur .. 
En sevdiği kıymetli taş: AynUır 

şema ıa,ı .. 
En aevc!l.tt renk: pembe, 
İyi huylan: Hla8!, sokulgan. 
Fena huylan: Tembel, ihmalci, hod. 

gAID. 
En ly1 gUnU: CUma.. 
En iyi ııenesi: 1941-42. 
En fena senesi: 1937.38. 
7 - HUkteııruu'!en 22 eon~ 

kadar : F. Lederer. 
En aevdltı kıymetli ıa,: San )'a • 

kut. • 
En sevdlfi renk: Koyu kırmızı:. 
tyl huylan: Becerikli, ilmi eever, 

sır saklar. 
Fena huylan: Kıakanç, kinci. 
En 111 gflnQ, salL 
En ıyı aeneaı: 1937. 
En fena l!lellesl: lHO..U. 
8 - 23 sonteşnnden 21 Ukk&ııuna 

kadar: D. Ferbanks. 
EnEE .EBevdiği krymeW tq: Firuze 
En sevdiği renk: Mavi. 
İyi huyları: AçıkgörUr. adaleti se

ver, eerbest tavırlL 
Fena huylan: Hlt'ldeUl, boşa git 

mez, kaba harelaıtu. 
En iyi gUnU: pel"§cmbe, 
En iyi senesi: 1937. 
En tena senesi 1943·44 

MYPA-3 

Fıkra 
mıı:sm 

Bir ona bak, 
bir de buna bak 
Bektaflnln biri ) enl~rl afumm 

konatma glmıek llzere ltapıya geJ.. 
mı,. Bir de baknıııt kl, kapula !'llr. 
m:ılı, ocbkenll blrf otunıyo., Bekta· 
şl somıuıt: 

- Sen klmslın, deml11 ! 
Kapıcı C~'Bp vermiş: - Kim ola. 

cağım, demiş; apnm lm1uyum! 
Bunu IJlten belctafl hayretler L 

çlnde hnDmı göğe kaldmDlf: 
- Ey Ulu Tanmn, c1em1f, lılr 

kendi kuluna bak; bir de şu yenlçe. 
rl ajtaıımrn kulana bak! 

NASRE1TlN 

Kürdan ne yapılD'l 

Eski Ç-evirde iki köylil İstanlJa. 
la gelmiş, Beyoğlunun en kib&r 

loknntasma. giderek yemek y&

mişti. Yemekten sonra~ 
bir tabağın içinde kürdan;-. 
tirdi. 

Bir tanesi kürds.nlardan ilDıL 

ni ilçUnD. birden aldı, airmna af.. 
tr, çiğnemeğe blşladr. 

Ote'ki 
- Ne yapıyorsun! dedi. Yeo

mez onlar. Birer birer alıp ~er 
kamışı gibi emeceksin.:. 

10 - 22 llkkADundan 21 annktmma 
ko.dar: Marlen Dit.mı. 

En 8eVdiği krymelll taıı: Akfk. 
lDD andl.tt NDk: ~· 
Jyt hU)'lan: !ıısamyetçl, suUıçU, ka. 

rarmdan dllnmez. 

Fena huylan: Sllktltı, ibtlrasb, o. 
yunda kazanmaz. 

En iyi gUntl CUmaitest 
En J1! aeneaı: 1937..38. 
En tena aeneıd: 1941s-46. 

ıı - 22 aonklnundan 19 1Qbr.tıı 
kadar: v. C. Field8. 

En ••dfği kıymeUi la§: Krtstal 
En aevdiğl renk: Koyu mut. 
1y1 huylan, Orijinal, mUstaldl, 1§ ~ 

Jd ııever. 
Fena huylan: Havat JDefl'9P, kap. 

riall, batla. • 

En iyi gQntl: emnarteıll. 
En tyt eeDNl lHO,,.U 

12 - 20 pbattan 20 marta kad•: 
Jan Harlov. 

En sevdiği kıymetli tq: .tncı. 
En sevdiği renle: Putel renkleri. 
İyi hu)"lan: Hissi in&m§lı, 
Fena lruylan, ı~ t-tr•k, 

-bt. 
Eln 111 gUntı: pe~. 
En 111 senesi: 1939. 

En tena senes1: 1937 - 38. Paııtaıonunu ~tızclttı 1 •ezk1İr ufak paralar 1 temmuz 9t2 tarihinden itibaren artık tcdavuı ctmlye. 
-....__ . .. k ve bu tarihten iUbaren ancak bir aene mUddctıe yalnız mlauıdıklıırilc cum 
"I~ d9cll, hepal ya. ve bu t;arlhten 1Ubaren ancak bir .sene mUddeUe yalnız :Malsandrklarilc Cum· 

Fn sevdltl kıymetli t&§: Yakut. 
En sevdiği renk: Turuncu. 

.. .................................. ~ 
ZAFE ORDUSU tam dllrt buçuk se- nurlyet Merkez bankası §Ubelerlne ve Cumhuriyet Merkez bankası ııubcel 

• Hl.kim bey, biri.. o ınıyan yerlerde Ziraat bankaar tubelerl tarnfmdan kabul edilebilecektir. 
"IGt 1lk. O gUn arkada • Ellerin~ bu ufak paralardan bulunanlann bunları Malsandıklarile Curn. 
~bana: 'ıurlyet Merkez bankası ve ziraat bankası ı.ıubclerlnc tebdil ettirmeleri lltln 

!yi huylan: COmert, iyi kalpli . 
• Fena huyıarı: Gayri tabii halli, boş. 

En iyi gtlnU: Pazar. 
En lyl eenesi:.1987. 
En fena ıeneıl: l9'7·f8. GELiYOR----~· haber gönderjSI, l!Je olunur. (5605) 

~ keDdlatne kaçaca • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!.İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
lııaber GzeriD• kahvede 

~, lotıra Uhtye geldi beni 

'-t rtttım. 
~ze aldım, Ali, 
~ dilim birisine, ,lt.. Bana kaçmafa ka· 
-..:-.... kaçır! dedi. Aldım, 
• "lltoıa g6tllrdtım. 
~ ~. bize blr otomobil 
~~ ve 2elen otomobille 
'-~ enl§tıemln e.. 

· "-kat ben orada kal. 
~m. J§l anama. ba -. . 

~hlıırı, ltwnet. dediler 
'~ ba§ıadılar. Fakat 
~ C1ln, IDvfye yüzük 
~den çıkını§ ve ba. ' •· 'l~ 1>lı Alt T Hiç bu ka 

Celen bir kız, ha. 
ini? ,, .. _ 
-n :rı.e 

Şimdi benim bu kararıma 
inanma.sına imkan mı vardı? 

Yemek sofrasından kalku•or
duk 

Babam artık I\on•-:ı bahjni 
kapamıştı. 

- Biraz da kendimiwen balı 
sedelim, Leyla! 

Diyerek yanımdaki koltuğa o
turdu .. elimi tuttu: 

- Nabzm no!"lllal n~;yor .. yal 
nız yüzünde ateş var. Neden bu 
kadar sinirlisin. vavru~uğ'\ım? 

Bu sırada annem ayakta do • 
taşıyor ve odaya girip ~ıkıyordu. 

- Hic, baba! dedim ~ asabım 
bugünlerde çok bozu!du. 

Annem a} akta dolQ,Şırken. liıfa 
karıştı: 

- Beyaz sac;lı bir adamla ev. 
•t>nme~e karar vermek ırnlay mı? 
Glbette asabı bozulacak •. 

Ve kindar bir 'kahkaha ı:avu ~ 
rarak odadan mutfağa geçti. 

Babam: 
- Leyla, dedi, bu kararın cid

di mi? 
- Evet baba! Sor~ ve d<'CTişmez 

kararımdır bu 
- Buna neden liiZUPl gördün? 

Iffet Melihi çok beğenmiştim 
ben. 

- Böyle icap etı•1, br..ba ! Hiç 
bir sebebi yok. 

- Hem icap etti. hem de sebc
b~ yok diyorsun! Bu sözler· 1t. 

büyük bir tezat var. Leyla! 
- Hakikati :söylüyorum, ba

ba! Hiçbir sebep ar;mıayın. 1f • 
fet Mclihc gelince onu da çok ha 
fif ve ruban hasta buldum 

.\nnenı uzaktan laflar1İ111za 
kulak veriyormuş. 

Bir bahane ile tekı r Yemek 
odasına l!İrdi, biifeyi açtı, bir 
bardak :;:.ldı \'C önüne bakarak 
mırıldandı: 

- H!ç de hafif bir gen~ değil. 

Bilakis (,ok olgun kafası yerin· 
de. Ruhan hasta" olan o değil, 
sen.sin! 

Babam hayre.f.e annemin yü-
zü baktı: . 

- Karıcığım! Kızı zorla ev • 
lenmeğc icbar edecek d~iliz ya. 
O kime \'anı.cağını, ııe r.aman 
~vlencce~ni bizden iyi lbilir. 

Annem istihfafla basını ibire 
çevirdi: 

- O bir şey bilmez kuzum. O, 
hastadır .• fikir hastası. Sen Xon 
yaya gideceğine, her şeyden ön• 
ce k11.ım tedavi et! 

Annem ilk defa olarak bir ha· 
kikate temas ediyordu. 

- Doğru, dedim, ben hasta • 
yun. Fak~t. ne nril> Cd, evimi~ 
de hfızik bir doktor bulundu~.ı 
hnlde. bu teşhisi koyan annem • 
dir. 

O. sinirli bir sesle balırdı: 
- Eveti. Senin hastalıiıru ben 

l<>!ihis ettim. Tedavisini de ba • 
ban yapsın. 

Bereket versin ki, lif fazla u
?.amadı. Annem büfeden aldığı 
bardağı • ne yapacaktı bilmiyo
rum • acele mutfaia götürdü. 
lk bam · şaşkın şaşkın yüzüme 
bakıyordu. 

- Bu konU81Jlalarda.n hiqbir 
şey anlamıyonmı, Leyl~t Uzunca 
ve olduk<:a UzllntülU bir yolcu • 
luktan gelir gelmez, hepinizi şen. 
neşe>Ji görmek isterdim. Halbuki 
siz henim üzüntümü. ıztırabmn 

arıı.rdımz. Bana hakikati söyle, 
Leyli.: Sen ~kten hasta isen, 
hemen tedaviye başhyayun, Bi • 
lirsin ki, ben seni gÖ'lJbebeğimden 
fazla severim. 

Saçlarmu okşanıağa başladı: 
- Nen var bakayım? İffet Me 

1 ih, benden sonra buraya ~ldi . ., 
mı. 

- Hayır. ba.bA! Gelmedi .• gel 
mesine sebep de :yok. 

Birdenbire kan beynime çıkttı: 
- All:ıhaşkına, ondan ve ev. 

lilikten ~setmeyin bana! Fena 
halde sinirleniyorum, ba.ba! 

- Peki kızını! Sen ne istersen, 
nasıl istersen öyle olsun. Fakat, 
Benim öğütlerime kıymet vere· 
ceğini umarak ... 
Babamın sözünü kestim: 
- Evlenme meselesinden ~ 

ka her sözünüzü. her nasihatini. 
zi hfüınetle dinlerim baba! La. 
kin o meseleyi açmayın artık .. 
Zira dinlerneğe t~hammülüm 
yok. 

- Peki yavrum .. Açmam. Yal. 
nız ll1 kadarcık söylememe mü· 
saade edersen derim ki: Bu evde 
bir hayat arkada9m olsa, ibu sı. 
nirlerin derhal düzelir, sükünel' 
bulurdun! 

- Ha.yır.. O zaman belki .. 
Belki değil, muhakkak olarak 
timarhaneye giderim. Bana ev 
lenmeden, saadetten, hayat ar. 
kadaşından bahsetme, baba! 
AğJ.qyordum.. Babam da be-

nimle ağlayor gibiydi. Çok me. 
yfistu. Şaşırmış, sersemlemiş bir 
halde, ne yapacağını, ne söyliye
ceğini bilmiyordu. 

Annem artık yanımıuı. gelmi. 
yordu. 

Öyle ya, O, rolünü oynamı~. 
ikimizi de lüzumu derecesind" 
zchirlemişh, Benim ağzımdan 
kendi nle} hinde bir söz çıkma~ a. 
ca.ğmdan emindi .. Bu emniyetlt 
ortalığı alrvle\ip üst kata <:rk
mıştı, 

Babama annemin $adiyle ol 
rnünasebct'.ndcn ve nihayet 1 f ~ 
Melih hfidisecindcn nasıl bcıh 
debilirdim ? 

Böyle namuslu bir aile reis: 
nin, hnysiyet ve §erefini koru. 
mak için, ant o1ar~k elinden n 
korkuç kazalar çıktı:!mı her :"n 
man görUyor, işitiyordum. 

Babam iyi bir dahiliyecidir 
Benim hastalığımı k~fedebılır c 
ne mutlu! div-0rdıım. Fa1Jn b r 
sey söyliyemiyordum. 

Bu sükQt galibJ beni meı l" 

kad~r stirilkleyecck. 
Babam koluma gıtdi: 
- Bir genç kızın sinirieri bo

zulunca, yapaca~ı ilk is derh 1 

yatağına girip uyumaktır. UJku 
sinirleri yatıştırır. • 

Dedi .• Odama kadar çıkardı. 
Ve elbisemle beni vata~ 

yatırdı •. Başıma kolonya !l.urd 
şakaklarımı <>~rdu. 

(~ıı: 
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Ceviren: MUZAFFER ESEN 

kalıbı gösterdiği ikinci mü • çin kelimesini gösterdi. 
tehassıs büyük bir kuyumcu Tu Hi. Pointer bu kelime. 
idi. Skotland Yardın gizli leri tanıyordu, fakat acaba 
gizli fakat sık sık başvurdu • nerede görmüttü. 
ğu bir k u y u m c u Kuyumcu izahat verdi: 
kalıbı görür görmez hayrete -Tu Hi, çin tahtında ha-

.:::>onra bu biblonun yapıldığı düttü, ve gözleri çukurlann- kiki olarak hüküm sürmüş o. 

BAŞ, DiŞ; NEZLE, GRiP, ROMA TiZ 
NEVRAUI. KIRIKLIK VE 80TON AG llLARINIZI OERHAL <ESEH 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan ısrarla iste~i1 

• • .• • •• "' .. • • . • . ... • ·1 ··'~~~ ~-·· 

toprak Çin •Loprağı değildir. dan fırlamış olarak haykırdı: lan son Mançu imparatoriçe-
Pointer, mütehassısın fik • _Allah Allah, bu da ne- si Duariyerin öz adıdır. yapabilmek ıçın, 'ders ,pı/I 

rini taEsdit,k betti:d b tak reden ç•kt•? Bu kelimeler, bir şimşek ~ILIYO,R M~,Şy~~.~}, ~-· _· • . ae ve tatil günlerinde _....ı 
- ve en e unun - Bilmem. Şimdilik eli • gibi müfettişin kafasının içi. ~ dar çalI§mak Uzere huııı...-

lid olduğunu sanıyordum. Bu mizde şu çini parçasından ni aydınla',tı. o da çini par- Mısır ehramları 1- . 1 !erde ehven UcreUe ~ 
nun neden yapıldığını bana ha,ka bir şey yok. çasınm içini gördüğü andan ' EN so (Nurettin) ndma mektıı?' 
söyliyebilir misiniz? Pointer bu sözü söyledik- itibaren bu çeşitden bir ,ey ._ 1 asa d N DAKiKA cnatıan ~ 

-Bir parça koparmama i. ten sonra çini parçasını da işitmeğe hazırlanıyordu; fa- S0Q80 Q m y 1 Küçük llanJar kuponu rU:;:~:t,1~e:::kt'ı11 
zin verirseniz söylerim. kalıp gibi kuyumcu mister kat bir İmparator ismile kar. aeı••ı de ecneb1 dil de blllr. (S. ~f(I 

P · b d h. b" l D (Bo ıropoaa eki~ röadertıecctı oınter un a ıç ır ma 1• Davidsonun önüne bıraWı:ı; şdaşacağını ummamıttı. müracaat. . _.~ıJ 
zur görmedi; mütehassıs ka. Jrnyumcu piliçlere hücum e • Kuyumcu izahata devam yapılamayacaktı = 0~~°:me~k: * Ortaokulda mu~ 
idenin bir kenarından ufak den bir akbaba gibi bu par. '!diyordu: Bizde Nurullah Ataç soğana göaderm olmyum.larm maııtm Dl. taWlerde ikmalleri, bllı 
b• 1'1- d · tlı' · 1 • rd mlş bir Universltell genç. ı 
ır parça nopar ı. çanm u··'.'!erine atıldı. _Bu Lotus ·-"lindeki 6>iz daır me ıyesıy e meşnu ur. maJıı ben sar111 &dlWlertaJ bUcll~ rtfl' r.. 1 l b. d - ~ ~ ya, almanca dersleri ve 
- ~buk urı an ır ma - Pointer sordu·. giler imparatoriçenin mührü. Amerikada vaktiyle Soğan Se. ıert tlum.l tedlr TS --•"c 

de •.• toprakla hiç mün~e • Size göre hu çini biblonun nü teşkil ediyor. Bu gördü. venler bir cemiyet t~kil etmiş. /f ve işçi arıyanlar: * ~~~· b~r·~=';~ııııı':. 
beti yok •• bu biblo, Palaati. içinde ne bulunabilir? ğünüz dosya ise imparatori. lerdi. * Berıın lstenoğraft ve daktilo bir,. okullarda ve husust ders 
inden yapılmış. Ne içinde, çenın m e z a r ı n d ~ gö. Soğan zaman zaman, devir llğlnin birine! mükAfatıannı bavl, 1s. yen talebelere ders vcrıxıeJ 

ne de dışında şarka ait hiçbir en ~~f :~::Y:: :~:~u :~;~ mülü olan e ş y a s ı n 1 n ~~;:ı~ ~:ıı1:r:freV:~==: :b:Yt~;:~e~ka~!:a!:. d3d~~~~~~~ da!ır~~deK~ıı;:ı~~ ~ 
§eY bulunmuyor. b 1 d B ) tam bir fihristidir. Bu listeyi hanene olmaktan çok soğaniyle ca.ı1 dersleri ve aımıı.n !stenografi. ıuP 

Mütehassis bibloyu yerine muş u unuyor u. u sua e meşhurdur. Bini öğretmektedir. Şera.lt ehvendir. m:ıklncst ve tilnuerl ~.ı:' 
ı . ..:-ydu. Davidsondan daha ktii cevap ba§haremağası Si-lien. Yung Amerikadaki cemiyet h-urulup ıstıyenlertn (l•'llm) re 
'KU k d 1 "it d hazırlamı~tır. Mezardaki eş- . lv.~J d .. t Çağaloğlu, Yere.Jatan Neşe apartmıan lan. 

Pointer sordu: verece a am ngı ere e 'J: da ışc ~ama an oogan e ra. kat 6 da 1rfan Ozturga müracaat. * 27 yll§m.:ıcı blr t>aY311' 
_Ne cins boya ile boyan- yoktur.Davidson yeniden ka yalann kıymeti yedi buçuk fmda yapılan neşriyatın lehte ve * Yüksok iktisat ve ticaret mektc. "cya tezg(!Jıtnrlık yapnıBıı 

mı' dersı.nı"z?. Iıbın üzerine iğildi, yüzü çok milyon İngiliz lirasıdır. aley
1
hte olanl~nı. topl:ınuh§tkı_.kaBt.u binin Utlncl smıfmda okuyan, muha.. dir. Tilrkçe, !raıısızca ve 

h ı d N.h k ı· (Devamı var) top aruştan bız bır Ç<h~ a ı sebeden ıınıayan ve transızcayı lyi bl. ve yazar. (Stlmor) rcınıtıl' 
Mu··tehn•.,ı"s bibloyu çakısi- eyccan ıy ı. 1 ayet e 1• ler ööw-nmiştik. "°"' 1 .... d d"kü'I ... ,.,."' len bir genç, herhangi bir müessesede • Aakerllkle a'Akıı.!1 ·' 

le kazıdı: bme lerdagzın an o mege Öğreruniştik ki soğan, hiç te öğleden sonra çalışmak ı.stemektedlr. yazlyesl ıruvve~ı. llsfl ı::ePı 
M . b a§ a ı: hor görülecek bir sebze değildir. (B. 16.) remzıne müracaat. ur 

- ıne oyası... Hcrodot tarihinin en mühim saf. resmi veya h·unısı • 
Pointer gülerek sordu: - Yeşim taşı •• Lotus bay. halarını soa..,.,.. a""~"strr. o, * L!sen1n ten kolundan pek iyi de. kt1.tıpıııt sibl uır ış aratll 

"'ı b" 1• • d • b" ... - J ... ·--~ rece lle mezun olmu§, olgunluk imt~ Tilrlt> remzine muraeııııt. 
- Bu bovalar -rk boya. rag ıç mın e garıp r şe. so~n sevenlerin piri savı. lmak. 

J ~ k"ld k J" f J • • ,.,-. banmı vermlf, askerllkle al!kası ol. * Lisenin son sı:ıttır.d&, 
sı mıdır? ı e eymet ı taş ara ıncı - tadır. Hakikat hnlde bu fJüyük mıyan çalıııkan. dt\rUst bir genç. rcs.. v ıs· 

Mü'&:elıassis cevap verdi: leri kaplayan yeşim tafı.. tarihçi Mısıra da.ir olan ~kalan mt ve hususi müesseselerde 1§ aramak ~~~-e~s:o~~~~ı~:r~cı'~ 
Çol,. nadir bir •ekil Pazar günü yapılacak hikaye ettiği sırada. Mısır mede... tadır. Be .. ıkta" Abbasa- yoku•u 11- • 30 ya.,aıda. ,.a1,., •• aıı, - Plastisinin almdıg"' ı ma. .. : ••• yül ~ · · ,. " 0

- v " .. ... .... 

M"f tt" k" maçla1" niyetinin en bü ·· ' abıdesı sayı. han soka.k No.12 de lskcnder Erkme. bay, bususı veya rcsınl 
ğazadan ahnmıt olacak. u e ışe san 1 muamma. lan ehramların ancak roğan sa- ne müracaat. t1 

- Bu biblonun ne zaman nın anahtannı uzatıyormuş Fııt'bol Ajanlığından: yesinde vücuda gelmiş olduğunu • Ticaret il.sesinden pek iyi derece de kalorlfer.:Ulk arar..ııı~ıl' 
gibı" şo""yle b"ır baktı FENER STADI: vazmı~ır. Herodot'un üadesine nhmette cezaevi ltı.r: ) 

yapıldığını ve boyandığını p . k ku • d Saat 9,30 da Topkapı - Alem- göre, ~hramm binası için ç:ı.Jtı=;tı. tle mozun oıan ve halihazırda yUksek Hllscyln lly!c (K. E?cıt~ 
söyliyebilir misiniz? om'Ler, tıp ı man anın dar. Ha.kem Şekip, Sabahattin, rılan yüz binlerce işçb•c bıfihca iktisat ve ucaret mektebinin iklncı * Desinatör ve kı.ınsŞ • 

Mu .• tehassıs bu kati olarak dan emir alan bir nefer gibi Halit. Sa"t 11,30 da Rami - Da- nıda olarak soğan verilm;f'ltir. o suufınd:ı. bulunan, ticari bilgilerin ı·ıu kinclerı ustll81 bir baY ı: e 
D "d .. 1 • . '--- tp H~' N · t N"b t "" fesi ile mücehhez bir genç, resmi ve. dır. (R. Oeslnctö:-~ reın~zlli 

tayl·n edcmı"yordu, f-1-at bu avı sonun soz erını leKTar- vu aşa. <J.11.em: CJ3.. ı a. zaman bu sebz.enin çok büvilk 
UK 1 d Mileyyet. Saat 13.30 da Beykoz muka·-~ 4.~:rıen· görülmHatür. ya husus! müesseselerde öğleden sonra * Lise mezunu bil -

biblonun çok yeni olduğuna ıyor u. - Vefa. Hakem Eşref, Reşat', Nu- vvı ...,..,,,. ""'' c;::ılışnııık Ozcre 8.l!: blr Ocrctıe iş ara. blr mUesse.sadc, çalıtıı:nal:t" 
kaniydi. Çok çok yapılışının - Lotus yaprağı biçimin. rettin. Saat 15,30 da Fenerbah· Amerikanın. Yiicudu ile ütijıar maktadır. (İktisat ve ticaret 96) rem maktadır. ~rte \.·e use r,şı 

• 1 d · b. k"ld k ti" 1 .. _t bul H l N ettiği meşhur (Vende} Holme.;) zlne müracaat. tematik de~ı ve-.... nırı.. 
üzerinden üç ay geçmış o a. e garıp ır şe 1 e ıyme 1 çe - Jl:) an spor, a ccm ec- Yeni Dünyada soğ~nm fazilet. • Kıs:ı z ... manda ehven ücretle ec.. ... ·~" 
bilir. taşlarla incileri kaplayan ye. det, H. Galip, Mustafa. }erini tercrmüm hususunda en remzine mUrc\eaa.t. t 

• d I SEREF 3TADI· nebt dil öğrenmek, tlcat1 mektup yaz. * 1040.1941 den. yıU· 
Bundan sonra Pointer baş- şım taşı... illere e yapı mıt ~ Saat ı"ı,ao d~ Süleymnniye _ ~ok muvaffakıyet g&teren edin- dırmak ve ıtaıyanca. transızca, aı • si b!tlrme imtıhanml'!tı ı 

4 1 
kabir mevzua geçti: bunlar? Altıntu<r. Hakem·. Samı·, Bahat- tir. Bu zat. şaheserlerinden bi- manca ve bulgarca. tercüme yaptır. Ull ı uJlll' 

b 
... rinde soğanın eorb::ı. yanmak bir gene;:, tahS c m.. &fa 

- Şimdi de luHen unun - Muhakkak ki çin işi. tin, Mu7.affer. Saat 13,30 da Be- noktasından kabiliyetini dehaet ma.k ısuyenlerin (dl1 mütehassısı) blr iş aramaıt:adır < 
ne oldugu"" nu söyleyiniz. Poir.' "!r ba~:ı:mı snllaclı. E - Y~lu ·Taksim. Hakem: Feridun kelimesiv. le mvsü etmektedir. remzine mUracantJan. lkl ... müracaat. 

c:--1- · Bül" d S t 15 30 d * Ortaokul mezunu, askeri e u•r ezur.O. Mütehassisı mutfağa götür- vet, o c..a bunu böyle d .. şün. .~ amı, en · aa · a Bu nibi parlak şahadetler ya. • Ortameıı:tep m ' 
d 

Beşikt'aş - Galatasaray. Hakem: r- • Ü Ul§lğl oımıyan, eskı ve yeni yazılan ve mUteahll1t yanmdB 
dü, küçük sahanı fırın an müjtü. Kuyumcu bir çekme. $azi. Adnan. T~nk. nında soğan düşmanlarının köt mükemmel bilen bir bay, müessese genç öğled;!:ı sonra (n 

Çıkardı,· sertleşmiı: olan alçı. ce artı, orayı birkaç dakika iftiralan. yukarıda :ismini kay- ve ticarethanelerde kMipllk aramak. c.v fJ 
'J: d d ~ dettiğimiz cemiyet ne7,dinde .'!- bir lş arıımRk~dır. • 

yı bir kağıt üzerine Ü!Ür ü karıttırdıktan sonra içinde Bı·r fırsat hemmivetten !iri snvılrrmktadır. tadır. (B.K.) remzine müracaat. ka> remz~no muracaB~ 
ve kırık çini parçasını eline müteaddit resimler bulunan Sog""an a1eyhinde söylenen söı:- * 17 ynıımcta, ortamektep, mezunu • Ticnrcıt ıı~ın~n soıı rl' 

bir ı;enç, bUhnssa öğrenmek maksa • d bl ub~ 
alarak sözünü tamamladı: de mutedil resimler bulunan Kütüphanelerle, !erin en parlağını ise !lleşhur t· dile bir ticarethanede c;::ılışmo.lt lstc • !'n~ı~c:np r..,; ::~:;0 ı)'I 

- Bu zannedersem irerde bir karton rıkardı. Bu re"İm- mcrikalı filozof (BcnJan Fran •• mektcd!r. Muhasebeden anlar ve do.k. ııı 
:r .,. Tarihçilerin dikkatine: 1 ) - le •şt· carethancde veya ;,ır 

gördüğünüz bibloya müzelik lerden bir tanesini seçti ve en soy mı ır. uıo blllr. (816) remzine müracaat. bir ücretle Çt>lı§mar. .J t 
etmiş olan asıl eserden bir Pointerin önüne koydu·, mü- S."lndıJdarvıda.n çılmuımııJ bir haı.. Franklen şövlc demiştir: • On yedi ya§Iııda. :nıamcktcblo <H.D. 82) remzine mur*'.J 

ac, hiç lruilnnılın.~ 15 mllkem. - Soğan denilen nesne o ka. 
1 ak f a• • k k iklnc! sınıtmı blUrmlş anktilo Kur. • 31 yA•nnd:ı ciddi ~ parça o ac . e~ :ış, uyumcunun urşun mel clltll a.nslklopedlya BrttanDm dar acip bir ~"·dir ki hatta kal'ı- ..,.,.. _., 

k . ';/'"'J sundln meı:un v~ noter dalrcsinde "'Cn", odacııın. apartJI!ill>'" Mütehassıs kırı çıni par- kaleminin ucuyla gösterdiği nC§rlyatmılan r~manlan ve dul kadınları bile ., y _..ı 
beş ay st.nJ gönn•.ış b.:r g~nç daKUlo veya gece oekçmğl B""'~ 

sa.sına şöyle bir baktıktan çizgileri kalıbı ile mukayese Tenew Historians, ağlatır... veyıı. yazıcı oıarıı.1< çaı~mnk tstemek. Jı.a,oli-lu Zektlıey apartJtXI .~ 
d d Franklenin bu sözilnde derin b b /Y 

&onra.: e iyor u. . Hıstory Ol T/ıe bir istihza gizlidir Ekseriya dul tedir. (5. 126> reır.z~e müracaaL raz ıtomJsyonunda ~cJ 
- Haklanız var, dedi. Bu Bu mukayeseden sonra, World kadınlar muacciz bir kocadan «- YUksck iktisat ve ticaret mel:. tupl!I. mura::ns.L ~ •ı 

Çin toprağından yapılmış bir müfettiş fikrini söyledi: Admdald tarih Jdilllyntı %00 ıım.. kurtuldukları ic;in çok şen ve ~e- teb1ne ı;ldecek i)1 bir genç, taho;!lln· • Fransız.::'lda.n tOr ıf' 
çinidir. Görüyorsunuz ya ne - Evet, aynı resim bun - ya satılıktu. btıycnlc.r gııze~ şeli olurlar. Kahramanlara gelın. ~az.)ı :>ilen :-lr!sl ~ ~ 
k d "' 1 1 ınıuıe F. O. remzine mel•tuplo ce; hatt~ büyük felaketler karşı- larr, hem kahram~nları a~, t • ı.tabcr gaze:;cıslnde ('l01 

a ar agır. · ar. '· · ı ı 1 · · · tt' ... d 11 ı 'Illirncaat. _.ı. 
P kl K · d mlirac:uıt oorhUlrlcr. smda bile v~karlarım bozma" ıs. >i mesını ~ırre ıgı::e c o a. tıe". 
arçayı parma arı ara• uyumcu şeklin tersın e temezler. Bunun için Amerikalı cak bir misal diye ortaya Aiir- • B.r unıversıto t.n: 

0 
~ 

•ında tarttı, sonra çevirdi. • altın yaldızla yazılmıs birkaç filozof. soüanın hnm rı .. 1 ı . .,,.:ı., mek istemistir. ısc taıebcsl."le !ıcr toıl / 
~~ovak~yüzünde merak~--~~-~~-~~~~,~~~~-~-~~~~-~--~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vum~~fil~(~npl~ 

ve hayret çizgileri belirdi. H k :J 1 Nakleden: 
Şimdiye kadar kullanmağa İ tiye o YUN ilhan Tanar 
lüzum görmediği pertevsiz 

ile parçaya hak'Lr. Sonra gü -•·---· ·----· 
lümsiyerek Pointere: - Vitrinin önilndc bu kadar u_ - ÇünkU, ılık, güne.5li bir ha. sizi ağlatan veya güldüren mevzu. h::ınımefendi. Harikuladesiniz. 

- Affedersiniz, dedi. Be- zun müddet kaldrğmızn göre, ha. vn, güzel bir kadın ve mes'ut bir !arı, çocukluğunuzun en tallı ha . - Fakat, kocama ne diyece • 
ni ehemmiyetsiz bir şey için nımefendi, §u )eşil ~pka sizin ol- a.drun pek nadiren bjr araya gelir trrasım Ö~'"renme~i pek isterdim. ğun? 
yormıyacağmızr düşüneme • saydı. herhalde fümdJdnden daha de, onun içUı bu mes'ut tesadüfü - Kabul etmeğe cesaret ede - - Ya, evlisiniz, öyle mi? De. 

"le yu·· lu·· d h s' l g-ru··nc kutlamak istiyorum. Bilhassa si miyorum. Birnz çek"ngenimdir. mck zevciniz var? miıı:tim. gu r z , a a mc u o • 
s cektiniz? zin başınızda o şapkayı göımeği - Şapkayı başnwı. giyince, ha- - Mükemmel bir adam. Gayet 

- Bu parçanın İç tarafını, si _ ? !.. pek arzu ediyorum. km, nasıl cesaretiniz artacak. iriyarı, kuvvetli. Pek vahşidir de. 
ze vazıhan gösterebilmek i. _ Sanki o şapkanın modeli si- - Garipsiniz. Bana bu ııapka- - Amma o şapka çok pahalr - rasgclirsek karışmam. Şapkacının 
çin de şu kalıbı aldım. z,n için icat edilm~. yı satmalmakla ne gibi bir zev!t ciır. önünde durduğum zaman onunla 

Mütehassıs uzun uzun ka. - Ynnıhyorsunuz, beyefendi, öuyacaksnuz? - Sorarız. Hele i~eri girelim bulusmağa gidiyordum. O saatte 
0 şapkayı alnıağa hiç niyetim yok. - Onu si1.in baemızda görmek de. Matmazel, vitrindeki Ye§il föl" çalrst "ı şirketlen çıkacak! ı. 

lıbı da tetkik etti, sonra: _Ne yazık, buna cidden te • zevki, hanmıefendi. rü istiyol"Uz. Evet o, kaç numara? - Ve siz, bu vahşi zcvcinizl 
- Bu, dedi. Benim anla - ~s.c;üf ettim. Bu tecssürümü talı • - Sonra gidecek misiniz? BüyüklUğü tamam mı? Milkem - sever misiniz? 

dığım bir iş değil. Vakıa bu Gf etmek üzere birkaç dakika bir. - Güzel olduğunuz kadar iyi mel. Ismarlama olsa, bundan iyi - Taparrm. 
l "kt ·· ·· em·z,, mu··s,,ad eder iseniz. caddenin bovunca ., ... :nle gelmezdi. lki genç ve sıhhatli ınsan, cad-husustn da ileriye bir fil:ir 1 e ~:urum 1 .. e J ....... mis'niz? beraber yürüyüp, şık ve güzel bir - Si:: şeytanın ta kendisisiniz, denin ortasmdn karşıl:klı durarak 

:aat. 

16.10.1941 ... 
ı.-ııt 

· ıs.oo Fasıl şıı~I 
karı§ık program, 18.03 ~ 
kestrası, 18.30 lnccsıız tll• l 
ouşma (Dcrtıcoıne sa.3 1" 
yo cnz orkestrası, 19.SO~ 
Serbest 10 dakika, ıe.5 
kıları, :?0.15 nadyo ~ı 
Yeni §llrkılar, 21.00 ı ..te 

r;c~· 21.10 Aüzlk: Peşrev, ;_ 
!er, 21.30 l{onuşma (Şilt (t 
Radyo scnlonl orkcstrıı51< 
22.45 Dans mUzlği. A 

sürebilirim ama, bu noktai _ Sizinle konu!!lmam veya yU.. kadmm yanında görülerek herke - beyefendi. Tuhaf şey, bu şapka bir müddet kahkahayla güldüler. 
nazar umduğunuz gibi kati rümem için hiçbir sebep yok. Si- sin gıptasmı toplamama müsaade da sanki benJm için yapılmış. Sonra genç kadın erkeğin koluna !Sl'A..~BUL 61'.iıP' 1 
olamaz. Yalnız bu parçanın zi t:ınrmıyorum. Allnhnısmarladık, edersiniz. - Ben şeytan değil, her gü - girdi. Koca çrlgın'. Ha'-·dı· arlık c- \~111\l'l"'!~ ez eo ~ ~ içind-e traş edilmiş, yahut bC'yefendi. - Caddeden sapınca hnkikaten zelliği takdir eden bir adamını, e~ J -s .,. , r1 

ham mücevherler hulundug~u - Rica ederim, efendim, modn- yolunuza gidecek misiniz? fendim. ve dön°lim. Yarım saatlik oyun [\\,,;l\ll r:rtEl'l':\~:.~.ı~ 
nın bu en Sön harikasına b" J:ac; - Nasıl isten:ıeniz. Matmazel, lut.fen faturayı. Xa • uğruna bUtçemizi nlt üst ettik. ., ,,. 

nu sc~liyecek kadat ileriye rfak.ika daha bakmadan gitmeyi. - Pakat ne konuııac:ığız? sıl? Başka müşterisi de mi var.. Akşam yemcğirn1z de hazrr değil. ORAM f\J ff 
gideceği:u. Hatta içinde inci. nlz. tlk defa olarnk güzel bir ııap· - Ne tuhaf söz, her şeyden dr? ILıkin bu şapkayı yaşlı ve Çir- dir. Çn.buk yürü kocacığım. Akşaıt' "el 
ler bil., bulunabi~i r. Bu huMd kayla onu giymesi icap eden gil- gökten, çiçeklerden, sonbahar kin bir kadının giymesi bir cinn" - Karıcığnn, sana nasıl olsa HA 'W LE T (5 '1 
ta ha fazla hana\ ~lm:....'r ze! ~-ad!.:ıı y:ınyana g?rüy?rum. Hı dan, modadan. İsminizi sormuyo• yettir. Şapkayı S()rmağa geldih'i bir hediye alacaktım, hem de biri ~ • :1- /\ 
. • • r<' ... ~ vuk bır zevk bılsenız! rum, fakat nelerden ho~landığm•- zaman bövle söylersiniz. Allahn • müjdem var: bugün şirkette n)• vJS~ 1 

ıaten>CIH'.t. bir kuyumcuya rım ~ - ·A:ılnmıyon.ım nicin? zr, s~vdiğiniz ı:ıarkılnll, r<'nklcri. ıc::marladık. Artılı vilr'.!ychilir!ı l ğıma \'lrmi lira ,..amınettiler. KOMEDi r• °' 
·.;:. t ~mz. L......ı:rN;;!r:...-1-~·;am•. ;Eft:-:m.ı:;;-IE!l1llD!lm::::ı:::ıı:ıı:cı:ı::11:=-~ın------------ICIOl .. _• _____ lll!'ll__________ A.k;s ı 

Peint ... · ': puc.M:~ ve . Kibarlık Buda1Ll6 


