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1 Londra, 
21 

lA.A - (B.B.C.) ~-ı Ru altın'arı 1 
J"' k \ merıka Hanciy~ NZırı B. Hull dün S G 1 ::\too;kova iiurine yirmi blo tankla yürüdü1'1 erl bUdlrllt>n Almıınlnrın bir fonk liva ı 
l ararını matbuat mllıncss.t)'ine yaptığı be- -·---------------------------------

. t• ~:ı~~n:~:~~~:nta::~:~::::, Amerikayayağıyor w· . , 1 

1

İzmlr aıırceza mahkemesinde 1 er m l ş l r yanın hel' tarafa. ıtf l taarruz fıkrı· 
J I ne bır misal t.e kıııtUğ!nl söylemiş- . 1 . 1 ' ytlrekler parçalayan bit sah~e 

t 1 
Ur. Almanyaya b!ıProtesto nota~ı AmerUıa m a ı ı, e 
gödcrılıp gonderilrU'eceği hakkında H 11 " ı 1 '1 gazctccılcr taratm•n sorulan sua.e nazarınm be,aaatı arp goru memış 
cevaben B. Hull cynelmılel hay-

li 1 duuara dıpıomauı<nota gönderm~k 3 O bı'r dehsef 
faydasızdır> demı)ir. 

----~ Amerlkada muıın görllşmeler 

ı.Jton ba~veklliee Londra, 
21 

(A.J) - ~B.B.C.) m•ı ı yon derecesı'ne u· ıaştı 
crr göre başka !::k:;e:ı~:re~r:Y :e~!~r~~ ~!:.~ 

t man dUn gece · reisi B. Roose. dolar ar yol y ar velt'le görUpnUşt B. Harrlman, 

...__ı,.ı.__ Rus vaziyetine bUJ rıemnlyeUe bak altı a 1 
1 

Moskovaya 
20 bin tank 
lıücum ediyor 

l A ·~ lığını sbylemiştır. }IPOn ar, merz ~Q- B. RoosC\elt, yaya gönderile-

• l • / .cek malzeme hak a B. Harrıman 

ddfl cevap ıs zyor ar: v~ Hopklns 3 saa ınllzakcrcdo bu· D altın alı• verıc.ı 
:umnuştur. Y Y 

~vet m·? lllP iki ay evvel 
· , , , başlamıştır 

Hayır mi?• Vaşington, 21 (A.A.) -

Tokyo 20 (A.A.) - BaAV~kıl ~ Hazine nazırı l\lorgonthau, 

Londraya göre, bu 
kuvvet, Timoçenko

nun sol cenahını 
r" __. Sovyetlerin Amcrikadan 

Tojo, ye~t kabine erkllnına, Har· General ıılo.ıısk '&'&mOÇ8D• harp malzemesi satın ala· 
biye Nezareti crkA.nına hitaben, kODU ~ita· mi bilmeleri için Amerikanın 
Japonyanın şimdi, hayatla ö Um 30 milyon dolar kıyrnetin- yaramamıştır 
l'Ollnnndnn birtnl tercih zarurc- taflD 8 idi 7 de Rus altını satın almış 

1
1duğıınU'soYlem c ll!ln-' 4 oldUE;'lınu beyan elmı tr. l\lo kova, 21 (A.A.) 

SO\') e gece y.ırısı feblıgl: 

-.20 ilkte Tinde bütun cep. 
he lıoyuncıı savaşlar <levanı 

ki buhranı başarmak. için l\lumaileyh ,Ru lann şim-
fcdııya. hazırlanılması Rus'ar, Rostof' u 1 diye kadar 10 milyon do. 

sinde buluıımu tur. lar klymetinde altın tes. 
cınber içine alınamaz! Um etmis olduklarını ilfı. -ctmi.tir. l'llajaislt, Maldya· 

roslavete ve Tt\ganrok isti
kametlerindeki arnıılar çok 
§iddetıi olmuştur. 

ıt;o !i 20 (A.A.) - Başvekil mu•• d af aa ve eylemi tir. Bu altınlar rj , hıırp kıı.b!ncsi azruıına iki ay e\'Vel Amerika ta-

nl::n. "",.~~:· :::ı~~:; edebilecekler mi? \, 'almdan .... ahnm• '"· 
mdan çember içine alınma-

L . "nlcmelc ıuzumunu reek nı u 
. tınıştır. l\I. Tojo, Ja-

vsıyc c 
~anın tekrar sil!ı.hlanma si· 
hinde gösterdiği terakkUcr

·yetle beyan <?tmlı:ı 
mcmnunı ti . 

u sözleri ıısvc etmış r. 
. bııaında bulun-

Kabinenın ... . Ean ve bu nazik devıede or· 
. . . elde \.ııtmaktan 

ın ıdaı esını 
5 

d 
(Devamı Sa. 3, Sü c) 
J 
Tehlike 
şimdi 

artmıştır 

eaten Jap onya, 
nüttef;k dev.'etler 

için daima bir 
tehlike idi ... ,, 

Batavıa, 21 (A.A. > - DN1cuws 
i~den dağ gazetesi, Tojo huku· 
btının, tahminlere çok yer bırak· 
\ı, fakat, her ŞCY.ı anlatan Myasi 
annamcsıni okumanın kiıfı ol· 

bunu yazmaktadır. Bu gazete 
1ları ilave edi~ or: 
Bu bl'yannamc a kcrı ve s ) a · 

ı icraatı tcvnid ctmıyor. Tek 
'ttayı hatırlamak doğı u olur ki 
~şudur: 
aponya, ötr'!hıbcri ını..Hcfiki •r 

<iaS'l için bir tehlike tc;:kıl et. 
ırtedir ve bu tclılıke şimdi art· 
tllır » 

~~ma gcmiltri fiil.ihl:ı.nacak 
ınama. 21 <.~.A.) K:ıbine· 

rııbir tophntıc;ndnn onra r •ı:;I . 

~Ulıur d• in Gardiı . I<> bw.:n 
t.;ı lar taraf ' n<3n '"'• za cdilm;ı; 
"'la bir karar amc mucıbınct' 
:>armada t~sciledilmiş olan bu-
1llnıemılerin hr turlu tec:ı' uze 
-<aı • kendilerim mi.ıdafaa edı-bil· 
llC'),i için, sılf. anmalarına mil· 
ıantl cdilml •ir. 

ı:N SON ı\VADiS' 
•kuyuculıırıın bayramını 

kutular 'e di refikleri gibi 
~a~ınba \'e 1ırşembe günleri 
irıtı~1r ctnıiyc •ini bildirir. 

Alınanlar kuş uçuşu 
ile 60 kilometre 

mesafede ••• 
tlerıın 20 (A A ) - Alman tcb 

lığ• ' . 

1 
ı: Sark ccphesınln cenup bol· 

Madrldl ba rete 
dtlşilren 

~-bir hAdlse--. ... 

Casus mu? 
Gazeteci mi? ~~inde Alman, İtalyan, Macar ve 

t ovak tumcnleri durmadan Don· 

1~z havzasının encustrı bölgcsınde erletrıektedirler Harekat cephe· ----· 
sının dın • 1 1 1. f 1 ki .. er bolgel•rinde muvaffa· spaaro carı ço. eaa 
k Yctıe dcvnm emektedir. Hava konaıaa 
uvvetıc:.riınız büUn cephe boyun. 

en l:nUhıtrı demiry~lu hatlarına ve kaha ıeıll erkek ... 

Cephenin garp 1 tikame· 
tinde Alman kıtaatı, büyuk 
tank te eggüllerile men.ile· 
rimize kar ı şiddetli taarruz. 
!arda bulunmu !ardır. Kı· 
taatımız, Almanların taar. 
ruzlarını püskürtmüslerdir. 

23 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 7 tayyare kay
bettik. 

Dlın Almanlar bir huruk kilometre 
llerlemlşlcr ! 

:Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet rad 
yosu, Aimanlnrın motörlU kU\'Vetle· 
rinin dUn Smolensk - Moskovo. yolu 
üzerinde bııibuçuk kılometre tlerle· 
mtş olduklarını bıldırhıektedir. 

Sovyct radyosu ı lıvc ediyor: 

~o ar ııebckesine muvaf!akiyctli 
uc~unıar yapını t r 

(De, nıı ıı: 8, ii. 4 de) 

Moskovayıı. doğru yapılan b•ı ileri 
h~reket, Sovyct k ta.atının muakbll 
h:ırruzlarllc tevkı! ed:Imiştır. r ime S t İ D, k ad 1 n Aynı radyo, Sovyct kıtaatının Ka.· 

ı "" linin ke ımındc ktıin bır mahal' n şi· 
Aı kı ıgına giren k manyaya ~ava akını mııl!ga~blsınin bir kısmına t.: rar 

Londra, 21 (A Jı.) _ t T h . muhabiri yakalandı gırmlş ol~uldarıııı oıldınnckte'iır. 
va kuvvcu 1 · · ngı ız 3 Sovyct radyosunun verdı~i mnlfi· 

er • Pa.artesı salı ge 0 (AA) N B mata göıe bO\"'ct kıtaatının tckral' ccsi Brcme He ısınali Ah~nnyanın Madr.t, 2 · · - D. . .: " 
ba~ka ycrlcrtndc 1 askeri hedef· Ortaşaıktan Lizbon yolile ı..ondısya ginnış oldukları nıovkı, Moskovanın 

bo....... d d"' 1 UzAı•e bır ka .. rrUn C\""' t~· 00 kılomctrc şımali<"arbisinclc ve Mos ıcrı uıu<ır l'llan l'tmişlerdir onmc ( ... " .. . • ~ ., 
· • ,..elen Londnı.da.ki T•rnc kova bl1•..ı1 ıı- yolu Uzenndc ltAın 10 bin ln&iltereye lava akını panyıı)·a ., • ;r "'' 

t habirı M w rr ı kad r n ıfusa malik Klın kasabası ı..ondr<ı, 21 (A \. ) H gaze esının mu . ran.,~ 
· · - ava ve cı·oker Ma.dr~tte tevkif edllmiştır. ol a gerektir. 

dlhıli cmnıyet lll':Jlrl'tlcrı tarafın. Bu tcvk.f hldısesı pek garip b r • Lo dra, 20 (A.A. ı - Moskovnn·n, 
dan bu sabah tc.bıs edilnıi~tır: tarzda olmuştur. M.adrltin büyük 16 bin ı a 20 b)ll Alman tankının ış 

Geç n gcccnın ılk saatlerinde ( D Sa 3 Sü 4 d ) t.ralule ;ıo pıl::ı.n UçUncil taarruza kaı· • ı;ıruplar h lınd i _ evamı • • ... e 
kuçu . . c ngıltcre· şı mUd:ıfaasına lngıllz ve Amcrtknn 
nın şıırk ~ılını l"mışlar Ve Mcr- l lerdir Dil!imanın hava fanlıycti, tanklaı ıle tayyareleri ele, iştirak et 
l'V , hıllcrı mm kası da dahıl gece ~arısından evvel sona ermiş· mcktcdır. 

oldugu halde İngltt'renin muhte· tir. Bir çok yt'rlcrde hasarııt VU· (Devamı Sa. 3, sµ. 3 de) 
ıu ) crlerinı Vl' G •1c~ ınemll'kcti- kua gt'lmlştir. Bir miktar yııralı -------:'-----
nın ı:imalinı bomlardım:ın etmiş. ve bir kaç biti varcf1r. 

Tlratrodan allaran, T!7atrop seven 
minevvcrler lraıında bir ~anı anket : 

Hamlet nasıl 
oynandı? 

- -
Bugün Naci SaduJahın fikir

le;ini neşrediyoruz 
A nk~ti yapan : Sadi Günel 

- Ya7.ısı ikinti sayfııda 

İngiliz Tebliği 

Afrikada ınühin1 
b:r hadise olmamış 

Kahire, 21 (A.A.) - Orta §ark 
İngılız kumandanlıı:ının 20 ilkte~
rin tarıhlı tebliği: 

Tobrukta 18 - 10 ilkle§rin gece· 
si, hiç h~va faaliyeti olmamı!jtır. 
Bununla berabl'r, ortalık karar
dıktan ınra, şehrin say!iyl•lcrine 
10 bomba d.işmüştur. Ha:sarat 
yoktur. Pazar gunu, bir İngiliz 

' ke · f ta ynre ·• !t. lyan amele oö
lu •ıl e r mı d ğıtm>- ır. 

Hudnt bolgesmde kesıf kolları. 
mız bır kesıf hareketi yapmı§lar, 
tc kfnt vı-rnıemıslr>rdır. 

l 9 yaşında bir kız ba 
annesi taraf ınd n 

nasıl boğulduğ nu anla 
Babamın boğazına ip geçirilmişti. Bir ucundan 
annem çekiyordu, diğer ucuna Ali asılmışfr. 

Babam can çekişiyordu ... 
--------------::1----------------- - İzmir (Hususi) - Dün öğle vak· ~-~r.;B~~f:m~:;;:::,~~ r ti ağırceza mahkemesinde çok feci ' • 

bir cinayetin muhakemesine bas· 
lanml§tır. Bu dlivııda dokuz ya· 
§ında bir kız çocuğu, suçlu san· 
dalyesinde oturan annesi aleyhin

Amiral Darlan 

Baı • Alman barbl •• Vltl 
Fraaıaıı ... 

Kafkasyaya doğru 
tazyik artıyor ! 
Ruslar, Alman 
hücumlarını 

durduramıyorlar 

de şahadette bulunmuş ve bu P· 

i hadt'.t ~ıra" -Jg mUc ir -"nne1cr 
gçmiştir. 

Htıdise Çeşme kazasının Ovacık 1 
köyünde geçmiş ve Bn. Vecahet 
adında genç bir kadın, Aşıkı Ali, 
diğer adı Hasanla birleşerek koca. 
sını iple boğmuştur. 
Ağırccza heyeti salonu geldik

ten sonra arknsınıı siyah bir elbi· 
se giymiş bulunan bayan Vccahet, 

· (Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) 

HADiSELER - FİKiRLER 

Bayram! 

B 
Hfimid REFiK 

U GÜ~ ufuklarda c:ınh. 

yacak top sesleri, akan 

kan ve tutuşan kinin değil, se· 
vincin, ümidin ve gönül rahatı
nın müjdecisi olacak: bayrıım! 

Sevinmek hakkınız, çocuklar! 
Sevinmek hakkınız, gençler! 
Çiinku ne bugiınunuzu yarmı

nııa bağhyan ömür koııru Ü ı 

So.nret batlan bir karanlıklarıa dolu bir kaderin 
• J basamakları üstunde tutunarak 

Çok noktalarda Size doğru U7Jınıyor; ne dÜnÜ. 
nüı utançlı bir mazinin hatıra. 

ya ıımıştır larile yÜklÜ: alnınız ak \'e ka· 
Vıehy, 21 (A.A.) - (Ofi) Ha- metiniz dimdik!... 

vas askeri muharririne gore Rus· Sevinmek hakkınız vatandaş. 
yada vaziyet ~dur: Alman ileri lar! çiinku, yeryuzünü aran 
hareketi ve !bunun neticesi olarak top ~eslerinin akisleri k:ılblcrde 
muharebeler lddetle devam edi· ölüm ve ha yet f'ırtınalraı yara· 
yor Tebliğlerden anlaşıldığına gö· tırken, yurdunuzda, bu se ler, 
re ~uharcbc başlıca Miskova ve ne!;:'e münıidiliği ediyor! .• 
Doneç mıntakalarında şiddetlidir. Sevinmek hakkın, Türk mil-
Alman kıtaları :\'loskovada Sov· !eti! Hududlarında emniyetin, 
• et hırtlarına detin surette girmiş. varlığında istiklalin, vatanında 
!erdir. milli birliğin tam ve blitıin: 

Cenupta Ruslar gıttikçe geri bayram ediyorsun .•• 
puskiırtilli.ıyorlar. Macar haberle· Bayram edebiliyorsun, cünkıı, 
rine göre Sovyet hatları bir çok bugünlere cri,.mek için, dünün 
noktalardan derin surette yarıl· \'azife namına, fedakarlık namı. 
mıştır. na nesi ' 'arsa.·he11 yaphn: yeni. 

Sovyet radyosu harp hakkında den bir vatan :rarattın; bununla 
pek az haber vermekte, daha zi· da kalmadın, kollarını sıvadın, 
y.adc halkı mukavemete davet eL gözlerini dört çtın; :ızim ve ima-
mckledir. Bundan anlıışıldıtınıı nından hiç birşey ka betmemiş 
göre Ruslar, Almanları durdura- olduğun halde, bir Laraftan yur-
mıyorlar. Moskovaya ve Kafkasa dunu imar ediy1>rsun, bir taraf. 
do!:ru tazyik gittikçe artmaktadır. tan hududda nobct bekliyorsun! 

General Duval'in mülakatı İçde de, dısta da hazırlıldısm! 

eritanya' •a 
yüz rc3 a y ra 

V3 an da ı 
k 'd. ' as er ge ... 

Polonya ve Ho • 
laııda askerleri 
ile Anıerilıan 
teknisiyeıı . .. 

Londra, 21 (A.A.} -
Zırhlı cUzütumlarda çalı 

lan 1 anada nsl•crlcrlnd n hır 

miktarı imdi;)" kndar Atlas Ok 
yanusunu ı;'CÇnıl~ olan kafllelerın 
en bliyUı.rtı ile mezkur Ok;) anu
ı;u geçerek 1nı;lltereyc ' ı ıl ol· 
muştur. 

Naklll e gemileri, Hl nı zaınan· 

da J hı!el't'e tııyynrel ile tank da· 
fi batarJnlurda ç:ılı~nlak topı:u
lar, ıılyndeler \e diğer b r blum 
tak\ 1) e kun ('tlC'rl, Felemenk 'e 
Polon;)a :'skcrlrrl 'C Amerikan 
teknl"l enleri de ı;elnıı lt>rdlr. 

Bu ı;öntılllıln, tnllm mc· ı;ezl 
rlnc gondrrllml5lcrdlr \C t.alinı 

ı(ôrdlıktt>n onrn, nİgflıl hnrn 
kundlerınln m r kab \ altın-

<lu ç:ılı5nn Polon)n haıa kU\\Ct

lcrJnc iltihak edCl·cklerdlr. 
Bu &onulliileri getiren \&purd' 

Polon.ranın nııığlfıblyetlndf:'ıı on· 
ra orndnn kaçan \C Sib "\tl, Jıı 

pon3n tlM'lklle Amf:'rl' a gelen 
J>olonyn askerleri ıle \1lrdı. 

-0, ___ _ 

Harıgi taruf
tanız, kesip 
atmalıyız! 

Amerika Da 
Naurı ın n Vichy, 2 (A.A.) - (0fi) Maruf Bayıram :senin hakkın değil 

askeri muharriri General Duval, mi ?.. Şıkugo, 21 (A.A.) - Bırlc 1k .\ 
Journal gazetesinde yazdığı maka. Kutlu ol un. mcriRli dahllıye nazırı M. t kes, ::; 
Jedc diyor ki: < MoskO\'a civarında kaı;orJa soylcdlğ'i bır nutukta, bıtıı 
çember gittikçe şıkışmaktadır. raflık kanununun ılg ısını ıst mı~ v 
Murtnansk limanı artık istifade di haline kıılınra harbe devam dcm.ştir kı: 
cdilcmiyccck hale gelmektedir. edemlyccek hale düşecektir. Bu - Hant;i toro.ftn olduğumuza ka 
Arkanjel limanı ise buz tutmak hususta maHimalımız vardır. Şlm. rnr \ermenin \'c azı.ııle, drtı mıez e· 
uzcrcdır. di Rusların harp sanayii için isti- kıldc vaziyet nlnı'l:ınızın zaı.11anı g-t.1-

Ccnupt.ı Rostof'un işgali yakın fade etllkleri Stalingrad ve Yaros- mıştlr. Okumağı, dUrilst. o kt t du. 
göriıluyor. Bu suretle Rusyanın lav Alman tehlikesındcn uzak bir şUnnıcyı bilen her«~ nth ı knrarı 
KRradenizle de nlAkası kalmıya· nu:ıtakada değillerdir. Bunlar ~ızı n-~mek :z.ama.ıumn g dığ nC:c 
tak. İran yolu da kesilcrek'Ur, eııasen Rus harp sanayiinln nncak ı şüphe oclcbılır .. · ., c c ıap 
Ht•~yn hariçle alA'kııı;ı kesilip k~n· 1 yfüıde yirmisini teşkil ediyorlar.» veı·melı) ız. 
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E 
SEHlRl.tE 

MEı~JLEKET 
Bayram ve çucuklai-j~~ 

Milli, mahalli deme ,c midir? 
atemi Senih SAJU". 

Ô 1ı. ieliyor JU, milleı adı verdilimiz tc~ekkül yeç meydana 
ıeldiği ve meydana gelmesi de olduk<,~ ınufaı.-sal bir takım 

tarılan. bafh buluıWulu için <cmilliıı tabmh ku.stedllea mana· 
da b&&a7a dıiımek muınk.ün olu y-or. 

Geçenlerde, bir fıısaUa, 1ıne bu şekilde bir hataya i~ret et. 
mlftlk; meseli ahalJc .. mefhumu ile avam tabiri arasında, bazı kim· 
selerio yanlı§ yere zihinlerinde tesis ettikleri ,ak.ınlık, beraber
lik ıibi_. 

Şimdi de «miniıı metbwnu üzerinde bazı işaretler yapmıya 

meebur oluyoruz. Zira, bazı yazıJarda böyle bir ıuhal corülüyor: 
Zannedillyor ki, umillin mefhumunun delalet ettiği veya etmesi 
lbım ce.Len mana, ftDtahalliıı tabirinin delalet etti.ti mananın e~idir. 
Bu, bize cöre bir zuhul sayılmaııdır. 

Sosraı manasında ona vermek mecburiyetinde oldutumuz kıy. 
met ve telikkl bakımın(fan "millin ile. bHı muharrirlerimizin zl, 
bialerindc mevcut olduğunu vesikalarile meydana koymuş olduk· 
lan ıtmahallln mefhumu arasında bir aynilik, bir beraberlik mevcut 
dejıldlr. Bunları biribirlne karıştırmak "millin mefhumunu iyi 
sesmek alametidir. 

ccMilli11 bqka şey, ccmaballiı> başka şeydir. O kadar ki bunlu 
aruında hatta, hafif bir temayü ı Ue, küçük bir farkb. hatta ay. 
ktrıhk, zıdhk" vardır, diyebiliriz. 

Her te1'den evvel unu işaret edelim ki, burada yapmak isledi· 
ğinıiz şey, tabircilik, kelime karşıhtı falan aramak meselesi değil, 
dofrudan dofruya esaslı bir telik ki, bir anlayış üzerinde söz eöy· 
lemek gayesidir. 

ııl'ılahalliıı fikri, bir nevi «ha vali zihniyetiıı, bir nevi kapalı 
zumre miruısını ifade eder. 1'lil 1i iı;e bu demek de~ildir. Milli 0 -

lan şey, mflJi bir hudut çemberi i~inde münteşir olan bir manevi· 
liktir. Mahalli olmak başka sey dir. Bu, demin de s0ylediğimiz 
gibi bir nevi havali zihniyeti ifa de eder ki, millilikle taban tabana 

nd olur. 
Zira, mahalli olmak, havall zilıniyt:ti ile ınahduL ()lmak'. bir 

nevi (hizip zthnb-eti> manasına da gelir, Fransızcada esprıt de 
corps tabirfle anlatılmak istenilen zihniyet manasını da ifade eder. 
Halbuki milli ruh bu demek değildir. Mtlli olan. demokrasi ül. 
küstJe 7.ıd olmaz. Halbuki mahallilik, havali zihniyeti, demin adını 
söylediğimiz tabirin de nek güzel anlattığı gibi, demokrasi ülkü· 
sile telif edilemez. 

Bunlardan ~öyle bir neticeye vanyorn%: 
!\lil!i edebiyat, mahalli edebi yat demek değildJr. 

Hatemi Senih SAR'P 

imtihan lan Kimlerin kazandığı anlaşıldı 
Leyli mekteblere 
parasız kayde· 
d·ıenlerln listesi 

Ankara, 20 {Telefonla) - Leyli 
meccani olarak yatılı mekteplere 
ıirmek üzere bütün memlekette 
4601 talebe imtihanlara iştirak et. 
~. bunlardan 448 sı imtihanı 
kazanmıştır. İmtihana iştirak 
eden talebeler arasından yalnız 

Çatalca orta okulundan imtihana 
giren kôy öğretmeni Tabirin oğlu 
Tahir imtihandaki bütü nsuallere 

tam cevaplar verebilmiştir. Bu 
meyaota İstanbul Kız lisesinden 
Hüsniye Akkancacık, Suheyla Ul· 
duz, Şükran .Aksu, Mualla Mut, 

Sabahat Uluocak, Memnune Şcn
gelen, Mehizer, Fahriye Aydınlar, 

Asiye Varan, Huriser Erbab, Sa· 
biha Başol, Zekiye Tura, Şükran 
Türkman, 

caıaıoııu ikinci eriamektebin· 
den, Reşid Abdullahoğulları, Re. 
cep Mardoğdu, Ahmet Dıç, Nihat, 
Turhan, Fikret, İbrahim, Zeki, 
Vdhbl, Necdet, Mehmet, Nasır, 

Muzaffer, Necdet Özhan, İrfan, 
Ercümend, Fevzi, Silleyman, Ham· 
di, Tevfik, Hüseyin. 

Cumhuriyet Bayramr 
Ayın 28 inde bütün daireler öğleden 

sonra tatil edilecek 
CümburiyeUD 18 incl yıldônümti mntea.kıp merastme nihayet veril~ 

şciırlmiZde de muazzıını merasimle oektir. 

kuUula.nacaktır. Merasim progra.mı Q«ıe yapılacak merulDl 
ikmal edılmlş vo a!Akadarlara dA 

ıll- 1 t 18 ci yıldönümU ı lia.lkevle.ri ta.rııfmda.n müsamere t&bl .. o UMlu.\I ur. m 
mUnasetıetile rc.smt daireler 28/ 10/ ve konferıuuılar ter~~ edilecek, 29/ 

Muhtekir yalnız 
değil 

Suphl Nuri tLEBl 

Ş u ihtikar işlerine dair ıaze. 
telerde neler okumuyoruz. 

Biri on altı kuruşluk radyo lim· 
basını yüz kuruşa satmış, öbürü 
üç liralık gömleğe on altı lira al· 
mış, bir başkasına da on liralık is· 
karpinl otuz liraya vermişler. Ya· 
ni muhtekirler ibtiklr yapmışlar 
ve binaenaleyh cezalandırıhnalan 
lazım geliyor. Hakll<at hiç te böy. 
le değildir. Biraz düşünelim. A· 
caba mUlıteklrJer mallarmı zor
la mı müşterilerine satıyorlar? E· 
ğer öyle ise tabii cezalandınlma· 
ları lazımdır. Fakat hakikatte biç 
te öyle olmuyor, Müşteri kendi 
ayağile mağaıı:.aya gidiyor ve muh· 
tekirin yani tüccarın malını bile 
bite pahalıya satın ahyor, ııonra 

da haksız olarak şikayete başhyor. 
Bana kalsa o muhtekir tüccar 

ile beraber müşterisini de cezalan
dırmak icap eder. Çünkü mesele 
Y'iız kuruşluk radyo Umbasını, on 
altı liralık gömleği, otuz liralık 
iskarpini satın alan muktekir tiic
cardan daha suçludur ve çünkü o 
müsrif muşteri yüz kuru§lak rad
yo lambasından, onaltı liralık cöm 
lektcn ve otuz liralık iskarpinden 
pekala vazg~ebilir \'e mahrum o
labilirdi. 

Ben sarhoşu bırakıp yalnıı mey 
hanecfyi yakalamaktan, kumar. 
baZl bırakıp kumar oynatanı ha. 
'Pis etmekten hiç bir şey anlamam, 
Bir muhtekirin avukatı olsam, 
müşterim aleyhine hatta bol para 
göstererek muvekkilimi kandırdı 
diye dava açardım. Zaruri yiye. 
cek, giyecek ve yakacak madde. 
leri bertaraf, muhtekirlerin fazla 
}>ara ile sattıkları malları insan 
almasa da olur. 
Şu modaya uymak zaafı ve bu

dahlıfı yok mu? işte fenalığın ço· 
ğu buradan geliyor. 

Dikkat ediyorum Kızılaya bir 
lira vermek istcmiyenler BeyoğJ 
lunun en palıuh otellerinde düjffin 
yapmak, ziyafet vermek için yüz
lerce lira sarfediyorlar. 

Hele kürk mantolar, manasız 
şapkalar, na.mh levantalar için sar 
folunan paralan gördüğüm vakit 
mubtekiı:!lere hatta hak veriyo. 
rum. Bu kadar budala ve zengin 
ınii~rilerin bol bol P9,ralan -
lınmaz da ne yapılır? 

Binaenaleyh, bundan böyle mah 
kemeler ve remıi alakadar daire
ler ınuhtekirler ile beraber müs
rif müşterilerini de cezalandırmıı
lıdırlar, çünkü bu suç yalnız ba
şına işlenmiyor, suç ortakları da 
var. 

Suphi Nuri İLERİ 

Bakerin ihtikar 
yaphğı anlaşıldı 

Dükkan 10 gün 
kapatılacak 

Beyoğlwıdakl Baker mağazası nıU.. 
dUrU SaJamon Sere.ra lle kundura 
dairesi ~ef.ı Dlmltrlnln ikinci asliye 
ceza matıkemeslrıdo kundura ihtika.rı 
suçundan dolayı görlllen muhakem~
lerl dlin bitirilmiş, he.kla.rında.kl Ka· 
rar blldlrllmi'}tlr. 

941 salı günU saat 12 den başla.mak 10/9U çarşamba. gwıU ak~mı saat 
ve 30/10/941 perşembe gUnU akşa~ 22 de Vıı.li ve Belediye Reısı tarafuı· 
nuıuı. kada.r devam etmek Uzere ta· dan Taksim gazinosunda bir balo 
tıı edllecektJr. Husust daireler de 29/ verilecektir. Gece yapılacak fener " Mahkeme, maznunların, Fiyat MU· 
10/941 çarşamba günü kapanacak· !ayına ~tırak edecek olan uker1 rakabe komisyonunun teSblt at.m:ş 

ter tste.nbul Komutanlı mca. olduğu ktı.r haddinden çok fazlaya 
tır. birlik 1. ğ kundura sathklannı tesblt etmiş V•l 

Cümhuriyet bayramı günllerınlde ta.ylatn nodl~n~ecC:e:aa.talatyı9 kdoamTuaktanslı.:n·ık her ikisini de 30 ar lira para. cezasına, 
Cf.inıhurlyetın, irıXılAp ve iııt klA ın tar 1 .,. ,,, .., o 

esas kıymetini, llıtUnlllk ve ehemmi· me danında hazırlannut olacaklar-! Bıı.ker mağazasının 10 gUn müddetle 
Y ivil t kküll d kııpatııma.sınn karar vermı,ur. yet.iuı ihalka anlatmak için söz söy• dır. Bu ala.ya s ~ er e . ış- . 

liyocek yurddaşlar için Halk Partisi tırak edecektir. Bundan b~ka ayni mahkeme, dı· 
İstanbul t~illı.tı tarafından tallma.- ğer Uç ihtık!r muhakemesini dah:ı 
ta uygun olarak halk kUrsUlen ku- bltırmlştir. Bwııa.r .sırasilc şöylcdl:: 

rulacaktır. Trabzon yaftlarının Seyyar satıcı Ya.şova ile oğlu Ya.-
29/10/9'1 çarşamba günU saat 13 il t• tf -dJ ko, yerli bir tııklm oUan kurutmuş 

ten itibaren VilAyett.e Vali tarafın· ya 18rl ar lfl_ ve küçült paketlere koydurarak ha· 
dan tebrikler kabul olunaca.ktır. ıo~ıyat MUrakabe komisyonu diln Us SeylA.n ve Cava çayı diye 5 ıra.• 

Hliktlmet konağında devlet namı- Vali muavini Ahmet Kınığın riyase· mını 5 kuruşa sa.tmıtlardır. Baba 
na yapılan kanun! metaıılm bittik- tinde toplanarak son &'llnlerde yağ• oğul 25 er llra. para ceza.sına. Qarpıl· 
ten sonra merıuııme dalul olanlar ııa· cıların müteaddit defalar fiya.Uarı mışle.rdtr. 

a.t 14.30 dan evvel Tak.Sim meyda· arttınnak ıçiıı müracaat ettiklerl BUytik lokantacı Vasi!, belediyece 
nındııjtl tribUnde toplanmış buluna· Trabzon yatı meselesini i'Ö~üş- tasdikh tarif.e.sinde 7,6 kUruf yu.!t 
ca.Jdardır. to.ı;. iken bir kase işkembe ı;orbasını 12,5 

Taksim meydanında yapılacak Yağ mınta.k&larıııdan r;olen rapor· kuruşa satmış, 25 lira para oo.zuı.1a 

Avrupa ile 
münakale 

6ümrük başmüdürü 
şehrimize döndü 

Avrupa hududundt. yeni mUnaka.· 
!At vaziyeti dolayıeile ıümrUk mua.· 
melt.tının bazı mUşkWA.t& yol açtıSı 
meselesi hakkında yapılan bazı ~ ·· 
klyeUer üıerine yerinde tetkikat 
yapmak Uzere bundt.n bir kaç giln 
evvel Gümrük B~UdürU He Mu
hafaza B~üdUrU Trakyaya. git· 
mişti. 

Her iki mUdür de hudutta yaptl'<
ları tetkiklerini bitirerek dUn .sabı.ı.h 
f6brimlzo dönmUşterdlr. 

MUdUrler ya.kında. müşterek bir 
raporla vaziyeti VekAlete. bildirecek· 
ıer, Vekalet de hu<1utta. alınmaın la· 
zım gelen tedbirlerin derhal ahnma
S& için tefeıbbllse giıi9ecektir. 

Satie davası 
Satle d&vaaına, dUn blnnci atırce· 

za mahkemeııinda devam edildi. 
tktıaat Vek!.letinden şorulan nol'· 

ta hakkında Müddelumumillkten ya
Zila.n tezkereye Adliye Vekaletın;n 

verdiği cevapta, keyfiyetin Münak.ı· 
ıa.t VekAletıne bild!rUdlft, alınacak 

cevabın gönderileceği yazılmakta id'. 
Dünkü celsede, bu cevabın gelme· 

diği nazarı itibara alınarak, mak~ 
mı iddia. ve mlldafaa vekillerinin ta.· 
lebi üzerine Veka.ıete tekrar ehem· 
mlyetle tekidine karar verıımı, ve 
muhakeme 13 teşrinisani perşem~e 

günllne bırakılmıştır. 

Maltepe sahilinde 
bir ceset bu:undu 

BullOan bir ha.ita ovvel D~let 

Denizyolları Ercnköy vapuru bUfe· 
el.si 15 yaşlarındaki Mehmet, Kartal
la Pendik arıı..aındaki DaJyanburııu 

açıklannda. denize düı;unUş ve cesedi 
bulurıama.rn1ıttı. 

Bu sabah, ceset Kartal çimento 
fa.brika.!ıı rıhtımına gelm~ ve kara· 
ya alınmJ4tır. Ayni zamanda :Malte
pe sa.hUinde bir erkak cesedi bulu ı
muş, fakat hüviyeti t.eabil edllemo
~111'dc!unmmnnt ta.bkikatla 
me.şguldür. 

Sırmı:u mırolmağede 
llfat Is endn 

Fiyat MUra.kabc komisyonu, Itır· 

mızı mercimeğe de fiyat tesblt et
miştir. Te&bit edllen fiyata. göre 
bundan böyle kırmızı merclmel~. 
toptan 2ı5 kUTWJ 10 para.ya, peraken
de de 29 kuruştan fazlaya aablamı· 
ya.caktır. 

Bundan b~ka. komisyon, uza.k 
senıtier fçln 20 paralık bir fark ka· 
bul etmiştir. 

--o---

Faldr A11adoJDh1Jır 
G6a4erWro• 

l\1Gmleketlerinden btanbulıı ,e~e
rek geçimlerini temin edemiyen fa. 
kirlerin memleketlerine meccanen 
gitmeleri için İstanbul Belediyesi 
tertibat almış vo bu gibilcri gönder· 
meğe başlamı~tır. 

Lastik geldi 
Basra yollle 120 küsur otomobil 

lAsUğt gelm11}tır. LA.etiklerin tevziino 
bayram.ertesi başlana.caktır. 

DördUncU sorp hlklmllğl 

" Gözüne tabak, maba~ ilişiyor 
mu? Çal yere! O köşe~ duran 
nedir? Lamba mı, uf acıkdokun!,, 

Yazan: M. S. Çapandjlu 1 -----

Rusya habinde 

Kat'i safht zanne
«.ildiği kada yakın 

görünmqor 
Şevk BİLGiN 

M oekova meydanmuharebeal, 
Alman orduları Unde ltıldl}a.f 

Çok .şUkUr yetiştirene ... Bugün a J maz. Herkesin çcuğu çiçek gibi gi. etmekte devam ediyor. lr:illar, Via:ı.. 
refe, yarın bayram,.. Yann, ufkunl yinsln de sen bdle kala.sın; bu ola. m& _ Brlaru;l< ~itte me3U1 muhare
blr köfesinden dillnl çtke.rıp göz kır· maz. Zıı..valh yaru! Bayram günU belerlnde &OK atır zayia uğradık· 
pan aydede gfb!, bayram de. alllnl ı,;ı· esld elolseyle geınecek. ötekiler gı- tan eorın, dll.,manlarını isyanın ıcaı 
karacak, gBzlerimize zahit bir tıııe ı cır gıcır fotlni, ifır h~şır rub&lı, sır · blno ula,maktan men l9' lle\'mlchı.
çizerek ara.mıza katılacak ... ÇoOuk·I ma mendiller, hı.ası yüa pa.ra. dayısı ne ca,yretler li&rfedlyorln 
ıar sevinecek, mlnı mımınılerln .şe;l bir ikilik, yenge. ipoldi mendil, b3. DUn,yanın en muazzaırharp ma· 
ve fatır ka.hk&ha.ları sokakları, mey· bası çil kuru,, a8'iı kıkırdak boğa.~ klnesl.nl bUtüıı ıkUV\'etl \.'fltı harlkalı 
danla.rı dolduracak ... Sinemalara gı· çnsı vermiş. Koışunun hanımı lçe1'ı sUi.blarlylo kcudl tizeı'lnc ~rıtll} olan 
rlp çıl<~ar. velhasıl Uç gUn gii· almış da reçel T!ldlrmış. Tahammlil ~vyct Kusyanm, tarihte jlne teu· 

lüp eğlenecekler... edılir ~cıy değil! dili edllm~·en böyle mUthl~lr ..avııÇ· 
Bunlar benim tahmlnim... Fakat Ağla gözlerlmağl<a, ne gelen var, ta birden çökınlyerek hl\lll.)\lcadele· 

çarşıdaki, pa.ıardakt altı, verıı,e, düK· ne .rldeu! de devam azmlnl mulı.a.faz etmesi, 
kanların haline dikkat ediyorum, v.:ı.· Vay! Sen iyi ;tlıyamıyorsun . .l!:ğer bu harbin hakikaten ~a~ıla~ ıa.tlılY 
ziyeL bana t.ahmlııim<ie a.ldanacağunı böyle devam edti$K olursan akf&mcl.. lat<ndan biridir, 
g<l4!terlyor. Istaılıbulu, bugilnlerde b:ıy kadar 1Ş ioreına>in. l:ıözilmU dinlet DeaebWr kJ, müoadelcl1lııtlmdl~t 
rama hazırlanmıı;; bır şehre benzo~e sen sol bacağmı}!raz kımılda.t, sesi· kadar devam cdcıı safhaliıısıl R\ll' 
ıniyorum. nl çıkar. ~en ~ıut maidneai gör- to akla .. _ tmJ" ..... , pr rın..... cereyan e ır. ....,.. 
Mahınutpaşa yoku.şile Meydancığın medln mi 1 Bil'tart • .Ct.e.n ayakla.tın 

1 
Jar, bu dcfakl maiUUılyetfı ba~kıl 

Posta.han önünün yaygal'alarınıı. lşlealn, bir taraıa.n ağzın. burn•..:n . 1. '·h ~· bl ._4 ... 4 _.._ MnJ. 
, ,, 1 B ' d-'-- ına.i' uu..,·e .. ere !J .,.,.........,......,e,.. 

kulaJda.nı:nızı tıkaı·sak tiyle unneuı · kanat yapsın .• epin. ıraz cw .... 0 .... "lı .._ i1ı 00.,.,.~ 1,..... u.u.3ya yı ı r&a .... rı J- -

Yorum ki, bayram geleceğı ufhtıitaya gürle! Ağzını oğilur. Oh, ne muvat 1 w•·•-- idin blrd • ....... ıı. 1• . , . la zan ıu.u• me\· en yP...:..tt 
kadar mlı3deci olııııyan, bekllyımı bil· ta.klyel. :sakın cU'ma, muttasıl aı nı ve bir daha büyük ile\ lerolünll 
ıunmıyan bir garıp yolcudur. t11zla, aman Lepıl .. Bıraz daha.!. Sa.it U 1 d bile .. . _,,,e ,_ı 

. . ~ . r ya arın ıı ~oremıy~ r.ı.w 
Bu neden böyle'?. lçerıc.e.1 bır 6e6 ,elıyor: __ , __ ·•~ d 
_.Ay sonu, kimsede para olmadtlt - Oğıa.n Yintne ağhyorşun? 

iQin mi?. Sesini yay! s&ıı.lar çatiak ol8Utl! 
_ Yiyeeğlnden tut:, içeceğine ltd· Blraz burnn nıımesi, göğlla terte-

dar her şey ateş paha.sına,.. mini fırlat, öksıe liksüre a.ğla. Alt· 
Diyenler olduğu ı»oi: sıra aksıra. zıpiE Bak, bıı.ban kalk:ı. 
_ Alı.ş verışler devede kulak, •• Ha Uyl<u hali, belli döver. Daya.n. Vu 

dlyelik alan elli kuruştan yuka.rı çıl< rursa avazın Gıtığı kadar bağır! 
mı.yor. - 1sı.er!nı! 

... ~ı~r ır. 

Harp, Urallara lntiluıl edeıt, aus0 

ya, artık kendJ ırkdaşlaruıa \yana· 
mıyaeak, asırlaı·da.nberl taJıfrlinlil 
altında tuttuğu yabancı ırklatf nıe 
det umacaktır. 

Bu mUtı&leıı. doj'ıııdur. Fald ııar· 
bl.n bu safhasında, neler o!aca.111 di.i 
ıtümnek .lçl.u ıanıan erken deJ mi· _ üst ·baş merakı ise, hikmeti hU- Diye kendini erden yere vur. 

da, kayıpl!1.7a kBl'ışmış, koydun!& - Ne istiyor1n? dı.r '! 
bul. Derlerse birşe söyleme, yalnız: ŞlmdUlk bWnen şey, Kızalo UJI 

_Piyasadaki durgunluğa zamanın. - !sterimi Rua topraklarından bü-,ıbiltün ıvul· 
ı;ok tesiri oldugu gıbi, ihtikarı ve mw Diye hüngilrd. uıamak ıuıWyle ne\'midane gaftıeı 
simi de dİ1iünmek lA.zını .. Karakışra Babandan k;ar gtbi yaparken, ı;arfettığ.idir. 

kim süse bakar. Hele bu krizde... kahve çôınleğın devir. Merdivenle.:- GörlınU,e ıöre, Scn:yetler, 1':iJW• 
Ka.bUlnden söz soyllyenler, scbeı> den bir ?ki ıı.dınhıziı hızlı atıp dUş. vayı ne pahasına olunıa. olsa.Pli· 

gösteren esnaflar da var. 1 Burnun kanasııitl annen de babana 0.,.~4a.,.·a ı<arar , ·crmlslerdir. ıs et 
Ha~buki eski bayramlarda. beyle sırtarsın. Ağ.mı geleni söylesin. hükumet erkanının mUhlm blr fnlL 

miydi? .. Oı•talık gırtlağa kadar kaı:la Kırk yılda bir l'Yl"&m diye seni mU· ve kor diplomatik MoskovadıYt ııt· 
dolsa, yollar çamurdan geçilmese, dafaa. etsln. mı9lard.ır. Yalnız StuHn Kremtı1~ 
dükk!ı.nlar adam almaz, herke·~ bay· Ama.n ... Ricıederlm p.nıırtıyı u kalmıttı:r. Ru!l1ar, Napolycmıla.n ırı'. 
ramllklarını, şekerini, alır, ha.mmı..l· nubna. Vailah, amansın. Gu tıne- llı:lncl defa. olarak l\Ioskovada ı/1· 
ıa.rla, eller tıklım tıl<lım evlerine :~1>- kesini öyle yuvrladın ki (Kel Hüs- ıerlnln eıı bliyUk savaşını yapacrutl'· 
şarardı. uti) bile böyle gUrUltti yapamaz. dır. Bu muazzam ~hrl blr glln, ~· 

Hele çocukların süs biçimini gör· Hah! Ha.h! Hal· Bahçedeki tavukla maolarına teslim etmeğe mecbur>' 
meliydlnlz: Memnunlyetlerinden kap ra bak! şarrınctı duvarıı.. uçmuşlar! lurla.rsa enkaz yıCını halinde t~/1 
larınıı.. ıHğma::1ardı. En faklr a.lle bilti A!erin! Gözüneabak mabak illşiyorll decıeklerl de muhakkaktır. Biz. r.f ,. 
çq.:1ıguna. ınuh.a.kk&k yeni bı.r t.ıhiıı• mu·! O kö~ed& ı.ıran nedir? LQ,mba. lrı:ıv.NU .. _,...r ~~·~~ 
yeni b1r ayal,kabı, mavi puskUIİi.ı !l.!S, ı'nı? Ufacık dokun! Hay ı •. Jazlar da bakkınılakl haberlere inan~ 
mintan almanın ça.relerini arar: dökUldil. Pat! v'ay! Aman ba.bacığım Ktzıllann bu~ kadar taıdJ<-

- Çocuklar, bayramda mahzun diy~ yalvar, bağır: teri harp tabyasına nymıyan ly· 
olmasın! - Annecıgim, anneciğim! dir bu .. 

Derlerdi. Diye var kuvvetinle haykır. Bütlin bu hı1dlsel österll. 
Kendisine beyram elbisrsl ahnmı- Ah, bu m&nZara oiur mu? Baban 61' g 

8ovyetler, vaziyetlerinlu fete 
yaca.ğını a.nlıy&n çocuk, sure.tı a.:ıar, yanlışhkL'I. paça tenceresine girmlt! 

kl'· Ortal·'· allak bull&k. Durma, yuı.~ .. 1 \"elıamctiıuı rağmen tesllmlyetlil ba.yra.ma bırkaı.; glln kala her da ~a. ... -· .. un... 1 
l sıvıtl .,.._ .. emiş erdir. 

afla.maya 'ba.şlRr, sulu s-ozler e: 
_ Yeni ruba. tsterim! Yook •• , tşte ·bu olıruı.dı. Ne kot•ku- Bunun aebebi de açıktır. 
Diye çırpını.r, duı-w-du. yorsun? Geliyor diye camlı odaya Stalln, Almanya. Ue bir mue 
üeta.dım Ahmet Rasim in 'bu mcv· kar;;, kapıyı sllrı:neJe, •• tklaini de dı· yapmayı u.ldwa getJJ·emez. ztr.ı 

zua temas eden bir ya.zısını çocuk· şarda bırak .. Şimcı.i tepinme aırası on- ki, böyle blr mtitareke LeniGltl 
lara bir bayram 6ğüdünü naklediy.:>· lartndu'' ofan reJlmln kat'i aureUe inhltı 
rum: l\l. SUleyman Çapanoğlu ll6o edecektir. 

«Çocuklar! Hem ağla.nacak, hem de llarblıa eon blldtafiarmdaıl ~ 
sevinecek zaman geleli. Göreyim sizi:. H a m 1 et kt aetJcelerl çıkarmak kabildir 

Geceden erken ya.tm, ııaıbe.Jıa. karşı 1 - Almanlar '.rlmoı;enko o-
uyaıun. An&.mnızın, babanızın uyku· 1 nıun imhasını lstlbda.f eden mı 
da oldukla.rma asla aldırmayın. Sof.... na Si muharebelerinde parlak zalerııı· 
ya çıkıp evvela. sol kolunuzu dlrseıt- zanmışJardır. 

ten duvara. yana.şurıp bqınl.Jlı d&yiJ.- oy n a n d 1 ?. ~ - l"abt &us ordulanna "' 
ym. Bel ve 1'8.lsı& ta.ra.fları ilo duva· kat'l darbeyi lndiremem.işlerdJr. i 
rın şakuli sathı s.rıuıında. kırk, ıurk ı-.~~ ... uuUllJ1 «Tan:. d!M<ı ınuuı· darbe, ancak düşmana ailaJılan• . 
be" derecelik musatt.a.tı bir zaviye hl. nın ti.zerine ~u dayayıp iri raktıran darbe olabllirdl. Kızı.llaf
sıl olsun. Bu h!.sıl olunca 9-8 veya gözlerini y~ dllcerek sualimi kar k&vemette devanı etüklerlne , 
8·9 &det nisbetlni (1·e bemol) çeşni· 9ıl&dı: böyle bir ,ey tne\•ıuubabis olanl 
siyle tutturarak 27-24. veya. 24·27 ye _ Kim oyn#l&maıı demlf! .• Kla.· 
zarbederek ufuktan diyezlerneığe oaş ilikler hem oyn111.1yor, hem de muvaf 
layın. Mal'Qrnunuzdur ki (re bemo.)ü fak olunuyor • .Eunun en ·bariz delili 
(do diyez) e nakletmek için evv~ı de, ayni şeyi A~pada. görmüş oıaa. 
emirdd burundan sık •ık nefes aJma.· !arın befenmele.'id.ir. Vo blJ<le klAsil< 
'a. başlıyarak göz k&.Pa.kları kirpik· oynanamaz deınık te, ideta milli su 
lorle •beraber seri bir hareket icra. ~t.- rurumuza dokuıuyor. 

3 - Batld daha. Uerl giderek• 
edUebUlr ki MMkova d~Me bne· 
ya haı'bi blUıılt olnııyaca.lrtır. 

4 - Alınan lddiaJannın doğnl 

kısmı, Buayanın elinde artık br 
cavllz silahı kalınadiğıdır. 

5 - Alman orduları Bu6yadaJ 

reketslz duramazlar. Son darbe)' 

dlrinclyc kadar Ruslan takibe ıe 

burdurlal'. Bugüıı ~Ioakova kaptln 
da dövi1feıı kuvvetler, yarın ...., 
da, VoJga sahillerinde ,.e uralh'.4 'l 
dövüşeooklerdlr. 

melldlr. Baktınız ki göz ya.,ı hlsıl Ben tbu sefer Hamlet! ıörmedim. 
olmuyor. Bayram davulunu, bekçlnın Fak,at evvelce (adi ıekia deta ıö:· 
yemeni, mendil, çorap, kese, krep, as- müştüm. Onlıı.rıı muv&.t'f&klyetlni d.U. 
tar, ba.sm&, kumaş asılı olan heyeti şündüğtim ve bl senekinin onla.rıhtı 
muhteşemesin! gözönüne getirin. Ar· U&lUn olacatına i.nandıfım içindir :.ı 
bk dt1'ünlin; butlln mahalle çocuı,. mUsbet ka.naat beııllyarum. Çünl<ll. 
la.rı gitml.y, siz gıtmem~Lniz. Muheinin sahn~e koydıJlu biçoır 

Elde horoz şekeri, dilde Jcaymıı.k eser yoktur ki, .bela. k11ib11lyeUrıin ~o.· 
macunu, cepte sa.rıh koz heıva.sı oı- rakki yerine tı.ılonni ettiğini gt>a'.e-

Havqa;ı;l musluğunu *Ça.11 eoculdar duğu !halde barebarce gezinemtyors.r. rebllsin. Yukaaa da. ıme.r etti&' ın 
az kalsın zehirlenıyorlardı· nuz. Hayalinizi ııenişletln, Fatih sa- .-.Hamleb oyna.ıını9tır, ka.nae.tım, e-;. 

Bir mUddet evvel Sarıyer ve Be.t· 
oğlu Müddeiumumt muavlnlıklerlnde 
bulunan genı; ve kıymetli adliyecile· 
rimizden Kimll Boran, İstanbul 

dördllncü sorgu hAkimliğine tayin 
olunmuitur. Dün yoni vazlfll!'ine ba._, 
la.yan Ka.mıl Borana muvaf.fakiyet· 
ler dilsriz. 

-o--
6 - Büyük zafe.'1n ne!jesl d 

bir Rmya devfetuıtn artık nıevct l 
madığını ııöyllyen doktor Dietrbll' 
ııözlerl.ne biraz hayal k.arıttığını)i" 
temek yersl.z değUdlr. Rusyaoın,jJJ' lıncaklarını, dönme dolaplarını, tele· kilerini, FransaılP. ı;ördliklorlmlo m1J

ğin karakaçaıwu, aa.lkım kuyruğuıı kayese eili~lmd.n doğmuştur. 
bakla kırı beygiri, Gündl meydan:ıı· Bugünk!l Ha.nlet davasını d& ~u Uç 
dıUci atlı ka.ra.ca.yı, Üı;'bıyılt Hualam. bakımdan ayıpl.rım: 

damı belki sıUcınıhuaı; bir ""'' 
Fakat yaJcın bir badbe oJaralı Jı'll"' 
mUyor. 

merasime ıştlrak edecek olan ordu ıara göre ııstlhaal mıntakalarmda. ve bir haf.ta dUkkAnının kapa.Wması 
cUzUtamları, okullar, lt!a.tye ve po· yağ flyaUarı mua.yyen bır nilbet ela- cezasına çarpılmıştır. 
11.s te.şkUA.tı saat 14 te mera5im ko· hllırıde yükıelm~t!r. Kuru kahveci Sabri, IBpartaıı bir 
mutanının göstereceği noktalarda Komt.yon bu yllkscllşi naza.n iti· tacire 80 kilo Halis nohudu halis kah. 

Fatih~ Has&Jlhalife mahallesinde 
U numarada. oturan MUkerreınin . il 
yaşındaki oğlu Hayrettlnle 4 y~· 
dalti Yusuf Erdoğan, dUn mutlakta 
oynarlarken kimse olmamuından ili· 

tl!ade ad.erek havqaıi m111tuaıınu 
açmışlardır. 

bonun IAtarnasını, sarı, soluk pal .o· ·ı - Cel&leclfn, eseri 10nuna ka.· 
lu Lehlinin panorama.ııını, kWJ loku.4 dar görmeden JUtalea yUrUtmUııı ve 
cuyu, servfü revaniciyi, kÖfedekl lok. hatta., bir nmhtrrlr arke.d&f& da I~· 
macıyı, ~ekerlı fırılda.k çeviren Hacı· raf etUğı g:bl .nıceden taa.rruza hl.· 

'1 - Vekayllıı seri &idf~i göı.UPıll 
tutulmaJ• şarttyb önUınllzdt ~1 
rnevslmindı! RU!J~da harbin e,.,ııl 
cdcceğ'lnl \'e Alırao orduları\ ,,ıı· 
yük kısmı, Buaytdan ayrıJmacııi'· 
larını kabul etm" lil.zınıdır. 

yerlerlnı almış olacaklardır. bara alarak yağ fiyatlarına bir mik· ve d ye kllosu 180 kuruftan satmış, 
Merasim komutanının vereceği tek ta.r za !l yapmıttır. bir hafta hapse, 50 füa para cezası· 

mil Uzerine toplanan kıtalarla di#er n .. V" bir h:ı.!ta da dUkkA.nının kapa-
ft' Evvelce toptan 120 kuru~a satılan ... " 

blriiklerı Ve.lı ıle Parti b:ı.şk&nl t.e ış blmasın:ı. mahkam edıımı,tır. 
ve tebrik edecektir. Bunu müteakıp Tr'lbZ.On yağları şimdi 132,5 kuruşa., 
va•ı ve Komutan Cflrnhuriyet abide· perakende de 184 iken 150 kuruşa 
ıı önüne gelecekler, \·~llecek bir bo- çıkarılmıştır. 
raza.n lşaretile Ist1k1ll ma.rşı çalını&.• -----
tak bılyratunız direte çekilece~tit'. l'll'ullal' Jıo11trol edllecek 
Bu merasimden sonra da geçit res· Bazı !u-mların kontroldo.n ka~ma.ıt 
mi başlayacaKtır. Geçit re:ıml şu sı· için geç ve.kit ekmek çıkararak bir 
ra üe yapılacaktır: Ordu, polıs klt· rn evvel sıı.tmak yoluna glttıkleri 

aluı, ltlaıye, izciler, mektepler, ııpor nazarı dikkati cel~tmiş, bu va.ziye· 
teşekkillleri, Kızılay, Çocuk E...'1rg.?• tın !Snllne geç!.lmeslni ~minen tın:ı· 
m.,, 'l'lirk Hava, 1'ürk J.taarif, Ulu.al larm aıkı bir kontroi nıtına alınmrı.· 
1Gkonocn1 ve A.rttrnna 'le?T'liy,Ueri, lan tı;ln al&kadarlara. kat'l emtrLer 
Bum Kuruıau. Bu Ceo:it reBU1Uıl Yerllıniftlr, 

-----o---
Cüzdanını çarpmışlar! 

Samıı.tya Maliye şubesi odacıların· 
dan Mehmet, tramvayla Lfı.lellye ge· 
lirken arka cebinde. içinde 650 lirası 

bulunan cUzdanını çarptırmıftır 

Mehmedln şikAyetJ Uzerine ta.hkik:lt 
yapılmış \"C cüzdanı l:'i yaşında. Eyüp 
adında. qlr çocuğun çaldıı:-ı aı !~ılı.· 

rak yakalanmıştır. 
Paralar eıa.h bine fade odllııılf, IU!: 

ıu Adliyeye verllmlftlr. 

yı, al örtUJU ara.baYJ, mor ferace:i zırla.nnı~5tır. 

mama dadıyı hatırlayın; btiznlŞfeY 2 - M:uhı.inQ, kendl.JI ta.rafından 
tan nefesler atklaşır, apınızda ağır sahneye konula hir eser hakkındJ. Şevket sıscı; 

lntıtu eden l'.U QOCuldan aeblr· 
lenılş, biraz sonra l:'elen anneleri 
yavrularım yerde b!\Yfll\ yatarken 
bulmu~tur. 

Zehirlenen çocuklar i!ıdeyo gs.y 
rimuktedlr halde Haseki hastanesine 
kaldı.rılmıştır. • 

ağır sular coşar. Bu cetşu hurüş nıu· yapılan herhanjl bir tenktde cev'l.p __ ......... ___ ..._ ____ _ 

= kaddemesinden kirpikleriniz de, su vermefe kaıkıfıasıdır l i, bu dll l · r 
ınnır. Aman gayret! B!ı·az daha! li" yııntn biçoır yeınde görülmemiş biı· 

llavıa Kurwu, TürkJyec ili'' 
eve bir fU.re adı bır:a.k;1ştıt• 
Bu fitre zarua kona<'ak pSI"Y 

!arla hlr tekbayr~ güuııd"• 
büyük bir Jıui.cılık rıııırnwıııfl 
lemeUnl atoıia iınltiio nrd1'' 

döşünce ,·e n!ayı'fılarmı~ı bıl 
ölçüye ayaı ~re.il Türk ııo.t'lt 
Kurunıwıa ,yalını edelim. 

le bir damla yaş gelsin, Geldi mi'! garabet~!r. _11..Ulk de, yalnız cenp 
Boğazınıza bir tazyik eseri Msıl oldu vernıekle kaJmaR41, işi şahş.iyete rtö-

IStplda yaroladı mu? Kendinızi verin. Dudaklarınız J<ecek bir yazı yzmıştır. 
KadıköyUnde Yeldeğlrmenınde otu. kımıldamasın! GözUnüzden !"ten tu:v 3 - Ce!Wedcln il:zinenln doetu rı· 

ran Nejat, dlln bacanağı Bilrhanla ı su~ dilinlz.in uciyle yalayın. Bıı.ı lan, ,.e malam ı-.beplerle ötedenbl'r 
bir aile meıeleıılnden dolayı ka··g •n büylik medarı bilkA olamaz. Ba Mu.lısini çekemeılğl ıç.Jndlı ki bu(Ün. 
etmı,, kavga soııurda BUrhan tarn ,.ın ikiııcı damla da iniyor. Eğer bir! kU vaı:iyeıı tle tr hücum vesilesi '\d
fından bıı;akla ağır surette vuru parça da h«fıften inlersenlz bUtllr deden Feya.'1\ınL • faka.t yainu: dik· 
muştur. l 'ıUtiln ıtğla..rsınız. Ha çocuğUm ha! ~ buyur:.ıiş1Jn yalnız Peyuninln • 

Yaralı Nllmune butan..ı.. Jtat• lçlnı çek. koyuver. Hı bl.r daha: Oh M'Wl•ind~Jı.i b(lt.ll klY1aetlvt lnkA.r& 
dın&Jru9, llMrMa y&lu MMlfW, H &* ... 1w ~ .,._,.. ~ .... &tnf&ı. 
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b 
aşında bir kız 

ba ı ı h metti 
(BAfı l incide) Biraz OQn.ra, bı:r ~ ne ile yanuruz· 

yanında Ali • Hasan bulunddğu dan ayrıldı. Ben •vdet.indc uyua:ı:.ış 
halde suçlu mcvkunl ~aJ clmto· bulunuyordum. 
lcrdir, Her iki suçlunun ifadeleri Vaktin ne kadar geçtiğin! tahmm 
tcsbıt edılmiş ve lkısı de hAdisc cdrmem. GUrW~Uler 19ıtum. Göğs!l
tafslAt.ını tevılcn ve birlblrine uy· mo 111 n bır t.ckmo ile uy ndım. Bu, 
gun olarak anlatmı~lnrdır. 

1 

can havıiyle çırp babam Holll n 
Sıra maktul Halldln ve siyahlı tekm dl. ı .ı •t diyordu. 

kadının kızı olan dokuz yaşındaki Gördt.ıf;'Um man a: Babamın bo· 
"iaticeye gelmişti. Bu ı;ocuk ba. tez:ına vu kadar K ÇUk k.z iki ko
.,ll!ının öld!lrülmesı ve annesinin ıunu açar k b.r uzu .ık ntsbetl ı;:.t 
suçlu bulunduğ ı bu davanın en dl) bır .p gcı; rı , t. Bır ucur.dıın 
kuvvetli phidl td . E er 1 terse, annem eKlyordu D.ğer ucundan o.ı 
ıuçlu sa.ndaly lnd oturan anne· Ali • d :r-r adı H an • asılmıştı. :Ba
sı leh ve aleyhın şehadetten çc. bam can ç K.pyordu. 
kfnebillrdı. Fak t çocuk §ahit ol· Annem o na: 
mayı kabul ediyordu. _ su dedı. S ini çıkamıa, ııcnl 

K~ilk kız o' un ve neşesiz de batarım. 
cehre ile bir o .. kadar sessiz Ali de· bana lbır lokat vurdu. An 
salona clrdl v ahıt yerinde dur· nem Altyo: 
du, Reis sordu: - Bunu da b f mı, bl.Zi haoer 

- Kınm, bu "'nın annen mi? ~er«ek, dedı. Ali ı e: 
Çocuk dalgın ı(trnı muhafaza ede· - Bunu ben bo!amam. ·Diğerini 

'rek döndU. Ger SU"ada oturan anne· boğdı.ığuma bile p sn:ı.an oldum, ceva
ılnln Ytlztlne d lgın nazarlarla t>ak· ı bını verdı. 
u. Annestıo gozgoze geldllf'r. Betbaht1 ÖldUktcn ıonra Ha.san • Alı baba· 
kadın tccsatıre 1 meydana , erme· mı baş ndan tuttu Annem eıb:s giy. 
mek ııu~USUn cebri ne!ıs et.nııvse de dlrdl. &hı; ye ındırdUcr. Bır hayva.
biTkaç damı göz ya.şının dökUlmesl· nın Ut rindekt !Ju a pet.e babamı 
ne mA.ıı ola.nındı. Çocuk: koydular \e beraberce bir yere gö· 

- &·et, dedı. Bu anncın<iJr. tUrdUicr. 
Rell5 - l!ade verecek misin 7 Aradan bU" saat 8CÇınce annem a.v. 
- Evel det ott.ı. Beraberce amca.mm evine 
Ve oinayeu şöyle anlattı: gU.lik. Annem amcama: Kardeşin 
- Bız akşamdan eıanek yedik. Er kaçtı, gll, ara. ve bul, ded•· Ben u 

konco Yattık. Babam uyudu. Ben ayrı kadar tınıyorum. 
YlllıYO?'dunı. Ann~. kıirdeşlmlo bir· KUçUk kızın evv~ce sorgu hakim· 
likte Yatttğ'ı:nız yatağımıza geldi. ll~lnde vcrmış olduğu ifade okunun-

ca arada bılyllk mübayenetıer bulun

Roma ıaytık 
ııçımız 

Bir müddettenbcri mezunen ı.eh 
rlmizde bulunan Roma büyuk cı. 
ı;irniı Hüseyin Ragıp blll:lln vaıJ. 
!esi başına ıuırcket etmiştir. 

Hüseyin Ragıp posta tayyaresi 
lle So!yaya gitmiştir. Sefir SOfya• 
da aklmıyacnk ve yoluna devam 
ederek, bugün akşam üzeri Roma. 
da olacaktır. 

Vali Dr. Kırdar 
geldi 

Evvelki akşam Ankaraya git. 
mlş olan jstDnbul vali ve belediye 
reisi pr. Liıtfi Kırdar bu 5abah 
tehrııııize dönmüstür. 

çı.ı tezlba• baı•aıactı 
Son gtınıerde Orta Avrupa. ve §i· 

maı menıleketlerinden ıo ton ~iv! 

gelmiştir· 
VllAyet emrine vernen ı::lvlıerı:ı 

tevzilne bugünden lt.rba.ren 'başlannı~ 
tır. t:Jıt:ıyacı olanlar& Dıtiyaçlatı nts· 
betinde tevzi edilecektir. l 

·-· Ü ~ BUytikJtrlmu.on g zcJ eörti,te-
rt ve *Jz idareleri, dl1ıı.vaaın 
ka.u afladıfı bir de' lrde bize, ae
vJncle dolu b3ymrn gUnıerı ıo
ının eımekU!dlr. Fakat blıtın l!;lla 
en bUyilk ''e baklld ba~Taın, Jce.n. 
dlmlr.I dünden daha kuvvetli gö
rebllmeırth'· Hllklllntrt1n aldıtı 
tooblrlerbl dıf}ında bizde daha 
ku"' etli ,·e daha hazırlıklı ol
mak gayeeıne emek \""ereblllria. 
'l'Urk 1ıavat'ılıtının lhtty~Jaruu 
kal'Jılamak tefebbU!lerlnt hı~. 
dırmak 19ln bu gttıeı bayram 

' 

gilnlerlnln hazrrJadığı tırııatı kııı
cırmamalı le HBl'll. Kuruınuna 
yardım etmcllJ1:ı. 

~ .... ------------.... ., 
HAZİN BİR TEŞEKKÜR 

duğu anlaşıldı. neıs kUçük kızın nıı· 
zarı dlkkattnl elbetti. ırngtııc kız: 

- Bu ifadem d~dur. O zaman 
annemden korl<arak doğru söyleme
dim. Şimdl nmc mın yanındayım. 
Doğru ııöylUyorum. 
Reıs _ Annen bab8.Jllll sağlığl!'l· 

da. bu Ali ılo görU Ur mU iCH? 
- Evet sö~rdU. 
neı:ı - mzım do;tru söylemedığln 

anlqılıyor. Amca dnn, annend'l ı 
korkmadan doğruyu söyle.. Sen do~
ru oylcmczscn Uad nlo belki annen 
kabahatli olur. DUğruyu öyleme,, ı 

tercih et .• Belki arı en tekrar cvlnızo 
dö~r. 

Küçük kız doğru 60yledıflni ısra~·
la iddia eder cen tcreddUt Jçındo bulu 
duğu zannodlliyordu. Kendisi 50ru· 
lıı.n bir su:ıle daha. ~ap vcrdlktrsr 
sonra salonu tukct.ti. 

Mahkeme, b&Zı fahiUe.nn celbi vo 
mllhım olan bazı nııktaların tcnvlrı 
için ~ka gııne talik edilrot~t.r. 

T. C. Diyanet lşleri Rel3liğ'ı 
lstubul :MU!UllS'lnde.'1: 

18 birlnclteşrin 1941 cumarte
si gUnU ramazanı ~lıı %8 sına 
musadit olmakla akşamı (pazar 
s-ecesi) LeYlei Kadtr ve 22 bl
rınctt,.eşrln çarşamba gUnU bay
ram oıduğtı iltuı olunur. 

lstanbul Mllfti!l 
Sadaka! fıtır 

En ıyı lyt 
Buğday 27 24 
Arpa ~o sa 
t)':ıtlın "' 170 

IJlôyr&m naıruw 

vasaU 
E%ı.nl 

Sa.. 
6 
1 

Son 
zo 
87 

117 

Da. 
6S 
37 

. -........ -................. . 
EN GOUL FlLMl 

WtLL y :ırn.1TSCH ile l\tARTH ~ 
HARELL'in teman ettikleri 

EBEDi 
AŞK 

Sevglll babamıun vukuu ve!atJ 

dolayıslyle cenaze merasimine iş. 

tırak eden gerek bizzat ve &erek 
Yazilc acılarımıza iştirak etmek 
lCıtrunda bulunan muhterem ıeva. 
• ve aziz dostlarımıza sonsuz şük. 
ranıarımızı sunarız. l3Uy1lk muvattakiyeUe devaın 

Oğulları: Radyolin Di§ macunu ed yor. 
ahiplcri Ncclp ve Cemil Akar «SES• t El'I ~ 1 h:ncahın~ 

ltardesler, ••••• dolUJor. 

Istanbu1 Be"ediyesi 1,... ? 
tan .. arı 

Mecidiycköyil ilk okul b1nuı nın tamirı açık eksiltmeye konul· 
ınuıtur. Keşif bedeli 7332 lira ıo kuruş ve ilk teminatı 54& lira 91 
uruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve MuameUt MUdurlUgu kale. 
ır.de görulcbilir. 'ihale 5/11/941 Çıırşamba g( n saat 14 de Dai. 

ını 'Encümende yapıl caktır. ·rau plerln ilk tcıxıinat makbuz veya 
lllektupları ıhnle tarihinden sekiz gUn evvel vil Yft Nafia MUdilr. 
lUtune mCıracnat.la alacakları fen n1 chlıyct ve 941 yılına att tıca. 
ret odası vesıkalarilc ihale gUnu muayyen saatte Daimi Encü· 
rnende bulunmaları. «932711 

lltinizdeki 94 lirayı bir yıl sonra 
100 lira yapmak ister misiniz? 

• 
B:r tasarruf bonosu a,ınız? 

Bu 
çın'da 91kan 1a1r &m•rtll••IFransada 

gazeteılDID llkl'I : 
bir Amiral Byrd söyledi· 

ği bir nutukta dedi ki: 
Japonya Sibiryaya Alman 

Hitler Amerikayı 
yenmedikçe bu 

harbi kazanamaz 

h .. cum ederse ... 
l mErlka ile i gll· 
tere der aı arbe 

b ıamabdır 

"Aksi takdirde 
nıağlubiyeti 

kabul etmek 
Uizımge .. eceh ! ,, 
Şanghay, 21 (A,A,) - Şani'hay. 

da çıkan ve sahipleri Amerfüalı 
olan Changhai Evcning Poşt ı;azc· 
tcsi, ba§makalcslnde, Pasifık üze· 
rinde harp bulutlarının kalınlBli· 
tısı §U sırada, Blrle§ik Amerika· 
nın ve Buy{ik BrlUınyanın, diln· 
yaya ve hassaten Japonyaya, mak· 
satlnrı ne olduğunu öğrctınelert 

~amanı geldiğini yazmaktadır. 
Bu gazete il~vc ediyor: 
«Bunu derhal ve sarnhaUe yap· 

makta kusur et.mek, nihayet iki 
mllletln m:ığliibiyetini intac ede. 
bilecek olan çok vahim bir hnt.l 
i§lcmck olur. 

BUyük Britanya ile Amerika. 
Japon kıtaları ~·UrüdUkleri tak· 
dirde !~kayıt kalamıyncaklarını 

ve Siblrya'ya yapılacak bir hucu· 
mun bl\yilk Brltanya ile Birlc3ik 
Amerikanın, Japonyaya karşı sü· 
ratlc harbe girmelerini intııc ede
ceğini, şimdiden nçıkça bildirmek. 
tcdirler. 

Bir Japon gemisi batırıldı! 
Şangluıy, 21 (A.A.) - MahalU 

Çin mat.buatımı. göre, bir Japon 
nakliye gemisi, Anhw<'i ve Klans· 
si <.'yalctkri hududu yakınında, 
Mntang civarında Çin seyyar top· 
ı;usunun ateşlle, Yııngtsc nehrinde 
batırılmı§tır. Bir çok Japon bo· 
ğulmuştur. 

Sovyet Tebliği 
(Başı ı incide) 

Baş .şehrin, cenup ileri h&Uannda, 
fchre karşı behren ciddl bir tehdit, 
Tiıno<'enko tarafından· ak m bıraktı· 

rılınış' U". 
Tula'yı tehdıt eden Alman t.a..ık 

birlikleri, Moskovarun cenubu lö'arbi 
ısinde klin Ryazan JstlltameUndc 
ilerlemişlerdir. TJmoçcnko, tank 111 

tiyaUarile müdahale ederek, Alma'l 
kıskaçının cenup ayağını şehrin ar· 
k8$na çekmek tızcre bu tcşobbtlsli 

bozmuştur. 

Eğer hUcum ptlskürtUlecck olursa, 
Almanların, gelccf'.k tlkbaharda, ay 
ni derecede bU)1lk mikyasta ikinci 
bir hUcum yapmağa muktcdlr olab.l· 
meler! muht<ımcl değildir. 

Bcrlinln &!!kert eıözcUlerl, Rusya· 
nın, kış mevsiminde, Ural gerisinde 
yeni ordular toplamak lmktınma ma 
llk olınnsı ıhtimallnt kabul elmektıı, 
fakat, bu orduların, Rus scfcrt U-r; ... 
rinde bir tuir yapmıığa mukt~lr o· 
lamıyacaklan mütalAıı.la.n.ru yUrUt 
mekUıdirlcr. 

Rumen U)1ah ZSO bin kt1J1yl buldu 
Londra, 20 CA.A..) - ÖC"rcnıldlği· 

ne c-öre Rumenlerin ~ark cephesln· 
deki zayiatı 2M bin kişidir. Kendile
rini değiştirmek üzere Bulgar kıta,.. 
ıarınm cepheye gelmemesi Rumenler 
arasında derin bir ho~nutsuzluk 
uyandll"mıştır. 

Kujbyshev Sovyet hü. 
kümet merkezi oldu 
Novyork, 20 (A.A.) - Reuter: 

Sovyet Rusya hUkCUnet mcrkezin:n 
Moskovanın 880 kilometre cenup do
ğusunda Kujbyııhov 9ehrıno .nakle· 
dl.ldlğı söyıenmektedır. 

Bir yeni Amerikan farkuı 
Va§lngton, 21 CA.A.) - Sallhi

yettar bır membadan blldlrlldığine 
cöre, Amerikan ordusuda dağ kı· 
talarından mürekkep bir tümen 
teşkıl edilmiştir, Bu Yeni birliğin 
tedhizi için erkA.nıharblye, söylen· 
dıllne &öre, Yunanlstanda ve Bal· 
kanlarda cereyan etmlı olan mu
harebc.lerdcn ilham almıljtır. 

Amiral Darlan Vloby'ye döndü 
Paris, 21 (A.A,) - Ba§Vckil 

muavini Amiral Darlan i~al al. 
tındakı mıntakacla bir ha{la kadar 
kaldıktan sonı·a Vichy'yc hareket 
etmiştir. 

·Amerika bahrlye nazırı bir nutuk 
slSyledl 

Norrtok, 11Vlrjinyaı 21 (A.A.) 
:- Hormet adındaki t:ıyYarc g<'ıni· 
ının donanmaya Utih:ıl':ı mtlnıısc· 

betll bir nutuk lrad c>den bal"ırl· 
ye nazırı Aıbay Knoks, şöyle de • 
mi~tlr: 

- Amerikanın Keanry muhı J· 
b;ı:fn 11 tayfası. hürri Vt"t için ca 'l· 
1 rıru feda etrnl:;lerdlr, Me:rnleke-

generali 
öldürüldü! 

General, N tes'te 
sokak ort sında 
öld rı'iimüştlr 

Vichy, 20 {A.A.) - Sa!Ahlyetli 
makamlar, Nantes bölgesi Almaıı 

kumandanı General Kari Frederleh 
Kalz'nın bu sabah .J<a.Uedilmış oldı.ı· 
ğUnı.ı teyit eylemcktedır. Alman ge 
nerııllnc ateş cdon iki katil kıı.çmıt· 
lnrdır. Katıl M.dlscsi Nantcs'da 
Saint-Pıcrre meydanında ıŞlklarnı 

lrnrartılmasıııdan ıstıfa.de odı1er.tk 

ika cdUmtytir. 
Londra, 20 (A.A.) - Londradakl 

Yunan hUkimıetl tarafından alınan 

haherlcrf' göre, as:ıyişi mu]lafazıı. et 
mck Uzere, ~ıımall Yunanl:ıtana b " 
Alman alayı J;'Öndcrllmlşttr. 

Casus mu? 
Gazetec~ m ? 

<Bu.1ı 1 incide) 

caddelerinden blrlnde, çok şık giyin· 
mlş, başında tUylcrlo sUslU bir Tllr
lb:ı.n, omuzlannda boyu tııkldon bir 
kürk, arkasında hareli ipekll açık· 

renk bir JcostUm, ellerinde açıkrcnk 
eldivenler, ipek çoraplar giymiş biı· 

1<a.dının ayaklarının lbu zal'afetıe 

müten slıı olmayacak kadar bOyUk 
olduğuna dikkat eden lapanyol po· 
Uslerl, kadından hüviyetin! gösterf'n 
Vl.'sikalarıru istemişler ve bunun, t,,. 
panyolcayı çok fena konuşan kalın 
sesli bir erkek olduğunu öğrenmi;ı· 

lerdır. 

Tlmc:ı muh&birlnin eşyalarının tet· 
kiki 6lrnsında mllhlm vCSikalıu·a tc· 
ı!adU! edilmiştir. Hariciye Nt.ZareU 
halihazırda bu mesele ile meşgul 
bulunmaktadır. 

--------01--------
A l m an TP-bliği 

(Ba~ı 1 lncddu) 

Sovyet hududu, 20 (A,A,) -
Ofi: General Jonkof'un Moskova. 
nın hnricl cephesi kumandanlığına 
tayin edildiğini bildiren kararna
me Mareşal 'fimoç<'nkonun azle· 
dildi~ini ihsas etmektedir. Filha· 
kikrı General Jonkof' un Unvanları 
orasında geçen Tcmmuzdanbcrl Ti 
moçenko)•a Dit olan cMcrkcz cep. 
hesi kumandanı» Unvanı dıı var· 
dır. 

General Jonkof 12 Şu'bat 1941 
denbcri Sovyet ordusunun crk~ru 
harbiye reisi idi. Timoçenkonun 
gözden düşmesi ile Jonkof'un ta· 
ylnl vaktinde i!An edilmemişti. An 
cak simdi tesadüfi olarak, merkez 
cephesinde cereyan dem son mu· 
harebelerln bUyuk bir ihtimal ile 
General Jonkof tarafından jdare 

cdilmlr olduğu o:renilmcktedlr. 
Bcrlln, 20 CA,A.) - D. N. B. 

Dünkü tebliğin ardıdaki zcyJlnl 
neşrctmektcdir: 

Briansk • Viaıma muharebcsl. 
nin sona ermesi ile l\loskovayı bir 
Alman taarruzunu karşı koruya. 
tıık olan Rus ordusu da boıguna 
uğramıştır. Bu ordu üç ay içinde 
mallup olmuııtur. 

Tatarrog şehrini zaplcdcn hti· 
cum milfrezelcri, kuş uçu§U ile 
Rostova 60 kllomctre kadar yak· 
laşmışlıırdır. 

J.\oluskova Pazartesi günü :rnkut 
edecekmiş 

BcrlJn, 20 <A.A.) - Alman ;a
ıctelarl, l\fihver ordularının §ark 
cephesindeki ileri harekeUerlne 
rağmen Londra matbuatının hllA 
•Sarktaki memnuniyete şayan va. 
ıiyeb den bahsetmekte oldukla• 
rını ehemmiyetle kaydetmektedir· 
lcr. tngnız gazeteleri ısehrin du ... 
celi sunu de tesblt ediyorlar: Ö· 
nOmUzdekt Pazartesi, 

Voolkiseher Bocobachtor, 
cUmle diyor ki: 

ez. 

"Bir gün gelecek gök yüzü 
IImerikan tayyare/erile 

simsiyah olacak,. 
Boston, 20 {A.A.) - Fransaya hl· 

taben radyoda neşredilen bir nutuic· 
ta Kontramira.J Byrd dcmıştlr ki: 
c- Hltlcr Amerlkıtyı bir taarruz 

neticesinde yenmedikçe harbi ka.zı\· 

namaz.> 
Amerikan imalCıtına telmih ederı 

amiral şunları söylemiıt.r: 

«- Bir gtın ı;elccek ı;ökyUzü A· 
mcrfkan tayyarelerlle sımsly h ol • 
cak ve bu tayyareler ~imdiye kad.ır 
icat edilen en mUcsstr ııllth olacak· 
lır.> 

20 bin yohudi Alman
yadon, Polonyoyo 

sürülüyor 
Londra, 20 (A.A. ı - Polonya a· 

jo.nsının aldığı haberlere göre be:-· 
lin. Viyana ve Ren eyalctınde oturn ı 
20 bin Yahudi geçen cuma ,unu Po 
lonyaya ı;önderllecoklcrl hakkında 

yalnız on dnkika mllddetli bir tebliğ 
almışlardır. Bu Yahudiler yalnız 
ufak blr valiz ve para olarak ceple· 
rinde 100 markla. derhn.l evlerini tct· 
ke mecbur tutulmu~lnrdır. 

Bunlar<lan ilk &rup Lodıo şch.1 
Gottosuna sevkcdılmlştlr. Diğerler. 

doğru Polonyada diğer bir eehtrdc 
ki gettoya gönderılcccktır. Bu Ya· 
hudllcrln ck.SeriS! 50 - SO yqındadıı. 
Daha senç Yahudiler Almanya he 
110.bına çalışmak üzere Almanyada. 
alıkonulmuştur. 

Ya,hayat, 
ya ölüml 

(Safı ı inclde) 
ben ancak mllt.cha55ıs olabilirim.> 
.Tapon hariciye nazınmn beyanatı 
Tokıo, 20 (A.A.) - Japonya Ha· 
rlclye Nazırlığına tayin edilen M. 
Shlganari Tojo yeni vazlfesıne ba~
lama.ııı mUnasebctile irat ettiği b:r 
hitabede, 

Japonyanın hıı.rlcl :ıiyasetinin h • 
defi, dünya sulhunun tekrar tesis 
ve idamcs! olduğunu söyledikten 
60nra deml.ştır kt: 
c- Bız Japonlar, me.ııleketlm!ı.l 

tehdit edecek her tehlikeye karşı 

şiddetle mllda!a.a.ya nz:met.mltı bu .. 
lunmnktayız.> 

Japon kabiuesinin Londrac;laki 
Aki leri 

Bern, 20 (A.A.) - Neue Zürchcr 
Zcllung'un Londr;ı. muhabiri. yeni 
Japon kab!ncıııinln evveli Konoye 
l<ab nesinin slyasellni takıp etmesi· 
nln Londranın .siyasi nıeha!llinde hiç 
de hayret uyandınnıya<ıağını yaı:ı· 

yor ve şunlan na.ve ediyor: 
Uzakşnrktakl vaziyet hakkında 

iyi malQmat almakta olan mUı:ıahlt

lcr. bugün bile yeni Japon kabınesı· 
nin takip edectği ısJyasete takarrUr 
ettirilmiş nazar!lo lbakılamıyaca~ı 

m lltalAasında.dU". 
Ayni muhn.b1r, il4.vc ediyor: 
Bundan başka Londrad:ı. öCrenll• 

dlğlne göre ln.giltcrenln Tokyo seti· 
rl Cralgic de Japon hUkQmeU nez• 
dinde hem de daha. kat'l taJıirlerle 

mUmasll bir teşebbU&te bulunmuştur. 

Japonya ve Amerika 
Tokyo, 20 (A.A.) - Reuter: Tojo 

ka.bineslnln, Anıerlkn • Japonya mU· 
z&kcrelerini kesmeden evvel Japon 
ns;;ari tekliflerlnın red veya. kabulU 
hususunda Amerika.dan aı;ıkı;a. cevet 
veya. hayın drnilmeslnl talep edece
ği Tokiod& unııec:Ulmektedlr. 

o 
ifaponyanın vulyeU harbin 

cıere)"alUU bağla 

Va9inglon, 21 (A.A.) - Vllf1ng· 
ton hUkfltımClo<lt.OlnO!OnCl memurları 
Uz~a.rktald vaziyeti cndı.şe ile ta 
ldbe devanı etmektedırler. Japon si· 
ya.seUn.de cezrl ve anı lblr defişUtUlt 
görlllmemlş ve Amerikan • Japon 
ıörüşmelerlnln devam cbnesf 61yasl 
mahfıllere bıraz cmnıyet &eUrmlşc 

de, umuml kanaat müstakbel tnklşa.f· 
ların bilhassa harbin ceroyanına bağu 
bulunduğu merk~lndcdlr. 

Buzvdt V&§iugtona döadü 
!Iyde Park, 21 (.A.A.) - Roosr

velt. re!akatlnde M. Harrty Hapkl 18 

'\ ve Norveç prentesi ?darthe oldulu 
Bir gUn (Cehennem) in lta.şı· halde Vaşlngtona gltmlşUr. 

Bu suretle Londra, Moskovanuı 
sukutu gUnU olan Pazartesi günü 
yine Sovyetlcrın kahramanca mu 
kavemotini sena edecek ve İnaillz· 
ler, halfı oehrin Ru:slı:ınn ellerinde 
olduiunu iddia edecektir. 

mızın il tünele kapılan111 açtıt•· Porteldz l'emlJcırlM \'erllen emir 
111, elleri. kollan bağlı se)retme- Nevyork, 21 (A.A.) - Reuter aja..ı-
mek için, bütün vanını1111, yo- sı mı.ihabirlntn b!Jdlrdltlne göre Por· 
pmuzwı kW olclaj'una eörme• tekiz h!Y<ftmetı Portekiz vapurlarfle, 
mek ıeın (titre) tertmJal IClklere muharip memleketlere herhaql tlca,. 

~-•••••••••••••••••••m:m•m(Dli2İİ2İ3~) ... , j :! ... ıfzın b:ıka.stnı zıman altına alan. btt gibl fecbdrlıklar olınustur. 

armağan etmeUsU. rt malın naklini yasak etır.tşttr. Bu 
tedbirin «Gont Heab lalmtı Pnrteıcı. 
vapurunun k&)'bl neticeei.ııCltı ~ 
zannecS!'Jmektedlr. 

XIX uncu asnn en b~yilk faciası 
....... 1ci Napolyonun__..... 

Moskova Bozgunu! 
r6Mll: :Sapolyoowı perde çanp 

B~ 

Çantamı emanet etmek, hayatımı 
emanet etmekten farksızdı. ~~·ünkü 
içinde biraz giyecek 1Jeyier vardı. 
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Melet, Smolenskten çıktığımı-r;da.n· 

beri ikinci defadır ki Rusların karar· 
gı\hlıı.rına (linyordu. Birinci deCasındd 
tam teÇhıza.ttle bir &Uvarı beygirini 
a\jp ,curmişti. 
Bozgun deHım edi~ or - Bir kadın 
buldum - Gesareu.l:ıllk ~h) or -
Arkaı1.,1ımnı knybolu~ or - Facia 
ülıneJeri - l'lcart'ln kaı~ılaşmca 

18 lkıncltcşrırı, ynnı Krasnoe mJ· 
hareboşlnin crtesı gUnU, çok crke:ı· 

den yola çıktık. BugUn, don çöz;Ul
mUş, ayaklanmız fena halde ıs aıı· 

nuştı Ortalığı sis bUrllmUş, gözgözU 
görmüyordu 1ntızam muhatnz:aya !;B 

hşmakla beraber bUtlln asker. blr 
gün evvel, ölU veya dırı olara.lt 
geride bırnklığımız arkada.şiarın 

acm ile maneviyatlarını kaybctm .ş· 

lerdı. Herkes ayni akıbeUn kenı1ıle· 
rlni beklediği dUşUnceslle de ez:!lıyor, 

UzUJüyorlardı. 

mUatenh oluyorclum. 
Bır dc!a, bu cevabı alamadım, u 

zaman bende ~ıı.k at.tı. 
Hemen eoruşturmağa baıpla.dun. s.r 

onbaşı, az C\' el yere dUştu~U ıü gör 
düğUnU, ııer tı.ı.ldc alayın ı;erısine !{a. 
mış olması muhtemel uldu(;Uııu O>· 
lcdı. Alay, 1j1.:Celemck ıçtn durm..ı"' il 
zere olduğuı daıı fazla sııı.r.cı mca.m 
cDur!~ enırı de vcı ıldı. Bu :ıırada t.ü· 
l\1n 01 du, hrmcn hemen bu noK J ı 
top:anmıştı. Geı ıdc yalnız, ha) boı· 
dul1u anılan Marqal Ney'ııı l<u ur· 
dusu kalmıştı. 

Herkos gecoyl kendıne çckı dil.? n 

vermcluc GC!fırdı. Ayak t.ıbaıı.ıu ••· 
dan tepeye kadar h zmel beklı~ ... ı 
dökülecek hale gclmış c~~ .ı taşı • • 
duk Alayın kilçUk rUtbcll sut-ay 
yanında durakladığımıt köyt.ır. kl 
rmdıı. kUçUk b r samnnııkta. top • 
mış, hem ış.erımlZe bakı)'Or, hem 

nıyorduk .. 
~u gıbı, hallerde, da.ima olduğu gı· 

bl, ıçerldc yf'r bulanuyanlaı, O\ ı e a 
t.arnn ve çatıdan b~ ıyarak e\'I so.t 
mego b~ladılar, canlarını dişine La • 

mış olan bu adamlarla bıı..şıı. ç.lrnı.ı.K 

1htimall yoktu. lşt.c böylece, ga.ı.lı11 

lld s;:ı.at sonra, !ç.ndc bulundugunıu.1 

Ben de bugün maddeten, mAnen 
pek yorgun d~UştUrn. Benim hö 
lükten ve bana çok baSlı bir neffı· 
otan La.'11be o gün çanwını kaybet.· 
mi9ti. Yanı )1lkLo hafi! bir va.zlyottc 
ld! .. Bana yardım teklifinde bulundu. 
Kcndıslni çok iyi bir çocuk olarak 
tanıdığım !çın, adına. dağarcık dedı· 
ğim, sırt çantamı emanetto bir ma<l· binadan 0$Cr kalmamı;ıtı, biz de ote 
zur gormed.m. kiler gibi açıkta kalf\ erml~tık. 

Hu sırada. bırlsl az otode )'oıu , 
Çantamı emanet etmek, h:ıyatını: kenaı ınd:ı bır klli!e olduğunu, bız.r41 

emanet etmekten hiç farl•sızdı. !çiı. · alaya tahsıs edilen klltseıun t•nıd .. 
de yarım kilo kadar pirinçle bulgu:- ortada ıcıt'ası kalma.nuş ve bu uı o~ıc 
vardı. Bunlar Smolcnsk'te elime geç- emir ve n zam dı~ında bulunan bırta 
mlştl. Artık at eti bulunmayacağını kım askerler tnra!rndan ı~al e<lıld. 
dU~nerok daha fe!Akctli gUnler<Je ğır.t, bunlara ıar dmloutcmcwg.nı h 
hıırçanmak Uzcı e çantayıı yeı lcştı:-· ber ,.~:rcıı. 

mlştım. On, on b~ kadar ı;aVUf, onb&4ı ı c 
Bugün imparator ·da yaya ~·oı al· ı birlikle yola çıktık. Yol ke;ıarındaı<• 

dı; elinde b.r baston vardı. YllzUnde 1 kllıa<•ye ,•ardık. 
blrşey anlamak mümkün olamıyor·ı l~eride b.ıçok Alman ~kcı· ,ıar<l 
du. Sanki hiçbir şey olmamış, yahut ttalya.nlardan başxa bir ml.ktıır c1 
dünya. yok olmuş gıbl bir hali vard:. ~ Fransız bulunduğunu ı;ördUk. Bun 
Sıı.nkl &tra.!ına. baktığı uman hıçb r ı lar, gerçek, haber verıtmış oldutu g . 
şeyi görnıUyordu. ~·ahut. o kadar ç;ol< bı • bz dın.emek iııte:nisorıar, • 1 

şey ve o kadar uzaktakileri veya u· gırmek t"şebbU. üne suııgillerınl GOS 
zak yannları görUyordu ki, biz onu lererek cevap ,-crlyorlardı. Biz de :ıy. 
takdirden Aciz kalıyorduk. nl suretle hareket. cdınc.c kapıcla.ı<ı 

Çocuk ııaf!elile dehAyı muharlpm.- lcı1n ı;eri çckıldlğlni ıördül<. Ve bıı 
le yarı Ullılığı kendinde birleştiren ltalyanın beı bıı t bir l'I anaızca Uc: 
adıı.mı ha.l<kile tanımak kolay değil· _ sıı h doldur! .. 
dl. Her vakit olnıuş olduğu gibi bU Emrini \'Crdlğlnı işittik. Bıı cmır 
yUk adamları, yn.şadıldan de\•lrler.n _ Sılfihlarımız dolu!.. 
lmıanları değil, daha sonra. gelenleı Cevabı ıle karşılandı. 

anlamışlardır. ltaı~·an de<! ğlnl yapacak, yanınd.ı 
A1'şam, birdenbire soğuk başlat!:; kUer ona uyacak mıydı bılmenı, ıuna 

\"e bu birden başlıyan soğuk, Uzerin· bız burada kanlı bır t~ gorWecoğ 
de )1lrUmeğe tmkfrn \ermıycn hır bu:ı: kaı.aaU ile ~e: Şl'yı go:ı~ aldımııştı < 

tabakaı;ı vUcudc getirmişti. Hcrkf!S Bu sırada bır.ım alaydan bır kafıl• 
üç adımda bir kayıp yuvarlanıyordu. daha bır.e ıltihalt cdıı.ı.:c ıı;eı;dek !er 
Ben böltlğUn gerisinde yllı1lyor \'(: atıp tutan farfaracı 1l-<llyan .ırın. b ı 
ntUmkUn olduğu kadar, dağarcığı ta• Ukte ı;eldllp g"ltmt:kten başka ı;:art' 
şıyan Lıtbbc'yi g"6zlerlmle takıp edi· buhımadılar. Bizden, en az bef altı 
yordum. GtlrcmedJğlm zamanlar da, rrıtslı kalabalık o'an ba 'dam.ar, yo 
ıkıde bir, <Labbe! La.bbe!> diye ba(;'ı ıun kenımnda toplandıiaı. 
rıyör ve <burada! .. > Ce\•abını alarak (Arb ı Titr) 

Yeni f ef rikalarıınıza 
Bayram ertesi başlıyoruz 

Kara Davud 
Edebiyatımızda tarihi roman ıanrıaı 

açaa elledi şabeıer 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Kara Davud, on yedi yıl ı)!)CC 
neşredildıtıi zaman 

fevkalAde bJt alAka° Ue takip cdilmlş ve bütün neşriyat re
korların~ kırmıştı.. On yedi yıldanberi de gerek tcfrıb 
halin,1e gerek kitap halinde hiçbir romana, muvaffakiyctin 
böyle bir derece.ısı nasip olmadı. 

eski barflerı bil-Kara Davud, mlyenJ~rjn meçhu. 
lüdUr. Bunlar, edebiyat meraklılarına bır fikir venn~ 
için bir umanlar '.Resimli Ay müessesesi tarafından ede. 
bl,yat moraklıaı talebelere okutulmak Uıere muelUfe yap. 
tırılm~ olan bir huliayı kapışarak okumuşlarsa da bu, luç 
ıüphesn: Kıradavud adlı muazzam romanla kıyas kabul 
etmez. Karadavut bir dünyadır, bu hulisa ise o dünya~ 
tarife çalışan bir makale, 

Anadoludan, TraJ.:yadan, Ankara ve htanbuldan muh· 
telif taleplerle kar~ılaşması üzerine müellü, on yedi J'llhk 
blr !mladan sonra eserini bir daha ı;:oıdcn geçirrnl~ ve bir 
~-ok yerlerini yeniden ya~rak ldeta yepyeni bir e$el' ~ 
cudc ıetirnı!§tir. 

Kara Davud, ::;;· deı9!~ddu;: 
gibi 19'1 - 1H2 de de büyijk bir allka Ye he)'ecm mnzuu 
olacaktır kanaati~lz. 

Barrı•ıa geçmesllll IJeldıJbdı ı 
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Hayal ve hakikat 

Ben te 
Az sonra bu 
"ıundan kuvv t b 

- Hıeydı, bır o 
dını 

dun.lu Bır c .L 
mışun ı;ıbı b t 
du. H yecan 
luyordu" O 
duyduğu l h 

Tebc 
-B 

Yazan : OÖ'OZ ÖZDEŞ 
Bır nı ıre bblleuln hatıra deft rlndcn) 

N gUz 11• Ne güzel!. 
8 EJ lfıl 

Ah ne sukutu haya . 
Bu Un kü Uk se\ gliimdcn aş ğıdR 

k mektubu aldım: 

M rebblye abl : 

d ı zaman s ne çınde Usan dersı· 
fc a not a dığım için ikmale kal.ı. 
mı bıl yordum. Bundan dolayı il 

ntU \ e şa ınlık içindeyken, s z 
bu C\ de mUrcbbıyelık ettiğınizı ve 
çok ıyi İngılızce b ldlğln zl haber 'll· 
dım. Ne yapıp yapıp s(zinlc tanı mal. 
y.ollarını aradım ve sız de blll~ ors 1 

nuz. b r kurnazlıkla buna muvaffaı< 
oldum. 

<Sızınle olan 4 aylık arkadaşlığı· 
nuz mUddeunce İngılızcey tevKala.d 

erlettim. Belki siz bunun farkında 
değıls niz. Ve dUn Utma! ımtihn 

EVLENME 
TEKLi FLERI \' 

(Bu • tuna ma.lulu.s mektupların 

başmuharrir adıunne gondaümeyi.p 
doğrudan doğr'Jya d-UçWt ııa.nıc 

serv Ule>.> gonderilmelti lt.zmıdır. 
Mektuplar her gün saat 2 ile • ara
emcıa aun.abillr.) 

1 

* .Mllt n ıp 'l.ti ut Ü, oı dan u· 
zun bo) u el goz lı kc tane renı;.· 
lı, dalgalı çiı, ba.lıkclınde 21 y~ -
da, lise tah !Uı, creflı i.} i bir a.ıle kı 
zıyım. Hayat arkada ımda aradığım 

0"1 HA\ Dl!':------------

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her ~emekten sonra gün de ü~ dela muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız.. 

ş rtlaı: Yukack tahsıl görmllş, dev· ~-~_..~-
!et ;m muru "cya .subay olma ı. Ilır 

kıta !otografla En So Hava.dıs ga 
z t ı (3 Mcdıha.) rtımuzuna mUra 

t. 

* 23 Yaşında ınce uzun boylu, a 
rı ın, orta tahsil görmUş, ıyl ve cıddi 
bır aılc kızıyım. 

Ha) at arkada ım yUksek tahsıl 
gormU olması, ~aşının 28 illi 40 ara· 
sı bulunma ı, tıp mevzuu bahıs de· 
ğıldLr. Arzu edenlerin Son Havadıs 
gazete i (25 ümran) remzine ınUra 
caaUarı. 

* Yaşı 18-24, boyu 166 174 kwr.
ral veya sarışın, hassas sakin, reslın 
den ve seyahat etmekten hoşlanan 

narin yapılı san'atkli.r ruhlu temız 

bır aile kızı ıle ebedi bir yuva kur 
mak ı tıyorum (29 Kara Kalem) ıU· 

muzuna mUracaat. 

Bayum 174, kilom 64, ya.şun 29 
kumralım. 60 lira maaşlı İstanbulda 
bir devlet fabrikasında san'&tkanm. 
Tah ilim orta derecededir, güzel 
sim yapaıım. Aile mazısı temi.Z 
g nclm. 

:1- 86 yaş-ında, şlmdıye kadar ev· 
lenmemiş içtimaı mevki sahibi, ya:· 
nız bır yUksek mUhendls kız veya dul 
beyaz tenli güzel bir bayanla haya· 
tını bırleştlrmek istemektedir. En 
Son H v dıste F. 36 remzine yazıl 

ma ı (!otograf liltfedenler iade edlle· 
ceğınden emın olabilirler). 

* 26 ~aşındayırn, Almanyada rna· 
k n mUhcndlslığl tahsli ederek henUz 
mem ketime döndum. 16·22 yaş R 

ra ınd ve boyu 1,64 U aşmıyan mM 
ut b r ;yuva kurabılccck çok gUzel \ti 

temiz b r kız a e\ lenmek tatıyorum 
Yapıl n teklıfie• e mnhakkak surettt
ycnt b ı boy Cotograf ve bir ba.ş fo· 
togr ıl vesi. Son derece mahı emıy • 
tc riayet ed leccğı .. c fotograflaı ın 

gen g nde ece . MUrac at ar M ( 

ORTA ANONİM Şİ 
Müessisler Heyetinden: 

Türkiye Cümhurıyctl dahilinde ve ecnebi memleketlerde eş. 
has, hayvan, emval ve c ya uzerinde hayat, kaza, nakliyat, yan· 
gın gıbi her nevi sigorta muameleleri yapmak ve bu işleri yap. 
maktn ol n Turk ve ecnebi şir kellerin mt.imessillik ve umumi 
acenteliklerini iftl etmek ve ipotek mukabili ikrazatta bulunmak 
ve bu maksatlarla bilcümle RıalI, ticari ve sınai muamelAt ile 
m~ ul dığcr ırk tlerm hls...;e senedat ve tahvilleriyle hazine tab-
vıl ve ta arruf bonoları mubayaa etmek ve lüzumu halinde iş. 
tı al sahasına dahil şirketler tesis eylemek v-e 100 ~ene müddetle 
d vam etmek üzere beheri 100 lira kıymetinde ve hAmilıne mu· 
harrer 5000 hısseye münkasl!m ceman 500.000, lira sermayeli 

İ RTA ANON1M f:j KIT" 
adıyle bir Anonim şirketi tcdr iccn teşkiline 11/10/1941 tarih ve 
8025 sayılı vesika ile ffiC!ZUniye t istihsal edilmiş olduğu ve bu 

rkelin h 1 tı safiycsınden 7o 15 i ihtiyat akçesi tefrik edildik· 
ten sonra bakıyenin _:;.o 25 nin Meclisi idare azalarile müdiran 
\ e m~urlarına ve c~ 75 nin de hıssedarlara muhassas bulundu

u 'lie te i h eti umumiycsinin sermayei şirketin tamamının ta. 
ahhut ve 60 ının tediycsind en sonra 10 gün zarfında gazete. 
l rle u n yapılacak ilfında gösterilecek siin ve saatte İstanbul 
Yeni Po tnhane arkasında Turkiyc İmar Bankası merkez.inde 
toplanaca ı ve bu ıçtimada sermayenin laakal nısfı temsil edllmc
dıkçe muzakC'relere başlanamıyacağı t·e her hisse sahibinin bk 
reye ah P ve ancak bir şahsın hisse miktarı ne olursa olsun 
azami 1 O reye malik olacagı ve kararların mevcut hissedarların 
ek eriyetlc ıtlıhnz edileceği ve sermayei !jirkete iştirak arzu. 
unda olanı rın 21 10/1941 tarihinden itibaren 27/10/1941 tari

hi akı a na k dar İ tanbulda, Aşırefcndi caddesinde 35 numa. 
r lı Turk ye İmar Bankn ına ın üracaatla iki niisha iştirak tanh· 
hütname i u ulu dcıiresındc tan zlm ve imza ve taahhütlerinin 
c 60 m ktar nda i b<-delini cfo deıtıal pe~incn ödemeleri lüzu· 
munu mübeyyin i bu hulôsa m usadclak şirket esas mukavelcsi
n n 8. 9, 11 'lie T"carl't kanununun 281, 283, 287 ve 288 ci mad. 
d l rı huküml r ne tevfikan ilan olunur. 

Recai Turul Mühendis Enver Adakan 
Emin Tan n Mühendis Haydar Salih Tokal 

Mühendis Nihat Gcyran 

-----.... --- 21.10.9U ~ALI .-1 

Kayserili namlı 

i 1 G 
Türk sucukları ami~i 

Muhterem müşterilerine ve bayi/erir7e bayramla 
kutlar ve saadetler diler. - T ı. 24340 

1 1 Milh. ı Um uzu ıle. ~ GüZE~Lır
11 

t 

l 

O~ OZDEŞ 

1· A J( V /Al 
%1 TEŞ.P.JNll.VVI J, 941 

SALI 

10 - GUN: 294 - Hızır: 169 
RUl\11: 1357 - Birinriteşrin: 8 

HiCRi: 1360 - RAMAZAN: 29 

\' AJQT ZEV ALI EZA." J 

GÜNEŞ: 6,19 12,57 
OGLE: 11,59 G 38 
İKiNDİ: 14,58 9,37 
AKŞA!'I: 17,21 12 00 
YATSI: 18 53 1,31 
İMSAK: 4,39 11,17 

ISTANBUL BELEDIYES! 
ŞEHiR TiYATRO U 

TEPEBAŞI Dr n 
ksmı d 

akşam 20.30 da 
HAl\ILET 

- p, 

ŞEKf,RCI •••:ıt., 

il. IU TAl"A \C 1\fAJIDL':\ll" 

ÇIKOLAT CEMİL 
Sa m nılı~tcrllcrinln ba~Taınını 

kutlular 

- " \atanın emnl)Ctl hl:r.dcn hol 

kanat 'r h ıl uı;ucu Iııtl~ or. (1 it

rc) lerlmlı.Jc bu i t~ğc CC\DP \C· 

rt"hlllrlz.. 

Int karnımı hız.zat almak i ti 
orum. Emrcdın, onu sa olarak 

) 1 ınlar. Ellcrı, a~ akları zin-
rli bır halde )anıma g tır ınlcr, 

• b tc lım etsınlcr. Bu ku t h, 
r ı du manı adamı k-
n dıbındc bır yılan bı kıv 

un k lbım 

. 
30 Yaşında, esmer, 1,71 boyun 

da devlet memuruyum. Ellme 50 lira 
geç ı. .Memuriyetim n avantajları 

cumartesi gününden başlıyorok: 

TA BUGU. "Kt) PROGRAM AHTIYA l 
19.00 MUzlk 

• E mcr orta boylu, neş'eli \ c 
ı:.ıhhathyım. Yaşım 30, çalışıyo. 

rum elıme net 50 lircı i~ıyor. 
Yuksck tahsılım var, Çalgı da ça· 
farım. Aradı ım erkek 40-45 ya. 
şında, kumral, mavi v~ya yeşil 

gö iti, aylık kazancı 100 liradan 
fa ın, kıbar tavırlı, yuksck tahslll• 
sakat olmama ı art, içkı, tütun 
kullanmıyan tercıh edılir. Arzu e
den (Saadet Son) remzine mura 
caat, * Tahsllım luıcdıı·. Fransızcayı lyı 

bllınm Boyum 1,60, kıloın 60 dır. 

Kumralım, oldukça güzel sesun de 
dı len cek gıbıdır. endamım mUte 
!l ptir. Ev ş erme vakıfım. C ddl 
bır subayla ızdivaç etmek ıstiyorurn. 
ıddl t~klıflerıne resım alır ve gon· 
rırını. lGUnı:-ör) ı·llmuzuna mUra· 

caat. 
Tahsihm il ::dır. Lisan bilirim. 

23 yaşındavım. Boy 1,68, kılom da 
64 tur. Ye 1 gözıu \C beyazım. Ah· 
• kııu 'u nUcm Lemlzdır. Aylığım 

~a nı:ı: 57 tradnn ıba.rettır. İstl!dığım 
bayanm aslen TtirK ırıundan ve dil· 
rü t ahi k ı olm ı şnrttn. (18 _ 30 
kız \"eya dul da ol.-ı.bılir). Ciddi olan 
teıch.flerın Mllnas p> rUmuzuı a ya· 
zılmıı.sı. I<'otoğı f gondcr1lırse gös· 
terılen adı c mahrem eı!arak taa.h· 
hUtıJ 1 de cdılır. 

• Y lı karı kocad n ıbaret ki 
şılık b r aıl için bol güne Iı ik o 
da ı a le n zd nde pan ıyon aranmak. 
tadır. Be:yo lu, .Maçka, Şışlı tarafla· 
rında olm ı yanı tcrcihtır. 

!onla 22 ıss Akıfe müracaat. 

6:ızetesinde yeni bir neşriyat programı 

1.- erraklığa Doğru 
Flhmet Emin YFILMllN'm memleket meseleleri 

hakkrnda esaslı düşüncelerini havi bir yazı serisi 

acaristanda Türkler 
Geçen asırlardaki Turk \•arlığı hakkında dilinıizdc pek 

:ız tarıhı roman vardır. Hele :\lacari taııı asırlarca idare eden 
:ru lerin d ger unsurlardan olan muııasebetlcri ne oldu unu 
gozumıız onune getirmiyoruz. Aradakl münasebetin sırf askc· 
ri oldu unu anıyoruz. 

!\le hur l\l:ıcar romancı ı muharriri Yokayn l\lae:ır kay. 
ııaklarına g re 'Iacari tanda Turliler> ba~lığı ile :ra:zdığı ta· 
rıhi romıu bunun bO) le olmadığını gösteriyor \'C gÖ2iınıiız o· 
nund ~ ni ufu 1 r açı;>or. 

Bu rom a; Türk ictfmai iıstünluğiınü ve guzel sanatıer 
bak mınclan 1 ıırklerin l\Jacn ristanda kazandığı ıne\ ki Pek a
çık b r urette gorülmeldediı. 

r.om3nın kahramanı Ferit Be~ le Aranka Beldi acllı ıa
rar dılbcri ara ınd:ı e\•cla, en tatlı heyecanlar uyandıracak 

afhalar geçirme! tcclir. 
llomaıı çok meraklı \'ak 'alarla doludur· 

3. - Kızıl Kaya 
Vikki Baum'm en güzel. en canlı. en ince bir romam 

"türkçeye çeviren Rezzan Emin YIIL/vfflN .. 

12 O Program 
12 33 MUZ k 
12.45 Ajans h. 

13 Milzık 

!3 30 14 MUZ k 
18 Program 
18.03 MUzik 

19 30 Mem. Sa. 
19.45 . 10 dakıka 
ı!l o5 Müzik 1 
20 15 R. Gazetesi 
2.0.4a Müzik 

21 Ziraat tak. 
'>l 10 MUZ k 

21.30 Konuşma 
21 5 MUzık 

2 30 Mem. Saat 
221-5 Mllz it 
22.55 23 Y. Prog 

En idareli 
LA e·A 

' Vatan g.ızete.si, b.ıyra m ertesi nüsha- .. ımızııan başkalarını dıı~iınmrı:e 
Fltrr., hizl ~ılda hir df'fa, şab· ı 

1 

çağıran fırsa.ttu. Bu duete sa· 

~::::EIE!='.:'n~b;:?;iı;:;J. t!3:ıil!!· n-b·u·n·e·ş·r·i·y·a·t·a·b·a·ş·l·ı·y·a·c-aa~<.t•ılil:· .. • ~ \,.mimi bir alaha goıotcrıneJlylz. "' 

I stiklô.l-En Son Havadisin Aşk, Cinayet ve Macera Tefrikası: 75 kı da körul .. lendı. Dudaltlarını 
kralın dudakl rındnn kurtararak 
penc c koıstu. Soka• bacmıya 

ba lndı. 
rı 

' il ------..,...--------ı Ve sonra döndu, kra1a tC' kur 

Çvv &ren: 

M. S. Çapanoğlu 

etti. 
'.rcv<'c hunuıun m ı 

yım ha mctmeab! Rıcamı ı 

;}: urmakla beni son der Cl 

yar eltinız. 

SozUnu bitirince, 'ko tu, uh \:C 

çapkın kralın lboym na arıldı. 
Dudaklarını, kralın dudak! 
te lım elti. 

A da, bo ı baglı bir adam, 
etrafı a toplananlar, yukııck ses 
le bır vl r anı tı)ordu. 

O anlattıkça, halk aro!lından 
c ler H k clıyordu· 

Cc n " rl rın kaf mı kopar. 
malı' 

malı' 

Agzına ıC'ak /. yt n) a ı kıt 

Gozl rin n 1 çekmclı 1 

Etını lımc lıme doğramalı' 

Bu k dar " h et gorulmemıs 

n adal t i tıyclım. 
ra bu ozkrd n bır m ına çı 

fokal bir y 

.-Ailenin çirkince 
telakki olu•ımakl be 
butiln iımldimı kaybc 
ken otuz yaşlnnmda eY 
dirn. 7..evclm diyor kl: 
va!!aklyetımin v onu 
hlr edişimin yegane 
şayanı hayret tenım 
Onu da evlı>nmeden bir 
harta evvel kullanma~a 
ladtğım cseyaz r nkte 
sızJ Tokalon kremine 
yunum. O ç rkln ve d 
clldıınl adeta yeni btr 
ifrağ ve bana yenı bir 
vlmllllk bahşetti. To 
kreminin cildim üzert 
tesiri adeta mucizeye 
zer.ı> 

Sahıp H B şrnWıaı rl 
NlZA:\IEl'Tİ!ll !'\AZ 

N rıyat D rektortı 
St)K.Rt~ "'ARACOCL 
~ B ı d•ğı yer: 
\ATAN l'llATll;\A 1 

~N SON BAVA 
iLAN FIYATLA.RJ 

Ga~lık 

l inci sayf• 

! ncı 11 

3 uncu • 
4 uncu ,, 

ABO~'E Ş ~RTLARI 

'l'ürkJ> o 
ıçln 

Kr. 

Aylık lf>O 
Günü geçnıl~ nüshalar 

kuruştur. 


