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- Sô&&E 

j 
· Almanlar 

Rostov 
Onlerinde 
Kıtalarımız 
havzas1nda 

Doneç 
ilerliyor 

Budg•nniordusunun 
bakigeleri de son 
harplerde tamamen 

imha edildi 

Moakovada Kremıin aarayının uzaktan gorunüfil Mareşal Timocenko 
azledilmiş 6ünün gazuı ..................... _. 

Ru mukavemeti 
devam ediyor 

D ünkü Alman tebliğinde iki 
nokta nazarı dıkkatimi.zj 

cclbetti. Bunlardan biri ( Azak) 
denizi sahillerindeki (Taganrok) 
,ehria.in ancak ,kanlı sokak mu
hare.belerüıden 50Dl'a alınabadL 
ğ;nc, diğeri de Moskova tima
lmde (Katinin) tehri bölgesinde 
Ruslann mukabil taarruza geçtik
lerine dair olanıdır. 
. Cenupta Taganrok tebrinin 

l Bunlar şof Ör mü 
yoksa haydut mu? 

Bir tüccarın gög&üne tabanca dayadılar 
fle cebinden 3.000 lirasını aldılar 

Bundan bir müddet evvel dört şo
för Anadolulu. bir tliccım Mecidiye
köyü cinrına götih-erek ~oymuşlar, 
arkasından da ba_şka ··'Şoförler evli 
ve çocuk •hibi bir kadını zorla ka
çırarak Topkapı haricinde ırzına te
cavüz ctnılşlel'dl. Bu iki iğı·enç Ya
kanın halk fü;edmlc bıraktığı fena 
tesir 'zail olmadan bir üçüncü 80Y· 

gunculuk vakası daha vukua gelıni~ 

tir. 

Bu gldlfle artık 

takel arabasına 
blneml1eceilz 1 

ederek bir arkadaşlarında. 4 kamyon 
li~tiği bulunduğunu, buulal·ı 3 bin 
liraya ısatacağını, ancak işi gi:ı:H tut
masını söylemi~lerdir. Arıılan Ah
met teklifi kabul etmi§ ve eı'lcsı gü. 
nü.paralarla B~iktaıta bir gazinoya 
gltmıştir. 

BERLIN, 20 (A.A.) 
Alman orduları Başkumandanlığı. 

nın tebliği: 

Şark cephe~inin cenup bölgcshıde ' 
Alman, İtalyan, Macaı· ve Slnnık 
tümenleri durmadan Doneç hıwzası. 
nın endüstri bölge~inde ilerlemekte. 
dirler. Harekat e1:phenin ıiiğer böl
gelerinde de muvnffaklyctle devam 
~ncklC'diı Havu ku.vetlerinıiz hiı-

Sah 21 Birinciteşrin ı 941 

Bu r1atan bize ait olduğu kada-:' 
bizden sonra g•lecek olanlara 
aittir. Bu vaia~ı onlara cennat 
ıibi güzel ve mamar bir hald• 
terketmek bizim flazif emizdir. 

Telefon : 2 O 5 2 O 
Tel:: Tasviri~!lcir, İstanbul 

o . 
varnavıQ' 

Nı kolayeV'ska 

~ Alm.ın fdil.rruz 
ç;r:;:> Rus m~d4fda<J • 

l(m. 

O fO ıso z-so 3S"o 

Şark cephesinde cenup ve mer ke:zdeki harckab gösterir harita 

il" A skerıA V · t 'ı QZll/e 
~----------------------------.! 
Rus cephesine 

bir bakış A 

umumı 

Yazan: General Ali Ihsan s.A.els 

(Şerhi 2 .DCi aahi1-lııde> 

Alman 
zayiatı 

4 milyo 
-----

Almanlardan 3 şehir 
istirdat edildi 

Moskova müda/aasına 
ln'gıliz ve Anı erik an 
tankları ile laggareleri 

de iıtirak ediyorlar 

a!i in s~hri el e 
ele eçi ör 

MOSIWl A, 20 (A.A.) 
Sovyct. t.ebligi .zeylınde, Mo-kova 

fstılfametinJeki Alman ileı·i hareke
tine karı.ıı yapılan mücndelede müte
addit muvnffakıyetlcr ka1..anıldığını 
izah etmektedir. Kalinin ist.ikame _ 
tinde Sovyet kıtaları cuma ı:ünü 17 
Alman tankı, yüklü mühimmatiylo 
birlıktc 30 kamyon ve taşıdıgı as
kerlerle birlikte 15 kamyon tahrip 
etınışlerdir. Sovyetler, cumartesa 

\ 
günü 200 ü asker. 100 fi mühimm :ıt 
yüklü 300 kamyon tahrip etmişler
dir. Brıansk istikametinde Ru .ar, 
aeker yüklü 100 kamyon, 8 tank tah
rip etmlşlerdır. Ayni zamanda, bir 
alayın kurmny umumi kara-rgahı da 

(D~ı•a.mı sa.lı.if• !, sütun f! d•I 

JlS1'/ OBDU IWMAJWANLARINDA.N u k k 
bilen bir kısım Sovyl'!t aa- tof taraflarındalı:i Alman taar• "' 

büyük sokak muharebelerinden, 
hatta her evde •Jn ayrı yaP.ılan 
müdafaadan sonra zapteclilebil
mİf olması, evvela Rusların Kı
nın taraflarında geçen haftalarda 
uğradıktan büyük mailubiyetlere 
r~en hali kuvvetli bulunduk· 
larma, saniyen de aylardanber• 
devam edtm hezimetlere rai· 
men Rus kuvvei manevİyesinin 
hk kınlmadığma delalet eder. 

(Taganrok) fehrinin kanlı so· 
kak m t:h!trebelerinden sonra tea• 
tim edildiği haberini bir Rus teb
f.ğinde okumuş olsaydık, buna 

Sirkecide Güven oteli sahibi Ars
lan Ahmet adında birisinin evvelki 
akş:ıın Arııavutkliy sırtlarında ölüm 
tehdidile 3 bin lirası gasbolunm121-
tur. Vaka şöyle cereyan etmiştir: 

Arslan Ahnıedin kamyon liistiğ1 
aradıi!;ını duynn ;\leh met ve Haydar 
adında iki ~oför, kcndlsıne m\ıraenat 

Haydar ile Mehmet, yanla.rındak1 
bir arkadaşlarını, lietik sahibi ola
rak tanıtmışlar n Arslan Ahmed! 
ooomobifü,rine alarak • Arnavutköy 
kırları civarındaki bir kulübeye lAs
tiklerl vermek üzere götürmüşler -

O deaa<lan deniz yoüle çekile. \oh:nan Rumen kuvvetlerinin Roı· za şar ta 
kederinin Kmm yarımadasına ruz kuvvetlerine iltihakına mey_ !harp hazırlıgı 

l•evkolunarak Kınm müdafaasının dan verdiğinden dolayı Sovyet· 
takviye oll!nduğu zannediliyor; ler için zararlı olmu~tur. ·- - -

(Det1a'?(ı sah.il• 1, eii.tun 6 d•) 

pc"k fczlJl ehemmiyet ve.r.rni,yebi ..... U .. A.."--"J.•••••••••ı•••••••••••••••• ••••••••••••------••••••-*-•••••-.. ••••-•-••--••• 

bu hal. b~r t.araftan Sov!etler için Alnı.an hava taarruzu karşısın- Singapur sahilleri r in 
kuvvet ıhtıyacma delalet eder; ela çekılen kuvvetlerden ne kada l hl• -1.: J }r} · 
diğer taraftan Odesa müdafaası- rmın geıni:erJe beraber battığı ve a ıye nazır 1 \.. arı 
na devam edememek ve buqdnn ne kndarmın K.uıma ~abıfdığı b a ş 1 a d 1 
vazgeçmek. orada muha!larada ı meçhuldür. 
bulu~.an ve Sovyetle~n ifade~i- Cenupta Azak denizi boyunda 
ne gore l 8 fırka oldugu tahrnın (Dnoanu sahil• !, s!ıtım -' d•) Japon Başvekili: 

lirdik. Fakat bizzat bir Atman "iman ı·ktıs~t Hazın jr "\ 
tebliğinin de, ikinci derecede M U Fransada flahim 1 
loymeti olan bir tehrin bile an· 

cak kanlı boğ\lfmalardan sonr~ o r Fu n k I bir hadise · 
eJe geçirilebildiğini itiraf etmesı.. • 
ni. yukarıda dediğimiz gibi, ha· Sovyet merkez ordulan bllfku· M d • t d \ r-----------11111ı. 
kikaten dikkate ,.yan gördük. m u·· h 1• m Bir AI m an mandanlığmdan azledildiği söy- a r ı t e 
Rus topraklannda ilerlemek ve lenen Marepl Timoçenko M os kovada 

Ölüm oega hayat 
goll'1rından bi,.inin tercihi 

lô.sımıeldıiini söyledi 

her tehri zapteylemek bu kadar G ı • • pahalıya mııl olacaksa bugü:ıkü b· ı r n ut u k ener a 1 tün cephe boyunda mühim dcmlryol- esraren gız 
barpten kolay 1kolay kati netice lan hatlaı•ına ve yollar aebekesıne Örfi idare A.\JSTERDJUl, 20 (A.A.) 
beklememek lazım gelir. 

1 
d • k at 1 e d e ı d • muvaffakıyetli hücumlar yapmışlar. bı•r vak'a D.N.B. : - Singapurdan bildıril. 

Merkez cephesinde (Katinin) s o•• y e 1 l 1 dır. dlg•n(' göre Slııgapuı· sahilinin şark 
·ı Almanlar Rostora 60 kilom-~ •ı "' d •ta• ve <•nrbındııkı arazının sivil h~lkın 

tehri civannda Ruslann mukabı -·------ _.... "' .. 
taarruza geçtikten haberine ge· - --- Ateş eden iki katı·ı mesafede T • . . ı an e ı ı ıcabıncıa tnııııyesine ınüıeamk hazır-
ı. b d . . ·ı 1 Ub d 1 d Bertin, 20 (A.A.) - D.N.B. ajan. aymıs gazetesının !ıklar yapılmıştır. Bu bapta emır 
ınce_ .una a ınsan ~şmaı< .• ta~ ''Beynelmı e m a e e e d k ... bu-ı ğd ş h. d veıuır verilmez proJ·eıeıin tatb1kııı·· kendmı alamamaktadır. Çunku k 1 t 1 e •. ç m 8 g a sının dünkü te g n aşa ı aki HY· muhabiri kadın e lf adım 8 lm • . aca a 1 n ara liııi ne~retmektedir: giı işilecckth 
Alman resmi tebliğleri daha dün 1 1Ş9 yarıy muvaffak oldular Brıansk _ Viıızma muharebesinin k l ya f et j D de müdafaa edilecek Ya hayat, ya ölüm 
(Timoçenko) gnrpunun 8 ordusu h 8 f p S Q R U 0 da Vi sona ermesile Moskovayı bir Alman Tok}o, 20 (A A.ı Ea:;-vekıl To-
m,ın kimilen imha edildiğini bil • 

1 
..., chy, 20 ( A.A.) - Salahiyetli taanuzuna karşı koruyacak olan teV kjf edi)dj jo, yeııı kabine erk.nınıı, Harbıye 

c1irrnekte idi. Sekiz fırkası ve sahıp o acagız ,, :ıakamlar, Nantes bölgesi Alman Rus ordusu da bozguna ugramışllr. Sor1get Baş şehrinde Nezareti crkaııına hıtaben .. tapun~·a-
va kolordusu değil de, doğrudan i m;ndanı General Kari Frede. Bu ordu üç ay içinde mağ!Up olınuıı. /ıazin bil' manzara nın şimdi, hayatla uli.ım yollımıııı n 

doğruya ordusu imha edilmİf u•rp ıı•adıkça /ngilt~re r c ölz'nın bu sabah katledilmiş h ı M h b · h i d ı i · ·ı · olan bir grupvn süratle ortadım n,.. "" ' olduğunu teyit eylemektedir. Al- tur. Sovyetleir dalva. ş_~rt abrı ve_dyol- il a ır erşeg ug urmuş hüküm &ÜrÜyOI' ı rını ten·ı ı zanıretınde olrlugımu 
kalkmrt olması ve binaealeyh ,... til kaçmışlardır. ~atlen ıkı. ka. içınde Alnı~nların taarruz.a ge~~e- MOSKOVA, 20 (A.A.) ba~armak içın h'.!ı şeyi fl'dara tıa-Z.nyı/lagacak, Mih•er ıı man Generaline ate ed . . ların vaziyet o a;yısı e, u mu det fak.at yalnız ayaklaril• söyll'miş Vl' lııılıhazırdaki buhranı 
merkez ceohesinde Ruılarm •rtı" kuvvetlenecektir. Zafer Nantes'de S 

1 
t P hidıaesl, !erini imkan~ız addetmekteyd ıler. !18$İne bil' çara bulamamış Sovyetler Dirliği Müdafaa Ko- zı danılması tav~iyesirıde bulun mu,. 

herhangi bir harekette bulumnı· artık bı·'F;,,. elimizden nında !Gıkl an .~ 1erre meyda- Havaların fenalığı ve yolların bo - M d 'd 20 (AA ) o N B mileı; ırı.n bir kararnamet\inde tuı. 
il 

· kalmama•ı ikt'za "' " arın ı<&rartılmasından d · ·· ı·· . a n · · - · · : şuyle denı"lmektedir· J H · · N Y• meca en .. ı istifade edilerek . . zukluğu, p1ya enm, motoı- u tuınen. . . · · apon ancıye azınnın 
eder. Öyle iken yeni bir Alman alınamıyacaktır \.. ika edilmıştır. lerın ve zırhlı birliklerin ilerlenıesl. Orta~rlıtıan ~zbon y~lıle Lo_~ l i\Io,kova ve civarınd• ör- hitabesi 
tebliği, bütün kuvvetleri tüken• ROMA, 20 (A.A.) J I (Deı•alfM aahif• 3, aiitun 1 cU) ! dr..ıya donmek uzere bırkaç gu:l 1 fi ı<lare ılan edilıni~tir. Tokyo, 20 (A.A.) - Domei ajan.-
mit olması laznn gelen Rusların D.N .B. : - Halih':zırda İta~yada ........................................... :.................................................... 1 evvel ispanyaya gelen Londrada 2 - Gece yarısından ııabah •:;ıııdan: 
o cephede hezimetin ertesi gün bulunan Almanya lktı~at Nazırı ki Times gazetesnin muhabiri ~aat ı; e kadar ışıklar söndürüle- Japonya Hariciye Nıtıırllğına ta... 
eııukabil taarruza geçtiklerini ilan H~r Walther Funk, bugiın . Romada ' 8 akr şr er-::::;;;;:==== · 'W"~anga l Crtıker Madridde tev- cektır. yin edilen Shiganari Tojo, yeni va. 
eylemektedir. bir nutuk irad ederek, ezcuınle de- kif edilmiştır . ( D"ı•umı "hile $, sütun 4 de) zif<>~!ne ~ıt""ım'lc:ı •ı'iirn«f'hP•i1<' iracl 

Bütün bu resmi haberler, Rus· mietir ki: -~fD;:::":.:ı:.:.:·11.::11:.:.1...:11:.::11::·h~if,:e_:3::_ .... ·ıu~-~t:un:._:3'._!;cU~)'.._.~\.~~=::ı:::======~~=J~!.,._.!<~Dııvam1 ıalıifı ı, ritvn 4 ü) 

ıann biç durmadan uğradıktan Mevz t· t od mağlubiyetlere, hatta buan bil- uumuz ıya r ur 
sıük inhizamlara rağmen, kuv· n · S 
vetlerinin kolay kola)lll tükenmİye- .':..~~-•• 1..!.'.. A 
ceklerine ve Şark cephesinde ne 
kıubr geri çe~ilseler yine bulun• 
duklan yf'rlerde dayanmakta 
~evam edeceklerine delalet edıer. 

Bundan çıkacak netice ise Rus 
harbinin uzaması ve müzmin bir 
seyir almaaı olabilir. Herhalde 
dön de, betinci ayın ba•lallll'8' 
münasebetile bu sütunlarda ıöy· 
lediğimiz veclıile Alman mavaf· 
fakiyetlerinin bÜyijklüğü oıey. 
danda olmalda beraber ba mu· 
\'affakiyetlerin kati neticeyi elde 
etmekte ne derece'.!e kadar mü· 
nair olacağını timdıden keıtirmi. 

• k'" yoktur· ve mıı an •. d'• 
Ruslar birkaç ~an ur • Moık0• 

, __ ..: eo testim ebnıy~ 
HYI _..,.y b" Al e-

. rini ve oras1nm .'! 1 man ~hri .. -:.•· ••Mw.ııı•• 
ol eaiıJll söyliJYOr ar. Hatı. 
mıya ald tına göre hundan ~lınan lktıud Nazın Or. funk 

mmzda k •. f) •e ( Odeaa) 
e'nel ~e (Kıye •• }er ıöylenımı, .. 
~n buna yakın s~~ biiYÜk tehir 
ti. Halbuki ba 1~ • de biri iha· ye merkezin h~r ~de 'höcumla 
ta edilmek dığen vtRI EFKAR 

• TAS ~,"" ı cieJ 
(Deıı•m.ı ıtıhife 1, '" 

Hayati sahasına dahil bulunan 
~kdeniz havzasında sı;>·asi ve iJctısa
dı _tartlann sağlam yeni bir nizama 
~stınat etmeııine nezaret etmek şnrt
tnn İtalyanın uhdesinde olan baş
ıca •azifeair. 

(Deva11ı h. d ) ı acı ıf e 3, ıiitun J ' 

TİYATRO bahsi mihverin-
den fırladı, sahne değil 

de tahıs davası halini ald H 
b 

• • ı. er 
efen me~eleoın , .. hıslarla ala-

kası olmak tabiidir. fak t 
1 • ' a mevzuu ya ııız filan _..ı k 

biJ
• oua.mın a· 
ıyet çt-rçevesi içinde .. 

1 . .. k goren-
erın, muna a~ayı &osyal çığ-
rıridan çıkarıp Sen ve o_ : 

d -'-' f d' ~n ata-
sın llKI er ıyet miinaseb ti ~ . . la e erı 
ıçıne yuvar malan ve 5 
lafhmıa1an zaruri olur. 

oysuz. 

Ömründe bir tek sah 
. k d ne ese· 

rı, pera en e intibaJar d d 
b

. k . ısın a 
ır te tıyatro tenkidi · 

b• k Yaama. 
mııı, ır te provada bul · • unma-
nuf ve ramp laınbasını h 

b
• • n eye· 

canını ır ıanıye perden· h . ••. d ın ma _ 
remıyetı ıçın en YBlilm•-

d la 
' _ ... ,ar· 

ka af nn, sırf A vrupad b. 
kaç piyes görmü, olınaktaa lır 
dıkl .. na -

an munevver seyirci ı'ht' 
d ak 

ısa,. 

sına ayanar mutlak h''k·· u um-
Jer vermeleri bahsi büsbütün 
rnevzvundan ayırıyor. B 

• « en 
filin piyesi ıördüm, pek bot 

oynadılar~, «ben filan adamı 
tanırım, pek müıızevidiı, pek 
çalışkandır» tar:z.ında babayani 
mütalealar ve gıder ayak ah· 
bapça müdafaalarla koca bir 
ıahne davasını halletmiye b ... 
lamıs ofam•YIZ· 

&bsi geçen rejisörün aktör 
ııfatile haiz olduğu bazı müs
te.,na meziyetleri biz de kendi· 
&inden bahseden her tenkit 
makalemiz.de tekrarladıi<: U· 
çurum, Hoı·tl~lar, OteUo, T~· 
bum ... Y a:zık ki bu misaller az
dır ve mev:ıuumuz da bu kah· 
ramanın temsil liyakatine dere• 
c~ tayin etmek değildir. 

Mevzuuınuz fU olmak liztm· 
dı: Şehir Tiyatrosu bir tane
mizdir. Onun idare, eaerleri 
tetkik sanalkarlar1 liyakatleri
ne gö;e d~recelenclinne. piyes• 
leri sahneye koyma, ydlık 
programları hazırlama. r~j;, 
dekor ve mecmua i,lerini, ayn 
ayn salabiyetlere ve ihtisashırııı 
(D~ı ,alıi/ı ı, ıütım ı de) Şark cephesinde Almanlann ı'ga1 ettikleri bir fehirdc soK.ak muh..-ebeleri 



E Saı.tfe: Z 

UG Y. vu·· ~ ~~~~ . ™ l çebllme.ai için sekiz eeneye ve bell.11p1 y •• ada : 

,, , :--::~ l' Havacılık Bahı·sıerı·) !:.:;~:.'.:~!'ğ::;m:;,:.':ı'~:ı!: Ç'! "k k•iin''oral --= ___.... • . _ __ .,, kate çok şayandır. Ayni zamanda ur t U ij r u,. k bir tefe' s Ü f Mı· h ve r ve O em o k r at ~:~~l~~:~e~ed~ı~;i: f~:~~~~:r:~~ ı ..... __ _ da amele nok..<tanından dolayı tam Majazaların banlcrın ıeri f ramadan ve AYl'Upanm İfSal altındaki birçok Jerl.inden "Terimle çahşamadıklannı ve Alman l l ' 
fwyatlar yübeliyor: cÇoc:u k vefiyah korkunç derecede talı- hava ordusunun Avrupada hakim a m a a T I V« para a 1' I 

n"bat yapmıya bafladı. Hele veremi lıiç sormayın! Her gün yiİ2:· olmakuı devam etti •ını> blldirmcsı müşteriye iaae etmeleri 
lerce İnsani pençesi altına alıyor, Ganj sahillerinin koleralan, Çin fik ı r lerde İ ngiltt:rC>nın hıı~ a U!ltun - temin olr:ındu 
Ycbalan b. · • • b. p.rk aL l kılan ldJ, falet f d 1 higunu elde etmesi içın bekled•ğ'ı 

git.tiı.ri kanaaı.ının doğmasına l!ebep racaat eden bazı k.iın:seler Bay. labedimb'KaW....aninane~zı;:ı'ô"izzu'!'akanfıyot~n ~~rlarıpıı·!ı~~:·.·~-DYderinçı deriiıae diifinee MDe-nler ev etlerı·nı·n tayyare ~amıının her scue biraz daha geı·ıye Fiyat Murakabe Büroııuna miı_ 
olur. Ve bu mevzu uzerinde sathi ram münasebetile aldıkları ltUn· 
arııştınnıılar yapılıTI!A her ikı tara- du?aların çurüldüğünden şildiyet 
fın leh ve aleyhinde olan ııartlar etmışlerdir . Büro bu ayakltabıla 

- 9ıagünlrii botutnıaı- dü l'l)'a yüzüne ne 7enilikler ,etire-

ceğini bilmiyorm.. Unutuyoruz iri, bugün ideal diye pe,inde kot· 

1
• m a 1 aA t 

1 
n 
1 

m u k a y e s e ş ~le~ıl~~~~~!~ temin ettıği A- ~~:a::~:::~r e::::ı~~::~;;~~~~ tvğumuz Anka k1lf1lllU kanatlarından k.avradıjunız gün; o km1 ı ') ı F _,. merika yardımına mukab1l Alman. para an iacıe o unmuştur. atu-
karca1-.ıverir, gaye~ bir Ani~ halinde, .,;,_uzak mesa- · 

J- ya bütOn Avrupanın yardımını elde ra ile yapılan aarı"lurda ihtikar 
fderıe kaçar. etmiştır. Bilyük Hrltanya ile Birle- hadisesi tesbit edilmiş olduğun-

Harp bitecek di7e pek O kadar aevinmiyelim: Çünkü rahat • ~k Amerikanın harpten evvel mrılık ' dan bu gibi mağazaların sahipleri 
ve huzur, ne rejim te.ldincle, ae apartunanda, ne ıervettedir. Hu· 

1 
b ·k ı k" ı ı d 

zur ınsanın a İn ir. Asri bir tarifle, insan demek, ruhunda dai. 6
u " " f brlk ı k . d 

• k 1b ded ngi.lterenln zaferi kazanabilmesi 1 fabrikası gecelı ve ...:ındilzHl "alı•a- oldukları tayyare fa rı a arı ye unu de ad iyeye veri nuş r ır. 
mi hu:r:unuzluk duyan mablUk demektir. ıçin harbin uzun sürmesi iazını- rak mevcutlaı,nı ve ihtıyatlarını 162 ve motör a . ·a an ye unu a Trabzon Y~Aına 

geleceği söyleniyor, sebebi de: ln"'il- mutemadil.·en arttınrlarkcn Amen- 47 ıken Almanya •e Alman tşgalın- flvat kondu Emin olunuz 1 Randevusunda metresini beyhude yere bekli- .. d k ml k ti d t ta ı terenın Amerikanın geniıı yardımı kada mevcut 101 tayyare ve 25 mo- e 1 me, e e er e mevcu nare 
yu çapkınm ızbrabı o anda on dakikada memleketi terketmlye • f b k ı k • d 151 e lle tesllhatını ikmal etmeğe ve bU. tör fabrıkası da harp lmnlfıtına gö. a rı a arının le unu a v 
davet edilen Viyana yabudisinden daha hafif deg~ildir. .... r •. ık 1 künu 'a 61 dlr hassa tayyare adedi bakımından dahi 00 00 • 00 •• 0 •••••• 0 ••• mo ... r aur a arı ye· ı e 

Fiyat l\,lurakabe Komisyonu 
Trabzon yağının ıstihsal mıntaka_ 
sında da yiikscldiğini görerek 
şehrimizde Trabzon yağı fiyatını 
u t rmı .. tır E vvelce bu yağı:ı 
fiyatı toptan 120, perakende 132 
kuruştu. Komisyon verdiği kara
ra göre badema toptan 132,5, 
perakende ise 150 kuruştan satı· 
lacaktır. 

Bu fuid dairelerin içinden çakabilecek zeka önünde, A· Almanyayı geçerek kuvvetli bir ha- y A Z A N : kı adctce bir tcvııziln var demektir. 
riatodan. Ber.,sona kadar bütün fe1sefi mezheplerin peygamberleri ~uplıcsız bu -k~mlar biı fıklr ver 

fo va üstünli:ı{;ıoii elde eylcıııcğe çalış ına- '"' ... " • 
hürmetle eğı1ecek! Hani ya o hali.akar? Şu imanlarm l'Uhunu ızh· sı için zamana ıhUyacı olmasında. Mecid SAKMAR mck ıçin olup oyle tayyaıc fnbrıkn. 
raptan, dimağlannı fÜpheden kurtaracak büyük insani ı lnrı vardır ki lıunlardan bı rlslnın 

"' • • dırı. 
1 

k d ._ Emekli Albay verıml dığer y1rmı tayyarenin vcrı. 
C -'-! ngı ız nra or urun Avrupada ı 

- evap yoa ••• Al d 1 rll o ••••••••••••••••••• mınc ınusavı olabI lr. 
N ıl k? S k b · d k. t 1 · kol • l man or un e baş edemiyecekJc. 1 ı ı - Almanlar ha sanayılne in-- a.s yo . ar cep esıo e ı op ses en agınıza ge • rlne ve fngiliz donanması ile kat'i re verimlerini arttırmıya ve yenı rp 

miyor mu? Tankların homurtusunu ifitmiyor musunuz! İnsan; en b tl 1.Jk . k" yenı fabrikalar tesıs etmlye de ko- tıkıılde en azdan beş sene gıbi bır 
L- ""k ak"l"llalı CJ_;!_• 1 b · d •• d""ğ'" b 1 ~ ır ne ce n ınn ım ana dıı olmadı- üddet ondcdirler Amerikadnkl uuyu ı u ım., u-.nnın ga e esm e gor u u aya ugruna ğına gore biıtun ümitler hava kuv- yulmuşlardır. m · 
bogu .. uyor· ve hayal• r" d kh~ d" • basamakların- . ş · h d . k ' lh 1 1 ~ d ır ı ev tehlıkelfrıne karşı Almnn~adn 

tıı , (Cimek fiyatı 
.,. ' "' e ıpne en çı • ._. mer ıvenın vetlerl üzcrınde toplnnınıs bulunma- up C'llz ıı ı su mıı atın an ., . ı K k f t d . 

dn, gayeye vanyorum diye seviniyor. Felsefe hiçbir meseleyi kö. sı tabii görillür Yalnız hava orrlula harp imalfıtına gec;ilecc~I zaman bir ehemmıyctsız bazı sabotaj vakııln r ı ' umızı mkercımde ~yka ıl ? t~s-
k .. nd b H bn• d~d· F L-t ilAh k • f t • • • . vaıdıı tın:r ı rrıın 'l m.m cı yu se mış ır u en a e 1f "'15" ır. •- s a ve uvvet, maana men aa rılc de karada ve bUhassn Almanya lııkım Jdnn ve t.eknık hazırlıklar ve · B F' M k b 
d 1 f · b"I" Dü. d h f 1 ft . 1 - Al f !eri AJ . unun uzt>rır.t' ıyat ura a e a o sa za enn gururunu vere ı ıyor. aya a er ey oso an gibi bütün Avrtıpa ımhaııında hükmü bılhııssa mılyon area mutehassıs ışçl S - man u er mnnJayn K . h . . d d k 
fa11a sözünü d"mletmif olan kuvvet! niifız ve orduları zaferler ve tecrü- ıhtıyacı dola1•ıııile bu intikal devre- pek eok miktarda ganaim ve bu a- onwıyonu ktef rımız e e ınnı-

Bi:ı:de bugüne kadar ancak bilgimizin kuvvetine İnandığımız bclerle dünyanın en buyük ve önün- sınin en azdan bır sene sürmes1 za. rada tayyareler lc:aznndırmıştır. zı ı~e r~ıme ıy .. tmı artırmıştır. 
için bütün vartalann kartumda dimdik durabiliyoruz. Türk ordu- de durulmaz bir ordu şöhretini bi. ruridlr Nıte.kım Amenka hava aa. Harp harbı bc.-;ler soz(i düşman dÜIJ· ı y enı fıyat toptan 2 5 kufU(I 1 O 
tunun huzur verici. emniyet tenôn edici felsefesinin müryidlerİyiz. hakkın kazanmlJ bir devlete karşı nayllnin verımi şubat 1941 de yani manı besler şeklinde tecelli etmıştı r. para, pCTakende 29 kuruştur. 
Onun için de gönlümüz ferah, sırtımız pek iatikliJ gıda11ndan iste· yalnız hava kuvvctlerlle weri ka- sekız ay evvel 972 tayyare ıkcn ey- 4 - Bunlara mukabll Almanlann tO ton ÇiYi galdl 
difimiz kadar yiyip içebiliyoruz. zaıımak ta hulya olur. l(ıJ 1941 de bu miktar 1900 tayyareyi 1 Uıyyare zayıatı çok olmuştuı. Mev. Vilayet emrine 1 O ton çivı gel-

CiluıJ B 48AN Alman hava kuvvetlerl zayıf olsa geçmiştir k11kı mısll artmış demek- cutları yorulmuş ve YlPra~mıştı.r. , mişllr. Bunların tevziine bugün 

Tefrika: 97 Yazan: KANDEMiR ........................................ 
Pa,a hiddeti• söylendi. Anadoludakl Z&1ferl 

kazananlarda aynı soydan insanlar deöll mi 

Allah rahmet eylt.sln, 1.aten ııcuı 1 Doğnı ama Paşam. Anaclolu, 
'91' ıtıhıı sız. olan r:n~er Paşanın bu hanıdolırnn hlc esaret ııomıcmlş. ve 
t.r , lk'er ıçınde a11alıı lo1uluyıı ı , fıı. lııtiklilml korumak i~ln bır gun bıle 
ka ne olu rsa ol"un ııkerlık feıını- sılahını elden bırakmamı~. y nı ı. 
n rıı ha it kaıdelerını lhıııul (-de- lahla, harple haşır neşır olmuş bir 
T hu yanı temizlemeden tlerı)e R· ülkedır. Galıba burasının uzun sene. 
t.ılmaktan çekıDlyordu. keııdısint ıerd< nberl esaret hayatı yaşamakta 

:fa:ı!hı sıkışlıı aıılııra. olan hır zavallı Turk ulke~ı oldu~u. 
- Sabret a!llnnıR\ . Sahret yıgt. nu unutuyoraunuzT. 

tl.m; evvela ısu Bayı1Undakı uru11ları ~nvcr Pa~a hıç ııeıı çıkarmayınca 
bir tenıızllsclim de, ondan sonra muhatnbı ılave etmıştı: 
Gn bf Buharıı.ya geçelım, ve d:ıha - Sonra da bu balkın gün6n bl. 
ııonra bılk nt>ler olacak, aen de go. ITlnde ailiha sanlmak ihtımaJlnı dii
rurııun ..• dıyordu. şünenler, böyle bir fey yapamasın 

V ııt ılenslnı - Bfnıı olsun - gl! dıyc buralara en muzır mıkrop olan 
Tdıllen gm Paşanın. bütun bır sa. tefrıkayı bol bol yaymıt bulunuyor. 
mlml)•etle ııöylcdiğt hu sözlere nnınl lar. 

ı>lup da bızu.t inandığına e«e11'11lktan 1 Enver Paoa nihayet dayaıtt\mamıe-
kendinl alamazdı. tı: 

\ akıa, evet, sağda11 ııoldnn Paşa. - O, bızde de vardı. Fakat harici 
duşmana lı::arşı pekali bırleşmesınl, 

tek bir vücut halınde mukavemet et. 
meııınl b11d1k. 

ıdi meselenin halli kolavJacurdı Fa- tir ve bu ise benuz maUüp olan rnik- (btıyatları dıı azalmıştır. İngıllzlerın ba-• ı.t 
, v- • 'h . 1 .,anaca" rr. 

kat bugünkü Alman hava ordusunun tar değildır. zayiatı az olduğundan ı tıyat arı Palamut ballandı 
kuvvet ve kıymeti karşısında her- Bir taraftan da nakliyat. işınl ba. ı,r ıttıkçe artmaktadır. lşte bu gibi 
şerden evvel kahir bir hava Ostfinlfi. sltleştirmek ve uman kazanmak şnrtlara bakılırsa harp sanayti ve Balıkçılar ıon iki gÜn zarfında 
ğil elde etmek ve bundan sonra da maksnUarıle buyiık tayyarelerın şl- ı"tthı;alAt meselesi hangi tarafın le- 1 1 O bin ı..ıfı palamut tutmuşlar
ıkmal ve ıhtiyat kaynaklannı, mu- ı maide lzl~nda üzerinden veya doğ- hındc hnlledilccekUr? sualinin cevabı dır. Son günlerde palamut bol· 
habere ve münakııle şebekelerini tah rudnn dogruya havadan nakledılme- dıı gfıçlcşmektedlr Rır SP.ne ev·~elki !anmaktadır. Fiyat 15-20 kurut 
cip ederek ve bilhassa balkın mllne- l 11ıne devam edilırken OM- taraftan da kıınaatler şu id ı kl dunyanın bh-ınct j araııınddn. 

k • ı "' d 1 k s:ınayı ınen1leketı· olıın Amerika aa- •••••••••••••••••··-·················•••••••••• viyatım kırarak orduyu zaafa rlü _ şıır a yan wısıra gon erı ece tay. 
etirnıek ve ondan sonra glttıkçe 1 yareler1n Afrika tarıkıle 8 günde rı av ı ı knrt1sıııda Almanların atbaşı Vall Ankaraya gitti 
kuvvetlenmiı olmaııı muhtemel olan havadan naklı proJesl uzcrınde uğ. bnaber gıtmelert Uıtı mall yoktur. Vali ve Belediye Re.isi doktor 
lnglliz kara ordularının müdnhale. I raşılmaktadır. Şımdi ise bu huküm yukarıda Uitfı Kırdar muhtelif işler üzerin 
sıle hır neUce almıya çıılışmak uı.. Hal bu merkezdeykea Amerıkada- zıkred il cn şartlara ve bilhassa bazı de Dahıliye VckaletiJe temaslar
zımgclır İşte bunun ıçındir ki İngı. kı Conı;olldet gruııuna mensup tay- , ııallihıyrttar Amerikıılılıınn lfaıfcle- da buulnmak üzere Ankaray• 
!izler ıçin blricık zafer ümidı havıı I yare fabrikalarının müdürü l\fı•<tt•r rıne g<H'e katlyetın l kaybt>tmı ye yüz ~ıtmıştiT . 
kuvvetleri uzcrinde dıırmaktnılır ılı- '.\lartln Fleet'ın Amerlk:ı hava 11ıı. tutmuştur. r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;....._;:_-
yoruz. İngiliılenn hava kuvvctlerıle nayUnin Mihver hava sannvıınl ı::e- llfecid SAKMAR ' 
aıuttcfıklerine yardım etmelen çok j Yarın Bayram 
luzumlu olan vaziyetlerde dahı çok -----
kıskanç davranmalarını yine bu o ( A s k e r lA v ~ Bu sene Ramazanın 29 gün ol-
mıtle izah edebilirız. Q Z iy e t J ması hascbile yarın Şeker Bay. 

\' h t • b - b. kil! ramıdır Hır haftadımber1 şehlr-
e a tn unun ı·e mı ır şe ı e ------·-:::::::::::--------- rl ~ '"''''"~ek ~şy" •ı ve şekerli mad. 

lfadesinı llHster Churchlll'!n Rusya. " ., J ' " "" 

ya yardım mevzuuna temaR eden <leler Oz• rinde artmış olan alıo -

son nutkundakı ııu: cBirçok bakm~ Rus cephe ı·n e 'rlı;ı ler dün azami haddini bul. 
don bugiin ka l"ll'l l'rnla fml md lju. muş. bılha•<ıa Mnhrnu•pa:,a ve 
muz rncscfo Jlfustakbcl mukaııemctı. Kapalıçarşı semtlerı kıılabalıktan 

rııizın bağlı lwltıı rluou .wn atıcı tav- b k 1.!UÇ ükle geçıleb111r bir bal al-

va.relcrimızi Fransııya :vard m !çhı umumıA bı·r a lŞ mı~tı 
oondr-rınek tcf-lıftnı reddrtn6•11UZ Sadak al Fıbr 
kalblerimi.."i yırtan geçen tt'IH>.ki M. 1 En tvt itli So-ı& 
dı.ıre'tcre büuuk bır 1mı.1abehet IU\:6'- y G ı At· lh s~h· 
nıektedir.> ifadcsınde açıkça gorü. azan : enera 1 san ö ıs 
rüz ESKl ORDU KUMANDANLARINDAlt 

Bütun şiddet.ile devam etmekte 
olan ıtmdlld Alman - Rus harbinde (Biritıcf ıa.Jr.ifcdtm devam) ve Moskova tehrine doğnı geri 
dahi yalnız şimal cephesinde mrıh. ilerliyen Alman kuvvetlen Pa· ıürmektedırler. 

1\ K. K. 
Bugday 27 24 20 
Arpa •O 88 87 
Üzüm 234 170 117 

Bayram Namazı 

Vasati 
Ezani 

Sa.. Da.. 
6 56 

87 
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JAPONYA 
J aponya ı 9o4 senelincle 

Çarlık Rusyası ile ....... 
gİriJerek Mançuryada Japon or
dusu Rus kuvvetlerine ve ct..iz· 
de Japon donanması adetçe isen. 
disine faik Rus filolanna bücum 
eylediği tarihten itibaren irinci 
defa kendi mukadde...W. en 
nazik bir nolı.tuına celmit Wu
nuyor. 

Yeni Japon &,nkili General 
Tojo dün orduya hitaben ....,.et· 
tiği yevmi emirde bu ciheti teb:ı· 

rüz ettirmif ve Japon de.let • 
milleti ölüm dirim nokt•mııla 1.u
lunduğumı beyan eylemiftir. 

Ba,vekiJ General, Japony• 
kendi tıır"hinin en vahim bir buh· 
ranı içinde olduğunu ve t.unu 
bertaraf etmek için orducı- ber 
türlü fedakarlığa hazır bulanma· 
sım talep eylediğini Harbi,. Na
zın ııfatile aöylemİftİr. 

Japonyanm siyasi ta.rihinııle ilk 
defa bir Başvekil ayni zııımmcl• 
Harbiye Naz:.ırlığını muhafua et• 
mİftİr. Dahası var: General To. 
jo şimdiye kadar ordudaki tul 
nisbetini muhafaZA ederek Bat
.ekil olan bir askerdir. 

Filvaki evvdce de mmılatel;f 
Generaller ve Amiraller B.pekil 
olmutlardı. Fakat h ir tek iatiana 
ile bunların cümlesi de Bapm• 
letı deruhte etmezden tekailtlili• 
~evkedilmi,lerdi. Yalnız ÇuWc 
Rusyasına harp açmıya klll'al' ..
ren Ba,vekil General ordu ile fa
al nisbeti İmparatorun ...a..m 
müsaadesi ile muhaf ua etmifti. 

General Tojonun ÜçÜnc6 bir 
vazifesi daha nr: Dahiliye Na» 
n . Her memlekette oldula slll 
Dahiliye Nezareti JapWWWJ .. 
memleketin debili nizam ft lnti
zammdan mewl olduğunda 111-
hassa harp umantnda b6 twı6-
lün fevkalide ehemmiyeti ft141r. 
B-.velril General herhansi Wr 
harp baflaFN memleketin ta.ief 
ve dahili bütün emniyetini 11.M 
elinde bulundurmayı tu ...... et• 
mif oluyor. 

Mabaza ,eni ~ekil de ..... 
Japon ~R<inumamiym k•; ı 
da gerek cihan nazannda ~ 
ka ile harbe ıürüklenmemelr içia 
muslih,.ne he-r çareye bat ..... 
ğmıu itıbat için ~ bir det. ..... 
rııık A.menlcan hükmneti h te
maat" balunm°'tar. 

Japonya Büyiik A..yaya .._ 
hangi yabancı devletin nM ... 
lt!i!me tiddetle muarız 01611_. 
du Asyarun 'imali olan SW. ı• 
dan Ruslan çıkarmak için ,.,.. 
cağı herhangi bir harekete Çfııl 
hareketinde olduğu gibi ~ 
kanm müdahale etmemesini llılep 
etmektedir. 

Amerika böyle bir taleW be 
bul edecek ol .. Rusyaya 11111•~ 
ğı yardımlan göndereba..-. içill 
Vladivoatok limaN ile 9laiıı,. 
df'mİryolu battı kebirinde11 ws 
geçecektir. 

Japonya medriir limanı alılaık 
olur .. Japon denizi nam• ..... 
~n ve Japon adalan, Sa ..... ,,. 
cenubu farki Sibirya .... ... 

7a ıJtıhak edenler. silah, parn ve 
H1re gönde:ı.nler )Ok dcğıldl. Bu 
tan.dakı yardımın arta nrta devam 
edec~lnl kabul et.ek bıle, öbllr ta. 
rafın haıarlamakta v En•er Paşa. 
llDI karoıınna yığmakla olduğu mun. 
tazam Ye her turlu veııait1 mebzul or. 
du ıle, bu talim ve terbıye gormenue 
1nsanlann • hele o cünkO ecrait lçın_ 
de _ bap çıkalıılmelert nasıl mlimkün 
elabllirdiT. 

- Bıldtniz;, çunkti berşeyden ev. 
vcJ silah kullanmasını bilıyordunuz. 

- Bunlara da öğreteceğiz. 

- Zaman meaeJesidlr bu. Dfi,unü 
n z ld Çar btikumeu, bunca harple.. 
re gırdıii halde bır giln bile Tilr. 
ldstandan aııbr ah:ıuunıetır. Bu halk 
ıRkerliğin Jalnız adw l.şltMltUr. Ne 
olduğunu bilmezi. 

dut miktarda İngiliz avcı tayyarele. ganrog şehnni zaptettıkten sonra Lışcv •ehrinın kimin eünde 
rinın mevcut olduğuna Vfl bir defa Rostof fehrine kırk kılometreye bulunduğu meçhuldür. buradak ı 
da Fınlandiya şımallndekl Alman. kadar yaldatrnışlardır. Harkofla 

1
sovyet kuvvetmin Almanlar ta. 

lara karşı tayyare gemisinden uçu. Roıtof arasındaki Doneç bölge· rafından ınahsur olması muhte
rulan ve oldukça mühim zavıata ut- ıinde taarruz hareketlen yapan 1 mel dır. Kal inin ~ehrini istirdat 
rıyan tayyarelerden başka doğrudan Alman bırlıkleri Konstantinovka İçııı Sovyetler mukabil taarr11zlnr
doğruya İngiliz ba•a yardımını gös· ve Kromanoskaja istikametlerin- ı d<ı bulunmuşlar ve hatta bu şeh
teren haberler pek işıtllmemlştır. de Doneç nehrıne doğru ilerlıye· rın kenarlarına kadar ıokulmu -
Vakıi cenubt "Te garbi Almanyaya relt bu taıaflardaki Sovyet kuv· laraa da Almdnlar gerek şehrı ve 
ve l9gal altındaki memleketler sa •

1 

vetlerini tardetmelde meşguldür. ı gerek o taraftakı Volga nehrmın 
hillerıne yapılan İngiliz bava akın. ler. Harkof tarafındaki SovyPt yukarı mecra11nı müdafaaya de· 

sanda bulunan büytik denİI ._. 
bir Japon röfü olacaktır ........ 

!:::;;;::;:::===;=::::::;::;;:;:;:::· dinle Japon adalan ber"-11 Mr 
ya nalı:lolunduğu anlaşılıyor Bu denia n hava taarruzund• _.. 
şchır Volga nehri üzerinde Orne- lak surette mahfuz kalacalıt8'. 
bura tehrırıin gaq> taraflannda· Amerika İle Japonyayı .... 

Bır rün En•er Paşaya bu Mdi
le!ini açan yakınlarından bı-rlne, 

Paşa ideta niddet.11 bir tavırla: 
- Anadotwdakı bu)'Ük zaferleTı 

bıananlar da aynı ııoyun hıııanları 
~ mıt ... dı)1nee, ötekı oa cevabı 

•ermi1Jtt: 

Bakışar .................... 
Mevzu um uz 
tiyatrodur 

E~v.~!!!.~ .. §.~f.~ 
( Btri~ ıllAı/edft dWGfKJ 

nnn medeni ölçiide bir tetki· 
lata ihtiyaç vanhr. 

latanbuJda tek bastahane 
&Öıterebilir miainia ki, bafheki· 
mi, dabiliyeciai, operatörü, ec· 
zaasa ve baatabaloası aJf'İ 
adam olND n bu bel. Diyar· 
biilm karpmunu bir · koltuia 
ııichrunadıiı tda kenc:liaine a
zaktan ibaa.a edİIİllce Belediye· 
nin resmi mecmmaıncla küfürü 
baaııol 

Onun müvueneden bu ka· 
dar mahnan oluıpa. iiatüne al· 
dıjı karma karlflk itlerden yal· 
nız bir tanesini, rejiaörlüğü bile 
becermekten aci& olduiunun 
düpedüz ve apa~ delili değil 
midir? Sahnen.in reji İf İ, her 
aeyden eYVel, kuru ve soğuk 
bir disiplin deiil, sıcak ve sa· 
mimi bir ahenk ve müvazene 
l•temez. mi? 

Dava Şehir TiyatrOSUDu il· 

lahtır. Yoksa filan veya falan 
adamı ebediyete beraber ıö· 
türmekte serbest okluğu buy· 
lanndan vazgeçirmek Yiil O
• Allaıla 111.J. .uin. 

dır. • kendi nüfuz •• tdıdidi ....... 

- Ya Basmacılar?. 

- Fakat P~m. ıızl daha Şarki 

Buharaya ayak basar basmaz Uk 
darbeyı lnMden yedmlz, Batımacılar. 
dan degıl m1 t Ştmdı nasıl oluyor da 
onlara guvenmek 1stiyorsunuzt. 

- cBu halk, a kerliğin ne oldu. 
ğunu bilmez> dedınız de Baemacıları 
mısal ~etırmek '8t.ed1m. Emlnım ki 
eter lyi çalışılırsa bu Basmacılar 

pekAJi ıte yanyacak hır kuvvet ola. 
blllrl~r. 

- Aslal. 

- Neden?. 

- Aala ı . .. Çtirıkil ~il ıizl ha. 
pt.a, batti esir ettığinı batırmakla 

öğünen, son defa ise kuvvetınızl his. 
sederck gelip 81Ze iltihak eden LA. 
kay İbrahim Bey, blltyor musunuz 
timdi ne yapıyor? 

- Bana muti... Emirlerımt beldi. 
1or. 

- İete yine aldanıyorsunuz Pa. 
eam, çunkfi LP.kııy lbrahım, fU nazik 
anda, bir taraftan size bağlı görll
nürken, bir yandan da size sağdan 
soldan gelen yardım kervanlannın 

yollannı kesmekte, yinl sıze yapıla. 
bilecek en buyük fenalığı yapmakta. 
dır. 

Enver Pqa hınla yennden kalk. 
mııb: 

- İmkhı yok ..• Boy le hır şey o. 
lamaı!. 

O zaman börle bir şeyın olduğunu 
lsbat ettı1er ve Paşa sustu. 

Vakıl (Likay İbrahi~) bfitün 
Basmacılan temsil eden bir tıp de. 
ğildl. Ftkat ne de olsa, onlardan 
örnek veren bir adamdı. 

Kimse ınkir edemez ki Türkistan. 

faril:_. d?layııılle .Rusyaya yard~ın e- l kuvvetleri müdafaalarına devam vam ediyorlaı 
d'.ld1g1 ınkir edılem~. ve hatta f n. ediyorlar. Almanlar bu tehri sı· I Daha şimalde Oneg.a gölu ke
gıliz kaynaklat'ına gore Alman .av mal ve şimali şarki taraflarından narına kadar vaz.ıyet karanlıktır. 
tayyarelerinin yarı8ı garp ccphcsınc ihataya çalısıyorlar. Kursk tara_ Valday tepelerini terke mecbur 

Mareşal Timoçenko merkez 
cepheıı kumandanhi:'lndao alın
mıı;t ır . Onun yerine General 
Şukov tayın edilmıştir. Timo
çeııkonun azil dc:Yil. fakat milli 
müdn faa k'>mİtesini idare etmek 
i.izere. Samornya gıtmiş olması 

bağlanarak Rusya.ya ~itmekten me. f d · d'l·k · t d ı S k 1 · · V ı . . B k b' l R 1 ın a şım ı ı vazıye urgun- o an ovyet uvvet ennan o oQ'· ı h ımal ı de \ardır. Stdlının Mos-
nedllmıştır. una mu ·a ı us arın d d b·· ı - -

be 1 - -•1 f nte l ur. a o gesıne dogru gen çekıldıgı i kovada bulunduğu müddetçe bar g mı~ e ngı reye yapı - . . 
mıt olan yardım 1ngllızlenn yardı- Daha şımald~ Moskova mey. zannedılıyor. mılli mud faa komıtesıni onun 
mına kıyas edilemlyecek derecede dan muharebesıne gelınce: Orel· Stalının şınıdilik Moskova eh- namına ıdare edecek böyle bır 
buyük olduğuna da şüphe edilemez. den T ula ~stJkametınde ilerlıyen rinUe bır kısım kuvvetle kapana· basa ıhtıynç vardar. 
lngiliz adalarına karşı hemen her-1 Alman bırlıkierıne karı Tulonın rı:ık Bol ev•k kfıbesını sonuna ka· Hıılfısa: Leningradda Sovyet 
gun ve gece biltiln 1Jldıletile devam garbinde So' yetlcr mukavemet dar mudafaöya karar verdığı an· timal ordıılarının baki kalan bü
eden Alman hava bombardımanları ediyorlar: buna mukabıl Kalu~a· ı .... lıyoT 20 ılkteşnn gece~ı vı.ik kııımı kapatılmıştı Cenupta 
hemen hemen gevşemiş olmasından dan Moskovf!ya doğru ılerlıye n Mo, kovacl ii orfi ıdnre ilan ed il · Budıennı ordularının çoğu imha 
lngilterc geniş ve ferah bir nefes Alman te ekküllen Moskovanın mı:. ve ha k ehrin müdafaasına olunmuştur . Bu defa da merkez.
almıştır. 1ngılteredekl hava sanayii 100 kilometr~ cenubundakı Ma· ı tırake davet olunmu tur Sov- de Timoçenko ordularının 8 or· 
sık sık bava tehlikesi işarctlerile layaroslarek kaııabasını Zilptet· yeı er Bırlıfö devlet reısı Kalının dusu imha olunmuştur. Geri ita. 
mesaisini sekteye uğratmıya mecbur mışlerdir. Borodınodan l\losko· ıl .. Harı IY" Komıserı tayyare ile )anlar Moskovayı müdafaaya ça
kalmadan izamt bir verim lle çalıo. vanın garbine doğru ılerlı~'erı L'\I. Mc·skov ıdan hareket etmişler ve lı~ıyorlar 
mak fırsatını elde etmişUr. man kuvvetleri Moıaısk cıvarında cJıi:f!r fnikümeı erkanı da bu şehri Eski O'rdıı kıımıaftde&.ftlllf'Uldo11 

Harpten evvel lngilterede mevcqt ve Moskva deresi boyunda Sov- terketmışlerdır Sovyetler hüku- Enuklt Ge-Mra.l 
elliye yakın tayyare ve 18 motör yel lı:uvvetlerını adım adım ~arka met merkezının şimdilık Samora_ ALI IHSAN SAB/S 

Edebi roman: 22 ................................. 
Ferhad, Şantekler'e gelince, baba. 

ııını, bır masanın ba~ında, yalnız bu. 
larak hayret ettı. Tahsin Bey, ao. 
murtkan ve öfkeli bır tavırla, bır 
deftere buı rakamlar kaydetmekle 
meşguldü. Fakat, yeni bir teşebbtisün 
planını yapmaktan ziyade. bir gfin
lük mesainin hulisaıını not eder 
gıbıyd1. 

Oğlunu görünce: 
- Gel bıı.kıılım, dedi. 

dm bu kadar? 
Nerede kal. 

netıce vermedi. Esasen meıı •uldüm, 
zaman n nasıl g~ttğını pek anlıya. 

madım 

F ı had, ayakta beklıyordu. O sa. 
ııltcıı sonra, Tahs n Beyin gazınodı 
fnzla oturnuyacag,nı tahmın ett.ığl 

Yazan: Sermed TALA y ıçın, ıakırdısının bltmesını beklıyor 
1 oı.ul'mıya lüzum gormuyordu. Faka& 

(;'11, bu adamların delıiaı da, bptı 
tımarhanenin içinde ve dıeında ya. 
şıyan dcl ılerın cınneti gıbi, sahiple. 
ı ıne fayda yerıne zarar veriyor. 
Fazla soğuk, ateş gibi elı yakar, ze. 
lı:a da dehi derecesıne yükselince, 
böyle menfı tesir yapıyor iJte. 

- İyi ama, babacığım, bu nazari. 
yenın doğru olması için, umumt bır 

kaide gıbı her IJCye tatbik edilebil. 
mesı lizım 

ceğlmi bildiğin ıçln vakdnde gclırsin 
diye tahmın etmlştım. Vakıt. nakiı. 
tir. bunu tıntınndan bıç cıkarmn. 

Sende, benim gıbı ıe adamı ı uhu 
mııalesef yok. Zamanını para ile ölç. 
mesinı bllmıyonıun. Hayat bir tera
%ıdlr, oğlum. Tıpkı eczacı terazısı 

kadar hassas, öyle bir tcrazidır ki, 
bir gözune, tartılacak olan vaktı ko. 
yunca, atek! gözüne yerleştırilecek 

ağırlık mutlaka para olmalıdır. Yok· 

Tahsın Bey 
- Ayakta ne duru; ors un? dedı 

Otursana. 

Sonra. devam etti: - Ne gıbl? 

- Bugün sana bahsettiğim 0 Rua - Oyle yal ifratın son haddi 

daki hemen hemen butun kıyamlar. · - B llyorsunm ya, babacığım, 
a, hıçblr zaman, llı:i kefe arasında 

mu•ueneyt bulamazsın. Gerçı, benı 

blra1 beklettill ama, bu akşam. mGs. 

teıına olarak bu lnU&&r ıararlı bıı 

mühendıslerlo görfiştüm. Yıırın öğle madem kl tefrite adım at~ demek 
yemeğine bize davet ettim Omurle. oluyor, şu halde, tıpkı çok soğuğun 
r nde bir defa olsun karın doyur. el yakan bir sıcak, çok zek:inın 
sonlar barı. Hcrı flerı hem ta dıı cinnet olması gıbı, çok sıcakta, ao. 
edivorum htını de hallcr1ne acıvo. 1 ğuktan zangır ungır tıtrenıemiz li
ru~. vaıİahı. Bır kere, dahi ad;m. zım. M ılyoncrlerln aurtim ıurüm ail. 
lar, buna şuphe yok. Fakat, ber mfıs- ı runn1esı, fluııu abmere muhtaç dı • 
betin azami haddi. dPrhal menfiye 

1 

lencllerln JıtontekarJoda YUI patJuın, 
kaçıyc>r. Deha ıle dc•lilık ara•ında çal oynasın hayat ııürmesJ lizım. da rol oynıJan bu (Ba macıı !ardır. balodnyc m. 

(De a.1111 'UfJT) - Malum. Ama, burada bekliye- kıl kadar me5afe •arm1 Yalan de. 1 (D•VflWM tHW) 

bulundurmak iatedifinden .... 
razı olacak değildir. J ... a ;a 
Sibiryaınn timali ....... ' •ıW 
Kamçatka yanmaclaı1n1 ,,.. ..... 
ring boiazmın garp sahilW itme 
yadan alacak oluna yeni J•ı;.,. 
ı.imalden ve Amerika ....... it 
hükimetlerine ait Alaak• " 
bunun Kamçatkaya doğru ı •• 
adıılannı tehdit edecektir. 

Malumdur ki ıon sen imi• 
Amerikada Aleut adalan ........ 
deniz ve hava insü kut& çl• • 
Ahiren bir alhncı iia tesis ..,.. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

r .... •Ut1ttHfllttt1UttttttttHt•IHU 11111 

= Vecizelerin şerhi 
L."'''" ...................... h, 

Bu oatan bin ait ola· 
tu kadar bi~•n •onro p 
lecek olanlara aittir. • 
oatanı onlara cennet .. 
giıul ue mam•r bir laal'8 ,.,.. 
lıctmelt bi sim oasilenriatlir. 

Bu utan, bogtln bize ait GWutw 
kadar hiç şüpM yok ki, bugtbıi ki. 
çük olan, yahut doğacak ve ..ı.r. 
dan sonra ardı arası kesthıııeılen 
vatanı şenlendirecek olan Dıllıle n 
neeniere ııltUr. Biz vatanınm lfİll 
ça\ışarak, onları en ıafikermanl ._ 
rette yetiştirem, ntan ve mllet 
yolunda faydalı olduğunu lı8ıllif.. 
miz het' I~ başararak güzel lıb lr 
nek olursak, onlar da bizia ,.,._ 
tığımıı c.U>i yaparlar. Onlar ııla k 
vatanın umraoını arttırmı,a, re
fahını yükeeltntlye çallfldg w 
daha 11011rakf neslllen ıen 1ıir -. 
tan devrederler. 

Türkün bugtlnkO nesli, ba Wllii..; 

fesıni müdrik olduğunu 1alılaC -. 
mit ve nd:fesinl gayret -.. ....._ 
kirlılda yapnııftır. Onun -
kadar bu •u.lfeyi yapmakta cl&r 

-ı i!ine şüphe yol."t 
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!Dünya harbi J 
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lTALY AN TEBLİliİ 
IWMA. 20 (A.A.) 

f ı.alyan umumi kıırargahmın teb
lıı:ı ndc, h11 an tııyyaıclennin Malta 
a da ıntlaki lılli lrf!eri nıuvaffakı)'1!tle 
bombnladık laı ı h:ıhPr ' e rılmektedir. 
B }C'r lttır;c a vdet et-

.. ııa, İ ~ıl,nn :ıvcı tay. 

3' releı i · ' k t<'<:rklrnlll'rı , Bug • 
B,ıg ) " J l>0yuncn ılerl<>mekte olan 

ı\\ Llı,. , n<' ,,.,. Sırlı Raı·rani 

Y'ıır knr• ko\ m:ı torcu u tf""lılatmı 
11 tı me\7.0lerınl bombnlamışlardn:.. 
D ı 1ı•an Bın~ıu:i •ıı:eı ınde bir akın 
yı pmı,tıı Şt'h ı t' çok \ nkın bölıt('de 
bar.ı haaııı !ar olmuşt ur 

---=-=-=~ 

C i11ii.n fO:ZlSl ············· ............ . 
Rus mukavemeti 

devam ediyor 
(l'a 11 akafrt1,.n d11vam) 

zapledilmek suretile jı;kat olun· 
dıılar. Ortada yakın gÜnlere ait 
bu misaUer varken ve Almanlar, 
Rua mukabil taarruzlarına rağ
men. Moskovaya bu kadar sokul. 
mut il&en, bu tebrin de ergeç Al
man eline aeçmemesiae aebeP 
yoldur. 

Fakat berkesin menk1a bekle. 
diği ve heyecanla öğrenmek iste
diii noktalar, (Moskova) ve 
(Leningrad) Jn dütüp dütmİJe· 
cefi değil, bunlar düftükten sonra 
Rld)'a barbnin hitip bitmİyeceği. 
dir. 

T ASVIRl EFKAR 

AL MA N 
t ebliği 
(Birinci ııah.ö'tıdMı dt!'IJOm) 

ııe mini olamadığı gobo, Alman ha
va kuvvetlerinin fııallyel:iııı de sek
teye uğratmamıştıı . Ordunun teşek. 
kııllerl Alman taarruzunun Sovyet 
hülcinnet merkeziHın tahkim edilmiş 
olan harici Istıhkilnılarının önüne 
kadar göttirmuııtür. nu taarruzun 
Mo kovr. uzerindekl tesirleri derhal 
hı sf'dnm ı~tır. Büt.un dıplomaUar Ye 
Sov~et hükumetinin bh kısmı Mo~ 
ik"Ovayı ter'ketmı.Jer ve bu au~tl• 
1nglliz - Rus Y'Rlınılarına rağmen 
büyük Alnıan zaferini teyıt etmlt-

letdir. 
Ayni zamanda Azak denizinin ti· 

mahııde cereyan eden muharebe de 
bil~uk bir muvaffakıyet.le neticele11-
mi1t1r. Budienni ordusunus bakiye
leri de, bu muharebede imha edllmiı-
tir. 

Tatanroe şehrini zapteeen hilcum 
•ufroeleri, kuı uçueu ile Rost.ofa 
60 1'ilometre kadar yaklaşmıflardır. 
Bu müfrezeler ıimcti Kafkas utlka· 
metinde mütdm bir demiryolu ııu
sak noktası ve SoyYetler için bayat1 
lıir eheıaıaiyeti hal& olan Don nehri 
'berhıcle b'llluıuuktadırlu. 

Alaaıı lntalaruna lloekonJa cloi 
raclan deinı1a taarru& ettikleri bir 
sırada, bafb tefekkiiller MoakOffoo 
nın n So~ Birlitinia ha7&tl 
bir clamarı•ı keemitlenllr. 

Tunoçeako adi mi ecllidi T 
Sovyet hududu 2-0 (A.A. ) -

Ofi: 
Gene* J onkofun Moelr.ov.am 

harici ~phm kumandanlıi-a 
blyjn edilciitini bildiren karama· 
nıe Marepl Timoçenkonwı azle
.dildiiini ihsas et.mektedir. Fil
hakika Geflcral Jonkofun UllYan· 
lan arasında geçen teımıamdan_ 
beri Timoçenkoya ait olan cmer
kez cephesi kvmandanı> unvanı 
da vardft'. 

General Jonkof 1 2 şubat 941 
clenberi Sovyet ordusunun erkim 
harbiye reisi icii. Timoçenkonun 
sözden diitmfti j\e Jonkofun ta
yini, vaktinde i1ln edilmemifti. 
Ancn timdi tesadüfi olerak, 
merkez oephesinde cereyan eden 
eon muharebelerin büyük bir ih· 
timalie Gener-1 Jonkof tarafm· 
dan idare edilmiş olduğu öirenil

rndt6ıed•. 
Mollltovanİn esk; garnizon ku-

mandam G~ Raviakine ge· 
ıUnoe, hu Genenıilin i.aminin on 
sün eVTel KoqıeneraJ.tiie tayin 
edilen kumandanların isimleri a
ıaainda ıikredilmit olması kendi 
ılinin daha mGhim bir vazife,.; 
tayin edikliiine del&ıtet Cbnetde• 

41ir. - --- --................... -
Ta••lri· Efkar 

NiaU. (S) Km ~tpr 
71T~• ~ 

f Abone $efai~__.!!' .,... 
helik ••••.••••... :ıAOO Kr. 2!l-Oi Kı-. 

'1iO , 14'0 > 
Altı aJlık "......... 8 
Ü 

'6()> 00 > 
ç aJlık ............ k ... . 

ıiO , 70 .... r. 
Bır aylık ........... . 

DİKKAT: ,_.a.., ol ...... 
J>veol~ e•rak -

Sahife: 3 

:SON _ H~-BERL · e ·· jsunlar fOfôr mu/ ~llllafı Fazıl~~- Fethi ~ır~ ,... 

yokaa haydut mu -o.mi•=~~ 
Kearny 

hadisesinde 
M 11 d r it' de 
es·re rezg iz 

bir vak'a 

11 Amerı•kan (Bfrlui ııaAifeaen avam) 
B u tevkif hidiaeai pek garip 

k 
• ••ı •• bir tarzda olmuştur. Madridin as erı o muc büyijk.c:'dd~lerinden birinde. çok 

~ aık gıymmı~ b&flnda tüylerle 

1 eüslü bir Türban, omuzlarında 

Bu haber Amerikada beyaz tilkicien bir kürk, arkasında 
hareli ipekli açık renk bir kostüm 

heyecan uyandırdı ~terinde açık renk eldivenler: 

V~ington 20 (A.A.) - Bah
ri} c Nezareti tıuafından cKear
ny» muhribi mürettebatından 1 1 
kışinin eksik olduğunun bildiri!_ 
nıcsi Amerik ... da buyuk bir heye· 
can tevlid etmiştir. Çünkü bu 
toıpilleme hadısesi hakkında alı
nan ilk habt-rlerde k im seye bir 
şey olmadığı bildirilmekte idi. 

Bahriye Nezaretinin tcblığjndc 
bt:ndan baska bir bahriyelinin 
sıhhi vaziydi, aldıjı yaralar ne
ticesinde vahamet kcsbettiği, baş 
ka bir bah riyelinin ağır yarnlı ol
duğu ve m ürettebattan ekiz kişi
nin hafi f ycı:-alar aldıkları bildiril
mektedir. 

Avrupa harbi başlayalıdanberi 
ilk defa olt1rak kayıpların ve ya
ralıların isımlt•rini veren Bahriye 
Nnaretinın tebliği şöyle demek
tedir: 

cKayıpların vr: yaralıların "Ta 
kın akrabalarına keyfiyet Bah ri· 
ye Nezareti tarafından bildirilmiıı 
tir .> ' 

SOVYE T 
tebl i ğ i 

(Birinci ıahif edeıı dı::ıam) 

tahrip edilmfş ve küllıyctlı miktnrda 
mfihımmat, muhtelif r:ı pl.ıı . Ju 70 top 
tahl'ip ve iictinam olunm~tur. 

Sovyetkr 3 ,ehri daha 
istirdat ettiler 

Londra, 20 (A.A. ) Moskova 
radyoıu pazar gilnü akpmı yaptığı 
nqrlyat esnasında cepheden •Kızıl 
Yıldın gazetesınu 1teleıı bır telgrafa 
göre, yeclıııci Alınan t.ünıeni cephe. 
nin şark istikaıııetınde bulunan cO, 
şehrinden tudedümlşt.ir. Alman kı 

taları ıkı şehlrden daha tardedılmış
lerdir. 

Alman zayiab 4 milyon 
ölü ve yaralı 

Moskova, 20 (A.A.) - Pravda ga. 
zetesJııln harp muhabırı, son tahmin
lere nazaran ııark cephee1ndekı AJ. 
man -yiaunua ııındl. *' milyoa 61 u 
ve yaralıya bnhjt bulunduğunu ha. 
ber vermektedir. 

Sovyet h iilnimeti Kupb yshov 
naldetmİf 

Nevyorlc, 29 (A.A.) - Reuter: 
ettiği bir hitabede: 

SoYyet Rusya hilkOmet merkezinin 
MoskoYaııın 880 k1lometre eenııp do. 
ğuııunda Kujbyshov ıehrine nalı:le.. 
dildiği aöylenmelctedir. 
Moakon müdafauma fnıiliz ve 
~ taaldarile tayyareleri 

de İfbrak ediyorlar 
Londra, 20 (A .A.) .:..... Moskovanın 

16 bin ili 20 bin Alman tankının ft
tirlldle yapılan 6çlnd taarruza 
kartı m6dafaaaına lncı1is n Ame. 
rikan tanklanle tayyareleri de, ff
tirik .et;nıelı:tedir. 

Bat .. brin, cenup ileri hatlarnt
da, ,ellH kartı bellrea elddt bir teh
did, n.oeenko tarafındaa aldm bt. 

raktlrllınıltır · 
TulaJ'l te&tdt• eden Alnıaa tank 

ltirıtlderi, ~anın c.-11ubil gar
bisinde klin Ryazırn i t..ıkanıetlnde 
llerıenaı.terdtr· Tımoçenko, tank 111. 
tiyatıarll• mtdahale e irıek, Alman 
Jrıakacıanı ceııGP .,-agıııı şehrın ar
kasına ı;elnnek fi11ere bıı teşebbfia6 
bouauıtur. Bu lmıkacın ışıınal ayalı 
iae, Kallnind• tes\ııt t dıltn :ştır. Bıı 
böleenhı RllSlar tarnl ınd:ın ı:eri a. 
lındıtına dair olan ra 1101 lıu heniiz 
teyit eıdilnıerniştir. Fıakat burada 
mubarebenİıll devam ettıiı beo gtin
denberi ,ebı1n, .iri muharlp ta~ 
arasında elden el• pçtitl Uıı'hmın 
edilebilir. 

Herhalde çok sert bir bticum ha-

rı le 
' ldux.u görftlmektedır. 

sı anma ta o Et 

Eğer bu hücum pOskiirtüllecbekholudr-
gelecelc l k a ar a, 

aa, Almanların, i asta lkınci 
ayni derecede bilyQk m ky dl labil
blr hücum yapmrya mukte r 

0 

meleri muhUmel deiildtr. ktad 
RaYa gttgide fenal~ma ır. 

Mebzu1 miktarda kar yağmakta ve 
yeri kesif bll" sis kaplamaktadır. 

B~rtinln askerl sliıcftleri, Rusya
nın, kıe mevsiminde, Ural gerısinde 
7eni ordular toplamak itı1kinına ma
lik olması ihtimalini kabul etll'l~te, 

(le.feri uıe-
fakat, bu orduların, Ruı .~· 

mu...-.ır 
rinde bir tesir yapnııys ril'-
olamıyacaklan miitaleasını yi 

mektedirler. rrirl di-
Brita'llov an ıR aıkerl nıufıı• 

1or ld: ma 
Odesanın d;;..man farkın» var • • ........ h zatın 

dan, bem de malzeme •e ıeç ~ 
lıemen 'hemen tamamını gotnrmek 
~tile )'apılan tabliyesi işinin ıeş
kll •ttiil çok mükemmel ask~ _ha
reket, Almanların Kafka&ya ıstika-

, tart:l 
•etinde yaptıkları harekatın . 
~ı üsarinde son derece Jllübıın 
bir tesir icra ecleb111r. Kırıoı ~arıı~ 
ıı:onu. k ıuretıe, muhakkak aaretU 
bir -.U.. Narıluuıur. 

ıpek çoraplar giymİ\I bir kadının 
aynklarının bu zarafetle mütenft· 
sip olmıyacak kadar büyiik oldu_ 
ğuna dikkat eden İspanyol polis
l e rı, kadından hüviyetini göste· 
ren vesikalanm istemişler ve bu· 
nun, lspanyolcayı ço'k fena konu
şan kalın sesli bir erkek olduğunu 
görmüşlerdir. 

Mumaileyh Macirid zabıtasın.ı 
Loııdradaki Timf's gazetesinin mu 
habiri olduğunu söylemiştir. 

Wrangel Crakcr, lspanyol za· 
bıtasının emrinde mevkuf bulun· 
maktadır. 

Times muhabirinin eşyalarının 
tetkiki sırasında mühim vesikala
r~ tesadüf edilmiştir. Hariciye 
Nezareti halihazırda bu mesele 
ile meşgul bulunmaktadır. 

D. Funk m ühim 
b~ r nutuk söyledi 

( Birlrccf aa1Mf ~dt"lf. deııcım) 
İngiltere ile Amerikanın iktısadi 

sahada liberal usullerin muhafaza 
ve idame~ itin mücadele ettikleri 
iddia~mda bulunmalarınn rağmen 

harici ve dahili ticaretlerini gıttikçe 
daha ziyade devlet otoritesi altına 
koydukları ıu sıralarda, beynelın1-

lel milııt:akbel ticaretin inkişafına 

mani olacak tuzda iktısadi bir sis
teminin tesisinden bahsetmenin sa
mimi olmıyacağma ve :fuzult tclikld 
cd ılcceğine kaniiz. 

Bu itibarla, bu kabilden bir pro
pagandanın pamuk ipligine bağlı 
olduğuna ve yukarıda zikrettiğim 
devletlerin emperJalist maksatlarına 
hadım olmaktan başka bir i~e yara
mariığına hükmedebiliriz. 
Sağlam bir ikt.ısadi ıLcıtemle an

cak garantı edilebilen ı;ağlanı para 
sıstemi beynelm11"1 nakdi meselelere 
,fo t.albık edilebilir. Hasımlarımız, 

makas sistemınlıı lktısadi ve mali 
ycnı bır nizamın meydana getiril. 
meslııe nıanı olduğunu onc sürmekle 
but.ün dunyayı ftldatmıya çalışıyor

lar. 
Zaman zaman beynelmilel müba

delelerde ~rülecek ıstlbsal fazlalık. 
larını takaıı auıctile örtmele n Uaait 
bir çare olarak altın kullanılma •a 
faydalı olabılır. Berlln - Roma eı
yast Mihverinin gittikçe fazlalaşan 
ve daıma daha süratle ilerllyen sıkı 
1şbırlltile. bu ite yarıyacak altınla
ra, devam eden bugünkü harp bit. 
tikten sonra sahip ve mallk olacatız. 

İstikbal, dahiyane bir teı·tlbin 
mahsulü olan kuvvetli bir aksülimel 
hareketile lr.aroı konulmak ıuretile 
muinin hatalanndan içtinap edeıı 
mllleUere aittir. 

İki Mihver devletlııin kendi ha -
yatl aahaları için b8yle bir tertibi 
aaaıl ketfebnlt olduklarını harp, 
matlup olan blltün kuvvetile isbat 
etmiştir. Ayni zamanda, koydufu
mu p1'911İplerle kurulmakta olan 
yeni Avrupanın artık geniş milcyu
ta daha ıtmdiden tahakkuk etmekte 
bulunnıu, oldutu da sabittir. 

Şarkta, f nıiliz ablukası tamamen 
parçalanmışbr. Harp uzadıkça tn. 
glltere zayıflıyacak ve Mihver dn
leUeri lcuvvetlenecelderdir. Btı son 
aylar zarfında Avrupanın oarlnnda 
mll)~rlana gelen hadiseler bizi çok 
bfiyuk bir adımla nihat zafere yak
laştırmıştır. Bugün ne olursa olsun 
lıu r.aferın artık hızım elimizden alı
namıyacağını pek iyi biliyoruz. 

Rusl~r, Odesanın talıhyeslne, Ru
menlerın burnunun dıblnde sekiz 
gün m6ddetle devam etmişler Ye 
Rumenler ancak, mayi mahruk de
polarının infilakını ışlttiklerl z 
bu tahliyenin farkına varnu-ı rdııman 

So ~· ır. 
.yet mukab il taarnızlan 

1 <Wılra . 20 ( A A ) l\I k · · - os ova 
radyosu, pazar akşamı 'M k 
::l:!O kll , os ovanın 

• omrtre ı·enubu şarkisinde 
kilin Orel kesiminde 1tuslnrın yııp. 
nıış oldukları muvaffakıyetli muka
bll t.aarrnzl~ra teinıih elmietir. 

Radyo spıkeri şoyle demiştir. 
Dlin . Orel balgesinde Alma~lar, 

cephenın muhtelıf kesimlerine karşı 
taarruı:.lar icra etnı isler v fl 1 t bb- _ d e er emek 
eşe usun e bulunmu.,lard K t b v ır. ıta . 

a ımız, u taarruzla rı püskürtm('kle 
kalmıyarak bir çok m ft'f k . uv.._ ıı ıyctlı 
mukabil taarruzlar "a 1 • " pmış ar ve 
dilşmana agır zayıat verdi 1 1 
dlr. nn 1 er-

Spiker, dün sabah dü•mn . k 
t d 

_ kk ,, n ıtaa-
ın an more ep bir grup 

1 
. un sandal-

larla b r nehrı geçnıiye teşebbiis et. 
miş olduklarını, akat yar ld ı yo a tfi-
fek ve mitralyöz a•~•ine -,.. maruz kal. 
dıklarını, bir çok kayık! 
di

x.· i arın devrll-
&ın veya tahrip olunduğun ili 

etmiştk. u ve 

Biraz sonra yapılan dlier bir te.. 
şebbüs de akamete 'llıı- 111 .,.... ıı ve diit-
man, nehirde bir eok 61,. b k u ıra mıt-

tır. A,nl lı:ealmde yapılan diler iki 
çaTJlıfma eanasmda Alaaııla inhi 
sama utratıbıutlu •• .... r • -nıaıı 600 
makt.111 bırakmıtlar, 6 tank 
sırJW Momobil ta ....... ._,_. ~• 2 

---.•rdlr. 

lngiliz Mesai <Birtatıi --~ ~ ilr ., - , ~ ."" ~ 
dlr. Uç arkadaı tna ı811a ~ ta. ~ ./ı • ~ ~ 

N bancalartnı çek.W Anlan Alam&- -;- s . . . a z ı r l n ı n ılhı zorla 3 bin llramıı almış •• - iyasl hrka reıslennın ha~ab 

b 
kendisini kırda bırakank o4.omobillıe 

eganafı ıcaçmışlardır. Tefrika : g3 Yazan: z;~a Şakir 
Vakaya zabıta el koymoş, etiretkir ·--·-·······-

00

·-·-·····-.. .. 
Almanya bütün 

askeri ağırlığile 
aley h imize 

dönecektir 
İngiliz Mesai Nazın Beviu, İng1. 

liz harp sanayii ieçilerinln 1ştirlk 
ettiği tezahürler arasında llJÜtalea. 
sını beyan ederek demiştir ki: 

cHitler, Sovyet tatihsalitmın bü. 
yük biı- kısmını bertaraf etmiştir. 
HaHbazırda, adamızın havadan bom. 
balanıııasına fasıla verllmiş olmakla 
bel'aber, iyice biliyorm ki, Almanya, 
bütün askeri ııl;-ırlığile bir.im aleyhi. 
mize dönmek için, elinden geleni 
yapacaktır.> 

Nazır, sözüne nihayet verirken, 
son derece kuvvetle teçhiz cdllmiıı 

bir heyeti seferiye vücuda getirilme.. 
dikçe Avrupa kıtasına asker ıhracı
na taraftar olmadığını söyl('mfıtlr. 

Bevin'in bu tahminleri, Brezilyada 
çıkan İmperial gazetesi tarafından 
da teyit edilmlıtir. Bu gazete diyor 
ki : 

cAvrupa tarihinde eşsiz b1r bldl.. 
se: Almanya, artık, Avrupa kara R 

sındaki bütün ordoları mağlup et
mi~ir.> ................................................ 
Uzak,•rkta 

harp hazırlığı 
(BfriMf ..M/.Cn cleVCIWl) 

ettiği bir hitabede, Japonyanın ha. 
r ici siyasetinin hedefi. dunya aulhQ. 
nün tekrar tesis n idamesi olduğu. 
nu söyledıkten sonra demiştir ki: 

«Biz Japonlar, memlekeUmlzl t eh. ı 
dit edecek her tehlikeye ka~1 şid. 
delle mfidafaaya azmetmiş bulun
maktayız.> 

lıırsıslan şiddetle aramııya başlamış 

tır. 

TASl"İUİ EFKAR Üstiiste 

GUnUn bir inde '1U hav adis ''ltlid.: .. ~nvdr 
Paça, Almanlarla ıu;fak yapt.11ş ••• ,. 

m611"4- çıka" we ~fritti &utmı." 
aiı-r 'lHlk4Jcmfot1 t.°'"'8, İ •tn•hıl B, • 
lecliyesin.in, ıoforl87"1 'fleAi bir ohlıi.Jd 

1 
Gen~ Hurbıye Nazırıııın ce\Vllli) eli. 1hii

1 
1 - en )akın u ııl.at!s rlar ı 

nıuaı1mıııJ1t1 tabi tutmacı :ra~ret ha- nı ~orıluk~e -fHkacılık yuzundeıı - dan • -rnd imız glbı - n ı kletnı k. 
""4 g.JtMktdir. 811. gtdifle, kWıuıe ordunun duçar oldugu maglubı.ye a. te h ç.bır be ıı;urmü~orum. Ve t R

ta~ıı httı~ uııa.rtıtini Trendinde cı ının berhaldt. silı ncccgıne kanaa• mamıle hakikat olduguna kana t 
goremiwııc.l: 1"• b1Uldax cfiiriiııt ~ besliyorlardı. Jıııınl tti im bu tar ihi h ıılııııeyi a) -
wamaıel11 fofô.rler mü'4zarıv olacak. Eıı,er Pnşanııı t l!h b resi, } ilk- nen n ldetmcyi fııydalı buluyorum. 
larck-r. scld ıkr<' ) Uk elı ;> ordu. Art•k o, butliıı Hll4 L" nmuz a)ın n 27 nci cuı "' 

~ .. HARiKA•• 
AMERİKALILAR, NİYAGAR 

. 
A ~ 

Şelalesinden dalıa muazzam 

eser ynrattılar. 

Asrın Sinema Mabudesi 

DOROTHY LAMOU R 

nı en 11011 ÇP.Vlrdıği 

G(lnün mevzuu 

~A 

Heyecan, Dehi, Dı>hşet Ye fh.. 
tieamın Misli Gorulmemi~ hi. 

r1kası, Amerikadan Avrup:ıya 

tayyare ile getirılen ilk Fılm 

Rayram Ş• refine 

sunuyor. 

İzdihama mani o)nrnk için 

tedbirler ahnmı~tır. 

llskcti fırkanın, tek {lldcr } !iddcdi. @nü .. Ş dd tll bir Cırtıııa, İstanbulu 
Uyordu. Onun şahsiyetinin kal"şı 111dıı ita ıp ka\"Urm·or. Sagnak 1 alinde ) a. 
her lı:uvvet, ikinci planda knlı) ordu. gııı )af~mu r, beı ta rnfı altü-ıt edıy ... 

Bu ~sWlda, bul un dun) anın ufuk- l:hı e ııada, B:ıh iye N arclln 1 
ları kararmıştı. Cihanı sarsacak bü- n.t• gul bnlunıııı Cemal Paşllııın od,. 
yük lıır fırtmanın alametlcrı bclır- ıına yaveri (~ı rıyoı : 
miye b:ışlamıştı . Her la r:ıftn, muh- - Efendim.. S.-ıd riızam Paşan n 
temııl :felaketlere karşı gizli bır en. 
dıse \ nrdı. Fakat, yeni bir harbin, 
Balkan mağl ubiyetinin acılannı din. 
dLrecc{.rine ve orduya mutlaka zafer 
gctirC'Ccğıne iman edenler , korkmu
yorlar.. alametleri beliren buyuk 
fırtmayı, metanetle bekliyorlardı. 

* Nıhayet bu fırtına, bütün dehşe-
tlle patlamıştı. Saray Bo nada atı

lan tek bir ku~unun taraltJlsı, büt un 
'Mcrk zi Avnıpııyt kan ve ateş ile 
boğmı)a başlamıct1. 

Yoııko~ lı 'ki yal ~ıudn vuk<·'ü encli
nıeıı l varrn ı!5. lçtımau, i?.ın teşrifinizi 
de rica ediyorlar. 
Dıyor. 

Hu dııvet, Ceınal Paşa) ı derhal ha. 
rPkete get.ırnuy kllfl geldi. ÇunkU 
bır g On evv,l , En\: cr Paşa ile Ta ~ 

ve Halıl Beylerın orada bulunduklıı. 
ı ım oğttnen Cemal Paşa, henıa k . 
clı inl.n haberdar olamadıiı, muhlm 
bır meselenin cereyan etmekte oldu. 

undan şuphelı tdl. 
< emal Papa. derhal işini bıraktı. 

dolayısile, Os. Otomobilfmr" atladı. Şiıli, Zinclrliku. 
manlı hukumeUııın de bu haile tı."llı- y-.:ı . ı t me ta rıkile Yoiköye doğı o 
r.~sine çıkmaması mümkün değildi. ııüratle llerllemiye başladı. 

Co .. r.ıfi \'azl~ eti 

Fakat , makul ılüşiiııenle.r, ihtiyatlı 1 "' lı: t t bil .. • t~·k"" , . n ıı n omo ı , nyasaga "9 u 
hareketi tavslvc edıyorlar : " ı ı idi"" k d · . • vn er ne ıre K• zaman o a ar mut. 

- Buı, cıırpı"an devletler manzıı. h b :x... ki •-- 1 .._ k" rt k . • • l lJ ır ı;a6 .. a a IUll'fı aşu ı, a ı 

mclerlrıd\:n hı~bırinin ittıfalrına da- " lr d ,.. b ı d y i 
1 

, 
1 

• • ,,o evs ma maıın u ama ı... en . 
h l lı ~ z. . Duna binaen, vaaıyetın k d 1 ... n. 1 · .... • ı:ı; c. ım 7. t.ıııu.ı e gitmıye aaııı.r 
lnki;,oofını bckllyclim. Eğer harbe ~· r \ 11'd!. \'P. derl-.al, otoıaobill çevirte-
mek knt'i biı zaruret hal nl alırsa, k B h .... .--. ....... ti . re· a rw- nezarewue av .... ~ ~ 
ona gorc bır karar verelim. D ... tA d b '"'1'-

1) ı d 
ııımıı rntını u;; un " e .. • ,,. .. n çata. 

ıyor ar ı. -
L

"k k da .... ,_ nc~ına binerek Yenilı:oye gitti. Sa1' 
u ·ı n ; yu an arze .... ğim ... se. . 

b 1 1 h b l 

1 

Halım Paşanın odasına gırd1. Fakat 
cp eı e at c teşne o an 11umre dr.., . 

bı 1 h rbe gi 
..... :-ı orııda, ondan başka klmseyı gO!oemedi. 

t an evı.:e a rm- .,..n aa. 
bır ıılık go teriyorlardı. Sadrüaın, Cemal Paeayı cirw 

Hududumuzdan hariç olan bl~k 1 Jronıta.: 
l!!iyaın teşebbüslerden ve bunlann a- - Nerede kaWıntg, Pqa'! .. Arka. 
lrnnıf'lC' u"•ı ıyon netfoclcrind\!n aonra, dıaş)ar, bekledıler, beklediler" fi111dl 

günün bi t intl<' şu havadi!! iştildi: ıritttler. 

Nazır müteakiben, ~fili vahdetin 
lüzumuna işaret etmiş ve cAdalet 
esasına kuvvetle tatinat etmiş ve 
hakikatleri daims cepheden görnıiye 

aııemış. olan Japon harlct 11iyaseı inl 
,Japon imparatorluğunun yükı;ck he. 9 

- J.:ıı ı.: C'ı Paşa, Almanlarla ittifak Diye bir başla•«te ile size ıririttl. 
~·apmış... Ve sonra: 

defin: .~laş~ıya ve dün;a ınılhlinün . , 
teessusune ışt.irak etmege çalışmak- r 
tadır.> demiştir. 11 w ı ı B I 

Tojonun ilk emri yevmisi 1 a E a C e e f r Y 
Tokyo, 20 (A.A.) - Başvekil To- istanLula he c ı b B 

jo, harp kabinesi lzasına hlt.ap eden ;) lcnn,~ ır ayr am 

ilk 
- 1-k ri ) aşa aca ı>tır. 

gun u em nde, Japonyanın, 

~abancı devlet»r .-ıııı4aa çmber W a 11 "' c e B r r y ıçine alınmaaı hareketini önlemek a 
lüzumunu da taniye etmlıtiı-. Tojo, 
Japonyanın tekr.ır silahlanmak si. 
yasetinde gösterdiği lerakkllcrdcn 
memnuniyet beyan etmiş ve ou söz
leri ilave etmiştir: 

cKablnenin başında bulunmaktan 
ve hu nazik devrede ordunun idare
s ini elde tutmaktan ben ancak müte
hassis olabntrlm.> 

Japon iti lıalledilmeli 
NeyYork. 20 (A,A.) - Blnbatı 

Fe1ding Eliot, Nevyork Herald Tri
bune p.etesinde diyor ki: 

Usakfarlı: nslyetinin b-agin'kü 
devreai, Japonyanın, Mihver lehine 
tefk11 ettiil uıuauam zararlı kuvveti 
gayet sarih olarak belirtmektedır. 
Ru hldiseyi, Japon mazarratından 
kurtulmamız ieln llzımgelen elbirli. 
ğinln külliyet me.fkud olmasile izah 
edebiliriz. Eğer, timdi yapUğımız 
~ibl harekette devam edecek olur
ı;nk, Japonya. talıammftl edilmez bir 
muziı ku\'vet olmakta d!!vııın edecek. 
tir. Şu anda, yeni Jaµoo zırhlıları , 
ağlcbi ihtimal, henüz harbe hazır 
değildir. Halbuki, İnglfü zırhlıları
nın gördükleri yeni tanılrler, Brl
t.anya donanınasına, tam kudretini 
iade etmişUr. Fflipln garnizonları
mız, hassaten, bareklt aahuı genlı 
t.afyareler bakımından takviye edil. 

miştir. 

Moskovada örfi 
idare Hin ed rldi 

(J inoi sa1ıifeden d.,,•m) 
3 _ Dahili inzibat servıst N. 

K. V. D. kuv-.etlerine tevdi edil

miştir. 
4 - cŞaııırtma harekeUerı,n-

de bulunınıya tetebhus edenler 
derhal idam edileceklerdir. 
Başka bir kararname ile Gene. 

nıl Jonkof, Moskovanın hıırıci 
cephesi kumandanlığına ta)•ln e
dilmiştir. 

Bugün en korkunç boğu(lmalar 
olan denizlere hükmediyor. 

Wallac.e Berry 
Binlerce insanı dehtetten 

titretiyor •. . 

Wallace Berry 
De•i& bofuşmalarının lihıiti 

clestanını yaıatıyor. 

Dehıetlır ve heyecanlar Kralının 
beşeriyete ıon armatanı 

DEllZ 
UHRAMAILIRI 

Baştan bap Tiirkce 

Milli 
Alemdar 

'1n Bayra• 
ıeref flJm1dir . 

Bayram programına aJ'Tıea 

ÇİNGENELER BARI 
REVÜSÜ 

ilave edllmiıtlr. 
MİKEY MAVS 

pılannda ezecektir. Aslterlerimhi 
ve onlann yurd severliklerini bıldı

ğlm için ,mağlüp olmıyacağımızı bL 
lıyorum, Moskovayı lı:aybetmiyee ... 
ğız. 

Moelrova sokak eokak müdafaa 
edilecek 

Moskova, 2C (A.A.) -· Moskova 
radyosu, l?ravdıt gaz.et.esinin, M
kova ahalfsine hitaben yazdığı b1t 
makaleyi ne~retmcktedir. Gazete, bu 
makalesinde, ahaliyi icap ederse baD 
tebr1 aokak ııobk, ,,., ev mfidafaa 
lçın bir ordu balıntle teoekldile da.. 
~et etmektedir 

Bn havadisin ışltildlği 1914 senesi - Şimdi ııiıııt:, gayet memnun ola. 
tcınmur. ayının 2..'l iincu günfinden bu csğ.rıı1. bir bavadhı vereceğim. Baka.. 
güne kadnr, bu meselenin mahiyeti lım, ne oldUl,'Unu keş:fedebllecek mi. 

hakkında birçok ozler sÖTlenmlştir. 11ir.lz?. 
Fakat butün bu sözl~r, ancak tah. Dedı... Bunun QzedM, konııpıa, 
minlerden iba rettir. şu eekllde devam etti : 

Evet.. Almanlarla, çarçabuk blr - Geçen ~1n, ben yokken, Envet 
fthfalı yapılmJF,ı. Fakat lnı ittifakı P111a, Tallt B~ ve HaHI Beyle ka
vücude getlı:enler, o kadar ketum rarlAJtırılmıt bir teJ olsa .. reıc. Fa. 
da\ ranmıtlardı ki; bu ittifak moa. kat ne olduf ;;uıu tahmin edemiyoru a. 
hedesinin esası kurulurken, Sadri- Liltfen izah buyurur musunuz?. 
zam Salt Halim Paşa, Enver P"f8, - Almanya h6kümet1, bize ittifall 
Şeyhilllslllm Hayri Efendi, Tallt teklif etti. Biz de bunu, memleketin 
Bey, llalil ve Cavit Reylerden ba ka, nırnfnntine mtıva:fık gördüJc. Bugtbl, 
diğer kabine azaları bile bundan ha. sefir Vangubaym 1le, ittlfalcaamevl 
berdar olamamıtlardı. l lıııza et tik ... Naaıl, memnun oldunw• 

Bu ittifak, naaıl akdedildi, •.. Ar. nıuT .• 
tık, tarihe karıımıı olan bu mühim (Df'IM"* ..,,) 

Eliniztleii 94 liragı bir gıl &oMa 
100 lira gapmak ister misiniz 7 

• Bir tasarruf bonosu alınız? 
9l23 

•Taksim sineması 
Büyük rekor ve büyük muvaffakiyet 

Halkın tehacümü ile bir haftadrr TAKSIM SİNEMASI Salo

nunu cioldunnakta olan mevsimin ilk TÜRKÇE SÖZLO .e 

ARAPÇA ŞARKB-1 Muanam filmi 

KIZIM DUYMASIN 
Uınumi arzu üzerine Bayram haftasında da ~tir. 
Şimdiye kadar görmiyenlerin bu ikinci ve aon haftac:la fi1mi 

görmelerini tavaiyc eden 

Matineler: 11,45 • 2 - 4,15 - 6,30 - SuvaN: 9 da 

Ayni kararnamede lıOkümet 

merlcezl müdafaasının garnizon 
kumandanı Artemief'e ~dl edil
dığini bildirmektedir. 

Kwıdntia ZAFER TACL .• Saa'•tm ŞEREJ: .A.BIDE.SI. •• l>ia7a,.a ,..lmz Miy&k pbnerler ysatan 
Dilai Rejisör CEC1L B. DE MILL'iııa lııiribn olan 

l>ÜflDd Moskova bpalarmda 
ea:ilecek 

Londra, 20 (A.A.) - Moekon 
pbrl onuncu m'llhafıs taburu komi
seri, Moskova ahalisine hita!Jen rad
yoda aöyledii! bir nutukta demlltir 

ki: 
laciltıareain w Amerlkanm tank· 

lan ve tanareleri yardımımıza gel~ 

yarlar. Gafı memJetethnfztn her 
kÖfalindea mtltemadiJ811 W.bf7eler 

gelmektedir. Amtmfı ve salt kaJ• 
nak1ar111JS. faelatledt KoabTa ka. 

TAM A MlLE RENKi.;I 

ZAFER ORDUSU 
Müstesna olarak bu akşam 

LALE Si N E .M A S IN DA 
F evkalade musamere olarak 

GARY COOPER • MADELEINE CARROU. • PAULETl'E CODDART - PRESTON FOS. 
TER • AKIM 1:AMIROFF"un hayat verdtii bu pheaer bütün l.taobwu a!kııtan earaa.caktır. 

.. Upm içila ..........ı. 791"lf"r bu .-..a.n itibaren bpatllmMtMar. 'IELEFON: 43595. 



Sahife: 4 21 Birincitqria ·~l!t!9 

Salih Necati: Eczahanesi Bahcekapıda Vakılhan karsısında sekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde subesi yoktur. 
Fotogr f sergisi 

Arked11şımız Namık 
Görgüç yirmi senelik 
hddisat 1111 röportaj 
resimlerini te:hir edigor 
Eminönü Hrılkevinden: 

25/10/1941 cumartesi günü saat 
(16) de Evimizin eski binası salo
nunda Cümhuriyet gazetesi fotoğ. 

rafçısı Namık Gorgüç'ün röportaj 
ve hiidısat fotoğrııflanndan mürek
kep bir fotoğıaf acrglsl açılacaktlr. 
On beş bün devam edecek olan bu 
sergi her gfin uat (14) den (17) 
ye, pazar günleri de ayrıca (10) dan 
(12) ye kadar bıitiın yurddaşlara a
çıktır. 

~dliyed ı 

Baker mağazas• 
10 gün kapatılaca1 

Beyoğlundaki Baker mağa:r. 

müdüru Sal.amon Serera ile kund~ı 
dniresi şefi Dinıltrinin Asliye İklı ı 
cl!'Ln mahkemcsind" kundura ihtlkıı 

suçundnn dolayı gorulen muhakcn 
lcri dün bltı rilmiştir. 

l\Inhkcme, maznunların suçunu sn 
bit görmüş, ancak temın ettlklc 
menfaat miktarı az oldugundan kcı: 
dlle;ini 30 ar lira para cezasın. 
mahküm ctml:.. Baker mıığnznsınıı 
da 10 gün kapatılmasını kararlaştır 
mışt.ır. * AÇ//KGÖZLÜK - Kuru kah· 
vecilik ~·apan Sabri adında biri ı 
kendisinden kahve istiyen Ispartalı 
bir tacire halis kahve diye içinde 
bir damla bile kahve bulunmıyıın 30 
kilo nohudu kilosu 130 kuruştan 
göndermiş, yakalanarak dün Asllye 
İkinci Ceza mahkemes1neC' bır hurta 
hapse, 50 lira para cezasına ve bir 
hafta da dükkanının kapattlmasına 

mahkılm cdilm~tir * OTJ,ARJ ÇAY DiYE SATMJŞ 
LAll - Seyyar satıcı Ynşova ve 
Cli'lu Behar, bir takım yerli otları 
kurutarak hatls Seyliln ve Cava ça
yı diye gramını 40 paradan satm11-
la, ayni mahkeme tarafından 25 er 
ıtra para cezasına çarpılmışlardır. * BiR TAYiı\' - Snnyor ve Bc
y~lu Müdddumumt muavinliklertn
de bulun:w kıymetli adllyccilerlmiz 
den JUımil Boran, Dördüncü Sofllu 

kimliğine tayin olunmuş ve dlln
.-ı itibarl'n yeni vazifesine başla
m1'br. Kcndi"inc muvaffakıyetler 

4llcriz. 
te=== 
M8tefarrlk ı • 

Beşikte' - Takstm 
otobUs seferleri 
yeniden ibda• 

edlllyor 
B~şiktaş Taksim otobiislcri 

kaldınlmıştı. Seferlerin yeniden 
ihdnsı k Harlaştırılmıştır. 
CUmhurlyet Bayramı 

h zı 1 klı1rı 
.:ümhurıyet bayramında An

karada yapılacak merasime iBtİ 
rak t'decek olan izciler çar~mba 
günü h::ırckrt edeceklerdir. Bny
Tam hazır klanna şehrimızde de 
devnm edilıyor. Vilayet Taksım 
ııazino nda bir balo verecektir. 

' ~ ncl tar,hi 
TUrk kons rl 

Bayramda yalnız 

KIZILAY Gazetesi 
ÇIKACAKTIR. 

İLANLARINIZI VERMEKLE HEM KENDİNİZE VE HEM. DE 
K l Z 1 L A Y ' a 7ardım etmiı olacaksınız. 

ilan sahifesinde santimi 50 kurustur. 
MÜRACAAT YERİ: 

lstanbulda, Postane kı:ı.rşısında Kıztlay Satıo Bürosu, Tel: 22653 
İstanbul, Postane arkasında İliincılık ŞirkC?tl. Telefon: 2009'-95 

ikramiye lkrami11e 
adedi 'Fldkda.n tuta" 

Lira. Lir" 
l 60.000 50.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
6 5.000 30.000 

20 2.000 40.000 
40 1.000 40.000 
80 600 40.oeo 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

84.fi60 .. . Y I! k ün ...... 480.000 
Tam bilet 
2 L 1 r a 
Yanm bilet 
1 J, 1 r a 

l ürkiye Cumhuriyeti 

ZIR AA T BANK ASI 
Kurul~ tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Ttirk Urua 

Şube ve Ajans adedi: 266. 
ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVt ~ 1 'KA MUAMELELERİ. 

Para biriktirenlere 28.80,. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

pullu kutulan aararla iateyiaia. 

,, 
Destere bileyici 

aranıyor 

Askerlikle alaltaaı olm1yan 
bir usta destere bileyici ara
nıyor. 

Müracaat: Kurtu1Uf Sinem
köy' de Korozo Düğme Fab· 
rikuı. .,,. 
Beşiktrıt Sulh. MahMMen Brı~kıi

tipliğtnden: 

Mehmet Tuvtfk, Atiye ve Huriye
ntn ,ayien mutasarnf oldukları Be
şiktaşta Vişnezade mahallcsınde 

Teşvik.iye caddesinde 5 ııayılı cvın 

tamamı kahili taksim olmamasından 
şüyuun izalesi zımnında Beşlkt&IJ 

Bırinci Sulh Hukuk hiıldmilğınin 

B 11 22/8/941 T. ve 41/244 sayılı kararile 
U genç ge n . umum arasında a<;ık arttırma surcti-

Birçok Genç Kızlar G U• • z E L L ı• K v E le satılacaktır. 
Şartnamesi 21 /10/941 taritıınde 

Ve Genç Kadınlar 1 

divanhaneye talik edilmlşUr. 

BAHTl•YARLIG-1 ı Birınci arttırmaaı 17/11/941 Uırl-
hine tesaıliif eden pazartesi günü 

Gcııı;.liklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisini 
mümkün kılacak olan yiiı tuvaletine bigane kalma. 
mışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan 
nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen muha
fazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalıoan Ye yorulan genç 
kadınların bıaman düşmanıdırlar. BC>deni ve dlmaği 

yorgunlukların netice si guddeler, elastikiyetini kay. 
bcı.lerler ve ciltte (Leke) dıye tavsif edilen nvarızı 

(Rüzgar ve güneşin de tesiriyle) husule getirirler. 
İşte bu gibi hiıliıtta ve btı gıbi avarıza karşı KREM 

PERTEV; terkibinin kuvvet ve kudreti sayesinde cildı 
beşler ve harabiden kurtarır. 

Yüz binlerce kadınııı tecrllbe ettiği ve sevdiklerine tavsıycden 

hali kalmadığı KREM PERTEV ile günde yapılacak 8-5 da. 
klkalık bir masajın ne gibi harikalar yarattığını pt: k kısa btr 
zamanda siz de muteri! olacaksınız. KREM PERTEV'in ya. 
rım asırlık beynelmilel ıöhreti asılsız değıldlr. Ondan istifndu 
ediniz. 

İstanbul Limanı Sıhhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

bulmuş 

cAllenln çirkince 

:Merkezimiz nakil vaaıtaları tçln (32) kalem ı,ıetme, tam1r, müte. ' 

telakki olunmakla bt raber, 
butün ümidimi kaybetmtı
ken otuz yaşlanmda ~vlen

dım. Zevcim diyor kt: Mu· 
vaffakıyctimln ve onu tes
hir edlşim\n yeglne amil\ 
şııya.nı hn.yret teniın oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
hafta ev .. ·eı kullanınağa baş
ladığım <Beyaz renkte yaı;

sız> 'l'okalon kremme med
yunum. O çirkin ve dc.nuk 
cildimi Adeta yeni bir şekle 
ifrRğ ve bana yeni bir se
vl:nlillk bahşetti. Tokalon 
kreminin cildim üserlndekl 
tesiri Adeta mucizeye ben
zer, 

ferrikıı vesair malzeme açık eksıltme ile satan alınacaktır. 
Tahmin bedeli (4009) llra (25) kuruştur. 

A. - Şartnameler Merkezimiz: levazımından parasız: alınır. 

B. - Eksıltme 4/11/941 salı günü saat 1',30 da Galatada Kara. 
mustafnpaşa sokağında mezkur merkcı satın alma komisyonunda :yapı. 

lacaktır. 
C. - Muvakkat teminat parası 300 lira 69 kuruştur. 
D. - Eksiltmeye gireceklerin 1941 senesi Ticaret Odası vesikaları-

nı göstermeleri şartbr. (9210) 

RADYO 
BUGUNKU PROGRAM 

f 7.30 Program 19.30 Haberler 
'7.33 Müzik 19.45 Serbest saal 

ı 7 .45 Haberler 19.55 Müzik 
8.00 Müzik 20.15 Radyo &'az. 

ı 8.15 Evin saatl 20.46 Müzik 

1 8.30 Müzik 21.00 Ziraat tat. 
12.30 Program vimı 

12.33 l\l üzik 21.10 Müzik 
12.45 Haberler 21,80 Konu~ma 
13.00 Müzik 21.45 Müzik 
13 30 ?ılüzık 

22.30 Haberler 
18.00 Program 
18.03 ı.tllzık 22.45 Müzik 

rn.oo Müzik 22.55 KapanııJ. 

IT~Y ATROLAR 1 
ŞEHiR TİYATROSU 
Tepebrış-ı Dram kısmı: 

Bu gese caat (20,30) da 
HAMLET 

DOGAH SiGORTA AHDHiM SIRKEII i 
Müessisi er Heyetinden: 

Türkiye Cümhunyeti dahıl inde \'e ecnebı nıcmleketlcrde eşhas, 
hayvan, emval ve eşya üzerınde hnyat, kaza, nakliyat, yangın gıbl 
her ncvı sıgorta muamelelerı y nvnıak ve bu işleu ynpmaktu olan 
Türk ve ecnebi şıı·ketlerin mü n1essı!Vk ve umumi acenteliklerını 
ifa etmek ve ipotek mukabilı ikı azntta bulunmak ve bu maksat
larla bllciımle mnli, ticari ve sınai muameliıt He meşgul dığcr 
şırketlerin hısse seneı.lııt ve tııh \l llerıyıc hazıne tahvil ve tasall"uf' 
bonoları mübayaa etmek ve !üz umu halinde iştigal sahasına dahil 
şırketler tesis eylemek ve 100 ııcne rnuıldetle devam etmek üzere 
beheri 100.- !ıra kıymetinde ve hiınıl.ıııe muharrer 5000 hisseye 
nıünkasem ceman 500.000,- ııra sermııyeli 

DOGüN SIGO TA At~ONiM SIR ~ETi 

saat 14 dım 16 ya kadar yapılacak
! tır. Arttırmaya lştirik l<;ln % y<.'di 

buçuk teminat alcce3i veyahut milli 
bır banknnın kefalet mektubunun 
ıbraz edilmesi mecburidir. Birincl 
arttırmada verilen bedel muhammen 
kıymetin % yetmiş beşini bulduğu 

1 takdirde ihalesi ynp.lncnk, aksi hnl
<!1! en son arttıranın tanhhüdü bnld 
kalnıak üzere arttırma on gün daha 

1 
uzatılarak 27 /11/941 tarihine tesa
dilf eden perşembe gıinii ayni saatta 
ıkı el nrttırması yapılarak en çolı: 

arttıranın uhdesine ihalei lraUyesl 
ıcra edilecektir. 

Satış peşin para iledir. 
E1:sn.fı: Umum ıahaııı 212 metre 

ınurııbbaı olup 64 metre murabbaı 
uzerine bina ve 17 metre murabbaı 
üzerine mutfak inşa edilmlıt oluJi 
ger! kalan kısmı da bahçedir. Evin 
ı;nknk cephesinde 511 ııayıb kısmın 

zemini taşlık, antrede ki>marlü\ı.: ve 
helii ve asma kata çıkan me.rdiven 
mahalli ve üstünde bir otla vardır. 

1 5 sayılı binanHt eıııu methali 5/Z 
1 
sayıdan yan tarafta bahçes;t vardır. 
Zemin kat sokaktan ikJ balsamakla 
çıkılan ahşap kapıdan gln1ince 5/1 
kısmının aııma katındaki odasına 
geçilen bir kapı, m~rdiven altında 

ikt kiimürlük ve bırincJ kata çıkılır-
! ken bir mutfak mevcuttur. Birincl 
1 kat bir sofa üzeıine üç oda, bahçeye 
ı çıkılan bir kapı ve mermer taşlık, 

nlnturkn bir h:!lndan lbnrct olup 
ikinci kat bir sofa üzerine üç oda, 
bır kileı· ve hela olup odııların ta
vanları 1\e ahşap aksamı yağlı bo. 
~anır. Bu kata çıkılan merdivenle 
sofa da eski muşamba kaplı olup 
binadti elektrik ve terkos tcsi!'!atı 

mevcuttur. Ön ve yı.ın cephelerde 
birinci kattan itibaren bir çıkması 
olup zemin k~t pencereleri demır 
ıınrmRklıklıdır. Zemin kat yan du
varı kı men kaıgirdir 

lludııdu: Sağ tarafı hmet, Bın
naz VC' Salahattiıı ve Halit Nazmi 
ve Sami arsaları, sol tarafa İsmet, 
Snli\hattın, Hı:ıllt ve Nazmi oğlu 

aısnsı, arkası Huriyi!', Halit Nazım, 
'>azan berber l\Iustafa veresesi men
ıı llı ve bnhçesi ve cephesi Kağıtha
ne caddesıle mahduttur. 

Jltı•hammcn kıymeti: Altı bin ~ 
\ il~ elli liradır: 

lkincı tar:hi Türk konııcri gele
cek a:yın 4 ünde Fransız tiyatro· ı 
eunda verilecektir. 

H va postaları , 
Havalann müsait geçmesi do- Zıraat Banbıında lnıııWaraıı Ye kumbaraaıa tasarruf tıesap-

layısile tayyare seferleri gelecek laf1nda 'D u 50 lirası buluna lara sened-.ı 4 defa çeldlacek kura 
•Y.an on b~ş\ne kadar olmak üze- 1 Ue aıatıdakl plina l'W• Dtrami7e datıtılacaktır: 
Te bir ay müddetle uzatılmıştır. •adet. 1.00" laralık 4,000 lira J 100 adet 60 liralık 6/A>O Ura 

1 
Klrahk bot oda 1 

aranıyor 

Calataıaray, Taksim ve civa- i 
rında güne• ııörür bof bir oda 
aranıyor. İdaremizde M. M. rü· 

allıyle bır Ananım şırketı tedr lcen teşkılıne 11'1011941 tı:ırıh ve 
8025 say.lı ve!1ka ile mczunıyet ıstılısal edılmiş olduğu ve bu şır
kctın hasılatı safıycsinden o/o 15 ı ıhtıyat akçesi tefrik cdıldikten 
sonra bukıycnın '/o 25-iııın 1\1 cclısi Jdare lızalal'ile Müdıran ve 
memurlarına ve % 75 - inin de hıssedal"lara muhassas bplunduğu 
ve te~ls heyetı unıumiyesinın s errııayeı şırketın tamamının tuahhüt 
ve '1o 60-ının tediyesındcn son ra 10 brfin zarfında gazetelerle usu. 
len yapılacak Uiıııda gösterilecek gun ve saatte lstaııbul Yeni Pos
tahane aı kasında Tiiı kıye iınaı Bankası )1erkezinde toplanacağı 
ve bu lçtımada sermayenin liıak al nısfı temsil edilmedikçe müzake
relere başlanamıyacağı ve her hısse sahibinin bir reye sahip ve 
ancak bir şahsın hisse mikdarı ne olııı·ııa olsun a:zami 10 reye ma. 
lik olacağı ve karadarın mevcut hissedarların t.!kseriyetile ittihaz 
edılccegl ve t:erınayeı şirkete ı, tirak arzusunda olanların 21 /10/D41 
ta l'ihirıden itihııren 27 /10/941 t uı ihı nkşanıına kadar İstanbu!da, 
Aşırefendı cııddesınde S& nunı.a ı:al ı Tllrkiyc 1msr Bankasına mü
rucaatla iki nü ha iştıriık taah lııitna ıııes i usulü dairesinde tanzım 
ve imza ve taahhfıtlerınin % fıO mıkdıırındakl bedelini de derhal 
peşinen ödtıneleri lüzumunu mü beyyın işbu huliıc;a musaddak şh. 
ket eımş mukavele ının 8, O, 11 ve Tıcaret kanununun 281, 283, 
287 ve 2S8~ı maddeleri bükü nılerine tevfikan ıliin olunur. 

2004 No. lu İcra kanununun mu
addel 3890 No. lu kanunun 12r. net 
mııddesine tevfikan iµotck ııahlbl a
la<"akl ılar ile diğer allikadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin iebu gay
rimenkul üzerindeki haklarını ve 
hususile faiz ve ması-afa dair iddia. 
!arını evrakl müsbitelerlle ON BEŞ 
gün içinde mcınurlyetJnıize bildir
meleri lazımdır. Aksi halde haklan 
tnpıı siclllerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaştırılnıasınriaıı 

hariç kalacaklardır. 

Şeker ve Cümhuriyet bayramla· ' • 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' • 260 > 1,000 • 160 > 20 • 3,200 > 

rında günde iki tayyare kaldırıl· ı 4o > lQO > 4,000 :t 

ması da temin edilmiştır. DİKKAT: Besaplaran~bki paralar bit aeDe Jçınde 60 !ıradan 
Yoksul Çocukları •taeı düşmıyenıere tkrami:ye çıktığı takdirde % 20 razıasile verıı .. 

Himaye Blrli jil 1 eektir. Kur'alar senede: 4 defa, ı EylCıl, ı Bırıncikinun, 1 Mart 
n 1 Ha.zinn tarihlerinde çekilecektir. 

Yoksul çocuk.lan himaye bmi· ı ll•••••••••••••••lli•••llill••••••I 
ii parti bin smda .. bir top!antı va_ Hayvan Sağlık Memurları ve 
parak Bayram munaaebtılc yapı-
lacak yardım itlerini görüfTl'lüştür. Nalbant Mektebi Müdürlüğünden: 
Odun beyannamelerl Mektebin 941 mali yalı ekmek ih tıyacl açık eksntnıesinc muayyen 

olan gününde verici çıkmamı!J olduğundan eksıltme 8/11 / 041 pazartesi 
ırüntl ıaat 14,30 da icra edılmek u zere on gıirı sonraya uzatılmıştır. 
Şartname Selimıyede mektepte çalışma elin ve aaatJerınde gorulebllir. 
Verıcılerin be111 gün ve saatte teminat makbuzlarıle aranılan vesaıki 

himilen lııtanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhaııebeclllği bı-

muzuna mektupla bildıriln:ıcıi. 

~irlneit•trlD ı Sah 

Ull'Jff. 
Raaa:ı:aa 

29 

Gila • 'l9C 
21 

1357 
l<unıl 

tel te,rt. 
8 

Hızır 169 

\.aJUll• 
Eunt VautJ 
s D s. o. 

Gli11•t 'YarankU 12 S9 J. 19 
Ôjl:ı J6 08 ıı 59 
:ktadJ ~9 S7 ,, S9 

Ak.fa• 12 O{ı n '11 
Yat11 1 u 11 SJ 
laaaak CYarıak!) 11 2J 4 40 

Recaı TURUL 
Emin TANAN 

ıtühendıs Enver ADAKAN 
Mühendis Haydar Sallh TOKAT, 
Mühendis Nıhat GEYRAN 

.naha fa-zl11 malümat almak iııtiyPn
lerln 94/15 dosya No. ile memurlyı. 
timlze müracaatJan ilan olunur. 

Daktilo aranıyor " 
Reyoğlu Dördüncü Koterliğındc 
e ki ve :yeni harfleri bilen bir 
daktilo bayana ltııum vardır. Ga. 
latıııfa Mt'rtf'bımı sokağında Dör 

düncü SotmiA'e mt\racaat edU. 
nıesl. 

20 • 10 - 941 muamelul 

Ellerindeki odunların miktarı· 
IU bildirmeleri için odunculara 
:Verilen mühlet bitmişu. Odun_ 
truların verdikleri beyannameler 
tetkik edilmiş, noksan görülmüt· 
tiir. Bunun üzerine gelecek ayın nasında toplanan Komısyona gelme teri. (9293) •.:..-------------- Londra 1 Steril• 1. ı 2 

Leşine kadar olmak üzere oduncu !!!* ~'!!z~=x=x-!!!..~~!!!!-!!!"'!!!~"""!!!"""!!!!!!'!!!!!'!!~!!!'!!"""!"'"""!!!!!!!!!'!"""!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~""!"'~!!E!~~~~"'"""~"""!!!"""!!!~"""!!!~!!!'!!~~~'!'!"""!"'~~-~~~-~-!"'!5"''~!!!!!"'~-----~~~~'"'!!"~-.... ~~ .... """!!!!"!!!~....,-

lara Yeni bir mühlet verilmiştir Büyük zabıta romanı : 40 1 Bu sıra KEııyonun ıesi duyuldıı 1 dı Bir uey ifı.de etmez kı. 1 Kenyon .homurdandı: 

Nnyork 1110 Dola.. JS], 11 
Cene'lre 100 tı" Fr. -. -
Madrlt ıOO Peuta 12. 89 

Oıinüp baktım, elini sat cebine sokaı - (Hejaı: • Hicazı Aıabis•an•ıa - Son ı•a?'ı;a:yı da Dow kuııdı!li 
Bir ketll 26 •eneye ı: ~ k.•n : bıı ha vatın 1ı ısmldır. ıçln ıınklamı,ı olacak. 

mzshkOm Oldu l 'f • 11 -, •• -Y~.'W .,.. ı - . 1n Yok olduğunu kim ıöyledt, diye - Malum . Fakat diyorum ya, Müddeiumumi ile Kenyon'un yüzü. ESHAM Vt: TAHViLAT 
Buna (Huswi) - Sevdiği ~~ t.. 'J....:.. ~ kf -Ye - ' ıırıtıyordu. Cebinden çıkardığı b'r bir mllna ifad• etmezi. re b.aktım. ; .Mister Lane'ın ıözle ine 

.._ _ _.. b -'·- b k. k k - ---- k M L • tı. k d lkr•nılyıll ·ü~d• s 1918 l'J.65 -.ıııuım alfA<l fr ere kn ıska- __ ~ ~ BÖLENT BULAK,C .;_ utu parçasını ııter anca uza ı. MI.ster Lane> asabilcşmışti: pe e ınanınamış görünüyorııırJı. YüıdeS .,{gs3 EraaDlA.e.C. 20•40 
taarak öldüren, erkeği de öldür- t: Bunlar, bulunan ıkincl parça Babamın ytizündc bıle 1Uphe çl'tgl:e. 

Yokoh•· 100 Yen 
S okho • 100 !ı veç kr SO 7!1 

- Bana gore çok şey lfade eıleı-: ., 7 9J4 Sıva .. En11r11ml - -.-
Jajyc teşebbüs eden Eyüp oğlu ıle btl'bırleı ını tamamlıyorlardı . n vudı. 7 :ı ili 7 20 60 

- Blrincid.: (H E), ikincide ı~e ler araştırmıyı başladı ve nihayet Bu meselenin burada bitnwdiı\'ını •· " 
Psman Albayın duru•ması yapıl - Fakat buna rağmen kutu tamamian. Hı pınıiz suamuo, düşünüyorduk. Aaıdolu Demlryol.a 1 .... :J 49.-

., \J A) harfleri var. Dogrusu bundan nazarlarının bir tarnfa takıldıT.ını güstt'rirl. 1 
ctnı~ ve katil 26 ıene a<nr hapıe ti mamıştı. BI( oyuncak aandığa ait tılistcr Lane blrdeııbire: t Ba,kaaı aama -.-

0· bll"IJey anlayamadım, dedim. gördüm. Oraya douru ıleriledJ ve •·o· . N d k i ti ? A t ç 
.sıahkıiwı edilmiştir. • "' vlduğu ania~ılan bu tahtaların ti\. - e eme e yorsunuz • - l\lcktııv nerede? diye sordu. 1 •• lıveato -.-

Jılieter Humt : '"do bir rafın üzeıinde duran bü•yO'· 1 l R ht d ı.. t "' rnamlanması için bir parça dahil ek. - Demek ıtedığıın ,udur : Kutu. Kt>nyon ccp:erini karıştırdı ve çı. ı • 1 ım O• n aa repe - .-Hazin bir l&f&kkUr - Bunlar saçma şeyler, canım, de. 

S ,..11 b-'--~ k f dl. İki bar! ıştc ... Ne demek olar.nk 
ev,,... ....... uızın vu uu ve atı ki 

•Iayısil cenaze merasinıine iştirak 1 ... 
iden, gerek bızzat ve gerek yazı ile - (J A ), ~manca, evet, demektir. 
.-cılaıınıu:a iotirik etmek 16tfunda - Eh .. . Jşte bunda blıaz nıina 
~unaıı muhterem zevata ve azız 1 var. 
'-..uaıımı.za sonsuz IJUkrnnlanmız.ı Mlı:tH L.ne bana docıdü: 
-.rız. Oğullan Paticn<:C' yavrum. Bu hl\rl:er, 

Ro "• htı Dff macımu •MlA plcrı mtılıım l.uı şc~1n ıaııııht.aı ıdır. De-
11...t; ve Cfl'fll.U Ak«r kcı 'cUfltr. 1 tcıı son '' ~ozleı ılc od .. da bır ştıy. 

bir liiııat kitabını karıotırmıya bat- c k d.J.' e ıerl alk gelıyordc . nurı eon parçası kıme gidecekse o da kartlığı bır kağıdı ihtıyar hafiveye .,ar -qtrı:a n - .-
1.ımışt.ı. ld ~ -=-===ı.ı Mlster L&ııe: ö üıiilecektır. Bu &on par~a uıc:ııu . ' uzatu : 1 - ,u .. +ı 1 

Her halde H. E. J. A barfleritıin - Şimdi baktıtım Iüııat kitabına 1 de d(I (Z) harfı olduğu unlıışılıyor. -:- Yazı nıat'aaının üzerinde bııl- ~Si harici 8 lln fjyab U 
ne manaya gelebilecetınl araıtırı}or gfüe iıı .. illzcecıe (Heja) ile başlıyan - Acaba 111uhakemenıı doj'ru mu? d11m Fakı:ıt hır nll'ktubun buluııdıı. - -
du • a...-.ıı,. 26 u.-~ 9.> ...: .. 

bır tek kelimi! var.. . - Zanne<ieılm. E\•ve.kı de' ıl!n~ ~nıı nere1eıı bıllyordunuı?. 
l\lu:ter Lanv bir müddet liıgatı lıak 

tıktan sonra: 

- Tıpkı c!uşündüğuın iıbı, dedi. 
Pakllt ne :y1111k kı, kutunun öbür par 
cııaı ehmiz1.., detll. 

Kah• JkfAlıııkllk 115 .. 00 .. 
Dayannınıyarak al>alinti kestim: göu, neticcnb bu olmaııı liizım. ! ... u.. Bu sırada Hume Kenyon'a çıkııt.·. ..,. 1 •8 .. füç. a ha "'l'aıaı ~ <•. .. , 
- O da?.. . tımıın parçaluı kime gıtnıışse c öl. - Bi r r.ıektııp bulduğ·unuz•ı ne. 
- 1 HeJ.ız) dır. (Hicazı. duruldli. Ş1mdl son paı-çı.ı kıı!:yor. -f"ı: bana ıı "'lemertlııiz? dedıkrt'rı Sahibi : Z. T. EBÜZ?.ll' A 
Müddeiumuraf Bume: Herhalde bu da bırıaıne ııonderılt'. tcnra mektJl;u ı.ılıp okuınıya ba,ıı. N.:şr!Jııt Müdura : C. B.iB4N 
- Buluşunuz dotrıı bile olH, de. 1cek jıla. (0.... Wl//r) Bu6ld~ 7er: Mat•ı l&BLiı&IY~ 


