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İYİLER 

... 

Pazar 21 EylOI 1941 

Bü. telılilcenln lıakikt Malıigeti 
•nl111ılınc• oadan duyulan korku 
azalır. Burke 

Ostad Yahya Kemalin bu. enfes mOsahabesi 
bugün fcvkaUlde zengin münderecatla cıkan 
Foto Magazinin (40) mcı sayısını ııüıılemektc
dir. 28 büyük sahife • 40 daıı fazla rcslm. 

MOST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O (Şerhi 2 inci aahüemisde) 

-. 

Günün yazısı ....................... 
Fı:-ansada 

patlayan 
tabancalar 

Alır.an atk•t l~rl bir J.'tıı köyünde 

IRA N 
tamamen 
işgal edildi 
Eski Şahın bütün 
malları hükumete 

devrediliyor 
-

(D d ·o gazetesi) - frıın tama. 
al ~Uiz ve Rus işgali altııın gir. 

men ng ı 'li ve R s-
• ~ bu:unm:ıktadır. ng. z 

;::· Bcndcrşah He Bcnde~şııp~r nra. 

KİEYF'de 
çok şiddetli 
çarpışmalar 

cereyan ediyor 
lngilizlere göre 
oaziget müşkül 

Leningradda k l 
düşman tazyikı 

haf lfledi 

dnki demiryoluııdıın ıızamı derc
sıı~ istif"de etmek için çahşnıakta
ce e Tahranda çıkmakta olnn 
dırlar. n•cınu scıh.if~ ı, Biclıtn '/ de) Veni lra n Şahı refikulle 

fD ......... .... ..... ........ ...... ........... , ••• , -·········· .. ·········· .... ························· ·············· ··················· ............. . 

İzmir fllar kapandı 
------~~--~~~~--~~--~~~~-

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

~ . 
l{!JRSı< , 

ESI\l ORDU KUMANDANLARINDAN 
(Y~zısı sahife a, aUtun 4 de) 

Mühim bir 

keşif 

Grip'in mik robu 
bulundu 

J,e Cap, 20 (A.A.) - Cenubt Af· 
rlka Tıbbt Keşfiyııt Bürosu Müdürü 
doktor Oluvcı· bugiln yaptığı bir teb. 
liğde tıp tarihinde ilk defa olarak 
cnfloenza · (grip hastalığı) mikro
lıunl'n tecrit cdllmlş olduğunu bil -
dirnıiştir. 

Bu netice Kap şehri tıbbi aı ııştır
nıalar enstitüsünü tarafından elde l 
edilnıi~tir. 

Maretal Budl.anf 
Araştırınalnr 1918 senesinde bü • 

tün dünyaya tahrlbntım salmış olan 
bu hastal.ğm tekrar ctmeınesJ mak
sndllc :Milli Müdafaa Nezaretinin 
hususi tal bile yapılmıştır. 

. , 
Bulgar ı standa 

huzursuzluk 

Hükümet 
harp ha l i 
ilan e tti 

Dobrucaya inen 
6 Rus paraşütçüsü 

öldürüldü 

Mareşal Budienni 
azledilmis 

Budapqte 20 (A.A.) - Ofi: 
Budapeştenin gayri resmi mnh. 

fillerine göre Mareşal Budienııi 

Dnieper hattının 1tesi1mes.i üzeri· 
ne vazifesinden azledilmiştir. 

Mnreşal Budicnninin halefi tayin 
edilinceye kadar cenup orduları 
grupu kumandanlığına Mareşal 

Timoçenko getirilmiştir. 

Garp çölünde 
lıarp hazırlığı 
Londra 20 (A.A.) - Rcuter 

ajansının gnrp çölündeki muhabj. 
ri bil@iyor: 

Garp çölünde harp eden impa
ratorluk kuvvetlerfrıe İngiliz ve 
Birleşik Amerika fabrikalarından 
mütemadiyen hücuın arabalan 
toplar ve tayyareler gelmekte: 
dir. Mnamaf ih •on aylar znr
fınd~ düşmanın da ehemmiyetli 
takvıyc kuvvetleri aldığını göııte
ren sebepler vardır. 

K İYEF 
bölS!esindeki 
imha harbi 
bitmek Üzere 

R umen kıtaları 
Kırıma girdiler 

Leningraddan 
radyo ile imdat 

i sten iyor 

Nakil oas ı ta l arını 
salanlar 1 O gün içinde 
alak adarlara malumat 

verecekler 

Ankara, 20 (Hususi mubabiri
mlzden telefonla) - Milli müda
faa mUkellefıyeti kanunu mucl, 
blnce tahrire tiıbi nakil vasıl.ala. 
rını başkalarına sııtanlnr veya 
herhangi bir suretle elden çıka. 
ranlar koylerdc ihtiyar meclisle 
rlne, kasabalarda milli müdafaa 
mOkellefiyetf komisyonlarına 10 
gün içinde blldirmelcrl lüzı..mu 
hOkOmetçe kararlaştınlmışur. 

Bu mecburiyete riayet etmiyen 
!er cezaya çarptınlacaklardır. 

S aatlerin i z i 

i düzeltin~ 
DUn gece yarısından 

sonra tekrar k ıf 
aaatlne avdet edlldl 

Dun gece sant 24 den sonra trk. 
rıır kış saatine avdet edllntl~tlı·. lla 
itibarla dUn ~-ece aatlerıni biı r a
r.t geril c almamış olanlar bu ı:nl <ılı 
d rra l natlcrıııi nyı:ır ed l'l'k d u t
n rlld lı !er. 

(Sadyo gazetcsı) - Bulgarle· 
..nı da lıir huzursuzluk devam et. 
mektc olduğu son gclen haberler_ 
den ımlnşılmaktadır. Huküınct 
Bulgnristaııda harp vıızl) eti o}, 
duğunu ilin etınitıUr. Gazetelc.r 
lhılgnr menfaaUcrinin korunma. 
sı içln bu gibi tedbirlerin alınma· 
sının çok lüzumlu olduğunu yaz
mnktadıı lar. Rus - Bulgur mü
nasebcUerlnin gergin bir safha 
içinde btılundnğu ve iki devlet a. 
rnsındn bir h:ırptcn ciddi surette 
bahsedilmektedir. Fakat harp 1. 
liinının Bnlgaristandnn ziynde 
Sov) et Rusya t. fından g"IC<'e. 

lngiliz deniz kuvvetleri tarafın 
dan İtalya ile Afrika arasındaki ı , 

muv~tıa~ayı tc~i? eden . Mihver EDE 8 L ıı R Q MA 
gemılerıne verdınlen zııyıat ltn1· rm tt • , 

l yan gayre.tinin ehemmiyetini isb 1 ).'akında 
1 etmektedır. I 

1 ı.rlnc de i~.nrct olunmaktndıı. 
1 (Devıırnı sayfa -3, ıUtun 3 de) • başlıyoruz 



E Salaife: 1 

ı~~ı 1~alkl~IZln nazarı dikkatine '[~~H~A~~~/~~~A~~~~~~~)f.~u.~veh~p 
Toptan muamele-lzmir Belediye Türlcçeai
Boğaziçinin temizliğine dair -Hayvanları 

himaye mantığı 
J 

Zahire fJe bazı hatJagici 
zaruriye maddelerinin 

f igatlarını bildiriyoruz: Toptan muamele ·aoıazlçln temız11aıne 

dair A lmaa • SoYJ• laarbinln Dk 
deneainde, Almanlar cllinsk'ı 

aldık. Snıolens~1 ıtldıb lJh... di· ı B oğaziçl iskeleleriDia u kadar 
yorlar, Sovyetler bu iddi~lıar: tekzip pıs oldufu malümdur. 

Al!§ verişlerinizi bu fiyatlarla 
yaparsanız aldanmazsınız 

Ticaret Vekaleti havayici 
zaruriye maddelerinin aatı,la· 
nnda ihtikara meydan ver
memek ve halkın aldanmasına 
maru olmak için birçok mad
delerin toptan ve perakende 
fiyatlarını tesbit etmi7tir. Hal
kımızın alışverişlerinde aldan
mamaları için en :z.iyade istih
lak edilmekte ,..,Ja'l bazı mad
delerin fiyatlarını ve bu fiyat
lar üzerinde vukua gelecek te
beddülatı muntazaman netıe
deceğiz. 

Mercimelc /iıatltu1 edlyoı !ardı. Şırket memurla 
Son zamanlarda S E R V E R B E D İ rından birine eor-

iı;ı tersıne donmüı aum: 
tü. SovyeUer cÇer - Yahu! .. Bara -
nıkov'u tahli3e ettik, Kt>nneııçug'u lara hiç şüpiııgc vu. 
tahliye ethk> dı~odar, .~in anlar da :rulm:ız mı' 
u 'l/l!l'la dı. Alman zafcrlcıini Ru Ef ~· d 

1 it°ıdfla •n. an ogrcn\orluk. ı -
1 

d en,,ıüm.W B•.< 1
' 

Bu iL kal-deliğin ~8 ı c. r. " n °· 
~ ım rı Kh.efııı zaptın. gaz pııı. Ttak ıı u kı

d n sur 'ra anlaş ld : yılnra, şu depolara ... 
\iman tebllı;lcd, es. Sonra halkımız da 
kıdem de Jıapt.klar) pc·k temı::llı:o riayet 
gibi, toı•tan eş~ a a- etmez. Be>~ d:\k ka evvel aüpCirOhm 
lan majj:ııala"ın fa- yerde fıncl k kubuklıın, ıeftali çe
l .ıl 11111a Lem:cr bir kir IE>klcrı , ıuı ı·nıız. 
t rzdn, y. lııız huyu'< Memur, bhlııci mr.vkıin ırtılnrın-

) 'kftnları haber vl'rl)o laı; blr kaç dan bn ınde otm ı. uş, bir dllım kar-
hr n zaptı, bır kaç biıı ıluhııı ıg· puzu S!Öçıırcn vatarıda':'l:ıı u 111 birini 

Unaın olannınSJ gl ı tcferruab bil- gos rrlı ve su,tu. 
dırmiye lüzum g rm.ıyo '.ll. Tlca - J~ııl.acan karpuzu yedikten sonra 
":re t toptan muam le ile p.•rnkende k bıığtı.ıu eı lir usııkaeık yere hı. 
.fark. rnk verdi Mcınunın biraz hakkı 

r\lman usul ı aıtık vazıhtır. Bun- vardı g:-llba: Heın Boğaz pls, hem 
dan sonra da şark ceph ıııln b .. zı 

1 

de baztlanırıız ı> ıı boğaz! 
lnsımlarınd:ıı hıırekit uzar.' Alman - Havvanları himaye 
lar susar, h:ıı p karnnlık bu· şekıl a- ı 

FaJulqe fiyatları: 

Tem iz ve yüzde 8S randı
manlı lı::alburlanmış yCfİ) mer
cimeklerin toptan kilosu 21. 
perakende 24, kırmızı merci· 
meklerin kilosu 13, perakende 
1 S kuruftur. 

Pirinç figalltırı: 

Pirinç makineli toptan 43 -
44, perakende 47-48, Diyar
bakır pirinçleri toptan 40-41, 
perakende 44-45 kuruttur. 

8 ak.la figatları: 

Toptan 10-1 1, perakende 
13-14 kuru9tur. 

P~gnir /igatlaru 

Mürakabe kamısyonunun 

bru, acele b kumlcrıien çek.inmeli manh§ı 
,,. iatu~yı beklenıelil ı• stanbalda bir hayvanları himaye 1 

lzmlr bftledlre cemiyeti vardır. Harp cephele - ı 

Yumuşak ve Anadolu sert 
fasulyelerinin kilosu toptan 
19.5, perakende 22,5, sert ça. 
1ı fasulyeleri toptan 20. 5, pe
rakende 23,5, Toro! tootan 
24, perakende 27,5 ve R::re 
fosulyeleri toptan 2 7, pera
kende 31, Dormaııon mallan 
toptan 29, perakende 33.S. 
barbunya toptan 1 5, peraken
de 17, Karadeniz ufak toptan 
16, perakende 18 kuruştur. 

son tesbit ettiği fiyatlara göre 

en iyi cinsten yağlı beyaz pey

nirlerin toptan kilosu 62. pe

rakende 75, kaşar peynirleri 

en iyi cinsi toptan 1 08, pera· 

kende 130 luırufbn, 

Türkçesi rinde her gtın bınlerce insanın ka -
!ası patlaıkcn, canı çıknrken, l•u 

clzmtr Entemaııyonal Fuan gazi_ 1 yufka yürekli cemı- ~ • • Nolıııt /igatltırı: 
aosuda ckspozanlar ~ereflne ziya - ı yet, aman tavukların \\\1(\f" "'1/~ 
feb verildifini gazetelerde okudum. başı apğı gelmesln, ~ :~ • ~ Temiz ve natiirel nohutların 

T rnak içine aldı- aakalann, floryala. toptan kilosu 15, perakende 
Et /igatl11n: 

fım Ibar le üç türk. rın kanatlan incin - 17.S. 28 numara kalbur üstü 
te, d<Srt !ransızca ke mesin dlye her ta nohutların toptan kilosu 17, 

Karaman 5 7. 5", Dağliç 62,S, 
Kıvırcık 67,5 kll!uttur. 

Uıne var. rafa mfifettişler sal 
İkiden biri: ya bu dınr. Bu tezada sık 1 perakende 19,5, 30 numara 

ibare, bir kelimenin I ınk lşa:ret edılir. Ce. '"- kalbur üstü ispanya tohumu 1 
.ıarurt 1stisnnslle l vap ta ,udur: «Tahıl ... Zavftllı hay- nohutlar toptan 27, peraken- Toptan S,S perİıkende ' 

Kömir figtıllarv 

baştan aoağ• t~rk~e vanlar kenJilerini mfida!aadan aclz.

1 
de 

3
, • ._ru·tur. 

vazılır ve clzmır dir.> ;...;;.;.-.;.-.;,11;u;,;,;;.ıyı;;.,;;,;. _______ k.,u.,riiiuiil7~tu;,r;m·---------ıııii 
allle le arası panayır gazlnoaunda, Siz denlnh: ki: 
teşhir edenler ferdine ziyafet verU- - Pek gflzel ama kendilerini mll-
ıniıtir> denir; yahut yine bir keli - dafaadan iciıı lctieük mlllP.tlerin fle-
111enin zaruri lstısnaslle bu ibare ı tüne saldıran büyükleri ''ar. 
baştan baıa :fransızca yazılır: ! Bunun dn ceval:ıı hazırdır: 
cSmyrne lnternational casinosunda - Ne yapnhm? Onlara karoı e-
uposantl honeuriine banquet veril. limlzden bir ,ey gelmiyor. 
alştir.> Siz coıarsınız: 

Jkincl tekli nefret veriyor, değil -- Allııh Allah! ... dersiniz, ıWı et 
1111 • İzmir lieledıyeııi emin olsun ki ve balık yemez misiniz? 
cEnU>rnasyr .ıl fuar> ve cekspoıan- Bunun da cevabı hazııdır: 
la k i le inin uyandırdıktan - Hem yeriz, hem de himaye e-
n f t te uvdan aşağı d ğlldir. deriz! 
Turk Jı n r mızın gayret11 m!inlspa· Küeükleri yutan bü~r\lk m1llctlerin 
Ut ni hemen asaure ederim ki cevabı da bundan b:ışk:t bir ıey m t 
•t- onısa! SERVER BEDi 

············---···••11••••·········--··· 
Amanullah Han bir tUrlU Sovyetlerle · 

anlatma~• :rana9mıyordu 

- Afıaıtlıtan İngili&lerle Ruslar 1 ideta bir mfistemleke haline koyu • 
araaında aıkıımıı lıir vaı.iy6t.tedir. yordu. Hattl bu muabedenın bir 
:Ne ozd1&1>u, ne de bugunir.u ı;eraıte maddesinde A!pnistanı hariçte in. 
8JSUD, nıuntuam bir lıül.unıet.i var. ~ılterenın temsıl Ytı Afgan ıiyasetinl 
Gır. lhıynelmilel ilemden t.ecnt edıl. lngilızlcrln tedvır edeceti açıkça 
ml§ bir haldedir. Ben sıze muntazam kaydedilmişti. 
Wr ordu ve asri blr hfikıJmet kura- Aınanullalı Han bir etin Cemal 
catım ve beynelmilel ii.1°mın ufukla- Paş.ıya dedi k : 
l'lJU açac:atım. Bunnn için sızden on - So,7etlerle muahedeyi imzala. 
~· u.tem..yoruın. Karıınıaa ı;ıkacak mamı istiyorsunuz. Fakat bu mua • 
lıter tıirlü m(işkillatı, Turk ıabi~leri- hede imzalanınca Sovyetler Afganis_ 
JÜa ellle tensik .,.. tar~ edılecek tanın her tarafında dilt>diklert gilıi 
elan ordunuza dayanarak yeneceksi- koıısoloshaneler a~acaklar ve bu kon 
aıs . .Bana itımat edenents muvaUak soloslar memlck t mlzde Bolşevik 
elurauaus. ı P'"Opagandası yapaı.:aklaıdır. Ben 

Emir, Cemal PaşRyı uzun uzadıya boyle bir muahedeyi nasıl tmzala-
lfnledildıen sonra, :fıkırl,.rlni kabul I nm? 

· ett1 ve ona kucatını ll(tı. Paşa da Bu yeni bahane karşısında Cemal 
lıunun üzerine, yuknııda da k ydct.. Paşa, Surlç Yoldaşı, muınıede inızn
m.lş oldugum veçhılc, maıyetiw'eki landıktnn soııra S Vy('t er n. k ıı o. 
sab1Uerle ukeri tensikut.a ba !adı. lo h neler ihdası l'ih~Une gı ıh'~ • 
Ruslardan aldı ı para ıle zabit eri- c kle;ın~ datr Afl,"Bn huk metıııe 
nin maa~arını munhızaman veriyor resını hır taahhütname veı nı ~e razı 
da. Bu sayede fakir <ıl.in Afgan ha- etti. . 
&ine&lne hıç har olma)ordu. Fakat yeni yenı bahaneler çıkı • 

i yordu. 
Fakat o sırada nııllzlerle aramız 1921 e ı h · "0 ı 

1-1 daıı.'ld' t il ll ·sı 11 nes ıızıranının _ ne 
...,., vıı. ı. il z munıe 1 sıyası -"n1 s 1 y ld ı•- 1 n 
S H · D bbs h p K" ı ur ç o aş, '-A'ma .-aşanın r. enn o , emen ııoa.l a • t 
k h ld Kibltd ki V t 1 muavlnı smet Re .. ·e sorın ışLu: 
arvı cep e a 1 e .. !' e., ?\a ıl, ·ı ı Tılkh n misiniz;? Mu 

l'ln çoğurı~ 'kendi taıaf 1111 çek 11 ye, ahedc imz; ı ıınrak nıı? 
hatt Harı e Nazırı Mahmud Tıır- A t k t t B d r ı sm ey e usamnıı ve 
sı Han ıle !'aşanın arasını açmıya . 
ın "f-'· old c:- t R b<:zmiştlr. Bı atercddlit cevap veri • ava.. ... u. • ovye ıısyanın 

Ka 11 siyasi m messıll de Surıç YoL yor: ft' t •-t 
1 • - ım:ı ewu yorum 

da tı ( ). Paşa tablatile Surlç Yol- ....,h k'k l d ·u t d" bl 
• • r u a ı a oı a a ı ma e umez r da la te ı ıkı m al etmış bulunu • l ti 

7ordu. Fııkat vakta ki Af an• tanın 
1 

~~::~ı tıffan da b zı et k 
Sovyetlerle bir muahede akd tmesi 

111 1 
d C 

1 1 
u va Y ar 

r. a, ı a nnın ısrar v taz. 
m le 1 ortaya çıktı, işler birden - vıkine d n k h k 
bi • ıı) ııı a aren ne a-

ro kan tı. par.mış. k ' ınl h • yapmış e 
C nkO Afa;anfstan ayni zamanda su nu Lu. O 1 ·ıılar kı, telefon bile 

fngiliılerle bir muahede akdine ça- 1 mez olm t.u ! 
lııııyoıdu. Cemal Pcşa ise evveli Cemal Pa n çalıştı çab ladı, Af
SovyeUerle mn~ 1~ eraitle bir mua- ır:mic;t:mın r mi dıli franlceyi ç buk 
hede yapılır a, on-lan sonra İrr.,.ıl'z- ö rC'ndl. He •un b zwt kıta tı tefti 
krle daha uygun, Afg&nlstanın me- l"diyor hcr i le yakından l "ık d r 
11afilne daha elvetloti bir muahede oluyor: fııkat her veye rn k 
akdJne mnaffak olanııbilece~ni ile. ıuıfta muahede işite men~ul bu unu 
rı ııurilyor ve bu noktada ıarar edi- yordu. Nit '\yet bır gün Amanullah 

Mektepler ayın 
25 inde açılacak 
Talebeye okutturulacak kitapları 

Maarif Vekaleti tesbit etti 

Lise, orta ve ilkokullar 25 Ey-' Kanaat notunun tesbitınde, bu 
liilde açılacaktır. Yeni ders yılı, bir ay zarfında okutulacak drr -
o gün j(k derste Mdnrif Vekili lerden talebenin alacağı notlar 
Hasan Ali Yüc.elin bütün talebe- da nazarı itibare alınacaktır. 
lere yaptığı bir tamimin okunma- Bu yıl, ilk, orta. lise, öğretmen 
sıle başlanacaktır. Mekteplerin sanat ve ticaret okullarında oku
erken tatil olması sehebile tamam tulacak kitapları Manrif Vekaleti 
lanmış müfredat hakkınrla Maarif tesbit etmiştir. Kit.:ıpların fıyat
Vekaleti şu kararı vermiştir: ilk ları da belli olmuştur. Yeni ya
okullarda yeni ders yılına girer- pılan baskılarda ilkokul kitapla
ken öğretmenler sınıflannın umu- nna geçen seneki fiyatlara naza
mi seviyesini yoklayacaklar, ge- ran ~o l O, orta öğretim kitapla
çen yıla ait hangi deralerdr. tale- rına da % 20 zam yapılacaktır. 
beyi bilgisiz bulurlarsa yeni sene Fiyatları yükseltilen kitaplar 
programına geçmeden önce bu üzerine; yeni fiyatlanna göre 
maddeler üzerinde duracaklardır. etiketler yapıftınlmışhr etiketsiz 

Ortaokul ve liselerde her öğ- kitaplar eaki fiyat üzerine aatıla
retmen mektep açıldıktan sonra caktır. 
üç gfin içinde, l!Vvelki sınıfta Geçen aenelerde basılmtt kitap 
okutulmaİnlf maddeleri teabit e- lar bu yıl da kullanılabilecektir, 

öğretmenler ellerindeki yeni budecekler, bu madclelerin ana hat-
kılara göre deği~iklılcler varsa 

lannı 28 Birinciteşrine kadar ta- bunlan talebelere not ettirecek-
lebelere öğreteceklerdir. lerdir. 

Amerika Başkon
solosu Valiyi 

ziyaret · etti 
Amerikanın lstanbul ba,konso

losu dün sabah vilayete gelerek 
Vali ve Beled'ye Reisi doktor 
Lulfi Kırdan ziyartt etmiştir. 

Befediyed• 

Yapılacak 
kaldırımlar 

Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Be
şiktaş, Üsküdar ve Kad köv ka
zaları dahilindeki ana yolların bü
tün kaldırımları yaptırılacaktır. 
Bu işe 30.000 lira tahsis edilmit
tir. * Temizlik ifleri - Belediye 
temizlik müdürlüğü için bir ro
morkör yaptınlaeaktır. Römor
körün motörü için 1 3195 lira ay
rı'mıştrr. * EMİNÖNÜ MEYDANI -
Eminönü meydanının etrafına a
ğaç dikilme i kararla~mı,tır. * KACITHANE YOLU -
Hürriyetiebediye • Kağıthane yo
lu parke olarak yaptırılacaktır. * iSTİMLAK - Haydarpafa 
lisesi yanındaki baraka ve dük
kanlann istimlakine başlanmı~tır. 

1'emenniler-....... 
••••"'9•• .. 

Vapurlara girerken 
çıkarken 

lnt.zamsızlık 
Üsküdarda .nuallim Nilıaddan 

aldığımız ınektııpta. detıUiJ1or ki: 
Boğudan ve Üııkiıdardıın gelen 

Şirket iaJlurlarının Köpruye bı-

1 
raktıkları yolcular, şehıe çıkabil. 
mek !çın bırer dar merdiveni 
tırmanmak mecbarl1etindedlı-
ler. · 

Bir vapurdan hazan bet altı 
yüz kişinin çıktığını, hattı\ a~ ni 
saatte iki üç vapurun yolcıılnrıııı 

boşalttıgını gözlcrinızin onüne ge 
tlrırsenlz, bu merdivenlcrın bu 
günkü ihtiyaca ne derce Y\! kadar 
tckabıil ettiğini anlarsınız. Hal. 
bukl, tam yolcular birbirlerini ite 
kaka çıkarlarken bir de bakanıı. 
nız ki yukarıdan da sırtında llenk 
kille, sandık veya ellerinde balık 
ıepetlerl lle aşağı in mi~ e çalı,an. , 
lar peyda olur. Ve bu, maalesef 
her gün, her ıaaLte tesadUf t..dllen 
insanı Boğazda otuı duğuna bin 
kere pişman edecek hallerden bi
ridir. 

7ordu. Hanı yakaladı ve ona adeta h lırdı: 
Aamanul!ah Han ile 6btlr tarafa - Tehlıkeden hıh:ıber gorlln yor-

lı:ap lmıı olan etrafının tesir ve tel- sunaz.. Ben tizi iki tardı keskin b'r 
irini altında kalıyor Ye blr titrlil kılıç haline getirmek istıyorum. Siz 
8ovye !erle uıl~ıya yanaıamıyor. ise, lltekinln berikinin sözlerine ka-
41o tn,.U'zlerin o •ırada telclıf ettik- pılarak dahıı ke kin ve imansız bir 
ini muahede .. rtlan Afpniltanı kılıç olduğunuza inanıyonun111. Hal

buki bir demir parçasından bapa 
bir teY detilainbl Anladmıa mı 
Hqmemub? 

(D...,_ THW) 

* HA VA GAZI SAATLERi 
- lstanbul havagazı 7irketi, g<ıZ 1 
saatlerinin azalması üzerine Ma
caristana müracaat ederek gaz 
saati getirtmek imkanlarını ara· 
m ştır. Müracaat müıbet netice 
verince)'ft kadar eldeki 300 kadar 
bozuk aaatin tamirile idare edile
cektir. 

Belediye; bir zamanlar yapıl
dığı gjbl baeı merdivenleri yalnız 
1nenelere, bazılannı da çıkanlara 
tahsis ederek, veya başk!l bir yol 
bularak bu derdin önüne geçemez 
mi acaba? 

~-------------------
AÇIK MIJHABEREı 

Ba11 Kemaletttıı lbak - Galata, 
Mumhane caddesi No. 18. Yazınızın 
derelne bazı sebepler dolayıalle im· 
kin JQktar. 8a11'ılar. 

d 
gayeleri 

1918 de Leningra ~ ~~"7.::5:: 
r OO•> IODra eD biiyiik Sot'yet cümhuri

' Jeti uu.~ --- KiF O zaman Petershurı İ•mİnİ taşıgan •• ( Dnieper) in ,.rkında büyük bit 
A vru:pad. ıördiiklerimin en ••htepmi ela.n bu çıe.,..._ ........_ w A.1ma11 

lnrnetleri ba telari sapteıhni·....,. ... ~luw 6tızı miizabrat için Osm•nlı uk8'netİllİll dir. 
.;,..; •imeuili ol•alc 6ilııti,ti-.. Şimdiki hKpte ilk defa 

Birinci tlüga lar6inin uçak 6r •/luınıu =:;nen..:..~-:..:=~ 
lu:tırlala.n h segalaatimi olcag•cııl"'""" 6-r•"• tir. s..... .sbri elaemmiye i 
-ıatmafı JHlc tle f a9dasu balmııgÖrrım. den .. n. nnar li7ui elaemmiy 

•ı ki eenedenberi Avrupayı kasıp da venlmelı: iHre İzzet Pa1&7a t.ir 
kavuran barbin en muhlm saf- telgraf çektim. Eşyalarıma naanıt 

hasını galıba Leningrad muhaııarası huyurulmaaını rica ettim. 
teşkil ediyor. Avrupada goıdügum Sefarete giderek, Se.flri Kebir H~ 
bukümet merkeslerlnın ht!pıurıden seyln Hılınl Paşayı cördük. Yılbaıı 

muhtqem olan bu k fi I olmasına raimen 
hl ~ Al Eski Mos ova •• r Hıtrldycde pasa • oe r _ ... r man. ... • 

lann eline geçer- Galip Kemali Söylemezog u ı>or:lnrtı\ılZı ~il.O 
~~~~- ~~~o~ 
sanayi merkeıılenuden birini kay • I • ııreket eden alelade Berlia trenin
betmlf olacaktl.r. Her gün defaaUa t ıle bize yer tutturdu •e on birde 
ismi ıeçen ve bu dakıl•ada Alman - hareket ettlk ve ferdas1 aabah Ber
Fin top ve tayyarelerinin ateşi al- Uııe ;ıı.sıl olduk. Ren evve.ce Adl<ıu 
tında :tıalecanlı dakikalar geçırmek- ı otelinde telgrafla oda tutlııuıtum. 
te olan bu güzel tıehri, ilk defa ola· Oı.eıe Kir:nce, ilk lşinı kapıcıdan ~I
rak, 1918 kinunuısan111bıde zıyaret. yalanm odama tıkarıl~ı mı. dıyr 
etmiJtim. Cihan Harbinin 'küçilc ık FOrınalı. oldu. Şakıı degıl, to~al~t 
bır aafhaaını hatırlatan bu ıiyast rantamda hem 7ıfre, hem de ellı bın 
seyahatin habrat defterimde yazılı lıra vardı! Odama girer girmez ilk 
kıSlmları~ı bir kaç makale ile sev- bakışta tııvalet çanwı~m rerlnde 
cm okuyucularıma nakletıneyi • ne 1 olmadığını gordüm; yureğ.m hop 
de olsa geçmiş fakat yallm tarihin etti. Derhal kapıcıya «8u .. yalan 
bir satın kabillnden. pek te fayda- kim size te~lim PttJ, ~iye telefonla 

b·-' d sordum. cMıralay Tev.ftk Bey» dodl. 
sız Utma ım. . d dl. Til k 

Allah rahmet etsin. geçende Tah· cŞimdi ne~ı>d;dır?> P m. c r ııe· 
randn vefat eden Büyıik Elçimi& faretin\! gıttu ceva.bını •erdi. He· 
Sua,d Bey (o tarihte Umuru ldariyo men Sefaı·ette Tevfık Beyi tele.fona 
Jıl.Udürii Umumiai ve Müsteıar veklll çagıl'arak: ..:ı:ş~al.arımı otel~ nak
idl) telefonla beni Nezarete davet Jetmek zahmetını ıhtlyıır. otmıı,slnla, 
t · ı· teeekkür ederim. Fakat bır ufak tu-e mış ı. 
«Şımdi Sadrazam HazreUeri tele. valet. .;antaaı vardı. Odada s<Sreme

fon ettiler Petersburgda rnttte.fikle- dlm. Acaba ne oldub dedim. cE!en· 
ıimlıı mu;.hbaslanndan mfjteşekkll dlm 1 Ben içlnde. para oldutunu tah
blr konferans toplanacakmıı. Al- min ederek otelın. k~ııına ke>ydar· 
manlar göndermişler. Bl.ztm tarafı· dumh dc~i .. Sevıncımden müm~n 
mızdan da ııizin riyasetinizde her olsa tellerın ielnden 1;eçerek bo~ nu
dah eden bir murahbu bnlunduta na atılacaktım! Hemen çantayı ka
h ld hl h etin cumartesi günl sadan çıkartbrdım. Açtım, b!lktım. 

ha ek ti rk eyrlaşmıı Hariciye l\a- Her eey yerindeydi! Genlt bir nefes 
are e anı • ld Elb' . d gi • k Se:fi 1 zır vekili Halil Beyefendi öğle üzeri a ım. ısemı e y~nere ır 

Nezarete gelecekler. emirlerini tellk- Kebir Hilmi Paşayı, zı~aret etmek 
ki ederııiniz. Harcırahınız filin hep- üze~e Raııchstrasse daki Sefarete 
si hazırlanacaktır. Hemen pasaport- cittım. 
larınızı vaptırıp tedarikatınızı yapı. Skk Kptlnu11UHB mll dça1'bfGl'"k Hgtınri(l 

•. Ha ı aşa, er n e u unan a • 
nıu dedı. clye Nazın Ahmed Nesimi Bey, Ca-

Ilir saat sonı a Halil Boy tarafın· vid Bey ve İzzet Paşa ile beni öf le 
dan kabul olundum (şimdi. Menteşe yemeğine davet etti. O gece de Brest 
l\Iclıusu). Cıdden hürmete. layık, na- litovsk sulh müzakeratına iwtlrak et
zık olduğu kadar kıymeth ve açık mck uzere Ahmed Nesimi Bey ve 
flkuli pek hürmet ett gım lılr zat Ahmed İ~et Paıa ile birllkte harö-
lan mlişn unıleyh, benı mutad gule~ ket ettiler. Gara giderek cümlesini 

;)UZile kabul ederek: cAlmanlaı ğ 1 dı.k b 1 u ura . 
f'cteı buıga Atinada birlıkte u un- • kıhunııuani nema: Sadrisam 
duı: nuz . Sefir Kont Mırbach tlya. Talit Paea, sulh müzakerat.na me
setınde bıı· heyet g<Snd 1 mışler 8 z • nıuı hcvetimize riyaset etmek üzere 
d n d · ist dıler. Avusturynlılaı ı.' 1 taııbuİd:ın geldi. Alman Hariciye 
Bulgnılııı da gonderıyorlarmıe lfor. !\Histe.arı Bu ehe, ve dnha b'r çok 
bıye, Iluhriye .,.e ~!aliye NCUlretle· zevat ile StctUner Banhof'da müıa
ı inden d~ bırc: muteha sıs refakntl- rünlleyhl istikbal ettik. Müıteıar: 
n ze verılecektır. Hemen hareket e· cRu muı·ahhaslarının mıiıakeratı 
decek iniz. Bu lçtIJ?adan maksad ne sulh~yenln Stokholmda yapılmasını 
oldugu henü~ malumumuz degıldir. tekHC ettiklerınden, konuşmaların 
Ml.ı bach eskı arkadaşınızdır. Orada muvakkaten durduğunu, ayni za
işin t!Sasına tabii ıttıla hasıl edere!: manda arazll meşgulenln de tahli
onunla _ te~.riki mesai eylersiniz. Al- ytıSını 'istediklerini> iöyledi. 
lah selamet ve muvafiakıyet versin> 6 kdnıınıtsani cuma.rusi : Sadra.. 
dedi. Nczaı-ettc pasaport ve harcı· zam Paşa akşam treııile Varoovaya 
rah işle~lııi yolu~a koyduktan sonra hareket etti. Garda, Harlclye Müıı
geç vakıt eve dondüm. Ça?talanmı teşarı : cRus heyetinin Brestli· 
huırlamıya baoladıın. Alelusul arzı tovsk'a gelmesine intizaren hareke. 
veci& etmek ii:ııere Batkitabet vuıta- tim·'Sl tehir etmeklliimk mlnaaip 
•İle Padiphtan millikat latemlı ol- olacağını> tıayledi. 
dutumclan alqama doğru Dol~bah- f kcixHPani pcua.r: Bulgar he -
çe aarayında Sultan Retadı sıyaret yeti murahhasaaı reisi Möa1ö Tehap. 
ederek duasını aldım. Ertell cumar- rachlko.f Soiyadan Berline ıınıvasa
tesi gllnü de Talat Pqa De Haı:blye lat etti. Alqam tıaer1 otele dyareti· 
Nazın ve Maliye Nasır veklU Enver me seldi. 
Papyı slyaret ettim. Ruayada bulu- '/ Uıuıaucnil ,_,.ı.n: llh76 
nan esirlerimiıı hakkında talimat ve· Tchapracbikof'a, otel des Esplanndea 
rerek. iadeleri kararlatırsa aarledll- de tadei siyaret ettim. Hariciye Müs. 
mek üzere ihtiyaten elli bin lira tah- teşarını görmekten gelmitti. Gece 
sis ettiğini ve bu paranın garda tre· ıı trenUe hareket ettik. Berline ge
ne getirıleceğini söyledi. Aqam, do- lir gelmez, l'efokatimde katip ola. 
kuz buçukta hareket eden cBalkan rak bulunan Akif Bey birdenbire 
treııile> Berline müteveccihen yola hastalanmıştı. Fevkalade ııoğuklar 
çıkt m. Ayni trenle, KaClı:as Grupu başladığından bu vaziyette Petrog. 
kumandanı Birincl Ferik İzzet Paş.11 radın havasına dayanamıyacağını 
(Sadrı esbak merhum) da Berllne gıt doktorlar kat'l olarak bildlrdıklerin· 
tiglnden gar pek kalabalıktı. Enver den kendisini e .. rlinde bıraktım ve 
P anın oylcdlği gıbi hakıkaten elli yer:ne başka birinin gönderilmesini 
bin Tuı k Ilı asını biner liı alık bank· Bcrlinde bulunan Hariciye Müııtefa
rıot olarak, is~aıl H~kkı Paş.a nıe~- rı Heşad Hıkmetten rica ettim idi. 
burudan v tosell~~ ettım ve eıCrenıın istişare muavinlerinden Bldl 'Beyin 
bulund~gu küç~k tuv~Jct çantama hemen heyete iltihak etmesi için 
\ cı leştıı tlım. . 1.cfu~atı~ndc, e~bak istanbula telgraf çekmişti. 
Pt·teı·sburg ataşcmllıterımiz Mirıiva 8 ka7tunusani aalı: Metrelerle kar 
Remzi Paşa, Maliye mufettiıler.tn arasında seyahatimiz sekteye uğra· 
~e~ Tuı han Bey merhum, Ha1 ıcıye ınadan devam ediyordu. Alexandrov. 
lstışBl'e muavinlerinden Akif Bey no'yıı geldik. Gilmrlik ve zabıta me
vnrdı. Vlynnaya kadar rahat, ve nıurları pa.Saportlarımızı muayene 
yıllda İzzet Paşa ile briç oynıyarak ettiler. Gece sekizde Brestlitovsk 
giız;el güzel geld k. Macarlstanı geç- istaı.yonuna girdik. Kardan istih
tıkten sonra şiddetll bir kar fıı tı • klmlar bile gözökmfiyordu. Ben 
nası çıktıgından cp'.y teahhurla ge- Sadrazam Talat Paşanın vagonuna, 
ce yaı ısına yakın_ Vıyana gal'ına gir Bulgar Sefiri de, Bulgar heyetinin 
dik. Scıaret erkanı gara gelmişler. vagor.una misafir olduk. Tekmil he
dı. Bizim heyete iltihak hakkında e- yet, Şark ordula1•1 grup kumandanı 
mir almış bulunan Bahriye Erkanı- Pıcns Albert de Baviere tarafından 
harbi.ye .Miralaylarından Tevfik Bey Vt'meğe dııvetllydik. Trende hemen 
de vardL O satı derhal trene aldık. elin ızı ytizıimüzü ~·ıkıyaralc doğru 
Alelusul tren Viyana garında üç nsker' gazinoya gltUk. Prense tak
çe;) ıek durncağınıfan Tuıhan Beyle d'm olunduk. Yemekten sonra Al
ber:ıb r hareket etmiş olmak için. bir manya Jiariclye Nazırı Fon Klıul. 
a h biT yu .an peronda g'dl.p ge- mann ile Avusturya Hariciye Nıı?ın 
lıyorduk. Aradan bir çeyrek geçme. Kont Tehcrnine'le görllştük. lChul
mi ti ki manevra yapıyor zannetti· mnı 11 •1 f t: nbuldan pek iyi tanırım. 

imiz tıcnlmiz göz<len nıhan oldu. Kont ÇC'rnine ile de evvel.:e Viyana. 
Megcı e, bir kaç saat teahhur oldu. da görii~·riiPtilk. (Det amı var) 
ğu V<' ıııip binen de bulunmadığı için, Calip Kemali Söylcmezol'ltı 
v kit k.ızannıak maksadile suvunu ......... · · ................................ . 

.nr~. heınen harek,t et~iı 'dcgıl Mesut bir izdivaç 
•i, H men şef dö gara giderek hü· Gazetemiz tevzi memuru Ha-

vlyethnld anlattım ve ilk istasyon. san Kazma ile muteber Armatör-

İTİZAR - cAbdullalı Efendinin 
Rüyaları> isimli edebi tefrikamı&, 
yazımıaın çokluğundan dolayı kona. 
mamıştır. Özür clileria. 

lerimizden Kalkavan zade Bay 
Tahsin'in kızı Mihrişah Kalkava
nm di:ğünleri dün akşam Taksim 
Belediye gazinosu salonunda gÜ• 

zide davetlileri huzurunda. teıit ı 
edilmiftir. Genç evlilere eaadetler J 

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiildileriz. 

ti pek büyüktür. Rualann naz_. 
rmda bur- mulraddea oldu~ 
dan her ıene birbç ym bin R 
zairi Ki7efin yer altmdaki ~ 
hrlannı sİyaret ediyorludı.. 

Gerek Ç_.. ~ Boltnik 
lik devrinde Rmyanın en miib· 
aıkeri dairesi Kiyefti. En bü
yük u.lceri ınane.ralw Ye har 
tatbikatı ımmtaaaman her .en 
Kiyef havalisinde yapdmnt•yd1e 
hk clefa parıuü•çü kıtalar bil 
IMrradaki büyük manevrelwd• 
tecrübe edilmittR. 

Tarihi payita)ıt Ki~ diiter 
ken, vakfiJe Ruayanın mukadde
rab üzerinde miiftsir en büyijk 
muharebelere aahne olan Poltava 
dahi Almanların eline dC-.mür 
t&r. Fakat bu tarihi ,.birlerded 
ziyade, Mkeri ,,. Iİyui c.-ihelteO 
Ye bih111ua harhi devam ettirecek 
harp malnmeai yelittirmelc nok• 
tasından en mühim maadin v• 
aanayi merkezi Döneç ha.vzAS1nıd 
tehlikede katım, olmuı müh·m· 
dir. 

Buruı bütün So.,.etJe,. Birliği. 
nin kömür•• dökme demİY' iıtib• 
aalitınm bette üçünü ve alümin
Yom İıtihealihmn dörtte iiçünil 
temin etmektedir. 

Demir ,,. kömür madenlerf 
birbirine 1alna 0Jduğun<l11n çelik 
fabrikalan hep burada tem..kü• 
etmiftir. Filvaki fİmali Ural 
d,ğfannda demir madenleri var 
dır. Çelik fabrikaları da kurul• 
muttur. J....ikin kömürünü 2500 
kilometre uzakta Altay dağlann
daki Kmnetiskiden cetirm'ye 
mecbur olduğundan muntazanı 
ve ıeri çelik yetiftirememektedir. 
Bütün Rusyanın hububat anbarı 
da bun.dadır. l 1krayna Rus:, an:n 
dii7er mıntakalarındaki h"hııbat 
ihtiyacını kendiainin berelı: et 1' ve 
fazla buğday istihsali ile feınin et• 
mektedir. 

fngiliz matbuab y11dınm hL~" 
keti yapmıya tekrpr bll,lıonu~ o• 
lan Alman ordulannın ilk bcd fi 
garbi Ukrayna "'e oc.;neç hana11ı 
ve ikinci hedefi Kafkasya pdrol 
hıwzalan bulunduğuna tahmfo ~ 
derek vaziyetin ciddi oldu· rO 

gizlememektedir. · 
Almanya ile müttefikleri RUI• 

yadaki horeüttan ıİyui makat• 
lannı artık izah etmiye baflan~t· 
yanın tiıncliki b&l'pteıa sayesi R.... 
)'aDID tiınd:ki hrpten aayeai Rus• 
ların aubetmif oldukları B sa• 
nıbya ile fİmali Bulcovinanm ittir• 
dadmdan ibaret olmadalını fimdl 
ilin etmittir. Bu idc:fta1a söre 
Rumanya bütüa dünya)'I ve bi· 
buaua keadiaiai dahilen tehdit e
den BolfeVİzm ve komünizm ta• 
nwaile yd"hncaya kadar harb9 
dnam edecektir. 

Muharrem Fepi TOOA Y 
·-····--···································· .. 
Jktuat laaberlerh 

Teneke tevziah 
Son parti gelen 10,000 sandı& 

tenekelik levhanın tevziatına va• 
nndan itibaren ba7lanacaktır. 
Te\-ziat Ticaret Ofisi tarafından 
yapılacaktır. * Benzini yüluek fiyatla .. 11-
yorlal'llllf - Bazı petrol kumpaD 
yalan bayilerinin br.nziru teııbiC 
edilen fiyattan fazlaya eaıbklall 
ve litre yerine kilo kullandıklad 
hakkında fikiyetler yapılmıştır. 
Alakadarlar tahkikata batlamıt
tır. 

-----""''"'"""I 
1.. ~~~i~elarin şerh~j 

Bir teA/i,enin it a i i it f 
mahiyeti c.. nlaplınea ondan 
aayulan lıorlıa Gz.alır. 

BURKE 
Her tehlık•n'n ölçuı.u vardır. 

Kimi büyüklür. Kirnl küçük ur. 
Bazı tehlikel<?ı· toz dunı:ın içinde 
gtiruncrek gozü koıkutur. Onu 
tozdan dumandan sıyırarak ına
h!yetinl anlamak kol:ly olmn7.. 
Fakat bir teh~lkenln asıl malılse
tlni anlamak, onan isalesi için lL 
zım olan tedbirleri dlişünmek de. 
mekt.lr. Tftblikeyi ilcOp bicmeic 
bile onun do"'1rduğn korkuyu ya.. 
rı J•t11• b •11.r.aiye kifayet eder. 
Tehlikeyi ölçiip biçmek, ona karıı 
tedbir almak, tehlikeyi kaldırmıya 
yaklaşm:ık demektir. 

Onun için, ,bır tehlikenin hakM 
mahiyetini anlamak, onu mtımklbt 
ola'l her vasıta ne karıılamak 
m&nuaada oldutundan, tehlık.enhı 
Qaad:~ ~u iaale ~"· 
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~SO.N:~~; HABERLER~ 
'iükürl itbilalı İCİI Eli,aıka 

511 biı lira ıa~sisat verildi Alman tebllOI 
BJ::BLlN, 20 (A.A-~ (Radyo guctesl) - Puıırt.eai 1 

&iiı:ıü befc.ıları alakadar edeıı ;ve. 
ni bir Koordinnsyon kararının 
neşrl!<lilcceği öğrenilmlştlr. nu 
karara göre harlı;ten ithal edlle
cck kfiktirt için Etibank emrine 
5()0 bin liralık krcdj 'Yerilmekte
dır. Banka bu para ile kflkilrt 
alacak ve doğrudan doğruya mlis 
tahsile satacaktır. Bu kükürdün 

lekete ithal e<lilm1ı Olduğundan 
selecek sene için müııtabsllin ihti 
yacı hemen hemen temin edilmiş. 
tir. l1üatabaile satı~ fiyatı, İktı· 
sat ve Ticaret Veklletlttl tara
fından müştereken kararlaıtınlL 

caktır. Maliyet ;t1yatı yl\ksclı: olan 
kükftrtler müstalWle daha ucm 
satıldığ1 lıalcle ara yerdeki fark 
fon beaabmdan ödeneceklıiiiıiiiiitliıiırıiııı. __ 

Tefrlke:ee Yazan: 
Alman tebliği: - lugılis iaee ıe

nulerlne kartı aıicaÔııl.ede NV&J t.aJ· 
)'anıled 20 8)'liil cecea1 Hull'un. ~ar. 
kmda giden blr gemi kafilesınd~n 
teman 17.000 tonilaiıe bacmlade bır 
samıe •• IHr Ucar4lt eemWu1 babr· 
DUitır. 

Yazan: · General Ali Ihsan SAbis Fakat, Talll Pafa ı,.. •an• çok ecı"m ... 

Gundilz İngllterenln ceBUbn ı:ırkf 
sahili -cıklarında diter bir t<lep 
bwııbalarla atır ha!ara uğrat.ılnuı-

tJr. 
. Şimalf A Mkada Alman eavaş tay 
yarclerl, 19 eyltll gecesi Suvcyı,ı pet
rol depolarınıı \"C Ports.ılt ve İsk n. 
deriye lınıan tesısatına çolı: muesair 
hücumlar yapmışlardır. 

Düeman hafı! kuvvetlerle dun ~ 
ce fml&li Alm::ınya Oıcrfne akın 1ap 
mı.şbr. 

Bir kaç layynre Bcrl·ne kadar 
llerlemıştir. 

Stettin'de sivil ibalk arasında az 
miktarda olil vo yaralı vardır. 

Tayyare dn!i topçusu, iKı İngiliz 
hombardıman tnyyaresini düşurmüş

mühim bit- kısmı ~imdiden mem-

Çimento fiyatları 
tesbit edildi 

•Sld ORDU KUJIANDANLABJNDAN 

1 ki taTahn soıı tebliğlerine ıö·ıehemmi>'et •ermiJerek oalau 
re art.ak Dnieper boyuadald durdunnıya çahtmıtbr. 

müdafaamn kınldatı talimin edi- . Evvelce de ;razdıfuruz gibi. 
lebilir. Gomel tarahndan cenu- bıze göre, eğer Kiyef tehrinin 
ba doğru ilerliyerck Çcmikov·u a~ka taraf! ~a tahkim. ed .. ilerek. 
zaptetmit ola:ı A!man kuvvetleri ~ı.r ~ale gıb~ ~apah bir mudafaa 
Kiyefin şarkına aoğru ileri hare-- açın ihzar edılmıtısc bunun nıüdafa 
ketlerine ve taarruzlarına devam eya kafi bir garnizon• bırakarak 
etmişler: K.iyefin tınk cenubu~ mütebaki ordularım .•üratle Har
da, Kremençug'un iki tarafında kov tarafına çekmesı ve bu kıs· 
yüz yirmi kilometrelik bir cephe kaçlardan kurtulması lazım getir. 
ile '!e büyük gayretler neticesinde di. İhtim.~ı •• lc.i ~u~ienni bu ma
Drueper nehrini ıcçmİf olan di.. nevrayı du~nmu~tur. 
ğer Alman kuvvetlen de cenup- Karşı tarafta bu K~ef manev-

Anlcara, 20 (Husust) - İkttsat çuvallar ~inde olmak ilzen, Port- tan şimale ve Kıyefin fftrkına ras~nı yapan Alman ordularına 
Vekfileti tarafmdan n rcdllen bir lant çimentosu için 20,70 ve çabuk doğru ilcrliyerek şimalden iler- gelınce, bunlann büyük bir rna
teblığdo şöyle denilmektedir: sertleşen Portlant çimentosu için }iyen kollarla 13 Eylulde birle.- haı:et v~ kudretle bu jşj becerdik
Koordinaı;von Jicyrt.lnln ıns sayılı csüper alınan> 23,70 lira olarak tcs- mitler ve bu suretle Kiyefin şark l~w~me ş~?he yoktur. Alman teb. 

tQr. kararfle ç m'mıto fı~ atl n kft~ıt tor. bit edilmiştir. Bu fiyatlar 22/9/941 taraflarında dört Sovyet ordusu• Jıgıne 1o7ore, merkezdeki Alman 

it 1 n t •blP'I balar içinde veya çu\8lları bllfıhıre d l a ya '"' il iade eallmek şurtlle pamuk veya jüt tarihinden itibaren mcr'idir. nun arkaBJnı çevirip kapatmışlar- or u ar gnıpu, kendi -cephesinde 
J>O.UA, 20 (A.A.) :.;;;Je~ dır. Moskova tarafından gelebilecek 

İtalyan ordulan umumı kara11:i- BUTada çember içine girdiği ve. gelmekte o!an taarruz hamle-
hının 473 No. lu t bllğl: ALMAN Bulgarı·standa bildirilen Sovyet orduları Marc. l_erıne karşı muk~ •. vemet çar.eler.ini 

Şimali Afrı .ada Sollum mıntaka- h d k b d b •ıııdn zırhlı otomobillerle takviye e. şal Budienni grupunun büyük ı zar e. ere ve ıca ın a ır mık-
dılcn ve h tıarımıza )aklaşmıya tc· t b 1 • w 

1
• huzUrSUZIUk kısmını teşkil etmektedir. Diğer tar zayıab ve geri çekilmeyi göze 

ıcbbus eden duıman kuvvetleri taı·- e J g bir Alman ordusunun da Kerıon alarak kendi sağ cenahına topla-
dedilml~ur. (

1 
i1&Ci sahifıdnı. dıt'MA) (Bfrind .ahi/«lnı cı. ... J taraflannda Dnieperi geçerek dığı kuvvetlerle Gomel meydan 

İngiliz bava kuvvcUeri Trnblus 11 ha Bulgıuiıtanaı inen Rus Perekop berzahınıa •e Ank de- muharebesini yapmı~ ve kazan-
• .. hrine '·onıbalar atmııoJnr ve Bin - 1~ eylQlde zatı tcşebbüstl e re. •. "1 • • . d ı, 1 1 mııotı • bu d S 1 ı ..- u .. •• D k k d1 bö para,ufçu en nızıne ogv nı ilerleaigı"· an 8,.ı. • .. r • n an sonra mo eneı..-
-azı,,.e taarr""' eder-'· ~. ··~ıı· '--'ka ııit :ket eden ydı:baıı ıın ov en • 1 " k · ı· k •· " - ""' ~•..... ıu.u M d d dil nın Sofya 20 (AA.) - Bu gar maktadır. ın şar ı -cenup ve şıma ı şar i ta-
lılr kaç evi tahı1p ct.n şlerdir. Du- lüğü Ue aan 11 asın an ,ma fi d 

in men tahdp ettiti :mendirek yolu ajansı bildiriyor: Şark: cephesinin cenup mıntn.. r~ a~na oğru art;an Sovyet taz-
rada~i .bata1-ya~.rz bir duşman tay- ile Ösel adasının pı·k kısmına iler· Polis müdürlüğünün dün n~~ kasına teksif edilmiş olan Almıın y'.kler~ karşısında ıcap eden ted-
Ja~~ı ~~:~Yrıı:ıu~~~llclerden birine leınlıtlr. Bu baslan ile Önel adasının rettiği bir tebliğe göre 13/ı '4 hava ordulan b .. ı- bu hareket- bırlerı alan Mar~ .. ı Von Boeck 

d hl 
r . lü kll .1 ri ı ıapt.ı yolunda muvaCiakıyeile devam Eyl'"'-'. gecesi bir yabancı tavvare l de Al ;_ u und ] k Gomel tarafınd" başladığı taar· 

a 1 olan mC)tor na ~~ gemı e : d. h rekB.t "ç"n lhmııelen vaziyet w u er man 1tara or u arına pe la d t • 
mizden tkisl Trablus sahılı açıklartn e en la ı 1 şimali Bulgaristanda Dorbrica tesirli yardımlarda Lulunarak, ruz ~. eva~ e m.lf. ve ,arlcı <'..c-. 

. . b yaratı mıştır. 0 n t k t d 1 k K 
da torpılıe:ımlş ve atmıştır. Hava kuvvetleri di.ın gece de, O - bölgesi üzerinde uçmuı ve yere ötedcnberi Alman B:ı~umnn. ufpt ıks. ı ·a~_e ıln de lııer l)'ere ,. 

Gcmnerdekl askcriP.r ve mOret.t&- d l\loskovayı bombardıman et- birçok para,ütçü indirmiştir. danhğının büyük bir ehemmiyet. ye .c ı. t• 1'.IZMl or u arın arkasını 
bat kafileyi himayeye memur harp .::; ";. Halkın teyakkuzu aayesinde l tatb·k v:.::.: • b. r~· . . . çevınnış ır. areşal Von Run. 
aefinelerirn;zle kaza ır.aballlne ge- erR ır. •-•al K d - ··ı . d beı"r nu .. mı ue wg~. lf u ~glı ıçın, yteknı dstedt de Kiyefin garbinde laar-
Jen diğer gemiler tarafından tama- umen IU an ı~ a para'1Jtçu er ve aynı :zaman a ne go&termıf er ve e - 1 d l b . 
men kurtar Jmıştır. Roma, 20 (A.A.) - Corrıcr~ dell~ indirilmit olan malzeme, meyda- mil Dnicper müdafaasının auku· ıruz nrınh. ~vam k eraber ?nıe-

Şarki Afrfkada Uo'chc!it'deki Sera gazetesinin Bukreşten bıldirdı.. na çıkarılmış ve polis )ntalan tunu bazırlamıya çalıfmıtlardır. bp;r ne drının K~r ıf~ıı geçkmı{ld vke 
cal-nlzonumuza men up mıırrezeler gine gôrc, Rumen kıtalan Kırın:a jhalkın yardımile paratütçüleri çe- .. .. .. • ır yan an ıye ın şar ın ıı ı 
eüretkarane bir hareketle dliıman girmişler ve Sınıferopol - M~Utopol virmiştir. • Go.nıluyor ki, Mareşal B~~ıen- çemberi kapatmıs; diğt'r tnraf-
nıevzllcrin" uıptetmlttir. dcmiryolu üzerinde mühim bır mer-ı B ""t "1 l>ld"" .. lm"t- n~. Kıyef şehrini uzun muddet tan tarh doğr.ı süratli ileri harc-

ka olan Dankova yerlepni~erdir. u paraşu çu er, uru u mudafaa etmek için elinde mev- kf'tlcr yaomıstır. Netı'cede 19 
'mba '·l tür. Bu .. lgar .. latr·d· an bir polis ve bir t k 1 b 

Cüniin gazısı ......................... 
Fransad• 

oatlayari' 
tabancalar 

fB.,,..111'GÜdftl d..,..J 
tecavüzler telgraf haberlerine gÖ· 
re 50 yi geçmez, Alman malze• 
mesüıe kar111 ı;abotaj hareketleri 
de olmuyor de il. Fu ın yolları 

ı ., b 1 c~ .uvvet erin bir kısmı~ı_ u •e- Eylul aabahı Kiyef A!manlann 
(Radyo gazetesi) - Almanlar Ki- au ny 0 muş.-ur. v hır cıvanna toplamış ve ılti taraf. eline geçmi•tir. 

yef bölgesinde revrilmlş olan 4 So•- Tayy~re?ı.n attıgı mal~em~ a- t k k • . "T 

yet ordusunu imha işinin ııctlcelen. rasında mfıluk maddelen, dına- an ar asına doğrıı uzanma ıstı- Eak.i Ürclu Ku"mandanlannclan 
mek üzere oldut"1nu ve bu çevirme mitler, mitralyözler, tabancalar, dad•m gösteren k19kaçlarn, çevir. Em,.kl; Gf"nf"T'll 
hareketinin harp tarihinde _en büyük mermiler, yiycc.!k, giyecek, telsiz me hareketlerine lüzumu kadar ALI IHSAN SABls 
bir h:ıreket olduğ~nu blldirıyorlar ve aletleri, sabotaj talimatla:n, hari- ................ ····-····· ............................................................ - ..... . 

Smolensk, Blyalıstovsk, Min 1: v talar, Bulgar ve ynbancı parası, S QV YET Parı·sde 12 kı·şı· daha 
Gomeldeki çevkmc har ketlcnn n l:u B l .. • • 
nun yanında p k küçük kn dtğını id- u gnr huvıyct varakalan ve saı- k 
dia edıyorlar. D"ğer knynaklar da re bulunmaktadır. t b ı • v • UTŞUDa dizildi 
Almnnlann Harkofun 120 kilom tr Butün bunların Sovyct menşeli e 1 g 1 Londr • 20 (A.A.) - Reuter: 
cenup batısında bulunnn P ltnvayı olduğu kati surette tesbit edilmi~ (1 inci ıcıJıifcdn. cüıam) 1 c6 eylülde bir Alman askerine ya-
i,~ldcn sonra Hnrkofun yııkınları- tir. dir. H"ç şQphe yok ki, Almanlar A- pılnn tecavfize mukab l b"lmi il ol. 

kesiliyor, anb rler tahrip edili- na do •ru ilerledll,lerıne işaret etmek Geçen ay Bulgar polisi Sovyet z:ık dcnızile lldellt.opola vardıkları "' k fizere, i:g-al ordusu Daşkumnn. 
yor, fakat Almanyımın i1gal et- ı tcdir. ler Birliğinden bir denızalh ile veyahut Alm n Dert harek ti H. r. dnnının, 12 rehinenin dnh:ı ıdam c. 
f ği s~ha ve çi-ıme altında tutluğu Eğer 'Yerilen b "tun bu haberler gelmiş ve sabotnJ harek tlcrinde !;ov ve Po1tn'i ... ya d~ •ru yeni tcrak- dıld ini ~Udıren bir beyannnme 
n""fuzun miktarı rakama vuru'a· d ~ 1sc Mart' al Hudyent kuvv t. b ı k "f ·1 k k b. k 'e kaydettiğl takdırdc buradaki n rett"tfni, Parla radyo u haber 

u . • le[·n·ın cenup bolge ııı .. - büyük bir u unmn .. vazı e 1 c au.çu. 11 kted" 
k k ti b b t k '-"' ı d B ı h ı k Rus kuvvetlerinin vaziyeti çok mü~- verme ır. 

ca ve vu ua a ır nı e • uru- çÖhuntfi hu ule g lmekte olduğu ka. sanda ıçın e u gar sa ı ınc çı 
lacak olursa, ne bu snbotaJ ha· bul edllcbllir. mış olan birçok eah 1 Karadeniz küll~ccektir. Şimdiye kadar idam 
reketerinin ne de kavga, gürültü A101an1arın bu durundan 1 tifnde sahili civarında tevkii etmi~tir. Ulaaynanan zeneinli$i edilenler 
ve katiller"n biç olma:z.aa .imdilik ve zn inta bakmak ızın ik-r1 hare. Müsadere edilen malzeme ve Londra. 20 (A.A.) - Afl'nin dip- v·chy 20 (A.A.) _Bu eabııh 
üzerinde durulacak bir ehemmi- k ta ~ vıım ed klerl ve ilk hede- silahların rnen~eı part>.Şütlc atılınıt lomatik muhabiri yazıyor: Pariste yeni 12 rehinenin idamı 
yette olmadığı derhal anl~ılır. fin Rostok ve or~an ldrı. y,tf"o.sk ko"aıya olanların aynidir. Şahısların istic- Almanlar dün ögledcn sonra Uk. Vidıy' de büyük bir hevecan u-

D
•w t ft h la ı_ kad r uzanım d mırvo u ıs ı amet n. b .. d d"I "k nıynada Harkovun 130 kilomeLre " ıger ara an sarı o raa :

1 1 ek . temd;rt buyük bir iiı- va ı ve musa ere e ı en vesı a- cenubu garbisinde Poltava şehrini yandnmışbr. 
~örülmektedir ki. Marepl Pete- dt~ 1 1er.le:ımhil1n

1dedir. lar ve malzeme bu phısların Bul. ve ak.1am dn Ukrayoanın merkezi o. Komünist propag~ndasa faali-
• - 11·· !.J • I' d ıma < • ta 1 ı_ k" 1 · nm sıka kontr0t u ıoaresı a ''" a Sovyetler Almanların tekrar tat. gnns na mem eKette ı norma lan Klyefi zaptettiklerlnl bildirdi • yetinde bulunup cürmü meşhut 

Fransa hayatiyetini kazanmka 1 bikına ge(tikleri > ıldırım harbine hayatı bozmak maksad ve ubo- ler. halinde yakalanan herhangi kim· 
içiq nihayetsi2 emekl« urfet· mukn,·emettc muvaffak olamazlarsa taj hareketlerınde bulunmak, yi- Milanda ı;ıkan Popolo d'Jtalla ga- senin idamla cezalandırılacağını 
mek cdir. Binbir çe~İi zorlukla- Almanlarırı diğer hccl_eri Timoçenko yecek ve diğer ma17eme depola- zetesi, Kırım berzahına d ğı u llerli. b"ldiı'en 18 ağustoe tarihli rmir
rın içinde, harabelerin üzerinde ordularını fimaı .. ve şımal doğu na rım yakmak ve köy), ıi alete ver- }en Alman kuvvetlerinin Aznk de. nameden bugüne kadar 7 si ya
Yeni bir vatan kurmak için bariz do •ru oturak bultünteE vyet okrduscku mek iç.in, gelmiş olduklarına iabat ı izi ii2er1nde Gt'Jllçeki ~! et tikle. hudı olmak üzere 32 kifi idam 
L· mın Kafkasya ı e nıasını esm t · t" ılnl yazmaktadır. Bu ~kdl de Do. edilm;..tir. 

ırd:'l.ayret var. Yeni kitaplar ~.f- ot:ıcn1'tır. «: zış ır. d 1 t db" 1 ' tz havzası cidden biı· tehlık<' S~ln· ...,. 
re ı ıyor. tezaihlar gem.ı er Alman orduları ancak o zaman ~manan a 8 ınan e ır er ve oe buluuuyor demektir. Pariste müsademeler 
lı;ondu, filimler yapılmıya ba,lan- K&fkıısyay. lrnı ı bir hareket tcşcb- ~ohııın ;.e .. halkın tey~kkuzu saye- Gayri resmi muhiUcı dt•, Rusların Londra 20 (A A.) - CQrun-

Bir 7andan da <biz, bWmle reka .. 
bete ~aklann koynuna kan ko7. 
mak ve sonra bastırmak, hakkında 
7&1 .. lıavadialer netredarek pıete
lere dü~ürmek gibi suretlerle kesri 
hayalyetlerl asulfinll pekala biliriz.> 
c1b1 sözlerle, Cemal Paşayı iha!eye 
yelteniyordu. 

Vaktaki Meclisi KebOflan fçfnda 
Talllt Paşanın dahili ve harici (fm. 
dıkçı poUtJka) aından gayri memnun 
olanlar, (Reji meaeleal) perduı al
tında ortaya atıldılar. Ve bu atı.. 
lanlann baımda, vaktile Cenıal Pa. 
şayı Dahiliye Nazırı yapınak için 
çok çalışmış .. Ve Cemal Paşa hnk
kında nlhayetıh bir 1ümad Ye ınu.. 
habbct bcslemly şıar edinmiş olan 
Fethi bey bulunda .•• O zaman •ralut 
Paşa, ipek meselesi husu unda, ken. 
dılerUe ittifak edeb1lecetini •• Ve !n. 
kat, reji ltıinde hükumete zahır ol
mak lazım geleceğini, Arap mebusla. 
ra söyletti. Ye hattı onlara <Reji 
m~~esj, bilhassa Tailt Paşny\ du. 
ıfirmek ve yerine Cemal Paoayı ka
bine riyasetine getirmek için Alet o. 
larak kullanılan bir mueledlr. Ce 
mıll Pap kabine rlyuetjne gelır e, 
Suriye qrafının halleri nice olur? 
Orumı, ah dQofin6n.> tanında tel
kinatta bulundurmaktan ~kinnıe. 
di. (1) 

Cemal Paşa, fpelc meselesini, mer. 
kezi umumiden bazı arkadaştan hu
zurunda kah etil. Bu ışle, kendisi 
için bir menfaati ıahsiye ta&avvur 
edilmemealnl, merdane, arkadaşla. 
rınn söyledi. Onlar da, kanaat ha. 
sıl ettiklerini Alenen söylediler. llııt
tA :Mithat Şükrü bey, <biz, zaten se. 
nln, bu bapta müstefit oldutundan 
bir dakika bile terddüt tmı, olsak, 
emin ol kardl!fim Cemal, 'enin elini 
sıkmıyacak en evvel benim.> demiştL 

Talat Paşa bu ipek mesele inde 
Cemal Paşanın mflııte!ld olmı~ n ı.. 
nezzül ctmiyeceğjne pekala, fmanı 
kAdar kaniydL Fakat onun lı;ln, 
(ipek) kelimesi bir sihirbaz çomatı 
jdi. 
Dcğfl mi, (ipek) der deme-ı, Cemal 

Paşa sinirleniyor •• Değil mi, «Cemal 
Paşa, Suriycde hakfkt bir Prens ha
) at1 aUrmüı) der demez, <evet eft'n. 
djm .bir de ipek m~elesl varmış.> 
demek mümkün olııbilecek kadnr mü. 
nnsebctl mantıktye bulunabilmiş .. 
Artık bu çomaf..'1 kullanmamak, Tal.ıt 
Paşa :ve !çın pek hamakat olurdu. 

Cemal Paşaya kat.1 dıırbeyi indir. 
mek Hızım. Fakat, nasıl'l O, pek 
kolay... Arkadaşlar arıısında bir 
z bandcrnz var ya? .. (3) ona tali
mat verirr=fn .. Meclisi umum1de 'e 
Meclis! vole Ada (Talatçtlaı) ın ek
seriyet teşkil ett"ğl bjr günde, Cemal 
p nın ipek memesini açar.. ve 
lıattu, mumkün olursa Cemal I'nşa. 
Yı yan 11 tl'slnden çıkartmıyn bile 
muvnfakııt temin ettjrllmiş olur. 8ıı 
dıırbeyl yiye yiye sersem!C\·ecek olnn 
Cemal Pnşa, :ı:elll ve hakir kabftıeden 
çekilir. Ve bundan sonra da namı 
zikrcdllmedjkçe, (ipek) meıselHI de 
ona terdlf olunmak sürctlle, MecalM 
ıomumlyeıte m:ıclbl temashur isimler 
sırnınna geçjrilmie olur. 

(1) Muhterem (Fethi Ok?ıar ), h. 
mnı sn} :fA olup olma.dığıaı bfldirlru .• 
ı>tıfahut ,.sbabını ıtıtıri.Jı ı""9~, ha.ld. 
katttt çok büyilk llint.t .tmi11 olur. 

%. Ş. 

Ankarada Kızıl 
vak'aları çoğaldı 

(l'etlrl) aiıı mil mektubu. fırkada. 
ld hilcıımlan göK önünde dururbn. 
biç artık Cemal Paıara merhıunet 
caiz olur muT ..• BugGntin t'P r46th"1 
rakibi olan Cemal Paşa, mutlaka 
mahvolmah. Onan i(in de ( :ratasın 
ipek meselasi) r ••• 

Fakat, Tallt Pap !... Sana, (<ık 
acınm ... Cemal Paşa, Sadrllr.am ol. 
mak için, hınıla mOnbemık o1mamıı
Senln hakkında lıiaıı! rekabet be'le. 
melt lcüçliklOtonde hiç bulunmamıı 
olmakla beraber; aenl tt'mjn ederlra 
1d, keııdınl mOdafaa etmekten aci• 
bir adam da detildir ..• Bütün dün. 
yaya ka"ı 1lln edılebilecek munta. 
um tıesabata mOstenjt olan tıtck 
meaeleııinden kendisine hiçbir eem
mei haysiyet ıeknane buluşıımı~ a. 
cıığrna, sen de kani olduğun hıtlıfe, 
bunu ~ine llCnim aleyh1ıne bir l·ımi
yet olarak kullanmakta devanı erle. 
cek olursan, ı.te o uman Fa'll'l k:ıışı 
ilinı harp edecefim. Ve gorect'la ıı, 
neler yapacafım. 

Şimdj sen, bu yine hu melrtubu 
arkndaılara gösterecek .• Ve beni, ce. 
m yete karşı rdti llvayı i~yan etmlı 
bir adam olarak tel6kki ettiril' ya 
çalışırsın. (Fethi) aleyhnide y:ıptık. 
lnrtn .• Ve Mccliıd umumide, o !röa. 
k6r ve klymettar (Fethi) t~n (na • 
mussuz Fethi) tlbirlnln istlm:ıl ne 
kadar meydan açtığln ~nee m~hul 
değldlr. 

Fakat, bfyır Tallt Pa~a... }len 
St!nin t:ıbaına- Ve senin iğrendl.ğinl 
slya!letlne knrı.ıı nnnı husume• ede. 
ccğim. Ve yıılnız aana karşı muhasım 
olacağım. 

lhı mektubum pek mahnmdlr ve 
yıılnl%. senin okuman içindir.. Ola. 
blUr ki bu mektubu yazmak saye"in
de -.ent intibaha da,·et etmiş olur
dum. Ve memlekl'tln (bir kt-lime oku. 
namı1or) için, vakt"le pek çok fny. 
dalar temin ehnlı olan muhadenetı. 
nıjz yenlden teesıUa eder. 

Ben Hna, tfiyle bir teldiftedabs 
bulunuyordum .•• VakUle b"rl ku ça. 
lısmış olbrumuz ark daşlnrdan ı:;;n. 
ver, Pethi, doktor Nazım, R"'hmı, 
l\llthnt, Şukrü beraber oldnkları hıı.l. 
de, izahatı mütrkab1lede buluna! m. 
llnng!miz hnks•zsak, bn kıymettar 
nrkndaşlRrın hakemliği, onun aley. 
hinde hükmetsin. Ve o hlikme 11-ı. 
miz de mutavaat edrlml .. B mertta. 
ne teklifimi de kabul etm~seıt, o n. 
kit hen d,, herblr tetebbüs6mde hak 
kazanmte ola ağım,) 

Cemal Pıtıanın el yazısı ile olup, 
nrzdimd mahfnK olan iki nıektup, 
burad hitU. 

Bir hnf"ni d fll, bir n k a mı 
blle cfe!Hştirmt'd ·n aynen nakl ttı r m 
Pa nn n m nevl hliviyetine kar ı 
şu jkı mektup, hiç ~Qphcc:iz kı T t 
savrulmuş olıın bir dnrb0 dlr ve c s 
itibarile de, Cemal Paşaya hak ka
'Landırır. 

nu nıel,tupların hnklk1 mahi) t1l,. 
rlnl tahlU etınek mevzmımuzun lı ı 1-
clnde bulunduı'.u içfn bunl:ır Ou•ln
de duracak drğlllz. Ancak ıu , .. r 
ki, TalAt Paıanın karakterini t t. 
kik ederken, onu en saf k:ılender 
ruhunun yanında, garip bir (\in}
ellik mt'vcut oldufunu da tcbaruz et
tJreccglz. 

(Devamı ıııır) 

IRAN tamamen 
itaal edildi 

dı ilh,,, bü iiııtic bulun llirler. sın.de _b~tun sabota1cılar tevkif Ukrayııada Dlnyeperin garbında ol. na fspanyol radyosu Pariate sivli-
Franaa bülün ıztırap ve elemini fnı;1iz1erln Kaf'kn!lyn~ .mıı~afaa edılnıı~tı~: du!:u kadnr bu nehrin şarkında dn !erle Alman aııkerlen aruında Bu sebebi& mektep. (ı inci ıırıhijedı" ılt•m) 

fUurile idrak ederek bir kendisine için S vyet kuvvetlerile ı hırllğı ya: Bu munasebetfo Bulgar hiik7- kaybettikleri kaynaklara buyük bır ciddi hadiseler çıktığını bildiri· ler IS gUn geç Ittdıu ~teai bııgiin yazdıti bir 
döniq hum?MSJ içiudedir. Arhk pnrak Don ııehrlni tutm:ık_1,tekn;ı klerı meti, Sovyetlerin Sofya Eiçilr-1! ehcmını)et tttfed lme'ktedlr. yor. Bu radvo apı·ı.,,.rı"nı"n dedı"C.ı"- açı I a c ak )ıttıdn ezcümle diyor J.:: 
~•-· ı. k•"•tl Vın·d ' ı rınr,, r uv .. t "I S h""k• . S d d ksan miluoıı L t 1 b ,._ ,, ~ o •-·- d·u·,,:u·n ........ k ·ıçı'n fela·ket·ın ~e µU ma .... "- t to -k v .. sı ası e ovyet u tımelınin ene c o "' "en a Uır. •• F nı- b -r. . dQ li 1 

'U T ··- l rd ""'v~c p... k ne gore, ransız komünistlerin- ı Ankarn, 20 <Husus• muhabirlmı'z. a u6 .. n )'eıııe şmeme Y z. 
berın" .ı __ k~"ı" d ... •ccede zam~n ~ n _bı .e l ın"'cıı~ır. - nazarı diJ..katinı celbctmi.u. ir. day mahsulü çı ·nrnn l kraynad:ı ı C '""' 'h d .... ıı:.o fi ~ aı .... ~. ır rıı c rı n. '11 R ,_ le • d Timesin diploma.tik m hıırriıinııı den mürekkep bir kütle bir mnn- d n t 1 !onla) - Şehrimızde tesa - un .. u 7e .. e urtuı; m z anda er 
g-.:tti'r Şinıd"ı mu'·addcs b·ır aı nn ,, t 1 ı. ı ı.i "d ıı .,..,. us .. r te zıp e ı"yor 1 "e~ımiz mahvohııu" ve bi•· .. •~t -r&• • " :p kuvı: ı n ,.. ..,.u M k fikirlerine bnkılırsn bu 'er mli nın. gn A man askerine nteş açmış ve d f ed lt'n kızıl nkaları dolayıs11e v ~ " w .. ~ ır. 
hodgamhk baleti içinde yalnız kk~p 01~ u Chur lll'in nut1'un • • os ~v~ .20 (A.A.) - Tass h t g~ eane R silahla rnukal:ı le görmütlür • nıck pler n tedrisata beşlııma ta.rıh- f°k :üşkU~_anlar g~~lriyoruz. Fa -
kerıdiaini, kendı isli'·baliııi nazan rdran d 

1
' nııı· . B ı nııkt '" a • aıansı bıldırıyor: !atının hc«te lç n t nde <I k- F 1 . . .: ~ 1 r.nd ;ı ıtıbaren 16 gun ıonra açıl. nt, ııscun u vazıye en. ancak bir ~!ı • k 1 ı .ı b " ran,.ız ardan beıı klfı olmu.. •. .. il 1.,,. ll k tOrlD kurt11lab llrlz. İttıfak edclırn 

u.IKlcate alıyor ve onun içindir ki, kcr az d , ldir. F at bun' •ı ııı n . t~. ya~ rauyosu, cenu i Dob- ıııe, ayni ıı tte demir , kr 1 r, b k I . r ınnfilna -..ırar ver m .,.ır. u ara· 
kallcmma hareketinde rahatsı" lin"n le lny olmıyacııı." nnlaşılmak • nca ~zerınde uçan Sovyet hy)a- doıttc uç n st "nde al ml ıyum v ı• aç Aman asken )"aral•nmı9· ra gore ılkınekteplrr G ortalıırlu 11· ı 'e elbırll ılo ı;nlışn1ım. Zamnn gele. 
edilmek istemiyor. Merse•kebirdc tadır. relen h kkınd.ı yeni bir balon u- ynrı yarıyn ~aflha halin le maden tır. 11el11r de 10 te,riııievv;lde tedrısııta cek, buı.,-Onler d geçecektir. 
Dakarda bu . 

1
..• • finlindiyada çurmuştur. :1 t hsal eylemı. "r. Klıt' o ıun çok A 1 lıyncnldardır. E.lki Şah elmaalan barice mi 

111- ınemnumyelsız ıgııu , ) llalıhn.,ır i l d nn - d 1 · N 'k l m e r J• k d Y • l d ·· d • ! ••de ehnittir. Helsinki, 20 (r\.ı~. .... - .ta yan ra yosuna göre, bu de- zen n mangan"" ... a n erı il a a enı yapı an mo ern ıon emut 
0o=-. . ..1.-. Fransız d"" n d Fin cepheıi ,u vnzi)cttedlr: fa. Sovyct t.ayyarel rı (,zt!~ Bul- )cfin deniz n at t z~uhları nıtık h 1 f C J • l d 

• l'a•uuur uıına aKReibr!ahnd:ıl'iııkuvvetle~ .. lk Ruların lindtd ldl.Rumnta mU 8 e et ezaCVCrl . .onra, 20(A.~.)-Tahranr9'-
lfla ı altlDda inledigini~ ruffettiği . R Fl lar.d"yn hududunu bı. gar ara~~s ~.e •. v~.var. <l raknm al- kanın hemen hemen bulOn falı k • \ yısunun vcrdli;-1 bır habere göre yeal 
xamaa bıt2an soğuk kani l - n eskı ,us 1"ıer "e Lcr."ııırr:ıd oıılerln- tı paraşutçu ın ırmı~ v parnşüt- larına e!eklrk kudreti veı en D!ny • N vyork, 20 (A.A., - nır ademı d Anka! rfn, 21 O (Hu usi muhnbirlmltz_i Şah Furugi hanı başvekil olarak a. 
ka b d" 'l&l 1 rnz geçın ş • ·· · el" • ""t ··ı B 1 nıudnhıılc tt'Zahürü esnasında nutuk en tc e ona) - Adllye \lekfı et lıkoymal tadır. Yeni kabine tcş kkftl 

Y e ıyor, Pariste ve baska de Itus nıüd:ıfnıı hatıarı karşı ına çu m ırmış ve prafu ·u er u gar ıper fızE"r"ndekl baraj tnhrıp cdilnılş d ed il d N bUh memleketin muhtelif mıntakalarında , 
)'erlerde tabanc.ı sesler" d l kıtaları tamf•ndnn ku a•ılmış ve J.ıuluı ıaktadır. rı en yan an ye assa şun. etmei< üzcrcdır. Şah, umumi af ille 
>:or, fakat ayni zaman~a h~yud~- gclş~~t~r~~~ll cenubunda Svfr nıhrl hsa süren şidcJ,.tli bir mücndele-ı nu nıütalcalara Londrada birçok ları soylımı,tir: r:ı~ı~~~ak~)~lı~~x.:~r~~~~~e~~a;~ ettiği için b:ızı siyasi mahktimlar 
lıyor ki yılnlmıy .. - •- • ısse -~~ ır;. kruv\ctlerı bu nrhı e n- den sonrn öldüriilnniqtfir ş:ı heller istinık etmekte ve Rns- Roo ev it, Amerika mlnctinlı, ar· cuma gunfl scrbt',t bırakılmıştır. 
• • F ...... KUr ıum."" boyunca r ın ki S · h . la• • hlik 1 b 2u u hılifına olarak memleketi hnr- Bartın, Kır chir, Keskın, Kızılcaha. E ld Ş h h 1 d b el 
ıçın rtlDS12 milleti ba.zan d" lerini l ki oktıı ı grııişll'tnll e meş ovyetler Birıiğinın Bulg rİ8ta. ~n ın arp ı~a . nın L(' ı e u. be silruklerse bu hiidisc~e tarıh ınanı, Malntyn, Nazilli, Yalova cc- .s o ın, ar. ııc en azı m-. 
gıcırdatarak bazao se .• k '· :~ı~ ıı~:.. ;urada ayni z.ıımnndn ı:rn na tayyareler ve par c:u ··ıl" rz"" 1 !fuğu net ces ne vıır !maktadır. cRcl cumhur Roosevelt ve do tları. z \'Jerıle Sınoba alt olanı ve Anka- ları harice a-öndermlt olmuındm 
t 1_ •• , ' sını ısa <l8' n ıı•la Ru c .• d d"W• • •• O"l r:u •dan mııad:'I çc.k eh mmh tlı ı ir M hkO Çoc 11 . L 1 korkulmaktadır. 
ernııı;ın.nı muh faza etmek azmin l:ırdha tnarrtı u 1 ıruık t"rme ıg nı ve gondercmiy c~i.. ı 1 meıkni olan Lenin d d nın şah&i muharebesi> ismini vere. ra m ut ıır eVl ına ,rı 
deöır On b _,_ dula;uıın b ;,uk kıam ndaünn(•Yrı~tıl kfi. · · 1 t d h" ht kt. ı~ " r a cckllr. tamnmlnnm ştır. Bolu, Elazı~, l\:o:ı- Eski Şahın büt~n mallan • • • u, u teuıKİn ve sabtr 1 nı 15 n n ı 1 ıy..ıç yo ur. '\n- t:a "h zırd:ı muUak bir emniyet içın-
tavsıy. esm •• de but.ınl'n ih İynr "a· mecburiyetinde ~atlne~i:ı lt'mi%lc>mek ma rnd}_·o.s.unun bu tahrifi anc "' d 1 r. Mühim bir bey....t ya, Balıke ir, Drniz?:, Mı.ni a, Gil. hükumete devredildi 
r 1 ı çuk Sov;.et k\JV\.e b h f d d I Va in ton, 20 (A.A.) _ Geçen müşhııne, Van, Agrı. Balaman, M•ı~, 
d~şa ı. ı~tla dinliyor. Onun için te kap ctmr rlır. ı: ta rı ı ~c e en <'"İ .-.ü ünç Lrningrada yapılan tazyik Cihan Harb"nde <Amerika sınai Sıvas cezaevleri inıaatı da bitmü: Tahran, 20 (A.A.) - Para ajan• 

ar ~· btz , 0 n hadisc'ere L_ D~ha ımalJe rki Knrrlıde Pct- manasız bır '\azıy te sokar. bafifl,.mi" G • sı brtdlrlyor: rıda i2afe ed·ıd·-· • • yuır;a .. • ik tJndc muhareb • T ı P hamlt>Ri> teşkilatının e ki fI i ır. 
ehenımiy ti ' ıgmı bildırdifmiz 

1
reornd,.eovdamk ıcstt111:~, ı;c Flnl:.ınd lalı· Londra, 20 (AA.) - Ru Al an olan B rn rd Baroch, Mum uı r slanbul Muhafaza Yeni Şah, sabık Şchinph:n biıtfia 

taba e v~rrniyoruz. Ve bu u r ph ı ıl n g 1 n haberler Ruı>lar n M li · Maliye Enrüınenlnd ki bo • BafmUdUrlUr..U mall:ırını hQkfunetc terketmiye kıı. 
nca ~~mi içinde bulundu· lnr dfışmnnın şıddrt i ıııuknvcnıe <' L . d önle inde Almaı lar n bu ~a 'ltıf'dn nıaa", ncret vo irndlarıı :atı rar 'Yermiştir. 

~uz buyuk Cihr.n H b. . • rağmen fleıiemc:kt diri r. k d "C'ı,rc> karşı ta b k <'tt k <'ri t. ~ ld h"r zanı vapılmaiı ı takdirde harp Ankarn, 20 (Husust muhb!ıi1J1iz. --------------
difmde fİmdiHk rn·· ~r ıuın gı- Yine şnrki Earel"dc mcr ezbe r ]o h fifl n ve nıuvaff kı etle n tı t n mutcv Bit c n yont ıı "nüne go d n tc1 fonla) - İstımbı:l Gfinırf k z· A k 11 

· ueasır b. ı M k d 112 yolunn b!r ~u Bu n r :ın 'rı ııı • u 1 h f 1 üilil ı- ıraı ·a ı.-<lnma içı·n O)'nayab.1eceğine de il.ti alır ro ha~~~:\n~lı bulunan 35 k"loı~e•re bardımanının d v ııı ett lrnt'TI muktıh 1 tıııırruzlar yapmış ol- ı;i k mk"nı bulunaroıyacağını -:öy ''eu İ~hiz.\ı!~ ~eka~c~Fuı.ı~~ln~: ~~~ı~ 
lhİyoruz. m ver- f d Ruknja rl'yl Finland yalı- topçu unun t'rd h mırı 1 1 d duklıırını bild rmektedlr. _m_ı_ti_r·----------- m lfettişl rinden Zeki tııyin edilmiş, mühim kararlar 

TASViRi EFK.A ~~s~ş~a~ etmışl dir. Nihayet dahn şet uyandırdığını, lhtlynrlnrln çocuk. Odesanın vaziyeti onun l'Crinc de İstanbul İthalat G..:m 
-----·············-·········- R şt ld yftnl Salla ynkın nd:ı ve tarın gcc" \'e u ıdüz mııhz n'erlr s1. Moskova, 20 (A.A.) - Sovyct 1a- cdemlyccC'ğini Alman hllkOmtlne bil rüğG Mfidilrfi Suphi terfian tayin (1 inot •ahi/~ U'IJCfftJ 
- Taavirl Efkar ·- M~:rmean k istiknmetindo Gcncrnl ğınakla da kal lll a mecbur oldukta- tlhl :ırat Uüro u reis muavini Lo - dlnniş olduğunu 11lvc eylemiş ve edllmişt"r. Ayni zamanda mahsulü topJa-

Nüıhaa (S) Kur ftıır - Falkenhörst kmv tll!t'i muka~en t nnı b 1 . "yorılu. ovskl Rumen kıtalarının u •radık. bunun lizerlne Almnnya buraya e. 1 • • d 1 1 • • 

1 
etmekte bulunan dOıımnııa karşı mu. Ruslann yarma hareketi lan bu~'k zayiat netice inde Ode - hemmlyeUI maddt yardıml&rda bu - iktisat VekHI ~ve e '''" e köy~~·~· '"!'-

~bone Şeraiti 1 Tii.~11• Barif harebeye devam etmekt dlr. BerI:n 20 (A.A.) - Havas~ ilanın vaziyetinin lö gün cvvelkin - lunmu tur. 'ehrlmlza n idi 1 alliınler ve radyo gıbı munasıp -- ..,.. i-' dd d h - "t ld ğu K. efin bb t--fd _.ı!1_ d. .a vaıq•-1-..ı- :...--1 edilecek •e to--....-. ~n °"'" Leningt'a a 19 Eylül gec~ı Kiyefin şarkın. den a a musaı o u nu dün söy. IY za ~r• c:u.wııe l lk LIYAI" ... ...., ...-
- A) Helslnki d k 1 R 1 t ttr Lo d 20 (A ı\) Al ı tısad Vekili Sım Day dün l.ma 0..!.-inin tanzim ve tenü irin 

Altı • ......_ ............ 1400 Kr. 2700 Kr. Stolrholm, 20 (A. · - . • a uşatı an us kıtaatı müteııd- em ş • n ra, ·• · - man ann b h -T"" "' ·~ ...,... ,..ı; Lenıngraddıı ... , n h Rumen kı•ftl KJ f gl-'lkl . 1 ·-·ı cd k aa a RChrimize gelmı·~tı"r. Vekil ı·cabında ... mu·"kel!efı"yctı• ihd-a 
uc ~ıll -········ 750 > 1450 > den bildirlldiğ-lne bvre dit defalar ya•ma hareketlerine " unuı ey ""' an ara - ye e n. erın ... ,,ı ece bir -r " .. 
Jllr •:rl·L ............ 400 • 

800 
.. vazı"vet -'ttfk'"e vahamet kcsbntmek- sındı manevlv'lt bozuklugu ve mem- haber henüz Londraya gelmemicrtir. tehrimizde ka.lacağı birkaç gün ediJeceii gihi ~n m~bet, 

Dl - • , ,, "'' " 1 ot teşebbüs etmişlerdir. Lakin Al- ı.ı:- "-- d ıc.. '" f d V ı h--~i~··-..... no > 7oktur. tedlr. Alman kuvvetlerin n m enıa· nunlyetsu.u n ~ a lır.• mfiplıede Bu lıaber. Ruslann mane9'J"asındnn zar m a eka eti alakadar ec!~n , ........ , luınııw ve devlete nit 
- -4- _._ diyen dyadelettn tazYlkler1 karşısın. mbb lc~taatmın teyakkuzu bu ue- " lrıce Rumen htikfim tinin ınııha- lriliatifacle Almaıılar tarafından Din meseleler hakkında tetkiklerde hot binalardan da depo ol k 

--- .... ohm•• da .Leniııçad Sovyet kumandanlı,il te üs eri aldm bıraknııttır. rebelere denm ıneeollyetinı d.ruhtt' ecl"hnit olahllir. nulwcaktar. ~tifad. ed:!ecektir. aıa 
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Kitaplanma 
ARiF BOLAt 

KiTABEViNDEN 
~ •• ~ 
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~ 
~ 

• 
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H 

B.W.. eal• " ..-... af&lt: 

lLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her 7emekten sonra gl nde tıç defa muntuamaa 

dişlerinizi fırçalayınıa. 

ŞiŞLi TPAKKI LiSESi -.. 

aluuz. Bütüa kitaplan bulabi
lecetiniz aibi Ankara netft7a
tmm, Avrupaıun model veuir 
mecmualannın Babıalide ,em 
ı&ne aatıf yeridir. 
Guetelere illla da kaW ...... 
A--. cadlhıli 89-ht w 

1 - 8u711 tatlı (Od kelime) • Ter- MODORLOIONDENı 

ZAYi - Fatma Tunalı tatbik 
mühürümii zayi ettim. Y eniaini a. 
lacaiunclaa eeJdaiırin hükmü yok
bır. Eeealaetta Faa.. T_. 

lll ll&ft. 2 - Bananın maruf camll 
Llhaa. 8 - Sert aza değil. 4 - Pa- Orta ve Liae kıaunlanmız 2S E:rl&ı'de, ilk luamımiz 

29 EyJGJ' de tedriaata bllflayacakbr. ' Sayın OskOdar Halkının 
Nazarı Dikkatine: 

llahya eatmıyan. Ekin bqı - Zab-
.--RADYONUZUN--• llfniai. 8 - Tersi sak yüzOdilr • Ke-

Umert ten çeTirtneniz (Blr) raka-
Mtlkemmel bir ıantt. tamiri Ye ıaJahı lc1n mının faristde okunuıu olur. 7 --

!'eninden okunursa ~irkin mlnuma Bir Veznedar aranıyor Radyo NOzhet Sömikok " Kuabiik koldan 22 E71UI puarteai s&nlndea 
itibanın t>.kiidaıda Balihan iakeleaincle klin lhnllim Y olal'ıa .......,..t deponnda perakeede aantile n miifterinİn natuma 
tealim prtile tona 23,5 lir..W. aabl.caktar. 

plir • Maruf bir bestekinmız. 8 -
Çabuk setir. (iki kelime) 9 - Ka-

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Müesaeaeslne mfJracaat ediniL RADYO NUZBET IOn ıdatem U7& *•yan nuT 10 - Benlltln. 

Dtlakl balmaeama laallecHlmlt 
telcU 1 iletlerle mücehhes atelyeeini amrinlze imade bulundurur. 

J 2 9 .. 5 6 7 8 9 ]() 
ıletmeleri Umum Müdürlüğünden: R A D y O N O z H E T 

Elektrik İfletmeleri Miifteriler Dairesi Kadıköy ıubeai için 2.5 lira Galata Voyvoda caddni No. 47 Voyvoda Hanı. Telefon: '3712 
Kömürlerin aatıı ve teniine müteallik husuAat hakkında Yi1d ola· 

cak tikiyetlerin Galatada yeni Yolcu ealonunun ü~üncü katında Ttırklye 
Kömür Satıı ve Tevzi mllesseusıne bUdırllmeai rica olunur. 18 A y A 
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yevmiyeli muvakkat bir veznedar alınacaktır. Ta1iplerin bin lira nakit ••••••••••Posta kutusu 1028 •••••••••ii 
veya iki bin lıralık ıahsi kefalet vermek prtlle ve evrakı mıisbitelerlle 
birlikte 22/9/941 tarihinde eaat 9 da İdarenin Metro hanındaki Zat 
İşleri Müdurltıtüne müracaatlan lti&umu blldirllir. (8370) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Ankara Su İtleri mfJdtlrltlftl ifin bir meaal mahuip bir ayni. 

yat muhasibi alınacaktır. 
2 - Tallplıır qafıda :vuılı veeaiki iltidalarUe birlikte Eylfil 90nu

na kadar ıu idaresine vereceklerdir. 

Telefon: '4766 (8398) 

ANA • iLK • ORTA • LlsE 

::te~ B08 IZICI LiSELERi ptı.m 
ArıMJwtkq - Tram11cıtt """4Uri: Çfft•nrattlar 

7f "' A K A l 1 N • sı K'11f'Mln l'e11 cı1tç ... 
A - Resmi bir dairede aaprl 8 une bu vulfaln ita edildiifni 

stleterir veeika. 
Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. İlk kısım 29 
Eylalde, Orta ve Lise kwmlan 2S Eylulde deralere ba,taya
cakt.r. lstgenlere tar'fnamf ıönderilir. Telefon: 36-210 IA H ı ·~.- A y A N • K A - ..... 

" tR A M A R l• K E K 
H E R -- 1 §••.s AKA 

AdJl7edeı 

Metresini öldüren 
Hızır 17 seneye 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel Beyazıtta 
IHr cinayet iflenmif, Hızır adın· 
ela birisi, kıskançlık yüzünden 
metresi Ferihayı öldürmÜf, met· 
naile beraber yakaladıiı Ah a-
dmdaki adamı da ağır ıurette ya-
calamlftı. 

Hwnn muhakemeıi dün ikinci 
alır ceza tarafından bitirilnU,. 
wçu ölüm maddesine uyar görül. 
•Üfee de vakada tahrik ve ceza-
J1 azaltıcı sebepler görülmütı. ce· 
_.. 17 sene 4 aya :r,dırilmiştir. * iki bnız çocuk yakalandı -
Huan oğlu Ali adında 1 2 yafm..ı 
• 'bir çocıuk, wazun zamandanberi 
Beyotlt', Şifli, Fatih ve diğer "hfr 
çok semtler halkına yaka ıilktir-
mit. birço1 apartıman, ev ve dük-
Un aoymuAtur. 

Küçük hırsız nihayet dün ya-
blanmJf, hemen adliyeye sevke· 
dilerek /'Afi dolay11ile gizli yapı· 
lan duru,ması eonunda tevkif 
olunrnl:ftUT. 

8Ul'dan batka 1 6 Yflnda ... 
met adında ~ir çocnk hırsı7. daha 
pkalanmıttır. 

Yersiz. yurtauz biri olan lamet 
ele ıeçen gece, Azak apartımanı-
ilin ikincı kat balkonuna tırman-
ı.: ban etya çalmı~tır. 

et de birinci ıulh ceza mah. 
keıneai tarafından tevkıf olun-
m~pr. 

91r ecnebi doktorun 
telterrul•rı 

Şelnimizin maruf otellerinden 
Wrilinc1e ikamet etmek.e olain 
Slovakya tebauından doktor J,. 
tıefu Kerlesz iemindeki zat, aeh-
rimizdeki muhtaç dul kadınlara 
teni edilmek icin (250) ve ayn-
ca da Türk Hava kurumuna ve-
nlmek üzere (250) Türk lirasını 
letanbut vilayetine ıöndenniftir. 
Memleketimize ka'll göıterilen 
ha eamimi alakadan dolayı 'beya-
Dl memnuniyet ve tqekkür ede-.. 

~ 

Dr. Hafız Cemal 
LOKJL\N llBKİll 

Dlıhlllye MUteh .... 
Dhan,olu tN 

••10e ıaatJeri: Puar harlc 
._ dn 1,1. Tel: 13898 

- Bana pn bCll'Uı da tamanı, 
ıtedl. l'abt dıha iyili .ıs telefon 
firkeU,-. bir mütehauıe ptirtip 
f)oıce bir muaııene ettiı!ııla, belki bir 
.-yler balurlar, 

Müddeiumumi bir ..,. .o,lerned1. 
._, alılmıa plan b1r fikri Deri elr. 
fia: 

- Neden dJter artların lvbıclelı:i 
...ıktep1an ct.ı ok ımu7on•u Kı... 
W BIUMT Belld m0sve41cleleriadea 
farklıdır. 

L. K. L. K. 

41'1 10 aı 50 Çarıı Sınodalan hanı alı btta 18 NÔ. ha d6k
kinıa tamamı. 

B - Sicil ckdanı 
C - Sıhhat rapon1 
D - 8 fotogJ'af (USO • 8011, 

$ 1 

'27 H 81 00 Cartı Zinch-11 han 6st katta 10, 11 No. Ju bir TUrklye Cumhuriyeti 
odanın tamamı. 

818 11 28 56 Mercan Dayahatan maba11esi Stlmbllllfl han tllt 
katta 34 No. lu odanın tamamı. ZIRAA T BANKASI 

413 18 81 iO Çarıı Zincirli han 6ıt katta 12 No. lu 
tamamı. 

111 • 11 il Cartı Zincirli han llıt katta 16 No. lu 
tamamı. 

8'7'I H il 00 Mercan Dayahatun mahallesi Yaldızlı han orta 
katta 6 No. lu odanın tamamı. 

188 18 1' 00 Çarşı Astarcı han alt katta eski 22 yeni 19 No. 
lu dükkanın tamamı. 

Yukarıda ya~ 'ı emlik satılmak üzere 11 gün m6ddetle açık arttır. 
maya çıkarılmııttr. İhalesi 6/10/941 pazartesi günü saat 15 de icra edi
leeeffoden iııteklilerln Çenberlltaıta İstanbul Vakıflar Baımildüriyeti 
Mahlülit Kalemine nriiracaatlan. (8392) 

!~Yeni Kolej Nehari 

Kts 

Jlı - Olta -- U.. Taluimde Sv......Uer 86 
MiA • labık Şifli Terakki Direlllöri M. Ali Hatmet Kırea 

HıuuııiyctJen: Yabancı Dillere ehemmiyet vermek, Ta
lebesinin aıhbat ve mzibatile yakından alakadar olmakadar. 

Tel: 41159 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Güz devreal ya:ııh imtl!ıanları 22 ve 24 eylül pazartesi ve çareamb:ı 

c(lnleri J•pı:acaktır. (8386) 

Reklaı Değil, Hakikat : 
Yurdumuzun her köşesinde dilrüstlütü, ucuz

lutu ve bol çeşltlerıle tanınmıı: 

Asri Mobilya Mağazasını 
~zmeden ve bir fikir almadan bir )'erden mo
bilya almamalannı tavsiye edeı·. MuUak• sa· 
lonlarımızı• gezmnlerini rica ededz. Bılhassa İn 1 
glltere Karyolaları ve Avusturya ııandalyaları 
m"vcuttur. lst.nbul, Rı .. a Paoa yokuıu No. 66, 
Ahmet F•vzi. Tel. 28407. 

., _______ ... 
1 j El,_• .. D:I---• ..:_ ı Bir oda aranıyor 

BUGONKO PROGRAM . 
Calatesaray, Cıhangir Taksim 

8.30 Program 118.40 iarlular . 
8.33 Mal'flar 1~.:ıo Haberler arasında mobilyasız günef «ô-
8.46 Haberler 19.45 Serbest 10 rür bir oda aranıyor. İdaremiz 
9.00 Marolar d .. kika de M. M. rümuzuna müracaat. 
9.::.o Evin saatı. 19.55 Muzık 

* 1 2.30 Proeram 
20. 5 Konuıma 
20.30 ı; aıııl sUı 

1 
1 
2.33 Şarkı1ar 
2.45 Haht'!rler 
3.00 Şarkı1ar 
3.30 Orkeııtra 

1 

1 

* 1 8.00 Program 
1 8.03 Orkestra 

21.00 Borsa 
21.10 Şarkılar 
21.45 M llzlk Dr. Hayri Ömer 
22.30 Haberler j 

Ötleden sonra Beyofhı Aia-
22.45 .\janıı ıpor 

servili I camii kaJ'fııında HuaabeJ Apt. 
22.65 Kapanıı No. 33 Ttılefon: 4Wl)'l6 

çekmek olacak. 

Ben yazı'bancye do1; ru llerledim. 
Fawrett"Jn cesedinin bulunduğu is
keınlenın hemen )anında bir ııigara 
sehpası WıtOnde, tepsi içinde bir 
siı~ ve bir fincan bulunuyordu. 
Fincanın dibinde kahve tortuau 
vardı.-

pim haplahane.du göndertıen mek- Aklıma selen 191lerin delillerini 
tupla lıiru fazlm alikadar oldu. birer birer buluyor gibiydim. Gözle. 
Bunda Fawcett'in terfıini tavsiye rlm sevinçten parlıyarak geri dön. 
ettiif aiamların iılmled vardı. Ll.a- düm. Nazarlarım müddeiumuminin 
teyi l)'ice tetkik ettikten sonra bir sert bakışlarına çarptı. Beni ya tek. 
kenara bıraktı ve telefonu açtı: d1i' .edecek yahut da aorguya çeke. 

- Bana Fanny Kal.aer'ln telefon' cektı. F~kat tam bu sırad~ tahkika-
nmnarasını verin tı~ . aeyrınl tamamen detııt1ren bir 

8 l b hadıQe oldu antra dan ir numara verdiler • 

1 
Koçuk tasarruf hesaplar1 1941 ikramiye pllm 

Ketıdeler 4 ıabat, 2 mayıs, 1 atua tos, 3 ildncıteşrin tarihlerinde,7apıhr. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 118 adet 250 liralık = 2000.- Ura 
8 , 1000 , = 8000.- , 35 , 100 • = 3500.- • 
2 , 750 , = 1500.- , 80 • 50 , = 4000.- , 
' , 600 • = 2000.- , 300 • 20 , ::: 6000.- , 

ı-Acele satılık, 
bağ ve köşk 

28139 zira eb'adında .içindeki dört odalı bir kö,k ile 
(400) n ahsuldar meyva ağaçlı ve (4000) üzüm kütüiü ve 

yüzlerce fidanı bulunan 

Kuralue tarthJ 1888 - Sermayeei: 100,000.000 Ttlrk Una 
Şube ve Ajana adedi: 161. 

.ı1B.AI .. TİCARi HJ:R N EVi BANKA llUAMELıı:ı.sal. 
Para lthiktinDlen ll.800 Ura iluamiJ'8 YVİJOnllıı 

Ziraat Banbsmda ınım.nah w. nmbaraaıs "'8&1ftf 1-ap
laa1nda '1l as 50 llraaı bıaluna lara uneck 4 defa çekllacek kur'a 
Ue qalıdakl pllna ı~h·• Jkraml79 datıtılacaktır: 

4 ade& 1.00" lıralık 4,000 lira 1 100 adet IO Hralık 5,r,00 11ra 
' • 600 " 2,000 • 120 • 48 • 4,800 • 
4 :t 250 :t 1,000 :t lM :t !O :t 1,200 :t 

40 • 100 • 4,000 • 
1'1KKA T: Beuplannaki paralar b1r 

0

181le ~nde &O lirada 
qatı dOımiyenlere lkranıiye C•Uıb takdirde " 20 fulasile verıle

cektir. Kur'alar aenede: 4 defa, 1 E7l61, 1 Birincikinım, 1 Mut 
ve l Huiran tarihleıinde çeldleeektir. 

,.. ıurtııns ., 
BiÇKi ve DIKlş 

Dereaneel 
Mıi.di>41ai: BapK Pa,,..,_ 

liııft •• da dört gtln, kadınlan 

gür.de uçer 111at Franıı& uıuUl 

ile bicid ve dikit dersi tedriı edi. 
lir ~e ' ayda !lrlurtfoe musaddak 
diploma verllh'. 1'"'eriköy Tepeia
til ı 16 No. Papaz an • rtımanı 

E:rl61: Pasa• 

1SllH·ı 21 ŞABAN ,, 
•••. 264 

GUMf •• ,... • ..w 
\,ile 
..... ,,9 
Aqea 12 
"a "'* Jl 
a.Mak (YanakD 9 

1JS7 
Ru .1 
E1ltl • 

. 1)9 

BORSA' 
20 • ' • !41 _ .... , .. , ..... l lhrlh 1.12 

"·~- ·&:.·' 12'. 69 
C••YN 111 ,,. --ll•:ltft lOI Peaeta lt.I> 
Yoko!ı• 100 Y .. -.-
~tokb.t. ıot '•n;v ... 
ESHA.6! VE TAtlVil.t\r 
YW. s lkrud,.u tsl -.-

.. ı .. ıns Brp.ıA.a.c. -.
• 715' S....-Enva.1 -.
.. , " 2 tll'7 .. u 
" 7.S tJI Ti* ...._ -.-

Aaa. De. ~ ı .. ı -.
Ş,rk........,. --
T. C. Merkes haıakaa -·-

il Borsa ~arici 111111 fii_!] 
...... ,.e 
KaJaa .... ltlrllla 
ICllt• altıa ..... 

15 Lln u Kit 
111 .. 11" 

• .. 52 .. 

Sahibi: %. T. BB0ZZ1YA 

N91riyat MGdtrl: C. BABAN 

Baaılüıtı 1er: Matlıotıi EBÜ7.Z/Y A 

men, kaılarının altında bırer buz İhti1ar bana dönünce Hume atll- ı Cotton: verdığıni eordll\11 ve Hmeıı 1anuıa parçası gibi duran mavi gozleri fe. dı : ırittim. 
sad ve merhametaizlikle parlıyordu. Evet John liwne, Tllden eya. ••• 
Bu g1.izlerde zekadan daha fuzla bır - Mis Thumm size, siyasi haya. lı>tinden ayan azası olarak seçilecek. 
fPy, ıeytanhk vardı ve tatlı gülilı- tımın en mühim ıahsiyet.bıi tanıta- Ona bu hu usta ilde yardım ediyo. Babam yası nıasasııun arkasında. 
l rile bu bal kanıınca insanda ga. hıfü miyim'!' Her eeyim onun elinde. rum. Şimdi ınusaade ederseniz bu ki oe11tın önıine diz çokmüı bakıyor. 

dlr. mes<>le h•kkında Jobn'la bira& ko- du. Blr detektif yavaı vay•• bir ıev. rip bir tesir bırakıyordu. - ..,, - c 
Benım blr GeY ııöylememe meydan nu av ım. Bu berbat şey, ılyut va- ler anlatıyor ve biri de ocatın ran-

İhtiyar içeri girince kibirli MOd- kalmadan iııimlerimııJ 16yledi: zi~et ıçlı de tok ehem.miyetlidir, dedL dan reanııni alıyordu. Mavt bir te• 
dciumumt derhal on- d0.teru koıtu ve ._ Rııfus Cotton; Mlıı Thumm. Ve genç nıüdclclumumiyl bir kenara j yandı, aıkasından bir 197 patlada 
ellerine öyle bir hürmetle earıldı ki çekti; bir kaç dakika baebaıa, usul ve oda dnman lçerainde kaldı. Re • 
h ...u.ı- A b Hume bu au·ada babamı da ken. ayret ........... ca a numara mı ya.. u~uı konıı tular. Farkına vardığıma ııimci ocatın tam ortasındaki ıqara. 
pıyordu. Fakat ihtiyar, bunu h•r- disine tanıttı. İhtiyar elintl 11kınış, gore hep Hume konu~.uyordu. İhtl. nın resmini çekU. Ora- dikkatli 
hald f ked rdi B b kt bir tüılü bırakmıyordu. Elim elin- --. e ar e . abama a ım. ~ar polltık u:; ha mı zaman :ııaman baktım. Bır adamın 901 a-&.nın is. · .... ,_ f '- h 1 de olduğu halde babama dendü: ,,_. onun çırııuu a .. at dürf111t çe res nde ıoallıvoı VI' ır zl uıni ondan ayırnu. leri pyet vbıh s6rtlniyorda. Kile 
hiçbir ftY anlatılmıyordu. - Demek siz meşhur polis mü· yordu .•• AıılaJ ğıma gore Fawcett'in ler ocaktan odaya biru daiılmıt " 

Yeni pm, odanın ortasına kadar fettitl Thumm'sunuz. isminizi çok olumi.ı Huıne'e, Cötton'a ve onların birisi de dikkat etmeden bunlana 
•• n d k 1 itittim. Komiser Burhage'ı tanırsı. part.iııine umulnıad k bir talihdl. (istflne bumııtı ... 
,, .. rü Ü teıı aonra lılüddc umumiye nız herhalde, sizın aamanınızda ça. · 
hitap etti: lıııyordu. Her zaman aizden bah!le- Fııkat yf'rıne Hume'un SPÇUmesint BabamJ, asıl m8faU) eden ,., 

- lliithit bir ..,. aa111e, çok müt d tt>ırıin etmek için ö düı ül n adamın hahnıa tlsttlndfıkt a)'alc lzl detft de 
111Wdeıuınumi 'bu numarayı aradı. Koridordan ayak SHlerl duyuldu. 
ihiH kulagında eabırsı:ılıkla beklL kapıdaki polisler h&rmetle blrbine 
1ordu. Bir dakika,. >akın aranan yol verdiler i herkea susmuıtu: Ka.. 
telefon\ın sil sealnl dinledkt~ sonra pıda ufak tefek, aeviınll ve kOçök 
d krqfonu yerine koyda .e: ıröbekli bir 1hti19r belirdi. '011tflnde 

Bari bir 19Yler bulabildinla miT Babamın memnun olduğu arürulü. zıı ıh. f te <1 zıı ıın Fawcett'in par. ocfkta herhalde aqamldaıa kalma 111-
Jlü i uml 7ordu: t 15*!1'4(f VE>rrl ki ıl adnmın ne mal wtı ktl11erın 1-.Jerlnde, fark <-.Is 

lfGddeiummıd cülerek clfieT .._ 
&apları aldı TC açtl. K.arıılqannea 
lnıa arıa mu veddelerıle aıni olcbı
llau prılüt. y alnıa a,..., Alpa. 

- Ce•ap venniyot, dedi. l)imdi kötü bir pardeel vardı. Umaml naan 
ilk ıtlıaia !'aJllll' f•ılQi' Mrsu.Ja ! aaruınua p:pt 111 olmüına raı. 

hit. Haber alır aJmu hemen pldlm.

1 

er. pi ahlakı nı nı,t>vd na çıkaı tmak il. ocatın lcfndeki baP,a bir teJdi. aa. 

e:; aahtuf Wr taTJrla - llea ele akla iamlnizi çok tıit. oldufunu ıı riJn~ .- ına don•cek efe daıha açık reıdt Wr 
ceftp " 1

: Um, dedi. Rume il.Jul itlerde me . 6ak.a 11 ıı Qst lncleki bir ~ 14-
- B1Dl91l btcbJr ..,. !Halaıwhlr. d&Janııvr 8f. ) O aırada lıphıam .,_.. ~j ,....._ _.,, 


