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Muharriri: MÜN'iM MUSTAFA 
Geçen \Jlbnn Bartıindc blltün Turk ccphele.. 

ınde bulunan müellif, ordu, münevverler ve 
nçlık arnsında bfiyük bir rağbet kaunan bu 
t•rinın blrincı cildlnl Kannl ve Çanakk:ılc scfer
rlne hasretmiştir. }>~ser o devirdeki ida? ve ·~-1 rt zihniyetin parlak bir aynasıdır. Fıyatı bır 

ı ııadır ve her kitapçıda bulunur. 

~==~--~....:-------~-

Telef on : 2 5 2 O 
Te~.Tuviriefkir,btanbal 

-
Pazartesi 22 EylOI 1941 

Bazı kötü insa11lar1 arasıra 
i g i 1 i k göstermeseler daha az 

. tehlikeli olıırl•rdı. 
La Rochefoacauld 

.(Şerhi Z inci ıaahifembde) 

c::: 

Günün yazısı ........................ 
Şark harbi 

ve lnglllz 
yardımı 

l Fenerde çıkan büyük yangın 1 Fr~nsadaki 
suıkastler 

R us cepheaindeki barekatm 
Almanlann lehine inkitaf 

tezahürleri göıtenne.i üzerine 
lngiltere ve Amerikanın Rusyaya 
7ardım meselesi bütün dünyanın 
&zerinde durduğu bir mevzu ol
muttur. Almanlar, Ruıyaya ka~-
91 taam.ıza geçer geçmez Amerı
ka ve İngiltere Sovyetlere yardım 
etmiye karar verdi. llk apda 
Amerikanın cçorap ••kundura• 
ıöndennek niyetile meydana çt· 
bn bu yardım tetebbüsü aradan 

94ev,2cami, lmescit gandı,açıkta kalan 
129 aile yerleştiriliyor. 1 müezzin öldü 

Petain yine 
Fransızlara 
hitap etti 

ç ay eeçtiği halde benm müsbet 
hir neticeve varaınam!fhr• , .. 

İngilterenin yardımma ıe.mce 
SoVJetler daha ~nlerde bunan 
cliftan ibareb olduğunu yardım 
eclilecelue bunun biran ernl fdi 
bir tekle aokulmaıını bekledik1e
rini nazan dikkati celbedecek 
derecede muğber bir eıda ile ilan 
etmitlerdir. 

lngiliz matbuahnm, hükume
tin bu yardım isinde pek yn .. 
claTTandığı hakkındaki tiddetli 
tenkitlerine bakılırsa Sovyetlerin 
bu acı tikiyetlerinde hakh olduk
larını kabw etmek tazım gelir. 

Bir yandan Sovyetlerin, diğer 
taraftan fngiliz matbuatının taz
yiki nihayet İngiltereyi müsbet 
'Ye fili harekete sevketmi~ benzi· 
yor. Dün gelen haberlere nsza· 
ran İngiltere General Wavell ku
rnandasmdaVi kıtaabnı Kafkuya 
üzerinden Rusyaya sevkctmiştir. 
Ajans haberlerinin 250 bi.n kisi 
olMak b'ldirdikleri bu ordu Don 
havzasında cephe alarak Alman
lann oraya taarnızlannı önliye-

cekm~. 

~---... 
Emre itaat eden ••lcer
l•r• ıecel•gin t11arruz 
•tmelc Fransı• •n'•ne-

.;n• ııgııı• delild;, 

"t'lCHl•, 21 (A..A.) 
ııarepı Petain tınat 18.30 da raci. 

10da ıu nutku ıllylemtıtir: 
1ıcal mmtakaıında bulunan i'nn· 

sular, 
Bu aqam ehe büyük bir heyecan. f 

la ve bütün eamimlyetimle bir kat 
haftadanberi 1~1 ordusunun mün-

1 lerft unınrlnrma karıı mükerreren 
yapılan euikasdler hakkında düşün. 
mekliğimlz Hi.zımgeldlğini .soyliyecc
tim. Bu eu1knsdler caniyaned1r. yeni 
ıfeliketlere sebep olabilir. Bunlıırı 
ecnebi ajanlanna ııtfetmek lizımdır. 
ÇünkU verilen emirlere itaat eden 

'askerlere knranhkta taarruz etmek 

• 

Franaıı DeYlet Relal 
Marqal P'bln 

lngilterenin 
sulh ~ayeleri 

Fransız ananesine uygun bir hare-
ket değildir. Hükumetimiz bu hnre- Lord Da/ton mühim 
ketleri knUycUo reddetmektedir. Ho 
kumet elindeki bütün vesaitle müc
rimleri aramakta ve sizi kendisine bir nutuk söyledi 
tamamllo muzahir olmıya davet et- Londra 21 (A.A.) - İktısndi harp 

1 

mektedlr. Bu canıyane hareketlerm Nıızın Dalton su~ledıği bir nutukta 
fnklşnfına mfisaade edecek olursak iktısadi bakımdan sulh gayemiz her 
bunların llnüne b'CÇmek için alınacak kesin ipUd t maddelerden 1 ;tlfade 
tedbirlerden, bütfin gnyrctlcrlme rağ etmesi şart.le butun mil!C'tler ve bu. 

1 men masumlnrın da mutnzarrır ol. Lün dunyn için teşkilii.tlı bir refah 
nuılnrı ihtimali vardır. sistemine istinnt etmcktedır. Butun 

işgal mıntaknsında bulunan Pran- millctlerın ıçtımni bir emnıyete nı z-
sızlnr, har olmalnıı ihtiyaç ve korkudan 

Hislerinizin hiçbirine yabancı de- Cızadc knlmnlnrı lazımdır. Bızim ye. 

lran yaylalanndan kalkıp ~".f. 
kasya<laki dağlık bir arazının 

anahdut yollanndan geçerek Don 
havzasına ulnfmanm ne kadar 
umana ibtiynç göstereceğini, bu 
kuvvetlerin Don havzasına vanr
larsa vazifelerini batanp MF&
rnıyac.'lklarını t8!tdir keyfiyet;ni 
askeri mütchnssıslannuza bırakı· 
)'Oruz., 

Yangını söndürmek için lttalyenln a-öıterdttı büyiilr. rayretten bir manzara 
ğillm. Geçirdiğiniz imtihanın acıla· nl nlzamımızda kitle halinde 1şsi7.lık, 
rını derin derin duyuyorum. Jt'akat kitle hnlinde fakirlik yokturö Fakat 
unutmayınız ki mcmlekeUmizln fe. 1914 den l!HS e kndar çekilen ve 
laketi size bfitün millete karşı bil- ulmdi de r<'kmckte olduğumuz ıztırap 
hassa at"lr ve değerli bir mesuliyet ların bir daha avdet et.memesi içln 
tahmil ediyor. Başlıca vazifeniz ah- lcnp eden C>l!erde tC'şkllatlı ve kati 

Maddi zarar 
1 milyon lira Patrikhanede Grekonun 

tahmin ediliyor 

::;::~f~:;· ~~~:;~:.~ kıymeti ita b 1o1 anda yandı 
tngiltere, bu hareketile bugÜne 

kadat" kendi.sinden beklenen yar· 
dıma bütün imkanlıırile koştuğu
ntı yalruz Sovyetlere değıl, bü ün 
dünynya ka1'fı ilan etmiş olacak
tır. Eğer aje:nslann verdiği bu 
haber tahakkuk ederse demokrat· 
lar tarafından kaç :zamandır ku· 
ru1ması tehalükle beklenen İn· 
giliz • Alman cephesi Don hav
Easında teessüs cyliyeccktir. 

Harbin bidnyetind cnberi Al· 
man1ann d.a itiraf ettikleri gibi 
beklenmedık anudane bir mUka
vemet gösteren ve bir muknve· 
met kudretini muhafaza edebile
cek olan Rwı kuvvetlerinın mane· 
viyatı efer Kiyefin sukutu ve Le
ningradın wüşkul vaziyeti He aar· 
1ılm4'Sa b elki de yeniden canla· 
nabi1ecekt ir. 

devam eden yangın I?ntrikhane ile ----.. 
94 ev, 2 cııml ve bir mescidi yaktık
tan sonrn güçlükle söndfirülebilmiş. 

tir. 
Büyiık Fatih yangınından sonl'a 

İ stanbulun en büyük yangını snyılnn 
bu felüketin Pntııklıancnln snlonla
l'ından blrind kı elektıık tcllcdniıı 
ynptıg ı kontaktan çıkt'.ğı znnncdil. 
ınektedlr. O c nada snnıyede 22 met 
re siıl'atlc c mektc olıın ruzırann et. 
ı afn saçtığı nle\ lenmiş tahta pnr
çalan yangının süratle sağ sulıı ya. 
yılmnsınn scbt>p olmustur. 

itfaiyeye yetişiyor 

~dicnni ordusu bakayaıı Don 
gcruındc tutunmıya muvaffak o· 
lur da teessüs edecek cephedeki 
harekat klf dolayııile siper har· 
bine İntikal ederse bir yandan 
Wavell ordusunun, diğer taraftan 
b~ ıı.an•yii mıntakaıınm en mü
hun knunlarını kaybetmİf bulu
nan Sovyet ordulannın muhtaç 
~ulund~ları IMlzemeyi lngitizle
nn temm edeceiini kabu1 etmek 
li.ı:mıdır. 

B1rib.rıııt mbteaklp vaka mahalli
ne > ctişcn Bııkırkôy, istlnye ve Be
yoğlu tlfaıyclcri h· kolu Patrlkha. 
neden Sultan Selim cııınl ne, diğer 
kolu Çarunmba)'a doğru uzı~an yan 
gını önliycbllmek için suyun kttlı
ğına ve sokakların darlığına ragmen 
her zamanki gayı et ve fedukarlıkla
ı11c çnlışarnk saııt ıu?~İZ" dol:;u .fn
eianın büyümesine mııııı ol:ıbılmış -
!erdi~. 

(Dewınıı salıife J, •utım ı '14) 
Y ••ıın~aa bir miktar eşya kurtar mata mu nifak olaa. 

felaketzedelerden buıları 

• Filiyata geçinceye kadnr beta
eti dostlarının büe acı tenkitle
rine hedef olan İngiliz yardım si
yaseti bir kere harekete gelebil
dikten ıonra bu yolda b undan 
evvelki yardımlarından alınan 
densler d e göz önünde tutularak 
bu yardımın devam etrncsi b ek · 
lenehilir. Ortada Rusya içlerine 
ıürülmüo ve donanmanın yardı
mından yüzlerle kilometre uzr.k
tn, bir de İngiliz ordusu bul~ına· 
cak olursa bu yardım i~inin lngi
lizler tarafından ne kadar ciddi 
tutulacağını tahmin etm k güç 
değildir. 

T ASVJRI EFKAR ------..:.:::..:. 

Edebi Roman 
Yazan: 

Amerika Keialcümburu 
Roo:ıevelt 

Amerikada 
grevler 

Tayf al ar harp 
malzemesi yüklü 14 
vapuru tevkifettiler 

Roosevelt hasta 

ALMANLAR 
KiYFTE 700 
BiN ZAYiAT 
VERDiLER 
Odesaya yapılan 
bir taarruz ağır 

zayiatla tardedildi 

Cephe gerisindeki Sovyet 
çetelerinin J aaligeti 

gittikçe inkişaf edigor 

LOlWllA, 21 (A.A.) 
Moskovn radyo u buı;Un öğle \ak. 

ti aşağıdaki tebligı ııcşretnıi~ir: 
20 cyllıl gece ı kıtnntımız bıitiın 

cephe boyunda dıişıııanla muharebe· 
!ere devam ctnıistlı. Kiye! ctı ııfıııda 
çik şl4lclctli muhnTcbcler olmuştur. 

Leningradda 100 bin ev 

tahkim edilrni~ 
Nevyork 21 (AA.) - D.N.B. 

s. • Associated Pre" Birleşik A · I Bcrlı~ı, 21 (A.A.) D.~ .B.: 

er d T' l · · . . Inır.lız radyusu cumarte 1 akşamı, me 1. a a 11 ~erıkad.a de~okrat partJ';iJ şefı- l..en.ngıaddn 100 bin evlıı tahkim c-
.. ., nın aşa~ıdakı beyanatını neşret- dHeı:ek içlerine mitrıılyözlcrlc büyük 

Pek yakında c mekte~~r: . . . tnikta~da infiluk maddeleri konuldu. 
- Egcr Bırleşık .ı\nıt'rıka d .. , (..'1lnti "bildirmiştir. 
(JJcrnmı •alıijc :J, autıın :J d) (De'!lan 1 11ahije 8, •ııtım 4 de) ı 

' 

lstanbula gelmekte olan 

Bir Bulgar 

vapuru battı 
Sofyn, 21 (A.A.) - istnııbııln 

ıritı.ıckt.e olan 4168 tonllntoluk 
Rulgıır Roılına ticaret vapuru, 
rlün gece gemide vukubulan jki 
nfiliik neticesinde bır kaç daki-
Ktı !çlııde batmıştır. Tayflll1an 4 
kişi kayıptır. Vaııurdn hamule 
~oktu. 

Bulgariıtanda umumi af 
S.ıfya, 21 (A.A.) - Kı nl Bo

rısiıı cüliisunun yıldönümü mü. 
lld •betile 3 blrincltl'şı·in 1D41 de 
hlı çok huJ..."llku umumiye m hku. 
nıu ve siya t mnhkılm affa mnz.
har olacaktır. --
Japonlar da 

/randan 
ayrılıyorlar 

LONDRA, 21 (A.A.) 
İngiliz rnJ!yosunun bildlrıllgıne 

göre handaki Japon kolonisi kaılm
lnr ve çocuklar dn dahil olnınk üt.en 
hususi surette kiı alaııan bir vnpuıta 
yaknıda hanı terkcdcceklerdır. 

Yeni Şah Kordiplomatiği 
kabul eıdecek 

Tahran, 21 (A.A.) - Şah, koıdip 
(Deva1m sal ·ıc 3, s ıt uı 5 de) 

Yangın sahasını 
gezen arkadaşımız 
anlatıyor 

Sultan Sellmdeki Cümhuriyet Kız 
Ortaokdlundnn avatı, Fenere doğru 
lncn yokuş, s ğh sollu, bcnilz du
manları tüten ynngın yerleridir. İn. 
san bu yokuş başındnn, aşnğıya sa. 
bili tnkip eden nna caddeye bakllJ'
ken bu koca sahanın dort buçuk sa· 
at gibi kısa bir zamanda nnsıl yanıp 
kili oluverdiğine şaşmaktan kendini 
alamıyor. }'aknt, yıkık du\'arlnr, için 
için bütün e1ıkaz ve kırık dökük eşya 
ortıısında, bir anda yok olan bunca 
yıllık yuvasının yerinden bir tfirlü 
nyrılnınıyanlardan blr kaçı ile görü
ı.ıUnce, Vali ve Belediye Reiai Doktor 
Lütfi Kırdarın dediği ı::ibi saniyede 
22 metre hızln esen kudurmuş riiz
gurın bu lşde oynndığı feci rol der
h:ıl anlaşılır. 

İlk alevin bellrdiği Rum patn'kha. 
nes1Je Sultan Selim camiinin önün · 
dckl ı,·nnmış evler anısında yilzlcrcc 
metrelik bir mesafe vardır ve Pat· 
rikhanede olduğu gibi bu c\'lerin 
büyük bir kısmında da halk bir ge. 
ct'fkle kendini soknğa dar atnbllmtş. 
tir. Dunlardnn biri şöyle diyordu: 

- Denn uykudn idtk. Oğlun1 beni 
(/)ct'a11n sahife 8, ırlltınt I da) 

KiYEF'DE 
150.000 DEN 
FAZLAESiR 

ALINDI 
Düşmanın şiddetli 
yarma teşebbüsleri 

tardedildi 

Ösel adasının merkez i 
Erenburı şehri 

işg•l •dildi 

Pilhıel'İn umumi karargahı, 21 
(A.A.) - Alman orduları Ba ku • 
ınand nlıirının tebliği: 

Şal'k cephesinin cenup ccnıılıında 
Alman kıtnlnrı Azof d1:nizlnc kndıır 

val ve uernlt ne olursa o1sun Frnn- ı blr kuvvet bulunması da lazımdır. 
sız ittihadını muhnfnza etmektir. Bu Almanlnr ve onlann tecavüzlerine 
ittihadı temin etmenin birinci ıartı, iştlrak edenlerin islii.hlanndan mah
bepinizln de ma16mu olıuğu veçbilc, tum edilmeleri 1 zımdır. Fakat ~·nl-

(Devamı MhiFı 8, riitun 8 de) (Devamı sahi fe 8, sıitun 5 de) 

(-Askeri Vaziyet 

Kiyef şehrinin 
zaptından ~onra 

Dnieperin Şarkında cereyan 
etmekte olan hareketler 

Yazan: General Ali Ihsan sABIS 
\ 6 S"II./ ORDU KUIANlJA,\LAJUNDA.N 

F eld Mareşal Von Rundslcd- ı yıf kuv\'etl~ri için ehcmmiıc.tli 
t'in ordulan Dinyepcrin bir mukavemet göstermek imka

ötesinde taarruz hareketlerine de . , nı güçle~ir. Bıı haberler dor, u 
vam ediyorlar. Kiyefin 200 ki- İse artık çember içindeki dC..rt 
lometrc kadar şarkında Oin:reper , Sovyct ordusunun nihayet bir gün 
nehrine akan sulardan Souln de- erznk ve cephane noksanın<l m 
resi boyunda birleşmiş olan Al- teslim olmaları zaruri olacaktır. 
man orduları Mareşal Budienni- Krcmençug civarınd n nehrin sol 
nin bir kısım kuvvetlerini çevirip sahiline geçmiş olan Alman or
çember içine aldıktan sonra, Sov- dularındnn • mühim kısımların 
y-•tlerin dışarıda kalmış olem za- (Devamı sahife 8, aütım 6 dı) 

• SPOR 
:: ı t::: ı ur :ı ı ı r 11111111 

Dün yapılan lik ma ları 

tlcrlcmiolerdiı'. 

1 
Bu netice her şeyden e\'vel bir 

Alman piyade fırkasının kalırnmnıı
ca harckctıle elde edilmiotir, Bu fır
ka en nıüşkııl şartlar altında Kht•ı·
ııoıı'tııı 60 kilomctıe şarkında kuın 
Bı:ıl la\' ci-.arındn aşağı Dnicper 
ı::<•ı;ıdlni zoı lanuştır. l>ü,manın bu. 
tun nıuknbil uın11 uzlarmn kuı·vı bu 
fıı kn nıevzilt ı ıııi mıidafna etmıştır, 

f cnubehçe - Alhntut ma~ınc:lan b r inhba 

Fenerbahçe Altıntuğu 4-0, G lata&&ray l'ak imi 7· 0, Bc-
tiktaf Beoyğlusporu 7-0, ycndilc1'. Beykoz Süleyma.niye 
ile, İstanbulspor Vef11 ile bernbere kaldılar. 

(Dr aıı sal iftı :t, ıutıı11 ! dt) (Y R7.ısı ııahifr2 sütun ~ ele) -----.... ..._.: 



CIAflll BABAN 

S P o· R· ( HlriRAi.AR 
maçları 

na 'neti en 'h "" ~ talih 
kendlai.ne )lJc 7&1"dıa etml)'or, ikide 
bir aendel~ fiş&tı9ys w eonra 
karanlıkta mun uadJ.ı a daf1lan-lre

le n1 &1'1.fGr. pm~ •• tozıaruı. 
elan dfJın'4a. A1ı ae sif 11tt 'ba •• 
p,le Mr siper alacalı bb' ~ ba1-
SQdı. NihaJet ~ H,e bqlJMıa 
nvtiil 1ılr .. anbima t1Qtnı 71-
d~tl. 

ia -.)11111 .,. leuılllf - ...-tüf· elDe lpret ~ ~am etti: 
llıdL J'.iat her..,._ altAiS elWw - Ba 7anda ~qaıa -~ ............. •11 .... tat&k ~ tir. ... ........... ı.aat .,. 
Wr te dOf kalmamıftı. O ....,. lanluile utrap.r. ..ı.r tara~an 
h pceaiD bu 1alit1Ddıt..lrerylhjnf H• ,enir, ~ tllaw airllir • 
.. aıa et!lll fcln ioafıma htır dile; Bak. ,_ ,.,.,.,.,,.. djfl edDe 811 • 
llle1r: 1.t:Vwc!a. ..Ut beı4kl hnı tiqe 111 tadar meaat, onlara nnıl 
fınat .ermedi. Her urmanti saril ellerinin harekederile. bhkahaaile 
le1ıeidmtle silerek: mfitem..tlyea «mftmror. •• AbduL 

- 1'tsla celili.bd fmlı.ram. hep taıı Blend1 telı!t 4kl• • .ıya1: •· 
ainl b um, aeal. Batthı bular nos -cia, lıeps tmli h t n= ..ıan
JEh • j• wnlılii o I' hr. .._.. Jarm diflerl altıada paıcalanllllf 
sana lsteditfni wrecetJm. •• .. piJ kam1t11, tranaym 1'"* s61abt1 
Mtıaelılk... gördü. Bazla gerilaif bo9'Duna, nar 

Ve 79"W& elbıdllD tata• "1ci 
hanlan .......... M11k • aeıı 
a•la,a fibrdı. A1Hlu11alı eflftdt b 
pcmn a. h1111•nda ~kiden bir 
bde ... ,. ,..a •••tıılll•Uc 
mıarakları ihıeril6 ~pJak bir bclı
n1n Clilıklar atarak Javraııa ID'ft'Ua 
ela ••• 1 ..... 11at17* cloatb .,... .. : . 
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SON HABERLER • 

, . 
A~KERL \,; hZ.X'i i:.."I 

1 Dünya harbi ~t J 

1 
KJret !fehrinln 

1
1

, 5,_. ... , ·ALMA Sovyedere SOVYE T z•pttndet1 SOM• 
- - b J • v • d • • b ı • 1'ı • tı ıtılei •a.lti/edft cüı:om) t e 1 g J yar im lfl İ e J 0 ) P.o1tavayı -za,ptettikten ıonra 

lnlllllz t...... Harkov ıtarafıaa .ilerle)'ip burayı 
(1 :fllcıf ıa./ı.if ,,_ ......., tt i71ci •"'111.._ deromJ :iogal edec:Mleri <ve DQIHltZ boyun 

KAHiRE, Si. (.L&..l lDJll6a ll&l'kında ve omıu»u pıiL Lonl Beaverbrook ~-••r K ,,efl r •• 700 da yeni bir müdafaaya imkan bı-
Ortaprk İngiliı kuo d d ısınıı- ıinielri .-uıta'kada çevı1Hıa •ütma · ıliiııa -:zayiat ~11"t'• 

mi karargahının tebliti: h nm ıimhaeını ıjevam e~~ 1108 k 0 V 8 ,. Londra, 21 (A.A.) - &1111 cephe. rakmıy,acaldan tahmin olunur. 
T<lbruktaki İngiliz wı t >• a- ıa,ııfe .caıptM girmiı tG1au Al~ bı·r -'~- go••tiiır:aıÜ• ısinden Alınanyaya _... ibaberler Diğer 'bir Alm:uı ordusu da 

ı·lclnde bir bç dilom• ddrt&Bnna ma.n ıtefdddilleri ıııark istn•eme:tinde .,.-.. - : -,. Kiyef kalesi üzcrinlle ıcamalı haçlı Kers<m oianlfında D.iııJ'~İ geç· 
nıakineli dlf.ıcr ve ba~~~lle Dnieperl. ~Jler ve ılmıılôcm Slea- bayramıı ~algalannıalcta oldatunu, tikteD 80D ... Perc'kop beuahına 
müessir • ...-ae taarrm ...._vır. na tarafından taarruz etmif dalı Poltavanın .Almanlar tarafmdu 1D- ve Kınm 7anmadasına doğru 

Dünkl ınmarteal ginl :Diııbeten kunretı~le irtibatı temin e~- Amerikalılar So....,,S.,.. gal ecUlm.it bulundı:Jua• !bll4iıiJor. ilerlemektedir. Bu ordunun va· 
sakin ~· w dir. Dlipumın şiddetli yarma~ • •P ı la c ak ..,,ılurun Bir ~ ıP,ndcnberl .-ım edildiği zif.U.i kolaylaştırmak jçin Al-

!l111hı& ~ b 7da a..- iblililui Milll blıııuft.u:. ~ •· M.....ı..n. .ıı. ~ a.ere Aimanıamn 1ıltiD _.,,.m bu .man ban kuvvetlerinin lauralu-
Wr ..., 7CJ1rtv. ıdedlle ıcuaim. Jlllik.tarı M&'ttelı eaate - .!'! noktada :Mımerkli& .-;, Wamı1QJ'· 

..... ..._., artmaktadır. --- ..... ~ chı. da bazı 'labrpiler ;yaptaklan ant ... 
Aımaa iıaJp tn.nma -u.sı ~- ~ amat ~ 1'arıı t11ıyor. ıBu ıeure1le ynmadanm 

BERL1N, 21 (A.A.) zütamlar Pinlandiya köricı.ln.e derl.n ..__.._.A.ı 21 J A. A.) _ ya,Pılan A.Unan ~bdldi gittikçe daha 'Moskova ile İTtibatı lccsilmif ve 
Almım 4ebliği: bıgllt~e kal'fl surette nJfa ekl'M ıwı:rlo .banu- ,..,._.,. ~ ' ~tyaöe teb tir edlyo,r, Djğer taraf- bcmahtaki tahkimat arap o1. 

yapı.lan <harpte Alman mulıar~be ta7 ı1arım ıtabiJ'!I ~e Baltık ıadalkrına L<>U! Bea~.o?~~.0 Mos~OY~ tan, dltı gün devam ...ele ;bir ımu1ıa.. ""uttur. Bu Alman ordnu fimal• 
yarelcrindcn mürekkep mühım ~ karşı yapılan harekatı himaye etmiş.. ya, Sovyetler Bırlıgme lng.ıltere rebeden sonra .Alman kuvvetlerinin den Kırım yanmadasınıı doğru 
vok.klll e.r dün jgQCe .ağU'""" pek ~: .ılerdir. ~ AUlCri.ka wafmd~ _yapJac:..-k $OK ~in ınwharebe14U'ill 11e:vam "!- ierler'ken "!funa ~ilanndan Ye 

'4Jlt.a bombalarla Soufhamptonun li- Kırımın ,.ımali .gaıbisinde Alman yardımı en ince tderruaun 'ka· mckt_c olduvu Klyef varoşlarına gır. n----b --Lill • · d 0 Kır.ıra 
ııman teaıutııu ve fabrikalaruu Dom.- iıava .ku:v~ lbir karakol ~ıııht. .a __ ...ı-:-~ .,re L-~1iz ,kabi- il1k.l n1 ~uala.r dl .t.melde-~ ya _.. e.rın e 

• l dl bl mh b SlllJ" ~~ _.,. dl .. lcerr. ıda yanmadasını ~al için :gerek ha-bardıman ctmış er r. _ 1 le r ga otu ve .ı:cman 10 in ton· ~ tıwdından tasdik edil.en bif • I b 
Antrepolar. doklar ve askeri • t:D>" luk i8 ıtlcard .geııı1a.i llat.ı.ıınwlaı"dı.r. ıt~n ötürdüvti 'bugün öğleden Rus ıka1Jlak1ıırının tabıutnlne g&re V.JI ~ gerek ıdeniz Vllsıta adle a-

sat atılan bombalarla hasara ugra- Ayrıca bir Sovyet toı·pito una da p Sİ r g d ta f d K,iycf etrafında ceı·eyan eden mu - 71 tetebbüsler ve akınlar icr:a:ıı 
blmıştır. Bir çok bGyük yangınların bi,r lıonıba isabet d.m~tJr. s~nr:ı. n~ .1z Ta yosu ta 10 an ha;ı:ebcleı:de Alnınnlnr 700 bin tdcfat ımuhtemeldir,. K.ır.mnn Alınanlar 
çıktı.gı müşahede cdılmıştir. • i50 lainden fada Sovyet eU1 blldırılmışbr. • • vermiş1erdir. tarafına an zaptı Odesa müdnf ıle-
Dığer nıuhm'ebe <tayyarelerl p.ı:ki Ameriludı1arııı end~ D~ ınmtakıwnın _.ld "C*l> d- tintn .deniz yOlile irtibatlarını da 

lr "lteredc bir ilep~ bat1nnışlardır. Filhretln umuw ka.r.nrgı..hı, 21 • . ti "' t.1ıkdi..., "' ,_ ı:a1 tah 
Dp b- ·uk biş tica1'Ct gembil ba- (A.A.) - Alman .ordıtlart Jfa§ku. Vaııngton 21 (A.A.) -Kıye- .ıı• n•e .... uslnnn .,u ar.ı • 1<.eaebilir. 
ıger ğUJi ..,

1 
:.r mruwaıilığının tcb'liğl: fm sukutu nctkesinch: Sovy.et or· 1'lJl et.mlyo .nuıvıüfnk olup olaroıya • Şarki Ulmıyoada ~apdacak bu 

sara u rıı. .. trui" • . 1 k d d ki "dd" ca~lan mesr esi teemmüle Ja)andır. h _ _,ı....ıy ,., . d D h . M t 'kasında !ng:lliz lıava Kıyef n şar ın a cereyan e en dularının kar,ılaştı an cı ı A an:ıı;eı. er newcesm c on ne rı 
kuvv~~ier~ı;u~ boş yere > aptıklan ihata muharc

1
besl General \on Klelst ~ aziyet, Almanlann Rusyadaki .SOqet -~- laarflc•tı ağzuı& hu1unan ~· e· 

bir h!icum le etıbüsti esnasıntıa 88 ve GuderJan m zır~lı tO.I.'Ôuları m- muvaffakiyetlerine 'tlİt haberler ..ınkitaf ediyor siınn ye Rostof ~dlrinin de i gali 
tayyare ka)betmış1eri!lr. 'Ba tıryya· ber içine alınan d_llşman ord~sun.un burada Birleşik Arucı:iknmr .Rus- Ugın~e kmo~~n;:.eJ(Ab .... ı·r ' .. 71ı~de AU~!; muhtem~dir. _o %am1ln Kafkae-

1 • 33 .. t elerhniz ta. bazı kııwnlarını .ımlıa '!Ye şımôiyc _____ , • . • 'lk .... ,,,, _....... ., ., ..t...!".... .J .. _ ıı--·- lb 
re e.rın u aı.·~ı !!'"ar iki Atman kahr 150 binden fııila <'sir, !1.51 y~ya yardı?l)1 ~ceını y.ıne ı kay.dgfuünclrt~ir! ~ ı.vv,pU gtQQD "9 ııııu:uı aşı 
1 fından clu~:tinılmuştlir. ta k G02 to ve mCıhim miktarda safa geçimıiftir. Şimal cenhesinln bir mıntakasın- tutulmuş ,.e oradan gelen petrol 
tayyaresi kn)Jptır. ~ ' p . . 1 '" b ıı.. il d • ..11 el S Dun gece dllşman tayyart!kri ıM- s~tr malzeme ıgt.inıı.m ctmışleııa~ı. Fakıu cyapılaca'k olan yarcb'!1 n ila uyyarelerhnh dört d6~man 'tay. oru 'TI&ttı e emıryoıun an ov-
maııyanın şimal ve cenubu garbi kı- Düşmanın ged knlnn te~ekkullerinın gönderilecek malzemenin neuce- ~arcsini düşürmüşler ve beş tank, y.etlerin istifadesine mümanaat -e-
ıumlarJ üzerinde uçmuşlardır. Mlin- imhasına devam edil~<'dlr. de Almanların eHne dü~esi ve cephane yükHı 15 kamy~n v~ cep. ailrniş olur; o z.aman lran yolile 
ferlt tay"at'f!'ler !Berllne ıcaaar gel.. Yeniden bir ~ eaır ve .nıü~m l .d uk ib d w .. in .hane de;po ll :tahrlp etnı.ıoleı:dir. :gelecek yaTdnn malzemesinin 

, ımikta a }& n1n bneın 1 evve C.C e '\V \1 U ugu U:UJC • ~desa dv.a.mı(la • <topeu tUZı.ill· • .. l ' 
ınişlcrdir. "'Me:!kı'.ln maha11eleröe lbazı . r ~ ma eme ge ne n- :gilte.re ..aleyhinde l$llma1 edileb~l- r-·-ı ımilteakin '"'-rı ~e Rıımen ıkı- Mos'ko~ay~ sevkı de guı; ellır. n 
eheınmiyetm hasnrııt f1ııule gel. ıtiur ofillmektedir. k di ....., ..,... ~00 n .. d ı.rd 1 ô n kala 

k ..ı. L_1_...:1 meei ~it;eaini ~zhar etme Le "r-ı taları ilci :kere taarruz etmiolerse de .uu ıennı 0 u a.nn .n d 
mlştlr. Gece av ta~yarclerile tayyare Kiyefte ıo ak munareueıerı lcr. &abacla zabit ve .nr.!er .clmalc ,ilzcn .kısımlaı:ın J:?o~etz nehrı boyun .. a 
aan lıatarya1an "ÜÇ ~ngiliz .bombaı:-- St<Mlo1m, :21 (A.A.) - İsveç am 500 ölü ve yaralı bırakarak gerl çe- ehemmıyetlı bır mulcavemet r:os-
dıman tayyaresi düaürmüşlerdir. ·1 k n T.''d inO'e •n""Sİ"ı· ,1 __ k" .:ı _ w ·ı 'b' .:ı· 

v ı e çı a .ı n .,. n b"IL"'"""" ... n mu. 'I:'! d k• ıkilmcık ın~burlvctlnde Jr.ıılm!jl.,-dır. ,ter.lll('..u:r.i mÜln uo Ot!'gı gı mır. 
ıt.ww811 tellllll bıibltıne göre Ki;ve.fte eoblc mulıa- rransa_a_ı 'Şimal ~h~nin dijer 'lblı mmta- E..v.ı.~lae bu '!Dehir 1boy11nda ltuv· 

ROMA, 21 (A.A.) re'beleri deYam .etmektedir. • 'kasında -:Sovyet 1st1hkii.m 'kıtalarını.n vetli t"hkimat yapildığım bndiren 

ftalyan ordulan umumt kararg'i- Al.w. erkila~eei suikastler :tıı:ımı;.~ılan i:9r tat=..'!Mti- haberler de a1ınmamıftır. Eier 
hının 47-4 ınwnaıalı ~liil! laedefine ,.._...., e 'inler 'IOayin .tar. a a- bu ıkuvv.etkr aıızim olunu.P da 

rl - _.. · ., ( ) ,., · tl ~if ,, ,. ) itftmıflar 'fe a:tlr zayıata Qğl:amlf - k l k 20 eylül gecesi hava te»e\drlllle : »Cnın, .. ı A.A. - vmumıye e (l ixd aa,. euen utııa.m Jardtr. Kafkaslarda bulunan ızı uv-
miz MJıltaaa tl11~manın ebcmmiyetlı iyi baber alan bir 'kayna'ktan qğre- niu.m V'e Jtsay1ş1n mulıa'Cazaaıdır. ıiBf' •az R~anın .Alınan Jegall ıal- vdlerle takviye olunabiHue ve 
hava meydan1annı 'bombardıman et- ınlldlğine göre oark ttphesindcld ınu !Nizam ~ .valcal" Jlaireıdnde memle- tında 'bulunan kısıırilnrınBa çete mu. bun1arla Y-olp dil'8eğinde1c.i ,Sta-
m1}tlr. harebenın esasını teşkn clen 11na 'f'I. ketın ittihadını tenıiJı ı,cın sizl~ h 

lôrlere 'tlıtzaran Alman Genelkurma. haribeleri ıinkieaf etınektcllir. lingrad şehrile Don ne ri mansa· 
ş·mall A.frikada kara cephelerin. yanın asıl hedefi ntsbetcn 'hafif ?:a. güveniyorum. Alınan ve henüz ıtamamlannnyan bı arasında ,.eni bir mukavemet 

de tqıçu ualireti olmllJf;Ur. l&ardia ')'iatla ı;tmdiden ellle edılmtştlr. Bu :Paris radyosunun bir ithamı mnlilmata göre Mohile! ve l\Unak battı vücude .ge.tirilebilirse Alman 
ımıntakasında dafi bataryalarımız blr iıede! dü;111a11 kunoeUeriııin imhası Londra, 21 (A.A.) - Paı1s :rad. mınta'kafarında çet<!ler "Ei50 Alma~ Ol'dularının kolaylıkla Kafkasya-
dü~man tayyaresi dfi§ftrmtiftür. ü- -idi. Bu iıedefe varmak tein tnhnk- 3'0SU Nazi taraftarı cFransız llnlkçı l tilllüdı~füşler! '.1.2 ta'hta '.koprkü, bild Jı- 1l İ!!tila etmelerine ,mümanaıd 

Dü§JnlUl yeniden Trablus şehri kuku icap eden beş şart ye.r1ne go- Geııcliğb ~ckktllünün toplantısı en. ~lEm ' er koprüsfi, 23 tan • cnun. . •. 
zerint. bir hava akını :yapmıpt.ır. tırilecekU. IDu ,arUar şunlardır: ına ında pencere camları kırılmıştır , '!'Cphnııe o;eya ~·iyccelc tnşıynn 2.04 edılebılır. 

Maddt zarar 
1 mt1yon Hn1 

tahmin ed~ ..,, 
(1 inci sahifede etm) 

Yangın haberi 'Üzerine oı aya gc.. 
len Vail ve B lcdıyc .Reisi Doktor 
Lut.fi 1tırdar, Emni et MUdÜl'u 
.Kamran, :Beled ~e Ueıs muavini 
Lütfi Aboy ve Fatih Kaymakamı 
llcbu ıcap edc.n tedb rlerln alınması 
!içln mütem dıyen emlrleı· ı;eıiyor • 
wrıb. 

Pol & te,, can haı;lıle evlerinden 
fırh:ran zavallıların '!.'angın sahaam. 
ıi!a!l uz k.a§llrı.lmala~ ve kurtarıla· 
lb1lcn e§ya}arm yollan tıkamuıına 
ıııeydan vermemeai ~in canla başla 
çalışmaktaydı. 

1 - Sovyctlerln sahıp oldokları Hadise mutnd olduğu üzere komU- l.amyon, ~4 '!notosiklet tabrip ctm" • Hnrkov·un zaptile ve Do. 
ıtükcnme:z nısan kun ti tıd m gör • nist tahrikiitınn atfedilmiştir. !er ve 60 i<>pıı 11ıasara 'Uğratmıı.flar • netz ~hr.i kenar.ma kadar olan 
.milş lıütfuı askerler f'Sir edıJincfye J>arls zabttıısının tcdibl lcap cacn dır. topraklar kızıl kuvvetlerden te• 
kadar veya 'harp huld lbtrakılıncı- ıhir hadise vukubdlmadığı 3~in hnrc. Çeteler !bundan ba ka iki bOyillt mizlenince şarki Vknıy:ıanin isti. 
ya kadar, <yavaş yavaş azaltılacak. kete geçm<'k lüzumu görlilmc6iği )'O- eeplıane deposunu berhava etmı,ter. lnsı taınamlanmış olur. Alman 
tır. lundnki be• anatını .neri stiren Pads dir. • o.rdııhuının bunelan şonraki hare-

2 _ Dü~man elindeki mahenla rıı{lyosu; zabıta umlrlerı ya komti. 'Kıyefte kanlı ,ınubarebeler keileri yeni So....-yet mukavemetl!'."-
iğ-t.inam edilecek ynhut tmkfin n'sbe- ni tlilcr ve o Uıkd!:de t..-ııhaıışüt kamp Londra 21 (A.A.) - Reuter · · kline ve mahalline göre 
tinde tahrip olunaea'ktır. larına gondcrilmelidı lcr, yahut be- ajansının Moakovadaki daimi rını~ şr 1 b"l" 

c rik wfıler ve de şilrllmcle l lll- t. b' . '-ild" • tan:ı:ım o una 1 ır. 
8 - Diltmanın unayl 1stfhsal n1s muu ~n c trJYor.: 

betJ, malzeme f kdruııs ka-ı ındn -- zımdır, demektedir. Sovyet ordusunun organı olan .,, .,- Rehine olarnk te.vklf edil nlerden • . . . 
niş ölçüde taar.ruz haıck tlcriııc g1. tiç gün zarfında on iki 1 Pnristc, 1 <~ız:ılyıld~u gazetesı ıçm Kıyef Afyonda atletizm 

müsabaka\an ri~ey1 dU~ünemiyec J:-i dece Je a- ikisi Cezalrde dlr:er ikisi de Ar~n- mudafnen tarafından radyo ıle 
%alblacaktır. teuil'de olmak üze;rc 16 kip kurşu- neşredilen rapora göre Kızılordu 

4 - Dllıımanın muvasala ve ha- a dizilmı Ur. kıtatılc mahalli muhafızlar, Kiyef Afyon 21 (Hususi muhabiri· 
va yolları tahrlp edilecek Te lıarp ................................................ varoşlannd;ı Alman ileri hareke. rnizden te1efonla) - Bugün şeh-
sanııyll ue ordu :ncrı hntınn arasın- A m e r i k 8 d 8 tini kırmak için yanyana harp et- imiz.de büyük ıbir ıeyjrci ıkütıesi-
da Jıer 1.Jrlü muntazam kmas imki- mektediıle.r. Söy:l<-..udiğine göre nin takip ettiği heyecanlı atletizm 
Dl sel~ilecektir. ıg ır e v 1 • r Almanlar. py.iata dlemmİyı>t .müsabakiiları yapdm~hr. Hava. 

ı; - So"\?'etle.rin ımüfrlt mcıkez.i. :vemıebizin y,e fe}ırj zapl.e.tmit nın ıaoğuk ye yaS"ışlı .olmaıına 
••et sı'•temi gerPk kup,tma -rek (1 ~ HAi/edft Ü1lGM) v •• b k l · t• ·r·n " " .,.- .... 1duuanru ilao ~rin delicesine r.ngmen musa a a ar ın ızam ı,.ı 

Nihayet ibir ikolu ,,.-:r -e bu- - ~-"bardıman volu ile ımiihim idari l.Jl • R ı~~ ·-·L· ·- k 11··- "' Al ;r .] • • • d '-~:gı • ıuuıu " ~en ooae:ven.ı ~ı.p fhıue ..,- la"'-·---'ard• lbulunma'-"a,;ı._1 ___ ıue cereyan .etrıuş ve ıyı a:eceıcr 
)'uk lılr bina olan Fener 1Rum Llııes.I merkezlerin tahribi .netleesinde felce t• ı ..... lf!<C_ d d !k l -rULI n &.~ QU",UP 1 

t kl ,,_ ıyor ana rntı ann tfin a a ma. Al"'anlann muharebelcr.:ıe bir elde edi miştir. 
" e e:r .... -.:;. blr icolu da {)ümburiyet utratı acakUr. tarı ;mk'-ıı )'oktur. Alman «e- .... t.kl . k 

11 
g ıeo ..-:e; kfao ı 1,6, Sala-

:Kı.z Ortaôklu duvarlarına "Ve Sultan Bedinin iyi haber alan bazı mnh- milmne atet açmak ~n verdigw i ~.k .insan acu e:rı u anarak a. L _ .:ıd:~ J 1.7. Hüacvio J 1.7.J 
~lm camii aVlusuna dayanan -yan- .f1Jlerinde bu planı.n en muhim kı - cmirJ .. ı'i haklı göst .. rmek maktıa· zı noktalarda ~brio ı:nüc:!alaa uau ~ __...__ .c-l"-'-ad.:ı:n 2 ı:. 
;eın saat ona doğTu aönilürtikroflndf. sımlannın tahakkuk .et.t\ı.tıne dai;r ... - ıhatlarını yarmıt olduklan !kabul ~ _.... ._ ~ VJ h 

tir. müteaddit a1i.met1er .nıc,cut olduğu dile reİ,ş Rooaevehin öo.e sürdüğü edilmektedir. fınkat fehrin (-mal Mehmet A'li 2S.3, Cemil 26. 
Yangından eşyalarını 'kur:tarabl· kanaati vardır. d~lill~r sakaltJr. .Şimdiye kadar Taroş1arında ve tehrin cerup 400 ımatre.: :1hıaan 60· 

ltıenler a1dır. Evsiz kilan 129 ailede .Aım..1ar Ösell adas1.Dna fia;utÜ Amerik.aya roenAup ~.e ta. methallcrinde kanlı ve ~evaınlı 800 mdre.: .Salahaddin 2. 16• 
-'70 k11ıl1~. ~unlardan muhtaç olan. ..-kezini uptettiler arru7a uğramış veya batınlmı~ mubarebler cereya,o etmdı:,tedir. Ceyl&ıı 2.20. 
krın glydırilmelerl, yedirllmelerl ve • A" N di olu ıgemilerin hepai Ctu.P ınıaıf Alman maktulleri ile tahrip e· D.iU:: İhsan 39."90, .l.snail 37. 
,.eı'le!tırllmtfteri ~looiye Re K~flay Berlİll .2~ (~. ·~1=-:. _ 1~şred • kürreai ıUlannın dıtıında bu vaka- dı'lmı·,. birçok tank'ar ve otomo- .Orhan 2-4. 
tarnfmdnn mü~erokcn ~n -"il _ ilen ıf evlı:aiicle vır ter;nıg~ 58Y e.. 1 l k l ld kl 'b' '" "'" ··ıı M h t 12 60 'hean 

• ı........ i ""' k 1 ı:"_ ara artı aşmış 0 u arı g.ı :ı. bı'ller. daha •imdiden •oııbahnr ~u e: e me ' ' 1 
ID'lc.ıı.wd r. , dıldiğine göre A~mıın rta an ~ L ·ı · ı..--·-1 ı_ · · ıL • ır ., 1h 9 

x. d au ıgemı esın iDQSnu eıcnwn ıne.paı renkl ine bürüno:ıüş olM onnan. ~O. 7' san . 
tonyaya ait usel a a•ıın? . -':°el°'" de kaçak tıfy.&dan ibaret lbtılun· Cirit: ismru1 '3 2 metre, Orhan 

Naidi lhaear ·1P.atrikha.nede y.a.nan 
kıymetli eski eserler har~ olmak 
üzere· bir .milyon lira tahmin edil· 
mck.tcdit. 

insanca 111}1ata -gel nce; CıamCl)'O
k_uşu camilnde ~atmakta olan mucz
'IBD ltehmed, Pat.rildıanedeıı cclcn 
:ale.vlerıien ca.tn.iin k J>.ısı blr an<ln 
tutu tuğu j.tJn d.ı arı ç ka.nu) ar.ak 
yannııtı ve cesedi & karıhnıft.ır. 

Bundan bıış"ka Nfızıın ismınde1d 
aelıkanlı aa iistüne dllten enku1a 
!başından yaralanmışbr. eimdiki hal 
~ batluı zayiat o0lmaı.ı..ıgı ulmü~ 
~se de, her Jiht.11 ale kartı J~hcleni
lcn ycıforde nıilınk"ın aldugu ıkadar 
eüratle enkaır. kaldınlarak sr'aştır. 
nıalar ynpilınnktadır. 

Müddeiumumiliğin tahkikatı 

İşe el k~an Muddciunıumı mua. 
vinl 'Tahsın Okur dün sabahta ı 
Patrikhane mc..murlarllc kapıcılannı 
vesair lOzuru girdük1erinl sorguya 
çekmektedir. 

Yangın eanaaında gerek itfaiye· 
:nin, gerek polısin gosterdiği !eda· 
kirhk şayanı ~likrandır. Bilhassn 
Yangının lbiltiln .§iddetlle devam et
tW .CS!!nda 46 numaralı komiser .mu 
a~ni I.ı.ıet, Fı tıkdibinde alevler i • 
çınde kalan bir evdeki ibüyar bir 
kadını, kendi bayatını tehlikeye ko. 
J'arak yangından ,lcurtarmıDtır. 

Nıer.Jeri yudı 

-'a:P~trikhaneden çıkan yangın arka. 
Ca ki evlere de sirayet ettikten sonra 
F :~d'YOktıfuna yfirünıüş, oradan 
~ ... ~bl ınaballeısini sanntı, 1ncc-

:°""""6'nı da tamamen yakmıştır. 
Y kngı'OJZl al>DdürUlmesine, bilhassa 

eocu ve hatu.lann .kurtarılmasına 
'aşlf koruum• eldplerf de lftiru et
biG!er ve 'bu arada onlar için depo 

kezi .olan E.renbur.g ~uu :ıt-ial m~tur. c'Oeniz1erin t!eı'bcstisi. !arda, .cenubi ;ır:osa götüren yol. 29. Salahaddin 24. 
tmı . .,ler.:ı'r . ln 'it ·ı L'r1"-t ._ bi lar :boy,unca ~ hcyaza boyanmış A l l • . t' 'l • d h" e .. ~ • nın> gı ere ı e oı ııı: e nar n ._ l"'b-1 • ·'-ahrel-ru' ,d .1. b" t et erın yetış ın meııın e u. 
Sovyetlerin yanna hareketleri se~'k e idaresj i\ıinde hiç rabıJ._şız h~ul~ eıeı;~:1<.tadırlar. e serı 1 ır yük gayreti görülen lise beden 

aki1n ... dı edi'lmeksizin Amerikaya mesai a ae ya lterb"" · -w t • M 11 z· 
'-' -·L Böyle muharebe1er, pmtliki ~esı w-ogr~ menı e_ met . ı-

Berlin 21 (A.A.) - D.N.B .ftt.iraaci ıh~k.ını ~erdiğini iddia. .et.. k d . mı'kyasta 1 .J yanın degel1ı ça1ışmalarıle ilerıde 
.ı·v· k -·'- v . k d k a ar genış o masa .,.,,a, • • l ld d'l ~· niu .aakui kayaakt:an -~cna~e me ÇUA ıuzaga gıtme eme • .Kiyefin tarihinde çok defa vukua daha ıyi. netıce e; e : ~ ı eccgı 

gö.re, D.oieper ve Oclesa 11?1\mn- tU.ı. l . t.i' ... ~A•eln bu ::_1... •• iimid edılmektedfr. 
h d ._ S ge mış r. .n..... .... ~ .. u mu-

daki oep e e mansur ovyet Amer.ikada .,-evler d,.filer, Kiyt"fin dah 'li 'harp esna· 
kuvvetler). 20 EylCıld,. -muhtelif Ncvyork 2) (AA.) - Ame- j\;llda otuz .de.fadan .ziyad.e.t zapt 
noktalarda :r•rma tqebbti lef'in. rıknn seyrüsefoin on i, ı;ünlerden ve istir. at edilmiş olduğunu te· 
de bulunmuşlarsa da bu teşebbüs berj deY.am .ed<!n grev dolnyısile hathrr etmektedirler. 
ler Alman kıtalarının ateşi karşı- Aaıerikanıo gar'b'.i Hındistaııdak'i Dim de y.en.İ bir t•kım Alman 
sında akim kalmıştır. ıü le..""iııe s.evked'lecek fnırp mal- kıtnla.rı harbe ıo'kulmuştur. 

Alman kıWan rical halindeki zemcsini yükl"i 14 vapuru tevkif Alma ]arın ilerlemelerini zır.h-
Sovyet kollıuma !Ye.Lir.erek hunla. et~ olan tayfa1ar 6endıkesma lı otomobillerden mu7.nheret eo· 
.ra fevkalade ağır <Zay'at verdir- bir ·Hiınatom göndcm1iştir. Ayni ren hu insan :kiitle1erinin hars; 
mişlerdir. :Sovyetleı.in, Dnieper ültimatom grev halinde bulunan edilmesi temin etmiştir. F·m1a 
ve O.cana halk;ısı Jçinde tam mu- ı inpat tez.gf.bl~.rıaa da 1';Ön-de.ril. ııe1ı~j ıbür nuia ~~ ek ılı au1110 
hasarasile neticelenen bu çarpış- tfr, .de.k." "m<liki iıetd>haa•eri tarde-
~n~~an:la bir Alman piyade alayı Ültimatomda S! eve ni.lıayet di!.mip''r. Muharebeler, bir.ün 
ıkısı 5 1 ionluk olnn 15 tank tnh- ve.riluıclc üı.e.re .inş,aat tczclthlarile gün de\"alll etnll~r. 
rip etmiştir. 6eJJdikalar .arasında de.rhaJ roüı:a. Moskovadan gelen .diğer t.el-

Alınan esirlerin adedi ?te ga- kerelere başlanması bildirilmek- gnıflar, merkezi mıntakada Sov· 
nalın hu dakika artmaktadır. J.edir. yellerin bir siluhendaz fııkıııurıın 

Bu ültimatomun reddedilmesi Almanlardı:ın on dört knsolıa is· 
üzerine Amerikan seyrüse-fain tirdat etmi ve yirnü kilnmclre 
ma'kamlannın Nevyork nnimessitı kadar ilerlemiş olduğunu luldir

edflm1ş olan suyun da hayli fnydnıg 
dokunmu~t..ur. 

Patrikhane kapJÇJJ,1 'kapıyı 
neden açmadı? 

}'angın lıaber .aJmı,r al nmıı.z J>. t. 
rikhaneye kosan polis Ye 'tfaiye me. 
mU)'larJna bir rn .. ddet .ka ~ı ~ı
yan Patrlvhane kapıcısı Dimitri yıı. 
pılan sorguda »U cevat>J vernılrıtJ.r: 

Vnşingtondan verilen tajjmat mu me.k'edir 
cibince mürettebau grev yapnn Almanların makineli kakıncı 
vapurların üçiiniin muv.akkatcn ve .altmış üçüncü eilahendaz fır-
ınüşaderc:W:ıi emre.t.miştir. kalan .,,e otuz rdokuz ou ııtank 

Roosevelt hasta ıı1aylan Sovyetlerin lhücumu ~11-
Nevy<ırlc, 21 (A.A.~ - !Reis Roo- nasında büyiı1t uyintn uğratı1-

se'\eltln muztarlp olduğu ve bir 'Juıç mışlardır. 

lngilterenin 
suıh gayelerl 

fi irıGi aa.l&i/ ~ ~) 
.nız silahlarından, işlerinden ve kn. 
.ı:; nÇlar ndtm ıde~1l... ıOnl:ırdan -
ıkln, mesut ve .faal hir hayat geçir. 
snck bmid"ni ~il bu nesle iki de:f'n 
aptıkları ıgibi, okom9ularınr1a bu 0-

ni !bıı'ıı"kmamak arzularıru ınezuı... 
eli~ iz.. 

ıapon1ar da 
lf'Bftd8ft 
a..yrı1ı~orlar 

(1 ı&td .ahifttlm d•Vflt1') 
lomati •l. pazart.elii ~nti kışlık sa • 
ıra,> da kabul edecek-Ur. Bu kabul, 
aevlet1eıfo ve b.Jhassa lngilterenln 
.Şahı tan makta olduk11ruıı ıgı.ı terc
<Ccl<tir. 

1n 'tle.r.e 400 ikadar :ve ıRu la ·a 
da 60 AknJın ·m cd1lmivtlr. Mem 
l ket dahll'nt!e takrlben lliO Alnı.an 
kaim etır ····················-··················· .. ····· Tasviri Efkar 

- laa• (5) K12roşter - 'Kapı gilrültti ile vııru1d_µ-;.u za 
man hentiz uykudan uyandım ve et
rafı saran mfitbiş duman f~jnde bir. 
denblre ne ;ııapncağıtnı ~.aı.ııırdım ve 
o arada hereeanla knpının &J1abtan. 
nı da bulamadım. 

gün ~e'\iet e ile ;m~gıd .olrru ar k Soneiler bir ıadaJJ 
lstir.ahat etırn?k üzere Ha7d..Park'a iştirdat .eltiler 1 
gittjği ibaber alınmı§tır. 

Amenka~a yeni vergı1er LonClra 2 f (A.A.) - a.1oe1to-
Ab ,'......-•...: 1 rar~11e Ha.,;9 

one ....,....-u ---!f"' için 

Kapı vaktinde açılmıı oJsaydıJ 
yangının oldutu yerde bastırıhrUlsı 
llıtimati kan~tt oldatu 8671enmek
t.edir, Tatddkat devam ec117or, 

va radyosu, Kızılordunun hir1caç 
H.aydpark, 21 (A.A.) - Reis Roo. Al 

sevelt üç ,ıç.ilyar 350 mOypn 400 A\n lıaftadan'beri man•ann elinde 
dolar vergi thdasmı der,pl~ ıeöe.n ka- bu1unan Doieper ne'hrj üz.ermde· 
nun Ji;v.ilıaeını db aqqı ~. k'i Ho:ititza adasıoı i.tlıd..at .ettiii· 
Jlllltlrı µi bitdirnıcktediı. 

.&o.elik •••••••••.•• 1400 KT.2109.Kr. 
Altı •• l\Jl -··--· 7.50 ~ J450 > 
'Uç .a)'lı.k ~····-····· 400 , 800 > 
Aiı' .allık ..... ·-·-- no , t>aktu. 

DllXAJ'; 
J)trco11111817U enak iade oluaaaas. 

Sahife: 'I 

u.t Pttıllatt._ F.ali Dkpra 

~ ---~ 
Sİf8si flrka reislerinin hayatı 

T•trlkaı&e Yazan: Ziya Şakir ------.... -----
lttll.adcılar rUtbeler• w. ........ 4e 

•raz ederek rellln90t illfMlftertll 

'"rallt ftıgayı yakınaan tanıyanlar, 
.-a :iki J:fiz)illük atfederler.. Bazılan 
dM, ıl\onuuıcııık ve mebusluk hayatın 
da eok dOl'bt olan (Talat) :ıa.. :me. 
-.u-1_yet .hayatında IJteodiııine nlup 
o1aa1arı -.<! 7abut iicraaunı tenkU 
etmek aaretne eataşanlan bir kat* 
ısuaa botmıılk »tcıdiğlni 80yjerler. 

Cemal l'.apnııı,. bu.Yiik i>ir lhilldcl 
ve infialle yazdığı şu mektup, bu ri
ıwayeUe,d .tc,rld edecek dlaıı en ıbil· 
)'tik hakıkatlerdcndir. 

ltt.lhat "'4! Terakki erkinuıın ~ 
)1itlcrıne vfıkıf olan zevatın hepsi 
.b1Urlcr ki, bunlardan hlçbin devietin 
lhatlhıoıinden ve ~abut hukumetle a. 
Ukaaı <0lmıyan ıdalavereU illerden 
(on pa .. ~ b' e ~nunmayı alullıınna 
cetirınemi,ler .. Oc:mnnlı imparatorlu. 
ğu idare adamları a1·asındıı anane \'O 

teAmfll halini wmış olan (lrtikop 'o 
trtişa} ')'8, zerre kııdar tcmayfı! o -
ternıem1elcrrllr. Gerçı bu 1ldaınlar, 
idari c ıai:.·asi 14rçcık hatalar yap 
mışlnı:dır • .Cehalet ve dık başlıhklaı1 
7üzüdcn)buyük e tnrlhi meım1i et1et 
altında ikalmışlardır. Fakat kenfil

lerf, manev1 f(!ref ve haysi;vf'tlerim 
lekeılar edecek olan hiçb·r küçuklfilt. 
tc bulunmam Jardır. 

Hal lıöyle .iken, ewelfı (JP.ejl) ve 
sonca (İpek) meselesllc Cemal P.a. 
ennın meYkllni sarsmıyn ie~bblltı et
mek, bOyUk bir hata idi. Jlusu"t 
do37am emsrnda bulunan( tahsl':ı 
tı mesttire) hesaplarına nazaran, o 
tar1hte Cemal Pnşamn elinden tam 
(yedi milyon altın) geçmistir. \'a. 
kıl <lema:l P~~a. bu 1Pal'81tt) .bau 
U"\'akatııır. kimsel<'rc- isrıı1 et.ım>k ili. 
LUmuııu J.hU.-ar ..ebniştir. iJ.'.akat bil. 
yak bir kanaatle kaydedcbıiiıim ki, 
hu paranın bir '88111!m1ni bile 1' nôl 
nef~ine hasrctm<'k surctlle vicdanını 
Jekeda:r etm.liDtir. 

Os:tltra.t 1llarak ıtunu da ıan.ede. 
ylm ki, İstnnbulda, Meclisi l\1ebusan 
ve meı:kezl umnmt k\)ridcrlnrında, 
Cemal PllJS aley1rlndc çevrilen bu 
fena entrika, bu zatın fızcrinde çok 
fena bir teslr hu ule getirmiştir. 
fıunun lntıkamını almak için de, 

batı reşebbüsh~rdcn balısedilmc-kte • 
dlr. 1stanbu1daki İttihatçıları kil.mi· 
l ıln ha ~nreyi güze nldıı.11cak dcı"t'. 
ııcde §Cdit olan !bu ınUkam r V.Bl et. 
Jetinden,, l rrıde. (Enve,r !lap) f s. 
lıncla bahsedeceğim.) 

"""'"' iMe!'lrutlyet n llnnmdan sonra sn. 
dııttt ıtnf'\ki\ne çelen Sıüt, Kôn 11, 
Hfi~ey'n I:Iılm.i P.a n.lar, CMc r ti 
yet) in milna,. rıı anlamamıtılard. 
Hakkı f'a~a. 'Mahmut Şevk t Pa n 

ve hıtti &1t Halım PaJa ta dahil 
olmak ilıere buDlann .bc.nıen hepairı • 

,dA, .Wtaııat .mümuma hl'll manevi 
bir bağlılık vardı. Ye ciimles1 de, 
arist0kras1den ayrilamıyorlardı. 

Halbuki am bir .4emolttet ve 
(Mqrut.iy«:} ~ ıolan Taliit !Pqa, 
MelfUtiyetin ille ıwe ııon ı&aarhamı 
oldu... <•ııı: .. e son :S.drkamı) dl,o.. 
ruz. Çünldi mütattlk.a devrinin Sad-
lzamları da eon hüktimdar Vaki

deddının -az çok.. tes'iri altında 'kal. 
dıklan için, (MuUıılı:ıyet devri) uta 
Sadrliuıınlanna bemiyol"1al"dı. 

İttihatçılar, ı'Ütbelere ve n1ş3nlan 
.da Jııyan etnı.ı~ di. V.e N&DÜ g'(ln· 
1erde, sadece f'edingut giymekle ık. 
tı!a eylemişlerdi. Bı.ı ısaddık, Sultan 
Heşadın hoşuna gitmedi. Vük •18 
ıçln busu i bir (bllyük iinlfor,nı3) 

yapılma mı arzu rlti. 
:Padi~alım bn uzu~ -O ı;u-atla Da

+ıtlıre Nıı.zu-.ı olao- T,alit Pn a\a 
t<'bllğ cd ldl,ğt .znmıın: 

Jllz, !Ca eıılın n -ı;511i, Su tan 
Hamın n· Nnrıtlan deg Uz. Pa )t 

nereden tıulup dn, yl 11tafatlı t>l
ıb1ıdcr yaptıracn1Ç1Z. 

Dt'di. 
iPadl§ah, anusunıı mutlaka yeı1ne 

rctırınek istedi. B :tıe,.1 b~~. altı J z 
lirn~ a mnl olan .o mcrru;ım clb e
:rinln .keııll he bına )aptınlmaınnı 
.emtttti. F.a'kat şunu da Ube edt:'Um 
ki .bazı Nazıı lar, ıPadifahın llu eö.. 
:mc.r~indc.n w.Ifo.de ,et.rn~k Jııtc lll€'r. 
P.adiDabın tcrı.lslni beğenml}'crek, el
bi elerl neyoflunuıı en pahalı tı?rıı
~rlne imal ettırd er. 

Talit Paşanın n ik~rHlt 1'M'ılll'1e i de 
pek prlp bir şey clrmıFn .. Ba Mt, 
Balknn haı b'nc kadar, askerlık et. 
mcmi~ Fı11kat han> baglayacağı 
zaman, hem kendisinin ve hem de 
cemi) etin bazı :iş.lerlnl görmek iç n, 
Ed' rney.e gitti. O gıradr. RferbcrHk 
ilan edildi. Eaas 'ka~ı Edlmecle bu. 
luııan I! ik Dahiliye Nuın. Talat 
bey de :f1k ilefa <Olarak a11ker elbisesi 
giydi. Ve men up oldul:u Edirne ta
lıuru ne. ç:ıdtrlı ordu aba eevked di. 

Fakat, harp ba~lar başlama~, E· 
dirncnin vnz l oU frn:ılavtı. Mühim 
vntani vnzifcler ı. -şıs:ınaa bulu.nan 
Tnliit Bcv. hcrha çad Tlı ordu
g!hta, nefer olarak kalamazdı. H ıl
buki. o "il nda l" b nn geçmiş olP.n 
(muhAlif!C'ı ), Tnlüt !Bey'!.n nrfer ". 
fat le a ker ral\lnda buJunınas dan 
memnun olu'\orlar. hatta !mırp 
na,.ında <l\'l e blr çnh ıı g-eüre
ırek onu ortadnn ka dırm:ıyı dli 
~orl rdı. 

(Dı: Cll!lt var) 

. ....................... ·-··-·-·-·-························ ··········-···· .. ····· .. ······· 
Yangın sahasını gezen 
arkadaşımız anlatıyor 

(J "'* .ahi/eden 4evo .. ) 1 yerdeki bir binayı;ı naklcdılmtş, ora. 
uyandırdı. Gözlerimi a~ar otmaz da fit ae1 e ikndJır 'luı.lıntt v.e Meıl' m 
milthı§ bir dumanla karşılııştım. Be- Aıın kili csJ o an ş'mdlkl Fethı~• 
m<'n sob\ğa J(ırladını, baktım. Du- camime taşınm.l., 145G,...dan 1581) t.a 
ımandıuı başka hır .şe1 ')-Ok. cPatrlk- kadar dl\ orada kn'lmtştır. Buıa4u 
hane yanıyor,, dediler. Hiç telaş et. Ayvansara\'daki bir kıl! eye n. ki~ 

edim. Çü.rı'.kü :aı:amızda .ctünyanın dilen Patrikhane ı0n bee eene kMlar 
~nesafesi vaıdJ. Tekıar -eve döndüm. da orada çalışmış ve 1Atc onu mOte. 
On ıdakıka germedi iti, 80lcakt.an fer. aklp, )"ini 11600 ene!inde bu <Janan 
yatlar gcldi. Yine dışar.ı _çıktım. D1r yerde yapılan küçtik bir bınavn la· 
.de ııe ~re) im; X•rpmı.düi n ca- şınılınış. ondan aonrıı 1N.ı llk yapt)"a 
yır ca_yır )"anıyordu. Bn vaZlyetre eldeııen il.Avclc.r • .nlhay.et l !797 dt J• 
bir ÇÖ.P bile kuı'taramadan evimizi 111ıla11 Wi)1.ik 1kı mla aınl Patr.ildmle 
olduğu gıbl -alevlere terkettik. Mı-ter lbinuı kW"Ulmuştur. 
rU~ nn rastgele sap sola savar· _ :Bu hesaba ,ı:Ore t.c.-meli 340 aeee 
-dugu tutuşmuş ta'bta parçalarından f'\'Vil atılmış olan bu bjna.da Wr 
biri ıie kırrşımndalô evin damına 'hayli eski eserlerın bulundJt,f\ı .. 
<lüemü§. ~oksn, eğer yangın tabii 1 füııl C''lzilir, Bu nrnda neleT ,:anthf 
ı;eyrini takip etmiş ol<ıaydı, bırakın .. ......1 _ l.a 
k1 it<fai)' ınlzin g&Y'J'eti sayesinde - Eı vcla )"atızındnn a.un.us.an n 
burnlnra kadar uzıımaııı lhtlmali ol- 1 sayayım: T ı blııalarda bulundllk. 
mazdı olsnydı bilC' biz göç eder gibi ı lıırı l(ln k t ha'leaıwe 'ki ıse ,. 
bfıtOn • e!!yamızı pck.alıi kurtArab:lir. mahzcnımlz kuı tulm tw•·. A)'ln • 
dik kullaoılao muı ns a clbıs!.'kre kaclar 

1 
• J emm hemen bütnn kı~ metli ea• -

Evl rl saı;lı aollu yanmıı daı o- ız. hta:ı ulun "! thınd<'n ~el ya-
.kaklardan aşağıya fne.rken, .ı:azarı. , ılmış olan bu m ende hı!zed d.1i:l 
dıkkatı ~el~eden garip bi,r halle knr- i.n buranın ııl vl rd n masun i.ll. 
ılatıt.ını. IObck obek top~ıı a11e- 1 ıua 1 ei~tt muc bt memnu· 

ler, enkaz nltından harıl haııl .Çt. nlY ttır. y ıın kıııma r.elince: b• 
1-nrdıkları odun \P könıurl.?ri çuvııl. bO~uk h nanın b r t.-ır fı fiG bir ta. 
laı a dold:ıı UJI .duruyorlar. Koskocn raf ik1 kııtb. IB ' merı:ei -. 
yn~ındnn, ıa« 1 )anacak mnddeı 'n lonlan, S m;lnod dııırderl, Patrik 
yanmayıp kurtulması gaı ip elet 1 vekn eti dair cı'i ta r.>ı,agoelıııla 
m '? hlaip' il.miılerind,.n lıırl bu tfnlrcsl ·ııauhanel~r ve bir kısım pa. 
hali ,eoy'e Az h e.tti; pae'arı~ • yatak nt·lerl burada idi. 

- ıllu aa rfü:gi.rın tcı;lrıdlr. Sa. Yanrın kısmın evvela biran <'larak ta 
niyt'dc 2!, hnttll 28 mt'tre slirıı.tlc tıırilıi b'r kıyn t'ti '\"ftrd.ı. 1çirıd e 
cirilı ü ) 111ayr.rnk est'fl ıruzgilr ibiı ç k bir ı;ok e ki ve ktyn"l.'tli !.' erl<'r mev
)'crleı:de nı .httlendıı mı§ ve u cut bulunuj•ordu. iBa arada mcşlpır 
a da ı:nknıı da çabuk _çöktürmııı- Grcko'nun ki va •lı boya tablı ti• 
tür. Otlun ve komürler lşre bıı ço· (•) ş1m61ye kadnrkJ Patnklerın, Y'i• 
kuntuler alt nda l.nlınıştır. ne ilstaa rt>~~amlar tarafından ya. 

Patrıkhıın<'nlıı önunde milthiş bir pılmı:ı ıki yilze ynkın uıblaları ve 
<kal clık ~ r. Hn sem n ~clmiş 300 sen lik iki ad t arabesk kür;il, 
Ortodo'kcıla'.!', bu bliaireden r.anı'lı blr cok kıymetll halılar ve•air eşya 
kurtar lnlm~ olan dokı;nn 7A~ındaki Tardı. 
baş payıas bır1nci Benjamene, e l'li 'B r yandnn ardı anı.sı kesil · . 
öpe~k ~!e:mi§ <ıls~n) demek ·~ • !h'nretçlle.r. bir :taraftan yangı~~: 
d
yor ar. hn al~I gekccnıd~ eln gekç .saa~n- , 1~kel nin doğurduğu eayım m k la 

c eao n•· 1 e en ın ao ~'11 ""'ar lerle uğraşıp duran Pntrlk veki! 111 
etn'b111m !1htiyar bıı.ş 'P pas o cıvarda. 1• r>rl1e bıı. b .._ k k 
l:I hemşiresi Poleksenin evine varın- ,. l! n~a uıra :ıra ıaynldnn. 
ca"• ka&r fiç ıdt'fa bayıldığı için 1- 'llurada, 'm bir felaketle yııneı• 
ynl'('tlcrl - yangından ~asun knl;ış ~~nn b1llfin1 !hemi ~crller1me tıeknT 
olan kir.,;i.r dalı-ede. Patrik v.Pkııt ru geçm ş 0 sun, derhn. 
Adamandikos kabul edi)'CT, 1'. K. 

Ben t!c hfila dumanlan t11te:ı en. (•) 11 lli kılı Mtael#'IU nı in.,. 
ka~ 'Ust.1inden ileı liyerek kendh~lnl mrl •fn'ltr ~ sakltıttat& Grel«r 
tiynrct ve (geçmi§ olsun) dedikten '"'"' htrimi....,, bir .-nıet f.fa.iU ._ 
eonra, )"nnan patrikhane hakkında Ut& t.cblol4n ~d4 bir fikir ~ 
malfımat rica ett m. Çok selis ttirkçe rcWltl&dı: ~ }Sf*t11od4ki daJı.U. 
'konuşan patrik veıdU; w,eo_,.ıtlthw ., ,ı-,, ~ her 

- BWyoraıuıu ki, detH,, latanbu· ~ ,.,_Mata lladrid "'ÜZ"ırf1td,.ki 
lwı l.ct.b.i.De .kadar Pat.rilr.laau .ATr a..lr.o'ftıca fa.blolamw1 tttiisellQ.]ı tll1' 
BOfyanm Jçindeydi. FoWıten 9Glll'.. ""'..,.,,. rnıuqcı kaçırıbıı.ıv oldu., 
timdi J'aiila camllDfa ...... ,_ 



e::: !!2S Sahife : 4 D EYLCL 

Soldaıt .alcı 11• t1ukandaıt a.ıalı: 
1 - Şakacı. 2 - Sıhhat - Baf. 

8 - Parasız - Meneden. ' - Fena ' 
ohnıyanlar - Banmalctan emir. 15 -1 
Talibi idare eden mevhum teY - ı 
Bir nevi kumq. 6 - Kuabın sat
tığı - Kabul etmemek. '1 - Takke 
teklindeld fapka. 8 - Rasgelme. 
t - En çoğun zıddı - (:M) harfı
nln AraJ>(ada okunuşu. 10 - Cera
hat - Elekten geçirme. 

BAŞ· DIŞ-GRiP ·NEZLE -KIRIKLIK- SOGUK ALGINLIGI -ROMATİZMA - NEVRALJi 

Diakl halmaeanıa ulledU•lt 
ıelıU 

1 7 ' 4 S 6 7 1 9 JO 

tSUYUBAL '"' KE 

ve bütün ağrıları derhal kes~r, isim ve markaya dikkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

BUCONKO PROGRAM 
7.30 Program 
7.33 .Müzik 
7.45 Haberler 
8 no Mıizlk 
8.30 Evin saati. 

* 

19.30 Haberler 
19.45 Serbest 10 

dakika 
19.55 :!\tüzlk 
20.15 Radyo gaze. 

test 

1 rYASTIK, ~~!. YAT~~~~~~•• hga :\ 

1 

' ·~:~:~1~~~. BI KUŞJOYO YASTIK 1 LflADlf 
Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adru: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Baliı ·otlu Kut Tü)'Ü !abrlkaıı. Telefon 23027 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüiünden : 
lhalA güaii: 11/lll•J. 

Mileta.1' 
M.K.N. Marka No. Kilo (}r, 

580 3K Blll 466 000 
191 000 700 
243 16 000 

248 • 6 '160 

Dtğm 
Li. Kr. 
206 1' 

'10 " 166 Z8 

111 11 

T """'4ıt. 
LI. Kr. 
15 60 
i u 

11 'li 

8 'l& 

Awkn 
Ağaç limon undıtı 
Safi ipek menıucat 
:Müstamel yün ceket, panto
lon, palte, yelek, manto, !la. 
tan 

D. D. 
1 

a 
2ULUCAM AN 
!YUMUSAKAZA 
4UCUZASATAN 
5 - C: K 12.30 Program 

8 A -.. A S İ Z 1 12.33 Saz eserleri 
20.45 Haftanın tür 

küsü 
21.00 Bonıa 
21.10 Müzik 
21.80 TEMSİL 
21.<&5 Orkestra 

l.tanbul Elektrik, Tramvay ve Tüne) 
iıletmesi Umum Müdiirlütünden: 

479 GT 262 2' 600 2638 44 19'1 iO 
00 

Müstamel itlemelf ketea ya
tak ve yastık örtüsiJ 
Sun't ipek mensucat 
Yazılı resimli kijıt ll&n 

1 
3 
1 

6 A MA S lf ti" K E y 1~.45 Haberler 
532 DASO XA '17 500 181 69 14 

7 L f K A S ~ D E D F.' l~·?oşarkılar • ı lo.30 Muzık. 
1 ... A fKEL ET * 

1 - 2000 adet muhtelif amperajda aayıcı mektupla telrlif istemek 
suretlle satın alınacaktır. 

527 
ll5023 

Adres XA 
8267/1.2 

55 000 98 07 '1 e5 Yazılı resimli kitıt ilin 3 

2 - Muvakkat. teminat. 2250.- liradır. 

9 K A Z A Z E b E M T 18.00 Program 
- 1 18.03 Muzik 

22.ao Haberler 
22.45 !\! üzik 
22.55 Kapanıo. 

3 - Tekliflerin Levazımdan pa rasıs tedarik edilecek tartnamesin.
deki tarifat.a uygun olarak 27 /10/ 941 pazarteııi günü saat 17 ye ka
dar Met.ro hanının 4 :llncü katındaki Le.azım Mudlirlügüne imza muka. 

583 1 600 130 20 10 60 t~ı kadın sabahlığı 8 
Yukarıdaki eşya 1549 ııayılı kanun mucibince :?9/9/941 de ecnebiye götürülmek ıartile açık arttırma 

suretlle satılacsktır. Satııtan iiç gün. ~vvellne kadar eı:ıya 9-12 araQ\Qa ıörülebilir. Satı, Repdiye cacl· 
dcslnpeki Gfimrük Satış MüdQrlUğü nde saat 13.3C dadır. Kanuni ves!k& la!'ln ibrazı T8 teminat akçelerinin ı E_NAN ı YET ı N J8.30Fasılaazı 

bilinde verllmie olması lazımdır. (8169) satıı günil saat 12 ye kadar yatırı) maaı lazımdır. (840'J) 
e···e··e ·++~+e·a ··•••••• . o··· •·· e····e····· o ···ne· ·eeooeo·o···eeee· oeo·e·e·ec++··eree··o·ee·e·····eoo· o o o • o • o ••• o o o o o • o o o o o o ••• o o o o o ••• o o ••••• o o o o •• -

Salih Necati Ecza hanesi Babçekapıda Yakılba1 ka111sıı•a sekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde su~esi yıktır. 
~·~•••••••••~•~• ...... •••••••~•,.....r•••••••••~• ....... ••••••••~•~•,...•••••_..,.._ru•u••••••~•,_.•...,••~•~=,....•~·~.._,.,..,..._...0~•~•,...•••••••~=~•.,....•••••.._,.,.._..,.,.,~.~=.,..,...._...,.. ____ ._.._...,_..,.........,_..._..._,..._..,.....,....._.,..... ...... .....,._.,......,.......,.......,,..........,..,.~,~•,...•••••••~• .... u•o•o•u,....u...,.u••••••~•~•...,.•••••••~•~=...,.•••••_..•~•...,.•••••••~=~•,...,..••••••~•~•~•....,•• 

Yatılı - Yatısız - Kız ve Erkek ~ 

ŞiŞLİ TERAKKİ LiSESİ 

An? • ilk - Orta ve Lise 

En idareli 1 

LAMBA j 

1 

ı 
Nı,antaf: · Çınar aokak 

Talf'be kaydl için herırlhl mftraeaat edllir. 

1 Sayın Üsküdar Halkının 

Banal nanınız,, 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 yaşmdaki bir~ok 

30 kadınlar ancak 
yaşlarmda gorune-

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik edinİL 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza .. .. .. 
surunuz. 

B uruıımUf, tolmuş ve gevşemı, blr 
cıldl, tazeJeyıp gençleştirmek için 

itte •ize bası t bir usul: 
Önce Pankreettn Ue bazım ettlrtl· 

mtf ıtıir mıkdar süı ttremaslle' ayni 
mtkdar hazırı etthilnıış zeytinyağlle 

lluı rştırınu ve buna lk1 m.ısıı taze 
.Ut kreması UAve edina. Bu tertip 
clldınıu besler ~ aoa lkıeta ıııarul
mıya<:ak derecede blr lmcllk n btr 
\al.elik vertr 

B t mettuu al'UI\ ~ man.ıa• 
n ru muhafaza " idame lçlD bU 
bas ı usuıa taıbıa RD!I ve 70 ya,ın· 
• olmaama nim• eme twlm roı
lerıru aynamııtır Ecı11eına da bu ba· 
l!tayı liz.e lhau ecW>Wr ADcU 
aıuhtevl)'at.ı u müııdarda ohn•ktt 
•a.b• pabala7a mal olur CY.._) 
lteya& ~ 1'*aloD a.wıJa 
~ cHdAplıt bellemeJI ICID 
.... dllr1lmJI ~ u. .. 
lawnaı mevıc:uıtur. Bu Wk1p cll-
6' llU:r~ blaenliS pdaıı.a ta ke· 
•ıeıdar Herhalde IDtmııUJU7el bahf 

Ak ı llal.b 
f f'Cf.'ktU' 

Nazarı Dikkatine: 
Sömikok ve Karabük koklan 22 E1lul pazarleıi gününden. 

itibaren Osküdarda Balaban ukeleıinde kain İbrahim Yolal'm 
mahrukat deposunda peraker.de ıuretile ve mütterinin vasıtaıına 
teslim şartile tonu 23,5 liradan aahlacaktar. 

Komüı 1 l n :ıtış V(' tevz 1111.' nıilt :ılhk hususnt hakkında vaki ola
c.ık ıka~cl c:ı ırı Gıılatada yeni 'ı olcu salonuı un uçuncu katında Türkiye ı 
Koınu r S t ve Tcvzl mue ııe bılı.1' il t ı ı ica oluııur. 

1c•lt'fon: 447GG (8'398) r: iLK - ORTA - LİSE 

1 
y~~.·!~~ İSTİKLAL LİSESİ E~~~k 

Talebe kaı dı için hergUn müracaat ediletilir. 
ŞEHZADEBAŞI: Telefon. 22534 

,, :. ·~ .. . . 

· s tan bu 1 ·:ı~ e 1 e d] y.e si i i in far ı 
Knbntaş pıs\arının nok an kııl .ı kı--ır.ının ıwuı tı çıl l k it neye 

konulmuştuı. Keşif bedeli 677 1iın 49 kuıu~ \r. nk teminatı 4·; lırn 31 
kuruştuı. Ke if ve şaı tıınme Zabıt ve Muamehıl l\tildurlugü Kalcının. 
de göri.ılebilir. ihale 2!1/!'J/941 pazarle ı ırunu snnl 14 de Jıı:ıınıi Endi
mende yııpılııcııktıı-. Tnl p\eı in ilk tenılnnt ınnkbtız w;rn mektııpla ı ı. 
ihale LarıJıiııılen t·kiz gi.ın C'V'\'CI Belediye Fen İ şh ri Müdiiılüğiıne mü· 
raeııatla alacaklaı ı fenni ehliyet ve 941 ~·ıJınıı alt 1'i,•ınl't Odası vesi
kalarlle ılıale günti muanen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(81G8) 

• • • 
Kadıköy Relediyesind,.ıı: Ba~ı bCI' olarak dol stığı görülüp polisçe 

yııkalanan beyaz renkt;ı boynuzlu bir reis ~uzu bulunmuştur. Sahibi 
bulunmadığı takıliı'<le biı hafta sonra sntılacnğı ilan olunur. (8!!9ö) 

.-._RADYONUZUN--
Mükemmel bir ıurette tamiri ve ıslahı için 

Radyo Nüzhet 
Müessesesine müı·acaat ediniz. RADYO NÜZHET son sistem 

iiletlerle mücehhez atelyesJni emıfolze amade bulundunır. 

RADYO NÜZHET 
Telefon: 48712 Galata Voyvoda caddesi No. 47 Voyvoda Ham. 

iııı••••••••• Posta kutusu 1026 •••••••••i 
Bügülc zabıta romanı: 13 

B&bam: ı - Şlıııdı, lıu •erdeki ayak lzi, me
- Buna ne dersin Pat. Neye ben. seıcyi gnyet ır{izel izah ediyor. Bu 

zlyor? dedı. adam ocnğın onilndc duruyo,, sol 
- Bir adamın sağ ayağırıın izi, ayağı ile halının uzcrlndeki küllere 

dedi. basıyor, sonra ocakta bir şey 'yakı. 
- Doğru, dedi ve kalktı. Fakat yoı· ve sağ nyağı ile de l;una bası

baııka bir şey daha. Alt tabaka ile yor ..• 
ayale izinin bulunduğu üs\ tabaka - Tamam nıı? 
külün renklerinin değiflkliğlni gi.I. Babanı ~ere dlz çökt.Q ve açık renk 
rüyor musun? Burada ikı dna eey külleı ı kaı ıştırmıya başladı: Sonra 
yannııı. Yandıkları da çok olmue. blrdenb re ayaga ltalknıak: 
Sonra da üııtlerlne basılmıı. Şimdi - İtte, dedi. 
bunu kım yaktı ve"ne yaktı. Onu an. Elinde küçilk bir k&iıt pnıçası 
lamalıyım. vardı. Bu krl'm rengindeki kafıt her 

Buna ait f1kırlerim •ardı. Fakat halde yanan tab&kanm ı>arçasıydı. 
b"r şey soylı>nıedlm. Babam devam Babam bunan ucımdan bir parça lco. 
et.ti: parttı ve yaktı. J(tillerlnin rengi o. 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNİZ ÜZERE 
Asrımızın modasının zerafet ve inceliğine inzimam e
den üstad terzilerin mahareti. kadında gençliğe matuf 
şayanı hayret bir beı.J en tenasübü arzeıler. 

.. Fakat yüz ve onun hututu gevezedirler. Jı~ğer bu nokta-
ya lazımgelen ihtimam gösterilmezse, senPler bu hatları 
başkalarına pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir sır
rınızdır kJ, ufak bir dikkatsizUk veya ihmal neticesi 
rakiplerinizin dikkat nazarından uuk kalamaz. Jşte 
senelerin (bilhassa nuzik ve hassas cilUcre musallat O· 

lan o tahı lpkar senelerin) cildinize çizmekte olduğu on 
binlerce (hidayette gayri mahsus) ince çizgilere ihmal- • 
kar kalmayınız. 

Zamanla cildınlzi solduracak olan ve sh:i pek çok defa vakit
siz harap eden bu arızaları akşam ve sııbah, KREM PERTEV 
le yapacağınız ufnk bir masajla refe<liniz. KREM PEHTEV 
in bu mucize ine yüzbinlerce hemcinslniz gjbi siz de hayret 
ve memnunlveUe şahit olacaksınız. Göreceksiniz ki aİmanız, 
ebedi gençllğinlzl herkese nıağrurnne söyllyecektir. 
KREl\I PERTf;Y,ln terkibindeki faal anasır en derin çiz"'İ· 
lerl bile izalede ıreciknıiyecektir. Bugündl!n ltibaı·en siz de 
hir tüp KRJ<:l\1 PFRTl-:V'i tuvalet. masanızda bulundurunuz. 
O, avni zamanda sert rüzgarların ve kuv\etll güneşin en iyi 

muhafızıdır. 

'{{) e v..le t: Demir y .o 11a~1 1 ı an la r I ' 
Muhammen bedeli (3000) liri\ olan 1000 l.!lo 3 m/nı kalınlığında 

levha amyant lle 600 kilo 10 ın/ın lik dört köşe grafitli amyant sal. 
nıustra tuahhiidüniı ifa crlcmiyen m üLeahhidi nam ve hesabına (,!ON/ 
l !l41) salı giınU sant ( 14) on dörtte Ha.} dar paşada gar binası dahtlln. 
deki Komisyon tıııafındnn açık eksi lt.me u ullle satın alın::ıeaktır. 

Bu işe girmek ı İ) cıılerln (225) llralık muvakkat teminat 'le ka. 
nunun t:ıyin ettiği vesııikle birlikte eksiltme günü ııaatine kadar Kom1s. 
yorın nıiııacaat)arı lAıımrlır. 

Bu işe ait şartname:er Komisyondan parasıa olarak dnğıtılmakta. 
dır. (8167) 

• •• 
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve muvakkat temlnab 1a-

zılı l kalem taş kapalı zarf u ullle e-ksiltmeye konulmuşllır. 
Eksıltrue 6/10/941 pazartesı gilnü saat 11 de Sırkecide 9 uncu 

ielet~e bina ında A. E. Komisyonunda yapılacaktır. 
lstcklıleı in muvakknt tenılnat makbuzu ve diğer kanuni ve~iknlarını 

havi kapalı zarnarını aynı gun ve aaat 10 a kadar Konıisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para111z olıırnk Sirkecide Komisyondan ve Randırmada 
Bandırma istasyonundan tt!mln edillı. (8298) 

Miktırrı Mıılıamml"tt b~dıl llut•lf/.-f((ıf tıımiftllt 
CiNS} Adet Ura L ira 

Dandırma pıı.rke taşı 140.000 16800 

Ana - ille - Orta w Lise 

~:keke HA.VRİVE LİSESİ 
FA TIH: Saraçbaneba;ı 

1260 

Yatalı.,.~ ı 
Yataııı 

Kayıd için her gün lO dan 17 ye kııchr mektebe müı·acaat. Arzu 
eden t.nlebe mektebin hususi vesaitlle sahah e\lerindcn alınır, nk
şam evlerine bırakılır. T lefon: 20530. ~5 Eylülde derslere ba11la-
nacaktır. • 

caktaki küllerin renginin ayni idi. 1 - İştt•, dcdi. De tcnın bagırıııı lılr 
- Şimdi, bu buraya ncıcden gel· kı mı. Kagıdıı .}apışmış, kugıt ya. 

di? diye lıana soulu: l tıınca bu ulcvlcre ınnııi olınuıı, fnkat 
.:_ l\Ia anın ıistündeki ılestc<lcn, 1 ~ ıııc ... 

dedim. Bunu hemen anladım babıı. I Dundu ~c buldugu şcylcıi John 
Bu kağıt dcı.te ile olnıasınn rnğıneıı, Hurııe ve ihtiyar Rufus Cotton'a an-
1-'awcett'Jn 1..-ullımdığı çok ıyi cins latnııyn ı;ıttl. Onlaı ın bu konuşma. 
kağıtlaıdandır. sından fıısat bulnııık ben de kendi 

Babam: Uıhkikalıına dernın ettim. Ynzı !Jlll· 
Tamamen hakkın var kızım. snsının allına baktım. 1 tedıı:lnı ora. 

dedi ve yazı masasına yaklaştı. Elin- daydı: KuJ.('lt sepeti bomboştu. Son. 
deki parçnyı destedckı kuğıtların ı ı·n masanın gozlerini karıştırdım. 
yanına koyunca söylediğimin a~ ııi fakat aradıgımı bir türlil bıılıımı • 
çıktı. Çünkıi bu kağıt destedeki ka- ) ordum. Kullaııılnıı!J veya kullanıl . 
ğılluın ayni idi. Babam devam lltti: ııınrıuş bir tabaka kiığıt daha isti . 

- Evet ama bu bize bir şey an. yordum. 

C. Müddei UmumHiğinden: 
İstanbul Ceza ve Tevklfevinde 4 adet 40 liralık birinci sınıf ve ' 

adet 35 liralık ikinci sınıf gardiyanlık ile 25 liralık hastane bademe. 
lil,"İ münhaldir. 

TaUplerin dilekçe lle birlikte Is tanbul Cumhuriyet Müddelumumill. 
ğine muracart.ları. (8227) 

r Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
KurulUf tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk liraa 

Şube ve Ajana adedi: 261. 
ZİRAt ve TiCARi HER N EVİ BANKA MUAMELELElll 

Para biriktirenlere 28.800 lira Du-amlye YV110naı. 

.Lın&at Hanltasında kumoaraıı ve ıı.unıbarasıs ta11arruf h .. p
la ı ında ""n az 6Cı lirası buluna lara aened., 4 defa çek.llacek kur'a 
lle aıatıdakl plina ~re ikramiye datıtılacaktır: 

4 adet ı.OO" lıralık 4,000 lira J 100 adet 60 liralık &,r,oo Ura 
4 , 600 > 2,000 , 120 > •O > •.SOO > 
' , 25q , 1,000 , rno , 20 , 3,200 , 

40 > 100 , 4,000 , 
DİKKA'f: Besaplarınald paralar bir sene icinde GO liradan 

qaia düşmıyenlere lkramıye çıktıfı takdirde % 20 !ulaalle nrn .. 
eektir. Kur'alar ıenede: ' defa. l Eylül, 1 Birincllt&n•, 1 ilen 

Ye 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir, 

___ E_y.161 ' Pas .. tod US7 - , 

1'6:> H· 22 l<u ol ŞA::N Ey~ill 

<~iln : 265 H • ıu 

~z;; ı VauH 
D S D. --Gila•t \) ..cuı ... u it 41 5 48 

Oi1e JS S9 ı·.z 07 
lk1adl )9 25 • s 33 
All .. 111 l'.J ~ 18 08 
\aMN uı St 19 U 
· ıı.uk (Yarıakl) 10 2i> ı>4 09 

Sahibi: Z. T. EllÜZZIYA 
Neıırlyat .MOdürü: C. BABAN 
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zetesini buı u,luı .ıınk a) uga fırladı 
va. 

- Aft cdc sırıız, <ledi, desteden 
ıı.i, Hayır, ha;ı.ıı-. Yalnız o vaıdır. 
lla ka ılalıa vıırılı. Fakat hepsi kul
lanıldı . 

- hıı on de te ne gun blttı Ml'. 
Coıım ne ?. 

- 1 kı gun e' vel. M uk:ı vva ıııı 
ben kendi elımle attım. 
Düşüne düı~fıııe tckrnr od::ıya lon. 

düm. Acabn bir gun. bu bulduklarım 
hakikati isbnt ed<'bllecı•k miydi? ••• 
TMavvurl.ırım lılrdt•nlıire durdu. 

• •• 
Katilın, polisin, bizlerin ve Rufus 

T RK BAYANLARI 

Biçki - Dikiı · 
TERAKKi YURDU 

Biçki ve dikiti hiç bilmiyenle
re 9, bilenlere 6 ve dikifi bilip 
makasdar olmak iatiyenlere 3 ay. 
da bütün incelik ve teferruatile 
esaslı surette öğretir. T asdikU 
diploma verir. Talebe ka)·dına 
batlanmıttır. Cumartesi ve Pa
zardan maada saat 9-12 ve 14- 1 7 
ye kadar her gün müracaat olu
nur. Beyowlu Altınbakkal Babil 
caddesi No. 63. 

20 • 9 • 941 muamelınl 
Leıttf" 1 Steril• 5. 22 
NHyortl 1IO Dolar 129. 69 c. .. ,,... 100 in. !r. --.-
Madrft 100 Peaata 12.89 
Yokolla. 100 v .. -.-
Hokho\. 100 lıv,ç lcr S'J 98 

l:.S A • j ~.IJıl.Al 

Ylbde ~ krıunıyell 9JJ -.-
" 5 ,. 19 .. 3 ErpnlA.B.C. -.
" 7 134 iıT .... Enıara•l - . 
" 7 " 2 ili 7 20.'H 
" 7,S tJS Tllrk borca -.-

Ama. l)e, yolıa 1 H 2 -.-
!atmıyor. Bunun ne zııın n yandığmı 
ne bileceğız. Katil daha buraya gel
meden evvel de yannıış olabilir. Bel· 
ki de Pawcett'ln kendisi ... Bir daki.. 
ka dur. 

Yıızı odasından çıkarak doğru Cotton'un girdlgl kapıdan şimdi biri 
Cornlehael'e gittim. Salonda, kuzu girmek i!ltiyor, ve kapıdaki polis t 
kadnr maauna ıöı·iinüşlü bir detek- orınn kolundan tutmus, iı;cı i~·e gir 
tilin ltont.rolflı altında eazete oku • ıuetı!ne mini olnııyn ç:ılı.,ıvoıdu. 

Şuk detlrmenlerl - .-
T. C. Merkeır. l ıı11l<Hı - .-

. l!ıtrsı harici altnı fiyab 
yordu. Bu irl yarı, gayet uzun bD~·lu bir 

Babam acele ile ocağa koşup karış - Mr. Corniehael, dedim, Faw- kadındı . Hemen kırk yedi ya la ın. 
tırmıya başladı ve geri kalan kırın. cett'in ma11a11ının fütündeki deııteden da olchığunu tahmin ettim· uıtcıı 
tılarnb içeı'Binden tutkallı, yapıtkan,l evde batka Tar mı ? o da yaşını uklırnı. k için' bir y 
uzun lr keten .. rçaaı ~karttı. 8eslmi du111r dll)'mu Jaemen sa· j yapmamı,tı. ( DWGtll• 11tır) 
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