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BİR TAŞLA 
İKi . KUŞ 

libga taarru· 
zunda ikinci 

bir hedef 
lngilizler Libyada taar • 
ruza bqlarken hem bir 
ııürüzü ortadan kaldır
mak, hem de müatakbel 
bir komployu önlemek 
hedefini kazanmak iate
mi,lerdir. 

~n: E.TE.M IZZE.T BENiCE 

L· İııgiJhlerin Libya cephesinde. 
"' laarruzlan iJıi bakımdan mi. 
-.ııdır: 
l l - AfrikadaJd IOB Alman • 
la.l:van kuvvetlerini imha etmek, 
~ 2 - Müstakbel blr Mihver 
~plosuııu önlemek. 

. l..ibyadııki Mihver varlığının 
~lesinin bilhassa 1942 ilkbaha· 
~~ Kafkasyada başlıyacak bir 
&ıliz • Alman mikadeleııi bakı. 

llıından ne kadar mühim olduğu· 
~il dünkü yazımızda incelemiş. 
~· Gerilerindeki her türlü pürü.. 
~ bertaraf etmek mecburiyetin· 
~~-lı_uJunan İngilizler için Libya 
~etini ihtiyar etmenin ikinci t l>ICcburiyeti de yukanda kay. 
~iliğimiz: •Miistakil bir Mihve.: 
~Plosunu önlemek>tir. Bu 
~ Plo §lıdw·: Almanya Sovyet 
~•:vaya saldırırken bunu bir 
~~ltlar harbi ve Avrupa millet. 
~ birliği cephesi haline sokmak 
!-ıı ınişttr. Finlanıdiyn, Macaris· 
4 • Slovakya, Romanya, İtalya, 
~~l\ya, Fnuısa ordu ve gönüllü. 
~ Almanya ile birlikte şark 
hı hesind harbetmektedlıler. 
~ hakika bu harp sonuna erme. 
q,' bulunmHla beraber Alman
>.J.ıı llus mukavemrtinin esasının 
j dığı kanaatlndedirle.:. Bun. ;n öte muvaf{akiyetlerlni ça. 
~tlann kalkmasında, bataklık· 
~l\ kuruma&nda görüyor ve 
Ilı •katın gecikmesini Rus ordu. 

11~nn muJ<avemetine değil, tabi. 

11~b. ortaya çıkardığı müşkülata 
) ediyorlar. Bir anlaşma sulhu 
~ '~ılaınıyacoğına göre, Almanla· 
lıı l\ hu kanaati hakikat sahasına 
'-'~ikaı etmiş olsa dahi harp bit. 
~tcek ve bilakis İngiliz • Al
~ . , harbi b:ışlıyacak demektir. 
)'ltilı2 • Alman harbi ise herşe
~l\ başında İngiliz Orta ve Yakın 
lı, tk İmparatorluğunun yıkılma. 
't .\kdenizin Mihver denizi hnli· 

11 '?kulmosı, Britanya adalan. 
"<l l\ 1Şgali ile Almanyayı tatmin 
._1~t \le böyle bir neticenin istih. 
) 1 takdirinde Avrupa, Orta As
~~ .\rap Yarımadası, Şimali Af. 
~ a, Akdeniz ve Britanya adala. 
~~a hakim olan Almanya. harbi 
!\ 'ntlk ve Pasiflk'e sürmüş ola· 
~e'( Yılluca müdafaada kalabilir 
'lııtt lı.ı,p yıllarea lngiltere ve A. 
' ilıanın tekrar Avrupa kıt'ası. 
~ ıtelip çıknıalanna, işgal saha
'lııı temizlemelerine kadar de. 
ı. eder. Ancak Alman diişünce 
~ lıecıeüni ifade eden bu tasav. ''il lahakkulı: ettirmek için Al· 
ju b.lar g•rpte de bir haçlılar or. 
.~ \le Avrupa milletleri birliği 

~~ 1~ etmeyi esas saymıslarılır. 
~ t1•likte ve çalışma ortaklığın. 

Pa:nyanın, Vişi Fransasının, 

:-..__ (Devamı 3 Oncil Sa.hlfede) 

[n O 1 N 11-="""'.......,., 

Haftalık 
Aıkerı ıcmaı 

Yazan:~ 
mekli Kurmay 

Subay 
Bu mükemmel ted
ltik yazısını bugün 

4 taca ıalllle· 
le okayaam. 

Almanlar 1 
Libya'da 
çok fena 
vaziyette 
Şimdiden zırhlı 
kuvvetlerin yarısı
nı kaybetmişler 

Tank kayıpları ise 
lngilizlerden 

üç misli fazla 

Alman Gene
ralinin yarma · 

teşebbüsü 
Kahire, 22 (A.A.)' - SoUilılyet

tar bir menbadan bildirildiğine 
göre, Libyadaki harp inisiyatifi 
lngilizlerin elind.,dir. 

Rommel'in vaziyeti şimdi da. 
ha fenadır. 

İngiliz kara ve hava kuvvetleri 
arasında sıkı işbirliği olmuştur. 

Romnıel yalnız bir ric'at hare.. 
keti yapmakla kalmamı~, ayni za
manda bir yarma hareketine de 
teşebbüs etmiştir. 

ALl\fANLARIN TANK VE 
ZlRHLl KUVVET KAYIPLARI 

Kahire, 22 (A.A.) - Salahiyet. 
(Devamı 3 ün>tti Sahifede) 

, 

bk esaslı çar· 
pışma Cuma 
günü başladı 

• 
Almanların birbiri 
ardınca üç taarru

zu püskürtüldü 
Kahıre 22 (AA.) - Reuter'in 

Mısırdaki muhabiri Martın Her • 
lihy yazıyor: 

Libya taarruzunun ilk esaslı 
muharebesi, Kapuzzo'nun yetmiş 
kilometre batısında, cuma günü 
oilleden sonra başlamış ve sala • 
hlvetli askeri mahfillere göre mü. 
sait bir şekilde inkişa1 etmekte 
bulunmuştur. 

Almanlar, birbıri ardında üç 
taarruz yapmışlarsa da, her de • 
fasında lngiihlerden çok fazla 
tank zayfatile geri püskürtiilınÜ!}
lerdü. 

Mihver pilotla
rından elli kişi 
iniş meydanların 
da yakalanmış! 

Kahire, 22 (A.A.) - Batı çö
liindeki yıldırım hareketinin sür. 
ati, lngiliz kara kuvvetlerinin kı. 
sa bir muharebeyi miiteakip, 
Eladem'deki biiyiik dü~nıan ha-

(Deva1n1 3 üncü Sahifede) 

·H A R'P . VA Z İ Y E T İ 

Ruslar, Almanların Mosko
va ve Rosto/ taarruzlarını 

durdurabilirler mi? 
(Yazan: EllBKLI llUBMAY SUBAY) 

1) Alman ordusu Moskova Gar. nahlarını teı;kil eden Volokolaınsk ve 
binde (VolokolauW< - Mojalsk - · Tula kesimlerinde bir parça gerile. 
Tula) hattındaki Rus cephesine ye. 
ni getirdiği kuvvetlerle tekrar taar
ruza geçmiştir. Bu üstün taarruz.. 
lar Jc..1rşısında Ruslar l'e'J)henin ce-

Tula'da Alman! 
1 

taarruzu evvel-
kilerden sert 

Merkez cephesinin 
bir kesiminde Rus 
hatları bazı nokt~-

lardan delindi 
Londra 22 (A.A.) - Moskova 

radyosu cuma akşamı neşriyatında 
cKıxıl Yıklız> gazetesinden nak. 
ien şunları söylemiştir: 

cTulamn cenubu garbislnde 
harp şiddetlenmiştir. Şimdi ge • 
nişlemekte olan yeni Alman ta • 
arruzu bundan evvel bu istika. 

(~vamı a Uucil Sahli•d•) 

mişlerdir. Bu sureUe vaziyet Al
manlar lehine bir lnkiııaf gö&tennlye 
başlam.,u.r. Almanlar Rus cephe. 

(Devamı 3 üncii Sahi!ede) 

EKMEK 
Bolluğu! 
Fırınlarda binlerce kilo 
ekmek aatılamıyarak kal
dı. Bazı fırınlar narh • 

tan eksiğe ekmek 
satıyorlar! •.• 

Son hafta içinde §<'hriınizde şü· 
m"Ullü bir ekmek darlığı görül. 
dükten sonra şimdi ekmek çok 
bollaşmıştır. Hatta Fatih, Çem. 
berlitaş gibi semtlerdeki fırınlar
da lüzumundan çok fazla ekmek 
vardır Tahkikatım11.a gör me. 
selenin içyüzü şudur: 

Bazı fırıncılar, evvela unu sak. 
larnak ve bir kolayını da bularal< 

tDt-vamı 3 lUlC'lı S.ıh.Hede) 

"YENiCE,, VAPURUMUZ BULG:ARİST ANDAN 

DÖNERKEN NASIL TORPİLLENIP BATIRILDI? 

Faciadan kurtulabilen birinci ve 
ikinci kaptanlardan telgraf alındı 
Kurtulanların bugün şehrimize hareket
leri içinBurgaza 18000 Leva gönderildi 

• Kaybolan on iki tayfadan maalesef şi 
diye kadar hiç bir haber alınamamış~ır 

"Y . . nıce,, nın sa-
hibi hadise hak
kında ne diyor? 

Hükumet resmi 
tahkikata başladı 
İstanbul limanına bağlı 550 tonı. 

luk Yell'ice vapurunun Burgaz • 
dan İstanbula gehrken Vasilikos 
açıklannda torpillenerek battığı 

haber alınmı§tır. Bu bapta tahkJ.. 
•kata tevessül edilmiştir. Gemide 
hamuie yoktu. ~mimn yalnız 
birinci ve ikinci kaptanlarının 
kurtularak Burgaza iltica ettik
leri öArenilmişl.ir. (A.A.) 

* Anadolu ajan!mın yukarıdaki 
telgrafmda bildirojj!i hAdise Ka. 
radenızde •Kaynakdere• motö • 
rümüzün batırılmasından sonra 
cereyan eden 2 ınci deniz facia • 
sını teşkil etmektedir. 
• Bu sabah yaptığımız tahkikata 
göre •Yenice. vapuru bu aym 
3 ünde lsviçreye gönderilecek in. 
o1r ve üzüm yükfle limanımızdan 

(Devamı 3 üncU Sa.hl1ede) 

60 yaşında 
hırsızlığa kalkı
şan iki kadın 
Gaılatada Tulumba sokağında 

5 numarada ticaretle meşgul olan 
Mehmet dün pıyasada dükkanı 
ıçin iki paket mal yaptırnuş ve 
tekrar ba~ka mal almak üze-re 
Mahmutpaşada 195 numaralı di. 
/!>?r bir ticarethaneye giderek, pa. 
ketlerı tezgahın üzerine koymuş 
ve mal aylrlmakla meşgul olma. 
ğa başlamıştır. 

O sırada dükklina ikisi de 60 
yaşlarında iki kadın müşteri sı • 

(Devamı 3 Oncll Sahi!ede) 

Kız Talebeler 
dans yerlerine 
mi gidiyor? 

Şehir Meclisinde şa
yanı dikkat 

münakaşalar oldu 
Dans öğretilen yerlerden lfıbi. 

yat resmi alınıp lılınruaması hak
kında dün Şehir 1\1.,clisinde mü. 
nakaşalar yapılırken bazı azalar 
şayanı dikkat bir iddiada bulun. 
muşlardır. Ezcümle, eski türkçe 
muallimlerinden Şişli Balkevi 
Reisi kitapçı B. Ahmet Halit Ya· 
şaroğlıı demiştir ki: 

«- Birçok kız ve erkek talebe. 
ler ailelerinden habersiz, kaça. 
rak dans dershanelerine gidiyor· 
lar. Buraları adeta birer müla. 
kat mahalli haline gelmiştir. Ma. 

, arif )tüdürliiğü buraları sıkı bir 
kontrol altına aldırmalıdır,• 
BeJoğlu Halkevi Reisi B. Ek

(Dovamı 3 WıcU !>ohifede) 

IOVYBT TEBLIÖI ALMAN TIBLf Öl 

Tekmil cephe· Donetz'de ye· 
de muharebe niden ilerledik 
Moskoııa 22 (A.A.) - Bu sa.balı.. 

ki Sovyet resmi tebliği: 
21 teşrinisanide tekmil cephe • 

!erde ~ddetH mtıha,.ebeler cere. 
yaıı etmşbr. 

Mtıha,.ebeler bilhassa Moskova.. 
nın garp ve ceııtıbtında: Ttıla, 
Volokolamsk, Rostof'ta çok şid

detli o! rn~tu,.. 
Çarşamba güııii 63 d~man tay. 

ııaresi tahri" edilmiştir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman or. 
du!an Ba§kumandanlığmm teb
liği: 

Donetz havzasında ve eephenin 
merkez kesiminde cereyan eden 
muharebeler esnasında yeni iler. 
lemeler kaydedilmiştir. 

Leningrad önünde düşmanın ÇL 

.kış teşebbüsleri Alman müdafaa
sının toplarile akim bırakılmı}-
tır. . 

(Devamı 4 ilncil Sahifede) 

Batan vapurun 
mürettebatı 

KURTUlANLAR: 
Süvari lllaluu( Şaşmazc , 

ikinei kaptan Uayrııllah De. 
mirci. 

HAYAT VE llU:;\JATJNDAı 
HABER ALINA)UYA.'ILAR: 

Çarkçı Ali (hııirk, iltind 
~arkçı Osman İşlerkol, gemi 
lostromosu OrıJan Avcılar. 

tayfalar Ha .. an Deniz, Ali 
Denizli. Ramazan Koç, Selft.. 
met Türk, lsmsil Güngör, 
Abdurrahman Kaya, Süley
man "Ünal, Mustafa Bekir, 
Himnıet Erhan, 

20 Lira aylıklı 
itfaiye efradı . 

olur mu? 
Ekip acemi oluna 15 bin 
liralık fabrika ds elbet
~ böyle bir anda 

yanıp gider! 
.______ _ ____ _, 

Adapazarı, (Hususi) - Geçen" 
gece sabaha karşı saat 4 ü 10 geçe 
kazamızda büyük bir yangın ç:Jt.. , 
~ ve Zafer un fabrikası:ım bir . 
anda tamamile yanınasile netioe
lenıniştir. 20 şer lira aylıklı itfa.. 

(Devamı 3 üııcil Sahifede) 

Stalln: u Estr aıma-
1ın, öldlııln ı,, demiş 

Vişi, 22 (A.A.) - D.N.B. nin ı=========================== Stokholm'den öğrenıldiğine göre 
Stalin ordu ve halka bir mesaj 
gönderru-ek harplerde artık esir 
almamaları lüzumunu bildirmiş. 

tir. 

Yüksek mekteplerin 
son sınıflarında İnkı
lap tarihi okutulacak 

Yüksek tahsil müesseselerinin 
son iki sömestrinde bulunan ta • 
!ebeye gösterilmekte olan cİnkı
lap tarihi ders'i > nin unvanı .tn.. 
kıliip · tarihi ve 'l'ürkiye Cumhu. 
riyeti rejimi dersi• olarak tesl:ıit 
edilmiştir. Eu ders 1941 • 1942 ders 
yılından itibaren son ilci sömestr 
talebesine haftada iki ders olarak 
okutulacaktır. Aynca inlnlap ta. 
rihimize &it arastmna!Ar için bir 
Enstitü kurulacaktır. 

Japon-Ameri· 
kan müzake· 

releri kesildi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Ja •• 

pon . Amerikan müzakerele. 
rinin inkıta& uğradığı bildi. 

rilmektedir. Ne 7aman başlı. 
yacağı malum değildir. Kor

del Hal'in evvelki gün müza. 
kerelerin henüz iptidai saf. 
hada bulunduğunu söylediği 

malümdıır. 

l J 

ÇERÇEVE 

lagıuz Taarruza 
llo.1!.ClP J<'AZlL .Kll>Jil\.lıl.EK 

İndlizler Libyada büyük ve u.. 
mum! taarruza g.ıçtl. 

istikamet Tunusl 
Geçen yıl ayni taarruz BJnıazjye 

tadar vardıktan &0nrn, Tarablua 
Garp istlkamellnde devam edece
ii yolu, Biııgazıden ayni toaar a. 
dunla geriye dönerek blilnnlf, 1k1 
7Ü2 bin İtalyan esirini ve Tobrut 
mevkilnl elde bulundurmaktan baş
ka bir lı:4r muhafaza edememişti. 

Fakat unıılmJyalım iri, bir kaç 
Alman zırhlı tümeninin işe karış. 
masiyle geçen sene bu bale ııelen 
vaz.Jyet, İtalyanlara kar~ı İ.ngiliıle
rln kemiyctçe müthiş zaafına rağ. 
men ilk safhada baııanlabilmiı;tl. 

Bu sene vaziyet tamamlle başka 
türlü ve hem kemiyet, hem de 
key!iyet cephesinden İngilizlerin 
lehinedir. İngill.z kemiyeilni Libya 
cephesinde yedi yQz elli bin ola.., 
rak haber veriyorlar, Ayni cephe
de Alman ve İtalyan kuvvetlerin! 
iki yilz elli binden fazla tahmin 
etmiye pek imkan bulunmadığına 

göre, demek bu bakımdan bire üç 
fark ... Keyiiyet cephesine gelince, 
İtalyanlara nisbcUe her ı.aviyeden 
İngiliz üstünlüğü tonuşulmıya 
değmez. Yalnız Libya cephesine 
münhasır olarak Almanlara kaf11 
da keyfiyetçe, hiç detıllse malzeme 
noktasından İnglllzlen üstün kabul 
edebiliriz. 

Bu hale nazaran İngilizlerin ta.. 
lihi büyük ... 

İstikamet Tunus! 
Bir kaç İngUtz sözcüsü ve mu,.. 

harrirlyle beraber bir kaç Türk 
yazıcısını da şu hükme varmış gö.. 
rüyorum: 

- bte Sovyetl<!rin istediği llı:Jn.. 
c1 cephe tnruldu! 

Ve tabii, bu mütalea kanıı•ında 
kahkahalarla glllüyorum. Hangi 
ikinci cephe a canım, SovyeUer 
harpte olsun, olmasın, İngilizler bu 
mevsimde bu cep'ı.eyi açacakU, a~
mı;ya mecburdu. İkinci cephe dl.Ye. 
Alman ordu!anmn yıgılı ol.dutu 
sahadan kuvvet çekecek ve kat 
netice üzerinde müess:r olacak bir 
Jıarp hattına denir. İngilizler ŞJ. 
mali Afrikayı Mihverden yüzde 
yüz temizlerlerse. Mih.vere kat'! 
bir darbe vurmua olmazlar, asıl 

:Mihverden yemeleri melhuz b~ 
darbeyi bertaraf e~ olurlar. 
Yani İngilizler hesabına kArı bll
yük, takat Mihver hesabına zararı 
nlhat olmıyan bir vaziyet... Al.. 
manlar ne Libyaya yenl kuvve-Uer 
gönderebilecek, ne de orada.IU 
mahdut kuvvetlerini Şark cepbe
alne çekebliecek vaziyette olduğu. 
na göre, Libyadaki İngiliz hare
ketine, Sovyetll'r hesabına ik:ird 
ceph.e kıymelıyle bakmak tulıafhlı: 

olur. 
Fakat bu cepheye ıu gözle bak. 

mak tuhaflık olmnz: 
İnglllzler bUyük hazırlıklar netı_ 

cesinde bire üç kemiyet ve keytl
yet üstünlüğü ile Tunus3, belki de 
Tunusu da iç.ine alarak Cebelüt. 
tarık'a kadar uzanmak suretiyle 
bütün Şimali Afrikayı ~ıihverden 
temizlerse1 kuvveUerinin hepsiyi• 
birden Şark istikametinde Alman• 
yayı karşılamak hu.susuncla serbest 
kalır; arkasını temin etmiş olur; ve 
bir uzlaşmaya varılmadığı takdir .. 
de Almanlara karşı mümkün olan 
en emniyetli vaziyet lcinde n1evki 
almış bulunur. lngilfzleı- MJhvere 
'ka~ı iklncl bir cephe açmıyor. 

kendi tek cephesini, hem uzlaşn1a. ' 
hem de boğro:laşma takdirine Kö
re en1nlyetEı kavuşturınak istiyor. 



HALK FiLOZOFU 

''TE'KİD,, LERE DAİR 

Dün, bir g-enç adaın bana şu.., · 
mu sordu: 
•- Te'.kid, ne demek?· 
Onun yüzüne dikkatle bak· 

tun. İstihfaf dolu bir çehre 
ile karşılaşacağımı sanmıştım. 
Halbuki, budala bir suratla 
burun buruna idim. 

•Te1ddni hnkikaten bilmiyor 
ınuydu?. Atlamamak iç.in bir .. 
.kaç saniye tereddüt ettim. E· 
vct, bu genç adam, •te'ldd.i 
bilmiyordu. 

Orta lahsfüni yapmış, yük. 
sekle orta arası bir diğer tedris 
müessesesinde birkııç imtihana 
girmişti. 

Yaşı. kaç sularında idi?. Pek 
kestiremedim. Fakat, asla 20 • 
22 den daha küçük değildi. 
Sustuğumu görlince, güle. 

ı·ek tckrnr etti: 

Dl'RAK 

UOGUU MU'!, 

Bu sütunlarda, iistü ltapı:lı trnın. 
\ 'ay durak yerlerinden bahset
ıniş, üç>:niin ikmaliııe işaret et. 
miştim; bir ol..-uyuca bana yolla. 
dığt mektupta diyor ki: 

cı_ Fııknt, nrhk, bu mahallere, 
durak mnhalli demek bilıncm ca· 
iz mi?. ÇUn1 ü, 12rabalnr, dolu ~el. 
di~indcn, durmadım ~cçip gidi. 
yorlnr .. • 

VİTAMİN 

DARI 

A vrupn gnzetclcrinfo yazdığı· 
na güre, Paristc, .. vitamin Bar> 
isimli yeni bir bar nçılmış .. bura. 
da, nıüşterilcro, i~inde ''itamin 
olan birtakım mcyva suları içki 
olarak \'Criliyornmş! 

Avrupnda, gıda maddelerinin 
azalması dolayısilc, vitamine rağ. 
bet daha ziyade :arttı. 

Allah kimseyi yalna vitamine 
bel bağlatmnsınt 

50YIL 

SONRA.. 

, 

Londradn1 bir knu 'koca, lamam 
50 yıl beraber yaşndıktnn sonra, 
geçenlerde mahkeıno kararilc ay. 
rılıuışlar .. bu ayrılışa • schep, ko· 
cnnın gözlerinin kör olması imiş .. 

Garip şey, 50 ),1, karısmı gör. 
Jniyc hali doyamamı~ rnı? 

• OTOMATİK ----slNEl\IA ' 

~ilrngoda, otomatik hır siQema 
a~ılmış, nıUşteriler, kendiliklerin. 
den i~crl giriyor, bir dilğmcye 
bastl'Or, rıcrdedo film bn hyor· 
muş! 

, Eğer, bu icat, bk:de de taam. 
ıııiim etse, çoluk çocu!u, sinema. 
dan dışarı ~ıkarmnk artık müın· 
Jdin olmnz, 

AH!AET RAUF 

Gürmühlerdeki ıahipsiz eıya 
.atılıyor 

Gümriiklerdeki sahipsız e~ya • 
~ın tesbitfnc başlanmı~r. Bun • 
lardan kanuni mü<ltlelini doldur. 
muş olnlar ayrılmaktadır. Y-a • 
~mda snh~a b~lanacaktrr. 

Tefrika 

REŞAT FEYZi 

Sahi, eliyorum. •te'kid• 
ne demek?, 
Ş.kakJarun o>·nuyor, dişle. 

rim kenetleniyordu. Cevap ve

remedim. Uzun uı:un yüzüne 
baktım. Sonra, hayret dolu bir 
eda He sordum: 

- Bu kelimeye hi~ rastlama. 
dııuı; mı?. 

- Bilmem.. hatırlamıyoram.. 
- Cideli .mi kon~uyorsu. 

nm? .. 
- Evet .. 
- Bilnıiyor sunuz, dcuıek'! .. 

fll - ....... . 
cıTo'k.id·i ve buna benzer ke. 

Jimcleri bilmiyenler çoğalıyor. 
Ya, •tc'kid·i :ırtık kuJlannuya. 

1ın1, l:nhut bu çocuklara bun
ları da öğretelim. 

Yunanistana 
gıda gönder

mek isteyenler 

"Kurtuluş,, 4 üncü 
seferinde paket

leri nakle başlıyacak 
Kızılayın Yunanistana yardım. 

!arını götürmekte olan cKurtu • 
luş• vapuru limanımızdan Pireye 
3 üncü re!erini bu sah günü ya. 
pacaktır. 

Türk tebaasının Yunanistan • 
<laki akrabalarına veyahut da ya. 
kınlrına gönd-ercockleri gıda ma~ 
deleri \•e melbusat paketlerinin 
sevkine • dün de hab2'r verdiği • 
mız vechile • Kızılay memur e. 
dilmiştir. 

Bu paketler, •Kurtuluş va • 
puru• nun takrıbcn on gün sonra 
yapacağı 4 üncü s<ferimien iti • 
haren sıra ile naklolunmnğıı baş .. 
lanacaktır. 

"Kurlulm•• vapurundaki Kızılay 
mümessilleri mezkur paketleri 
üzcrlerlnd' ki adreslere VErilmek 
iizr • oradaki resmt memurlara • 
teslim edeceklerdir. 

AYDA S KİLOYA 
MÜSAADE VAfü 

Bir kişi ayda yalnız 5 kilo ağır .. 
hğında ve eıı çok on dira kıyme. 
tnide pnket p,öndercbileccktir. 

Çok etaba evweı .. 
Gaz.e~r J)iltl ö1le ~aberler 'erir-

ler iti, insan lnonm için kendini • 
zorlnr. Me cifi, bir h:ıbcr: Sadc)'ağ 

füıtlcri yerınde tetldk edilecek. 
ist~bulda sııtıla.n butiln madde

lerin füıtlnl leııblt ederken, bunları 
ınahn11lndc tctklk etmek, nakliye Uc
retlni vcsaır masraflarnı buna güre 
hesaplamak elbette ıyi netice ••ere. 
ccktir. 

J.'ng dıı, bu meyanda, mnhallinde 
tetkiki icap ~en en mühim madde. 
lcrdcn bıridır. Fakat, biz, ı:;una hay
ret edlyoruz: 

Neden şimdiye kadar ınalıallinde 
bu b tetkik edilmemiş te henllz yeni 
tetkik cdillyor. ~mek, şimdiye kadar 
yağ UaUcri göıü. kapat ted>it edili. 
7ordu. 

BVRHAN CEVAT 

No: 24 

Çıplak Model 
Yazan: NEZlllE ltfUHlDDlN ----

gire~ bir ~ıgenln ıığır adımlala k~n- ı Bir şeyler kekeledi.. Yr. sefil bir sar. 
d ine ynklastıgıı.ı dl.Q'titt gö~ürıü :ıç- hoı.ı scndelcylşlertyle, hayatın en tat-
tı ve kı ık r ft'ry.ıt kopardı: lı zevkini k:tb) clLiğı odadan tıktı. 

S kl .• ,, ı Şı•unmdn "·nlnız dl'rln bir ııcı, kal-- Sen... en · ın..,.. . ... ~ 

ir:eıi glc gcı,ç ncl:ın>ın tı.nrşı ına bınde sonsuz b!r r. mses.ı:Hk hl.ssedl. 
dıkilcn y • ncı uır kelem: . yordu. Bütün bağlard:ın bütün mu-

- Ben *dl. Unnç~rli rakkascnın kaducsatt .. n blrdcnbire tecerrüt et-
• ...ı-.ı • i m.şti .. YuzUnun hntlaı ı, vücudiiniın oda hizm.,....sıy m ... 

_ Fakat ben onu; Nurnnı bekl:yo- şekli bllc ae~ılimışU .. Kalıbıyla bcra. 
bcr içındc de bamb~kn bir lnsı:u.ın 

rum!. - 1 t O 1 r..odın !:.oranlık bir a:uu..,le kıı.yıtsız lıll\ ıycti caıı anmış ı. nu sende ye 
:cvap verdi: scndC'l!·c Jr~Wınm'a.rda sOrllklcıılrken 

_ B klcmeyir iz artık .. görseler lanıy .. :mız.i.llrdı. Cadde len 
Selim hlddeUe yennden fırlııdı: lo~ bir sokl ğa saptı. Çarpık \'C c~ri 
__ Bc.kl~iyeylm ml! •. Niçin?.. O b$ların üsfünde bu .. biltlın Earsak bir 

l 1 ~ı ı....ıı·ı yı.lrııyu,.vle .volwıa de\'Om etti. Nlh..ıyet bek cmcm -"J eın~· .... 
Kadın, gnrip bir guhi;le, ~ırmı;? bu p;ı; sc' ol.tıı, serseri yu,•as1 mundar 

gc .ı; 1 d mu bakıyordu. & llm onun o- ve sem l.ı. l>odrum ı .. eyhancsfnderı 
'!llıııunu rstı: içeri girdi, Zl!irli dun.anlarla gözleri 

_Ne demek j tiyorsun? .. Niçin gü- yanarak bir mas:ının anı.ne çöktü ve 
Jüyors r.'?. Nuran nerede?. içmiyc b:ı~ladı. Seliıl' öml'Undc ilk de. 

F: dın sılklndi. Kapıya do •ru gide- :Ca rııkı lç'yordu. füı ~fıl \'e bayağı 
TC t ır bır esle ce •ap verdi: 1çkınin ilk kudehı b'>~aunı 'e mide-

- o g tti ... ve arlık gelı IJ ccek!. ini pnrçnlıyarak 'ucuaünc i!r!t gibi 

(~r!Jm 
- trJır ~ 

Tarihi kooı rıerlD 
itimi 

Dede merhumun eserlerinden mil
rckk.ep ol<.rak ~erilen kooşcr filme 
alnıyor. Konsen·atuıırın bir ~a~.ırına. 
göre, bundan b6yLe de bUtün tarihi 
eserler konseri :Cılme ıılınacnk. Bu i' 
için IAzım gelen tahsisat Konservatu
nr bıltçes!nden ayrılmıştır. 

K011$en·atunr bilıçesinin, bu gibi 
filmler aldırınak üzere bı.lt~den 
ne omlktar twisat ;ıyırablldl~l bil
miyoruz. Tarlht konserterln filme &· 
lnması takdirle karJılan~lıdrr. Dede 
merhum gibi bcstc!d\r ~elmL'<liğl \"'e 

gelmf,ycceğl gibi. bir de bakarsınız, 
bir müddet sonra, onun eserlerini ça. 
luc:ık alııtUI'ka: çalgı ustadları da ye
tişmez. Ve biz, bu kıymetli eserleri 
dinlemekten ebediyen mahrum kalı. 

rız. 

Şimdi, bütiln tcm~nnimiz, bu tarihl 
konserlerin Hına ve nznml titizlikle 
:Cılnıe alınabJlm~sidi:-. Konservatuar, 
bu mevzu üzerinde, film §irketıerl 
ile temaslar yapmaktadır. 

Bizim, en ziyade ürktQğilmilz bir 
fikir var kl, :itim :ılınırken, Allah ve
re de. b•ı nokta ehemmiyetle göz ö
nünde tutulsa. Tarihi konserleri filme 
alırken asla, sinemacılık hilelerine, 
şatafata, dekora, bir takun ll!'ıvo ve 
mııkiyajlara, glrız.gah ve senaryocuhı_ 
ğa kalluşmamalıdır. Çünkü, ıtlnıf e. 
delim, tarihi film çC\·ircmiyoruz. Bu
na göre pnraıntz yok, elemanımız yok, 
kostüm, maklyaj vcs::ılrc işlerini bi
hakkın yapamıyoruz. 

To.rlhl fümlcrlmlz cks(riya ga
rip, hattlı, bazı sahtıclcrl g(llünç 
oluyor. Binaenaleyh, lıurnda mak.. 
sat milzlli,ln, seslnl. znptetmektir, o 
kadar .. Ust tarafını karıştırmamalı
,.ız. Aksi halde, muvatfak!yctslz blr 
kordelA meydana eelecekUr. 

Tarihi konserlerin fJlme alınması 
iı;-in tahsisatın Konscn:atuıır bU~
slnden tefrik edilmiş bulunmnsna gö
re, endişemiz. bir dereceye kad:ır za. 
1l oluyor. Çünkü, dedlğlmh iUtafat 
tarafına kaçacak kadar olsun para 
sarfet:rnek. Konservatuar bütçesiyle 
lmbll değildir. 

Tomcnnl edelim ki korıscrleri, ilk 
dinlediğimiz şekliyle illme alsınlar 
ve fn:z.la hiç bir şey UAve etmiye kal
kışma.Elnlıır. 

Yerli film çevirmek hususunda, 
biz, daha. çok titiz olmalıyız Her ak;l•· 
mıza celen şeyi filme ııunaınalıyız. Iyf 
olmuyor, film zııyıt dil:iüyor, se-ylr. 
eller: 

- Ne olacak. yerli f1lın 1,tc bu 
kadar olur ... 

Dıyorlar. Blr takım modem 'oclvil
krln filme alınması, tarlh1 nıevzu
ların mme çcki.lır.cslnden çok. daha 
muva!fnklyeUi oluyor. 

~:.e blr hatıramı anlatayım: 
Bir iki yıl c\'Vcl. mnruf bir muhar

ririmizin maruf bir eseri !ilme alıil. 
ınıştı. ı-·ilmln ilk goslerıldlği hususi 
sea.nstrı teWüfcn, cscrln muharriri 
ile ynn' yana dü.,,c;ıum. Film bUmiştl. 
Üstada .sordum: 

- l\'aSll buldunuz?. 
- ,Bulamadım, dedi bu filmin 
~m eserimle hi<: bır mlinascbeU ve 
alakası yoktur. Bir çok yerler hai
!olwımuş, bir çok ilaveler yapılmı.ş, 
tipler değlt;Urllmtı. teı ı~aybolmuş ... > 

R. SABiT 

Yeni partı .. ay ge'dl 
İstanbul piyasasında geçenler. 

ôe çay kalmadı~mdan sılontı baş. 
:Emış, fiaUer de O - 15 liraya !cf.
clar fırlamıştı: fakat Basra yo • 
lilc yeniden gelen çayların tev. 
iiatına başlandı~ından sıkıntı 
kalkmıştır. Vilayet, esnafa daha 
şümulli.l tevzim yapılmasını ~a 
mürakabe bürosuna blldirmiştır. --Pazarlı ı.za mü~teri alan iki 

şoför cezalandırıldı 
1762 plaka numaralı .şo!ör Mus. 

tafa ve 2557 plakalı şoför Muzaf. 
fer idare-sindeki taksiler, pazar. 
Ukla volcu taşıdıklarından Sey. 
risefe; Müdürlüğü tarafından ce. 
zaland!nlmıştır. 

tüncı içiyordu. O kadnr çok, o kadar 
fıısılnsız içti ki, hayatı, sarhoş gör .. 
mekten lbnrct olan meyhane g:ı.rsonu 
bile anını h:ıllnde sezdiği fevkaltıdc
lik karşısında hayrctlnl gizliycmcdi: 

- Deyim dokunacak.. Biraz c.lln
le~senl7.. -decll. 

Selim güldil: 
- Bir ş"şe d:ıhn getiri -diye cevap 

\'Crdl- <l:ırsonun tuhaf bir ta\"trln ö. 
nnnc koyduğu ş1ş:nl su b:ırdnğına 

doldu arak bir lıaınfcde midesine bo
~lltı... Sonra hiç hesap !:onnadan 
bir on lirnhk kağıt uzatarak yerinden 
kalkJn;::k istedi mu\ nffnk olam< dı. 
Garson mcrhnmcUe bu garip ''e cö. 
mert mtiştcriyc bakıyordu. Selim bll" 
defa dahrı tbvrandı, :fakat :miskin bir 
pösteki gıbi bu sefer boylu boyunca 
yere serildi. Garson derhal koştu, bl. 
raz cUç!ül::le onu yerinden k:ıldırdı. 
Bir hlzmctçl dnha yardıma gelmişti, 

ikisi bker koltuğuna giı·erck dışaı ıya 
1;ıknrdtlnr. Ilalıııl~ alan g:ı.rson sor<!u; 

- Bir :ı.rab:ı. getirelim mi?. 
- Evet .. 
Öbi.ırü kö~ede duran bir taksiyi 

meyhanenin önüne getırdi. Yine ikl 
adamın ynrdımlyle Selım arabaya 
yerleşU. 

* 

I l "'\ LMAHKEMELERDE A l!ÜSE~·;~liÇE'I 
"Şimdi bak dinle .. Ben de 
benim rüyamı. anlatayım,, 
Ycl;re.ı>crck, yelk'!n kürek, Adliye 

koridorunda koşeyor, gözleriyle et
raft:ı birin! cır1yordu. Nih:ı)"Ct aradı. 

~buldu. 

- Ulan hınzrr, dedi. Ben do seni 
an)'onium. ~&ilki .kapıdan girdiğini 
tı.i'3kbn gördfim. Arkandan seslen
d!Jn nmnuı du,ymadm. Koştum. yctı-
şemedim. . 

- Bu tc~şın uedir, ı)Ckl1... 

- Dur, işte onu anlata.cağım ya ... 
Sen benim işi bicyorsun. Şu davayı 
kazanırsam, elime tam iki bfn llra 
geçecek ... 

- Eskl h~ye bu, canım ... Onu bl
lf,yorum ... Yenl b!r tcy varsa, ııöyle ... 

- İşte ,.enıstnl söyli7eceğim. .. 
Ev\·ela .sana bir ııey sorayım: Sen rü. 
yaya inanır mı.:,ın?. 

- Nasıl inanmam?. Benim i~l:n ril
ya Uc olduydu ... 

- Ne .fşt?. 
- Btr anılık, kayın\'aldcdcn dad 

bir !cryat iki idi. .. Dir gece, rüyamda 
yedi b~h bir yılıın!:ı karşılılşt.ım. A
ma nasıl, bir bil.seni •. O llzerime hil. 
eum ed!yor; ben kaçıyorum... N.ha
yet elime bir kurclt g~çlrdim. Yura, 
vura. yedi b:ı.şııu dıı lcop::ırdım .. Kan
lar iç.ı:de yere serdim. Ben de kan ter 
ıçinde uyandım. •• 

- Nctlce ne oldu? ... 

- Ne olacak?. ki gün geçmeden 
kaym\Jaldcye Tarsustak.I oğlundan 
bir meklup geldi.. Olr iki glln içinde 
de toparlanıp brışımdıın gitti. O gün 
bugündür rahat ne!es nlıyonım. 

- Şimdi bak, diııle ... Ben de be
nim rüyamı anlatayım. Bugün da. 
vanın karan .. erilecek. Dün gece, nl. 

Bir mektebin gece bekçm 
kömürden zehirlenerek öldii 
İzmirde Güzelyer mevkiinde 

Gaı.i orta okulunun ge(!e bekçi:ii 
Osman <'~lu İsmail Arpacıoğlu 
evvelki gece mangalda kok kö • 
ınürü yakarnk odasına almış ve 

· ııykuya yntmış~ır. 
Kömürün çıkardığı gazlerle ze. 

hirlenerek boğulan zavallı adam 
odasında ölü olarak bulunmuş • 
tur. 

Bir zehirlenme daha .. , 
Fatihde Saraçhancbaşındn '1 

numarada 85 yaşında Ömtt is 
minde blr berbPr, dükkanına at. 
dığı kömürden zehirlenmiş has. 
tan-eye kaldırılmışt.ır. 

Belediye mütekait tıe eytamı • 
nın maaş yoklamalarına 

başlanıldı 
Belediye ve idarei hususiyclen 

maaş alan mütekait, eytam ve 
eramilden yoklamaya tabi olan. 
lann ~i-Oklamalarına dünden iti • 
baren başlanılmuıtır. Bunlar ma.. 
nslannı bizzat alamıyanlarla 18 
Yaşına kadar olnn kız ve erkek ço. 
~uklar ve yüksek tahsile devam 
eden f;l'kek çocuklardır . 

Yoklamalara .:ym nihayetine 
kadar Belediye Zat İşleri Müdür. 
lüğünde de'\•am olunacaktır. 

(HALK SÜTUNU) 
• Üir Yayan yanındR it 

nrıyıın kı.z 
Ortıı lııh .. 11 u5rmüş, temiz bir :ıUe

nin km asil bir nllcnln idare işlerin. 
de vcyn yllksek bir bayrının yanında 
~Femmc de Chnmbre• cmndcmoisel.le 
de Cimpanl> veya buna benzer her
hangi bir ~tc, bir çocuğun tcrblyeslle 
de meHul olabilir, çnlı&m:ık istemek· 
;iedir. İcabında çalı~cıığt e\•dc de ya. 
tabllir. İsttyen is s:ı.hlplerlnln lütfen 
bu sütunda (İna) ya yatmalıın rlca 
olunur. 

Bln DAKT1LO JŞ AIUYOB 
Orta okul mezunuyum. Daktilo ya. 

zarım. İyi resim yaparım. Ailevi vazl· 
yetbnln bozukluğu dolayı.siyle çaüı~ 
mok mecburiyetindeyim. Muhterem ış 
.sahip?erinin; verebilecekleri Ucret!. 
bildirir bir mel::lupla Son Telgraf 
Hıılk Sütununda (Yönel) rumuzuna 
yazmalarını rica ederim. 

MEVLÜDÜ 
ŞERİF 

7ellendim.. Abdest aldım.. İstflırıreye 
yatar gibi uykuya yaUun. S;&baha 
karşı rüyan:.iıı deııue dü~tuın. Çaba
lanıyorum. çabalıınıyorum.. Bir tur. 
li.l çıkamı7oı-um. Derken efendim, bU
yUk bir balık. transaUnntik cibl, m.ı
ları yara ,.aca. etnı!:ı dalaglar sat:ı
rak cclnü7e baŞladı. ltöpek balığl m1 

desem, a71 balığı mı desem, denlz 
aygın mı desem, acalp, bDJ'ük bir ba. 
lık... "-ğxtnda mlntarnfillih takılmış 
bir dizgin. ü:ı:erinde de blr elet' ~'frr. 
Balık .)'8Jlnndan reterken, can tıevlile 
şöyle d.izı~ bir sarılıp~ aUa
dım. Ayağımda da mahmuzlar peyda 
oldu. Mnhmuzlıya mnbmuı:hya kena· 
ra sürdüm. Kıyıya çıktını... Yani, sa .. 
hlll selAmete \."fısıl oldum. Sabahleyin 
refll~a söy~m. 

- İyi, dedi; çok iyi •. Deniz görmek 
iyidir. ~ra da çıktın. Bugiln da· 
vıını kazanıyorsun... Şimdi. sen ne 
dcrsln bu işe?. 

- Bana da kıı1sa iyidir. Herhalde 
kaunac2ksınL. 

Bira::: sonra. rliyasında acaip balığa 
blnen davact mahh"t?meyo girdi; çok 
geçrr.edet' çıktı. Arkadaşı, b!r müjde 
bek!er gibi sordu: 

- Ne oldu! .. Kauındın Uı,,aııllah? .. 
Davacı, nevmld, isteksiz h1ek.

siz, 
- Ka7'>cttlm, dedi; ber:ı.c\ etU. 

İki bin p:ıpel de, uctu ... 

- Vah ,·ah Rfiya iyl rliyadı amma, 
sonu iyi çıkmadı desene ... 

- Bılscyüün ruyamda o b:ılıgın 

üstüne atlıır mı idi? .. Şöyle bir tekıne 
vun.ıp atardım bir lamla... Suyun 
·içinde kaynar, gidrediın. O zaman, 
belki da\•ayı da kazanırdım! 

U •küdarlılar kömür tedariki 
zorluğundan kurtarılıyor! 
Üsl..-üdarda kok ve Sömikok sa. 

tacak bir mağaza mevcut olmadı. 
ğmdan Halkın Ifadıköyünde Ta. 
ıimhanc meydanına kadar git • 
meğe mecbur oldukları hakkın -
da Belcdiyıe Reısliğine muhtelif 
şikay~tler yapılmıştır. 

Diğer taraftan B. Vahdet is. 
minde bir kömür tüccan da Be • 
lediye Reisliğine müracaat ede .. 
rek Üsküdarda bir kömür de • 
oosı• at;mağa fımadc olduğuun 
bildirmiştir. Bu müracaat Etiban
kct havale olunmuş ve verilen ce. 
vapta ilsküdarchı depo mevcu\ 
olduğu şeklinde bir karşılıkta bu. 
lunulduğu göriilmüştür. 'Halbu • 
ki eskiden mevcut olan depo ~k.. 
tan kapanmış olrluğundan Bele. 
diye Reisliğı Ü~kü<:Uı.r halkını 
mi~külatattan kurtarmalt mak • 
cadile Üsküdarda bir depo D.çıl • 
masma izin vcrmiştlı'. 

---.,...-n 

General Cemil Taaer 
Edlrnede 

Edirne 22 (Hususi) - Beden 
t~rbiyesi genct direktörü Cemil 
Taner beden terbiyesi işlerini tef~ 
tis etmek ve Edtrnenin kurtuluş 
bayramında bulunmak üzere şeh4 
r~mize gelmşitir. 

ı•• 
· Sallıa vara:_k lçla .. 

Sulh içln yeni rivayetler çıktı, 
Reis Ruzv~ltin yeni teşebbüsle •• 
rindcn bile bahsedildi. Fakat bu.. 
nun nazari ve edebi sözlerle va
nlabilccek bir gaye olmadığı n~
lfım. O balde yeni bahsedilen sullı 
teşebbüsleri daha ziyade harbi 
şidd~tlendirerek sulhu çabuklaş. 
tırmalc demek olacağı anlaşılıyor. 
Harbi nasıl ~iddetrendirmeH ve 
sulhe nasıl çabuk varmalı? Buna 
ılk cevap olarak hatıra geleni de 
~öyle söylcdil-er; 

- İngiliz ve Amerikan donan. 
n.aları arasmda teşriki mesai. 
Yani her iki c:! nanmayı bir rnak. 

' sat içln birleştırmek. 
Bu veni bir tasavvur dcğ:ldir. 
Yemlik, damı ciört beş sene ev. 

vel düşfmülen bir keyfı:·e ti!l b.u 
sefer tatbikindedir. Yoksa Ingıl!ı. 

\C Amrc1k2rı deniz ltuvv.ctlerinin 
tecriki mesaisi bu harp çıkmadan 

" <:vvel düşüniildüğü 937 yazında 
çıkan manalı şayialardan anla • 
~Llıyordu. 

KOM·ES 
hayva~ atı 
Fiatler bir misli arth. 
Buna sebep ne imiş? 

Kümes h<ıy\'? ıları fiatlerind~ 
ı:rörülcn tereffü r.on günlerde git. 
t!k~"C artmıştır. Bilhassa hindi, 
kaz, ördek fiatleri üzerindeki bu 
yükseklik harptE:n evvelkine na. 
zaran bir misliyi bulmuştur. Ta. 
vuk, horM ve piliç fiatleri de çok 
yükselmiştir. AIBkadarlar teref • 
f üe sebep olarak şun lan söyle • 
mektedirler: 

•- Perakende satılan mısınn· 
kilosunun 15 • 18. aıpanın da 17 • 
18 kuıuşa çıkması, kepeğin 10 
kun.ışa fırlaması, kümes hayıran
lan besieyicilerim azaltmağa ba~ 
lanı ıştır. . 

Fiatler yükselınce dükkan sa .. 
hiplerinin QOğu da knr nis'bctini 
arttırmışlardır. Bu yıl şehrimize 
gelen tavuk, hindi gibi hayvan. 
ların miktarı da gittikçe eksil 
mekt~ \'e azalmaktadır.• 

Parti Genel Sekretai lır: 
talebe yurduna gezdi 

Dün Partide Genel Sekre-tcr D~·. 
Fikri Tüzer Vaii LCıtfi Kırdar, 
Parti Istanbul İdare heyeti R~isi 
Reşat M:mar"nlunun iştrra!dlc bir 
tonlantı yapılmıştır. Bundan son. 
ra heyet Partinın İstanbul erkek 
Hsesi karşısındaki kız talebe yur. 
duna gid'(>rek binayı gezmiş ... e 
tetkiklerde bulunmuştur. 

atJÇtJK 
MAAPJF, VNIVERSITE: 
* Yapılan tetkikler nctlcealnde 

Üniversite talim taburu binasının 
ye:ıi Talebe Yul"duua tahsisi kaıı:r· 
ls~tırılmıştır. 

+ İn6nü Kız Lise.s:l binasının du. 
\'arlarında bazı callnkllklar görlll· 
rnüş, bu kısım boşaltılmıştır. Talebe 
d'ğer binaya nlınmı.ş, burası d:ı.r ol
dugundan çifte tcdris:ıt yııpılmasına 

başl:ınılınrştıı·. 
+ «İnkılilp Tarihi Dersi.> nln ismi 

dnkılftp Tal'ihi ve Türldyo Cumhu.
riyeti Rejimi Dersi> olarıık tesbit 
edilml.5tir. 

• TiCARET ve SANAYi: 
* Yeniden 4000 otomobil lastiği 

gelmiş ve t.cv::tlat.a baı;lıınmıştır. 

+ Dün bir Reşadiye altını 2595 
kuruştan satıım,;tır. Fitıtlcrde yük
se.klik devııın etrr.ektc-dir. * Almruı ltha"'ıt, ihracat ve 
toptancı :taclrlcri blrllğl umum! re. 
fal doktor Rumph riyaseUnde bir 
heyet gelmiştir. Heyı.>t Ankara \1l 
İzm.ire giderek yeni ticaret anl:ış
ınası tutbii:atı üzerinde temaslard:ı 
buluncıcaktıı-. 

MÜTEFERRİK: 
+ Son günlerde şl"e lıirtılnrı bo. 

zuk çıkıyordu. Bunuıı :;işelerin gaz: 
knçırmıısından ilen gcldtğj nnl:ı.§ıl
mış, İnhisarlal' İdaresi bunuıı önü
ne geçecek tedbirleri almı.;:tı.r. 

;tr f'U'ıncılar şirketleri daf.ıl-
:r.aktııdır. Her ııınıf toptnnct unu, P· 
fisten kendi alrcnh"1ır. 
+ Alman MnLbuııt lleyetı Bcrli. 

ne dönmilstlir. 

Yeni bahsedilen aulh le· 
şebbüsl .. rinin daha ziya
de harbi siddetlendire -
rek, sulhu çabukla,hr -
mak demek olacağ1 an -
latıhyor. 

Avrupada sulhu iade edebilmek 
ıçin hakikaten müessir bir surette 
lngilizl-crle beraber fikn de har. 
be girmek meselesi mevzuu balı. 
c-oldukca Amerikan efktırı daha 
~yade ·okyanus tarafından endi. 
!;e ettiğini saklıyamamıştır. Ame. 
rikayı tehdit ed.ı.•cek :ı..o;.ıl tehlike 
oradan gelecek 0ldugu noktasına 
bir ker-e efkar saplancl1ktan son. 
Ta ise Atlas <len zinden, Avrupa. 
<laıı gelmesi muhtemel tehditler 
o kadar yakın ~örülmemiştir. Bir. 
lc:sik Amerikanın bu harpte oy. 
my:ıcağı rolü ve sulhun istikba.. 
ı:r.:i temin husu<-unda kendisini 

mükelıef ~ördü~ü tE:,.t bbüsü be
cerebilmesi için her manasile 
faaliyete geçme .. i laz.ımgeldiği da. 
ima tekrar cdfü~or. Fakat Okya. 
rıtı" tctrafıntlan gelecek tehHke, ·a. 
ni her şeyin ndını söylemelc la • 

Yazan: Ali Kema) SUN 
Asıl olan sulhdur; harp ~el 

geçer. Avrupaya yeni bil' nıı• 
nrmc.k, yini ~ıt'ada sulhu il 
ederek tabil hali yeniden teslS 
del>ilnıek. .. 

Bugünkü muharebe vaziyeti 
olursa ol5UD hedıalde Alnıall 
rafının keı:di hüküm ve il 

altında t.uı ... n Avrupa kıi' 
da harbe nihayet vermeyi dil~· 
dilğli anlaşılmaktadır. Şbll 
kadar bunu gösteTen i~arcdcr 

lirdiği gibi, bu arzunun ••an:: 
leri. sayılacak rivayetler de 
yulınaktan geri kalmru:lı. f _:ı 
ortalıkta bu me\'Ztl c.traftnda !:!" 
lencnlcrin ne kadar ruüpbeıu 
duğuntt kaydctmiyo lüzunı )'0 

Etraflı, vazıh bir tarif göriifl~ 
yor. Avrupa kıt'asında ı.·ulh\111 1 

desi için ne yapmalı ,.e ne yal' 
lacak?. Hususile böyle bir sı.ılb 
de\·anılı olabllmcsi ke3 fi)•eti 
ayrıca söz götürür bir b:ıbİS 
kil edecektir, Bugünlerde 
tika ileminde yeniden ta%Cl 

ve dünya matbuatının Sii
"' rında yeniden yer tutmı)'8 1' 

yan bn mevzu okttyaplara pe 
yabancı gelmemektedir. 

Anupadaki devletler arasıtl 
birlik kurmak fikri ise batırll 
.kaldığına göre geçen harptcıı 
ra diplomatları çok mc§gul et~ 
bu uğurda onhıra çok ) 11~ 
yazdırn}ış, çok sfüler söyJclP i 

d . . ·1 bcSl) Kendi keıı ını tanuum c 
cek menbnlnra malik oJıı>D 
iç.in diğer kıt'nlıırın yarduı: 

• v• •p gı) muhtaç olan, yıyec:egını • 
ceğinin büyük bir kısmını 11 

lardan getirten Auupa, b~ 
muavcnctiııo ihtiyaç du> . 

kendi kendini ~erip bescretJl' 
eektir. Onun için vaktilc ft.' 
birliği etrafında söylcn:ııl~t 
gün de pek başka ~crnıt 
yine unutulur gibi obn~ g 

Geçen hnrp ile l u sefer~~)' 
sında çok farklar olduğu 5~ 
mekteciil". Fakat geçen hnrb 
ticesi görülmüş, A' rupn. ıa 
de o neticenin tesirleri 1-

0 

B .. kil bil 
unutulmrunışhr. ugun ıj 

ise daha netice:.} nim.anı~• 
Bilhassa kaydcdılen hır Jl 

ba ,·ardır ki o da 11ı.uıı :ıı 
harpleri neticesi şu \"C)'tl • _, 

rafın kat'ı gnlebcsi ılc değ•:, t 
harehcye tutuşmuş olaJl ~cı& 
bir veya birkaçını~ kıı\;ıı ı 
diisınesi ile anlaşıldıgıdır. 
retle 914 • 18 harbinden. 11>" 
cıkan Avrupn ınillctleı·io:ın 
ten sonra bir birlik tesis ~ıı 
düc;ünmeleri tabii görUlc.ll 

~ t'ıı 
den olmu~tu. Avrupa ~ bil 
bir daha ikinci büyük btrdıt . r , 
onune geçilmek istenıyo ııl 

kat. buna ıuuvaffnk olutl' ti 
Çünkü galip vo mnğlup 1ıe~r 
(ı tatmin cdcbilct'ek bir ço .1tı 

1 5ıv 
lunama.ını~tır. Devaıw ı rflo 
sükun. haı1Ji kıt'ada ~ıı.ı e1' 
sun bar birlik tesis cdcbıl~ıl 

. cw 
cak alakadarların tat.ınııı 11 
ile kabil olaGileccğini za~ el 

b 
•. )ıii 

termiştir. Sonra uguo . "' 
ınilletlerinin tilrlU nıcuııf~;ıı' 
nasebet icabı olarak birb ıatfl' 
bi oldukları aşikirdir. fJO 
bi dünyanın her kıt'dl:;,. 
bağlarla birbirine bağla 
Iunuyor. 

, 
Bfri!"i.zi.n~ 
epımızen~../ 

~..:.....------ sr"' 
Bu ilanJann ~~ 111;? 
fına yazı'k degı ıı. 

~ 
Topkapıda olurıın :ıµ) ~ 

ret ş yazıyor: ıııı:ı :,t.ı 
- cTr:ım\•aylara nSl cı ıııı· 

tarifesi Yak!t ve bnrel' ııı11 . 
• :ı;1 bl 

ıeri gibi ilônların b:ı .ıt.n11 el 
ltırda ters ynptştırıldlb- r/t ı1 
mem dikkat ettiniz. rol1 · gc•lr~ 

b B :ı.•n~t:ıll .,.ı; ~ bu saba e$.,......, J3lS .... bil. 

z:mgelirsc Japon tehdidi baki kal. 
dık,..a Amerikalılar her adımla • 1 
rında tereddüt göstermişlerdir. 
Şimdi eğer Amer.ikanın J<at'i bir 

blndiğ:m 191 numar31•
1 dt!tı tl tll' 

F:ıtih tramvayınm ;çırı 1941 -el: 
ie\'\'eı c1\ 

tarc.lıın 15 Teşrın t c ~· 
rihli vaklt ve ııarC'~;ı,ı... P~" 
baş :ı.s:ı.ğı yapı~tırılıtı dıı cUl 

b. d -ım arr.l>ll 
ı'crken m ı' • .c 
nl hali gördilm. 11ıırf ~1• 

Radyolin diş macu
nu aahipl ri Necip ve 
Cemil Akar knrde~le -
rin pederleri mütevef -
fn Bay HÜSEYİN AV· 
Nl AKAR'ın vefatının 
kırkıncı gününe tesa -
düf eden 25 T eşriniaa
ni 941 Salı günü öğle 
namazını müteakip Be
yazıt camii şerifinde 
merhumun ruhuna it 
hafen Mevlfıdü Nebevi 
kıraat ettirileceğinden 
bilcümle ihvanı dinin 
teşrifleri rica olunur. 

Mescl,i Amerikan am.Talleı-lnin 
bir gün kendilerini harp zarureti 
kaqısında bula.:aklannı pek ev. 
\'elden gördükleri gibi Amerikan 

1 

harekete p:ermesi, sulh~ varmak 
ıçin Avrupa tarafından gelecek 

tehlikeye, yani :.'ine herşerin adı. 
bl söylemek lazımgelirse Alman 
tehdidine karşı koymağn her ma. 
nasile karar vererek harekele ge. 
cccek!"c Japonya ile münasebat 
!yileşmiş d=ıektir. 

. ek' ters ..... ıı ... Bu vaz.ıyclt 1 okv~ 11• 
ı ı:lııı c ''1'\11 cümleleri biltso!'l . {ı dil ıııı 11ı:ı. yacağma nazaran 11 n r•J .. • J3ll re-

1 kta~ ' \lC 
süz kalmış o m tııbI ı.ıt 
rın kağıt para ı~c<İJ1crı ;ıııeoıdt 
tine puluna, sal'. -· • 1"1lı 1' • egırı .. ~ 
i~i gayret ve eın ~ 
ğll mi? ... > ~ 

p ne n r uk c sım du miış glrd Ba ke kin \'C acı l~etiıı arka 
- ı... L. -- - ·--' - ·- .... -- ,1;\..i.W- L.;...._.._. ......... ..ı....-....ı.c-M:ıJ.a..hbolW&..fi-.....L _______ ~ı.ı.ıı~.m.ı..........ı.:.oı..ı; .... _...;.___;: 

clkarının pek h:-ssas olduğu cihet 
;sc ötedcnberi hep büyük Okyauus 1 
tarafından geiece1< tchlikEcHr. Av. 

• r harekete e mek 
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fon 24./acıt 
l 

. . . . 
· ÇJNDEKI.:':~';'' 

HADİSEL~R · . 
(Bu yıııının meıınıerı ADaowa 
Ajansı bu11en1erlnden aluunı:;tır) 

l'elhu eden: Muammer Alatar, 
Bulgar Başvek'li Filof Sobran. 

Y8 ı-m!clisinde si:iylediği bir nu • 
:u:,ıa, Bıılgarist~nın coğrafi va • 
ıiycti dolııyısile, Avrupa cami • 
asının dışında yaşıysmıyacağını 
%1etı:ij, Dobrıcanın ve hemen 
biltün Makcdonvanın ye Trak • 
Yanın batı hud~tlarile Ege hu • 
dutlarının Bulgari'stana döndü • 
P.ünü hatırlat\ıktPn sonra şunları 
iah-e etmiştir: 
•- Mihver devletlerinin zafe • 

tine kati surette inanıyoruz. Çün
kü onlann zaferi Bulgar'.stanın 
laferidir. Milli r,ayemire ancak 
>.Ii!ıv~r devktlerinin zafe.dl.c eri. 
iebiliriz .. 

SIRBİSTANDA VAZİYET 
ÇOK KARIŞIK 

Sofyadan verilen haberlere gö.. 
re, Sırbistanda nziyet gittikçe 
karışmaktadır. G<nersl Nediç ile 
Mele.- ve ·komünistlt-rle m!-lliyeL 
Ciler arasında çarpı malar art • 
llıakladır. Birkaç gün evvel bir 
Çarpı,mada komiin;stler yakala. 
~ıkları milliyctç'lnin silahlarını 
~e esvaplannı almışlar ve 1<en • 
dilcrinı çırçıplak köylerine gön. 
dt·rmişlerdir. Temizreme harekii.. 
lında nizami Sırp birHkl.crine ku. 
llıann> ..-Ann General Bogidar Put. 
f'~kovir1 asi retei.er tarafından }Ta

kalanarak öldürülmüştür. 
(}{GİLTF.RE KfT'AYA ASKER 

Mİ ÇIKARACAK? 
Londra radyosu Fransız mil • 

l<!tine hitaben bir mesaj neşre • 
d~rek, halkı müttefikler tarafın. 
~an vapılae11k istila saatinde ha. 
lıl' bulunmail'a davet etmiştir. 

Bulgar Bqvekilinin nut· 
ku - Sırbiıtanda çete 
harbi kızısıyor - fngil· 
tere, Fransaya asker mi 
çıkaracak? - Petrol 
harbi 1942 de başlıya • 
cak - Birleşik Amerika 
General dö Gol'ü tanı
yacak mı? 

I'F;TROL HARBİ 942 DE 
BAŞLIYACAK 

Hind;sıan Başkumandanı General 
Vavel büyük pe~rol harbinin 942 
de cereyan edeceğini söylem iş • 
tır, Geneıııle göre harp sahası, 
Kafkasya, İran, Irak ve Suriye 
bölgesini ihtiva edecektir. Muha. 
samat baslar haşlamaz İngiliz 
kuv-vetleri Ruslarla birlikte har. 
l>edereklerdir. 

RUS • İNGİLfZ MÜSTAKBEL 
MÜNASEBETLERİ 

Londrada Eden ve Maiski şe • 
;reflerine verHen bir ziyafette her 
lki diplomat b!n>r nutuk söyle • 
mişlerdir. Eden nutkunda billıas. 
:.a demistir ki: •Bi:nm kaynakla • 
nmız R~oyanın kaynaklan, Rus. 
yanın kaynakları da bizim kay • 
naklarımı:<dır. Bu harpten sonra 
Sovnt Rusya ile İngilterenin 
menfaat birliklerini ihlal edebi • 
ierek hıçbir sebep yoktur. Şimdi 
bütün hür milletlerin yegane he. 
defi Alman askeri kuv-vetlni yık. 
maktır.• 

AMERİKA, DÖ OOL'Ü' 
TANIYACAK MI? 

General Veyı;ı;andın tekaüde 
sevki üzerine, Birleşik Amerika. 
mn Vişi tıükümet.ine karşı siya • 
setini değişt.ireocği Am<ırikan kay. 
naklarından biMirilnrişti. Vaşlng. 

tor.dan gelen dil'ıer bir haberde, dö 
Gol teşkilat komitesônin Birleşik 
Amerika tarafından tasdikini is. 
tihdaf eden bir !<arar sureti mü. 
messilkr meclisıne wrilecektir. 

HER AKŞAM 
• 

Taksimde MAKSIM Salonlarında 
SAFİYEnin seansları saat 10,30 da 
SAZ llEY'JITİ: Kem.-nço ALEKO, Kanun A.llMED, pjy:lnlst ŞEFİX, 
Keman MAıtSUD, ~met SALİH, Cilmbuş l!EVKET, Ney GAVSİ. 
OltUYUCt;LAR: AGYAZAR, FA!WK. BAYANLAR: SUZAN GÜVEN, 
NEVZAD, :lEMİllA BİBSEN, SÜlIEYDA, GÜZİK, SAMİYE, İJISAN, 
!j(KRAN. 
Saz Hey'eti tam saat 6 da başlar. Pek yakında. mühim s!lrprizler. 

~--------·TEL: 4:!633 ~~~~~~~~~~~ 

HİLMi CANA Y;ı 
D l Ş T A B l B l 

İıstanbul, Balıkpazarı Yağcılar sok.ak 20 Numaralı ALI BEY 
Uanınılnlti ıınuayenehane sinde hastalarını kabule başladı. ı;;: 

'rürk Ticaret Bankası A. Ş. İstanbul Şubesinden: 
l:>ahlll Udi!At h>SA!blyle telct<>n nu:naı·alııromızın a:ıailıda glleterllen <ekil
<leğiştlrilmiş olduğunu S"yın M!lşledletlmize bildiririz;: 

Santral 
Uınum Müdür ve Baş Müfettiş 
!.tQdilr 
illüdür l\Iuavinl 
l'ltaş (Ticaret Tür!:: Anonim Ş!rkell) Müdür 

> > > > Muh:ı,,.,bo 

Ürün Ticaret Türk I.iıcltod Şirltell 

, 

2H78 
23738 
23758 
23623 
24735 
24736 
1040 

r-::YURTTAŞ !~ 

ı sALAHADöf Nı ~ 
r DOKTOR , 

Handan Saracoğlu 
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L•_ ı R r 
da cnbinlcrce hııılkın gözle. r 

Doğltn1 ve K~dın Hastalıkları 
MUlehassısı 

Cağaloğlu, llllaılahmer caddesi, 
Pınar Apartmıaıu. Tel, 20189 

Albüm Memduh 
:Müclllt Mcmduh'u.n Fransız lisıı.ni. 

le her •ene neaıcl\1"1 !ALBtlM lltE~l
Dl.ı"B) çok minidar veci.ı:elcr ı.·e Ka
rikatürlerle lnti••r ı>tın!iUr. Bu Mi
zah muharririnJn e~erl say.anı takdir
dir, --------._ KADIN 

KALBi 

• 
Italga Tunus 
için anlaşmak 

istiyor 
Londra, 22 (A.A.) - ~eral Vcy

gand'ın tekaüde aevkedllmesinln Llb
yada taarruzun ha lama.siyle al~ikadar 
olduğu intibaı gittikçe artmaktadır. 

Berlinde Fmsantn Afrllia müstcmle. 
kelerine yakından alika ıılloerllmek
tcdtr, 

tsvec matbuatının Romadakl mu
habirlerine göre, İtalyan diplomasisi 
Tunus hakkında Fransa ile bir anlaş. 
m~ eııyret etmektedl.r. 

Vlşlde bilTilk bir Wıllyet sarle. 
dilmektedir, Denir Erkllnı HArblşe 
Rclsi , •• diğer ;yllksek rütbeli zabitler 
Cezalre gelınl:;lerdir. Amtral Darlan 
ve M~a-csat !'eten Frar..sız Atrikası 
idaresine mensup bir çok r:&vatı ka
bul etınlilerdir. 

Muhtekirlerin ida· 
mı için 

bir 1 i y i h a verildi 
Van Meb'usu İbrahim An·•• muh

tekirlerin idam olunması ve ı;ehrimiz. 
le İzmir, Adana Samsunda Meb'ul. 
!ardan mürekkep ~fen'! İhUltAr Mah
Jı:emelerl teşkil olunmaoı için Bilyülc 
MiUet Meclisine bir li)"lha vennlştır. 
Uyilıa alakadar encUmene havale o
lunm04tur. 

Mezarlık parmak· 
lıklarıaa 

maıaııat olan bır11z 
Eyüpte Atik Al' Mustafa paşa 

cadı:loesinde Bekar sokağında 12 
numarada oturan Mehmet Emin 
F:.,..;..kapı mezarlıklannıh demır 

pannakliklarını sökerken suç üs. 
tünde yakalaruruı;tır. 

Kanlı bir meyhP.ne 
sa fası 

Çapada Necip Azim sokağında 
17 numarada oturan Hacı Bay • 
ram ile ayni Y"cde oturan Meh
met Ali ve Ortakapıcı sokağında 
oturan Kamil dün Çapada bir 
meyhanede adamakıllı sarhoş ol. 
duktaıı sonra, aralarında kavga 
çıkmış, Kiımil bıçağını çekerek 
Mehntet Ahyi ~olç:ısı.nd;:ın ağır 

surette yaralaıruş ve sonra Bay. 
ramın üzerine hiicum ~rek, onu 
da kulağının arkasından yarala. 
rmştır. YaraWıır hastaneye kal • 
dırıl1J1Jş, Kamil yaka lanmıştır. 

Bir Alman ticaret 
hey'eti şehrimize geldi 

Merlrezi Berliode olan ve bü • 
tün Alman tac rlerini toplıyan 
resmi mahiyetteid Alman ithalat, 
lhracat ve toptancı tacirleri bir. 
!iği umumi reisi dok',{)r Rumph, 
beraberinde birliğin bazı eleman. 
lan olduğu halde şehrimize gel • 
miştir. 
Alınan Milli İi.tısat Nazır~ 

tor Funk'ı•n mesai arkadaşı olan 
doktor Rumph, dün itha!At ve İh. 
racat Birlikler! umumi katibi ve 
Ticaret Of.isi Umum Müdürünü 
ziyaret ederek temaslarda bulun. 
muştur. 

Doktor Rumph, sehriınizden 
Ankaraya gidecek ve sonra bera. 
berindeki uvatla beraber İzınlı1! 
geçece-ktir. 

Ekmek boHuğu 

rıni kamaştırıyor! i 

1 

~ItiNIR NURETTiN ve l 
"rOZEYYEN SEN AR 'ııı ·~ 

ti Lfılıutl şarkı.hın, ~ / 
Stad Bestekar Sadettin Kay.~· 

V nağın harikalı musikfai. .. 

T(irkçe sözlli büyük hayat 
ve A Ş K R O M A N 1 

TAKSİM 

( l inci Sahifeden Devam) 
börekçi, simitçilere satmak iste
mişlerdir; fakat Belediyenin !si 
sıkı alması, günlük işlenmemiş 
unların kontrolü ve neticede ce. 
·ııaya çarpılmak ciheti tu1.ulunca 
unlarını saklamak istiyen fırıncı.. 
ları telaş alınış ve bunlardan da 
clmıek yapmışlardır. Vaziyet de 

1 

nor.mal seklini alınca fazla imal 
. edilen ekmekle satılamamış. f;

rınc.ıların ellerinde binleree kilo 

•r bulmak için tam seans 
.__ saatlerinde gelinmelidir. 
.,~ "" 

~-

Sincmasıııda fevkalade 
ra~bet görmektedir. 

Bugün saat 1 de tenzilatlı 
. Md~L 1 lanbul tüncü icra Memur1Ub'll11.. , _______________ , 

n: " 
ır ta ır borçt::ı.n dola71 mnhcuz olup pa-

~'Ya Çevı-ilme2tin~ karar vcrllen Kane .. 
tıı~ l<ottUk, Halı ve salrcntn birinci a
t' •rtlırmaaı 25/11/~tı Salı günü sa

!( 11 ılc Pangaltı'd:ı Zafer Sokak 42 
,,
0

• l evde ;ve.pıla~khr. Arttı-ı-mada 
~•Lt edilen bedel mulıanunen .k.ı.yrr.e-
~I 11i>de yel.ın.oş bCfini bulmadığı tok
ıı,;1: :1'ınc; açık arttırması .2.12.941 
~n ilil~U. ayni saa'.te \'e ayru yerde 
..:,:ıarak en çok arttırana ihalesi icra 
tu ·e:c:eıcur. İsteklilerfn ~yin edilen 
.... : Ve saaıtc mahallinde buhmaC2k 
t~ lrltruna mılracaa~ etnıc.l~ı·l ve da~ 
&40 ~ rnalümat. aunak: ıstıyenlerın 

{.:339 nuorah doı.-yasını tetklk et. 
~r l ıı olımur, {lll'I." • 

uurı:~:ıq:mııı[ Şehir tiyatrosu 

ı 1 \il!L.11 i~ TEP:~~~!AM 
~llllllll j ' Bu akııam saat %0,30 da 
ı\tERDİVENDE BİR IŞIK 

KOMEDİ KISMINDA 

KÖRDÖV'ÜŞ'Ü 

GLANOOKRATİH 
Ademi iktidarın çaresidir, 

Re~ete ile kutusu 

~-- 200 kuru~tur, ; 
1 

bayat ekmek kalmıştır. Bu me. 
yanda yalnız bir hında 1500 ki. 
lodan fazla ekmek sarfedilcme-
rniştir. 
Şimdi bu gibi fırıncılar, bayat 

ekmekleri narhtan eksiğine sat. 
mıya bı:şlamışlardır. Bir kısın: 
da peksimet yapn:aktadırlar. Be. 
lediycce alınan tedbirler, bu ba
kıından da fırıncılar için bir ders 
olmuştur. 

EKMEK YALNIZ BAKKAL. 
LARDA MI SATILACAK? 
Beledıye Reisliği, fırınlarda hiç 

ekmek satışı yapılmıyarak yalnız 
bakkalarda ekmek satılması için 
tedkikler icra etmektedir. Şehir. 
deki .mahdut fırın a<lc-dinc göre 
2500 bakkal dükkiım mevcut bu
lunmaktedır. 2500 Y"'rde ekmek 
satılması ise bltta·bi halk kin da. 

Bir kısım Mih
ver kuvvetleri 

çemberde 
Londra, 22 (A.A.) - Tobnık 

ile Mısır hududu a:ra•ındaki mü. 
sellcs içinde l\1llıverin büyük 
:m-hlı kuvvetleri kalmı~tır, Mib. 
Vet' kuvvetleri çemberi yanııak 
için ümitsiz gayretlerde lıvaluu
yorla.r, 

Rostofta vaziyet 
Londra, ıı (A.A.) - Almanlar 

R0&tot mıntıkasında büyük pyreller 
sarfetmelttedlrler. Moskova radıroou 
vaziyeti ciddi tellkkl etmektedir, Bu· 
uunla beraber SoV)'eUer mevzilerinde 
tuturunıya devam cdf7orlar. 

---o---

~IR.TAŞLA 
iKi KUŞ 

Leatngrat bilgeı'ade 
Bas taanuzıarı 

. (Başına!t,.ılt<tlCQ C.:c\ am) 
ltalyauın, belki Bulgaristanın ro
lü olacaktı. Alınan orduları sark 
mücadelesini Sov:vetler karş~ın
da başumış bulunurlarken ihti. 
mal SO,- 100 tümenle Kafkas cep. 
besinde İngilizlere tııarruz eder. 
ken 35 • 45 tümeni de Vişi, fspan. 
yol, İtalyan ordularına katarak 
Cebelüttarık, Sicilya yollan ile 
Şimali Afrikaya geçmek """ lıft.. 
klın olınak teşebbüsline geçttek.. 
lttdi. ŞlnıaU Afrikaa.uı !llısır'a 
kadar fsp11111ol, İtalya ve Vrşi 
Fransa•ının lıikinıiyetl altında 
bulımması Almanya ile işDlrliğl 
dolayısile hiç şüphesiz Mih,·er or
dulannın çarçabuk l\ttsır'a da. 
yanmasına fırııat verett.kti. AL 
nıanlarııı General Veygand'ı Af
rika orduları Başkuınandanlığnı. 
dan çektirmeleri •·e tekaüde sev. 
ketmeleri de ihtimal bu niyetin 
ilk hazırlıklarını teşkil ediyordu. 
Nihayet Veygand, Fransız müs
temlekelerinin •te<:aVÜ% nereden 
gelirse geloiıı Fransa adına mil.. 
dahası. taraftan idi ve Alinaııya 
ile silahlı bir işbirliğine taraftar 
değildl İşte lngiltere aley bine 
Afriluıda ve Akdcnizde bir l\Iih. 
ver komplosu galip ihtimal ile 
bn şekilde olacaktı. Bunun için
dir ki, İngilizler şimdi bir taşla 
iki kuş vurmak üzere l\lısır garp 
hııdııtlarında taamı:z lıMeketine 
g<:çmiş ve Aml'rika dıı Vi'j'I Fran.. 
sasıııı tazyiki altına almış bulu. 
nuyor. Cepheden gelen haberler, 
İngiliz resmi tebliğleri, Çörçil'in 
orduya mesajı ve Parlilınentoda
ki beyanah çok nikbindir, Her. 
halde fngilizler bugilnkü hare. 
ketleri ile yalnız geri emniyetle
rini t.-min etmekle iktifa etmirc. 
cekler ve belki de Şimali Afrika. 
nın tam emniyetini temin ed~ek 
tedbirleri kiınıilen almıya kadar 
gidecekler, Mihverin Akdwiz ce
nubnna herhangi noktadnn olur. 
sa olsun ta~asına imkôn bırak. 
mamak için bütün kapılan ka
pamak, şarkta ve Almanya kar. 
şısmda tek cephe üzerinde dövüş. 
mek yoluna gideceklerdir. 

l\I05kova, Z2 (A.A.) - Krasna. 
;ya Zvesda gazetesi Lenrognıd 
cephesiııdea bildiriyor: 

19 ve 20 Sontepiıı.ıe Kızı)ordu, 
Alınanların şiddetle mukavemet 

· göstttdiği Neva nehrinin doğu 
sahillerindeki taarruıınna dM'anı 
etmiştir. 

Kareli cephesindo •N• mevzii 
önünde şiddetli muharebeler ol. 
maktadu, Burada Sovyet asker
leri' ilstün düşman kuvvetlerine 
karşı koymak mecburiyetinde kaL 
maktadır. .. .... .. - ~· " 

Zincirleme bir 
ihtikar vak'ası 

Küçiikpazarda Sabnnhane cad
desinde 22 numarndn Y nni ile ka .. 
tibi Dimitri 450 kuroşa satıL 
ması icap eden %,5 kiloluk bir çi
vi paketini Vefada Kırkçeşme 
c:uldesindc 82 numarada Mehmet 
ile Unkapanmda Kiltipsinan cad.. 
desinde 59 numarada Kemale do. 
kuz yüz yirmi kurıı~a satmışlar
dır. Bunlar da beher paketi on bir 
liradan beş paket satmışlar ..e 
hepsi yakalannuşlanlrr. 

Bozuk Biralar 
Son zamanfarda şişe blralaroan 

bir çcı"u bo:rnk çıkmakta ve ~ • 
kiiyetlerl mucip olmaktadır. İn. 
hisarlar Umum Müdürü bu hal<n 
biraların evsafından deği1 bazı 
kapsilllerin gaz kaç1mıasından 
ıleri geldiğini ve icabeden ted • 
birin alındığım söylemiştir. 

l .. k eıaı·ı farpışma 
( 1 inci Sahi!<?den Devam) 

Kaihrede, Mihver kuvvetlerinin 
alışmadıklan tarzda hava yardı. 
mından mahrum olımı,lannın ben. 
zin tasarruf etmeok fikrinden de. 
ğil, fakat düşman tayyarelerinin 
yerden kalkabilmek kabi!iyetinda 
olmamalarından ileri geldiği sa. 
nılmaktadır. 

Kuvvetli yağmurlara rağmen, 
Suyun kumlu topraktan süzül • 
mesi, kumlu sahalarda bulunan 
inıtiliz tayyarelerin'in hareketine 
mani olmadığı halde, Deme et • 
rafında ve diğer merkezlerde klr. 
mızı toprak sahalarda •kurulan 
Mihver tayyare meydanları yağ. 
murdan lı6lçık çamur hal'ine gel. 
diğinden, düşman tayyareleri ICalk. 
majta cabalaınakta fakat hvalan. 
mağa muvaffak olamamaktadır. 

Kız Talebeler 
( ı inci Sahifeden De\·:un) 

rem Tör ı1e dans öğreti!..,. yer. 
lerdeki dan8 muallimlerinin ehli. 
yellerinin aranılınas.uıı, her öıı.ü
ne gelenin kendine •dans profc. 
söril• sü~U vermesinin önlenn1e. 
sini isteıniştir. 
Bazı azalar dans edilip ılll'şrtı· 

bat içilen yerlerle dans öğretilen 
mahallerin ayrı ayrı olduğunu 

ikincilerden resim alınınasını söy. 
lemişlerdir. Bauları da böyle bir 
te[rikn alevhtar olmuşludır, Ne • 
ticede keyfiyet muhtelit bir en· 
cüıncne havale olımnıuştur. 

60 yaşında 
hırsız kadan 

(1 inci S•htfeden Devam) 

fatile gelmişler, ve bu iki ihtiyar 
kadın. dükkan ~ahibinin ve müş. 
terisinın meşguliyt?tinden istifa. 
de ederek paketleri alıp gitmış • 
!erdir. İşin farkına varan B. Mt>h. 
met derhal kadınların arkasından 
koşmuş ve yakalattırmıştır. Ka • 
dmların Edırnekapıda Küçükçeş. 

me sokağında oturan Naciye ile 

Bu itibarla Mısır garp hııdntla
rında devam eden miicadcle tam 
hedefine vasıl olduğu takdirde 
hakikaten Avrupa harbinin nıüs .. 
takbel inkişaOan ve mukaddem. 
tı üzerinde İımil olabilecek dere
cede ünemli ve l\lihverin i.ükb:ı. 
le ait tasavvnrluını bir hayli sar. 
sacak ve altüst edecek mahiyette 
bir baskındır. Hatta, lngilizler bu 
hareketteki ınuvaffaklyetleri ve 
Şimali Afrikayı tamaıuile büküm. 
leri altına nlabilıneleri tııkdirin

de Avrul"'ya İtalya veya Fransa 
cenubundan bir ihraç yapmıya 
kadar da gidebilirler. 

ETEM iZZET BENiCE 

Mihver plotları 
( 1 inci Sahiı~deu De\·:ım) 

va meydanınd n bir günlük uzak 
mesafede bul11nan Se,-di Rızcgh 
iniş yerinin inl bir ba•lnn ile uıp. 
tedildiğine ait haberlerle anla~ı!. 
mıştır. 

lugiliz zırhlı birlikleri o kadar 
sür'atle hareket etmişlerdir ki, 
düşmanın iniş yerinde bulwıan 

elli pilotu 1•e diğoer askerleri ne 
olduii.llilu anlıunalu;ızın birdenbi
re esir düşmüşler ve kendilerini 
nakledecek ,..,.ait gelinciye ka.. 
dar bir şaşkınlık içinde nııılıafaza 
altıııa alınmışlardır. 

Bngün Tmnahaivk İngiliz t.y. 
yareleri tarafından taarruza nğ
rıyan, iniş meydanındaki 19 düş. 
man tayyaresi, taarruz anında 

olduğu gibi yerde sıralanmış ola. 
rak bulunmu~tıır. 

MARMARAda 
Yalnız 3 kadın yılc:Lzın 

çevridi~i 

!KADINLAR 
ARASINDA 

Fevkalade muzaffer oldu ... 
d m Yıldızlar 

NOR.1.\-IA SBEARER 
JOAN GRAWFORD 

ROSALIN RUSSEIJ 

2 uci film gaşyediyor: 

111ARİ GLORY 'nin 

NAPOLİ 
, ŞARKiSi 

nrni m2halledc 57 numarada o. ı Görülmemiş bir rağbet 

ıı.:r:m Adile- oldııkl~n anlP~'lm•ş. ~mllillm•m••••••aııj' 
ı tır. ..1 

3 !.'.:...S'ON TELGRAF- 22 tllefTEŞRINIHt 

Yenice vapurumuz 
nasıl batırıldı? 

rı ,,..c-: Sahifeden De\•am) 
Burgaza ~" i< ve ayın 18 ine ka.. 
dar orada kalmıstır. Avdetinde 
yüklenmesi icap eden kiiğıt par
tisi yüklenmediğinden boş olarak 
limanımıza hareket etmiştir. 

cYenice• İğne.ıdaya 10 mil ka. 
·la Vasilikos mevki1nde bir de • 
nizaltı ile karşılasınıştır. Bu es • 
nada \•apur sahilden bir mi'I a. 
çıkta ve Bulgar kara sularında 
bulunrual<Uıy'C!ı. Geminin süva • 
rlsi, denizaltıyı görünce istikame. 
tini sahi~ doğru de!;riştirme.k is. 
temiş, fakat buna vakit kalma • 
dan •Yenice. tahtelbahirden atı. 
lan b'r tornille batırrlmıştır. 

Gemi B. Ali Atyon isminde bir 
vatandaşla şerikine aittir. B. Ali 
Oytun Deıüzyollarının eski usta
larından olup kendi şahsi mesaisi 
ve gayreti sayesınde müteahhit • 
liğe ,.;iksclmiş, sonra gemciıliğe 

başlamıştır. B. Ali Oytun bugün 
kalafat ycrindcl<i ya7.!han-e!t.ndc 
kendisıle görüş<>n bir muharri • 
tiınioo şunlan ı:öylemiştir: 

•- Ben hadiseyi çarşamba gü. 
nü Öğrendim. O sabah Burgazdan 
şöyle bir telgraf aldım: •Yenice, 
18/11/941 salı günü saat 15,30 
da Vasfükos önlerinde torpille. 
nerek bat'.ı. Ben ve ikinci kaptan 
kurtulduk. Burgazdayız. Bir haf· 
talık ia,<:e, ibete ve yol ınasraf. 
ları karş;lığı olmak tlzere sür'atle 
18 bin lem göndcrıniz. Maksutı 

Hadisenin vahametini b-ir an. 
da k&vradım. Yap.ılır.ası lüzumlu 
olan ilk iş karaya çıkı:uya mu
vaffak olarak hayatlarını kurla. 
ran, fakat cidden müşkül bir \'a. 
riyette bulunan birine! ve ikinci 
kaptan n istedJdcrı parayı yetiş
tirmek oldu. En kısa bir zl!T!".an. 
da temin ettiğimız dövlzı Burgaz 
konsoloshanesine gönderdik. Bu. 
gün sabahleyin bu parayı alınış 
olduklarını tahmin ediyorınn. 

Vapurumu:run eski ismi Ci®
dır. Bundan 5 sene ev\-el tamire 
ihtiyacı olduğundan seferden me. 

Tula'da Alman 
(l inci 5ahıfeden Devam) 

n1ette yapı1an iki taarruzdan da 
kun·eilinir. 

30 taıık ve iki motör!ü piyade 
boliiğü bir Rus b:rliğine hücum 
etmiştJr. 

Almanl:;.r ayni zamanda 60 tank.. 
la taaıruz edcı:ck .o. noktasn; 
zaptetmişlerdir. Fakat ilerltme 
ll/şebbüsü akamete uğramış ve 
Ruslar mukabil taarruza geçmL5, 
Almanları bu noktadan taı'<iet • 
mislcrdir. 

Bu Wlgede ıki gün süren mu. 
harebede Alman'.ar 17 tar.k kay. 
betmişlerdir. 

Kızıl Yıldız, ayni zarnanda mer. 
kez cephesinin b&ş..1<a bir !:esi • 
minde. Rus hatlanı"n bazı nok • 
taumnı <kkn di:'llşan.~ırhlı kuv. 
vetlerıne l(ar<ı yapılan 'taarruzda, 
Almanlann 50 tank kaybcttiklc. 
rini de haber vrrmektedil'. 

Harp vaziyeti 
(l inci Sahiledcn Devam) 

sini cenahlarından ku~atmak - isti .. 
yorlar; bund:ın maksat, Rus ordu
:ı;unun geride ik!nci bir mevıie çe
kilip müdaiL'lya de\-am ehneafno 
meydan w·eı-mtoıcktir. Kış mer&imi
nin fena tesirler; rlr-1. yu'.yle, Al
anlllr Moskova Garbında mov:l.l ' 
ya yıpratu.a ıı.ı<.4·-· ut:ıcriylc daha 

bzla curamaz1'!r. ı 
Bnnunla beraber Rus cepnes.i he. 

nBz sarsılmamı:ıt.r. Vololrolarr~k, Mo
jaisk ve Tula'dalti Alman lalJl'rUzları. 
ru bi..r:ı4 geri çekil.ı11t'k mukahil:nde 
tekrar du:rdurabillrlen:c. bu, Ruslar 
jçin bir mu,·cr!ak:yet s;1y1lnW1tr. 
Böylelikle Alnıan1arı yen!den h~ır-
1l'-.a ve teKr~ır taarruza ml'cbur el
n1i~· oh . .:.1-laı-. Mosko·. a. ruuharebe&l u
zar gi<ler. 

Doneç havza~ındı..ı R-ıs?..lr ,·az:yetin 
biraz karı. tlt ohluğunu St>ylt;yor .. 
lar. AJrnanla.r \Ton..;ş lcıia:rad - R' .ı1-
to! haltına doğru bfr pıırç~ daha ıler. 
le:ni.şlerdiı·. F:Jk~t • RosloiLın tecrit 
edi1..diflr.c h:.ikır.edilcn1t"Y.., Br.n:ı Vo
roşilofgra.dın dU;Smesindcn sonra :h ... 
tfrnal verilebilir. 

2) L!by:ı C'("(>hcsir..dc İr:giEz ordusu 
üç yerden taarruza geçınişCr: 

A - Sollwn • Scydl Ömer hattına 
cephe taarruzu, 

B - Cerabub Oterlnden Tobrulc'a 
doğru cenah ta:ırruzu, 

C - Tobruk <;alesinden C•nubu 
Garbt istilc&metinde yan ve ıeri ta
arruzu. 

Tobruk'tan yapılan taarnra çok 
ınühlmdir .. İngilizler bunda 1nnvat. 
fak olurlarsa., Alınan - İtllyan or
dusunun muvasalasını kcsn11$ olJcak • 
!ardır. Şimdtkl holde Tobruk'un 18 

kiloınetre Cenubu Garbi.sinde Re
zeaa'i. alrc.1.Jl:ı.ı:dır. Ct-ebaub'dan taar
ruz eden kı..ı,·vetl-er c;abıı\c ılerlerse, 
Alman İtaly<in orduıu bor ihnt.a çeuı~ 
beri içinde kalabilir. 

nedilmiş,ti. Avrupa harbini müte.,. 
akip deniz nakliye vasıtalarına 
ihtiyaç fazlalaştı. Biz de harbin 
ilk günlerinde bu gemiyi satın a· 
larak esaslı bir tamire tabi tutluk. 
9 ay kızakta kalarak hemen he.. 
men. yeni baştan yapıldı denilebi.. 
lecek şekilde tamir edildi. Gemi· 
nin makinelerinde yapılan birçok 
tadiller sayesinde geminin sür'ati 
11 mile çıkarıldı. Geminin kıy. 

meti iki ~iiz bin liradır. Ve yal. 
nız yirmi bin liraya sigortalıdır. 

Yüze yüze Burgaza çıkabilen 
geminin süvarisi Maksut kaptan· 
la dün çok kısa bir telefon ll'lUba. 
veresi yapt:m, fakat maare..et 
fazla izahat almak mümkün ol. 
madL 

- \o·apurun 9 ay &:lbi uzun müddet 
taınlrde kaldll!ını ~öylernlştim. Yenı. 
cede iki süvariden ba•ka bir ça~ı ve 
11 tayfa bulunuyordu. Buna mukabil 
8 tahlis~ aimidJ, 25 canku.rWran 
yeleği me.vcuttu. FLkalar ise tamir 
sırastnd'l yeni y:ıphnln>ıştı. Bu iti. 
barla yalnız iki iti iıUn kurtulnıuş 
olmasl.l'...'.l esef ediyoruz.. Tabn;ınime 
aöre denizaltı gcnılyi :h l~l? ol::.:-ak 
torpillemişti:-. Fakat bu tııkd.rde de 
tay!al ... rın kurt•Jlrr.: ısuıa yt.:tecek ka
dar bir ınilddct itln gen:ini.n su ü1.c
rinde l.."11.labilınesi icap ederdl. Çok 
kısa bir müddet içinde batması bel
ki de üstüste İki torpil isabeti alrnt.Ş 
olnıasından ileri ge1n1i~tiT. Fakat 
söylediğim gibi il.idi: e hJkk:lndJ he .. 
r.a.z tam nı.::ılıln::.~tl sah~;> d"'ğiUz. oe. 
minin torplilen1iğl maha', sahile bi.r 
iki mil kadar y:kındır, Bu Juöarla 
lay!alaıı.n da kurt~ılmuş olmaları ib. ... 
tir:ıal dahilindedlr 

HML>e, bizim hududumuza 10 mil 
mesafede Bulgar karasul:ı.rında ol
mUf(ur. Kurtulan tayfaların da D;ıl
gar topraklarına çıknıış olmalarmı 
can ve göni!ldPn !emf'r:ni ederi~ 
Şimd:Hk yalnız geminin süvarisi 

!olaksUd Ş.ı. mazer ile Lklnci kaptan 
l{ayrul:a.h DenzcirJn h3yatta olduk;. 
tarını bHlyontz.> 

l\IÜTEl\11\ıbı: ~L\Ll".\L\T 

Bugün son clakil;ada gemi s:thib!n. 
den nldığunız maltimata göre gemi 
su kesmin.den api.{l iki torpille ba.tı

nlnustlr. Bunun i!;1n bntma c:ck ant 
olmUitur. 

Almen Tebliği 
(1 inci Sa.lı.ıft"den Devan1) 

ROSTOF TECRiT 
EDİLDi 

Vlşiden gelen bir haberde Ros. 
tof orehrinin tecrit edildiği bildi· 
rilın~ktedir. Ruslnr anudane mu.. 
kavemet ediyorlnrsa ela, arazi 
kaybecliyorlıır. 

ALl\IA.."'ILAR MOSKOVAYA :ı; 
KILOl\IETRE l\IESAFEDE 

Ankara Radyo Gazetesi, bir ha. 
bere gilre Almanların l\losko,·aya 
35 kilı>metre mesafeye yaklaştık
lıırını bildlnniştir. Bunun ela Vo. 
lokolamsk i. tikametinde olduğu 

anlaşıltn1ktadır. Mosko\•adan ı:e. 
len haberler, Almanlano bu isti
kanıetteıı sekiz tüın.,ole ~-ü~ len. 
diklerini bildirmisti. 

Almanlar L'bya•da 
(1 inci Sahtıeden Do\am) 

tar bir menbadan bildiTildiğine 
göre Mihverin tank kaJıbı, lnı:i. 
!izlerin kayıbının üç mislidir. 
Alınan kumandanı Ronunel bir 

yarına hareketi yn~>n11Yn (r'>eh
büs etıııİ§Se de vaziyeti l!i~ de 
müsait değildir. 

K:ıhire, 22 (/\./\.) - S•lahiyct. 
tar bir mmbadan bildiritdi·~İnl" 

göre, Almanlar şimdiye kadar 
%trhlı kun·etlerinin yarısını kar. 
belmi§lerdir. 

20 lireya itfaiyeci 
olur mu? 

(l inci Sahi!etl\.n Dev;ııP) 
iye ele:panbrı acemi olduklar n. 
dan fabrika yanmaktan kurtarı
lsmamı5lır. Ezct:mle :ıfaiye ,~fC
rüıH.itı "L!Lh Liği yüzündt:n moto.. 
pon'p oıı dnkika gçe gelır.iştor' .. 
Z;.rar Ye z<~·an on beş bin llra· 
dıı! .. 

So:ı Telgraf - 20 lira aylıklı 
şoförden elbette d~lıa fazla ma
hacet \'e slir'at bekler.emez i! .• 
Sonra; i:j:ttiğimize göre r\dapa. 
zarı İtfaiye Korr.utanı B. Must::.. 
fa Yaman 20 lira aylık Ücrttiıı 

çok az olduğunu. bu para - i;i 

itfaiye elemanı bulı.n'3n' ) <' ~ TlJ 

rr.litcaddit defalar Artapn:~rı Bf'
lcdıyc Re:sliğine siıylemış ve üc. 
rctierin 30 liraya çıkarılıı:asını is.. 

temi~se de bu talep kabul 'llun
man:ı~t.r. ~eti et.dl' el~ act~n1i e~ .. 

hastan mürekkep H.faiYe ekiuı i.:;
tc böyle büyük bir y~ngında şup 
ı(bi ap1şıp kalmıştır' .. 

Buri Ado.paıa.ı Belediye Reis
liğine bu bu· c.-eıı; oba <H ı•fQıye. 

yi takdye gibi n rrolihlın lıır ;~ı 
ve ihtiyacı art:k ihmal ctrresel ... 
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TürkÇf'ye çeviren : lsKENDE.R F. SERTELLİ 

Acaba Mister Vilsonun Nevyorkta meşgul 
olacağı bu mühim mesele nedir? 

Acieta 1.rnarlanmış gibı. Lrutin ne 
güzel talitniz var sJzin! Her is aya
tını"" geliyor. 

- Buna JÜ"'l bir ııına denebilir, 
defıl aı; Misler Hi"807 

- Çok ıuzeı.. En güzel .. Hanku,. 
l6de bir ş•ns. Beklediglnlz adam ya. 
kmd<\ Ml-~,mJz.a gelecek. 

- B>ş oo gün kalıp tekrar V•ş:ng
kınJ. d<'ottekmış. Bu beş on gtin i~in
de ışimi bu.irebillr miyim dersiniz?, 

- Bu, sııin zekA ve kabiliyetinize 
bağl•dor, Misler Klark !1'idisesi bana 
bu iıimad.J verdi amma. H§djse1erin 
ııemlu ve zaman ~rUarı deği~nce 
muvaft.alriyet nesbetlerl de küçülür ......... 

- Mister Vilsonun Nevyorkta meş
ııuı elacatı bu mühim me.eıe ne ola
bll!r?. 

- Bana öyle ııeliyor ki, bu seyahat 
Nwyorlttal<i )aPoD Jr.olonlıılyle alA· 
udardır. 

- Acoba Vllaon da Klark gibi ja,. 
'°n düşmanı mı?. 

-· Zannetmem .. Vilaon devletıer ~ 
rasındaki klAslk doetluğuc devamına 

taraftardır. Klarkın proj.,.l tatbik e
olilirse, Vfüon pek AIA bilir Jı:i, ilk ön. 
ce Japonyayı gücendlrecektir. 

- O halde Vllsonun bu proje etra
fında tetkikat yapması ihtimell peJı: 

k'tıvvet!Jdlr. 

- Şimdi bu haber üzerinde <hır
clukta ben de böyle dUşiloüyonım. 

J!laio gillmjyo başladı: 

- Şimdi işler kolaylafll, Bu felA
Jı:etJn önilne ge,et>Ulrııek; memleke. 
tine, mlllcüne büyiık bır hizmet eı. 
miş olacaksın!, 

- Herhalde Mister Kla.rka. Nev-
7orkta kendi iflyle gücüyle meşgul 
olan elli bin japonuı:ı huzur ve raha. 
tını kaç-ırmak !ıraatmı vermi~ 
i!m. 

- Ben de oizden bunu bekliyorum, 
Yokoh~ma! Bütün japonya sizde.n bu 

fedakArlıj!ı, bu hizmeti bekliyor! Bu 
projeyi suya düşürmekle, elll bin va. 
tanda~ın bayatını kurt3l'IDJŞ olacak
sın. 

• 
STtlı>l'.ODA GİZLİ BİR KONtJŞ~IA 

O gün 1üdyoya tam vaktinde var. 
dık. 

Uisso vazifede ulalplini ve ciddiyeti 
çok sever bir adamdu'. İşe başlar baş.. 
lamaz, ilk önce bana seslendi: 

- Yokohama .• Hazır mısınl:Z?. Bir 
küçük kulübede küçücük çocuğu ile 
terkedilmlş bir ana .roli.l yapacaksı

nız! 

Halbuki ben bar elbiseal cıymJş.. 

t>m .. Aşıkımla bir bara &ltmlye ha
zırlanıyordum. 

- Bu ~te bir yanlışılk olmasın, 
dedim, elimdeki projeye göre bara 
gldece~. 

- He.yır. Proje dcgişU. Bar kısmı.

nl bir 1k1 &ün sonra yapacağız. Ci)nkü1 

ora.da rolü olanlar birdenbire hasta
lanmışlar. Koridorda siyah tahtaya 
baksaydınız, elln.i:ıdekl projenin de. 
ğışt.iğlni ıörür, siz de ona göre h021J'
larurduıızl 

- Boş yere hazır!a.ı:ımışmı demdı:. 

Şu makiyaja acıdım şimdi doğru5u.. 
Hiç kimse de bana bir şey söylemedi. 

- Herkes burada, sizin her şeyi 
blldiğinlze kanidir. Size .fikir vermek 
Jı:imsenn haddi değil, 

Lfı.!ı uzatmadım: 

- O halde biraz müsaade edinb .. 
Odama g!dlp hazırlanayım, 

- Hay bay. Sl>e on dakika m1Jl\
let veriyorum. 

Odama ko~tum, y ilzumil yıkadım .. 
Saçlanmı değiştirdim., 

He,..ey on dakika içinde olup bite· 
cek. 

Bunlar tecrübe edilm!ıı şeyler, stlid... 
yoda da!kanın ne demek. olduğunu 

herkes bilir 
Stüdyoda bir japon çobaru Jı:ulQbe· 

si heıırlanmıs .• 
Küçük, aiti aylık btr çocuk arkam.. 

da ... 
Kulübenin önünde kocamı bekll

yorum .. Yiyecek ekmek, yemek bek· 
liyonım, Kocamın beni terkettlğinden 
baberdar değilim. Şen kahkahalarla 
gülerek, kuşlarla kelebeklerle konu,. 
J1110rum. 

İf(e film çevriliyor ... 
(Devamı Var) 

f Hediye Kazananlar l 
Mükafatlı bilmeceınizde hediye 

kazananların son listesini bugün 
neşrediforuz. Birer suluboya ka.. 
zananlar: 
Kocamustaiapaşada Derviş Sa. 

llmdede Sokağında mütekaidİlliİ 

a-skeriyeden No: 3 B. Süruri ha. 
nesinde Bayan Şaye6te, Büyük. 
derede kibrit fabrikası müstah
dt'mlecinden Bayan !cısı, lstan.. 
bul erkek lisesi 4 ü11cü sınıf ta. 
lebelerinden B. Vtrlıbi Tunçars. 
lan. 
Beşiktaşta Kız Ortaokulu 2 nei 

sınıf E şubesi talebelmnden Ba. 
yan Leman Doğanay, Edirnekapı. 
da Eskialipaşa caddesinde 35 No. 
hanede B. Ülkü Künçer, Üskü. 
darda lbsaniyede İskele sokağın.. 
tla 73 No. hanede Bayan Mesnı. 
re, Bandınna Ortamelı:tebinin 1 
inci sınıl B şubesinde 10 No. lu 
B. Can Ülkü, Büyükadada Pala. 
mut sokağın<la 53 No. lu hanede 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa. 
kültesi talebelerinden Bayan Sü. 

heyla Aytaç, Anadoluhisarı Pazar 
çıkmazı sokagında 11 No. lu ha. 
nede Bayan Sacide, Kumkapı Or. 
taokulu talebelerinden 209 No. lu 
B. Fahri lpekoğlu, Beşiktaşta Ye. 

. 

mahallede Deveci Talip sokağın. 
da 3 No. lu hanede Saime Namlı, 
KC§an Ortamektebi 3 ün<:ü sınıf 
talebelerinden B. Reşat Üsküdar. 
lı, Sanyeroe Kilyos şoförü B. Hü. 
seyin vasıiasile B. İbrahim Gök. 
sel, Cihangirde Tüfekçi Salih so. 
.!<ağında Amasya apartıınarunın 

3 üncü katında mukim ve lst.an.. 
bul Erkek Llı.-esi 1 inci sınıf B 
şubesi talebelerinden 178 N(). hı 
Erol Başbuğ. 

SON 

Satış ilanı 
tl'sküdar İcra Memurluğundan: 
Bir borctan dolayı mahcuz olup sa .. 

tılmasına karar verilen 2265 kilo Buğ.. 
day ve 5257 ıı:llo yulafın 27/11/941 ta
rihine müsadit Perşembe günü saat 10 
da başlamak üzere Üskıldarda Um. 

ranlye köyünde 36 No. lu dilkkAn ö
nünde açık arttırma ile paraya çev .. 
rileceğinden ve ancak tekil! edilen be
del m~ luym<>tinln % 75 şinl 

bulmadığı takdirde ikinci arttırma ile 
2/12/941 tarihine r.ıilsadi! Salı günü 
saat 10 da ayni mahalde en çok art

tıran""' ihale edllect?ğbıden talip olan ... 
lann gün ve saaUerinde mahallinde 
hazır bu1unacak memuruna müraca-
aUarı ilan olunur. Sayı: 941/1444 

TARiut TEFRİKA: 52 

HAZRETİ MUHAMMED 
VE MUHAREBELERİ 

Yazan: ll. SAı'\Iİ K.iiRAYLL ------' 

Malılea yabut ıAkop be böyle bir 
ihtiyacı izale eder. Binaenaleyh, :ıı.tu

homrnet (S.A.) kmi Peygamberin 
Muzlim ve belki de meçbul ola.n pe
derinın hatırasını ortadan kaldırmı.. 
7a müessir surette Jıiır;met etm~tlr. 

* Ortaya konulan şecererı.ln başka 
bil' oo..sunınu da tetkik edecek olur
sak Muhammedln (S.A.) menşeleri 

bakkındaki ademi kat'iyet ve met
kCıkiyeU teyi.t eyliyen diğer emare· 
!ere tesadti.t ederiz. 

Hicretin birinci asrının ıon1arına 
doğru Emin Hanedanının sukutu ile 
buyuk Şii propagandası inkişaf ettiği 
zaman Abdillmuttalibin oğlu Abba. 
ıın neslinden gelen Abba.o:iler kendi 
imali harisanlerlni tervi.ç için bu a
leti körüklediler ve iyi bir Müslüma
run en )'iıksek gııycsi olmak üzere 
Elmuhammet alleslnin Mlntarafıllah 
,malik olduiiu bl.iklln.e\ hukukunu ı.a. 

deye çalı.şır.;;ıyı ı.ıeri slirdüler. 

Maan1aılh1 o ı.3nıan neseb bak.kında 
hü.kunıfcrn\a olan telfı.kk;yat bütün 
Kurey~1lerin ayni menbada.g. çıkardı .. 
lı ve bu ı;ebeple Emevilerde Peygam
berin ailesinden bir ku;ıın teşkil t•y .. 
ledi.kleri ciheUe Peygamberin huku
kuna tevarüs hakkına malik olanl;...rla 
Peygamberin doğrudan doğruya ah!o. 
dı bu hukuku zorla ele geçirmiş olan
lar Emeviler ara.sında bir fa~k ~sis 
için daha sarih ve vazıh bir isme ıh
tlyaç görUldil. 

Hadise nazaran gerek Abbas ailesi. 
nin menşei olan Abbas, gerek evlat 
ve ahfadı All, gerek Peygamber, hep
si Abdi.ılmuttalip neslinden idiler. 

Bu halde neden aile adı olmak ü .. 
zere bu müşterek ceddin ismini inU
hap etmediler?. 

Neden bllAkls daha yukarıya d<>i!ru 
çıkarak bütün anemi menkabcvi bir 
şahsiyet olan Hailoı nanu altında ı.as
nıt e.Y ledı !er?. 

Sizi Saadete 
GÖTÜREN PUD
RAN l Zl N RENGi 
Hangisidir. 

TECRÜBE 
EDiLECEK 
EN SON 

RENKLER 

tO kadltlcla 11 zu ı.rıa 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena renkte bir pudra, 

t
yüzünüze •MakyaJlı• -.e ,. ; 
çirkln bir manzara verir •..,,. ... ~ 
•• ıW daha 7"'1• sOSte· ! 
rlı. En U11\l11 rengi bul
manın 7eg1uıe çaresi, Yll· 
sünüsün bir lara!ına bir 
renk •e dller tarafına 
'başka renk pudra t.ecrübe .......... 
'etmektir Bu tecrübeyi 
'hemen bugün &ise para
m olarak cönderUece1t1 

1
Tokalon pudra.sının yenl 
•t: cazip renklerlle yapı-

• ruz. Bu yeni renkler. ga- " ....... 
1et modem •e Adeta ath
rfunls bir g6z meaabe&ln

l de olan c.cromoscope• 
maldnulle kal14Unlm1'-
' tır. Bu malı:lna, renkleri f·~~~~~ 
kusursuz ve tam olarak ~ 

seçer. Artık cMalı:yaJlı> 
bir ytlze teaaııüt eclllınl-

yece.kUr. Clld ııe ımt.ızaç eden•• tabll 
g)bl görünen miiUmmel bir pudra
dır. Tolı:alon pudraaı, •krema köpil
tü• ile beratb ve huaual bir usul 
dairesinde kQ,Jı.ftınlınlflır. Bu ııa• 

yede rılzglrlı •e yağmurlu bir ha. 
tada bile bütiln giin ıabtt kalır. 
Hemen bugiln Tokalon pudra.sınr 

tecrübe edtnls •• te~ ne de
rece bir ~ temin edeceaınI 
(16rtlntla. 

22 Son Teşrin 1941 
18.00 Program ve Memlelı:et Saat A

yan. 
18.03 Milzik: Meydan Faslı. 
18.4J Müzik: Radyo Dans Orkes.. 

lrası. 
19.00 Konuııma (Kahramanlar Saati). 
19.ı~ Mtizlk: Radyo Dans Orkes

trası Proııramının Devamı. 
19.30 Memleket Saat A7an, ve A· 

ians Haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dııldlta. 
19.55 Müzik: MuhtelJ! Makamlardan 

..Ş.rlular. 

20.15 Radyo Gazetcsı, 

20.45 Mllzik: Suz.idll Makamdan Şal'-
kılar. 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik: Dinleylcl i.tekleri. 
21.45 Konuşma: (Gıtnün Meseleleri). 
22.00 l\luzik: Radyo Salon Orkestra.. 

ıı. (Violonıst Necip Aşkın). 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri; Ziraat, &;bam -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkesll'll-
8 Programının Dtlnci kısmı. 

22.55/23.00 Yarınki Program ve Ka. 
panııı. 

Neden hep Beni Haşim namını al. 
dılar? • .Dahıa yukarki ceddi tercih se
bepleri ne olabilirdi?. 

Denilebilir ki AbdOlmuttalip is. 
minde ihtirasat dinfyE' ile sarsılan o 
devrin ze"·kine pek gilıniyecek bir 
mi.ı$rlklik kokusu vardı da onun için 
o Ismi tercih etmemi~lerdl. 

Fakat buna cevaben JI~dise göre 
hak:ki bir islın olnıayıp bir 1:1kaptan 
ibaret olan Abdülmuttallp kclimeaini 
bıraka.ı-..ilt başka bir şey tercıh ede
bilir<li". h1et1el!ı kendilerine Benu Şe
yibe t miye eyl~rlerdl diyebiliriz. 

Bjlfıkis Benıı Iftı.$1m lı;minin daha 
müphen1 daha vls bh milnası olması 

dah3 mı.ıhten1eldi, 
Bunô .... Abdülmutt.llibin ve Muham

n~edin menşeleri hakkında süphell 
yah..ıt karanlık biı· n.ana bulunabile_ 
, .. ~ı:i h.'-.y!'~yrU bcrtarar edilse de her 
h~·ldc k<ıditn Mckkcnin menkıbeye 
ait n)Cşhur bir sim1sını ihya edjyor
du. 

Tariheıı gayt:t x.ıdin1 olması keyft 
bir nc"t>b icat edi1me.s:ine müsait bu
Iun\ıyordu. 

Ha*•nı haıiçte ı.efat etmişti. Ya
bancı bir kudın ile e\'lenmişti. ~fP.dl. 
nelı k<tdıT>dan l,·ncuiu uilıp olmadığı 

vatanınd ınııhilkkak sıırt·tle ınatüm 

değildi... Ve ay- a -ı anenin tı--nınah

na göre Haşim\.D "atd~.,..t rt bıle ken-

,! __________________ __ 

~Haftalık Askeri icmal 
~~~g~ıKS>.9Y911Q~~ı:::::=::=::=::=::=::=::=::=:~~.,l:Q331.12Cilli~l~WM•"IT~~~·~G~2"1~-~2SI 

Almanlar kış zorluklarına rağ
men, hiç olmazsa Volga ve Don 
nehirleri b9ylina varmıya, Kaf
kas yolunu kesmiye çalışacaklar 

Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAl" 

1 - ALMAN • SOVYET CEB. 
HESİNDE: 
Şark cephıe9inde harbin gidi • 

sine yeni bir amil daha katıldı. 

Bu ı1.mil, durdurucu veya yavaş. 
!atıcı olan General kıştır. Geçen 
haziran ayında bu harbin 2 • 3 ı 
haftada Alınan zaferile biteceği. 
ni söyli~nler, General kışın da 1 
Alman ordularına birşey yapam:ı. 
yacağın1 yazdılar. Fakat ayni kim. I 
seler, Alman ordulannm Lenin. 
grad, Moskova ve Rostof önle • 
rindeki hareketsizliğini, şimdi 
general kış ile ızah ediyorlar. 

ilim ve fen nekadar ileri gi • 
derse gitsin, ·Adem oğlu general 
kışın (kar, soılk, çamur, don,, buz) 
gibi silahlannadn müteessk olur. 
Hiç olmazsa kışın gecelerin uza
dığım, günlerin altsine olarak kı. 
saldığını hatrrlamak icabeder. 
Bu böyle oldukça, loş mevsimin.. 
de büyük ve sürekli şekilde as • 
lreri harekat icra edile~. Ge. 
neral luşdan yalnız insan değil, 
asri v~sıtalann motötil.eri ve te.. 
:kerlekleri de müteessir olur. 

Almanlar Moskova yollarmda 
çamura vıe karlara batan tcıpları 
!)l!kmeiı: '.için traktörler kullan • 
mağa başlamışlar: Alman asker • 
leri kış techi'zatına tamamile ka. 
vuşamadıklan için soğuktan do. 
narak ölüyorlarmış. Zaten gene. 
ral kış sil8hlanm böyle kullanır, 
ondan sonra tesiri bütün orduya 
w harekata yayılır. 

Alman ordulanmn harek§tı is.. 
1ıer yavaşlamış, isterse büsbütün 
durmuş olsun, Rusların geçen za. 
mandan istifade ederek kayıpla. 
rını telafiye çalısacaklarına şüp. 
he y<'Jclur. Cephe gerisine alınan 
Mareşal Voroşilof w 'Mareşal 
Bud:iyeni bir aydanberi bu işle 
meşguldürler. Ruslar Ural ve 
Volga bölgelerlnd<'ki kurulu ve 
sonradan oraya göç ettirilen sa.. 
nayi merlrezlerile ordularını tıec. 
hiz edebilirler mi, edemezler mi? 
Bumı. zaman gösterecektir. Bu • 
nunla beraber, İngilizler ve Ame. 
rikalılar Rusyaya sevkiyat temini 
için Harer deniz! şarkından irile 
yeni muvasala yollan açmağa 
gavre>t ediyorlar. Bu bakımdan 
Sovyetler hakkında bedbin dii • 
şünülemez. 

Almanlar, 3,5 milyon Rus askeri 
esir aldıklarını ve Rus insan kay. 
bının & milyondan faz:la olduğunu 
iddia ettiler. Bu iddiada müba • 
lağa olsa bile, harbin başından • 
beri Almanlann verdiği insan 
zayiatı da küçü.-ıısenemez. Alman
ların bu iddiaS1 doğru olsa da 
Rusyanın resmen yok edilmiş sa. 
yılması da hakiki vaziyete uygun 
değildiT. Rusya, bütün kayıpları. 
na ra~ henüz ml?Vcuttur. Le. 
ningrad • Moskova • I«ıstof cep. 
helerinde mukavemet eden ordu. 
lan henüz imha edirememiştir. 

Biz aylarca evvel çıkan yazı • 
larımızda, Ruslar Ural dağlanna 
atılsalar da harbin bitıniyeceği.. 
ni, Rus sevkülceyşinin seri zafer. 
lere d<!ğil harbi uzatmağa dayan. 
<lığını yazmış ve harbin gelecek 
sene de devam e.:OObilıeceğini ileri 
sürmüştük. Böyl bir plan takip e. 

dlsinln bilazürriyet vetot ettiğini zan.. 
neyliyerek bUtun emvalini paylaşm~
lardı. 

Benu Ha~lm ismi meydoına altıldığı 
zaman H~hn ile hakiki ahfad ve 
zürriyetı bak.kında ancak müphem 
bir hatıra mevcut ıdL 

Kıt.eybe, l-I<:ı.şimi0 başka erkek zür
riyeti olmadıgını cıc:ıktan açığa tenıin 
ediyor. 

dilmeseydi, Amerika • İngiltere . 
Rusya harp birliğinm fili manası 
kalmazdı. 

Almanlar Moskovayı alsalar do 
Volga ve Don nehirleri boyuna 
varsalar da hatta, İran • Kafkas 
yolunu kesmeğe muvaffak olsa
lı.r da, Rusların harpten vaz ge. 
geçeceklerini ve sulh masasına o.. 
turacaklanm artık düşünemez • 
ler . 

Harekata gelince: Murmansk ve 
Leningraddaki Alınan gayret -
leri bir aydanberi tekrar boşa 
~itmiştir. Zaten bunları alsalar da 
Sevkükeyşi bir zafer kazanmış 

olmıyacaklardır. Moskova garbin • 
deki Rus müdafaasını Kalinin ve 
Tula bölgelerinden ku.şatmağa 
çalışıyorlar. Tula cenub şarkın • 
aa bir parça muvaffak olm~ • 
!ardır. Fakat Almanlann seri bir 
zafer kazanmalaPı ihtimali art•k 
çok azalmıştır. Ya adım adım iıler. 
liyecekler veya dunnağa mecbur 
olacaklardır. 

Cenupta Almanlar ~ hav. 
zasında da taarruza devam edi
vorlar. Hedef şüphesiz İran • Kaf. 
kas yolunu kesmek için Rus sol 
cenahını ezmek ve Rostof'tan a
YJrarak Taman yarımadasına doğ. 
ru yol açmaktır. Mareşal Timo • 
çenko bu sebeple sol cenahı kuv. 
vetli tutuyor ve Voroşilofgrad • 
I«ıstof hattım bırakmamağa gay. 
ret ediyor. Ruslar Voroşilofgraıl
dan cenubu garbiye doğru tesirli 
bir mukabtl taarruz yapabilirler. 
Almanları bu suretle l«ısUıfa so. 
kulmaktan menedebillrler. Bunun 
ıçindir ki Alman\ar Voro~lofgra. 
da da kuvvetle taarruz etmekte. 
<lirler. Bu şehir düşerse, Rostof'un 
Almanlar eline ıceçmesi kolayla • 
şacaktır. 

Kırımda Almanlar büyük bir 
zafer kazanmışlardır. Rusların 

Kerç şehrini tahliye etmesi üze. 
rine sıra Sıvasyopol'a gdıniştir. 
Hava l:ıücumlan ve ağır topçu a. 
teşleri altında kalan bu deniz üs. 
sünün Rus donanmaSlna bir fay. 
dası kalınanı :~ır. Müdafaasında 
sevkülceyş! bir kazanç da yoktur. 

Bundan sonra Alınanların A • 
zak denizinden ve Kerç boğazın. 
<'.an Rost.of • Novorosisk hattı sa. 

hillerine bir çrknrma teşebbüsü 
beklenebiilr. Ruslar bu cephede 
müdafaa hazı.rhklarına girişmiş. 
ierdir. 

Hulasa: Kış dolayısile Ahnan 
ordularının durumu daha fela • 
ketlidir. Cenup cephesinde ve 
Moskova garbinde harekata de • 
vam etmeleri kuvvetle muhte • 
meldir. Hiç olmazsa Volga ve Don 
nehirleri boyuna varmağa, İran • 
Kafkas yolunu kesınıeğe çalışa • 
caklardır. Harekatın ağırlığı ce. 
nu~ cephesine kayacaktır. 

2 - LİBYA CEPHESİNDE: 
Hare.kat yeni başladı ve günlük 

yazımızda bundan bahsetmiş bu. 
Junuyoruz. Bunun için, bu cep. 
heye alt düşüncelerimizi önümüz.. 
deki hafta iç!nd-e hulasa edeceğiz. 

Satılık " 

• Otomobil 

1
1940 modeli, beş klf;lıl< Delüks, 

Por.f·iyak mark'.l, t\ı; '17 hu.sustde 
~uilanılmış bir otomobil sat1lıkt\r. 
I~teklilerln Nuruosmanlyede nu
n,[lr.ı 54 Bay ·r<lceddin veya Vah

r•t!n(' müraC1l.1tl.1.n. 

\ıı-------~ 

Balkan Deniz . ,, 
Harbini Nasıl Kaybetfık • 

Yazan: RAHMı YAGIZ No. 12 __ ., 
~ecirle düşman filosunun Selinik lirnr 
nında görünmesi heyecanı mucip oldll 
.Ju~man donanma<>ın.ın yapaoağı 

'" taaITUza sahil istihkıiıınlarilc 
valnız Fethi Bülcnd gemisi karşı 
.<oyabilecek miydi? 

İşte, bu ooktalann hesap edil.. 
meyişi, dört ufak muhripten mü
rekkep düşman filotilliisının Se.. 
13.niğe taarruzuna meydan ve fır. 
sat vermiş oluyord·u. 
Güneşin ilk ışıklarile beraber, 

düşman gemilerinin liman ağzın
daki görünüşleri Selanik şehir ve 
limanında umumi bır heyecan 
meydana getirmişti.. 

Rasat postaları ve devriyeler 
hemen keyfiyeti Liman Reisliği.. 
ne ve Fethi Bülend süvarisine rn. 
por ettiler: 

- Dört düşman harp gemisi 
liman ağzında bulunuyorlar! .. 

Yarbay Vossi işaretle ~'UDU teb
liğ etti: 

•- Osmanlı harp gemısının 
teslim olmas:nı istiyorum!• 

Hangi harp Şa'I'tı ve hangi vazL 
yet içinde olursa olsun hiçbir 
Türkün teslim olduğunu görmi.. 
yen ve sahifelerine kaydetmemiş 
bulunan tarih, bu teklife karşı 
verilecek cevabı pckaHi biliyor
du .. ve .. bu cevap verildi: 

- Kat'iyen .... 
Düşman filotilliısırun komodor 

. forsunu taşıyan gmmsinden işa. 
retle talep tekrar!B:rıdı. Fethi Bü. 
lend art. k buna cevaba lüzum 
görmemişti .. mürettebat Uıp ba
şına koşuşınuşlar, herkes harp 
mevkiini almış, gemi demirini ta. 
rayarak limanın sahil tabyala
rından hasıl olan köşesine doğru 
harekete hazırlanmıştı .. fakat ko· 
modor Vossi fazla beklemedi; 

dört gemi birden bütün loplar:ıu 
Fethi Bülend'in üzeriru! dirise e. 
derek ateşe başladılar .. buna Türk 
gemisinden ayni şiddetle muka. 
bele edildi .. sabahın ilk saatlerin
de müthiş gürültülerle sarsılan 
şehrin sahi'! tabyaları da düşman 
destroyerlerine ateş açmakta ge.. 
cikm€diler.. on dakika süren 
ıınüthiş bir topçu düellosu başgöıl
terdi. 

Yun.an gemilerinden atılan top. 
ların Fethi Bülend'in etrafında 
yükselttikleri su sütunlııTı gemi.. 
nin güvertesinde seller meydana 
getiriyor, fakat atıcılıkta çok 00-

ceriksiz olan Yunaıı topçulafl 
hiçbir isabet kaydcdemiyorlard1• 

Halbuki dört düşman gemisİJI' 
de ufak isabetler vardı. Geı-çl 
bunlar tam isabetler değildi, par• 
ça isabetlerind~ ı ı!oaretti aJtllll" 
ne de olsa isabetlerdi. 

Sahil istihkamlarının da • •c;e 
başlamaları üzcnne vaziyeti Si• 
k1şan düşman fılotillası işi tor • 
pido hücumuna çevjrdi. 

Komodor gemisinin peşi:ıde 
prova hattına g"çen ve liman ~ 
zında bir volta yaparak seyre 
lıyan filotilla, birinci dönüşü t,. 
mamlarken hı1.la ateş hal'.ndc tı~ 
lunan ve demirıni henüz alall ı•· 
hibülende torpido savurmafıa tı* 
jadı. 

Birincı torpı.do gıeminln ısJ<e!0 
bordasına hemen on metre yaJc • 
ninden geçti. ilerjdcki kayalık·.9 

infilak ett.i. İkinci torpido da b'; 
rjnciyi takipde ııecikmedi. fak8 

üçüncü ve katil bir mcrrci yılııfl 
gibi ıslıklı bir ka)'lşla suları Y~ 
rarak hedefini buldu, müthiş b'

0 
patlama sadası limanı sarearJ<,i'ui 
emektar Osmanlı harp gcııl u 
FethiBülend, sapsan bir diiı_r'8.,ıı 
bulutu içine gi!mülmü~, müthıF 
sarsıntı ile bocalıyarak aldı~ rt; 
ranın ıesirıle verlnd<' kayna~ 
başlamıştı, 

Düman symlr:-Ja:n Fcth!b~ıcı:1' 
.elin sulara ırömüloüğii ııöriild~ 
Mürettebatından birkaç şehit 'i 
on kadar da yaralı veren ge~ 
beş dakika içinde Seliinik !ıJTl 3 )ı'ıı 
hğzındaki mezaflna gôrıniş. ~· J,. 
direk uçlan suvun üzer;nde k• 
m1ştı. tll 

Sahıl istihkamlarının ,pdde ~ 
ateşi altında ar: ık orada dura,ııı ııtil 
~n düsman Cilııtillnsı FcthibO.; • 
batırmak gibi bir muzaffcrıY .cJ< 
ti ( !) gcmı jumalına kayd<'deı , 
!iman tesisatına da bir iki to~J 
pido Javurdukta1' sonra cen"lfl• 
şark! jst!kamctinm, hareketle 
den kayboldu. ...;ı).f 

Seltınlk deniz hücumu Baru· W 
Nezaretine ve Donanma K~ 0 
danlığına haber verildiği_ zııııı:ii' 
buna mukabele edil,,,ek fıkl"l a'f8 
tün Türk denizcilerinde bi~ il!)
halinde kendini gösterıniştı:· diİt 
kin hangi vas ta ile ve hangı • 
man hedefine hiicum ediJere1" 

<Devamı ::;;.. 

,. Reklam Değil, Hakikat: 
Yurdumuzun her köştsinr~e dürüstıiili1ı 

ucnı:luğu ve bol çeşitleriyle tan.nrııtş: 

Asri Mobilya Majaz"'sı~• 
gP.'nı.fde!1 ve bir f!kir almadan başka yerd:: 
M O B J L Y A almamalanru tavsiye . 
mut1aka salonlarımızı gezmelerini rica ederi'· 
Fı' 1 hc.ıssa İngiliz karyolaları ye Avusturya llfl' 
ôr.l3 &lan mevcuttur, :-sl 
İs!coı.bul Rıza Pa.şa y<'kt:şu No. 66 Ahnıet Fe'" 

TEL: 23401. 

Orman Fakültesi Ahm Satım • 
Komisyonu Başkanllğındall' 1.,. 

•""''"/ M uh'.'..----:-Cinsi Muhammen Fi. 

İskarpin 128 Çltt 14 Ll, 1792 !)• 

Muvakkat TemlnaU: 13~ Lira, 
İhale: 2/12/1941 Salı Saat l~ de . ııı r' 
1 - B(lyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi Talebesı ıc .ı<•''~ 

karıda müfredaUan yazılı iskarpinler (1) şartnamede eksiltmeye c 

mıştır. sJı el" 
2 - Ekslltme Maliye VekMeti Beyoğlu Liseler Muhasebeciliği P ,, 

de toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır. t1'. u> 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Kanunda yazı. h evsafı j\,rt"' 
nıa1arı elzemdir. ,-

4 - Şartnameyi görmek lstlyenlerin tatil günleri harı~ Ormon ~ / 
sine müracaatları. (10036) , 

SAHİP VE BAŞMUHARRiııi 
NEŞRİYAT DİREKTÖRtl: 

SON TELGRAF 

ETE~t iZZET BENİC~ 
CEVDET KARABiJ,GIN 

MATBAASI 

Haşintlı' o mcnkabevi uzaklığı, 
mcllfeler hakkındaki hakikl hurafele
rin bu levisleri kçine güzelce saryor, 
pek tc hürmetklra11e addediJemiye .. 
cek her türli..ı tetkikat ve taharriyata 
miınt oluyoı· ve Abbasilerin, Abdül
muttalip ile Peyg::ımber arasındaki 

hakiki rabıtaların mahiyeti bazıları
na mal(ım o1s.a bile, tevarüs hakkına 
iştirak eden birer yeğen sılatiyle .or_ 
taya c:ıkmalftrınn ınü~ait bulunuyor
du. 

Me!:Clcııin amoKına daha ziyade, nü
fuz ederek bilvasıta blr takım ana
sır toplamak. Nfiışiri isltı.miyet olan 
Muhammet (S.A.) lle lddia edilen 
amca!;:ırı Ebu Talip, Ebu Leheb. Ab_ 
bas veı::aire araı-;ındaki münasebatı 

tetkik etmek ve '4ubammedin (S.A.) 
a!lec::f ar:ıs:ınd:ıki vnzi)etinln nasıl 

hak: ıd bir ferdı ::.ıle v~ziyeti olma
yıp ııonradan aileyc iltıhak etmiş bi-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal l(eser 

icabında (iinde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isleyini~. 

(Devarıu Var) 


