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5 K U R U Ş 
GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZET'ESI 

~yat. . 8 llT'adrl' TAN mUeuesealnd e ve l<ltapeılard• bulunur 

Un Sarfiyatı 
Hazırlanan kararname 
Yarın Neşrediliyor 

Buğday Unundan 
Ekmek, Makarna, 

Yalnız Francala, 
Şehriye, Simit, 

Bisküi Yapılacaktır Peksimet 

Fransanın 
Vaziyeti 
~azikleşiyor 

ve 
lstanbulda Ekmeğin Yalnız Bakkallar 
Tarafından Satılması Düşünülüyor 

Ankara, 22 tTANl - Hükumet yapılan hamur işleri bu tahditten 
buğday unu S'1rfiyatını ;ızaltmak hariç tutulmaktadır. Diğer taraf
maksadiyle bazı kararlar almış tan Ticaret Vekaleti de francala
bulunmaktadır. Yarın neşredile - nın yalnız hastalnra verilmesi için 
cek koordinasyon heyeti kararla- tedbir alacaktır. 
rına göre, buğday unundan yal - Bu kararlar buğday ununun liizum
mz ekmek, francala, makarna, suz yere sarfının önüne geçmek ve 
şehriye, simit, peksimet ve bis - ehemmiyetli miktarda buğday tasar
küi yapılmasına müsaade edile- rufunu temine yarayacaktır. Koordi -

nasyon heyeti kararının ne$rinden 
cektir. Kararnamede yapılması, sonra yapılması ve satılması meno-
satılması ve istihlaki menolunan lunan unlu maddeleri yapıp satmak
maddeler zikredilmemekte, yalnız la iştigal edenler ellerindeki un mev
müsaade olunan undan mamul cudunu üç gün zarfında bir beyanna
maddeler kaydolunmaktadır. Bu- me ile hükumete bildirmeie mecbur 
na nazaran pasta, gato ve undan tutulmaktadırlar Hüknmet, alınan 
yapılan tatlıların yapılması. sa- bütün iktisadi tedbirlerde olduğu r
tılması ve istihlaki menedilmiş bi yeni kararın tatbıkinde de halkın 

ilgili makamlara yardımını istemek-
bulunmaktadır. tedir, 
Yalnız evlerde ve lokantalarda (80!'u; 9a: 2; SU: 1) 

l ( ASKERi 
. -.i' 

VAZIYET 

LIBYA'DA HAREKAT 

- ... 
Feld fareşal Von Brauchitsch Cenup ordusunu teftiş ediyor. 

raıtu:ıı1:1tm 
Rostov Dün 
Bir Hücumla 
Zaptedildi 

1 Libya' da ki 
Muharebe --

. İnCJİIİzler, Dün 
Fortcapizzo 

Kalesine Girdi 
' --

Bir Atman 
Maktül 

Generali 
Düştü 

Kahire 22 (A.A.) - Orta Şark 
Ingiliz umumi karargahının tebli 
ği : Dün. bütün gün merkezi Ca -
pitzzo - Gabrale - Sidi Rezeı 'Üç
geni olnıak üzere &eniş bir bölge 
de büyük bir tank meydan muha 
rebesi inkişaf etmiştir. Taktik va 
ziyetiiıden tam surette istifade 
eden .reneral Cunningham, esas 
zırhlı' kuvvetlerini doiudaki e.., 

sasb Alman tank topluluiu ile 
batıdaki daha ufak tank toplulu
iu arasına yerleştirmiştir. 

Esas Alman talik kuvvetlerinin 
batıya doiru bir eecfik açmak iç.iıı 
yaptığı birçok teşebbüs akim bı· 
rakılmıştır. İki tarafın tank kayıp 
lanm tahmin için imki.n hasıl 
olmamıştır. Fakat düşman kayıp 
lannın .rene bizim kayıplanmız .. 
dan fada oldueu· bilirunektedir. 

Bu esnada Tobruktaki İngiliz 
kuvvetleri donanma tarafından 

(Sonu: Sa: 2: 80: 8) 

Moskovanın Batısın- r " 
daki Cephenin Bir 1 Avrupamn 
Noktası da Yarıldı ; • ki A ı• 
Berlin, 22 (A.A.) - Alınan or- 1 S ti a 1 

duları başkumandanlığınm husu
si tebliği: General Von Kleist 
kumandasındaki seri kuvvetlerle 
Alman hücum krtaları şiddetli 
muharebelerden sonra Rostov şeb 
;rini zaptetmişlerdir. 

Alman Jtıtalatı, bu suretle, mü
him münakale yollan üzerinde 
bulunan kıymetli bir ticaret ve 
müstakbel askeri .harekat bakı -

-
Formül Tesbiti için 

Bir Konferans 
Toplanacak 

Birbirini takip eden haberlerci~n 
anlaplan şudur ki Almanya şı
lnali Afrika müstemlekeleri hakkın 
da Fransa ile anlaşmıya karar ver
nıiıtlr.. Fransa ötedenberi Alman
Jıa ile bir anlaşma yapmak ve 
mümkünııo mütareke devrine bir 
•on vererek ııulhe kavuşmak için 
lıerlinl• müzakereye girl,mek is
\emi,, fakat henilz vakti gelmediği 
beyaniyle bıı müracaatleri Berlin 
tarafından reddedilmiştir. 

mından fevkalade ehemmiyetli 

iki Taraf Arasındaki Mücadele Rusyadaki son haftkat. ıösteren harita ~:ıı~evkii işgal etmiş bulunmak 

Bir Tank Muharebesi Halini Aldı ~t•liiild:]fti 1 Libya HarbiL!:ı~~~~:~::~~~~~;:.1!~u.ı
Yeni Alman Taarruzlar1n1n Hedefi Şiddetli Biri V Ak• 1 • AVRUPA TREN 

llL Zekerİl/a SERTEL 

General Weygand'm Afrika 
orduları kumandanlığın -

dan azli baklandaki tefsirler da
ha nihayet bulmadan ajanslar 
F'ransadan birbiri ardından dik -
kate değer yeni ve mühim haber
ler veriyorlar. 

Bu haberlere göre Hitler önü
tnüzdeki haf ta içinde Mareşal 
l>etain'le işgal altında bulunan 
Fransada bir yerde buluşacaktır. 
Almanya Cezayire ve Tunusa as
keri heyetler ve ticaret heyetle
rı gôndermiye karar vermiştir. 

Birbirini takip eden bu haber- , 
ıerden anlaşılan şudur ki, Alman l 
)'a Şimali Afrika müstemlekele - ı 
l'i hakkında Fransa ile bir anlaş
tnaya karar vermiştir. Fransa ö
tedenberi Almanya ile bir anlaş 
ına yapmak, ve mümkünse mü -
tareke devrine bir son vererek 
sulhe kavuşmak için Berlinle 
tnüzakereye girişmek istemiş, bu 
maksatla Parise birçok defalar 
llıurahhaslar göndermiştir. Fa -
kat henüz vakti gelmediği beya 
tıiyle Fransanın bu müracaatla
l'J Berlin tarafından reddedilmiş
tir 
Fransanın süratle hallini iste -

digı uç mesele vardır: 
l - Almanların elinde bulu -

tıan l ,200,000 Fransız esirinin 
serbest bırakılması; 

2 - İşgal altındaki Fransa ile 
Vıchy Fransası arasında~i müna 
kalenın ve münasebetlerın kolay 
la ştı rılması; 

3 - Almanya ile Fransa ara -
sında bir sulh akdı. 

Almanya, Vichy'nin bu dilekle 
rıni tatmin karşılığı olarak Fran
Sııdan bir takım müsaadeler ko -
Parmayı düşünüyordu. Bunların 
başlıcaları şunlardı: 

l - Akdenizdcki Fransız do -
tıanmasından istıfade etmek; 

2 - Şimali Afrikadaki Fransız 
lhüstemlekelerini Alman himaye
•ı altına alarnk 6urada as'ke:ti üs 
ler vticudc g~ırmek. ', 

Cllonu S,ı: 2; Si&: 6) 

• 

Muharebe e ıs ~rı SEFERLERi 
Q 1 U y O r ltalyada Çok Acı 

Tesir Yaptı, 

~merika Memnun 
Neyyork. 22 (A.A.) - ~ihyada 

Bulgaristanla Türkiye 
Arasında 

Münakalat Başlıyor 
Sovyet Kıtaatı Bazı 

Yerlerde Yeni 
Hatlara Çekildiler 

muhasım kuwetlerin karşılaş_- Sofva, 22 (4.A.) - Burada bil
ması sırasında elde edilen muvaf dirildiğine göre, Bulgaris~ 
fakıyetleri bildiren son Kahire Türkiye arasında demiryolu mü Mareşal Petain'i görüpneğe 
tebliği. ilk tesir olarak, Nevyork nakalatı yakında başlıyacaktır. 1 Hitl 

··Y Mosko~a: 22 <A.A.) --:" Sov~e: halkı üzerinde, derin bir memnu- Bu, Türkiyeye merkez Avrupası davet edeeeii söy enen er 
ogle tebl~ı:. 21 .~~teşrın gecesı niyet ·ve sevinç intibaı bırakmış memleketleriyle ticaret münase-- Vaşington, 22 (A.A.) - Beya-
k~vvetlerımız butun cephelerde tır. betlerinin gelişmesinde büyük ko zev'den haöer verildiğine göre, 
d~şman.la muharebeye devam et- Birçoklar;, .M: Churchill'iıl ya- !aylıklar verecektir. Bulgaristan Vaşingtoıfa · gelen bazı haberler, 
'llışlerdır. kın bir istil:balde daha iyi haber Cfürkiyeye demicyolu ile transit bütün Avrupa memleketlerinin 

ŞiddetU muharebeler Ier vereceği!1e' ~. şimdi t~gil~jh~ttı .ve~c.ek ~e bu sure~ıe. '.!ür· ~t~adi .i.t~b~l~ i.ades.i ve iı-
~ ·-"' ..J... ...... ·'''"' •• 

: .. ,~ 
Moskova, 22 (A.A.) ...:.. SOvyet kuvvetlerinın ~uşmanı musa~ 

1 

kıye ıle ıyı munasebetlerı~ ıda- tı~laller~ın ıhyası .~çın hır for -
silahlarla karşıladığına ve harbın me etmek arzusunun açık bır de- mul tesbıt etmek uzere Alman-

radyosu. Moskova önündeki mu- • . raonu: aa: 2: ao: 7\ lilini gösterecektir. (Sonu; sa: 2; ID: 2) 
harebelerin ayni şiddeti daima 

,.i 
_.;· . 

100 
.. ~ 

muhafaza ederek devam eylediği 
ni bildirmektedir. Ruslar bkçok 

1 
noktada geri çekilmişlerdir, lakat 
mukavemete devam eylemekte -
<lirler. 

Mektepliler Spor Bayramı Dün Yaplldı 
Libyada lne iliz taarruzuna maruz kalan mihver 1_11üstemleke 

şehirleri haritası 
Tul.a' da sokak nauharebeleri 

Moskova, 22 (A.A.) - Pra:vda 
Libyada ayın 18 inde başlıyan tn-ı Tobrukla Sollum ar~s.ındaki. Alman gazetesinin hususi muhabiri, şim 

elliz taarruzu evvelki ıündenberi iki ve İtalyan ~uvv~derını . çevırmek ve di Moskova yakınlannda' belki de 
taraf arasında şiddetli tank muha- imha etmektır, çolden ııdeı:ı ku~vet~er 
rebesi halini almıştır. Tobruk kuvvetlerı ile bırleşır bır- asla görülmemiş derecede büyük 

1 b ... virme '"emberi kapanm.. bir meydan muhaaıebesinin son lnıilizler taarruza sahilden derin- eşmez u .,e • .. . .,, 
lifine 200 kilometrelik uzun bir cep- olacak ve Tobru.~a kada~ ~ııh : I bo- ş1ddetiyle dev.am etmekte oldu -
he üzerinden kalkmışlardı r Şimdiye yunıia bulunan duşman kullı kuvvet- ğunu söylemektedir. Muharebe -
kadar sahil boyunca uzan~n ypl is- teri çevrilmiş oacaktır Bu çember ye bütün silahlar iştirak etmek-
tikamet!nde hareket yapılmasına kar- (Devamı Sa, 4 SU. 1 de) tedir. Ruslar. birlı:ac nôktada yeni 
şılık, İngilizler bu defa cenuptan c;öl - - -- hatlara çekilmişlerdir. Tula ce-
ic;inden ilerlemeği tercih etmislerdir. y . v r nup doğusunda bazı kasabalarda 
İlk hedefleri Tobruia varmak ve enıce apu u sokak muharebeleri yapılmakta
buradaki mahsur kuvvetlerle birleıo -

mektir. Cölden ilerledikleri ic;in ilk Kaptanı Geıı·yor dır. 
günlerde hiç bir mukavemet görme -
den Tobruğun dış müdafaa hatları-
nın yirmi klloml'tre cenubunda Seyit Karadenizde torpillenerek ba
Rızaya varmışlRrdır. Alman tank ii- tan Yenice vapurunun kurtulan 
niteleri fnglli7.leri oncak burada kıır- süvarisi Maksutla ikinci kaptan 
şılamıştır. Diin Kııhireden gelen ha - Hayrullahın bugun şehrimize ,gel 
berter çölden gelen kuvvetlerle Tob- meleri beklenmektedir . 
ruk kuvvetlerinin birleştiğini bildir- Vapura atılan torpilin patlayı
ır.ektedi r Bu haber henüz teeyüt et· şı Vasilikozda BWgar geıniclleri 
memiştir Fakat Tobruktaki kuvvet- f 
terin bir cıkma hareketi ile :ısıl kııv tara mdan duyulmuş ve iki kap-
vetlerle blrleşmeğe çalışacağımı şüp- dan da hadise yerine yetifel" Bul 
he yoktur. gar kayıkçıları tarafından kur -

İngilizlerin cenuptan ve çöl uzerin- tarılmıştır. 
den h:ırt'kt' t <' cccmelerın · sebeb . ISonu; a.: ,2: 8U· Aı 

vaziyet ciddi 
Moskova. 22 (A. A. > - Moskova 

radyosu bu sabah şı.ı haberi vermiş-
tir: 1 

Moskova yakmmda \'aı.iyet dddi 
dir. Memnun olmak için hiçbir se
bep yoktur. Bununla beraber şimdi 
dahn kuvvetlenmiş bulunuyoruz. I>u-

mumuz bundan bir ay evvelkine 
g(ire dahn iytdir Rertces "•rp tein 
şöyle bagfrmalıd&r: Bir al:fım ıerlle
memek Uızımdır D~lşml'nm hültü~t 

merkezrne vl'lfçlıı mASana meydan ''er- f)ıiin Flf!ftprh•hrP tıtıuhndA van11•n ntf"ktP11lilf>T ltav.,..ından 
m:yellm. 

Mr inff1,a ı'Yazısı ilcinchsavfamızdad4 



az.an: MEHMET ABUT 

Sofr ya hen ıa otunnuılardı, Beltl-
o !ll ıçetl en arasıra, Salıha 

..., v nıtı ymı:l n kali9tnak ncı-
1 d tetı:.k eıLyordu, Saliha Giıl

::.1~ f la m gul oluyor, Huarev 
bırna d..ı unceh, Kemalin icıler 

nnda verd•ğı ba.ıı izııhaU d.:nlı
u, JUlıdenin mevcud'yeti ancak 

dine b ıkıl:iıkça farkolunuyor, Su
se guzel b r tablo seyreder gıbi 

r n tı y an. Saliha Ue Gülçın n 
ek tlennı. çchrclerını seyredıyor-

küçuk 

çevrildi. 
G ç kadının rcngı hemen penbeleıı

. Sekiz aydır, Salıha)'l nrayan bu 
k in n kimdi'> Bır erkek! Ne isti

yor? Nıçın geldi? Bütün gozler ay
n su llcn sorm:ı.k ister gıbi bakı-

13.ı', 
Hu ev Paşa çorbasını içmeğe de

ctti: 
o ald nız mı? Biraz bekler de-

l mı Saliha1 
Hum•tçı Gatkın: 
- Ahmet ata mum:ma aımn is

li i o g rme'llış, kapıda bekl,yor
UŞ. Hem_ Kılıksız bir adaınmti da 
un için.,, 
P a abi: 
- &i-u su:ıl soran yok, salona a

nw: ded m o kadar. 
- Peki efendlm. 
Fatma dııarı koıtu. Herkes susu

yor F kat bu ıUkQt, bu na:ı:arlar al
da Salıha eıiür gibi görunüyor

u. El deki kaım:ı bıraktı: 
- M s nde edenıeniı kalka~m. 
rak ettim gele'l kimdiJt> 

llı.; r v P a. n zık: 
- Buyurunuz 1 

Sal n, mavı abajurdan ııı.,.an do • 
• b r zıy.ı ıle ayd nlaruyordu. Sa-

~ ııç adım attı, pejmürde kı-
etını, lekelı bir pardcıu altında 
em ,. ça'ı an, erkeğe d.>fru yak
ı. F la i ik (fo r) ş:ıpk.ısının al

da gu elenen yuıı nü t:ınun:ığa 
lııtl" 
- Ne var? Ne istiyorsunuz? Kim
ı;? 

Beni bu kııdar çrıbuk ımı unut-
tun? 

Aman Yarabb.'ml Fikret sen, 
l bu h: ide! Hem ne cesaretle gcl
'l? B;ma soz vermemi§ miydln? 

n ı etrdına bakarken n'l a"la
ı k b:ıtmı$ gıbı gözlerini kıSt

du. Arka a kaya ökstirdu, sonra 
. dhenbız: 

No. 8 
Masanın üzerinde unutulmuş gü -

miıs bır tabakaya dogru ehni uznta
rak ı;orduı 

- Bu kocanın mı? 
- Bırak. onu. Rıra ederim elini 

sürme. Hiç bir (ieye dokunmn, bun
ların hiç biri benim degil, 

- Çocuk mu nldatıyoısuni 

- Fikret, sana glt diyorum, evden 
ayrılırken yapabllc:ceğim en ııon fe
dakarlığı yaptım. Artık hiç bir şe
yim yok. Hıç bir oeylm kalmadı Da
ha pe iıuyorsun bcndc11? Kuru carıım 
dan başka hıç hır oeyım yok, 

- Açım ıkı gtindür aı;:zıma hiç bir 
!ieY koymad m, 

- Yavaş, yavaı kcnuvl 
- Neden titriyonunl Neden korku 

yorsun? 
- Sana git diyorum, rfcn ederim, 

Bu kırık ııa:ıdetımı de çok gôrme. 
Haydi. git. Ve bır daha gelme. 

- Demek beni kovuyorsun? Gide
cek yerim yokl 

- Sana ne yap:ıblllrimf Sen kendi 
kendini bu hale ıokmadm mı? füzleri 
de beraber ıliı Uklcımcdin mi? Artık 
acımıyorum bile. F kat bu hale gi
rebllecejiini, haımmn getiremezdim. 
Ya karın, ne oldu? 

- Evi sattım, o d:ı babasının ya
nına kaçtı. Artık beni lçenye almı
yor. 

Eliyle Ukör sOrahlılnl göstererek: 
- Bir yul\um verıenç, dedi, Uşü-

r1m I (Arkaı~r) _ 

BUGÜNKÜ PROGRAl\1 

• a 

Mıı rlf Vek li dun ııabah Ünıverai
tede meşgul olmuş, Vekil. Tarim Ko
ordinnsyon heyetmln çalısmalnn hak
kında h:ahat nlmıli1ır. Sonrıı Emlnö~ 
nü Halkcıvlne ı;elen Vekil, Ntımık 
Cdrg\iç'ün fotogrnf sergis.ni geunıs 
ve Halkevl çalıştmılannı tesbit eden 
rer'mler üzerinde geni:; ölçüde malü-

8.SO Proııram 
8.33 Münk (Pi.) 
8.45 Haberler 
9,00 Marılar 

18.40 Sarlı:ılar mat "1m1ştrr. 
ı 9 30 Haberler 

9. 15 Evin aaati 
9.30 Marılr.r 

o 
J 8.30 Proııraırı 
12 33 Şultılır 
12.45 Haberler 
u.oo Turı. ler 
13 30 Orke ıra 
il 00 Prı>ıram 
18.03 Orkuıra 

ıo.~s Serbest Maarif Veklll, ·talebe yurdu için 
19.U Muzik CPL) Üniversite talim taburunun ı gal et-
ıo.ıs Konuım:ı 
20.so Şarkılar tigi binanın münasip göıiildUğünll, 
ıı.op l<onuıma b!nanm yurt haline getirilmesi için. 
ı.ıo Türküler 

ııt.35 At yarııtan lAzun gelen tamirat masrafını hCS3p 
21.45 Milzlk ettirdıginl söylcmiştır. Vekil yarın 
22 oo Dans nıOıilii Anknraya gidecektir ,2 sp Haber'or • 

22.ss KapanQ m<!Qrc-ekrlndc-ki odalıırdrı dn ikil}cr 
2145 B or 1 Djj'kr faraftan tamir edilen FRt'h 

____ .....,,...,. __ ._.,..,... ~talebe yatrnlacnktır. 

• • 

• • 
ır 
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Kntil Haydar ve Mehmet 

1 

Parasını nlınnk için hemşerilarl 
Haydar ve Mehmet. tnrafından oldu
rulcn Kıgılı Hüseyinin cesedinin a
raıı.masına dun de öğleye kaçlar de
vam edilmlştv. .Apaı tunanm bodrum 
kntmdakl kuyuda su bir buçuk: mc•
re kalıqçıyn kııdnr bn~ııltılmıt. bun
dan sonru kuyuya; Dayı Mchnıcıdın 
ldnresmdcki owtıık dnlgıı; Koı;o ve 
Mu tııtıı ındirllıniı ve ccsc\ ipe bağ
lı,ınarrık yukarl)'a çckilm\ştir, 
Cıkanlan cescı.'11 muayçnc eden t<l

blbi acrn ölUniln sağ kula~mm arka
sında henüz çıkm.ıyan bir kurıun ya
rası ile ı;encslnin nltmdn bir bıçak 
'yarası tesblt etıni§tir. 

Cesedin üstuµde don, gömlek ve 
beyai!t bir yün kıuak bu1unmııktııydı, 
KaUllcr Htıseyıni bu kuşakla bQg
duktan sonra öldurmüşlcrdlr. 

Ceşct, kaUUerç göşterilmiş ve ken
diler nden bu ceı;cdi tanıyw tanıma
dık.lan sorul.muştur. 

Kn\iUcr, iişmiş ve t<:tC!fil!Uh etml:ı 
bµlunnn bu ocscıdi soiuk.knnlıhklıı, 
tanrmııdıklıırmı söylcmiııl rdir. Ceset, 
morga k!\lçhnlmııı ve sııçlulıu- geç 
vakit ~ultflmthmct birinci suh cez~ 
mahkemesine &evk<;'dllmiıılerdlr, Milh 
l.emede, sur.lulırnn poUste1 müdcıeıu
mumiliktc verdikleri lfndelcr ayn 
ayn okunmuş ve bunlal'dan hiçbiri
nin birbirini tutmadığı görOlmti~ilr. 

Spı;lulardiln Haydar vaka,}'J f~le 

e 

Katillerden ibrnhim 

rakl içtiklerim, sonra kapıcı Mr.hmc
din odasına gittiklerinı v HJ eyınio 
yat.ağ~ )'atıp uzdı ını soyl mış, bır.ız 
sQllra Mchmedin kendı ine: 

"Ben bu nkpm Hu ı:yini olclllre
ccğim. Çilnkil o benim köydeki ço
cul~lıırıma rnhnt vcrmıyoı·; 1>en bu -
radıı beklo, ben bunu bldurl\ı· t n 
belki üstüm kıın olur. Kapıyı çalan .. 
la~ sen açarsm, eğer hıın4an bir 
yerde bahsedecek olı.ırs:m, ı;amı lln 
kıyarıın.. dedi, Ben bodrum katmi! 
indirrı, bir sılah Si!! i i lttım. Mehm~
din yenına çıktun, Hıı eyin ölmU:ıtü. 
Bana yardım etmesini söyledi. Ce e .. 
din baş t{ıratmdnn o ye ,ıyaldarm -
dım bf'n umum, Cesede l<ıılllo ne uı~ 
bağlR;YtP kuyuy;;ı nt~k. Ben (lldür
medim. Sadecc l::uyuy;;ı ııtmrık iı;in 
korkumdan yardım ettim, F.ı1.csı 1Qn 
bana Qlünün cebinden ı;ı' an GO lirıı
drın ~5 lira voı-di. Kabul etmedim,., 
demiştir, 

Mehmet :ise, ber-nber nıkı içtikle
rin!, apartrmamı geldikleri zamlln sız
d1klarını ve bir aralık bir tabanca 
sesi l§ltiğlnl ve başını kaldırdığı zn
mıın. "sesini ckarmal., diye Mehmet 
ve İbrahimin kendi&ini tcnım oW.k .. 
lerlni ve başına bir yorgan ntnrak u
yuttuklarını söylemiş, bu clnayeilc 
hiçbir nltıkası olınadıgım tekrar et
m lıitir. 

Fenerle Beşiktas 

Karşılaşıyor 

-
Yaz(ln: Naci Sadullah 

adır Nadi'nın Fran 17; ia t 1 -
rmtn ıJ[ın sayf l:ırınd.ı k f ' 

riu((ll f'cnerh ıhce liWl'lmctıı f!Yfl - ti i bu ne ne, ''mıdeyi türlü ttı 1 
ı ·ı..: k Fener - Be .kta ınf ı;ı, ııg yiyeceklerle doldunnıy..ı liızum k -
m 1 mrlrı b.r donum nokt aı olmnk muksızm vücudu beslıyen ve ku~ • 
c c mıy tını ta ıınaıct< dır. Bcşikta - lendıren bir mü ,tahz.-ır,, mı3, Bund 
l Iııı ı Fcnc.cl n clort, Oıılrıta ar ydan bir knhve ka~ı ı yutmak, blr 
d ki ıını. ilerıdo 11 ınplyonlu a yem"gine bedelmış. 
C' 1 ı •ıtmclcrı, G 1ııt sar.ıyırı ilm- Bu müstahzar, Nadır Naıii'yı p r-
pı ı.nlu ru buctın ü l<'ener m çınm lak ümitlere duşurmu . Dıyor kı: 

rı - Llcivcrt lenine netice verme- "- Neo - Sante, bu ~un herh 1 
Y tc ııın edıleb 1CC<'6 i, Fenerın de başlı başına her ey d<' ı dır. F 

lig bıd yctınde kaybettigı dört puanı. bir det artık komprı bap 
turnuwı sonuna kadar bnündc bulu- beslenme dc\ıi açılmıyagorsün, V -
wın ılu Bcşıktull ve bir Galatasaray rm .. Lupcr - Santc,. dıyc dahn mt 
nı mı k zanrı ak ıçtn tıUttıtı ~n)'fe- sır hır mu t ar bµlunl\r "C> 1 
tını ""' kn ye ı~ıırar venrııt bulun- tı\lnnyle, ahçı! rı ve ıı rspnl ı ı 
ın sı, t.ugunkü maçın ehemmlyctınl tabak, ~ tal ve bı akl:ırıyle, tu 
nl t'llıya kafidir. turlu yemeklerıyle, geç ın <iwıY .mı 

1 
Jete Fcncrbahçe öniındc bµlµn.ın temel diregı olan u b · z m ı 

bu UÇ muhim Jlll\Çtn mnni tıµ Un yn- de tıırıhe kıırmvcrırlu 
pıwak vp §rımpiypnluk Umltlçrini kay EvvelA h11tırl11t.rılm kı, gıda m -
pctınC'lT\C>k icm bütun ~-uvvcUylc ay- dclerlnın komprime h lınC' ııokulrn 
nıyrıcaktır. sı, "Nco - Santc,, ile başlamış yC' l 

B•ı maçtan evvel Fener stadmdn ı bir kc if değildır. Sonra, Fran ız -
İst<1nbu1'ıpor ile Taksim oynıyacak - , zetelerinin halim "Nco - Santc., hao
hır, Şeref ~ h!lsmda da Beykoz - Al- lannm zuhurunu mujdclemeler!, a · 
tıntu , Beyojluspor - Vefp, Oalııtıı.. vıılh Fran da ılmin de 11, olsa ol 
s rııy .. St.ileymaniye oyunları vardır. kıUıgın alıp yılrildüğUne alAmettlr 
Jı1 ektepltleriıı spor bayramı . BırJnci Cihım Hıırbınln sefaletıc'r -
Geçen hafta hava bozuk oldutı.ı i

çin yapılamıyıın mekteplilerin spor 
şenl klcri diln öğleden sonra Fener
bnhçe strdında yapılmı trr, Hem n 
hemen btitiln mektepli SJ>Qrculann 
i:;tirak etti'H bu b::ıyram, saat on do.·t 
buçukta ı;ahada toplanan talebenin 
hep bir aRızdan söyl(Xljği İıitlkliıl ınrır 
ıiyle ba:;lamı&, bunu kız ve erkek ta
lebenin Kadıköy lçayıntıkamı önlinde 
yııph11ı gC'!:it remıl tııklp dmistir. 
Bundan sonra İstiklal ile Işık lise
leri karşıla1111ışlar ve Iııık 7 .,,.,, 1 ga
lip gclmiı;tir. Hnydnııınııa ile Pllr.tcv~ 
nlyııl liseleri arnı;ınrlaki maı;ı dn Hay .. 
dıırppıın kazanmı§trr, 

Piyango Tallllleri 
Milli PiyangQ11un bu şefçrki ç Jçi

li&lnde 20 bin liralılç ikrnmiyc Ad~
nııda Fcrraç Altmoluk ve ortrıfıınn 
çıkmı trr. IQ bin Ur1111 M.knrada Me .. 
lek Akalın kaznmnıilrr. fkıncl on hin 
lira Ankarada isminlp neşrini isteml
)'en bir şahsiyete çıkmıştır. Beş bin 
liralık ikramiyeler Adanada Klımll 

Bııyrııktara, Bursada Kuru eşmede 
Dııyqn Sima Sillan'a, Cihangirde a
ban SC'ngülene ve İs\{ınb"ldıı Oluviyo 
ı;ıkmı~tır, 

A Uın Yükseliyor 

ni ockmıe olanların ço nı. biıey 1 • 
rlndekı zııfıyetın sebebim: 
"- Ne yapalım., B:.z talih ;izlt'r, Ü· 

p\ırge koçanı ~;y~rek yetlitıkl,. cum
ı ıyle I ..ıh ederler, 
Şimdi talihs14 Fran:: da, birim su· 

ptirge koçanı,, ne-: tine muadıl o ı 

bedbaht "Nfo - 5ımt~,. ne-;li yeti · 
<'c>k dcmeJ...1iF, İlçincl Cıhpn Harb n 
takip ed k )1llar{ia ı:ın\ar 1m -ı >ı
z.im Unı\lml Hnrp m ğdurlnn gibi in· 
ce bo;ytmlıınm bulrnrel~Ier ve J;lhh t· 
siLliklerlnt fiile <iolamnk Jn r 1 -

tıgını ~ö11ter ccılt oltınlnrıı; 
"- Ne yapııhm, djy(l{'lekler; t>lr. 

"Neo - Sııntô., hapı Y\lt<ırak yeti 
tık!., 

Bunun i~ndtr kt, \len, be Erly(ltiD 
bir kısmmın bö;vle hııpı ~tacak de. 
recede sotafo1 iolne el l§mC' tnl, N 1 
Nadi ılbl, ilmin tel\emmul\ine alı
rnet sayarak derecede nikbin ct l· 
lim. Gıırip ümitler() kapılacıığıml 
temenni cıYlivellm lçj, tt!llh tılçb\ı 
millete - ''Nccı - s ntc,, rtbt çe \tl 

1 

faydalıın bıılunduğu. fdrliı edilen no--
vınden de ol ıı - tıapı tıırma ın' 

Çocuk insanlık li~f aıinln ve ınırt ever 
ıtuyeusunun ayni umanda ııurlııde titrt.yc.c 
lıir milli varlıktır. 

Cocuk Esirgeme Kurumu Genci Merkez 

·~~ 
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RUMİ: 1357 
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KASIM; 16 
HİCRİ: 13GO 

Zilkade: 
- İyi, dedi rah:ıt bir eve düşmüs

. Z ~m bir ad:ım, gUzcl kıymetli 
v l:ır_. 

aplatmıştrr: 
1 81 Teşrintevvelde Mehmet,. Hihıe

Maarif Veklli Dalkeviml.e NamıkGfügUç'ün sergisini tetkik ediyor yin ve İbrahim ile birlikte ırristalde 

Hfıkim Reşit, suçlulnn tevkif et
miş. evrakı sorgu h i..ınli ine gön
dermi~tir. 

Bir hafta evvel 25 liraya kadar 
düşmüş olan flyatlrır yavaş yavali ye
n iden artmıya bavlamı~ır. Altm her 
giın 10 -. 15 ltqrnş yükselmelqcydl 
ve bu yükseli§ tamam~n tırızi teHi.kkl 
cdilme'lttedir. Dünkü sntışlardn 2595 
kuruştnn ba lıyrın al~ veriş, ~nm 
doğru 2625 kuruşıı kadar çılçmıst.ır, 
Bir ırram külçe altın 859 kunılitan 
satılmııtJr. 

Qünet Ofl~ lldndj Ak\atrı Yanı lı-ıl 
657 12~0 14~1 tfio ıar ~ 

GE.L 
Hayat 

al ı"" ına Karşı 

iri r Ahyor 
Ankara. 22 (TAN) Aylık ka
n n muayyen ve mukannen ıımt.

h t pahalılığı B Undeld vaıi -
tlerl h kkında yapılan tetkikler i
cmekted r. A lınac:ak tedbirlerin 

r nn evvel k rarlaımaııı umuınt bir 
u halindedir Parti ve hUkilmet ma
ilinde de ayni kanaat mevcuttur. 

Vcnlecek karara gore Maliye Ve
leti kap eden formalitelerin ha-

1 bnm:ısına tevesaUl edecektir. 

Devletin memurlar 1çin fcvkrılade 

~e muıılı arr kalmak iJzere sene-
bir °'13 (lneü., ınaaıı verilmesi esa

mm kabul edeceği hakkında şayi
Lır mevııims'zdır, Boyle bir tcd\li· 
n ameli b'r çare te:ıkfl otmlyeceği 

k a ti vardır. 
Bazı valiler mılham leapfara g6re 

mete muayyen tekliflerde bu -
nm ktndırlar. Bu tcklıfler gözden 

g ç:.r.lecektir. 
~~~~>--~~~· 

n s • r ıy 1 
(Ba arafı 1 lnc:tde) 

El;mcği ydlmz ba/;/mllar 
satacak 

Ekmek meselesini kat'i surette hal
"nclı: l in beled'ye tetkikler yaptır
kt!ı1 r. Bu arada dıin cuetemlzde 
redilcn bir m-ıkale belediyenin 
n d kkatinl celhrtmlş ve vali bu 
le ctrafınd:ı belediye rcls mı 

i ve lktfsııt mud rlinün bir rnpor 
ır' a cmrctml tir. 

Amerl!ta • Ja onya 
G .. r .. şme!leri ı·r 

Çıkma~a Girdi 
Nevyirk, (A.A.) - Vnşlngtond!ln 

Nevyork Herald Tribüne gazetesine 
bildirildiğıne gore, Japonya ile Bir
leşik Devletler arasındaki mtizake
relcr Japonya mihverden çrkmaia ya
rıavmadığından bir çıkma .. :ı sapmıştır. 
Bununla beraber görü,meler esna -
sıI\da mahdut bir anlaşma imkanları 
da gonııt4lmiilitÜr. 

Mı.ıhabirln dediğine gore. eğer A
merika ekonomik tahditın bir kısmı
nı kaldınrea Japonya da Hlnd.içlnl
dekl kıtalarını çekecektir Fakat böy 
le bir vaıuyetto Vıııingtonun nlyett 
Hindiı;ininin idareaini Vichy'ye ver
melç de~ildir. lı.morlka B rletik Dev 
Jetleri, Hindiçin.ide bir mah:ılli An
nnm huktlmctl kurmak n.1etinc!odir. 
Bu mahalU h!ikflmet de bir nevi bey
nelmilel kontrol ofisi ile iş birliği ya
pacaktır. 

Avrup nın istiklali 
(Baıtarafı 1 incide) 

ya blr konferans toplamak tnsav 
vurundadır, Bu beyanatı veren 
Roosevclt'in katibı Early, İngıl
tcrenın konferansa davet edilen 
milletler listesinın dışında bıra -
kılncnğını mıve etmiı,:tir. 

Roosevelt'in katibi, sözüne de 
vıım edere.k, bu habenn Cum -
hurrcisi ve Hariciye Nazırlığına, 
pek sarih sebeplerden dolayı isim 
lerinın zikrine imi im olmıyan 
muhtelif kaynaklardan geldiğtnl 
ilnve etmıştır. 

Bu konferans, ilk veya ikinci 
kiinun ayında toplanacak ve kon 
ftransa blrknç muharip millet, 
bütün mihver devletleri ve bir -
kaç ta Avrupalı bitaraf memle
ket davet ed1lccC'ktır Garp yarım 
kürcsınden hiçbir mıUct kon!e -
ransa ça rırılmıyacaı.tır, 

Bitler .. Petutn mülakatı 
Ankara, 22 (Radyo ga.ı:ete 1) 

Fuhrerln Pcta n'i gelecek haftıı bir 
goruımeye davet ettlil bildtrilmek
tedir. Oörilım iosal altındaki top
raklaruı bir yerinde vuku bulacaktır, 
Va lnrton, bu ıörüımepe liltlerin 
Petain'dcn Fransız donanmasını 1sti
yecefıni bild rmektedır Fransız do
nanmaın haklnnd ılmdlye kad:ır bir 

u G "d Merlre.ri çok rivayetler ortaya atılm15tır Şim
..,.._._._...,~._-..,..,.."'-..._1111111111 1 di bunu d:ı ihtiyat 1..-aydiyle kabul et-

i mek doğru olur. 

(Baitarnf1 1 lnoide) 
lınftalarcn sürçn bir müddet ~ar
fmda y.uv;ış ynvaıı ktmıya çrktm 
l::ın miihim tnnk kunetlcrlnin mu 
znhcretiyle diin snbah Sidi Re • 
zeg'i tutnn kuvvetlerle birleşmek 
mnl<sadiyle bir çıkış hareketi yap 
mışlD.l'dır.DUn öğle üzeri Tobruk 
mlidnfan ccnbcnnin 5 kilometre 
cenup doğusunda kuvvetle mtld.a 
fnııcdilcn bir dii man ınc\ idi ile 
civarda dnhn :ız ehemmiyetli bir 
mevzi znptecUl.nıl_ \C gtlncs bntar 
kon Tobruk kuvvetleri şiddetli 
bir mu avcmet karsısında dnimi 
tcrakkiler Jmydetmcl tc bulun -
mııstnr. 

Jludnt bölge inde Halfaya ile 
Sidi Ömer nrnsmdn ınüdnfnıı cdi· 
len movıli tutun mihver kuvvet 
!erini renber nltmn nlmnyı hedef 
giiden ·harekctimiı1 bUtiin gün 
mçmmmiyet verici bir tarzda in 
1-i§af etmiştir • 

Yelli Zelcındalılar Foı·tca
pizzo kalesine girdiler 

Kahire, 22 (A.A.) - Öğrenildiği
ne g!)re, Yeni geıandıı kıtaları Fon
c;:pı.zzo kale ıne ginr.işlcrdir. 
1'obruk mulıasaı·ası yarıl.dı 

Ncvyork, 22 (A,A,) - Kanire'üe 
salahıyctlı kaynaklıırdan bildırlldiğı
no gore, Tobruk llmanmda muhasarn 
altında bulunan Bntanya kuvvetleri 
cenup batı istikametinde muhasara 
hattını yanm&lardır. Bu hattan 5 ki
lometre kndar dı arldn bazı mevkile
ri ele geçirml& olıın İngıllz kuvvet
leri, ilerlemekte olan vo Tgbruk ce
nubunda mühim mevatkr anptetmiş 
bulunan Britanya motorlu l\ollariylc 
birle miye çalırımı hmhr, 

Di ~er tnrııttnn 8 incı İngiliz ordu-
unun harektıtı mil atı bir okilde 
ge}tJnuıkte ise de taanı.ızun tam no
tiC' !erini ölçmek iı;ln vakft hmüz 
erkendir, 

Almanlara a11i bir baskm 
Kahire, Sl2 (A.A,) ..,..... Batı çölUnde

k! yıldll'nn hıırckrtinln sürath tngillz 
kara kuvvetlerinin kısa bir muhare
beyi miltcakfP, Eladcm'dekJ ptiyük 
duvman hava meydanından bir gUn
IUk uzak mc tede bulunan Seydi 
RI e h iniş yerinin ani bir b skın ile 
ı: ptcdlldttıne olt tıaberlcrle anlaıııl
mı tır, 

İngiliz zırhlı birlikleri o kadar sfi
rııtle hareket eımı lcırdlr ki, dü ma
nm Inla yerinde bulunan ellı pilotu 
ve dlğ r askerleri ne olduğıJnu anla
mak ıı.m b1rden'>lre r dil$llluşler 
ve kendilerini nakkdr cık vesait gC'
lincıye kadar de in b r a kınlık i-
ç nde muhafaza nltm lınnu:şlarclır. 

Bugün Tol'l'ahnivı, İngiliz tayyare
lcrı t rafır d n t rruz uğrıv n, ·nış 
meyd nuıdaki 19 du ınan t.:ıyyurcsı, 

________________ __,,.,,..,,----,.--------------....,.,...----------------...-----.--------...--------------------
taarruz anında olduğu gibi, yerde sı- f rans n;n 
ralanmış olarak bulunmuştur. 

Büyük tank mulıarebesi Naıtk r • (Ba§tarah 1 incide) 
Kahire, 22 (A.A.) - Her §CY bil- bilhassa büyük faaliyet göstere -

tün BiddcUylc hül<;lim süren bü)'Uk (Ba~arafı 1 lne(do) rok bu zaferin tahakkukunda a· 
tank meydan muharebesine ba~lı bu- Fakat Almanya Avrupada ve mil olmuşlardır. 
lunuyor. Tanklar karşılıklı ate:; püs.. §Clrkta meşgul oldduğu mud- Dogu cephesinin diğer kesimle 
kürmektedir. Muharebe bu sabah detçe acele etmek zorunda riqde de derjnliğe yapılım taarruz 
yeniden başlamı.tır. Fakat dünkü değildi. Ancak Akdeniz me- larla muvaffakıyetler elde edil-
kqyıplar dolcyısiyle bugün ısttrnhat ·selesi ortaya çıktıg:ı zaman mıştir. 
eden tankların adedi daha azdır. Almanyaya Fransız donanması Alçaktan uçan tayyareler ve 

Bugün öğleden sonra Knhirede sa- Ü l k ı } I'. ı k -
lUhiyeW kaynaktan şu beyanatta bu- vem ~tem e -e erı uzım 0 aca tı. zırhlı arabalarla himaye edilen 
lunulmuş\yr: Onun ıçm Almanya Vıchy ılc an fazla miktarda dil6man kuvveti~ 
"Dlişman tnnklnrmı tııhribe devam laşmakta ac~le etmiyor, ~lınııs~p rının Lenmgrnttım çıkmak ıçın 

cd'yoruz. Hedefimiz Libyadnki Al· zam~nı bek~ı)<ordu. Hususıyle gun yaptıgı teşebbüsler akim kalmış
mıın tanklarını yok etmektir. Alman geçtikçe ~ıchy sıkışacak, Frnn a tır. Bu mi.ınasebetle on be§ dil -
ıar dof:udan batıya doğru gedik nç- sefalete duşecektı. O ~nlut Fran- mag. tankı tahrıp edilmiştir4 
mpk içın cllçrindon g leni ~ııJUTiı§ ... sndan bu musaadelerı koparmuk Cephe yarıklı 
ıar, fakat geri püskürtillml\şlcrdir. d ı. k ı l kt k a.4a o ay o aca ı. S'"-'kh 1 • .A "Of. Almaniar şanıldığma ı;öre son tıın a ı..v o m, 22 (A .) - ı11 
kadnr çaJ!Pı mıya devam etmişlerdir. Şark cephesinde harp, mevsim Stokholmdaki kanaate ı:öre1 Al -
Almmı tayyart;leri uçamıyoı· icabı, ergeç ıstikrar kesbcdeoe.k - mun kuvvotlermın V<>lokolamsk 

Kahire 22 (A.A.) _ Reuter'in Mı- tir. Kış esnasında da Almanya ve mojaisk'de a9tıkları mühim ge 
sırı:laJg muhabiri MartiI\ Hcrllhy ya.. Akdenızde harbe dcvnm edorclt diklor noticeı:ıinde, Rus ccphcsı 
zıyor~ Mısırı ve Orta Şarkı almak ıstı - dün Moskovanın batısında yarıl -

Almaplar, birbiri ardınca tlç taar- yecektir. Fakat Almanlar dnha mı§tır. Alman kuvvetleri, dogru -
ruz yapmrşlanıa da, her defasında Akdenize inmeden lngılizlcr Lib dan doğruya Moskova uzermc 
İngilizlerden çok fasla tank say!- yada büyük bir taarruz hareketi- ilerlemekte devam edzyorlnr. Al· 
ııtiyle geri püskürtülmtişlerdir. ne l>tışlaınışlardır. InEiliz donan- man kuvvetleri, Moskov~ya 85 

Kahin:de, ıııllwer lmvvı:~eıinin a- 11 k il h d malil yo arı esmı , ng ız ava kilometre mesafededirler. 
lı~amadıklan tarzcb bava yar ımın- kuvvetleri limanları çnh,..,lam z 
dan fllt\hrnı:rı olmalarının benzin ta- 'i.... y 
samtf etmek fikrinden değil, fa. hale getinnıştir. Libyada başlı - "Yenice" apuru 
kat, düşman tanarelerlpin 7erden yan İngiliz taarruzu hcdefıue var 
kıtlkabllırıek kablllyctinde oım:ımaıa - dığı takdirde Almanların Akde - Kaptanı Geliyor 
nn«ıan Uerl celdlfi sanılmaktadır. nıze hfıkım olmalan guçlcşecck - (Baatar,afı 1 incide) 

Kuvvetli yağmurlara rağmen, ıu- tir. Onun ıçm Almanıarın Fran - O b l d w 

yun kumlu topraktan ıUıiilmesl, kum il 1 ak F d sırada V@Urun u un ugq 
\u &ahalarda bıılunan lrısi111' 111yya- sa e an aşar ransız onnnma yerden bir mil açıktan geçen ve 
relerinin hareketine mini olmadığı sından ve şimali Afrika mustcm· limanımıza gelen Ikbal motörü 
halde. Deme etrafında ve diğer ırıer kkelerınden istifade etmek za - kaptan ve tayfaları torpilin pat -
k~zlerde kırımın toprak aahalarda ku manı gelmiştir. ıayı§ınl duymuşlar ve arkasından 
nılan mihver tayYare meydanları yağ İşte General Weygand'ın Ber _ bi.r su.. sUtu. ııunun yükseldiğini 
murdan balç1k çamuru haline gol.. 1 d 
dlğinden, düııman tayyareleri kalk- lin tesirıyle vazifesmden alınmn· gorrnu§ er ır. 
l?\afia ı;ahahunı:ıkta fııkat havıhmma- sı Hitlerin Mares;;ıl Petaın'le gö- Vapurla beraber batıp boğul " 
ğa mnvaffak olnmıımaktı11tır rUşmck istemesi, ~Cezayır ve ~- duklnrına ihtimal verilenler şun~ 

Te ebbüa /ngilizlerde pusa Alman askeri ve ticari he- lnrdır: . .. .. . 
Kahire 22 (A.A.) _ Bal!hlyettar yetlerinin gönderılmcsifıc teşcb- Birinci çal'kçı Alı Ozturk, Ikın 

bir membadan bildlrlldlllnc göre, Lfb bi.ıs olunmnsı bu suretle iznh ow cı çarkçı Osman İşlerkol, lostr<r 
yadllki harp iıııılyııtivl tngf\izlerfn e- lunabilir JPQ Aşhı.n, tayfa Hasan Deniz, Ali 
lindıdir. :Rommel'in v:uiycij şiın- • DenizU, Ramazım Koç, ScIAmct, 
di datıa fenadır. ma hareketi yapmain teşobl iıı et .. İı;mail, Abdurrahman 1<4lyA, SU .. 

Ingiliıı kara ve bava kuvvetleri n- mişse de vaziyc:tı hiç de ı.ıllsait de- leyman Ünal, Mustnfa, Himmot 
rl\<ı•ndıı sıkı t:, blrtff,i olmuştur ği!dJr Erkan. 

Bir Almcm generali lJldü ,,. Sof yadan verilen malünıat 

Li ya ar i 
A i 1 rf 

rnaıtar11fı 1 lnçlcfcıl 
neticesi hııklnnda emin bulundu· 
ğuna dair tesirli beyanatının tn • 
hokkuk etmekte olduğu intihan 
taşımaktadır. 

ltalyada tena ıesır 
uyandu·dı 

Ankara, 22 (Radyo gazetesi- -
Roma radyosu Libynda İngiU~lE 
rın giriştlgi harekata Sovyetle . 
rin ısrarı üzerine bn 1ndıkların 
söylemekte ve şimdi Churohill'it 
artık Stııllnle el ele verdiğim b 
lirtmektedir. 

Li'b}'ada lng:!liı har~lcfitmm .ıtalYil 
da ı;ok açı bir tesir yaptı~ı nnln~ıl· 
maktad1r Konfcranşçılnr seferber ha 
le gelmişler, halkın mllneviyatın 
arttırmağa çalıumakuıdtr. Smyoı 
Anıaldo, nutkunda geçen dda Ingi· 
liıhırhı Almıınter tarafından on gün
de gcrl Jltıldığmı şöylcmiıtiıı, B1ı nu· 
tqklAr arnı;mda hAlkı 1'<it.ii neticcyı 
alıımnnak lstiyen sözler seziliyor 
Nihayet bunun sömürge harb! oldu· 
ı:u ve neUce üzerinde ftmll olnıadığ: 
belirtilmektedir. 

l ngilterecte sevin~ 
Londrn, 22 (.A.A.) - Büyük Lib

ya mubarebes:I ve bunun Fransız Af· 
rlkn !mpnrntorluğundakt akisten 
İngiliz brısmı tnrafmdan bahis mev .. 
zuu edilmektedir. 

Gazeteler, Britanl1' ıaıvvt.-u.ennır 
Alman zrrhlı birlikleriyle ilk ~rpış
malarmda kazandıkları ilk muvnffn
kıyctt takdirle karş:ılamrıktadrrlar. 

Timcs gazetesi, bu çnı-p•::mnlanr 
neticeler! haklı sevinçleri mucip ola· 
c::ıgmı ve muharip kıtal::ırı yeni mu
vafiakıyeUcr istihsaline teşvik edece· 
ğinl ynzmııkiadll'. • 

Berlin 22 (A.A,) ...- Alman tebliği: 
Afrika şimalinde, Alman - İtalyan 

kuvvetleri, ı 9 Sontesrinc!en bcıri so
n:ıı bir cephe üzerinde külliyetli f rı
giliz zırhlı tese1d·ülleriyle şiddetli 

bir rnuh;ırrhcıye tutuşmııılıırdır, Mp
h;ırrlr devam etmektedir 

Kahire 22 ( A.A.) - Salahlyettar 
bir membadan bi1Jırildiğlne göre, Al 
manlar uimdiy kadar ımhlı kuv -
\•etlertnln yarı mı kaybctmiilerdır 

~lctlycınlara göre 

Roma 22 (A.A.) - İtalyan ordu· 
lan umumi karargllhının 538 numa
ralı t bliğ.i: Dün, gün dojjarken 
yeniden alevlenen Marm rique mu
hprebesi, bütün g\ln siddetle devam 
etmi:;tfr. 

Ankara, 22 (Rndyo gazetesi) -
İngiliz gazetelerine göre, Vichy mah
fillerinin son günlerdeki faaliyeti 
Weygand'm tekaudil. Trablusun t1-

Sofya1 22 (A.A.) - Karadeniz gnU imtihallyle ilgilidir. VJchy ma
qe batan Yenice Türk vapuru kamları Tunus ve Cezalrin, Surlye
hakkında Sofyayn gelen maluma ntn lıkıbetinc uğratılmastI\a imki\n 
ta gene, vapur, Burgazdan hare • verilmlyeceğlnl bcllı tmoktedir Vıchy 
ketınden dort saat sonra batmış- hükfımctl ıılmdlden bazı tedbirler 1-
tır, Bulgarlar, dalgaların ~iddcti- mıyn haBlıımıştır. Fran ız rıavıı Nu-

zırı Şimalt Amerlkara git'111 •ır. fü 
ne rağmen, vapurun mürettcbu- Alınıın. İtalyf!n iktısadi hcyct.ının d 
tına ynrdıma çalışmışlarsa da yal gidcC<'ği b::ıber vc-riliynr. 

20 Sonte:;rinde doğu c:eph~sinde vu 
kııa gelen muhıırehelcrin birinde pi
yade Gençrali Von Briçsen ,..,.ı..tul 
dü:;müşttir. 

Armarı kaflıpları 
Kahire ?2 (A.A.) - Şallhiycttıtr Mihvere mensup hav ve kar kuv-

bir membadan bildlrild!flne gore mlh vetleri, çetın muharebelere tuluşmuş
ve"in tank kavbı, İngilizlerin kayı- !ar, insan ve zırhlı vasıta b kı"llı~ 
b ının üç mlslid•r • \ dan dusmana ehemmiyetli z ytat ver-

Alman kum.andanı Rommd bir yar- dfrmişlcrdir. 

nız iki kişi kurtulmuştur. Tı.irk P'!!~~---------
vnpurunun kaptanı vapurun bat-
ıpasından pekaz evvel bir deni -
.zaltı gemisının peris.kopunu gör
m u..~ olduğunu bildirmi tir. 

/ki kaptan geliyor 

ıaltınm toplurıyle batan Vem 
vapurunun 12 kı ilk mur tt lı. 
tından yep,ane kurtulan !'!UV 

Maksut ile ikin<'ı kapt n Hav ul 
lalı bugun hudutt n geç r k l& 

Edırne, 22 (A.A.) - Bır df'ni - tanbula hareket etnıisl01-d r 
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~ TAKViMDEN 
~~ BiA YAPRAK 

a hap er-
Vurgunculukla Güreş, lstan~ullular, Tramvay 

/htikllrla Mücadele B~::::~~=·~"~-~~!~i~~~,~~, 
Tercümeni11 Gü9lüiü 

Yazoo: ULUNAY 

Dl.in bir mçş ekta§ml bi~e iyı. \> t arruzu bıituıı 
t ve ln ili -

n f cylemck-
ım kt rda ft1İhv~ 

u u u ile Tobruk 
il ın ic; nde mnhsur 

. d . r······-············-·-······-·--- ·-·----... ---··-··········-······-.. r. or u unun on- ' 

~ r. lı ra altında "l.h ik: ,, l "M ht k" "' . T"" k . K'" k B l v H Z . . S 1 20 ııene evvel gal!eteciliije baş-
görüııüşü - Trcımvqy geı·ine trf·l~ubüs - Proje hazır 

bab~r nrch· Gmç pır n ı 
ııdılmlarımızdan B. Sabn E;ııcl. "11; 
mcın Rpıtan,, ın meıhur eseı-lfrind. 
(S~aı:ıo (10 B~rjeralı:) ı mıınzum ~l 
ı ıık t~üme ~diyornılll ' l{ rkiH m 
jl •ine,, ta§ çıkartac k lıadar aıı 

ı n lnı iti baaarmat iı;in l:ntYli 
onu ile irtb~t 1 t ar a u e lI ın ur çesı - ope 8 ıgı ve arp engını - oyguncu, : ladığım zaman o vaktın müm-

• uç gtin- i Capulcu Vurguncu - Haymana Ovası Ne Demektir? - Tutsak Tutak ve Kölemen ,. 1 taz gıtzetl!-cilerı_nden oıan vcı ~mdi 
t n 1 n - 1. ~ ' -t ' Allahın rahmetıne kavuşmuş bulunan 

d . D i - E ki Harp Zenginleri Hakkında Bir Hatıra - ı:GUreş" Nereden Gelir ? : bir arkad~sım: . . 
kuv eU ı ıı 1. j _ Kardeşim demıı;tı ımtiyazlı ı;lr-

! rı gö ül- , ........ ••••••••••-•••••u••••••·•-••--. --···-••••••••··-··--P••••••n••••··' ketler var\ıç~n lc:orkma Bunlar bu 
u e , Alm la'.'"ln memleketin baiınd birer puılçıillu be 
rru etmek arzular~ de- "M 1 meydanları gürletiyor, ugultu - tığınız yerde otlıyorum! 1 de - Jac!ır Fakat ınızeteciler ıçın de bi-

ur ı ı n Imıs o- u ıtekir,, in su boşluklarda yµvqrlanıyor! ınıttim ki: "Harp 2enginlerini11 ti:rı tiikenmek b:lmez bir mevzu men-
e larmdan tayy e\e - türkcesi Bunların yaqındp, "sarık, şp.- gP.n g~çtikce şişıp kabaran ke - b· ıdır Hnvııdissiz kaldın mı hemen 
1 le k 1 ıbılmel rıdir, ''vurguncu,, ola- ki, nıuhtek1r,. seldi.ııtleki cırap - ~eleriqc ne kadar kar giren;e irntiya.;lı sirketleri göz onıine ~ctır. 

Buna mu ·1 kum iızerindeki İngilız bilir; "ihtikarla caları sünger gibı kof, simit ka- bizim de her ay biraz daha sa- O gün bunlardan hanımine dokun -
hava m ı1 1 mdın İngıliz tay.fa - KARAY mlicadole,, de qar ~evrek, iltifp.t saııılaçak rarıp salım kanım1zdaı1 o kmlar m111c istersen hic teı·edrli.ıı etmrrlen ka 
releri kol ylı 1a k lkablmoktcdırler. !!vurgunculuk - derecede yumuıak dıırt.tyor... kırmızı kürecikler eksiliyor; on leme sarıl. ver feryadı. Drvıınc'la h k-

Ajanslann verdn hapeılere _gör~: la gü~ş,,! Vurgunculukla gü- Adeta şıkırdayan cam bilezik - lar defterlerindeki fiyat faslın- ı;ız cıkacatmd'ln korkmıı Çünkü, ~ah 
Libya taftrruzu Am rıkadn buyuk hır ~eşmelıyız, didışmelıviz, bo - d k d r t ııettiğin tev ~oii:rı.tıluı. 13u beli ill'-
memnunlyet ve sevi ıç µyıuıdITml tır, - 1 ~ ~er ve ısı:Idayan sırça küpeler! a ne a ar zarp ame ıya l ya- lcetler burada kaldıkça ne terkos mus-
Amerika siyasi il! h fıli, ~hµ~ç~illi11 guşma ıyız; vur~uncuyu bog - Öbi.irlerinde ise ayağa vurul - paı ]arsa bızim soframızdaki ye luğu akaı. ne telefonla doiru dilriıııt 
dünkü beyanatmın y kırı b.ır i!itık - · malıyız. Ata kamçı vurmıya be- muş bukagu. ele takılmış kelep meklerden de o kadarını ttlrhet konuşabilirsin, ne de şöyle rahat ra
balde zaferler vad ttn k~n .ıtiııde- nim de gönlüm katlanmıyor; fa- çe gösterişi var. mek lazımgeliyor; onlann ka ~ hat tramvaya, tünele binmek imka
dirler. Amerika gazeteleri, Alman kat vurguncuya deynek ve sopa "İhtikar etmek,, manasına es patmalal'ı ne kadar cok giyinip pını bulabilirsin. Binaenaleyh y. :ıın
ınatbuatınm bn t ~ıı;di!rı çid~i bir degil lobut vurulsa yıne azımsa ki türkçede "ağısmak,, ve ''bul- kuşanırsa bizim çoluk çocukla~ aa ıil(~yetinde m"tlak hakh11ndır. 
surette b hsetmclen!11: t;' ~ylada t.~n- nm. Vurguncuya vur! Vurgun- damak., mastarlarına raslıyor - rımızın o kadar yolunup so - Ustçlik abonelerin de ı;ukramnı ka-
giliz muv ff kıyetlermı a u et 

1 
- cuyu vur! O hızı her rıun her k d " yunması 'cabedıvor. Onların bol J{lnmış olursun ı · şokliJJd f · tm kt d Ier ı:ı • sa - a vuı•gun. vurgun vur - l r * 

en ° te sır e e e ır 4 ~te vuruyor; yeıc vuruyor; yer mak, vurgunculuk, vurguncu,. lugu bttlm kıtlıgımız, onların * 
İkinCI• C h deıı yere vur s d k r· b . d rd . 1 Bir mübahase esnasında bu hatıra-ep e "'• uyor. ız e vu ~ k"limcleri bize daha çok yakın ey ı ızım e ımız, on arın 

run vu ' "' b mı terkos ve tramvay ıdarelerı • rana. ve bugünkü dilimize daha ızy - varlıgl izim yoklu~uınuı.. .. ~ 
1 

ve 
Dir Ofi telm-afma ıröre: İ.pgilız . Bugiınkµ 'l'ür~iye, geı;miste _ gyıı... Bu yazı esmayı üstüme sıç _ u1~11m m~d~rlçrinf \&e an atınıt 
U ~. ki h l ~ l ııve etmııtım: ta4~u Rom da ııaıete ıler ma arp erın ku~urlarını i~leml3- rattı: Harp zenginleri, Sadra - _ Rahmetli ark;ıdil§ımln so)'hı(iik-

hafilinde bir &tirn•i~ \lYandlracaktlf. mek :yoltm.~ tutmu9tur; lı~m dl~ Kanunlanmı:ı ' yasalarımız zam Talih Pasaya başvurdular, !eri doiru çıkrnııtı. Ben, ıs Hne o~ 
Ba mahafil, daha zıyade hır Alın.an - h_em ıç palıti.kada ... Ne dli poU- türkçele§tırilirken "r<ı§ı,, ' ••mur benim tekr~r sürı{iine gönderil nun dediklerirıi yaptım, Bu girketler, 
~~ ~~ mt~ etmekte i- t~&da vurgı.ınoulıık, ne iç poli- teşi,, , "mürtekıp,, , "irtikap,, mem için ayak dircdi1er. Emir imtinzluı devıım etti(i milddct1;e 

._ tik. adal VurgunQU tinine ~e ye· gibi cicili bicili sozlerin, türk - verildi bile ... Fakat koca Ziwı bizim mevaugmuz oldu. o kadar ki Bctltnden gelen diğer bir telgrafta ._... 1-' k t k ı kl l h 
i nıden yer verilmıyec ki Hı"nt or çeye yarö9ınl un arşı ı arı- Gökalp, telaşıma karşı gayet ga:ı:et~ ue er IJÜn tomar tQmar il-da şöyle derıllmekted r:-. Alman siyas • "' • kt · eli F k b 

,._ · manlarında insan etine du .. §ku' n nı bulmalıyız. Mesela "serseri,, durgun bir sesle, kımıldanına _ k .. yet me upl<ırı gelır . a at u-nıahafili, ıngilı lerio muzaffeoane bır k 1 l t gün ta\ııciirlo veı biraz da ıururla 
eda ile ikinci bir cephe tesis ettik- ap an arı nasıl birlik olup av- nın pir türkcesı ''haymana.,dır; dan bir kelimecik şöyledi: "gi soylüyoruın - by mevı:ulardaıı elh11is 
ler.ini aöyledikleritıl tebaıiız ettir - !arlarsa, engerek yılanlarının atların b&Jı bo§ gez.indikleri o- mezsinizl , ve gercekten• de gıt- de y;ılnıı ve aıı.q@Çeı tramvay kııldı. 
nıdcte fakat bunu~ garpta bir ikinci teşkilatlı akınlarla nasıl başla ~ vaya da bu sebepten haymana medim. Zira bu ulu varlık Sad- Terko& ovlerimizin, aPi\rtmtımtannu
cepherrln tesisini iatiyen Ruslann ü- nnı ezerlerse, elde kanunun en demiş ol~aklar! Ayrıca "boı razama harp zenginlerinden da- ınt\ en üııt katındi\ Qlle ıııkır ıalnr 
nıit:lcrlne v. ihtiyaçla~ tekabül ~t- keskın silahı, bunlara karşı da gezen,, ve "sürtük,, de var; ser- ha ağır basmıştı! akıyor, telefoplanmıs • şoytım k\ılA-
nıediği miita1-ıında bııluomilktadır - ayni sürgün a ık ı...ı serilig-e "boı;: geııenlik,, ve "sür- ima lnırşyn - büyiik h r intiHmla 
1-- vına ç ma4µır. .. o harp zengı'nlerı· nerededı"r, .. d .'I -·, ~ Vurgun k nlr • tUklug,, ...ıemiye dilnni~ neden •• i&liY<>r, yalm:ı tehir dahıhn ' "''" ' 

Ba taarruzun netkeshıtn - Chtit'
clıill'in de dımkü nutkunda tebaru:ı: 
ettirdiği gıöi - buyük mikyasta, mo
tôrlu ve zırhh kuvvetler ar smda vu
kua gelecek ol n ilk muhim çarpış
tnada taayyün ed c · ve peni kuv-
9etlerl-o takvi;,e edıldiği zannedilen 
Tobruk'un, rlcat eden Alman - İtalyan 
kuvvetlerine yandan darbeler vµr -
ınak hususunda milhlm bir rol oynı
Yacağı tahmin ed"lmekted·r, 

cu avına çı m~ mevsı- .,. ff•• ~ı·mdı" "· Evet, ben bıraktıkları ki d ki · f ...ı 1 1 · varmıyor? Göı: süzerek, dudak " en ücra kasabalarda tanı ı arımız-mın en ay\ta 1
• uzumlu sporu- yerde otlmıorurn, on1an ise, cok la bile yanımuıdakl bir insanlA ko-dur Vurguncunun t .. · bükerek, tiksinme go .. stererek ~J 

· pos U uzerı- crec.meden, ölüm meleg-i önleri- nuşur gibı lı:onu11nyoı-uz. Bu idareler ne yaslanıp oubugum t··ıt·· .. alışılır mı, efendim?., dıyor - h k. . . 
uzu u ur ne düsüp kösemenlik ederek "çin ne bir tek ııi ayetimız 'Var, ne 

düğümüz av dönuşleri np keyif- lar. Alıitlır! Hem, dedenin "ser mezbF.thaya sıiri.il:;leı;Hgi içfn, dis de bir tek şikbet mektubu alıyo -
li olacak! Ne keyifli olacak yi- seriıı ya alı~tıgından ve dilinın !erinin arasmda bir tutam harp ruz. Fakat ya 1u tramvay, ya şu tü-
ne 0 enbolik ma·ı1ada d lan "fri3"ider,, le ''vantilator,, e yat- nel. Hallrm bu bahisteki aılnntısı 211 -,. uvar yoncası. kellelerini "'dalet kasa-mız onl i i b 1 k tı'"ndan daha kolay! "Elastikiy- • .. yd evvel n~ idise timdi yine o. Ne ı arın s vr oynuz u a-

6
' bının eline verdiler,· Sürurinin: •'·sı"ldi. ne d• hafifledı' fa t"slarnvle s·· ı · t ı yet,, ye.rina ''esneklik,, i pek gti • "" .. 

r• c •,, Us oyıp UZ anmı.ş Kel Memiş gelmemişe döndü cihana Ne olacak btı i'-' bela? İstanbul de ·ıerı·n· da t - zel alabiliriz. Ve "Elfı.stik.ı,, ve- ,... rı l çar (Ja a~ ıgınua J şad tıııyfl halkı bu dorUcrden kurtulanuyacak, 
gün! r~~ "eımek,,~. Ne kuıa, ne çe- tarihiyle anlattığı gibi adsız, ınırwıl<ımıncatl mı? 

+ + v · sansız ve esersiz hiç oldular! 4' ,f. 

yine ııııhll ile ı;ehir harici yolları ta
~ip etmek ımret:yle Bebek r Kara 
kciy, Karaköy - füitl\ıcıe, Sııtıuce -
Siell hatlan çevreliyecekti . Bunn

u t amvay eeb ke ıse yennı Trıı
lrybuiilere terkede ektir. 

Trcleybüsler tıpkı tr-.ımvay gıbi ha 
vai halt n cereyan al n b"r nevi o
tobu leıd'r Bu otobusler h r ne ka
dar, havadan cereyan ah lar sa da 
hattın sağ ve sol tarafl nndaJl be
cr met e kadar açılabilırlır Hattl 

hunları tramvay hatlarını kaldırma -
dan liletmeğe ba~lamak, lı!llhare 
tramv ylıırı muhite almalı: da mUm• 
kundür Qu takdirde ayııi h t ıiu 
rinde ışliyen bir Trelcybusiın önilne 
tra11way teeadi.if etmiş olsa bile Tı·~ 
le.vbıis arşasım yani telden cereyan 
lan kısmım indirip b" az sai vey 

sola geÇillek &metiyle tr mvayın o 
nı.ine ıe&İP yoluna devam edebilır. 
Çunkit Treleyb\islerin cereyun al 
madan iki kilometre kadar yol yapabi
lecek tesıs:ıtları da vardır. 

1'rele:v!ıüııler lbtık tekerleklidir, 
Bunun için ray döşemege lu:ıum yok 
tur. Tramvaya nazaran fayd lan da
hıı iktisadi. daha eüratlı oluş1an, ce
reyan kesilince hareketsiz kalıp :ıa -
man kaybettlrmemeleri, ray üzerinde 
işlemedikleri ic;in her han1Ji bir cere
Jan intikamda veyııhut her hangi bir 
Arıza vukuunda oldukları yerde ka
lıp yolu tıka!llnınalal'ıdrr, Şehirde Tre 
lı;ybiis işletebilmek için mevcut hatlar 
dıı yıırıılacak tadilat havadaki elekt
rik tellerinin yanma bir de menfi ce
reyan teli ko~tan lb"rettir. Tre
leybüslcr ıki ve tek katlı olarak inşa 
edilirler, İki katlı arabRlDr 70, tele 
kpth arabalar da SO yolcu alır1ar Bi
~ım şimd"ki Bebek - Eminömü, Ş'şli -
Tünel, Yediku1e - Eminönü, Top
kşpı - Emipönü, Edimekapı .. Eml
nönu, Ortııköy - Akııaray, Besilrta, -
Fatfü hatlarında tift katlı, diger yo
kµşlu hatlarda da tek k tlı Treley
bU11lef işliyobllecektir. 

Bu Troleybıiılor işJemeıe baıtla -
dıkt.n ııonra da mevcut tramvay hat 
ları poydorpey kaldınlarak ıohrin 
rnuhithıe ..-hnacak, bu suretle ,ehrin 
merk•:r.i seri nıılcil vautaaına, aanayl 
mırıtalra11 haline 1Jelmıkte olan t•h
r.in IJlllhiti dt! bi; tramvay şebekeal
n~ kavu:; caktır. 

m ndrr da yğr{l ıyonmış. 

Anlarım Bahusus esen o mep 
"Nop, me' , t\radımn butin ml 
nasını ifade çden: 'İstemel\11 Ek 
olsµn,,. Qıbı p:r.el bulunın\lf U.b 
lırle terçume ed yorıaa hak kaWD ij 
rine yorucu ve u~fllfitlrıa ttir ıı a 
mıı demektir. Zıra yal>ancılıtı mtt~
kün olduiu kadar lüsaettirllme• 
ıutiyle b r tercüme yapmak zor i 

tir Hatti dah iler·sm~ gidCJ o~ di 
ycbllirım ki "telıf kadar,, bellli te 
Uften de l'\içtür ve bµ r!içlüiü ı! 
t:uııın ııcbep metne aadılı: kalmak ki' 
r;usudıır :f3öyle almayıp da her lmn 
gl b r eıcr - bir çoklı.ıonın npt i 
ıhı - ayrıen dejil "mealen,, tercijme 

edilirse lıir gilçlti~ kalmaz; fakat o 
:.:aman ortada eser de gbpu. 

Terc:ume eser, bailıdır; lrontı'Ql 
tab1dır. Ufak bir anlamamazlık terci 
me edeni muvaffakınt§i~l\ie 4ü•\ı -
rUr Mesela dığer bir pirin yine 

zmen Bodler'den terdirne ett1ii b 
şiı var ki tercumesinden bir c\Uft1e 
n n manasını anlamadığı ıönilü"!l'W't 

İçı la boue eat faite de noa pleura 
Mısramı 9air: 
Çamur, geı:yaıı burad;,. 
Dıye tercüme etmiı. Halbuld bgana 

aynen tercümesi ıudur: 
' Burada çamUt' gözya~lanmız~ ,._ 

pılmııtır .,, 

Goru\\iyçır ki her hıınıri "5r tu
cumeri kglı:ı;,c k(!ntrı:ıt edebili1orus 

V•lçtiylc edebi pir eaerm \trci.Unofi 
tanınmı!i edipler araaında bir nııı.a 
bıı!Ç mevı:yu olurdu. Me•ell "lA 
Martin,, in bi; eserini biliriPı ki h• 
Hıiı;çyin Cahit Yalçm, ll'1111 

.. m•• 
hum Nuri Soyda ten:Um• ttmiılsr • 
di. O ıı:aman N\lri Şey"illlll tore\Up
ı>i pir mııvaff akıy~t ıibi ıleri ı\if\ib 
111u,tü. Şimcli nadir olan ba ldtobı 
~eı;erıt rde ~i!~f\aflarda t'ı;adiiftQ b!P
dum, birnz okudutll ve "tetabu .. • "' 
iıafat , lam lıoıilllatl bu tın;iimm hiG 
befenmedim, Bana Mısırlı Kimi! 'Pa.. 
şanın Tclemak tm;:iımeıi gibi düiilta
lu ve yapma ifadeli a;dc;li, To•WWMI 
cl!ki liıenla mı lı:olaydJ? Yokta ...... 
ıünkü li!ianla mı kolud~ 

Bana kalırsa esld lisanla teroOMe 
daha kolflYW. Eldo tabirleri ıman:ia 
olsun olma .. n QllaııalıUtoejinü ..... 

Bu ta rruz, muvaffakıyetle netice
lendiği takdirde, tevlit edeceği neti
celer §U suretle hülasa edilebil!r~ 
Mısır, kati olarak ıatill tehdidln

den kurtul caktır. 

''Er9ed,,e niçin "ergin,, ve ''e-

Aclma yerinde gerektir; ri gin., denilmesin'? "erşed ev - • " 
"merhametten maraz ha~ lat., yerine ··erı~gin oğul!,, ne uı kl ·· ? 

Prc>je tasvip edilmiı g'bldlr. Fa· 
kat tıtbik mevkiine konulması şlm-

9ramvay umum miıdurıi HuUli li:· dilik m\imkun değildir. Ha bin bit
bır arapça ve fiu"s1;e vf\f'dl. Ora. 

dıuı ie;te<ı limiz O.bir! •eçer, Jı:onrdık,. 
Cümle ne kadar güç anlaşılırsa o U
dar yazanın inıadakl maharetiae Mıı 
gışl nırq1 

Ingilizler Tunuııtan lııkenderiye:ve 
kadar b tün S mali Afrika aahilleri
rıe ve ü ]erine malik olmaları neti
cesi Akden'zln c nup bölgelerinde 
!.aıtı bi; hakimiyet tesis edecekler ve 
bu ııuretlo İngiltere w Amerikadan 
kalkan kafilelerin buyuk bir emniyet 
içinde orta prk limanlaıma &elme
ler;i miimkün olacaktır. 

İtalyanın Vaziyeti: 
H•bqjwtandım ııonra Shnali Afri-

lı:adakl İtalyq kuvvetlerinin 
tasfiyesi, nkmtı içinde olduğu söyle
nen 1t Jy n milleti üzerinde derin bir 
te r y pacak ve bu •~yet l~lte
renin İtalya De münferit ııulb :yap
ı:nak ımklnım çoğaltaçaktir, 
~iliz kuvvetlennin T\Jlluı hudu -
auna day nmalan, son zamanlarda 
!;ok kuvvetlenen Hür Fransız hare~
tını Sıman Afrika müstemlekelerin
de de takviye edecek v~ Vichy bükı'.i
nıetıni Almanya ile aııkerl bir ~ bir
liği J"llPtDJtlrtan alıkoyacaktır. 

Bütün dilnyada Almanyanm nihai 
~ere kavuemıyacağı kanaatfnl ktıv-
1~ bitarşf memleketleri 
;ıı.ııgıaaıe - 4nıerika - Scw,ıet bloku
na +.tema ........... 7fl'IBI ettirecek, belki de Fin
tlnda:,x 8UDı yapmağa sevkedecektir. 

BQ ııravıtffakıyet, iki bakımdan 
Sov)'Cdere bir yardım teı;Jdl edecolı:
ttt: AkcJen.iz JllQIU ile daha çok bıµ-p 
ınalzemesinin g6nderilebilmesi ve 
~ki Alman ., Ital:yan kuvvetle-
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ıal OllU'., derler. Bu ıoz sanki güztıl! vurgunc u a gureş. 
VUrannou ı·çın· "'o"ylenmı·...tll'· •. "o- B" " i b" ,. ı· "Güreş' burada p<>k e-• - ,... ır es r,, ve ır esaret,, ır . d d" f k ~.:ı k" nu yere sermezcıen yataga "'erı· _ t Til k d b yerm e ır ve ren Çl.ve ı .. .. t~ turmuşu2... r çe e unun "l t k ı d lecok olan sensın,, manasına... ll utte,, un am ·arşı ıgı ır. ayn ayn yerle!'de ku anılacak, F nkl ı ı d ııı. Gece. n harpte, başk"' memle- .1 b re er oy e yer er e. mese a - ... dı e zenginlik verecek ilci, el- l ;1 k h ketler halkı. harp vurguncula _ verem i e, sıtma "le, UY u as-

, ki de üç karşılığı duruyor: sa- t ı -· ı b""t'" b ı·ıı ı rına "köpek balı><., <>d}ru ver _ uh a ıgıy e, u un e a , zarar ı, 
E\+,ı .. tın alınmış uşak veya uşak r k .. · ı ı ı 1 mişlerdi. Bıze ancak "harp zen- 1 yı ıcı, guç ış er e, sa gın ar ve 

gıru. . d~A;...+ı-:ı "A d 1 K lu herhangi bir adam "Kö e • azgınlarla ugraşm1ya ''güreş,, 
" C\4U. ·~er. na o U a ~ kul,, dur; harp esirine, tek ke-

zaskeri,, , "D<>r;;.,"'a"'de ..,g-a"• . kelimesini yakıştırmışlardır. Ha .. ....... .. .. ... ,, lime olarak "tutsak,, denir; bır f ı ı ·· d ı gibi bu, adeta, öilünu"' lecek bı"r yatın ena şart arı i e muca e e 
~ de "tutak,, kelimesi var ki, kan k - d "l t 1 · rütbe ve ünvan oldu· harp "en- arşılıgı a u te pour a vıe -

• .. lı "rehine,, devrinde bulunu - h ·· · d" B k l' ginlerine selama durduk, karsı- ayat gureşı., ır. u e ıme 
" <:urnuza, o kelimeyi pek sık kul "G.. k t ı d l" larında yerlere kapandık. Bu se ,,.. ur = uvve ,. as ın an ge ır: 

lanı"unıza göre bize pek lüzum ·· k ·· ı:~ı. · fer "harp ıengini,, yoktu!',' "vur -:t gureşme , gurgen, gur UJ\.ı gur-
ludur; "rehine,, nin türkçesi - 1 k ·· ·· 1t .. d ·· ı N .. gu. ncu,, vardır. "Vurguncu,, , eme . guru u e oy e... e gu-
dir: "Tutaklardan ellı kişi kur 1 ·· b.. k 1. 1 ı bll' rütbeye benzemiyor; morar ze , ne gur uz e ıme er. 

mı.ş bir kırbaç izını, bir k-ara şuna dizitmiftir,, cümlesi su ka Vurguncu? 
~ tılmamış türkçe oluyor. Yaban- . 

damgayı andırıyor, "Vurgun _ cı istilisına, "basu,, ya uğrayan J.şte güreşecegımizin adı bu-
cu.,1 yu, basına sırmalı agel, ~ır- bir memleket "Kölemenlik,, ha dur. Bir memesınden kan, bir 
tma bir Jpek maşlah giydirerek memesinden ırin akan dev ana
"muhtekir,, yapmıyalım, Bu lindedir ve istilacılara yardım sm.ın adı! -İngiliz liralanndaki 

edenlerin adı "Kölemen,, dir. 
isimle bir a§iret şeyhi ~vuru "Kölemen bir hükumet,, dedi- kargılı binicinin ezdigi. mızrak 
takınıyor, fazla kurumlaru.yor. ladıgı ejderhanın adıl "Muhte -

Vurguncu! ğimiz vakit 0 duruma dü mi.ıs kir,, kelimesiyle süsledigimiz, 
İşte a:iıl adı budur. Yüzüne zavallı bir hükiımeti kısa yol - ünüorma ıgiydirdiguniz hort -

k dan ne iyi anlatmış oluyoruz! · 
11 blt' t.okat gibi çarpaca , yana - İçimizde bunu da beğenmiyecek lağın adı! z türkçe ku anma-

ğına yapışacak ve yer bıraka - var mıdır? nuı tam yerini bulduk. 
cak öz t'Qrkçe adı! Bir muhtekirin dükkanını ka 

Ceplerimizden öteberi carpa- * * pattığımıı ızaman, inmi§ kepenk 
ına "yankesici., deriz; evlerden Geçen cihan harbinin son lerin üstüne iri harflerle şu ya-
eşya çalana "hırsız,, deriz; yol senesinde (harp zengi _ zıyı asalım: (Vurauncu!) ... Lü -
kesip mal alana "soyguncu,, ' ni) başlığiyle (Yeni 111ecmua)nın zumlu gtnıirsek göğsiı.ne de o· 
cana kıyana "haydut., deriz; başına ya2lChğım bir hafta ko - yaftayı y~pıftırabılim: (Vur -
yangından şunu, bunu aşırana nuşmaaında [yirmi üç ıene aon- gwıcu!) darağacına giderken ol
"çapulclltt deriz. "vurguncu,, da ra, bir bqka gazetede, işte yi- masa bile, hiç değilse, sürgün 
herkesin zorluga düştüğü, şaş - ne o ifi Y•PIYONm; yani bırak- veya zindan yolunu tutarken! 
kmlığa uğradıgı, yokluk ve dar_,_.._ ____ __,_,,_ ...................... - ......... --. .......... ----.-~----
lıkla karşılaştıgı, ne yapa - \ ••••••• 
cağım bilemedigı bir sırada, du- -·•••••••••••••••-, 
manlı havada ve bulanık suda B U G O N 
fırsm düsürerek bire bin karla 

halkı soymayı sanat haline ge - t~ m 
dır; ''vurgun vurmak,, onun iji-
tiren katı yürekli sefilin ınf"t1- ı~ ~ 
dir. Nezakethl muhtekir haıretg O. : 
lerinin de artık türkçe adını ko 

Bütün l•tanbul Halkınuı 
SeDe Seve GlJrüp Alkış
lıuııc,.ğı Nelia Bir Film 

r.~~=cu!~ulagma okuyalım. 5M~•MEYE~ 1$1K 
ta::a;~:;~~~;~~~? :ı~ "'" " 
lücü ve gönül acıcı kelimeler -
dir bunlar! Arapçadaki babı -
na uydurarak nerede ise vur -
guneular "ihtikar,, dan ''ifti ~ 
har,, edecekler ve "muhteki?,, 
den "müftehir,, olacaklar! "if -
tial., ve "müfteil,, bır yana dur
sun... Bize başka seste, baıka 
kalıpta, başka tonda, bütün öf
kemizi ve hıncımızı anla~n 
sert, katı, tok, zorlu bir kelime 
lazım: 

- Vurguncu! ....... 
Vurguncu, soyguncu, çapul 

cu, bozguncu? Ve vur -
gun. soygun, çapul, bozgun? 
Goıdunuz mu, korkunclugu 
hem sesinde, hem seklinde du~ 
yulup gôninen diri kara keli -
meleri! Soylerken nasıl <ia in
sanın ıcinı sarsıp cıgerlerinde 
gümlüyor; kubbeleri inletip 

s 
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HATIRASI EBEDiYEN UNUTAMIYACAÖll'ill: •i~ FİLİM 

Bugun seanslnr 11 de başlar. 1 . ,ı 

f Kızım Duymasın 
Türk(e Sözlü Arabça Şarkılı Yüksek Ailevi Filmi 

ÇEMBERLİT AŞ Sinemasında 
Büyük muva fakıyetl" de m etmektedir, 

Ma meler ıro. t il den Stibaren boşlıyacaktır 

rem: 
- Haklısmu dedi. Fakat .. das 

gôrünü11ti11e ıröre ha1rheın19. le .P 
rünüııüne IJÖre de his bakhyuı . Kıp 
ili\Cası şu: Biz, tramvayları bu1Jtin 
gôrdüğunüz halde ele aldık. Bu tram 
vşylar bugün ne jatı dün de o idı. 

Pek tabi olaralc dünkü 11kiyot bu
ıiın de devam etti. Terkoıla teltıfon 
hciyle değll, Bu şirketlerin imtiyazla· 
rı satın ııhndığı unum yeııi idare 
Jer noltsanlan ırördüler, icap eden mal 
zeıneyi getirttilor Ye yepyeni bir H
beke kurarak halkın şiklyeU;ri11i ön
leqiler. Jliz de tramvayı ele alınca bq 
te~ebbüaU yaptık, fakat harp patladı, 
teşebbıiıleriıniJİ tahallkuk ettireme -
dil(. 
Halkın bu belidan kurtarılması i

ıino gelince, bu&lin için bir ııy ya
pamamakla beraber yarın için halkı 
tramvay belasından llurt11mıayı dıı
ıiınmüyor deill!z. Bunun için de ge
niş bir proje hazırla(bk. Sizi biıum 
müteharrik mal&"'1e ınildür\imUz mü
hendis Abdülka(!irle 11örüıt\ire1lm de 
ıizc bu hµauıota izah~t verıın. 
Tramvay bugün icıin çok Hri ve çok 
{lğır bir vaaıt~dır. Şehrin hiç de
filao ınerieııini by vaartacı.n 1curt14r .. 
mak lizım~hr. Bu do bunq düşiln\i
yorıı•. Anca!{ bga;ii"U" şartlım tıuıav 
vur\ıPl\UIU tahakkuk ottirmok imka-

* * ıetanbullu yıllardanberi çektiği tram 
Vll7 belisıpdan kurtıwaealı: olan 

ve bu husustaki prejeyi huırhyan 

mühendis Abdülkadir ile konuşnyo -
rum. 

- 'fraıııvaylan merkezden almak, 
muhite yerleştirmek 'istiyoruz diyor. 
f;eltri F:ıninönü - Eyüp, şehir hari
cindep ıecmek auretiyle, Jj:yi\p - Ye· 
dikulı, tanıameq 111\hilc!en 1Jeçmek ü
ııen Ytdikule .. Eminönü hiltl&rı ve 

meaini bcılclemelı: lbmıdır. Ha p b 
tip do normal vaziyet avdet edinco 
lt• Pl'oi.m4n t•tbilri kolay olacak. al
tı !tYhk b"r Jııman zarfında bug(inlrii 
tr.tmvaY hatlımndıt Treleybuılerin 
letilmeınne bşşla abilcçektir. Da tak 
Q rcle do şehir halin tramvay belAam
dnıt kurtulıtcıı~. sis de yirmi be' se· 
ııelik mıvıuunıızu kaybetmiş olacak
tınıı.. 

iQZQC 
Said KESLER 

H lbı;ıkı fimdi öyle mı"? Ewdl ,... 
z1 laıçak cümlel-1'1 tAbirl•r açık oı... 
cak, tilrkı;o ol•cak, "nni .. ~ 
tlbir d~gıl, izıfet ...,ah•t llfmt tep-o 
k bi b:le kullanılqııyacak; b"' Pıt .. 
menın t m kar111ıiı kon~; ~ 
lerd'11, lüzumsuz "Mci',. .k:rdm .... 
bul\lll!IUJacak. 

Bııtün bu kayıtlara riayet ~ 
T E ş E K K Ü R b r eseri dilimize ~viııMll.. ~ 

Scıvıuli babamız. ailemır ve ağııboYWıiz Dr kolay Qcıiilcl!.r. 
l\Turl O~man Ereni '(ıastaltltı e&naıındı büyük 
bir ilıt•111am Vf< ~ı;fkatla t•dııvi ederek lrurunı Ve itte t:nı ZQfluk dol.,no.tec!lr H 
rnu1 huıoaunda r.ok yil!n•I( gayret ve ~1111;1 bazı muharrırlerimiz urcümeJC a,.. 
nrfeden !Hıua OcMral Tevfık Saflam ve 
be !ıclıim lCll mı talın almak llJere lılitlln ıamıyaralı:, geçen gün Olilllall Cemal 
bekim me5lekta5 ve arkada larma m\i fik ve Kaygılının ded!if gJli ~ Jll. 
çılrıhn ba, hem ;re, heın~lre ve bastabılttc1- ğ d ._ bil" '---.111.--1-..r 
lııra, ~enue menııimnıe ı ir,ı. •den Vll aer lı a aımı İifo, •il inden _..~anuı. 
oh,crı ııerck yazı ile ac ~lnmı ı v~ ın•ttmı kontrqlaüı terçthneye riıd .. adapt19oı 
misi pay! an muhterem dostlara •e llha yon,, 0 Veftlliılcrdir, hattt ba ~ jb.. 
ııı•rhum hakkında çok bii:ınik lcadi ln&1l k 
eli teren ıı er arki!d~ l;ınnn d rin minnet • t!karmı masur göstermek lda: 
f krınalr mıEm arz nı sayın guctcn n ta. Ol Jıba da ılıddlr l&ıq:m 

vanutunıı ıi a ederi•. D lılerd" Halb"ı..: '- -- -
Ail"i :ı;: ine Eren J(arde i Milnlr ı;; en em 1

• '""' ""' -- -
Enl~ıc ı Necmettin o lcç lara uypn ıelmeai icin 1111 pldıa 

• • •• • • • •• • •"' • • .. • • • .. • • • • • konulmııın lbımdt: 
ŞEHiR TlY ATROSU pı kira da llıtlktr ~ 

DRAN KJSMJ: G ndO JS.30. Ak am 20.30 da ızı=--ııııı:=111!!!!1-11:;;;1=ıııı;:::1"1i;;mm:=--• 
MF.RD1VINDı;: lllR llilK 

DRAM KlSMl · S~at U O Aham 20.30 dı 
'KOR DOVUiiU 

•••••••••••••••••••••••• 
Bir gören bir daha görüyor. 411\, 

Kahkahalar Filmi 

ZiNCiRLEME 
AŞK 

Fransız artistlerinin IAtUr;Htti 
TRAMEL - PAUL~Y • 

MIRELLE PERRY SiONEL - llb 
lılveten : Türk Saılyle lz:mlr 

ELHMRA Sinemaıında 
Bugun Mat 11 de tenzılfıtlı matme ,_ 

,. Baştan Nihayete Kadar GörUlmemii Bir Heyecan ... 
Atl'latılamıyan Meraklı Bir Sergüzeşt .... Esrar •••• 

Dl!HŞETLI BiR MEVZU 

s·ot-t $AHiD 
M E L E K Sinemasında .......... ~---~--............... , Yakında 

•Bugün Sinemassnda 

Leny Marenbech ve Jogan Riemann 
Tarafından yaratılan ve Orijinal Moyzuu ile bir yenilik teşkil eden . 

ERKEKLER NEYi SEYEHLER1 
,ıtıMhıdı; l(adı"lar Naaıl Tethlr Ediyorlar? •• 

Şıklık ... Şuhluk .•. ve Aşk Mektebı ... 
Her kadın hoşa gıtmek usultinu b"lse bo nmalara son 

M~'elelerlnl gözleriniz önünde c nlanacakbr. 
veril11. 

'ı•••••D Matineler bu ün t 11 de bat&ar ••••••" 

Mukaddes Yalan 
(Die Barmherzige Lüge) 

fi1nıinde 

Ş A R 1 
Slıı.maane kopn .eylrsUerl 

ıa1Ye\melct1dlr, 
Bugün saat 1l de t.emflltll matine 

' 
KADIN 

KAL B 1. 
Tlirkge 8Nlii •GyUk Hayat ve 

AfK ROMANI 

TAKSIM 
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ASKERİ VAZI YET 
(Baıtarafı 1 incide) ı askerler kışı burada muhafazalı bi-

Jcfne düşen dü$1llanın denizden yar- n tar içinde geçırebı1irler, Fakat 
gormesine de imkan olmadıgı i- Moskovayı alamazlarsa kışı açıkta ge 
buradaki kuvvetler ya esir ola- çırmck zorunda kalırlar ki, geceleri 

~ veya ımha cdlleceklerdır, Bu sıfırın altında 4'0 - SO derecede açıkta 
-.retle lngılizler Almanlardnn öğ- yatmak hır orduyu mahvn klifidir. 0-
ediklcri ımha harbi taktiğim bizza• nun içın Almanlar ya Moskovayı ala

onlara karşı tatbik etmeğe çalışıyor- caklar, yahut da buradaki kuvvetle
Jar demektır. rinı gen çekerek kışlıklara yerleşti

Lıbyadaki İngiliz taarruzunda ka- receklerdir. 
ta. hava ve deniz kuvvetleri hep '.:lir Rostov uzenne yapılan tazyikin mi 
lilıte çalışmaktadır, Şimdiki halde nası meydandadır. Bıırada Almanlar 
'ilanda hava ustünlügunün Ingi)izlerin Kafkas yolunu açmağa çalışıyorlar. 
elinde olduğu anlaşılıyor. Amer"ka- Fakat Mareşal Timoçenkonun geçen 

gelen yeni sistem tayyareler de boş zamandan istifade ederek burada 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
harbe iitiralı: etmektedir. Geçen ~ni mudafaa hatları tesis ettiği an

bir kaç gün içinde cereyan eden ha- laşıhyor Çiınku bir haftadanbcri ya
- muharebelerinde İngihzfet daha pılan taarruzlar hali bir neice verme
Mlymc faaliyet gôsterm'şlerdir. Aynı miş, muharebe şiddetini kaybetme -
samanda Deme, Bardia, Bıngazi, m ştır, 

NEVRAL.Jt, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI· DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

!!'rablus rnnanıan ile Napoli, Mesına Kırımdaki muharebeler Siv.aetopol 
~ Br.cndiziyi bombardıman etmiş - onundc toplanmıştır, Kerç'fo zaptın
lercfir. Bu surctk duşmanm Afr:ka- dan sonra Almanlar Kırım yarun a

)'eni koYVetler ve malzeme gön- d"sına hakim olmuşlar demektir. 
mrmesıne meydan vermemeğe çalış- Sivastopolun alınmamış olması, Al
ıbairtadırlaf' Hava kuvvet1erinin bu manlarm Kırımdan askeri hır üs ola
faaliyetine mftvazi olnrak İngiliz do- rak istifade etmelerine mini değild:r. 
,. ... ıası da denizleri taramakt.ı ve s:vastopol çok mustahkem bir yer ol
ltat7an ~urlarının ş:mali Afrıkaya duğu için uzun muddet mukavemet 

Yeni Tab'ı Çıktı. 

i zzet Kemal ERKSAL 

' ' ,. TAKSIM: KRISTAL'de• 

~ne mini olmaktadırlar edebilir, 
Görülü)"Or ki bu defa İngili;ler Kerçt'en sonra Almanların karşı 

hn minasbte bazıı+.ınımş olarak bu s:ıhile geçerek Nevorosisk limanına 
iaaııaza başlamışlardır ve Başvekil ve Kafkasyaya doğru uzanmak iste
Cban:hiJPin dcd:ği gibi, İngıliz kuv- yecekleri tahmin olur.abilir, Fakat 
-.tJed Dk defa olarak modem silih- Kerç'in karşısında burnu dar müdafa
llıta bül'fik !ıfr harbe gfrisntlşlccdir. aya çok elverişli bir yerdir. Timo-
. .a....J. ·-ı.-:-..ı- · çenko burasını 1.0 kilometre derinli-
ıvı-- Cl!parc;ou~ ğine tahkim etmişt;r. Hatti buradiaa 

a-.k cepbesindıe Jraimer '"" <;armn' 
lmVsimi bitmtııf, her tarafta don beş
Januş, l'Crieı" katılaşmıı;. neh:rlcr buz 

~f!ttılmıaftur. Almanlar ha.anın ve yer
lerin bu müsaadesinden hıifade ede
rek dcrlDI Moskova ve Rostov isti
bmetlerinde yeni büyük taarruzlara 
bqlamışlardır_ Ve son gelen bir ha
bere gore de Rostov Almanlar tara
fından inal edilmiştir, 

Moslı:oır.a cephesindeM taatTtu: şi
mal 'babMnda Katinin, batıda Voto
lı:olamsk w cenupta Tuta üzerinden 
7&Plhmı, Dk günlerde Kafınin ve Vo
lokolamıılı: kestnılcrindeki taarruzlar 
lllamıete airanlrmştır. Tula'mki mu
'larebe blU devam etmekcdir Bu

Norosısk'e kadar uzanan bütün sa
ha torpillenm~ ve k~endirilmit
tir Kerç'ten karşı sahile S kilometre
lik mesafe vardır. Almanlar bu dar 
boğazı ge<:ebilmek içın df!niz vasıta
larına malik degıldirler. Paraşütlerle 
asker indırmenin de Sovyet toprak
lannda mümkün olmadığı tecrübe !le 
sabit olmuştur. Onun için Alman
ların buradan karşıya eeçmeleri ko
lay olmıyacaktır. 

Libya'da ki HarekG'İ' 

lnkiıaf Ediyor 

KİMYA 
Lise son smıf Edebiyat Kolu için 

.~~i~AP 
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Ktr~~~~ı 1 
~·--_. ___ ı 

'stanbul levazım Amirli(jt 

Satınalma Komisyonu İlônları 

15 gun zarfrnda defaten teslım şar
tiyle 10 ton kadar sabun alınacnkhr. 
Pazarlıkla eksılt.mesı 28111/941 Çnr
~amba gunu saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin kati 
teminatlariyle belli saatte komisyo-
na ge~lerl, {393 - 10276) -On beş gun zarfında dcfaten tes
lim şartiyle 1 O ton kadar zeytın yagı 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesı 'M>/ 
11/941 Çarşamba gunll saat 14,30 da 
Tophanede L\', Amirlığı satm alma 

'"'8. A1man kuvvetleri bir ~ Sov
e hatlaımda b:r gedik açmağa da 
11iYaffak olmuş, fakat Ruslar karşı 
icumlaıla bu gediği kapatınağa mu
affa1ı:: olmuşlardır. Bununla bcra
ıer harada bilttin cephe boyunca Aı
nnlar bir miktar aatzi kaZ<ll11llış -
ard!t,. 

(Başı 3 üncüde) komisyonunda yapılacaktır. İsteklile-
rinin tasfiyesi neticesi serbest kala- rin kati temtnaUnriyle belli s::ıattc 
cak olan 1ngilir ordusunun bır kıs- komisyona gelmeleri. (395 - 102789 

.Mmadfatuı Moskonyı atmak için 
ba lı:adar gayret sarfetmelennin ve 
oa derece fedakarlığı göae almalan
nm en biiyu"'k sebebi bu böl~deki as
crJerinf barındıracak bir J"Cl' temini

j.dir: llıfoskova alınırsa, bu cephedeki 

IULMACA 
ıt a ' 5 e ' 9 

SOLDAN SAGA: ı - MQıeı IJuh:ııe -
~li bir laf 2 - Dört yanı ıı.ııdar _ 
lUr zamir - Yllce 3 - Jlurabbt - Al
.alttan 6il 4 - Ara balını 5 - Kabile -
Giydir~ - Y6netmek 7 - Bir M7I Ver 
met:: - Er'lcelı: 1 - Şier - Tcnıi. Baki ol 
.. ıı: 9 - Ezıyet, eda - Cilt değil. 

YUJCAllfDAN AŞ4Gl::ı 1 - Latıfe - Bir 
- 2 - Glitmdt, ııliaetmelt - Şimanltlılı:, 
~ 3 - Bır Ttidt (ilooıofa Tual: Siklr 
4 - So- >Ok S - B;r zamir - Atmakt•n 
t.il 41 - Khp 7 - 1- ııu-tı - BiT 
ı.,.-a ı - Tcra: Jılqbur bir icmc 'Yet•
Xabile 9 - Y•bsı - Se..ı 
ooınar BULMACA. - SOi.na\ NSAOtt.: a Para - E;elı: 2 - ne - Ulıı 3 - Ra 

- ~ 4 - v- ~•) 5 - ıtara-
- 6 - •azı - Enat (tane) 7 - Anif-
iltuıe a - Yafa - ~ (puo) g - Det --.. ~AltfDAJf AıAOh 1 - P.lre - Ma-
~ ~ AJl - Kual 3 - Re - Vazife 
4 -tl'arffat 5 - Dana 6 - Kameran 7 -
... --ııtamsa 1 - Ele - Jllunı 9 - Ko
n - "lapa. 

-mnun K?~syan~n mudafaasına işti- ~yazıtta Askerl Tıbbiye okuluna 
rak cttinlebılmcsı. . ı teslim şartiyle 5000 kilo kadar ko-

Bu .. muvaffa~tın Alman ~siten yun eti alınacaktır. Pazarlıkla eksılt-
prestiJıne vuracagı darbe dolayısıylc 

241111941 
Pa rte · · t 

Al ill t' • _,. 1 .. . mesı 7.a sı gunu saa 
man m e ımn ıııanev yatı uzerlnc 15 d T h ed L A · 11"'' un - · d - d' e op an e v, mır ı;ı sn y.ıpacagı testt e ıhma! e ılemez im k · d ı kt y· 
B 't b bak ı d L b · a a omısyonun a yapı aca rr s-

u un u . ım ar an ı. ya taar- teklilerin kati teminatlari le ·belli 
ruzunun, butun harbin ıeyn ve mu- . Y 
k~dderatı. uzerine ı:nüessir _olacak ma - saatte lııomısyona ge';;:~ri. 

10275
) 

hiyette bır teşebbıuı olduca mubak -
kaktır. 

Lıbya tnarruzanan n General 
Weygand'ın vazifesinden alınmasının 
Amerikanın Fransaya karşı vaziye -
tinde mtihım değisıkliklcre sebep o
lacağı hissedıliyor, Bugune kadar 
Vicby hükümetini ........ Wllitlllt!t 
tamyan ve Fnıtısa)'a dinden geldiii 
kadar Fransadaki iaıe sıltıntnnn ha
fifletmek için ıaymlocr aarieden " 
<7eneral de Gaune ilt siyasi müna
sebetlere gir~ekten çekinen Ame
rika hukfimettnin. HfiT Fransa tq
kilat komitesini tanımak üzere oldu
ğu haber verilmektedir 

Böyle bir ihtimalin· Alman ıiyasi 
mahafillerinde endişe uyandırdığı hit!
sedilmektcdrr. Berlin siyasi mahafili, 
Weygand'ın Alman tazyiki altında 
vazifesınden affcdildifi ve Fransa ile 
Amerika arasındaki munaaebctlerin 
yenıdcn tetkik edileceği 9e iwal al
tında olmıyan Fransaya y'yecek se•
kiyatınm kcsileceğıne dair Hull'un 
yaptığı beyanat hakkında şu müta
leada bulunmaktadırlar· Nami Alman 
ya Amerikaya karışmak hakkım ~· 
miyorsa Amerikanın da Avrupa ıt
lerinıe karıımak hakkını tanıvıımaz 

M . ANTEN. 

l_AsJc_ e_rli1c_l ___ şle_ri_f 
şuaEVE DAVET 

F~tlh Subeıriacten: Samatya Em ... hnden ma 
,, •lan Deniz As. Adlı! hllriınl Gllmillclneli 
lsmaıl o~. lıluııtafa Llltfı (259), 

Tbb. Tcim Retat Oren 336·17 

Ankara Aellye Ticaret Mahkeme
sinden: Muddelaleyh Ankara çımen
tolan Türk Anonim şirketi mudfiru 
olup Ankarada Yenişehirde mukim 
iken memalikı ecnebiyede ikametga
hı ft'lethul bulunan M. Mitel Levi a
leyhine ayni şirket taratmdan ika
meolunan 81800 lıra 99 kuruşun tah
~ili hakkıındaki alacak da~ asının .:!S

nayı muhakemesinde: 

OSMANLI BANKASI 

Mahkcmenm 6/11/941 tarihli cel
sesinde dava<".1 \>ekilinin muvafık gö
rmen talebi veçhile 21/2/933 tarih 
ve 91 giın vAdeli ve 1450 lıralık ve 
2/2/933 tarih ve 91 gün vadeli 1610 
liralık ve 112/933 tanh ve 91 gün 
vAdeli ve 1530 liraht.: ve 31/1/933 ta
rih ve 91 gün vfıdeli 990 liralı" kı, 
ceman dört bono tutan olan 5580 11-
ra hk senetlenn karşılıksız olarak Ke
şide edildigi ve verildiğı ve bedelsiz 
oldukları iddia edildiğınden Hukuk 
Usulu Muhakemelerı kanununun 337 
inci maddesine tevfikan davacı şır
kct tarahndan teklif edilen yemını 

kabul ve eda edeceği takdirde ıl!ın 
tarihinden itıberen ve bu baptaki 
tebligat ilAnen icra edilmekte olması 
hasebiyle mahkemece tayın olun:ın 
15 gün müddet içinde yemini kabul 
ve eda edeceğinden bafüs bir istida 
ile muddeialeyh Mişel Levinin mah
kemeye muracaat etmesi ve ayni za
manda yemin için tayin kılınan gün
de mahkemeye gelmesi ve bu lfızi
me~ riayet etmedlii ve muayyen 
günde mahkemeye gelmediği takdır
de, yemin mevzuuna taalluk eden 
vAkıalan iKrar ve kabul etmiş ve 
yeminden niık\ıl eylemış acldiyle sa
bit görüleceği lüzumu iltınen tebliğ 
oluTWlr, 

TöRK ANONİM ŞlRKETt 

fESİS TARİHİ 1863 ... 
Statüleri ve Türkiye Cümhurtyeti ile münakit mukavelena

mesi 2292 Numaralı 10/6/1~ tarilili kanu nla tasdik 
ertilrniştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Guetıe) 

Sermayesi : 
İhtiyat Akçesi.: 

:J.0.000.000 İngiliz Lİrasl 
1.250.000 İngiliz Lirası 

SALAHADDI NI EYYUBi Filmindeki Harfkulade 

YENi ŞARKILARI 

MÜZEYYEN SENAR 
DA N D İ NLİY ECEKSİNİZ. 

TÜRK musikls.nin en bllyük üstadı DEDE MER
HUM'un 500 senelik ölmez bütün CMl'Jerini de 

MÜZEYYEN SENAR 
Yuk ek huzurunuzda okuyacaktır, 

BUYUK SAZ HEYETİ ve BAYAN okwyu~lıtrtl'ND f'Aveten: D6rt 
1enedlr sahnelerde görmedl~lnlz ıen ve takrak - ve .. ri<ılarHe ken

dini çok eevdlren 

MAHMURE ŞENSES'i S.ftttenıfrde "6rmüı v e 
dfmem6' oıacakana. 

PAZAR GÜNLERİ uat 15 ten 
18 e kadar MÜZEYY~ SENAR 

- •• •n iştlraklle BÜYÜK MATİNE Tel: 4!0099 ._._I 

6m __ _. T Ü R K 1 Y E 4--~ 

ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI 
ANONiM SOSYETESiNDEN : 

ZÜCCACİYE TACiRLERiNE 
Esasen zuccacıye tıcaretıy~ 'ştigal etmiyenlerın mubayaalar için 

Sirketimıze beyhude yere muracaatlan tevali etmektedir. Bu gibilere 
mal satılmıyrıcaktrr. 

Satı:şlanmo:da geC'.'ıkmelere <ıcbC'biyf't w•rılmemesi kin al!ıkadarln
rın .ziıccaciye ticaretıyle ıştigal ('ttiklP.rini ve magazıı «ahıbi oklukla
rını bildiren resmi ve~ıka ibrat etmeleri şarttır, 

Tevziat sıra ile cereyan edeccğind~ alakadarların bu sırayı t.emiıı 
etmek !çın Şirkctımıze her seferinde tahriren müracaat etmeleri iltın 
olunur. 

1 ~ ...................... ~ ......... _ 

r-:~~~~~f ~~~·~~~.~~~~~~~~~, .. :ı 
1 şişelcrın bchen 10 kuruş mukabılinde halka satılacaktır. Bundan 

faz.la satan olursa lsminın ve adresınin Mürnkabe Biırolariyle Cemi-

' yetımiz merkc1Jne bildirilmesi rica olunur. •ıııılıil•••r 

.. 

' 

\ 
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Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSil..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

.MlSIR.. KIBRIS, YUNANiSTAN, ffiAN, ffiAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Za~: ı 929 aeneaitıde Tophane ulı:erl, Mnat· 
la r mektebinden aıdıltm taadlknam~'!" savi 
ettim. Yeniaini cıkartacafımdan ealıısınln ,bük l 
mtı JPOktar. 292 nıımuada Mehmet Kadrı 

1- Dr. İHS~ S~İ' 1 
BAKTERiYOLOJi 

LABORATUARI 

Merkez ve Şubeleri 
WGOSLA VYA, ROMANYA, YUNANiSTAN. SURIYE. 

LÜBNAN. Filyalleri ve bütün Diınyada Acenta ve 
Muhabirleri varclır. 

Aer nevi Banka Muameleleri Y&J>I'" 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticarı krediler ve vesaikli krediler kiisadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keıııide ·-•d.ıııt 
iskont osu. v; 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat altın ve emtaa üzerin e avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

:ı:nyuksek cmnıyet ~rtlarını haız kiralık 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın e.rr müsait şartl.ariyle (lrıımbaralı 
! umbarasız) tasarruf heMqlları açılır. 

Umwnl kan tahlilAh, trengı 
nolctal nazarından (W ueennan 
ve K ahn teamüllerl) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve srtma 
hastalıkları teshls!, idrar. cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilAtı, ijltra mikroskop!, husust 
aşılar isühzan, kanda are. şe
ker, Klorür. Kollesterin miktar
lannm tayini, 

No, 113, Tel: 20981 

Bevliye M üteh ..... ı -

Dr. Hasip Emiroğlu 
böbrek. 
hasta-

Seblp ft Netft78t m9dttT'I ltmhı 
UZMAN. Gazeteeltnr " Neeriyat 

T L S TAN mat~ ası 

TÜRKiYE l ·Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İltramiye Plaru 

.· 
•· Keşideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İkincitesdn. 
~ ... 

• tarihlerinde yapılır • 

1942 ikramiye~ 

1 adet 2000 lirallk--2000,- Lira 40 
" 

100 .. --4000~ " 3 .. 1000 -3000,- .. : 50 50 -2500,-
ı 750 -1500,- • • • • • .. 
3 500 -1500.- • 200 - 25 • -sooo.- • .. • 

10 " 
250 -2500.- " 200 10 --2000.-- .. -

,.. ~ ----=-- -- -... ----~-- - · · 

,30 Yo$ınila ilıl{yor _ 
40Yoşınd0 genç! 

30 YAŞINDA Cıldin kıymetli 
unıurl•rının ga· 

ip olmHından mı.tevellld çizgi ve bu 
rufukluklar, ayıfüımıt adaleıer. 

Cild hüceyrelerinden istihsal 
edilen bu kıymetli ve yeni cevher. 
hail sıhhatte bir genç kızın cil
dindeki tabii unsurlarına muşa
bihtlr. Viyana Universlt.esı Pro
tesbrlerintlen Or K. SteJskal tara
fından keşf ve cBİOCEL• tabir e
dilen bu cevher , cild gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de mevcuttur . Onu her akşam 

yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, cildiniz. bu kıymetli cev
h eri masseder . Her Sabah uyan
dıtınızda cildi.nlz daha taze. daha 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu gorürsunuz. G!ln
düzleri için beyaz renkteki !yağ
sızı Tokalon kremini kull:.nınız. Bir 
lı:aç gün zarfında en sert ve en do
nuk bir cildi yumı..fıntıp beıazlatır. 

· Bayan M. D. nin şu mektubu
nu okuyunuz: cZevclm gozlerine 
inanamıyor ve bu fıdeta bir mu- ı 
clzedlr. diyordu. Yuzumdc, alnım- 1 
da ve gozlerimle ağzımın etrafın-

40 YAŞINDA Bu korkulu YH· 
da clldıni kıJmet· 

lı vı tabıi unıurlarlı beal•r•n kadınlar 
için hiç bır ındlse mulaa.a vver dejllldlr 
~ Me,hur bir mOteha11ıaın k••fı O· 

lup •O yaaı"da genç kalmak için cildi 
nasıl bulemek lhımgeldijji hakkı_nd~ 
ki izahatlıu ok.uyunL z 

da çizgiler ve buruşuk1uklarım 
vardı. Hemen hemen elll Y&4lma 
yaklaşmışa benziyordum. Bugun 
butun arkadaşlanm bir genç kı· 

zınk! gibi açık ve taze tenime gıp
ta nazariyle bakıyorlar. Ben de 
hepsıne benim yaptığım gibi her 
iki Tokalan kremlerini kullanç:ı,!J 
!arını soyledlm.» 

1 B u basit günlük tedavt aye~ 
sinde, her kadın bir çok aene 
gençleşebllir ve her genç~ kızın 

murtehir olacağı şayanı hayret 
bır tene mallk olabilir. Bugünden 
itibaren cild eıdalan olan her iki 
Tokalon kremlerinden birer vaz~ 

v.ya bim thp alıruz. <Y•:] 
beyazı glindıiz iç1o ve penbest gec 
içindir. Tokalan kreminden mus 
mir neticeler garantilidir. • 
takdirde paranız iade olunur. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ıla nları 

işletmemiz ibtiyacı :ııçm kapalı zarfia 5ım ton Jwra. gfirgen odana 
satın ıtlmacaktır. 

Eksiltme 1/12/941 P828dıeıııi gılınA _. a de H. Paaada l d. illetme 
kıornisyonunda yaplacaktır. '-

Muhammen ton bedeli 1?40 kurut*a'. 
~lerin 730 ıtra 80 kuruşluk mtJ9akkat temtnafla btrilkt.e ~ 

larmı saat 10 a kadar komis70Jlll vermiı o1malan lAzımdır. Fazla tafsi-
lM ve şartname almak istiyenlcrin işletmeye müracaatları. (9811) 

Siyasal Bilga1er Okulu Müdürlüğünden 
Mı.iessesemi7.e 35 lira asli ınaaPa ilttlladl ve mail ilimler, SOIQl'Oloji w 

amme hukuku branşları için 3 asistan alınacaktlr. 
İmtihan tarih ve şeraiti okul idaresinden Qğrenilebilir. Talip olan.

lann 28 İkincl teşrın Cuma günune kadar bir istida fie müdürlüğümü
:E mllrcaat etmeleri lAznndır. (8568) (10113) 

İnhisarlar Umum Müdürlüijü İlanları 
I. - Mevcut şartname, numune, mütredat listeleri mudbmce ~ 

re ihtiyacı için (153) kalem malzeme alınacaktır, Bunlardan (18) lcaJe.., 
mi için son Turk - Alman anlaşmasından idarece kontıenjan tefrilc eıtö.. 
rllmiş olup diğerleri serbest kLc;undan tedarik olunacaktır. 

II. - Şartname, numune ve listeler her gun Kabataşta 1ıevazmı ~ 
bemb:den alınabilir. 

III. - Bob - Sif fiyatlarını ayrı ayrı göstermek üzere her cins mm
zeme için vaki olacak kati tekliflerin 15/XIl/941 gününe kadar .İnhi
sarlar Umum Mudürlilğüne yapılmış olması lhnndır. 

IV. - Bu malıeme içın Almanyndan gayri meleketlerden dahi teD-
li! yapılabileceğı ılfm oiunur. '10261) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amir6ijinden 
ı - 5000 çift er fotmi satm alınacaktır. 
2 - Daha evvel yapılan ilanlara talip çıkmadığından, kat! teminatı 

olan 6975 liranın Bakırköy 111almudürluğüne yatırılarak makbuzu ile 
birlikte 5/12/941 Cwna günü saat 11 de Yeşilköy Hava Mmtaka depo 
flmirliğı satm alma komisyonunda bulunmaları, 

3 - Nümune görmek ve evsafı almak ıstiyenler tatil günleri hariç 
her gün Yeşilköy Hava Mmtaka depo amidığine muracaatlan. (10271) 

İngilizce Konuşur musunuz? 
İngilizce 

Lisan 
Hafta hl Türkçe 

Gazetesi 
Ingılizce bilenlerle yeniden ogrenmek isteyenler ıçin muallimm bir 
metottur. İngilizce telfıffuz şekılleri. Gramer kaideleri, lisanın bütlın 
mevzuatı ve edebiyatı tetkik olunacaktır. 

Her Çarşamba Günü Çıkar. Fiyatı 5 Kuruştur. 

Heryerde satılır • .ııı-ııı•••••••••l'llll' 
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