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HARiÇTE NELER OLUYOR? 

Tefrika :130-23 Yazan:KANDEMlf\ 

Yeşilay 

Gençlik Kolu 
dün toplandı 
Yeşilay gençlik. kolu, dün Fransanın Simali Afrikada 

yaptığı islahat teşebbüsleri 
······ ............................... . 

LAkaylar, lbrahimln kan revan içinde 
yere serileceği anı liekllyorlardı. 

sabah 1O,30 da Eminönü Halk
evinde yıllık kongresini yapmı~
tır. Kongre faaliyetine başlama
dan evvel İstiklal martı söyleD-

Hacı Sami, dindeki tabancasını bendetti. miftir. 
Laldırdı, namluyu bliliı dili tatnlmuc Bu sırndıı. Hncı Sami, Bolşevik- 1 d kt F h .. " Kongre Tcİ!! iğine o ot ıı • 
r.ıLi, put gıbi doran Likay 1brıı.hi- !erle çarpışmakta idi. Bu müsade. reddin Kerim Gôkay ııeçildikten Weygandın 

dedik od ular 

çekilmesi uzerine çıkan 
:rrun Suı·atına ... evirdı. Lli.luıo, i"tc 0 meler vakıa ek!.eriyetle mucahiUtır k l"k k l 

and" birdenbire dıle geldi: lehine netice veriyordu. Fakat onla.. " " " 1 sonra söz alara genç ı o unun 
Fransada iş başına gençler -" 1 1 inci seneııini idr5k ettiğini aöy _ 

_ Budaya tövb kıldım(... nn her zaferi karşı tarafı b~bütün l • . "d h • . i - -ff 
kızıştınyor ve Enver Paşıı. şehit ol. emı~ ve ycnı ı are eyetı ııeçım 

- Hayır ... Tann da seni a -et- 1 • b"ld" · ti 
mcz, atlnct de a!Ietmez. Ben ele af. duğu halde dinm!yen, sonu gclmiyen yapı acagını ı ırmıı; r. - getinliyor Weygand ile Mareşal -ı bu Tiırkı"taD kıynmını bir an evvel Seçimi müteakip eski idııre he-fetmem? ••• 

}lacı Samlnin sün...r.l!ileri ortasın. ve ne bahasına olursa olsun bastır. ıyeti ıeisi, kolun bir senelik fııali-

Petain dost mudurlar? ••• 

ı;.u k "L- dl k Lo" "'! k 1 H ş imall Afrikadati Fransız hükfi. r teJ'i •e maıyeti erklnını r.ıyaret e. 1 rikadan iki defa. o da kısa fasıla-
da (De") lcrinın perişan haline bıı- ma · nıwıycte er rme .,.ın "' 05 o- yet nporunu okumuştur. csap • " · k 1 k....ı d k meti un1umi murahhası Gene- dıp Şimali Afrıkadakı diğer Fransız larla ı&yrılmıştır. tık aynllfl harp 
'--kalını• olan bütlln Li.kaylaı·, deh- vayı ycnı arar ara sev ..... ıyor u. ve vezne raporunun o unmasmı 1 .,.. " A k d al d b tn uı 1 nıl Weygand'ın tekaüde aevki üze. anııisini de gezdikten sonra, gazete. mclcteb:nde tıılebelık devrf!sinl gc. 
"et ı',.lnde, ibrahiml.n kıın ı-evan için. • ı:ı er c, m zeme e, er _ r müteakip genç üyelerden bazı n 1 ... ~ ıı h h d k b ı ld rine etrafta basıl olan muhtelif kı- sine yazdığı makalelerde, Afrıkada. çırmck. lkınc.ı ayrılışı da, ayııi mek. 
d i' ,.. ~ . b k1 ktedi s u ve cep nne e pe o o ugun. söz. alarak Şehzııdeba,•nda geçen 1 e yere scr .ece6ı .. nı e eme r. d B 1 iki h f 00 I mıldc.nmalar sfikı'.inet buimıyıı baş.. ki Fransız idaresı nln kendisine ver- lepte muallımlık etmek lçirıdi. Ken. 
lcr 

an o şev er er tnr n yuna sene 8 tane olan yemekhanelerin 
· k t r.1 1 d laıuıştır. General Waygand, halka ve dığl takdir ve itimat hlsler.nı be- 1 dısı, Mıırqal Lyautey'ln başlıca mc-
0 dn ::1u-mle burun burunıı. "clmisı U\VC Ylfı yor ıır ı. . 'bu sene 14 Ü bulduğunu, bu vazi-

v ,. "' H S 1 Ef d , Afrika ordusu askerlerine mesajl:ı.r lirtmiştir. Ravotto. bır yazısında, ez-ı saı Arkadaşlarındandı. 1940 harbin-
i
. --"ı . inde ter Jci. ı acı am '. ganıstan an geıen yctte faaliyetten bnhaetmcnin bir olmanın muth 11....... ıç ı yardım sayeıande belki sllih ve mü. • ·~. • h ı· ncşredip hepsini, lıtare:al Pctairı'e cümle şöyle diyordu: de 16 ıncı motörlü tümenın kuman. 

kup durmal.tn, faltaşı glbl açılmış hinımat sıkıntısı çekmezdi. Fnkat şey . ıfade etmedıgını, ararel ı s:ıdakate davet ettikten sonrıı, rcs. cFnmsıı hez:metinin hıç değilse danlığını etmiş ve b~ esnada bırıncl 
gozlerini tabancanın namlusundan a. bunun da bir h11ddı vardı. Düşmanın l '! eşılycıla.:d~n -~a~ı~~n~ın ~ar.~p 1 mi hayattan tamamen çekıldi. bir faydası olacak ki o da, genç ne- d~rccede bır ıdare amırl olduğunu 
)7lrllmamaktadır. ı b · k b' h t•" luı ıçerken goruldugunu soylcmıştiT. General hakkında lıerhangf bir ce . ' goııLermıştır. Dfışmana birçok kayıp. 

eşme arşı ır, a ... onuna rşı • sillere, kabılıyetlerinı derhal goster-
1 

d ' d ğ G bl h b 
Hacı Sami bir daha bağırda· bırle mficadele cdehllen mllcahttler, Doktor FahTeddm Kerim, tek- ı z:at tedbir tatbik edildiği ve nhut. mek fırsatını vcrmesidi.r>. ar ver ır ı ı cm nux mu are e. 
- Son ııözünü s5ylel.. bu nisbet büyüdükçe ister istemez rar gençlere hrtap cdeTek hassasL 1 Weygand'ın, Fransayı tcrketmck ta- lerlnde, onun kumanda ettiği tümen, 
J,iıkay İbrabiınin ~nliyen sesi, yine zata duşcccklerdl. Hele (kumandan} yctlerine teşekkür etmiş ve temas 1 sııvvuronda bulunduğu ha~kıodaki Fakat, Jbreş::ıl Petaın hükumeti, ric'at esnal!lnda şıddetle savaşmaktan 

nyni ~eyı tekrar ettı: kıthğı günden güne kendini göster. edilen mevzuların daha ziyade l rivııycUcrln aslı çıkmadı. İtımat e. genç ve encrjık ınsanlan, Şımali bır an gerı kalmamıştı. Et.rafı ku-
Rfida,_11 tuvbe kıldım.!. mlyc başlamıştı. Kolay kolay tc!Ufi y cşilay cemiyetini alnkadar etti- \ dllir mem~nlarda~ alman hnberler, Fransnnın yalnız mülki idaresı ba- şatıldığı halde, Lille şehrini, son kur 

Jlacı Snmı, "bir adı~ ilerileyerck: cdılemiyf'IJ bu klt.lık Ilac Snminin ğini bildirmiştir. Doktor kongre- ı Gencrnl "ey~and ın, Toton charın- şına gcUrmlş dci':ildir. Pransııı: hü. şunanu atıncıya kadar mndafaa et,.. 
Scnın tövbenc ınanılır mı kiT- belini bilküyordo. Elde zaten birkaç yi, bu fikirlerini, bir ay sonra ya. da, en sa1!1!mı dostu, Ayan~an Kont kümetlnın, Şımali Afrika kuvvet- mfş, esir düşmfiş, 16 hazİrlUl 1941 

dedi. 
Bir ümit ve necat kapısı açılır ırlbi 

olduğunu sezen Lfıkay İbrahim, olan. 
ca talakaıini kullanarak, bülbül gıbi 
dlle gelmişti: 

- Günahkar bir adamım. Milli 
aavaya çok fenıı.hk etıiğimi itiraf e
diyorum. Fakat bunu lııtlyc.rek, bile. 
Tek yapmadım. Nihayet ben de bir 
.,.ürk1lm. Ben de bir müıılümanna. 

lşevlk beııim de düımanım. Ne 
ld Buha:ra Emtrfnin tesiri altın. 
ıtaldım. Slz burıı.lara gelmeden 

~nel, yıllardanberi devam erlen oah. 
a1 husnmetlere., senlik, benlik kavga. 
lanna kapıldım. Bütün bunlan ceha.. 
letime verıniz. Benl affediniz. Yokı:a 
eu anda Bldilrııeniz, yerden göğe ka. 
dar bakh11ınız. Fakat günahımı ccb. 
lime bağışlayınız. Denl ıınğ bırakır
.sanız, son nefesime kadar emriniz aL 
tında çalışırım 1. 

Hacı Sami, tabancası elinde dllşfi.. 
ntiyordu. Öteki son sözllnO söyledi: 

- Hüdaya, kitaba kasem eylcdım 
ki bu andan itibnren milli davanın 
bir kulu, koleslyiml •.. 

Hııcı Sami, bilfı.haro bana da anlat. 
tığı gibi e yk düşünüyordu: cŞu ıın. 
da bu ııdaını yok etmek, dünyanın en 
basit b.r tşldrr. Parmağımı tet.Iı:-c 
dokundurur dokundurmaz lmrşmıda. 
kinın canını alab,lirlm. Fnk::ıt, bu a
d:ınıı öldurcccğime kullanamaz mı
yım acab~. Hakikaten nadim olması 
iht nali yok mudur? En lylsi bu ih
timall bir tecrilbe edeyim. Olmazsa, 
o zamıı n icabına bakarız.> 

İ~tc bu düşlir.ce ile: 
- Peki, diyor, ıı.ffett.lm 6CUi ! ... 
Hacı Sami büyle ynpmnkla çok isa-

bet etmişti. Çilnkü hem İbrahlm Lu. 
kayı eline geçirmiş olduğu halde öl
durmeyişlnl büyük bir erkeklik ve 
insanlık add dcnler memnun olmuş. 
lar. hem d Lükay İbrahim o gün
den ıt.ban'n sözüne sndık kalarak 
m ili cfavnya halcikııtcn gücftnün yet.. I 
tiğl kadar hızmet ctm!.şilr. 

Bu hali gören Buhıını Emtrinin, 
ıınbık Ştırki Buhara Umumi Valisi" 
nln oglu Biklcan da Hııcı Samiye iL 

fil~cl~ ' 

kişi vardı. Jt'akat onlar da birer bi- pılacak Yeşilay kongresinde de de Lcusse un muhteşem kaşnncsıne lerı Başkumnndanltğı mevkiıni ihdas de tıerbcst bırakılmış. 16 temmuzda 
rer elden gidiyorlardı. Mesela Kü- tekrarlamaları temennisi ile ka- m1safir olduğunu bilrinyor. Esasen, ve bu va:z.lfeye. 1''ransız ordusunun Fas kıt'alan Daşkuınandan Muavin_ 
lap muharebesinde, kahramanca dö... Mareşal Petaln'in, General \Veygan. en güzide genç generallerınden olan liğıne tayin edılmiş, 13 eylülde de 
ğüşürlcrkcn TilrklycU Oııman ÇavuD pamışlır. d'ı, bu kadar sltayl~kllr sM.lerle tal- General Juln'ı tiıyln etmesi keyfi. doğrudan doğruya kumandanhia ge 
ile Danyal Bey ve Rus Kaza~ Ra. 1 b 1 A k tlf ettikten ve lıınıini milli eeref lcv. yeti, liıyık olduğu ebemmıyctle na- Unlmlştır. Şimdi bütün Şımalt Af-
rof muhtelif yerlerinden yaralanarak stan u • n ara hasına yazdıktan sonra. hnpsettirmL zarı dıkkate alınmadı. rikadakı kıtaların Başkumandanı bu-
can •emişlerdi. Hisar seferinden dö- ye kalkışması, akla uzak bir ihtimal Yeni vazlfeaine tayin edilir edil- lunuyor. 
nerlerken bir baakınn uğrayan Fa. Ada 1 a hava olurdu. Generalin, Devlet Reisi tara- mez, Şımsli Afrikndaki Frans1ı or- Şımalt Afrikanın bfri millki, dl. 
ruk Bey ile Murat ça,·uş yine er- fından vaki olan davete ıerbes~e dusuoun tensikhıe baolıyan General (."Cı1 askeri en mühim lkı nıevlciine 
kekçe bir mukavemet esnasında şe. icabet ettikten ve tekaUde ıevkini Juın, henüz 62 Yafındadır. Meıhur bu ikt genç Amırln tiyinı de göste-
hit olmuşlardı. Hacı Sa:nı, Faruk seferlerı• taıı·ı edı.ldı• mütcalap, vatana bafhlığını bir ke. Salnt-Cyr Harbiye mektebinden, 1910 ryor kı, Fransa, bugün bütiln dün. 
Bey fle Osman ve :ı.ıurnt C'a\·u .. ınn re daha teyit ettikten 90nra mu. da birinci çıkmıetır. 1914 te, önce yadakı müşııbıUertn dikkat g~crini 
askeri merasimle. çc-.. n' :e :ı: nver halefete geçmesi veya memleketi ter- yerli bir avcı ala~nın bqmda. ıon- ı'.izerine çevlrmış bulundukları bu böl 
Paşanın yanına dcfncttirmi;ü. Rus lstanbul • Ankara - Adana kedcrck menfaya gitmesi, seclyeslle ra Fas Bafkumandanlıtı erkinıhnr. gede. nllfuzunu tam ve muUak su. 
Kazağl Rayof, evvelce de kaydett"eim aTaııınd~ yapı~m~k~a ola~ hava telif kabul eder bir hareket değOdl. biycsıne daMI olarak harbe ışt.ırak rette muhafazaya azmetmiştir. 
gibi Boloevlk ordusunda iken Enver tıeferlen meVBımın ~eılemı~ .olma_ Şu clheti de dikkatle gözönüne ge- etmiştir. O zamandanber1, Şıman Af. (F'ra.MıZCadan) 
Paşn tarafından esir edilmiş ve <'Slr 16ından dolayı bugunden ıtıbııTen tinnek gerektir ki, General Wey. .. ...................................................................................... , .. ,,.., 
iken T6rkistan mücahitlerine hayran l tatil edilmektedir. gıınd'ın işgal ~ttifi mevkilere. ondan 
olarak 1lt.ihak etmiş, son nefesine ka. Son sefer bu sabah lstanbul- sonra tayin edılenler, Generalın tam 
dar da Enver Paşanın yanında kah. dan yapılacak ve ııcferlere ilkba- itimadını kazanmıı ve belki de, Ma-
ramanca çarpışmış b;ı:- yigittl. harda tekrar baflanacaktır. re.şal Pctain'e bizzat onun tarafın. 

{DeV'l:•ıı •mr) Hava seferleri bu ttne miihim dan tavsiye edilmiş pbsıyctlerdfr. 
=;;;;~===:;;==~=====::=:::: 1 Mesela, Cezayir Umumi Valiliğıne, - . bir ragw bet görmüş ve görü en bu 

Fransız müstemleke idaresinin en -~ l k Q y e f fazla rağbet karşısında ~~men mfimtaz memurlarından biri olan M. 
r ~::::::::::::::::::::: "'\ her gün karşıl•klı olarak ıkı ve Yves Chiıtel getın1miştir. 

1 
Açıkta kalan bu ıl~azan da üç sefer yapmak zaruTe- Yvcıı Chiitel 55 yavındadır ve bil-

i h I. . I tı hasıl olmuştur. tn 1 k ha t ır· .ı · · ld 
m emur arın a erı w n mes c ya 1 ın ıçın e gcç-

1 Dünya ahvali müsaııde cttigi · ın3n · d T k" l" · mışt.r. ., " senesın e, on ın va ısı 
ne olacak? takdirde Münııkalat Vek_fı~eti ö- ı iken, ilk defa olarak Fıdııttuyu don-

1 
Yıış hadlerini doldurdukların. niimüzdeki ~lkbahıırda~. ıtıba~cn müş, cephede, bir nıustem'eke piya. 

dan İzmir Belediyesince, vazifclc. ~·~rdun bcl_l_ı başlı • vıla}:ctlerıne de büHigu kuıpandanlığını alnuotır. 
rine nihayet verılen birkaç me _ ugaıam~k uzere genı . hır hava Daha l"cl, 1915 senesinde de, An
murdan aldığırnııı: mektubu neşre- sefcrlerı programı tatbık edecek- nam'lı bir bölüt:,-ün kumnnd::ını ıkcn 
diyoruz: tir. muteaddit defalar tnltıf edllmışu. 

Bu defa mevkii meriyct ve tat- Yves Clıiı.tel, 1940 senesi ikınci-
bika lı:onulıın Beledıycler ve bun. p t •• ki kanununda Fransa Bahriye Neznrc. 
lara bağlı müesseseler ıle Beledi- aS 8 Ve ÇOre er tı iktısadi harp daıresl reiıı mua. 
yeler Banknsı memıırlan Tckaut fakir halka vınlii.:'ine tayin edilmiş, mütarekeden 
SandıLrı teşkiline dair 4085 sayılı Uç ııy sonra, ılkteşrln ayında da, rı. 
kanunun 33 üncO maddesi hlik- dağıtılacak yused General Weyganıl'a verilen 
müne gure yaş haddini doldurmm;ı 1 Afrikndaki Fransız Rükumetl Umu. 
olduğumuzdan dolayı lmıir Bele.. 1 Un sarfiyatının, Koordinasyon mi Murahhaslar Heyeti Genelsel:re
diyeslnce ı Teşrinisani 941 ıari- heyeti tarafından tahdit edilmesi Lerliğine seçilmişti. General, hunun 
hinden itibaren vazifemize nıha.. üzerine dün sabahtan itibayen üzerıne, Yvcs Cruitel'e, Afrikadakl 
yet verilmiştir. Fakat. buna ra{:- kek, pasta, börek, boğaça undan muhtelif Fransız arazisinin iaşesınt 
men, ya~ haddini doldurmuş ol- mıımul tatlı maddeleri, dükkan_ ve sanayileştirilmesini temin vazl. 
maktan başka bir kusur ve kaba. \ardan kaldınlmış bulunmakta fesini verdi. Genie ve karışık bir iş 
haUmlz bulunmadığı lıalde 1ımir idı. Bu gibi imalathanelerindeki olan bu vazife, Yves Chitel'e ya
Beledlycsinde gerek maaşlı ve beyanname müddeti dün bitmi"9 bancı gelmeıll. Çünkü 1931 ve 1939 
gerekse ücretli memur nam ve tir. Beyıınname vcTmİyen yerler senelerinde Çin küçük san'at erba. 
unvanı altında geçen buncn sene. hakl..,nda kanuni takibat yapıla- bını ~illtlandıran, onları garp u. 
lik hizmetimize mukabil mezkiır caktır. ullerine alıştıran, bu zanaatkfı.rlaTa, 
kanunda bu gihilere tar.minat ve- ı sanayiin rekabetinden kaçınmakla be 
rilıncsl hakkında bir güna kayıt Bir toplantı yapan tatlıcı esna. raber sanayıin ilerilcmcsıne çalışmak 
ve sarahat mevcut bulunmadığın. ıfı ellerinde kalan pasta ve çörek- hıinerinl öğreten kendisi olmuotu. Bl 
dnn bahisle İımiı· Belediyesi ta- 11,.,ri fakir halka dağıtmıya karar naennleyh, yeni vazi!eıinde parlak 
rafından bize ve emııalimize taıı:- venni,lerdir. muvaffakiyetler elde etmlı, ve Gene. 
minat namfle henüz hiçbir şey ve- rııl Weygand'ın tam takdır ye itı. 
rllmemiştir. Üsküdar ikinci madını kazanm!ftı. 

Belediyeler gibi resmi deyaird!' Yeni Umumi Vali, Şimali Afrıka. 
değil, biliikls husust mOcsaeseler. Orta Okulunda dakl vazifesi başına glttığındenberl, 

(~_A_s_k_e-=r=i=V=a=z==-i~ 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
lı.'SKJ ORDU b.UMAA"DANLAUlı\'DAN 

(Birinci gafıi/cden deııcımJ nln ve Kerç boğazıntn şark sıı.hllle-

Şehrln hemen Almanların eline rınde müdafaa edildiği müddetçe 
gcçmcsılc acele hukumlcrde veya petrol cellıını bu surcUe temın ctmeı< 
tahmınlcrde bulunmıya mahal yok. ve uyn ı;amanda Novorosisk limnnı
tu. Şehır Don nehrı ağzına yakın ve nın şimali şarkislndekl Krasnodcr 
bu nehır mecrasının ş.imall garbi ta- petrol kuyol:ırından istifade eylemek 
rafında bulunduğundan şehrin zaptı imkiını muhafaza edilmiş olur. 
demek, Don nehrini geçmiş olmak 28 ilktcşrin tarihli yazımızda 
deii"ılıll. Bu taraftn beş yüz met;.. Harkovdan sonra Rostov demıvtik. 
re kadar geııışlığı olan Don nehrıni 19 sonteşrınde de Rostov müdafaaıu. 
çabuk geçmek kolay bir ıe olamazdı. nın son günlerini yaşamakta oldu
Nehır kenarında bulunan şehrin. ğurıu, Rostovun mu, yoksa Sivast.o
nehrın cenup tarafında da varoşu ve polon nıu daha evvel dıltcceğınt an
kuvvetlı binaları vardı. Nchrın ikı cak hadıaclerin göatereceiini izah 
tarafında }·edı yüz metreden faıla etmışUk. .Nihayet 21 eontevrlnde 
boyda mükemmel rıhtımlar ve antre. Almanlar Rostovu ı,gaı ettıler. l"a
polar bulunuyordu. Nehrın cenup knt bu hiduıey1 kolayca hazm ve ka
kcnanndakı bınalardan ıstifade ede- bul edemiyen Bolşevikler Rostovdan 
rck Bolıevtklerın nehır boyunu mü- 11onra başlarına neler gclebilcceğınl 
dafaaya devam etmelen mümkün •e ıyice bıldiklerındeı. bu şe.hn isUrda. 
kolaydı. da uğraşmışlardır. Mareşal Timoçen. 

Bu vaztyette şehri uptetmıı olan ko, Moskovanın garbında yaptığı 
Almanlardan nehrın cenup lnrafına mukabıl Uıarruzlar t.abıyeslni burada 
geçerek bırtakım ıstlllilar ve akınlar c.la tatbık etti. 

1 Birinc:iltinun 

ıamımamı 
Birmanya yolu 

S iyui naiyetin sıklet merke
:aini Uaa)qark tqkil etmek. 

le budevamclır. Japonyanın 
bllflıca pyeai Çin meselesini bir 
llll evvel aona erdirmektir. Bunun 
da en amdi çarai Çang Kay Şe• 
kin hariçten harp malzemesi al. 
makta bulunduğu Birmanya y0e 
h11111 körlqtinnektir. 

Bu gayenin istihsali için de iki 
türlü tedbir vardır: Bunlardan 
biri İngiltere ile harp halini göze 
aldırarak Hindiçin nin timal kıs. 
mını tqkıl eden Tunkindeki Ja. 
pon ordusunun doğrudan doğru. 
ya Birmanya üzerine yürümesi ve 
yolun ingiliz arazisindeki kısmı· 
nın zaplıdrr. 

Diğer tedbir yolun Çin ?.;tT.zİ. 
sinideki kısmını hava taarruzla ıle 
esnslı surette tahrip ctmekted:.r • 

Japon ordulnnmn Çang Kay 
Şelcin merkezi Çunkinge bu ka• 
dar za.mandanberi yaklatrru:ma •• 
larının aebebi bu havalinin dün• 
yanın hiçbir tarafında gon nıİ· 
yen bir hususiyeti haiz bulun. 
mMıdır. 

Şöyle ki: Burada gayet yüksek 
birçok dağ silsileleri aralarında 
onar kilometrel"k fa11lalar oldu. 
ğu halde birbirine müvazi oluak 
ıualanmaı bulunuyor. 

Çang Kay Şek hükUınetine tn· 
bi Mavi nehrin yukan tarafında 
ve Yünnan ve Seçuan eyaletlerin. 
de bu gibi silsHeler yiizlercedir. 
Bir silsilenin zorlım.n.ası ve geçil
mesi ancak on kilometre derinli. 
ğindeki arazinin zaptı manasını 
ifade eder. Cepheden hücum bu 
kadar güç olunca Çang Ka,y Şe· 
kin mukavemetini kırmak için 
Birmanya yolunu iyice tahrip ve 
sedetmek en kolay ve en lDÜC$Sİr 
bit çaredir • 

Son günlede Japonlar Hindi. 
çinide yerli amelcn:ıt yardımı ile 
birçok modem hava meydanlan 
ve üsleri meydana getirmi,Ierdir. 
Burıtlardan Birmanya yolunun 
Çin arazisindeki kısmın1 atef al
t n rlmıılardır. Bu suretle 
Çinin teslim o!malt mecburiyet"n. 
de kalması ihfmalini düııünen A· 
merikan devleti erkanı a:rmanya 
yolunu hmaye için müdahaleye 
karar vermişlerdir. 

Amerikan ordusu ve dona.n. 
ması hııva zabitlerinden yüzler• 
ccsi istifaya sevkedümşitir. Bun. 
lar&n Ameriknnın en meşhur 
hıwn lruman:la'llarmdan b;r Al
bayın kumandası altında Binnan_ 
)'ll yolunu m1•hnfaznya m!mıut 
bir hava kuvveti teıkil cd1miif İr. 
Kuvetin bütün ma~ri~ini, hvya
relcrini, bombal~nnı ve zabitleri. 
nin maa,lımm Amerika devleti 
taahhüt etıni~tir. 

Felemenk Hind!stanını tetkil 
eden Cava ve SumatrLır ve diğer 
adnlRnn Japonyaya petrol vo 
madde ihra<:ı Amewiknnın müda
hnlesi ile menedildifrj halde Çang 
Kay Şeke buralardan ihracnt y
pılması için Am .. rikanın mali 
yardımı ile her türlü kola.ylıklar 
bazırlanm1fhr. 

Diirer taraftan Aıne~a, Uç 
memleketle anlatma yapuustıl'. 
Amerikıının, fngiltee, Çin ve F .. 
lemenk Hindistanı ile yanh~ itti. 
faka, bu dört memleketfo f ngi}Q. 
c:e isimlerin:n ilk barfl~ri i1e A.. 
b-c.d aümresi adı veri1ı:nistir. 

Amerika Haricive Nnınnın 
B6yiik Okyanw sulbü için yaph• 
ir tahriri teklifler Tokvnda pek 
fena kartılanm19hr. Tt>klife veri. 
lecek red cevabile birlikte Japon 
o,.dulıınnm Birmanya İi7erİn• 
yürüvecekleri ı•rek f..ondrada 
gerek Vaşinıtonda bekl,.n:vir. 

Muharrem Feyzi TOGA Y ----
Tefekkür 

Pamir ve Şognıı taraflarındaki 

Taclkfor, şl! mezhebine mensup ol
duklarından, Turklstanda kapan kı
yamete hep seyirci kııhnıvlardı. Hat. 
U. Çarlık zamanında blle bunlar, bam 1 

başka bir h:ıynt içinde, kendi alem. 
lerinde yaşarlardı. Buhara Emtrinin 
Yergi memurları bile o tarııflara gl. 
den ezlcr, bunların orasına giremez_ 
lerdi. Htikumet içinde bllkilmet kur- ı 

muş gibi idiler. Hııcı Sıı.ml bunları 
da elde etmek istedi ve bu işe Azer .1 
baycıınh bir şit olan Yusuf Ziya Be. 1 
yl memur et.ti. 

de ve hattı orta halli tlcarethıı- Bugünkü Tasviri Efkar gazete.. ctnıfına hezimetin inkisara uğrnt-
nelcrln bile bir çoğunda bizim gi. sinin ikinci sahifesinde (sobasız madığı genç ve ofanl insanlardan mü. 

ıstemek veya U.mıt etmek pek acele 
olurdu. Kerç veya Yenikale b<ığazı

nın şark sahilıni ve Aıak denıılnln 
doğu kıyılarını ell(!J'inde tuttukları 

müddetçe Huslar ıçln Don nehrının 

ağız kı mı gerısınde müdafaa güç bır 
şey değildi. Gerçı Rostovun Alman
ların ,eline geçmcsılc, borular ıçinde 
bu şehre gelen petrolün Don nehrı 

pmallne sevki artık gayri mOmkun 
bır hale gelmişti. Henfız bu nchı in 
şimalinde bulunan noı~evik kıtaları

nın artık petrol ve benzin sıkıntısı 

Üç rün hazırlıktan sonra, henüz 
Dorıeç nehrinin garbında bulunan ve 
yeıudcn garba geçirdıği Bolşevik kı
tulnrile 24 ııorıteşnn sabııhı Roatovun 
elmal taraflarında şlddeUf bir muka. 
bıl taarruza başladı; fit gün devam 
eden bu mukabıt taarruzu General 
Von Stülpnagel kumandasındaki Al- Ailemizin reiıi Nurullah Cağat. 
ınnn ordusu evveli tevkı f ve nihayet oğl~n~n ~d.atı üzerine bü~ük ke_ 
27 ve 28 sontcşrın tarihlerinde Mos-1 denmıze :ıftırak etmek iutfunda 
koflarn buyük zayiat verdirdıkten bulunan nkrııba ve dostlarımıza 
sonrıı taı·deU.ı. ziyarl'!l veya mektup ve tt-lgrafla 

* Bu şii Taciklerin arasına gld<'n 
Yu'lllf Ziya Bey, fula dindar bir a. 
dıım olmadığı halde, tam, dini bütlln 
bir şli ahundu gibi hareket etti. Da. 
ha merhaba der demez, minareye çı 

kıp IJÜ uımlile ve yanık sesile bir 
r.ıan okudu ve evliyn hal ve tnhrile 
bir anda butlln bu Tacikleri kendine 

bi senelerce namuskiirane çalı"_ l rekkcp bir heyet toplamış ve Cezn-
v mektep olur mu~) haf ığı altın-

mış ve yaş1an dolııyısile ıolerin~ yirin mukadderatım idare ederken bu 
da bir çocuk velisi tıırafından, nihayet verilmiş olanlara dahi dinç unsurlardan istıfade etmiye baş 
Üdrudar .ikinci ortaokulda soba-blzmetJ mcsbukalan nazarı itiba- lamıştır. Bunlar meyanındıı, Ceza. 

ra alınarak kati derecede tazmi- lnrın yanmadığı ve verilen kömü- yir Valisi M. PagCıı, General Wcy
nat verilmekte ve lkdarları cibe.. rün ihtiyaçtan az olduğu ynz.ılmıJ gand'ın oğlu Yiizbıışı Jacques Wey. 
tine gidilmekte olduğu hergilnkü tır. gıınd, Türkiyedeki Fransız elçilığl es-
nıfişnhedatımız fle sabittir ve Okulun her sınıf ve şubesinin kl kôtibi, sefııret müsteşarı Mösyö 
mütchakkakt1r. sobaları muntazaman yakılmakta Hardouin gibi kimseler vardır. 

Mağduriyetimize meydan veril- ıve kafi miktarda odun ve kömür Ravotto isimli bir Amerikalı ga. 
mem~i için yüksek tavassutunu. ı mevcut bulunmaktıı olduğu ci- zetccl, United Press'ln hususi mu. 
zu rica ederiz. 

1 
hetle keyfiyetin ayni sütunda tas- hnbıri olarak ŞJmnli A!rikaya git-
hihini saygılarımla rica ederim. tiği zaman, Umumi Vali Masyö Chu-

çekecekleri tahmin cdllebılir. 

l"nkat Don nehri cenubuııdakı de. 
nılryollarından istifade ~den~k boru
lnrla Rostovun cenup tarntlarına 

gelen petı·olü sarnıç vagonlarile Sta
lıngradn ve oradan şimal ve garp 
tarııOara sevketınek mümkündür. 

Don nchrı gerlsınde ve Azak dcnizı-

----------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------

Eaebi roman: 56 ................................ 
Beş dakika geçti. Handan henüz 

gözükmemışU. Ferhad, kenc:U ke.ndi
:ne: 

- Handan ne İngillıd.ir, ne de 
honoıw•trc, dlye d!icündü. Üstelik 
de ksdın. Dakikası dakikasına gel. 
mek, zaten şanına yakışmaz. Belki 
de b r işi çıkmıştır, bir parça geci
kecektir. Gelsin de, bQ on dakika 
geç gcls!n. zararı ycik. 

Bnn:ı rağmen, gözOnti saatten a
:rıra mıyordu.. 

Şimdi, saatin yelkuvanı, deminki. 

allı zıddına, lüıwarıMl&o 1ule drad1 

ne geçti de mesele meydana mı çık
tı! Mektubuma alsaydı, mutlaka ge. 
lırdi. Sakın hasta filin olmasın? 

Yine beklemege başlııdı. Yarım 

saatin üsUlne bir yarım ııaat daha 
eklenmiı,, Handanın gelmeal ihtimali, 

Yazan: Sermed TALAY peıc ıayı!lıımıştı. 
Ve Ferhad, o giln, Taflan pasta 

}'Ürtiyor, dakı'ltalan ideıa yutuyordu. salonunda, tam bir buçuk aaat, boşu 
boşuna bekledi. 

Beş dakika, sonra hır beş dakika Bir fincan çay için kıyamete ka-
daha geçti. Yanm saat 80Ilra, Fer- dar dükkanda oturmıya kıırnr ver
hadda üzüntü bqlamıştı. Üstüste yı- mlş görünen bu saygısız muş.teriye 
frılan dakikaların ağırlığı altında e. garsonlar da, dilkldin sıı.hlbi de fena 
zilm(f gibi, gQclllkle nefes alıyor, bu fena bakıyorlardı. 
gayritabii geclkmeye kötü kötü mi- Bir an geldi ki, biçare, daha fazla 
nalar veriyordu. beklemenin hem pastahanedekilere 

- Acaba mektubumu almadı mı? karşı. hem de kendi nefsine karşı 
diye düşündü. Verdiği adresi ayne:n 1nygısızlık olacağını düşllndll. 
yazdım. Yanlışlılı: y11pmadığıma emı_ Kalktı, isteksiz adımlarla çıktı. 
nim. Pogtada gecikti desem, o da ola.. Kapının önünde, ıon bi; üm!Ue, bir 
maz. İki adımlık ycJa bir mektup iki ı parça daha bekledi. Sağa 110la bakın 
sünııle ekmez 1a l Y oba. blrinia til. dı. 8oll llUikada, lıfr mucize aayeıı.lo.. 

de, Handıının, karşısına çıkı verece -
ğini ummak istiyordu. 

Bu mucize tahakkuk etmedi ve Fer
had, genç kadının bu hareketJnc mi
na vermek ıçln, aklına gelen türlü 
türlü ihtımallerı zihninde çcvırc çe
vıre, evin yolunu tuttu. 

Bir mektup daha yazıp bir başka 
gün için ıkinci bir randevu vermek 
liızımdı. Odasına kapandı. Aklına 

ı•elen biltiln acı ııöz1erl kAğıda geçir
mek kararile kalemi eline aldı ve 
yazmıya başladı. 

cGür.el, fakat o nisbette hain ka.. 
dın! 

cBugün, seni, Taflan pa11tal\ane -
sinde tam iki saat beklediğimi s6y
lersem, acaba kalbinde bir parcacık 
üzüntü duyacak mısın! 

cEvet tam iki aaat, k~e, gökyOr.ü 
çökseydi de, ben altında kıllaaydım; 
ayaldanmın altmdakl toprak yani. 
saJdı da beni yutaaydı; aemaıun lıL 

tun yağmurları sel olup benı aurük
lese. yer y(izünün • bütun volkanları 
vücudumu kavursaydı da, Taflan 
pastahanesinde, iki saat, bir masa 
başında oturup kımse tarafınd:orı 
ııranılmamak hicabını duymasayılım; 

haltmle alay eden, bıyık nltından 

gülen garsonların, müstehzi bakışla
rına hedef olm:ısaydıın. 
cAcınmıyacak, nlay edi!mlyccck 

halde değ-ildim ki! Giızl~rim, lıcı· an 
senın tarafından açılmaPn beklcdı. 

ğlnı kapıdan, yıldmn: ııüralıle koş:ın 

l!natın yelkovanına ~ide .:rle yorul
du. 

c.Niçin gelmeıliğinl sorabilir mi
yim? Mektubumu aluı{;ına şüphe yok. 
Bir miını çıktığına da ihtimal ver
miyorum. Çıkmış bıle olsa, hiç dc
gılsc bır telefon edip beni merak -
tan, endişeden ve bu müşkül vaziyet.. 
ıen lnırtarabillrdin. 

( Ot11.,,., w.r) 

Lakin bu mukabil taarruz icra e
d ıl11'ken Rostov ahalisi de Bolşcvık 
ustalnr tarafından Alman ~gnl kuv
vetlerine karşı sıliıh, bomba, mayin 

kullanmıyn sevkedildiğınden sokak 
muharebeıerile beyhude zayiat ver
memek ıçin şehri işgal eden Alman 

kuvvetlerınc şehrin iç mahallelerlnl 

terkedıp kenarına çekilmek emri 28 
ıonteŞl'ınde ,·erllmiııur. 

irtihal 
Merhum Binbaşı İbrahim Fehim 

zevcesi ve tehld yedek ınülizım Salih 
Zeki annesi ve şehid bınba~~ llas:ın 
1''ehmi ve değirmenci ?alchmt!d Sadık 
ve mütekait kaymnknm Nafi Güroca
ğın ltayınva?ıdclcri ve Gümrük ve 
İnhiaarlar Vekaleti Müfettişi Cavid 
Cıirocnk ve öğretmen Hikmet Neyyir 
Buyuk Erkan'ın büyük anneleri: 

BAY AN RABİA BÜYÜK ERKAN 

tutuldu~ hastalıktan kurtulamıya -
rnk cumartesi günü rahmeti rahma. 
na kavuşmuıtur. Cenazesi bugün o~ 
eyin Kndıkcyfındeki ikametgahların. 

dan kaldırılarak namazı Üskil • 
dar i kele c:nmifndc kıl•r.d·ktan ~on 
ra Kuzguncukta Nakkaş Tepede atlc 
kabristanına de!nedilec:ektir. Allah 
rahmet eyleain. 

teııelliyede bulunan ehibbamıza 
ayrı ayrı tefekküre ıztırabımız 

mani oldu~undan, muhterem $?il• 

zetenizin tavaaııutunu rica ederiz. 
Zevcesi Saniye Cabloğhı., 
H"'mırire ve birad,.ri namnımı 
Hayrullah Cafaloğlu. --:=:::a..,,,,. 

f11111tlllİUUl•UHllllllUlllJlllllfllllllltl111 ' lfllll_: 

j Vecizelerin şerhi ~, 
: -..11111ı111•1111ııuıınuı111nıııııuıııuııuıııı,.111117 

Hagatll'f. bütün başa
rılarımı daima bir çeg
rek saat evvel işe baş• 
lamış olmama borçlu· 
gum. N ELSON 

Vapur veyD treni kaçırdıtımıı 

zaman uğradığımız ziyanları he
pimiz biliriz. Asıl marifet hayat. 
tıı otobüııü kaçırmamaktır.Hesaplı 

ve tedbiı il olmak, her ihtimali ta. 
anrlıyarak vaktinde işe baı,lamak 
birçok muvaffaldyetlerin ana arı_ 

hcbirllr. 
lngilll denizcilik tarihine büyük 

şerefler ksznndırmı, olan Nelson, 
mücadele içinde ıteÇen hayatının 

muvaffnkiyet sebeplerlni hep bu 
basit gibi ırörünen, fakat haddi
zatında mfihlm olan tedbirde lıDl. 
mustur. S"z de onun ıtlbl vanını:. 
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S P O R Ziraati 

L• J 
1 

• • makinele§tirmek için 
ıg maç arının ıncı Jkiaci"

1
-:=-:;: 

d . b . t t . tiunmlle ın.... brarlaeea~ 
evresı ı ı ;ı:..:!::=v= 

lngilizler Harp 
5·2 mağlup 

Okulunu 
ettiler 

rafladaa ppılan t.etkDder harll 
Oerlemiftir. 

Veriı. mal6aata sin 1la fab
rlkıuwa Adapaanada karubuaa 
dlttlntllmekteclir. EaaMn Adap&. 
unada Harbi Umumi malana. 
da teala edilmfı balmuua bir ara
ba fabrlkuı Tardır. Ba fabrika
nın harlcten ithal edDecelı: blr 
ltıaım makinelerle teni n lllah 
edildıkteıı 80Dra buı nm siraat 
Uetlerint de rapabllecett •• ihtL 
J&Cllt ~ bir luammı karfılı. 
rablleeelt ıı61lenmektNir. Jl'a'bri
ka1U1l Tlcada setireceti Uetler 

lcfa itfemn;:~z:..:1u u.. ...,... .. , etama-

- tbeftattar. Demir abamı 
Kar611rt.n aaldecllleeektlr. 

J'abrilwua be aahada teslabae 
teknik~ büln ~ 
.cllti takdirde bir ... ,. -n.a 
haline selıqekt.e olu Karablltt9 
bnll1BU1 nulht...ıdlr. 

7 bkklaan 1941 çekilitinde 

86.249 bilete 720.000 lira 
ikramiye verilecek 

T•m bilet 3, yanm bilet 1,5 llra 

Devlet Denlzyollan ltletme 
Umum MUclUrlUOU hlnlan 

l•Birincik&nundan-7 Biriacikanuna 
kadar muhtelif hatlara kalkac•k 
•apurlarua ilimleri, k•I~ pn Ye 
saatleri ve kalkacaklan nbfunlu 

Bandırma baftına -

fmros hattına 

AJft)ak hattana 

latır lkınei .. rat -

Pasartal ıf de (Tırhaa). Peqembe 1'1 
(GGne,.a). Galata rıhtımından. 
Çarpml»a 18 de (Çanakkale), emuı-.ı• 
18 d• ( Anafarta). Sirkeci nhtımınclaa. 
NOll!: (Bartua ,.ıu poa~arı ..,.ıce oJ. 
dutu arıbl latanbaldaa Çereamlıa •• eo 
marteal artnlm olmak ...... haftada ik 
poeta olarak deTam ecleeektir.) 
Per .. ııabe 8 de (Ülpn). Tophane nhtımın 
dan. ( lı'an ahire kadar haftada bir poa 
yapılacaktır.) 

Puarteal, aah 9.IO ele, carıamba. perf91Dbe 
ama 11.00 da (Trak). Cumartesi 14.00 
(8ua). Puar 9.IO de (Trak). Galata n 
tıMmdaa. 
Pazarteal, cıartamba ve e0111a S.00 ile (Slı ) 
Galata rıhtımından. A1r._ fU'l&lllba 
camarteei 20.00 de (Saadet). T._... nh 
tamından. 

Balı n eama 19 Ala (a.n->· To;haae nlı 
&amında•. 
Paar t.00 da (a-tıa). '1'opbane nbtunın. 
dan. 
Ça,.alblıa 11.00 de (Mersin), Camarteei 
11.00 .. (Buna). Slrkeei rıhtımında. 
hur 1..., da (İamir). Galata nıDU1aıa-• 
dan. 

.....- ıa.oo de <Kldtt>· GelMa nhtı
attndaa. 

llahammm Welı (1950• hra olan JO •det 150 m/m bk, 6 acıeıı; .,. 
mim bit Ted Vanası taahh6dflıı8 ıfa edem9en mflt.eahhJdl nam .,.. ... 
aabına (lİtıt/1941) cama lflııl •at (14) on ifGitte Baydar,.pda sn 
1ılaUl d&Wtndeld KealaJoa &nafnadan acık ebll• ...ıa. •• ...._ 
caktlr. 

Bu i.. sirmllk latıeyenlftba (l.&6) Ura (U) kunııhık ...-ldrat te
minat -t.I kanonun taJla ettlll .,.. lele blrlikte .U-. saaa eaat&ne 
kadar llomiıyona mtlraeaatları lbnndır. 

h , .. ait .. rtıı,ameltr Kona18Jond&1' Pratta olarak ~r. 
(lOll'l) 

.. 

RADYO 
'l.80 Pnsr&m 
'1.83 lıl öslk 
'1.'6 Haberler 
8.00lllsik 
8.llETiaaaaU 
uo lıltlaik. 

* lUOPıosram 
11.11 eanııar 
U.41~ 
IUl Wr\1""14" 
ua-.... 

"lf 
18.00 Pnsram 

18.0S Orkeltra 
18.IO Su aaerlerl 
t.00 l'aaıl. 

19.30 Haberler 
lt.41 Mfialk 
20.11 R. suetell 
I0.'611kik 
11.00 Ziraat T. 
11.10 Tlbtdller 
IUO TBllstL 

410 ....... 
....... üer\er 
22.45 llllik 
22.51 Kapanır. 

BORSA 
•llı/1.1.U llVAJIBLBSI 

Loadra 
NtTJorlE 
Kadrtd 
St.okho. 

1 Sterlin l.!I 
100 Dolar 119.69 
100 P..ta 12.89 
100 tn ıtr. I0.'11 

f.SHAll VE TAHVii.At' 
llUAJI~ 

Dh B..,_ 
hcramirell ,. 1, 931 19 '11 19.81 
İkramiyeli 9' 1. m 

•rsuı n.u 
.._ ltpkww.ı ••

• ' ı na ' to.'11 •.n 
9''1, 1941 Demıl')'Olul -.- lt.11 

~ 1, 1931 -- --
Ttlrk Borca Tnq 1 -.- -
İt Baalcuı .... 
Kerka Baüuı 

eartMll ....... 

[Eorsa i arici altın fiyab .1 
~ •LiıallX.. 
Kaha ........ 111 • • • 
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