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bit eai.iıın Mıütaceoe kaVJtlGnfl4 is ti1ıcıd1ı1& teı . btt 
m.aliı1et fi11«tlartn' •e muha.şebıı hıırlet teı 

edilen nuıliyet fiyatla-rı• 

Pazartesi 22 Birinciklnun 1941 

Kanaatlerine inanmak ve bağ· 
lanmak, manevi kudretine güven· 
mek, tuttuğu yoldan ayrılmamak 

ve daima ilerlemek insanı muva/• 

u&~~-- miifit' miaall erle anlatsın bir eser lU ...... . • 
L. Bata.rdan lisemımua çevtrll1'· MÜSTAKİL YEVMi GAZETB Telefon : 2 O 5 2 O 

/ak eder. Barkley 
'Şerhi 2 nei aahiftmi.ıde) 

HASAN ERDiNÇ 

Ulus'un Başmakalesi 

Kasdı mahsusla 
çıkarılan şayıalar 
"Türkiyenin sağ duyulu, dürüst ve milli politikasında 
hiç bir değişme • i~timali aramamak gerekliği?i . bir defa 
daha söylemek ıçın bu fırsattan faydalanmak ıstıyoruz ..• ,, 

Htıu:R 
Ulu11 g1Uetesi bugütıkü ba.şmak<ı

lesinde fiiyle demektedir: 

yet almıştır. Ve bunun için de, bu 
memleketlerdea bazıları, ister iste.. 
mez herkesin dikkat ve hassaslığını 
kendi üzerlerlne toplamışlardır. Bu 
dikkat ve hassaslığa, bir de böyle 
meınlekeUeri kendi safına katmak 
isteğile, karşı safda görmek kaygı
sından doğan menfaat hesaplarını 

ilave etmek lazımgclir. 

................................................ 

Milli Şef 
At yarışlarını 
şereflendirdi 
Ankara, 21 (Telefonla) - Milli' 

Şef İamet İnönü, bugun hipodromu 
terefleııdirmişler ve at yanşlarını 
IJafta• sonuna kadar takip buyur -
nnışlardır. 

Jı(iUi Şef, hipodromu teşriflerin
fe Ye hipodromdan ayrılışlarında 
tiddeUe alkışlanmıştır. (B. B.) 

M. Churchill'in 
Mısır seyahati 

• 
1 ki gün evvel, aaıbah gazete-

lerZnde büyijk ba~lıklar al· 
lmda M. Churchill'in kayboldu
iana dair çıkan haberi okuyan 
luırilerin birdenbire ~ayrete düf
mİİf olacaldannı tahmin ediyo· .... 

Bu haberde JBŞılacak cihet, 
t.pla BafvekiJinin birdenbire 
Loaarada görünmez ol~asında 
4ei1, fakat yetmifine ·~.ak b~~: 
lmf olan bu ihtiyann gosterdıgı 

tnikliktir. .. 
M. Churcbill daha bundan .uç 

döıt ay evvel de yine birdenbıre 
ortadan kaybolmuf, bir hafta ka· 
dar kendisinden haber alınama· 
mq ve nihayet Atlantik denizi~in 
meçhul bir noktasında, Amerı~a 
Reisicümhuru M. Roosevelt ıle 
bir bulusma ve konusma yaptığı 
öğrenamtl,ti. Bu meşh~r buluşma· 
mn o zaman nasıl gizli tutuldu
ğu, hele dünyanın en serbe.st, en 
gözü açık ve aynı zamanda en Ş'I·· 
mank matbuatı olan Amerika 
gazetelerinin bu çifte gaybubetin 
1UT1na nasal olup da. bir türlü keş
fedemed kleri bala hahrlarda ol· 
aa geı-ektir. Anglo-Sakson ırkına 
mensup siyaset adamları, her fe· 
yi çok açık söylemek; milletlerin 
den hiçbir 'eyi gizlememek mec
buriyetinde olmakla beraber, ıs· 
tedikleri vakrt de, mutlakiyetle 
idare edilen devletltrin reisleri 
veya siyaset adamlan kadar ha
reketlerini gizli tutmıya ve hatta 
bir nevi saklambaç oyunu b!le oy 
namıya muvaffak oluyorlar. Biri 
hem altmı,ını geçmİf bulundu
ğundan, hem de ayakları tutmıı
dığmdan dolayı alil olan M. Ro· 
oaevelt ile yetmi~lik bir ihtiyar 
olan M. Churcbill'i, memleket ve 
Dıilletlerinm menfaati nannna 
eöaterdikleri bu çeviklik ve kofu
culuktan dolayı tabii takdirlere 
faJ'art gönnek lazırndP'. Vakıa 
Miıver devletlerinin reisleri de 
icabmda bu tarzda çeviklikler 
gÖatermektedirler. Ezcümle M. 
Muasolini, bizzat tayyare kullah
mak gibi himmetler .. rfetmekte 
be de, gerek M. Hitler, ırerek 1-
tal:ran Baııvekili elH yatlannı ye
ni ıreçmi~ bulunmaktadırlar "e 
binaenaleyh henüz cismen ve ru
ban genç adde<.ıilebilirler. Bu iti· 
Larla onların faaliyetleri, M. Ro
oaevelt'le M. Churchill'in faali
)'elerine nisbetle daha tabii ad· 
dolunab 'lir. 

fngiliz Ba,vekilinin nerelere 
gittiği üç gün gizli kaldıktan aon
•a timdi nihayet Mısırda bulun
duğundan bahsolunmaktadır. Ma 
•nıaFib telgraflar bu haberin de 
lcat'i olduğunu pek temin ede
lnetttektedirler. Rivayete bakılır
~ M. Churchill fU anda Kahire-
':. l .. giliz aıkeri ve sİya&i ricalile 
~taverede bulunmakta imiı. in 
r~. BafVekilinin kıt mevıir:.inin 
u:ıg•ı.ıt ai:lalanna aialere ve karla-

T ASVtRt EFKAR 
(Deuamı sah 'fe 8, siitım 1 dt) 

Hemen bütün büyük devletler 
harbe katılmıştır; her tarafta deniz
ler ve karalar, bu ateş bölgesinin 
doğrudan doğruya içindedirler; ya
hut, yakınında veya bitişiğindedir -
!er. Bu sıra harp dışı kalabilen mem 
leketlerin durumu, coğrafi mevkile
rine göre strateji ve politika bakı
mından, gittikçe artan bir ehemmi-

Bu yüzdendir ki hemen her gün 
(Devamı sahife ~. sütun 6 da) 

Oemiryollarmda tenzilatlı 
eşya tarifesi değişiyor 
Yeni tarife ile 1700 kilometreden fazla 
yerİer için de tenzilat yapılmaktadır 

Japon 
harp Haberleri 

Filipinlerdeki 
Minda~ao'ya 

asker çıkardık 

Ankara, 21 (Telefonla) - Devlet 

Demiryolları İdaresi, tatbik mevk1-

inde olan tcnzilli eşya tnrlfesini 1 

şubat 1942 tarihinden ilibaren kal

dıracaktır. Bunun yerine yeni bir 

tarife hazırlanmıştır. Yeni tarife ile 

1700 kilometreden fazla yerler için 
de tenzilat yapılmaktaıdır. (B.B.) 

• • -
Askeri 

"" •• 

Ruslar, buradaki 
durumun vahim 

olduğunu söylüyor 
Berlln, 21 (A.A.) - Alman ordu

lan Başkumandanlığının tebliği: 
Doğu cephesinin merkez kesimin

de muharebeler ayni şiddetle devam 
etmektedir. Bir kolordu kesıminde 
20 tane zırhh Sovyet tankı tahrip 
edilmiştir. Leningrad cephesinde, 
Sovyetlerin hücum arabaları yardı. 
mile yaptığı çıkış teşebbüsleri, düŞ

man tarafın hissedilir kayıplarile 

püskürtülmüştOr. 19 Sovyet zırhlı 

arabası tahrip edilmiştir. 
(Devam' sahife ~. siitmı 4 de) 

-Vaziyet 
-- z 4 Siyamla iedalüi 

ve taarruzi 
bir ittifak yapıldı 

Uzakşarkta Japon 
Tokyo, 21 (A.A.) - Japon do

nanması bugüne kadar duşmanın 9 
denizaltısını batırmıştır. Kara kuv
vetlerile işbirliğ.ı ya~aıı donanma 

1 Hong-Kong üzerındekı baskıyı de -
ettirmektedir. Donanma. ayn1 

vam k ı ·· 1 
d bu suları da ontro u a -zaman a 

d bulundurmakta ve Hong-Kong 
tın a . . 1 

k. a·· man gemılerının kurtu uş da ı uş 
.. . 1 • kalmnmıı bulunmaktadır. 
umıt en 

( Deı•a.mı sahi/e ~. sütun 3 de) 

( ,,,gm~ Haberleri'1 
\. Amerıkan J 

filipinlerde 
harp kat'i 

safhaya girdi 
Japon denizal~ıları 
. Californıa 

önlerinde dolaşı_uor 

• .~"' ,AınerbD filolanmn kU· ı 
~ d l·~na getirilen man an ı.e-· . 

Aıniral Erneat Kını 
. 21 (A.A.) - Filipin-

Vaşıngto~, kat'i bir safhaya _gir-
lerde harekat ·den Davao'ya 

J nlar yenı 
mıştır. apo bbüa etmişler· 
sk karmıya teşe 

ıı er çı . et karanlıktır ve 

muvaff aki yetleri 
Japonların Birmangadaki taarrıızları General 
Waveli'in Kafkasgada 011nama•ı muhtemel 
rolleri akim bırakacak mahiyettedir 

Yazan: General Ali İhsan Sabis 
ESKJ ORDU KWıJAN!JANLARJNDAN J aponlar deniz üstün liığünü te-

min ctmiye çalışırken kara ha. 
reketlerinde de hiçbır ihmal göster
mediler. Japon hava kuvvetlen ge
rek deniz teşebbüslerinde, gerek ka
ra muharebelerinde orduya ve do -
nanmaya azami yardımı yapmış ve 
yapmaktadır. 

Bir yandan Japonlar Çinde hiçbir 
İngıliz ve Amerikan mtistemlekesi 

bırakmadılar. Şanghaydan Ameri
kalıları ve İngılizleri temizlediler. 
Bır asırdanberi İngılizlerin elinde 
olan ve Çın sularında bir nıüstah
kem kale ve deniz üssıi halınde tah
kim edılmiş bulunan Hong-Kong'u 
da zaptettiler. İngilızler bu şehrin 
yarısının bır ada uzerınde bulunma
sından dolayı müdafaa edeceklerıni 

(Devamı sahife .'J, slitun 5 de) 

................................ ································································ 
.... ---- B akt~ler ------

H alkevleri ve amatörler 
Peyami SAFA 

EMİNÖNÜ Halkevi Reiai 
Doktor Yavuz Abadanın 

dünkü Tasvirde çıkan cevabı· 
nı. en yüksek hizada olaunluk 
ifade eden pek nadir yazılar 
kal'flllmdaki vicdan hazzı için· 
de okudum. Mektubun tem
kinli ve zeki üalôbu, ne zaman• 
dır susadığımız münaka,a di
siplin ve terbiyesinin en efen• 
dice örneğini veriyor. 

Yeni Türk mecmuasının yal 
nız Eminönü değil, bütün İs
tanbul Halkevleri tarafından 
çıkarılması, fÜphesiz. birinci· 
nin mes'uliyetini ötekilerle de 
müsavi paylara böler. Bu nok· 
tadaki tenkitlerimizi yalnız E· 
minönü Halkevine inhisar el• 
tirmenin doğru olmadığını ka· 
bul ederim. Fakat bazı nokta
larda, ancak bir itiraf aaytlmak 
prtile hof görülebilecek mü· 
dafaalara ittirak etmekte zor· 
luk çekiyorum. Mesela piyaaa• 
da hemen hiç sahf yapmıyan 
yeni Türk mecmua11, halkın 
değilse kimin parasile çıkıyor? 
Halkevlerinin veya Halk Par. 
ti.inin parası, adJ üatiinde hal 
kın değil de kimindir?. ' 

................................. 

dır. Burada vaz:Yt. Luzon adasın-
b kesilmış ır. 1 muha ~re r ti olmuştur. Manil-

d e keş.ıf faa ıye . ait tM." -' d•) 
(Deıııımı sahı/e :, 

Bu derginin, sayfalarını her 
Türk münevverine açık bvlun
durmaaı, bizim, oraya makale 

veren her imza<la en az bir mil 
nevver salahiyeti aramamıZI 
emreder. Fakat sayın ve seçme 
hukukçumuz Yavuı Abadan 
da, bu «münevver» vasfının 
çok defa hiçbir muayyen bilgi 
veya ihtisaa ifade etmiyen kay 
pak ve karanlık bir tabir oldu
ğunu bilir. Bahsi geçen yazıntn 
fikir haysiyeti, onu sayfalarına 
alan Dergi Müdürünün cmÜ• 
nevverıt vasfını pek cömert bir 
elle fUna buna dağıtbğını san
dıracak mahiyettedir: Türk e· 
debiyahnda hece tiirinin teka
mülünü yapmıf ve sırasını sav• 
mıf bir merhale değerinde o
lup olmadığı ayn bahis; fakat 
«sevgi, a,k, deniz, mebtapıt 
temlerine inhiaar eden manzu· 
melerin, varsa. müptezel taraf. 
lan mevzulannda değil, cinsin 
tiirle münasebetlerini ortadan 
kaldıran eıJtetik yapılanllda 
olabilir. Yoksa en müptezel 
tenkit, ,aire mevzu öğütleri ve-
rendir. Yukanda ttrnak içine 
e!dı.ğım dört temden bir teki 
bile, meaela. ıevgi, bütün yllra
hlıt hamlesini içine alan tüken· 
mez ve somm fİİr aeyya.lelerini 
kendinde toplayabilir. Esasen 
bana tevcih ettiii hakseverliği 

(D"""" ıclı.if• ı, ıutu" z cü) 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 
'-------------------------------_J • 

H iti er 'IStaObUIUD UOUİIUğU 
~:,~~~:i bir yıldönümll 
ele aldı --
Harekatı 

bizzat idare 
edecek 

Baıkumandan 
Brauchitsch 
vazifesinden ' 
ayrıldı 

Bu munasebetle Hitler 
orduya hitaben neşrettiği 
beyannamede şöyle diyor 

Sizden iatiyeceğim fey, Al· 
manyanın kurtulacağı ane ka

dar sadakat ve itaatle beni 
takip etmenizdir. 

Berlin, 21 (A.A.) - D.N.B. : 
Ordu Başkumandanlığının bizzat 

Fiıhrer tarafından deruhte edılmesi 
münasebetile neşredilen teblığde şôy 
le denilmektedir: 

Fiıhrer, şimdiye kadar ordu baş
kumandanı bulunan Mareşal Von 
Brauchitsch'in meziyetlerını öğmek

le beraber 4 şubat 938 tarihli kararı 
gereğince müsellılh kuvvetlerın ıda

resim ordu Başkumandanlığı He 
birlikte kendi ühdesınde birleştirmi
ye 19 ilkkimunda karar vermıştir. 

Hitler'in Beyannameai 
Berlin, 2 1 (A.A.) - D.N.B. : 

Führer, ordu başkumandanlığını 
bizzat deruhde etmesi münasebe 
tile a kerlere e S. S. lere hita
ben afağıdak.i beyannameyi neş
retmiştir: 

Ordu ve S. S. askerleri 
Milletimizin hürriyeti.' hayat 

şartlarının istikbalde kurtarılma
sı ve her 25 senede bir her' defa

(Deı·am1 sahife $, Biltmı ! d1J) 

Dün, büyük 
vatan şairi Na
mık Kemalin yü 
zünıc.ü doğum yıl 
dönümü idi. Bu 
münasebet · ile 
dün gece Anka. 
ra radyosunda 
merhumun cA· 
kif Bep ismin
deki piyesi tem
,jl edildi. 

Buna mukabil 
lstanbulun Üni
veTSİtes_i ve Hal
kevl eri, bizim i
çin büyük ehem
miyet ve kıymeti 
olması lazım ge. 
len bu yıldönü
müne birer saat. 
çiklerini olsun 
tabsis etmeyi u
ttuttular I Vatan şairi Namık K'mal 
•••••••••••• ,. .......................................................................... 1111••····-

Y enimahallede feci 
bir tren kazası 

Tren durmadan atlamak istiyen bir 
müvezzi tekerlekler ara.;ında can verdi 

Dün akşam Yenlmıı.halle tren is- 'arka üstü trene doğru dilşmü~tur. 
tasyonunda bir kaza olmuş ve bir Tam bu sırada başının bir kıs1nı 

gazete müvezzii feci surette ölmüŞ- rayların üzerine geldığlndcn tama
tür. mile durmamış olan vag ın larııı c-
Bakırköyden 18,1 de hareket eden kerlekleri başının üzerüıdcı\ geç n lt 

baıılly5:::f:nnf Y.aııı.imo&~)'O- --v.aJlt ~IH G !il almti~ fu', 

nuna yaklaştığı vakit süratini kes- Vaka mahallıne derhal Bakı k y 

miştlr. Tren duracağı sırada vagon- Müddeiumumisi ile Bak koy Kay -
lardan birinin sahanlığında bulunan makamı gelerek ilk tahk katı yap • 
eski gazete müvezzılerınden çolak 
Mehmet ismınde bıri t ren dunnadan mışlardır. Tren, tahkikat ncL cc lna 

atlamak ıstemış, fakat yere bastık- kadar hareket ctnıcd ğındcn Sırkcci 
tan sonra muvazenesini kaybederek istasyonuna rötarla gelmı şt.ır. 

Üsküdarda bir facia 

Yıkilan bir v ü 
kişiyi öldürd ·· 

Evde misafir bulunan üç kişi de 
surette yaralandı 

.... 
agır 

Bu kazanın mes'ulü kim? 
Bır müddet evvel Üsküdarda, A- l 

Bulgar Kralı 
Borisin nutku 
Bulg11.ristanın bir tek 

emeli flardır: Emniyetini 
ve milli bırliğini 

korumak 

yazma mahallesınde Naş i<le~·e alt r Af .. 'k h b ?\ 
21- 23 numaralı ıi~ katlı ahşap bina 1 ~ ı I a mu are e~ 
sobadan çıkan bir yangın neticesin-
de kısmen yanmıştı. ı • ı • l 

r 

Bu suretle oturulmıız bit- hale ge- ( ng l f Z e r 
len evin, itfaiye ve zabıta tarafın- 1 • k •l 
dan tahliyesi ifçin Naşideye tebligat gerı çe l en 
yapılmış ve Na~ıde de evi Tahsin, 

Sofya, 21 (A.A.) - Paılamento

da söylediğı açılıı nutkuna verilen 
cevabın takdimi mıinasebetile dün 
akşam yapılan merasim esnasında 
Kral Boris demiştir ki: 

Bulg-arıstanın bir tek hedcfı var
dır: Emniyetim ve ınılli birliğim 

korumak. Mllletin iradesine ve ar
zularına uygun olan Filof hükfıme
tlnin siyaseti Bulguiııtanın üçlü 
pakta dahıl devletlerle akdettiği o.n
laşmala.rın çerçevesin& dahilılir. Hü
kumetin dahıll siyaset ine gclınce 

hepimiz bıliyorıu ki hükumet halkın 
refahını teınin, nizam ve asayi~i 

idame için her şeyi yapmıya hazır

dır. Memleketin manevi kuvvetler in
deki beraberlik sayesinde bırlik e -
meli tahakkuk eden Bulgarhtanın, 

hükümetin yüklendiği siyası vazi • 
feye devam etmekle beraber, ıneaut 

l:ıir istıkbal ümit edebileceğinden e.. 
mlıunı. 

Hasan isminde iki yık ıcıya satmıştı. Jl l •h •ı • 
Yıkıcılar dün e\'i yıkadarken duvar JYI f vercı er l 
ları, yanındaki Şahındcye ait 25 takı·p edı·yor 
numaralı evin ü • ıi n u y ıkılmış ve 
bu evin de bir kısmının çôkmesine 
sebep olmu~ur. 

Bu suretle evde bulunanlardan ev 
sahibı 60 yaşında Şahinde ve 45 ya
şında Ay~!! ile yedi yaşındaki oğlu, 
yıkılan evin altında kalarıık ölmilş

lerdiı·. 

Bunlardan başka evde bulunanlar 
dan sucu KRsım ve misafirlerden 
Kerim oğlu .Metin de ağır surette 
yaralannıışlardır. 

Kurtulanlar arasında bulunan yüz 
başı Bedri n ailesi Leman, Emsal, 
oğlu Sııdık ile kızı Necla, Hafize 
hafif bir surette yaralanarak kRzayı 
atlatınışlartlır. 

Derhal vaka yerine gelen müddei
umumi İzzet va nıuavini Fuad ile 
Ü.sküdar Kaymakamı İhsan tahld
kata başl,\m!şlar, yaralılar da im -

(Dr.ı «nıt saJı.ijıı 8, .Ut1'a ı eüJ) 

De.rne'nin sukutunu 
İtalyanlar da 

teyid etti 

Kahire, 21 (A.A.) - Ortaıark 

inı;illz tebliği: 

Dün bütün gün hüküm süren ~id
detli bir kum fırtınasına Tağmen 

kuvvetlerimiz rlcat halinde bulunan 
düşmanı kovalamıya denm etmiş.. 
lerdir. Düşmanın 12 tankı tahrip e
dilmiıı ve orta bilyüklükte 8 İtalyan 
tankı da sağlam bir halde ele ııeçj. 

rllmiştir. 

Biııgazintn cenubunda rleat halin
de bulunan düşman kolları havadan 

(Dewa.m Nlı(f• ı, ntMa 1 ü) 
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GÜNÜN~:~ rKurban Bayramı'\ [ı#l-~-~A-)1 ---------------,1~~~ ......... , ı ~?·lpS:j!q 
~~ ·~ .. u EDEBiYAT BAHiSLER/ u ·~ .. ! Amerika 

B 
'

Ah Pazartesi ! _ 11 ~ u sa a iyeti kimden __ b a h r ı ye s i ve 
aldınız Sinyor Kohen ? Karhan derilerini Haw 1 d T .. k . 1 • s i y a m 

Y benim aevgili okuyucularım, haberiniz var mı? Meğer «Tür- H a.ay adalarında Am.-ın· E Karamuna veriniz ran a ur şaır erı 
k:İyeDİn Sesi» Yahudi lnrması bir İspanyolca, yahut İı;panyol i•taabtd M'4/hi.Jii~: ma Büyük Okyanus doaıan. 

kırması bir yahudice um. ... Damdan diifer gibi önünüze heyecanla 28 biri11ciU11uıı !l·U tarilliı maınnm uığracbCı baskın ve dU"ÇU 
sürdüiüm ıtn ciim'- nazarlumızda fÜpbe uyan<lırdı değil" mi? His- müısadif paur g'iinü Zllhicce -.. oldujv büyük zayiat, Amerikan 

&etbm ki i:kildini:i' Müsaade buyurun hele sözümü bitireyim!... yının dokazu e1dutundan Anfe, 1 ş h R t A ş h l ·z ·s f Cümh~reisini bütün babtiyeyİ 
İstanbulda «La 802 de Türkiye» ism'.le bir mecmua çakıyor. pnzarnsi ((iinü de Kurban Bay. ı a a aı- a smaı l a evı )·eni battan tanzim ehniye ıevket 

B k ramı oldutu ilin olanur. m.İftİr. Büyük Okyanus do~nma• 
u ocaına.o harflerle yazılan ismin tercümesi de k&paiın bir ke- aı ktlmandanı Amiral Kymmel 

nanna ufacıcık yazılarla lutfen il~tirilmit: «Türkiyenin Sesi». 'BAYRAM NAMAZI il uledilip mnunı hava kuvvetleri 

elu k '::~=~ :!ı~~u: ;:::~:e 8:~:: !::~~~~ I Vasat1 %,· ~~ • Biz de biligoraz dosta kardeşi ıı • Dost ıeçinip güze gülen 6al laıı ~~.:ile ~~~~~e.:.:~:: 
aldığını bilmediğimiz aali.lıiyetle konutorken, 16 sahifenin 14 ünü Ezani 3. 18. Bu/a.,adım bir kara gün yoldaşı,, Bahasıdır: satmak 6erek bir pala •• ,. me altına alındıktan sonra Atlas 
ispanyolca ile de>ıdurmuf ! Emin olunuz, iki aahifelik türkçevi de le· B üyük bir Türk ıaJri olan Ha- -------------- Okyanusunda nisbeten zayıf olan 

Bayra111da ballecek b:ırbanJ._ d - M h t S d k A rak almıttır. Bo ,air, Çald1rn wıa-vekkül ile o1~-·up ba•ıma koya.caktım. Eier burada su. neviden tai'nin hece n:z.nmde yaz ıgı e me a 1 ran Amerika donanması kumandam 
aur Y nn derileriyle bağır~klannın k harebuınde Yavuz Sultan Selı111 ta. 

ibarelerin liıammJa gerine •erine ...,.leadilı:lerini gÖrmemİf o)say· yukarıdaki parça ile kadar ö:z.tür - Amiral Kine Büyük Okyanus ku-
6 -• başka bir tarafa sufedi)meyip Tü k' d H rafındaD mai;lup edıleıı meşhur Şah 

dım; işte bir iki mosturalık cümle: çcdir, •etil mi? ~r ıye e c atay> İmıaıh Safevi'dir ~ (Şah Hatai] mandarıJıima c~tir. 
yurdumuzun daima hllyrına, iti- ı kelimesi, Hatay vilayetinin Türki-

cHe~kesin ist-diği ~ekilde hareket etmek ve dü~ünmek hür· lilsıııa çalışan n elde ettig-ı te- ı likabıle Aıerıtıırk edebıyatında mu- Şimdi Am:ral Kin1r., yalnız bu 
yııye ilhakından sonra, yanı üç aene d 

r iyetine haiz 01duğu bir devırde ve bir memlekette y~ıyoruz> berruatı Kı:ıılay ve Çocuk Esir- eneliı:ine kadar bilinmediği ve kul- hım hır mnk1 ı,gal etmektedır. Mu- onanınanın değil, Atlas Okya-
Bir ~ ~fdi : geme Kurum1arile 11aylaşmakta l.rnılmadığı gibi, bu sözün şümul ve fassal İran Edebıyat Tarıhin1 ya- nusu ve Asya donanma ve o-
cKainatı yerinde kımıldatan zelzele kar~l8ında bir fazhılığm olan Türk Hava Kurumu emrine ıniinası dahi yanlış anlaş.ılır ve[bata] san İngılız alını.ı Eduard Braun, mum sevah.li muhafazası kuman. 

nam•vcudiydi hatta bir ihtiyacın natemini nazarı itibara alınabilen verilmesi memleketimizin yühel- ı ştklinde tefsir ediliyordu. Bu keli_ Şah İsmaıl'e daır medtür eıerde 50 danlıklan dahi) bulundoiiu halde 
şeyler mıdir?> mcsini bir gaye bilen sayın aba- menin büyük bir Türk kabilesinin 11ahifeli1c bir yer ayırmasına rağ. umum Amerika bahriyesinin ye• 

Alın bir tane daha : limlıılcn ı·iea olunur. ı adı olduğunu kimse bilmezdi. Bugün men Şah Hatai'nıa edebi yazıları gine ıefi tayin olunmu,tor. Bu 
~ hakkında malfımat Tennenıektedır. ~uretle Amerı"ka çok dM;.ınık o 

M h b. F"I f d '-' l k b k 1 k b .,, de yine [Hatay] ııö:z.ünün yalnız • • -.. • c e' ur ır ı o:ıo er ıci ö üm. anca aıı a arına vu ·u u- ""============ Jan bnhriyesini tek bir kumanda-
bn bir hadis ttır.» Üsku"·dar Halkevı"nde Tuıki:;ede bir Tiliyet adı olduğu n Ona ait yuıları1'da sırf dini, siyasi, 

Hataylı denince yalnıs orada ya~~ ıçtımai, felsefi malümat neşretmek- nın el:.ıe tevdi etmİftİr. 
Şimdi Albert Koben Efendiye sizin nammıza soruyorwn : 

konferans Yan Tu··rkl•r •--sdedildigwl, başka yer- tedır. İki Turk Sultanı olan n, çar. Havay fela~ketı" Am-.. :1 --n -~ - Haniya., her şene loplamr, ve evinizde bile türkçe konu• ~ .... _ • ...,. uuı CI· 
lerde dabi bu adda bir Türk zümre- pışan orduları dahi Jrıünbasıran kan omumiyeıini kan~hrmı' ve 

~cağnma dair havrada yemin ederdiniz! Meğer bütün bunlar bi- Dün Üsküdar Halkevinde ih- siıtln varlığından haberi olanlar a:r.- Tiırklerden lbaret olan Yavuz Sul- mea'ullerina ve babri,-e P,lerinin 
rcr bülm nümayifinden Öteye ~mİyor ve biz de bu vaatlere, ye- tikarla mücadf':fe etTafında bir dır. tıın Sdimle Şah lsm•ı! arasında •u- yolsuzluklarını arafhrnuya ıev-
.minlere inanarak aldanıyonnu,uz!. konferans verilmiştir. Halkevi Türkjye _ Fransa arasında d6rl, kubwan Çaldıran ıavaşından iince kt>tmiftİr. 

Size sonıyorum Sinyor Albert Kohen: Reisi Avukat Reşat Kaynar tara- beş sene evvel Hatay meselni aleT· teati edılen mektup, nota ve ültima.. 
- Bu büyük ve iddialı isimle, memleket namma ispaoyolca fından din!eyici'ere tanıtılan İf- lendiği sıralarda bir Fransıs pze.. tamları tafa11itile ı.ıab ettikten aon- Bazı haberlere göre Atlas Ok-

'- ·--eL --'"L: · · de ald b · ·· • J Şal fet Halim. ihtikarla mücadelenin te·ı· muba~irl Antakyadaki Türkle- ra Braun ,ö..,le dıwnr: c ... Yavm yanusUJ\8, yahut, Karaib, diier -.on""\'"~ auawyetmı nere n ırnz, ve anırı cur ete, om " •• ., ı- ismile Antil denizi donanmasm• 
• inci d. Jd ~ k od. d --t...ı ta ı· k t ancak ~ehirlil•rin mücadeleye ta- re •u ııuali sormuştu: c ... Siz Ha- Sultan Selım mektuplarında kendısL J5m e, c ıp o ugu e ın en m..,._..., za ısaıun:uzı epaze e • ,, mensup birçok Amerikan h-

k __ ,,,L~ --=--· d" · t mamile katılması, istihlakin azal- taylılar, eski yurdunuz olan lranda-] 1 nı efsaneT\ Iran Şablar1na. benz.eUr, - .. 
ıne aa.aaıııyoeunl ver muı •• - Ş h f il S f gf'mileri Panama Kanal. ından --

B• cidd" b ___ , .__ ~ d d b"" hmast ve1 bütçelerinde azami ta. ki Azerbaycan ülkes. ine -Tebrı. ·ıı b. öl~ a ama 1 a eyf Şah İsT11aıli ise, cTü.rk Efraııyab> .~ 
D"ll2 ıyet, ve u menueııu:te aıgan erece e urmet et- çerek Büyük Okyanusa girmekte-

tifinizi gösteriniz Sinyor Koben., aksi takdirde, Jiıam:mızı ve mü- aarrufa riayet etmek smetile mu- gesine- dönnıek ıstemez nuslnız?> ( 1 d,,.e talaklr et.111ek l!!tıyordı.ı... Şah dir. Japon tahtelbahirleri de bun 
vaffak olun.bileceğini misallerle Bu sual, Hataylılardan büyük bir cG~• ...:<..oır •I 1.-- '"--l:- ... BataJ'niD orduları )(osnlu, Şamh, 

9'lmabam1%1 istismar eden ve 16 sahifeden 14 ünü İspanyol dilile ı·zah etmı"ştı"r. KalabalıL ı ı·r dı"n· b d 1 m1 .. .,-v.._ g -. •~ ·~ j 1 1 lan n ywlrdımcı cemile.rini gözet-
~ kı!mınm Azer aycan a yer ~ ış c.-• Rumla n ila. elbi Türk kabi e erm-

yazarken, alay eder gibi cTürkİyenin ~i,, diye isimlendirilen ve leyiei tarafından dinleniloen lcon- olduton11 ve Avnıpalılann bunu WH> den mir.kkepti. $aTaf alanında on- mek ve baskına uv•tmak için A· 
Türkiyenin sesinden ba,ka sn veren mecmua üzerinde alakadar· fera.nsı müteakıp bu husUN ait bizdeıa tiaba iyi bildiğıni gösteren •Bu da bql• ~· •tr,..... 014• lar daima Tilrkçe. _ KW'ban alda- merikanıın 1rarp -.hillerine ee1.mİf 
Lu-m nazarı dikkatini celbetmek ve onlara «hu ~ nasıl müsaade istifadeli konu~malar yapılm~ ve bır delildir. Bunun biı.ce bilinmeme- cKifi fekfMlt ,.,..,. ,..MW' ,.,_ tına, u.daka oldorum. alrtıdım, terdir. 
edİyorsunaz?» diye sual ıonnak mecburiyetinde kalacağız!. toplantı geç vakte kadar devam si ne kadar lıaslndlr... clJ -Lt- -> pima .. - fibı eö?llleler kullanırlar- Şimdiden hu aahillen:le ild A-

[H · ] ..,. .... ı•Wr; h•r iN ı•Lll• bk-C i /ı ad B 4BAN et.m.iştiY. cHata> değil, [Hatay], ıtayl .ı.ı.. dı. Hatt&; Şalı İ111uiliJ1 payitahtını merikan petrol cemiai biicuma 
-============================ • • veyahut [Kıt.ay] şeklind• kullam · ııa • • lafaheaa ııakletUkten n Tefabndan uinmlfhr· Diier tarllftan Ame-

Yarın, 1'ninrslte lı:onferanıı salo- ması 1"9:reken bu kelime büyük bir da 1ü:ıı yıl ıeçtikten eonra yiııı Türk rik•n bülciımeti, Amerika aahille-Büyük Japon H Adaların en 
donanm!181 ve A a v a y esk.i halkından 
merikan donan. 22,000 kişi kal-

ması kısmı küJ.. a d a 1 a r 
1 

mışhr. Vaktile 
lisini Asya sula- bunlar 300,00u 
Tında bekleme. k.ı5i idi. Şimdikı 
yip Büyük Ok- nüfusunun yan-
yanusun tam or- Amerika müdafaa amı Japon mu. 

tasında !·fava!. manzumesinde bu b~cirleri te.~kil e~ 
adasındakı en bu dıyor. Yuz ellı 
yıik deniz üsle- adaların ehemmiyeti bin Japon muha 
rincl~n çıkarak b.. ..kf •• ciri gayet çalış· 
Asya sularına ge ........... 'f!!!.'f! ..• U~·-·· ••• kan ve becerik-

J~cck olar. Amc- rı tıharrem feyzi ·ı OGAV li oldukların~n 
rıkan donanma- adanın bugun· 
151 harp ilnnından aeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kü mamuriyetıni 

vel hare ete geçen apon do- vücude getirmltılerdir. Amerikalı 
nanma!ı ile hava fi!olarının bas- ve Avrupalı nüfus 46,000 kişi· 
kın hücumuna uğrdmıştır. Bu dir. Kalanı Filipinli ve Çinli gibı 
münasebetle Havi\y adaları Lü- Asyalılardır. Honolulu"nun nüfu
yiik bir ehemmiyet kesbetmiş o- su l S0,000 kişidir. Bu şehit en 
luyor. • ruarnur Amenkan şehirlerile re. 

Amerikanın Kalifomfy&. aahi· kabet edecek kadar müterakki
linden 3800 kiiomette açıkta bu- dir. 19 20 de burada bir Üniver
hınan bu adal<ı.r şimdiye kadar site dahi kurulmuştur. 
manzarasının let•fetile bütün Tarihine geUnce, bu adalar ilk 
dünyaya mc~huı: olmuı1tu. Ame- defa 1527 d'! İspanyollar tara
rikan filmleri, bu adalan her me~ fından keşfedilmiştir. 1 778 aene
deni memlekete tanıtmışlardı. sinde meşhur İngiliz lla~fi ve de-

Havay adalan sekiz büyük a- niz seyyahı Kook, Havay adalan
da ve birçok c;:ıplak küçük ada- na lngiliz bayrağını çekmi' ise de 
dan müteşekk.ilcü.. Umum m~a- yerli'erin hakimiyet ve istiklaline 
hasa 16, 702 kilometre murabbaı dokunmamıştır. Bundan sonra 
olan bu adalaT g rck mesahası, da Havaylılar l893 senesine ka
gerek 363,000 k~iye baliğ olan dar istiklallerini muhafaza etmiş
nü.Fusıu ile Polin~zya adalarının !erdir. Havay hükümdarı Kraliçe 
en büyük grupudur. Adalar, vol- Lllinkalam, Amerikalı müte~eb· 
ltanlardan meydana gelm~ olup hisleri adalarda teker kamı~. 
gayet yüksek dağlan ihtiva et- muz vesair meyva çiftlilderi tesi
mektedir. En bü:yüğıi 10,400 ki- sine müsaade etmişti. Bu AmA
lometre muTabbaındaki Havay rikalı müte~ebbhııler, mallannı 
adasıdır. Fakat ıerek ilctısadi, ııe Amerikaya gümrüksüz sokmak 
relt sevkülcey~ cih~tinden en mü- için 189 3 te adalardaki Amerİ· 
himmi Ha vay· dan 35 O kilometre kan tebuıını kıyama sevketmi,. 
uzakta bulunan Oahıı' dur. Ada- leTdir. Adaların sevkülcey~ ehem 
lar grupunun idari merke:zi Ho- miyetini takcliT eden Amerikan 
nolulu, bu adada bulunduğu gibi deYleti o tarihte Havay adaları 
Amerikan donanmaaınrn en bü- üzerinde k mayesini ilan etmiştir. 
yük ve en mü.ttahkeın üssü Pear1 1 Üç sene sonra 1900 de dahi ada· 
Harbour dahi buradadır. Ameri- ları ilhak etmiştir. Memleket A · 
kalrtilr burll!!ına cPasifilı:, yani merika Cümhuneisi tarafından 
mutedil Okyanusun cenneti> adı.. tayin olunan bir vali taranndan 
nt ve~lerdh. Her •ene yüz- idare edilmektedir. Teşri kuvvc
binle1ce Amerikalı sevyah bura- ti on beş azalı ayan ve otuz azalı 
ya eğlenmiye gr.lir. Havay ada- mcbusan meclıslerindedir. Havay 
lannda hesa~z =l!eker kamışı, adalan bütün Büyük Okyanu~ta
muz ve anan.as çiftlikleri tesis e- lc:i Amerikan müdafaıı manzum .. si 
dildiğinden, ilctırıfdi cihetten de n]n anahtarım teşkil ,.tmrktedir 
nıiihimdir. Muharrt"m Fevzi TOGAY 

Bakışlar •................... 
Halkevleri ve amatörler 

Pegami SAFA 

(1 tnft .. hif•dnt et~) \ 

kendi cevabında fazlaaile a-öa
termİf bulunaa YaTuz Aba· 
dan, ba~si geçen makalede ba· 
%1 cümlelerin kendi duyguauna 
da yabancı geldiiini a~ça. söy 
lemelr.l~ eekin~tir. O hal 
de mesııle yok. Fakat bu cüm
lelerin hedefi mevlciinde bulu· 
nan arlı:ada.,rarmuzın haklı a.lı::
sülamellerini ifade eden Yusuf 
Ziya Ortacm Akbabadaki Y"· 
*1Sı hakkında muhterem Yavuz 
Abadantn verdiği büküm hak· 
sız olmak IUım relir. 

Halknlerimizia amatörleri 
~ yol.mel.ki 

···························· 
her müsamahası yaratıcıdır; fa 
kat bu müsamaha, Halkevleri
a.in duvarlarını aımamalı ve 
staj mahiyetindeki ·denemeler. 
kürsüye ve dergi sahifelerine 
çıkarak halkın önünde yapıl· 
mamalı$hr. Ha!kevleri bir Üni
versite ise, ders tatb.katı sınıf. 
larının içinde kalır. Bu temel
lerde anlaştıktan sonra., benim 
için, Eminönü Halkevınin, Dr. 
Yavuz Abadau gibi cevherli 
bir ideal ve fikir adammt ba· 
,mda buhmdurmakla özlediği
miz seviyeye ergeç kav .ıfft~ğı· 
na inarımaktan dat.. tabii bir 
teJ' obnu. 

Tü k cm. CÜ biliflc"'* doı~ hrf.U,U Mal nunda yeni profcııörlerilllİzden Mu- Öztüik boJU11U1l adıdır, ki bu ··r · dili Safniler •rafında e11 mühinı rine, aka "Ye Bomeo ile Fili-
1 cBtılctl!Mldwn frir kanı p:ı. yol-

hittln Erel cİlmt bir lı:eşlf :nasıl boyunun önemli bir bölüfıü ran A- dil sayılırdı .. .> {İran Edebiyat Ta- pin adıüannm itcali tamamlut-
.ı.,., 

meydana gelir > meT7.ul11 bh lıon- ıerb11yeanında yaşamalı:tadu. Tehrıı rihi, Profesör Edoanl Bnı1111, Tah- d ktan sonra çılLması muhtemel 
300 bi cDost geçinip ~· pl.-n ı•lla.fı ferans -Yerecektir. oehrlnin kimilen Tilrk olan n ran, 1316 ŞeDll!i). Japon fukalanns kartılamak üze• 

nüfusunun 40 bine yakın bir kısmı cBahU1dır, ıcıtnuık gttrek bir re kara ordmunu fevkalade tak-

Hamlyetll 
blr vatanda' 

Çocuk Esirgeme Kurwnu b
tanbul Merkezinden: 

Yalova ilkokul talebesinden 
1 O yetim çocuğun bir senelik öğ. 
le yemeklerini tekeffül eden Ya
lova kazas?nda ottırjln Saffet Çam 
ismindeki hamiyetli vatandaşımı
za alenen teşekkür ederiz. 

Edirnede ekmek 
17 kuruş 

Edirne, (Jlususi) - Dün topla. 
nan Fiyat Mürakabe Komısyono ek
meğ n 17 kuruşa satılmasına karar 
vernıl~tir. 

Mardin Esl.rgame 
Kurumunun faaliyeH 

.M.a.rdln, (llususn - Şehnmıı 

Çocuk Eı-Jrgeme Kurmnu bayram 
münasebetile :fakir -Ye yardıma muh
taç 150 okul tale~ine elbise yap. 

tırmış ve okul haricinde buhmaa 85 
fakır çocuta da don, sömlek dağıt
mıştır. 

pulo> Şah Hatai, 1487 de Erdebilde doi-
Hatayhdn·. Bunlann mahalle adı ol' ııa • muş, 18 yao?artada Tebnzde !'lafta- viye etmektedir. Yeni bir kanun 
[Hatnyh mahallesi], gerc;i [Sokak], cHtıtoi, ®"yanı" öt.al ffmb natını ilan etmiş, 1523 tarihinde de ile Amerikan ordusu mevcudu ye 
hamam, mescit ve hatta asırlık çına; cBızdrn •ııvel hndo gcle1'l•r vefat etrnış. Bilyük Fuzull,den ııon- di milyona çıkabUecektir. 
ağacının adı bile [Hataylı c;marı ha1tih rıı ba,.,ıı başına bir şiir mektebi te- Dün Siyam devlehnİIJ Japonya 
dır. Hataylıların bir kolu da Erde-

! cSanma d{iim. şad rürüt1e diiş- sıs eden kuvvetli bir ~irdir. El ya:ı- ile tecavüzi ve tedafüi bir ittifak 
hi1 tehri ve civar köylerinde yer eş. matu> ma dınoı Erdebildeki makberesin- muahedesi akdeylemesi. İngiltere 
mlştir. B ·· l -:ı. .ı... l dedir. Hece Ye aruz veznınde tasav- · uk bil h '- tt b 1 Aıeritürk şalrlrrinclen büyük Fu r .,. '1'11 o a fWuet oıta ..., 6• e ... > yı m a ar,."'e e u unnuya 

vuft ,i1rlen pek 'kuYTetlıdır. Ortada sevkelmektedir. Bu muahede ile zuli'nln de menı;up bıılunduau [Bay 
çerçeve içıııdekl parçalar onundur: Siyam, bütün askeri ve ikbsadi 

As] Türk 'k:abilesının bir kısmı Ara. 
bııttanda _ ırakta Xe..kil'k cıvnrında, ı c ... Gôri.i-p guyen dıld,._, ,.._ ı,- ka,.-1.:ı.r. ve ::r0 H•nle J ponyaı-
bır kolu İranda Sultanabad şehri ve kibi, çekme hu .QF!Z Temenni/er ya yardım edecek ve münferit 
civannda, bir bölüğü de Kaf'kasva cMi.aildi-r qüldtirenler «.ı}lcı11uız :~:: .: :::::::::::::::::::::: ' mütareke akdetmİyecel,stir. Ja-
Azerbayeanmm Gokçay kazası Bn- ı gtilşend11 !tarından . ponya dahi Siyama aym ıatttle 
küşad nahiyesinde yerleşmiş bulu. ""'f.."" ı•ht•k"" 1 muavenette bulunacaktır; möd· 
nuyor. Bu yayılmanın bazı yanlış cGeçilı> b,. fl'l(Ultıadan üılibı di. 1 ar a deli on aenedir. 
teİsirlere yol açmMından o acaktır dar •lcın d!t'lk •• d 

1 
f Şiındive kadar lngiltere, Sİy•-

k1 Fuıuli'yt Profcs<ır Hıza Şefık • cElın çekmek gerek e11 dıl. ciha- ffi uca e e • ma, zorla aruisi yabancı bir dev 
ciran Edebiyat Tarihi~ adlı t>!'t>rın- nın cumle 11•rmdcın let tarafından in-ıal ediimİf biı-
de İraD şairi olarak gostermektedır. "' """' 16/12/9-'l tarıbli bir :mektup- memleket m:uırile bakarak bu 

İşte adını ve bır pıırç~ şiirini yu- .Ba.71a.tı ~ar ı.le k•ni •h'P mı~li ta okuyucvlarımııdım. Kıı.luwut memleketle kendisini h;rp halin 
kanda kaydetllğimiı Şahi Hatai - 'visal ctm4 Kaya töjle yuıyor: de saymakta idi. Fakat •İmdi Şar 

GAZEL 

Şah İsmaıl1 Salevt'nın babacı dahi cŞikd11•t et1leme:ı Hdık cıl..Ua-r Bir kaç rün eTTel, llmllUDU ki Aayamn ikinci mühim devleti 
bugOnkö !ranın Erdebıl şehn çevre. tı1.111ônrut&n. tedarik ıtmek nıabadilı bir kaç S:,..mm Japonya ile somma ka-
sinde yerleşen Hataylı bir Tfırlr B@. """"" bakkaldu fıy&~ 91ll'dum. JlJemı dar birblıte yÜrÜmİye karar -.er-
yin1n neslınden ttıredı~t !çın kendıne cHoW ilmtv• eGU w~tp tMV- Bu.mı 17 Ilı 18 arasında bir mİf olduğuna ,ördüğünden la.arp 
ecdadlndaıt yadıı-ir kalan bu Tbrlı ®1H aşk iç.,.. farkla 11atıo; yapı,.orlar. Bana ın iJin etmesi muhtemeldir. 
adım bir tıerd T• 61'flınç lakabı o1a- tYHU o!.run, ün-• 111ı,.taa:a11W Ja.kuı ala11ındr. İM tam 22 k~ru- ~iyamlıJarm lnailtereye ka'lı 

•••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• 11 ••••••••ıt•••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••.. •--:'fiL_.......,.ı.n • •• ea"·lıyo-..ııı v-1~ bakl•l1t 
"""' ~- ..... • v- w nıı • -.-·- - ~imdi hant1mete tabaTViil eden 

Rakı masasında 
bir cinayet 

Meluned Sadık Aru dan farkaıa, !abt i k~ kadar b0tnatsm:luklan huciin)erde J•· 
_) . bir fiyat farkı sörlnce d•aal pon Te İngiliz ordulan:nuı boiar 

----------- (Fiıal lılürakaM BiirtA) JL& makt• bulundujv Mal~ yanın-
.. ........... -................................. milr-.ıcaat ıtti•.. adumın ıİ.rnaliadeki dört Sultan· 

Tak•l•imce cf•rı.l bir t-r · İn Nazillide esrarlı 
bjr ölüm 

lığın bundan otu. sene en-el • 
meau bu i.,e w koy-.cak n ııit"l:ler tarahndaıı aorla almmq 
muhtekir Jak•:Jl ale "uecett1. olmasıdır. O aamana kadar lnzi· . 

Bir &abıkalı kendisine küfür eden diğer 
bir sabıkalıyı biçakla öldürdü 

ıı 
Nazilli, (Hususi) - N"'ıalliu•r• ı 

münevver •e gine! bir genç kadın ı 

olan Ah.-ıet ustanın karısı Makbule, 
odasında olu olarak lııUunmu.şt.ur. 

Öyı. olmaıtı. Bana .,.ııdltJeri lizleria elinde yalnız Sinı'apur 
c~np ıtHlur: cİTanndaki üç Sultanlık T•dı.. 

Evvelki geçe rakı masasında 
biri ~n iki ııabıkah aTlı:ada~ ıçıp 
sarlı°' olduktan soma, biri diğe
rini bıçakla öldürrnüı:ıtür. 

Siirtli, sab1kalılardarı Arap Şe. 

Hakkı da bıçatun çekerek mu

haıahının k.lbine iki defa aapJa

mı~ ve kaçmı(ltır. 

Muhitinde r5:z.ellii'i. ner.aket ... e 
giyinı~ile IJ"i bir ıntıba bırakmış olan 
"e bır :ı.amanlar nakııt oğret.menlı~ı 
de 31apmış olan l!ııu gen~ lı:adıuın • 
rarlı öli.ımı.i berkw 111ııteeaa1r etmiş.. 
tir. 

Makbule kocas:ıle pyet l:rt ~in
mektevdi. ölumön s~bi AdlıJ>eee 
tahkık edilmekt.edır. 

- Bali.kal uaw tıııtvra ilı mi 
sa.tı1er? 

- Tıle.i'o1nıııaue ı..uktv. 111.. 
tı~atl.liidwrlüf'ü ile temas tdıeai
Yt!~·trı. Siı 01-)"a hdar gidip 
uııuA. ~- fi1at.n11 öitrımirainiı. 

~ora l'lln sl:.e, ihtiUrlıı bö)'le 
nıı mücadele tdWrT Bakkal 1 ve. 
ya : kilo mıeır uunıı fatura ile 
rnı Mltar! 

Bt!yiikleri111iıln halkta• 1ardım 

Mubarrem Fepi TOGA Y 

Kll1'ban Bapamıttda r0Iderimis. 
i~m Tilrk Han Kurumuna bir ~'J' 
ayınrkeı:ı. bfsı:len 7ardım lstlyen Ku.. 
rumTarda.n birine ellnı.itl uutn·erir 
~bi değil, yarınm facialarını l!nl._ 
mt>k içbı girlştif;lmiz ınUU buırla.,. 
ma işll'Ttne i~rik eden b'lr !erdbl ' 
heyecanile hareket etnıeliyJz. 

Eik ile arkad;ı~ı Haklı:ı, evvelki 
alı:pm evvela bir köftt-cide rakı 
içtikten s<>nra kalkıp Şefiğin evi
ne gitmi,ler, or<1.da ile:me devam 
etmislerdir. 

~nlar içinde ,.e ölü olarak 
yere y kılıin Sdik, vak'a mahal-
1İne !.'(elen Adliye doktoru tara
fından muayen'! edilmi, ve def· 
nine ruhMt verilmi<ıtİr. Müddeiu
mumi muavini tahkikata elkoy
mustur. iTiZAR 

ıst,lftmne kal'fl tqebbiiH cec;en t"n"-""'"""""""""""""'""""~ 

bizleri ba mmıurıu böyle mı r= Vec'zelerin şerhi :~ lçtikleTi rakının tesirile eski 
yaptılc:lanndan bal-ısctmiye haı,lı. 
yım Şefik, arbda~ı Hakkının a
lay ettiğini görünce küh-:tmi~. 

Katil işlediği cinayetten eonra 

kaçmıtı İse de sabah aaat 5 te ya· 
kalanmıştır. 

c:Ennr Paş2 Rus1adu te!rlkam&1 
ruımızı• çoklutundaa burün kona. 
aaoı. Xarilerımiıden ösür dıler-. 

lraqıll')"acakJudırT ; ' ' 1 
JlaAM.t ır-.. .._.._ ...... _ .. __ ........ , ...... ~ 

\., J K011eotlerirce inanma~ 
N iollanmaJr, matt•of kud
retine pvcnmeh, to.ttulu 
yo/clan ayrılmamalı oe da
im.o ileri•~• İn•t ru mu· 
vaffalc eda. Bı\RKLEY 

j ciddi bakışı .. onun elini sıkarken par\ bıraktıktan 90nra, böyle birdenhl.; 
nuı.lllarına yıne kasd'n nrdı:;ı ~ıu tekrar cöl'iince, bu ıo&li e:lbetı. eo.. 
olıın blsıııaliiil•, libirarın eanlı bir racalrtıa. 
timsaliydi. - Nı ribi? A.nlıyamadım. 

Ferhad, sltemrt ea~erı meydan - Müteessirim, dotru. TeeaGrOın 
veı·memek lc;ın, lifa önce başlamay1 de 1enl bir ıey dl!ğil. Artık, yüıüm-

Edebi roman : 7 J Yazan; Sermed TALAY tercıh ediyordu. Asude tarafından de yerl~p kaldığı için, misalli kar~ 
•••••••••••• .. ••................ nası) karşılana<."atını bilmediğinden, ,ııarken bile gülemiyorum. Onun 

Şımdı Ferhad, Asude1i siyant yiil edıyor, auıl bir vuiyet &lr.ca- daha eTI'el, bır şeyi~ !ıazırlıyama- ıçın, ıualini tabit buldum. 
etmek karanlı, enun eTinı doiru tını tayın edemıyordu. mıştı. Fakat, ne olur!a olsun, bır Ferhad, alelade bir dargınlıktan 
giderken, bött11 b•ııları d~tintiyor- Salonda epey zaman bekl!!mek söz söylemt>k, patlıyacııfınıı ı:ıüphe ibaret ıo:ı.ndığı ~eyln, daha derin, 
du. mecburiyetinde kaldı. Asude, her r.a- olmıyan fırtınan~n Jlk şidd~tini at- ı daha etı-atlı bir ruh e:ııa.s1 oldu~unu 

Handan m4'selesintlenberi onun ınnnki Ktbi, merdivenleri dörder !atmak lizımdı. A ıııudt>nln kederli 't'\!I anlamıı:ıtı. Asude, k~b;nln temayü-
dargın hali, fyı bır fırııattı. !üne kendisini bu kndar fula un 

semtine uğramamış olması, karşılaş. dili <ler inerek onu çılgın t;ibi kar-
tıkları zaman Ferhadı büsbütün tzlamamı;ttı. Bu ılk çekmgenük iyı Karşılıklı oturdular; Ferhad, ba- kaptıı·mıştı? Egcr böyle i~I!. bu işin 
müşkül -ve mııhçup bır vaziyette bı- bir alamet degildi. Araya gıren ııo- yük bır alaka ile sordu: tamil"i ·nasıl mümkun olacakt'? 
rııkmak için kafi bir :o1ebept1. Asude- ğukluiun, Ferhadın tahmininden de - Nen var Asude? Seni müteee- Merakını bir an enel aid&nnek 
ııııı, kendısine, bir arkada~ gözü ıle fazla olduğu anla~ılıyordu. sir görüyorum. it"in: 
dı:ğll bir erkek nazarile bakmıya 1 Yanın saat aonra genç kıı salona Genç lı:ı:z.. dudaldaruıı istenuyerelı: -- Peki, nen n:r! dııııl:i. Nır- mi\-
başlamıı:ı olduğu dü~ünceat buna in- girdiğı ıaman, Ferhad, hislerinde kımıldatır gibi bal.sis. cnap .erdi: ~e!lllirsin, böyle! 
zimam edince, delikanlı, ilk karşı - 7anılınadığım anladı. Asude, bilhae- 1 - Alakana eok teıekk.ilr ederia - Yabnmm, :Fulıad, çok yahu. 
la,ma in1nı ldeta korkarak tahay- sa tokındı~ı anlaşılan dik yürtiyüşü, Bu kadar ıamandanbı:i beni yalnu sı•. (D-.ı ... Nr) 

ıın,,.ffak olmalt için istifııde 
edilecek birçok ş@tler vnrdır. Bun 
ların en mühimleri, bir kıınut 
sa'hibt olmak n onıı, kanaate ina
narak ~ğlanmııktır. Kanaat, i
nan~, hayııtın temel dircfldir. Bir 
kanaate, bir inanca bağlanmıyan 
her hııyat, eerse-rillkten kurtula
maz. Bu temel atıldıktan soıırrı 

ın~an manevi kuvvetlerini elbet 
işletir Ve bu temelin üzerine bir 
yapı kurar. Elbet eserin' tamam_ 
lam:ı.k için çalışır ve ı-"' '1111 bu 
eseri ilerl~tmek yolunda yiir.ür. 
Şüphe yok kJ muvaffakiyet de 

bu ·dur!. 



22 Birineiklnma 

l Dünya harbi 
11 

J 844 r.cu gtto\ Hitler ordunun 
ı idaresini 

ALMAN TEBLİÔİ 
'Berlin, 21 (A.A.} - Alman tebli- ] Jd 

ti: - 1nciltern.ln dofu ııahilind~, e e a 1 
dun cece tayyartlerimir., büyük ~ır 
fabrikaya bombalarla hücum etmış
lerdir. K'ıJif tayyareleri, İngiltı>re • 
nin deniz böleeııinde, iki dütnıan ge
mil'lini Dombalıu:la hasara n&-ratmıt 
lardır. 

(Birinti tal~i/~den dnam) 

sında başka bir bahane ile, fakat 
aynı Yahudi • aermay_-:dar men
faatlerinin müdafaası mevzuu 
bahsolduğu için esası claima aynı 
olan bahane ile bize karşı harp 

İngilizler 
Londrada 
Bir Türk 
Halkevi 
açıyorlar 

Kurulan komitede 
Rüştü Aras da var 

Alman-Rus 
harbi 
(1 üıoi ıo.1lifedm cfnsrı&) 

lla'Ya bvntlerimiz, düşmarun as
ker ve araba topluluklarına, sırblı 
teşkillerine, bataryalarına ve bfok
havzlarına muvaflakıyetl• Jı.lelUll 

etmişlerdir. 

Şimal kesiminde ve oark eepheel
nin Fiıllanda kesiminde, düıman ta
oıtlan muva:ffakıyetle 'bozguna ut
ratılmıştır. İaşe malzemesi, trealer 
n raylar tahrip edilmışUr. 

Rua tebliği 
M. Churchil!'in 

clçılmaşı imkanının izalesi uğurun 
da yaptığımız mücadele, en son 
haddine ve dönüm noktasına gel 
mi.ştir. Alman devleti ve İtalya l 
keza eıasen müttefiklerimiz olan 
devletler yeni bir dost ve silah 

-- lfoskova, 21 (A.A.) - 20/21 ilk.-

Burası Tu .. rk kanun tarihli sabah tebliği: 
Gece kıtalılnmız bütün cepbeler-Mısır seyahati 

(Ba,.,w.kaledrıc. tlıvCMtt) arkadaşı sıfatile c.ihan~ümul bir 
devlet olan Japonyanın bize ilti k 1 

• • • • b• de dü~manla çarpışmı~lardır. 
0 0ll1Sl lÇlll lr Sivastopolda Alman taarruzu 

Moskova, 21 (A.A.) - 1zvest1Ja ra boğduğu bu eünlerde bir Mı- bak ettiğini görmek mazhariyeti. 
su· seyahatini göze ~ıf olması ne ermi«lcrdir. Pasifikteki Ame
akla yakın gelme~ledir. ~at~n rikan filosunun ve Singapurdak. 
sulh zamanlarında l.:ıf mevıımıru İngıliz kuvvetlerinın yıldırım ııür
Mısırda geçirmek, ingi~:ı zen~i~- al~le tahribi, !3arki Asyadaki İn- • 
lerinin başlıca adetlermden ıdı. giliz _ Amerikan müteaddit da
Halta Mmnn zahiri zenginliğini yanma noktalarının silahlı Japon 
ve refahım da bilhassa bu lnga·z kuvvetleri tarafından i~gali ıure
zenıinlerinin bütün bir kış mev- tile bu harp, bizim lehimizde ye
ain'linde Mısrrda bıraktığı paralar ııi bir safhaya girmektedir. Biz 
teşkıl etmekte idi. Şimcli harp de bu surı::tle eh .. mmiyeti dünya
dolayısile İngiliz zencin]eri tabi- ya şamil kararlar verm~k mev
atile eskisi gibi Mısıra ıideme- kiine girmiş bulunuyoruz. Şimdi, 
mektedirler ve bu halin de yarnn kış birdenbire geldiği için müte
asırdır süren itiyadı bo:zduğun- harrik cepheyi mevzi cephesine 
dan dolayı bir hayli can sık- tahvil etmek ve bütün devirlerin 
makta olduiu ,üpheıizdir. en tehlikeli dümıanına karsı un·u -

kıu•• p vaz"ıf esı• gazctı>sinin yazdı gına göre, Alman
ların Sivastopola karşı hücuma baş •• k ladıklarının dördüncü gününde do -

g o r e c e 1 rum vahim olmakta devam ediyor. 
Ayni gazetenin ilf.ve eltlğine gö

Londı:a, 21 (A.A.) - Londrada re, yüzba.~ı Taran kumandasındaki 
yakında bir Halkevi açılacağı bildi- biı lik tarafından tutulan keslmd<•kl 
rilmcktedir. Halkevlerl Tür'k Sosy~l dorum bilhassa eergin bulunmakta -
ve kültür merkezleridir. Bôyle bır dır. Burada Almanlar arka nı aya 
merkezin İngiliz payitahtında açıl- yaptıkları üç hücumdan sonra bir 
ması Sir Wyndgham Dteds tarafın.. tep:ıyi ele ceçirmeğe mun!fak ol -
fan teklif edilmıştır. Halkevi t~ki- m:.ışlardır. 
!atı yapmıya memur olan komitenin Diğer keısimlerde :Ruslar meV'Zile
izası arasında Türkiyenin Londra rini muvaffakıyetle müdafaa etmi1-
Biıyük Elçisi ile BritlJlh Couııcil !erdir. 

M. Churchill'in Mısır seyahati- tulma~ ve dür:yanın şimdi~e ka
ne gelince. eier seyahat hakika- daT mislini hiç gÖTmediği zafer· 
ten doğru ise, İnaill:ıı: °"'vekilini ler kazanan şarktaki otdulan bu
bund1111 dola)'1 cidden tebrik et- ralara yerleştirmek lazımdır. 
mek lüımdır. Çünkü ber sün bir Bu orduların vazifesi, şimdiye 
b-.ka çepl fırtına icat ed~ek ha- kadar sonsuz bir kahramanlıkla 
yalan kanııabrıpk eden bu mev en ağır ledakirlıklarla kaz.andık 
simde Lohd.radan kalkıp tayyare lanm önümüzd'!ki ilkbahara ka
ile Mntra ıitmek değme babayi- dar aynı taaasupla ve aynı azimle 
jitin, bele yetmiflik ihtiJ-lann muhafaza ve müdafaa etmektir. 
kin deiiJdir. M. Cburchill'in ise Bu müddet zarfında yeni Şark 
M1Sl1'a ancak tanare ile sitmif cephesinden beklediğimiz ~Y. 
olaeaimd• fÜphe yoktur. l..on- Alman askerlerinin bundan 25 
dradan Mmr• ÜÇ eünde ba!ka sene evvel dört kış süren Rua 
Y•ıta ile varmanın imk~ı ola- muharebe!inde e:saııen bir defa 
ımyac~ı herkes belir. Tayy.,.e yapmış olduklan işt~n ba~ka bir 
ile M~ aeyahmıtini M. Eden de sey değildir. Bu müddet zarfmda 
sık ıık yapmakta ise de kırklık her Alman aslc.eri sadık müttefik
IHr cencin bu eeyahati göze ahna- ierimize bir örnek olmal•dır. Fa
amda fevkaladelik yoktur. kat bundan başka geçen kış ol-

M. Churchill'in Mmr seyahati, duğu gibi, yeni birlikler teşkil e
Afr.ilı:a cephcıinde İngiliz kuvvet- dilecek ve herşeyden evvel ordu
lerinin bu defa .bzanmsya batla- ya daha iyi yeni silahlar verile
dıklan sür'atli ve ates1i muva.~a- cektir. 

reısi bulunmaktadır. 
Bu hadise hakkında ba~makale

sinde tefsirlerde bulunan Times ga
zeteısi bilhassa şöyle ya:zmaktadıı·: 

Balkevleri, ycnı Tiırldyenin ba -
nisi olan meşhur Kemal Alatürk'i1n 
başlıca gayelerınden bırlni, bılhas
sa açık bir şekilde anlatıyor. Ata
tilrk'öıı Balknlerınl kurarken belki 
eseı:leri11in eu büyüğü olan Tllrk 
milletinin sosyal 'Ye kültürel haya
tının uyanması ,,. rellşiml ışini tıağ
lam1a~tırmak •e ebedileştiTinek ır.
temişti. Bugin Türkiyen1n en ücra 
kö~lerinden geçen bir yolcu küçük 
şehirlere balkın l!losy&I ve kültlirel 
faaliyetine merkez olan bır Halke
vine tesadüf eder. 

Londra Baİkevi Tnrk kolonisi 1-
çln bi'r klüp ve kütüphane nzifesl 
görecek, ayni zamanda İngiliz mil
şahitlerınin Türkiye ~nçliğınin sos 
yal ve kult1irel ilerleyişlerıni takip 
içın neler yapıldığını görmelerine 
lmkiin verecek olan bır merkez ola-
caktır. 

Bundan başka İngilterede oturan 
İngılizler orada bır Türk hava:oıı 
ıçinde İngiliz doııtlarım kabul ede
bilc~dderdir. Bu 1tıbarla Londra 
Halkevi memleketimlzı Tiiı-kıye 11e 

b•rlcşt'ren ananevi dostluk bağları

m idame ve inkişaf ettirmek isti -
yenlerin alaka. sempati ve dıkkatınt 
oyandırmıya layık bır müe!'lseşedir. 

Japoı harp haberleri 

kivetlt'rle alakadar oİsa gerektir. Cephenin garba doğru korunma'!lı 
Malum olduğu üzere, İngifü:lerin Kirkenes'ten itıbaren İspanyol hu -
( Cunninghaın) kardet1erin ida- duduna kadar takviye edilecektir. 
reıind bundan bir ay kadar ev- Bu cephenin btıgiin bütün bir ıtayı 
vel batladılcları taamız evveli kucaklıyan ve Şimali Afrıkaya ka
akim kalmı~tı. Fakat General dar giden muvasalalarını tanzim et
Cunningham azledilerek yerine mek hususunda mevcut giıçlükleri 
şimdiki kumandan Anchinle~ ba~rmak icap ediyor. Bunda da 
getirildikten sonra ba,lanan yenı m~va!fak olacağız. Önümüzdeki ilk
taarruz da bilakis çok muvaffak baharda ıarktaki düşmanın kat'i 
oJmıya b~lamıf gibi görünmek- surette imhasına kadar taarruz har 
ted:r. HattA bu taar~zun geçen binin derhal başlamasını mümkün 
defaki Genere.l Wavell taarruzu- kılacak ha.ıırlıklara derhal teşeb- (1 'Mi ıahifedtm devam) 
Du da geçtiğin~ çünkü geçen de- b.. edilmesi lazımdır. Daha başka Mindanao'ya asker çıkanlması, 
fa Genenıl Wavell'in Demeye el- k~:'i harp tedbirlerinin tatbiki de Filipitılerin mtldafaasında yt:ni bir 
1i günde varmasına mukabil Ge- yakındır. Bu işler, silahlı ko~vet.le- (redik açmııtır. TllHareler lfanilla
neral Anckinlek'in bu defa 34 rin ve cephe gerisinin azami bır gay nın 70 mll ıimalınde lı:iiu Torlac'a 
günde vardıjıın.dün gazetelerde ret gösterıneslni 'Ve mıııterelcen h~ •e Cavite aduına hucum ederek a-
çık.an bT Kahire mahrerli telgraf- k t ~irilmesinl ernretmektedır. iır basarlar 1ka etmıılerdir. 
ta okuduk. ;a.:.: milcadelenin belli batlı yükü- ll&lezyada .Japonlar Vellealey e-

t__-ı:_1erin rok faik kuYvet- .. taıı•aeak olan silahlı ~etle:- yal.etini tamamen iı&al etmişlerdlr. 
~ Y nu ~ tJ t.· d · 

leri 'H ~büyük buırlıklan kar kısmı, ordudor. Bu pr ar ~ı~ e I In~lizler Sinppnra 600 kilometre 
t•ında bu mgyaffakiyetleri tabii Alman ıilihlı ku~et!erlnnı en yuk- mesafede yenJ bir hatta çekilmişler
görmek iktiza eder. Eğer Alma• relı: Amiri sıfatilı ordunun Bqku - dir. Lanta adaısında bir İnriliz top. 
Generali Rommel daha garba rnandıı.nhtını pblıan deruhte •tm._ çekerı blr tayyanımis tarafından 
doiru, berbansi bir müdafaa hat- ğe bu~n karar •erdim. batınlmışhl'. 
h bazınamıya vakit bulamaımt A~erler, Tayland ile ittifak 
ise, lnsı1izlerin ba defa yahwz B~ r;arptald muazzam mücadele To~o, 21 (A.A.) - Tay• 
Bingazi üfkaini detil, Trablua- . d '191' den 1918 .e 'kad~r " ıene land ıle yapwm ittifakta fU huıus 
garbı da battan bata istila eyle- ~~:.:ıtım için barbı blUrı~k Bol lar kararlflt'tmlmı~tır: 
melerini beklemek lbımdır. M. maiume ile idare .'dilen bU~ sl~:~ 1. - Mütekabilen iki memle
C)nrchill'm bizzat Mısıra kad•·" dan muharebelerln•n. hem~n Pf tll ketin istiklal ve hükümran bit hak 
gelm:t o!maıınm da 1~1iz asker- facialarını basit bır ne er ~ ad • lanna rjayet pren&ipine dayanan 

1 • • k • • d İki de:t'a yara ... n ım. bir ittifak, 
ennuı ,ev ye pyreöni arttıra- bizzat doJ um. . . a betmek tehli- 2 İ 

rak taarnı:ı:an daha ziyade hız- Sonunda gözlertrnı k Y itib 1 a1ze • - ki taraftan biri ba~ka 
1anmUUMl aaik olmak ihtimali de kesile karoılaot.ım. Bu -~r ~işe- bir nya birkaç devletle harb~ 
v•rdır. Herhalde ilıtiyar lngiliz eza .. eren. arır ırel~nb_v~ .11

• yaban girdiği takdirde bütün siyaat, ilt
n- L!:1!-!- L__ •- rt d eylerin hıç ınııının • baadi ve askeri vasıtalarla mu-
~veaıunın uu ııa?m o um a, lcndiren • k t 4 sene süren 
tayyare i!e fırtınalar araımda ko- cısr değilhn. Fa a 

1 
k ti in kalkı- tek.ahi! yardım. 

eaı Akdenisi atarak Kahireye lra- b11 rpten 1<>nıa . menı ~y: ~le ıüpbe 3. ~ Derpiş edilen mütekabil 
~-~ _1-,...• 1 k t• - dan bır san yardımın tatbiltıtıa ait hususlu u.r ~ ....... , meme e 1 namtnll nacarın tl' 'radem saye - 'ki l 1-

büyük fecbkarlllr nUmmıesidir. etnıedim :• ~uvvAel ıa~ neleri oldu- ı mem eK.etin alakadar makam 

vt 1 EFKAR · d baıııt bır m lan arasında k.a.rarla~tırılacaktır. 
TAS R sın e h ld 15 aeneden fazla süren -4. - Müşterek bir ha....,.. haiı·n-

••••••••••••••••••••··-··•••••••••••• ••••••••••• f:um • e d b~'tün Alman mil "l'"" 

O et neticesin • u .d~- ne Japonya. ne de Tayland, • k u d a r d a :mi bir araya toplamıya -.e onu dıger tnrafın muvafakati olma
VersaUleıı'ın ölüm kararından kur- dan sulh veya mütareke akdede. 

bir faCİ• tarmıya mun:ffak oldum. m.iyecektir. 

(ı mel ıallif•dn cıl•vıım) Asket"ler, - lb' . 5. - Pakt derhal tatbik mev· 
dadı sıhhi otomobili ila baıtabaneyı Bo şartlar dahilinde ka ımın ta- kiine konacak ve l O ıene mute-

manıen sl:ı:in)e beraber ol~u~ndu, her olacaktır. İlt.i ikid taraf, pa,__ kaldırılmı~lardır. . alışmamın, ııııın e I ıı;: 
TASVİRİ EFKAR! Yünklerimi- ir~demı~ v

1
e çınilletımin biJyilklüğ'ü tın uzatı maııına dair müzakere-

si sızlatan lıu hadiseden meaıtl kim- mılletinız o an . k lerde bulunmak için vakit geldi-
d anılmadan bızmete va - •. b' b ) 

dit? uğurun a ıı fakat zekii _ gı zıtman ır ar erile temMa ge 
Bir e"ln yıkılacatı fiinlerce enel fedilmiıı bulunduğunu, 1 b d çeceklerdir. 

imin dii~manı m a an A 
öğrcııiliyor n sahiplerine de tebU- mm n aım 'h merika Bahriye Nazın 

i . bu harbin r.aferle nı a- T k 
vat yapılıyor; gOzel! Fakat naaJ ba,ka Y nı · bi h d f' o yo 21 (AA.)-- O. N. B. d n ba~ka hıç r e e ı d 
oluyor da böyle mühim bir mP.ııele, y

1
et hdu~n~sı~:dlr eder!infz. A vcrtiser ismindeki Japon 

gay""' mesol ellere bırakılarak h· .. bir o rna ı.. · ı · · ga2eteııi Bahriye N 1 • 11 v S S askerleri, ııız er ıçın . azıt ıgına 
suretle telafisi imli.im olmıyan bu Or~u.hvtie ~rn · .... kumanda husu!!la bir süvari albayı olan Knox·u ge. 
kabn bir faciaya tm!ydan nrlliyor. maddı l rn .. k- tirmi~ olan Roosevelt'in Han • 

1 Yaprnaklığım mum unse, . d • oı 
Bu 'v yıktırılırken, kDçük bir hti- rında ne cıvarın a Amerikan filosunun uv 
tnalle dahi olea yanı.ıdaki binaları yapılacaktır. ' bil k radığı felaketten meı' ul olduğu~ 
ita booaltmak icap etmez mb di? Sizlerin, benim i('in yapa ece nu yazmaktadır. 

Yııpacıığınız Ş'Yi hlll-
kaldı ki böyle bir teJblri almak olduğunuz •e d B l 

ı 1 B .. 'manyanın ve o ırnye e . u gazete fUn an ilave etme'--
ç n fen ıııemuru -.eya mühendis gibi vorum. u, n-ı ·ıı ti ı ted.ir: ıı;: 
ınuhakkıık bir ihfüas sahiLi o1mıya ~illetimiz olan Alnıa~n _mı ~ ~ n 
da lü%um yoktur. Böyle bir tedbir kat'i surette kurtu!acııgı an.a. at ar b' «JaponlarkAlbay Knox'un har 

ı k . -ıtd•kat ..,. itaatle bent takıp le n:e- ırı_ sonuna adar Bahriye Neza-a ma ıçhı sadece ba~n t1avma iş ~ a ~ k tınd 1ı: I 
yapmanuık kiriydi. Bİz böyle dü~d- nizdir. Tann, en yararlı as er erın- re e a maaını temenni et-
lllô) onızl deıı saferi eeir~mlyecekUr. ınektedirler.) 

Tıkvinde 
Moskova, 21 (A.A.) - Tass ajan 

ıının bildirdiğine göre Tilcvinin cap 
tından 8onra Sovyet kıta.lan bilhas
sa cenubu garbide Budogosç'a doğru 
ileri hareketlerine de•am edem 
cA~ şehrini almıılardır. Sovyetler 
ıimdi doğruca. garp istikametinde 
ilerlemektedirler. Bu kesimde SoT -
yetler takriben ?O kilometre kadar 
ilerlemişlerdir. Volkof ' böl~sinde 

Soryetler, Almanların muannidanı 
mukavemetile karşılaşmışlardır. 

Ladoga cenubunda 
Moskova, 21 ( A.A.) - R'smt So• 

yet ajansının bildirdiğine göre, La
doğa gölünün cenubunda c,reyan e
d'n 'Ve Voıbakalo'nun zaptı lle ne
ticelenen muharebelerde 221 inci Al 
man piyade tümeni, 254 üncü Alman 
pıyac!e tümrn'nin ilci alayı imha e
dilmiştir. Bu bölgede birkaç mahal 
ile yokanda isml geçen şehrin lş -
gali esnasında Sovyet kıtalan 65 
tank ve bir çok malzeme almışlardır. 

Almanlann mımeviyab 
hozuluyonnUf 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter: 
lfıOO den fazla şehir ve ka!laba, 

Ruslar tarafındal'l. g~ri alınmıştır. 
Ve cepheden gel~n r11p9rlar, Alman 
kıtalarn:ıın maneviyatı hlssedl'lr de. 
recede zaafa uğradığını göstermek
tedir. }.lman kıtalarına, kışı ~osko
vada geçirecekleri vaadPdılmişti, 

Halbt.:ki ş.imdi Viyazmadan bahsedi
liyot". Vlyazma, harpten harap ol -
muş. evlerinin ekserisi ahşap, bir 
küçük ııeblrdir. Lonclra askeri mah
filleri, Almanların, Smolenske ka • 
dar gerilediklerini görürlerse !ili~ _ 

mıyaealı:lartlır. 

(Biri'r.ı:i ea.Aifti"t dıvCffl\) 

lada Vigan ve Legampu bölgelerin
de dılfmaıı tqkilleri hHa deTI'l1e
leri tara.fmdan bazı-una utratıl•ıt
tır. 

Amiral Ernest K.ing, bütün Ame
rikan filosu kumanıianlıiına, Ko.ıtr 
Amiral ~gerııoll de onun yeri11e 
Atlantilt filosu kumandanlığına gı
tirilmiolerdir. 

Kaliforniya ublli açıklarında iki 
petrol gemisi denbaltılıırının teca
vüzüne ujramı~tır, 5 tayfa ka1ıp.. 

ın. 

Bahriye Nezareti Blrle•ik Ameri
kanın oark ve garp sahillerinde 13 
mühim limanın etrafında müdafaa 
k'ı<lmleri ihdas edildiğini bildirmek
tedir. Portland, Portamouth, San
diego, Nevyork, Nev-London bn ke
simlere dahildir. 

Farbiye Nezareti, Amerikan BO
yiik Okyanus filosunun çarpı~malt 
üzere Japon filosunu aradıiını bil
dirmaktedir. 

İngiliz .haberleri 
Londra, 21 (A.A.) ' Hons -

Kong'daki 1ruvvetleriınia kendilerini 
müdafaaya devam ~diyorlar. Maleı
yada Peak eyaleti şimalinde biraz 
faaliyet olmuştur. Bir tiraret. gemi
miz batmış ve 4.C ımbny ve er kaybol
muştur. Lenglnng bölgesindeki Ja -
pon hücumuna kıtalarıınız muvaffa
kıyetle kar~ koymuşlardır. Blrman
yada kayda değer bir şey yoktur. 

Kral B~ir.ci Georre, Hong-Kong 
valisini ve cesurane mukavemet e • 
den er ve ııubayları tebrik etmi~tır. 
· Belçika 

Loondra, 21 (A.A.) - Belçika 
hükumeti, Belçikanın Japonya ile 
harp halinde olduğunu bildirmiştir. 

Romanya Krah 
ltalyadan dönüyor 

Roma, 21 (A.A.) - 15 gündenbe
rl İt:ılyada bulunan Rumanya kralı 
Mişel ile Anakraliçe, Floranaadan 
Rwaan7aya breket •tmitlvdlr. 

Sahife'! 3 
1t\13 ~ ;] i9l ti~ j 1' _u_ı_u_s_u_n_B_a.....,ş_m_a_k_a_I_e_s_i Afrika 

muharebesi Uzakşarkta Japon 
muvaff akiyetleri 

(Biriuj aolifıdn d•~) 

u1nıediyorlardı. Den~ üstiinlüiil Ja 
ponlarda olduf:andan Uzalquktalci 
İnglllıı. filon Singapur<laa dıpn 
çıkıp Japonlarııı denizaşırı teşelıbüı 

!erine mani olamadı. Hong-Kong'un 
zaptı, İngilizler için iki sırhlının 
batmam kadar miihim bir muvaUa
kıyetıslıliktlr. Bu müstahkem mev
kUn Japonların eline geçmesi, İngi
liz kara hareketleri için değil, fakat 
denis 'Ye hava hareketleri için r.a -
rarlı olmuştur. Mareşal Cang Kay 
Chek ktıvvetlerlırln Bong-Kc.ng mu. 
barebelerine hiçbir :yardımı ve t6-
slri dokunamazdı. 

D:ğer taraftan Japonlar, donan
manın büyük bir kısmı ile, Am~ıika 
Pasi!lk filosunun Havay adalann -
dan Şarki Asya sahillerine yaklao -
masını menederlerken bu emniyet 
perdesi arkasından Japon kara, ha
va ve deniz kuvvetleri mükemmel 
bir işbirliğile ve büyük bir cesaret 
ve fernp,-atle çalışarak Çin Hindinin 
etrntındaki harp sahnesinde muvaf
takıyetll taarruzlarına devam edi -
yorlar. Siyam hükumeti, Japonya 
ile işbirliği yaparak, Malaka yarım
adasında ve Birmanya hududunda 
bazı müdafaa ve hatta taarruz "Va
zifeleri ifa etmiye ba~ladı. Hindis
Uının şarkında, Birmanyada bulu -
nan İngiliz kuvvetleri şimdılilı: mü
dafaa nziyetleriııi ve paai! hareket 
!erini muhafaza ediyorlar. 

Japonların bu taraflardaki taar
ruzları General Wavell'in Kafkasya 
da oynaması muhtemel rolleri akim 
bırakacak mahiyettedir. İngilizler 
bugün MalAka yarımadasının ~mal 
kısmında müdafaası gilç olan bir 
miktar Birman-ya toprağını Japon
lara terketmek mecburiyetinde kal
dılar. Bu yarımadanın cenup kısmın 
da, Singapur istikametinde yapılan 

Japon taarruzları muvaffakıyetle 

ilerliyor. Bu yarımada küçük bir 
yer dekildil". Şekli bizim Gelibolu 
yarımadamıza benzerse de b!iyiiklii
ğü etıld Yunani~tan kadar vardır. 

Üzerinde battı Ü!'liÜVaya mahsus bü
yiik ormanlar, içi timsah dolu dere
ler bolunmaktadır. Buna rağmen 
Japonlar karaya ilk çıktıkları yer -
!erden 80 'kilometre kaıt:ır cenuba i
lerliyerek Sinı;ııpur boğa?: na olan 
mesafenin üçte bir'ni geç:Yıi~lerdir. 

İngilt.ere n AmeTik tda bu lıar,ket
ler cidJi endişeler doğur. ııya başla
mıştır. Bu vaziyete gôre, belki bir 
ay sonra, Japonların Singapuru ya
rımadadan ayıran boğazın kenarına 
dayanmaları jt'ayri mümkün değildir. 

Japonlar Filipin takım adalarının 
şimalindeki 1.uzmı adasında da mü
him Uer1emeler yapıyorlar. Son gün 
terde bu adanın şimalinde ve şimali 
garbi~inde ihraç edilmiş olan Japon 
kıtalarından başka Manilanın cenu
bu şuki taraflarında, Lega~pi şeh
rinin şimalinde de muvaffakıvetlt 
bir ihraç hareketi yaparak Manİlla
ya doğru ilerlemeğe başlamışlardır. 
Belki bir ay içinde }fanilanın Ja
ponlar tarafından zaptı muhtemel
dir. Şn suretle daha bugünden A -
merika ve lngilterenin u~ak~ark 
ııulaı:ındaki üç istinat noktası işe 
yaramaz bir bale ge1miı gibidir. 
Kuvvetli bir İngllll ve AmerikAn fi
losunun bu l!IU!ara plin 'Yaz.İyeti JS

lah etmesi şimdillk şüphelidir. 
Çin Hindi 'V'• Slya!ll toprakları, 

Japonya için, bu harp 11ahn,sinde 
merkezi bir vasiyette ınükemmel bir 
iiı Tntfeııini görüyo-r. Bu memleket.. 
lerdı kalaydan kauçub kadar bu 
ne'Yl ham madde vardır. Japonlar 
şimdi Borneo adasına da ayak bae
tı lar; bu adayı İnc1liı kııımından is
tilaya baoladılar. Buradaki ı.eng-in 
petrol kuynlan Japonların tekmil 
harp 1htiyaç1anıu faıJaslle temine 
kifayet edebillr. 

Ffüpfn, Bo:meo adal•rı1e M.alaka 
yarımadası Japonlar tarafından 

zapt,dildikten ııonra, Sumatra ve 
Java adnlarınm iııtilis1 güç olmaz. 
O zaman tasarruf edilecek kuvvet. 
!erle Çin Hindinden ve Siyamdan 
Blrmanyaya doğru taarnıs aıraaı ge 
llr. 

Japonların anavataru, İngiltere 
gibi adalar !izel'inde olmakla bera
ber şimdiki harp sahne!'.!ne, İngiltere 
ve Ameribdan ziyade y~lı:ındır. Bü
ten bu haller -.. prtJar Japonyanın 
lehinedir. Sanayii lcovvetli olan, Ta
zımgelen ham madd~lerl tanıamil,, 
Çin Hindinde, Siyamda ve iıtill e
deceği yerlerde bulacak olan ve a
ralarında hiçbir ayrılık olmıyan yüz 
milyonluk bir milli kütleye, ce;ıur. 
fedakar, çalı~kan bir halka dayanan 
Japonyanın U:ıak~arkta, bugün, ikin 
ci cihan harbindeki dorumu, İngil
tere ve Amerikaya nisbetle daha 
kudretli gl5ırlnmektedir. Diğer tara:f 
tan İnciltere n batta Almanya, A•
rupllda bu kadar kı::vvetli değildir. 
Altı milyonluk Avustralyalı ve Yeni 
Zelandalı Uzakşarktnki bu "Yaziyetl 
değiş.tirecek iktidarda değildir. Hin
dlııtana gelince burası şimdilik mu
amma ne dolu bir yerdir. Bu esrar 
kutusunun bu defa açılıp açılmıya. 
cağı meçhuldür. 

':~:::ııınınııııuınınınııııııııııı"''"'' 

İTİZAR - cSiyast Fırka Reisleri. 
nin Hayatu t'frikamızı ya..:ımızın 
çoklufundan bugün koya111&dık. x... 
rllerialıMla özllr cllleris. 

kasdı mahsusla 
çıkan lan şa yıalar 

(Btna.i •Mtf.0- ctHOfl\) 

ya nbia "' tahnfralerden 4o(an 
,ayia, "eJ• bir kaut r;tlclen propa
canda calralarııua, ate, deııısı or
tuıada.k.i l:ı11 sakin adacıklara nrup 
köpürdüğünil &i)rmekteyir.. Ba~kala
rını tmakıp kendimizden bahsede
lim: Bucünkii harp tartları içinde 
Türkiyenin nz.iyetindeki müsteena 
ehemmiyet ıö.:ı: iötürmer.. Snıı.~ a
lemi bütiin ınnırlanmızı çe .. irmek -
t.edir. RuAlar lu.rptedirler; İranda 
İngiliz "e Rus kıtalan nrdır; İngl
JWer Mezopotamya ve Suriyede, Al-
.ıanla.r "e İtalyanlar Yunanistanda 

ve Adalar denwndedirler; Bulraris 
Lan, Almanların ittifakmdadır ve 
Anelo - Sak.sonlarla harp halinde -
dir. 

Bizim harp dışı kalmak ar.nıimiz, 

bütü:-ı komıolarımızla, bilhassa İn -
giltere n Almanya ile münaı1ebet

lerimiı ne kadar açık, belli ve dü
ri.ist olf'a, arada, güvensizliği gerek
tirecek herhangi bir sebep olmasf\ 
bile, kötü, niyetsiz ~ayialarla, fuzuli 
propaganda telkinlerinin, hele son 
umanlarda, devamlı hedefi olmalt
tayız. Yok ,Almanya ile dostluk ve 
ticaret ahitleşmcleri, sürekli bir ka
yıntı lle, bizi İngilizlesin aleyhine 
ıevkediyormuş; yok. Birleşik - dev
:etler reisinin kiralama n ödünç 
verme kanunund:ın Türkiyeyi fay -
dalandırma kar:-n, bizim Almanlar 
aleyhine hareke uı bulunmayı vaad 
ettiğimiz içinmiı;ı; yok, nerede i!le 
tran gibi İngillı: baskısına uğnya -
cakmışız veya, Almanlar bizi aksi 
teslr altına aJmak için Bnlgaristan
da. tertipler almakt.a im.işler. 

Şayalar dalgalanır, coıar •• en 
sonu durulur. Fakat bazı propagan
da merkezlerinin bo memleket halkı 
efkirını bulandırmak için giriştiği 

ıavaşma böyle değildır. O, inatla, 
ısrarla, 7a7ılma, reni~eme 'Ye yer
leıme fınatı arar. Daha fıula binr 
pusuya benzlyen bu telkin kaynakla. 
rını arayıp bulmak, mesoliyetlerini 
tn veya bu merkeze mal etmek güç
tür. Bununla beraber, Uzak - Şark 
harbinden dobn yeni durum ka.rıı
ııında ounu tekrar edelim ki, Tiirki
yenln politikuında, 'Ye bilhasısa, po
l!tikayı ilham eden fikir n ruhta ne 
bir değişme olmuştur, ne de olmak 
ihtimali vardır. Verdiğimiz aözlerl, 
başkaları tarafından bozulmadıkça, 

sonuna \:adar tutacağız. Bundan 
ba~ka sözleşmiş olduğumuz devlet
lerden hiçbirinde, bizi kaygıya düşü-

(1 uH• .Uif c.Un. clo-) 

uzun n devamlı lııiie11mlara aarua 
k.aJ.m.ıtla rd ı r. 

Alm.n tebliği 
Berlin, 21 (A.A.) - Alınan teb

lifi : 
Şimalt Afrikada c11rpışmalar de

vam etmekte •e ll\Ütteflklerin biltfin 
kara ve hava 'kuvvetleri kahraman
ca clövü1111ektedlr. 

Bir Alman ııava~ tayyareleri te~ 
kili, bir İngiliz tayyare meydf\•ıına 

düşman arabalarının topl:ı.nm3lan 
esn:ıınnda yapt1tı bücumda mütelid.
dit tayyare ve kamyon tahrıp et -
mittir. 

İtalyan tel>liği 
Roma, 21 (A.A.} - İtalyan ordu

laı'l umumi kararrihının 567 numa
ralı tebliği: 

Düşmf\n kovvetltri tardından telı: 
rar işgal edilen D'rnenln garbında 
diişmanın tümenlorimizi tazyiki de
vam etmektedir. 

Sollum ve Bardia etrafında meT
zii mahiyette muharebeler olmakta
dır. 

20 ilkkanun gecesi Alman bava 
kuvvetleri görilnlir tesirlerle Tobru
kun :skeri hcde.flerini şiddetle bom
bardıman etmi,Ierdir. 

561 numaralı teblli?de Şarkt Ak
denizde bir denizaltımız tarafından 
torpillendiği bildirilen kruvazörün 
battığl teeyyüt etmiştir. 

recek herhangi bir ıüphe ve ~red
düt salıcı hareket aezindiğimız de 
yoktur. 

Vebiınlen hükmedemeyiz. Faka• 
şuurlu propaganda ciha.ılannın bizl 
rahat bırakmalarını lstemeğe halı: -
kımız vardır. Şunıı da söyliyelim ki, 
bizden Almanya nya İngiltereyi 
ve:va onlardan bisi lı:u~ulandırmıya 
çalıpn tertipli rinyetlerden belld 
de bu devlet otorite!erinin al&kAlı 
o1madığ-ı yabancı kaynaklar mesul~ 
dü .. ler. Borada ne kimseyi suçluyo
ruz; ne de kendiml.:ı:i haklamak ihti
yacını duynıaktayıL Se~imizi, sade
ce, kötü niyetlere, bulanık su aTcı
larına işittirmek 'Ye ate~in bütün 
kıtaları sararak, hakiki cihan harbi 
şartlarının dolıı~tığı bu nazik ve 
buhranlı devirde, Türkiyenin sağ 
duyulu, di.lrilsl ve milli politikasında 
hiçbir değişme ihtimali aramamak 
gerekliğini bir defa daha söylemek 
için , bu fırsattan faydalanmak istl
yoru:ı. 

( Reklam y'?.~~~·:.. ~~.~i.~!!,~ ·-
cuzluğo ve bol çe~itleri yle tanınmış: 

ASRI MOBllL YA MAGAZASINI 
gezmeden ve bu fikri almadan başka yerden 
M O B İ L Y A al mamalarını tavsiye ve 
mutlaka saloularımızı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa İngiliz karyolaları ve Avusturya san. 
dalyaları mevcuttur. 
lırtonbtd Rıza Paşa t1ok qv, No. 61 .A.1'1Mt 
Fe'IJzi. Tel: 2!407. 

--~ ........ mJ::lll ........... 221!!1 ..................... !!ll ............ . 

•· ... -v let- .Demiry_olları ili nlarr °f 
Muhamme• Dedeli ("800) lira ol~ıı 3--v,tS m/m katınlıgınaa .tuOO 

lı:ilo (takriben 250 metre murabbaı} bezli lastik lnha (6/1/19(2} ııah 

ırünli saat (11) on birde Baydarpa,ada Gar binaın dahilindeki Komltı
)'OD tarafından açık ekalltmı UBolile satın ahnacaktlr. 

Bo işe elrmek iateyenlerln (360} Urahk munlı:kat teminat -.. b
ııunuo ta7i• ettitl '"eaallde bi.rllltte •kailtme siin6 aaathle lı:adar K.~ 
misyona ınl\racaatları llzımdır. 

Bu it• ait p.rtnameler Komlııyondan parasız olaralı: datıblm.akta-

dır. (11182) 

300 adet FllDilıi 
;oo çift Çorap 

SO adet Gemici feneri 

Yukarıda cina ve miktan ya.zıh üç kalem qya 2-4 Birincik.a
nan 1941 çat~amha günü aaat 1 -4 te pazarlıkla alınac:akbr. 

İsteklilerin belli gün •e •• tte Kasımpqada bulunan Ko-
misyonda hazır bulunmaları. c 1 1 302> 

(f.il~t:+Yfitfi§;-] 
İPEK .••.•••. yaterlo Köprüsü cTürkçe> 
LALE .•••••• Cülverin Seyahati 
MELEK .••••. Vaterlo Köprüaü clnailizce> 
SARAY ••••• Ali Baba Y .ız}ar Pansiyonunda cE.ddi Kanton 
ALKAZAR ••• Şimal E.lı::ıpreıi (26 lcıaım), Cu-. 
ELHAMRA •• Genç Aşıklar cTü:kçu 
SES • . • • • • • • kadın Avcısı 
SUMER • • • • B .J- .. r RC$lll.İ Geçidi cDiaıma Dmbine> 
ŞARK •••••• A~1cta Calip 
TA.~IM ••••• K~h Meyhane (Türkçe) 
YILDIZ •••••• Kalb Sızılan, Sabte Yıldız 
ŞIK .•••••••. LoreI-Hardy Haydutlar Aruında cTiirkre:ı> 

Y eralb Celladı 

OPER> ..•••• ~ ı dame au C·jım:i.ias. Cehennem Koıaanlan 

lıtanbııl .:il.etinde. 11••····· ....•.•...•......•..•. 
MARMARA. •. Ölr.nyen Aslc 
AZAK ...•... Za' ·vlu Rfutem, Ca.sua Avcılari. 
A:...EMDAR . ' ·.ıazurka (P lla Negri~ cTürkçe» 
MİLLi . • . • • • KCJcam Caniler Pe~inde 
Çemb::• 1ita~ . -:Şikago Geceleri, Muko.ddes Yalan 
ÜsküJar H&Je •. Zaıcr Orduau 
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Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

' ı: :~ ?:~ ~ ~: :~ ~:·:~ ~ ~ ~:~·::ı 
Kupa maçları 

aş , 
• 
iŞ , ez atı 

' 
r o 

İatanbul Futbol A.i;uılıiı tara
fından tertip edilen kupa maç~
n dün yalnız F enerbahçe stadın
da yapılmıştır. İlk maç Alemdar 
ile Demirıpor arasında olmuş ve 
Alemdar bu oyunu 5 • 2 kazan· 
mıfUr. lkinci oyun Galatasaray 
ile Unkapıı.nı arasında cereyan et 
rn.ift.u-. On itişi ile sahaya çıkan 
Galatasaray, eksik olmasLoa rağ
men zayıf rakibi karşısında an
trenöman yapar fekilde endişesiz 
hir oyun oynamış ve Gündüz, 
Arif, Gazanfer ve Eşfak tarafın
dan ahlan gollerin yekunu on bi
ri bulmuş ve maç da bu netice ile 
nihayete ermıştu. Galatasaray 
takımı şöyie idi: 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcobında gi;nde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pulla kutuları ısrarla isteyiniz. 

lst. Lv. Am'rliğindan verilen Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Osman, Barbaros, Salim, En

ver, Halil, Hikmet, Arif, Gün
düz, Eşfak, Gazanfer. 

Fenerbahçe - HiJil 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 
askeri satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını 

Fenerbahçe stadında hususi 
bir karşıla~~ yapan Fenerbabçe 
ile Hilal taklmlan ara~mdaki 
11\aÇ 3-1 Fenerbahçe lehine niha. 
yet bulmu\jtur. 

ihale Hatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 
1hale gün, ıaat TC mahalli Cinsi Miktarı Tutarl T eminab 

Kilo Llra Ura 
--~--------------~~~ ~~~~~~...-::.--~~~~~~------~~------~---

Sade yağı. 
Sığır eti. 
Nakliyat. 
Çul. 

25, 000 46.250 5/1/942 
8/1/942 
9/1/942 
Z/l/94Z 

Gelibolu 
Keşan. 
Bandırma. 
İzmit. 
1629-11154 

122.500 55.125 4134,36 
3963, 7S 

525 
Eski bir atleti kaybctdk 

Fcnerbahçenin eski muka.Ye
metçilerinden Hikmet Canar1 An 
karada kı•a bir hastalığı m~tea
kıp yefat etm..i,tir. Kederdide ai
lesine ve mensup olduğu Fener· 
bahçe ldübüne t.az.iyetlerimizi bıl 
diririz. 

Bayanlar arasında yürüyijf 
müsabakası 

İııtubul Bplgesı Atletizm Ajanlı
ğı t.ara!ından bayanlar arasında 

tertip edilen yürüyüş müsabakası 

Mecidiyekiıyü Galatasaray lokalin -
den hareketle 3000 metrelik bir me-
aafe üzerinde yapılmıştır. 

l - Ayda (Beyoğlu Halkevi) 
2 - İnci t > 
1 - Gulseren t t 

Adet. 5,000 

Matemat.k Kültür - Bu nam
da çıkarılan mecmuanın 1 1 inci 
ısayısı da intişar etmi,tir. Tavsi
ye ederiz. * Yarım Ay - On beş günde 
bir intişar ctm !kte olan bu aile 
ve gençlik mecmuasının 1 5 ilk
kanun sayısı da olgun mündericat 
la intişar etmiştir Bu sayıda Cahit 
Uçuk, Ragıp Şevki, Rebia Şakir, 
Atiye Demirci, Ekrem Sabit, Sa
lahaddin Güngör, Sabahaddin 
Osman, Nihal Yalaza, Nihat Tan-

ZA YJ - Geçen hafta Bandır. gÜncrin hikaye, roman, tarihi 
madan lstanbula gelirken nüfus tetkik ve müsahabeleri, röportaj
cüzdanımı ve askerlik V'!sikamı lan bulunmaktadır. Aynca en 
zayi ettim. Bulan, aşağıdaki ad- güzel aşk mektuplan> anketi bü
resime üç gün zarfında getirirse yük hi• a 1aka ile devam etmek
memnun edilecektir. Aksi takdir- tedir. 16 büyük sahife içinde zevk 
de yenilerini çıkartacağımdan le okunacak birçok hikayeleri ih
eskilcrinin hükmü yoktur. tiva ed-:n bu derr:iyi bütün_ oku· 

Aksaray: Cerrahpua, cad- yucularımıza haraıretle tav11ye e-
desi No. 21 Murat ·Fjür~Al ~ derit. Fiyatı 1 O kuruştur. ı 

Hil~~de~~h İkinci Hukuk ' 1 T t YAT ROL A R 1 
Üsküdarda Kaesemçe,me cad. 

desinde 20 No. lı evde mukim 
Küçükler Bahriye, Müşerref ve 
Kemalin anası Zekiyenin ve ba
ba&& Eyübün vefat etmİ.f olduk
lan anlaşt'mış olduğuından kü
~ldarin umuT ve husuaatını ted
vir etmek üzere aynı hanede mu. 
kim anne anneleri Hayriye Ka
tanın yukarıda isimleri yazılı kü
çük..lere vasi nasb "Ye tayinine 

s TLI 

ŞEHİR TİYATROSU 
İstiklal caddeal Komedi kıı1111 

Bu gece saat 20,30 da 

SAADET Y1N ASI 

mahkemece 18/ 12/941 tarihin
de karar verilmi~ olduğundan bu 
bapta itirazı olanlarıı:ı on gün i
çinde aşağıda yıu:ılı dosya nu. 
marasile mahkemeye müracaat
ları ili.n olunur. 941/378 

Duvar takvimleri çıktı. 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldanma· 
mak için takvimlerin gerek kartonunda, gerek blokların üs
tünde (Saatli Maarif Takvimi) adına dikkat edilmesi. 

-

52.850 
7,000 

1!00 ton kok n rekompoze kömürii deniz yolile İzmit rıhtımına 
naklettırilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi !5/12/941 perşenbe günü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin İzmitte İstasyon otelindeki Aak.eri Satın 
alma Komisyonuna miracaatleri. (1641-11225) 

••• 
8000 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi !5/l!/941 

günü saat 14 de l'tlimarsinan köyünde Askeri Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 14,640 lira," ilk teminatı 1098 liradır. Şart
namesi Komisyonda görülür. Taliplerin belli nkitte ltomisyoııa gelme-
leri. (1643-11266) 

••• 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! 25/12/941 pereenbe 

günü saat 14 de Hadımköyünde Askeri Satınalrna Kornis1onunda ;yapı
lacaktır. 

Cinai 

Pirinç. 
Kuru fasulye. 
Nohud. 
Barbuny• F. 
Sa bur 
Zeytin yağ. 

Sade yağı 
Mercimek. 
Kurn üziinı. 
Kuru incir. 

Mtkta.n Beh6r parti Kilo fiat;ı 
ton ton kuruş 

60 
100 

50 
100 

20 
li 
iO 
!O 
20 
20 

••• 

6 
10 
10 
11 

( 

Z,600 
1,400 

10 
6 

10 

4T 
2i 
21 
21 
61 

100 
171 2, 

41 
26 

( 1649-112'1%) 

2000 ton muhtelif meivad naklettiti1ec:ektlr. Kapalı zarfla 
eksiltmesj 2/1 /942 cuma günü 8aat 16 da Erzurumda Ask.eri Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahm..in bedeli 44,000 lira, 
ilk teminatı ~ 300. lirad.ır. T alipl.erin kanuni vesika.larile teklif l 
mektuplannı ıhale aaatmden bır saat evvel Komisyona ver
meleri. (1597-10941) 

••• 
30,20T lira 29 kuru~ keşif bedelli bir bina inşası kapalı zarfla eı. 

ılltmeye konmuştur. İhalesi 2/1/942 perşenbe günü saat 16 da Esklşe
hirde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk tem1nab 2266 
lira 55 kuruştur. Keşif ve şartnamesi Komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını lhale saatınden bir saat evvel 
Komısyona vermeleri, (1603-10972) 

. * * • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 35 ,400 lira olan 480 tane büyük -Ye 4600 

tane küçük kartuş 2/1/942 cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satm alınacaktır. 1steklilel'ın 5311 
liralık kat'l teminatladle belli vakitte komisyona gelmeleri. 1000 adettezı 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı talıplere de ihale edilebılır. (1651-11274) .. "" . 

50,000 metre kaput bezı pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
17,000 lira, kat'i teminatı 2550 lıradır. İhalesi 24/12/941 çarşamba günü 
aaat 11,16 te Ankarada M. M. V. Hava Satınalma Komısyonunda yapı
lacaktır. ( 1653-11376) 

• • • r 

Temızlik ışleri amelesınin ıaşesı için alınacak kuru aoğan, patates, 
prasa ve liıhana oçık: eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmın be. 
delı 1720 lııa va ilk teminatı 129 lıradır. Şartname Zabıt ve Muamelat 
MUdürluğı.i kalemıııde gorülebılır. İhale 29/12/!J41 pazartes1 günü aaat 
14 te Daımi 1.!.'ncümcnde yapılacaktır. Taliplerın İlk temınat makbuz veya 
mektupları ve 941 yılına aıt Tıcaret Odası -Yesıkalarile ihale guniı mu. 
ayyen saatte Daııni Encümende bulun.malan. (10991) 

90,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.İhalesi 8/1/ [ 
942 perşembe gunü saat 15 tc Islahıyede Asker'! Satınalma Komisyonun. 

• ifa yapılacaktır. Tahmin bcdell 27 ,180 lıra, ilk teminatı 2038 lira 50 ku.1 
ruştur. Talıplerln kanuni vesikalarıle tekhf mektuplarını ihale saatınden 

Türkiye mü satı 
te z· müe s s si 

'-- ,,J 

bir saat evvel Komısyona vermeleri. ( 1667-11308) ı 

1 - Şartname, keşif, pHinı mucibınce idaremizin Paşabahçe Mi.ı!'i

kirat Fabrikasının Beykozdaki su ıskelesının pazar yerme nakil ı,ı pa. 

r:arhkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 26/12/941 cuma günü saat 11,45 de Kabal:afta Mer. 

kez Levazım Şubesi Mubayaat Komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeh 1100,36 lira olup muvakkat tııminatı 82,60 

liradır. 

' - Şartname ve proje 6 kuruş mukabilinde Leva?.ım Şubesi vcz. 

Resinden alınabilir. 

li - lsteklılerin pazarhk için tayin olunan gün •e saatte 1°• 7,6 ıü

-Yenme paralarile birlikte mezkür Komisyona miil'acaaUarı. (11236; .... 

22 Birincikanundan 28 Birincikanuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm isimleri 

ve kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattma 

Pa:ıartesi 17 de (Karadeniz), perşembe 17 
de (Tırhan) Gula~a rıhtımından. 
Cumartesi 18.00 de (Anafarta) Sırkeci rıh
tımından. 

NOT: (İş'arı ahire kadar haftada bır posta 
yapılacakttr. Ve bu posta İnelıolı.ıya kadar 
gidecektir.) 

İzmit lıatttna -Perşembe 8.00 de (Ülgen) Tophane rıhtı-
mından. (İş'arı ahire kadar haftada bir 
posta yapılacaktır.) 

Mudwra llattıaa - Pazartesi, salı 9,30 da, çarşamha, perşembe, 
cuma 10.00 (Marakaz) cunıvrtcsi 14.00· de 

(Trak) pazar 9.50 de (Manıkaz) Galata 

rıhtımından. 

Bandmna battlaa Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.00 de (Trak) 
Galata rıhtımından. Ayrıca çarşamba 20.00 
de (Bursa) ve cumartesı 20.00 de ( l.İlgen) 

Tophane rıhtımından. 

.traraltip hattına Salı •e cuma 19.00 da (Seyyar) Tophane 

rıhtımından. 

İmroz hattına Pazar 9.00 da (Saadet). Tophane nhtlmın-

dan. 
A1nldc hattına Çarşamba 12.00 de (Mersin) cumartesi 

12.00 de (Bursa) Sir keei rıhtımından. 

İzmir Bıriııci Sürat - Pazar 18.0°0 de (İzmırı. Galata rıhhmından 
tzı:u.ır İkıncl Siirat - Perşembe 13.00 te (Kadeş) Galata. rıhtımın

dan. 

NOT: 

(Dumlupınar) vapuru 23/12/941 salı günü 
saat 17.00 de Sırkeciden Alanyaya kadar 
Mersın yolu ıskelelerı yük postasına kalka
caktır. 

Vapur aeferleri hakkında her türlQ malumat aşağıda telefon 
numaraları yazılı ac~ntelerıınızden öğrenılebilir. 
GıJata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Lımanlar Umum 

Mudurlüğiı bınası altında 42362 
Galata Şube Acentel1ği- Galata rıhtımı, Mıntaka 

Reısliğı bınası altında. 
Sirkeci Şube Acenteliğı- Sırkecı. Yolcu salonu 

Liman 
40133 
22740 

(11319) 

..... -
1 

Harbiye Y e'1ek Subay Okulundaki ı 
Satınalma Komisyonu İlanları ----Kapalı zarf usulıle ( ı::ı;oı metre mıkap mamul kereste münakasa

ya konmuştur Evs,d ve hu<:usı .. ~ı ı t ları Komısyonda görülebilir. Mu. 
vakkal temınalı 5:100 lııadı ı 1 hitlc sı 24/12/941 çarşanba günü aaat 
1J de yapılaraktır Talıplı rın ıhale Raatınden bir saat evvel teklif mek 
tuplarıle Haı bıyc,<le Yedek :Subay Okulunda Komisyona müracaatları. 

(l 0775) 

• • • 
Pazarlıkla 5000 lıralık vtln çorap sabn alınacaktır. Hususi şartları 

konıJsyonda göı ulebı lıı Tıılıııterln gctlrccekleri nümune ve bıldirccekle-
rı evsaf ve eb'adda ve vet eceklerı fıyatl\ göre makamca uygun görülenı 
alınacaktır. İhalesi 26/12/!Jil cuma glinü saat 15 te yaptlacalı:tır. Kat'i TRAKYA UMUMi 1. - Son anıa.,ma mucibince Almanyadan da almabıleceği Ye ber temınatı 750 liradır. Taliplerin Hurbiyede Yedek Subay Okulunda ko. 

AJANLIGINDAN : 
Trakyadaki Mülki, Askeri Müesseseler, Belediyeler, Fabri
kalar ve Müteahhitlerin Nazan Dikkatine: 

lhti;yacınız olan her cins maden kömürünün mikt~rının acele f:~ 

/stanbul Kara Mustafapaşa Caddesi 
lktısat Han 5 numaraya bildirmesi ric~ ol,;nur 

Bu mmtakaya ait bilcümle Kok ve Maden kömürlerinin 
stok mahalli lstanbul olmayıp Zonguldak havzası olduğun• 
dan ıevkiyatın müracaat ıırasile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - latanbul Tel. 43858 

.. :--.... \ . ~\. "·"-

cıns tçın ayrı ayrı fob ve sıf fiyatlarını gösterir teklıflert 15112/941 La- mısyona müracaatları. ( 11246) 
rihine kadar verllmesi lüzumu evvelce ı!an olunan 153 kalem malzeme- ! ------
den bir kısmı için tckıır alınamamış oıdutundan bunıar hakkındakı teıc.. ı Basın allesinln balosu 
lıfler1n kabul müddetı 31/12/941 tarıhıne kadar temdıt edılmışur. . 

2. - Tallplerın Kabataşta Levazım Mudırıyetıne müracaatla lıste- ı Basın Bırlıği fstanbul Mıntakası-
1'i tel.kik ederek teklıflerını bıldırilen tarıhe kadar göndeı·meleri ilan nın basın aılesını toplamak üzere 
olunur. ( 11322) hazırladığı yıllık balo, 10 ikıncıka. 

1 
------------------------ nun 1942 cuınartesı akşamı Taksım-

As. Po. 1110 Satınalma Komisyonundan: de Belediye gazinosunda verılecek-
1. - Ciheti askerıye ihtiyacı için pazatlıkla odun alınacaktır. tır. 

2. - Bu pazarlık muhtelıf yerlere teslim şartile dört parçadır. Be- Bütün güçlüklere rağmen balonun 

her parçası 250 tondur. 

3. - Odunun beher kilosu için tahmın edilen fiyat lki "uruı 

odunun her parçasının muvakkat teminatı 376 liradır. 

anaııevl muvaffakıyetlni temın ıçın 

olup ça!ı~ılmaktadır. Şehrlnuzdc en genış 

4. - razarJ:ğı 26/12/94) cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 
5. - l"teklllerın belli giln ve saatinde Büyük Halkalı köyündeki A:s

ker1 &ıtınalma Komisyonlarına müra.caatlan ilan olunur. ( 11227) 

yer Taksim gazinosu olduğu hnlcle 

Birlikte aza olanların 850 yi bul -

mnsı bu yıl dışarıdan davet ed'lcn
lerın adedini çok eksiltmektediı·. 

Birincikiımn: Pazartesi 

156' H· 
Zlllııicce 

3 

Gün 3>6 
22 

1157 
Hu'lll 

lclkinun 
9 

Vakitla Ezani Vuatl 
S D S. o. -------------

Güneı \Yatuaki) •12 39 ı1 23 
Öğl1:1 v7 28 12 13 
lki.aJ.I v9 48 ıi S2 
Akşa.a ı:ı Ov 16 44 
YatiL l 39 lll 231 
ima&,.; (Yarnalr.il 12 51 S ıs 

2 

' 
4 

s 
f. 

7 

8 

9 

10 

12345678 

1--1--+--

1---ı-:~=ı 

---ı 

Soldcın sağa: 

1. Vapur orlaları. 2. Onunla J'Ü· 

ı-ürüz, zayıf ve bitkin hayvan. 3. Es. 
kiden ya?.ı kurut.mıya yarardı, Du
varı kiı·eçleme. 4. Bulgu, Yemekteıı 
tomir, 'l'ersinin ı;onuna (M) gelir-;ı 

şeffaf madde el ur. 5.SubRyın ıoilil.hı, 

Harf. 6. Bir iş ~.akkında bE'yan edi
len fikir, Tutan parmağını yalar. 7. 
Beygirin }'avrusıı. Parıltı. 8.Bir ye
miş, Birçok (Re) notası. 9.Yal..-ar, 
mı, Vilayet. 10.Huri, Hınç. 

Yııkandrm aşağıı,ı4: 

1. Mizahi resim. 2. Ayı oynııtan, 

İrade. 3. Yer, Yüksek. 4 Beyaz, Bir 
defa daha tekrar ederseniz bitmez, 
tükenmez söz olur, Eşya. 5.Sonuna 
( E) gelirse ağzımızın altıdır. 6. El:
lence, Tersi sobadaki olmuş ateş. 7. 
Kanath hay-yanlarda bulunur bir 
kemik, Harf. 8. Eski ünvanlardan, 
Çocuk doğurtma san'ati. 9. Terııi 

hatırlardır, Pratik. 10. Birçok Hint 

halledil mit 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.SO Progrant 
7.33 Müzik 

18.03 Müzik 
18.50 Müzik 

7.46 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.45 Serbest saat 
8.15 Evin aaati 19.55 Müzik: 
8.30 Müzik 20.15 Radyo gaa. 

e 20.45 Müzik 

12.30 Progranı 
12.33 Müzik 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik 
13.30 Müzik 

18.00 Program 

21.00 Ziraat (T.) 
21.10 Müzik 
21.30 Temsil 
21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.46 Müzik 
22.55 Kapanış. 

rBORSA' 
tO/ıt/1941 MUAMELESİ 

Londra 
Nevyoı·k 

Madrid 
Stokho. 

1 Slerlin 5.22 
lOQ Dolar 129.69 
100 Pezeta 12.89 
100 İ~v.Kr. 30.75 

ESHAM VE TAHVtLA T 
MUAMELE 

Evvelki Bugün 

İkramiyeli o/.5 938 20.20 -.-
İkramiyeli o/'• 5, ~3 

Erganl 
İt Bankası nama 
Anadolu Demiryolu 
Şark değirmenleri 

21.85 -.-
lZ.30 -.-
44.50 -.-
4.85 -.-

İkramiyeli Ergani 21.7i -.-

t'•7 1ıSı 938 Türk 
borcu tranş 1 23.40 -.-

Sins-Erzurum l .-- 21.10 

Sin.s-Erzurum 2-7 -.- 19.80 
'f.,7, 1041 Demiryolu l 19.70 -.-

Merkez Bankası 135.- -.
lttihad Değirmencilik 28.60 -.
Aslan Esklhisar Müt-

tehit çimento 10.35 -.-
kireci müessis 10.05 -.-

Reşadiye 

Kalın Beşibirlik 

Külçe altın gramı 

131.60 132.00 

3.98 4.01 ........................................... ., .... 
Ta viri Efkar 

Nüaha11 (5) Kuruştı..I' 

1 Ş J Tıi.rki11• Harif 
tAbone eraw· 1çi1I için 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 760 > 1450 , 
Üç aylık .. . .. ....... 'oo , 800 , 
Bir aylık . .. ... .. .... 150 > yoktur. 

DİKKAT: 
Dercolunmıyan eVTak iade olunm~ 

Sahibi : Z. T. EBÜZZİY A 
Neşriyat Müdilrü : C. BABAN 

Basıldığı :yer: Matbaat EBÜZZlYA 

Salih Necati : Eczabaoesi Bahçekapıda Vakıf han karsısıada sekerci Hacı Bekir sokağı basmdadır. Başka yerde subesi yoklur. 


