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Ali H11gdar ÔZKENT 

Cuma 14 lkinciteşrin 1941 ______ _.;,... ___ , 
Şeref ve namusuna korugan 

bir adam lt.a_qatta ne kadar de· 

ğerli şeyler kagbetse •hemmi· 

getsizdir. 

Adli edebiyatımızda eşsw yer tutan bu ~e.. 
terli eseri yalnız avukat. ve hukukçulara deg~, 
munevver bütün vatandaşlara tavısiye ederız. 

E:ier Türk hukukçuluğunun her bakımdan çok 
şfi01ullü bir nevi ansiklopedisidir. 

900 büyük sahifeyi havi olup fiyatı 2 lira-
MÜSTAKİL YEVMİ GAZE'.fE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkar, İstanbul 

• • • 
ı ~c ·hi 2 nci sahıfentlzdej L dır. Her kitapçıda bulu nur. _) 

ihdası düşün.ölüyor 
Teşkili tasavvur edilen bu Ve k tile t 
Ticaret ve /kfısat Vekaletlerinin 
birleşmesinden meydana gelecek ve 

(Milli /ktzsa_t) ismini alacaktır 
ANKARA 13 (Husuşi) 

Sivastopol mütemadiyen 
bombardıman ediliyor 

BERLIN, 13 (A.A.) 
Alman orduları Başkumandanlığı. 

nın tebliği : 
Kırımda, Alman kıtaları Kerç müs 

tahkem tesislerine taarruz etmekte
dir. Şehrin pek yakınında cenupta 
birçok müstahkem mevziler zaptediL 
miştir. Kuvvetli hava te{killeri Si
vastopol limanında, Kerç boğaztnda 
ve Kara.denizin şimal doğu kıyıları 

açıklarında seyreden Sovyet gemi
lerini bombalamışlardır. 

. L 

. 
AZAf<. DENiZi--- ---

JJENIZ 
MİK YA s Km. 

o 75 roo : 

Dünya ahvalinin gösterdiği lüzum üzerine lca. 

bugünkü Ticaret ve İktısad Vekaletierinin bir
lellmesinden meydana gelecektir. 

Yeni Vekaletin başlıca vazifesi, dünya a.hva. 
linin tevlid ettiği sarsıntılara karşı vaktinde 
tedbir alarak memleketi her türlü muhtemel 
iktısadi zorluklardan uzak tutmaktır. 

Üç düşman kruvazörüne, bir tor
pito muhribine ve beş b~yük ticaret 
g~misine vahim isabetler olmuştur. 
Liman bölgesinde tam isabetlerle bü
yük hasar yapılmıştır. 

· K it · i ~1Aı•kii v• KafkU11a·•Lın bu t,arafın... Yııkarıd.aki luırita.da, Alm4nların elilıe oeç.tiğ.i bildiril~ er_ç .'e ö~=~ a.rtısutdaki etı. kııa. nıuafe iki kilo
daki Ta.ma.n. yaruıLadcuııu:ı olan 'rı.eıafeııı gozı.ıkmsktedır. Bu. ikı b U 

.. 

b . d . b' V kalet ihda51 üzerinde tet-ıne e yeru u e _ 
kilcley yapıldığı öğrenilmi~tir. Milli lktısad V~
lc.ileti adile vazife görecek olao bu yeni teşkılat 

ihtikörla şiddetli mücadele 
MiLLi KORUNMA KANUNUNDAKi HÜKÜMLER 
YENi TADiLATLA DAHA ŞİDDETLE DiRiLECEK 

Ankara l 3 (Hususi) - Koordinasyon he
}' eti bugün Sayın Başvekilimiz Doktor Refık 

Saydamm Reisliğinde toplanarak ihtikarla dd-

d 1 · • M'll" Koı unma Kanu-ha esaslı müca e e ıçın ı ı 

nunda yapılacak tadilat üzerinde görüşmelere 
devam etmiştir. Tadilatın esasını evvelce de 

mevzuubahs olduğu gibi muhtekirlere verilecek 
cezanın teşdidi te~kil etmektedir. 

Doğu cephesinin diğer kıııımların
da mahalli muhaı-ebelerle yeniden 
muvaffakıyetler elde edilmiştir. Or
dunun ağıt· bataryıılaı·ı Leningradda 
ehemmiyetli aakert hecleflerl, liman 
tesislerini ve Kronştadt deniz tez · 
gılhlarını bombardıman etmiştir. 
Moskova. ve Leningrada müessir ha
va taa!'fuzları yapılmıştır. 

TULA DÜŞTÜ 
Ankara, (Radyo gazetesi) - Gün

lerce süı·en çok kanlı muharebeler
den sonı-a Tula şehri Almanlar ta
rafından zaptedilıniştir. Sovyet sü
vari kıtaluı şehri geri almnk için 
karşı hücumlarda bulunmaktadırlar. 

Macar tebliği de Rostofa 15 kilo. 

(Deva.mı ıahife ı, ı-M.tun 4 d•> 

Günün gazı« Erzincan zelzelesi .._ .................... . 
Azamt 'iddet 

artık zarurt 1 

oldu Şimdiye kadar 
------ ·-----------------

67 yaralı tespit edildi, ölüler 
araştırılıyor, Kızılay felaketzedelerin 

ilk yardımları için tedbirler aldı 

mstredcm. lnrıuı fazlruhr. 

( Askeri Vaziyet 1 
~·---===~~ 

Kırımın istilisı 
Kerç şehrinin zaptı ile seokulcegı 

bakımından tamamlanmıştır 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
ESKJ ORDU lWMANDANLARlNDAN 

K ırım yarımadasında şarki\ dog
ı·u ilerlıyen Alınan ve Rumen 

bil'likled ~vvelki gün Moskof askeı·

leriııı takip ederek Kerç'ın cenubun
da deniz kenarına varmışlardır. Şu 

suretle Kerç'in garbındaki Bolşevik 

müdafaa mevziinin sol cenahı yanl
m ış veya ihata edilmiş ve bu suretle 
Kerç müdafaasının arkası alınmış. 
oluyordu. Nihayet 12/13 sonteşrın 

gecesi, yapılan bir hücum neticesin-
(Devamı sahife ı, 8iitun 5 de) 

~-------~,, Ayın sonunda 

H iti e r Memleketimize 
Moskovaya 

yapılacak hücumu 

Bizzat idare 
edecekmiş 

bir İngiliz 
futbol takımı 

geliyor 

I• stirahat ihtİyacile me%uniyet 
eldıi"ını kemali teessürle öi

reodiğimiz Muhterem Ba,vekili
nm Refik Saydam, yeni Avr~
Pa harbi denilen af et zuhur et~ı
iindenberi iki mühim gaye ~ak.•~ 
eylemİftİ, ki biri memle~_et1?1ızı ı 
harpten siyanet etmek, dıgen de 
memlekette her ne olursa olsun 
bir harp havası husulüne mini 01-
nıaktı. 

ANKARA, 13 (Huswıi) 1 civar kaza ve köyle. rder1ir. Bugüne 
Erzincan ve havalisinde vukubu- kadar Erzinc~na naklolunan yaralı 

lan şiddetli zelzele, Erzincanla Ke. adedi 67 d.~r. Olü mıkta~ı. henüz belli Bir ha bere göre 
' nıah arasındaki demit·yolunuıı da 1 değildir. Olüler~n tesbıtıne çalışılı-

Takım burada 
dört maç yapacak 

Bu ikinci sebepten dolayıchr, 
ki ilk gündenberi, ihtikara m~Y· 
dan vf'nnemek gibi bahanel~r ıle: 
ti aüTülerek gerek serbest tJcaretı 
tahdit edecek, gerek halkı a1 ış 
•erist .. r·- um-atacak fazla . e guç uge D" .. .. 

Litvinoftan 
haber yok 

takyidat konulmaktan mumkun 
hlertebe içtinap edildi. Bu sure~t
le memleketin umum muamela- 1 
bııda tabii halin muhafazas~a j 
çaltlıldı. Muhterem Ba~vekıl ~ j 
bu çc;k makul ve insani siyaset1, 

1 
~er bidayetten itibaren gerek t~
cir ol.un gerek müfteri olsun, 
ı-. alikııdar baak• makamlar 
olsun herkes tarafı;,dan hakkile 
t.kd~ edilmia ve her'\ .. s bu güzel 
aira.aette \:ay~tsız, futsu: Başve
kile muin olmu, bulunsaydı, h~ 
tüa llila Türkiyede ihtikir dem
len beladan masun kalmak bah
tirarfığuu idrik eylemi, olurdu. 

• 
Bindiği tayyarenın 

Fakat maatteessüf hasta tica
l'et alen.i olmak üzere, alı, verif 
itleri°"! sırasile "lakadar ola~
lar hlikômetin büyük hüs11ünı· 

1 • 

J'ette gÖ•terdiği mülayemetten ıs. 
tifadeyi bir fırsat bildiler, ihtikar 
eneli ıinıi sinsi, yav_af yavııış 
harekete geçti, sonra vniyeti 
müsait görünce artmıya ba.~lad1 
ft oihayet bugijnkü !!İbi artık 
laükümet~ gayet ,iddetli tedbir
ler .tmıya mecbur edecek azgın. 
Lir d.e.rine girdi. . ~ 

T ASVİRI EFKAR 
(Dtı•amı ıolrife S, siıtıın 1 d•) 

ne olduğu bilinmiyor 
LOSDRA, 1~ (A.A.) 

Topraksız köylünün arazi 
sahibi edilmesi için 

• İstatistik Umum Müdürlüğü genış 
mikyasta tetkikler yapıyor 

~·••ra U!IUSl - • • • • -... _._ 1 3 ( H • ) Bas- ı büyük bir toprak anketi hazırla-

tahribiııe sebep olmu~tur. Bu yüzden yor. Kızılay felıı.ketzedeleı·e yardıma Kızılordunun, 1 gı:ıı·z 
muvakkaten ~ekteye ui!;rnnııs olan ba~lanııştır. 

münakale, başka vaeıtalarla ' tcının ZELZELE Sil' AS1 'ı1 DA 

ediimektedır. HiSSEDİLDi 1 k d 1 v 

Tren seferleri Erzurıım istikame- Sivas, 13 (A.A.) - Dün saat 12 uman an 1u1 
tinden Erzincana doğru yapılmakta. de burada 10 sanıye süren bir yer 

dır. Zarar, daha ziyade Erzincana ı Sat'stntısı olmuştur. Hıı.sar yoktur. • v e r ·ı ı m e s ı· ................ -......................................................................... _. emrıne 

Saktşler 

•ki tarihimiz arasındaki acayip fark 
P•~a•i .S A F A 

B İNLERCE Y1llık Türk ta· 
rihinde Osmanlılara ait 

bölüm bir parantez arasıd1r. 
Türk ulusunun varlığı Sultan 
Osmaada ba,lavıp Vabidettin. 
de bitmiyor. Artık bu resmi 

bir hakikattir. Fakat okulları
mızda siyasi Türk tarihi Os. 
manldığa inhisar etmediği hal
de eldebi Tlirk tarihi, törem 
( men,e) bakımından Orhun 
kitabelerine ait kısa izahlar dı. 
tında ve Ali Şir Nevai gibi bir 
kaç büyük Türk ••iri müstesna, 
yalm% Osmanlı edebiyatının 
,öhretleri ve eserlerile dolup 
tatar. 

İki tarihimiz arasındaki bu 
birliksizliği ilk Önce Maarif Ve
kı1liğim.izin dikkatine ula,tır. 
mak istiyorum: Siyasi tarihi. 
mizde neden genel ve genif 
kavramile Türküz de edebi ta. 
rihinıizde Osmanlı ka·hyoruz? 
Bu sorgunun karşılığı tek keli
menin içine bol bol sığar: Bil. 
miyoruz. Türkiye sınırlarının 
dıfında boy atan Türle edebiya-

..... -....................... ...... 
yat tarihlerimizde böyle bir 
isim, -niçin ? _ yoktur. Çünkü 
edebiyat tarihçilerimiz_bu ,öb. 
reti belki ilk defa Sadık Aranın 
makalesinden öğreniyorlar. 

Karakoyunlunun h\Bnzume
si, iptidai folklor Ç~fnisinde, 
özel bir edebi değerden mah. 
rum, şöyle böyle bir eser. Mak· 
sadun pnun baklı:mda bir ten. 
kit hükmü vermek dejil. Fakat 
bu .,air gibi Türkiye dı,ında 
yafaya.o ve türkçenin özlüğünü 
(safiyetini) -mesela lranan için. 
de bile 1. yabancı tesirlerden 
kMuyan edebiyatçılanmızı ' 
Türk edebiyatı tarihine alma
mızın gijnü ıreldiiini anlatmak. 

fnkılibımızan tarih tezinden 
çıkan mana içinde Türkün ve 
Jürklüğün ge11İ• kavramım bu. 
luyoruz. Edebiyatımız bu ma
nanın dışında kalamaz, Maarif 
Vekilliği geni, bir Türk edebi. 

yatı tarihi11in malzemelerini 

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

İÇİ B teklif yapllmıs 
LONDRA, 13 (A.A.) 

Münihte söyleditJ nutuktan 
eonn., Bitlerin Rus ormanlarında 
bir mevkide bulunan umumt ka • 
rargiihına döndüğü söylenmekte • 
dır. Bazı raporlardan anlaşıldığı
na gore, Führer, Moskovaya kar-
şı yapılacak olan bun<ian sonraki 
taanuzu, bızzat ıdare edecektir. 
Şimdiki muharebeler cephel\in 
bütün boyunca de".,am etmekte 
ve Alınanlar tarafından netıce 

alınamamaktadır. 

İngiliz _ Rus m.ü~erek 
kumandanlıiı 

Bııdapeşte, 13 (A.A.) - Ste
fani: 

Kızılorduyu Ortaşark İngiliz 
kumandnnlığı emrine koyarak tek 
bir f nıriliz _ Sovyet kumandanlığı 
te~kilınin Londı·a hükumeti ta
rafından Moskova hükumetine 
teklif edildiği haber verilmekte. 
dir. Bu tckliflel"i funelkurmRya 
bilılirnıek üzere Samaraya bir İn
giliz a skeri heyeti gönderilmıştir. 

\.. -1 

Vekiller Heyeti 
toplantısı 1 

Dün Dr. Refik Sagdaııuıt 
rigasetind• gapıldı 

Ankara 1 3 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, bu ayın sonla
rına doğTU Mısııdan memleketi· 
mize bir futbol takımı gelecek ve 
Ankarada 2 7 ikinciteşrinden iti. 
baTen dört maç yapacak~ır. 

Gel"cek takın..} Yakınşarkta 

bulunan İngiltereli ve Dominyon_ 
lu oyunculardan mürekkeptir. 

Valllar arasında 
dell,ıklik 

Ankara, 13 (Hususi) - - Dahiliye 
Vekaleti Valiler arasında bazı tebed
düllcr yapacaktır. Üçunrü um.um~ 
Müfettiş Nazif de, Dahili~ e Vekaleti 
ve diğer bazı Vekiletlerle mıntaka
sına ait işler üzerinde temaslarda 
bulunmak üzere şehrimize geldi. 

Düşman ne bahasına 
olursa olsun Tula'yı 

almak istiyor 

MOSKOVA, 13 (A.A.) 
Gece Sovyet tebliği: 4 
12 sonteşrinde kıtalarımız bütün 

cephelerde düşmanla çarpışmış la rd ı ı·. 

11 sonteşrinde 26 Alman tayyareal 
tahrip edilmiştir. 5 tayyare kaybet
tik. 

12 sonteşrlnde 5 Almım tayyaresi 
Moskova yakınında tahrip edilmiştır. 

LENİNGRADDA 

Londra, 13 (A.A.) - Alınan ha
berlere göı-c, kuvvetli bir donun buş.. 

(Deva.mı -1ı.if• 11. &ittun z de) 

Mareşal 
=======-
Birdvood' un 

-=== 
beganatı 

TÜRKİYE 
şimdilik 

sakin duruyor 

Fakat 
Kendisini bizim • a fa 
sürükliyecek ş a ,. t 1 arın 
meydana çıkabilecıiini 

biligor 

LO.VDRA, 13 (A.A .) 

Rc.-uter: - Lordlar KamarııNııırla 
verdiği biı nutukta .'\lareşal B d
wood, Türkiyeden bahs~tmiş v~ şoy. 
le demıştir: 

Nazarlarımızı kendısine itimatla 
(Devamı Hyfa 3, si:tun 4 de) 

•ekalet İstatistik U~um Müdür- maktadır. Anketın, 1 r~kyaya ~~l 
1a~" T k b " J k k yakındıt nelıcelenceıı..-ıru rak.yadan baslayara u- ısmı pe yf ı ı"tun ı de) 1 
k_ • .. t' (Dıvamı •• • ı ,. -.a ıneınlek.cte famil olmak uzere tt. · 

tı, bize, Çin edebiyatından 
daha az karanlık deği!. Dünkü 
Tasvirde Mehmet Sa.dılc Aran, 
İrandaki Türk 9airlerinden Ka. 
rakoyunluyu bi.ze tanıtıyor, 

_cÇiçekıt adla manzumesini Öl'• 

~ olarak yeriyordu. Edebi. 

arafiıran ve toplayan müs. 
takil bir enstitünün temellerini 
atarsa edebi ve siyMi taıihleri • 
miz arasındaki hedef v~ muh
teva farkım ortadan kaldırmıya 
doğru yürümü• olur, Bu fark 
ilim bakımından gülünç, milli 
varlığımız: bakımından ürkü11ç
tür. 

Ankara 13 (A.A.) - İcra Ve
killeri Heyeti bugün saat 15, 30 

1 da Basvekalette Başvekil Dokt.or 
Refik Saydamın riyasetınde baf. 

1 talıl Loplantısını yapmı':tır. Moıkovayı müdafaa eden Ruı ban dafi toplanııdan biri 
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K ral nut&una verilecek Cftabın bir ıekiJde cevap ftTmf.,lf'nUr. M~ J 

Kamarasında söz alan Churchlll, pek S 1 y A S E T mini mükemmel geçlrP.ctjfjmiai "fe 

. .... . 
SiYASi VAZIYET 

Şehit doktorlarımız ve 
Yakalanan 
muhtekirler 

müzakeresi esnasında ATam ( • l den ıramürü mesele!llnd<?, ~ 111enı-

yakında Meclise relece'k olan dahili J madencileri toplamak için ordumuzu Y 8fti 
işlere ait kanunlardan bahsettikten is'aç ctmıyeceğıınizl tahmin ett!.ft-
aonra, söziine şöyle devam etmiıtir: eek ~k iyi ıtebepler vardır.> 

bir harp 
arifesi 

iki tehlt kumandanımız Harbin u sevkulcey)in fazla sık Ch h•JJ'ı•D cHitlerin hiç hoşuna citmiyecek J llPO"J'Wll .Araeaibn biikU. 
gözden geçirilmesindeki mahzurlara urc 1 bh şey varsa o tla bu hakikatlerle meti nesdine rönderdiji 

E l'WUl'Wnun llilmediğinU b ir huamİyetinden balttedeyim, bo
r ua busün bitün fİmal..doiu bölaesinm 'bir uıilık merkesi- Dün onbir kişi 

lie> kkında muamele 
yapıldı 

naz.an dikkati celbetmlftir. M«:lis, izahıdır. Bitler ve ı-ejıo\llıin en bü- f lral"-~ r--6.!_ K t 
b h ba k · h k' tk k d' -• b" l bl h .,... sae ~ır, UTaSU ayyare u uınuıta na ço muısama a ar nu unun yu en IŞC:>.ı, l:L .. uzun l mu a- il el.it San Frensisk elm 
davrandı ve umarım ki buı;-tin harp rebcyi kar~•lıynbileeelr. -.uiyet.te oi- d • wa el ~ ·~· dir. 

Doğuda hangi ,ehir ve kasabada oluna obun, rah_!bız olan 
• a tandat, dofnı Enurmna kofal'. 

Orozdibak mağa.zaa mesul 
müdürü Aıtur Mayer iJe Sultan
hamamında bavul imalathanesi 
sahibi ArtUT Yani zincitlcme t:u
ıetile bavul üzerinde ihtikar yap-

TUİyetlne dair herhangi bir müu- tn• duğumnun lsbat eılilmlı ohnası n ea u evv • 
kereye girmek huııuıunda lıeni ma. tam me 1 biı.ı açhta m&hkum ederek matlup Y~ Nazın Alba~ Kno:" J~ponyaya 
sur cörecektir. Yakın lU hakkında edebilmesi ümidinin akamete unra - hucum eden pddetlı bır nutuk 

Sebep malUm: Çünkü burada batının C ülhanesi a7armcla taım 
te,kilatlı munzam bir ha.tane •ardır, .e çünkü buraya her Ü< 
)'ılda bir ordunun en tanınımt en hi.aik, en kıymetli delıtorlan 
gönderilir, ve çünl~:i burada bu hastane, mensuplanna öyle bir ruh 
te:kin eder ki, onun kalın ve muhkem duvarları arasında, yalms 
sayret, yalnız hizmet -mefhuma h o raaanu öttiiriir. 

ı mak suçundan n.üddeiumumilıie 
verilmitlerdi. 

herhangi hır tefeil)Cle buJwnnUtae mımdır. H"51'in aramızda balundu- eöylemİfbr. 
bazcr ederim. Bitlerin uı:un süren Dün ıüt.ılarao darlığı yüx\in. ğu ,_.ünlel'de nman zarHn ağzından Nuta Japon matbuatında Ja• 
sükutunu size ,nıü~ahede cttırdıKim- tlen heyeti umamiyesı11ı1 okuy... kaçırdığı muhtelif düşünceler nrdır. pon • Amerikan anJ-.ma imki.nı· 
of>nberl bir ay gc-çti. Ru, onu bir cularnnrza takdim edemediğimia HitJerin, bm istilii.ılan 1iyade açlığa n• •orp·Jlemİf bir suretle telakki 
nutuk o:öylcıııeğe sevketıııiş gibi gö- malluı, ~ b~ Tesİka olarak mahkiımiynle talıme mttbur etmek eclilm;,tir. Malümdur ki Ameri
rünü~·or ve bu nutukı.a Utı l\foskova- tam metin halinde netrediyoruu istc-dlğl kadar açık blr vakıa olamazı kan Bahriye Nazın Albay Knox: 
nın birkaç gün zarfında düşeceğ'in. Bu hapta. 1941 senesin" ait ümitle- ile Harbiye Nazırı Stimton Ame. 
~en. bııhs~tli. Susmasının~ ne kadar f dnam etmektedir. tlkt{:frin arının rin kırıldtğı .Oylaıebilir. Bu hal, n"k.- harbe airmesi taraftara• 
akılane bır hareket olacagını bu da sonunda biten dört ay urfında tak. Kitlerin CH&tttini ekle eciince ba~ dırlar. 

Gazetemizi talıip edenler, mevzuubabs ettiiim Marflf8,I Çak
mak saihk müessesesinin, öniine ,ebit doktorlanmızın hatırasma 
yaptmak için büyijk bir abidenin kurulacağmı ok~ardll'. 

Maznunlann muhakemesine 
dün asliye ikinci ceza mahkeme
sinde başlanmış, her ikisi tevkif 
olunarak muhakeme şahitlcrın 
celbi için batka bir aüne talik o
lunmuştur. 

~terl:vor. Ben bıle fU teva:ııuomla, 1 ı·iben bir milyon ton batırılmış veya aşağı olarak derhal bizı doğrudan Her ikisi de ve bihuaua Stim· 
soz aldığım zaman ho~nutsuzluk 11- cJddi ~rette hasara uğratılmıştır. dotraya latDI .Cmelı: ifin taarnna ıon Mançuriye meselesinden iti. 
yandırmak tehlikesine marus bulu- Akdcnizde düşman z&y!atı, tuk mfi- geçmesi liaamunu arttırmaktadır. haren Ameriluıyı Japonyanın 
nuyorum. Ne derıoenlz cl('ylrıız. sözle- hıın olmuştur .,.e düşmanın Afrika Bundan altı ay veyahut bir sene aleyhine tevcih etmek iıtemİftİr. 
rinl.ı:de bir hata bulunabllır. Rusva- sahılındcki Ol'dulannı tak,·ıye, hatta evveline nisbetle daha kuvveUi ol- Yine ayni makndla R001eveltin 
ya yaptığımız. yaıdım \af&i!atile izah ıaşe etmek hususunda çok bilyük muş ıwıınıu. rağmen, ilkbaharda havalar bizlnetine pmifler ve bu yüzden 
ederim. Çok alakayı cil_ıb olu.rdu kulatln karşıJaştığını l?O!!teren a,ıkiir duzeldiği valrit bize karşı yapılacak kendi partilerinden ihraç edilmif· 
Fakat heın Ru yaya, hem logiltere>ye delıller vardır. Son knfl\e, kıymetli her türlü taarruza ka~ı koymak ı(in lerdir. ROOMvelt bu iki atqin 
aıt olun sırlan dilşınana fiıı ederdık.

1 
ıdı ve onun tamamen imha edilmiş her tedbiri şimdiden tatbik mevkii- harp taraftarım Almanyaya kar. 

Rus ct•phesinde cereyan. eden muma- olmııı1ı ve Akdenızde denizaltı Jremı - ne koymalıyız. Şunu da iyi bilmeliyiz fi Amerikan efkanumumiyesini 
re.bclur hakkında t.afsUat versem, şu lerlmız tuafmdnn vukua getırılcn kı, duşmruı, hazırlıklarını yapmak tahrik için kullanmak istemi,tir. 

Bu kadir,inaslık hareketini, Maretal Çalımalıı: hastanesinin 
içindeki, dostluk, arkaclaflılc ve çalıtma ruhunun mahiyetini ya
kından bildiğim için, çOk iyi takdir ediyorum, fU ufak hadise
den mülhem olarak alakadarlara ikinci defa olmak nere bir tef 
daha hatırlatmak istiyorum. 

Bundan başka Eminönünde 
Tahmis sokağında Kurulr.ahveci 
hanında 36 numarada Leon Mar
ko adında bir tacir 160 kuruşluk 
bakır çivilerin 4'i paketini 250 
liraya satmaktan. toptan cı ka
sap Süleyman T ataroğlu pera
kendeci kasaplara 45 kuruş yeri
ne 5 3 kuruştan et satmaktan. Tak 
simde Cümhuriyet pastancsi !la· 
hibi kakao ve B.aylan pastan~sı 
eahibi de bisküvi ihtikarından 
müddeiumumiliğe verilmi lerdır. 

Yine Envrumda ,ehitlikte hayatma Sarıkamış dağlarında ti. 
(üs uiruna feda eden Hafız Hakkı ve Tiflist~ lcancık bir kurtun
la ruhunu teslim eden Cemal Patalar, hemen hemen koyun koyuna 
yatl)'orla.r, ve bana inanmız, Üzerlerinde bir çatı olmadığı için Er-
1.urumun soğuğunda ÜfÜyorler ve önlerinden, koyun, keçi, inek 
ve öküzlerden batka canlı geçmediği için sıkılıyorlar. Hafız Hak. 
in Pata merhumun rubu o kadar daralmıt ki, üzerindeki sivab so• 
maıki t-.ı çatlat""', Cemal Patanan ruhu tnelli bulmaz bir ıztırap 
ile mezar taımı yana eimİf. 

ve)ıı bu şekilde tenkıde uğrartm. tııhrıb:ıt, elbette merunanıyett mucip için eok geniı; samıuı b11lmuştur. Bu F k L-- '-- ıl l • 1 
lu.hallnı lehde olsa bile hoşa gitmek mcmleketı• ka10ı bir taarruz vn. "lla- a al _.,... u pye en ° aft 

olacaktır. Lrş " Japon dütmanlıjmı da ortaya al· 
arzuslle itham edilirim. Vahim olsa Churchill, bu münasebetle Rabe- caksa, bunun, dü~anın mutad mer- nııtlardır, 
!ütuı ve entlişe salmakla muahaze şlstıında en az 40.000 kadın, ~ocuk hametsizce u~ullcrlle ve derin tetkik-
i 11 l "k ··-' · · .... j ı .. _ lü 1 k lt~·ilk t f Çiiiinlrii ( Kuru.su) yun Va,:....... 

Bir hiçle ve yalnız ufak bir istemekle iki rurk kumandamnıtı 
hatırasına saygı göstermek o kadar zor bir fey olmasa gerektir, he. 
le ,ehit doktorlanmazm bitD'a larile inaanlık hislerimizin ayaklan• 
dıiı fa --1arda ... 

* MURAKABE BÜROSUN
DA - fiyat MUfaka_be Komıs
yonu dün öğleden 10nra la~c 
Müdürlüğünde toplanarak bazı 

ıhtikir ·ukalan hakkındaki tah
kikat evrakım tetkik etmiş ve 
bunlardan bir kısmım adljyt>ye 
teslim etmiftir. 

o unurum . .1..1uo arı ıı r.:u•ı,pm, ııa .. ece ve gayri muhanp bulunduğunu, on- er rnaıı.:ıu o ara en .,., e er- ··-
b<1ylc. bir ı.amanda harp hakkında ları getirmek uzere gemıler gonde-1 ruaun.a kadar hesaplannuş olduğunu tondaki temuı ve müzakerelerile 
fazla öz söylemenin gı1çlU~ünü ve ıılmcsı içın tedbırler alır.dıfını, fa- da unutmamalıyı%.> )'eni dünyanın büyijk devletile 
tehlikesini anlatmak Ye bu muazzam kat cok yüksek bir nısbM. dahilinde Hükumeti tenkid meseı~;ne temas Asyanın en &a,iı1r ukeri devleti 
mücadelenin değişikliklerini n saf- tıcaret gc.mılerlnın imha~ı dolayısile eden Bafvekil ııunlan aöylemiJUr: uuanda cle•amh hir ..,ı.,.,,. ya· 

Cihad BABAN h11lrırını tetkik etmeyişimin sebepleri bu tedblrlerın tatbik edilemedığlni DElılOKRASlNlN ~AFERI pdacajuıdaa en~ etm.İflerdir. 
müstesna, Meclise makul izahat ver- sôylemiştır. Japon matbuatı Knox'un beya-
mek içindir. DenB harbi nakkında Churchill, sözlerine töyle ~m c!ıfuvaffaloyetlere erişmek çok natı kartısında Büyük Okyanusta 
bazı baberleı· veı ebilecek nsıyette- etırııştır: milpijl, hatalar yapmak ve yaptık. aulbün kmilırılacaitndan arbk 
yiın: Bütfln bunlu, bana ttmll ettiriJOl' tan ıoara dikkat naaannı tlzerine imİd kalmadığını kaydediyorlar. 

Churchlll, clüıman tanfmdan ba- ıu, Almanya ve ltalyanın seçen ma- çekmek (Ok kolaydır. Parlamento Bunun için ukeri tedbirlere de· 
tırılan r;emllere ait rakamların her yıa '°nunda Suvey~ al&caklarını müesaeMlerim.b.i tam ftrlmli tutmak "81 edilmeldeclir. 
ay neden dolayı neşreclilmedikini ha- •öylemckle övünmeleri, çölde dahi taamülümüı; müteaddit defalar iaiıat Şİmlıli J apo19J1ad.1ri 'biitin ti. 
tırlatbkt.an llODl'a töyle demııtir: tahakkuk etmemiı balunacaktır. edılmiı,tir.> maa ..,. üaler Bahriye Nezareti 

Tetrlkaı tt&-e Yazan: KANDEMIR 

Bunlardan Şişlide Vadrik alü
minyom sefer tasını 300 kuruşa 
1atmaktan. Calatııda Domuz !IO• 

kağında Piribilao~ki kırta!!iye ih
tiltimndan. Mercanda Kanıil tah· 
ta ç.ivi ihtikiınndan, Ga1ata Be
yazıt sokağında Y orgi eksik ek· 
mek iht,ikinndan suçludurlar. 

iAŞE VAZIYET/ cBüUin yabaMı ıaemleketler fUU ...;-. ...nlmittir. Ja~ B-.· 
bılmellrlırler: Bizde, hükumet aley- vekili General Tojo cumartesi ...................................... 

Allnan eslrlerln kulaklarının keallmesl 
hakkındaki adeti Enver Pa•• kaldırdı 

flnıcıhk sirketleri 
lağvedilecek 

Daha uzun devrelere ait olan tam 
rakamları slkretmekte hfçbir mah
zur yoktur. İlkteşrin sonunda bıten 
dört ay Hrlındııki ukamlar, hazı

ren 10nunda bıten dört aylık devre
ye alt rnkamlarlıı mukayese edflln. 
ce, hakikaten ~ıkredil•neğe değer. 

Haziran sonunda biten dört ay zar
fında tam iki milyon tondan biraz 

cMuvaffa.kıyetlerimtz. ıımdlye ka- hınde rey nrenln bafına lolMıdla vu- ilk defa Jenİ kabine namma bu 
dar beklemekte haklı olduklanmıaı rulma-z, temerküz 'kampına gönderil- devletin harici ahvali ve mali 
çoktan geçmışUr. İtalya bıze harp mez ve başka türlü de iz'aç edilmez. vaziyeti hakkında uzun beyanat. 
ılan etmış ve Fransızlar da I& ay Aleyhte rty verenin i.zaml Qğ'rıya. ta bulunacaktır. O samana kadar 
evvel bısl AlıdenUde terketmı~ıer. ağı akıbet, milntdnplerı t.arafından Albay Knox ile Cbschill'in söy. 

dır.-. r '>u hareketinden dolavı uzun Wıhat lediği nutuklar izah ve tadil edilHalbuki oradan dört nala uzakla
şabilirdik. Fakat Enver Paşan.n IQ
gatinde ( kaçmalr) sözü yoktu. 

Giln olurdu ki, meseli. yemek es
na mda, yahut tam namaza durduğu 
bir sırada: cDüşmıı.n saldırıyor!-. di. 
ye haber gelirdı. O zaman Enver Pa
f&, bir lahza bile düşünmeden, te
rcddut etmeden yerinden fırlar, ya
nına hır mıtralyöı alarak atına at
lar ve dort nala duşmanın üstüne gi
derdi. 

Bu esnada (acaba arkamdan geli
yorlar mı!) diye dönüp de bakmazdı 
bile. Biz, ona güç halle yetişebllirdık. 

Hiçbirimiz ona, ateşe, tehlılteye bu 
dcı P.Ce pervasız atılmaması ıçtn hat
Uı yalvnrmazdık. Aramızda kendin
de bu cesareti bulabilecek hiç kimse 
'oktu. Hoş, olsaydı da ne çıkardı? 
ı-;ııvcr Paşanın bu hususta, ne ıekil
ıi, olum olsun söylenecek söslere 
11,.ıa ~hemmlyet vermiyeeek bir ya'!'a
dılış.ta olduğunu artık öğrenmi:ıtik. 

Ilı im doksan evlı Kafirun köyümfiz. 
•ekı 100 kadar Bol19vlk esiri bile 
Papya hayran olmaktan kendllerını 
alamıyorlardı. 

Vakttle buralarda, düşmandan esir 
alındı mı, kulağını kesmek idetı -. .. r. 
nıış. Enver Paşa, esasen unutuJmıya 
yiiz tut.muş olan bu idetı büsbütün. 
kokunden unledi. Bunun üzerine de 
l'!'ir sayııı .. rtUkça artb. Yeni eeir
ler ırel•rıce. Paşa 1>nlan karıwna o
\u rtu r, kendı elile sigara verir, ha
tıı larını !IOrar, dereden tepeden konu 
şur. deı t'erlle alekadar olur ve her 
lurlü lstltahatlcrinin teminı için etra 
tını ikaz ederdi. Paea ile on, on beş 
dakika lrarşı karşıya oturup konuşan 
e!lr, eııaretini fllln unutur, (Düş. 

•an) sayılması lazım Kel en kuman. 
dana candan yürekten bağlanırdı. O 
lıadar ki, bunlardan çotu Enveı· Pa. 
şanın flaflarında Bolşeviklere karşı 

harp etmek uıtakhırlni gllliyemnler
dl. RattA, Paıa ıehit oldu~ıı zaman 
yanındaki en yakın ııillh arkadaşlan 
arasında bu (sabık) esirlerden Rus 
kautı Rayaf da nrdı. 

Fakat o «önlerde de Bolşevkiler 
içın e.'lir vermenin bOyiilt bir ehem
mıyetl yoktu. Arkada tDkenmeı: tn. 
san kaynaltları meTcut olduktan son
ra, her gidenin yerl kolaylıkla ve 
faılasıle doldurulabiliyordu. Babuanı 
makine harbi devrinde olmadıtımıa 
tçln acemr:vı yetiıtirruek ~k unn 
:ıanıana da miite•akklf delildi. 

Bolıevıkler, Enver Pqayı ortadan 
kaldırmak IÇln CİiÇ)eriniD yettifi bn 
te)'i yapmıya karar vermltlerdt Ha-
1 ıci gaılelerden de kurtulmuş olduk
larından, bütün kunetıerinl TGrkiıı
tana hasredebıllyorlardı. Baysuna •.a 
tıair aıOhım noktalara boyuna iu~ 
celdftlnl haber alıyorduk. SiJih .. e 
mtthımmat cihetinden de hiçbir ıı

kıbblan yoktu. HerfeYlm boldu. Bız 
iıre. herşeyimid Efgaııı.tandan re
tirtmiye meebarduk. Bir de ~ller
dc.-ki bir köye yerleetirdJtimh bir 
Hintli mütehassıs, yanındaki birkaç 
arbd .. la boş lronnlanmm doldura. 
yordu. Olup olacak (m6hfmmat fab
rika.nuz) bundan ibaretti. 

Fakat hiçbir 1417 ıröalerim1zi yıl. 
•ınıuyordu. Haklı ve mukadde1 bir 

• 

dava peşinde ko~tuğumuza inandıiı.. 
mız, hele Enver Paşaya bütün var
lığımızla bağlandığımız için. safere, 
kurtuluıa kadar döğüşmlye karar 
ve.rmış bulunuyorduk. 

iaşe vaziyetinden_ bahseden Chur- vermeğe mecbur tutu.lmaktan başka mediği takdirde· Uzakaarkta sul. 
ehlll şunları söylemıştir: . 1 bıı şey olamaz <A'illüşnıeler). Bi•, hün lı:urtarılmaaı çok güç olacak-

Enver Paea (haydı çocuklar ... ) diye 
önümlize duştüğu zaman, (duşman 

çok mu, u mı!) duşuncesi kafamı!
da yer bulamıyor, onun ıtöstcrdıği yol 
da şevkle, cesaretle ~!diyorduk. Ve 
her seferimizde, mant?vi kuvvetin, 
azmin, iradenın; fevkalade müsclliıh 
ve kalabalık dilımanı yeneblldığlnı 
mukemmelen isbat ediyorduk. 

B ı d• b h faz.la tıcaret genıısı kavbetuk ki, TR· 
e e ıye U U SU St a saU a~·da yarım milyon tondur. ltk. 

tetkikler yapıyor teşıln sonunda biten son <lört ay zar-

cHalkınıızın ı~şesmln çok dıırııldı- Parlamento jçın müesııeselerbnlsi ay-

ğı -.e teneTVI itıbarlle dr. çok < kslk. nen muhafaza ve hürriyet çerçevesi tır.Japonya Tunkin e durmaksızın 
lığı muhakkaktır. Maaınaf•h I> drnı .;lnıle tam tatblkınf temin içın çalı. asker yıg~ arken Franaanın Hindi· 
ihtıyaçlarımız ıçln kiıfı acreccdedlı şıyorus.• 
IŞ(llen çok muhtaç oldukları et ı?'t- çini umumi valisi De la Cn>ix • 1 fındn tam uç çeyrek milyon ton kay-

llelediy~, fırıncılar tarafınclan ~ j bettik ki, bu da vasatı olarak ayda 
dana ı:etırllmekte olan ekmek dar- ıso bın tondur. Bu rakam yanm 
lı~ı işine lııı çare bulmak_ iızere tet- 1 mılyon tonlu mukayese ı;dildiğı tak-

c B ukumet. m ilşt.eret bir uzuv gi- b ·· t 1-'- · at l • Wl\ln dasını daha buyük btr nayla YCı eb:. u mus em -e ımpar or UK 
bl bır vahdet olarak duruyor. Şimdi. J 1 ilt kar• ..; 

lec~lmızı llmıt edıyorum Bu. ve!;I . aponyanın ng ereye ,.ı ., .• 
ye kadar rı}·aset etmekle şeref bul. · _ _ı •• balund - ·· d kaya tôbı ınaddelerln harıeındn VP- rıtnıea nere agu muca e-

kıkler yapmaktadır. alum oldutu dırde gayet lehımızdcdir rluğum hıçh!r lıuk(ımette vazifcsinın l d b••t•• J - •• •• ·ı ırıek tevzı edecek kantıııler1n zıya- e e u un var ıgı ve gucu ı e 
müstesna mlişkülitı dolayısile bir J f tut -

aama ı , u n aza ıştan o a-uzeı c bir kısım fırınların kendileri-, M f'h b i 1 1 d 1 
dele, tırllmesıle mümkün olacaktır apanyanın tara ını acagını 
. Nazın değiştirmek •eya onun yerine b • • 

nc vcırlrnrktc olan unlan ekmek yı t hl'k 1 t ·ı hül e ı en n geç ıg ne :metmeme- iaşe maıldelerınin ithal! ıçJn tııyin resmen eyan etmııtır. 
cntrıkalaıla diğeı bir ~phıs getir- H. d. • ~d f 

yapmıyar&k bnrtcl! satukları ve yıne li••I• D" t 1 k n.. -dd rf 
J ... vı ay ı •uıı rıı.u et za ın. 

ettığımlz asgari haddın şımdı tn _ m ıçmr en ranaaya pmnç 
mek gibi me elcJcr hıçbır ,ı.aman vu- ~... k" ı 

Mosko•a ise gıttıkçe sınırleniyor, 
bu işe mutlaka bıt çare bulunmasını 
latiyor, bu maksııUa gôzlenni Tür
lristana çevirmiş bulunuyordu. l~n 
değerli kumandanlarını, genış sa•iihı 
yeUerle karııımıza göndermlştı Her 
türlü vesait, gece gundüz karşımıza 
kunet yığıyordu. 

bir kısım fırıncıların ıla kargaşalığa da .. 
8 

·ı 1 6,..,._ 
000 

t 
1 80 " l p arımıı '-"' on< an l hakkuk ettırılmes1 ihtımalt vardır. ft bam mauve .-ev ıyatının "-

Büyük hacimde gıda mnddelerınıızın kubulmamıştır (alkışlar). Zaman ı:a- giliz ablukası ile kesilmiş olması getırıp halka noksan elemek satmak bı"n t · b k d' ona ınen ır tena us gosteı ığı. 
ıçln hır nevı darlık vozı~·eti thdar ne ö ft h~d 1 d h ,f bi 

i 
g k, a ıse er a a mu,.aıt r 

cttiklen öğı enılmışu. Beıedıye ktı. şekıldo"''ır n lr k ı _ . "" . er av ı ayıp arımızı 
sat l\füdurlfiğil bu vazıyet karşısın- hesab k t ki b b ı 

ıı a ma a era er yen ınşaatı 

kifı me.cudu toplanmışbr. Bu stok- mRn lıii.ıliselcr!n gıdrşı bazı değlşık- bu hükumetin Japonya ile birlik· 
lar 1939 dakilerin ikı mlslıdtr Bağ'- lıklen lüzumlu kılar, fakat halihazır- te harbe ginniye hazırlandtğlna 
day mah~uın . Atlanttk toplantısına da hiçbır değışiklık dütunülmüt de- da i1ave etmiatir. Fransız 5.,. 

i ed ğildır. llilkümet kabinosı, sistemini mal=·indekı· Fr·a-~• -mizonu ;1 .. da mubtelıf mıntakalardakı fırıncı- da .,.- - rı d b ı d 
1 . . .,.ozon ın e u un urıua ısınız 

!ar ,ırketlerınin !iiğvı üı.erınde tet- iğtinam edilen düşman gemilerinden 
g tm en evvel tahnıln ettığım ka. yentden biçımlqtirmeyi diqtinmedı- .. • ...... •- • "' 
dar iyi olmadı fakat 193P dakınden tım «ibı. bu glstemın, herhangi e _ halkm lnıı1iz abluka11 ile 11kış· 
yüıde ellı nı~betlnde bir fazlalık ver- saslı bir şekilde tadlllnın lüıumlu rmlmıs olması v~ Fran11:r•11nn 
dı Ba yıl daha faz.la patates. ~eker olduguna da kani değilrm. Bu 1ISU _ Adisababa demiryolunan bura. 
pancarı. •e hayvanat ~ro ot ve sa. lün bök\lmlnlnln ıcabı olarak barbı daki mahreci liman tessiatmı ve 
man mabsuıa aJacağıs.> sevk ~ idare •e mühimmat istihsa- hattan berba•a etmiye lcarar •er• 

••• 
kıkler yapmıya başlamıştır; Şin_ıdıkl ve Birleşik Amerikanın l'c.rdımından 
haıdc bu eirketlerın hukukı •azıyet- başka !afi zayiatımız 14 ay zarfında 
len üzednde uğraşılmaktJ1dır. banıtan enelk! dört avlık devreye 

c Netice- er ne tadar memnoniy~e tını tanıim •e kla .. etm.ıı bulunu- meleri hötün FraMD mmtemle.. 
şayan olursa olsun, pyret.lenmJıde keten.de 1-ikere ale·.Line . :.L 

Bir ubah. gün doğarken, alelace. naaal'lln en az beşte bir nıstı<>tınde-
le yataklarunızdan fırladık. ÜniYeraltecle 1 dır. Bu netice harekat halın<le bulu. 

- Boleevikler etrafımızdaki t.epe.. J k ) " d ) • nan denizAltıların ve hankit sahası 
lcrf tutmuşlar, bizi sanyorlarl n 1 ap ers en geniş tayyarelerin daha fazla olmn-

yorU%.) "'O TD ,_.-

katı yen eksiklik olmamu• lirtmdır. dedi husumet doiumiiift•. 
Blı haber. !jjr yılchrım sür'atile Türk inkılap Tarihi dersleri cıına rağmen elde edılmışur. Bu va-

Rütfın mil~kOIJere rağmen ber uman cNtifusurumun utmuı me.et..m-
d11ha fazlA ıstıhsale devam etmek de de, ana'f'atanda, «~ biiyülr •U
mecburlyetındeyiz Bu. va.lnıı hart(. harebenin kırk stkiamci ayında eri· 
ten yaptıgrmız ıthalitın gtttlkçe ar- şebildıtlmls milli hamlenin 6atane 
tJtn bir rehllkc kaı·şısında olmasın- bu harbln yirmi altıucı ayında ..ıaş
dan değıl, aynı zamanda. hup inkı- tığımızı aöybyebilırim. Bu1Mlaa ılo
'ııf l!lUk(e ukeri barelritın tıcaıt"!t layı memnun olabnirb. Parlamnto 

reldi .,. yayıldı. bundan !oma her Fakülte ve kıalar, semereli kraaurn:zı al'ttırmı. 
Odalarımı!dan eıkar eıkmaz aUa- Yüksek okulun kendi binasında va bizi sevketseler gerektır. Bundan 

rımıza sanldık. verilecektir. şöyle hır kanaatkar iinııt ve ıtım:ıt 
Enver Pa1Ja, a1akta, falı:at yıne Bu derslerin doçentliğini yapan lıyonrz ki, deniı tıcarı>tımızı Ame-

terakkilertmiıre bıs ftrmell isterse 
sakln, yine metin emirler veriyordu Yavuz Abadanrn Hu)ruk. tktı~ad rikanın 1942 senesi ıeın hazırlaıh~ı 

Birçoklannız eğer filin takmıya 1 Fakülteleri ile Yüksek Ticarr;t q-emJ lnc:ııatı prtıgrıımı U..tb k mevkı
valı:it bulamadan atlarımıza binmış. 1 okuluna; Hıfzı Veldetin Tıp Fa- ine girinciyc kadar muhafaza cdeb . 
tik. kültesi ve Mühen<lıs okuhma: Ö . crt'j!iz.. Rlrlesik Aınerikıı , bızım ya-

L A f ' B ._ d pabıldiiimWc kıyas kabul t'!tmh•erek 
86tln atlar Pa•anın ...Jtsterdig~·ı ı·s. mer ut ı arıı;anın a Fen, E· ı . 

~mılerimızden dnha fa:ı:Jı fedakb-
l•k talep edeb11mcsı ibtınıalinden de Avam Kamarası, A vrupııda baş gös
llerı ~lmı:ktedır.> tı>ı rıı yenı nlilm dl!'YrJnin yıkılması 

ı~iıı malide olduğu siM aabır ve sü. 
kunla kcııdıne mevdu vazifeyi yapa
cak ve ehemmiyetli rol6 -rnı1acak-
tıı .> C.A. A.) 

v ~., d b" r·· I S l I nılar büyiık ve hakıkatte son haıpte MADE.V KÖMÜRÜ }ŞLERI 
tikamette, dört nala kotuvorlıı rdı. e ıyat ve uuze anat ar t'. :<a. 

d . 1 k 1· T "h' h ımrfettıği muazzam gnyrulerı gerı- * Rirkar a'.' ~vvel ma"ıleıl komürü O l!!e, yerinden kıpırdamıyordu . eınısıne n ı ap an ı ocası o- -ı ' _, " 
l k t · ) · L 1 1 <' hırnkan bir g!'rnı ınşaRtı programı ıstıh ;al vazıvetınu--'en rndit... -"'Myu-- Bol,evıkler, tepelerden k6yo ara ayın en ıı;arar aştırı mıştır . b k edl J ,... .,,.... .... 

~ * TERİMLER O · at 1 yor Eğer düşman denisal "'Orduk . l\Tnden kon1urü va:ı:tyetı hfı-
doiru ıniyorlar !. . . - nivcnııtc 1 J T E Ş ·d · 300 d t t"" '- · t• annn ve tayyarelerine kıırsı vap- Jen de f'ndışelerrmızın mE.vzuunu tcş- E K K U R 

Paşa, köydeki ııon Tilrkftn ı arcaı a e urKçe tcrım cep ••• nı:z. h l t k' 
k:I de ~- kı'avuzu aatın alarak bynları pro_ • ı aıı>, ayn eyrı a IJ> erle kıl etn•elıteyse de Tic-uct Oıılresı Rabıımrz Bedntronh Kay!erıtı Hacı 

u •omasını tmıln edlnclye kadar n f •• d . t 1 .. _k olursa. öyle zannedıyorum kı i{(lsı ıle. lad n Umumi kilibının Ml!STAFA efendının l" .. •11/941 ta. 
ra a a ı ve u nnn a, köye kadar iıtmıştır. ı it er. . "ene ı~ e hilen ırnyıetleri ~ ~ c ınd maden komüni rlh nde vefatı dolayısıle evden ebedi 

d k ld b d - esor. oçent ve asıs an ara dııı- !ı tır devleti HM:J d 1 
sokulmıya. battl gırmlye muvaffak 1 H 1 d L. 1 . d b ngı eı·enın tamıımcn ıml:anları ha. vaziuctı biıkıv· n~ evvel oldum•ıldan t h t b kad l k oca ar en taK>TJr erın e u 1 d 1 d 1 h " ' " .. ~ ı" ıra a ga ıruı ar ge nıe , yazı 
olabılen bazı imal aııkeılerı haklııı!ı t • I . ._ il ki ) '"C'ın e 0 an en zıışırı ıırc.>ketlerınc çok dahıı fıı., vı bir durum alruı~ ıle acılarımı:r.a ıştir"k etmek lu"t!un-

.. k . · erım erı ır;U anaca ar. yan ı!I ve mu~nıı mık.ta d bil · k 11 ' .. 
pus ürtUı. Nıhayet o da atını ııürrlil 1 I · · I I - b r a yu gem ere aa. bulunmaktııdır Maden ktımunı mcv- da °'1lunan dostfanmrzn candan te· 
•• Kafirundan aynldı. el v_el rışsıTz .0 anKarı. mucıp ıe .ep- hm olııcaklnrıtır. cudurııw. b r ene evvehnf' n betle 

erı e erım omıııyonuna bıl<li· Bu arada _, t• t şekklirlerlmfzl bfldlnrı:: 
(D uusman ıcare gemile- ıkı fi.. mılton tona "Uk "lmı•tır. E li ı ..,. eııa.m ..tecek) rileceltlerdn. · tah lb · d " # .,. "' y .v tan: ~uyumcu: Halit. Meh-

iiiii~----iiiiıı;;;-..--~--..... ~~!!"""'-"!~-------:::::-------------'"'!"~~r~ın_ııı _____ r __ i_ee __ Jri_·s~ın~e-n __ d_a_h~a·~~~ıld~~~~-l-Rc-le_n_c_il_e~r,~ •-d-av~e·t~lm~ıı~-~::.:s.·ı~a·-n~--------------~~...,..,.--~--~ • . met •e Ahmeı Celaleddin 

ı •ar Suratını uık görü~orum. lııldı nı, bılıyorunı .Fakat, hu ışc bur-

Ed.61 ,.,,..,.: 41 ................................ Yazıı : Sermed TALAY 

Eaaaen, mGabet 'bir 'haber rötüre. f sialitıte 11tethnr amca bf!y, emektar 
meyince, ona cgel ""Silim, sana la- frakını yeftnine hediye edeli henüz 
yık kilte7i buldum. SenJnle, çlfte J pek çok olmamııtı, ama. aile içirıde 
kumrular gibi,~ .evı~ımlz, )'alnı;: onu sevdiği içın, 1:-elkı bir fe
yabancı sislerden uzak bir yuvamız dakirlık eder, elh lira değılse bile, 
war, oraya ıridelım> diyemeyınct, 0 • az çok bır tel' verirdi. 
nun yüdne naa'1 bakaeaktı?. Giilbr;, Ferhad, cesareti kırılmadan kara
hatti maskara Tulyete dilfmlyeeek rını tatbik için derhal haıekete geç. 
miydi?. 

1 

ti. 

Ferhat, otardutu yerde iıin f(iıı. Amcasını biraz ı·ahataız buldu. 
den çıkamayınca ayap kalkıyor, o- Romatıznıala11 azmış, iki gündenberi 
dada sesine cezine dfiıünOyor: yoru. sokağa çı~a~n~ıtı için, odasın~ _bir 
lunca tekrar oturuyor, oturduğu yer. koltuğa ~mlihıp kalm?tb. Yerenıni, 
de diit6ncesine deTam edıynıdu . ylne de güler yüzle karşıladı. 

P bul k 
Ferhadın infintüıril yu· zünden öyle 

ara ma i~ · b. daha rdı, ge~ı ır çare ~ıkir okunuyordu ki amcası, kendi 
Yll ama. onda da ne derece. ıztırabına rağmen, yetenınin bu gay-

y~ kadar muvaffak olacağı tüpheliy. rıtabii halini Eezıııelct~ geri kalrua. 
dı. dı. 
Amcasına müracaat edebilirdi. Ha I - Ne o? diye sordu. Sende bir hal 

Ferhad, bu &uale dört elle t1arıldı. nunu sokan efcndıleri r!~ tanıdığım 
Suale cevap vermek, bahsı doğrudan i(ın. ıuyun v~ l~in mevcutfıyctme 
doiruya ~maktan rfalıa kolaydı . inanmaktann, Buyukçekm~ın yok 

- Param yok, amcacıt"ım, dedı. luğuna hukmetmeyl tercıh ederım. 
- Yeni bir ~Y ~il. Sende para - Fakal. •. 

bulunduj'u ı.amanı hat:rlanııyı>ı um. - Fa katı yok oğlum. Haban, de. 
Hep aynı ı.üğürl Ferhad olduğuna reyi gi>mıeden p:ıçalan "Sıvayan hır 
&'Öre bugünkü soıııuı·tkımlığın baeka sa(dildir. Hayalden yana bu kadar 
bir seb.,,ten iJerf geliyor olmalı. zengin adam gormcd!ın. Etrafını a-

- Haklısınııı. Bu seferki parasız- lan Mnıerllerden biri ortaya b!r ..,.._ 
lıtım busbütiin başka türlfi. den suyu hıkiyesl (ltamıış. işitir 

- Ne ııbı? işitme& ınandı. Şımdi, arult tlODllDa 

- Fazla paraya ibtiyaeım nr. 
Mühim bıı iş için elli lıra lizım. Bu
lamıyonım. Babamdan istedim. Yok, 
dedL Yatnıı, on bet gtin ııonra bq.. 
ylia Ura verecetlnl nadettı. 

kadaı- ıider. Şirketler kurar, suyu 
İQletir, mllyonlar kazanır, ti ld Çek. 
11'\ttede, 'kuyu suyu dahi bulunmadı
ğım anlayıp kafasına dank edınceye 
kadar. 

- Yani, babanıın ;şteri hülyadan 
- On bet &'ÜB eonra ~ yi:ı lira ibaret oldu~u ıçin :,en bu elli lirayı 

mı? Sen çıldırdın mı! 
tedarik edemiyeceğtm demo?k lııtlyor

- Evet ... Yani, hayır, çıldırma- sunuı, iiyle mi! 
dım. laden suyu l~f ir;ln muka\eleyi Ha ~unu bıleydin. 
huırlıyorlllrmış. On beş gune vaı·- c• ha b d 

d - ·~ı z na u var ınu yapamaz 
ma an her eey tamam o!acakmış. O 011 ,.ınız nnıcn? • 

za~an, ba~kada namı~a bir hesabı Amca b"'"· dfzlerinln atrısına rat-
ca rı ııça<·agını vandettı. · d -~ 

1 

ınen, verın en Bl(r-ı. 

- llabnn, olsa olsa, kendi bnşına - fnıkinı yok, dedi, yer yüzünde, 
del'd açaı. O maden ııuyu ııini habeı· elli Uraıı olup ta bana ver~u bir 

kimse tanısaydım, hen kendim bura. 
da bulunmazdım. 

- Bu ıııırayı mutlaka bulmak 
mecburiyetindeyim. Hem d~ ft1 bır
kaç gtin iflııde. 

- Elli Jir-a, ~u :zamanda, mühinı 
bir pera. Bu kadar faz!:ı paraya ne. 
den dolayı ihtiyacın olduğunu pek 
aohJanuYonmı.. 

- Şah~ı lm i~ için lizım. 
- Dünyada, şahit •!nnyaıı it 

yoktur iti. Parayı awuç aVllf aokala 
sel'pecek olsan, o ela şahsi lt1 ıı11yılır 

Benim b• plısi itiıa çok mi -
hlm. 

Olabilir, olabllir. Gf':llçsm. Se
nin yaşındayken, benim de böyle mii
hlm şahsi işlel'İn.ı. olurdu. Bilhaua. 
işe kadın karıştı mıydı, şahsfyetlftl 
de, ehemmiyeti de artardı. O uevlden 
bır iş olabilir, Hnfnlri ıfe. Artık kco,. 
koea adam oldun. Onun için seninle 
bu şeklld koouşahiliyotunı. Derdine 
deva olacak plll'am yok, fakat una 
bir parça nasihat vttübillrlm.. NasJ
hat de değil, teerllbelerieuien sana 
ıfa bir parça i11tıfadP hissesi çıkara
cağım. 

Siyam iıe bİTçok yerleri.ni n 
bibmus Malalladalıri dört mmta. 
lra}'l lnailtel'e79 tttlretmİye mec
bur eclildifinden Japonya ile bir 
safta h• be cirmesi ibtima1ini 
~zden uzak tutmamak lazımdır. 
Bütün vaziyet cumarteıi pni 
Cenenıl Tojonan IÖylİJ'eceti no. 
tvktan anlaptacakhr. 

Muharrem F eyzi T OOA Y 

~···· ..... ·-·····-· ............... " .... ~ 
j Vecizelerin şerhi ~ 
:;..u1ııttıııuıııuı .. ı1111tııııuıt111u11111"1M111••"' 

Ş.el aıe 1Mn1111•amı Ao
"'"°" lııir oJ.am ltoyotta 
,.. lt04ler Jet-rli ,.yln 
1ta, htH •hmmiyetn%tlir. 

* * • 
Hayatta heı- şeyin değeri var

dır. Meaeli servet, çok iyi, ~ 
değerli bir teydlr. Fakat .enet 
kaybedılebllir. &nra insan ikbal 
içınde yüı.düiO halde günGn bi
rnıde ikbale veda eder. Fakat bfi. 
tün bu badıreler aırasında insan 
,eref ve namusun• kurtarırsa hiç
bır şey kaybetwemiıt sayılabüır. 

Çfinkü şeref ve namv uou kaybet . 
ınlyen insan, lıe.r lahza yeniden 
hayata atılır •e her kaybeUiğın ı 
yeniden kaz.anır. 

Bundan birkaç sene evvel Ana. 
tfolulu bir tacire tesadüf ettik. 
Aııadoluha tacir teaelerce deTa•ı 
eden mesaiden sonra on bin lirayı 
cebine koyarak lstanbuldan mııl 
almıJ'll g9lınişti. Bir stln nasılsa 
bo parayı PfJlhnr ve bir daki. 
kada beı parasız kalır. 

Kendisine o dakikada raatgel. 
dim. HWiseyi anladıktan aonra 
sordum: 

- Ne yapacaksın!. 
Bir kel ime ile cevap verdi: 
- Yeniden ~alı~cağım. Param 

1 

ghtiyae .. relim, ltibanm sayesin. 
de he,..eyf t@llfi ederinı ! . 

Çok 'hakh icti. Öyle yaptıf1na 9f' 

yeniden muvaffak olduğuna şüphP 
yoktur. • 

l 
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Bası'l kongresi münasebetile 

G f'çen hafta Ttirk Bann 8irliji bir bnanla tqkil edilelidelll. 
beri ilk wnumi koPtrelim yaptı. 

Dört gün süren kongre çabfmalan cidden faydalı meyvalar 

TasviriE/kô.r 
beraet e.fti 

•erdi ve gece aabahlan kadar devam eden bu çalıtmalar, mesJıeiİ 
•• ıneslekdafl memnun edecek kararla neticelendi. 

Aleme nizam vermek gayretile çallf81' matbuatımızm, IOll 

•enelere kadar maaJesef keneli Jtizamı yolunda değ11di. Bir aan 
çoktan ıeçen tarihi içinde mesleğin ve meslekdafın birçok balnm
brdan perifanhğl her vakit ,ikayeti mucip oluyordu. Fakat artık 
içinde bo kadar akıllı ve mütefekkir insanların bulunduğu bu mes. 
lqin de bir düzenine konulması lazımdl, o da oldu. 

Sabık lzmir Belediye Reisinin 
açtığı dava neticesinde 

suçumuzun olmadığı tebeyyün etti 

Bir iki senelik bir tecrübe çahfması, birliiin ne tarJlanndan 
takviye edilmesi ve naııl yürütülmesi hususunda azasını aydınlath. 

iste bu kongre o tecriibelerden alınan derslerle iyi kararlara 
doğnı yürüdü. Evveli en lüzumlu islerini yaptı. Bu arada kanu· 
nen yapmıya mecbUr olduju bir iki ~amname pro jesinı hazırla. 
dı ve bökiımet de her busmta ona elinden gelen azami yardımı 
gösterdi. 

Kongrenin mesaisi cidden genİf ve faydalıdır. Evvelden ha
zn·landığı için dört güne sığabilen bu mesai. tümulü içine pek çok 

ve pek mühim i~er almtflır. 
Bu mühim kararlar içinde lüzumlulan 'üphesiz ki mesleği ve 

meslekda~ı temin ve tatmin edenlerdir. Ancak bence en lüzumlu. 
lan gazete ile gazetecinin tarifi ve Türk gazete ve aazetecisinde 

aranılan vuıfların tesbitidir. 
Çünkü bunlar hakiki esaslardı ve hüviyetİmİ7İ anlamadan, 

Yolumuzu bilmeden yapılacak her teY ıakat kalırdı. Bunu ne A• 

ınanlıfanberi bekliyorduk, oldu. 
Ötesi artık teferruattır. Tatbikat, yolu bize kendiliğinden 

ıösterecektir. 
Türk pzeteciai yolun açık olsun. SERVER ISKIT 

•······························································································· 
G6n4n •a•••• ·····················•·· 
Azami ,ıddet 

artık zaruri 
oldu 

Dünya harbi 1 

806 inci gClıı 1 

1 

Tasviri Efkar ytmı çıktıtı sı

ralarda arkadaoımıı Kandemir 
İzmlre ı.rıtmış ve oradan gazete. 
mize bazı röportajlar göndererek 
bu meyanda İzminn bırçok ıhti
.raçlarma tcmaıı etmiıtı. 

Bu tenkit yazıların ı n bazıları 

lzmir Belediyesi tarafından hoş 
görülmemlf ve gazetemiz aleyhın. 
de bir hakuet clava<ı ı açılınıftı. 

izmirin belli başlı bütün maruf 
avukatlarının lştırak etlikleri bu 
dava bir seneden fazla sürmüş ve 
gazetemiz tıad iseyı müdafaadan 

müstağnı görerek bütün hukuku-

SOVYET 
tebliği 
(t mcf .o.hif~d•n d•VM\) 

ladığı Leningrad etrafında şiddetli 
çarpışmalar olmaktadır. 

Moskova, 13 (A.A.) - Bugünkü 
Pravda gı.ızetesl yazıyor : 

41Leningrad yakınıııd.a şiddetli b1r 
muharebe devam edıyor. Almanlar 
şehri çemberleıneğe çalışıyorlar. Müt 
hiş zayiatlanua rağmen Sovyet top. 
raklarının içıne gırmeğe devam edl
yorlar. 

( Bıışm&ka.l"-'•" ~) İNGİLİZ TEBLİÖİ 
Vakıa. evveldenbe!i bu sijtun- KAHiRE, 18 (A.A.) MOSKOVADA 

lwda söyledijisiz gibi, bazı mal- Ortaşark İngiliz orduları umumi Londra, 13 (A.A.) Moskova 

iv ve cıda maddeleri üzerindeki kare.rgahının tebliği: radyosu bugün bildiriyor: 
hergiin bin.% daha artan pahalılı- Düşman topçusunun cenup ve do- Son iki gün zarfında Almanlar, 
im yegi~e sebebi ihtikir değıldir. j"u kesimJerımiıd• dünkü faaliyeti i\lo~kova ccphesınin ıol cenahinda 
Eskidenberi hariçten getirtmek tekrar normal ve batı kesımıncle ni.s- muharebeye taze kuvvc~leı· surmü~ 
mecburiyetinde oldujunwz mal- belen hafi! olmuştur. lerdir. Şiddetli muhart!beler olmuş • 
lal'ln birçoğu piyasamazda baki- Karanlık balltığı sında tanklarla tur. Diğer kesimlerde du,man siper. 
1'aten azalmıt veya tükennıi,tir. takviye edilen düıman müfrezeleri lere girmiştir. Volokolar.iı;k kesimin
Gıda maddeleri de, ancak i.stih. batı m6dafan çevremizdekı mevzile- de Almanlar, son 24 saattt> blr hö
lik ile istihsal aruoıdaki miiva• re taarruz etmişler ve her defasında cum tü.meni getirmişlerdir. Görünüee 

__ ..... , ah mttılafaa kud~timiz knrı,ısmda ce . gore bır taarruza hazırlanıyorlar. 
zenenin muhafazası ,.... ,~e P a-lı~aktan kurtulabilir •. Pahah· kilmeğe mecbur edılmiş.leıdir. TULADA 
lıiın bu iki tabii ..ebeplel'İni ka- Düşman müfrezelerinin tekrar Kuibişef, 18 (A.A.) _ Reuter: 
bul etmek zaruridir. Fakat bu· tanklarla takviye edılmiş olması Tass ajansı Almanlaı ın ber ne 

]la 
dütıma11ın muvakkaten iki fasıl hat· pahasına olurııa olsun Tulayı almak 

nun haricinde birçok n:ıa r ve içi eı;as itibarile bol olan gıda mad- aral!!Uldaki araı.lyi yeniden ele geçir. ~ emir verdiklerini bildirıyor. 
d .. d mek tı>şebbüııünde bulunduğuna lşa. Halen Tula önünde muharebeler ce. 
~leri vardır ki bunlarm gun en ret olabihr. re t k ~Üne pahal;laşmuuun yegine l ı _yan e me tedlr. Alman kumandan. 

saiki ihtikar olduğu nıufıakkaktsr.. ALMAN TEBLİGİ gı yeni ihtiyat kuvvetleri getirmek. 

h E J 
tedır. 

Bazı ikinci derf'cede e emrnı· B RL N , 13 ( A.A.) 
yeti haiz mallann azalmak ihti. Alman teblt&-i: - İngiltere etra. Atravda gazetesinin harp mnhab1ri, 
malini düsünen aözü açık tacirler fında sah11 arawıine, savaş tayyare. manların Tula cenubundakı koy. 

• " 1 . - dü h leı·den çıkarıldıklarını yazıyor. Bun-
ve bilba.ssa mevcudiyetleri mem· erımız gnn z dcum etmtıı ve iki la i h 1 büyük tt kli · ı r yen at ara çekilmışlerdır. Şimdı· 
l .. ket 1"çı"n b"ırer rıban mahiyetini n ye ıenııs M bora.balarla •1 ı ... ~ · t ' .. ma ve cenuptan Sovyet müd.a!ea 

alan bezır• aa4 nlar bu mallan der- zarar ~rmış ır. hatl • arını çevlrmeğe çalışıyorlar. Al-
hal toplayıp ortadan kaldırmak· İTALYAN TEBLİÖİ man hava kuvvetleri Tulaya devamlı 
ta

1 
sonra azar azar meydana c;ı.. ROMA, 18 (A.A.) taarruz1!1r yapmaktadır. Halk her 

kararak bavsalantn kabı:' edemi· balyan orduları umumt karargil- tarafta barikatlar ve tank tuzakları 
yeceği mikyasta karlar temin ey. hının 529 numaralı tebliği: yapmıştır. 
lemektedirler. Düşmanın dün ,.ece Napott &.zeri. 

t,te hükumetia de uihPyet &ah· ne yaııtıiı hava akını eınaauıda da.fı 
t1DI tüketen ve onu bu defa tid. bataryalar, b1r dilşman bomba ta:y. 
detli tedbirler almıya ıevkeden yaresiru dUştırmtıolerdir. 014 adedi 
en büyük sebep bu tekilde yapı: altıdan 16 ya ._ p.ralı miktan da 
lan ihtikirdv. Herhalde pıtı 34 e ylikaelmiotJ-t. 
alınacak tedbirlerin. time&,. k•· Dthl aileden t10nra bir ket1f tay. 
dar elde ~ olan tecrübeler· ya.remiz, Hurricane tipinde ' dGı • 
den istifade edilerek ihtikin il•· man tanareeil• çarpıvıa•t ve bwı • 
ltikate1ı kökünden kaldıracak sv- lardan birbli dftfürmlifttr. 
rette. çok müessir olmasma kati İngiliz tayyareleri Btngaıl, Deme 
ihtiyaç hasıl olmuttur. ve Cebel köylerinden baztlarına bon:ı. 

Hatanmızda kaldtiuaa ıöre balar atmıştlr. Pek az ha9-r olmuı
llundan üç dört ay evvel Ticaret tur. Dernede bh sahra hastanesine 

V 
L- "od isabet vaki Olmuş, dôı-t hasta yara. 

ekili Mecliıin bir ceqeSJ e. ..:ihtikarı kökünden kaldırmayı ıi· lanmış ve bir düşman tayyaresi dö. 

ze kati surette vaadedİyOl'Ulll>l ='°="'==··==ım=üş=t===ö=r·========= 
tarzında bir taahhütte bulunm~· 
tu. Ticaret Vekiliaia lw taahhü
dünü yerine getirebilmek içİll çok 
çahpnlf ol~uğundaa ye elden ıe
len her çareye b~ vurıDUf hulıın
duiun(lan ,üplte edilemez. fakat 
b~ür.e kadar basd olan netice 
gÖStel'İyor. ki «bir elin pkırtuı 
ititilmeu meseli mucibince Ti
caret Vekilinin yalmz kendi ye. 

aaitile ve mev'Cut. ahkimla çaht
ması büyiik bir fayda temin eyle• 
memittir. itte ha tecriibede, a1'
hk bu defa çok --1ı ve çok 
kuvvetli yeni hükümleri muhtevi 
tedbirlere olan ihtiyacı bir kat 
Clahı. ~at eylemektedir. 

Topraksız köylü 
( Btrlnct ıahi/tden tüva.m.) 

Trakyanın 1 .300 köyünde, köy 
!ünün elindeki toprak miktarı ve 
topraksız köylüler bu anketle tee 
bjt edilmektedir. -

Malumdur ki hükumet toprak-
112 köylüye, toprak tevzi etmek
tedi:r. Bu tevziatıiı bütün memle. 
kette' ve genif ölçüde yapılarak 
bütün köylünün topraklandml. 
ma1'1 ıayeaile hazırlanıp Büyük 
Millet Mediaine arzedilmiş olan 
bir de toprak kanunu vardır. Bu 
kanununı . ı pek yakında MecJiıte 
müzakere edileceği öirenilmiftir. Gazeteler ara sıra bazı bü. 

yük ve Dethur m.aPzaların 
ihtikar yaparken c:tirmii metlnıt pll'dMUıyacak tekilde en tedit 
halinde yakalanchkhırmı .,. 0 cezalara uğratma•n lmkinlan 
... ,.a. ..... mu"'dürl" • ..:..:.. -~-LI.ellMJ• ·-- - ·-~ mabkemeleN w.rilmelidir. Hatta 
sevkedildiiini yuıyorlar. Uk ba. İcap edene bu biiytik rpağazalar 
herler. bu suretle mahkemeye derhal seci ech1meli, mallan mü
ıevkolunanlann. mağazalarllUD ·,.dere olUIUDalı ff muht.ç halka 
rnevkiile mütenuip cezalara uğ· dağıtılmalıdır. 
ratılacatı hissini veriyor. Fakat Zaten memleketin 6s evlidı. 
haftalarla .tiren muhakemelerden nın artından efsanevi ••rvetler 
•orıra bu cürmil m .. hut halinde temia edenlerin, bu memleketin 
Yakalanan maanunlann meseli havasını teneffüs etmiye haldan 
iki liç giln hap•• ve kırk elli lira olamn. Böylelerini Türk vatan• 
da para cezasına uğradıklllıl"lnı d-.htından iskala kadl\r.~ak 
ayni gazetelerde hayretle okuyo· bile caizdir. 
ra:ı. Hükumetçe bu defa alınacak 

t.te cürümle hiçbir nisbeti ol· tedbirlerde ltütün bu dlifüncele. 
lbtyan bu tattda ceza verme o.su- rİn bikim olmasını hepimizin ide· 
liinü artık kaldırmalı, ihtikar ta hasretle beklediğimizi tasrihe 
r·~amı da. onu taklide yeltenen• hacet olm.aaa gerektir. 
erı de bir daha yerlerinden la. T ASvt~f EFKAR 

BEYANAT 
Kuib1şe!, 13 (A.A.) - Lozovskı 

bug1ln gazerec1lere ou beyanatta bu. 
lunınuetur: 

~m&nların bu ıene Moskova cep. 
hesınde Yelli bir taarru~a başlayıp 
baelamıyacaklarını ıöylemek gfiçtılr. 
Alman zayiatı çok buyi.ik oldu . 
dah f 1 t ~u ıçın 

a az a nsan kaybetmek tehlike. 
slne gfrlşeceklerinde tüphe edilebilir. 

Lozovski ıuntarı ili ve etmıııtır: 
Yabancı memleketlerde, Almanla. 

rın fena havalardan dolayı nıı. yok
sa Generaller tarafından mı durdu. 
rulduklart aoruluyor. Muharebe yat. 
nı'Z fena havalarla ka.:awlma~ H 
b k ' ~ ar-

ı azanmak için aynı zıı.mandıı tank 
lar, tayyareler ve Sovyet ordularının 
mütehalU oldukları azımlci.ı·lık 
IAzımdır. da 

YEN/ BiR TANK DEFJ TOPU 
~oskova, 1~ (A.A.) - •Kızıl Yıl. 

du: eazeteainın muhabh-ı Sovvet t" 
menlerınden birinin teçhıı ~Udı~t 
tank defi yeni tip tüfeğin kazandı:ı 
muvisaffakıyetleri kaydedıror. Moja. 
iık tikametindeki cephede bulun 

h b' an mu a ır ıunlan ıöylüyor: 

bü cYSovyet kuvvetlen bu yenı silahın 
ı1Jc: tesırlni fillen ıörmfiolerdır. 

Bir Sovyet askeri yolun 400 metre 
uzağında bir tuıak kurmuı ve yol 
üzerinde bir ço.k dllşnıan tankları 
peyda ol~nca endahta ba11latnıştıı·. 
İlk mermıler tallkın top kulesini del. 
roiş ve IJÜphesiz bir obüse çarptığın. 
dan t.op kuleıl berhava olmuştur. 

KERÇTE 
Lo~dra, 13 (A.A.) Reuterin 

Kuibışefteki muhabiri yazıyor· 
Şimdiye kadar alınan tafı!Mltb ilk 

rapor Kerç yanmadasında durumun 
ciddf ~lduğunu itiraf elwıeklı bera. 
ber Sıvast.opola kartı ileri sürülen 
~Oo Alman t6mennıfo Sivast.opola 

metrelerce mesafede durdurlllrnuş 
olduğunu bildirmektedir. 

ALMANLARJN KA.YIBJ 
Lo~dra, 18 (A.A.) - Londranın 

salahıyetli blah!iHer1nı Alman kuv
vetlerinin Rusyndak1 atır kayıpla_ 

rını teyit eden maIQmat gelmiştir. 
Almanların 19 zırhlı tümeninden 16 
sının çok mühim kayıpln verditl an. 
lavılmaktadır. Motöl'lü hafif ve bin. 
dirilmit tümenler dahil oJdutu halde 
yetmişten fazla piyade tümenıne de 
mühim kayıplar verdirildiği sabit oJ. 
maktadır. 

nu Türk hikiminin takdirine 
terkederek, kendisini orada tem
sil dahi ettirmemişti. 

Dün aldıtım12 bir haberde, bu 
davanın neticelenmiş olduğunu ve 
Tasvıri Efkarın da beraet etmiş 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bir zanıanlaı- bilhassa 1zmır 
muhitinde hayli alaka toplıyan 
bu davanın Tasviri Efkar lehinde 
neticelenmiş olmaaını memnunı. 

Y~_tle karşılıyor, ve bu hadiseyi 
Turk hakiminin yüksek vasıfla
r:nı tebaı·üz ettiren yeni bir mi
sal olarak teJakJci ediyoruz. 

ALMAN 
tebliği 

(1 \nci ıahi/fMrı d4vtım) 
metre mesafede olan bir kasabanın 
zaptedlldiğinj blldırmektedir. 

KERÇ DE DÜŞTÜ 
Budapeşte, 13 (A.A.l - Stefan1: 
Yarı resmi mahtillerdcn bildırildi

ğine göre, Alman ve Rumen kıtaları 
Kerç berzahındakl ilerlemelerinde 
Kerç'e kadar varmış.lar n bu şehri 
ele geçirmişlerdir. 

H.A VA T ARRUZf,ARI 
Bertin, 13 (A.A.) - D.N.B. ntn 

askeri kaynaklardan ötrendiğine ıcö
re, Sivastopolda gemilP.re binmekte 
olan. Sovyet kıtalarına karşı, 12 son 
teşrınde Alman hava kuv•etleri bom 
ba ve mıtralyözle şiddetli hücumlar 
yapm1şlardır. Bolecvikler ağır ve 
kanlı kayıplara uğratılmaktadır. Rıh 
tı_m tesısler1ne ve taşıma gemilerine 
bırçok ısabetler kaydolunmuştur. 
Şehrin liman civarındaki mahalle. 

sinde, yeni büyük yangınlar görUI -
müştür. 

Karadenlzin Kafkasva kıyısında 
Anapa lımanına da yenırlen muvaf
fakıyetli hücumlar y~pılmıştır. 

«lngiltere 
Amerika ya 

boyun eğiyor» 
Madrid, 13 (A.A.) - Stefant: 
lnformaciones gazetesl, Amerika

nın İngiltereye bundan ıonra yar • 
dımlarda bulunmak tiz!;!re istediği 
garantileri bahis mevzuu ederek dı. 
yor ki: 

lngiltere. harbi kaybetmiyecek da
hı olsa, ımparatorluğu gene kurta
ramıyacaktır. 

Gazete, 60 tane eski torpıto muh. 
ribl mukabihnde Birle,ik Amerikava 
adalar ve denız üo:leı-1 teı-kedildiğ;nı 
hatırlatmakta ve lngılterenin muaz
zam borçlarının tediyE:sıne hiçbır 

rakamın kafi gelmıyeceğt kanaatin. 
de bulonan dolar ıiyasetinin tıeriye 
aıt bır gat"antiyi icap ettııdigını be
lirtmektedir. 

Kendi kendin\ müdataıı hususun
cla k ı aczıııı bılen Lon<lrıı . R ı ıtnn\·a 
ımparatorluğunu paı-çulıyan sıya~~te 
boyun eğmeğe mt>c:burd•.1r Avrupa 
aleyhtarı siyaı;et mihve!'ı, Londı·adan 
Va~ .ngtona geçnıiştıt'. 

Mareşal Birdwoodun 
beyanatı 

(1 fıtoi talıif•den d.ua.m} 
çevfrdiğimiz ve fakat bıı.zı kımselere 
bazı endişeler veren bu· memleket 
vardır. Şimdilik Türkiye eakın du
ruyor, fakat tecenüdün istilaya da
vet ettiğine birden fazla mısaJ bu
lunduğunu ve kendıslnı bizim safı. 
m~_za sürıJ~iyecek ve kuvvetli bir 
muttefikimız haline getirecek şartla
rın meydana çıkabilece~tni emniyeti 
bi11yor. e 

MISIR VE TÜRKiYE 
Londra, 13 (A.A.) _ Avam Ka. 

marasında mebuslardan Pll Killgston 
ıunları söylemiştir: 

c- Türkiye ve MıstT, Akdenizin 
iki kalesidir.• 

lglllzlerln ıo ayltk 
lBJJare Z8Jlatı 

Bertin, 13 (A.A.) - D.N.B.: 
İngiliz hava kuvvetlerı, 1 ikinci

kanundan 81 ilkteş.rin 1941 l!onuna 
kadar geçen müddet zarfı>\da İngil
tere adaları hava aahaıunda batıda 
ieııal altındaki topraklarda, 

1

Norveç. 
te ve Almanya arazisi ti.zerindeki 
hava muharebeleıinde topyekün 2601 
tayyare kaybetmiet.ir. Bunlardan 
1192 si avcı ve 1309 u bomba tayya
residir. Ayni müddet zarfında Al • 
man >ıava kuvvetleri yalnıı 602 tay
yare kaybetmiştir, 

A. • 

ASKERi VAZIYET 

Kırımın ist lası 
(8friMI .Uif'4n ~) 

de, Alman ve Ramen birlikltti sa
baha Jı:arıı Ke~ plımi 1aptetmit
lerclir. 

İlkteşrinin son gönü Perekop ber
u bında.k.i Bol~eTik tahkimatını ,.ar
mıt olan Alman ve Rum4!n birlilderi 
ınağlô:p Kızı! aelci!rleri şiddetle ta
ltibe koyulmu,Iar ve n1ha}et 12 gün
lük taldı> muharebeleri neticesınde 

hem 300 kilometreden fula yihii· 
müşler, hem birçok muharebeler ya
parak Moskof müdafaa mevzilerini 
sukut ettirmişler ff nihayet Kerç 
şehrini ve boğazın garp kıyılannı 

:zaptetmltlerdır. Bu suretle s~kul

ceyş bakımından Kırım yarımadası

nın iııtılUoı tamamlanmıştır. Yuım
adr.nın cenubu garbi kö~esındeki sı. 

vaıtopol kalesinin henüz ıırıüdafaada 

devamı, sevkulceyş maksatları için 
Almanların yarımadadan tamamile 
iııtifadelerine mini değildir. Evvelce 
de ışaret ettığimiz vcçhile Kırını ya
rımadasından Almanlann sevkulcen 
bakımından istifadeli!rl ıu suretle 
hülba edilebilir: 

ı - Kerç boğazına hakim olarak 
Bolşevik gem.ilerlnın Azak denizıne 
girıp çıkmalarına manı olmak ve 
bu denizi bir Alman havuzu gibi 
kullanmak; 

2 - Yarımadada yerleşecek Al-

Sahife: 3 

istiklal caddesinde bir 
kürkçü dükkanını soydular 

Hırsız vitrin 
liralık 

camını keserek 
bir kürk aşırdı 

2.000 

Dün ubah İstikli.J cc.ddesindeki 1 ğıı bo dükkb, A~m.ı:ı~cscit cat!Je. 
Sovyet Se!areti ve banka•ı yanında- slnin k~indelci pol!- lıokt.ıuıııdan 
k1 Doğan Tilki adlı kürk mağazaınnı 30 metre ım'll&fededir. Derhal 1.aber .. 
açan sahipleri, vitrln camının 20 ılar t>dilen zabıta bu mühim ~ ıı ın 
ııantim eninde ve bir buçuk nıetı-e cil~tklr !alllerini şJddetle aram ı;)o•ı 
uzunluğunda kesilmiş olduğunu hay başlamııtıl'. 
retle cörmüşler ve ı;ebelıini ara~tır- Gece günılilz 'her saat insan bulu. 
dıklan uman 2000 lira kıymetinde nan bir caddeıle. bahusus polis nok

biı· Astragan m.ant-0nun yerinde yel

ler estiğini anlamakta ıroçlük çekme-

tasına çok yakın bir mesafede vuku .. 
bulıın bu hınız.lık vakasmm faili. 
yapılan -;idoeU1 ara~rmaya rağmen 

mişlerdir. Jaıef Bişer'in sahip oldu- henüı yakalanamamı~tır . 

Bitaraflık 
kanununun 

tadili 

Cenubi 
Amerika 

devletleri 

Amerika Meh'usan Aralarında askeri 
Meclisi tarafından 

kabul edı.ldı· işbirliği yapmıya 
man bava kuvvetleri vasıtas11e No. J 1 
vorosisk harp limanını bombalamak VAŞİNGTON l .3 (A.A.) Ça ışıyor ar 
ve bu taraflardaki petrol kuyuların. Mebu.an Meclisi 194 muhaJjf Buenos • Airea 13 (A.A.) 
dan ve tesıslerinden Bolşeviklerin reye kar,ı ı ı 2 reyle bitayaflık ka- Kıtanın iktısa.di, sosyal ve ukeri 
istifadesine mini olmak; Bolşevik nununun tadiline ait kanun pro. birliğini vücude getirmek üzere 
t~·yarelerinin Rumanya petrol ku- · yenı' bı"r Amen"kalar · · ıesini kabul etmişlİT. ~rası ıçtıma 
yularına akın yapmalarını menet. ya k .: b' ··ı· k Manidar .bir sual pma zarure... n mu a at es.. 
mek; Karadenlzın hemen ortasında N rk 13 (AA) nasında Peru Cümhurreis muavi-

k 
• b. evyo . . - Caro· meı· ez, ır vazıyet tem.in ederek bu 1i 'd hl nl ni Largo Herrera tarafından be-

denizin her tarafında hava hareket- ne e zır ı tüme erin manev.. 1 ralarına İ•tirak eden haberler yan edi miştir. 
!erini kolayca yapnııık; "' R · · · IA · A ajansı muhabirinin bildirdi'·ine eıs muavını, atın merika. 

8 - Kerç boğazından şark tarafa 1§ s· l ·ı. A '.k göre, Amerika Harbı"ye Nezaretı', nın ır eşı1' ınerı a icraatına 
geçerek Don nehri gerltlndeki Bol. h.i 1 ı·· zırhlı tümenlerden birı·ne denı'z za r o ması uzumunu da bildir. 
,evik müdafaasının arka tara!larına · · aşırı yerlerde hizmete ha••r olup mıttır. 
akınlar yapmak ve Baköya giden de- Q4d H p k olmadıklarını sonnun .. tur. errera, eru as eri hazırlık· 
mıryolunu ve petrol borularını kes. ~ l l 1 kl Muhabir •unla .. ı·· . arı i e hazır ı atının faaliyetle 
mek; .,. n soyuyor. ·ı l d'W' . .. l . E 

4 - Novorosisk harp limanını cBu sual, tümenlerden birinin ~!er e ıgıru ~h0>'. 1~mf ış v: kuatijr 

k 
subay ve erlerı"ne tevcı' h edı'lm'ı-.. ı e mevcut ! t_ ı a ın mu~~erek. _bir 

zaptetıne ve bu taraflardaki pet rol y - - -kuyuların. ele geçırınek; tir. «Zırhlı tümen]erden biıile 1 har~\~te manı olmıyacagmı ıla\; e 

5 - Kafkas dağları üıerlnde tan- den.iza,ırı yeTlerde hizmet etmiye etnuş JT, . 
zim olunacak Rus müdafaaeının ııol hazır mısınız?> seklinde ola a Gazeteler, hu beyanatı BrezıJ_ 
yanını ve gerilerini tehdit etmek. a!e yalnız cevetı. veya ch:yu~ j.a H~iciyde Nazın 1Arak~h~nın Şi· Sivastopol kalesının henüz Bolşe. denilmesi istenilmistir.> ıye gıtme en evve va ı o an be_ 
viklerln elinde bulunması, yukarıda Kati saat yaklaflyor yana.tile karşılaştırıyorlar. Aran· 
yazılı ve buna benzer diğer hareket. Va,ington 13 ( A.A.) - Me- ha, kıtanın müdafaası, cenubi 
lerın icrnı;ına minı değildir. buslar Medisi bitraflık kanunu Amerikadaki bütün memlekctleı 

Bol~evikler şimdilik Sıva.<ıt.opolu nun elan mve~ut, esaslı iki mad: ;çin ~ayati bir ehemmiyeti haiz 
müdafaaya azmetmiş görünüyorlar. desjn.i ilga layihasını tetkikle 0!.dul gunu ~çı_kça ifade etmiş ve 

Şlrnd · Ke 'i t b l ld w d . soy e demıstı : ı rç n znp ı , u tarafta kul- meşgu o ugu ~· J sıra a, sıyasi I · ;. • 
!anılan Alman ve Rumen kuvvet le. mahfiller cBirlesik Amerika için «Mesela, cenubı AmeTika 
rınden arta kalanların Sivastopol kati saatin yakı~1da çalacağını> memleketlerinden biri bir tehli-
kalesıne karşı taarruz için kullan ıl- belirtmektedirler.. keye maruz kalacak olsa, diğer 
malarına imkan 11erecektu. Hull' ün dün b toplantuın.. bütün memleketle r ona iktısadi 

Kırımdakı tekmll Bolşevık kuvvet. da itaret eder ;:~7 göründüğü ~e askeri yardımda bulunacaklar .. 
!erinin kumandanlığına biı Rus A. veçhile, Arkanjelak yolu, Finlan· _ır_. ____________ _ 

Uzakşark 
nılrali tayin olunmuştur. Şu halde diyanın askeri hareketindeki in .. 
şimdiye kadar bu kuvvetlere kuman- ki~af dolayısile tıkanmış bulun
da etmiş olan Rus Geneı·alı değı~mış maktadır. Ve Sovyetler Birliğin!n 
olacak. Artık Yarımadada Sıvasto- iaşesinin büyük kısmı, civarını • t• 
pol kalesınden, harp 11manındaıı ı·e Japon bahriyesinin murakabe r.. vazıye } 
bu limandaki Kızıl filodan başka deb.ile.ce. ~i ve Vladivo. stok yol ile ı Tokuo, ıs (A.A.) _ BoJ~evik müdafaa kuvvett kahnad k d ., Chugai 1- tcmını ıcap etme ·te ır. Shogyo ismindeki günlulc bı.i .vıık tJ 
ğından, kumanda ba$ına gelen ou . -
Anııralın Sivastopol kaiesı kuman '• 1 caret gazeteal ,unları yazıyor: 
danlı~ını ifa edeceği aş kardır. • 1 car et Bir 1 i uw ı· cİngiltere ve Biıleşik Amerikanın 

Yanına muavin olarak di~er ikı Japonyaya karş ı saygıı,ızlık ve <luı-
Amıral verilm1ştır. k u r u 1 uy o r manl ıkları gı ttikçe müoanıaha kabul 

Bu vaziyet şuna deliıet edebil1r: etmez bır ~kil alıyor.> 
1 - Bolşevikler ya Karadenıa fi. Mczkür gazete, diğer taraftan. 

losile beraber Sivast-Opol 1fale&ıni ım. p • d Japonya ile Ameıik..~ ar:ıı:ında uz 
kan ni11betinde Dl(ldafu edecekler 1 y a s a a k i !aşma hasıl olursa, Japonyayı ilgi 

harp gemılerı mlidafaay:ı lştırak e spekülatörler telaşta lendiren bütün ıneselel e • in halledile-
decek ve nihayet belki kendılerin ı bileceklerinl de kabul etrıtekted i r. 
ornda batıraeııklardır. Yalnız de~ llTürk tacaret firmaları mümes. a.i erinden mürekkep bir grup Japon murahhası 
t royerlerle ılenızaltılardan ve hafıf Milli Ticaret Birlia. • nı· ı_urma'- u· . Honolulu 13 (AA ) B " 1 'k knıvazörlerden kurtulabtıenler bıı ..,.. x x • · · -

11
' ı>~ı 

nıü<ldet Kuadeniz.in şarkındakı ki.ı zere dün aralarında bir toplantı Amerikaya giden Japon murahha~\ 
c;i.ik Ru~ ıımanla?:'ından iıtifade ede- yapmışlardır. Yapılan fikir tea- Kuru~u, Honoluluya ~elmlştir. :-.ıu 
rck bu denızde akınlar yapmııra .,e usi neticesinde milli bir ticaret m.aileyh t(jyle demiştir: 
A 'manlaı·ın Karııden1zden aerbe<ıtçe m Üı>s;:ıcsesı kurulması iç.in bütün ' ,vazifem, Japon • AmE'rikan nıti 
ıstıtadelerine mümanaat etıne~e de- esaslar prensip itibarile müttefj. nuebetlerıne inhisar etmektedir. ::o 
\"&ili edebilı rler; kan kabul edilmi:;;t.ir. senP. ev'.veı Honooluluda .1 apon kon 

2- '(ahut Sivaetopola iltica E'tmi.ş Mümessıller hafta içinde bir ıtoloı:; muavini sı fa tilc iknmet iın, Bii 
•llan ~o l şevlk ku1ıvelleıinı T{aı ndc- ıoplanlı daha yaparak b.irliğ.in fa. yük Okyanusta ,,.ulhıin idanıes'ııin 
ntz Ru,. filoıtunun himaye~! altınrla aliyeti hakkında görüşmeler ya. Japonya kadu Amerikanın da vıızi 
Sivastopo.dan başka bıı· mahalle pacaklardır. 1 fesi olduğuna beni ikna etmi~tir.> 
mesela Karkaı;yuıın garı> limanları : Diğer taraftan Milli Türk Tica· Churehill'in, Amerika, Japunya ile 
na nakledıp Sivastopotu da Odesa ret Birliği kurulması hakkında harbe giriştiği tnkdirde İngiliz dek 
gibi tahlıye edeeekler; yapılan teşebbüsler üzerine piya_ laraı;yonuııun bir saal zarfında V<' 

Razı tahliye hareketlerinin &"Örül- sada spekülasyon yapan firmalar rilcce~i hakkındaki be;,anatına nit 
ınüş cılması bu tl<lnci şıkkı daha kuv- endişeye düşmüı:ılerdir. Bunun sorulan suale cevaben, Kurusu vöyle 
vetlı göstermekted1r. neticeai olarak tire, badem, bal- demiştir: 

Eııkt Ordtı Kmrıınıdınılan'ltdCMt ınumu fiyatlanncla kilo basma cChurchill, adeta ertesi sabahki 
Em~k{f G~nerrrl 15-25 kuruş gibi mühim bir. te- kahvaltısından bahsediyormuş gtW 

ALİ İHSAN SABls nezzül kaydedilmiştir. bu nıe!elcye temas etmiştir.» 

Finlandiyanın 
Amerika notasına 

verdiği cevap 
Nevyork, 13 (A.A..) - D.N.B. : 
N evyork Sun ~azetesi yazıyor: 
cFinlandalı!ar, Sovyetler Birliğine 

itimat etmiyorlar 9e itimat için de 
hiçbir ıebep yoktllr. ll'fn cevab1nın 
ınenfi olaeağı kolayca tahmin edile
bilirdi. Vaşington, cevab1, mtııakere 
kapılarını kapam1yacatı ömidlle dik 
katle lncellyeeektir. 

Mezkur gazete, Finlalfltahları müt 
tefiklerle birleşmcğe bir defa daha 
davet ve aksi takdirde müstakbel 
sulh müza.kere1erinde mfttteflklerin 
Finlandanın ihtiyaçlarını hesaba kat 
ınıya lttzımı göımiyeceklerlni kaydet
mektedir. 

iTİZAR - cS1yut Fırka Reisler!. 
nin Hayatı> teirikamı;ı yasımı%1Jt 
çokluğundan buPıt koyamadık. Ka
rtlerimlzden Ö.&ur dıleriz. 

MEVLODU ŞERiF 
İkinc!teşr1nin 15 inci cumartesi 

günü öft'le namazınd-an sonra İçel 
Mebusa General Cemal MenıinWnin 
ruhuna Yenieamide mevlildü şerif 
okunacaktır. Merhumun bütün dost
lan ve arzu edenler davetlidirlar. 

Gondar ku,atlldı 
Nairobi 1J {A.A.) - Garg

va • Gondar ana yolunun garbin_ 

deki Giandanın zabtı ile, Conda_ 

nn tamamen l:u,atılmış bulundu 

iu resmen haber verilmektedir. 

,.. Bütan Tl.rk~ fllııaleri• ltuılAt rekora lm•ldı... """111 

T A K S i M Sinıasııdı 
Cihanşümul sinema romanl&rıaın serefrui cDEMİRHANE 

M'ÜDÜRth ndeın adapte edileıt 

KADIN KALBi 
(Türkçe sözlü • Arapça ıarkılı) 

BUyUk haJ'at romaaı, qk .,. ı8brap d•taaı 
Oç ıündenb~ri f.taııbalu her tarafından kofup .-len 

binlerce ıınema meraklılarının eof)nıa tenlaarabna 
ıtirekll alkıtlarına mashar olda. ' 

izdihama meyd, n nrilmeme.I ~n letfea tam Hanı 
.... Aatlertnde teplf olaamuı rlea ohaaar. .._ .. 



Sahife: 1 14 İkillcitetria s 

Asipirol Necati Aün, sızılarm, nezle, grip, romatlzmanm uacıdu. Bahçekapı; Salih Necati 
, ---------,ı: ~ ?~~?: :~~:ı:~~~~:~·::ı 

1 t 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

Mektep 
maçları 

ı 

-·-
Yarın Fener bahçe 
stadında merasimle 

başlıyor 
YaTın lstanbul mektepleri spor 

hareketlerinin aı,; ı lışı Fener bahçe 
atadında büyük bir merasimle 
yapılacaktır. Bunun için lstanbul 
Maarif Müdürlüğü spor bölges.i 
bürosu tarafından gayet geniş bir 
program hazırlanmıştır. 

'Bu hazırlanan programa göre 
merasim şu !,tekilde oJacaktır: 

t - İstiklal marşı: 2 - Açılış 
nutku; 3 - Sporcuların andı; 

.f - Resmi geçit; 5 - Kız o kul
lan apor yurtlan arasında 4X 100 
bayrak yarı~ı; 6 - Haydarpa,a 
ile Pertevniyal maçının birinci 
dev~si; 7 - Etkelc mektepleri 
.fX 100 bayrak yarısı: 8 -. - Fut
bol maçının ilUnci devteııi; 9 -
Kı~ ve Erkek mektepleri bayrak 
rart.,. final müsabakası. 

Bu suretle müııabakalara ıon 
verilerek 18 ikinciteşrin tarihin
den itiooren kız mekteplerinin 
Yoleybol maçlarile müsabakalara 
bllflanmış olacakhr. 

••ı.t 

Müesseselerde 
çalışan futbolcular 

Eski klüplerinde 
oynıyacaklar 

Cençlik teşkilatı kurmuf olan 
müesseselerde çaiışan sporcuların 
bu haftadan itibaren eski klüple_ 
rinde oynamalara hakkında Be
den terbiyesi umum müdürlüğü 
tarafından bölgelere tebligat ya
pılmıştır. 

Bu suretle U7.un bir müddetten 
beri oynamıyon Fenerden Naci, 
Lebip, Rebii. Beşiktaştan Hakkı, 
Bcykozdan Bahadır, bu haftadC\n 
itibaren eski klüplerinde oynıya
-biloceklerdir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabında gı;nde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları rsrarla isteyini%. 

. .. . . .; . ;. •. .... ; . . 

Te,ekkUr 
İswııbııl Verem M:iC'aıüfeıi C•

miyetiııden: 

11/11/1941 tarihine rastlıyan 

paw.rtesi günü Atatürk'ün vefatı 
yıldönümü vesilesile gece ve gün
rlfiz sinemalarında Atamızın ha
yatlarını ve cenaze merasimini 
canlandırıın filmlerim Cemiyeti
miz menfaatine gösteren İpek, 
Kadıköy Süreyya ve Beşiktao 

Suat Park sinemalarına alenen 
teşekkürü bir borç sayarıı. 

\.. "" 
MEVL0D 

Merhum valdemiz Makbule Ö· 
kenin ruhu için 16 a<?_ntqrin 941 
pazartesi günü öğfe namaZIDI mü. 

teakip Aksaray V alde cam.iinde 

mevlidi nebevi kıraat edileceğin

den bilcümle r.kraba. ve dostlan. 

mızla arzu eden zevatın tef!'İfle· 

rini rica ederiz. Oğlu Ali.eddin 

ÖKE. 

Fatih Askerli~ Şube\!İnden: 

Deniz Mk. teğmen Ahmet Na_ 
ci Manço ( 3998) 

. ·~· 
Eminönü Yerli Askerı:J, Şube

ıinden: 

P. T eğ. Abdiil Celal oğlu A. 

. . . . . . . . . . 

~: 
~~ . . . . . . . ~~ """"· ~ ~:'?""' ~~-

Diyanet İtleri Reis Muavini Bay Ahmet Hamdi Akseki tan· 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
.. 1 W.ı _,. l'indıl il'~ Ufa ...... !MD 

••lerlıııbt hr(alayum. 

(T. iş Banka~ 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER: 2 Şu.bat, 4 Mayıs, 3 Aiustos 
2 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır • 

...--1942 İKRAMiYELERİ----

1 adet 2000 Liralık 

3 
2 
3 

lO 
ıo 

50 
200 

200 

• 
• 
• 

• 
• 

1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

• 

• 
• 

2000.- Lira 
3000.-
1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

• 
• 
• 
• 

L.--------------------·-----

' 
,-Acele 

. . ...... 

satılık 

bağ ve köşk 

1 

4 

s 

Soldan sni}a: 

1 
1.Vasıtasızın zıddı.2.Talihe bakma. 

Bir peygamber. 3. Kamer. Çalış-an. 
Dışın zıddı. 4. Akılsız. 5. Genişlik. 
Köpek. 6. Nota. Harf. 7. Bir türkço 
şarkı. 8. Harf. Atlayıp geçin. Rabıt 
edatı. !l. Bir ecnebi ajansı. Uzak Do. 
ğuda bir devlet. 10. Esaret altına 

alan . 
Yııkcwıdıut aıaüı11a: 

1. Aslı esası olmıyıın şeylt>rden. 2. 
Blı- nida. 7.eybek. 3. Bir renk, Çayın 
küçfiğü. Lamba ı,ıişcsınl boyar. 4. Pcr. 
dede oynar. 6. Şiltiu. Meşguliyet. 6. 
Nida. Tersi bir hııyvan yavrusu. 7. 
Merdivenden aş:ıfı yürünülen, 8.Sı
fat edatı. Bir erkek ismi. Afrlknda 
insanı sokunca uyutan bit sineğin is
minin yarısı. 9. Hafif sıcaklık. Ga
rez. 10. Temiz nıısiye. 

halledOmlf 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.80 PrnKram 
1 .a..ı l\lüz.ik 

ı8.03 Mü'T.ik 

~er est gUre• 
müsabakaları 

Rüştü 324 (45011 ). piyade ıeğ· 

men Ahmet oğlu M. Niyazi 316 
( 2 34 16). p,İyade teğmen Meh

met oğlu Şazi 329 (45364). pi· 

fından telif ve netredilmif olan bu eser, küçük çocuklarımızın di. 
ni, içtimai ve fikri terbiyelerine hizmet için yazılmıfhr. lfadesi 
gayet .elis ve bilhassa yavnılanmızı alakadar edecek üsluptadır. 
Eser ayni zamanda itina ile basılmıt ve her sahifesi milli tczyina. 
lamız ile cazip bir surette süslenmiftir. Sarfedilen bütün emeklere 
rağmen fiyatı yalnız 30 ku"lftur. 

28139 z.ira eh' adında içındeki dört odalı bir köşk ile 
( 400) mahsuldar meyva ağaç!ı ve ( 4000) üzünı kii luğü ve 

yÜ:.ı.lerce fıdanı bulunan 

1 7.45 Haberler 
8.00 Müzik 

18.40 Mllzlk 
Hl.00 Konuşma 
1!1.15 Müzık 

19.30 IIaberler 
lfl.45 :Müzik 

'ZIJ.15 Radyo gaz. 
20.45 Müzik 

Guı·eı Ajaıılı(jrndmı: 
yade teğmen Ali Arif oğlu Meh-

ı - 16/11/1941 pazar günü Gü-
re:; IClübündc tccrübeslz)cr arasında met' Muhlis 319 ( 39 5 5 5) • muha-

Bathca satıldığı yerler Beya;ıtta kitapçı Şakir ve Rqit, Ba
bai.lide Asarı ilmiye kütüphanesi ve Şark kütüphanesidir. 

8.1 5 Evin saati. 

Bir bağ acele satılıktır 
• 1 

8.30 )Tüzik 

12.80 Progı·am 

Sl"t hl• t güwş nıusabak lan yııpıla- bere asteğmen Ömer oğlu Mus
cali:tır. tafa 325 (46630), MI. Me. S. 

Karilerimize ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

! - Tartı 11 den 12 yckadardır. 8. Reşit oğlu Osman Nuri 298 
Saııt t:l tc müııııbakalara başlnııacak- ( 31 1 -64)' piyade teğmen Cı- Dr. Hafız Cemal 
t.ıı . iki kilo tolerans kabul edilmiştir. l

r Kitaplarınızı -, 
1 ARiF BOLAT 

Tepe bağ, L lstanbul: Slllvrikapı - Çırpıcı, 
No. (10) e müracaat 

ı 12.s:ı l\l fizik 

_, 1
12.46 Haberler 
ı3.0Q .Müzik 
13.:rn )1 ı.lzik 

21.00 Ziraat (T.) 
21.10 Temsil 
22.00 MüzUt 
22.30 Haberler 
22.4:5 Müzik 
l2.55 Kapanıt ------------- yaaettin oğlu Mehmet Sadık LOKHAN HEKllıl 

Adliyedeı 

Denizbank davası 

C 1 40 71 ) . Dahiliye Mütebasaua 
Bu subayların acele olarak fU. Dlnnyolu 104 

beye gelmeleri ilan oJunur. Muayene saatleri: Pazar hariç 

• ....................... iiıı•hmerllıiguj~niıli2m,6m ...... Tjem1•:•2j38m9m8ll 

Yusuf Ziya Öniş Tahir Kev-İI DOKTOR 
lep ve arkadaşınnnın maznun Sedad Kumbaracllar 
bulunduğ,. Satiye yolsuzluğu mu- ÜROLOG • OPERATÖR 
hakC"mesıne dün de birinci ağır idrar 11olı' tıı) tcnasul hastalık-
cczada devam olnmuştur. ları mütd as8l8ı 

Geçen celsede. maznunlar D Ademi iktidar ve belgevşekliğl, • 
Satiye binas nın alınmasının se- ı gece işeyen çocukların tedavisl. I 
Lehi o aahili.n dört senelik imar Sırkcci, Ankara Cad. Semih 
plıiruna dahil bulund~ğundan ol· ı Lütfi apartımanı. {Tan Mat-

baası karııısı I. 
tluğUAu iddia etmişler ve bu rı- iııll••••ııııiııı•iııılıiliııiılİll••IİIİİ 

ITıY ATROLAR 1 
ŞEHiR TİYATROSU 
1·epebo.1ı Dram kııımı: 

Bu gcse caat (20,30) da 
HAl\ILET 

••• 
İstiklal caddesi Komedi kısmı 

Bu ~ce saat 20~'lu da 
KÖR DÖVOŞO 

İ KIT ABEVINDEN: 
1 

alınız. Bütün kitaplan bulabi· 

leceğiniz gibi Ankara neşriya. 

tının, Avrupanın model veaair 

mecmualarının Babıalide ye

gane satış yeridir. 

Gazetelere ilan d• bbul eder. 

Ankara cadde.i 89- İstanbul 1 
L .J 

Oıküdar Asliye Hulnık Hi
kiml""foden: 

Üsküdarda Ayazmada Has_ 

lstanbul Hal Müdürlüğünden: 
Halde 122 No. lu kavun ve karpuz sergisinin müsteciri 

Hamdı Saydam terki ticaret ettiğinden mumaileyhte alacağı olan 
müstahsillerin bir ay zarfında mii racaat etmeleri. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Jturuluı tarlhi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tilrlı: Urua 

Şube .... Ajanı adedi: 266 . 
ZİRAİ ve TİCARi HER N EVİ BANKA MUAMELELERL 

~-----------· 1!11111••••••••••- bahçe ~okak 1 1 No. da oturan 

1 
Hatice Melahat tarafından ko~a· 

hetin Münakalat V ekiletinden 
•Orulmıuını .istemilşcrdi. 

Dün V ekiletten gelen cevap 
ekunınus, ancak bunda-Vekaletin 
bir allk~sı olmadığı yazıldığın
dan talep veçhile lktıııa_d Veka
letinden sorulması kararla,tırıl
mııı, muhakeme başka bir güne 
\tt-alclmıftır. * BlR CÜRMÜ MEŞHUT -
Fatilıte Çeşme sckağında 1 nu
marada oturan Behzat adında 
birinin 1 7 senelik karısı, Nezahet 
iki çocu~u olmasına rağmen bir 
müddet Cavit adında birisi ile 
.ıkvİfmiııı ve 1 ay ev'('.el de evde 
,.-Gkte hafif, bahada ağır ne var 
ne yoksa derleyip toparlamıf ve 
Cavide kaçmıştır. 

Bohzat polise şikayette bulun-
1nuşsa da suçlu kadın ile aşığını 
yaltalatamamıtıtır. 

Nihayet Behzat ta,ltibj kendisi 
yapmlf ve karısı İle Caı.•idi evveL 
ld gece Anadolu hfrahanesinde 
içcrlı-rken yakalamıştır. 

Suçlular cürmü meşhut mah
kemuine teslim olunm!Jşlardır. * 8/R ClNAYET DAVASI -
Geçenlerde, Gazhane yokueunda bir 
cinayet işlenmiş, Muhittin adında 
birisi, Hayati isimli bir sabıkalıyı 
lnskanclık ytiz.llnden tabanca ile öl
dO rınü~tü. 

Muhittinin muhakemesi dün Bi
rinci Ağırcezada bitirilmiş, Müddei. 
\lmumi muavini suçlunun suçunu ea
•it görerek kendisini Ceza Kanunu
nun 448 inci maddesine gllre 18 sene 
ıaiddctle hapsini istemiştir. Muha
keme karar için bırakılm14tır. 

• 

Dr. Rıfat Çağll 
Sinir Hekimi 

z.,lınYi "' oflt ltaetllltkl-. 

Dr.Hayri Ömer 
Beyoğlu lstfklil caddesi Elhamra 
apartımanı (Sa!uırya sineması) 

Numara 1. Telefon 44445 

Ö&'leden sonra Beyotlu Ata
camil kartısında Basanbey Apt. 
No. 33 Telefon: 48ıı><u 

· stanbul Beledi .esi İlanları 
Tahmin 8. llk Tem. 

2974,60 

1537,00 

1249,95 

1127,36 

24!3,74 Motöl'lü veaaltin karoseri vesair aksamının tami

rinde kullanılmak üzere alınacak kereııte v~aire. 

115,28 Motörlü vesaitin tamirinde kullanılmak üzere alı

nacıık elektrik malzemesi. 

93,76 Motörla vesaitin tamirinde kullanılmak üz.ere alı

nacak kösele, vakete, vidala vesaiı· saraclye malze-
mesi. 

84,56 Mülhakat dlspan,:erleri lçın alınacak• 326 kalem 

iliç ve sıhhi malzeme. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye koııulmuşluı. Şaı-tnaıneleri Zabıt vı! )luaınelat 

Mildürlllğü Kaleminde güıülebiliı·. İhale 21/ll/.1141 euına gunü saat 14 

de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

mektupları ve 941 yılına ait Tıcaret Odası veslkalarile ihale gfinü mu-

ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9676) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Bakırköyünde Emrazı Akliye ve Asabiye hastahanesinin bakkallığı 

,•ı Bayramoğlu Osman Nuri aley-
hine açılan boşanma davasından 
dolayı müddeaaleyh Osman Nu
riye evvelce dava arzuhalinin ve 
davetiyenin ilanın tebliğ edilmiş 

ve müddeti kanutıiyesi zarfında 
itiraz etmediği muhak~menin 
muallak bulunduğu 7I 10/ 941 
saat 1 O da dahi mahkemeye gel
memiş olduğundan hakkındaki 
davetiyenin de ilanen yapılması
na mezkiir tarihte karar verilerek 1 
muhakeme 18/12/941 ıaat\ Hı a 
talik edilmiş bulunduğundan dn
vetiye makamına kaim olmak Ü-

zere il~n olunur. (941/1738) 

TOPLANTIYA DAVET 

zıru.t Buıbşınua k.um.oar&Jı ve nmt>&rUlll ~ •uap. 
lannda 'n az 60 lirası buluna !ara sened., 4 dofa çeldhcek kur'a 
Ue qatıda.kl J)llna ıröre ikrami1e •tıtııacakttr: 

Galatasaray Gençlik Klübün. 4 • 600 > 2,000 • 120 > 40 • 4,800 • 
4 adet l.00" lıralık 4,000 lira J 100 adet 60 liralık 6/,00 Ura 

den: Klübümüziin senelik fıdi 4 > 260 • 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 
toplantısı. 22 / I 1 941 curnarteııi 40 > 100 • 4,000 • 
günü ıaat 15 dı.: Beyoğlu Merkez DJKKA 1': Hesaplarınaıti paralar bir ıene içinde 60 liradan 

aşaiı cuşır.ıyenlere ikramiye çıktıta takdirde % 20 !azluile verile
lokalinde yapılacaktır. cekUr. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, ı Birlnclkimın, 1 Kart 

Bundan evvelki İçtimada ek- ve 1 Haziran tarihleıinde çekilecektir. 
seriyet olmadığından bu defo 1 lı•••ı••••••••••••Iİl•ılıılllliııılııll••••• .. 
mevcut aza ile karar verilecektir. 
Bütün azanın teşrifleri ehe.mmC 
yetle rica olunur. 

Ruzname: 
1 - 1940-41 mali raporlann 

tetkik ve kabulü. 
2 - idare he}·etlerinin ibrası, 

Dev le t , Demir y o il arı l ı an' 1 ar r 

tiç sene müddetle ve ı1çık arttınnıı ile kimya vcrilecekt.ir. Arttırma 3 - Yeni idare heyetinin İn-

.Muhammen bedeli (!1865) lira olan idare matbaasının bir senelik 
1htıyacı bulunan (9) kalem muhtelif klişe (2S/11/1941) cuma günü snat 
{15,30) on beş buçukta Uaydn1 paşada Gaı binası dahiliııdeki Komisyon 
taı afındnn kapalı z.arf URulile satın alınacaktır. 

Ru işe glrm"k i tlyoıılerin (664) lira (13) kuı-uşluk muvakkat temi~ 
nl\t ve kanunun tayln t•ttıği vesikalarla tekliflerini ıııuhlevl zarflarını 

ayni gfiıı saat ( 14.~JO l oı dürt otu?.!\ kndıu· Komisyon Reisli~ine verme
leri lazımdır. 

17/11/941 pazartesi günü saat 15 de Mılli J<:mlak Müdürlüğünde top. tihabı, • 
4 - Yeni nizamnamenin kalanacak olan Komisyonda yapılacak tıı. M uhaııınıcn senevi lca rı 150.-

bulü. 
lira, muvakkat teminatı 33 Ura 75 kuıuştuı. isteklilerin muvakkat tc- ı; _ Klübün sportif faaliyeti 
minattan maada sıhhat raporu, husnühal mazb.ıta ı ve mahkumıyetlerı hakkında umumi heyet azasının 

olmadığına dair vesika ibraz etmt'len muktczıdir. (9469) • dü~ünceleri. 
Bu iec aıt ,arttııınıeler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(9766) 

18.00 Program 

'BORSAi 
18 / 11/9'1 MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Madrid 100 Pl'zeta 12.80 
Stokho. 100 lav.Kr. 31.flO ---· 
ESHAM VE TAHVİLAT 

İkramiyeli yüz.de 5 1938 - .
Yüzrle 5 > l!l33 EıganıA.Il . C.'-. -

> 7 934Sıvas-Erzuıum 1 -.
> 7 • 2 ıli 7 -.

Anadolu Demlryolu ı ve 2 49.26 
Anadolu Mümessil. 46.50 
Tüı·k borcu 2 -.-
f ş Bankası nama -.-

1 
Mel'kez Bankası -.-l Şark değirnıcnleri -.-

liE orSI harici altın fiy.!!!_j 
Reşadiye 26 Lirn 16 Kf.. 
Kalın Beşibirlik 117 > 00 • 
Küiçc altın gramı . 3 > 52 > ................................................ 

Tasviri Efkir 
Nüebaaı (S) Ku?'aftur 

. . 1 Türki1111 Ha.rf9 
Abone ~t!raıtı ~in ~ 

Senelik •.........•. 1'00 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık •....•....• 760 > 1450 > 
Üç aylık .•.........• 400 > 800 > 
Biı· aylık ............ 160 > yoktur. 
DİKKA'r: 

Dercolunrnı:van evrak iade olu:un:ıa. 

İkincite,rin : Cama 

1:60 H. 
Şenııl 

24 

Güıa: 318 
14 

1357 
Ruml 

2 el tqrln 
1 

Kaşım 7 

Ezanl Vasatı 

s o s. o 
GGıMf 1Yarınkl) S6 J.. 47 
Öğl~ ,7 06 l ı Mi 
İklad.I J9 44 ' " J6 
Akp.a 1~ 00 16 52 
Yaba ıll S4 18 2ci 
lm • ...ı. \Yarıallll 12 13 S OS 

Sahibi : Z. T. EBÜZZIY A 
Neerlyat Müdürü : C. BABAN 

Buıldıiı 7er: M•t!Hı.cıi A'BUZZiYA 


