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Bu hafta çıkacak olan nüshaamda Fazıl 

Ahmet. Burhan Felek ve daha başka tanın_ 
mış imzalarla okuyucu larma güzel hir nüs

ha takdim etrnektediT. 

-
1 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkar, İstanbul 

Cuma 21 lkincitesrin l 94t . 

Uzak kaldığınız biitün 
/elô.ketleri düşünunuz ! 

JOUBERT 
(Şerhi 2 neı .. hifem.Uıde) 

~DUDU 
· I ntihabatın tek dereceli~ 

olması üzerinde hükiimet 
tetkikler yapıyor 

Ankara 20 (Hususi muhabirimizden telefonla) -

Libya 
harbi 

lngilizler 
90 kilometre 

ilerlediler 

----------

Mebtı5an intihap kanununda bazı tadilat retle ikinci müntehipler seçimine lüzum kal. 

yapılması kararlastırılmıfhr. Bu hususta yeni maksızın -daba teferrutlı olmakla beraber- mil. 

bir kanun liylhası hazırlanmaktadır. Bu mevzu- \et vekilleri, halklar tarafından doğrudan doğ. , ,, 
da birçok rnemleketlerde kabul edilmit ol~n in. l'Uya intihap edilecektir. 
tihap usulleri de te!kik olunınu~tur. Yenı me· 
busan intihap kanununda tek dereceli intihap Yeni layiha yakında Böyük Millet Meclisi-

. d d lmakta.dır Bu su- ne arzedilecektir. U5<Jlünün kabulü üzerm e uru • 
••• + •• o • y • • ••••••• o ............ \ 

4 
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Külli kuvvetler 
henüz karşılaşınadı, 
lngilizler 750 bin 
askerle hücuma 
devam ediyorlar 

Şekerin 

fiyatı 

artmıyacak / 
U lu.s gazetesi ,eker ~iyah~ın 

artacağı hakkındakı taY•a· 
ları tekzip ederek mesul maka. 
rnından aldığı malumata istina
den bu haberin tamamile asılsız 
olduğunu yazmakta imif. 

Gıda maddeleri hakkında her 
cün yapılan dedikodular waruınd_a 1 
teker fiyatının da artacagına daır 
latanbulda da rivayetler çıkığın· 
dan baber0mİz olmamakla bera. 
ber Ulusun -ker fiyalanmn de-

' T- • 
iifmİyeceğini kati surette. te?'ın 
etmesinden dolayı berkesm zıya
desile memnun olacaima tüphe 
yoktur. 

Seker de ekmek, pirinç. ya.ğ ve 
fa-:ulye gibi ana gıdalanmudan. 

Bulcar Ba,vekili F'dot 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

Moskova şiddetli 
bombardıman 

edildi 

BERUN 20 (A.A.) 
Alman orduları baskumandan-

lığının tebliği: . 

Şark cephesinde faaliyet ve ta
arruz harek~tleri muvaffekiyetle 
devam etmektt-dir. 

,.;lman tayyareleri Karadenizin 

KAHiRE, 20 (A.A.) 

re!ımi tebliğde şöylt! 
dt!nılrııektedfr; 

Vi · ın:ırı·~al Conyngham kuıııaııda
sındııki Kraliyet hava kuvvetlcu ta
o,ıf ıııdaıı ta!.;,·ıye crlıfcıı, Tunıg-cnt.?rııl 

Afrika cephesinde fngilizlerin harekete geçtiklerini lngiliz ve Amerikan kaynakları bildinnektedi.r. 
ler. Yukllıl'ldakl haritada l\lmr • Libya hududile taarnı2 ve müdafaa istikametleri gÖrünlT'ektedir. 

~ r Alan ('uııııınıdıam kum:uıdasın· 
ılakl inıpurıı•"duk ku,·vet!eı i 18 son
te~rııı 'alı:ıhı fecırde Solluıııuıı doğu

suudu Djeraboul'c kadaı uzanan Cy-
ı cııaıque ı<ahuınnda urnuıui ilel'ı lııı· 

ıekcte geçmı,tır. 

-
Sidl-Oıııaı"da Halfayadaki milwcr 

müdafaa ını>vzilerını tutan düşman 
kııvvı·tleı·ı uzerını.le !lrri lıir tazy;k ~t l 
tnthik eriilirk••ıı, H:inrilı, Cenubi .'\ f ._ 

· ı ikul.ı ve '\: cııı Zelıındal! kuvvetll'ı leO 
takVl)'e Nlılen ingilız :ııı hlı teşkı!. 
!eri Sidi-Oınar Cf!nııbun•l:ı hutluduO 
J<t>çmiş bulunuyordu. 

Bu bahıin diiier haberler• S. 3, 811 8 de f 

AFRiKA CEPHESISIN MEOOO CEZRİ 
ltalyanların 
ileri hareketi 

İngilizlerin 
ileri hareketi 

F'raııı;anm ma-ılup olncapı ku,. 1 - 9H ıtt~ı fllllle bımıber Mısırda 1 
fiyc'fe ırnlaşıld k'tnn ııo}~ra /tal- İ ııgılü. -nuıkııbıl to4rrıızu baş-

1111 9 (1 snıeaı ha:ı .. arımın ın mı- Larlı. 

<iC' l ı g lteı·ı 1.'t' Fransaya karlJI 2 - Aylarca "' ıdaf aa.da ko.ltJ'lt /.,.. 
Almımııa ilı bı,./ikıe harbe uilfa hıı1ıetleri, dn( ola:rak M-
171,.dı. rekeu geçerek b•ı hafkıda 

Almanların 

mukabil taarruzu 
- İt.o.lyanlrırı11. Binııazt onlerın 

deki W.'1.f1k tı~ı11etı 11.Urine 
Tro.bluaa Almıın piya.dı, m4> 

törlii 11e kavıı birlik/~ goıe 
deriüitği yolunda l&&Wlff au 
m~a bQfladı. 

ı- JW~,uo:-~:o:""f'~w.ıt~..._ .. 
bölgesinde Sovyel h•va ÜMenni 

dır. Bu ana gtdalar memlekette Hakkında Filofun 
ih tiya.ca kifaJ'el ed<?c:<!.k derce.ede 
mevcut oldukc:.a ve fiyatlan da beyana'• 
halkın tediye kudreti dışına çık. SOFYA 20 (A.A.) 
madıkça Amcrikaltntn dediği gi- Bulgar a1a11sı bildiriyor: 
bi harp 10 sene de devam etse Kralın parlamentoyu açı~ nuL 
Türkiye halkı yine zaruretten ana. ktö üzerinde yapılan mi.ızakt!rele-

1 bombardıman etmi~lerdir. Alınan 
hava teşekkiilleri merkez keııimin 
de ve \'< 1olkonın şarkımla nakli
ye trenlerine ve şimerı<lifer mü
nakalatına taarruz etmişlerdir. 

ıun kalır. rin nihayetlcnme,,j üzeıiı;ıe Ba.,.ve-
. l h b' Mo~kova şehri günı:lii.ı: vannm 

Vakıa Amerılta ının, ar ın on kil filoFun bu •Ün Mebusan Mec. J .... 

· h kk d ki k T ve infila,k borııhalarile kuvvetli &ene devam edeceğı ı:ı ın a üsinde söylediği nulu ta lirkiye-- k ım lıarebe tayyare! rınckn miirek 
ıözüne kimsenin inanacPgı yo • d n bahseden kısmın metni şu-
tur. Hatta bu zata hi tap etme~ dur: kep filolar tarafından bo9bd·dı-

d• Ç 1 b 1 b I map edilmjşıir. fırsatım bu\~bilıey ık ~ « e e 1
: 1 Diğer devletler e ~ün~~e et e. 

sen ya senenın ne oldugunu, ya / rimizden bahsetmeyı lu:lUmsuz Lenin~nıd cİvt\ıtnda ikı av fi. 
huL harbin ne olduğunu ~ilmiyor. gö_riiyorum. Çünkü bu nı~~ase losu, kaçmakta ol.ın b t} · ık bır 
sun derdik. On senelik harp betin, Kralın nutkıle gerrgı ka- Sovyet .Ilakliye te".'ekk.i.ıhinr. k,ıı ı 
iddiasmda Ame(ikankari müba· dar aydınlatılmış bulunmakt.1ciır. ya~ııkl.arı cesu:n.ıı,.. .. bır taarrnz 
liğa muhakka.k c>lmakla beraber~ Bununla beraber cenup doğu net.ıce:ı;ı~~e ~ekız _duşman tay.va-
b d f ki h b' d çen defakı Türkiye ile münas~bet 1 r.-ııı duşurmuşlerdıı. u e a ar ın e ge . komşumuz . . . 

açıldı ------
Hamlet davuı hakkında dün

kü nüsh~mııda çıkan yazıya müd
de;umumilik matbual k~ununun 
42 nci macı.desi hi;küm!erine mu
halif görmü, ve yazıyı buıt b r 
iş'ar şeklınde telakki etmiyerek 
h.,kkımn:ı.la yeni bir dava daha 
ikamf' -etmi~tir ıibi bir, hatta iki sene daha sür• (Duamı sahife 31 ıı-ütttn 5 dt) 8\1 bahsın dığer haberl•r• Sa 3, su 4 d• 

~n~ iht~li ~ltikçe ku~etlen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tnektedir. 

~ ltatyaııların ilen ha reketffl.I 

ı 
'idare eden Mart'ştıl 

CR,1ZİA.Vi 

2 - F'ra11sa müt11reke111 tm-:11laııtlık t 
fruı ııo11 ra 1 trılıw rıırı kıvş sırı ta 

110/11-a b ı }l(ls m kaldı ı·t '1 rly<ı 3 
kora<Ja Mıs r l 1 y ı lı d t(/ım
da t o Ak<i<:nızrl.4 Jnı• (ı;;. k>n·ı l'l · 

/enle çcı. afia. b trcl 
(Df'va•rı •a tfe 3. sut1111 ! d.•) 

İ'ltgıltılM'fft tleıri harekttf.tti Alıııtıtt mulaıbil taarl'!lzıımı 
icla.t·e tdtıı Gen ral 1 ıd-0 r• edtıt GenC"ral 

lf A llELL ROM.lfEL 

n )/{.Jaziııc ka.dır'I' olan lıiltioı. 2 - 1941 nfrmm bıııııııdı.ı , u ııyrı t 

Şlıı rılı A. fı·ıka111 ela zaptr.ttllcr onımde Almmı kıı tflert11ı 

- 811 mııkııbı/ h ıc mı ııctıce~"lnae 

Bıııdıcı fi. Toloruk ~.2. !Jc1 ıt 27 
ıhııelkııı ırı '116 nfl n.1et nmgazt 3 -
de • şıılıctl tn .apt clıldı. 

< Dtıramı ~ahl/e 3 sıılMı t d•J 

kaı lıııcıuıılora (ll'çtiıiı } alı ı ı 

oc dı. 
/1/, 

/U rrı • 11r ıı 

(D" a 1 al e 3 ıl nı " 

1 

Meshur Bismark: «Bir harbin 
başlayacağı gÜnÜ tayin etmek 
mümkündür ama, biteceği günü 
tayin kimsenin elinde değildir~ 
deıın's. Alm nyanın mukadde
ratını idare ettiği müddetçe mü· 
reltip ıurelte üç defa harp ilan 
eylemİf olan bu tecrübeli ıiyaset 
adamının harp hakkındaki bu 
•özü münaka,a kabul etmiyecek 

Bir giyip bin 
:W:•• • il~.. ~-- ,., .. • ., ....... ~i' ........ ____ _ 

~adar doğrudur. 

Nitekim bu acı hakikati, Bis
markuı takdirkan olan ,imdiki 
Alrnan Devlet Reisi M. Hitler 
tecrübe etmektedir. M. Hitler 
lehistana tecavüze karar verdiği 
~mi:\n bu tecavüzün fİmdiki gibi 
alabildiğine uzayacağını herhalde 
hesap etmemi, olmalıdır. Maa
h\afib Almanlann tedbir almak
taki ve her vaziyetin icaplanna 
llymaktaki kudretleri malum ve 
tnücerreb olduğundan harbin da-
ha uzım müddet d"vam etmek lh· 
iİnalleri karıı:ısında naçar kalmı
acakları tahmin olunabilir. YaL 
ız gerek muharip olsun, gerek 
arp harici veya bitaraf olsur 
Ü'iin m·ııetlerin, harbin uzadığı 
isbette de sıkıntılarının artaca
ındRn da hiç fÜphe etmemelidir. 
İ:- kere muharip milletler, ge· 
nlerde bizzat Alman Devlet 
e

0

!!İnİn de söylediği veçbile, sa. 
ayilerinin büyük kısmını harp 
rrıalitına tahsis etmişlerdir ve 
Ün Jt'e<;:tikçe tahsis eylemektedir. 
er. Hele Amerika da, sulh mu. 
avas:.ıtlığı edece2-in.e harp gaile. 
ine- kanşmıya karar v!;rdrğinden 

ri, muharip milletler arasında 
• la c;lurgunluk verecek surette 
ar •ilah imali yan~ı baflamışhr. 

T ASVlRt EFKAR 
(Dıvo-ı u.ht.ıe 3, ıütun 1 de) 

şükredelim I = Çörçil'in 

beyanatı 
8 inci orr:lu par1ak 

bir hareketle mühim 
mevziler işgal etti 

l • h l b • f lmpt:'1'atorlulc kuvvetleri 
gı azır anmış ır aarruza silahueteçhizat müsavatil• 

kış mani o/a maz Almanlarla ilk defa 

1 ı çarpışıyorlar 

Yazan: General Ali hsan SAB S LONDRA 20 <AA> 
ESKl ORDU KU.UAJ.l!JANLARJND.A.N 1 Ba~vekil ChUJchilJ Yakınşark. 

R u11yada 17 sonteşrindenberı ye- 1 daki muharebelerin de bilhassa şJd- taki lngiliz taa; ruzu hakkında A · 
ni bır Alınan taarruzu ınkı- detli olduğunu ve Kalinin cihetlerıne vam kamarasında beyanatta bu. 

şaf ctmektedır. Bu Laarruzun mih- (Devamı sahife S, siitun 6 da} ' lunarak ezcümle demiştir ki: 
rak noktaları Rostof, Voroneç, Mos- • «- Eminjm lci A\ am kamara. 

kova ve 1'ıkvln bolgelf'ı ıdır. Slvaa- _ı~"·it~ıt§ n tfHf Si Libya cephesırıdeki taarruz hak 
topol ve Leıııngrad rııuha:<ara muha- -~~ ~~=--_ ~- kmdaki resmi tebliği büyük lıır 
ı·ebeleu de devam etmel.tedır. Evvel- alaka ile okumuştur. Libyada 1 S 
kl günkıt Alınan tclılığı Şark cephe- o d sonteşrin sabahı şafakla beraber 
~ınde ycnı ınuvaffııkıyetlı tııarruzl~· ı r umu z umumi ileri yürüyüş başlamıstır. 
nn ilel'lenıckte olduğunu ve 15 bın K f • Uzun mesafeler katetmek ~ec-
esır alıııd ğını ve 171 zırhlı araba 1 er ç 1 b . . d b 1 

k urıyetın e u unan kuvvetleri.. 
tnhrıp edild ğlni so) lcıııı~tı. Dün ü • h 

1 hı
• • mızin areketleri müstesna addo-

tebliğ de bu t11arruz har~'-•'t erınm ta tt l iye e 1 unacak bir s.iddetli yağmurlarla 
muvaffakıyetle devan• ettığım bildir· 
ı:li, Bır Bol~e,· k h:dıP~ i ıR sonte~t'in- _ __ teehhüre uğramıştır. Fakat bu 

<le Tulııııın c: ı ulı l ~arki~ın<le Ru'I Düşman Tula ... e yağmurların sahil bölg~sinde çö-
kııvvetll'r nırı gt'r çekil:ııeğe ml'cbıır " le nazaran siddetli olduklan an-

1 "o/ k l k' J la"tlmaktadı~ ki, bu halin bizden k!lldıg-ını ve S O\ \ l't ıııudnfıııı hattın· ,,. ~ o o oms ua y ~ ziyade düşmanı zarara ugratmıf 
tla bır ıı:eılık acı hj';mı bil :iır•yorrlu. ile r l i y o r olması ihtimal dahilindedir. 18 

Kalıııııı ve \"o vko :ıırıs U:railıırın- I (YaZUt 8 U?ICÜ aahiffml.l.ıclş) {D•vamı saJı.ife 8, siıtuıı 6 de) 



Sahife: 2 

{GÜNÜN~!llJ' 
~ ~ . . 

SİYASİ ~AZIYET .. 
. . Kac!ıköyünde ı HAVACI LI 1\.----------•.' 

-soygunculuk MESELELER/ • ':'•sır hududunda 
(Vapı)nın • 

yenı vazif eteri 
Son zamanlarda sanat ve fikir alanında yeni ve hayırlı lapir. 

danmalara fllhit oluyoruz., ümidaizlik ve ,eia Twmeai icap 

eden fl!ıl'tlara rajmen geaç n ga.,,etli bamlel.-in, kendilerini ıu.. 
.ettirmek için cehd sarfe(melerini memleket hesabına memnuni
)'ede kaydetmeliyiz. 

Bu"Ün ilk nüshası elimize geçen on ~ cünlük (Yapı) mec
lllUasından bahsetmek istiyorum. 

Mimari, güzel sa•tlar, fikir ve kültür dersisi. halkan nefis aa
•tlar ridiaindeki avklerini ,ükaeltmek için. airaıfan eençlerin 
~arttıldan mecmua ... 

Her ıa.hikos"nde iJjfiğ~ gü:zefliğe, doiruluia müt•nccih 
b"r akı~ sezdiğimiz bu dergi bilbassa mimari üzerinde duruyor, 
o bahis ki, yeni kurulan Türkiyemizio müatakbel çebreai ~ birinci 
d~recede ehemmiyeti lıaizdir, bu vakfe öyle bayU'la bir mücade
lenin batlangıcıdır ki, zafer; Türk unatmın arasına itimadsızhk, 
bilR"°'sizlik yü:ziinden sokulan kozmopolit zevlı:smijinin sökülüp 
alılma11111 mucip olacaktır. 

(Yapı) yı yiikseltecek olan arkadaflanma temin eder:m lıi, 
~olr Jondacakl.r ve akıllarına gelmİyen zorluklarla kartıla.-cak. 
lıtnlll'. Akıl öfretmek kolaydır, hatta doktor bile çolı: defa ken
disinin riayet e mediği,eyleri hastalanna tav11iye eder, ben de itin 
'bu tarafına kaçac:ağım ve bu aorluklarla utra!mak için bir ilaç 
tavaiye edeceğim, sabır ve p:yret ! 

Bu iki kelime onu kullanabileceklerin elinde muvaffakiyetin 
mayım..-nc:uqvdur, ümid ediyorum ki. yeni değil, fakat temiz ve 
haldı bir davanın 1o1cu.su olan yapıcılar, bu tırrın kerametine er
dilıt• aonra bu davanm içine ıirmiflerclir. 

Cihad B4BAN 

Tefrika: taı-tc Yazan: KANDEMiR 

Kadınlar, 

onun 
çocuklar 
etrafını 

...................................... 
gibi co,mu,ıar, 

-rmıfiardı 

vak'as• ingiliz havacıllğı seri bir ~;.:g~ 
Hüviyeti mn""ul bir ~ahıs • k . f d . bir taarruz hareketine ba,Iadajını 

li\"' Y 11 o fevblade bir hadiae olarak haber 

:ı~ar!:~~~:~ıkı::~~ s u re e 1 n 1 ş a e 1 y r =~b~=~:-::;;;e.:r: 
1800 1iras1n1 ç a 1 d 1 :;~.imha olduğuna da ilin et-

s. kış hava bombarJıman/a,.ının şiddet, ıümul ve lesirleriıtl çok Bwıdan h.tka ilk defa fimdiki Evvelki gtın, Kadıköylbıde çok cü
retkıuane bir 90:yguneuluk vakası 

cereyan etmış, hiıvi) eti henüz anin· 
şılamıyan uzun boylu, kara kn!;lı, 

kara gözlü bir adam Kuşdilinde İf· 
lis sokağında 1 numarada oturan 
Aliieddln Işık'ın karısı evde yalnız 
bulunduğu bir aırada kapıyı çalmış 
ve kendısınin elektrik idaresi me
murlarından olduğunu aöyllyerek i
çeri giı miştir. 

Meçhul şahıs içeri girer girmez, 
Alacddinin kansı Bedianın üzerine 
atılmış ve kendisınl boğazını sıkm:ık 
suretile bayılttıktan sonra yukarı 

kata ı;ıkmış, sandıktaki 1800 lira ılc 

6 tane altın bilezik ve bir kol saatini 
çalaı ak kaçmıştır. 

Biraz sonra ıokaktan geçen bır 

komşu, evin kapısını açık görerek 
ıçerı girmiş ve Bedlayı baygın gö· 
ı unce polisi haberdar etmittir. 

1 
Kadıkoy lıfüddeiumumillğl ve za

bıta vakanın tahkikatına el koymuş, 
curetkıi.r soyguncuyu tiddetle araş· 

tırmı~·a başlamışttr. 

Zeynep Hatun 
konağı 

•rltırocak mühım ve resmi bir ifşa : /ngili~ hava kufJvetleri harpte ingili7. ve Alman kuvvet
lerinin yekd;ğerine müsavi suret. 

adetçe ve vasıfça Alman hava kuvvetlerine en azdan mü5 avidir. te tccbi:a cdilm·~ bulunduktan 

B u mühim Ü~ ChurchUJ'indir. • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • 0 • ımaller ile de arttınlmlf}ardı\-. Her halde Drf'llashklannı kaydet-
Bu müsavi hadde varmak ıçın Yaıan: Emekli Albay ıkı taraf ta gelecek uzun k1' gecele· mittir. Chuıııchill'e söre ili< hare-

) 1 nn hazırlıklı olatLk <"treceldcrdır. ket karfısında Mwr budundııki ıkl ııene sabırla ve bombalar atında M • SAKMAR '" .. " h 
ecıt Gnı nk Alman~ a vo gerekse İngfltere· a. sım kuvve .leri a.a .; munta.zır çalııılmıştır. Vakit vakit. bazı resmi • ~ ~ b '- k J '--• 

ağıztar sabırsızlanarak bu musava· , , • • •, • • • •. , , , , •. • •, , + ılo.? gece hava hucumları amnıısız bir ır vaKıa a'flSD1c wDUflardır. 
tın bir aene evvel vukubulacaKını • . . 1 1 I t.arıda başlamak arıfe!llndedir ve heı Mıar hududunda hücum yalnız 
Vaad etmi..ı...r ve İngillz hava kuv· ıaa sııtemine roğrafı vaııyct, ııı.rı • k tarafın da ve bılhassa bürfik şe ıkaraıdan olmamıı ayni zamanda 

~ teıe adalarına nazaran dah:ı z .e Akd · j--:ı· d. bü" ·• 
vetlerinın tay;ı;are adedi üzerinde lu ı leı ın buna kaı şı pasıf korunma enız oogaız ona.naıaaı !un 

nıuı<a.lttir. Almanlaı ın dıı gece bom· . . , dd k •- ·ı h"ld k" • t"hkA ı kasden mübalaj!alarda bulunınuşl<11; f lP.dbırleı ini azamı ııa e çı armış ı m;uvvetı e sa ı e ı ss ı aman 
dır. b:ııdı;n:ın ~ayyaıde~ın h ~u t~ne ıs •. ı 

1 
olduklnrınrlrı da hıc şiıphe yoktur. ve askeri mevkileri bombardıman 

h l'ktn1 ı1 ı>ı 
1
d kelrı vedço hı t lb·a ak vte 

11

1
2 Zamanım zııı ıned nl tnahürlennden ederels müdahalede bulunmuf. OnQmilzılr:ki kış aylarında avn u an ıınnı a e a a a ına' 

bombardımanlarının gerek şıddet nı b nsı de cba'n bmobnrdımanlannll tur. 
ıcnp eder. Hir defa lngıltcı e adaıa· 

ve gerek eümul ve devamını çok art- ı ına gece hava hucum arı bu ene karşı Belcdi!ıı·• lerın aldığı ve hemen Rmı:.dalıi harekatın arkasi 
tıracak olan bu müsavat acaba <logru pC'k az vııpılmı~.tır Şnrk cephe ınde ekı.cı lsı lin me hizmetıne ait olnn alınmaaa zmnanı eeldikçe barb"n 
mudur ve mahiyeti nasıldır'! Dı f:'ru· ciahı gece hava hucumları Lenıngrad P f korunma tedbırlerının dereccsı, sıklet merkezi Akdenize kaymak· 
ıuc..unu te·.ıt eden emareler vardır. halkın cin hava bombaı-clıınanlar~na •-ydı. ç::._La·· ıai-..IAı Afrikada 

... 3' ve Moskova gıbi bıı)uk şehırl!!ıe de- -
6 

... - ~ 
lıakıkatl çıplaklıuile bıldırmckt<'n knrşı yükııek manevıyatıdır> soz harekaA t irı"n _ -::.-:.. -rm· ha. "' vamlı, fakat ha!ıf hucunılaı taı-zında .,.... - ~-- _ 
çekinmiyen Churchill'in bu muhlm vapılmıştır. boş ..-eya manasız değildir. Çflnkfi valar mevıimi gelmİftir. Bw-ada 
haberi resmen ifşa etmesi başlı ba Buyuk bombardıman tu:varelerı. bunda tahribe karşı styanet ve ted- Almanlar muzaffer olduklara tak
ıma tereddutleri sılmcğe bile kifıdtr. nın ımiılının g-uç ve zam ı ıı t uhtaç b rlere rağmen vikı olacak insanca d"rde yalnaz Avrupanın ve Akde. 

Ayrıca hfıdi eler arasında araştır· olmaıu ıluşlln·ıım ğe d ~er. Övlc tah· zayıat ve maıldi tahribata karG<J da nizin değil bütün Afrikanın ve 
malar yaparsak bu musavatı tcyıt m n rdıvoruz kı A 'nınn f?C'cc lıomb r. garbi Asyanın da mukadderatına 
d k 1 b 1 kta -'a .... uçluK .,,ı.a11evt.,at milndenııçtır. e ece emare er u nıa " "' ılıman tayyareleri bu . ene buvuk za. " bakim olacaklardı. 

,.nkm...n ... Yalnız mühim olan rıokt.a l btl •ki · M•cı't "A r.·•tAR 
"" - ... - vıat vermemış er ve ı ıı venı ' '' nır Almanlann bu dü,ündiilderini 
şudur ki adet müsavatında lhliyııt iyice takdir eden a...wzıer daha 
tayyareler dahil midir? Bu müsavat 
ı1(' yalnız birinci hat tayyarelerı mı Bir y iyi p bin • • evveı davranmak için geceli ıün-
kastedilmııtir, Barıu11 umumi ve s ur 1yen1 n düzlü hazU'lanıyorlardı. 

Akdenizde dahi İngiliz donan-2 000 .._1 .1.. __ • le ~ ğ müphem kalmıştır. •• k d ı · ! 
• nueo.nın O •u• a Bu müsavat yalnız brlnci hat tay· Ş U r e e J m muı bir tarafan lrencli naldiyab· 

binanın ba a;ırlılı yarelerlne ait olsa dahi Royal Aır na himaye ederken diier taraftan 
, __ JJ_ JI. I ld Force'un sulh nmanmda bile '1c 100 b •• •• k t b Lı°bya ile mGnakal~ yapan lıer. 

Filba]uka, bllDUD gibi birçok 7er. , tep ap&, Çarlık (1aaJtr 7apmal) Dll IUu.IUl'tlllUgGCO.. an 1111 I uy 1 z 1 r a 1 vanlan ye miinferİt --:I-.: ta• 
ıhtıyatla çalıştığı halde harp zama· u 1 •~ 

lerde koylü kadınlar ve kızlar, bu dıyecekti. Yılda bir defacık olsun bir Belediye Fen Heyeti mühendısleri, nında bu ihtiyat nlsbetinin bundan ciae çallflyordu. İoRiliz donanma-
ugm ıulann •iibarek Turkistan top doktor cönderDip w, Adet yerini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa.· aşağı olmayıp en azdan iki misli ol· auun faaliyeti o "-el... artmlfb ki 
ıaiının lıer tarafından toplaflp ce· bulsun diye hastalara balrtırılaa, kültesinin bulunduğu (Zeynep Ha- maııı kuvvetle muhtemeldir. (Btritıot _.,._ ..._, 1 anlatılacak sıyasl hali lııaldı :1 lııi nihayet AJm.n tahtelbahirleri 
tirdlkleri irili aiakh altın parçalat'ı. Çarlık mini illi olacaktı. Şa halde tun) konağını tetkik etmişlerdir. Luft Waffe'nin yani Alman hava B t bunu .oruyorsunuz. Sunye ugitn Akdenize girerek miida1'aleJe lü.. 

B kabahati aaıl bl 6.x.A Ç rhktan uzağız. una gore. ıengın or a ve denıze dusmus bir adam gibı çaba· •ı itte, böJle toplarlardı. a parea- n 1 •• a 2000 talebenin okuduğu bu bina- kuvvetlerinin bu nisbetlerden daha f k ı k ti h lk ıı: · · zum görmiiflerdir. 
· d E •rt 1 1 "kü 11 ır 0 ma zere a uç ısına •Y· hyor. Dır taraftan cDe Gaulle> ta· Jann içinde yumruk kad:ırlan, hatti zıya e mı er n omuz anna ço - nın, bu kadar ağırlığı kaldıramıya· fazla ihtiyat tayyarelerle çalıştı<Pı ı .... · f d o t B ··-~ f--ı.:.. -"' _._ R -• 

• 1 de"ll · "' rı mıtı ve uU iıç sını içın e ç nev raftarları dl<Pe.r taraftan .ln00ılısler, a JllMleD •..- ru. o,,. .. daha çok biiyüklerj bulunurdu. yor, oy e e mı cak bir durumda olduğu tetkikler ao- kabul ve farz edilse dahi Almanların k b ı dil Ur H f h lk " .. ta · · · L-A.-1~ -
un a u e mış • et" aını a • diğer taraftan da Suriye Cömhuri· 11are ıemw-an uaunau... ve Koyluler bu par"altın alıp, her Enver Paşa bir müddet auatuktan nunda anlaşılmıştır. -re'k g"""n ıene İngiltere adalarına bl k b 

1 1 
• M la __ u L- hl d 

" .,.~ ~ .... ~ tan r ışının ır avı a a aragı un yctı; halk kıme ve neye bağlanaca· a ya ..-.ı -rp :att llllDID a 
ko. ele bulunan Buhara emlrinin ae. sonra, yine, 'kendi kendine söyler Mahendislcrin bu hususta hazl'?'la- karı,ı yaptıkları snindllz ve gece de· miktarı 2,5 kılo olarak tcsbıt edil • ğ'ını bilmıyor.> buara airatıldıia nualümdlB'. ln-
kitçılarma götilrurler. Onlar da yüz. gibi devam etti: mış oldukları rapor, bir karar alın· vamlı hava akınlarında kaybettıkt,.ı·ı mıştir 2,5 klo unu hır aya taksım e. gilizler son bir tedbir olarak İftl. 
de kırkını alıp altmtşını kenclilerıne _ Fakat •.. hayır, eğeı· Petershurg mak uzere Maarif Vekaletine gön· tayyareler ve gerekse son defa Rııs ılersck ı:uıııie s4 gram ısabet etmek. Muıtarııı Suriyenin muztarlp mu. paratorluk umumi erkimbarbiye. 
iade ederlerdi. Vakıü bu parçalar saf hükumeti buradaki halkı insan ye- derilmiştir. cephesindeki tayyare zayiatı du~ ı. terlır Bir lııun içın ~ünde 84 gram harrırı yuı rlumuza büyilk bır tetkik sini de deiiftinnltler ye İt batına 
altm dcğıldı. Knrı,ıktı ama, yine al. rine koysaydı, o da biraz alakadar j nulürse temin edilen mtiRavatın ıh· l'kmek dışının kovı:guna bile yet· 1 seyahatı l"apmak üzere ıkl ay evvel daha genç ve faal erkanıharp za. 
tındı. Koylunün elinde kalan bu par_ olur, hiç olmazsa aklı başında, halkı z i y a . G u·· n 1 tiyat tayyarelerine de ışiinıil olduf.rı.ı· mez.t gclnı~. Turkıyede ıkı ~y daha do· ı bitleri getinn;uerdir. Son haZll'• 
fa ar da, koop atıf vesaire gibi teş. seven, dürüst ve vicdanlı insanları J nu kabul etmek hata sayılmaz kana· Surıveıi n.ı.ı hıman nıulınrrır bun· la tıktım sonra yapac:ıgı tetkiklere lık olarak da irıgiltereden Mısıra 
k !at mevcut olmadığından yine kur· Emir seçerdi. Şu halde... • • atınrleyiz. ları ık n p k uzgun bır hal al· lstınadeıı OOOO) ıınhı!ellkrl cYenk ı 1 halisüddem logili.ı efradı getiril-
naz, açıkgöz ve madrabaz kodaman-! Ve başını çevirerek sordu: Vere S e S) fi) 0 1 Bu müsavatın ilk fiili eserı olarak mış, ıztııabını aıılatamt)an in anla- Tuık ye> ad le bır eser ~azı ıyaca 0 lmiftir. Bunun için Churchill son 
ların elıne geçerdi. • _ Çar, bu Em·ırlerı görlir, tanır, d . 7 /8 ıkinciteşrin 941 ı:eceı1ı Almanva- rın d, 11 , zunclekı damarları şiş· tır. Sur y il muhaıı lr u eserınde, bar-'- hn. •• •• d ~-A İ gil t >J ava 1 1 b b d Tu k mıll tınin 18 yılda başaıdığı ~e • ~n onun ~ neınu n • Enver Pa•a bu manzara karczısında onlaı la konU"Ur muydu hiç? a ç 1g1 ya karşı yapı an gece om ar ımıın· mışti Sıırlyenın lll)'llSİ manzarasını terelı in•ılızl r oldncnn•u ehem 

tf' re duRmuRtü. Cevap verdım: Doktor Ziya Günün emval ve <'tmesi göııt(!rilebllir. Bu rakamlar anlatma nı ı·ıca ettığım Celaleildın bunları tevsık edecek re.imlerle tez- mıyetle !kaydetm1fhr. lngilız d. 
" " " larına 600 : 800 tayyarenin ış 1 "ilk bu ük 1 terden bııhsedecek, kıtabını 1 . .... ~ . :-e-· . • 

Da •ı ta•ı altın olan cennet yurt, - Yılda bır defa Paşam... Her (""'· O . D 1 1 j 1 1 Avf, ıç1nl çekerek: yın cdcc~ku·r. radıru cenubi Afrilmla. Avust.ra.1-. 
" em uıni niveraıte ve ari.ışşa- geçen aene A man arın nırı tere aı •· L 1 al H 1 d d Y k ki 'b ) k 1 ene muayyen bır '•unde Kırımın c- Ah 1 •• azizlnı, dcdı. Onun artık yala, Yeni Ze and ı ve ant ı • 

01 
u. az a sız a mış... 6 faka namına idare edec•k olan !arına karşı yaptıkları devamlı a~ır 

S d k kö~lü kadınlarclan me.,.hur savfıyeai Yaltara giden Çar, 1 d 11 kl Memleketimiz hakkında esaslı ka· kıtalar t;kıp" etmiftir, ııra, or it 
1 1 

"' tesia idare heyetinin tesisinin tescı hücum ar a ku andı arı tn)Yare a· 1 hl l J kd b 1 Ko d rd orada mutantan merasimde bır çok """"------------.......... naat ara sa P "ıııı sayın mcs e. aş: Şı"mdı"lcı" L--te L-111" İn-.·ı:..t•r-r )anına ça.ır ı, ona so u: lı ve vakı" ı"tı"razların rcddı" hak. dedine çok vaklaşmııttr. r ~ T k di h. b" 11 t' _,. iNi. ''" ~ "' 
K Ü n... kte d bQyüklerl kabul ederdi. İşte o me. 1 rl . . j c- ur ·ı:ı e, yor• ıc ıı· nıı e ın 1 1 b • 1 • ---•-•-......1• 

) noaue rne p, me rcse kında açılan davaya Asliye Üçün. Mıster Chun·hill'ın ifa esınl teyıt A J A k • ı lh d 1 1 1 d""f le Aman ar oy ö ÇÜf~d'. 
v~r mı? yanda Buhara ve Hıyve Emirleri de 1·11 t hU a a ) e tar ın e mı; ıne asa tesa u e ını Cburchill Maaır budud·-..ıaki mu. 
" cü Hukukta bakıyordu. edecek en kuvvetli de 1 er ıse eza r kiın olmıyacak çok büyük hfu·ıkalıu· W1'I 

- 'Kim yapacak ki olsun!.. bulunurdu. Bugün de asliy~ altıncı hukuk etmekte gecikmiyecektir. Almnnyayıı k J 1 ynı atmıştır. Tül'k milleti, Ebedi harr.beden fİmdiki llarbin bütün 
- Hilkılmet yok muydu burada? Paşa, baeını salladı: mahkemesinde Zıya Gün verese karşı ayni kuvvet ve şıddeUf' tievamlı a r ş 1 anan ! Şefi At:ıturk ve Mlllt Şefi İnönü il<' mecrasam deiiftireeek f .. kalide 
_ Bir zekitçıaı vardı, hukümetin.. - Evet, evet hatırladım, diyordu, sinin, vasiyetnamenin ibtalj için ağır hilcumlar tekerrür ve devam e· ne kadar Bğilnse azdır. Asırların neticeler bekliyor, lbtimal Al· 

Sade elimizde ne bulursa alır, götü- hatırladım. Hattı bir aene Talat Pa_ açmış oldukları davaya başlana. derek olursa Royal Air Force'un ha- 1 hı• r konferans ıcerslne zoı sıgdırılncak büyük inkı· manian burada iyice ~gul ec1 .. 
nırdil. Bir cOlıı ta bqka adamları şa da Çarı orada ziyaret etmişti. caktır. Bu dava tesa idare heye· kıkaten Almanların Luft Waffe'alne lipları 18 yılda akıllara durgunluk rck Rualanı yüklerini tahfif İçİD 
,,.rdı onun, üst yanını da onlar sırt. - İ~te emirler, Çarla orada, fakat ti namına mar~f hukukçulanmız. ndetçe ve vasıfça müsavi bır hadıle 1 __ -~ verecek bir ıüratle yaptı. cYenı Tür. Afrikada Almanlara karp bir 
layıp giderlerdi, bi&e bir ,ey komaı- nihayet iki üç dakikacık g6röf(irler, dan av~kat Refik Gorban bulu. geld ğlne inanmamaj'a ve bunda te· I kıye, dünya milletlerinin &mek ittı· cephe açddıi- emin ....- iate. 
lardı Pap.m... belki de tek likınb etmeden, yerle. nacaktır. reddut etmeğe bir sebep kalmaz. A r ... d .. ' 1 m 1 z haz edeceklerı bir lrnvm Ye kudret .m,tir. 

Dır ihtıyar kadın ela kendini tuta. 
aıyarak Papya yaklqmıştı: 

- Canım sana kurban Pqam .. 
l!alimlıi bllmeı gibi konu,ma. Mek
tep medttse diyorsun, ondan vazgeç. 
tık biz, hani (doktor, doktor) derler, 
adını lşitıp dururuz, dertleri iyl 
eden birt varmıı. bak bu yaıa ıre]dim, 
onun bile yüzünü sörmedim ben. Ne 
ben. ne atam, ne anam hıçbirimiz 
rormP.dfk .•• 

PRfanın ~!eri dolu dolu olmue.. : 
- Hepsi geçecek, kurtulacakııınız, 

•er ŞE>ye kavuıacaksınız... ..• Müca. 
hitleriniıin satlıfına, z.afe:re dua e.. 
din. ln,allah pek yakında buraları 
mekteplerle, yollarla, hastanelerle, 
k şlalaıla, koprülerle, oimendi!e:rlc 
bezenecek, mes\lt ve bahtiyar ola. 
cakBlnız, az yurdunuzun aahıbi ola-
ca'ksınız nınem ..• 

Dıyerek atını sfirilyordu. Kadınlar, 
toeuklar gibi coşmuşlar, onun etrafı. 
nı sarmışlar, hep bir ağızdan batırı
yorlardı: 

- Yaşa, yaşa ... Kop (çok) yaşa 
Enver Paşa! .• 

Paşa yine darda •• eon derece he. 
yecan içinde: 

- Hayır, hayır kardetlerlm, yal
nız bana deifl, biltun Türklere, istik_ 
lal, şeref ve hürriyet için ailiha aa
rılmıt olan biltün Tilrklere yap de. 
ylnh. 

Sonra, bu aalıaeyi seyre daha :fazla 
dayanamıYormuı gibi, atını aflrdO, 
dort naJa oradan uzaklqtı. Bir aaat 
kadar cittikten aonra bir &taç altın
da mola YWriyorduk. Buraya celince. 
ye kadar hiç aj7.ını açmamıı olan 
Pata hılli aeuiz va dalgındı. Biz de, 
onun teeS1ü:rüne saygı ~stererek 
S1111uyorduk. Nihayet hazin bir aeale 
konuıtu : 

re kadar eğilip nli.mladıktan sonra Ştıpheaiadir k1 bu hücumlar.a ittı Peyami Safayı kaynağıdır. Styasetindeld dftrftstt, Mmr •adachmda ...... FM hi-
yanından çıkarlardı. 2.000 Jı•raJık rik edecek tayyarelerin adedi arttık. kalabahk bir k6lt0r ve ekonomi hayatındaki b6· 1iill _...,...,_. R~ iPm iN-

- Bir merasimden ibaret... ça ve hücumlar devam eyledık~e yOk baprılarıle bizim gibi Şnk mil yük bir fa)'«ia ptirmeei melhua 
- Yalnız o kadar defil Pqam; f Royal Air Force'un zayiatı da ıır· kUtle dlnledl letlerlne örnek olacak kadar ileri ve detiWir. Fllkat harWn .. -tieeei 

Emtrler buradan sıderlerken, Çarla.. bir mani atura tacaktrr ve hatti Almanların ıree" ·--- llerlemek yolwıdadır. Suriyeliler Chucbill'in bekled'.ği tekilde olur. 
rf ._ _ _.11 h d. hücumlarında ~rdlkleri zayiattan 1 fıırkleri kardet gibi ııeverler. <Yer 1 aa ..:........aiki harbin -am üae-

ra milyonlar dete Ddeaı,-- e ı. •• •• h t daha fazla olmak üzere·. çu·nkü "8· Dün ak•am Beyoğlu Halkevln. ,....... --" 
v Turkıye• modem bankacıl ığı, ya. mele .. ··pL--!- _._ müeelİI' ola. yeler ı?Ötürurlerdl. Buna mecbur idi· curumm eş u u hllden ıtıba:ren Almanya i"erilerıne de Peyami Sala cCemıyet ve UZ• - ~ 

!er. Altın, ınc , pır anta, an a... kadın bırlılrl arkasınca mftteaddıt vıyeb mevzulu konteranaını ka· ..-· ı ı tik ... j hancı sernıa~·eyl hudut harici yap. --Ltar. 
Bütün bir aene halktan toplanan en Fiyat Murakabe teşkilatı dün labalık hır dınlevıcı kuUesı onlin- mıya muvaffak olan kudretli ve isa Amer;Jramn •arbi Afrlı97a or. 

hatlar hallnde ıııralanmış Alman ın{ı IJntJI goı uşleri ve hareketJerl, yur dlt •o""nd-:Je•t., ... bb:.ı.. ..a--a· kıymetli fe)'lerin bir k11mını kendi- 2000 liralık bır manıfntura dır. dııfaa barajlarını geçmek zorluğu de vennıştır. Arkadaşımız 12 asır " ........ -,- ... """'~ 
1 · d kta d"ğ k .. h d 1 d I dun dört yanında tüten baclllarilı> _....1..t..._-ldı'r, F--·· L•••·"'meti" enne ayır ı n sonra ı er ısmını mu meş u u yapmış ar ır . vıııdır. Alnıanvadııki mevcuda ıllve. cianberl cemı\et ve u:ıı:vıyct aıa anuıı ......... • ... _ nusu 
Çarlara (hediye) etmiye Emirler mec Sultanhamam Cihan manifa· ten ~anaını suıetıle elıne R'ecen hıı· sında mi.ınn fl.ı t goıen fılozo n maarifınde, kıyafette n dtğer bun11 bütün ,imali Afrika nriistemleke 
burdular. tura pazan sahibi Avram Eraaul- vııva karşı emnivct müdafaa ıtlih· rın, ıçtlma, atçıların. ıktısa çın milmasıl çok milhım alanlarda yap. I impanıtorlutunu kaybetmek teh-

Enver Paşa birdenbire yeri-nden di yüksek fiyatla muhını miktar- lannın kuvvetli ve muteaddlt bara, nn fıl.ırlerını hülisa etmte 'le ttı;rı b6ytık devrimlerıle cidden eok Jikesi il~ k&rfılafabilir. Bunun 
doğnılda: da manifatura satarken yakalan. hatlannı tesıse faılasıle musaıt ol· bundan soıırn fell'efedt>, !IO yoloji takdire ve t.akdlse lh·ktır. Eııenmd M11resal Pehain buradftlri vaziveti 

- Tamam.. dedı. Şimdi anlqıldı rnıttır. Suçlu tutulan z.abıtlarla durrunda 'Şfiphe edılcmez Gerek Fe· ıie, PN koln de. bı) cı!oıl le. tabı bil tun bunları liiyıkı ·Vei;hıle anlatmı· I Harbiye Nazm Huntzingerle tet-
iş: Demek ki, bu zavallı halkın lce- birlikte adliyeye teslim edilmiş- emenk ve Belçika ve hemen bunun bette ve ıku tt" meknnlht fl r • . . kik ,.ttirmiıti Avdetle Narınn 

k a, Surıyeli kardeşlenmı hak ve ada . 1-'.rb ol !!-.- • sesinden, sırtından, alınterindcn çı. lir. \!'e ndekı Rhur havzası vr nıhav t 1 ş ın t<'r d le! gmt anlatmıştır. bır kasaya 
11

u an maaı u_,nne 
kan paralar, köprü, mektep, ha tane Bundan ba,ka Havuzlu hnnda Beılıne kadaı devanı eden dl(:"er ının- Fevknlade ıct, hOrrı~ct ve med('n )et soluna ge- fimdi de Amiral Plattonu buraya 
vesaire yapılacağına birbirinden za- filipo L..-vi dolma kalem ihtıka- takalar üıcrme ı;:-elecek tayyareler tırecek ve onları hakikat cüneşine göndenniftİt' . Şimalt Afnkaldald 
llm emirlerle Çarlar ara ında taksim rından Anadolu pazarı sahıbı mutlaka bnrnj hatlarını aşmak mec 1 hamn.da muhnrrırın ula tıı acak yolu go~tenneğe çalı~a- fevkalade murahhas ve Cezayir 
ediiiyormue... !astık ihtikarından suç-lu o'arak bm ıyctınd~dırler. 1 vgreneceksınız. cagım.> _r .._ 

(D ) dl ·ı · 1 d · Al h a.ya kar,ı tıd • .ı Selim c4v't Taliai General Weyaa.ndan a:ıaı u. evamı tıM a ıyeye ven mıt eı ır. ınanyanın av m a. '> •"' .. , • 

Ed•bl roman: 47 Yazan: Sermed TALAY 

Yazıhanenin nziyeti, hiçbir ıey ı nacaktı. Cafıır Efendi, faiscilik ıarıa. 
g6aterdıti )'Oktu. İçl bir drti hırda. dını reddederken, o kadar eıddi, o 
vatla dolu, söZcöz6 görmez, kartal kadar kat'i komıtuyordu !. 
va•uile tavuk kümeai aruı bir 7er, Fer.had, vücudunu buz gibi acıtuk 
orada yapılan it hakkında hiç kim- bır t.er kapladığını hiuetti. Cafer 
ıeye hiçbir ani fikir •eremezdi. Bu efendi, o pinti halile taban tabana 
yazıhaneyi ve buranın sahibi olan r.ıd öyle kat'i tııir llunla konu,u7or
Cafer efendiyi sönınler, olsa olaa, du ki, içinde bulunduğu odanın oüp· 
bu izbede kalp para basıldığt, hırsız heli perişanlığı olmasa, adarncaiısın 
yataklığı edildığl, adaın boğazlandtğı hakıkaten dürüst bir ticaretle met
nev'inden bir intiba edlnebilirlercl1. gul olduiuna inanmamak itten büe 

Eğer, Ferhat, amcasından, Cafer detildı. Fakat, bu alaca karanlığı 
Efendi hakkında kat'i mal imat al- dolduı an qya dokıintıia6 lçınde, alı· 
mamıı, b.luat babaaının bu adamla nıp satılmağa 1arar nevıden IJiebır 
ötedenberi it 7aptıfını duymamış ol. şey buluıuaamaaı, hOanilnlyete yer 

nı kıran kat'i sözünü ıiıyledikten 

sonra yine lskemlesıne yaslanmıı. 

murakabeye dalan bır deıviı, mıskın· 
1 ğıle gozlerlnl yarı kapayıp, sus. 
muştu. 

Ferhad. ışı yanlıı tuttuğunu anlar 
ıdbl olmuştu. Hıç tanımadıjrı bır a· 
damın karşısına çıkıp, lum olduğunu 
ıoylemeden faizle ödünç para lat.e
mek, bilhassa mürabahacı ruhlu bır 
ınsan ü:ıeı ınde, elbette fena tesır ya
pacaktı. Fazla olarak, kendiaınJ tav
sıye edenın ismini de aöylememlf, 
Cafer e:tendıyi hır de bu yüzden fÜP· 
heye duıürmüıtö. 

Olan olmuı, mllraca.atlne red ~ 
vahı •enlmııti. Amcasının tani1..a· 
nı bir tarafa bırakıp. babasının ıia
mıni söylene birfıey kaybetmit ohaı· 
raeaktı. Battl, lııımbilir, belki de ela. 
ha iyi bir netice alırdı 

- lstcıligını para 
ğlldı, dedl, ufak bır 

edecektım 

çok bırş~y ıte-ı paıayı veı·ıncmek için sebep kalmı • 
miktar ıatılu·aı yordu. ralnız, diğer tehlikeli 'laziye

tı linlemek, yani F'erhada verecelri 
Ca.fer efendı, naslı nulı, gl5zlerını parayı sağlama bağlamak meselesi 

açtı: kalıyordu. 

- Mesele paranın miktarında de
tıl Ben bu iıle zaten metgul olma· 
dığım ıçin. ha az para ıatemlşıınlz, 
ha ~ok para, farkı yok. Asım da •• 
remem, çoj'nnu da. 

Ferhad, a.u cevabı ııitaemiı stbl, 
devam etti. 

- Ellı llraya ihtiyacım nrdı. Ba 
kadar bır paraJI tedank etmek ıl&ln 
ıçın eü; blrwey detildir. Falzı ne ka
dar tutana •erecetim. Uzun dde de 
ıııtemlyorum Bır ay eonra ödenecek 
btr paradır, bu. lltiıtacel bir 1fe 
sarfedecetım ıçın bu çareye ıatiraca. 

at tıdı1orum. Malum J'&, denise dü,en 
yıl .. ııa arılır derler. 

Kollarını masaya dayadı, öne doğ
ıru eğildi. Ma.amafih ihtiyatı elden 
bırakmıyordu. 

- Makaadımı aıalatamadım, dedi. 
Size benım adresimi veren bir yan· 
lıtlık )'llpmı,. Ben faizle para ver
mem, bu muhakkak. Yalnıs, s(irtiyo
rum kı, sıkı.tık vu17ettıaainia ... 

- Hem ne kadar. 
- Tamam. Bundan doları, eise 

bir hizmet etmek isterim. 
- Tetekkür ederim. Beni minnet· 1 

tar bırakırsınız. 

bu iflerle sıkı alakadardır. 
Muharrem Feyzi TOGA Y 

rlll•UllHlltlMllnH .. lnMHl .. llHllltllltll•l l lUI! 

r; Vecizelerin şerhi i 
...,.. .......................... """"""'"''''"'''''": 

u • .ıc. lcaldıiınıs 6ii· 
til11 /•1'icetleri tliişiinii· 

ni.J JOUBERT 
Meaut olmak lein içindi! balun. 

dutunuz vaziyetin hakiki mahı· 

yetini lclrlk etmeniz lbımdır. B u 
da keııdJalzl ısuurun 51çillenne 
vurarak muhitlnizle mukayeee et
ınekle mtlmktln olur. 

- Gördlln6z detll mi, zavalhlann 
laaJtnil ... Peki bunun aebebi nedir? 
Haydi diyelim ki Çar idaresi zatım. 
dl, mftstebitti, binaenalPyh halkın 
~ ~lsın istemiyordu. Fakat bu ıaydı, bu esrarengiz mahlukun, cbuı_ 

lıııı·akmıyor, Cafer efendinin )'aptığı 

Işın mahiyetı bakkmda kolayca fikir 
•enyorda. 

Bqka btt' mesele daha nrdı. Bore 
!anmak istediti paranı-n mılııtanm 
söylememişti. S6ylene, bunun da te
siri olmalıı ihtımaU yok değildi. 

Cafer efenriı, Ferbadın, bu tılerde 
toy oldatun11 derhal anlamıttı. M-.. 
leti olan .!izli alı,.erloın Walikell 
cepheslle alakadar bir ahte mtitten 
ka1"1ısında bulunmadıtını baylece .. 
mia olduktan .. nra. onun iııtedl.iı j 

- Estatfu:rullah ı Biribirimiıe 
yardım etmek inaani vazife. Y alnu., 
dedilim gibi, ben kendim, az veya 
çok '*ra verecek kadar bol aemuıye 
ııahlbi dejfüm. Bir tanıdı11m vardır. 

Vaktile bu iti yapardı. Bir defa kerı
dlaile c6rti,eyim. Ejer ruı ohıraa, 
ondan belki birwe1 alablliris. 

He.,eyin beteri Tardır. Bu dü
şünce sizi bir tevekkül felsefesı· 
ne göttlrtlr. Belki bu kadan faz
ladır. Fakat herte)'fn haklld lç
y0z6nti, haklkt mahlyetlni bilmek 
te lftsumludur. ICendlnld te•ek· 
kOltn silrflkleylci alnnt1aına kap. 
tırmadan rahımasda memnmd1et 
aJ1UM(1racak balleri bulup çıkar

man• bndiniu lııa'11 Adli <Olmn halkın ba,ında &ulanan Buhara bütin batk.a» diye tarif ettiği ltirıin 

•iri buralarda koprö yapta, mf'k. j mahly~tını merak edecek, soı.ilne ina- Adam, delikanlının bitin oeaaretı. 
Cafer efendıyl aykndan uyandır· 

ma.k vehmilı, korka korka: 
Şhndı o zatla söMlşebillr miyiz? 

(,,...,._ 'Dtır) 
ı:r.ı icap ettirir. 
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KAN DAVASI 
Dün Bey o ğ 1 unda tüyler ürpertici 

bir cinayet meydana çıkarıldı 

İstanbul :ı:abıtası, Beyoğlunda ve J>ir ara eski köy arkadaşların
lstikl&l caddcsınde Lebon pasta· dan M"hmede de tesdüf ederek 
han • . karşı!'<ında bulunan Ak. hep birden Haydarın evine git-

t 
esınıtnmanıncla bundnn 20 gün mi~ler ve bir müddet de orada iç_ 

ar apar ı l .. . • b' 
1 · l nen ıüy er urperUcı ır nnşlerdir. 

evve JŞ e ka zl 
• t" meydana çı rmıştır. Cı- Fakat biraz sonra fa a İç· 

cınaye ı E . H d H H ( failleri rzıncıının ergep ıii'.,rin en üseyin 51;ı:mış ve ay-

TASVİRi EFKAR 

Libya harbi r SOVYET 
,, .... .uu..u. ....ı Akdenizde ' t b ı · w • 

lNGILIZ HA VA TEBUC/ e J g J 
Kahıre, 20 (A.A.) - Ortaşarlt in- b Q t l 7 l / Q R MOSKOVA 20 (A.A. 

giliz hava kuvvetleri umıımt karar- Sovyet. tebliği: 

gihının tebliği= M i h v e r 19 •ontetrinde ku-.vetlerirniz 
Dün CyrenaJque üzerinde taarruz- bütün cephe boyunca düfmanla 

lar esnasında 18 düşman tayyaresi • ı • çarpışmıtlardır. Muharebeler bil 
tahrip edil~ir. Dennin yolunda hır g e m l 6 T l hassa Don nehri üz.erinde, Ros· 
motörJü nakliye kolu monffakıyetle tofta, Kalinin ve Volokolomsk 
mitı-alyö.zı ateşine tululıııuştur. 1 kesimlerinde çok fl.ddeUi olmu". 
İngiln hava kuvvetleri 1'7/18 son- LOı\'DRA, 20 (A.A.) Y 

Denizaltılarımız Akdenlsde düş tur. Kuvvetlerimiz. düşman ta
teşrln ~i yeniden Napoll ve 

Sahife: 3 

(~: __ A __ sk-=e=r=i==V=~=z~ı-·y_e_t __ J 
Rusyada yeni 
Alman taarruzu 
Yazan: General Ali Ihsan Sabis 

ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

(Birinci sa.Jı.i/edrn devam) ime mukabil taarrur. yapmışlar n 
· ·ı hu dl! biz tcdbirlenmizdeki noksan 

Alman ihtiyat kunetlermin getırı • . kil .v. eclıur ol 
d""" i R tebl" ri ı.lkretmcktcydı. &chcl>Ue, gen çc ın"ı:.e 111 

• 
ı mnnın iaşe gemilerine kal'fol mu· arruzlarını püskürtmüştür. Düş-

Brrndiziye taarruz etmi~lerdır. Bom vaffakı)'(?tle neticelenen yeni ta- mana insan ve malz•mcce zayiat 
bardımanlardan iyi neticeler elde e- ı 

~~y~ 1den Haydarla Mehmet, darın da bu sırada eski kini ha. 
oyun ktul de yine ayni köyden tıuna gelerek Hlis•·yiııi öldürmi-

ve ma . ı •~ . "''I h d" d H ·n ismind bn gençtir. ye &arar verınış ve ~·· e ın ın e dilmlştiı-. arruzlnrda bulunmuıılardır. vcrdirm~erdir. 21 Alman tnyya- ıgııı us t k Netice olarak 1915 yazında 
use~ hakkmd tnf ilit lyardımmdan istifade etmeyi tek-

Cmayet a s jtif etmiştir. Bu karar de·hal tat_ 
Katil Haydari maktul Hasan bik edilmiş. kntiller zavallı Hü

eskı bir aile husumeti yüziinden scyinı ö dürdükten sonra a.partı
birbirlcrine düşmandırlar. Hı·r mnn•n bodrumundaki kuyunun 
iki tarafın ailesi ele birbirinden içine 'bırakarak üstüne de taşlar 

Pıı.zartesl gilnü Merkezi Akdenizde ı Tnmpiç0 ismindeki 41958 tonluk resi düşürülmü~tür. 
bir düşman ticaret gemisi kafilesine İtalyan Petrol gemısi torplllenmi~ 18 ıonteşrinde hava kuvvetle. 
taarruz ednmişUr. Blr petrol gemi· ve ciddi hasara uğratılmı~lır. Bi. ı rimiz 7 tayyare kaybetmiştir. 

Eğer iyi hazırlıklara dayanıyorsa 17 Rmuş u · H kal Erzurumu 
. . 1 uısıar asan e \C • 

sonteşrınde başl~yan ~ni A man tn- Hınıs ve lluşu zaptedememişlerdi. 
arnızunun mühım netıwler vermesi . b i .. · Fakat onlar ycnı ır ta:ırruz çm cr-
ınuhtemcldir. Bizzat Bolşevikler ın l . . b kl cd"l R 

- k 1- t~ı senenın ya:ı.ını e em ı er. us 
General (Kı!.) a guvenmeme asım· - li b' 

~ emcl · • har Kafkas ordusunun başına dcger ır 
geldiğini söyl erıne ragme? a kumandan olan Grandük Nikolayı 

sine tam isabetler olmuştur. raz sonra bu vapurun sulara gö- Kerç tabliye edildi 
AUJAN TEBLiCI müldüğü görülmüştür. İylce yük- Moakova 20 (A.A.) - Sov-

Berhn, 20 (AA.) _ Alman tebU~l lenmiş olan orta tonajda bir Al- Yet tebliğinin bir ilavesinde fÖY· 
bazı kimseleri öldürmuşlerdır. atmışlardır. 
Katil Haydar hundan üç srııe Arednn haftalar geçtiği hal.le 
kadar evvel İstanbula gelerek Ak Hüseyin görünmeyince akrabası 
tar apartımanına kapıcı olmuş ve zabıtayn baş vurmu~ ve Haydar
çalışmıya bşlamıştır. rlan şüphe ettiğini söı;lemiştir. 

Şımali A frikada lki gönı!enbcı i mnn iaşe vapuru iki refakat gc- le denilmektedir: 
keşfedllmiıı olan ve Sldi-Ömerin ce- misinin himayesinde cenuba doğ- Kere; baz.ı atratejik sebeplerle 

kışın taarruz yapılamı;ı.acagından . dil O Rus,,adaki nüfuzunu 
. ek ed" getır er. , • ., 

bahsedılm t ır. istimal ederek Kafkas orduaunun ih-
Pek eski tarihlere müracaate lU- tiynçlarını temin ett1 ve bir kış seferi 

ı:um görmiycrek g~en Cıhan Har- fçın mükemmel hazırlık yaptı. 1915 
bınden birkaç misal ile bu bahııi •Y· senesi sonunda kışın bfitün şlddctile 
dınlatmayı fJıydnlı bulduk. hükmünü sürdfiğ{l, her tarafın don· 

nubunda ve cenubu gaı bisinıle hazır- ru gldcık<"n torplllenın1ş ve he- Sovyet kıtaları tarafından tahliye 

sonteşrinde Tobruk istikametinde bır tır. Refakat ı.:cn\iteı inden birine • haıebelerde Almanlar 20 bin za. 

H
.. · · 1ı:.·· d h" müddet Bunun üzerine zabıta Haydan !il· 
useym ıse oy e ır ._ ·1 · · c 

h 1 k Cu.mhuriy ·t ktştırmış ve ~atı suçunu ıuraı 

hklar yapan İngıll:ı kuvvetleri 18 men muhakkak olarak batırılmııı· !edilmiştir. Kerç iç.in yapılan mu_ 

ileri hareketine gcçınlşlersc de ya- isabet vaki olduğu görülnıiıştur. ı bit, küçük zabit ve ri,efer, 130 
pılnn mukabil taarı-uı.lar neticcslnde 1 Petml taşıdığı uınncdilen bir tank, 200 top, cephan~ yüklü 

mu tar ı yapmış ve . . ı· 
bayramında ziyaret ic;iıı lstanbul· etmış ır. . . . 

derhal geri püsküı·tülınüşlcrdir. İn-' vapur da top ateşJle alevler içinde 1 100 knrnyon ve 40 tayyare kay-
. B" hırnkılmı .. ur. 

.ı_ b" '- b "" gelmi!ı· Dün vak& mahallıne ıtfaıye 
Qa ır aıı;ra asının yant . ..,. ' b 
t . c·· h · t b amında bü çağrılmıştır. Kuyunun suyu o-

gilbler ağu zayıata uğramıştır. ır ----ııııi"_._ ________ betmişlerdir. • 
çok tank tahrip edilmiştiı. Tala'da Alman taarruzu 

ır. um unye ayr - .. 
··k · · · ··t·akip Tak· şaldıktan sonra etrafa gayet mus. İTAI,Y AN TEBUöl A L M A N Moskova 20 (A.A.) - Hü-

yu geçıt rcsrrunı mu "' . k ı 
· d ·ı_· 1.:- t sndiifen buluş- tekrch bır koku neşretme te o an Roma, 20 (A.A.) - İtalyan ordu- Hırrıetin gazetesi olan lzveırtia"ya 
ıım e ı~ı ra ..... ., e. d' k 1 · · • 1 

l d B. '"ddet eski kin- ccse ın çı anması ıc;ın ugraşı -
muş ar ır. 11' mu . . 

ları umumi karargahının 536 numıı- t e b ı )• g"" I• göre Almanlar dünkü çarşamba 

}erini unutarak birlikte ıçmışler mıştır. ===================== 
ralı teblıği : günü Tula istikametinde sah günü 

Marmartkde dfi~anın ztrhlı kuv- ba•ladıklan taarruza devam et·. (BiT'htd ıo.Jıiftdnı ıltvff\) .,. 

Günün gazısı ........................ 
Şekerin 

flyatr 
artmıyacak 

( .11.,._./<sl•dnc ,,..,.,_) 

Eberiıi diİnJlllllD en b~yük mil· 
letleri olan muhariplerin, fertle
rin b~ ıünkü zaruri birçok ibti. 
yaçlanm bırakıp yalnız ıilah yap· 
makla mqpl olmalannm ise, 
IÜD ıeçtikçe hem o milletleri. 
hem de harpten maıun kala.n 
bafka milletleri ele ister iltemez 
birçok mahrumiyetler ka'l11ında 
bırakacağı tabiidir. BUl!'dan dola
yıdD', ki bitaraf memleketlerin 
hepsinin de baeün baflaca kayp. 
ıumı, yalJllz harbe ginnemek 
değil, fakat sorlukla pıuhafaza 
ettikleri ıulh devrini mümkün 
mertebe az zararla geçinnek teş
kil eylemektedir. Nitekim et
rahnı aarm .. olan müthit yan- J 
ıına rağmen ıulh nimetj için. 
de mukadderatına hakim ola
rak ya,ayan lürkiyede bu gaile-
1; uıınanın icap ettiği her tcd. 
biri sıraaile almakla mefguldür. 

Bu tedbirlerin bafmda da de· 
diğimİz gibi ana ihtiyaçlarımızı 
teşkil eden ekmek, yağ, ve ~er 
g'.bi gıdaların bollufunu temm et. 
mck gelmektedir. Bundan dola· 
dıyır ki hükiımetin ,eker fiyatı· 
ru ;...ttırmıya kat'a niyeti ol
m~dtğını n esasen b.ir ıenel~k 
ibtiyac:ıımZJ tqlül eden 90 bın 
ton ,eker mallıuliinün ~~t 
bulunduğunu ötre.nmek bepm_ıız· 
d b". ··k : ... irab humle ıetıre• e uyu _,. bü" .. 
cektir. Şeker fabrikalarPBA tun 
kıymet n ehemmiyeti bilhassa 
harp zamamnda gereği rıöi an· 
lafdllllfhr. G~ haırpte, mem· 
leketimirde biT okka bile teller 

İmal edilmi,.erek bütün ~~ -~-
tiyacımızı hariçten temıo e • tıgı. 
miz için Türkil'ede en büyük, en 
korkunç ilııtikar bilhuaa ,eker 
üzerinde yapılmlfh• Meteli o 
vakit müHefikimiıı olan A""8tur• 
Yl\, kendisi biz~ çok mü~külat 
'çin<fe hulCSMIMlkla berabtt, Tür
kiye,'e kilosu iki krona, yani o 
vak.itki para farkile yedi kwnı~ 
teker cöndennekte iken hunıd•: 

özü acıkla1·, Viyımada, yedı 
kuruta aldddan bu teken (yed~ 
yüz) kuruta kadar yani yü:ı mish 
fuluzna aatmakta idiler. O 
yüiden teker, geçen harpte, mü· 
cevher kadw kıymetli bir nesne 
olmuf, fakirlCt' fÖyle dursun, 
hatta orta halli olanlar bile teke· 

re hasret kalmıflardı. HalbUki 
teker, bilhassa küçük çoculc:lann 
ekmekten de mühim ve lüzlHJllu 
gıdasını tetlcil edeT. Böyle tekmil 
bir vatan yavrulannm gıdaall'lı 
bu kadar büyiik mikyaıta kau.nç 
•~ilesi yapanlara ve minimini 
YavrulanmıZI en •evdilc:leri gıda
dao mahrum bırakanlan tavsif 
İçin kelime bulmak güçtür. 

Günün 1asısı ......................... 
Dünya harbi 1 

r 813 inci ttlD' 
l 

ALMAN TEBLf(;i 
BERL]N, 20 (A..A.) 

vetleri dün fecir vakti karşılarında F" bf . miflerdir. Almanlar }>urada bir 
duran İtalyan zırhlı kuvvetlerine tn· Helainki 2;;' te 

1~ Fi zırhlı fırka ile iki piyade fırkası 
arruz etmişlerdir. Trlete ismindeki k • bı··. (A.A. - m as- tal..sı.·t etmi .. lerdir. «D ... ve cB» 

i . en te ıgı · 'l .,, ., 
zırhlı fırka şiddı>Ui b r mukabıl ma-1 H .. · b""I ı- · d b"lh .. •sa •ı.dd tlı" bir 
nevra ile a~ma do~rıı düşman tank ango cepheai: Düşman top. 0 ge .. rın e 1 

..., ~ e 
•çusunu f li ı· "dd • · tt muharebe inkişaf etmektedir. 

!arını çevirerek imhu·a muvnffa\ k n aa. ye ı şı etmı ar ır- Vaziyet burada vahimdir. Alman 
olmu .. tur. Dütmanın diğer tankları ma tadı_r. Topçularımız düfl!la- I 

" t '- kt d" lar dün Tulaya takriben be .. ki o-
"g

c.ri çekilmiştir. nın • e~_ne mua::abcle etme e ır. "' 
K l '- - l f metrc.lik bir mesafed• kain iki Muharebe 150 kUometreUk bir cep are ı CM:rzahı: ki tara ara-
d t f ı . kasabadan ağır zayiatla tardedil_ hede devam etmektedir. sın a opçu ve havan topu aa ı· 

INGlLlZ KUVVETLERi 7.~o BlN yeti olm~ştur. • mi~lcrdir. Sovyet kıtaları Alman 
Londra, 20 (A.A.) _ Sirenafkte Svir nehri cephesi: Fin topçu- lann bir kıskaç hareketile Tulayı 

200 kllometnlik bir ceph~e ilerle. lan hafif bir bataryayı ve ağır z:aptetmeletioc mani olmak için 
Alman tebliği: - İngiltereye kartı meğe başlıy.n İngiliz kunetleri «· havan toplarını ıusturmuşlardır. ~iddetle çarpı~mıya devam etmek 

-pılan mücadelede orta tonajda bir nupta 90 kilometre kadar ilerlem~- Şark cephesi: Muhtelif kesim- tt"diıleı. 
,,_ d J 1 d ·ı_· Volokolomık'da düşman ticaret gemisi Fero a a arı !erdir. Taarruz General Sir Alan er e 111.ı ta.raf arasında topçu 
civarında bombalarla lı.uara llğra • Cunningham kumanda8ındaki 8 lnd ve keşif kollan faaliyeti olmUf'" Moskova 20 (A.A.) - Prav-
tılmıotır. imparatorluk ordusu tarafından mü tur. da gazcı-inin harp muhabiri bil-

b- h·ı· hı"m moto-rlö kuvvcllcrı·n hı"mayesin- diriyor: İngiltcrenin cenubu gar ı sa ı ın· . 
de askeri tesisata da hava hftcum- de ve taarruzun sağ cenahını koru- kat sahİClıoYurıca denm.tden yaf- 16 &onteşrin günü bazı kesim-
ları yapılmıtıır. Alman tayyareleri ynn Amtrııl Cunnlngham kumanda- nıur. lngılizlcrden ziyade düımanı lerde düşmanın faaliyeti artmı~
İnglliz llmanlanna nıayn dökmeğc sındııki lnglllz AkdcniJI filosunun, iz'aç etınektc·dlr. nasadlar havaların tır. Volokolomsk iMikametinde 
devanı etmişlerdir. hava filolartnın, Cenubi Afrika ve iyileşmek uz.ere olduğunu röstennek· Almanlar muharebeye üç tank 
................................................ Avustı·alya tayyarelerinin iştlriikile tcdlr. !tümeninin himnyesinde beş piya. 
Jtalyanların ileri yapılmaktadır. KÜLLi KUVVE1'Llm JJENÜZ de ıümenile i,tirak etmişlerdir. 

Kahireden gelen malfımata göre, KARŞILAŞlt!ADI )Sovyet kıtaları düşmana ağır za· 
hareketi düşmanın kuvvetleri 2 Alman zırhlı Londra, 20 (A.A.) - Londrıı mah- yiat verdirmi,lert1e df! Sovyet bir-

(J <net ıahi/eden deı•Mı) tümeninden ve bir İtalyan zırhlı tü· fillcrindc bugün tı<.>yaıı edildiğine gö liklerinden bazılan birkaç kasa_ 

3 _ Ha.rbc pek hu:ırlıkBU girmiş meninden ibarettir. Mih\•er kuvvet- re Sirenaikte harekat plan mucibince bayı tahliye ederek ricate mecbur 

olan İngilt1're, Libya hııdudım· 
da ,,,udafaa ı·miyetıne geçmi~tf. 

4 - ltalyo., uç a11 811.re-n mu1ıareb.
lentM& amtra JIJ eyl:Qlct• Sidi -
Ba.uanı'11I ıaptcderck ve hııdııt· 
tan 150 kilometre kadar ı{nido 
olan Ma.rsa • Matnıh Ciıılıınne 
gtldi. /ng1füler buı·Qda tut.wı

mıun mu va /fak olarak ltaluan
ltırm daha fazla üeı·leıMsiııı 

.,,.tınettüer. 

5 - Jtcı.ı11-'""· ,,o H1tUİ ıonıoıa 
kadar ı ... J6-0bKri •ltmn<U h-
lundı.ı.1·dıdar. 

6 - ital11cın lnım·etlmn• Mareıu.I. 
Grıuwııi kuuıaJtda tdi!lorctac.. 

• • 
İngilizlerin ileri 

hareketi 

lcri Ilardla etrarıııdn Tobrukta ol· devam ebnektcdir. olmuşludır. 
duğu gibi derinliğine mııhfnı istih- Başka bir SA!ühiyettar mcnbadıın Cephenin ha~ bir istlkamc-
kiimlar VJicııde getirml~lcrdr. Bura· öğn:nildlkine ~öre fngiliz Vf\ :Mihver itinde dü~ıın bazı terakkiler el
dıı İmparntorluk ku,-vetJerinin hare- killlı kıstmlan ara11ınd11 temas hasıl de etmiştir. cS»o bölgesinde mu_ 
katım güçleştiren birçok mayin tar- olduğuna dair lıenib. bir haber gcl· hareh• şiddetli olmuştur. 

ıaı;;~;~: .. ~~uzunun ilk hedefleri ~;01!:r~s a::~_:c be;~~ı~~~:i -CÖfÇİl'İft- bey- _D_B_İ_I_ 
sahılin 35 kilometre cenubunda kAin muhakkak nddedılmektcdlr. 
Siıli Ömer ile sahilin 80 kllometre HARBiN PAROLASI (1 taci ıllki/eden d.--ın) 
cenubunda kain l\laddclenn kalesidir. Londra, 20 (A.A.) - Reuterin Lib sontcşrin günü ordumuz birçok 
Bn11lia kalesi, etra!ınrln geniş bir yada llcrllycn Büyük Britanra kuv- noktalarda dü~manın ileri kolları 
çe,·ırıne hareketi şeklini alan bu ile- vetleri nczdindekl muhabiri blldiri- ile temasa iec;m~tir. D~manın 
~ı hareketine birçok tank kolları tş. yor: bu hareketlere karşı hiçbir hazır
tırük etmekt.ed.1r. Harekmn hedefi Şimdi batı çölündeki harp sahne- lık yapqıamıt olduğu ve bit ıürp-
Tobruk garnizonile teması temin et- lerlnde İngiliz ve Alman ku...vetleri rizle karşılaşmlf bulunduğu mu. 
mek olabllir. Bıı takdirde Tobruk ka111 karşıya bulunuyor. Libya çöl. hakkak gibidir. Çöl ordusu tim· 
hım•kitın bundan sonraki ıafhaları leri geçen sene Geneul Wavcll'in di dü,man kuvvellerile iyi f&rt· 
için bir istinat noktası tCtJkll edebi-! muzafferane yOrüyüşü ile büynk ~öh lar altında boy ölçüıebilecek mu_ 
llr. Bttuaf mahfntere gelen mahi- ret kaza;ımıştır. Şimdi ha.rekatla, vafık bir vaziyette bulunma.kta
mata r6n, mfihl mınl.Jcyasta tahlye Rus müttefiklerimizin davetine iea· dır. 
edilen İmparatorluk ordusunun mev- bet edilmiş tt mlhttre karşı yeni bir Dü~manın ağır zırhlı ltuvvetle-
cudu 750.000 kişiyi bulmnktadw. Or- cephe açılmıştır. rile çarpafffia YUR bulup hıılroa_ 

(Bfrt•<Tt ıahi/•d~ uw•) du malzeme bakımından da iyice tak· Afrlkadald Alınn kuvvetleri Llh dığuu fU dakikaya kadar bilmi· 

4 
_ ltal~rınıa.rut ii.ç nJIQ 11akın ~~,. vty~ edilmiştir. yanın Almanlardan çok miktarda o- yorsam da olmamıfD bile. bu 

~ama1ld<ı Jıuır/ıkıtz btr lnuılı.z M HVER KCJVVKTLF:RI GAFll.. lan İtalyan kıtalannı takviye eden çarpışmanın uııun müddet ıecik. 
ordıısıına kaı·ş1 ancak l!iO kilo- A Vl,ANltlJŞ küçük bir kuvvet olmakla beraber miyec~i ~phesizdir. Şartlar. 
metre il"ltllebiimıı olınalaruuı Ka~ire, .20 (A.A.) - Dü{man do- halihazırda bu sahada CeHyan eden başladığı zaman iki aaat içinde 
mıdcoiuı, lttgU&%le-r hıt "'1'ftc ğu Sırena'.kten atmalt ÜU?re yapılan 1 mücadele, Yunanistan ve Girid haı·p. netice verebilen bir deniz muha-
700 kılonıetrelık btr ıleri lıaı·e- hareketlerin son netlce~ini kestirmek lerlndenberi İngilizlerle Almanlnr a- rebasinin prtlannı andırm.akta
kctmı bltf Acfta zcrfmdrı ta.. ~ç.ın va~t eok erkendir. Teşkilleri da. rasındaki kud~i farkının bh' misi· d 
mıımlamı§larıiı. ~ınık bırb_hald~ bulunan düşman bu lini tı>şkil etmektedir. Ubyadnkt ha- ırS·kizinei ordu p:ırlak ve stra. 
B ı:emaıı lt~kett 1trı11retctı ·ına Ye .ırbır nden cok uzak yerler- ı·ekaUa İnı:lltere H<luları kıtaatı hi· tejik bir yakla~ma hareketi yap· 

5 - "~ ve İngilkleritı İtal- de ani h~~ı11a uğramıştır. Düşman klm biı- rol oynanıııktadır. İmpara- mış ve bunu muvaffakiyelle biti. 
~r ıış· ""1 .. /rikudatt ıa- ku\:vetlcrı şımdi dağınılt bir vaziyet- toı-luk kuv\"etlet"i halyarılardan zl. 1 
yrırıl•rt ""'"" "' tcdıı. Dün öğleve 'kadar hi ·b· bü h b . rerl'!k mühim rr.evziler i~ga et. 

le atncak/anııa tRanılmtf· I "k • ç ır • yıule AlmHnları ıır e ıebıır etmek miştır. Muhakkak o\nn bir şey 
1ıı<n'J' al cın.lurt'll mıı.un/fal:111c.t- I yu. meyda~ muharebesi olmamıştır. istiyor. llunun sebebi de, öldürülen vardır ki o dn bu harekata i'tirak 
t.~.ıt·t· 1/kadnr doİ/.;ıl'ldı ki, bu.- DHuşlfınan planı . ~ç Zll'hlı tflmcıılni bir Alman askerinin C$ir cdllr•n ya- . 1 

•ı o '" Sld Om ha eden İngiliz ve imparator uk kuv-
sız !• /ttnW•tl~e 1."ıımanda e. a aya ve ı er ttı arkasın- nm düzüne İtalyıın askeı-ine ıahsnıı vetl ri en büyük oz.imle ve feda-
nıda/..-ı 1 r.~a:ıanf f8 .pbat <la toplaııııya mntuf ~özüküyorılu. mundil olmasıdır. 
den ,Uartışa ·ı~i • Fakat bu böyle olacağına ikı Alınan llnrp parolası şudur: •Bir Almnn karlıkla harp ede<:cktir. Bu as-
91;1 d6 n:/erlı j . Gtnuaı tumeııı Bardla ile Tobl'uk arasıncla, öldüı İtalyan kendiliğinden kaçacak- kerlcr Almanlarla silah ve techi-

6 - /ugilız kıı:•1:aıı:~~vordu. bır Alman tümeni de Tobruğun ce- tır.:t ~lnuınlara edcl blı- darbe vur- zat hususunda ilk defa o\nrnk 
Wavetl kum • nubunda buluıdoğu sırada basılmıı,- nuya muvaffak olursak, Almanlnrn müsavat halinde haıbe girişıikle-

• tıt. Bu aradn donanma Halfaya)'l dayanan İtalyanlar, artık unn ınüd. rini düşünecekler ve Lihyadoı el-
AJmanların bombardıman etmiş ve Halfayanın det İngiliz kuvvetleı'inin hareketle- d .. edilecek bir lngiliz zaferinin 

cenup _mfidafaa hatları üzerine şid- rlni iz'aç f'demlycceklerdir. Taarruz. bütün harp üzerinde yapacağı 
mukabil taarruzu dctlı hır ba kı yapılmakta bulunmuş- dan bir veya iki hafta evvel Marsa nim te«İri gözden UZllk tutrnıya-

(B
b'inc:i ı«.lı.t'eUn dnr11A) tur. Hav~ ııartları Britanyalıların Matruh ve daha ilerilere ltadar bu caklaıdır. _________ _ 

. .... ,, .... lchindcydı. Hep 1 Alman llmak üzere ı t'k ette,_. büyu-k nakli tı - -Tu··rk - Bulgar . Wav•ll kvvtıtıtlerııım "Y imdiden birka . s ı anı .. ı ya o ya 
Zırrı ntbğ mUt:a./fakı- 11 ç esır ahnmıııtır. pılması için t.ek yol olıın demir ve 
ltaf«ıda ka~a ~nı'I: o ka- llALFAYA BOlılBALANDI kara yolunılan istifade edilmiştir. mÜft8Seb&tl 
wctLekr • 11'Gr:::rcı: wavell'ıı ııiJıir- Kahire, 20 (A.A.) - Doğu Cyre- Tanklarla yüklü birçok b·enler yol (Btrincf sahifeden devam) 
dar :ı, . · ti naique'den dilşmuu atmak makaa- boyunca elli kUometrc mesafeye ka· lerimiz üzerinde durmak isterim. 
baz lô.kcıl>• ~m,;r~ J&ucumu dıle yapılmakta olan harekatın kat'i dar uzanan ot.omobil kolları ~rdlim. Türkiye ile münasebetlerimiz, 

4 - Fakat Alrıı;kU& ~tı 11, Al· neticesi hak.kında eimdiden kehanette Yalms bir kafilede yiır. tane tank Krelın nutkunda haklı olarak be
•Mdan ~ ~ irltkleri, tam bfr bulunmak mevsimsizdir. karvı koyma topu saydım. B1ç1Jir ICY lirtildiği gibi. ~on yapılan dostluk 
wuın mo~r~li~ferin işgal etmiş Dlişman beklemediği ııında Ani tcsadllfe bırakılmamııtrr. Askerleri- lmuahedcsi ve 1 7 şubat 941 be. 
ita/tada ıtv• . . eri ıı.bnııa yakala.n~ıştır. Teşknlerl datıtılmış- nılz vazifelerini iyi biliyor ve tam yannamesi zihniyeti içinde ~ok 
olduklıın rıraıtvı g tır. Bırbırlnden ~k uzak yerlerde bir emniyetle tolerfni başarmağa müsait bir tar~da inkiş&f etmiş· 
flW.va/f.X .Uıd.,._ . . doğıır· ~sktna a!;ramışbr. Çarşamba gilnü azmetmiş bulunuyor. tir. Beynelmilel vaziyetin inki· 

5 - /ııgiltz ileri ha.rekııtııı;u ıril•• öğle vakti henüz daha hiçbir bliyük ÇEKLER VE POLONYALILAR DA ~file alakalı olarak baz1 mahril. 
dııöu ha11reti b~11V~ BingtJt:i, muhıırebe olmamıştı. ÇARP/Şll'ORLAR lerin aramızda itimatsızlık yar:ıt-
bıı taarnuıi•8 isantla Den&•, İngiliz filosu Halra1ayı bombardı- Tobruk 20 ( A.A.) _ Şimdi Çek- m~k için yaptığı teşebbüsler knti 
arkasından 71 d Sollıım ~ man etmekte olduğu gibi Halfaya ce. ler Tohr~kta Britanyalılarla Polon- surette muvaffakiyetı;izliğr. uğra-
13 de !Jard';'a./6 ;art·aııi geri nubundaki düşman mev:ı:llcrine de yalılann yanı ibaşnda 1ıarbediyor _ mıştır. Bu. münasebf"tlerirnizin 
16 da ckı ' • alım Tol>- devamlı ve kuvvetli tazyik yapmak- lar. Çek kuvvetleri geçen harpte istikbalde ayni karşılıklı güven 
alfltdı. Bu orada- fi 1ıÜ /ngilie- tadır. Taarru:r:un arifesinde şiddetli Vcrdunda laarbetınış olan bir Çek ve dostluk zihniyeti ıçinde inki. 

1014 senesi sorıbaharındıı ve kış du~u. kİzakların işlediği runlcrde ta· 
lptidnsında bizim Sarıkanıış seferi· ıırruza başladı. Enunım da~lnnnın 
mız iyi hnzırlanmnmtş blr kış taar- kışı herhalde Moııkova ovalannın 'kı
ruzunun acı akıbetini &'Ostermıotir. ~ındıın llaha hnflf değildir. Soğuk 
Yüksek dağlar ve karla örtulü yay- .. 1fırııı altında 20-80 dereceyi bul
liilar üzerinde 3 Türk kolordusu, ve duğu gibi bütün dereler donar ve bir 
nlcn emre itaatle, bir kış taarruzu çok yerler ık1 metreden fazla knrla 
yapmış, Enurumwı şarkından ttı tlrtülur. Biz:z.at ben kendı atımın g5ğ
Suıkamıt ve Ardahan civarlarına. sune kadar kara gbmüldllğumü bıli
ve uç bın metye yüksek.lıktekı Allahü- rim. BryJklnrım tel kadayıf clbi 
ckbcr daglarına kadar ilcrknıiye ıxıu- huz salkımlarile suslenirdi. 
vaffak olmuştu. Ruslar oraya kadar Bundan başka Rusyndn arazinin 
çekilmişler ve şimendi!erden istifa· dtiz olması hasebile don başladıktan 
de ederek başka yerluden getirdık- sonra yollar l\aricinde donmno kar 
lcri kuvvetler sayesinde Uıarruzumu- üzerinde bile hareket mtimkfln iken 
tu durdurmuşlar ve nıluıyel bizi ri- Erzunrm böl&'esinde yollar n Yidller 
catc mecbur etmiılcrdi. haricinde yüksek dağların 6zerinde 
Kış taarruza manl olmamıı, fa- ve sarp yamaçlarda hareket mfimkün 

kat kışn göre yapılması lllzımgelen değ11dir. ht.e böyle ,artlar içinde, f.a. 
hazırlıklaım ve temin edilmesi icap kat kış aefcrl için fyi hazırlanmıı 
e-den şartlann noksanı muvaffakıyet lru~tlerle Ruslara taarruz edeme
gı~e sebep olmuştu. D~r olduğu- dık. Binrıci ve ikincikıinun ayların. 
muz mühim zayiat taarrusdan aiyade da Erzurumu, Tercanı, Bayburdu "• 
aeri çekilirken vuku.a gelmişU. nihayet Errlncanı zaptetmlşlerdi. 

1915 senesi haziranında nyni eark Bu kış seferi esnasında taarruz. eden 
cephemizde Ruslar Erzurumun ~1- değil, mağh1p olarak geri çekilen ta
ınali şnrklsinde ve Tarttnn tarafla- raf çok zayiat vumiş, birçok topla
rında mühim bir taarruz yapmışlar rını ve mıılzcm~nl düşmana bJOrak
ve fakat Türk kolordularının muka- mışh. 

\•emeli kn11ısında mağlup olarak ge- Görülüyor ki, bir kış seferi için iYi 
ri çekilmişlerdi. Burada kuvvetleri- hazırlanmış Rus ordusunun taarru
mizin ve vasıtalarımızın eksikliğine zuna kıı ve kar miini olmamı~. Şüp
ral:'lllcn mevsim ve iklim zaJim te- hesiz, kıl'ın ynpılan taarruz hareket
&irlcrile bize zarar vermemitıli. Dü~ lerl ynr.ın yapılanlara nisbetle daha 
man da mevsin1dcn ıstl!nde ettil:'i zor ve güçtür. Fakat iyi hazırlık ya. 
halde tedbirlerindeki kusurlar dola- pılır ve icap eden tedbirler alınırsa 
yısile mağlup olmuştu. taarruz muvaffak olur. Kışın ta r-

Buna mukabil, biz bu muvnffakı- ruz eden değil, geri çt>kilmcğe mec· 
yetten sonra bazı kuvvctlerimhi sağ bur kalan taraf daha çok zayiat v•· 
cenahımıza kaydırarak temmm ayın. rlr ve malzeme kavbeder. 
da Van g!>lfi ile Bingül dallan ara· Yıız olsun, kış olının, muharebeler 
sından Rus 50} cenabına taarru:ı. ~ ancak fl1 hıızırhklar, doğru tcdbir
miştik. Ve Knraköse ovasına kadar ler, bilgfli ve enerjik bir kummıda ile 
Ruslnn tardeylcmişUk. Faknt Rusları kazanılır ve ayni şartlar zayiatın da 
mağlup cenahlannı takviye ederek az olmasını temin eder. .. ........................................ ____ _.... ...... ·-............. -.--........ .._ 

Japon Diyet 
Meclisi 

toplantısında 

Beklenmiyen 
bir hadise 

TOKl"O, 20 (A.A.) 
Japon Diyet Meclisinin fe•kallde 

toplantısının üçüncu ~ününde blr hl· 
dise çıkmıı,ıtır. Beynelmllel va&iy« 
ikinci planda kahyor ve başlıca mcY
zu muhtelif biltçc kanunlan hakkın· 
da mıu;bnta muhardrlcrinin Meclis 
umumi heyeti huurunda ııöyliyccctf 
nutka ait bulunuyordu. 

Mcbu Tanco Miyuawa, aaltanat 
makamına müuhcret ~kktıHi tara
fından maı.bata muharrirliğine lıtl -

çilmiştir. 

Meclis çok ihtiyatla söyhmmiı bir 
nutuk dınlcmeğe har.ırlanıYQıdu. Ha
tip htıkunwun aiyasetini tenkide baş· 
laymca .tecliııi büyük bir hayret 
kaplamıştır. 

Saltanat mnkamına müuheret te
tekkülı.ine mensup mebuslar acele bir 
ıoplııııtı yııpmışlar ve halibi inıUıat 
divnnına vermeyi kararlaştırmıtlBT· 
dır. 

Akşama doğru Mebus ldiyazawa
nın istifaya ve :Meclis hu:ı.urundn 
resmen tarziye vermcğe davet edil
dığı öğrenl.lıniısUr. 

Amerikada 
grevler çok 
tehlikeli 

bir şekil aldı 
'lAS}NGTUN, 20 (A.A.) 

Çelik aaaaylino bağlı kömür ma
deruerinin creYi, dün diier maden
lc.ı·d büyük mikyasta bir teunüd 
grevi çıkmas..ına sebep olmvıtur. 

Pcıu:ilvıı.nyada, Keııtucky'de '\"8 

Vb:jınyada en az 187 maden kapalı. 
dır. Penailvanyada crevcllerin adedi 
22 bin kadar tahmin edllmektedir. 
İstihsal günde 100 bin tonu aşan bir 
ek lklik göstcrmışUr. Vırjinyadıı SO 
bin greve· sayılmış, burnda istihsal 
gş11de ı 50 bin t011 n~bctinde a:.ahnıe· 
tır. 

Reis &osevelt, eimd1, vukun gel
mek tehdidini gö teren dcm!ryolJar) 
müstahdemlerinin grevine mani ol
vııya çalışmaktadır. 

FRANSADA 
I 

Amerika, Vişi'den 
Weggand'ın meokiini 
muhafaza etmesi 

talebinde bulunmuş 
Kabul divanı 17.alan, kendllerlnt 

bu blidiscdcn mesut sayara.k, hepd Berlin 20 {A.A.) - Stefani: 
birlikte divandırn istifa etmi~erdlr. Bcrlin aiyaal mahfillerinde şi. 

Nutkun metni resroi aahıtlardan mali Afrikadaki İngiliz taarruzu 
çtkarılmış ve tamamen 11&nsüı·e tAbl ile Vichy" de Mareşal Weygandm 
tuLulmuştur. is.mi etrafında cereyan cdl'!n bazı 

Günün diğer lıidiı>e&i de Maliye hadiselerin ayni zamana tesadüf 
Naıırı Kayanın. hüfı.Ometin Diyet ettiği nazarı dikkate ikonulmnk
lleclis.inin sonkinwıdak.i mutad le- tadır. 
timaında bilavasıta vercller herin- Ayni mahfilleri, Weygandın 
do yeniden bir fazlalık yapacak olan mevlUindc muhafaza edilmesi 
blr mil~nrlık bir tahsisat iatiyeceği aksi takdirde Franan müste.ınıe-: 
ni söyleınesilc meydana çıkmışur. kelerine gönderilen ia~ madde. 

Japon Maliye Nazırı, yalnız ha- lerinin kesileceği yolundakj Ame
zine bonosu esasına ist1nııt Ue değıl, rikan talebi üzerine Vichy hükti· 
bundan bnşka J>evlPt Bankasına a· ı meti tarafından duyulan hayreti 
nnyie para ikrnı.ı ınüsaadeı>i verile- yerinde buluyortat. 
rek sanayi muesııcselcrl esham ve 1 !!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~ 

itte Harbi Umuminin bu facia
l&rını idrilr elm~ olanlar, ,ekttin 
İlmi Ü2erinde de, c:İ6mi üzeriade 
de çok baaaıtırlar. Ondan dola. 
)'ldır, ki bilhuu teker.. fiyatını 
IU"ttJnnam•k bwuAmdaki k.,..r. 
dan dolayı. minnettarbi11ıaızı iz. 
barda acele ediyoruz. Harbin 
daha bir iki leDe uzamak ihtimali 
l&arfWA(la İıle, bu sıda metelele. 
ri iixerinde azami bauasiyet ile 
durur ve her tedbiri vaktinde al
"1ak basiret ve kudretini gösteı-e· 
bilirsek tekeri y.ın.z bu ıene de. 
iil, gelecek tene de elli kuru,a 
hın• nimetine milleti _.,bar 
9deceiimiz t.hiidir. 

T ASvtR1 EFKAR 

-·L -•.:..fa]ı}dflt "'tit1 k ._ J k ~ --- bir um urtınası taarruzu giiçlcştlr- Albayının kumandası altında bulu. şafta devam edec,.,ğine o an n-
l.m elinde -"'~11, GMteral miştı. Sah Ye ça~amba tıabahı ya. nu>•orlnr ve bulundukları mevzileri ınaatimizi daha ziyod" ~vvetlen-

8 - Alman ku"vıt ,,__... fan yapur, •imdi ıl11rmQftur. Pa- aııudane mildnfaa ediyorlar. di1mektcdir. ... "' .. ~ ........ 

tahvlllltına dayanmak ~uretil<" de 
kiiı?•t pnrn ihrneını kolayla~ttrmak 
ııınksadi!e Joııon Devlet Bankası ka
nununda !!!labat yapılıauı lüıtauna 
ılel'l sur6ıbştür • 

İTİZAR - cSlyast Fırka ReislerL 
nin Hayatı> tcfrlkıı.mıı.ı yazımızın 
çokluğundıın bugiln koyamadık Ka. 
rl'•rimltden &.or dıleris. 



E Sahife: ~ 21 İkinciteşrin 

Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 

ina t larından 

vazg eçti ler 
Ankıaa Beden terbiy,csi mer -

kez istişare heyetindeki toplantı· 
da söz alan istanbul bölgesi di· 
rektöTÜ Feridun Dirimtekin ha
kemler hakkındaki kanaatini, 
chak 'mlerimız ıYİ değil ve kurs
tan da bir istifademiz olmuyo r> 
şeklinde İ7ah etmiş, lstanbuldaki 
hakemler de hundan muğber ola
rak sahaya çıkmıyncaklnnnı söy _ 
l emi!llerdir. 

AŞ-DİŞ-G İP- EZLE- KIRIKLIK -SOÖUK ALGI LiGi- OMATİZMA-NEVRALJİ Dün hnkemler bir tQJ>lantı ya
p arak bu meseleyi görii~müşler
d ir. Bölge biiyükleri namına Ga_ 
latasnrnydan Muslih söz almış ve Ve Eütün Ağrıları Derhal Keser, İsim Ve Markaya Dikkat. N OZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 
Fe ridun Diriml!'!kinin merkez is- 1 J'!'i]~r:Ji;:~~~~~~~~~H!m~;?G:E;!:§i]~Ll~~~~[~J!~lt&~~§U:llbi~~·ii~5~~~~~!!ıın1 tişare heyetinde hakemler hak- ı.:. :E.;:..&::.L:.~l.i:,.:}.ı;Q:i1--.,_~~:..ıı...~.:.t11.~~:11Mı.;.,a;iı11ıi..,....r.ı:mıiı~ı=ı·111.ıı111 

kınd~ boy e sozlcr sarfetmediğin.i 
sÖ} 1- mi"I ve hakemlerin gene es
kisı gibi sahada vazife almalarını 
rica etmiştir. 

Hakemler d e bunu bir tarziye 
şeklınde kabul ederek vndiklcri 
kararda n vazgeçmişlerdir . 

••• 
İstaııbul OkullaJ't Spor Bölgesi 

B< l:anltğmdun: 

22/XJ/1941 cunırırt.csi gClnü yapı- s 
lıı.cak spor müsııbııkalarına başlama 
tiııeni programı. 

ı Snnt ( 14) de kız ve erkek 7 
a;por yurtlarının işt.irükile İstiklfıl 

8 
t---1-":;....,,= 

marşı, açılış nutku, sporcuların andı 
Y1: tô.ren ~cçıdl. 9 

. 2 (14,30) Iş•k - Istiklıil Lise- 10 
leri futbol maçı (I.ig). 

8 - (15 40) Pertevnlyrıl - Hay- Soldan sağa: 
darpaşa Lfcıcleri futbol maçı (Lig). 

1.A vrupadaki bir nehrin eski ismi, 
4 - Hava müsait. olduğu takdir-

de kır. ve eıkek spoı yurtları kendi Tf'rzillk levnzımaundan. 2.Ynrı kn-
anılannda 4XJOO bayrak yarışı ya- ranhk. Teıııı yenıek. Bıçakla ikiye 
p ac klardır. biç 3.Sicim. Nahiyenin buy(itrü. Bir 

6 - Putbol matının hakemi: A. nida. 4.Eskı nrap sfüıhlnrındnn. 6. 
Demır. 

Z"nberck. Bir hayvan. 6.Uyumaktan 
emir. Evin Ustu. 7.Snygı. 8.Sonuna 

iki milyon 
makara geldi 

( T ı gelirse Fransızca çabuk demek ( 
tir. Yavcış. isim. !l.Cefa. Yediklcrl· 
mizdeıı. Kralıcı.ı. 10. l ş ık. Yemin edip 

Dün şehrimize küll iyetli m ık

tnrda mnkarn gelmişti r. Bu ma· 
karaların mıktarı 2 milyon 446 
bindir. Bu miktar makara mem
lek~t ihtiyacına uzun müddet ki
fayet edec<'ktir. 

Bundan ba k.ı 1 ·n sandık .çay, 
külliyetli miktarda pil ve nişadır 
da e!lmiştır. 

Fıynt 1urnkabe te,kilatı bu 
m,.llın n hep~inc fiyat takdir et· 
miş olduğundan ynkında hepsı 
ı;.a ~.koıılacaktır. 

Dün mahkum olan 
muhtekirler 
-- · ~ 

Bi1 tacir hakkında galancı 

söz veriş. 

Yııkarıda ıı aşağıya.: 

l.Kemiğin içinde bulunur. Bir 
mcyva. 2.Yuvnrlak lastikten :ıııplar 

bır cisim. Tersi uyumaktan emirdir. 
Aycıgının yerde kalan hafif çizgisi. 

3 Meşguli)·et. Sn. Kamer. 4.Loş. ve 

es$iz koşelere denir. 5.Sonuna ( İ) 

gel:rse bir erkek ismi olur. Şart 

edatı. 6.Üye. Vücudumuzun bir kıs· 
mı. 7.Dallann ara.,ındaki dal. 8.İla· 

\""C. Duzeltme. Nida. 9.Ll"h parası. 

Tersi sual edatı. TnUı d!!ğll. 10.Si· 
nlr. Görenek. 

halledilmit 

1 
ıahitlikten tak ibat yapıldı 

2 
._1-=-t-:-~r-.-h::.-ı 

Buzhanede sakh birçok teneke 
p eyniri olduğu hald .. , müracaat 
eden mu~terılere satmıyarak sak_ 
layan, yağ ve peynır taciri Yani 
De" etoglunun muhakemesine 
d ün de aslıye ikinci ceza mahke
m sınde devam olunmuş, şahit 
olarak Kırklareli peyrur tacirle
rinden Hamit dinlenilmiştir. 

Hamit evvelce dınlenen amme 
şahitlerine tamamen aykm bir 
ifade de bulunduğundan, mahke_ ıo~~~:.::-;. 
me hakkında yalan şahadet su 
ç undan tnkibai ynpı lmasına karar 
•ermitı. muhakemeyi başka bir 
güne bırakmıştır. 

Bundan ba. ka, Okçularda nal
bur Varşak kundura çivisini sa
tısa arzetmemek~en ve Tarlaba
şında bakkallık yapan Y orgi de 
fozla fiyatla peynir satı şı suçun· 
d an 25 er lira para cezasına ve bi. 
rcr hafta da dukkanlar~ui sedd i. 
ne mahkum edilmiştir. 

Büyükad ada bakkal Niko gaz 
saklamaktan, Y enişehirde kasap 
D imitri de et ih tikanndrn tevkif 
olunmuştur. 

Maari fte ı 

Öğretmen Yardım 
Cemiyetinin çayı 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 
7.33 Muzık 
7.46 Haberler 
8.00 l\1 fizik 
8.16 Evin saati 
8.30 Müzik. 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.46 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13 .. 10 l\lilzik, 

* 18.00 Program 

P o li teı 

18.03 Fasıl heyeti 
1 .40 Müzık 
19.00 Konuşma 
19.15 Muzlk 
Hl.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 R gazetesi 
20 4ö Şarkılar 
21 00 Ziraat T. 
21.10 TEMSi L 
22.00 Oı kestra 
2!! 30 Haberler 
22.45 Müzik 
22.66 Kapanış. 

Karısını yaraladı 

Ortaköyde oturan Mustafa adın
da birisi, evvelki gün, birdenbiıe 
ayrı yaşadığı karısı Fatmayı, ça
lıştığı tütün deposundan çıkması 
nı bekliyerek yakalamış ve üzeri
ne atılamk k•ndisini muhtelif 

6 6 o o o 
~::,...v..~~V'J-.,.;. ~~~~/ 

Diyanet İşJeri Reis Muavini Bay Ahm~t Hamdi Akseki tara· 
fandan telif ve ne,redilmiş olan bu eser, küçük çocuklanmızın di.. 
ni, içtimai ve fikri terbiyelerine hizmet i~ yazılmışhr. İfadesi 
gayet selis ve bilhassa yavrulanmızı alakadar edecek üsluptadır. 
Eser ayni zamanda itina ile basılmtf ve her sahifesi milli tezyina
tımız ile cazip bir surette ıüslenmiştir. Sarfedilen bütün emeklere 
rağmen fiyatı yalnız 30 kuru,tur. 

Ba~lıca satıldığı yerler Beya7.lUa kitapçı Şakir ve Ra it. Ba· 
bıalide Asarı ilmiye kütüpha nesi ve inkılap kütüphanesidir. 

Karilerimize ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

~~:!dt&~~•' IJTIYATROLAR 1 
Asyanın UstUnlU~U 

ve dU kUnlUğU 
Fernad Greııard'an tercllıM 
eden : Hamdi l' AROÖLU 

Cümhuriyet refikimiz tarafından 

hazırlıınan yeni külliyata dahil eser
lerden blı incisi intişar mevki ine ko
nulmuştur. Hamdi Vıııoğlu'nun Fer
nad Grenard'an dilimize nnklcttiğı 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebaıı Dram 1.-ısmı: 
Bu gece saat 20,30 da 

MERDİVENDE BiR IŞIK 

••• 
lstiklat caddesi Komedi kısmı 

Bu gese caat (20,!30) da 
KÖR oövOşO 

cAsyanın üstünlilğü ve düşküıı1Uiril · ~:!:ıl:Z:!lı:!miiill!lmC9:::l:i:if.ilE::m!~ 
- Avrupanın ikbali:. adını taşıyan 1 
bu eser, Asya medeniyetinin gnrb 1 
üzerindeki tcsiı lcrlni ve bu medeni
yetin, kemal dOVl'Csinden sonra, han
gi derin sebeplerle düşkünlOğc dogru 
gittiğini, nadir görülür bir bitnraf
lıkla ve tam vukuflu bir görüşle ny· 
dınlatmaktadır. 

Temiz bir lisanla yazılmış olan bu 
eser, kendi tarıhimlzden bize çok te

Dr. Rıfa Çağ 1 -----
Sinir Hekimi 

Beyoğlu İstiklal caddesi Elhamrn 
apnrtımanı (Sakarya sineması) 

Numara ı. T lefon 44445 

KAYIP 

sirli ibret dersleri veren ve her Türk E m inonü kaymakamlığından 
tarnfınılan okunması icap eden sn· almış olduğum c201 O:t No. lu 
tırlarla doludur. Biltiln okuyucuları- ıyardım cüzdanımı k aybett im . 
mızn tavsiye ederiz. ı Yenisini alacağ ımdan esk isinin 

~!!!1&•••••••••111"'.: 1 hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Dr. afızCema 
LOKMAN HEKİM 

Dahili}·e l\fiite nusr.Q 
Dlvnnyolu 104 

Muayene sanUcri: J>nzar hariç 
her ~n 2,5. Td: 23898 

Hususi ders 

ilk ders m eccanen olmak üze- , 

re mat«! mntik ve fizik dereleri en 

itinali şekilde verilir. 
Adres : Yüksek öğretmen oku 

lunda Fethi Yazıcıoğlu. 

Kumkapı Küçükdeniz ıokak 
No. 69 Maryam lncİyar 

DOKTOR 

Sedad Kumbaracllar 
ÜROLOG • OP ERATÖ R 

i drar yolu ~" tenaıtul lı.astalık
lan nditehasıııst 

• Ademi iktidar ve belgcvşcklığl, 
gece işeyen çocukların tedavisi. 
Sı rkcci, Ankara Cad. Semih 
Lfıt.fi apart.ımanı. (Tnn Mat-

baası kar ısı). 

....................... ·········· .............. . 
Tasviri Efkar 

istanbul Öğretmenler Yardım 
c .. mıyeti. meslekdaşları yekdiğe
rine tanıştırmak ve yedek akçe
sını çoğ ltmnk maksadlarile b/ 
binncikfınun/941 cumartesi gü
nü saat 15 den 19 a kada1 Bey
oğl u Maksim salonl.U}da danslı 
b ir çay tertip etmiş ve azalannın 
samimi bir gün geçirmeleri için 
m ükemmel b ir p rograll) hnzırla
mıstır. 

yerlerinden bıçakla ağır surette r " 
yaralamıştır. HU3 UST Fransızca Nüıba11 (S) Kara4tur 

Aı. lar davetiyelerini Maarif 
M üdurHicündeki :>ardım cemiyeti 
b üro!'lundan tedarik edeceklerdir. 

Maarif MüdUrUnUn 
te k i k lorl 

Yaralı kadın Beyoğlu hastane_! d e r 9 1 
sine kaldırılmış. ı.uçlu yak alan-
mıştı r. 

beraberinde Nafıa Mühcndlslerıle 

Selçuk Kız Sanal Okuluna giderek 
tetkiklerde bulunmuştur. Okul b"na· 

Maarif Midüril Tevfik Kut. din ıının genıı,ıletllmesi düşunülmektcdıı·. 

İyi bir hocadan lstlfııdelı Fı·an. 
sızca dersi almak ıstıyen kız ve 
erkeklere: l.~iktaşta Koyıçınde, 

Alay bey sokak numara 11 de 
1\1 R:istm Özgen'e muracaat et
mekı·ınl ta,·•ıye eder z. 

• 

Ab ~· . l ' Tifrki11• Harif on e 'i'eraıt 'çin .için 

Senelik ••. .•••••••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık •...... .•.. 750 > 1450 > 
Üç aylık ••••...... •• 400 > 800 • 
B ır aylık .... ....•... 150 > yoktur. 

DIKKAT : 
Dcrcolunmıyan evrak iade olunmu. 

(T. iş Banka;;) 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 lkinciteşrin ta,.ihlerinde yapılır. 

--1942 iKRAMiYELERİ---

1 
3 
2 
3 

lO 
ıo 

50 
200 
200 

adet 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 

Liralık 

• 
• 
• 

• 
• 

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

Lira 

• 

• 
• 

• 

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

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

941/4'09 
Enınıyet Sandığımı borçlu olü Melıınecl Fuad \"arı !erine ılan yolilc 

tebliğ: 

.Mehmcd I"uad, Çengclköydc LekL'C.1 Bozu 50kak e:;kı 52 mukeı r er, 

Güzel 
Büyük Anneler· 
Genç ve Taze görün· 
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

Sar ve hazmettlrllmlş süt kre-
ması ve zeyt1a ya~ı dığer gl:':\l 
cevherler le karı.ştınlarak beya 

· renkte { yaıtsız ı Tokalan kreminin 
tst.ıhza rında ylrml senec!enbert 
kullanılmakta olan meşhur for 
müle it hal edilmlşt.l r Bu k rem, 
cildinizi serian besler ve gençleş

t.lr ir Tenin çiZgl ve buruşukluk

lnrını ve gayri sa f madde!erlnı c;ı

derlr ve cildi tazeleştirır ve ne· J 

yeni 2 N o. lı haneyı (en yeni Lel:ccı Nuı·i sokak N' o. 46) birlncı dc- ı 

recede ipotek goster<>rek 6/ 6/92!l tarihinde 630/5!i54 hesap numaraıule 

Sandığımızdan aldığı 400 lira bor1.:u vO/ G/41 taı ıhıne ka dal' od medigııı- , 

den filiz, komisyon ve masarifilc be rıılıer borç 623 lira 29 kuruşa var· 

nııştır. Ha ı.t!beple 3202 numaralı kaııun mucibince hakkında icra taknıı 
başlamak üzere tanzını olunan ıhb:unume borçlunun mukavelcnamrıl• I 
gösterdiı.'1 ikanıetg:ô.hnuı gôndcrllnıiş ise de borçlu Mrhınr.d Fuadın old!i 1 
gu anlnş ılnıış ve tebl iğ yapılamamıştır. !lteıı:k\ır kanunun 45 inci madde • 
vefat halinde t.ebligatııı ilan surcUlc yapıln rıs nı funirdir. Boıçfu ölü 

bir koku ile t~tir eder razl:ı k • 
! arın ı es,...ınemasınn sebebıyet' r
ınez Malumdur ki F'ra.nsız ka ·ı· 

l arı bugun bir ltaç sene evv 
ierıne nazaran um.ıınlyet.le el ıı 
ımzeldlrler Mu~ha .. ıslnr bt n ın 
sebebini Tokalan kreminin v si 
ıstımat ne at.fcdıvorlar Aylık sa~ 
t..ışı hemen bir milyonu bulmak''! • 
dır sız de bugunden itibaren h \ 
kremı kullanmnğa b:ı.şlayınız ~~ 
her sab;:ı;h daha guzel goru.ın ... nc.z 
Tokaloıı kreminin m ısmlr net r • 

Mchmed l<'uad mlrasçılım işbu ililn tarihinden itibaren 
ıçınde ::andığımıza müracaatla murisleılııln borcunu ôdlmclerl vc.ra ka· 
nunen kabule şayan bir itirazları var"n bildlrmcleıi lazımdn-. Mıra çı 

lar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlı}an takibi usul dıur ;;inde duıdın 
mazlarsa ipotekli gayrimenkul mezk(ır knııuna göre Sandıkça satılacnk 

lert g rantlltdır Aksı tak . dı 
paranız iade edutr 

tır. Bu cihetler nliikadnrlarca bilıntp ona göre harPket edilmek ve her- ( 
birine ayrı ayrı ihbarname teblıği makıım•nn kaim ol111nk fızcrc keyfiyet 
ıliin olunur. (10181i) 

Türkiye Cumhuri y eti 

ZiRAAT BAN ASI 
Koruluş tarihi 1888 - Sermayesi : 100,000,000 1'ilrk lirası 

Şube ve Ajnns adedi : 265. 

ZIRAi ve TİCARi Hlm NEVİ BANKA l\IU.A MELEI.ERİ. 

Para biriktirenlere 28.800 lirn ikramiye vcriyona 

Ziraat Bnnkasındıı kumb:ıraı ı ve kumb:ıı·ası.z tasarruf hesapla
rında en az 50 Iırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikfanılye dağıtılacaktır : 

4 adet 1.000 liralık 4,000 Ura 
4 > 500 > 2,000 > 
4 > 250 > 1 ,000 > 

40 > 100 > 4,000 > 

100 adet 50 li ralık 5,000 Ilra 
120 > 40 > 4,800 , 
160 > 20 > 8,200 > 

DİKKAT : Hesnplarındakı paı aln ı· bir sene içinde 50 liradan 
neağı dilşmlyenlere ikrıımiye çık tığı takdlı de ,..o 20 fazlasile verile
ccktır. Kur'alar senede: 4 defa, l Eylül, 1 Biı·ınciklinun, ı Mart ve 
ı Haziran tarlhlel'inde çekıl ec ... tır. 
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Sııhlbi : Z. T. EBUZZIY'A 
Neşr1)·at lıfüdO ril : C. ll.lU!N 

Basıldığı yer: i\IAtbaai EBUZZIYA 


