
~ OtlZ açanca seni. Sayı: 4882-526 
( Taleh, ötretmen ve her keı için lüzumlu blr eae:1 

Tlrkç• Terimler Cep Kılanzu 
Jı,stre110mi, Biyoloji, B otanık, °?ğrafya, Fizik, 

.feoJeP, Kimya, Matem~ tik, ZooloJl. 
Oll ..aife. Ciltlı 100 Kr . 

... rlf Vekllliti Yay ınevlerinde bulunur. 
i ~ •CJtıf Maarif Veki:liğt YauıMvi 
' ..,.ıni. . Anka~a caddeai . 

().neraite methalinde Üniv~r11ı. Yarınevı102~ 
MÜSTAKİL YEVMi GAZETE 

_:s: 

e ı 

enıee vapuru 
1 K aradenizde bir denizaltı 

tarafından batırıldı 
Mürettebattan yalnız süvari ile 

kurtularak Burgaza iltica 
ikinci kantan 

ettiler 

HUKOMET 
tahkikata 

Telefon : Z O 5 Z O 
TeJı. Taniriefkir, İıtubal 

Cumartesi 2 2 lkincitıfri11 1941 
f Bir meclisden agrıltbfı111ı• ••· l 

m:ın arkaınızdan neler söylendi
ğini bilmek isterseniz, bir hazır 
iken oradan agrdanlar hakkında 
ne le r sar J •dildi i ini bilmek 
ki/iılir. • • • 

(Ş.rki ı aci aahitemilıde) 

- leni lqdls taarruzlannm, bAfladıtı ~ eepbesinl Ye lnPia tMITUS idibmetleriai Y• lııedef. 

B A Ş L A D [ : • lerin hududa ~ meeafelerini p.terir müc• ... harita 

Ankara,21cA.A.>-is- Lıbyada ( Askeri Vaziyet ) 
tanbul limanına bağlı 551 i n g i 1 i z ______________ ,.., 
tonluk Yenice vapurunun ş• IA Af •k d 
Burgazdan İstanbula gelir- ta a r r U Z U ) ma J rı a a 
ken Vasilikos açıklannda 

1 1 torpillenerek battığı haber 1 i n ki ş af ngi iz taarruzu 
::amt~::=~=ti:: 8 d 1• y O f 1 Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
mide hamule yoldu. Geminin 

yalnız birinci ve ikinci kap

tanlannın kurtularak Bur-

Kii,...... _....... '° .. timdi de iUnci bir nparumua lo.rJ>illetuait bulUDUJOI'. 
..w CMle ,..ı i1mi1e y eaice yapurumuzu cöatermektedir. Oatte reminin aüvariai Mabut • 

..... .....- aalübi Ali~..- ıörünemkteclir. 

ıaza iltica ettikleri öirenil
miştir. 

•• 
Gı,,.,, 9aı• ....... .._.. ........... . 

Mısır 

cephesi 
t arruzu .. -·,"· • ~ -

il• - cep~esinde laaftalardan ~v~ ·~i,:f::A ~~~~·~~,~~~ -~,.,~.,~~f 
I'"' beri beklenen ctaarruza ln- 't ""'""t."~~• 

'' V • • Jı • L • ı enıce,,nın sa '"'' 
izahat veriyor/ 

Vak'a nerede oldu? - Gemi hakkında 
talslllt • Kaptanın telgrafı - tahllslye 
vaaltalarının mükemmel olutu. 

ta tayfadan henuz haber yok 
J..(" -:'•Oft Ssı:~•(SQIN 

lilizlerin nihayet batlac:bklan an- • K~radenizde to;rpilleınerek batıın-ı <Yenice, 18/11/941 sah günü saat 
l .. dıyor. Afrik.:da askeri hareki- r lan ıkıncı Türk ~emıs1nin sahibi Bay 15,30 da Vasilikos önlerinde t ·ı 
ta müsait mevsim geldii'indenbe· 13 ,an •v,,.19 Sont•ırinJe Alıyi Kalafat Yerindeki ha - Jenerc>k battı. Ben ve ıkıncı k:rp~ · 
ri böyle bir taarruzun kah Al· J'İne bir clenizaltı Kayna/tele • yük at.ölyesınin yazıhaııesınde bul- 1 kurtulduk. Burgazdayız. Bir hafr.ıı~ 
rnanlar tarafından, kah İngilizler mc törümüzü . batırmııtı. Bcı dum. ~kmccesinin gozünden çıkar- · iaşe, ibate ve yol masrafları karşı
tarafmdan vukubulacağı söylen.. • .,fer de Y•nıce oapurcımuz dıgı hır telgrafı bana vererek ıun- lıg!ı olmak üzere siıratle 18 b. L 

1 nlar . · l k L • ı . · ı 1• ın eva mekteydı. Taarruza Ama ye to~pıllenmıf bu il ıyoT,. ıor1ı au soy ed · gönderiniz. Maksud 
ltalyanlar tarafından baflaıunall ı.atan 6emilerın felakete - Çarşamba günü sabahleyin ya. Hudlsenin vahanııtinı b' d 

" L ·ı · - h ır an a ihtimali azdı. uırad. kları me111rı en 60•· zı nn<'Tllde çalışıl'ken Burgazdan ıöy- kavradım Yapılması lüzu 1 1 
Ç b • d k k J• ' bir le>' f ld . · ın u 0 an ünkü Rm cep es111 e pe te1 me fe,.,rr. .gra a ım: ılk lş karaya çıknıağa muvaffak ola. 

büvük bir harbe tut ... mııf olan rak hııyatlarını kurtaran fakat ctd 

Ahnanlann, Mısır cephesinde in- O" Bu"yu"k Mı·ııet Meclı'sı·nde den rnuşkul bir vaz ıyett~ buluna~ cilizleri söküp atarak Mınrı da 1 u n birincı ve lklncı kaptanın istedıkleri 
İltilaya te,ebbiia edecek kuvvet Pal'ayı yetiıttirmek oldu. En kısa bir 

=:!;~ pek mümkün harar et ı ı· mu·· za kere 1 er o 1 d u ;:;a:::s:ı:~~:n~~:~m~n~~:::k~~~ 
lngilizlere gelince, Balkanlar gun sabahleyin bu parayı almış ol-

leferi bittiğinden ye Cirid adası duklarını tahmın ediyorum. 
da Almanlann eline geçtiğinden- zı • Gevher Etlll orduya teellm olunacak YENiCE 
beri onlar için artık Avrupa top- ~aeıtaları kasden tahrip edenlere Vapurumuzun eski iııml Cldcdir. 
raldannda yapacak bir i~ kalma· takdir edilen Cezayı 8Z buldu 1 Bundun 5 sene evvel tamire Jhti-
llllfh, bu cihetle Omidbamu, Ka- b" . 1 ................................ ......... (Devamı ıahıfe 3, sütun 5 d•) 
hacla, A~•tralya ve Yeni Zelan- Ankara 21 (Hususi ~~-ha 1~;- ..................................................... . 

ela Rihi müstemlekelerden müte- mizden telefonla) - Buyuk M~ · ı 8 SktŞf ar 
ınadİyelo gelmekte olan Mkeri let Meclisi bugünkü toplan~ı;~ ~ -
kıtal.. Mumla tahtit ederek bü- askerlik kanununun 39 ve ın~ı 
1Ük bir hareket için hazırlık yap. maddelerini değiftiren k~.nun l~· 
rn,. ldmkanmı bu1m ... 1ardı. Vakıa lyihaıile Milli Müdaf~a .muk~~-:f~
l"Rilizfer arada bir Suriye seferi, yeti kanunwıun 68 ıncı .m~ eı•· 
lbitaılri'hen bir de lnın seferi ne bir fıkra ilavesine d8:ır anunu ı 
hPllUflana da toplan tüfekleri, müzakere ve kabul ettı. . 
1etitmit ukerleri 01m11an ye hal- M·ıı· Müdafaa mülf:ellefiye~ı 1 

lct hemen 1'attaa ..... sulhperver L 
1 1 bı·r fıkra ilavesine daır ı 

• .. kkil L-1 s;anununa l . 
tnaanlardan mut~ ~anan• , IA "hanın müzak~re en aıra · , 
'-- -'•-•~ 1 • • ilA • • .... an ayı k 1 va -..Dı menueari en isti a iÇ' • , d h raretli müna ata ara ve. 
biirik kuVYetler sevkine tabiatile ·:1" a lda Çanakkale mebusu 
la •-- •ı e o u. r 

ftcet olamazdı. Zaten aran se- Ziya Gevher Etili orduya teı ım 
feri de M1Sırdan gönderilen aa. 1 k törlü vasıtalan kftı· 
L 1 • d G o unaca mo .. l r 
•er erle dri'il, daha zıya e ene- den tahrip edenlere encumen • • 
l'al WaveD'in Hindistandan· P- ta · d"l u"r aydan bir sen•-• • c:.e yın e ı en ., 
til'd·~ lcuvvetlerle vaoı1mıfb. Her (Dnıamı n.#ıif, 8, ,ütıın 8 Is) 
halde lntrilizlerin Balkanlar sele. !!!!!!~;;:::::..=~~--~.-
t'İftdenheri ~İt olan sekiz ay y D 
=:·:t:h ~~!i. g~~~H~~~ :::::::~:~:~:::::: l 
ıe.. tahş;dine muvaffak otdu1ı1an Ar k a da ~ 1 m ı z 1 
tiipheıi:ıdi. T 
. lım1i:ılerin hu hazırldrlarinı CELALEDDtN EZtNE 
~imanlarla lta1yanhtr sezmf'mİf· Şehir Tiyatrosunda oynanan 
"" rrıivdi? 'Runa t,.hii ihtimal ve- d 
l'il~. Fakıtt vuk11nda da söv- Merdiven • 
lediiirniz Ytthile Almanlar icin bı·r lflk 
A.fıilc:ada büvük bir harbe Sfirise. 
~~ surette mühim kuYYetler ~Y- Piyesinin tenkidini ,annki 

lcoL.7 detiJdi. nilab mızcla JapacaJrtır• 
TASViRİ EFKAR ~ı... ___ a _____ _,,,1 

tı .., ..w ... ~ 1 ... 

Büyük lngillz 
taarruzu 

K OKUSU 1• ortumcla 
çıktı. Mevıim laekleni. 

10rdu. Y apdacaiı mua ı...m
cla bile sezilen bu taarruzu M:h
Yer Cenelkurmaylannm önce. 
den kestirmemit olma.lanna 
inanılamaz. Belki de pnünde 
1amlmlflardır. 

iki tarafın da baaırla.mıf ol
duğuna fiipbe yok. Fakat ha
zırlık imkanlan, ıöriiniif te, ln
gilizlerin çok lehinde. Suyunu 
bile dlf8rldan getirmek sorun
da kalan M'hverden daha ko
laylıkla, lncilizler • cepheye 
malzeme ve iman Ylimlf ola. 
bilirler. cıörünü,te» dedim, 
çünkü ,imal Afrılı:aamda Al
manlar taarruza geçmeden ön
ce de böyle düpi!nülmü.,tü. 
Mihverin ora,. küçük paketler 
halinde asker ve malzeme eön. 
derebileceii, bununla da bü-
Jik bir tumaa sirifilemiJece-

ii aanıhyordu. Ne~e Alman 
vana orada sürpriz 1rörmiye 
alı,tığınuz için, bu defa kJUik 
ölçülerimizi bir 1ana b·-•--
hyız. .. _..._ 

Şunlan bilmİJOl'UID: 
1. Şimal Afrikaaancla .. ka· 

dar İnsilia, ne kad• Al-. ve 
ltalyan ~7 

2. Silah, cephane Ye biitün 
malzeme nisbetleri ~İr? 

3. İngilizler taarnızun zama
nuu tahminde Mihveri aldatnu. 
ya muvaffak ohnutlar mıdır 7 

Savat ÜÇ sündür atirüyor. 
Almanlara ~e İtalyanlara göre 
taarruz püıkürtülmiiftiir; lngi. 
lizlere göre blr tepe Ye yü:ı elli 
air alınmıftır. G•n ilk ka
nunun dokuzunda yaptıklan 
taarruzda İngilizler bir günde 
Sidi Barraniyi zaptederek yir
mi bin esir almıııılıtrdı. Bu fıırk, 
timdiki taarruzun ilk hamle~in. 
de zorluklara te.adüf edildiii
ni göster=r; fakat bu, taarruzun 
,.nsı hakkında timdiden kera
met taalamıya izin veren eaaalı 
bir mukavemet deterinde de. 

(D•11amı •-"ti• ı, ııııhc" ı ü) 

BSKI ORDU KUıVANDANLAHINDAN -. -
T obruk garnizonu ile 
temas temin edildi 

• 
1 ki giıııdeııberı gelen haberlsr, Ş1- iki tarafın tebliğleri karşılattınlıa-

malt Afnkada inarilizlertn bic ca ve iki günliık harekeUerin nctı~ 

Şiıldetli tank mıı.llanbeleri 
cereaan edigor 

taarruz hareketinden bahsediyorlar. sine bakılınca henUz bu zannı teJtt 
Bunun vüs'at Ye tilmuli fimdillk kes· edecek kuvvetli bir delll görülemi)"or. 
tirilemez. Gerçi lnclliı lı:aynaklann· Bu muvaffakıyetsizlik halinde (taar
dan gelen haberler hatti İngUıı bq. I ruzi bir keşif harekeU yapılmıp.a. 
vekilinin Avam Kamarastndaki üa- Maksad hasıl oldu, kıtalar eaki y•r
delcri bilyük ve devamlı bir ılen ha- lerine avdet ettiler) denilebilir . 

\ rekete, bir sevkclceyt taarruzuna 1 Keu. Sovyet Rınsya, İngiltoremta. 

t baılaıuldıfı unnını 99riyor. Fakat l (De varı 1 •r..hife '· sııt•ın f; del 
KAH RE 2 t (A.A.) _ 

fnciliz ordulan umumi karar~ ,·~•f!ll!lil 
sihı~ın per,embe a~m. tebliği: ~nm 

Dün gece kuvvetlerıl!uze men· .--- -:=.. t 
aup öncü unsurlar, Tobruk mü-

dafaa çevresinin 16 kilometre ce. I Cephelerde 
nup batısındaki dik.tikler üstünde 

bulunan Rezeki zaptetmişlcrdir. k •dd tı• 
Bu yol üzerinde hareket ettiği 11- ÇO CJ e ) 
rada zırhlı kuvvetlerirruzden bir 91 
~üfreze Birel • Gobi bö.lgesinde çarpıcmalar 
bır ltalyan zırhlı kuvvctıle mu. 1 Y 
harebeye tutuşmuş, düşmanın bir 1 ı 

- --·--- - - --- -
Alman tebliği: 

- ..-

Almanlar 
Moskovaya 

35 kilometre 
mesafede kısım tanklarını tahrip etmi, ve 1 o u y o r 

150 esir almıftır. Bu arada Ca- __ •-
puzzo11un 48 kilometre batısında b b J b • 
tank bırliklerimiz uzaktan Alman Düşmanın 15,900 llar in aşınuan erı 
tank kollarını görmüşlerse de tonilato hacminde Sovgeller 17.000 
diisman harbe girlıımeden çekil- • • k b • 
mittir. • 5 gemisını batırdık taggare ag etfıler 

Bu harekat devam ederken 1 
Halfaya ile Sidi.Ömar ara~ında- MOSKOVA, 21 {A.A.) BERLİN 21 (A.A.) 
ki muhtelif noktalarda müdafaa Sovyet gec• teblığl: Alman ordulan Bnşkumandan 
halinde bulunan düşman kuvvet. \ 20 sonteşıın gunu kuvvetlerimiz lığının tebl ıği: 
ler~ üze~indeki tazyik de idame butun cephelerde duşmanla çaı pıŞ- Donetz havzasında ve cephe. 
edilmıştır. ı mıılardır. Muharebeler bllhassa Don jnin merkez kesimmde cereyan 
Bu b•hsin diğer h•berleri Sa 3, Sil 2 de (Dıva,mı sahil• 3, ıütun 3 d•) (Dev•mı uyf• 3, ıutun 3 de) 

-Oniversiteden esirgenmek 
istenen milyon davası 

İlmin ve faldr gençlerin hukukunu şahsi müdahalelere karp 
müdafaa eden avukat Refik Gorbon "Vazife" itirazında bulundu 

011i••rsite tesis 
h ege ti ile merhum 
Dr. ZIYA G 0 N 
veresesi arasındaki 
davanın te/errüatını 

bildiri yora• 
Bir milyon liraya Yaran serveUDl 

Ünıversıte ve Darüşşafakaya terket
mlt olan Doktor Ziya GUn tarafın· 
dan yapılan bu tesisın tescili ili' ve 
tapu sicllli ile kaydı hakkında mez
kur tesisi ıdare eden heyet vekili 
avukat Ahmet Refik Gorbon taıafın 
dan iıstanbul Aslıye Üçüncü Hukuk 
rnııhkcınesınde açılmıı olan davanın 
k gi.ın evvel cereyan etmiş olan mu. 
hııkeıne safhasını perfenbe gOnka 
nüshamızda dercetmiş ve mirasçılar 
vekili avukat Mehmet Talat Gunen
ııoy tarafından mezkur tesisin ıpta-

(D.,,.... -"11• 1, ntuw 1 u) 

Resimde ( 1) ifaNlile ıörtnea tM heyetiain mücWii t.nm. 

IDlf avukatlaruamlaa Refik Gm.-. (2) ifaretli ut._... aV\lkala 



- Sahife: 2 
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Universl(eden esirgenmek 
istenen milyon davası 

,,.,.,,,,., l/ 1111,.,.,--1/i ~M~E~S~' E~L-E L ER 

Cemiyet ve 

·~ 
j il// I m ~~z!:~~:: :ii~19!11!"'Z~;t-1•;9•5•1• • t __ . Singapur 

U z v 1 y " ya,ında bir kızı 1 ki büyük muharebe bütün 
( 1 6ı ,,ı ıah ifed..,. dıııwın) 

llno da1r A.Bllye Altıncı Hukuk mah- ' 
kemesinde açtlan davanın da diiıı 
a:ıbah ruyet edileceğini dünkü nfis.. 
luwuade yazmıştık. Dün sabah Al
t.ıneı Hukuk mahkemesinde davaya 
Pkl:!ırlyeti Üniversite talebesi olmak• 
Ur.ere pek kalabalık bir saraiin mü
vacehııaıinde başlandı. 

B undan yedi yüz yıl önee, İraıı 
ıalr1 Sadi Şirazlı, insan cemi

yetini insan vücuduna benzetiyordu. 
Neslim.in hlfızaıı Gülistanın meşhur 
kıt'aaım unutmamııttr: 

zoda berbat etti dünya politikaaınm dikkatini 
celbediyor. Bunlardan biri Moa-

t- Kadıkö~ndc aTabacılık .. y~pan kova etrafında baflıyan yeni tal Mehm~t Fıkret adında bırısı, f 1 arruz diieri M111.r budwwıcla ln. 
lkyof/a Hallıninde oerflen lıonl~ran• - 1 ~·~şl3:ı:~~a Zahidc:, ve Şükran gilizl;rİD baflıyan hareketidir. 

------------···-- . , ısımlı ıkı kız çocugunu kandırıp AJ ~• M k b -:--1 · 

P 
• niyete yakın, gayet deı·ın blr müma- . . . ,, rnaınıar os ovayı em ,_..... 

eyaml S f . . arabasına bmdırmıs ve Kızıltop. d b t b d a a seleı alakaı;ı bulan .l<'rausız ıçtımıı.- . . . : .. .. .. en, em garp en, em e ce-
. . . .raktaki Fıkir tcpeıııne aoturmn•- ta --'· k .ı · '-ıyntçıı arınclan hırı de Rene Ponns'- .. • -r nup n ..-JL&Sl Matıuyen ıır.uvvet. 

ı. Cemiyetin hem fonk$1yon, hem clır. 1 tur. lerJe zorlad1kça zorluyorlar. Sa-
Davacı avukat Mı:bml't Tali.t. Gü- de bünye halinde uzviyetten farksız Bırnz da onu diul1yel1m · Arabacı burada Zahideyi zor- atten saate muhaftbcnin tiddeti 

nımıay, mahkem-.ye verdiğj iki kıt'a 
senedin vasiyetname olup bu itibarla 
davanın rüyeti bu mahkemeye ait 
bulunduğ-unu ve ebedt mahiyette J'S
pılan aile teslsiniu kanunen batıl oL 
duğunn beyan ve davasına taallfık 

eden esaslan tla izah ederek muris· 
ler1 Doktor Ziya Giinfin yapbğı va
afyet ve tesisin iptaline karar veril
mesini istedi. 

Bnti Adem ua71ı ı1ekdigtT611d 
Ki dlJtl' fif erin.1ı zi yek gevheren.d 
Çü uzvi be<krd aıııred ruziuar 
DilJer uzwhara ttfma1ıed ka.rcır 

oıdu~una inunan modern içtimaiyuL- c:Fcrdi uzviyetler, cenııy~tte birle- la kirletmi~. Şükranı da berbat artmaktadır. Anık her taraf don-
çıların başında Herbert Socnceri gö- şerek, keııdıleıınıhm daha çapraşık ~~ecek~cn ç<:'cukların feryadını muş ve-beton gibi sertleş~ ofdu. 
rüyoruz. İn"'iliz mütefekkirine göre 1 (compıcxc). fakat kendilcrıuc eşıt ;!1ıten bır polıs tarafından yaka- ğundan hava harekata mini ol
ferdi uzviyetle içtimai uzvıyet anı- (nıiımusil = anulogue ) yeni bır vnr- anrıı.:s~~r . mamaktadır. Alınanlann hedefi 
sında hayali değil hakiki bir eı:ülik, lık teşkil ederler, öyle blr varlık ki Kuç~k . çocuklar muayeneye Moskova yahut bunun etrafında 

Sadi'ye göre insan oğulları bır vil- ~ıynıyetten farksız bir mümaselet onlu· sııyı!sinde yapr, fakat yıne de sevkedılrruş, yakalanan arabacı toplanan Ruı orduau kuvvetleri-
cudun uzuvlarıdır; yaratıhşlann•la h k · ı k .. j 
bir mayadandırlar; bu uzuvlardan vardır. Spencer, biyolojik taazzuvun kendı kı• ndısı içın yaşar ve kendi ii"- mubai erı;esı yapıma hukzere . s- ciir. Mahaza bu ml'l,"'rebe Kaf. 

Prenslplerile içtimai taazzuvunkilcr tüm· olıluğ-u gibi on l:ı ra da tc~ır eder; tan 11 _agı_r . ceza mfl emesıne kınyanın kapısı Rostofu büyu""k 
birine bir derd gelse ötekilerinin de k J:ı cç··,zu" arasında temellı bir bel'aberlık ve nitı·kiın ıı ulaı da (ferdi uzvhctler sev ew mıştır. kararmış kuvvetl~rle zorlan .ya da mani 
rahatı kaçar. d k ··t · - h k · bu sa- 1 İnsan cemiyetini tek uzvıyet ha- ~üvazil~ görür. Mesel~ tıcari mü- e) ·ı'rıdi bücreie r ı sayeı,;ındı> } aşa ı · mu ecavızın mu a emesı o. mama~tadır. Almanların ik:~ 

Da.va olunanlar arasmda merhu. 
mun nılraıııçılanndan ve dostla.rındaıt 
olarak kendilerine menafi hissesi bı
rakılmış olan laman Fehnrl, Aram 
Fındıkliynn, Seher, Sıdıka, Füruzan 
lle yiue mirasç-ılardan Ziraat Ban
ka11 murakıbı Safahat.tin Şakarcan 

tinde görmek, altı, yedi yüz yıl son- oa<le~l'le~ı kanın deveranıle bir tutar; lar, fııkal hücre11i bayatlannı.la n uyrı bah yapılacaktn. cı hedefa Kafkaıyachr .. 
ra, sosyoloji dediğimiz cemiyet bil- asabı cumle ~erkezlnı, ellerinde ha- toptan hır yıı ~ay•~lan, o hayatları 1 i •• •• ~1.1' hududundaki hareke'e 
gisinln temelini yapan düşüncedir.! ber alma, :mıı· ve ~ont:ol şl'bl'keleri çıktıib hıılde ona Lİ~tün, ona Jıilk i m n o n u k 1 z g~lınce bu defa lngili:ı:ler insiyati: 
Bu ilmin kurucusu Augus«ı Comte bulunan buro müdurlerıne bcnzetır; bır yaşayışları vardır. Ccmıyetı n uz- , 1 • • d d vı ele almış bulunuyorlar. Yam 
geçen yüz yılın ortasında, ııosyolüji~ içt~muı iş bölümile bıyolojik vazife- viyetlı· nıuna~ebeti, uzviyetin hficre ısesın . e e harekete başlıyan lngiliz orduları 
n1n temellerini cemiyetle uzviyet ara-1 l~rln .ı.ak~imi arasında~ gaye~ derjn ile mün:ıscLct.i ne eı;ltti r ( i k i sı IJll'bl- s .ollum, Vadii .Halfa ve Kapuzzo 
aındakl münasebetin üstüne oturLu- bır munasebet bulunduguna ınanır. rinin ayniı l i r, deınıyı:ınız) . Uzviyet- , Yıkdmak lehlikesl cıvarında tahkim.at yapuak yer. 
yordu. Herbert Spencer daha ileri 1 İngiliz filozofundan yırml dört yaş lerden yapılan c:emiyct, bu ;-ıir. ıl cn mevcutmuş leşmi~ olan Alman farkaları üzeri-

bulunuyordu. Davanın tahkikat .. fba&lDJ idare 
Davacı, ıniruçılardan vekilinin ~ eden hakimlerimizden bayan ' d h bi F i · daha az geıçek (daha az ıeel) hır ı .. ·· · Sah K giderek, 1876 da, csosyolojinin pren- ı a a genç ı· ransız çtımaiyatçısı, .ı ne yurumeyıp rayı ehire dal-clavU1'Ila kar,ı tesisi idare heyeti Meliha . varlık CleKıldir; hiırtelerden yapılan ınönü kız lisesı binasının du- f C b 

sipleri> adlı eserinde, insan cemiye~ E~pına;;, onıı c:o:ganicıste> akidesin- I mış ar;.. ~r~ ub ve diğer va• \'ekDi maruf hukukçularımızdan eski 
İstanbul İcra Reisi ve emekli Temyiz 
lzam avukat Ahmet. Refik Gorbon 
bir ıa.a.te yakın bir müddet devam 
etmek tızere cevap ve müdafaada bu
kmdu. 

Bu mühim davanın mahkeme saf
ı.alanm karl.lerim1.z• bülisatan olaun 
biJdirebllmek için göndenrıiı olduğu· 
111u arkadaşmı.ız tarafından alınan 

ıaotlan qağıda yazryoYlD: 
Refik Gorbon, dava arzuhaline 

karşı Vttdill cevap layihasında ~hs 
~ it.in.zatı i]>tida.iyentn baJli'ni 
ve bundan ba'Şlaı. ba<lısenln kanun1 
mahiyeti hasebUe mahkemenin vazi.. 
:ft mese1esinin namra alınmasını, 

bundan sonra esasa cevap vereceğinı 
ıııöyledi. 

&ahit olan vaziyet tesııin vuku ve !erini canlı uzviyetlerden farksız bu- de daha kuvvetlı adımluda takıp e- uzviy~t te bu seb<'p le~ daha az ııer. j var arında bazı çatlaklar görül- hafar uzerınıden B~rkayı çevir-
viicudundan ibarettir. luyordu. der. dlayvan cemiyetleri> adlı ese- çek b~r varlık oln.adı_~ı .. ~:bı. müş. h~rhang.i bi; tehlikerun ö- meyi dütünmütJerdir, 

Tesis için daimi mahiyette muay
yen bir gaye, bu gayeye tahsis olu
nan mal ve o malın veya menaflinin 
mezkfir muayyen gayeye sadma 
muktedir hükmi bir şahsiyet kanu
nen muktezi olup böyle bir tesisin 
resmi senetle veyahut vasiyet tari
ktle yapılacağı Kanunu Medeni bük-

Bugünlerde de cemiyeti uzvi bir rile ün alan bu filimin gözünde ccanlı • cBoylece, ancak g?ı·un~şle garıp 1 nü~e ~e~me~ için bu bin_!l tahliye Bu hareketin ehemmiyeti mü· 
bütün gibi ~ören içtimaiyatçılara ve ferd bir cemiyet; cemiyette bir canlı olan bır netlce ile, bıyoloJı mctoılu· edılmışhr. •w . temadiyen lngiliz makamlan ta. 
iktısatçılaı-a rastlıyoruz. Zamanımı- fcrddir.>, c:Bizim VÜcudumuz milyon- ~un b~t~~a.nıl~aın, cemiyet ve uzvıye. ~ Td alebeler _okulun dıgcr bına_ rafından i>ütün dünyaya ilan edil· 
za kadar yaşayan bu fikrin tarihi !arca küçük varlıktan mfirekkeptir ın . ır ırıle asılasız moknyesesı, ~u ı sı~ a derslcnne devam .. c~ckt~- mekJe berıÜM!r henüz Alman kıa. 
İran şairinden evvelki devirlere ka- ki bunların hareketi büyük bir fab- hakıkntı bedahet haline sokacaktır, <lirler. Fak.at burıuıı kuçuk bır hU külliail b be tutuşul 
dar uzanır. Benim bulablldiğime gö- rikada amelenin çalışmasından fark- kl o dn sosyolojinın biyolojiden ayrı f Yt!T olduğu için ttabah ve öğleden oJd - d:· u ":. dilmekt d~-.: 
re, Sadiden bin iki yüz yıl önce, sızdır.> olmasıdır.> (DeıoamMtedectık) .onra olmak üzer~ çi~t .te.driaat cili~blılan ~~ere ~baJa· 
Saint Paul, Romalılara mektuplann· Esplnas'a göre her teklimülde mut- PEY A SAFA yapılmaıına karar venlmıftır. 1,.._ b d f , __ ._ t blik . • .. · I " - e e OUllılla e eslDI ıoze 

mü iktızasındandır. Resmi 8enetle da c:çünkü, diyordu, bizim vücudu- lak bir süreklılik vardır. Bunun için alarak aalıildeki AJman uaJa 
yapılan tesislıı ıneı-iyet tarihi olarak muzda türlll uzuvlaı-ımız vardır ve f~rd ve ~emiyet, esaslarında, birbiri- ( A k """ yollann1 n depolannı ::ema. 
resmi senet tarihindcu muahhar bu uzuvların hepsinin vazifesi bir nın aynı vetl~·~lerln mahsu]~dürler. s e, ,..- Va z 1·y e 1 J' di .ıe, altında buluridunıyorı .... 
• meeeli vefat tarihi gibi - bir tarih değildir, onun gibi bızler de çokuz Hatti _sosyolo;ı smırl~rn;ıı kımya_ya &. BP haJ inailizlerin Mwr hududun.. 
lraesi lı:abildtı Nr. suretle yapılırsa ama İsa'nın şahsında tek vücutluyuz kadaı· ılctir. İster zeka, ıster tabıat ' ...1_ b:-L.· f-_._,_,,__ı_._ bJ!I-

. d 1 b" kil u. ""'""ır ~ •e te -.e. 
yapılsın, yapılan 9eyin kanuni ismi ve berbirimiz öteklmizln bir uzva- nızdamınb' a o_sun butün şe ler. ara· Af k d den çekinmek istemediklerini 
tesis olduğu ve çünkü tesisten gayri yuz.> sın a ır munase et vardır: Bltıjey ş • ı A • .. t · 
vasiyetlerde, vasiyet olunan şahsa Yine Sadiden bin yıl önce, Mare . m( eve.ut 0

1
lmak.1ç)in mubtlaka taazzuva, ıma ı rı a a lfO~=· harp eden İqili2lene 

bırakılan malların şahsiyet iktisap Aıırele de: c:Akıl sahibi varlıklar, di- uzvıyet eşmege mec urdur ve ooy- de kullanclıJdarı 
edemlyeceğine göre de vasiyet t.ari- yordu, biribirlel'inden ayn olduklaı·ı lelikle cihanşümul taa.zzuvun bir ~ tech · • ~are, tank 
kile yapılan teaiRlerde dahi, te!liM halde, aralannda bir vücudun UZUV- anını temsil eder. Böylece hücreler 1 · ı · taarruzu ;: tu ~da kim~ ~rikal~ 
alt mevzuabn eııas tutulacağı tabii. ları gibi ayni münasebet vardır, çün- uzuv, uzuvlar ferd, ferdler cemıyet, ngı iZ a. n verilm1fhr. Bır 
dir. Tesise ait büt~n ihtiliiflarırı hal kii müşterek bir eser peşinde işbir- mütefekkiı'ler sistem, ressamlar ekol, muv~~ıyet .~l~a Amri.alaI.r 
nıercli ise Asliye Üçüncü Hukuk liğl yapmak için yaratılmışlardır.> muharrirler nevi (genre) haline ge- y G Alı• fhsan Sa""' bı•s kendilerme büyük pay ·~acak-

lir. azan: enera, lar demektir. 
mahkemesidir. Alhncı Hukuk mah- Demek ki bir insan cemiyetinin, Diöer taraftan bütün l--!ljz 
kemesine btı vaıife verilmemiştir. mesela bir mi11etin tek bir in~an vü- Fakat Espınas. uğı:adığı hücum- r:osg/ ORDU KUMAN.DANLA oıNDAN .. .._ .. 

1 k d f l a , •~ İrnparatorluguw v.. bahusus A~~ 
Mahkemenin adaleti müsellem, ha_ cudundan farksız olduğu düşüncesı, ar arş ısın a, arazıye erinin keskin .... .. ... -
kimi de muhteı·Pm olduğu •üphesiz- bugün en az, bin ikı yüz ''aı:n ndadır. taraflarıııı bizzat eğelemil, bazı ıf. Bl h'f d d ) 1 b" Af k d '' ·ı d M tralya, Yeni Zelanda, Binnanya v ~ • ( riıtc1 110 ı e m . eııcım nu ı rı a an, .ngı teıe en mra \re Malaka M1&u budud d k" 
dir. Fakat, vazife amme mtizamı ile 

1 
Bu ihtiyar fikir hali ayakta mıdır? ratlarını itiraf etnıek yiğitli~lnı gös- Avrupada lkıncı bır cephe ıhdas et- nakfolunarı kuvvetler •I! harp mal· ımıh b un_ a 1 

alakalı bir mesele olduğundan ve l llüsbet dediğimiz kontrollü ve hay- Lcrmı11lir . .Fikir hayatının ıkıncl dev- mesını ilen stirdügü ve Kafkasyanın 1 ıeme~ ı hakkında Alman istihbarat d d ~e eyeB son ı!erece~e alaka. 
it1razatı iptidalye~i~ rle eı<a:;n giriş- siy:Uı. ili~. ~örU.ıj~ ~~e de bir ınlllet resinde, onu, cemiyet ve uzviyet ara- müşterek müdafaası bahis mevzuu j heyetının malumat almamış olması ar ar ar. u a 3 y:ı ruz Mısır 
mezden evvel hallı ı('ap ('<ll'~eğ'ınden uzvı hır butün mudur? Eğer Erzin- sında aynıyet değil, mümaselet bu- olduğu lıır zamanda ge .. rı::k Bolşevık kabıl ol m:ıdığı gibi yazın harp hare- hududu.nda mubareb? !apan a~· 
uzun uzadıya bah.,ederek esasa ait l canı yıkan zelzelerıın serp ı ntileri )anlara katılmış gi:ırııyoruz. dostları , g-erek tngılterede Rusyaya ketlerine mani olan sıcakların geç· kerJer arasında kendılermden hır 
cevap hakkı mahfuz olmak kaydlle Tiırk.iyenin hC' rhnngi bır bucağında- Yine geçen yüz yıl içlnde Seha.eme, yardımın tarzından, mıktar ve sür'a- mesinden sonra sorıbahardıı hareket çoklannm bulunmasından gelnıi
mahkemenln evvelemirde bu hu~usa kı vatandaşı da sarsıyorsa, bu, he· Lilıeııfeld, G. de G!'eef, Roberty gıb! 1 tinden şikı\yet. e<lenlerı memnun et- ve muharebe mevsminin tekrar ,qele- 1 yor .. lng~ltere Mısır hudu~~dan 
kanır vermesınJ ıstedi ve hir dl!' yu- pımiz arasında, bir vücudun uzuv- lıııyatları ve testrlerı zamanımıza ka- mek giL ı ,;ıyas1 bır clüouncc ile mııt- ceğı ve her iki tarafın elı ndcki kuv· tchlikeyı bertaraf edemedıga tak. 
kanda hflli!\a ettiğimiz hııı1u~a dair ları nra-;ııırlakl bütün müna!lebetleri dar uzamış Alman, Bcl('il: alı, Rus liıp mahıyı>tte bır hareket yapılmış "etlere ve vasıtalara gore bır şeyler 1 dirde .~aponyaya ~fi D.?mİnyon 
mahkemeye btr Uiyiha verdi. tekrarlıyan do!ldoğru ve s1msıkı bir ı~timaiyatçı organısisUeı-e raııt.Dıyo- olması ve kareı tarafı ürkütmek içiıı yapacağı ıl:ı bütün dllnyaca beklen- ve mustemlekelerını mJıdafaaya 

Davacı vekili Talat, bunu tevııik alaka hulunduğu için midir? Kısaca- ruz. Dunların eıı yenılerinden birı ele matbuatta ve parlamentoda. bu- mekteydi. Bunun için bu taarruz hıç büyük kuvvetler ayıranuyacağın· 
ettikten sonra cevap vı.>rebileceğıni 111, milli birlik uzvi birlik midir, yok- de Alnıan mi.ıtefckkırl ve şinıdı Dev- yıik hareketlerden dem vuru lması beklenmiyen bir sürpriz olmadığı gibi dan korkuluyor. 
söyledi. Mahkeme bu suretle 26 birin 1111 insan cemtyetinın ınsan vücudu- Jet Nazıı·ı Rosenbeı-g'dir. Cemiy.f!ti itıttmalı de vardır. Nihayet, Kafkaı:- ne sevkukeyşçe ve ne de tablyece Japof! donanmas1 Amerikan 
cikinun saat 15 e taltk edildı . 1 na benzet~lınesi, arz küresiıı!n elma- ıçınden ırkın kanı geçen, deveran yada harp vaııyetı henüz sıkı~ıb: ve baskın da değildir. Böyle bir baskın donanması ile çarpışarak muvai-
/" '-\ ya benzetılm~i ıtibi kuru bır teşbih · sistemine sahip, canlı bır uzviyet gibi gergin bır dereceye gelmezden e<ıTVel vapılınca buna yapan tarafın elıne fak olduğu takdirde ilk işi Avus-

Ü • •t ten ml ibarettir! görüyor. Şımall Afriknda mtihim bir ııafer lerakap bir çok esirin ve ganımetın tra1yaya, Yeni Zela!Jdaı ve f"ele-
DJVersı e yurt 2. Ceınıyet ve uzviyet arasında kazanarşk ve t;elki de bütün Libya· .. ·çmeai lazıındır. Halbuki ne bırıncl menk Hindistanon te,kil eden 

binasının yeri Cemiyet ve uzvıyet ara!'lındaki mü- ayniyet değil, müşabehet = benzerlik yı temızllyerck İngiliz Ortaşark kuv günü, ne de ikinci günü yapılan ha· Cava ve Somatra ve Burneo ada-

tesbı•t edı.Jdı· nasebet konusu önünde içtimaıyatçı- te değil, mi.imaselet = eş.!.tlik bulan veLlerınl Mı!;ınn garbındaki endişe- raketler ve muharebeler neticesinde lanna ordular çıkarmak olacağı.na 
ları ü~ grupa ayrılmış buldum: mütefekkırler pek çoktur. Bunların den kurtarmak ve ondan sonra bu İngill.%ler böyle bir haber verdiler. da fiiphe edilmemektedir. 

1. Cemiyetin yalnız fonksiyon de- ba,ınrla Auguıte Coınte görünüyor. ku\'Vetlf'rin bütün dikkat ve gayre- Alman ve ltatyaıı tebliğleri ise ta- Avustralya ve Yeni ~landa 
UuıveraitelUer için temin e<li- ~il, bünye olarak ta uzviyetten fark- Büyük Fran~ız filozofu !IOsyolojıntn tini Kafkasya tarafındftn gelecek arruzun tardedildiğinden ve lrıgiliı. kendi rnüdafaa hudutla" Sinea-

lecek yurd hakkında yapılan tet- aızlığına inananlar. BunJara göre ce- biyolojıye ırcaına aleyhtar olmakla tehlikelere hasretmek düşi.lncesı Ue l~rin zayiatından •e tank tahrlplc- 1pur olduju lama.tile buraya ln-
kikler nihayetlcnmiştlr. ÜniversL miyet ve uzYiyeı araııında «ayniyet= beraber cemiyet ve uzyıyet arasında j e~aslı blı- taarruz hareketi de baela- rınden bahaedJyorı.r. ,. cıiltere ile birlikte uker Yllmak· 
te talim taburu binasının yurd identite> münasebetı vardır. müma11eletler bulundutuna kanidir. mı:, bulumı.biltr. tngihzlerın bütün Erıaaen bil' taarruza duçar olan tachrlar. Japonya laükUıneti dahi 
Wıline ifrat edilmeai lcat'i olarak 2. Cemiyetin bünye olarak uzvi- Geçen yUz yılın sonunda, Eııpınııs yaz böyle bir sefer için har.ırlandık· t.araf Heri karakol hizD1etinde bulu· Vqİnstondaki miiz.akereı.den 

Dan arzuhalinde vaııiyetı tenfi2 
mema.ı.· sıfatlle dava tevcih e<lildiği 

balde tebliğin mevzuunda davanın 
tıesiırin iptali ve muarefenin men'ı 

istemniştir. Halbuki tcnfiz memuru 
ıııfatlle husumet tevcih etmiyeceğı ve 
çünkü ıııinı.sçılar, vasiyeti unfiz me
murunun ancak idari kararı aleyhine 
itiraz yolne müracaal olunabileceğini 
ve Me<lenl Kanunun 498, ve 574 ün
cü maddelerinin sarih bulunduğunu 
ve bundan başka tesis hükmi şahsi
yeti namına ve C'Tla izafetle de dava 
açılmış ve biilisa davanın müphem 
ve tereddütlü bulunmu!) oldu&'unu 
söyledi. Avukat Ahmet Refik Gorbon 
18/6/941 tarihli senette vo Medeni 
Kanunun 74 ve müteaktp nıaddele
rile 473 üncü maddeııine tevfikan: 
«İstanbul Üniversitesine yardım te· 
ıisi> namı altında bir te11is vficuda 
retirildiğini ve bu tesi~ Me!ierret 
otel1 ile tahtındaki üç dükkan ve 
Rasımpaşa ve Fındıkliyan hanlarının 
hiııselert, diier iki hane ve bir bap 
nhrr mahallı Ue bilcümle niikudu 
~.absie edildiği ve pyrimenkuHerin 
rakabesi ve nükudun re!lülmaU, tıeııis 
htikmi şahsiyetinde aynen muhafaza 
edilerek ancak irad ve rnenafiinin 
tesisin p~ine sarfolonacağını ve 
teııisln ı:ayesinin de İıtanbul Ünlver. 
tıiteııine ve kliniklerinin teklmül ve 
inkişafı için yariımlarda bulunmak 
ve İııtanbul tinl~raiteaı talebesi ıle 
Dıırüşşafaka talebesinden mfüıtahak 
l\laniann t&bafilerf l'stıaıında burs
lar ve mükafatlar vtrmek vesaır su. 
retlerle yardım etmek oldui;u ve 
bunun Jçin de tesisin c:Zıya Gün burs 
ları ve mükafatları> ihdaııı edebJlece
ki ııuretinde tayin kılınmıe ve işbu 
tesisin ıdaresi 1ç1n ele Ünıversltc 
Rektörünün rehdiği altmda ı>ir heyet 
irae etmlştlı. Mezkur cıenct, taallü. 
katından ta:rln edeceği kimselere, 
tdrik edeceği ınenafi.in hariç olmak 
taydı mevC11t olup bu kimselerin 
kimler olduğu ve tesisten harıç bıra
lolan menafi mlk:tarile bu miktarın 
tayin ettiği mezkur ktmı:ıelere ne su. 
retle taksim olunacağı da 21/5/941 
tuihlt resmi senette ıröstedlmiştir. 

kararlattırıhıııştır. vetten farklı, işleyiş olarak farksız gibl Novicow da bazı lfratlarl• rtlınm lan. Rabeşlııtanı cenup tanftan vt• nan, keşif ve t&l'Usut vazifeleri ya- dolayı kendi.inin hareket terbea. 
\. J olduğuna ın1U1ırnlar. Bunlara göre eıtilln('e , Revuıe Phılo!!ophıque de, ltalyan Somali'<tnden ı,.tili eden ce tJan datınık kuYV.ı.lerini sfiratle ~· ti~ini ı hdit etmemkete; ıiyui 
~~~~~~!:~~~~~~..!'!._ ııosyolojı ve bıyolojl kanunları ara- Bougle ile yaptıklaı·ı bir ıniinakaşaoa nubi Afrika kuvvetlenn1 kumaaıdan- "lye çeker ve aıııl muha~beyi kabul ve askeri l8balarda harp · • .. _ 

Bu kadar açık ve 11arlh senetlerle 

Bakışlar 
~ .................. . 

Büyük lngiUz 
taarruzu 

(1 inci aahiful.m d~vam) 

ğiJdir ve asker olrnıyanlar da 
pek iyi bilir ki, büyüle b-.talık
lann tef)ıiai ve seyri baldwıda 
herhangi bir mütalea yürc.te
biJmek için geçmesi gereken 
müddet, büyük tu~ için 
de aartbr. 
~ fıeY mubaldı:alr: ln,ilizler, 

büyijk davalar çapında bir ha. 
l'ek.,ıe gİrişmİ .. er ve bmııu bü
tün düny~ ilan etmitlentir. 
Bu davrana,lannda Sovyetler 
Birliğinin ısran da büyük bir 
amildir. Belki Mo.U.. konfe. 
ran511M.n gizli ka.rarlarmcbn bi.. 
rİ Jr hu idi. 

Bu taarruzun bafmda bWID 
söyliyebileceiiıniz ilk fey, bü· 
tün ihtimalleri içine alan fU 

ha& sözü kadar manah ft la
uidır: Bebhmı ! 

• 

M h k · 1 l ı d • · d b h IÇlllmu a a •••t M üdörlitılt sında yakınlık, cemıyet ve azviyet şoy e yazmıştı: ari e beraber Mısıra ve Şimali Af· ı• ecegı yer e toplanarak u mu a- ternadiyen hazu-lannuıkt.d1r. 
bir ısene41e neler Jap, 1 ? arasında eşitlik c: Mümaselet = ana- c Bız hıçbır zaman cemıyetlerın l·ikaya naklettikleri de malumdu. r~beye başlar. 18 ve 19 sontqnn İngiltere ile Sovyetler Biri iti 

İstanbul Maliyeııı Muhakemat M" lrıı-ieıı münasebetı vardır. hayvanlar veya nebatlar olduğunu Fakat bütün bu hazırlıklar garp· gunlerinae cereyan eden bareketler hiçbir b!...L.' le • d --1 
,._ · 1 d'k a· d d'k k 1 v• .,a,....,laıı mubarc"'~ler ileri karak"I --~~an d..-u.ır 

1
"". enat a .. 71 

..... dürlüfii, 1940 yılına aıt mesaısıni 3. Sosyolojile bıyolojinın kanunları ~oy eme ı : ız e 1 1 can 1 var- tan gelecek bır istila kuvvetıne karşı ~ J ... "" " mıyacaJU41rına aır elnUI ustu. 
•rosteren 200 8 .. : .. ,.k b kl aı d h bi lıklaı-ın kendilerine his t.ablatlerı Mısırı mn"dafaa lçın olabı" lec~••i gl"bı· ve k(!Jif kıtalarının yaptıkları hare- • t •-t-...1· I I . ,., auı.ı.e1ı ır tap neş- ·asın a ıç 1 münasebet olmadığı. "" b bel ne tcmına vermea euır er. rıca.-
retmi~tir. Bu derıriden aşağıdaki bıl. na, fakat çapra~ık ceınıyet bünyesı. vardır, fııkat cemıyetler b1yolojının Llbyayı tııtiliı maksad ı le esaslı blr ketlerden ve mu are eı·den bafka r B ekil' Ch hill dah" ln . 

· ı ki · tetkik cttıli-. ı umumi kanunlara tabı- bir te:v dl'ğlldir. ~z afV 
1 

•• urc 1 .11-
gı erı na ediyoruz : nın izahını kolıwlaştırmak için onun " taarruz ıçın de olabilırdı Haımlıtın 1 So .-. ---L-t k ılıı-leı-. > (Cilt 2 - sahıfe 373 ı. Daha ilk g unkii hareketlerden bah ~z • b' vy..,l '!'u~~d 1 kom .. ıt~I 

1940 8enesınde Muhakemat Müdür ur.vıyete benzetılebile('cğiııe inanan- dercce~ı ve bu işe tahsis edileıı lruv- s ır 
I .. ~,. 3502 1 B l haı leo "Iauı·rao d·ı dıvoı· kı. ·Sı ı-~ 1 d gedillrken CRuslann ·ıı•Ad ı' Jclerl yenı tme ·ı SomesaJtlıonBe'rlreriğe. • ı • u.,une yc•ıi dava gelmı!! ve ge_ aı unlara göre cemıyet ve uzvivet ' . ·' " .. ." • · • - vet ma ... m o ma ığından baklkt mak· "" 

1 d <l · yaset ılım mııstakıldır Bu lftmftk de d d"d k ı·epho ve yardım ı ... •a yapılıyor) .şek· e.~e 1 e v~ye •. er ı' akının c. an 
çen sene er en devredilenlerle nıev. aras ın a bır benzetiş c:teşbıh = Me'. ~ .. ~ ~ · sa ı şım ı ~n estırnıek mümkün de- '7""' -••ılıl1r kı ol.fok ıl· lede ı bet llnde ıddialar dermeyan -'ı'lmesı· ha- cı.ge.r ve ye vucut o ar •• daim. a 
cut dosya miktarı 7976 ya yükselmiş- Lııphore> mıinasebetı vardır " 1 .m ııunıı~e 1 ı!ildir "" b J le' 1 '-1 l 

1 
' oktur So· 1 · b loJ'ı'cle d rPketln mahlyetin 'ı Qüpheye düşu"rü· .tr 1 le ça lf8. ca"' an.nı 50Y em•t· tl·r. Bua-u··ıı hazınenln dava etmekte ••••••••• · · ~"ıJ_o.ıı ıyo_ . n ayrı ır· La" kı"n bu ı·a l1°kl ı d h b 0 lde Şi " 

olduğu ~neblağııı yekunu 8,302,182 •••• İ .. T ... Z.A .. R .............. , liu demek değıİdir :kı ıkısi de. bırb1~ mali Afriknıl~ak~ · .. ~1::n :ı~ pltulya~ yor Bu ei!phe esasen me\'cuttu ve hı-. Bu temm.atle bD' tara.fan mün 

liradn. Buna mukabil kendisinden l rıne, ıtralarında hıç alaka olmıyan kumandanhklarının kıfayet dereccı.I" n.uharebeler geçen senedenbeıi ya- ::~~h yapmak korkusu zail ol. 
istenen meblağın mıktarı da t milyon c:Enver Paşa _Rusyadu tefrikamız ıki yabancıdır.> (Mes ıdeea poJı. haber almıt olmRları kap eder Eııa. pılmaktaydı . ır. 
945 bin 494 liravı b 1 k el 1 yazımız!n çoklugundan bugün kona- l ıques S 971. sen biitün yaz Mısırda yapılaıı ha- Yaz hasebile mutad durgunluk Muharrem Feyzi TOGA Y 

- u ma ta ır. madı Kaı·ı! Pnmızden öziır dileriz. Cl•ıııı"et ve ıız"iyct ara~.·ındn ,.y. rlevrf'S1 geçırilmekteydl. Şu halde ye_ 
~~;::==---_;_;'7~:_...::."~ ..... :_:.::.;·..:,:.:,.~.~;:,;;;:"_::"~~z~. ı.:,r~lı~k~I a:!r!a~rl:!:a~t~ı·~v::e~ll~a~be~şı:s~ta~n:d~a~n~, ~C~e~- ~''"'''''''''''''"""""'''''''''"'''""'''"'''""• 

'
--::=~:'::-".~~---------~~-.-..~~:;~;;::: nı cephe bahis mevzuu olamaz. Bu ~ V • 1 • h• : C1._ j yö"teı·~em Yfoı, kefil değil de.. . - _ Muteahhit .. darülharpte kazanılacak bir zaferin 1 ~ eCJZ8 erm Ş0f J , , 

/ - Bır kere, kefalet olmaz. Çünkü. _ Hıı , tan ! dım , tanıdım! Demek ve Alınanlara vurulacak darbenin, ! v11,,111111111ııııu11111111111ıuııuııııı111111111111ur 
, {)_ ,, t ,.... A kefil ~ö~termenlz için, senetle~mek kl siz ·rahsın beyin oğlusunuı öyle Rusyadaki ,harekeUere (manevi ta. Bir mecli•den ayrrldc· 

V V lfızım Dediii;im gibı, ahbabım olan · ? rafı mu" tc ) te · ı ı B nıı . s ·~na sır o aınaz. u ta- fımı:z: zaman arkamczdan 
zııt sen etle i~ ~örmez. S:ın ıycn, kef!: Evet arruzu yarın d t tk'k d d 

· a e 1 e evam e e- neler ı6y!endilini bilmek Edebi roman: 48 de deıi:il rll~·or~unuı. o halde kefiliııız Daha P.Vvel nlçin söylemeclinız? ccğ!z. 
................. " ............... . Yazan: Sermed TALA y ele yok. Bu ıt olmaz gıbı geHyor bıı- Peı, lilzum görmedim. Za:en ====--------- İ•ter•eniz, biz ha:zır iken 

kendisi de sıze müracaat edeceğimi Ol'adan ayrılanlar halı-
_ - Şimdi ımkinı yok. Burada d~-, içinden c:para edecek malım olsaydı, 
gtl. Fatihte oturur. Evine gıtmek la- buraya gelir mrydım?> ıstifha.mlle 
zım. Benım de şu dakikada buradan mukabele ettikten sonra yüksek: 
ayrılma.klığrm kabı! değil. Akşama sesle : ' 
görüşürüm. Yarın uğrayın, size ne
ticeyi söylerim. 

Ferhad, ıztırap ıçinde bir yirmi 
dört aaat daha geçınnek mecburiyetı 
kartıııında fena halde iizilldü. Fakat, 
çare yoktu. Kat'i cevabı almak için 
ertesi gflnü beklemek lazımdı. 

Cafer efendiye teşekkür ederek 
yerinden kalktı. Kapıya doğru bir 
adım ettıtı esnada, adam, arkaı;ından 
seslendi: 

- Ha. bakıra, az daha unutuyor
dum. Bu dedftim sat, rehinRiz para 
vermez. Ttthi• edecek bir Pmaneti
ni?. var mı? 

FerhMi, M lldn~ suale, 

- Emanet mı? dedi. Bir düşüne
yim. Ama, zannetmem. 

• - Şöyle yükte hafif, paha.da ağır 
bır ICY· Çünkü bu zat, senetle filan 
i' görmez. Emanetınjzi alır, kıyme
tine göre, bir miktar tenzilatla pa· 
rayı verir. Borcunuzu ödediğiniz za
man, malınızı aynen gerı a.lırsmı.z. 

Cafer efellıii, ainai ve çirkın bir 
'llrıtıştıın <ıonı-a ili ve ett1: 

- Malumu iliniz, bu işler şıındi 
kolay değıl. Bın Lurlü t.ehfüı:esı var. 
İhtiyatlı davranmak lizım. Yin!, o 
zatm hesabına söylüy<ırum. · 

- Doğı·u, haklıaınız, fakat bı ' mem 
ki. Emanet yerine, acaba hlr kefil 

na. 

Ferhad, istikraz imkanının tekrar 
ı;uya duştui,rünu görüyordu. Bırrten

bh e, en son çareye muracaate karar 
·ıeıdı. 

bilmıyor. kında neler aarledi!dilini 
- F. O halde, adresiml nereden bilmelı lıafidir. .. "' öğren d ı nlz? 

Yarı yoldan dondü, 
dendınin karşısındaki 
turdu. 

- Adresinizi amcam verdi. Hatta 
yıne, Cafer doğrusunu isterseniz, kendimı tanıt

ıakemleye o - mamaklığımı tenbib eden de odur. 

-- Size, dedi, doğrusunu söyliye
yinı. Ben buraya büsbiıtün yabancı 
sıfatıle gelmedim. 

Cafeı· efendi, göıdüğünıl alnına 
doı!ru kaldırdı, dıkkatle Ferhadın yü. 
züne baktı. 

Eı:kıden bJr muarefemiz mi 
Vttr? 

Hayır, öyle değil. Bızlm 
tanıyac:ıksınız 

pederi 

Yal Kimdır. pedel'inız? 
Tahsın lie~ . 

Haııgı Tııhııın bey7 

- Acayip! Neden? 

- Vallahi, onu bilmem. Yalnız, 
size müracaat e<lersem, babamın is
mini vermemin doğru ohnıyaı::ağını 
söyledi, Ondan dolayı bahsetmeaim. 
Fakat baktım ki yabancı kalınUta 
rlevanı edersem ... 

- Evet, evet, kendinizi tanıttığı
n •z:ı 1vi Pttintı. Arıcak, şu var ki, 
i. t ed!i'inız para~·ı te~farik etmek, kim 
o!ı !u(:-un m:u tanıttıktan som·a, benim 
i('ın <!aha kolaylaşmı~ değildir. 

- Ya! 

Radyolin diş macunu sahip
leri Necıp ve Cemil Akar 
Kardeşlerin pederleri müte
veffa 

BAY 
AVNi 

HÜSEYiN 
AKAR' iN 

vefatının kırkıncı gününe 
tesadüf eden 25 teşdnisan1 
941 sAh gtinf1 öğ'le nama.zıtnı 
ınüt.eakıp Beyazıt CamU şe
rifinde merhumun ruhuna 
ithafen Mevliidü Nebevt kı· 

rant ettirilece&'inden bilcüm

le ihvanı dinin teşrifleri ri-

Dedikodu; yalan Ye ihtinsın 
beraber kaynattığı bir kazandır. 

Gurur bu kazanın içindeki çorba 
ya harç olur. Herkes kendini be. 
ğenir, ve başkalanna dstünlo.k id. 
dia eder. Aşağı yukarı dünyıtda 
hemen herkes riyakardır. Yüzünü 
ze karşı gösterilen sevgi ve mu
hahbet hislerinin hemen yüzde sek 
seninin yalan olduğuna hükme<ie 
bilirtdniz ! En iyi insan, başkala: 
nnın hakkında blli tüzum fena 
düşünmiyen insandır. Mümk!in 

olduğu kadar az dedikodu yapınız 

ve az çekiştlriııtz 1 E1ileın.in di

Unden kurtulmanın birieik çare.si 

bockır . 
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j OWıya harbi.I' 

[ 314•~ .... ı Llbyada lnglliz 
taarruzu lnk9af 

l ~TEBLföt 
a&ıu.JN. 21 (.LA.) 

Abnan 0r4uJarı SaşkuJUnü.nhtı-

aın teWili : 6ııODAl.e aerl Micam-
1 nl'iJJs ..wu 

'-tian lt/20 MD~rtD recesı itu"l-
YetJ i bir hintaP altınd~ giden a.iT 
ka(ıleye ı.arras tllttek 41uımanın iki 
&Jcaret vapurunu Mtınnışlardır. Bıri 
,.etıol ,_ııııı olan bu iki vapur ee
m n t bıa toadur. Bundu bqka 1k1 
yapar daJı& torpillenmlt re bilJOk 
ltir ıbtimalle batınlmıştır. 

rI'ALYAN TEBLIQt 
ROHA, 21 (A.A.) 

ltalyırn rebliğı : 
Dun gece İngıliz ıayyarelel'i Na

poli, Brindisı ve )lcsınayı yeniden 
bombardıman etmıılerdir. Bazı .,._ 
lere isabetler olmu~tur. 

Bı-lnd ısıde altı klşı cilmüş, beş ki şi 
yarnlanmıştır. Mesınnda 26 kişi ol· 
mu~, 24 kişi yaralanmıştır. 

ediyor 
(lltrbıci ıaAI' .... ._., 

ı..oa .... taltllll 
llahıre, ı!l (A.A.) - Ortaıan Jn-

ctUs umumi brardbmı b8 P.. 
tuakl teblitl: 

81renaiırt. muhuelle, dün ötledeD 
IOllra ~iddf aantıe -.1a111tftar. Bun 
dan evvelkı ıkı gun zarfında yaptık
ları süratlı ılerlemelerl netıceslnde, 
zırhlı lnavvtılennab, 20 90ntqrlnde 
Sidl-Resec clftnnda MiJlls •tktarda 
Alman tanklarne savaşa girişmiş_ 
lerdır. Alman kuvvetleri 70 tank ve 
33 ıırblı otoırıobtl kaybettikten Hnra 

bırkaç yuz eıı1r bırakarak geri çekil
~tir. 

S di - Rnes bltgeıri'le Sldl·Ömer 
arasında, başka bı r lngllb zırhlı 
otomobil te,kili, Bardla ve Gambut 
bölgele rlıııl cn cenuba do~ru ılerlemış 
ol:ın başka bir Alman tank teıldl1le 
muharebeye tutuşmuştur. 

Muamele vergisinin tarh 
şekli basitleştiriliyor 

Alıkara, tl CBusual) - llaliye ..ıı;ı.; h .. _,_ - ·-- al _._ 
v~· -· -~~~d ~~ etı 3141 uyılı muamele ver. pzırlaamıttır. Liyiha, muamele 
ci.t bın111111U1 detlftinn bir b. ftl'Sis1nin daha N.at .,.. f&kl,.ti 
nun liylhası hazırlamıştır. Liyi- mucip olmıyacak bir şekilde tarh, 
ha aer't bnunun bugine kadar tahakkuk ve tahsilini aağlamJa-
olan tatbikatından alınan n«ic._ maktadır. Bıı layiha tlı mıı.aaale 

vergisine bi~blr aureUe aam P.· 
ler " harp vaziyetinin tca., ettir- pılmı7aeaktır. 

Dün Büyük Millet Meclisinde 
hararetli müzakereler oldu 

MAİSKİNiN 
NUTKU 
Ordularımız kıı 
harekatından 
istifade etmesini 

bileceklerdir 

Hitler lcendi istem;, oldrıl• 
6rı lmAa lıarl>ini görecektir 

T etrlka: t ta 

•Doktor Ethem efendi DçDncD 
olarak tevkif adllmlttl 

defa 

LONDRA 21 (AA.) Fakat Doktor ethea, dtııkii heasust fırar hiull,.elerindt!n fena ba1de teliı 
Sovyet . lnei]iz münasebetleri itirafı ylne killliyen Jnkir ederek, reı. 

hakkında bir öğle yemeği esna· mi l l . t kıtrşısında ayak dıredl. 
anda lngı1tere Hariciye Nazın O Rttn, ..._ Abdullah C..«Mt ol
Eden ve Sovyet Elc;i9i Ma.iaki 11u_ .. k itsen, bfittin mevluallar tahliye 
tuklar aöylemitlerdir. edıldı. Doktor Etbe:m de, yıne m.ah-

Mai.ki'DİD autku 1taa balmıchıtu 7ere lifferildı .. . 
M. Edenden 11e>nra aöz alan Mektepte bulunan zabit ve talebeler , 

Maiski demi,ti ki : artılc Doktot- Ethcnıden ümitlerini 
Hitlerin şarkta yıldınm harbı k•mitler. onun ya ağır bir hapis 

planlara tamamile auya dütmüş- cezuına mahkum olacatma veyahut 
tür. Hitlerin Urallan kadar ıri1rgüne gidecı.ığıne hükmetmişlerdı. 

şn kapıldı. Ve firarilerin muhıl'I bı,. 

kısmı, (Tıbbıyeı Askerlye) DK"it.eb1 
talebelerile ceııc doktoriardaa atrek 
kep oldug-u için, burada giali eir • 
şekkül YUku huldutunu ıualaGı. Artık 
(Saray) m en mühim hafirelerl. 
mektep talebell'rlnln etrafında MDÜll 
dolaşmıya başladı. 

Napollde ise ınsanca zayiat yok
tur. Burada mahallt tayyare topları 
bi düşman tayyaresini Frocıda 1le 
lıchia arasında alevler içinde dilştır· 
ınüşlerdir. 

19 aont.eşrınde 11k çarpışmalarda, (1 i714'i •clı.ffed#rı 4toam) { ecJjlmiş ld iu trinunal b b 
düşman 26 tank keybetmi~ir. Bizim ye kadal' hapİI cezaaını az göre 'k' . 

0 
u ' ey u 

kayıplarımız 20 tankUr. Dün aa~b. rek. fU mütaleada bulundu: 
1 ı~cı kanunla verilecek o.ezanın 

bu harekete yeniden başlanmıe ıve - Layihada hükumet bu gibi tayın edilen nisbette olmumın 
neticede. düşman, 84 tank daha kay. kimseler ıçin S seneden az olma· kafi görüldiiiü izah edileli. 
bederek şlmc' uugu fstilcametlerlnde mak üzere hapis eczaaı veri)~esi Ziya Gevh- Eu'I' ütal··-

Rusyayı sl"kiz haftada ist ila imkl- Halbuki ertesi gün .. Rıza Paşa mek 
nına ıamimi aurette kani bulun. tebe geldi. Doktor Ethenı Beyi hu
duğu hakkında p ek çok bürhan· zuruna gcUrtcrek: 
lar mevcuttur. Fakat bugünkü - (Zatı Şahane), ııeni affettı. 
,,eziyet kaTflSında tuna kabul .. t . Fakat bundan ıonra, kendilerine kar 
mek lazım gelir ki Hitler, yalnız ıı sadakat ve ubudiyetinl muhafaza 
bir bakımdan bir insandır ve bu edeceksin. Ve her ne arzu edereen, 

Bu eJrada daha hili Haydarpap 
hast:\neaınde calıean Doktor Ethem 
Bey, blrgün ansızın tevkif edildi. 
Tophane kıılasına «etirildi. Bir oda. 
Y• hapsedilerek kapıııının inüne, 
sungülil bir nöbet.çl dikıldı . 

Doktor Ethrnı Bey, du,undil, ta. 
şındı. Bu ani tevkife hicbir sebep bu. 
lamadı. (~iyet) ln, bir tarafta• 
patlak ftrd!iini undı. Şayet b07le 
bır ı:eY olmu, ise, verilmesı lazım ge. 
lffek olan ~apları tasarladı . Gii11ii11 gauı 

. .. k- 111 • u f • ~· ı m -n-
prı_ pus urt ~-tlıt8r. nı t.e~~ etmifken encümenler da 1ar21:.r ederek S aened.en az ol- da, birçokları gibi arzulannı ha. gelip bana afiyliyeceksln. 

........................ Bır-el-Gobı. bölgesinde v~ da neden uç aydan bır ıeneye kadar mamak üzere ha ia c:ezat11 tayin 
ha az sar1htır. Fakat ta dbet ma. ceza ve~ılmesini kafi gÖrmÜ.§İÜr) edilmesi fıalc:kı:daki' h0k6met 

kikat yerine almasıdn. Dedl. 
Bu kıt. her iki taraf için de G~ 1romltacı: nkbı, met.aneti ve Ertea.i cün. bir askerin nezareti 

altında halaya cıktıj1 zamaa, b1rda 
bire nıektep arkaciqlarından (Dok.. 
tor Şükrü ~imil Bey) • teaadiil eW. 
O da. bir bqka ffkerln ta,....._ 
altında hall1a gelmitti. 

Mısır 

cephesi 

hlmdur kı bidayetk ba b6lgede ha. izah etsınler, teklifinin kab 1 d 'I · h kk 
rekete geçırilen ltalyan sırblı tame- Şinaııi Devrim Fuad Sirml"n da bir takn"r vu de. 

1 mHeat~ 1
8 ı~ 

ı, he halele • • er ı. a ıp er mu. 
n_ r muharebe f1serinde biç ~.aıım. bu mevzuda fikirlerini teaddit defalar kürsüye gelerek 

zorlu bir kıt olacaktır. Fakat zor. dıra)'eti nJ'esinde, bu kork1UJ$ badi
luk, müdafilerden ziyade istilada reden de 1akaaını böylece sıyırabil
bulunanlar için daha ziyade ken· miJti. 
CÜ&İni göet•r~ktiı. f.ier Alman ••• 
lar önümüzdeki alb ayı sıcak ve Bu hldtııe, şu neticelerl verdi: 

bır ıe.ir yapmamıı •e muharebe hl- aoiledıler. Bu arada ayni suçun hararetli münakaşalar yaptıktan 
len denm etmekte bulunmuıtur. Ha Türk ceza kanununa da mevzu aonra Ziya G h · k · · k taarruzu tırlardadır ki bu İtalyan zırhlı tü- tetıkil etııUf bulunduiµ ve bu ka riyetle naza e.v.L enn tal tın de se· 

( B a.kcll ~- i.. ) en1 18 •- · d S"dl R , · • n ıtioare a ınma ı ve 
rahat ordugahlarda geçirmek u. 1 - lıtfbdadın btt gt&I tuyi1deri. 
zuaunda iaeler, berbalcle büyük ne mütt<>hlt bir cephe ile mukavemet 
hayal inkiaanna uğrıy~kardır. eclebHmek Jein, -.ta (Ttbbiye) ol
Almanlann kıt orduaahlan, ne mak üzen, (Harbiye. Mül'1d7e, Bah. 
ate.ak ne de rahat olacaktır. Çün· rtye) mekteplerinde ~ztı btT tesanüt 
kü, umumi kanaatin aksine, Rua vticude ıreldl. Artık. makaada bir an 
kışı. timdi askf"ri harekata mlni evvel vlsıt olmak için, faallptin art.. 

E them Bey, bu flrsatı kaçırmadı. 

Alkerier anlemuın cltye, Şükrü XL 
"'il A.oy1e derhAI n.a .. ._ koa..-. 
ya başladı: 

ili"' •- t1N1M m • aon..,.rın e 1 • euır e nunda 15 seneden az olmamak il iha .. . v. • •v. 
ltaJ,.alara pUnce, M. Muao· doğru ilk İngtlls Uerleyiflnde İngiliz .. b 'bil · · ta . t,1 encumenlerın de1J4tırcJj1ıı 

liıtinin Rq eephe.iu p.derdifi zırhlı kunetleri tarafından hücuma uzere u 11 er ıçın ceza yın şeıU de kabul edildi. :::=.:=-; .. ~ '::= :;~~ Ye ciddt aureUe hırpalan- S OV y ET ı .. • 
~~;::,~i:'.!d:: = ~ ~.!~~ Atman t e b 1 iği I Buyuk petrol 
edilemes. Nitekim Mlllr cepla. ordulan Ba,kumandanhiının teb- (8~ W&i/.U. ....._, h b • 
•İnci• ıınlttefik AJmaa • ftaJyan Jiği: 11ebrl a ,. n e °"'..... a.,, __ ... __ ,__ c:..:__11 AL...!L-da Alman . ltal- üzerınde, Bo&tofta, Voloko- ı 

--.... - ..,_.. ıTI&a lanuık'd• •e Tulacta ~ 9Wdetli ol. 

doğru -
maruf ltaJ,a ~ ,.n mukabil taarruzu devam et- m11ttur. 18 aoıııatrin günü tahrıp 
CeneraJ Batillre a.7la edilriftir. mektedir. Tahrip edicj ve pike edilen Alman tayyanıleri evvelce bll
Almaalana kuman.._ İM doi- bombardıman tayyareleri Libya dmlditı arlbi 21 detll 26 dır. Barenta 
...... clut•UJ• Jine ••ıl Ge. ile Mıaır hududu arasında tank denizinde topyekôn 1900 tonilato hac 
.. raı Rommılde ~. Ye motörlü v .. ta toplwuklannı mlnd• "· d&•man nakllve -ıat, 6 Wav J• · t h • 1 • 
B __ .__ a=--..:.1 _._~ ı ..ı - .. " ...... e ın a mın erı 

u _... lfeçail ..... -.-• uagılmlf aralJ', bin tonilatoluk bir urnıçlı gemi, de. 
yapbiı makabil taarruzlarda Da• Mana-MatnJht• askeri te .. t n1z ınuharebe birlikJerlmız tarafın· 
ad büyük muveffakiyetl• buıa· .atüeaııir surette bombardıman e. dan batırıJnııştır. Karaden1zde de 
dtiı ve tekmil Bingui aahilleriai dilmittir. Hava muharebeleri es- harp &emilerıuıiz dü•manııı 90001 
ti Solluma kadar iki haftada ne nasında düpnan 4 tayyare kay· tonilatoluk bır sarnıçld gemısini ba • 
ıı:- •~ istirdat ettiji malümdur. betmiştir. tırmışlardır. 

LONDRA, 11 (A.A.> 
llındıstan Başkumandanı Ge

neral Wavell, buyttk petrol har
bımn 942 de cereyan edecetı ka
naa Undedı r. Generale gore harp 
ıahaaı Kafkaııya, lran. Irak ve 
Suriye bölges1nt tbtıva edccektır. 

Şu halde lnti)izlere kal"fl ti- 1 2 den 18 sonteşrine kadar Tulada vaziyet ciddi 
mali Afrika11 müdafaa ecl~ ln1ıi~i.zl.~ r 43 tayyare kaybetmit- Londra. 21 ( A .A. ı l\loskova 
olan Alman • İtalyan kuvvetlen- lerdır. Ayni müddet içınde lngıl . rad~·osuna göre, Tulanın cenup ba-ı 
n;n bafında eVYeli General Sa-. 1 tereye karşı yapılan m ikadeled e tısında cıddi bir vazıyet hasıl olmu1-
tiako sonra da General Rommel altı A!man tayyare11 kaybedil- tur Radyo dıyor ki· 

Bu mücadele ıçın mühı111 hezır. 
tıklar yapılmaktadır ve muhasa· 
mat başlar batlamaz Brıtnnya 
kun-etlert Rus m6ttefi1rJerfle bir. 
Hkte .... L!J ...... 

buhmrnkatadır. Bu iki kumanldan miştir. ICıtalanmız, .\imanların f.virmı 
f ng1Twerin 750 bin kİfİ ile batla- ftalyan tebliği harelıethtd~ kurtvlmata .. dOpıa. 
dıklan taarruz karşısında acaba Roma 21 ( A .A ) - ltalyan nı Moakovanın eı-.anna mak nokta-
ne yapaıeaklardır? Ellerinckk; or. orduları umumi karargahının 5 3 7 tarda bozcuna utratmata plıpıf-
dular bu kadar büyük kuvvetlere numaralı tebliği: lardar. 
mukabele frimİye müaait midir? Mannarika muharebesi diln --A-::---:L=--M=-=--A...,..._N __ _ 
Yoksa kifi k~etleri yoktur da, ıonradan inlcifaf etm~tir. Alman 
İlter iatemea ricale mi mecbur ve ltalyan zırhlı lutaları düpnanht • 
olacaklardır? lnsilis ,.....,... bir yeni taarruzlanna iyice mukave. t e b 1 i gw i 
az daha inlıitM etmediıce bu su- met ettikten tonra mukabil taar· 
allere cPap .enaİJ'• tabii imkin ruza geçerek düfmanın z•rhh te• (llfrMM Nlıifeüw deııam) 
yoktur. • şekküHerini ger~ püakü~tmU.Ler. edn muharebeler •naaında ye. 

lng:ln t~ ... Wyetine bi~çok tank tahnp etmıtleT ve ni iler~emeleı kaydedilmiştir . 
aelince. eter ba t.....,.. ...... eeırler alrnatlardır. • LenlDIJrad hiincle dütmanın 
ten çok biiyiik lnfyyetlerle yapı- Mihver tan·arelen bu muhare. ~ tetebbüeleri Alman müdafa. 
1ıyo .... ln,aterenin iri ,ayeM ol. bec:I~ büyük bir faal~et patennif - toplarile ak8 barakılmıt-
dn;.., tahmin eclilebıTD' ki. &anlar- ~rdır. tar. 
tlan hiri 8iDpsi "TrülUS«arp- Tobnak ceph•inde tiddetli bir Abnnl• M ...... ..,.,,. 35 kilo.. 
teki Alman • ttaty ... bnetlerine topçu düelloeu olmuttm. ...,. =nafeılı 
kati INr _,... iDdirenlr Mllır Tnbrald8 ı- ._. eılildl ~ (Raclya ıazetesi) -
lnDraldarmt ve .. rkl Akdenisl Kahire 21 (A.A.) -:- R.eamf Mo.kova önünde muharebeler 
emni.et ..._ .hnak: ldnclsi de mahfiHerdn ~ü-~em bir kayn~~- !tidcletli biT tekit alnuttn. Gelen 
M ~ · •" .. in c;.lc•,. .. ı.-; .,..1rı~i tan haber venldı~sne ı&e. l~lız bır habere söre, Almanlar Mo._ 
irin . pheyi ~ Yalnuı ileri kuvvetlcırı nıundanherı mu- kovaya 3S kilometre meııaf.-ye 
9.u h.:.cette lacifisl~ Wriaci huarada bulun .... To~nak ıami· kad~r Yaldatnutiardır. Bu ilerlo· 
laf'CI n-fııte 1 ohllalan illtirna· zonile temas halindedir. Zırhlı m .. un Volokol11ma t.tikametin_ 

li ettet d ~ ...... a topraldannda tünıenl~r ara11nda yapdmuı bek. de oldaiu tahmin edilmektedir. 
VUU a ~ L- b • • Bir bli laaıls bir 1......-m Sark dP· lenen meydan mu11t1re esmın za. te i• sire Rua . Alman 

:--~• • A" H L-~d-tfl>tı.te.iİ- manı yaklattı.iı haber vr.rilmek. harbinin b8fla"81Cı olan 22 hazj. 
• 41• 11• ,___ ... ""'"... eli d be · So 1 1 7 
ille kola lıol k l erdinlenıes. te r. • ran an n vyet u .000 tay. 

' ,.., • .'. .. Genit t.slis yrtlaw Ureketi )'are kaybetmiflerdir. Tebliğde 
Sa h11M~ fn••laz .tunuz~, Londra. 21 (A.A.t - Annallat'ın Alman zayiahnın ne olduiu bil· 

R.ı.ra yardımdan ayadft: ~I- asken müW-aı: dirilmerniftir. 
.....ı.nn f8rktaki rneaır••1ıw..tm- Doğu cephHinclek:I cle•iu muha- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 

ilen ltil~t~ade ,..alnız M••"". ıcur:- rebe blltün blll Ue YI 1avatlamadan s 1 r b 1 • t • n d a 
ta,,,..k açın •tiyar ed;fm•ıı hır d m ederken Şimall Afrlkada, Bil· 
hanıkt.t nann1e balrmak iktiza ~~a Briıanya harbın devamı fizerın. k•rı9ıkllklar 
.. ..,.idedir. de hayati bir teaır yapacak olan bu: • r t 1 v 

T ASVtRI EFKAR taarruza batlamıttır. Taarruz ıyı , 0 r 
, -~n-ı..tır Zıra muvaffakıyet· 

Avrupaya 
kartı bir istili 
hareketi mi? 

LONDRA, 21 (A.A., 
l.ondra raarosu Fran11z mille.. 

tıne hıtalten bir meaaj neıreclerek 
halkı, mfltteflkler tarafından ya. r1•aca1t tıtıll saatinde bazır bu· 
Qnnıalarını bildirmiştir. 

liamiyetli bir 
\'atandaş ,.,, 
.._ Krır.,,.ıuuı 7 500 

~ 1lra teNrr• ftli 
fa~· il (A.A.) - t.mfr nwat. 
~ t~ Ahmed Tatart, T6rk 
~ •e Utıaınwıa '7600 lira tebarrt 
' ~--~ararı l(lll'UI .....,..iae 

~· 

hesap.,... ... _' · 
le netıceJenirae Mlbverın en zayıf Çeteler 6lr Sırp 
_ öldürücü bır darbe Hrulnıut 
a~ası~:ı Büyük Britanyayı Cenup Generalinide lcatlrttiler 
olaca ve . -MQrtnft bir b&. Sof ya, 21 ( A.A. t - Oft: 
Akdenızınlıı ıtıru ., ... 

k•-ı yapacaktır. 
'"' -ı.. kQTfttlırinın General Cunnın ..... 111 

ç61de 160 kilometre Uerlemek f~ur; 
tile şimdiden mu .... 111 muft a&ol-

• 0 1 .. ı.nna •e · 
yetler elde etmıe b6lgelerinde 
l B dia ve CapılllO 
11111, ar f ~lyan zırhlı 

toplanmlf olan Alınan • tıahdit 
tlmeaJ rbtiıl ••vasaı.stn• e retmen ah-
et.ınekte balan•alarıu . ek lçta 
nacak kat't neticeleri ke1tırnı 
vakıt heDis ,- .,uad!r· biltiln 

r1 al l dflemanın 
B tany 1 a~, ek için P• 

ilerı kuvvetlerıni oevtrır'ş · dt mesele 
nif bir at atmıelardır. ım ... _ 

kildiii ,..,an _.. 
ıwlur ki bu ... ee k ..... ... 
•ıl olacak gerginliğe mu. av lmtthaa 
deeek kadar kuvvetli m~ _.. 
cini, AhnaaJarın ai1 1 caktır t»laüne ı1rifecek1erl ıfta 0 ~ ..: 

lflnakiindtlr ti A1111anlar, Brı~ 
lıJan tebclli icin iki ce_. 
kJtalan ~r. Al 

Bundu maada, Brftan1alıl•r~ _: 
••a'ı:a ....U.illM .. kbP": .,,. 

Buraya gelen haberlere '6N, Sır. 
biatanda vaziyet gitgide daha zfya<ie 
karttmakta, General Nediç ile çeteler 
arasında ve komünıstlerle millıyetçi
ler arasında mütemadiyen çarpışma. 
lar vukubuJmaktadır. Bunlar, Yugoa
lav1anm eski Sofra Ata...Ulterl 
Albay Draga llikaileviçin kunaanda. 
111 altındadırlar. 

Sofyada clalıa feci birtakım haber
ler dol .... kıadır. B•nlar mepaın. 
da temizleme barekltında bu nizami 
Sırp birliklerine kumanda eden Ge
neral Bog1dar Putnikoviçln katli 
hldiııest T&nlır. Ba General, Stegare 
kaaak1tnm ui çeteleri tarafından 
yakalanarak, kasaba kasaba dolqtı. 
rılmıı, ltbneqe bnalmuı Ye 6ldü • 
rtUdlkten aoııra Y ll'leacmc baaba11 
meydanında fll'fıplak baralolnuetır. 

meeıul etmek için ditman111 mlldafaa 
hattına cepheden de hücum etmekte.. 
tliritr. 

Bulgar 
Başvekili 
FILOF'UN NUTKU 
Brıl1111Üt1Jn111 60 NIHHlir 
mi.icu•k .Wfi iilkii111r 
6.,arıl.,. 6•1ıuuı ıirmi, 

SOFYA , 21 (A.A.• 
Bulgar ajansı bıldlrıyor · 
Başvekıl Fılof dlln Mecliııte soyle. 

ditı nutukta Bulgartstaııın dış ve 1~ 
lllyuetındell de -~tir 

f'ılof. Dobrucanın, heme~ bütün 
Makedonyanın •• Tra~anın INıtı 
huduUarile Ege bllduUannın BaJp. 
rıatana dondütünii batırlatıaıı. Bul. 
garıstanın bu yerlerde itıraa litür
mez haklara ınalik oldutunu aöylı
mıştir. 

Bapekil tunları ıli•e etmittır: 
~ulgarlttanın 60 yıldır utunanda 

mücadele ettıil illkuleı b 1 •tan ma 
yolundadır. 

Memleket.in büyük harpte N n aonra 
euılly muahedesı neticeııındek1 eJinı 

durumunu anlatan Başvekll sozlerıne 
ıu suretle devam eylemıştfr : 

Bulgaristan bu haksııltkları hiçbir 
zaman kabul etmemıRtır H 

v · arpten 
ıonrakl bütün Bula-ar bu~ kCı ti - .. nıe erı 

tadı] taraftarı olmuotur. Bu sebPJlle. 
dir ki Bulgaristan ht-bı r B &\' zaman 

alkan antantına rinnenıış ve bCitün 
milletin sevgt ve tevecctıhG Mih 
devletleri lçtn olmu,tur. ver 

Bu atyaset bazı tehlikeler! l _ aıam. 

mun ıtmekteydı. Bundan ötör1l Bul 
ıranatan bir liyakat kazan ' t 
Z . mıo ır. 
ıra Balkan barlflnın ftluh f a azaııına 

yardım •bnlt Ti bir samanla k 
bahsedilen bir Balkan blo'-u r eolh d .. nun • 
uını akim bıraktırmıştır. Bulgarlıı-

tan kat'i hareket tarzı ıJe ınuhtelif 
telallkeleri nıddetmı, ve Mtb d 
letl . •er ev 

erıne kartı 100 tüntenın t.eeekkü 
ltl•tı akim hırakmııtır. • 

KADIN 
KALBi 

Tiitkçe sözlü büyük hay•t ve 
AŞK ROMAM 

TAKSIM 
Sinemaamcla fnbt&de ,.1_ 

bet ılrmektecliı, 

BUCON ... t 1 ele tenzillth 

••tilae 

Et.hem - Ay .. ııen ele w:t IM't'lnıf
•nT ... 

Şükrü - Evet. 

1 

d•ği~dir. As~t!rl harekat. kıı, d_o· tırılmasına karar -.en1di. 
laywle, belkı de yalnız şeklıni 2 - Bir lnaım seneler, ınernleket 
deiiftinne~tedir. So.yet ordula. dnhillncle w,ı .. falıt1rlarkn, bazı 

- Nicln teYldf eııllldta!. 
• ( DnaııM ..,. ) 

nnın bu biricik fırsattan genit hnrrlyetçenerler de daha büyük mfk (1 ) Aluıuıt l ' t rtla.a(, M*riı idi, 
mikyasta iatifııde edecekleri mu- yaııta .,e daha faydah bir tektlde fa. Bfr m.üdMt Avrupada hbıad....,_ 
hakkaktrr. Hitler. bize lta,.ı bir aliyett. lıulunmak ~in Avnpaya git ıronra, m emlcktHtt• gıtU. OJ'WdaW 
imha harbi yaptığını söyliiyor. mlye karar .,miler. lıtırriyetpert•trler ara.atna ,inli. Bir 
Hitln. kendi iatcmit olpuğu bu 3 - Bu karar, tatbik edUdl ... hk ha.t1li .ıatn.aft ç<1lıttıkt..1l aonru, Mtnr 
imha harbini görrcektiT. pa!'tide, Beykozlu Zühtft, Arap Ah- Bartı•lrili (Brıtriı Galf Ptlf'l) V' kat. 

Maiak.i, aözlerini töyle bitir· met Verdant Ol , Tunalı Hilmi, ore ı-ttt. l'e hu Jıareketmin es~ını, tfta.\ 
mittir: 1 dlter birkaç cent doktor ile Tıbbiye ktılU' lıu :ntnotda pırrlak bfr U..&11 ;r. 

Almanva, ya lnız karada mağ_ tnlcbrsı , Avrupaya firar etil. ruılat tı/ctan ıro,,.nı, ida.m se1ıpuınm 

itip edilrgilir. M•ö~tefiklerin her Üçüne Ü tevkif altu da da, "' arapça beytı ıöylad.i: 
bir, bu gayeye v<rmak için kendi (/'"""7Jld hii.rrf11~t• 1'tl-i.!tUcldl 
yardımını yaomalıd:rr. Müthi~ !Saray), btn1rlrlnı takip eden tn:ı A11et4•i ~ıiJt ôudtillaJı ... ) 
Hitlerizm tehdidi .. ancak Alma"l •••••••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-
ordusu tamamile imha t"d ildi';i 
z.aman nihai sur tte o rtadan kal Bir anlaşma temini için 

Amerikanın 
Japon yadan 

Mektepler 
spor bayramı 

kacaktır. 
Bu n~le ziyaf Ptine riyaset eden 

l t>rd Horder d,.. söz al ırak Mai~
lrrnm hir melrtuhunu olıctnna,tur 
Meitıki bu mektubunda. &.yet 
hülciımetiniden 11ldığt talima t 
Ü7.erine şu beyanatta bulunmuş_ talepleri 

Mü&abalcalara 
bugün mercuimle 

tuır : 

~ngilt0re ve Sovvet\er Bi rli~i 
arasın~n harp esn >\ ~ında ve harp 
ten So!Yra en 'llkt tlo'lt!uk VP i•hir. 
lirrinin çok biiyük ehemmivt"tini 
takdir ediyoruz Sovyet hükame
ti. mü,terek mücadelemizi zafer,. 
eötliTecek büti;n ıayretl~i iyi 
lrar<tılar Ye buv.iinkü toplanhnıra 
büyiik muvaffakiyetl-r diler. 

"Y eniee,,nİI' sahibi 
izahat veriyor 

f Rı1-Met NM/.U. dnowt) 

yacı olduturdan ıeferdea men0(iil. 
mı,tJ. Avrupa harbini 1111lteaktp de
nıı nakliye vaıııtalanna 1htıyııç faz.
ı1tıa,ıı . Rız ile bariıtn tik "6nlerim!e 
bu ıremıyı !\atın alarak eııastı b:r ta
mire tlbı tuttuk. 9 ay kıukta kala. 
rak hemen hemen yeni baştan ya· 
pıldı ıienllebılecelı tekilde taMlr e -
dıldı Gemlnln makinelerinde yapılan 

bır çok tadıllw uye11nde gemınln 

ilr'atl 11 mile tıkanldı. 
- Yakanın aaııl cereyan ettitl 

hakkında fazla malhat alabıldltı1ı 

mı ? 

- Ytlze ,.Oze Bwrgua çıltabılen 
ııemınln •üvarısl Maksud kaptan a 
dıin çok kısa bır telefon muhavere ı 

yaptım, fakat maalesef fazla ıaahat 

almak miımlriln olmadı. 
GEMiNiN TAHL/S/YB VBSA)TJ 

- Geminın tahlısıyı •eea1U ltütGn 
tayf anın kurtulmuına ldfa1et ede
cek derecede defıl .ıaı;rdi 7 

- Vapurun il &7 ctbA 111UJ1 möcl. 
det tamirde lcaldıitnı eöylemııtıat. 
Yenicede 1ld ııiivarıdea kfka bir 
çarkçı •e 11 tayfa bulunu1ordu. Bu· 
na makabıl 8 tallllatre ılmicU. t6 
cau kurtal'llll Je1eti mevcuttu. J'lı
kalar lae tamir eıruında yeaı yap
tırıhnıttı. Bu itibarla yalnıı iki ki.. 
oınla kurtulmut ol .... ıaa ...ı edı· 
yo..-. Talamınıme sör. deıı1altı ge. 
miyl llttaraıa olaralı torııilleıalttir. 
Fakat bu takdırde de taJfaJarın kur
tulmasına yetecek kadar bır mlddet 
ltl• l'ftllain au Clsedndı kalabıhaeai 
tcap ederdt. Çok tıaa iri!' mtlddet t. 
çinde INıtaauı belki de Gataate tiri 
torpil isabeti almıe olmasından tlerl 
seJmietir Fakat allyleclithn gibi hi· 
diae bakkında bati& ıa.. maltmata 
aah1p detilia. Gembı1a lol'pWeııcliiı 
mahal, aahlle bir iki mil kadar p. 
kındar. Bu idbarla ta:rfalann da 
kartulmae ol...U.n Uau.aı dahilin
dedir. 

Hidile, 1Nlila IMIUdu•.. l8 ail 

1 - }apongan~n Mihwrden b a ş la n 1 g o ,. 
I JatanbuJ mektepleri ıpor böl· 

•gır ma.ı . 
2 H ' d' . 'd k 'J • geeı tarahndan bugün mekteple-

• ln ıçını en ,e ı mesr rin yeni sene spor hareketlerine 

Londra, il (A.A. ~ - Vatınston- büyük bir merasimle ba lı a k-
dakı Tımea 1ftuhsbırıftdett~ l B .. ş Y ca 

llarıclye Nuın CordeU HuU, A- a·)ı r. u munaııebetle aayet ge. 
mıral Neınura ve Kunıııu ıle Y•ııtığı i niş bir program hazırlaıuıuttır. 
uzun bı r cörüıme esnaaıDd.a, Bırleıik Hıı.rr1anan 1"otrft1Da p~e kız ve 
Amerıkanın. Doğu Asyada tıtat.üko - erkek mektepleri aaat 14 dea "ti
nun mııbdaıaaını imır olacak beait ' baren Fenerb.Jaw atadı da t 

1 

blr tabuUt dttpit edeıı lu!duuııt bir I Ll • n op.. 
anaca" ar Ye Atatürk ltMd · anla,makla ıkufa edemıyeceııini • · elt1'e 

rarJa ııalı ettıi'ı aanılmalrtadır. meruimle im çeletak ko~lar-
Dıter taraftan, Büyuk Okyanus dır. Bunu fatiklll mal'fl takip ede 

böl~ıılndeki bütun Asyalı ve batılı cektir. 
milletJerln ııtırik edecetı niJı&J bir Bund .. bak 
anlatmaya eaaıı olabilecek proıramı . ao. ~D.~a muaa alana 
n;rıe , k All"t- ılkanın. nasan dikkate Ma11rıf Müduru tarafından ~ıht 
almata laa:aır olduğu da anlatılıaıt- nıı ku ve sporcuların anıdı ile ta. 
tır. rene geçilecek ve bütün tal-be.. 

Bu nihai anlaımanın en lüzumlu rin i,tirakile bir geçit resmi ya
unsurları, J aponyanın Mihver nıiina.. 
ebetiui kesmesı, Japon kuvvetler1ııln pılacaktır. Müıabalcalann açı-
Çınden ve Hlndlçınıden çekilmeaı ve llf merasimini müt~ ltık 
J apon1anın müstakbel br *•riisdeıa ile latildal ilaeai tarahndan bir 

mamen fera&at eylemuı olacaktır. futbol müsabakan yapılacak 

Methur bir Alman 
p lotu öldU 

Berlin, 21 (A.A.) - Av tayyaresi 
mümtaz pilotlanndan Colt Von Wea. 
so'nun ölduğünü, D N.B., aııkeri bir 
kaynağa atfen bildiriyor. 

ve hunu Haydarpaşa _ Pertevni· 

yal mekteplerinin lig maçlan ta

kip edecektir. Hava müsait oldu

ğu takdirde kızlar ve erkeld• 
tarafından bayrak yaflfl yapıl._ 
caktır. 

p Buuiı SARAY siıemas11da 
bdivaç nud ol~? Atk ile mi?... Yolcaa M"9t ie mi? •• 

Bunu: LAUREICE OLIVIER ve 
GIEER G A 1 S O N - IAUREEN O'SULLIVAN 

t!}"ahndan yaratdan n büyük muvaffakiyetl 
::O...o.........!L--L J e a---te oan 

~LTIN HALKA 
Zenıın, hareketli Ye etlencelifilminde görecek ve 

...._ Bug(ln •at 1 de teDZilitlı matine anlayacak-
= 
mesafede Bulgar karaııulannda ol-1 eotu~a - -
muıtur. Xurtıılan tayfalana da Bııl- edettek "6aa rmtda .. t1eree mOca.lele 
pr topraklanna çıkllllf olmalarını laatl ltlerA-. Ba tdbarla mıh
can Ye g6ntUden tememd ederim. ertnA lııo....ak tçht Bıılprtatan,. 

Şimdilik yalnıa ıeıal1lln ııtlnrW da bir llalta War iatlnUt .._ 
Maksud Şqmuer flı ildncf kapta aaara İatanlııılla dillıu ldu41ır. 
Ba1"J}lah Denlseintn ha711Mıa el _ • ....._ ilep .._ taldri"- ,.. 
dtıklannt blllyenıa. R• lldat .. eaa pWk,.. 11. ıaelıa ...... MILlrı 
laruu bftanlM: illa K••t.W. wı .... __ ._.....__ • _..,,. __ ..... 4'. •• 
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Asipirol Necati Ağrı, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm nae1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
•·r,ss· - ""~~- P ·'.t· ., ·o' · .. ~ .. R · '·~ . ~·r:· ·~ ;- ~. . ._ ...... "" . ~r,.-... . > ı- _ . . ., ·· 1 , ... }!'i4 . 'H .;.;, . . .. ' 

Fener- Beşiktaş. 
ar n karşılaşıyor 

1 Hususi ders 

İlk ders mcocanen olmak üze-

re mate'1Ultik ve fizik der.icra en 

itina.li şekilde vet"ilir. 

Adres: Yüksek öğretmen olcu

luııda Fethi Yaz:acıoğ1~. 

DOKTOR 

Sedad Kumbaracdar 
Ü.ROLOG - OPERATÖR 

/her 11olu. tı" ~uül ~tk-
l«n müuhcHuı 

1 

Baş, Diş, N.ezle, Grip, Romatizma 

1 1[ :~ ~~ ~~::~~:ı:~:~~~:~ ~:ı 
2 

' .. 
s 
6 

7 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --
l--L..J.--l~·l--f--J.--1.~l--+:,...1 

~.ı-.f-=~ı-..r-~:-ı--r=~~~~ 

Y--. 9Cnenın en mühim kar- bir muhacimi ıyi tutular ve t'it 
fllaşma.ı Fener-Beşiklaf takımla.- atmak imkanlannı vcnaedcrse 
" aJ dı olacaktır. Beden ter- pek tabii olarıık siyah lteyaz mu
biye..- son karan iızcrine mü-ıhacimlerini felce uğr.:lltm" elur· 
ease.e klüplerindc çalışanların lar. 
oyw7acıaklanna dair tebliğ böl- Br•iktaşa nazaran Feacrin ka
gcyc geldiğınden Bc~ktaştan lesi Cihadın elinde da1'a emnİ· 
Halita. ~rcf, Fenerden Naci, Re_ yetlidir. Mii<lafaade iııe Murad, 
bii, Lcbip takımlarında eski yer· Muammer oldukça anlaşmış bfr 
lerini ~alclardır Fenerliler ya- vaziyett-:dirler. Sarı lacıvert ta
na J•p.lacak olan müsabakayı kım daima Melihi ve Küçük Fik
mul .. &ltak kazanmak ar:milc ••- ı rcti beslemek ıaecburiyetindedir. 
liav" rıkncaklardır. 

• Aıleaıi iktfAlar ve l.elccvıeklitf, 

1 1 
r-ce Ivcven çocıık1arın tetlavlsl. 
Sırkeci, Ankara Cad. Semih 
Lütfi apartımanı. (T&R Mat.-

1.aası karıııı). 

Nevralji, Kınkllk ve Bütün Ağrı~arınızı Derhal Keser 
icabında Künde 3 kaşe alınabilir. Her gerde Pullu kutuları rsrarla isteyini%. 

• 
' 
Sola~:ırı Btıl•: 

•-#. >; • • .... ,., .. :--. a •• p : # "' H. ."'· .~ -~ıı..·tt 

Birçok Genç Kızlar 
8- mukabil Belkitaf da Takımda yapılacak eft 11fak bir 

·-'' d L! t · '- le ht 'so tak•mııı alevhine neticele· 
Ve Genç Kadınlar 

a.ıR ca avan aJI ııı;açırmarna . . . . • L 
için ..cıip ol~mıya çahşacak- nar. Beflktaş yarın ycnıldığı taııı;
tar. dirde pmpiyonluğu biru daha 

~çlıklerıne matrur •hırak güzelliklerinıa tema(lainl 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bıı;ane kalmışlar· 
llır. Ka411ında dıkkat edllmesi pek mühım olan nokta: Eğeı •n licivertlilcr ellerine tehlikeye girmi~ olacaktır. 

gcc.ru fınatlan ıyi kullanmasını Diğer karfllafl'l\alarda feta•ltul 
bilirlene yannlci müsabakayı lta- spor Taluimi, Vefa 8eyeilun•. 
:umabilirler. fakat Naci yine ça- Galatasaray Süleymaaiyeyi ke_ 
lım sevdasına kapılır ve lı:alc ön_ layca mağlup edeceklerdir. Yal
ien...de fÜt atacağı yerde çalım 

Cildin iftcetık Ye taravcUnı elted1Yen 111uhafua4ır. 

Seneler, hinblr Tar:.ıfe içlntle çalışan n yorulan gen, 
kadınların bıaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dinıagi 
yorgunluklann neticesı guddeler, elastikiyetini kayl.e
dttlv Ye ciltte (Leke) diye tavsif edilen avanzı ( Rüı
gir ve güne~tn de tesiriyle) husule getirirler. işte bu 
g'ibl hitatta, ve ltu ~ilti avflrıza karşı Krem Pertev; 
terkibinin ku't"t'et ve kudretı sayesinde clldl besler •o 
haralti4en kurtarır . 

yapar• • zaman netice ba,ka nız Beykozun Altıntuğla yaptıea-
olabilir. ğı müaaltaka ltwu çetia elacak. 
· IVJnamafih Hakkı ribi Jtrbcı tır. ..................... -..................................................................... ... 
An· J~edeı · ı 

Yapağı muhtekirJe~i 
cezalarını 
çekecekler 

Kadıköy 
soygunculuğu 

Meçhul ,ahı• 
elan bulunamadı 

Ytiı IHnlerce ka4htım ttcnıhe ettiği Tıtı Hvdtklmft• tıw9i!/•Üfı 

Uli kalm«dliı KRB!lf PERTEl' ile. giind• 11ııptlce«.k 3-!i dtt.
k#ı:&Wı: •tr muaıuı ne ıibi lı~rikala.t· ynraftığını ptk kısa lıir 

~aman.ic ~z tle mutcrif olaca.J.·gmız. KRF:M PERTEl''hı yarım 

a.nrlık •cunelmi!el ş•h1·ett ıumız değildir. Otulıut tıttfatie teliniz. 

Calatada Ömer Abıd hanında 
zahire 'Ye yapağı :ıcaretile uğra· Evvelki gün Kadıköy Kuşdi_ 

!inde iflas sokağında 1 numaralı fan Zek Sarıbekır. Ihsan Sarıbe-
kir •• T eleolos Kabasakal <>e· evde vuku bulan cüretldirane soy 

gunculuğu dün hıı.ber venru,ti.k. çcn:erde yapağı üzerinde ıh tıkar 
yapmak suçundan asliye ik.ınci Kara gözlü, kara k~tlı ve uzun Muhammen bedeli ( 1950) lira olan 10 adet 160 mim lik, 6 adot ~ou 

mim lık Tev%i Vanası t.ııahhüdfinü ıfa edemeyen müteahhidi nam ve he
sabına (19/12/1941) cuma g{inü uat (14) on dörtte Raydarpaşada gar 
btna ı dahilindeki Komi yon tarafından açık eksiltme usulile satın alına. 
eaktır. 

hk . .._ . boylu meçhul adam bütün arama-ccza ma •mesıncf' ııuşcr sene _ .. 
Y d .. ·· 500 ı· !ara ragmen henu;ı bulunamamıt-ozga a surgune ve er ıra 

hk • d'l . 1 bT. para .eıasına ma wn e l 11Uf· 
lerdi Polia aramaya devam etmek_ 

f..' •ror Temyiz Mahkemesince l tedir. 
Bu işe grrmelc isteyenlerin ( 146) lira (26) kuruşluk munkkat te

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte cluıiltme günU saatine 
kadar Komısyona müracaııUarı lazımdır. tasdik elunmuf fakat mahkum· =======-====::ıı::ıı:c=::ıı 

!arda. Zeki SarıbekiTle Kaba~- Matelwd.lı ı Bu iıe ait ıartaameler Komiayondan parasır.: olarak dağltılmaktadır. 
(102271 kal btitün aramalara rağmen bu

lunal'D*-ı~ardlT. 
'nkalanan Ihsan Sanbclc.ir dün 

•dliye)'e teslim otmuftur. Bugün 
~aMM ç•kmck. uz.ere Y oz:.gada 

aüriilecdttir. 

*ADLİYEYE VERİLEN 
MUHTEKiRLER - Sirkecide, 
zır~i iletlcr ticaretile uğraşan 
l-lam~ıun Terz.iyan 75 kuruşa 
aatılmnsı lazım gelen pulluk ucu 
demİnnin 75 tanesini 250 kuruş
tan sa~rken cürrr:Ü meşhut ha
linde yakalanmış. miıddeiumumL 
liğe teslim edılmiştır. _ 

Suçlunun bu sabah asliye ikin· 
ci ceza mahkemesinde duruşması 
yapılacaktır. 

Polisteı 

Kuyuya atılan ceset 
elan bulunamadı 
lııtiklal caddesinde Aktar apar 

tımanının bodrum katında işle
nen cınayct hadısesi etrahnda 
müddcıumumilıkçe yapılan tah_ 
lcikat dcrinle,lirilmelctedir. 

Ceacdin bulunduğu kuyudakı 
eular dün de itfaiye motörünün 
yardımı ile temızlenmişse de ce· 
•et henüz meydana çıkarılama
mıştır. Kuyuda dahn bır hayli au 
ve taş bulunmaktndır. Bunlann 
da bu ün tcmızlencr.ek ceaewn 
çıkma• muhtemeldir. 

Diğer taraftan elde edi1en de
lille:e göre kapıcı Haydarla ar· 
kadaşının, muhtar Hüseyini pa
rası için öldürdüklC'rİ anlaşılmak_ 
tadır. Vakıa Ha}·darla Hüseyin 
ar." nda bir kan davası vrdır. 
Fakat bu ~ki mesele artık unutul 
mu\! bulunmaktadır. 

Limanlar U. Müdürü TU k Ti 
8 

k 
b .. 1. r caret an ası 

ugun ge ıyor A. ş. lst.anbul Şubesinden : 
Birk ç gün vvcl Ankaraya 

gitmiJ olan Devlet Umanlar U
mum Müdürü Raufi Manyas bu 
sabah t•hrimıze dönecekth. U
mum Müdür Ankarada yeni Mü
nakalat Vekili Amıral Fahri En
ginle görüşerek Vekalete müteal
lik işler hakkında direktif1er al-
mıştır. 

iktisat haberleri ı 

Pirinç fiyatları 
yükseliyor 

Dahflt tadllAt hueblle telefon n umaraliı:rımızın •~ağıda gösterllen 
ıekilcle deiiıtirllnıio olduğunu ııayın müııterllerımlze l.Uclirirb: 

Santral ••• ... . • ... •.• 244711 
Umum Müdür ve Baş Müfettiş 23788 
Vüdür ... ..• .•• ... ••• 23758 
lıfüdür Mua't'fni .•• ••• • •• 
Titat (Ticııret Türk Anonim Şi ıketi) Müdür . 
Tita$ (Ticaret Tiirk Anonim Şi rketl) Muhasebe .•• • ••• 
Ürun Ticaret. Türk Lımlted Şirketi • ... ... ••• • •• 

23623 
24736 
24736 
21040 

YENİ : .NEŞR(YAT Dr. Hafız Cemal 
lstam - Türk 
anslklopedl ı 

LOKMAN HEK1M 

Dahiliye Mütehn sı~ 
Dlvıınyolo 104 

Muayene 11&atleri: Pııur huic; 
her f!iin 2,6. Tel: 2!\898 

Yeni mahsul pirinç lstanbul pL 23 üncü nüsha intişar etmiştir. 
yasalarına da gelmeoktedir. Birkaç Bu nüshada A

0

ma ve A'mal hak_ 
gilndcnberi fiyatlarda hafif bır kında en salahiyetli muharrir ve 
yükselme ba lamışıır Yeru mah- müellıfler tarafından yazılmış çok Eyüp İcra Memurluğundan: 
sul mallar toptan 55 kuruoa ka- kıymetli mnkaleler vardır: A"ma- Bır borçtan dolayı mahcuz ve 
dar muamele görmektedır. lar hakkında Peygamb ·rimizin .1 k l 
--------------'şefkatine dair hadisler, fıkıh ha- paraya çevrı mesıne arar veri en 

H l
kımından hükümler, tıbbi ted- kahve, snndalya ve masaları ile 

asta memurlar b.ir ve teşkilatlar. islam ülkel_e - 9 3 7 model bır radyo E.dımeka· 
O 1 pıda tramvay caddesi Yağhane 

hakkında yeni kararırın?e· ~lçu.~ ve amanı .devır- sokak 4 No. lu evın önünde açık 
lerındckı muesseselcr tetkık ve 

arttırma suret ile satılacaktır. Ankara, CHasusı Hukümet, izah edilmış; sonra A'malın lu-
1O/ 12/941 tanhinc müsndif azıfe göremtyecek kadar haetalan· gat ve örf manaları, miıslüman-

mış olan memurlar hakkında bazı ye. lığın A"mal ve hayat dinj oldu- çarşan:ıba gü~ü ~aa~ .. l4_ ile tl 6 
nı kararlar almıştır. Hasta memur- ğu, Kur'an nazaıında A'malin arasında ya~i acak ır~n>ı art ır
lara, bu haatalıklıırının devamı ha. kıymet ve ehemmiyeti. fıkıh ba- masını. a ve~ ece ma cuz c~~
lınde llcıneı defa ızın verJlebilecektır. kımından A'male dair dini ve ' ~n 75ıy~etı mu~anr:rıene.~nin 
Fakat hastalığın tedavisi mil kü dünyevi hülcümler. ahlak ve di- do .

1 
kşı g::_çcn

75
e . a ı >tbne

1
, ı a e 

m n b k d A' 1 k IA e ı ecft . ıo ~ım u mazsa 
olmıynn bır hal anett1ğl hükümet ye net a ımın an ma • p am 11/ 12/ 941 d . .. . 
tab b f noktasından A'malın imana nis- e ayn~ gun ve aynı 

ı ı tara ından verilen rapol'dan . . saatte yapılacak ikıncı arttırma· 
anlaııldıi;'ı takdırdc bu 1ribı memur betı, ruhıyat ve mantık bakımla_ d k 'h l d'l 

.. · d A " ı· L • h kk d aın a en ço artırana ı a e e ı e_ 
lar tekaüde 1evkedılecekt1r nn an ma ı runıye a ın a '-t' D h f 1 1. 1 

' k 1 1 d "h. t t- ceııı; ır. a a aza ma umat a • 
ayrı ayrı ma a e er c mu ım e k . ı· 1 · 9 38 / 180 N ·ı 
k 'kl 1 • ma ıs ıyen erın o . ı e 

ı er yapı mıştır. · d · · · 1 t 

Ed• J t b 1 B d b ka M h t Akif 1 ıc ra aıresıne mi.ıracaat ıı aa .ın lrne • S an U un. an aş .. c :!'~ 1 almak istiyenleri ay · No. ıle 
cKır agasının ruyası:. şıırı derce- I d nı h llind 

otobüs seferleri dilmiş ve profesör Scrafeddmin ı muayyen saat er e mıı ~.. e 
A d ·· •ttJ"w · bir eıe hazır bulunmaları lüzurnu ılan O· 

Ed. H rap_ı;a an tercume e -~ı _ rl 1 ( 9 JS / IBO) ıme, ( usuat) - Benzin tasar· tcnkıt olunmuş ve tercume hata_ unur. 

rufu dolayısil• ~r mliddettenberi tarı- gösterilmiştir. iii0iiri.iiRliiıifiiaiiitiiİÇiii8i~iii1iii1iırt: I Edime • İstanbul arasında durmuş ıf 
olan otoblls 1el"'t'iıılerine bugünden 8efikta.t Halkeviadea: Ehli-
itibaren tekrar batıanmıf Ye ilk oto- yetnamelcri olmıyan elektrik~i- Sinir Hekimi 

1' Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Iruruluş tar1bı 1881 - Sennayeaı : 100.000,oot Türk lıraaı 

Şube Ye Ajanı adedi : 266. 

ZİltAl Y• TİCARi REl't NEVİ BANKA MUAMELELEıtt. 

Ziraat Bankasında kum'baratt ve kumbarasıı: tasarruf hesapla. 
rında en az 60 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekılecek kur'a ile 
&fatıdald pliına göre ilcramıye dağıtılacaktır : 

4 a4et ı.ooo liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık o,000 lira 
4 ) 500 > 2,000 > 120 > 40 ) 4,800 > 

' ) 260 > 1,000 ) 160 ) 20 > 3,20-0 > 
40 , 100 , 4,000 , 

DİKKA 't : Hesaplannda'l<i paralar bir sene içinde 50 liradan 
llf&tı düşm1yeıılere ikramiye çık tıtı takdirde o/o 20 fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylıll, l Bırincikinwı, 1 :\fart 't'8 

1 Haziran tarihlerinde çekilecekth·. 

!! 
~ıit 
z.ı!''' .. , 

! :/. 

Her iki katilin üzerinde 70-80 
lira para bulunmuttur. Bundan 
başka ele geçirilen tabancadan 
bir kurtunun atılmış olduğu da 
görülmüş ve birçok kanlı paçaT. 
ralar ortaya çıltanlmıştır. Bütün 
bunlar Hüseyinin para.ama tama
an bodrumda tabanca ile öldürül
düğünü, cesedi;,in kuyuya atıl
dığını ve sonra yerdeki kanlann 
da bu paçavralarla silindiğini göa. 
termcktcdir. 

bü b b h 1 k 
!erimize ehliyetrıamelerinj alabıJ~ 

s u sa a yo a çı mıştır. 1 . h d "" ·· H lk 
------------- mc erı ususunu uşunen a e· 

vimiz bir elektrik ku.rsu açacak. 
Resim ve f otograf tır Talip olanlann bir hafta 

zarfında 2 d en 8 ~ kadar lı:ayıt-
İİlllBeylİİliioğluİİİİİİİstlllİİIİklil iıiiiıiıcaddiicslii Eiıiiiiıılham-r• ı T • ,.. ş B A N K A s 1 apartımanı (Sakarya sınemaııı> 

Numara ı. Telefon 44445 
7 

Küçük Tasarruf Hesapları Katillerin bugün adliyeye tcıı
Wn edilerek tevkif olwımaları 
muhtemeldir. 

* ÇOCUKLUKTAN HIRSIZ 
U(;A BAŞLAMIŞl..AR - Hak_ 
la ve Hayri adında 1 3-14 yaşla 
rında iki çocuk, evvelki gün Bey_ 
kozdaki kundura fabrikasın.dnn 
ıaç levhalar çalmı,, kaçarken ya
~lanmışlardır. 

lannı y"'°ptırmak Üzere idare mc· !'•••••••••··~ 
Beyoilu Halkevinden: Ama- murluğuna müracaatları, 

sergisi 

törlere mahıuı resım ve fotoğraf r ' 
9Crgai hazırlığına başlanmıştır. Hu•usl Fransızca 

Bu acrgide ve Ankarada C. H d 8 r S 1 
P. Genci S.krcterliğınce açılacak 
umumi sergıde derece kazanacnk
lara mükafat vcrileccktu. Jııti
rak etmek ı.stiyenlcrın fazla ma-

Dr. Hayri Öıner 
Öğleden sonra Beyoğlu A"a.. 

ZAA reııi 1.'• oilt ho•talıkl•rt 

camii karşısında Ha.-nbe7 Apl. 
No. 83 Telefon: 4l:!t1,ö 

1 -er,. 

1942 ikramiye Planı 
KEŞİDELER : 2 ıubat, 4 mayıs, 3 afruatos, 2 lkincıteerin 

tnrıhlerinde yapılır. 

194 I lKRAMil'ELERl 
1 adet 2000 lirıılık-2000,-Llra 
8 > 1000 , -3000,- > 
2 > 750 > - 1500,- > 
3 > 600 > - 1500,-- ) 

10 adet 
40 > 
60 > 

200 > 
200 > 

250 liralık-2600,-Lira 
100 > -4000,- > 

50 > -2500,- > 
26 > --5000,- > 
1 o > -2000,- > 

ı. Papağanla tavşanı öldüren .tı. 

2.Nicla. Dost. Zamıın. 3.Dur. Gen ka
lan. 4. ViliyetlerimlzJea biri. Ha
yillı. 6. El çırpma. fi. Meşhur bır lto. 
miğimiz. 7. Zaman. Nota. Rabıt cdr.. 
tı. 8. Çekıci. Soz. 9. Nida. To})rftk. 
ıo Denız kı>'lsı toprağı. Solgun. 

balledilmft 

7 ~ '1 1G 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Pı·ogı-am 19.00 Konuşma 
7.33 Müzik 19.10 Orkestra 
7.45 Haberler 1!l ~ıo Halwrleı 

8.00 Muzık. 19.46 Sc!'best ııaat * J9.li5 Şnrkılnr 
13.30 Pı·ogram !20.16 R. ırıu.elcsl 
13.3:l Tlırkçe pli.k 20.46 Şarkılar 
lS.45 Haberler ~1.00 Zırnnt 1'. 
14.0-0 'J'urkçe plik 21.10 İstekler 
14.30 Atyarışlan 21-.45 Konuşma 
14.40 Bando. 22.00 Ork~tra 

O P* 122 30 Haberler 18.0 ro~nwn 

18_03 Fasıl. 1
22.45 Orkest ra 

18.40 Orkestra "~~ı•ı$ __ 

ı (!t"f ATROL~ 
ŞEHiR TİYATROSU 

7'epebcışı Ih •1111 /i ıırrn ı: 
Gunduz ııaat 16,.ıo da 

Türk Tıyutroııu 'l ıı • lhi 
Bu gece ıınnt 20,.10 da 

MERDİVENDE BiR IŞIK .. .. 
1ııtikliıl caddesi Komedi kısmı 

Bu~un saat. 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Bu gcse caııt (20,JO) da 
KÖR oövOşO 

(80 
f0/11/1941 MUAMELESi 

Londra 
Nevyork 
l\lndrid 
Stokho. 

1 Sterlin 
100 Oolar 

5.20 
132.20 

100 Pezeta 12.84 
100 İılv.Kr. 30.75 

ESHAM VE TAHvtLA T 

İkramiyeli % 5, 938 
1 :Merkez Bankası 

Sivas - Enurum 8 
> 7 > 2 ili. 7 

% 7, 1941 Demiryolu 
Anadolu Demirrohı l ve 2 
Türk borcu 2 
İş Bankası nama 
Merkez Bankası 
Şıırk değirmenleri 

19.76 
ıs;ı.so 

-.-
-.-
-.-
-.------ .-
-.....-
- .-

1 

...............................................• 
Taav1ri Efkar 

NüıhHı (5) Kuruştıır 

1 Ab Ş "ti" 1 TiirkiJ1• Hari• on• eraı ifHı i{-in 

1 Sencllk •••• ..... .•• 1400 Kr. 27;,--;; 
Altı aylık "......... 760 > 1450 > 
tlç aylık ••..•• ·••• ·• 400 > 800 > 
Bir aylık ..•••••••••• 160 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dcrcolunmıvan evrak iade olunmaz. 

İkincite4rin ı Cumarteai 

~~~!:t'oJ 22 I<l~!:t S 2 el teşrin 
9 

Gün : :n Kaş ml5 

\;olcit/# Ezani Vasati 
3 D s. D ---

Giiact ,Yarınki) J2 11 J. 37 
Öğlıı 7 14 12 oo 
lklad.I .9 4S ,, 31 
Aqaıa • .l o i6 46 Hıraız çocuklar Beykoz müd

ileumumlliğinc tcalim olunmuşlar 
daı. 

J 

lıimat almak üz .. rc Halkevimıze 
müracaat eylemclerını ve eserle
rini göndermelcnru rı<:a ederiz. 

İyi bır hocadan iııtlfadeli Fran. 
sızca ders! almak ıstıyen kız ve 
erkeklere: Leşıktaşta Koyıçındc, 
Alay bey sokak numara 11 de 
M. Rasim Özgen'e müracaat et
melerıni ta vı•ye ederız. 

Sahibi : Z. T. EBÜZZJy A 
Neşriyat Mudürü : C. BABAN / 

.Basıldığı yer: MatbGGt f.'IJOzzJYA ..:;a;ıı45TJE= ... ~ıı.m•'MK'li'•111•us~arE:YJ~"i'lllPi111••+ıııı11 ...... ımı .... ,..ımıı••liılı~- j._ _____________ _,,,.... ____ ~ 
Yatııı S6 Hl 22 
lma•\Ya •. ı. 12 28 !) 1 • 

• 


