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TeJı. Tuviriefkir, İstanbul 

, 

Pazar 30 lkincitaşrin 1941 

lnullı, gübei• çıktıkça pan· 
talonıındaki gamanın görünmek 

ihtimali artar. 
Cenap Şehabeddln 

( Ş.rbi 2 nci aabifemiad•) 

Giinün ga~ı$ı ........................ 
Afrika taarruzu 

ve Akdeniz 

muvazenesi 

«" Rus müdafaa 
mevk"ıl er' 

©+Alman ta -
drrvz kolları _ 

Fransız -
Alman -

'leA$VEKli.. 
J Afrika 

harbi 
• 
1 ngilizlerin Mısır hudt•dunda 

750,000 qi ile bi!ıfladıklarını 
ilin eyledikleri taarruz, aı·adan 

1 1 gün geçmİf olmıuına rağmen 
henüz kanşı.k ve mübhem ,eklini 
m~.hafaza eylemektedi,., H'lli iki 
tarafın da resmi leblij{lerinde va- 1 
ziyeti vuzuhla gÖslerec_k hab.,r
leı·e tesadüf e-demiyoruz. Mesela 
İn!T.ihier il<İ f"Ün evvel Londra 
tadyosile neşret ihl ri b·r fevka- ı 
iade tebl~de, Tobrukla muva~a- 11 

lanın temin edildin-ini ve bu ha
~rin biilün İnvilterede coskun 
aevindere sehebivet verd i7ini ı 
ilin e~ledikleri balde Alman teb
liiTler! de b·lakis Tohrcktan ''a
pılaıı huruç har.-ketlerinin ... i,:"I. 1 
kürtüldü\Yünü b ·ı Jirm--kt('ci.rler. 
~~ndan başka dünkü İn~iliz teb- l 
lıgleri ( SoJJum), ( Hı\lfaya) ve 
(Kapuuo) daki harekf'tlerden l 
de bahseylemektedirlPr. Bu m ev- llıııızmımıı.::::211:ı=ım:ıı:cı:ıı:illl!l'l5--~----"------1n:ıııll'5'll:~!!';::--dll 
ki1er i~. m&liim oldırvu üzere, 
Mısır hududu d Philmd .. dir. Su Şimalden 
halde fnırilizler ~ayet mu~zz"\~ 
kuvvetlerle f'.İrİ~mi~ oldukları 
( yıldınm) harbine raimen elan 
Mı~ıl' tonrıııklarınıhki Alma·n ve 
ltalyan kuvvetlerini Dl" tard~e
bilrni,Jer, ne de tamftm 'le sanp 
bnha veya esir eyliyebilmi,lerdir. 

ve cenupta-ıı Moskov;>. yı saran Alman 
harekat istikametlerini gösteren harita 

fngiliz tavnızunun, böyle ya
-n,laını, bulunmasından fİmdil;k 
ilk çıkacak netice. Alman ve 
İtalyanlann kend'lerini toplaya
rak bütün Afrika sahili boyunca 
nıüdafaa tertiplerini takviye ola. 
C8.khr. Bir yeri tahk'm edenler 
Almanlar olunca onlann hatlan-

'- A.~keri Vaziqel l 
l~---------==========------J 

Şimald~ki taarruz kolları Moskor1anın şa,.
kına doğru Noginsk istikametinde ileri.dik eri 
zaman Moskoua etrafındeki Alman ç•nbı:ri 
kapanmak derece•ine gelecektir. 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
----~-~-----------·--------------~ ESKi ORDU KUı\JANDANLARINDAN 

nır; kola.y kol1ty yanlamıyaca~ da 
ınalumdur. Su halde lngili:zler 
ellerind.el<i 750,000 kis'lik kuv. 
"~tle ~u ü~ beş gün ici'!lde son 
lur gayret sarfedip de h~li M•!lır 
hududu üzerinde kendilerini ova
lam"kta bulunan Alman ve ltaJ. 
Ya..,lan ıoöküp atmıya muvaffak 
0 !ml'ldarsa, \\İmali Afrika barbi
tun nıüzm'nlesect>ğİne kati suret-t h lfi sonteşrinde başlamış olan son teşrinin ilk gününde Moskova ıstikıı.-
e. ükmed"bilirİ:l·. Böyle müz- u·-kova ımha mevdan muharebc~ı, t. d t h k 1 · b nıınJ,..11,.n harp de. L •• ~:n Sark. uıvJ " me ın e aarru:ı.: are et crıne aşlı-

h 
~u aftatJanbe,.i f-1•- ve butun yarak bu harelı:eUere iki-ydanM.i 

cer E"'";,,del<i Jlt\rbe IY"nzcmf~ olur y . Al I b .. ,.. fe- şıddetlle devam etmektedır. Bu mu- az çok fasılalarla devam ediyorlar; 
d ; :!lnı marıı ar '\J un harebe hakkında en son ızahatımı:ı.: fakat bunların hepsini :Moskovanın 
ll~a~l·k!arma rai!men 5-ırk cf'l'l- 20 ve 21 sonteşrin tarihlerınde intı- hemen zaptı için yapılmış bir muha.. 

~e~·~d· .".a!'tl ancok a~•m .adım ı şar etmı~ti; ve bu defakı muharebe- rebe telakki etmek doğru değildir. 
1 ı>rl·.,,..bılıvorl,.. sa, B nır~7.ı ve nın mühım neticeler vereceğini ilave Mesela Ruslar bu def<ıki taarruz-
Tr,,.b'"" tnnraklanndaki ilerleme eylemiştık. Gerçı Almanlar bırınci - (Devamı sahif8 !, sütun 4 de) 

de .n'rni SE""kl@ glrmİft ol11r. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şiınali Afr'ka harbinin böyle A k d k 
ağır bir seyir takip etmesinin ise, n a r a a ı· m a ç 
Ak~enizde, son aylarda teessüs 
etrn:~ bulunan kuvvet müvazene. ..... 

bangi bir sahada olursa olsun, 

işbirliğJ_ 

TULON VE 
BİZERT'DE 

- ........ --.. 
Alman hava üslerinin 

kurulmasına Peiain 
müsaade etmemiş 

~~~d~;zui~~a~::f ::.:1m:~~c~!; lngı·zı·z jutbo lcu·· terı· 
~et müva:ı:enesinin bozulması, 
ik~ sened'r yapılan tecrübelere na· 1 o z • l' J •l l\merika Hariciye Nazın HuÜ 

~a";;:~t::~=~~!t~~:v~:: • ga lp ge Ul er "mer·ıkan Japon 
~~8:. Almanların Rusya uzl!rıne ı H• • 
Yüruıneleri, bic d~ hatır va ha. ANKARA, 29 (A.A.) 

Y.alde olrntıdığı halde evvela S:.ı- y .. k k z· t Şehrımi:ı.:de bulunan İngıliz futbol- D o"' r o"' s m e 1 e r ı· n d e n 
·~Yen 'n, l!t)nra .-fn İramn istila fa- u se ıraa cuları bugün ilk maçlarını 19 Mayıs 
Cl~sı~ uğramalarını :nbç eyle- 1 stadında havanın çok soğuk olmaıı•- U .. m 1· t k a 1 m a d 1 
tnı,ti. M uharip devletlerden biri ~OStl• tu•• SU•• nde na rağmen mahşeri blr seyırcı kilt-
umul d k b ' ik b' l lesı önünde GençlerbirJiX-ı takım11e · rna ı ır i!lt amet1e ır 6 

~ ._ yapır111ludır. 

b 
Sgına u~yıp da ricate mec-ur 1 Maç umumiyet itibarile heyecanlı 

o ursa onun <ıcı~anı ek11~riyet- • [ b • · l 
ıe, baııka bir sah~aa ve ha<rple Dün genı to e enın ° m1 uş~~r. •l •lc d ngılız takımında iyi oyuncular 

Uz11kşarkdaki Amerika11 
üsl~rine hazır ol 
•mrı 'llerilJi 

a a ar olrr.ıvan b.aslca milletlere t . me merasimi bulunmaltla beraber aralarında e -
hlarruı; etmek sureti.le çı.karmak- 1 an ıç tadır. Q l /dl saslı bir ~~la~ıu temin edememeleri, Vaşlngton, 29 (A.A.) - Harlcıye 

B 
. . g P oyunlan uzerınde müessır olmuştur. Nazın Hull matbuat toplantısında 

u garrp ve haksız oyuna <la B ü B kab'l G 1 b1 r · 1 ' ' 11ıaı · ld w •• h ' Ankara, 29 (Telefonla) - ug n 
1 

una ~u 1 enç er r ıtı takı- 1 Japon murahhaslarına verilen Ame-
lle ~'i' o ugu uzre.' a rp ve~ Yük .. ek Ziraat Enııtitüsünde, mekte.. mı, enerJlk ve muvaffak bir oyun 1 r!ka tebliği üzerine Japon hüküm• T 

• ı ceyf zaruret erı namı verıl. b , . kabul edilen talebenin and çıkarmışlardır. j kendi durumunu izalt etmedikçe va 
;::ektedir •. İtte ondan dol~yıd~, i em:e~erasiml yapılmıştır. Ziraat Maç bu ıerait altında deum etmi, zıyet hakkında söylenecek bir ,e; 1 
a ~k~e~ız havzasında yedı s~ktz ~ekili Muhlis Erkmen, Ziraat Yeki- ve 1---4> İncilız takımının &'alibiyetile j olmıı.dığını bildlnniftir. 
ydır ısh~rar bulmUf olan vazıyet 1 (Oevamı sayfa l, aUtun 5 del bitrniştır. 1 Bu bahsin diler haberlarl Sa s, SU s de 

ve ahengın ansızın bozulmasını, 
belki yine bir takım ihtilaflar& se
beb:yet vermek ihtimalinden do
lttyı muvafık gömıiyenler buluna
bilir. 

Esasen ~imali Afrika harbinin 
böyle mühim bir takım ihtimal
lerle meıbu olmasmdan dolayı- . 
dır, ki b

0

ütün alemin gözleri bu l 
gün Mı~ır çölile Bingazi çölü ara
sındaki yeni boğu,mıya heye~n.. 
la diki1m'ş bulunmakt:ıdır. H:!!ta 
bir bakıma yeni Afrika harbi için, 
Şark cephes: harbiı,den de daha 
ziyade mernk ve endise ile ta.kip 
ediliyor, denilebilir. Cünkü bu 
harpten çok menfaat bekliyenler 
olduğu gibi, onur. neticesini başka 
milletler hesabına çok zararlı gö
renler de vardır. 

Şehir Meclisi toplantısı 

Beyannameye tabi kazanç vergisi mükeHeflerinin 

Senerk .kazanç vergilerine 
o/o 5 mi ·tarında zam yapılıyor 
Senede 

asker 
600 bin lira tutacak olan bu para 

ailelerine yardım için alınacak 
Bugüne kadar otan vaziyet ise, 

be menfaat bekliyenleri tatmin 
~ecek, ne de endişeye dü,enleri 
büsbütün korkulacak kadar t .. 
vuzuh etmiıı sayılamaz. B u vu-
zuhun olması için de, yukarıda da ŞehiT Mecliai ikinciteırın dev~ devrede de ayni hızla itlerin ıntaç zım plim i.z.erinds müub.,alar 

17 ilkkanunda Mersinden 
Ankaraga dönerek 

Elacem mevkiinde 
şiddetli bir tank 

muharebesi başladı 
vazifeye 
başlıyacak I Bir ltalga n tümeni 

kdmilen imha edildi. Bil' 
lngiliz ıenerali de 

esir düşlü. Ankara 29 (Telefonla) 

Haber aldığımıı:.a eöre bn ay 

müddetle izin alan ve halen 

Mersmde bulunan Başvekil 

Doktor Refik Saydam 1 7 ki-
nunuevvelde An.karaya döne. 

cekler ve vazifelerine başla

yacaklardır. 

Berlin, 29 (A.A.) - D.N.B.: 
Alman tebliği: - Şimali Afrika

da müttefik kıtalar cenuptan ~elen 
ve yeniden Tobruk istikametinde iler. 
lemiş olan mühim Bı;:ıt.anya kuvvet
lerıne karşı mutemerltlz bir taarrUJi 
yapmaktadır. 

Alman savaş tayyareleri $idi Ba
rani civarında bulunan duşman <. -

miryolu tesislerine tesirli hücumlar 

Garlovka 
o 

STAlİNO 
o 

---o...... . • ' 1 ~· yapmıştır. 
VOR0$1l:OVGRAC> 1 İtalyan tebl~ği 

'ş~t r' 1 Roma, 29 (A.A.) - Italyan ordu-
0 v 

1 
k J k ları umumi karargahının 645 numa. o o o ams ralı tebliği: 

-~!,'!!!!~~ Dün Marmarlk muharebe!'linin 11 

'
~~~~~~~ ı·şgal edı·ıdı· inci günü, mücadele ortalık aydınlan-

~ Almanları 

~RvslaP 

Sioastopol ve Moskova 
cephesinde Alman tazyiki 
çok ıiddetlendi 

MOSKOVA, 29 (A.A.) 
29 sonteşrin sabahı neşredılen 

Sovyet teblığı: 
Gece Sovyet k.ıtaları bütün cephe

de düşmanla çarpışmışlardır. 
Merkez cephe.sınde Sovyet tayya -

releri bır gunde 80 Alman tankı tah
np etmışlerdir. 

Alqanı tebl.iii 
M.oskova, 29 ( A.A. ) - 29 sonteş.. 

nn Sovyet akşam tebliği: 
K uvvetlerııniz hli un cephelerde 

rlü~manla ~aqıışm, ıırdır. 28 sonte•
rinde 60 Alman ı.ayyaı esi tahrip e
dılmıştır Biz 11 t..'lyynre kaybettik. 

Rostof L! irtl .t edildi 
Moskova, 29 ı.. ' ı - Moskova 

radyosu bildırıyoı·: 
Ruslar Rostofu ıst.ırdat etmişler

dir. Rostofta 5000 Alıııan askerı öl
dilrülmilş ve Yon Kleist kuvvetleri 
taaıamen imha eriiimıştir. 

( D•'IJG«ı ıııhif• :J, aütun :J <U> 

Moskof111 şehrinin 
kuşatılmasına adım adım 

deoam ediliyor 

D..N.B: - Alman orduları Baş 
kumandanlığının tebliği: 

....................................... ········. 

Kigefte 

intikam 
hareketleri 

Bir çukura 
doldurulan 100 
i işi dinemitle 

havaya uçuruldu 

Esir bir s.ovyet 
Generalinin sözleri 

dığı zaman şiddetle ba~lamış ve ge-
ceye kadar devam etmiştir. 

Sollum cephesinde topçu faaliyeti 
olmuş ve düşmanın taarrtl% teşeb • 
büsleri bo!}a gitmiştir. 

Tobrukta düşmanın etrafındaki 

çenberl yarmak için şark istik.anıt>. 

tinde yaptığı yeni bir taanı1z B~ 
(Devamı ıu.h.if e :J, tiitım 5 de) 

Gondarın işgali 

NEGÜS' e 
krallığının 
tamamiyetini 

temin etti 
Habtışistan ile lngiltert1 
arasında yakında bir 

anlaıma imzatanacakmış 

Londra, 29 (A.A.) - cBir impa
ratorluğun sonu, ba~ıığı altındald 
makalesinde 'l'lmeıı gazetesi, Gonda
rm zaptı birçok ingilız kuvvetlerıni 
serbest bırakmakta ve bunların başKa 
yerlerde hizmet etmelerine imkan 
vermektedir. Bu zafer ayni zamanda 
Negiıse kralığının tamarııiyetini te
nıin etmektedır. Yakında Negüs ile 
Jngiltere arasında bir .anlaşma im
zalanması beklenmektedir. Harp do
lnyısile bu anlaşma ancak muvakka~ 
mahiyette olabilecekse de !}imdiden 
müstakil olacak ve hiçbir veçhile hL 
maye idaresi şeklini almıyacak olaa 
bir HalK>şistan rejıminin temellerini 
şlmdıılen kurmak mümkün olacaktır. 

Buııunla beraber Habeşiııtıı.nda lıir 

mudJet ecnebi müşavirler ve yardım
cılar bulundurulması elzemdh·. 

1 

Moskova, 29 (A.A.) - Reuter : 

1 

Napoli bombalandı 
Kiyef halkı Almanlar tarafın- Kahire, 29 (A-A.) - 27 /28 sonteş.. 

dan yapılan tazyiklerin intikamı. rin gecesi Napoli şehrine müessir hır 
m almak için Alman müddeiu- han akını yapıl.mı$ır. Tophane, 
co-amı aayfa .. &litvn 4 de) torpil fabrikası, petrol muhafaza 

\,, J hazhıelerl, lokomotif depom Te gar. 
j ıara tam isabetler kaydedilmiftir. 

dediiimiz gibi, bir müddet daha resinin eon içtimaını yaptı. Vali : ed.il~ğia& emia olduiunu bildir- olmuı ve neticede kabul edilmiş
~emekten bafka ~.are yoktur. Mediısin gösterdiii fe~kalade me- . mıştır. tır. İtiraz edenler adada jnfııat 

TASVtRi EFKAR leaiye ktekkür etmı+ eelecek 1 Toplatbd• .. üyikad.aıa ..._ l (D•...,.. tüt/• ı. ne.. l ıü) 1 

Xlmanlara Şıvk cepbeeirule kartılattıklan teıbii mii.fkülleri yenmek için QUI) ça)lftıkl.arua 
ıöaterir teımili reNın 



flUife: 1 

r 
,. .,.~· .: . 
SIVASI VAZIV.ET. (~~)HAVACILIK •o Bugünden 

MESELELER/ i • • • itibaren Akyar 
Bekarlık vergisi - Bir ömür bögle 
ge~ı i ... - Muhtekir nerede ki ?. h b e d (Sivaatopol] Libya mu are eSID e Börek, pa&ta, Me;~ Düıünecek ne fJar? poğaça, kek ve 'delile .__ ..,,.... ......._ 

Beka ilk vergisi Bir lknOr btlyl• 

B wa ınenıW&et&e_ ıı.& aı.lr. u1kıı- ile ç t ı ... hava kuvvetlerinin .::ş~=~ik~~Iı~J, =:.~.:!E 
ıa clauıı arada Dır ıor~aıwa s • .menuaı &Bir im6r W1l• 

a ••• ndall batını çıkaraa bir twr nr- petl ... ) adla bir fıha illa .. 
llDI yanDlf .... - ~ 
aylardanberi ba,11ea iatinatgilla 

b•• ..k ı·· 1 . . kbr Koo .......... kaTan-.ıe.ı ı.m. 4ır: .Be&aruk .era.ıaı 1 <Uyor. ~ aru.k .NUia Çaal..Un MI 

uyu ro u o aca 
1 

~~:~.~;-=~= ~.~.-.Zx~;s Ben beklrk• de------------ lınmiaııle ... ıılr ki 
bu verg11e ıaraı. Server BE D 1 ıabı oıdutunu bilen 
ıatdım; evlenckk.. ler DaJ"\ etmıt-

tılD aonra lıMı '8- ------------- lerdlr.P'akat Jlllar 
relenn 7aptlması. •blmaaı " ucn 

raflar) K'lm art.madıtı sihl. fUpbe 
70&, -..uaedi de. 1' &ıL&L bekiırıacuaD 
nı"Kı alınmuıııa tarafı.ar Ol"tWll 

Nurlardan •USI aluuau1 icia de
ııudır, oıı.ıuı evlenmeııe aorlaaıak 
içındir. Ealuler bekaı'ııcın ıwLa.uık 
eldutwıa ao1ıvwdi; ClhaUrıye&. 

auıı.anlıtı kalciuclı a111a ~ kal. 
dınnadı. 

Versi ııı.a aaltanatı 

ortadan kaldırmıya 

eıveıır mı? Hayır. 

Hem de bakın ne 
bek.ienmıyen• ten ne
üceJer doturur: Zen 

, ı.'lo beür, bu nrcıyı 
kolayca '\'enr •e ev

Jenmea; fakir beklr ne 1ergı vere
bn11', ne de evlenebilır. çunkü ıkıaiıae 
de bütçeaı uygun detildır. 

O halde baz nrır;ıye naaıJ taraftar 
olabıl 7uru: Anedeyım: Zencm be
Urlardan, kendilerını hemen nikila 
claırelerıne kotturacak kadar ağır, 

sultanlara 1alı:ıtır lnr •ereı istenir. 
Fakir bekirlara celınce. onlardan 
latenecek vercı '\'ereb1.lecekJerı lradu 
bafıf olur. 

Fakat beklrhtı lr.alclırmak içın ,._ 
n eaaaı klfı detildır, bapıa ceaaaı 

4la fulacbr, nrgtdea bqka bCltfia 
bekirlal"a ıu zahmetler de yüklenlr: 

ı Tramn1da bır evlı aıakta iken 
•rr betlr oturamu (dij'er nakil •a.
aıtalarında keza). 

Jt Mtısabakalarda, ~r Ulrltl ba 
eeeımlennde Ula ... mflaavt durumda 
lınlunan "Y8 milsaYl rey alanlard&D 
ftlıler temh edılir. 

O • siadenberi devam etmek.. daiunu ve buna mukabil lngılte- aiıasnua 7aaaktır. 
•ar lu lhl-1an11us, Jabancı ffün- te olan Llbya muharebeleri Yasanı .E•ekll Albay re adalanndak.i hava kuvvetleri. Ellerindf! bo gibi maddeler bu. Ruaı. Alma. 1.-i ._ftetW 
lerın adını deiıtlınyor ... ona türk.çe henüz aıib ve kati bir neticeye Mecit SAKMAR nm Libyaya istenilen znman- hman lfukkan •• fıruılar bunlan ~ içm senir fin-lde ge-
kıtapludaa blrınhı adım .vıyorlar. varmıf cörünmüyor. Het geçen da tayyare sı.inıtile naklinin müm- u.tıttan kaldıracak. isterlenıı ••- rek ı:ıem 4 ta a.-t.iri _,,,,... hir ka.. 
Ketad Nurıden Ç&Jıku11u ve benım lu aün Büyük Britanyanın aleyhinde lcün olmadığını kaydetmifhk. luıne göturecekler, ıaıerlerae lo. le olan. 72 toafuk tanklarla bir 
laplanmdan da üç taneaının adı Av- ve Almaayanın lehınde çalıflJ'or. jviye kuvveti a mak suret e cü- Bugünkü durumu leh ve aleyh_ kantalara aatabJleceklerdlr. ~ ,,.... ., 

1 
1 it ı _._ ..::..ıdetli maluıhil hüeamlarda 

rupa fılmlerının Tildu7edekı ıl&nıa. Büyük ümidlerle batlanar, bu bü_ retUrane manenalanna ve ~ük- te tecelli ettirecek zırhlı birlikler- Ev ve lokantalardaki an llıti- bulunmuı,la .... da he.apaz mak• 
rmda lr.llllaaıldı. yük çöl mubarebe1111in muhtemel l1ek muharebe ~u~retının . ~olde 1 le çevik kollann ve piyade bir.. yacını temin ıçin Ticaret Veki.- tul bınılanaktan ba,lıa bir fP.yda 

Awupada bu kita- ---... m'°'8h çok senit ihtimal ve ta· en fena f8rtlar ıçınde dahı ıbra- fiklerirlln muzaffer olmasını temın Jetı tarafından bır formül bamr- •ennemiftir. Rmlar toprak don. 
"'"- "I -· ı ,_._ · d · k. bulm t 1 C'~ A ı b lh mal b malda beraber. henüz lriill;.,etli b1D yalnıs adını - ~ ,.e, aavvur ara un&in verıyor u. zına mı an Uf ur. edecek bava kuvvetleridir. ~er lanmııktadır. ğ e 1 tı 11 .,, 

til, kendıainl de f1l. r(~~ ~ Sicilya üzerinden ltalyaya at- Bu iae ha°1:'a kuv~et.~erinir_ı ~e Almanlar t•rkta büti.ın şiddetile ihtıyacın Kooperatıfler vasıtaaıle kw ,.imumt olmasından le'W'ini-
me aiırlar. Bıa lann-~ .. -.. ,,ı,·: lamak ve•a Tunuı ve Cezair üze. bu kuvvetlerı he1' turlu vazıyetın devam eden Rus harbine ve garp- tenıın edilmesi dü;ünlilmelctecbr. yarlar. Ç6nlril o zaman hava 

,, d h • 1 miiliyemet ---la ederek tank den bqladık ama hL J rinden Atlarrtik .. hiUerine ula•a_ İate iii WJUll fart ara göre en te lngı'ltere hava 1-uvvetlerine Bu •lbı -nafın ellemde bulu- .-TV 
... Y " .,. "

0 motörlerinin domna11 ihtimali 11 cıınnden Ma JOk. ~ - rak Amerikaya el veunek gele- J~i bır ~ur~tte ~ull~nmayı bil~e· ı rağmen Libya mıntakasına büyük nan unlara aıt beyannameler dün 
Galiba lmrilmblla ":6 · cekteki tuavvurlar meyanında nın yenı bır miaali olarak goz mikyasta hava kuvvetleri ge1ire- tamamen Vli~ verilml.;tir. lralnnyec:alrtlr. 
IOIHIJla kadar da b• ziluedilmiye ba,lanmıftı. Bit ıe- çarpmaktadır. bilecek kudret ve tetkilita mllik Yalnız Beyotlu kasası dahllınde Almanl.r btitiln sayretlerinl 
böyle sWecek •• Faralda beraber nedenberi büyük ve teferruatlı Almanlara hava yolu ile gelen bulunuyorlarsa vazıyet deThal de- 73 mükellefin beyanna .. nnne. Moskonya te'W'Cİla etmif ıörün-
cBır ömlr 1.L.1. -" ... • ıiiyip ~ılr.a.. hazırlıklar yapılmı,tı. Deniz kon_ takviye kuvvetinin en miihimi z.i-biliT. Buna imkan bulunm&z. dıtı &esbıt edilmıştır. mekle benber hayati eh~eti 
caftı. -ı- . ..,,.. nolii Büyük Britanyanın elinde fiiphesizdir ki Yine hava kuvvet- :. ~e lngiliz hava kuvvetleri yeni \-. ~ bais diter mühim noktalarda dahi 

ve gensı Afrika, A.ya ve Avua- leridir. muveffakivet ve faaliyetl~rle ha- hücmna seçmekten geri durma• 

Muhtekir •er•d• ili? traJya kıtalarındaki imparatorluk Tasviri Efkarın 16/11 / 9.fl ta- Vft üstünlüğünü hıç olmazsa ka'fl Celen ve kasaplar ~ldtlia ..... t_a....!:_ ~ CK~~__! ldiAI'': 
somuTOe veya dominyonlannın rihli nüsbuında iki tarafın askeri nchcelere muharebe sahalım üa_ p u7~ -ır•7• - 1r1DJU-• B iltlHllll hancl mubarrt1' anacuı., ·• h b 1 d ~~ K denim R--•-a.atıellirien M me,dall •a.. ıenit kaynaklarına day&DDUf bU- ava vazıyeti aş ığ~ altın a inti- tünde tam bir kuvvetle temine mu mil~ ~aeu ara • e. _. 
lunuyordu. Buna iliveten Sini ~r ed~n makalc~~kı Alma~yanın vaffalı: olurlarsa kara muharebe_ El eatı,larında dolru nn iıııtinatsifn ~kyir yanı SaYU

:ratı pkilmealai ıwuıa menua .._ yanmadaaa ve Süveyf kanalı ci- (Narvık) ten Cirıd ve Lıbyaya !eri çetin ve zayiatlı olu dahi er hareket edeceklerine topol ı...m. ficldelli Wicunı et. 
1blde tMUf aail- van Amerika~an mütemadiyen ve Bordodan Hark~f~ ka~ar uza- ve geç muvaffak olacaklardn. ! melrtedirler. 

İyidir. Ve Wda akmakta.olan .. lih ve cephane ve nan mufassal ve buyuk bır saha- Yalnız zam b .. ,_.. harpte dair Vallye SÖZ K.&ıeya,. her lanftan " 
ende? d h' b' · 1 hd' 1 anın ugun1ı:u h ~--au~t.elrir D ... malzemenin depoau halini aJm19 a iÇ ır aıyaa ~a ıt ere Ve as. oynadığı rolü de heeaba katmak V8rdller bihaeua avau.a bGyilr hiicum-

Benım bıldltlm Tir. ve burada aynca Amerika tek- kert engellere uırramadan hava lizı d \ . • lann buırlanman iç:.. Akyinn 
\: kıyede ılı ıkir nr. niqenlerinin kurduklan tamir ve te,elclcüllerile iltenilen mıl"l'taka- m ar. • F~t M~abe . Konmy?nu q ....... fİIDalindeki So-.yet.ld 
:::- mubtelur yolr.. Demek ihzar tetkil&tı da faaliyete geçrnit da toplanmak kudretini veren ha- Emeklı Albay tarafından t~bıt e~n 7em el Birfilinln en mükemmel havacı.. 

lste ·ım kı tatula.o bir haldeydi. Hemen hemen bü- reket kabiliyetini temin elmif ol- MEdT SAKMAR ~:'-rb1nın .:t.:.~'Et ~a~t~ Jık m ıl •-W .. tajyare me,.dam-
mu' i<lrler yapılan tün prtlar Büyük Britanyanın ................. - ........... - ................................................. -............. ıtibuen !. . : a ani- .. mpll laap .,lıJilkıalee ...... . 
.llatikirlardan •1ıc:a lehinde ve billdtia Mihver devlet.- le nakliye ~retlenn~ arllnlf o - ..,. lııirm ....a ele .... miye 

pak ..-Pl&r. Şıındıye kadar da !erinin aleyhinde gözüküyordu. ( A k v ) ::ıuından fiy~la~~~ılo batma on Ah • ... + .... btu 
cBalı.

0 

itte aubtekır bana derlerb Bir taran çöl, bir tarafı deniz $ eri Q Z i .q et uruBf za~ ~ mıtdc rakcDd ....U. sMniiJar. 
dı1ebilecetımlz bır mahluk da ele olan bir aahil mıntakaaında BU. 

57 
Su ~ P e eolvv -;_ pe ~ Şimali Afrilmdlılri malaarebeye 

!oL B . .. ._ . d • "urup .., 1taraman e l!.._ l_....!1!..11 L--...1! nlı ıL-
pemıı değildır. YU& ritanya uç ıLUVVet.in e 67 S it 62 S iıAmlfa olan s•-ea ...-• _.... ta ur• 

3 Baremde bekirların bır derece yardımı teman edebılecek du- 1 oı.. Almmt ~nm 11mdı 
Onu bir ..ıe secırsek m<'ydan daya.- müfterek har~kitı ile _birbirlerine M k • h da:lıç ::1'i.s kurup .. hlacak.. b'rrmm Ilı ~e. dat!lm•! 

..... ·- - - ......... la.A u ._.. rumdaydı. n ... iz Akdeniz i o- 'y . h t tbilt' eçilme.. yeniden top --- t~"u et-•-Tflift• '-·r-·l.ı. _,,,_ '""' ..ıe- tı detil, aamU bile mllli kını tatmin 1 -il f 1 o s o v a 1 m a tır J----L ---Ll.ftl 
70t elırler. eanes. Korkarım bıa mubt.ekin detil au Libya sahillerinde kara ordu- • ~.nı nabr t~I ~ •- ıbnel 'v 

1
. e nııiıp olcluldarmı ...e tiddetle mu. 

B .. ,, ı · L.- ... ,_,_,_. ..ı=-- d c1ec..ı..1- d ed' R I A. ıı munase e ı e Mı.an u a ı v L ___ ...... ___._L!il h''-'-~-
4 e-r arın aıHma, uyatro, -r. ..... ...... uuYm-e evam e 9'... mna !8I nn ıyor n oya ar- B~lediye ReiAli DoktOT LBtri Kır-,~ •• ~- • uaınuaıvm 

CalRılı ~uıno veııaıre cıb eğlence yer- DUfUReCek R• 1tar? force ud 0.-bıf8rk hava kuvvetle_ d h b . d d '· ) l ta k aı>- buJanc:Wllarmt p.lemİyorlar. 
ler ne cırmelerl yasaktır (bu madde ri geçen eeneye nazaran. en azdan mey an mu are esı ıa:;· Ti~:r;te bd:aın':P d.::t ::mit Bunan için dUn lngiliz askeri 
aa 1' Drh~etl Delil mı?). F atıhm heykelini nereye mi dik.. üç misli artrnJf bulunuyordu... • ve bugünkü dünya hubi kar~ısan.. makamlan M111nn ı~ çölünde 

5 Hwıa t ve reıımi davetlerde, ta- melı? Berka yanmaduınJQ cografı d Türk tacirine düsen vazifeleri !yapılan taarrzun gayesı hasmın 
de ilh ... müsavı rütbede bulu- Di'kltat ettim, Fatih, Beyazıt, Em1- vazıyeti ise Sollwnla Tobrult arıa_ ~azan • r "°'Der~ A ı• I•h ~ A b• 8

1 t • v~ w satısİnnnda müs- tank kvn-etlerini kırmak olup tli. 
nönü, Kız Kulesi dedıler, fakat ıwl anda.ki mıntakada bulunaa Wı- I • '-~' ~ ~ r l Sa~__!! :n.:m m~vareket edeceklerine daiı fet' mak•cllama lıep8 de tili de-

ı::cç"r ve lıeT yeTde mü11avi de- L l • • Jt..11-- 11· ----' ba]und b" daha 
re<P kı bekit' Hlı•e hurmet etmiye dıkllecek J•ri tı6ylemeclller. va -.~t ennm k . ._..h . ._ ır BSKI ORDU Kl.:JIAV::JANLARINDAN ıöz vcrmelerıni istemiştlı, Cclep~~e utunu ır 

" çenbeT ıçıne alınan\ tm asını te,_ t I L _ __ d 1 • ebnitladir Bu -etle Mı ır 
m lor Bizans lstanbul de. ~ . . . . . (1 -Lif .,_ J 1 b ,., ... _ .. _ ı T t vc_top aDCJ ar - ..-Y •• •vw.. . - . 

Bekirlar her türlü mırıuı halda. meltti, İstanbul Aya- vık eder bır tekılde ıdı.. nacı ,..,., ı '11 .... vom .ccııu u şı.ı~ y .. pıyur ar u a memleket ve halkın menfa1laerini hUdudandakt nnıharebenm daha 
· ~ Muharebe bafla~Hctılt1' eerwa lıaft, A atanl.nn altıncı defa olarak ~ hıı Almanlar tar 11 1 n uptcdıl d . 

8 
nazarı itibate alacaklanna 'çok geniflemiyeceğini anlatılrnıf 

rı ı kn~bcdeTleT. aofya demekti. Aya. ~a· ' Mihver kuvvetleri hemen ib.amee lloakovayı zapt ıçın yaptıkları ta- mıştl; fakat Ruslar tehı n şark ve damı Valıye söz vermi,Jerdir. oluyor. lnsa1izler timdi bütün 7 
Bekirlardan kaaane "rrhıİ ilr.1 10fya kiliıesınln te- v sağ yanlarını fngilızlerin clınde anıı:ı: namını verıyor ar; fakat ılk- şmıal kenaılaı ındakı k vvt:t.ı beton alır • pyretlerini Tobruktaki rnüsur 

111 iı alınır. pesindeki haç, 7alnıs ~ bulunan (Tobruk) a 'Te ol yan~ tewrtn ayı ipüdasında bqhyan Al- bınala da tutundular; Alman.ar çek ngıltereden gelen kuvvetlerin Yeni Zelandalılarla 
R Bcki'rlara devletin, devlete bat- B12.anaı değil bütun . ~~· !arını da Mıısır bududundakı lngil man ileri hareketi 16 10ntetnnde zay at verdıren SıOkllk mulıarebelcı m I . llirl~melr içYı açtaklan dar kori-

b müesseselenn meccani paeolan • ._ hmstıyanJıtı temstl ~, .. liz kuvvetlcrıne dayamıt ve ge• ... ıpn )'eni Moskova meydan mu- den ıc;t Dil}) edere.lı bunları şarkt ın vagon ar servıse doru genifletmİye aarfetmektedir-
~ıhrıes. ediyordu. Bu bakı.._ l l 1• Akdenia.. ..rebeam• kadar muhtelıf aafiıalar ve tlnıalı §Grkıdt:n tu.şaıınıya baıtla. k ba b k 'd 

9. Satır ve dilabler rıbi beklrla- dan Ayasofyanın H"tt İatanbuhm ri enni iee ngi ız an dılar. Bu sebepltı Almanlar Tulanıa OnUyOf ler. Almanlar IR ete f -
., maaına çevirmif bır vaa)1411e .,~ aıeçmnı': Vıjasma •e Briyanık'da . . cletle mini olmaktadırlar. Bu ~n konarına da bir 'frit takılır. zaptından claha mühimdi. b 1 1 d ld bi7iik ımba meydan mubarebeSl zc ptını teblır ettıklerı halde BoJşe- So la ak İngilteredn getiri d L-izl b' el fa 1 

10 On... on... on... (Kabıl olsa mıt u unuyor ar ı. vikler eehrı cahhye eyledıklerınf tıe- j n ° r fi d • esna a ...,... er • en z a 
Fadhin beykellnı Ayasofya cami- Binaaz1· ile olan i,..bat1an ı6idi J'llPllmıı: oratarda birlr.~ Rus oreu. len •agon •e lokomoti erin e ...,· L-L--lanhr ld aralannda enuncu maddeyi f(iyle yumak ııter- .. nuz Uan etme<l1'n Almanlar Tuta- _..........,. 

d d l'nm· ı. • .,.,.ındakı' -dana dtkmelil Rıza üzerinden dar bir s--:-'e • lr.aeatı}liJ eınr edılmı$ •e Moakova en lcl91l biT zamanda aervüe ko- L.!.. t!.- Genenli de nrdır. ım) Onya1a beklr ıelmek 7uak.. -·- ~J ..,._.... nın cenubu prkbilnde Stalınogorak d B _. ..._ 
S •RV•R B""DI mu"nL.--- k•I-- .-:L.: idi. ... Wlidafu battına yaklaşmak için nulmuı ıçin çalışılmkata iT. un. n:ıı.- ----- a ------ r=--_ ıır a o ..._.. ··--r SIUI şehrını ve banan 11..ııadekı Weaev :ı ..,._. ...--um ~ _.. 

-=========-=====ı==-====''=-===============-• Bö-'- bir dutumu lt+•-'91 d ..._ um.tin- ve muharebeler 1c- lardan S...... atölyesine tönd••.· L--"1a1' •-==elt u_..a.=--
7K: kaaabasıııı aaptettiler. B• su1etJe ee- n--.-.ı:ı ~" • ._ .... ,.., 

harbinıde almak değil .ıt.....Wi - :mnan .... uıtu. Bunlann bepsi, nuptan lloeko•aya s-len ilunCJ ~r len 230 ~. ~ lokomotife ~t Bahriye ye mücWaa ile .... .. 
etmek bile imk&n bsrieiMle bir ._.. ...... vanın aa11tile " o taraf. demıryolunıı daha elltrıne reçırdıler. parçala!'n m~ntaJları 7akında ik- dlier N--'an nealiae \ta•et 
fantezi olurdu. ~ ta buyuk Boloevlk kuvveUerının ırn. Bundan bafka Tulanın o malı garbi- mal e~ılecekur . eclerek a&im Wr lloafaw ak. 

Geçen harpte1ci M1n1' eeferi ya- hUlle aetieeleneeek bir Moslto-.a ıe- aincle Se~ueiaow ısUkallllthıde 441 Dıseı. tu. af.ta.• lngil. terede~ de-:-.c... 
L ferı olabılırdi; ve muht.eltf muhare- 1 L t d b ·uuor-pıhrken mgiliz donanmaS?nrn Ak u.rtt,Grlar Bu banketler.111 kıltı... me.m e&e naa ıçın yenı en ıı n.acla .J•-- ....... -L.... 

beler •• buekeUer. ba eeferin birtaL 1 L f } - __ .,,_ ••-denız filoeunun bütün kuvveti!• tında mübımce bır Bol,evılt kunet parti vagon ve o .. omob yo a çı. _ _. lhtimarme .__ AIDel'İlmmll 
rınl takip eden muht.elıf safhalan ı B l d - __ ,. 

değıl birkac; eski harp !femisile telakkı edılebılırdi. Ik• hi.ft&daııberl daha Almanlaı ın elıne eıur dii4ecek. k l ı mıtıtır. un ar a ıe vuıf! aJac:.iı bahri, ukeri •e bavl!t 
Tefrika ıtae .. Y ascnttltANDEMIR dolaflJluı bile Türk orduaunu tır Bu11dan sonra Jtolomna \atlka. kon11lduktan aoawa tren. Mtlan- t-.ıLirler 1:t.a.:ı'-=-tür. Amerika 

Hreyan eden a11l Moak~a ırnha mey f _&..) L d h d r cuu ...... ,... .. _,. 
................... .,. .......... ·-··· Elanften Portaaide giden ve ıuyu daa aıuharebesı, bugüne kadar Al. metJnde lleTlıyenılr Moskovanın ce. mızdaki eıau '" a • Z1Y8 • a - kendiaile Japoaya ......... har. 

Bu hDcum karfıaında bozulan .... .,_.... olduk~ bol obn ubi1 yolunu man ordularının •uhtelıf 70ııardan nuhlı tatk1 tarafında luıptaayı ık- tacaktır. bin zuhurunu artık pNlis addet-
lka~maAa bile meret•• bUlllllUldllar takip etmekten menetmif Sini'"' ıltikametlerden Moüo•a müdafaa mile plıoacaklardıT: •• o aaman SPOR mektedir. 

,,. - çölünün ~m orta11n~:-n K.~•.-.•~ü!- ııının dıt tahkımat hatlarını ıaptet- nıertes tehrının Kuıbı,e• Ue do.rru ............ JaPCMIJ'• dahi ~ 
nahl ilzennden lımaılıve golu ıstı- mek üzere raptıtı bankdlerden ... ITtibatı kesilecektir Şımal tarafta M e k t e p 1 e r dmetlerile bir harp ......... 

... ... 1 barada a11~ ettflj 1 tından atım ldte kaeımHf olaa kametinde hareket etmiye ve be_ muharebelerden ıbaret kalmıttır. Bu Almanlar Kalınlnden aoııra bıı mu lıendl llu'W"W'etlerinin en can.._.. 
- kadar Bolf)vtlf bir ,etecillk bi. Lika~ lbrahim nrch. 0 lrdaT bQ- raberinde binlerce develerle sula. hareketler ve muharebeler netıeeslnde hım hamle ıl• l{Jın eehrıni &aptettı 8f85Jndaki lig nolıta)arda bufunmaama padi. 
- le aldatarak merdana çıtarmıı nındea 'W'Uraha ... d6ftm8'd ki. elın- rmı da tquruya mcbur etl!Uftİ. e ımdi Alnıan orduları lloskovanın ltt.ktK~rdınfnvşıehrının tark •e ceAubu m a ç 1 a r 1 den çahfıyor. Ba makaadla Fran. 
Ye M eaacla bt bir Mieamla 16, iden dlfl" talialleayı ettn. •e ,er. Bugün, mevcut eski kaidelerin garbında, eımalinde •e cenubunda tar !'ın • o ı:• nehn bırçok dolam- ıa Hind~iainin ,m.aı ve ceDD-
• Uklka ~ hep9int kthctan se- et. alllellk takati btle bhnam•fb tamamen taban tabana zıddına ulunan hemen tekmıl dit müdafaa btıclnla kü1:ılk ı-öll• • bataklı.lr.Jar •• Mektep takımları araı11ndaki lir: &anda Jaoon askeri veha .... lanr. 
finale ft bir a8rii .Ulh, eephane ft A.,.tardanl»eri yaptıtı fenalılrlarw hasal olan bu durum yİnnİ beş tahkımatını zaptetmıtler ve şe ır n sul k çayırlar aı aısından ıtt:Çll1'ılcten maeJarıaa dua • Fener " lm"ef fttleri taha.,&t etmelded"w. 
pnimet ehle et.ml.U. Çeteemttn ba Mup pal ~i artılr ~e sene evvel hati ve hem de fahı!I merkezınden ttıbuen 35 50 kllomet.. Almanlar Klın ıstlkametınde ı.Jerie- stadlarutda de•am ~ ıwı•t r Şe ef j Japon matbuah,... mabmlan 
Ot ,_.,_. ortalıkta Mr baJTUD 1sa. görüyordu. Hacı Sami eert bır eeaıe b r askeri hata olarak telakki edi_ re mesafede bulunan asıl müdafaa dıkh!n sonra şa k tarafa dotru ya. '\tadında yapıla11 muaabakalarda la. Amerikanın a1e,lııinde .... ~ 
'faaı :rarattı. oma Wtap .ut: IDdi. hattına yanaı,mıtlardır Almanlar, yılarak Volof."dadan Mo5kovaya Jr•lerı lanbu1 L11C!9A. Bölp Sanat Okulunu künnelıtedirlel'. 

Arbk kaarda. lı.ilfede blmt. ...ıı. Arkumı korkmadan Altdeni- Ras müdafaasının en ku.,,etJi tahkı. denıJryolunu keııtıler Şu suretle Moı 5-a ynm._ ve Hayriye Lıaeaıle K.a.. 
~-- .... .._a.,. -•--•-- .. .,_ - Gel Ul'fl-I... J h 1 h l kova,. he" taraftan .,elen on bır ka. bu•ftt takımları aruında J&pılan Mubane .. Feyzi TOGAT -.-..- _______ ..,. _.. ...,... ..._ __ ..., ze, Akdenizdelti ngihz donan. matını avı o an ıırp ceıı es ne ıu. • ... 

•- Ub, &DrallllB 11k1tm pftll• 1Je.. d r ik tlar demıryolu hattının vedısl Al. m•r da 4- 0 HayrJye L aeaiDın ea-8alBİ79 sellror••: mamna çevirmİf olan Alman zumun an azla tazy yapmıyorlar; __ ,_ _, 
1 

..,, - 1t.a--•, _...__, .. -· -...n.ı ri1QıeNk Bacı lamhlin brtılllllda asıl lft0hını ·•a- tazyıklerıni .... h. • ........ nn '"'ıne ~ ~tır Şımaldekı lebesıle nihayete erm ştır. • ·- ._. •- - kuVYetleri donanmanın üetünden ıa · • ... ..- t ıı ltf k 
.. Bula eillh 1 diJwrlaNı. el )leD'9 dhaa danta. Bapqn lclı. rın cenup ve cenubu tarkisınde yanı narruz lıo arı °" ovanın farkını 

!... wr •.• Jloraraa claclaklan kapırdaml)'Ordu. af8rak hava yolu ile Cirid ve clvğra Nogınslr lstikamet.nde ıleı 1•-
llael 8am1. Xllaptalıl lıa ll1"af- Yunanistandaki hava u'ılenne Tutanın prlr •• tımall tarklsinde •• d • • M ı._ 

J'enl:a seslerbal Bacı Sam•J• cliknaı,. '"'erı zaman osAUva etrafmdaln 
lakQetll lıukmclan 90lll'a lllııar ..._ ,.JYU'UI ldr eda ile ...... -"'"·-•- bağlamlf ve OTadan havadan tak- Alman çenberi kapanmak derecesfnt' 
ıtae Jlrtdl. B• ...... llaa Sami- "-"'--nha. -
............. ._ .. _.ta- -r> 

.... bJdınaayı bna UkQ ibra- - Beup wrl. •• 
U.. 1e-., Llbylanam nıili Top~ S. J'Clk. 
•n,._ lba 8aaiJi llüap wr - Y..._ ı:..,.. Plıfa7a JllPtılm 
---- , ................. 1-... 

Wüat .................. I • ._,..._ 

Pümet'ı. Taflan paslahaneslfle 
vardıcı zanaan, Handanın celmesınt 
daha yarıM saat vakit vardı. 

Tenhaca bır k* btıldu, bet btr 
••saya otwdu Beklemete ba4ladı 

lıalıknMla• .-..ıı IW _.,,.. T• - fiadl • 1-i •rbcla• 'flll'ftT. Ed•61 roma11: .S.S 
IQ Ban. MWde LüQ .......... ... Jatbordn detJI .. , 

Gozu karşıaındaki ııaatteydı . Yel. 
Yazan; Sermed TALA y ko•aa atır ağır ılerledıkçe, Ferhad 

llleclitnıta ............. ,. ... Llb, bıraw. tat a.u.lttfr. 
........ lılrlaetl: - o ...... J8ltaldudıtıa ..... 

- .Ne ........_ ~ '--L 'flklenlaa claha .-o-lente bir tıelab 
...._ lı:MllE Jdtla 1'ahle Mdea aa!anmı. 

Ba, ..... ,.. M_ ._. •.w. ,.... lllJI .. ıaptıtuu WhalJor. bili 
llıNel ,.lid•- Mr ..n idi. aiUt .. ,,.,. laipnet eıliJ01waT BL 
BtıeıBa.ıBieaT......,.... .. tlaba~ ... __ • 

hQ 8aftJ8 lta ............ '-il- bltıeü .... .,.,..., 
11 Ub~ lltralıaaia .......,. Ga- UU, brüha bir mnQa _..,. .._ 

- ..,... Mnm -- .................. ~ sibi ....... 
- ..,.._.. Mt _.. ....._ LL ıı ı' Br. 
..,._. lrrı .,. 1ı11e ...._ ._, - - llfla... .... ...ı, taneıJı.ta 
61ar ,. bir ._. lciacle kl8IDnak ~a. 

1 

ı•re MrHm. mıl't da•a namına INr 
lıaludllar. .................. .,..,, • '* ,... 7 P• • ....,., aL ,._ wr) 

................................ 
yuretınde, bı •' • ntanı• tectrıeea 

Zlllııal c*b. rerw. cüaeM ... , ... ....... Jf ... Nrtn ftldfr. Mek. artUt Dl hıued . ordu. 
,n.cff. B• klldk lliametel 18"'1DA • - tubu ... 111 ceftlnm lıeaa 19tirecek-ı On bq dalctka sonra, paatahane-
euiftnil tatlıik iet1I ~mealnden bir sın. belki nde detıldir. oturup bek- nin camlı kapııı açılacak, Handanm 
... ~ artı cıbrdı. le••• bot lersın. l sıluetı, bir hülya ıııbı, ıçerı ıüıüle
bır ütıı lroJtla: aarfın ~ne ıu Ferhad, Zuhalın gittıtine emı. ol. cektl. Kendıaı kuytu bır lr.ötede otur= 7..... ciartalda. nt8Qon dukıaa eoara. kendıal de cıktı. Pı.. dutu tÇin Hanclaa 01111 b'IT'denbtre 

ınde, 111 •aaanh e.de, NI- yansız blr MŞ'e lçındeydl. Handana gorenııyecelr., etrafı araştırarak ller. 
Ud ...,.._ Tanden •enfili cGL Nbuıaın b6r-1 hyeeeku. G6ıeıHFJnce lıe:-halde canı 

Za1taU callNI. 8U'fl .U. ı.- denbıre MJ&hate ftPl .. , annıp ta ı 11kılacak. üzuntusu yizünden bellı 
tllftla. bulunamıyacak bır fırsattı. Ferhad, o acaktı. Sonra, Ferlıad, o gı1zel röı-

- lhı ~ Nibad berin elhıe ıeYdıti kadına lral'fl mfltkül bır va. ler1n. endıfe buhıtlle ortülmesıne ta

mutlaka busttıı tellina edeceuin. de-~ brtatmakla katmıyor aynı bammill edemıyecett ıç.ln. ayata ka1-
dı. Gaye& •Ghnndır. Bak. Mlrelt o- 111111anda. hha ılk buluıtuklan gQn kıp kendıeını ona röıterec~ktı O 
~ıua. tilı.b111 dittle. Kanalda, ona do7a don 8"1Dek ımnn1111 bul- zaman, Hudaaıo fiçM duclaklerı, 
ı...,.. ...._ıJMle, 118 aamarab ... elllJW'Cht. llritmerD blr rül .&'iM arıianaeat; 

1 

gelecektır, o uman Moslrova ımha 
mevdan muharebel1 aon sayılı ııim

leTını yaşamıya başlıyacaktır. 

ıanakları se•ınçlı b1r penbelık ala
cak. •e Ferhad, sozlerının t.i ıçıne 
kadaı gilen o eınsalsız güzel ytzun 
kar~ı"<ında erldı.tlni lııa'!ed•·elrti. 

Sonra, Ferhad Handana ın~jdeyı 

•erecekti. Bata ının ııeyahate çıka

cağını b lcl g çın buguoe kadar bek. 
ledlj'J Jeklmde hafif ve zaranıı bi1' 
yalaadu 90nra. e•in bugnnden ıd
bun bot oldııpH, ayna 7er ara
mıya lüzum kalmadııcıııı. ısted k erı 
ıaman orada bulupbılecelderını ıöJ • 
lıyecelrti. 

Sonra. beraber, r .. ctaba .... fi· 
kacaltlar, en gideceklerdi. 

Fer.had. bundan Meıiıu tabay7fll 1 
edemiyordu. 

Saate baktı. Handanııa plıa•lnf 

bet clakıb ... 
Arlı:aııac!ald aJM.Cfa tırafttıu Mr 

ırm attı. Saç!aruu tanda. Tekrar 
belrl•• .,....._ 

(D..,,..wr) 

......................... " ........... """ .. '"' ......... I 
: Vecizelerin f81'hi ; 
:uuıııu'"'"""""'"'"uuwıu11111uıuıuı111uİ 

l11san, yüksele çık· 
tıkça ,,.ntalonandaki 
gamanın •ör•nmelc. ila· 
t;mali artar. 

Cenap Şehat-eddbı 

M..ti, tııaurlarımızm nıe,dana 
cıknıaıına ıebep ohır. EYVell 
münaeebeUerimiz smillediti &eın 
o mllnasebetleri•ısi idare edecek 
zeki&ınız D kabilı,etini ~erini 
bbe dıkenler kontrol etmi,e ..,.._ 
!arlar. Nufua ve hüinn~t zaaf
larımızı meydana qrar. Yapabil. 
mek iktıdarı. irisi birçok muame
lelere sevkeeer. () muameleMır de 
kendi phaiyetimizln ölçiiw olur
lar. Onun fçiodır kl Ceııab Şeha-

beddiain clecUil cihi Jibeklerde 

y ........ .. lelr•i• !tir n,.atla 
ılmlenlenltr ki m..,..ttatıyet .._ 

hmnh nmt~. 



uyucu ve 
İr edebiyat kitabt Tanzimat sonr ... karilerini tetkik ederken, 
diyor iri; «Ede'biyab Cedi deciler, bir nevi, birinci sınıf kari 

hikayesi ye.urken Ahmet Mithat, ikinci ıuuf kari l"UPUDa bitap 
eden hikayeler yazdı; ayni ıımf a hitap eden birçok poljs, cinayet 
Ve &ergii%qt 'l'OinanJn.n tercüme edildi, Üçüncü mnf okayuam İM 
hi;bir yel'"..İ!İğe oğrnmıyan tAf basma, ltarekcli ve nazımla karı,ık 
mc;hur hikayelerini okudular. • 

O balde miit~ealanruızda meml~ette oJan üç muhtelif okU
)'UCU sınıfuı.ıo varlığnu wıutmamalıyız.:t 

Bu, bugün d~ a,ağı yukan böyledir. Şu tekilde ki, üçüncü 
sınıf okuyUGU .azalmıf, çünkü mühim bir kımıı ikinci smıfa terfi et
nıi,tir. Yaılnt3, bu üç rufa mahsus üç nevi edebi veya gayri ed•bi 
eserlerin, yerlerini -ve sahifelerini aynj ayarda b·~kalanna devret· 
t:klerini ilave etmeyi unutmamalıyız. 

Gazete ve mecmua kuilerine gelince, bunlan da, ,u ta nife 
kıyasen yİne ijç .. ayırır.ak doğru olaedctır. Ancak, bugün iiçüncii 
sınıf lemin okuduğu matbualar, yukanki tasnıFteki eserlerden da. 
ha yi.ıksCk nevide olan, mahiyetleri itrbMile oldukça öğretici tıeY· 
lerdir. 

Bu~ de ikinci smıf kari yekUnu kendinden evvelki ve son
ra.ki amıfl.ıırdan çoktur, Hemen her mnıfm okuduğu gazete ve 
mecmualar kalitesini el~t daha yük~ek görmek arzusundavız. Su 
kadar ki ikinci ve üçüncü sınıflBl'ın okıJduklarında daha sıkı bir 
t fiye yapmak lüzumu üzerinde bir itiraz vuit olamaz zannında. 
yım. 

Bilha kô.ğıt ırkmtnı yüzünden ıahifelcriuin indiği ,u :u-
man gazete ve mecmualanmızm kemiyetten ziyade keyfİyf'te 
ehemmiyet vennek sureti1e sa.bi.felerini abur cuburlardan temİ%· 
lcr.ıeleri için en münasip uman olsa rerektir. 

Dünya harbi 1 

822 inci gtln 1 
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SERVER ISKlT 

ALMAN 
tebliği 
(Bfrbıd ıakifedrn dıvam) 

Rostof hallt na lı:a~ı gereken mi. 
ıilleme tedbirlerinj imansız hır 

ALMAN TEBLfGI surette almak için şehrin mahal-
BERLIN, 29 (A.A.) lelerini tahliye etmelı:tedir 

Alman tebliği: - Alman karakol Dütmanın Leningnıd muhasara 
ccmilerl bır lngillı aeri bfıcuJJlbot cephe,ini yarmak içın oldukça 
grupu tarafındın bır gemı k.afi1esiıı• miihım kuvvetlerle yaptığı tefeb_ 
Yapılan ibücuınu muvaffakı1et.11 pt:JL. büsler akim kalmı:,tır. 
l:11rtmliolctdır. Volokolama zaptedildi 
Kısmen basanı utrı:ran dllşman Berlin 29 (A.A.) - D.N.B. 

bticumbotları Alman torpıtolan ta· ajamıı bildiriyor: 
rafından takip edllaıl.$tir. Bır hücum Alman kuvvetleri Volokolamı· 
bot batınım~. dığ'P.r lk1 htıcumbot da ltı zaptetmişlerdir 
<lılr muharebede o kadar clddt hnsara ı Merke~de Almftn iJerle,.ifi 
ufi'ramıştır kı onlara kaybolma~ na- StoL:holm 29 (A.A.) - Mos-
aanle bakılabnir. . . . kovaya karşı yapılan taarruzun 

Bütün Alm"n gemılı"ı ı:ıdec:ekled 12 nci günü Alman ordu:ıu hükü_ 
hmanlara varnue;lardır. met merkezinin kuşatılmasına 

Ş hir Mec isi 
toplantısı 

adun adım devam etmektedir. 
Sovyet kıtalıırı bizzat Almanların 
bile fevkııl8de dıye tııvsıf ettıkfe. 
ri bir cesaret ve enerıı ile kendı. 
}erini müdafaa etmektedirler. Al. 
man ordusu Moskovaya yaklos-

(1 inci •ahfftdm deııcım> • 
tıkça ve Moskova üzcrinideki ka

mıntaknlannın tahdit edilmemesi labalılc kasaba(ay ehemmiyet keıı1_ 
ni istemişlerdir. Fakat Meclis bettikçc önündekı mamaların çok 
Ada çomlannı muhafaza için ın- !aştığını göun~ktedır. K ra ma
taatın mu yycn ye.rlerde ,yapılma yinleıı gittikçe çnğolrn kt.o ve 
aını kabul etmi~t.ir. bunların on bınlerccsı en beklen. 

Dans dershanelerinin lubiyat mcdik yerlerde ve bilhassa ~chir
resmine tabi tutulması hnkkındaki !erde meydana çıkmakt ıdır Şüp. 
teklif de fikir ihtilaflarına yol aç· he~iz bu srl.ıı:plcdır ki Almanlar 
rn·~. neticede dans öğ.enmck isti_ T ulayı znptctmeden ilerlemeyi 
yenler ıçin konservatuurda bir ~u- tercıh etmişlerdır. 
be açılması temennisi ile beraber Marşııng . Mişuilof demirvnlu 
bir heyeti mu:ikiyenin mevcut uzunluğ•ınca ilerliycn Alman ko
bulunmadığı dans denhanelenn_ lu Mişuilo fu 30 kilometre kadar 
den resım nlınmamasına kaTar ve· ! •imali şarki istikamctinide jleçmis 
rilmi~tir. ve do~rudan do~nı.ya Oka üzı;· 

Bunu müteakip fakir halka kış rinde Rijasanı tehdıt edec:ck bır 
yardımı me.eleainc geçilmif ve vazıvet almı~tır. . • • 
mazbatada, yaTdtmın Belediye Almanlar Oka nehrını geçtık_ 

''- ~- nra Mc.skovadan Kazana ve ltanalıle yapılnıa gecı&eceıp ve ten so .. h. d.f 
esasen bütçenin yardım f ulmda Urala gide~ mu ım ~ı!'°en 1 er 
Halkcvlerine yardım tahsisatı bu- hattm1 tehdıt edeceklerdır. . • d 
1 nd w • • t ziatın Halk~vle- Mo,kovanın şark kcsımın e 
u ugu ıçın ev · f d ·ı ma · ·ı it ar ile yapılma11 Sovyetler tara ın an verı en • 
rınc verı ece P a .. Al !ar Klin ve 
teklif edilmekteydi. Bu mazbata lümata gorc man . . 
ittifakla kabul oJunnralc 1 O bin Volokolamslc ~rasındhalı:ı ta~k~ıbb~n 

1 k raı SO k'lometrclık sa aya ı ı ın liralık bir yardım yapı maaı • 1 • • I d. B b .. l d 
1 tank getırmı~ er ır. u o ge e a,tırılmıflr. 'dd tt· tank muhare-

1 10 da 'on derece t• e ı 
Bundan ıonra ce seye - b I . eyan etmekte ise de ne· 

ı.. ·k ·ı · ·1ı:· c' celsede e erı cer 
ili a ara ven mış ve 1 ın 1 

• ··z belli değıldir. 
asker ailelerine. yardım paraaı te: tıcM he~~v:ının şimali garbiııinde. 
rnini için tahmıl olunaca.k ye.~ı os rhlı unsurlar olduğu hal
tcklifler hakkında muhtelıt ene~. ~atı~erz;ki taracında Klıni geçen 
men mazbatası okunmuş ve hır el · desi .,.rka doğru Sta· 

k . . l ] le m namına A man pıya .- . 
ço ılıraz ara . ma a 

1
. k lı ve Dimitrof istıkametın 

izahat verilrr.caıne ıebep olmuş· ın ~inal ktcd'ır Bu ik'ı '"ehir 
l\1r ı · · CÜ~· d ı er eme · "' 

tur, Netıcede 'ıec ıaın ver gı Me k takriben 65 :kilomet 
os ovanın 

knrar ı,rudur: • ıı·nde Moskova _ Vologda • b. le re şuna 
Beyannamcy: .ta ı a~nç ver. h ttı üzermdedir. • 

giıoi mükelleflerının sçnelık kazanç a D h şimalde Sovyet haberle. 
tahkikatına fevkalade zam lan da . 

3 
.. •re Kelinin bölv.esinde Rus. 

. d·l'k 01. 5 rıne go cl.ıhil olmak \ize.re şım ı 1 ıo l uz geçmi~ler ve birkaç 
b l 1 lı:t H anıla . ar taıırr a d L • ir i ave yapı aca ır. .u z . le .... "atirdat etmişler ir. ~nın-
ıenede 600 bın lira temın edıle- oydu ' Volkof·kesimlı:-rinde cim_ 

gTa ve .. 
cektir. diki halde sülı.lınet avrlet etmı,-.tır 

Mcdis bundan ııonra tiyatro ve rinde Rijasanı teh ditedecekbbu 
gazino gibi yerlerde daimi şarkı-
cılık edenlerin lconservatuarda 
. t'han edilmeşlne, Üsküdar tram un ı .. 
vaylarındalcı Evkaf hisscsını~ s.a-
tln alınmasına da karar vermıştır. 

Fransız - Ji.lman 
işbirliği 

(1 inci 6ahıfeden de1111&mJ 

Londradıı. haber alındığına gö_ 

Amerika ha a kuvvetleri re faPst reiımı erlı:iln~ Lib~a~akı 
kıtaları takviye etmenın en ıyı ça. 

kumandan mn beyanatı resi Bizert kalesinden i~.tifadc et. 
Hava mck olduğunu açıkÇtJ ıoylemeltt<" 

Vaşlnzton, 29 (A.A.) d' ler. Weygand artık kumanda 
Jı:uVTetlen kumandanı Genersl Ar - mırevL'ı·ıni İ!,ıgal etmediğı i~~n Ro· 
nold beyanatta bulunarak AmerıkL tL _ 

d b ··yte bir tedbıre muracaat Jılar tarsfından ınşa edllen sekiı ma a 0 I - .. · d 
i '· ·u ··mkün o acagt umı Ji.lzden faıla tanaren 11 Amerı .. ao etmenın m 

aakeri fislerı harıcınde faalıyete geÇ- edilmekte~d~ir:... ----::--:---::-::-::
meğe hazır bır halde beXJcdıklertnt MAcARİSTANDA DAR
ısoylenııştır. Ordu, Amerikanın b11 Bfj< HOKOMET TEŞEBBOSO 
:aıodelde modem bir (ok tayyarelen 

9 
(AA ) _ D.N.B 

ecnebi r.ıe.mleketlerıne göndermesine Budapcfte 2 b · . · pmag~ a te 

1 

H "k" t dar esı ya -ratmen bu tipte 2600 den fula mu. ~ ume u lu 1 7 komüniıt 
harebe tayyareıine mıı.lıktlr. Gene. şebbus eden ı ç d ... kselcn 
'ral antrcnmıın tayyarelerilı orduda üç buçuk seneye ka ,~r > u -•h 

· zaa.nna - • bulunan bombardıman tayyareleri • muhtelif hapuı ce 
niıa miktarını lliJlımek iateaulliftlr. k\uQ edilmiflerdiı. 

SOVYET 1 Simal de iziıde Afrika 
t e b l İ ğ İ 8 Alman nakliye muharebesi 

(Z uıoi a4ln/e4ın deı;cım) gemisi bahrıldı tBırıncı .alııff'1n ftt11amJ 
Roatoftakı Alman kuvvetlen boJ.- Jonya tilmenının kıtaları tarafuıda• 

gun halınde Tagımrog ıeıikametınt!e Vapurla .. ~dan b.ızıları sarahaten gcrl puskurtiilmıi~t r. 

r1cat tıtmcktedır. a•br nakledigormuf Merkcz bôı~de zırhlı müfrcıt. 
RostoPda mukabil taarnız.18l" )erle topçunun ve tayyarcleruı hrrnr.. 
Moskova, ~ (A.I\,) ..., K<ııt4,f kc- Londra, 28 (A.A.} - lng11terı A- ycsırıde harı::ket eden pıyııde kuvvtt-

sınıınde mukabll taarruıa çeçen m1rnlhk Daıresının tcblığı: leri aıasmdıı anudane mu rebf'ltır 
Sovyct kıtaları nehrı aşmışlar ve pek Şıınal Buz denızınde harekfıt 7a. olmuş ve bu ıırada duşıwuım bır mo. 
mübım bir ııtratejık ntıktayı 1Şb'1ll pan KTahyet donanmasına meıl&up torlU plyade tuğ:ı;>, 1mba edılıuıştır. 
etmışlerdır. Bır Alnııın böluği) esır denı:ıaltı gemılertmıs. Mumıansk lOGO deıı fazla esır Almanların vo 
edılmı~tır. cephcsindekı Alman ltuTVet.lerıne as- halynııların e.:ıne du muştur. Esır-

Kalı.ain kesiminde .5ovyet ker ve malzeme tıışıyan duoman nnk- le,, orasmcla tıu tı.ı;:aya kum:ında 6'. 
taarnnlan 1 • "' lerıne vablm uyıal verdir- den ln.,;ılız gencrallerınden Jam~ 

Lond ... , 2~ ıA.A.) Moskovıı mielerdır. Kar s de bulunmaktadır. Ellıden 
radyQSunun bildırdığıne gore, b11 ı;a. ı , ., .. ,. ılenızaltı gemimiz, duşman fıızlıı J,1g.J~ tanla ~hnp edılnatş.Ur. 
bah Sovyet kıtalarının Kalının kesı- mal:ı:cme gomılennden ~lnı torpil. Uır çok makıneli vasıtalnrlıı kam -
mınde 1lerj barekeUerı devam etmek- lıycrek batırmış, blrını yine toı p.llc I yorıl:ır ); k ımış veya kullıınılmu bir 
tedır. Almanlar bır pıyude taarı uzu cddi hasara ugratmıvtır. Tıgrb de- hııle gc t.lrılmıştır. 
neuccıı.rıde dort ka\ahalık merkezden nıznltı gemisı tarafından yapılan ta.

1 

ltal)'an ve Alman hava ltuvvctlerı 
tardcdılmıştır. aoo Alman lmho •e arruzlıııdan bırı, kuvvetle hımayc de buyuk bır raalıyct gtJstermlşler. 
a6 ceııhnnu yüklu vagon. ıkı tank, 12 edilen üç gcmtden murckkcp bır ka- dır. Hava fılolanndan bırk Ç1 Jaıo 
kamyon lahrıp cdıhnlştır. 1 fıleye tevcıh edllmlştır. Netıceı'le üç vahası uuıgcsınde duşmıının zırhlı 

Terkedilen köyler duşmıın nıal«:nıe gcınlıı·ııiıı ıkıııı ba. ı;ruplnrııu bombnlamıya devam e~ • 
Moskova, ~IJ (A.A.) - Şımalı gar. tırılmıştır. ıncktPdır. 

bide cereyan eden mııhuıcbclcrın Trıdcnt denızaltı g<'mımlz, du~a- 27 t; rıtcşnn günil ogleden aoııra 
~lddetı her aaat artmı:ıktadır. Sovyet 1 nın yedi nakliye ve mal:ıeme JtCmisi- Ikl 1ng Jh; tnyynrcs1 Mısoratayı rnıt
kıtaları bazı koylerı ışgal etmışıcr - ne muvaffakıyetle tnnrr\~ e rr ralyoz .ı.tc,..ıne almışlardır. Bunlardan 
dır. Kalnbalık merkezJerın ve tlrote- Bunlardan üçü batmıo ve diğer dördO b1rı ıılcvlcr ;çınde duşurlılmuştu 
Jlk dort yoJ ağızlarının uptı ıcln nıu de çok vahım hasara ugromı ur. Jılnrmarlk ~ph~ nde 1kl tayyare da
harebe edılıncktedır. Bununla berıı-1 llunların batmış oJın~ "l kuvvetle tın dü .. uı1i1müş•Ur. 
her Sovyet kıtalıırı Almıın mukabıl muhtcmeldır. Diğer 11er. w ncı duşman Elacem mevkiinde fiddetJj 
La:ırnızları karşısında bu koyl rı gcmıaı aynı denizaltı gemimız tara- tank muharebeleri 
tahlıye etmek mccburlyetnıde Jcıılmış.. fından top ateşıle nasara uğTatılmıv- (Radyo gıızetest} - Atınnn haber. 
lardır tır Trıdcnt dcnızaltl gcmiBı tarafın- lc•re güre Sollum ıstıkanı1>tınde Mısır 

Sıvastopolda vaziyet Yahim dan yaprlan ıaarrııUarın bırl yıne topraldarına gırmı::ı olan Mıhver 
Mosko~ı.ı. 29 (A.A ı - Mobkovıı kuvvetle hımaye edılcn dort gemıclcn 1 kuvvetleri hnrbe ıcb:ır f!dılmıstır. 

:radyo~u Sıva~topol onunde vaııyetın murekkep bır kafileye te•clh cdılmış Sollunı ıle Eliıcem arasında lkj ta
vahamct ke.'lbettığlnı haber •crrııek- ı tir lkı endaht hedefe uıa,mış ve hır raf t.:lnk kuvvetleri şıddeUl bir ınu-
ltdİT. Rtmı dnhal batmıştn. iki eaat ""nra hareheye tutuşmuşlardır. 

Radyo Alman ltıtalarının ıehre ,ıdueu .. ate~ Rlmıo ve aı!ır ~urette Bir İtalyan tümeni imha edildi 
hiikım olan tf'pelerı :ı:aptetmete uı- j :ı.·ana vatmı,, dığer bir -Ou,man nıık. Kahırc, 29 ( A.A.) - Askeri Ingı. 
raotıklarını bıldırnıek~ır lıyesı ~rülrnü~tur. Trıdent derıtzuıu hıı sozcusiı Bolonya lsmındeki lttıl. 

Rostof ceptıesınde Sovyetlerın ailn- ~emımıı tarafından bııtuılan du$man yıın tumenının L1byada bemen ki. 
gulerıle mukabil taarruza ceçtıklerı naklıyelerınln aııker )'Uklü olduıi'u mıl,.n ımha edtlılıkıni bıldırmıştlr. 
haber nr1Jmektedır, malumdur. TObnıkta Alman topça atqi 
MoskOYa cepbesinide Almanlar azaldı 

ilerliyOT Londra, 29 ( A.A.) - Ubya hak. 
Moskova, 29 <A A.ı - Pravdanın Kiye fte tng!liz kında bu aabııh az haber alınmıştır 

bır muhobın dun merk·ez cephcştn - Ogrenlldlğınf! gore duşnıanın Sldi 
dekı vazıyet! eoyl tasvır etmekteydi: hareketleri Omer ve cıvarındakı ı;on mukavemet 

Moskova ccphesı Almanların mu- ccplt:rı hiıla mukavemet etmekteydı. 
aızam hır nıezbahagı olmuştur. Arıtıl (B~ llfl}ıtfedn uvom) Tobrulı ctrafındakı holgcde düşman 
dQn yuzünden ııer tleştığ'ı !çın Almaıı momi~ının iogal ettiği binayı tl)pçu ateşi olddetini kaybetmış ı,:-lbı 
zırhlı bırlıklerı ve motosikletçllen berhava .. tmıştır. lnfıli.k nctıce- ıroJ'tinmektcdir. Dün sabab Brllan. 
daha kolaylıkla haıeket etmektcdır - ıınde 170 Alman subayı "" Geı>- lılar duı;maııın Bıırdı7a yolu uzerın-

tapo memuru olmliştUr. lluna lıtr lcr. Duşmıının en btiyük tecemmulerı 
1 

ıle bulunan kuçuk mukavemet ccP-
sırnııılt hiıkümet merkezler'inın ttnıal mukabele olmak üzere Al~ıan ~r lerını t<'~ rmckle mo~guldUler. 
batısı şımali ve ccmubunda olan Vo- ahalıden ılk rast~cldıklerı ) uz.' Dört havcı. meydanı 
lokolam•k, l{lin ve Stalınogorfda bu. Jıc.şıyi tevkır r.dcrek . b r cukura bombalandı 
lunmaktadır, Duşman bllha~s:ı ıki sokmuşlar ve dınamıtle havaya 1 l\ahırc, 29 ( A.A.) - Ort.aşaı k in-

i k l d 1 ururmuştıırdır Bundıın soıır 30 il , bl -· şıma e~ım n e fa;ı. ıyet ~ostermı~. ~ • g ız .c ıı:ı: 
ı \ . 1 k 1 k d veya 40 kadını ce!lcd eıın bu ~e- D h d il Std·ı O ır o o '' am~ ÇPv~ın "' 8ovyct. e>rnc ava mey an e mcr-
ler yol üzerinde ılı rlıyen .CO tankın sını toplama{:'a tcbnr ellik Hı ve deki du~mnn nıtkil v ıtıılıırı oıddet.-
•leri hareketini durd• rmut ""bunları bu 1' bıtUkten sonra ndın an I' bon balandı. 

kur~un11 dızn ı. eıdır. ---------------hır ırnıaı:ırı kıır:ı tar.arın ııu~kbrı.. I 
nıı1ştur KIJn ,.tr:ıfırıd kı bulgcd" Al. Esir bir Sovyct Generalinin 
ınıınlnr dol{u latıkametındc ıl"rlıyor. sözleri l 
tıır Bu oolgPde 70 Alman tankı tah. Berlın. 29 { A A. l - Rus ııs-

kPrlı>rı 11e onların ıabıtlerj büyuk 

Yü~sek Ziraat 
Enslİ LÜsünde 

Sahife: 3 

lhJst fa Fazıl Pasıdan •.. Fethi Okyırı 

~ -r-.w>-'t:a-=-~-ra~ j]~~~~1uı 
- _.... Styast fırka reislerinin hayab 

Tefrika: t2a Yazan: Ziya Şakir ................ ···············-········--··· 
Fakat o, ne bu payı istedi ve ne de 

kahr manlık davasına ırlfitl 

- aı:ı. firmamızı degıştırırıeyiz. ' bulun:ın CJonturıUerJ, lı;end ~i hıık
Onlar, ne J ım alırlaru alr;ınlar, bız, lmı<.l:ı bır haylı ıtnam n ın bu n-
Adım11:ı detı~rmeyı:ı:. mt:şl.ı.T. ale~hınde bır taı.>. m ye.: "· 

De iller. a karıkııtur.ze ed.!miş resımlcrtnı 

Etar bu fıkır 6urtnde ınar tdı. 

l~ek oluNJa, hlç ::;üpheslz k1 bir lh. 
tılilf zuhur edeı:eku. H:ılbuk ı • Rıı

melldekı fulıyete nazaran • inkılap 

Omıtlennln en kunetll olduğu bır 

ıamar.da, b6yll' bir ıhtlll\! çıkma

eını, Doktor Temo hoş gormedı. 
-Çocukluk etmlyehm. İki \ehme. 

nın yer değı~t1 rmesi yüzftnden bırı
bırımize gırmıHlım. Ha, (Hoca A'.11) 
ha. CAlı Hoca! . 

Dıye arkadaşlarını kanllırarnk 

merkc-ı m(i}ıOrunun o 11uretlt tebdıl 

oıonması, kabul edildi... Fakat Dr. 
Temo, bu (cafıyet ve hüsnü niyet» 
tnın ccııa-mı. t!nkılap} tıın ııonra pek 
acı bır 11urt-tt,. cek•ı Sırası gclınce,, 

ı:mdan da bahsedeceglz. .... 
Me rQUyeUn 

116nından sonra 
C it} Temmuz 8241 ~na. Mannıstır. 

ifa pııt!ıyan ınkıl!p "Z.nfennın top. 
hırı, Rtımanyada ak~ettıği gün, Dr. 
1'emo, hayatının en bliy{lk heyeca. 
nıııı hlıısettl .. Koca adam, henüz 
mekte]) ıııralarında ılcen kurmaya 
muvaffak olduğu (Cernıyett ın, • blr 
çok devreler •e ı&tıluıleler ~ ırme. 

~ıne raK-ıncn • nıhayet ınkılap ~n. 

ye!lıne 11iı•ıl olduğunu görmekle, ha
yabnın tek muradına ermış.tl. •. Bu 
ltıbarla da, (inkılap lkahramanlan} 
nın naıl olduğu şeref bıs!CSlnden ono 
da buyük bir payın ayrılmaııı pclı: 

tııbli ldl. 
Fakat o, ııe bu payı istedı ve ne 

tJe kahramanlık davasına yıri~ti .•. 
Znl>ıta tıırnfından ııer&erlllk suçılc 

ı0r0lenler1n btrer {slyasl moğdurL. 
kulih kaımıak ıcın Avupaya •e Mı. 
'lıra firar edenlerin bırer (hlirrı)et 

nı6calııdı) şekline istihale edivcrc'.. 
rek tolıumluk develer gıbı azametle 
kafa tuta tutn lstanbula gehıı davul 
2umalıırla kar~•lıındığı o l!ar:p ınln
ı,.rııc. Doktor Temo. -{hakıki muca. 
hıUer) gibi • meydanda görunm '11 
lstanbuldab çılgın alkış devrının g ç 
r.ıe!ını bekledı .. Hattlı. kcndlslle ar. 
kad:ıslıınnı ahl'> l tanbu!a v,ctiT'TY'lek 
•ı: n, i tanbuldnk Bahrıye Nf'Zaıeti 
t:ırafınrlan blr vapur gönderllmcııı 

neşn:tmış.eı"tiı. Şımdı kend sı lstıın. 

bula (Jkarkcn, ck•erlsı Iatanbula r;cl. 
mlş olıın bu Jonttırkler tarabodan 
a~ır blr muameleye ducar olması 

muhtemeldi. 
Paşanın bu tnd ş ıni, herkesten 

ev\el Doktor Temo, Rezdi. Vapur Ga. 
lau Tlbtımına yan şır )'&naemaz, 
l>oktor Teıno, hemen Paeanın kolon:'I 
gııerek gliverteye çıkardı. Arkadaş
lıırının toplarıdıgı gru;ıun orlıls nıı 

nldı. Pa~nın (93-Rus) harbındc 

gosterd ığı kahramanlıklara daır lıir 
nuuık .ı;oyledl. Muhtar Paşıının başı 
ü.ı:crınde donen soğuk hava\•ı, blrdtn
bıre alkışlara tebdil cdıverdı. 

Selanıkten istanbula gelerek :> cr
lcşcn ve umumi v:ızıyeti ıdare c n 
(Cmıyet miln1e sılleri), diğer bur 1-
yetperverlere yaptıkları istıkbalı d k 
tor Tcmodan da esırge;:nedıler. Kafa.. 
leyi, alkışlarla vapurdan çıluırarak, 

onde bayraklar ve muzıkalar old ıgu 
halde ( Tepebıışı bahçesi) ne götur. 
duler. Zlyafctler •erdller. Vatanper. 
verane ııutuklar söyledıler. 

Bu arnda Doktor Teıno, bır şeyı 
dikkat ettı ... Kendisını hanretle ku.. 
caklıynrıılc tebnk edenler .. ve: 

- Gardiln mO, Temo... Senelcr
df'nbcri canımızı feda ederek gtr1ştl. 
Clmıı mficnhedede, muvaffak olduk" 
f ~te, hlirriyet havası içınde teneffQa 
cdıyoroz,, 

diyenlerin çoğu, eskt lişınalnrdan 
mlirekkcptJ... Fakat o işınalar kl .. 
Doktor Temo, •akt.ile bunları mlllt 
•c •atant vazifeye davet etbğ'ı ıo.a
man: 

- Aman Doktor .. böyle şeylerden 
bah!etme. Rnkümetın I~ ne kaTı~p 

tn, başımı betaya sokamam. 
.fıvenler .. ve ondan sonra da Doktor 
Temoyu gördükçe gllrmerr.ezliğe ge
len ve selim vermekten bile çekıncn. 
lerdl. 

Çorluda Akşam Kız 
San' .. t M kte!ll 

Corlu (Hususi) - Ôf;•endif.-ı_ 
me gore Çorluda bır Ak'it!.m k z 
sanat okulu ınşa edileccktn 

tcklıf ı ! a1··1 halde. Doktor Temo lstanbul Vilayetindeni: 
-· H kümetı maıırafn ~okmıya ne 1 - Buğday unundan ekmt-k, 

rıp Pdılml~tır. Ouşman 25 lop, 60 
mıtrnlyöz ve ölO olnrıık 20r,0 ı;ubay bıı mukavemet gosternıe~tcdırltr. 
.,~ "r l(evbetmı~tlr. Çünkll onlar verılen Pnılrler mu-

tuzum \a Bız, k<'ndı masrafımızıa francaln, maknrna, şehrıye, p k-
(Btı1ncf ıahifeden dcvcım) ~elır. 1 ta'lbulu zıyaret ederiz simet, b sküvi ve ~imıtten gnyri 

lctl erki.mı. Mılll Mudafaa crkıın n. Oıyc. hüllııane bir nıyetle bu tek. mnddf'l rin ynpılma!!ı, satılması 
dıın bazıludle Anknradakı Fokult.cler lıfı reddetU. ve i:ıtıhlaki 223 No. lı kararn 
ve okullar mudür ve dekanlarının ve ! Meşrutiyetin, heyecanlı gftnfoıi meriyete konulması hakkındaki 
Yuksek Zır:ıat Enstıt{isu b.,ı etmen g~ti. ( 4 ağustos 1324 gün{i} Doktor 2 16894 suyılı kararname He 
ve profcsorlcrının bulunduf,-u ba fç. Temo, 125 arkadaşile Köstencedcn mcnolunmuştur, 

Urallarda mühfın madenler cıbınce yalnız alçaklıkla ıtluım e_ 
bulundu ı:lılen ukerferın rleğU aılelerının 

Mn'lko•a, 29 (A.A) _ Sımali tle ~l*>·.,un 'lulfinılerlne maruz 
b\llundulclarını bllmektcdlrler. Uralda nııihım mııtnczı, manganez 

Alman radyosunda buntnn slly ve bolcıııt madt>nlcrı lce,fedllmıetır. 
Bu madenlere kolayca litldllebılmelt- lıyen esır Rus Generallermden W 

uncu motörlil Soryet tümenı :ıı:utedlr. Cıvarda esasen lcom Jr nıaden. 
lerl de bulunmaktadır. Bu uhaya mandanı Plçımof ~unian ılive et-
oıüratle ~nı çelık fabrıka l arı kurula. mıştır · 
cak ve stelccek ııene yüı. bınıerce ton Rusyada herkeı bu tedhlt ha. 
çt'lik lstih al edilecekt.ır. rekeUerinde Sovyet hukümctının 
............................ ,.................... sayıt ,,ıdufunun bır deUlıni ~ı-

Amerik n - Japon 
görüşmeleri 

<BtrlYtd ıtılııf.U. cı-. ... J 
Müzakereler kesildi mi? 

(Radyo ıraıetcsl) - Ne•york 1'ad. 
yoauna göre: Hull, Japon murahhat
larlle yaptıtı yannı ııaaUik bır g-o. 
ruemeden eonra murahhaslara: cSızı 
bır daha görebilmek ilmıdınde değı. 
lım> demıttır. 

mektet'Hr. 
Komilnist partlıı1 iıaınndaıı o. 

lan bu General haydutlutr diye 
ta•ııf ettitı taraftarlar arasm
dakı bu harbe itiraz etmişt1 Kı-

11lordunun lcıymetı hakkında &0-

ru' an bir !ıua!e cevaben bu huıu. 
takı btdbınlii'ıni rl&lememı, yt 

dem1ttır iti: 
Siliblu iyidir. fakat askerler 

bunları kullıınamanıaktadırlar 
Muvazzaf ordunun ımha ından 

ıonra, rejimi kurtaracak olan elli 
vaşındakı ıhUyatlar değildır. 

tımııda 251 yenı talebe mektebe ka. hu•uo:i lıir vapura bındi. İstanbula 2 _ Birinci madde tadat edi
bul edilm ştır. geldi. Bu kafilenin arasında, (Mı- len istıhliik maddelerinin yapıL 

Yüksek Zıraat En11t1ttiıünun Rek. eır Fevkalade Komıserı, Müeır, Gazı ması için tahsi! edilen una ait be· 
tôru Suren a Gençcr, veciz bır hl. Ahmed Muhtar Paşa) ıle hususi ya.. yannııme müddeti 29/11 941 
tabed• balunmuo H )'etıı tıılebeye •en de bulunmaktaydı Paşa, A•rupa b ı k 

alq•ann hitam u aca tıı. vazıfelennl ınıaunıour. tarıkılc Mısırdan 1stanbula gelirken, 
Reltör, putem.ze beyanatta bu. idi yolgı •apuru zannederek, Ru. Binaenaleyh pasta, kele, ıan. 

lunarak mek~p talebe nukt.arıııın manya kafllesln1n vapuruna binmış .. dovıç ekmeği, boğaça, yufka, ÇÖ· 
gittikçe arttıf'ıuı bi1dırm1~tır. Ge. onlar da, kendislat mıs.afır etmışler. rek, börek, tatlı ve enuali unlu 
çe11 11cn• 162 yem talebeye mukabil dı. maddelerin 30/ I 1 /94 ı pazar 
bu ıene !51 tale~. mektebe girmek Fakat Paşuıın vaziyeti, bfn.ı en. gimuııden itibaren .. tılmalan 
ıçın murauattt bulunmuştur. Bu dlfellydl. Çünkil ATI'upa ve Mısırda memnudut. 
hadiseden daha mühımmı, kendi pa- ~ 

rulle o'lı:uyan talebe uulctarınııı arL .~-MARM•Rft'da·ı•• I' Layemut Türk Kahramrını~ 
muıdır. G<'Çetı sene 10. bu ııene 92 r l N H ·~ 

~:~~ı ;:~e!1'n!d~;11~~~: :~ r:b~~r!~~ 1 Büyük GUnler s ELA H AD o •ı N 
racaatlardan ~ tancsını cerı t;eYlr • 
mek mcclıunyetı hasıl olmu~tur. Pa. On l:ıinlc:-cc halk düftyanın 

benin mühım bır kısmı bıuat ı.ıraat 
ıJe ıetigal eden aılclertn çocuk.Jnndır. 

Anlatma ümidi kalmadı 
Vaşington, 29 (A.A.) - Pek sali

lııyetlı bır menbadan blldlrılıyor: 
Amenka hükümetı, Çın meeclesi 

hakkır.dn Japonyn ıle blr anlaşmaya 
varmaktan ümlıJını kesmiştır. llükii • 

ra ıle En~Utüyc cırmek lstlyen tale- 'oe~n1bAüysük dEihoi ki~Sifio N E y u B 1 
~~~~~~~~~~~~~~~!Yer tcmın erlildıtı takdırde günden 

gune fıı~alaşmakta olan bu alikava un hayatı ... 
met liuyiik Okyanusta ııefer eden ,ı BATIRILAN lNGfUz GE.. 
Şımaıi Amerıka tıcaret gemılerıni MILERİ _ Bcrlin 29 (A.A.) _ 
sllihlandırmayı d~unmcktedır. 

Son sekız gün ıçınde Alman do· 
Amerikalıl.r Hong-Konga nanmaaı altı lngilız ticaret vapu. 

terkediyorlar ru batırmıştır. Bunlardan ikısi ce· 
Tokyo, 29 (A.A.) - Asahi gaze-

1
man 22,500 tonluk aarnıçlı iemi_ 

teslnın Hong.Kong muhabırinın bil. !erdir. 
dlrdiıiınıe gore, bu eehırdekı Amenka 
konsolosluğu Amerıka tebaasını der. 
hal Hong-Kone'11 terketmıye davet 
etmlştır. 

Ağır hasara uğrayan diğer iki 
gemi kaybolmut addedilmekle· 
dir. 

Alman donanma11 bunlardan 
Ha.zıro] emri başka hır lngiliz kruvazörü ile üç 

Londra, 29 (A.A.) - Daily Ex. seri hücumbotunu batırmıftır. 
press'in diplomııtlk muhabırı Chales Ayni müddet içinde Almanlar btr 
Fol ey, cuma akfamı Vaıın&10ndan 1 bot ve bir avizo kaybetmişlerdır . 
bıldlrlyor: * TOBRUKTA.KJ POLONYAL/-

Uzak~arktaki bütün denlı vı hava LA.R RUSYAYA SEVKEDiL'ECEK 
uslerın•, Vaşingtondarı telsıı. •e Tnd- MIŞ - Tahran. 29 (A.A.) - Reu
yo ıle, ha.ıır bulunmaları •mn •eril. ter: 

mı~tir. Polonya lnınellen Baıskumandanı 
Japon nıun.hhaıılannı• Vatınr:ton. General Sikorıkl tımdl Tobrultta 

da ıulhten bahu reldiklert urada, çarpıtmakta olan Polonya tutayının 
J aponyanın Siyamı iatili hazırlıltla- yakında Ruıyaya M•kedileeei'inl bil
rının. itimat ve b<iınüniyctln ubim dırmııtır. 

bır tekilde ihlali cib1 telik.ki edlldırı * ALIMINTUMDAN MUHRJP. 
Japonyaya lı:at'i bir lısanla ihtar c.. L8R - Vatinrtoa. 29 (A.A.) 
dılmış ve Tokyo, Uıakşarkta 1eni bir Amerık.a denıı makamları, ince alı. 
taarruza girlolrge, bır anlaomaya mırıyumdan, bllytik dntte muhrip. 
varmak imkanı mncut olaouyacatı ler yapılmuma ait pliıUan t.Uuk 
da J aj)On lılik\ımet.lııe ~cUrihıaJftır. etmektldir. 

tam bir cevap verilmiş olacaktır. Bu 
hu usta icap eden tedbırler alınmıık
tadır Gerek Zıraat Vekiletı, ı:crck 
Enstitü zamanla bu ihtıyacı karşı

lamak ıçın tedbırler almak kararın. 
dadır. ................................................ 

Ekmek 
ucuzlayacak mı? 

Rekabet dolayııile baıı fırınların 

narhtan 20 para noksanına ekmek 
satmakta olduklarını gozonüne alnn 
Beledıye, üç ftrının daha açılmasına 
musude etınişUr. 
Dığer taraftan ucuı ekmek aatan 

fırınların bır çuval undan 103 ekmek 
yerıne 113 ekmek çıkarmalcta olma. 
lan da nazarı dik'katı cekmı, ve bu 
yolda da tetkiklere ba~lanmı,tır. E
ğer Beltdıyece hır çuval undan 113 
ekmek çıknbileceğ1 tesblt olunursa 
ekmek narhı 10 para kadat ucuxl11a
bılecelttır. 

Konaer 
Önllııııftı.dekt ıaJı güntl akşamı 

Fransız tıyatroıunda Sadullah Ata
nın ve Gazı Gıray Hanın eserlerın

den mürekkep Qçııncil konser •enla
ccktır. Dede fendinin cserlennden 
mürekkep korıserın filme alınma qi 
de tamualuauatır, 

nı alkışlıyor ... a.,. mümeaili 

Mikey Rooney 
Son gUnleridiT. 

AYRICA: Heyecanı dünyayı 

yerınden oyn!ltmıf olan 

ŞARLI ŞANI 
PANAMADA 

ve Boz Aslan 
1 Türkçe film·ılerin &\inefi 

rnıe·mda·r·ıvEf Miili'i . : . . :..................... .. .......... ,. 
························DE 

2 nci haftanın 
Son günlerine yetişiniz. 

~ Misha Aoer ve Baby Saady -1 
Bir kahkaha tufanı... Bir nete knaırpa olan 

Bir Bebek nranıyor 
Komediaini yarattılar. 

BU SAL.I AKŞAMI 
SUMER SINEMISIHDA 




