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ihai .ey .. 
an muha

rebesi ya ın ____ , __ _ 
Hudutta ıaşırtma ha
reketi _yapan Alman. 
lar tehlikeli vaziyette 

ve çekili yoT 
lngiliz tayuareleri batı ço1ünde Mihuer kuuuetlerini anyor --•-

--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~----1 Henüz Alman makave· 

Muharebe Jaoon vanın karar Uzak .Şarkta vazı vet meti lunlnuş ve Alman • t lerin nihaA Alman .. Rus hcırbmde tahrip edilmif 
vermesi behleni yor vahim bir •af hada ayyare e 1 bir harp •efineai 

k • • darbevurulmaşdeğil B St 1. •k• 
U Zayaca tir . ,, . ı.ondra, 30 (A.A> - 00n Briıanyah- • a ın ı ı me-

"Bırmanya vo- Sınaapurda in- !ar vı: Yeni_ Zelandalılar Tob~ gamı .. 
---· • . llio zonu ile irtibat tesis edeceklenne ınev- sa •• o·· nde d. 

1 A .k ·ı· k • ziler:ni takviyeyi tercih etınlşlerdir. Al· 2 r 1 
B. Hess'in ve İngiliz unu merı an ~ı iZ l\S erıne ınan!ar ise bir çok dağınık hücumlar --e--
sa.ıır muhafazakarları• yapmışlardll". Fakat çok şiddetli muha- U Ç' / S 

li tavvarelerı· ,,hazır ol'' rebeler olacağı meydandadır. Çiliıkü "san ı ov yet sanca-
nın istedikleri $ekllde• . . Romel kıtalan tarahndan gösterilen mu-
ki saıh artık kavemeun kırıldığını bildiren hır ema- tını Rosto! a dilre n· 

koruvacak emri• verı·ıd· re yoktur. Şimdi niha! meydan muhare- l hayal olmuştur.. 1 best ;çın her sey hazırlanmıştır. eri seltimlarım,, 
Son zamanlann nutuk safnağı ve me- -·- -·- Mıı<ır hududuna doğru bir şaşırtma -·-

aaj fu-tma.ı ortasında ha"' vem;.; yeni- Hal • Halifaks konucta- B.Ruzvelt dinlenmekten hareketi vapmai!a teşebbüs eden Alınan R 
den htikamet deilslirmektedir. Bu de- 'f' kuvveti ikiye böltinmüştUr ve bu kol H OStOfU Alman Faşist 
'• ıulh ümitlerini kaybettiren h~rp fa- lar •• ~z hattı hare· vaz ge;ti, kurmay baş· tehlikeye maruz bir vaziyette geriye müstevWerden kurtar• 
aliyetleri deiil, beyaz ya!Wıkb ad•mla- keti Amerikan kanları ile uzun boylu cekilmektedir. Bu kuvvetin şimal kavsi c1ı.ıı.. ... zdan dolayı sı"zi 

L- - d -'"ki · ~-•-] Br:tanya hava kuvvetleri tarafından ,, .. .. 
rm ...... ""''" .. r.öyle .. ı erı nouu• ar- siyasetine uygun.. konuşta.. bombalandıktan s<ınra İngiliz zırhlı bir- tebrik ederim» 
d~ h 

Nutuklar, mesajlar artıli hArbin yeni Vaşington, 30 (A.A) - Yakında Cun· Vaşington, 30 (A.A) - B. Ruzvelt liklerinin de ücumuna uil'rannştır. Ce- Moskova, 30 (A.A) - Stıılin mareşal 
hir aaflıaya doğ>,! gittilHrıi r."" •e•mek- kingi ve hayati loyınette olan Birmanya bir knç gün dinlenmek üzere Beyaz sa- nup kolu hakkında şimdilik bir haber TlmoÇ<'.zıko ile cenup cephesi kumanda-
tedir. yolunu Japon taarnızundan korumak raydan aynlınak üzere bulunurken bil- alınmamıstır. -

Hitlerin, ÇörÇ.ilin, Stalinin, Ruzveltin, !çin, hususi teşkilftta malik bir muhafız !Un ihtimallere karşı koyulacağını ka- - SO"IU 4 t~NC'O SA HİFEOE -
O..cenin aon günlerde ıöylecliklwi nu- hava kuvveti teskil edilecektiT. Bu kuv· rulaştırmak için Kurmay Başkanlarını • . 
tuklar" ve "Amerika ayanmm kabul etti- vet Amerikan hükümetinin ııeniş yardı· kabul etmiş ve kendileriyle mıın boylu •• mal"ı Af ı1·1· ka-
tı bitaraflık kanunu tadilleri, Amerikan nundan istifade edecektir. Çoğu Arneri· ı;örüomü•tilr. & 

ı-tilmnln muharip limanlara viı-eh;I- kiın ordu ve donanmasından istifa eden AMERlKADA •HAZffi OL> EM"Rt 
•• tic.ret wenri :-rının ·~hlıiınd.:. bir çok Amer!kan tayyarecileri bu teş- Vaşingtoo, 30 (A.A) - GazetelerRuz- da 

"1masl, Sovyet R".sya ıle Amenka ara- kililta dahil olacaklardır. Yalnnda en az veltin beyanatından sonra japonya 
mıda yapılan yenı mukaveleler, açılan 200 Amerikalı tayyareci vazlteye başla- Amerika arasında durumun vahimle•ti
•••••lil . ..r, Llt:vlnofun lıariciye komi•~r m1' bulunncaktır. ğini yazıyorlar. (Nevyork Hrald TribU
ftmaVln~ ~vanım ıdaro,k 'YaJlnrton bü- İhtiyacı karsılamak lı;in pilotlar ödünç ne) göre, B. Ruzvelt her hangi bir m
)'Ük elcılliine ta:r!n edı!mlf ?.iması ha~- verme ve kiralama kanunu mucibince lnşma imk!nını ortadan kaldırmıştır. BU
~n da~ uzun. ıüreceiinl rosleren bır Amerikadan gönderilen Tomahof avcı tün kıtaata hazır olmaları emir edilm~
~ aliimetlerdır. , . . tayyarelcr'ni kullanacaklardır. Birman- tir. Sinema ilAnlannda askerler dnhal 

•L • 
ınverın 

J.rş uinanda. 
iıı ·değişmiş! 

Son nutuklar, Hesam 1nv.ıltereye rı- ya üzerinde faaliyette bulunacak olan kı~lalarına gitmeğe çağrılmışlardır. e---
dİ•inden ve 22 baE!randanberi devam bu kuvvete Amerikanın en tanınmış Tokyo, SO (A.A) - Amerikan -.japon Bir İtalyan başkaman• 
eden bir sulh imk"1mın arbk tam•men tayyarecilerinden albay Senov kuman- du:uınu etrafında köt'.lmseT hava de:-ıam dan lmuc İngilizlere 
bvbolmuş olduinnn ır&termektedir. da .,decektir. <odıyor. Ohaşi gazetesi başmakalesınde O ~ 

Heasln tasavvur ettiii sulh ne idi? Vaşin~on, 30 (A.A) _Hariciye na- diyor ki: göre Almanlar itibarla• 
Ne suretle ve hanı" "'rtlar alımda artık - SONU 3 ONcü SARIFt:ım - - SONU 3 tNCÖ ı;AnlF'IWF. - rmı kurtarmaı11ra 
hu ıulb mümldin değildh-? Bu noktala- ---------------·-----.:...-~------ li 
.. aydmlabnadıkça aon nutuklann nuı- s hl k çahşayorlar-
_, ve İ$arel ettiği lıedefl~ri anlamak İ yam fe I eye J llVeçe Ve Jsviçre ye Londra, 30 (A.A) _ Libyadaki du-

bıümkün olamax. maruz ö Ü Ü catı vorlar.1 nım bu sabah daha açık surette kendi-* [( r n YO r , ni gösteriyor. General Erct.or Destico-

nı genernl Şereviçinkoya b'r me"3j gön
dererek Rostofun kurtuluşunu Rus mil· 
Jetine bildirmiştir. Mesajda deniliyor ki: 
DUşmana karsı bu zaferi kazandığı· 

nıWan ve Rostofu Alman Faşist müstev
lilerden kurlardıPmzdan dolayı slıı:I teb
rik ederim. 

General Karitonof ve general Renizo
fun kumandasındaki dokuzuncu ve el
li altıncı ordulann Rast.of Uzerlne sanlı 
Sovyet bayrağı ru diken kahraman kıta
lannı selfunlanm .. • 

A iri ita harpleri ____ , __ _ 
'\ eniden çetin 
bir tank &uba

rebesi başladı 

, 
g(ire İ 1 Sovvetlt>re 

~~~---~--~~~-~ 

cstofta A 
ma 
ar 

k y p
b··yuk 

---·---
Roatof ta sokak harp~ 
/eri oldu, Almanlar 
gayri muntazam bir 

halde cekildiler • -·Taganrag ve Maryopl 
istikametlerinde çeki· 

len Almanlar yakından 
takip ediliyorlar .. 

Moskova, 30 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Dün gece kıtalarınuE 

bütün cephelerde düşmanla çarpışmış
lardır. Bir kaç gün evvel anudane mu• 

- • t • ı~ci SAiitFlillE -

Rus cephesinde bir ilerleıM sahnesi 

Almanlnra göre ___ , ___ _ 
Kliı.'in zaptı 

Moskovaya do~~ 
ru bir hatvedir 

Heuin taaavvur ettiği aulh harp sonra- e e nun Libyadaki mihver kuvvetlerine Jru. -·-- -·- · 

=~:tı;:; ::ı,.;::~~::'..::::..biıt: .Japonların bjr lsve~ hotbin, iş- ~:~~a~:ııns::!:th~ı:: ha,:~ Almanlar çevrilmiş bu· Finlandiya, Amerikanın 
dekileri so•val ve politik dünya harta- hakkak bir en~ ile görd~U belır- lunuyor, geri Çekilmek Bolşevikler ile beraber 
- uygundu. yıldırım harbi. vı· rre de Innr;_ tiyor. Mih':'er bir he•:mete uğrarsa İta!- fırsatına bulmaları oynadağl oyunu açığa 

Avrup&da halk cephelerini inhilal "ı:. :ı:; & ya generalı takbih edılecek ve Almanlar •• h li.. vurmuc 
ettiren, M;lletler cemiyeti fikrini balta- bu isten itibarlannı kaybetmeden my- ŞUp e .,, .. 
layan, 1919 muahedelerin;n !Pd;lfoi Is- yapması m h ıı•z ta f t nlmaj\a gayret edecek~eTdir. Kahire, 30 (A.A) - Asked sözcü Berlin, 30 (A.A) -. Alm:'° teblıfu. : 
ıeven, 1935 den itibaren d~ Habeş se- . ll • ra arl İtalyan sözcüsü gazeteciler toplantı- dUn akşam şu beyanatta bulunmuştur: Rostofvedi!!ermuhtelifkes:mlerdeduş-
feri ile Avnıpanın yeni tarihini aean te _..,e} ·• • smda bir İspanyol ııazetecl,lnin sorusu- - Dünden beri Libya ç<i!Unde Gam- man hücumlan lotalanmız tarafından 
Mün;ı. anla•masma taraftar olan zihni- u , ı m 1 41:. _ SONU :ı tlNCtl .SAH1FEDE _ butun takriben 30 kilometre cenup ba- p~ürtülınliştür. Düşmana mühim za-
Jet Ruwa üzerinde de bir anl~ınaya ~ tısında yeni bir tank ınuhuebesi cere- yıat verdirilmiştir. 
tar•ftardı. -·- -·- yan etmektedir. Muharebe bundan ev- Moskova cephesinde terakkiler kay-

Bu ,;hniyet prensip olarak kabul edi- JAPONY~ HINDIÇINIOE HA· BiR IT~l YAN G&ZF_JESI IO:::::::~:c: :::::eıc velkilerinden çetindir. Mitıver kuvvet,.. dettik. 
lince Rusya dansı halled:ıd;;ı; takd;r- ZIRll"INI ARTIROI ~,..;;,..<.. lerl bu hafta başında çölde cereyan et.- Leningraddan yapılan bir çı~ hare-
d~ Avnıpada ıulhu lrurmak kolay ola· U VE AJANSI SIK AYET Ç J DAKJKA mlş olan muharebe neticesinde dağılan. keti püskürtülınüstür. 
eaktı.. -·- 1 • fakat evvelki gün yeniden tanzim edilen Tayyarelerinı.'z Murmansk bölgesinde. 

Heu bunun için tngjltereye kadar git- -· • • • • • • • • • • • • akli k 1 l T --Singapur, 30 (A.A) _ Hincliçlnlye - M Alman kuvvetlerinden ve bu kollara il- n 'yat ve tayyare mer ez eriy c ..,.__ 
ti. ct 1 . gönderilen yeni ı'apon kuvvetlerinin bü- Roma, 30 (A.A) -Jurnal• Dita}ya "Almanlar osko· tihak eden İtalyan Ariete tümenlerin- ningrad ve Moskovayı bombal~mışlar-

- SONU 2 İN SAH F f.OE - yazıyor: den mürekkeptir. Bu kuvvetler batı i.s- dır. 
- - SONU 2 İNCi SAHİFEDE - t l f 1ikametinde yürümeye başladıklari za- Son beş gün içinde 207 Rus tayyaresi 

.. ·······~ .--· •• ·~,~J - :.····· ....... 
• 

YAN USU 

. -

T~hhkede görülen Siya111 ile civarını ve hıqilizleri1ı 
me§hUr Singapur iüsiinü gösterir harita 

leveçin yaln12 kendini düşünen he- V 8 Yl V ~ pe fO afi man lııgiliz tayyareleri tarafından görül- dUşürülmüştUr. Zayjatıınız 24 tayyarc-
eaplı bir eiyaııet takip etmesi lüzunıun- a , ... 1 k 1 müşler ve ağır surette bombalanmışlar- dlr. 
dan baheeden levec; başvekili Gunter S a 3 am1yaC8 ar dır. Bu kuvvetlere daha sonra Britanya Berlln, 30 (A.A) - Doııcç mıntaka
dikkatl çekmektedir. Hiç kimee lsveç- e zırhlı kuvvetleri de hücum etmiştir Mu- smdakl Rus taarruzu Alman topçusu ve 
ten Avrupa hldleeler\nde birinci dere- Basların ı $ehri ve 14 harebe evvelki gece hlllil deva mediyor- piyade ate!;i karşısında mühim zayiatla 
cede bir rol oynamaeını letemiyor. Her du. net'celerunlstir. köyü istirdat ettikleri Bu Alman tank tümenleri Britanya ve BeTlln, 30 (A.A) - Alıııau hücum 
halele Avrupa hadieelerincle lsveçin da.. bildiriliyor.. _ SONU 4 t)Nr.'() SAHİFEDE _ kollan tarafından zaptedilen (Klin) 
ha anla}'lşlı bir ıriyuet takip etmesini _ SOJl.'U 3 O"NCtl SAHİFEDE -
beklemek herkesin hakkıdır. Avrupada Moskova, 30 (A.A) - Pravda ga.ze-
hodbinliğin modası artık geçm~ir. tesi bugün şunlan yazıyor : 
Gunterin sözlerinden büyük bir hodbin- Moskova kapılan Alman mlltevaclz-

jerlne karşı lvlce kapanmıştır. 49 Al· 
lik manası çıkıyor... isveçin kaygusu nen tümeni Moskova önünde mezarla
tehlikeeizce başka milletlerin harbinden iını bulacaktıT. Sovyetlerin durmadan 
azami kazançlan temin etrneklir. ydptıkları karşı hücumlar düşmanı yo

Gazete tikayeti~e devamla, Alman, rııcak, tank ve askerlerin! de imha edc
<"ektir. Düşman Moskovayı aslfı göreıni· 

Fin, Jtalyan ve müttefiklerinin komü .. yet-ektir. 
nielere karşı açtığı müradeleye yalnız Cenup cenhe"1nden bahseden Pravdıı 
sekiz yüz gönüllü ve bir miktar iane gazt'tesi şöyle diyor : 
toplamakla İştirak eden lsveç ısiyasetini Dlisman petrolümüzü aslfı alanııya-
takbih ediyoT. roktır. 

Moskova. 30 (A.A) - İT.vestiya ga-
ISVEÇREYE DE •etesinin bir hususi mu ha birine ııöre 
ÇATIYORLAR Almanlar Sfalingorsk istikametinde 14 
Roma, 30 (A.A) St f . . I köyden atılmıslardır . 14 ııünlük b'T mu-

e anı aıansı a- harebeden sonra Almanlar Kar şehrln
viçre gazeteciliğine Mkim olan lngiliz d,·n ~eri cekilmeifo ve müdafaaya geç
taraftarlığından şiddetli bir lioanla hah- !'."eğe mecbur edilıni~lerdir. 

setmekte ve bu taraftar)ığının yf'niden 1 ~~~ 
bararetlenmlf olduğunu bildirmektedir. I! 

---.. -o ·--••• -- ... -~F. ---· - ... 

~ark cephesinde alınan bir nir l<a/ilesi ıevk edilirken 

~ ,-;:~· -~ -- -· 



TARfH 

-- \lav 
Yazan: Sah•n Afıduman ROMAN 

efendim, Ta,rvarzadeu .. ! .. 

Derviş Mahmu~ TayYar zadeve yolda rastlamış· 
tı. onu kandırma ğa çalt$1YOrdu-

.... 30-· 

Tayyar zade kendi kendisine dedi ki: 1tözUmH. Velinimetimtn o~lu Tayyar uı-
G& ya hırıru sınnalı çevre ile stlen ı - Vay fendim!!. diye haykırdı, iki 

- Amma dalmışım ha! Divan yolunu c!emL Sabahtan beri tstanbul kazan ol
geçmişhn ve Faı.lı uasa sarayının önU- du, ben kepçe ... Seni bulmak için gez
ne kadar gelmişim de hic: farkında dei!l- medlğim, dolaşmadığım yer kalmadı_ 
llm! Bu mesele bende akıı fikir bırak- Hüseyin efendinin ba/!ına gittim, se
madı. Adeta bunak bir ihtiyara dön- ni aradım bulamadım. $ehremin!ndeki 
oUm! e:ve vardım. Orada da yoksun.. Yine çok 

Tayyar zade Fnzlı paşa sarayının ka- parlak bir taliim varmış. lste hiç um
h ndemlr parmaklıklarla sanlı duran madığım bir dakikada mesut bahtım seni 
pencerelerine bakarak kendi kendisine birden blre benim karşıma getirdi. 
alSylenmeğe devam etti: Eyy bakalım.. Böyle dalgın, dilsünce-

- Fakat bu Fazlı paşa sarayı danilen li bir vaziyette nereye gid:yor sun? 
blna da ne kadar sUslU ve azametli gö- Tayyar zade ansıı.tn kendisini tevkif 
rUnUvor! Bunu kim yaptırdı ise hazine- eden bu adamın, pederi Hüseyin t>Fendi
ner dolusu altın sarfetmis olacak her nin bağına arada sırada uğrayan Dervi.41 
halde bunu inşa ettiren Aı.ak val!sı da- Mahmut olduğunu tanımakta gecikıne-
mat Fazlı paşadan başkas· de~ldir. mlşti: 

Hey gidi Fazlı pasa hey!! Şimdi .,rta. - Vay sen mlsin. Derviş Mahmut? 
da sade onun adı kaldı. Bir zaman!nr bu Sorma. basıma geleni hiç sorma: Onu 
ssrayda yanılan e~lencelerin ney ,.e ne ben söyleyeyim. ne de sen sual et!!. 
mey muhabbetlerinin hlld\yesi ~a ts- - Ah. ben her şeyi bilıyonım, cıva
tanbul içinde ağırzdan ağıza dola'l•ı: du- nım .. Hüseyin efendinin bağında bugün 
nwor. ' • bana hepsini söylediler. 

Fazlı paşa padişahın emriyle ECimeda Zavallı Defterdar HUseyin efendi! 
idam olunmuştu. Şimdi bu sarayda taca- Bövle birden bire ortadan kaybolması 
l>a kim oturuyor?. do~usu şaşılacak bir iş!.. 

Tayyar zade bir az dUşUndilkten son- Bu zamanda böyle şeyler hi~ olur mu? 
ra içinden· Fakat müsterih olunuz, efendi z:adem .• 

- Sa.hl 
0

bende akıl kalmamış! dedi, Ben Hlise~_l? efendinin başına bir fe
Faı.lı paşanın ~liba bir kızı dlat"ak! Dur laket ~eldıgıni a_sll ~nnetmem .. 
hele bakalım. bunun ue adı ne idi? Belkı de pedcrı~lz kı"!5eye haber ver-

işte bu isim dilimin ucuna ga\;yor da medcn kalkmış bır b1ldiğinin evine mi· 
b1r tilrlil s8yleyemlyonım'.. safirliğe gitmiştir. 

Aman dur!!. Sey şey!!. Elmao:ın. inci- BlnaC'l'laleyh er geç, nerede ise, mu-
nin fa~ası ne idi! hakkak bulunur. Bunun için hiç UzUl-

Dur hele bir aklıma gelsin". rne!!. 
Dürdane ml idi? Yoksa Cevher mi? O dakikada. kendisini derin bir teC's-

Evet, evet işte buldum- Gevh"' . C"..cv- silr içinde bulunuyormuş 5'!ibl göst.ren 
her.. ve mahir bir artist kadar hüyUk bir ln

Fezlı paşanın kızının adı Gevlterli ha- celilde a~lar bir adam taklidi yapmaf!a 
nımdır muvaffak olan Derviş Mahmudun sÖ7.-

HııJkm dediklerine bak•lacak olursa lerine karşılık olarak Tayyar zade dedi 
,etmişlik. abus yOzlil, gerh manzaralı ki: 
çirkin bir koca kan i~iş. Bn kadının - Ah, keske senin dediğin gibi olsa! 
sUrdili?U hayat uz..ın bir der!i":o~u halin- Fnkat ben bunu hiç ummuyorum! Ben 
de herkesin dilinde gezip duruyor. şimdi Sadrazamın yanından geliyorum. 

$imdiye kAdar yirmiden faı.la koca Benim gibi, Köprülü Mehmet paşa haz. 
eskitmiş, mUthiş bir koca karı imiş!!. retleri de meseleyi çok vnhim gör~ 

Acaba kendisi şimdi bu sarayda mı liOr .. 
.ıurı• •or?. Koca KöprUHlnUn adını duyan Derviş 

Adam Tayyar zade, işin mı yok~ Ela- Mııhmuttıı bet beniz. hemen ktrec; gibi 
lemin bir tavuğu ile iki ördc;P,; senin ne- oluvermişti. O dakika da ipin ucunu ka
e gerek! Sen kendi isine bak!!. çırmasına ve korkusunu karşısındakine 

Velinimetin, baban Hü~vin efencilyl belH etmesine ramak gibi bir şey kal-
1"ılmak için bir çare dUşlln! mıtşL Fakat kurnaz herif nefsini zorla

yarak kendisini tutmağa muvaffak ol-
Bu suretle kendi kendisl-ıe !:l~3P ede- du ve serbest bir tavurla dedi ki: 

rek konuşan Tayyar ı.ade veniden i<::n-
de bir acı duymustu. Dem;~ kirpikleri- - Vay! ... Birden bire işler bu kadar 
nln arasında parlayan iner!er bu sefer Alevlendi dese ne!!. Bak, yangın saça
yeniden belirmişti. o dakik"lda Divan lt sarmış ta benlm bundnn hiç haberim 
yolundan bir ~ok yolcular geli:> gPc::mck- yok! • 
te idiler. Delikanlının cadde üzerinde Eyy!!. Sadrazam hazretleri, bu ise 
durup kendi kendisine konuşması bun- adamakıllı elini koydu mu' Eğer sahibi 
ll&rdan bir çoğunun tuhafına gitmişti. devlet meram ederse bnbamn nerede ol-

Herkesin gözlerini, kendisinin üzeri- du~unu muhakkak meydana çıkarır .• 
ne çevirdiğini fark eden delikanlı blr- Faknt bu lnflnn böyle sokak orta!ln
den bire şaşırmıştı. Çarça!>uk vaziyeti- da ve herkesin gözleri önUnde konuşma
nı dilzelterek hemen Fazlı paşa sarayı- mız mahzurludur. 
nın önünden uzaklaşmıştı. Yoldan geçenler durup durup bize ba. 

kıyorlar. 
Aradığı adamın, şimdi yanından r.eç- Gel delikanlı .. Burada oenim tanıdı-

t!ği Bin bir cırek sara~ ın<la ve bunun ğım tenha bir yer var! İstersen oraya 
ııemın katındaki u:ıoanlardan birinin gidellm de baş başa verelim ... Senin ba
lçlnde mevkuf bulunduğunu. Tıwyar za- ban olan Hilscyin efendi benim de- veli
de bittabi o dakikada hiç b;atırına getir- nimetim sayılır: $imdiye Kadar bir çok 
tnemişti. Hem böyle gizli bir iş kimin ak· li!tfüne. ihsanlanna mazhar oludm.
lma gelebilirdi? 

Bir insanın aradığı şey, ekseriya bur- Onun kaybolıqu beni deli divaneye 
ounun ucuna gelir ve yanından geçer ~evirdi. 
g!der de bunu hiç fark etmez... Oraya varalım da olan b!ten işleri ba-

Tayyar zade ne, zıhnine hiç bir 'iÜP- na baştruı nihayete kadar anlat.ın;ın... 
he getirmeden. hemen oradan çekilip - BİTMEDİ -
gitmışti. 

Hızlı adımlar atarak Çemberli taşın 
önüne kadar gelmişti. Ve işte tam bura
ya varır var.naz delikanlı ağır bir elin 
omzuna dokunduğunu duymuştu. Ansı
ızın üzerine bir ağırlığın yüklenöı~ıni 
sezerek, müsademeden kaçınan gemiler 
gibi. birden bire olduğu verde rampı: 
etmişti. 

Jzrnil' l! eff H AsJıerlilı 
Şuba~anden : 

HAVA TEBDİLLERİ HAKKINDA 

Hava tebdilini ikmal eden erlerin 
acele İzmir Yerli askerlik şubesine 
milrncaatlan ilan olunur. 

Yunanistanın 

evvelce aldıaı 
. l 

fasulveler 
---·---

İhraç müsaadesi veril• 
mesi bekleniyor .. 

Ceçen ıene ltalynn - Yunan harbinin 
devam ettiği günlerde Yunan hükümeti 
adına İzmir piyasasından mühim mik
tarda kuru fasulye mübayaa edilmiş, 
bedeli de serbest dövizle ödenmlştL 

O zaman lzmirdeki Yunan konsolos
hnnesi tarafından tesellüm edilen bu fa
aulyrlcrden 140 tonunu taş1yan ikl mo
tör Yunan sularına gittiği sırada Yuna
nistan işgal edilmiş, motör kaptanları 
havadan bir taarruza hedef olmaktan 
çekinerek fasulyeleri tekrar geri getir
mislerdi. 

Bu defa Yunan konsolosluğu mez\cQr 
fasulyeleri Yunanistana scvkeylemek 
üzere müsaade istemiştir. 

Filhakika bu fo.sulveler Yunan hükü
metine aittir ve tesellüm muamelesi ta
mamlanmıştır. Ancak bir defa sevk edi
len ve geri dönen bir mal için ikinci bir 
sevk müsaadesi almak icap eylemekte
dir• Bu malın paraınnı ödeyen ve bln
netice mala sahip olan Yunan hükümc
tile şimdi bu mallan kullanacak olan 
hükümetin ba~ka başka olması da hu· 
kukt bir rneııele ortaya çıkarmışhr. 

Keyfiyet ticaret veklletinden istizan 
edilmlstir. Fasulyelerin ihracına mÜsa• 
ade edileceği muhakkak görülmektedir. 

-----ıwweıww,----

TttTON Pi~ASASI NE 
ZAMAN AÇILACAK! 
TiitUn piyasasının açılacağı gUn he

nU?. tesbit edilmemiştir. 
Hııber verildiaine göre bu hususta 

Ankanıda tetkiklPr devam etmekted:r. 
Yann Anknrada Ticnret vekftletinde ya
pılacak bir ton1antıyı mUtenklp niynsa
nın açılma günll kA .. arlaştınlacaktır. 

---------~,~~--~--~~--~ 
Sivam tehlihe ve 
maruz g/Jrlinü vor 
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yük kısm1 hava ku-n·etleridiı:. Saygona 
innon topçu kuvvetleri çıkarılmıııtır. 
Hindic;inldekt japon kuvvetlerinin S0-
60 binden fa7la olduvu ~ph ... Jidir. ja
ponlllr f'On günlerde Hindi inld,.kl ha
va kuvvetlerini (500) e çıkannışlardır. 
Yağmurlann durm1111t üzerine j11pon tay 
yare meydanları islah edilmiutlr. 

TEHLiKE YAKIN MI? 

SlnHpur m11hfillerlne göre, japonya 
şimdiki haldı! Taylana karşı hare-kete 
muktedir değilse de hanrlı1clıın oldukça 
il•rlel"''~•ir. Japonlar denizden. hava
dan ve karadan be,tncl ko1un da yardı
mı n~ Ba,,ko1ca bir yıldınm taarruzu 
y11prıbilm,.Jc için r"k uzıııı zıımana muh
taç dM!ildirler. BurPf\akl bakir anı'llyl 
onnanlal'l lşaal için, Hindiçlnld .. 1cl lcuv
vettf"n daha fula kı•vvet lcuJ13nmBğa 
m-cbur değndtrler. Binaf'naleyh Ame
rikanın k•rıırını vennealnden evvel ja
po,.lann Bankoka bir taamn:cla bulun
mPlfln lmk&n!ITZ &aYllamPız. Tapo.,lar bir 
Ylldınm d11..l,e.si yaparak Amerika ile 
~·keri ih•ilffflann önilne geçebileccltlerl 
Hkrindt!dirler. 

JAPO"J Y".OIRIM HARBt 
HAZIRLl~t! 

Lond"a. 30 ( A.A) - Royteı- nfan-
81n1'l dinlomatik muhıuriri yazrvor: Ja
t>n"lar Sivııma k,."1 hücuma h"'nr1an
~ıklan ~aYb•lan dikknti çf'1civor. ~iyam11 
kn"1ll de,,izde, hnv11da ve kııınıda bir 
'"M' .. '"' harbi V1'nmalan mümkündür. 
C::n lahhr,.tli rnü;ahit1er jnpnnvımın v .. ni 
bir 11.-f•r yap11mYVPCa "'ı hııı'k'cında Viııl 
'-•vnaklıın tııırııfınrfııın l] .. rfv,. 11il..\ilen 
fikre inıtnma~a mütemııvil d .. ~ndHl'r. 
Binaenaleyh japonlar mii7..akr-re1er kesl
li"e son tııııırnını S!'.ermeŞ?e ha7• .. lanmnk 
tarlırloır. Mıt"'m"'fih Siv11mı iııtlli\ m•k
sadivl,. luızıTlıklıu vıoıp1lmM1 Amf'rika
nın l!Örii!ımelerde dııl>n uvııal vörünm,._ 
sini tf'min etmek maksadına da matuf 

Tayyar zadeyi omzundan kavraya!"l 
eğır elin sahibi, aynı zamanda kalın. bo
zuk bir sesle delikanlıya hitap ederek: •1111w•11wm•-ll!W••••m••••z olAbilir. 

eğişiklik Ararken ... 
--- 3 ... 

Memduh bundan bilakis pek memnun 
göründü. Bu millahazayı kendisine kar
§' şahsi bir takdir. benimle evlenmekle 
gösterdij:i zevkiselimin bir teyidi sayı
yordu. Kıskanmak. bir ya.lancının bana 
gösterdiği alakadan canı s•kılmak onun 
katiyen aklına gelmiyecek oir şeydi. Biz 
evli idik. Bu. kendisinden ~aşkasımı dik
kat göstermiyeceğimin ten:inatı olarak, 
ona kafi geliyordu. 

Yemekten sonra Memduh bazı işlt'ri 
için maifoz:-ıya gitmcğe mecbur oldu. Mi
snfirimize : 

- Kusura bnkmayınız, decli. Çok kal
nıyacağım. 

~ rık Da~tepe: 

YAZAN : VÇ YILDIZ 
- Benim için hiç Uzülmeyln, dedi. Ha

nımefendi bana refakat 1ütfunda bulu
nurlarsa, dönüşünüze kadar geçecek za. 
nıan bana uzun gelmiyecek. 

Muvafakat i areU olarak başımı eğcli
ğlmi ~örUnce devam etti : 

- Değerli bir kimse ile görüşmek fır
~atı o kadar nadir ele geçirilen bir şeydir 
k:, bunu kaçırmamak lazı:ndır. 
Konuşacak sayısıı. mevzular bulduk. 

Gece oldukça ilerlemişti. Bir aralık Şa
rık Dağtepe bahçemizi ona göstermemi 
rica etti. Işıkları yanan salonu ve çok 
~ifzel bir klasik parça çalmakta olan rad
yoyu arkamızda bırakarak evi saran 
ıtlna ile tnll7.iın edilmiş tarhlar arasında 

ilerlemeğe başladık. Yıldızlar. ihmalknr 
bir el tarafından gelişi güzel gök yüzüne 
serpilmiş ~ibl idi. 

- Hiç bu kadar harikalı yıldızlar Ş?Ör
memiştlm, dedi istermisiniz. bunlardan 
bir kncını toplayayım da sizin saçlarını
zıı ta kayım? 

Çok yakınıma sokulmuştu. Hafifçe 
cndan ayrıldım. 

- Yazık olmaz mı dersiniz? diye sor
dum. 

- Yazık mı? Onlar için bundan daha 
ııarlıık bir talih olamaz. yenel. Adımı te
reddütle, Unvanından tecrit ederek söy
lemişti: 

- Sizi adınızla çağırmnma mllsaade 
cd 0 rmisiniz? 

Kısık bir SP.!:le cevap verdim. O kadar 
kısık ki beni duymak için kulağını uzat
ması lazım geldi: 

- Öyle snnırım ki, müs:ıademi bekle
meden böyle yapmıs bulunuvorsunuz, 
Şarık. Geliniz. size ııüllerimi göstereyim. 

Güllere doğru giderken elimi tuttu 
ve kendi eli aros:nda. bir küçUk kı1 imi
~im gibi. sıkıyordu. O vakte kadar duy
duğum şeyforden ne kadar farklı idi bu! 
öyle sanıyorum ki. şimdi bile. bu ele 
karonlıkta dokun.sam, onu hcmenccclk 

• 

Dün lzmirde yapılan maçlar 

Altınordu takınıı Altay
lıları mağlôp etti 

Demirsporlular da Karşıyakayı yendiler-
Diln şehrimizde lik maçlarına devam 

cdildL Havanın so~uk olmasına rağmen 
s~hada haylı seyirci vardı. 

tik maçı Demirspor - Karşıyaka ta
kımlan yaptı. Mütevazin bir oyunda 
Demirspor O - 1 galip vatlyette birinci 
devreyi bitirdi. 

İkinci devrede de aynı oyun devam 
etti ve Demirsporluların yaptıktan bir 
golle oyun O - 2 Demirsporun galebesiy
le bitil. tki penaltıdan istifade edemiyen 
Kn~ıyaka mağlQbiyeti hak etmiş sayı
labilir. 

ALTINORDU - ALTAY 

buna göre çalışıyorlardı. Derken 33 neli 
dakikada beraberliği temin ettiler. Dev
re bu 1 - 1 berabere vaziyette bittl 

İkinci devrede takımlar en son gayret
lerini sarfcderek oyruımağa başladılar. 
Bir çok fırsatlar kaçıyor ve oyunun be
raberliği bozulamıyordu. Nihayet 28 nci 
dakikada Sait çok gilç bir vaziyette Al
tınordunun ikinci golünü yaparak takı
mını galip mevkle getireli. 

Mnğltibiyet Altınordudan ziyade Al
tnyı şampiyonluktan uuıkiaştıracar, ve 
ikinci devrede mOşkül mevkiye .sokaca
ğı için bu golden sonraki oyun daha me
raklı &ıfhalar arzederek, geçti, sonlarda 

Bundan sonra bu iki tııkım karşılaştı. AJtınordu kalesi önUndekl sıkışık vazJ
Kauınacak takımın devre ikincisi olma- yette top bir Altınordulunun eline çar
sı maçı ehemmiyetli kılıyordu. Maç ta parak seyrini değiştirdiği halde hakem 
ba!ltan başa seri ve heyecanlı oldu. penaltı vermedi ve oyun bu 1 • 2 ne-

Oyunun başlamasından on beş dakika tice ve Altınordunun ka7.annıasiyle sona 
r.cçmiştl ki tlyruı Altayın golUnU yapa- e.rdi. 
rak takımını O - l galip vaziyete getirdi Bu maçtan sonra Altay, birinci olan 
Bunun üzerine oyunun sClrati arttı. Al- Göztepedcn beş ve Altınordudan Uç pu
tınordulular vaziyeti tehlikeli bularak ;,n geride kalmış oluyor. 
';;-:------:.-:-: -= ... ~~..,..~~~-OT;~~· ·::r~~...o:r~~~~ 

Sporumuzda yeni inki-
şaflar beklerıek lazımdır 
Yeni hedeEler : Ferdi S".'Ol' yok, küt e ~ ru var .. 

Anarşi ve ! ... avga yo , nizam ve itaat var •• 
Bede~ terbiye~! umum müdürü gene-, milteti kütle sporunun kıymetini ve spor 

ral Cemıl Tanerın iı:ahatından ıınladı- cu bir milletin milli müdafaa hizmetle
~ımıu göre Türk sporu yakın bir zaman rindekl haşan derecesini en ufak bir 
da yeni lnkioanar ızöstermck istidadını .,·anılmaya meydan vermiyecek bir be-
1cazanmı;tır. Ferdi spordan kütle spo- laP'"tla ifode edebilmiştir. 
runa dogru hoşa gfden bir cereyan açıl- Bu itibarla sporumuzdaki bu yeni in-
mı<ı bulunmakteodır. klşafları tereddütsüz ve münakaşaBlZ 

itiraf eylemek lilzımdır ki beden ter- kebul ederek derin bir itina ile tatbik 
blveııl kanun ve ni7amnıımesinin yürür- eylemek spor idarecilerine ve gençlik 
lüğe girdiği ilk aylarda en tecrübeli kulüplerinin başında bulunanlara düşen 
ııporcularda btlc yapılan icrnat karşısın- bir vazifedir. 
da derin bir lnanma:r:lık mevcuthır. Adnan BILCET 
Ciddf'n ideal bir eser olan beden terbi-
;Y.eııl nb:amnameıılnin memleket .sporuna 
arzttlanan inki!lafı temin cdemlyece~i 
sanılıyordu. Netekim beden mükellefi
yeti ml!cburiyetlne ait olan konun da 
ayni yüksek hedefler p:öz önHnde tutu
larak haznlanmış ve yürürlill{e ginniıt 
bulunmasına rağmen ayni düşünce ile 
kuvvetli taraftarlar toplayamamıııtı. 

Halbuki e)mdi memlek .. tlmlzde ku
rulan gençlik kul!iplerlne 96000 c:endn 
kayıt l'dil!l'1B bulunma11 kıvmetli bir 
1ceızançhr. T ~sicil at bu defa · beden tel'
bfyeııl müke1J,..n .. rlnfn ve dli~r emektnr 
cıpnrculann dahil bulunduklan r.enç1ik 
kuliiı>lerinl y ... ni bir h ... def önünde top
l~maktadır. Bu hedefler kısaca şunlar
dır: 

1) Ferdi spor yok, kütle 11ponı var. 
2) Anarşı Te kavga yok. nizam ve 

itaıııt var. 
tlk hedefi tahlil edelims 
Futbol bekl,.nilen neticevi vermişe 

benz,.mivor. Atll'tizm şu 1cadıır sene 
içinde bir kac rekortmenden fozla1tını 
vermemiııtlr. Şimdi verilmiş olan kiitle 
sporu paro1ası, bütün bedP-n mülcell .. f
leriri eı•k..ri bir disiplin altında topla
yarak kütle h11 !inde atll'tik hl\reketler 
ve torl•ı oyunlnrla hııı7•rlıvacakhr. Hf'
rl l"f miJl,.tin biitiin frrtlerini kıvmf'tli 
birer milli müdafaa elemanı olarak hıı
zır1omnktır. 

Bunun manası cTürk spnrcull'ln ara
sında rekortr,., .. n yeti§memeli> veklinde 
onl .. .,ılmamnlıdır. 

Fin rnllll"tİ gii7',.1 bir mlııal verml~tir. 
Ce~cn Sovvet Fin harbinde lrnı mevsi
minin en ilf'ri Minl,.rincfe kos kocam"'n 
Sovvet orduru ka~sında mıııızzam bir 
mı•kavemet PÖ•teren Fin ord11•11 Nour
mil• .. ln ve Rltolalann yetiştirildiği spor 
ncaklannda spor terblvf'l,.rlnl tamPT'f'I• 
lamı~ kimselerden mürekkepti. Fin 

t.nnıy~blleceğim. 
- Onlann emsalsiz renklerini göre

mlvlc:iniz hakik'aten cok yazık! dPdim. 
Bahçeler geceleyin bakılmak için ynpıl
mıımıştır. 

tciml çektim. Eli elimi doha zivade 
sıktı. Bana yaklaştı. BütUn bu gUzel ko
kulu çiçekler arasında idik ve, bir an, 
cınıınla benden bac:ka her şovi unuttum. 

Kolları arasında idim. Dudakları be
nimkilerin üzerine kondu her şeyi 
nnttum. İyiyi ve kötüyü bilmiyordum. 
Bu değerli andan b~ka her şeyi, her şe
yi unuttum. 

Evin önünden bir gölıte g~ti $arıkın 
kolları arasından kurtuldum ve vemek 
odasında ışıkl"nn yandığını gBrdüm. 
Memduh eve dönmii1tU. 

* Gece Slcaktı, fakat brnlillimin derin-
l:ğine kadar viicurhımu kaplayan bir ür
permP hissettim. $ank yavaşça sordu: 

- Ü!ıiiyor musunuz? 
- Bir şey değil, dedim. Memduh gel~ 

mic:tir. Dönelim. 
Memduh biti görmemiş miydi? Bunu 

tınlamak benim için imkansızdı. Fakat 
görmÜ') bile olsa. salonda onun van•na 
döndüğümüz vakit hiç belli etmedi. Mu-

Sov vetlere göre 
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harebeler neticesinde kıtalanmız Tik
vln sehrini terketmislerdir. 

Moskova, 30 (A.A) - Diln gecek.: 
Sovyet tebliği : 29 son teşrinde kıtalan
mız bUtün cephede d(lşmanla çarpışmış
lardır. 28 son teşrinde ell! Alman tayya· 
resi tahrip edil~tlr. 11 tayyare kayıp
tır .• 

Moskova, 30 (A.A) - Sovyet haber
ler büro!\umın husust tebliği : Sovyet 
kuvvetleri 28 - 29 son teşrin gecesi Ros
tofu geri almıslnrdır. 

Fon Kleist idaresindek: Alman ordu
su hezimete uğramıştır. Almanlar Ros
tofu bir baskınla isgal ebnişlerdi. Ge
neml Remunkofun kıtalan a!Jln 29 un
da Don nehrini geccrck Rostofa girmiş
lerdir. Şehirde sokak rr.uharcbeleri ol
mustur. Ayın 28 ve 29 unda Alman !s· 
tihUmlan yarılmı~ bulunuvordu .. Rus 
kuvvetleri doeudan girio sehri isı?al et
mişlerdir. Almanlar ihata tehdidiylt. 
karş1lastıklıınm görilnt"e rlcat etmişler· 
d:r. General Fon Klai!'ıt ordusunun 14 
16 ıncı zırhlı tümenleriyle 69 uncu mo
törlü tümeni vok edilmiştir.. Almanlar 
Taqanrug jstiknmetinde intizamsız h:ıl
de ric-ııt etmektedirler. Sovvet kuvvet
leri dü~manı yakından takip ediyorlar .. 
Almanlar Rosto{ mevdan muharebes=n
de yeralt ve öHi ':>larnk hilviik kı:tYJplara 
u~rmnıslardır. Beş bin ölü bırnkmıc;lar
dır .. Ele geeiril<:'n ~anaim bllviiktür. 

Moskova. ::ıo (A.A) - Prav<la gazete-
111 ordulan Ros•oftan kovulan general 
Fon J(Jeic:tin Tmrnnruı::dnn Maryuole 
kactı~nı ve üç gün süren meydan mu· 
}uırr>besinde beş bin Almanın öldiiğünii 
b!ldlrivor .. 

tadı gibi durgun ve nazikti. Yatmak üze
re misnfirlmizden aynldığımız vakit ko-
<·amın ruhunda neler dolaştığını bilmi
yordum. 

Ertesi sabah, kahvcaltıden sonra Sa
rık bize veda ederek Memduha sevimlı 
ve kibar misafir perverliğinden dolayı 
teşekkür edip işinin yakında yine bizi 
z!yaret etmek fırsatını verr.ıesi temenni
f'!ndc bulunduliu vakit de. bunu daha iyi 
öğrenmiş değildim. Ş:ırık elimi elleri 
trrasında maaşeret adabının göstPrdil!i 
liizumdan bir az fazlaca tuttu. Fakat 
Memduh bunu görmemezlikten geldi. 
İçimde garip bir endişe duydum. Bu 

~·alnız, ko::am olmayan bir adamın. bPni 
öpmüş olmnsından ileri gelmiyordu. Bil-
hassa şundan ileri ~eliyordu ki bu öpilş
me bana, şimdiye kadar mevcudiyetin
den şüphe etmediğim diğer bir filemi ve 
diğer bir hayatı ifşa etmişti. Beni Sarık 
Dağtepenin kolları arasına atan delili~i 
mazur göstermeğe çalışıyorum sanma
yınız saclece o vakit ne gibi duyguların 
tesiri altın la olduğumu anlamafa çaba
lıyorum 

BITMEDt 

Muharebe 
uzayacaktır 

---·---
B. Hess'in ve İngiliz 

· sağ muharazak~rları· 
nm istedi ~leri şekilde· 
ki sulh artık 
ha:vaı olmustur .. 
• RA~&ftAFI 1 fN('f SAITIFF.Ut-! · 
Lord Biverbruk ta bunun için bas11"' 

lanm11h. Ve bütün harD sonrası de.,.e
slnde mesaisini böyle bir sulha temirı 
etmeğe b.uretmitti. 

Bu tez muvaffak olsaydı ihtimal fİJJl· 
di Biverbntk basvekildi. Ve fru~iltere
de sosyal bünye baska esaslara daytu'a· 
rPk kurulacaktı. Yalnıs lnsiltere değil, 
bü~ün Avrupanın dünyanın sosyal ku· 
ruluııunda deği•meler olacaktı. 

Faka~ lıarfılıklı nutuklardan ve 111e
eaolardan anhyonız ki artık bu harp fıı· 
giliz nğ cenah muhafazakarlannın arzu· 
suna gÖt"e değil, b~lki baJka gÖl'Üf tarı.· 
lanna, bqka politik doktiinlere ve sıo•· 
yal anlayıp aabip olan1ann iradesine 
göre istikamet almaktadU'. Yeni istika· 
meli tayin eden Amerika - tnailiz- So .. 
yet koalisiyonudur. 

* . Bu koaliaiyonda en mühim rol ve dil· 
fÜnec Ameribnmdır. ~rika tngllte
reden daha ~ok mihver politikaıımm za· 
ferinden endi§e etmektedir. Amuik• 
kf"ndisini artık bir coğrafva addetmlye
celc kadar teşekkül etmif bir mali ve ik· 
tisadt uzviyet aaymaktadr. Bunun içio 
hudutlannı (Ren ve VollYft) dnn bash· 
van büyiik bir kuvvet teli.Wd etmekte
dir. Amerika altm e5aamt. kapitalist ik· 
tİqat rejimini, ve onan tabii verimi o1aıt 
libentl demohasiyi lconımak Pasifkte 
ve dünyamn difer lntalannda hakilll 
vasfını mt•hafaza etmek için Nazizmİll 
,ve onmı fikir ve siyaset ortıtk1an ola• 
devletlet-in de mUTaffalnyebb:llRtnt it
temektedir. Dünva puar1annt iıtilay• 
J,,._7:11'Jııınan bir A1mııınva ye bir Japony• 
önünde otl\rşik bir büvivet arzeden So•
vet iktiSJ'!diyahnt. politikasını kendisi 
icin henin tf'hlikPli bir mevcudlvet ad
detnm,,•ktedir. R•mun içindir ki tngil· 
tereyi Sovyet ittifakına aevked.iyor qe 

it birliği yapbrtıyor. 

* t~lteftVe c~lince ı tngiltet"e harbin 
için~edi"'· Ve harbi deT&m ettinnck lçio 
•t1cek Amerikııının yftt'Clnnma muhtaçtd'• 
Y ,. .. dun1na muhtaç oldulhJ icin onun p0" 
H•ik p(;rü11Jerine tlYJ?'"' b:.- baro zihniye
ti taıumaya mecburdur. Bu noktavı mJ. 
.,....hi Mr ,ekHde ifad~ eden bazı Alma ... 
1111r B.-itı.myalıları «Kır'< dolruzuncubır» 
diye ifade edivorlar. Bu mizahi ifade-
ni,. "'ıınan r•dUT': 

Brlt•ny11 da Bi.;ıesik AmerikaYl tet-
1cü eden 48 cür-"uriv~te ilave edilntit 
bir hükiim~Hir. Yani B.-itanyanın haki• 
mi,,~•i de hMeslk cümhnrivet irindeld 
me"•lli hi,iki;..,etlerden biri ta.dardır. 

Cörrıtltı R~ttle lconutımuındao 
Sf'"ra dPha bub bir bili alan Am~kd 
nür•'%\1 harbin mamamu arurileıttlr
mektedh·. 

* H"d»in uzam""' ıtartlan lclnde So.-. 
yet Rıu-nm moo•fuA "8slı blr ... 
Fd11r. Bu nolLtad-.n bPfnhn~. koellr 
Yo"un h""cd S"h-ılerle tf"k~ ettitl 
ay<f•"1.Jc hir pko1tf., anleıı1hr. 

,,l~rika - f "gı1tere • Sovyet iııbMiil 
yeniden milletler cemiyeti ve knn~wı 
....,nivet havasının. ve halk ceph~1ed 
ı:'"°;";" l""lod!l h•line vh'meslne tebel' 
n1-J.t1ir. 8•1 k'lali•ivon Sovv••tertl• 809-
..,., b"TI fl,.~qn-Jer :rapmekla kıtlmaS. 
fP.bt J.•mh' d,.ha eok usun ~n• 
ve Jn.rhhı kara.':t•rini J1P!'ftttm'r.a ll'i--
~·d eleıi ha1"1e •"'~"111Ul da ... ~ olr 
'J!l!r . .1-.meril:P.n iddia11 da hudur. 

Simd!ki b~d~ nutuk fntmatanmn 
i:~ ettlil hususiyet, hatb=n u:m .. 1!ca-
:;,dD". Sadri ERTEM 

~==~=-~ v~ L!lbnar.ın 
is~:!=!5 !:~~,smda 

A.:ner:..wta ... 
Vnc;ingtnn. 30 (Ac1\) - Hnriclye na

'7ırlığı tarnfındnn cumarte~i PÜnU ncşre
dil('n bir tehliP.de c::övle denllivnr : 

Amer=ka Birleşik devletleri Suriye ve 
T .übnana ic::tik1al ve hükiimranlık hak .. 
1ı:ırının verilmesi husuc:undaki Büyük 
Britanya nH\nını tam bir sempati Ue 
karsılamıslardır. 

~l.~ACJ.l . . . . . .. . . 
LOREl. • HARDİ 

Y AZ • .ı\N : Eczacı Kemal K AJ..-taş 

Bl'vaz pr-rdenin cifte komiği I..orel ile 
Hardiden ham-:isinln Hardi, hangi.sinin 
I..orel oldui!unu ben bilm:vorum ivice 
1::.ilene de pek rantlamndım. Bazı kelim~ 
ter vardırki. bilhassa insan adları mr-f· 
humlarını heceleri icinden gösten>b:lir• 
ler. Mesela karşımızda tanımndıi!ıml'l iki 
sahıs çıkca, bunlardan birinin ndı tbra· 
l'ıim, ötekisinin de Murta1a oldui'ıınu 
~öyleo:0ler, in~an söyle bir bakı~a tbrn· 
himi Murtazadan derhal ayırabilir. Mur· 
tt.zn c~eriya san benizli, yn5.'lı ~atarımsı 
suratlı iken İbrahim daha <ıevimli ve dn· 
ha cana yakm olanı olarak der~al ayrı· 
lır ve bu tefrikte cok defa kat'iyete yn· 
kın bir isabet vardır. 

Ben bahsetıi~im bu iki komikten Lo
relin zayıfı. Hnrdinin de şi'"mımı oldui'!'U 
hissini veren bir tesir ahındavım. Bu 
ciuy~um, Lorel kelimesinin Hardldpn da· 
ha inl"e bir his verişinin tesirinden nln
cak! Hardideki cH• benim nıhumdn dai
-na şişmanlık ifade etmiştir Bilmem his
lerim komiklere intibak ediyor mu? Et
se de etmE'se de onlara her zaman p,lil"· 
rim, her ikisini de pek severim. 
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BjRKAÇATDA 

INGILIZCE 
. OORB'J'DI DEIULBR - . ----·- ·-~-~ 

DIUd BBeDlct DERS 
Would (uud) kellıneshıde blrlncl •bir hece teıkil etmn, öyle kl va• gibi 

hzab!llriz; buna ralmen Y yl teWfuz ederken dudaklar blPblrlne değrneme
ldlr .. 
l abould be (ay "1d bl) Ben olacaktım 
lou wouJd be (yQ (uu)d bi) Sen oacaktuı 
ite would be (hlv d bil O olacaktı 
1re abould be (uiv sud bi) Biz olacaktık.. 
?ou wo'1d be (,6 d bi) Siz olacaktum 
~ would be (&99 d bl) Onlar olacaklardı .. 
l lbou]d be ıdad if it baımenecl 
Ay şud bi gled lf it bepnd 
,_; olsa idl memnun olacaktım. 
lou would be unwbıe to c1o that. 
't6 d b1 anuavz ti dö zet 
Onu yanmakla tedblnizllk yapmq olacaksıru&.. 
ile would have done it ltf thev had agreed? 
lrJY d hev dan it lf 7.eY heci ıırl'.fd 
iter onlar uvsalardı o onu b:tlrmlt olacaktı. 
1'euld you .ro f we ~t ! 
1hıd you j!'OU ff uiv aent 
.... 1* ıltmls ol-.Ythk si& de ~ miydiniz? 
it would be ~ for> the tmmnd lf Bltm.. more raln fell, 
it uud bi "1.ld fo zı srraund ff sam moo ceyn fel 
ber bir daha ydmur vatnHS ol!IRydı toprak için iyi olacaktı. 
lrould he be an...,, tf theV ft'fmed! 
lYud hl bty enPI ~f zev rifltl'zd 
iter onl~ Tedtf Pderl~rse o lamıış olaı!ak mı? 
Bhould we be able to eee hhn lf we wef't to his bouse now? 
8ud ui biv evbl ti srv him lf ul uent tu biz haus nau 
-., s'rndl "1ne .ttmls ohav~1k onu qönnUs olur mu idim! 
~. tf thn nlled. they wou1c1 not mlad ftl'Y much. 
"VD lf zey fevlcl '"' uud not mayncl mae 
~ IMtur dahi tıtmh o1M1arch. onlar •hemm1vet nrnıemlf o1acakla~ı . 
1'e wnuld wrtte • nnwl tf "• enuld thlnk of a new sto17. 
lliy cf ravt 1 no9' lf h!y kud tııfnk IY 1 .ıyft sto'rt 
!ter tvt bir h1kl•ıa hatlr1t"8M1~dl. o "'1- roman ynnnş o1aeab .. 
lrould '90U .eeeat the 1IOBltlnft ff it ~ offered to J'OQ! 
bud ve ıbe'M ........ " it uer oftd "'Q 
l:ler •na tekllf edllmtı. n1snd1. isi bbul ~.-cek mi idin! 
1f 'he blld enme. we shnu1d nnt hAVt!' b.en 1at hnme. 
ff hlv hed kam ufv ırud nnt Mı. bfvn et höum 
l!!8er o 2elmts ol!ll&Vdt. bi~ evdıa bulunmPmıl' olffÜtl1ı:.. 
'l'h..,, would not have dnne it :f tl-ıev had ntJt hsad a ırnod rea.cıon for doin« • 
8".·le vapmak ı~ iyi btr sebeı> olmam.1~ ohaydı, onlar onu )'aprnllll\1' ola-
taklardt .• 
J llhould not ıo lf he we1'e able to ıo lnstt>Rd of me. 
ber o ht>nlm yerime srtdebilm•• olavdı bt"n rritmem'~ olacaktım. 
it wou1d be ft1"V olea~nt to cıo nn alon., fourney. 
lhun bir sevabate cıkmak (Ok hot o1a::aktı .• 

Uzak Şarkta oazivet 
uahim b;r .~ı hatla 

Ja,,on yanın lıarar 
oer,,.,eıi belı 'eni vor 

• BASTARAFI 1 INcl SARlFEDB • • BA~ARAFI 1 Net SARln!DB • 

.................. ~·················· 
! ~KARA RADYOSU 5 . ~ . 5 RUGONKU PROGRAM 5 
............ -----··········· · 
7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.03 
Müzik pl. 8.15 Evin saati 8.30 - 8.45 MU

TErd NEŞR!YAT: 
• • • • • • • • • • 

zik pl. 12.30 Program ve memleket saat 23 Gncll sayısı çdanıştır. Başlıca ba· 
ayan 12.33 Müzik: Bayatiaraban maka- hisleri Hadis, Fıkık. Tıp 1*kmı1armda" 
mından $81'kılu 12.45 Ajans haberleri (A' ) 1. .._,_ di LL.L abl.t.L 
13.00 Milzik : Şarla ve türkiller 13.:W ma ' ısan ve on, n. UA&&ı, -. 

14.00 Milzlk pl. 18.00 Prof(ram ve mem- kelim, nıhlyat ve mantık baJaml8l'llldau 
leket saat ~yan 18.03 MUzik: Radyo (A'mal) dır. Bu bahisleri Ömer Rız. 
dans orkestrası 18.50 Milzik : Kanun ve Doğrul, O. Nauhl, Dr. N. Fehmi Ay
kemence ile saz eserleri 19 00 Müzik : berk. profesar A. Hamdi ~ Mua-= .':n~ ~~! :~ı:~~ tala Namık Çanla~. 
zik : Mozartın 150 inci ö]Um vıldönümil 
dolavısiyle eserleri 20.15 Radyo gazete- lı.,,.::::.<:~~~<:'JolC::::-><~~.<::><:!ıo"ı:::>e~ 
al 20.45 Mfldk: Bir HALK tilrkOstl öğ
reniyonaz.. Haftanın ttırkUsO : Cifte ha
vaa.. 21.00 Ziraat takvhnl 21.10 Mllzik· 
Muhtelif sarla ve tnrkUler 21.30 Tem
sil : K!mlril adesi 2t.45 Mil'zfk : Radyo 
aenfoni orkeatrasa 22.30 Memleket saat 
a"8n, afans baberJerf. borsalar, fiatlerl. 
22.45 MUzlk ı>l 22.55 • 23.GO Yannkt 
program ve kapanış.. 

IZMtR BELEDtYEStNDEN ı 

Kupvalca 1849 eayıh eolcalctan ltl
Laren 1843 .. yıla cadde dö~mea1.Un 
keMne taıılarla esasla tamiri, yazı ı.tert 
mürıntlüfnndeki ketlf ve prtname9l 
orechile f'k~fltrneye konulmuttur. Keelf 
bedPli 867S Ura mmralckat temlnah 650 
lira 65 kmuttur. Taliplerin teminatı it 
banlta•ına yabr11nk ın•lrhuzlarivle ilıa
le tarihi olan 1S/iZ/941 panrtetıt gii. 
nO •at 16 da enc&m~to mü .. ~aatlan. 

' 4 8 " 

Acele satılık 
... alar .... y ........... 
.....ı. muhtelif ilddenle Mermer
ler "" tahta hada aıtnh 1oaı1ar .. 
le •""ktır- AJlli ........... 
.. edllmeıll.. ı-t 

Gizli çiçek 

DOKrGR 
RASh' BORJ:l'A.Y 

SAÖLIK VE SEFKAT YURDU 
Kanntlnflda Ywldmepe eoblt 
Ne. 12.. Her ıGn hMta1anm kat.al 

eder. eamarCeli. r.kirler moa.ewl 
............. (Z3Z8) 

DOKl'OR 
KEllAI. Jf. YALAZ . 

Blrlnd Beyler Sobk 38... Telefon 211 .: 
BVI : Kan.dm - KIDl'IL 
Berat ap. L TBL. 1888 

lmıır Gazi Bulvannda 

•AOLJICBYI 
(Rasasl Hastane) 

Yeniden acıJarak bata bbuJO
baladılmı kıymetli doktorlummla 
..,... lwlJnmSD bildirir. 

'l'BLEl'ON : .,. 

Eczacı Kemal K. Ak
toş'ın en son eseri 
(AltnnilJ8) blonyanm elddl ..... 

ldbl snk, anat. ~hep bir.,.._ 
PJildl E.czaneıi 

Vaşinırton g8r0smelm bter netit'elPD· ztn milltff RuD ile lntr111z bUvUk elclsi 

'~~m~~~~d~u~~~~:~~~~~~~u~------------------------~· Binnanya yolunu tahrip etmeliyiz etrafında bir saatten m7.1R süren bir 26-
SINGAPURD.\ cHAZIR OL• EMRt rüsme vanmıslardır. MUllkattan sonra 
StnPpur. W"{X. - ~'1 L01'd Rillflta ~ ~ 

l.otnn kıtalara hazır buhmrruıl•n emri bulunarak f ftldlterenln Amflrib de sıla 
lerilmiftir. bir Is blTtltl :vaı>tıltm ve fntriliz hare-

YENt INGtL1Z ket hattının Amer!kan llvuetine unun 
1CUVVETLE1U GELDi o1dulunu llffvlemit ft alSderine f61le 
Sinppur. • (A.A) - DOn w bqla devam ..trnhtir : 

Lnıona yeniden Brlıan,a ft Rbltll tak· • - Kat'I bir karar vermek J...,onp-
""9 1utaları .. !mı.tir. Bu katlılar her ,.... dtller .. • 
Dm .Ulhlarla techlz edllm5'1erdlr. An- Öte taraftan mlMer Hun da ~
lannda bir tolu diler harp uhnelerlnde 1er ton1antlstnda yaotılı bevanatta Ja
huıunmtl§ oldu~d.n bu kıta1ann mu- non hUJrtlmetl Aınerih hU1dlmetl ta1'8• 
... be bblllyet!fti de )'lbektlr. fmdan Jaeon mU"llhhaslanna ftl'llen 

JAPONYA ~AHA CEVABI nota bmınndald durumunu tavla et· 
GöNDERMEDt medfkee nzlyet h1akkmda b!r 9llF 86yll· 
Vaşln~n. 30 (A.A) - Hariciye na- Je'"~f bf'Mf""Wlr. 

Zll'lalt ehcOIUnlla dtln a1qam Royter JAM~.A'll czfyA.MA llCCUll 
llluhabirine blldirclitme gBre B. Bul ta· mF.1ll.12!1t!Q!:? 
rafmdan 28 Soatetrinde ICurmuya ve- Tavlanda kam ra1>11acak bir hOcu· 
l'llen Amerikan notuma Jaoonyumı ce- mun Paııfflkte ha1'D ~ dolumuya. 
•ahı ,ımdfye kadar gelmemiştir. en~ hakkında tonılan bir suale mi!lltt 

Sözctı "1ftU iltve etmiştir. Hull cevaı> vemıemq ve bu !IUal! sorana 
- Bayle bir eevabın yolda bulmıdu. ha!'bive ve bahriye nA7.lrlıklanna bq 

hna dair gazete haberlerinden baırb wrmasmı tavslve ~. 
llariclye nazırlıtmda malömat yoktur. Al I Ö 

Japon bUyUk eJ~m~ de Tokyodan hiç M n:atı ara g re 
bir cevap almmadılmı temin etmekte- • BASTARAn 1 tNct SAAln:ut!. 
dır. Moskova fle 1Ca1entn al'll~n"ald yoltm 

'-imali Afrikada ~f'ih ~m ortaınndad1r. Yanı Mnskova"an 9'1 
~ kılnmeb'e meMfededir. Buradan 35 ktlo-
11 er İn ba. kumandanı metre ilt>ride ICalentn istikametinde bO

yflk Volea barah vard1r. 
defişmif ALMANLARA GÖRE FiNLANDİYA 

VE AMF.RtKA 
• BASTARAn 1 tNct ~AHIFED! • Berlin. 30 CA.Al - Amerika barlcl· 

Da cevap olarak •eneral Dest!conun ta- ve nazın Knrdet Hultln Finland:va hak· 
)inini bi1dirmis.-ıe de bu haberi henU~ kındakl bevanatı az besert savılıvor. 
&,.Jin tevit etmemiştir. Ftnlandlvamn Vasinsrton elclst taraftn· 

Bertin. 30 (A.A) - Alman teblilt · dan va011an bevanattan 90nra Amerika 
8lmal Afrikasında mUttefik kuvvetlerin anlı"ITlalıdır ki Finlandiya için ikl şık 
itam bUcumlannda bir çok düşman tan- vardır : 
la tahrip ed1Jmiştir. 1 - Ya muhtn'f'beve "evam etmek. 

Tavvarelerimiz İnıriliz tonluluklanne 2 - Veya kendi kendini vnk etmek. 
hU<."Um etmfslerdir. Bet İngiliz tayyare- Berlinin kanaatine vXt"e. Flnlandiva• 
li nU<rlJrOlmU..~Ur. run vazivett ırercekt@n B HulUn ve bir 

JZllliP P. 2'. 2'. JliidlPJiltünde• : 
1 - Wu.mlzde ......._. .,,..,,.._ memarlllklan l4;la .._Bilal 71lll'Dll 

U.. mennlan .....-. bir ma.1-b :rap.ı.c.lsm. 
2 - Ma.habcla mu.affak olanlana lclarenia teklll edeceil ,..rde auıaHırl

~et kabul etmeleri euuır. 
J - Mü.ah.icada m....&ak olanlaRJ656 l8J"da bnua hüba&u aCSre 20 li

ra aall mUf nrlJec.ktlr. 
4 - latelclilerln 788 18~1a memurin hnunufttlft 4 nc6 madde9hıdekl prt· 

lan haiz ft devlet memar(Jetine ilk defa llnceklerla otaz ,..... ıecmem1f ol
malan ve aakerliklerinl yapm" halunmalan lhnncLr. 

5 - Müeabab:ra adrmelc htlJ•lerln 6/IZ1941 camart..ı sini ... t 1 J ~ 
kadar dilekçe ve evrakı mllsl>itelerle blrltlcte lmtdwun icra olaucaiı bmlr P • 
T. T. aıUdiirlüilne mlracaat etmeliclirler. 

6 - Mlhabaka 8/12/941 puuteal IMt 10 da )'8P11aeabr. 
25 1 4998 (2462) 

T. C. Ziraat Bankası 
Klll'lll• tCll'IM: 1811 

l_.ayesl : 100.000.0~ Ttark ......_ 
9vbe ve ata11 adedi: 2~ı 

Zlrlll we ttearf hft ..t 8-lta enıw4derl 

PARA BIRll(TIRENLERI: 21.no URA 
bmANtYE VERECEK 

Ziraat blınk .. nda kumb9ralt ve ihbarsız ta.•rruf besap1annda en u (Sft) 

tlrast buııananlan senedi t defa çekilecek kur'~ ile apiadalr.I plim göre ik· 
ran: iye da*1tılacaktar : 

t Adet LOOG Llrabk t .OCIO Un . . - . .. ..... 
t • 1!11 • L• • 

40 • 100 • t.000 • 
ıno • IO • ı.ono • 
120 • .. • ··- • 
IRO • IO • 1.201t • 
otKKAT: Reap1armda1d paNlu bir lene ~ 50 lfradan .-11 dQpl· 

yeni.-~ ikramiye ~ıktı~ı takdirde v07de 20 fazla!dyle ~rflecekttr. 
(Kur'alar eenede 4 deta. 11 Huıran 11 EyUll. 1 1 Hırtncllr.lnun 1 1 Mart 

tarihlerındf' çekilecektir . ) 
Roma. 30 (AA) - ftalvan teblı~ . mk AmerikalttaMn hMUna eitmemekte-

1.!armari~e~~k~~rek~knttm~i~ ~~~~~n~n~~~~~k~~~erin ~~--~--~---~~~~---~~-~-~~~ 
Merkez ve Sollum cepheıdnde mahdut Bolvesiklerle oynadıktan oyunu açığa 
hluharebeler olmustur. Tnbruk ve Bar- vurmuştur. 
cliva kesimlerinde hAdiseler olmamıstır. ~-------------

Düsman tavyareleri Deme, Trablw ~~XICIO' '='°""''t'''DDDDOODO. 
ftrp ve Bineazl Uzerinde ucmuslardır .. 
Bu hiicumlar esnasında dört tayyarf' 
dUstiriilmil~Ur. Hava muharebeleri es
ba~ında vedi dll$rtwı tayyaresi tabr:p 
edilmistir. 

İkf tomll tayyaremlz otta Akdentzde 
bir dilcıman knıvazörUnU alır basarıa 
lltr&tmışlardır. 

l'OKTOR 
CABtr TUllER 

A!!a'bive mOteba!ll'lltın. el~ktrik teda
vi!t>ri. htor l(lıı ilçten snnra ~Rtnh 
sokak 14 Tel : 3559 

SiNG~. PUR YOLU 
Doroti Lamur Bin2 ·C'rosbv 

TaJnncıa LALE ve· T A.K ~':::A 

Cln!11w~~!!! A. E. P. Kom!!'"'':n:m~an : 
Birinci cerrahi kliniğine yaptınlacalc 19773 lira bedf'lli mPdenf et!J'a 4/12/ 

941 pertembe günü saat 15 te relttörlülcte pazarlık)" •hale edil~toktir. 
U.te ve prtname rektörlükte görülür. 28 1 4940 (2479) 

T. iş Bankası 
Kfl~lı taSlll'Paf Jaesapllll'I 1942 llıPC1111lye planı 
Kefideler: Z Şubat. 4 Mayıs. 3 Atu•tos, 2 ikinci ttİşrln tarihlerinde ,..pa1ır .. 

1 t • 2 fJrR.AW~ELBJU-
ı adet !MI Llr11'1k !MI Lh'a 
3 ıtdet ıonı Llr11t1k 3MO Lira 
Z adet '150 Llnhk ısno Llna 
3 adet 500 Llnhk J 5ftO Llnt 

10 adet Z58 Lfrahlc zsno Lira 
48 adet ICMt l.lral1k 4MO Lira 

50 adet 50 Urahk ZSOO l.lna 
Z80 adet 25 Llfahk SM9 Ura 
ZOO adet ıo Liralık 2000 Lira 

fZMfR DNAP YB ARAl.t BAHASDfDAN: 
İsbnleriyle hisse senetlerinin n1lllW'lllan aşaiıda ,..ı. olan lthsedarlal'llllD 

hlssMen mUtevelUt bore t.ldyelerinl ödtmekten imtina ettiklerinden ~ 
ki hisseler esas mukavelenamemizln on leld2lnd .-dded hlkmll• ... a. 
kara Kambiyo borsasında Wtınlnuf "e lpW olunmuştur. SatJn alanlua ,.ı 
hme llBetleri verileeeldlr .. 

u0NKÖ NOSBADAN MABAT 
Sıra Blsse Bilee veya t..l ft Adresi 
Ne. Met ..U.._Ne. 

2552 
2553 
2566 
2590 
2591 
259Z 
2601 
2604 
2605 
2609 
2610 
2611 
261! 
2613 
2614 
2815 
2m8 
2818 
2619 
2ft20 
2S21 
2:l:?3 
2528 
2621 
2$28 
~o 
2629 
2S3t 
2532 
2633 
293' 
2E3S 
~ 
2S3'1 
~ 
2~ 
2:> ~o 
'l~!l 

".~-~ 
_.;13 
26~ 
2845 
2M8 
2R4T 
2651 
2~'>2 

2RS3 
2654 
2R!l5 
2R.'i6 
2R'l7 
2R58 
26.ı;t 

2R60 
2661 

2R6Z 
2663 

2AA4 
2ft85 
2MI 
2MT 
2AA9 
2871 
mı 
2614 
~ 
2R'1I 
2R80 
2RR1 
~ 
2't1tS ..., 
2ftR8 
2689 
2fl!'t 
2mtS 
27ftl 
270Z 
2'7ft3 
2'7M 
27ftl 
2'7ftl 
27ft9 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2711 
2'T'1R 
m2 
m4 
2725 
27?8 
2721 
2728 
2729 
2'73Z 
2'rn3 
2m 
2T.l'l 
2739 
2740 
274t 
2742 
2743 
2744 
2745 
2748 
2747 

2748 
2749 
,.,r;n 
27!ll 
?'7!'i2 
27!l3 
2'T~ 

27!\5 
27!\6 
27!l1 
2758 
2'7~ 
27RO 
27R1 
27R2 
27R3 
276' 

02 513024,3191 
01 5/ 3025 
02 10/ 2335 
01 2/2403 
01 5/2404 
01 5/2405 
Ol 512467 
Ol 5/2412 
01 512413 
Ol 5/2411 
01 512416 
01 51241'1 
01 5/2418 
01 5/2'19 
02 1011250 
01 512468 
02 1011249 
Ol 512420 
Ot 512421 
Ol 5124!2 
Ol 5/~ 
02 10/1238 
02 10/1241 
f'2 1011242 
01 5 / 2427 
{ 11 !il2429 
1'1 512428 
(11 51'2430 
Ol 5 '24~1 
01 512422 
Ol 5124.~ 
Ol 5/24.'\4 
Ol 5124~5 
01 5124.16 
01 5/Z4."n 
01 5121.38 
Ot 51!4!49 
OZ 101t2G 
ot 513448 
Ol 512441 
Ol 512442 
01 512443 
Ol 212444 
01 512445 
01 512448 
Ot 512441 
01 512448 
Ol 512449 
Ot 512450 
Ot 511451 
ot 5121.52 
01 5124~ 

Ol 5/24M 
Ol 512455 
01 512458 

et 51145' 
et 512458 

8eferlhllar Berber Fevzi 
• Pravuştah Hllwyhı otlu ltmnazan 
• Ulam-.. Haca Hama °*Ju M • Dlf 

C..... fmncı Ahmet ef. zade Nlyal 
• Bakbl Rlza 
• • Giritli lluatafa otlu ......... 
• Aşçı Rahim 
• ~Ömer 
• Kıbrmh otlu bhwel Şerif 
• Kahwel Seydi 
• • Giritli Arap Ru1nnül 
• • cıntn Ruaıı Lefald 
• • GlrltB Osman 
• Clftllkten Ven ottu All 
• Mehmet Hoca ade Ce1eW 
• BaltkaJ Fehmi Cavut 
• Kahved Cemal 
• Ciftlikten tlvas otlu ~ 
• Hallın olhı Yusuf ea9119 
• Sülevman otlu Serlf 
c Pracuvah Mnlla Seaıce Alllne& 
• Ciftlikten "•Yl'i olhı -
• Pracuvah F.~ olla Salih M but 
• Pracuwlı z.ref 
• ~· All 
• Ciftlikten RUstem .. llıM• 
• Ad.cıktma Haftaı B-
• ,Ad ... drt.n AbdurnhrnMI ol. ... :Ali 
• • Ahmet ollu Mıt wt 
• • t.maa 
• • K&e İbrahlm ot1lu Mehml 
• ~ ~ Atm.t ot. .... . . . . . . ~ 
• • Kundad Mastara 

Ovacıktan 'Raıqm ollu R1za 
• idris o11u Halfl 
• ~ Abdi Ahmet alla RI ırla 
• Yunm ala n11u Be9Nffln 
• etft111den Rasan oMu Ram 

Ceılme Çiftlikten 'Ruan o'1u Mustafa 
• · • 1'a-an oflu Om.-
• • EodtUI ottu AD 
• ~ o.mu ol'lu Ali om.. 
• CiftJikten EtmP!I ollu Bum 
• Ovacaktan Ali Koc oıllu Jlehnwt 
• Nalbant Zade Muhanoem 
• Karaferyalı Tahir oltu Snleyma 
• Ovacıktan Girtt1i Salih ottu Ahmet 
• • İbrahim nllu G!ritll Ha,._ 
• • Ownan •u 1brMim C-WI 
• • TUrkmen otlu İbnıhia 
• • Destenııcl Serlf 
• • Pee1 Mrdtı ottu !feW 
• • Emin olta seı..m-
• • Kal"lbunmlu llustafe ellll 

Mehmet 
• • Özbevli snteı.man ~. Mmfttfa 
• K.&teden Ka~ı Suteyman O. flG. 

9"tn 
01 512459 • • Prlstineli M11s1lh otlu S-
il Sl24fl0 • Ovaetldan Ba1cl olfu İbl ahim 
Ot 5124M • Gtdlf X..,, olta Ahmet 
• 18 '1!45 X.vala1ı Baheevını Pıııfat H._ 
01 5/24R2 Kara MahmuN>llu lıllılunut 
Ot 5124"3 • Pal>UtlCU o.m.. 
oz 1011248 • Pravustalı Ahmet ottu Ramaa 
Ot 1124ft3. 84a. 8431 • Bekbl ım.ytn ef. ottu IC...W 
ot 1/Mftfl R.tft9, Mll • Blrtrlda Haea J(h RU..ta ol. Mmıl 
01 l/MftR. M21. 8'9'l • Koca Al1 ollu 1'o.e,ba oıtu Naci 
OZ 11M13. Ml'I • Bt""den H.td Klhva otlu tl.nıhha 
01 111"22. 814A.lt51 • Merkez N"hlveslnden Hakla ol. C..llp 
Ot l/M23. 218.121 • • Karaman11 Mustafa oihı c.fer 
ot ! .IM29. 4235. a8l • • Mudafa C.... °'11 Ahmet 
11 !19434. 8440. 8441 • Kada Onctktan Al! Caw. ol. o.ua 
01 118442. 822R. 8181 • Uzunkuyutfan Havrl beyndt- HllSIUl 
Ol 1 /8443. 218.143. 8.144 • • Molla Ahmet nt'u HUleyla 
Ot 1 /M46. 218.185. 8.188 • • Ahmet otlu Hasmı 
Ot 1/M.llift. 218159. 8151 • Yetlmlerdeıa Mustafa nılu Dede SM4I 
02 1/M!l9, 2/A.1n'l. 8.1f'8 • Abdtllvahaı> oltu Latif usta ft blrtııdlll 
Ol 2181'19, 118454. 4258 • Zeyttn1erden °'""8n otlu tbrahtm 
ot !/tn~o. 81Rl. 118155 • Uzunkuyudan Halil ~. Armbaca 1leoep 
Ol 218.1'rr, 83M. 118458 • • Arif ~lu RGM!ı9tn 
Ol 2 IR120. 1/8458. 8145 • • All ot. Serlf ve t....O O. Adi 
01 !11l1M. t/1'138. 81!9 • Ze,tfn1erden Y&oftlt olfu Thrahlm 
ot 1/84"2, 211nfl0. 8111 • • Yusuf otlu~ 
ot 2'1t114. 118.192. 8.1n • ~an ff0ıle1rfn nltu Arif 
ot 2 ıRt4n. 8141. 1/8484 • • HORvtn Qffu fsman 
01 11841;5, 218171. 8112 • Zeytinlerden Mutaf.HU.'M"Vin otlu Al 
Ol 1/MM. 211t162. 81R5 • Uzunkuyudan Satt otiu HO!!eVin 
01 21mıe 8131. 11246'1 • • Mehmet oıtlu Mw;tafa 
01 l /Mf;8, 2 '8112 • • Re<'e'O o. Sere'll' Mehmet,Şerll 
Ol 1 'R4'70. 4~4-4m • • Mehmet otlu Serif 
Ol 1 IR4'71. 4321-4324 • • Ahmet otlu Salih 
01 itM75. 2'42!'1-4294 • Ddırdan Zevtinclkll Veh oilu Ahmet 
01 11R4'7'7.44001301.1~03 • Uzunkuyu"an HUoıevtn nltu Hasan 
Ot 1/M78, 2 18173. 8175 • • Halil oJtu Mehmet 
01 1/"479. 2 '81fr.l 81"4 ı • Kara Mehmet ot!u ffu.,bt 
01 1/R4'79. 2/8110. 8111 • • Yesir Ahmet otlu Salih 
01 1/M81. 2 '1~"4. l~OT • • Abdullah o•lu Saban 
Ot l/M~. 2 1818ft. 8181 • Zeytinlerden Ahmet otlu RO~ 
Ol l/84R!\.42M 42814281 • lldardan Gona )Kehmet o~1u ffa.qn 
01 1/R4M. 4"13. 4.'\18 • • F11cı Mehmet n~1u Molla Al 
Ol 1/848'7, 4308. 4.113 • • HU.emil o~1u Hn..evin 
01 11R4Qfl. 42Q5. 4~ • • Yusuf o~lu Receo 
01 1 / 84Q2. 8172. 8178 • Mel"kez nath:vr'"*den ff11can 1tm Ducbt 
01 l /~QS. 4?'75, '278 ?lerkez Nahlveıdndf'n Musf'Afa oilu fa 
02 2~~?.8. ~~2 Çeşme l1dırdaıı M1tstafa oi1u Hüseyin 
02 2 1Rı:l7, 11~13 • • Mustafa n~lu Yusuf Tahlrca 
Ot 2 !Rı~8. 11~:-t9. • • Ahmet oilu Hasan Reco 
02 21~0. 11:-\43 • • Mustafa nt1u Ahm.-t Postilkıl 
02 2~. 8448 • • HHan oi)u Ati t)tllmo 
01 2/R.149, 835ft • • Ahmet oflu Ali Reco 
01 2/8351, 1/4203 • ı Mollll Pıt98D ~. Ahmet ol. 

01. 2~~. ~~5 • 
01 2~~. ~~ • 
n2 21~~ -~ • 
02 2~R1 , ~.ı5 a 
Ot 2~~. ~1 • 
Ot l /,.'>117. 111.40. 8141 11 

t\1 21'""8. ~"-' • 
01 2 ~70. ı 14209 • 
01 2 /~~71 . R.172 • 
Ot 114'11. 2 '~132 • 
01 114?.12. 1~13. 1314 • 
Ot 114'1~. 1~15. 1'.!n8 • 
01 114'14. 4?45. '25' • 
Ot 114?1 ~. 424ft ı 
Ol 114'18. 2 1R16', 8135 • 
Ol t ı4?1'1. 4~'1 • 
Ol 2/83'13, 1/8134 R1~ • 

SOMU 

Hamit 
• İbrahim ntlu Nezir 
• ffacutn ntln Mn.tJlftl Mesto 
• Meh!Mt otlu Rn...tn 
• Faqn nt1u Q-ı,an P'ut.aneo 
• Mehmf"t otlu HD•vfn Cnlai 
ı Mustafa C11w• nJlu ""QD 
• HUcevin nt1u 'PA!lllln Pilek 
• R~n o~ln M,.._met Mevhlt .. 
• İbrahim oihı KAmll 

Kadıovaetkten Ha'17. Rn.r.n 
• Osman otlu Pn"l9Vln 

Ddırdan MPhmet n~lu AH 
• Y"hva nfhı Mustafa Cavue 
ı Halil e>J}u Ömer ve Ha.,la 
• Q.n8ft otlu R11mA78D 
• RO~vin otlu SPvdi ft '-11 

Nofm+stlan•ndan llmtafa Hadır 
~ASIM 



'l'ayyareciliğimlz 
-------·---

1 ~avacılıiımız-
da yeni bir de

vir başlıyor 
----·----

Bir motör ~abrikası ku· 

Edirnede muhtelif 
müsabaka ve koşular 

Süvarıler·m:z 

heyecanlı mü
sabaka yaptı 

ru! a ı iç·n Amerika ile -•-
tem2s!ar yapı makta .. sr Gece eyin ya ıl~n mesa-

Yazan: Server Ziya GOREVIN le l~oşuu da alfJka 
ya ~ır .. 

Fransa - Alman ya ·-
" \!işi" iisler 
verdi!!ini tek

zip eJivor 
ALMANLARA HAVA OSLERI 

DE, HARP Llrn ~I D 
VERIL~~EMIS --·---

Habeş;stan ltalyan
lardan temizlendi 

"Gondar'' da esir 
edi eiı Italvan

lar 1 bin 
a eş ara oru şim· 

B b 'tfuı topra!·da· 
rına hakim •• 

Başvekilimiz.in mühim beyanatı 

11:.tikirla mücadele için hususi 
mahkemeler teşkili düşüniilÜy<lı 

eden başvek!l şöyle dernistir : 

Turk hnvn kurumu merkez idnre hey
etinin ııon nltı nylık raporu, milli hnva
nlı~ıınızd yeni bir dc'l.ir başlangıcı ola
bilecek bir müjde vermektedir: Türk 
kanadını, Türk fabriknlannda, Türk 
ham maddcsile vücuda gctırebilmçk da
va!lı, aydınlık bir ufkn doğru yol almnk
tndır. Yirmi beş kişilik bir ihtisns heye
tinin idnre etmekte olduğu çalışmaların 
bugünkü blfuıços~ bize şunları öğretiyor: 

Edirne, 29 (Hususi) - Zmdan altı 
aahruımda süvarilerimiz tarafından m:ı
nialı (konkur) müsabnknları yaoılmış, 
çok heyecanlı geçmiş ve ~ehrimizde mi
safir bulunan mebuelnrımızla umumi 
müfettiş vekili, vali, parti bnşkanı ve 
binlerle halk tarafından seyredilmiştir. 

Vi§İ, 30 (A.A) - Fransanı."' 
Rahat, Mekncz, Stoks ve Gap ha
v:ı üsleriyle Dizert h::ırp limanını 
Alnmnyaya verdiği haberi doğru 

O değildir. 

Adana, 30 (Yeni Asır) - Başvekil 
Dr. Refik Saydamın Adannya geldiğin!, 
Hnlkevindc ve Partide temaslarda bu
lunduğunu bildirmiştim. Başvekil Par-

Londrn, 30 (A.A) - Gondarın düş- tide Adan:ıhlarJn uzun bir hnsbihalde 
mesiylc on bin esir alınmış ve İtalyan bulunmuş, bilhassa çiftç!lerimizin vazi
doğu Afr:ka imparatorluğuna son veril- yetine temas ederek Ziraat Bankası ta· 
mi.ştir. Gondarın zaptı bu çevrede harp rafından çiftçilere verilen kredinin faz. 
eden kuvvetlerin diğer harp sahnelerin- la1aştırılaeağmı ve faiz mikdarmın af.al. 
de kullanılmasına mfis<ıit bir durum tılacaJ:rım söylemiştir. 
meydana get.irmi.ştir. Habeşistan impn- İhtikflrln mücadele meselesine temas 

Bunun için yeni knnunlar çıknraca· 
ğız. İcap ederse ihtisas mnhkemele ı 
gibi ynlnız bu işle alakadar olacak J1l!I • 

kemeler kuracağız ve ifin önüne geçıtı 
için ne 15.zımsa yapa~1ğız. Koro bir J1l 
letin sırtından geçlıımeğe' ve b!:r Atı-' 
zengin olmak için onun parasuu çıı· 
maC:a ~ı.şanlnra r;~lfl müsamaha g()stt'"" 
miyeceğiz. Halkımızın bu mUcn(le1c 
bize yardım etmesi lfızımdır ve şnrtt 

Alınnn teknik dereceler şunJ,.rdır: 
Birinci üstteömen Knmil Başaran, 

ikinci te ~men Kenan Bayraktar, üc;iincü 
Cüneri Zenbilci, dördüncü Ahmet Atlı. 

Yunanlıları kırr
tarmak bir in-

ratoru şimdi yeniden toprnklannın ta
mamı Uzer:nde hUkümrandır. 

N:ıirobi, 30 (A.A) - Resmi tebliği: 
Gondarda ele g~cn esirler ve harp mal
zemesi hakkında bir haber alınmamıştır. 
Henüz teslim olmıyan bir knç İtalyan 

1 ) Kurumun, bir fabrika halini nlan 
tnyyare ve planör atelycsi, 22 mühen
dis, teknisyen ve 200 işc;isile mektep 
tayyareleri üzerinde işe başlam~tır. Bu 
tayyarelerin motörlerile borda aletleri
ni ve baZJ parçalarını şimdilik dışarıdan 
sabn almak zorundayız. 

Kapalı spor salonunda yapılan bas
ketbol, voleybol ve boks müsabakala
rında da misafir ve büyüklf'rimiz hR21r 
bnlunmu~lar ve Edirne gençleri tarnfm
dıtn yapılan müsabakaları scyretmişler
dil'. 

• 1 • ı• ileri karakolu vardır. Bunların teslim 
~lillZ eme 1 olmaları için İtalyan generali Vas'.nln 

2) Küçük takatte bir motör fabrikası 
kurulabilmesi için Amerika ile sıkı te
maslar yapılmaktadır. 

---• yazdı,ğı beyannamesi tayyarelerle dağı-

İn~iliz Hindistan nazırı tılmıştır. 
3 ) T'ürk çeliğile Türk ağacı üzerin

deki araştırmalar milli fabrikalanmız.ın 
ve ormanlannpzın sevindirici ve ümit 
verici kabiliyetini ve zengilinğini belirt
miştir. 

Dört haftadnnberi bölıze ve hıılkı-v! 
tarafından yanılmakta olan çe<ıitli mü
snbakalnrda d,.rece alanlara mct .. 1vıı ve 
diğer mükPfatları bi7,Rt ""ncral Cemil 
Tarı"'r tarafından verilmiştir. 

Yunanhlara bil' mesaj Alman botlarının 
gönc!erdL bir_ htt-cumu.- .... 

Londra 30 (AA) H . d' ta Berhn, 30 ( A.A) - Alman teblil{ı: 
. . - ın ıs n nazın S • b 1 B · hill • d y mill tin hitaben b' . .. en ot onmız ntanya sa enn e 

4) Havacılık endüstrisinin dayandığı 
teknik bilgl1eri için Maarif VekiJliğile 
çalışma birliği yapılmıştır. 

Gece havanın karlı olmn!!ına raimen 
bölcre genrlerinden elli kişinin iştirak 
ettiği meşale koştıoıtu rok hPveca,..Jı sreç
miş ve n~ticede l·IR 1il Çekiı; birinci, 
Mu!!taf" ikinci ve Süleyman üçüncü gel
mişlerdir. 

d ~ti e c ır mesaJ gon- beş bin tonluk bir gemiyi batırmışlar ve 
eNrm:ş ry. -•--'- "d k' fi diğer bir gemJyJ hasara uğyatmıı1ardır. 

azır unaıu.:.wnın mazı e ı sere ın- is-nt 
den ve Yunan ordusunun Muswlini or
dusuna indirdil'i darbelerden bahsettik
ten sonra bugiln Almanlardan ve mağ
h1p ftalvanlardan ve hatta Bulgarlardan 
~<irclükJeri mczaJimdcn bahsetmiş ve 
~·unanlılnn bu zulilmden kurtarmak İn
gilteren'n birinci emeli olduğunu söyle· 
rniştir. Yunanlıların mukavemeti İnJ?il
tercnin Suriyeden Kafknsynya kadar 
sa~lam bir cenhe kurmasına yardım et
tij?ini isnrct etmiştir. 

* Henüz ilkadımların ablmakta olduğu 
§Üpheslzdlr: fakat uzun yıllardanberi el 
sürülmemiş bir meselenin uyandmlma
eı bakımından bile bu rapor, bütün va
tandaşlara hoşnutluk verecek bir ham
leyi işaret etmektedir. 

Türle kanadını, motöründen en ufak 
vidasına kadar yerli ilk maddeleTle vü
cudc getirebilmenin bir kaç nesli yıp
randıracak kadar uzun ve gcvsr.mez 
gayret istiyen bir dava olduğunu bilme
yenimiz yoktur. Hele bütün diinvanın 
elindekini, avucundakini harcıvarak ye
rine yenisini koyamadığı şu yokluk gün
lerinde böyle çetin bir işe ~iricıilme$İ, 
elde edilecek verimin değerini bir kaç 
nu1i arthracaktır. 

* Halk yardımile Türk s:?ençliğlni kanat 
landırmak vaziff!!linin dar cerçev .. <ılrıi 
genişleterek köklü bir havacıl<Yın biitiin 
mezvularını kucoklıyan bir çalı!!ma pla
rnna el koymuş olan Türk hava kurumu-
11un bütün vatardRelardan, bundı:ın son 
n, daha kuvvetli bir alaka b ... 1'1 mesi 
hakkıdır. Kurulncalt tesl,.,lerin ilk: ınas
raflan şüph~iz ki. çok yük•-k olaı:nktır. 
Kurumun bugiine kadar oldui{u uibl ya• 
rında para icin sikıntı çekmeml"ııl, eiriş
tI yeni işlerin nürüz<ıüz başanhıbilr•'l#•sİ 
için ilk şarthr. Türk hava kurumu. dün
ya buhranının zorluklımnı yenmek kin 
bütün enerjiaile çalmrken, paruının ve
tlp yetmiyecei?lni düşünmemelidir. Ku
wmun bu noktada tereddüde düşmeden 
lıedefe yürüvebilmesini temin etmek 
nzifesl Türk millt"tine düşüyor. 

-------~~ttıww--------
A iri hada r1azi vet 

-·-R. JJiTVbfOF 
Amerika yoltında .. 
Sincrapur, 30 ( A.A) - Sovyet bü

yül: elri"i Litvi.,of tayyare Ue Amerika
ya hnrek"'t etmi<ıtir. 

Litvinof uzek do~ud,.ki Brltanva 
kuvvetfori bas kumnnd,,.nı hııv" marcşn
lı Brook Paphnmln 1?Örüşmüştür. 

---~-~-tt--~~-

Amerı kan askeri Fe-
lemenk r:u vanında 

-----·-----
Parnmibo. 30 (A.A) - Amerikan kı

foları Bokslt mndenlerlni korumok icin 
Hollanda Guynnına çıkmış ve çok iyi 
kar:o;ılanm1sbr. 

Amerikan kıtalanrun J:(E'lmesi esas 
te..,kilfıttn, kanun ve nlzamlcınn tatbi
kinde hiç bir deği!'11Hik yapmıyacaktır. 

-------.... ·-----
Af 1 i ha horolpri 

- BAŞTARAFI 1 fNci SAHtFEDE · 

tmparatoduk kuvvetlerinin 'teşkil ettik
leri Sollum - Scydi Ömer - Seydi Raı.ak 
ü~ geninde çevrilmiş bulunuyorlar 

Britanya başkumandanlığının ilk ga-
yesi düşmnn tanklnrını tahrip etmektir. 
lki tarafın kayıpları hakkmda henUz 
Kahireye resmi bir rapor gelmemiştir. 
Fakat toprak kazancı veya ka:vıbı olma
dığı sanılıyor Evvelki gilnc kadar Ge
neral Romel umum! bir gerl cekilme ha-

- BA~ARAFI ı tNc1 SAHİFEDE • reketi yanabileceğini Umit ediyordu. Bu 
TOBRUKTA hareket Tobrukun ccnubu:ıda bir gedik 
Britanya ve Yeni Zelanda kuvvetleri &çılmak ve ana kuvvetleri buradan ge

kavsak noktasındaki mevziler.nı takvi- çirmek suretiyle ynpılacaktı. Bntıya ya
ye etmislerse de askeri mnhfilJer Tobruk ni geriye doğru bir çok har .. kctler yapıl
muhasarasınm kaldırıldığını henUz bil- mış..~ da dün gelen haberler yeni bir mu-
dirmemistir. harcbenin başlamış olduğunu ve gittik-

HA v AL.ARDA çe şiddetlenmek istidadı gösterdiğini bil-
Britanva hava kuvvetleri ilstUn bir rol dirmcktedir. 

oynamağa devam edl:vor. Fakat Alınan Libyadaki muhnrebelcr esnasında 
hava kuvvetlerinin göc:terdiğ! faaliyetin ehemmiyet sırnsiyle ikinci gelen hadise 
azalması Alman hava kuvvetlerinin ni- Tobruk garnizonu ile tesis edilmiş olan 
ha'i surette mağlQp edildiği manasına lrtibatın son 24 saat içinde yeniden tak-
gelmez.. \'İye edilmiş olmasıdır. B.rel Ha:nidin 

YY.~Ni 1NGhJZ AVCILARINJN şimalinde müstahkem bir yerin ele ı;re-
MUV AFF AKIYETİ çlrilmesi Tobruk garnizonu ile Yeni Ze-
Kabire. 30 (A.A) - Resmen bildiri- landa kıtnlarınca şehrin cenuhunda 

Jiyor : Libya hareki\tmm basından beri 

1 
$eydi Razaka kadar uuıynn çevre içinde 

Rouk avcı tavyarelerl 47 tavyare düsür- eücuda getirilmiş olan kordonun tedrici 
müşlcrdir. Bunlar durmadan yerdekı bir surette gcniş1etilmesi i~inin mcmnu
tayynreleri ve yollardnki nakliye vası- niyet verici bir sekilde devam ettiğini 
tatarım tahrip ctmi terdir. Bilhassa Al- göstermektedir. Tobrukun donu cenu
man pike tavvarelerinin fL~ansız bi.r 1 bunda bulunan garnizon kıta)a~ı Alman 
hasmı olmuslardır. piyade ve topçu kuvvptlerinin hakkın-

1NGtL1Z RESMi TEBLtOt dnn gelmeğe çalışmaktadır. 

Müteakiben nazrr harntc ölen Yunan 
askerlerini tebcil etmiştir. 

----~---------Rusya b_arpleri 
ve ft merika 

Amerlkablara göre Le· 
nin~rad, Moskova düşse 
de Ruslar harbe devam 

edecekler •• 
Vaşington, 30 (A.A) - Dış politi

~a hakkında iyi mnlfımat sahibi bulu
nan kongre iiyelerlnden Üç zat Sovyet 
ordularının, hatta Leningyad ve Moe
kova düşmüş olsabile harp etmeğe de
vam ed~elcleri kanaatini izhar etmiş
ler ve Amerika birle·!ik devletlerinin 
Sovyetler birliğine ödünç verme ve 'ki
ralama kanununa dayanarak yardıma 
devam etmesi lizım geldiğini beyan et
mişlerdir. ---·------
Karada~t'fa hnStJsi bir 

idare kurulmus ... 
Roma. 30 (A.A) - Nesredilen bir 

emirname ile Karada{!: cevre~nde husu
"' bir Xlare kuruldu~ bildırilmistir .. 
Veni ~vrenin valisi o;rlu baskumandan. 
b.ğ'ı tarafından tavin edilecek ve merke
zi Çetine olacaktır. 

Japonlar. Si
yam toorait
na 2"İrdiler mi? 

--- -·-
AMERIKADA BÖYLE BiR 

Ş'Y ıft VAR 
Hanay, 30 (A.A) - Hanoydaki 

~ 
Japon ve Fransız makamlan Siya
mın istilaya uğradığına dair Birle
şik devletlerde n~rcdilen haber

~ lerden malfımatlan bulunmadığını 
~ bildirmişlerdir. 

Kahire, 30 (A.A) _ OrUı şark Britnn- :l"'.J'".J"'/~"'~.;.;....:.:_;,...;,;:;.....;.;• .. ~,.._..,........,,...,,.Jr..o"''-'-'..o"..r_,,,....~~-...;.,... .::;c 
ya tebliği: Tobruk mUdafileriyle temasta ve cenup Afrika motörlü koUon da baş-1 maksadiyle muharebelere hazırlanması 
bulunan kuvvetlerimiz arasındnki mu- lıcn harp sahnesiyle Mısır hududu ara- esas muharebenin Uçün.cil ~afhasının baş
vac;alanın iyileştirilmesi için dün sabah- sındn her istikamette bütün bölgeyi te- lcunasını mucip olmuştur. 
ki geçici sükQndan tama:niyle iı:tlfadc mi7lcmlslcrdir. Şimdi Yeni Zeianda, cenubi Afrika ve 
edilmiştir. Bunu müteakip dün öl"dedcn CENUBi AFRİKALILARIN ROT.Ü Hint kuvvetleri Romelin şimali Afrika-
sonra yeniden şiddetli bir muharebe ge- Londra, 30 (A.A) - Mareşal Smuts sında geri kalan kuvvetlerıyle harbe tu-
lişmcğine bnşlnmıc;tırı tki Alman zırhlı cenubi Afrikaya hitaben radyo ile neş- tuşrnuşlardır. Almanlann yanında ltal
tümenindeki tankların geri knl"'nı ve rcdilcn ve Londrada dinlenen bir nut- yan zırhlı tümeninin Arta Kalanı var
bunlara ynrdım eden İtalyan zırhlı tü- knnda şunları söylemiştir: dır. Bu düşman kuvvetinin bir çok kı
meni Seydi Razakla Birci Hnmit etra- Cenubi Afrika Nus Se;>di Razakta sımları yüzlerce ölU ve yilz.lerce er ver
fındaki bölgede Britanya ve Yeni Ze- düsmanın batıya dol'.,rru .;ıkış kapısını mişler, tanklarının yarısını kaybetmiş
Janda kıtaları tarafından işgal ve mUda-

1 
teşkil eden son gcdi"ti Pazar günü öğle- lerdlr. Düşmanın geride bıraktığı top

faa edilen yerler nrasında batı istikame-

1 

den sonraya kndar müdafaa etmiştir. Bu iulukları Brltanya ve cenubi Afrika tank 
tinde kendilerine bir yol açmak icin ye- mücadele hakkında alınnn haberler ce- kuvvetleri büyük mikyasta hırpaıamış
o; bir tesebbüstc bulunmu larsa da Bri-ı nubt Afrikalılann kendilcnne Usttin sn- !ardır. Düşmanın esas kolu ise Perşem
Uınya zırhlı kuvvetleri Alman sol cc- yıda düşman zırhlı kuvvetleri ve piya- be ve Cuma günü muharebeye tutuş
ruıhma bir karşı hilcum yapmışlar ve deleri tarafından yapılan hücumlara kar- muştur, Alman tanklarının bir kısmı 
bundan sonra muharebe yeniden dur- şı mühimmatları tükeninceye ve muka- tahrip edilmiştir. Şimdi Almanlar ricat 
gun bir hale gelmiştir. Geceleyin muha- vemetleri maddeten imklinsız bir hale halinde olan bu esas kuvvetlCTini şima-
rcbc ~idd tle devam etmektedir. gelinceye kadar azimle dayandıklarını le doıatı silrmektcdirler. Yeni Zelanda-

BtR AL.'!\iAN göstcrmektedır. hlar Tobruk lstihkflmlarfndaki gediği 
GENERALİ DE EStR Seydi R<ızaktaki cenubi Afrikalıların b - 9 kilometre genişletmişlerdir ve Tob-
Harekf\tın c:imdiki safha~ndan alınan zayiatı, ölü, yaralı ve kayıp olarak 1200 ruk cephesinin doğusunu 1talyanlnrclan 

esirler orasında: 21 nci Alınan zırhlı tü- klc:idir. temizlemcktedirler. Mısır huduunda 
men;nin kum~ndanı olan bir GeneraH"n üÇüNCü SAFHA BA~! .. TYOR cenubi Afrikalılnrla Hİntlilerden müte-
bac:ka G ubay ve fıOO Alman askeri bu- Lrındra. 30 (A.A) - Royterin seki- şekki! kuvvetler şaşırtma hareketı yap-
lunmaktadır. zinci ordu karargahı nezd:ndcki muho- mağa tcşebbü.o; eden Alman tonlulukl:m-

HUDUTIA TF.MtZLEME hiri bildiriyor: nı temizlemekle meşguldur Şimalde sa-
Şim.al bntı istikametinde hudut böl~c- Sekizinci ordunun şimali Afrika mu- hıl boyunca harekat yapan cenubi Af-

sine dof!ru harC'kM ed~n Britam.·a kuv- harebesinin bir;nci devres•nl kazandık~ rikalılnr ve diğer Britanya kuvvetleri 
vetleri Alman hiicum kuvvetlerinin ~c- tan sonra Tohruk f':ırn'1nnu ile irf1'atın de Alman ve ltalynnlan ~ıkıştumakta
rilerine hlicum etm~ler, bdşka Brıtnnya tesis ve Romcl kuvvctlerınin ihatası dırlar. 

FransDn•n deniz ata$esi 
muaJrlni B'anacJla kov· 
vetıerıı-e iltihak etti-
Vaşington. 30 (.A.A) - Fransanın 

Vasington deniz atasesi muavini Şarl 
Deknvs - Mirfoks Kanada hava kuvvet
lcrinıle hizmet etmek üzere istila etmiş
tir. Fransız hükilmet! kendisini Fran
sava cağırmıssa da Dekovis bu talebj 
reddetmistir. Bu zat mUkemmel bir pi
lot olarnk tanınmıştır. 

~------~·~,,,,_ ___ _ 
Paris~e yeni ve sıkı 
Alman tedbirleri 

----------
Paris, 30 (A.A) - Alman işgnl or

dusu kumandnnı, 18 inci belediye dai
resinde cuma gtlnü patlıyan bir bomba 
ile cıkan ve Alman· beynnnnmesinde 
• Vahim11 diye iavSif edilen hadise üze
rine ~örllnme yasağından sonra akşam 
sant 17.30 dan sonra Montmnrtcrde do
ltısanlar üzerine ateş edi1ece~l bildir
tnlstir. Görllnme yasağı saatinde sine
malnr 'Ve umum! y~rler kapatı1acnk. bü
tUn evlerin vcncereleri kaı:ıanacakhr. 

Saat 18 den sonra sivillerin sokakta 
dola.,,<ıınalnn yasaktır. 

-----''---IWW•~--.._----
A met ikan yaraımı 

----·-----
In v:il tere i~in 

yılda 50 bin tay-
• 

yarecı l·e-
tiştirilecek 
---·---

AMER KADA HIZIRLA· 
NAN PROGRAM -·-BUyük Britanya Krallık Hava kuv-

vetleri personelinin Birle.ş'k Amerika
da yet~irilmesinin arzettiği ehemmiyet 
gUn geçtikçe artmaktadır. 

Programa göre, Büyük Brtanya hava 
kuvvetleri ilf.n her sene Birleşik Ame
riknda 8000 talebe kabul edilmektedir .. 
Bu yekUndnn 4000 İngiliz talebe - pilot 
Amerikan hava ordusunda Amerikan av 
veya muharebe tayyarelerinde pilot ola· 
rak kurs takip etmektedirler. Diğer üç 
b:n talebe ise hususi Amerikan havacı
lık mekteplerinde İngiliz metodlarma 
göre av veya muharebe tayyaresi pilo
tu olarak antrenman görmektedirler. 

Program bundan başka 1000 seyrüse
fer pilotunun yetiştirilmesini de derpi~ 
etmektedir. 

İngil:z talebeler için hava kuvvetleri
nin altı mektebi fle yedi hususi mektep 
tahsis edilmistir. İlk parti olarak 550 İn
rriliz talebcsivle derslere baslanmıstır .. 
Her bes haftada yeni bir parti talebe 
kabul edilecektir. 

Ameriknda bahriye n:ızırı albay 
Knoks İngiliz deniz havacılığı için de ay-
nt'& 3000 talebe - Dilotun Birlesik Ame
rika deniz havacılığı merkezlerine ka
bul edilmesine miisaade etmiştir. 

Bütün bunlar. Büyiik Britanya impa
ratorluk havacılık tahsil programının 
tahakkukuna büyUk bir yardım olacnk 
ve böylece her sene İngiltere icin 20.000 
pilot ve 30000 servis personeli yetiştiril
miş bulunacr.ktır. 

~~----_...... ---~~--.. _~.,, .... ...,,..,. .... .._.,,.~, ta" 
#:.~.-~._.,~ -.. ............... ~ CI ,...."C..J .,. 

.,,~ .... .n .r,-~'"'·JS:--•-... . .. --- .......... _ .................... ~ ... . 
Birleşi1< Amerika hava endüstrisine 

"eniden bir keç tl"•ekkiil katılmaktadır. 
Bunlnr ıı.rn!lındo, tıwyare imRl etmek 
üzere Los AnceJ .. <ı'~e bir milvon rtolar 
0A .. m2yrli A,.ro Srnft., Coro ve Sanla 
Monicn'.da da havacılık tnkımltın imel 
etmek. iİ7.ere 5 <lrlnrlık 20,000 hisseli 
Airco T ool Co. bulunmaktadır. 

Ankarada yapılan djinkia mac 

lngilizler Harp okulunv 
2-5 sayı ile yendiler. 

Ankara, 30 (Hususi) - Bugün harp 1 eli. 
okulu takımı ile Jngiliz futbol takımı tKtNCI ·DEVRE 
arasında l 9 Mayıs stadında yapılan maç ikinci haftaym birincidekinden dal-
çok heyecanlı geçmiştir. Stadyum hava- çok heyecanlı olmu§ ve lngillzler gey • 
nın karlı olmasına rağmen on binlerce sade, fakat çok temiz ovunlamu g(Sstc-· 
seyirci ile dolmuştu. Tribünlerde «İğ- md?e imk&n bulmuşlardır. 
ne atsan yere düşmen sözüne uygun Maçın 12 nci dakikasında harp olt 
bir kalabalık vardı. Seremoniyi mütea- lu aleyhine verilen bir penaltıyı lngll"" 
kip iki takım kaptanlan tanı~tılar. Harp ler gole tahvil ederek beraberlik V&?t: 
okulu kaptanı 1ngillz kaptanına bir bay 'yeti tesia etmiılerdir. 
ralc: İngiliz icap tanı is~ talı:ım~n kaptanı- Bundan sonra f ngiliilerin hücuml · ' 
na ımzalı bir top hedıye etmıştir. sıklaşmıştır. Santerfor Lef ten J 6 ncı d'• 

İngiliz takımı dünkü takımın ayni kikada çok entresan bir vaziyetten i • 
idi. Yalnız (Adam) tn yerine (Wilmo- tifade ederek ustadane bir §ÜÜe takıJ1'lu 
or) geçmiş ı.uıunuyordu. nın ikinci golünü yapmıştır. 

Harp okulu takımı ise kaleci Bedri 35 şinci dakikada Bedri lüzunıeıı:ı 
olmak üzere Nadi, Hayri Ak.,.Un, Ya~ar bir çıkıı yaphğı sırada Wodvood bu lır
Akçay, Abdi Saraçoğlu, Melih, Kemal saltan istifade ederek üçüncü ~olü k~~~ 
Sayan Necmi Yılmaz, Sabahaddin Er- detmiştir. Az sonra Harp okulu 1ngı1ı 
man, Cahit Özakıncı ve Muzafferden kalecisinin ayni hatayı yaparak lüzurıı· 
müt .. şekkil bulunuyordu. suz bir çıkışından istifade etmlş, M~~ 

Maça tam saat 13 te başlandı. ilk zaffer uzaktan çektiği mükemmel bıt 
akını HarblyeJilcr yaptılar ve oyunun şiltle Harbiyelilerin ikinci golünü ya::· 
büyük kısmında seri hücumlarile vazi- mıstır. t 
y .. te hakim oldular. Maç lngiliz kafile 41 nci dakikada 1ngilizlerin ofsa~ l 
reisi tarafından biiyiik bir dirayetle irla- vazivetinde sanıldığı anda fn~ili:z s~ 
Te olunuvordu. Taçlar ve kornerler bir içi Klimoor takımının dördüncü goMSrııJ 
birini taklo ~tmekte idi. 2 7 nci dakika- yapmıştır. 
da hnrp okulundan Necmi yerden ve Yine Bedrinin hatalı bir çıkı!lı yü~n· 
güz .. ! bir şütle takımının Uk golünü vap- den lngilizler besinci goll~rloi de yapın,· 
tı. Bu suretle b1rind haftaym (0-1, ca maç Harbiyelilerin (5-2) meğl6bJ• 
Harbiyelilerin galibiyeti ile neticelen- yetile neticelenmiştir. 
<;,.'>'ı:::::::,.<;::::..<;::::..<:><:::~..::::..<::>-c:::::.-::;::..<:::,..C::><:;::~..<;>·<::>-<::>":::><::><:><:~..<:::ı~.ı:::>'C.-:~~>"--·~ 

Nahiye/erde meclis kurulması ve müdürlere 
hakkı /:aza verilmesi Jüsürıiilü vor 

yeni teskilltı~ hususiyetlerin~ b:S-ıni 
te$kil edecektir. Bundan başka nahiye 
mUdürlerine kUçUk suçlan takip ede: 
bilmek-için haza hakkı verihnesl a,.01 

IAylliada yer alacak esaslar orasındadır· 

Ankara, 30 (Yeni Asır) - HUkümet 
Dahiliye teşkilatım kuvvetlendirmek 
için yeni bir kanun lSvihası hazırlarna
ğa baslamıştır. Öğrendiğime göre nahi
yelerde birer nahiye meclisi kurulması 

Hava seferleri muvakkaten tatil edildi 
İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Ankara, Adana, İstanbul tayyare seferleri Jcıf 

mev~mi dolavısiyle yanndan (Bugünden) itibaren tatil edilmektedir. Seferle
re nisanda tekrar baslanacaktır. 
~_,_,.._,....;:r..,J.:ıaaaaaacaaaaaaaacccaasacaaaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaa:ioO' 

Makineve 
'~erilirken 

1'araaenı:zae fiddetli 
fırtınalar 

İnebolu, 30 (A.A) - üç gUndUr fır
tına ve kar devam etmekte, gelmesi bek
lenen vapurlar Sinop ve Ereğli limanla
rında havanın sükOnetini beklemekte
dirler. Kara nakliyatı da büyük gecik
meler ve zorlukla yapılmaktadır. -----------·- . 
Ruıvelt \' afıngtona 

hareket etti 
Varm.springs, 30 (A.A) - Ruzvelt 

Uzak şark hakkında gittikçe vahimleşen 
haberler ÜZC'l'ine Vaşingtona hareket et
miştir. 

-------~·~,,,_ ____ _ 
Firullİ ha11 ısttfa etti 

Nevyork, 30 (A.A) - A~ociated pres 
ajansına Tahrandan haber verildiğine 
göre lran başvekili Furugi han .isti.fasını 
vermiştir. ________________ ,,,_ ___ _ 
Pot on ya baş uekıLı Si. 
~orshinin bevanatı 

Moskova, 30 (A.A) · - Rusyaya gel
mek üzere Tahrana varmış olan Polon
ya başvekili general Sigorski Tas ajan
sının muhabirine şu beyanatta bulun
muştur : Rusyaya, orada yerleşmiş olan 
bır buçuk milyon Polonyalı vatandaşı 
bir araya tophyarak mUstakil hakim şe
kilde başında dövüşt"Cek olan kudretli 
bir ordu teşkili için gidiyorum • 

Sigorski şunları da söylemiştir : Al
mnn harp makinesi kudretinin beşte 
dördünü Sovyetler birliğine karşı çev
rilmiş olmasına rağmen Almnn başku
mandanlığının hnrbi 70 günde bitirmcği 
derpiş eden planı sefil bir surette aka
mete uğramıştır. Moskova milkemmel 
bir surette ve parlak bir müdafaa pla
nına göre mUdr.fan edilmektedir. Zaf e
.d nbiz.im olacağına kani .bulunuyorum .. 

Orta farkta lngiliz 
tav)'areıerinin muual~ 
lokıyetli hücf1mtarı 

Kahire, 30 (A.A) - Orta şark tn# 
liz hava kuvvetleri umumi karargt\hın~ 
tebliği : tngiliz bomba ve at tayyareletl 
dUn Eladcn ve Sidi Rezeg çevrelerin.do 
motörlü kuvvetlere hUcum etmiş.lerdı_r .• 
Düşmanın muhtelif nakliye grupları ıle 
tanklarında bir çok yangınlar çıkmıstıl'· 
Bombaların askeri çadırlara, depo a~
sında patladığı görülmüştür. Eiadeınııı 
cenubunda bir kamp mitralyöz ntec:irıe 
tutularak iyi neticeler ahn:nışbr. Muhn .. 
rebe devresi üzerinde cereyan eden ınıl"" 
harebelere bir G 50 tayyaresi ile başJnl 
bir tayyare düşürülmüş, başka bazı taY .. 
yareler de hasara uğratılmıştır. zsıZ9 
sonteşrin gecesi Bingazide nhtım ve clU 
polar tekrar şiddetle bombalanmış, .. 
mandaki iki gemiye ta misabetler ka)" .. 
dedilmiştlr. Rıhtımlar üzerinde 1ta1Ya: 
ve J<atedral mendireklerinde bilyil 
yan~ınlar çıkarılmıştır. Trablus yakının .. 
da Caste1 Berito havn meydanına rrt\J" 
va!fakıyetli bir hUcum yapılmıştır. ~ 
ğınık bir halde bulunan tayyarelerıı> 
crtasma bombalar atılmıştır. Bir bomba 
tayyaresi tahrip edilmiş. başka tayyare
ler de hasara uğratılmıştır. Hangarla~ 
civarında yangınlar çıkanlmıştır .. B~ 
tUn bu harekAttan bUtün tayyarcleriJnİI 
nnza.c;ız dönmUşlcrdir. -· Almanlar müdalaaYIJ 

ceb;/d;f ,, .. 
Moskova, 3o (A.A) - Tas aiansındl 

bu sabah bildirdiğine göre, Almanl~t 
Moskova cephesinde Stalinogorsk J<e~ .. 
minin esac; kısm:nda müdafaaya çckı"' 
mek zorunda kalmıslnrdır. Bir Sovvet 
karşı hücumu tanklar ve tayyareleriı> 
nıüzahercti ile yapılan Alman taarruzıJ'" 
nu tesirli bir surette dnğıtmı!;tır. :Mo;~ .. 
is kve Mnlo~aroslavctz çevreJCTindc h.~ 
bir dı>~L..,iklik olmamıstır. Almanlar J{hJI 
ve Volokolamsk çevrcİerinde çevirme 
herekctleri teşebbüsüne devam etmekte 
ise de Sovyet kıt.alarmın karşı hücun1"' 
lar ıve çabl'k manevraları diicımanı So"'; 
yet km-vctlerini yrrlerinden cılrnrrrıfl 
ve çevirmekten alıkoymu tur. Bu ceJY 
hı>nin başka kesimlerindeki harekti!tll 
da mesut tcrakkiler kaydedilmekledit .. 


