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Si~ A S İV.AT J Çörçil'ln 
beyanatı 

Yaza11 : Hüseyin Cahid Yalçın 

Li BYA 
taarruzu 

-, 
Bizim zannımıza göre, Af
rikada ita/yanın san sa -
Oti çalmıştır. Geçen de/n 
kendilerini A imanlar J.. ıır
tordı, fakat bu defa Alman
lor Şark cephesinden kuv-
flet ayırıp da Şimali A/ri
kaya yollayanrıyacaklardır. 
lngi/iı.ler zamanı iyi intihap 
•t tiler, hazır/a11dılnr, kı.v
t1etlenJiler. Bukadar drajlı 
diişiinülmüş bir istilôyı fa. 
ıist kuvvetlerinin durdur-
1haja muua//ak olmelarına 
imkan g öremiyoruz. 

O 
ngifüJer Libyadn vflsi biı· 
cephe üzerinde zıı·hlı kuv
vetlerle taarruza. geçtiler. 

kf'lrn, hava ve Mniz silnhlnrı 
lnüsterek hareket ediyorlar. 
Çünkü zırhlı kuvvetlcrln t.anı·
ruzıma tayyareler şiddetli bom
lıaruımanlarla iştirak ettikleri 
gibi, İngiliz donanması da hu
Cluttaki me.«?hur geçidi mel'mi 
)'ağım uruna tutmaktan geı i knl
lllamıRtır. Bunun hucludlnra 
laer zamanki ke~if faaliyetini 
~ktan tecaviiz ettiği ve hnkiki 
l.ir taarruz olduğu • üılhesizdir. 
11-..ıtt:a: İngiliz zırhlı kuvvetleri· 
IÜn s<-ksen kilometre kadar İ
talyan arazisine girmiş oldukla-
1'1 da BÖ)leniyor. tık telgraflnr 
Rıüsndomelerden hiç bahsctmi
f orlar. Yalnız hep AlmaııLır
tlan müı ek kep bir miktar esir a
hndığı söyleniyor. Faknt yrıkın
da bunların h<'JW>i olacaktır. ve 
tM.>1 bol tafsilli.l gelecektir. 

lngilii'Jeı in simali Afrikada 
lıir tnarı u?.a gc<;melcri hep b k
leniyoı·du. Hatta taan-uz için 
,.~insani ayı çoktan tnyin edil
llliş gibi dud.tklarda dola~ıyor
du. Bu şnyiJlar doğı u çıktı \'e 
bı.rrur. baııln<lı. Mumda J.,foya 
hudu<lunda başlayan bu istila 
barPkcti nı:r de duracrık? İngi
liz erkanı hat biycsinin plfınları
na dnir kin ede maH\mat ola
maz. Fnk~ııt Ö.}lc görünüyor ki 
İııı;illz oı dwm: Hedefiniz Tunus 
lmdu1tarıdır! tarımda bir emir 
8.lmış olacaktır. 

Gec,cn dl'fn Nil oıdusu ku
mandanı adeta bir tecrübe hii
cumu yap.ı.rkeıı karşısında hiç 
bir mukavemete tesadüf etme
m<'k yü.v,ünden c:ok ileı ileı e ka
dm gitıni§ti. Bu defa biiytik 
hazıı lıkln.r sonunda çok ilerile
re, son h:ılyan toprak hu ınn. ka
dar gidilccc>ği ve <lônülrniy~e
ği f}iiphcsiz addf'dilebiliı·. 

Bizim z,mnımı1.a g-örc, Afıi
lrn.du ltulyamn son sn...ıti çnl
mı ,.ır. Geçen d, f;: kcııclilcrini 
Almanlar kuı tardı. I<'akat hu 
dPfa Alminl,ır ~;trk cephcsin
<fon kuvvet ayırıp dn ~ôr .. ıh Af
riJ-aya yolla) amıyacnldar"lır. f n
gil ıler 1.amn.nmı iyi iııtilrnp ct
til ·r. Hazıı laudıbr, km•wllen
clfü-r. Bir mütldctlcnbcri ~imali 
Afr:ı, d .. kı lt~ly,uı a~kcri mcv
r.ıler:ui, tayynı c meydanlaı mı 
1ırnr t-ızJrnan bombaladılar. 1-

1) :.-ı ı!e Libya. nrnsmclaki mti-
11, ~. leye be!üe verdiler ve mU-
11, .,ıp göı dükl ri d,ıkik.ıda tc
ıcb:JL:. iı ele aldılar. Bu kadar 
etı ~fil dü iiniilmüş ve ha.zırlan
mı bit' i~ti.ayı faı;ist ku\·vetle
rinin duı durmnğa muvaffak ol
mnlJı ına imkan göremiyoruz. 

İngilizlerin Şimali AfriknYl 
tomzlemek isteyecekleri ve 1- I 
talyn.yı çvk ezilmi. ve prestijini 
tamn.men ka) betmiş bir hale 
9SOkacaklan tahmin edilebilir· 
pi. Pakat Almanların Rusya 
içerilerine doğru ilerlemeleri 
_gözden uzak tutulamazdı. Çün
kü, Alınan orduları Rusyaya 
galebe ço.lmağa muvaffak olur
la.rsJ. Knfkasynya ginnek isli
ıt'Cccklerdi, oradan da durmıya
:ı-ak Suriye ve lrn:lu tehdit edc
'ceklcrdi. Vaziyet geçen seneki 
-.Jıva.li az ~ok lıntırlatıyordu. Al
~mnların BıJkmıhrn ve bilhassa 
~unanistauı:ı. inmeleri lngili.de
ri Ş!!nıali Afrikadan kuvvet a
~·ır~rnk Yakınşarka gilndermc
te meobm· et\. ~. Bu defa da 
!Akr.eul,ınn Kafkasyaya sark
'rnah n ihtimali bgi!izleri 1tal
y., nlmftli tam ruzdan meııetmiye-

1 cck miydi? 
1ngili7.1cr bu •malin cevabını 

fi'l y~t ik• verdlı{'r. Eğer Kaf
lc" y:UU"l Almn.nlar tarafından 
İstıliit>Alruı korkmWJ olrolaı dı, 

" Libyotla 8 inci ordu 
p arlak ve stratejik bir 
yaklaşma yapmış, mühim 
11ıevziler işgal etmiıtir. ,, 

" Kuvvetlerimiz, elde 
edecekleri zaferin bü
tün harp üzerinde ya-
pacağı azim tesiri 

gözden uzak 
tutmayacaklard ı r, , 

Kafsakya yoliyle Ira'k ve Suri
yeye bir hücum yapılmasını ilı
timal dahilinde görselerdi şima
li Afrikada bir askeri tenezzi.ih 
yapmağa kalkın ızlaıclı. Onla
rın şundi rah ıt rahat Trablus
garp yolculuğuna çıkmalaı ı 
Kafkasyada pkııı biı· tehlike 
tasm·vur ctıncdıklı>riniıı 1.:~ı a
Rikar bir delilidir. ~tısıı lla dahil 
c.ılnıak ii?..ere biitUn lJzak"?ark İn
giliz kuvv<:"tleri tek bir kuman
danın emri altında toplarunıR 
bulunuvor. Bu kum,1ndnn Hin- Londra, 20 (a.a.) - Baş-
gnzi \'C Tıablusga.1 p ha valisini ' 'd.il Çörçil yakın şarktaki 
h•tili'ı için kuvvet a) ırıı kcn E:nf- lngili?. taarruzu hakkında A-
kasyanın miidnfaasını da dii- \'am kamarasında beyanatta 
şUmniiıı ve tedbirlerini almış ol- bulunarak ezcümle demi~-
mnk tabiidir. tir ki: 

:Me:;clenin a:;keri safh<ıf:ı lıi~ - Eminim ki, Avam knmc-
teı ccldüd ve endi. eve mn h ıl ver- rası, Ubya cephesindeki taar-
me1--;c de bu tanri·11zlm siv:ıı;i ruz hnkkmdaki resmi tebliği 
bakımdan yap.ı<'.ığı tesir <:ok büyiik bir alaka ile okumuş-
ımiihim olabilir. füıhc!-jistnn ,.c tur. Libyacfa 18 Teşrinisani 
Şarki Afl'iknnın <·\dı>n ı;ıkınası sabahı şafakh beraber umu-
it ılynn imparatorhı.~tmıı yıktı mi ileri yürü;iiş başlamıştır. 
ve ltalyn<laki f şist blnnsmı U7.un mes.1.fcler katetmek 
sarstı . ~imali Afriknnın tn~i- mecburiyetinde bulunan kuv
liz islilrısı altınt1a lrnlm'l$1 ve yctlerimizin hareketleri mlis
ordunun mahvolması z:ı1en sar- .. tesna. addolunncak dereceıle 
~ılmış bu binayı biitiin biitiin şi~d•.!tli yağmurlarla teahhm:ı 
y~re serebilir. lhlyada meın-ı ugramıştır. Fakat bu yağ
nııniyetsi?.Jik ve htikiımetc iti- mnrların sahil bölgesinde çö
ınatsızlık artık snkhuınmı\'acıık le nazaran siddetli olduklmı 
hnle gelmiı:rt.ir. Harbin ~iittiği-ı anlaşılm:ıktadır ki bu halin 
ne iııanrhğı daldk:ıcla. hr.rbe gi- bizden ziyade düşmanı zarm·a 
reı ek valnız meııfant temin et- uğ1·atmış olması ihtimal da-
mevi clüşUnmüş olan ltaly:.ı hilindedir. 
hooaplarmın yanlı~ çıktığun j 18 Teşrinisani günU onlu -
pek ncı surette gördli. Ali.J ay- muz bir çok noktalarda düş
hk bir ftR.t~e tahmnnılil <·dilı·bi-1 manın ileri kollarile temasa 
!ereği faıhmrn olunan İtalyanın J geçmiştir. Düsm:ının bu ha
Rendcrce devam cdtwck bir haı1ı r.cketlerc knz'!'_iı hiç bir hazır
karşısmcln. ne zor biı• vaziyi'tc' !ık yapmamış olduğu Ye bir 
cliiı:;müA, olacah'I pek koluy tak-ı siirprizle karşılaşmış olduğu 
dir edilebilir. 1taJyan ka.) ııak - muhakknk gibidir. Çöl ordusu 
larımn bazı fnbrikalaı <la bir fi;nıdi dfü;man kuv\'etlerile iyi 
ta J.ım miihcndislerin, h;başıl, rı-ı şartlar altında boy ölçüşebi-
nın ve amelelerin devletin mena- lecek muvafık bir vaziyctt~ 
fiini ihlal eden harcketlerindı>ıı bulunm~ıktadır. Düşmnnın a· 
clolavı muhtelif cC?..alara carptı- ğır zırhlı kuv\•etlerile çarpıs-
111d1k:ıanna dair V"rdikleri ha- ma vuku bulup bulına.clıgm~ 
lx-rlcr hiç bir şeı 1ı ve tefısiı e hn- 5u dakikaya kadar bilmi) or-
cct bıraknııyacak kadnr beliğ- sam da, oimarnışsa bile, bu 
dir. Görültiyor ki 1taly:ıcla fa-1 çarpışmanın uzun müddet ge-
§ist rejimin • karsı muhJ.lefet .ar- cikemiyeceği §Üphesizdir. in 
tık fi'liyat ile kendisini göstcı c- ri ordu, paıfak ve stratejik 
cek kadar ileri b.;t mi13tir. bir yaklaşma hareketi yap-

Prestiji bu kadnr aınlmış bir mış ve bunu muvaffrıldyctle ~ 
r~jiın Şimali Afrika~ ı da kny -1 bitirerek mühim mevziler iş- 1 
hl'ttiktClll sonra nasıl tutunnbi - ,gal etmiştir. Muhakkak ol,rn 
lir? ÇiiµkU fot,>iliz tayyr.re bgm- ı bir şey vaı·c.lır ki, o da, bu ha
b~rdm'lc.nları ge<:e ziy ır tle- reknta iştirak eclen İngiliz ve 
rirnl?n vaz geçecek dcğildirlcr. I imparatorluk kuvvetleri .en 
J:?a..hıltle u:r~r~t ve sefalet; ha- ı büyük bir azimle ve fednkm·
n~te maglubıyet v: her gece lıkla harbedeccktir. Blt as
~~~lerden !>mnba. halın~le yı;ğan 

1 
kerlcr Almanlarla silah v~ 

o~uın ve_felırk.ı>~: tfjtc Şımalı Af-il teçhizat hususunda ilk defa 
rıknchkı İ_ngıl~ tarırrt!~~ınun . !: olarak miisavat halinde har-
t.aıyon. f~şıstl~ı ı~~ ~UJd ~cclıgJ be giı iştiklcrini düşünecel:-
yakın ıstikhal. -.. ım•'lı Afrıkaya ler ve Libyada elde edilecek 
k.oı:.1mıyacak .. A.lı~aıı. ku\'V .tl~- bir İngiliz ?.aferinin bıitü:ı 
n ft~iyn~ r~J}mmı m~dııfa ıçın harp üzerinde )apacağı azim 
!tal) Ryı ıst ılu ctnıege kalkımı- tesiri gözden uzak tutmaya-
yacak ımdır'= . ı ·l ] 

11.. .• (' 1 'd \'Al ÇIN ca ~ arc ır.,, u~~ 111 ıı 11 . • 

- Gnl. weygand-'I Japonya da 1 
tekaüt edildi 

• 

Bu tedbir, Vichy ile Nazi 
ler ara sırı da sıkı iş bir. i
ğine iraret ieU;kki ediliyor 

Maraşal Pete
nin teşelckürü 1 

Vichy, 20 (a.a.) - C.:cıH'ml 
Weygund, tekaüde sevkcclilmiş-ı 
tir. H.üktımetin Fransız Afrilca· 
sımlaki umumi murahhaslık ma
kamını ilga eden kanun, yaı ın 
resmi gazetede çıkacaktır. 

Cezayir hükumeti, Weygandın 
en yakın mesai arkadaşı olan 
umumi vali Chatcl'in idarcs;ne 
tevdi edilmiştir. 

Umumi murahhaslık yerine, 
Basvekfılel muavinliğine doğt u
dan doğruya bağlı olup merkezı 
Cezayir şehrinde bulunan bir 
dnimi genel sekreterlik ihdas e
dilmistir. Genel sekreterlik vu.
zifesini, general Weygamltn di
ğer mesai arkada§ı olan Visann 
ral Fenard ifa edecektir. 

Mareşal Petain, general Wey
gand'a mesleki hayatında ordu
ya ve vatana ifa. ettiği hizmet· 
lerdcn dolayı sivil hayata avde· 
tinden evvel teşekkür etmiştir. 

Geııernl btirahata 9t'kildi 
Vichy, 20 (a.a.) - Ofi: 
General Wcygand, istirahat 

igin Frznsanın ccnubuna git
iSonu aayf;ı 1 ılitun 1 de) 

• 

-o-

Diyet meclisinde . 
bir hadise çıktı 

Hükumeti tenkit eden 
bir meb'us divandan 
istifaya mecbur edildi 
Tokyo, 20 (a.a.) - Japon 

Diy(t me<:füıinin be.5 gün deYam 
eden fevkalfıdc toplantısı sona 
ermiştir. Her iki meclis, son giin 
lerde verilen kamın l&yihnları
m kabul ,.c fevkalade toplantı 
devresini kapn.mak için muhte
mel olnrak yarın bir dnha jçti
ma edecektir. 

llarici~e Xa.zın 
Tokyo, 20 {a.a.) - Japonya 

Hariciye nazırı Togo 'bugün öğ
leden sonra imparator tarafın
dan kabul cdilnıi~tir. 

l>i) et 1\ledi indclü hidise 
Tokyo, 20 (a.a.) - Japon 

Diyet Meclisinin fevkalnde top
tantısmm üçüncü gUnünde bir 
hadise çıkmıştır. Beynelmilel 
vaziyet ikinci pHinda kalıyor ve 
başlıca mevzu muhtelif bUlçe 
kanunları hakkında mazbata 
mulıarrirlerinin Meclis umu
ımi heyeti huzurunda. söyleye
ceği nutka ait bulunuyordu. 

Mebus Tanco Miyazow, sal
tanat makamına müzaheret te
şckkülti tarafından mnzbu.ta 
muhr..rrirliğine s~ilmiştir. 

Meclis çok ihtiyatla söylen
.(Sonu &ııyfa 3 aUtu.n 2 de) 

Haraccı Kardeşler 
' ' Ltd Ş. ı t nbulun en zengin t~iW 

1 OBf L YE Ma~ıı.z:ısıdır. ı 
Salonlarını her zaman gezebilirsiniz 
Lıta nbul, Finc:ıncılar, Rıza pa,a 

yokuşu 59 • 61 - 03. Telefon: 22060 

f ...... _H_A_R_P V A Z 1 YETİ l ~ ~t~~~~~ r;;; 
-• :' Sivastopol 

Resmi t ebliğf ere göre 

Libya da 
- o-

f ngiliz taarruzu ani 
1 oldu, zırhlı teşek· 
külle r Sidi - Omar 
cenubunda hudu

du geçt iler 

Çete n1uharebelerı Düşmek üzere 
----:»ıı«----

Mahir bir çete hedeflerine teveccüh 
etmesini bilirse, mühim işler g örür, 

b u y üzden işgal mıntakalarııidaki 
b ü yük ordu lar vazifedardırlar 

Yazan : 

MERKEZDE 

Harp parolası 
-o-

11 Bir A'mın ölJür, halyan --1 Emek:i Generai Kemal Koçer 1--

Hava üsleri şiddef • 
le bombardıman 

edildi 
Bcrlin, 20 (a.a.) - Alman 

Ç ete rnuharebdeı inin he
defi, ıli.i~mnı taciz et

Lotıdra, 20 (a.n.) - Dün neş-
redilen re.ctmi tebliğlere göre, mcktir. Cephe sarfiyatı akıp 

kendi ığinden kaçacaki.r. " 

• Vis Mareşal Conyngham ku- giden bir irkmale lüzum gi>ste -
mandasındaki Kraliyet ha\'a rir. Çeteci, bu faaliyeti bozmak 
kuvvetleri tarafuıdan takviye c- maksadını takip eder. 
dilen, tümgeneral Sir Alan Cun· Çeteci, rolünü oynamak için. 
illingham kumandasındaki lın- geniş, miisaid, banndıran ve 

bcsleven bir icra sahasına müf-paratorluk km·vet!E>ri 18 Teşl'i- -
n isani sabahı fecirle beraber ~ekil'd'ir. Çt.-teci, bir bölgeye 
Solhun'uıı doğusundaki Dijera - - - ,.. ~ - ~ - - -
boul'a kadar uzanan Cyraniqur ~~~«4AV( 
sahasında umumi taarruza baş- ar haıvekili-( 
la.mışlnrdır. Sidi - Oma.r'<la Hal- ) 
favadaki Mihver müdafaa ınev- nİn mühim nutku) 

~!~~~~~r~~~li~e~:~~ıbitalrıii~ Fı·ıof d·ıyor kı· • ı 
kah ,.e Yeni Zelanclalı kuvvetler ı 
le takviye edilen İngiliz zırhlı - --
teşkilleri Sim - Oınar cenubunda '~irkiye ile müna.llel};tleri-
hududu g~~lerdir. miz <'Ok ıufo.aid sekilde inki-( 

Cyttruüque'cle ~ .. t' t''Lui~tlr. Bazi' rnahfillerhı( 
Cyrenaique üzeıindc taarruz- arumız la it imatsızlık ) &rat-ı 

lar esnasında düsmanın 18 tay- HH\k i!:İD yaptığı ~isler 
yaresi düşilriitmü~, Denino yo- muvaffakıyetsizliğe ufraınış-
luncla bir motörlü nakliye kolu br., ...... _ _ _ ____ _ _ 

mitralyöz aterıine tutulmuştur. Sofya, 20 (a.a.) - Bulgnr 
Röytere göre, Libyada az Al- Ajansı bildJriyor: 

man kuvveUeriye takviyeli 1- Kralın parlamentoyu açış 
talyan kuvvetleriyle f ngiliz or- nutku ü7.L'rinde yapılan mü-
dusu arasındaki mUca.dcle, Yu- znkerelerin nıhayetlcnmcei 
nanistnn ve Giıid harplc·rlı1den Uzcrine Başvekil ld. Filof'un 
beri İngilizlerle Ahnanlnr ara- bugiin Mebıısa.n Meclisinde 
sındaki kudret farkını göster- fiÖylediği nutukta Türki-
mekWir. :lmparatorluk kuvYet yc.~len bahseden kısmın met-
leri, claha ziyade AIDıanlan ni şudur: 
harbe icbar etmek lı:ıtemektedir- "Diğer dcv1eUerle mUna-
ler Harp parolası şuduı·: ''Bir scbetlerimiu:lcn bahsetmeği 
Alman öldilr. ltaJyan keııdili- lüzumsuz götüyon.ım; Çiln-
ğfnden kaçacaktır.,, kü bu müt ısebetler, Krnlın 

nutkiyle gereği karlar ay-
Başvekilin nw.sajı clmlatılmış buluruna.kta<lır. 

Kahil'eden bildit·ildiğine göre, Bununla beraber cenuh do-
ilcri harok:ıta başlanmadan ön- ı ğu komşumuz TUniyc ile 
ce Bn.~vekil Çörçiliıı hava, ka- münnscbetlerimiz Uzerinde 
ra ve deniz ordularına gönder- dunmak isterim. 
diği mesaj oktmmu§tur. Türkiye ile mUnasebeUcri-

~giliz fiiQ!arı Halfayayı miz, Kralın nutkunda haklı 
bomb.trdıman etmiştir. Devam- olnrak belirWdiği gibi, son 
1ı tazyik arttırılmaktadır. Lon- yapılan dostluk muahedesi ve~ 
draya göre, hat·ekat inkişaf et- l7 şubat 1941 beyannamesi 
mckteclir. Henüz külli kl ını- zihniyeti içinde çok mUscı d 
~nr nras~d~ ten_ıas hasıl old~ - bit· tarzdn inki~af etmiştir. ı 
~na daır hır. haber . ~elmcmış- P..c.ynclm:lel vaziyetin irikişa 
tır. Maam:ıfıh, lnsphzler,. ce- fıle alakalı olarak bazı mah-
n~ptn ?O .k~onıetrc ılerlemışler- ( fillerin aramızda it.imatsıkhk ) 
clir. 8 ıncı unl?.aı:atoılu~. o~.dusu ( yaratmak için yrı.pbğı t<:şcb- ) 
lnrafından. muhı~ mo~orlu kuv J büsler kat'i surette m •rnffn- J 
vetler'iı hnnayesındekı taarruz . . .w ~ 
şim<lkkn miisbet neticeler ,·er-1 kı~·etsıuırrc ~~tı:· Bu 
mcğc başlamıştır. ı muna~~bctlcrımızın ~atıl bal- ı 

,.1.1 • t 1,.. t I ele aym karşılıklı güven ve 1 
ı• ı n·erm n ıınma ı . k ·ı · · · · r1 • ı · 

K h . 1 gele 1• t .. ~ uostlu zı mıvctı ıçın e ın cı- ı a ır {en ·n mn.uına ::ı. go· ft d · d -· ı 
re, düs:nanm ku,·v .. tleıi 2 A ,_ şn a .ev~ı;n e e<:c.gme o nıı 1 
nan ;,.ıın ttııııenlndcn ve bir l kaneatı_mızı da •ı~ zıya de :ı 

t.le Jta'yan zırhlı tümeninden 1 "etlendırmektcdır. 
ibarettir. Mihver kuvvctle>ri, de- ~•~..........., 1 

~faıııuııaz, arazinin, harekiıta 
elverışli ohmyan sarp ve ırnü<la- ı 
fıaası kolay kesimlerini sccer ve 
ödevini başardıktrın sonra ora
ya çekilir. Dikkati çekince ve 
takibe uğrayınca sıvışır, diğer 
mıntakada tc.~ebbiise koyulur. 

Çeteci, hnyaıta int.ıbak etmek 
şartiylc, her yere sokulur ve 
tehdidini ika edebılir. Mevsim, 
çete harekatı üzeıinde müessir
dir. Ya?.m dağlara yaslnnabi
lir; fakat, kışın bir ç:ıtı ıaltınn 
sığınmak ıztıranndadır. , 

Geniş cepheler, ~ctecilcrin ana 
ordu ile temasına imkan verir
ler. Kışın yenilmez güçlükleri, 
muntazam ordu pişgahına en
geller çıkarır. Çeteciler, seçkin 
elomanlardan terekküp ettiklı>ri 
halde, yüksek hareket kabiliyet
lerinden istifa.de cdeı·ek, cephe ı 
gerilerine dalar ve esasen mah
dut. yo1lardaki, gidip gelmeleri 
tıa<:ız ederler, hatti şehirlerde 
de dehşet salabilirler . 

Çetecinin, verdiği zarar az 
olsa bile, fikirleri teşvi~ etmek

(Sonu sayfa 2 ıUtan 4 de) 

RUSLAR 
BILDiRIYOR 1 '-------· 

Kerç 
tahliye 

şehri 
edildi 

Taarruzlarda 
--~o----

Almanlar 20 bin 
a sker, 40 t a yyare 

k a ybettiler 
Moskova, 20 Ca.a.) - Sovyet 

tebliği: 
19 Sonteşrinde kuvvetlerimiz 

bütün cephe boyunca düşmanla 
çarınşmışlardır. Muharcbelcı hıl 
hassa Don nehri ü1.erinde Roslf 
da, kalenin ve Volokolamsk ke
simlcı inde çok şiddetli olmun -
tur. Kuwetlerimi?., düşman ta
arruzlarını püskürtmUşlcr, diiş
rnana insan Ye malzeme ·za:t ialı 
veı Hı mişlcrdir. 21 AlllUil tay. I 
yaresi dli~ürülmüştiir. 

18 Sontcşrinde ha.va kuvvetle 
riıniz 'i tayyare kaybetmiştir. 

m~rç tahliye c<tıldi 
Mo. kova, 20 (a.n.) - 8ovyC't 

(Sonu sayfa 3 ı:$itun 7 de) 

ordulan ba.·kumandanlığının 
teblıği: 

Şnt·k c<·phı•siııde fna Iİ) et w 
ta.'lITuz haı·e~etle:ri muvaffıtkı· 
yctle "'e' ıu:ı l +,neUedfr. 

Alnuı ıı ta Y) :u eleıi Karadeni
zin ~imali ş:u·ki sahilinde \'t 
orta D.:>n bölgesinde Sovyet h~ 
va iislerini bombardıman etmiş
lerdir. Alman hava tcsekkulleri 
merk01. kesiminde Ye \Volclıow
un şarkında nakliye trenlerine 
ve şimcnıJifcr miinakaHi.tına la· 
arruz etmişlcı dir. 

MoHkova sı~hı; gündüz yan
gın \'e infilak bombalariyle km·
vctli muharebe tayyarelerin<len 
mürekkep filolar tarafından 
bomb:ırdıman edilıni~lir. 

I..e.ningrad civarında iki av 
filosu, kaçmakta olan biiyük bir 
Sovyet nakliye te~ckkülünc 'kar
şı yaptJklan cesurane bir taar
ruz neticesinde sekiz dü:::man 
tayyaresi diişliımü~lerdir. -
Hu~ ır Sh-a~topohı ka.\'ıp n 11 

.,rnıer? 

Bcrlin, 20 (a.a.) - Alman 
matbuatının bildirdiğine göre, 
h·tva snrtlaıının düzelmesi ne
ticesinde Hus muknvemetine 
karşı ıniiessir harcketlı'r ya -
pılmnsı imkiim hasıl olmuştur. 

Boersen 7..eitung gazet.e6i, 
ye~ Sovyet tümenlerinin imha 
edihiiğmi ve müttefikle-rin ımil -
him harp malzemesi elde ettik
lerini yazıyor. 

Bu muvaffakı~etler Kiemon'
de, düşman kara Ye deniz km·
\•etlerine taımiıi mümkün ohna 
yan darbeler indirmekte dc.•vanı 
eden Alman hava kuvvetlerinin 
müzaheretiyle tahakkuk etrruş • 
tir. 

Bir gazete de Siva.stopolu\ 
muhasara edildiği ve Ruslaı 11 
burasını kaybetmek iiwıe ol· 
dukları111 yazmaktadır. 

. )' . . ' ...... ~ ··. 

Av r u p a ve 
Amerika' da 
Koca Yusuf 

-o-

M. Sami Kacayelin bu 
değerli yazı serisi yö.
rından itibaren 4 üncü 
sahifemizde baş 1ıyor 

rinliğine tahkimat vilcuda gc -1- • 

tirmişlerdir. Bir çok mnyn taı-' '' YEN/ SABAH f'"nkefı• laları v;ırdır. İngilızlerin ilk ' ' l 1! ıı. 
hedefleri sahilin 35 kılo•netre 1 =====================-.=.===== 
c~ı~ubund<ı:l;i Sidı - Oınn'I •· -1 
hılın 80 kılometre cenubuııdaki 
Maddelena kak:.:.idir BJı .... \ 1 
et.rafını geniş ı;cki!de çP.vir•.rneye 
matuf bu harekata bir r·ol: taıık 
kuvvetleıi işth'ak etmekteclil'. 

Bitaraf mrıhfıllere ~ore İn
giliz kuvvetlerinin mevcud.1 750 
bin ki iyi bulına.ktad!r. Ordu 
malzema bakımından da takvi
ye cdilnıiştir. Askeri biı· tebliğe 
göre, bir İngiliz alayı 18 Tcl'lıi
rüsanicle Venticinquc'cfaki dtlş.. 
man me\'zilerine hücum etmiş -
tir. Bu mcvzılerdeJ{i sığınaklar, 
zem.inlikler beı hava cclilmiştir. 
Çok büyük mikyasta mUhimm:ıt 
iğtinam olunmuştur. 

Gazetelerde 
Londra gazeteleri Şimnli Af

rikada.ki taarruz harekatını tef 
sir etmektedirler. Deyli Mail 
~yle diyor: 

"Bu ileri ·hareket Rusyada 
Ye Birlc:şik Aıncrikada mes'ud 
bir hadis~ olarak selfunlanacak
tır.,, 

(Sonu sayfa 3 ıUtun 6 da) 

ithalatçılar birlikleri 
müracaat bürosu 

talimatnamesi 
Ankar:ı. 20 (Hususi Mulrnb·ri

mizden) - İthnlfıtcıJar bll'lik
lcri müracaat bUrosu tnlifua ı :ı.
mesi kat'iyet kesbelemiş \'c k ·-' 
fi~et Ticaret Vekfı.lctince nlU-J 
ka.darlara bildirilmiatir. 

y r tau ız k 
temi edilebil. 

• --------------·+ ·------------

Prof e ö Hali N. metul ahın izah tı 
"Yurdda ucuzluk nasıl temin 

olunabilir?,, Açtıl':rımız anket U
zerın le salahiyet sahibi ilim a
damlarımızın \'E'rdikleri ce\ ap
laı ı neşre devam ediyoruz. 

Okuyucularımız, bugUn de 
Prof ezör Halil Nimetullah Öz
türk'i.in mütalealarını okuyac.nk 
larclır. Sayın profesör diyor l:i: 

"- Dünya ha<iisPlerinin do
ğurduğu buhrandan miitcvcllit, 
umumi pahalılıktan yıırdumn
zun ve şehrimizin de müteessir 
olması tabiidir. Bunun yok ol
nın. ı ise, aym sebeplerin oı ta
dan kalkma.sile kendini göstcı e
bilir. 

Fakat bundan başka olarak 
1 lndımizc miiteallik,,, hrim0

ıin 
ff'Jfıuekte olduğu pahalılık sı
k ntısının bir tı:ı.kım huııus1 °"'l 
J.:onomik sebepleri de vardır. 

-----İhtilılit'.ın önlenmesi lôzımdır. Müleyal:kıı hiikiımct fcoşki-
/lifımızın gamnda lıalka düşen vazife, herhanzi ihtikir 

hadisesi karşısında kalındılı flakit bunu heme11 

lü:zan: gelen gere bildirmektir. 

Essen, medeni ı;ıehirlf;f'de ol-ı 
duğu gibi biz de de normal ah
valde bile halkın geciıımc ihti-ı 
yaçları muayyen faı klarla tes
bit edilmiş satış yerleri henüz 
tesis edilememiş olduğundan \ e ı 
bundan mütevellit 1.arar her \'a-

1 kit halkın sırtına yiiklenmekte 
olduğu için böyle anorm~l hal
lerde bu zararın ne kadar ço;,a
lacağı ker . ..:iliğinden anlaşılır. 
Buna binaen, bir ele böyle buh
ran vakitleı inde, bulanık suda 
balık \'lamak iı;tiyen, nı-ık "O~
ler de foal:yetc g :çince, fın J ın 
çekeceği ıztırap ve S?kıntmın 

derecesi arlık olanca. kuvvetil& 
artar. 

1htikar adı verilen ve her tür· 
lü insaniyet ve milliyet duygu 
lnrmın dışında ne olursa olsun 
yalnız kilr etmek dil.şüncesile ha
reket eden sôysuzlann, bu gibi 
fırsatla•• ~nimet bifoceklerl 
meydandadır. 

Bu .. un öniine iki t.Hrm geçile
bilir. 

n·ı i belediye IJ~re.s:ne, ötal 
halka dü5eıı ''.ı~fe. 

Mc eliı ı::u ckmel• m<':cl• · ,., 
(.Sonu ~yt:ı l •t;'<oı, : de ı 



nunawoım 

HAZRETİMUS Seker bayramı 
işlanen f aci cint 

yetin failleri 
....... VE•••••••• 

Yardım Sever Bayan
lar Cemiyeti şehirde 

iş yerleri açıyor 

abe emisyonu BENi ISRAöL 
Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No • .i Yeniden dört muhtekiri 

adliyeye teslim etti 
Nihayet polis t 
fıadan yakala• Mmnyac:rtar, !§terini ta.m kırk 

:dinde Mtiıdiler. Y akubu İyjce 
111umyai:adıktan '80tl?'& sağlam 
lir -seadıkbir und&lc içine koy
Wular. ArtJk her M' hazrdı. 
Jtena.n diyarına nakil işinden .-,ka yapılacak .iş ~tL 

Hazreti Yusuf, 1:eee&iirü ken-
• t.eeas.ilr.ünde .az .olmıyan Fi
ravunun huzuruna çıktı; lbaba.
mmn Kena nc:liJıanDa m.k1i için 
~ten tnitraatile iıfteii~ 

- Ey devletli pacli~ ! Eğer 
hizmetinizde bulunduğum müd
.aet .zarfında liıtfünuza maZhar 
oldums~ bana ve kardeşlerime 
'İıllİn. veriniz. Ba.bamnn Kenan di
yarına götürelim; vasiyeti mu
cfüince, oraya defnedelim. Bü
yük kayıbmuzı ebedi iatirahat -
gihına tevdi ettikten sonra he
men geri döner, gene yüksek hi
maye ve lıizmet.inU.e gıreriz. 

Ayakta söylenen bu aöızleeri, 
Firavun da ayakta .dinliyordu. 
Büyük ve muhteşem kalbul salo
n.unda hazır bulunan 'hilkümet 
.-kam da bittabi hep ayağa kalk 
ladı: 
flll§l:ı.rdı. Yahuz yüzler ve göz-
ler yerde idi. 

Firavun, aağ elini ha.va.ya 
bldırdı. One eğilmiş başlara 
8oğnümalarım işaret etti. Baş
lar doğruldu, malızun yilzler 
meydaın.a çıktı, ya§b göiler Fi
ravun<bn ta.rafa. çevrildi. Son
Ta kelimeler s.ıralamnağa ve 
dimleleı-~ et.meğe baş-

- Siz ki ben~ ber. lelerim ve 
memleketimin biiyU1derillİniz ! 
Sbe bildiriyormn, ~de bende
leıini7.e bildiriniz! Hu vezirim 
Y:usttf, YulMlhıı hanesi 1ıalkı, 
bütün Yalnlp oğullan, bütün 
Yakup .oğullarının 2ile efradı 
Xenan diy&nna. gidec~er; fa
af diinyaya sı,ğmıyan koca Ya
kılbu, kcnclismi bekleyen lir a
.uç toprağa teslim eedecekler! 
Onlarla 'beraber !'iz de gidecek
iliniz! Bu ebedi aynlıt merasi
minde beni ve memleketimi tem
llll edeceksiniz! Mademki ağla
mak ihtiyacındasınız, gözleriniz 
kör oluncıya kadar ağlayaca«sı
mz ve hep beraber. gene ağla
~ ağlaya ~ri döneceksiniz!. 

Hazreti Yusuf, yi\kse!: ka.lb
li Firavunun huzurundan pcri
tıan bir halde ayrıldı; Goşen vi
l&vetine döndü. Kiendimıi kar
•iayan kardeşler.ine: 

- Sevgili kardeşlerim, dedi .... 
Biz her şeyin hazır olduğunu 
saıınediyorduk. Halbuki Mısır 
lıalkmın da nazırlanm•srnı bek
lsn~ .meoiınınız. Bu huırlık 
...,_ otuz gün sonra sona ere
~ir. 

Yahuda, lbir teY anlamıyarak 
aori:.ı: 

- liıal.r halkı neye hamrbmı
yor? 

- Bizimle beınhcr Kenan di
y&rma gitmeğ@ ... FJravur.. baba-

1 mı'Z .ıçia emaali görülmedik bir 1 
CftlaZe nıerasimi yapılm:ısıru 
anı etti. 

- A!Jah ontla.1 razı o?sun! 
- Evet, A\ls.Jı Firavundan 

ve l;titün Mllllr h .. lkmdan razı 
obıı.u1 .• 

Şomuıı, p 19 1annı silm'"~e. 
çalışarak .ÖU' karı lJ: 

-- Burada gordti6ümüı: liit
fu, kendi \•at.!l.D.ı.mııda· lnçbir 
.-nan göremedik, bwlda.n son
ra da göremczclik.. Ben, kendimi 
doğma, büyüme buralı addedi -
yorum. 

&.>ben. ne söylediaini bilm.i
yen Şemun'a, içind<=> Yakubun 
mun yal.ıntoı.ş cesedi bulunaıı 
aal'D ~ gc<Jterdi: 

- Mısır toprakle.nıun bize e
t.edi atan olamıyacağnn soyle
yen Labanuz henüz aranıızda 
bu!wu.yor . 
Şcmun, Robenin ne demek 

ktedığini gayet iyi ıanlamıştı. 
l'akat anlaınamJŞ gibi göıımerek 
90rdu: 

- - Ne demek isti:>or.qm Ro
~n!. 

- Şunu demek is tiyon'!lt. ki 
iNlıba:n!Zl!l aziz ruhu şu anda 
l~izde dol3.§In8ktad!l". Ken
ui da.ha Pındiden dcğma., bü
yüme Mısırlı attdederek o mü
fleıo.ek - MU ~P içinde kıvran-
4ınna ! Dilini :muhafaza et! 
Xoksa.. .. 

- Yoksa!.!i'oksa ne yapanıın! 
- Yoksa dilini tuttuğum 

gibi kopannm ! 
- Sende o yürek, o kuvvet 

lftr mı? 

- Hatta .seni ehcdıycn aı.ıstu
'l'W"ll.D1 da •• 

lki karı:leB, az da'ıa yumruk 
ıwnnığa, gırtlak gırtlağa gele -
~lerdi. Diğerleri vakti~ mü
dahale edip buna. meydan ver -
mediler. İkı kar<k.f arasındaki 
münakaşayı de-hal Jrn.pattılar. 

Hazreti Yu31Jf, vat-ı rnfirıa -
kaşası yfu.ilnJcn ileride mut1a· 
b bir laıvr,a ç.!:nı:sğını düşil· 
aerek: 

- Bmııdan JIODl'A "Vabn,, ke
limesini $.4ıu.uu alı.Jayalırn, 

dedi. A'kai halde birbirimix.e gi
reriz. Dawaıua hallitıi zo:ma'!'la 
bırakalım. Zaman, hakkımızda 
bayır olacalt biikmliııii ~irken • 
aldanmaz. Yandmse\•e.r -.,.ruar Oemiyeti İstanbul Şubesi pirde lstaltbal Fiyat .lltira.kabe Komisyonu dün saat 15 de Va-

Yusufun tekli&i kabul etti - .ımılataç.aildereyardmı ""kah.ramua erdumua:a kJ11* lledi)'e B Mua~'İlh B. Ahmet Kanık'ın riyaseti altuada toplamnq ve bü-
ler. &ojllama faaliyeÜlııe t.üJ6k bir hararetle devam etmek1mir. roya tntüaW edfm bul lhükir davnlan ~ edilerek ..ıKyeye 

- İçimizden birimiz eksilin- Öğreodiğinıİ7.e göre oemJ)C ııekftmbıde muanm ._ wrihnlşUr. Adliye,. wrieıı ihüki.r dava.fan a.r&8mda 'bi.thas-
ccye kadar ''Va.tan,, .kelimesini •znbbfara i.j evleri a~fır. • ;§Ullw WU'dı. 

ağzımıza almayacağız, kafamıza Bu aolerin 89htıncbın mıalrvt ,-- ~ 
ao'kmayac&gız:! . 

~~.0~:~ ~~~~~:n~b:~ :11~ ~aI~~ak ~~y~l--... M~II~f ...... l~ ..... ~t~:-:-t--1 
mek olaoa:kbr. Müracaat sahip- 1 ı 11" .ll( a aa .r;.nıınun'":a au~ü.l 

et:rafına tbplanarak tekrar ağla- leri iş evlerinde ücretle çahJjtın l 
mağa 'başladılar. F 1_ d h * ~y~vesab~P~~~~:aı~~~ ev-cala e allerde nıo-Mısırıı1ann hazırlık görmeleri fiyatla satılacaktır. Sahşhı.r • •• _ ) 

~~ta~!::u~~m:C: ~:~ de.n elde .. ccli_l.ecak_ ııası_tat şe~ri- f OT/ U Va S l fa far l fa h r ip ~ 
mürekkep büyük bir cenaze a1a- rnizde duşkünlerın hımayesıne ( 

yı meydana getirilmişti. Atlnr, tahsis olun~. edenler Cezalandzrılacak i 
develer huırlannnı:ı; arabalar 
k0'1Jlımuşlu Alaya iştirak e-t- Unı·vers·ıte Edeb·ıyat Ankara., 20 (Hususi muha- nakil vasıtnlannın dmT .. rı 1 rı-ı 
:mek imkin;m bulamayan Mısır- birimizden) -1Jillı müdafaa. nı kasten mifade edilmez r 
iuar, büyük cenaze alayım tesyi falru .. 'ıtes1· mükellefiyeti Jcanwıunun 68- !h le getirmek Sl're-tiyle 'boz 
etmek için, :gece yansmdan iti- 1\ inci maddesinin tadiline dair d ıkl rı, ,·eya bazı -ak ru.ımı 
haren eo'kaldara., yollara dökül- ilin 
mw,Jerdi. Herkee, her şey siya.h- inhidam tehlike• liyi~ ene · enl~den gcçereA dt'b: tırdi cleri, ve yahut !' 
lara. blirünmüştli. Yakup oğul- • Mecli1!, r_ıwıamesıne alının~ dek aı.it ve pa.rçalnrıru kasten 
1 . h clb. ,..,_ . . l &ıne maruz br. Layıha, kanun maddem- sakl ~ı. k . ,;,,1 k an sıya ısÇIQ gıymış er ve . b' fıkra ·r . d ayaıa.a. OllllBYOmara no -
birer siyah ata b·nrmşlerdi. Ta- görüldü :,~~~~~mnesi ::e8ı:i?;~~rraa~ san teslim_ ettikleri sabit olan-
but vazifesini gören sandığı 1.a- fıkra -·Aur: lal', bınncı fıkrada yuılı p::.ra. 
11yan arabaya on iki siyah at 'O~te Fen '"' F.d~iyat 9'"'' bi 
ıu,.ulmustu. Htt at, on ıki kar- Fıakiltt.elerlııiıı bulunduğu Zey- "Fevl<alide h:ıllerde orduca oez!lsiyle b'rlikte üç aydan 'r 
deşden birisini temsil ed'yordu. nep K3mil ıkonağı, Be~ Fen talep vukuundan sonra veya sene-ye -kadar hapis ceza uyle 
üç 1<ardeş ~enue ıar.ıba1nnın ö- Heyeti tarafından muayene e- se.fer.berlik ilinm~a- ~~t~lü- _ c:_z~~dı~:ı~.,,- _ _ _ f 
nünden, iiç kardeş arkasından, dilmiş ve binanın bir kaç yerin- ~·~<$MC=4JLOV.a1JU Zldl__,f. 
üç kardeş 'S&ğınd:ııı, üc; kardcs de vulma gelen çökimtülerin is
.de m1undan gidivorou. Araba - tinat diıutleri ile tamir '9dilıniş 
nın arkasmc!an giden iic kardeşi olmasından binadaki sikletiD 
Yakup oğullannın e.ıle -efradı; gittikçe arttığı görillmüştür. 
onlan da MıSJrhlar takıp edı - Billıassa bu ders yıbnd:ı; E
yordu. Boğazlardan hmltı lıalin- debiyat ~·e Fen Fakültelerine gi
de çıkan hıçkırıkhırcbn müth~ den t:ılcbeler pek çok oldu~'Un - · 
bir uğultu meydana gelm' ti. dan Rektürlük üst katta bir sa
Gök yüzü. a~ ni siyah bulutla1 la lonu bô!mek suretiy1e bir sınıf 
hala kapalı idi. Alay hareket e- meydana getirilmesi için Beledi
derkerı yağmur yağms.ğa b&J}la- ye Iı"'cn heyetine ıınüracaat et -
mıfb. Semayı kap1aya.n siyah miş ise de Fen heyeti .salonun 
bulutlann göz yaflan, ebedi ay- mesnedsiz olma.sınd3D inhidam 
rılık a.cısı ile yanan vnziere dö- tehlikesi olduğunu sôylc.ı.ni.ştir. 

HARP VAZiYETI 

küJüyordu. "' - Bunun ilzerine Rektörlük 1Ju 
Cenue alayı, nihayet .Erden iki f~te için_yeııi bir ~a.bul· 

nehrine varmış; öte t::ar.afa geç- mak uzere faalıyetc geçmıştir. 
miş; Atat harman.ına ulaşmııJ - • • • • • • • • • • • • • 
tı. Bur.ısı çok bliyük ve geuiı Şeker flyattarına zam 
lriı'ıeeU:=i·ı, Atat harmanına yapılmıyacak 
gelince durdu. Burarla yüksek Ankııradan bildirildiğine göre, 

Çete muharebeleri 
(B•ı 'tarafı 1 inci sayfada) 

le uyandırdığı korku. her böl
gede hamıı tedbir almıya mec
bur etmek bakmıından görece
ği işi istihfaf etmek doğru de -
ğiidir. 

Bir ikmal kolunun vurulm:ası. 
bir karargahın basılması, bir 
trenin yold<ın ç.ıkanlması gibi 
vak•alar, gerilerde kuvvet ifra
zını gerekli ıJnlar. Cepheyi zila 
düşüren her hH"eket, cephede 
çarpışmaktan çok daha mües
aıı'dir. Ufak kuvvetlerle büyuk 
basan, çetecinin hüneridir. 

şaşkmlıklar verclirdikleriıu bili
yoruz. 

Çeteci, yurd severlik hasleti- · 
ne sahip olduğu mlıdde~e .fuy
dalıdır. Her çete haı eketi de 
ka.1trole taibidir. 

Çctccı, vaziyete göre, bütün 
bir hailc kütlesi kuvvetmden is
tifade fırsatları arar. O sebep
le, hareketinin ancak vata•ıi, 
meııru bulunduğuna dair kana
atler vermeyi bir liihza. nazarda o 
uzak tut.mamalıJır. 

Çeteci. haf f silahlarla mü
cehhezdir. Tahrip \'C imha vnsı
t anna sahiptir. Sılahını ve cep 

1 - !ılalmıutpqa.da 155 ım
marah Anadolu pazan sahıüini, 
müşten1ere lastik ve şoson ol
m adığ nı ciylemi'? vfıki olan Ri
kfıyet ili rine Piyat Mürabıbe 
K::mı..:.yoııu ontrolm'l ıi dük -
lrend arı !':tuına ya arak <il 
c'fL şogon bul u.Jardır. 

2 - Çiı_;ckpazannda Avram 
Ala~fili'ye ait m "lifatura ma
fuzas 11<la anli!ıim b"r ihtikar 
cünn"ıımc<:ıhudu olmuştur. Av
ram 1917 liralık bir satış için 
371 rra ?.lmla fatura tanzlın 
ctıni.)tir. ·~Udise mahalline gi • 
d n li'iyctt l .. ürakabe kontrolör
leri mağaz nın deposunu mlihtir 
l&.11işlcrd'r. E;uçlu yakalanar&k 
adliyeye verilmiştir . 

3 - Mısır .çarşısında Mor
dıı h.ıy ile üç arkada§uun (80) 
kuruşluk naftalini 125 kuruşa 
kadnr satıtıltları haber aluıarak 
ha.1<1.armda zabıt tutulmuş ve 
suç~r t:lliycye verilmişlerdir. 

4 - Sultanhmnaıııında. Filipo 
Lcrin, dolma kalem fiyatlarında 
ihtikar yaptığından ya.kıa:Janmış
brdır. 

Yunanistanda açtlk 
faciası 

Yunanistana yiyecek m~ 
leri götüren Kurtuluş vapuru 
:avdet etmiı:ıtir. Kurtulu.cı vapuru 
ile Yunanistana gidenler, Yu
nanista.nda açlı~ ölenlerin 
günden rrunc -artmakta olduğu -
nu too· ili-le söyleme tcdirler . 

Yunan Kwl.ha.ç:.J h~r gece elli 
altım ~ imdat iRareti al.ımaktadır. 
Bunl~a miunkün olan büüin 
yardımlar yapılmalctadır. 

Makara ve pil geldi 
Di.in şehrimire l33 sandl.k 

çay, killliyetli miktarda. nişa.dır 
Ye 17000 grose maknr. ile 40 -50 
bin liralık pil E"Chnişlir. 

• Şeker bayramına tcsadilf 
gtlnlerde, işlenen feci .,. ~ 
yet nihayet meydana çıkaı:=;; 
ve katilleri yakalanarak aow
ye teslim edilmiştir. --~ 

Yapılan tahkikata naP'..AI 
bu çok fed ve tiiyler ~ 
cinayet şöyle işlenmiştir: 

Kiğiaiıı Heırlep lWyüııdlB 
seyin adın.da tıir mvlıta.r '1'!'..1ıı 
r.ınicvveJ ortalarında bazı ~ 
fa Lura eı. yası: almak ıçıu ~· 
bula gelmi§tir v.e bır la~ Jt 
ya alarak b1ı1alar.ı be~ 
rahime bıraknuştır. 

.Burulan m.Dl'a Beyo~ 
İstikW caddesiııde Altar ~ 
tımanında kapıcılık yapan aı
da3ı Haydarı ziya.ret ct.miftit• 
Hüseyın Haydarla birlildA' .. 

yoğlu Balıkpazannda. bır ~ 
tada beraber yemek yem~ 
dir. Hüseyin ba 8ll'ada ffı;.r-;,., 
ra ye.nınd!I. killliy«Ji ;..~ 
para bulunduğunu w ~ 
dan gitmeden evvel daha ~ 
öte be.ri almak niyetinde ~ .... 
ğwıu söylemJitiı:. 

Bu paranın mevcudiyeti~ 
darın kafasında ani bir ~=
dogurmut, erteBi günü~~ 
ark~ Mehmedi cie ha~ 
eylemiştir. Fikir her atisi ıç1!! 
pek ce.zib goıitnmil! ve o v-
içın bir plan ham'lıyarak Sil" 
yini öldiimleğe karar veı. •wıl' 
dir. 

Ertesi günü ~ birtil • 
te Taksimde bir gaginoda -~ 
eğlendikten .soara geoe ,.-.:-: 
Haydaı'ln odasma dön~ 
Gündüzden pek fazla ~ "' 
lan Hüseyin hemen ya~ 

lfüeeyinin derin bir uy..-,,, -
daldığını gören Haydar tablıa • 
cas;:m ('!kararak lfimeyinia ti.ıt 
lıalbine at"Ji .et.mi~, diğeri -~e_!. 
çak" a .fuJerme atılarak yaa-:; 
kala.n işi tamam!amıfbr. Katil 
ler bundan sonra ceıııedin beli01 

taş baglıyarn.k apa.rtı!Jldıl 
bodrum katında bukman kıJ1U 
ya. atmışlardı'l". 

saıle ağlama, çırpınma, döğün- son günlerde şeker buhranı -01&
me faslı başladı. Bir kısmı fer- bileceği ve şeker fiyatlarına zam 
yad ediyor, b'r kıs.'llı saçlarını yapıla.cağı hakkında lüzurnsuz 
yoluyor, bir kısmı ba"1tı ve gö~- yere telaRn dü..<;iiren bazı ha.ber
eiinü yumrtikluyordu. Ağ1ama • 1er işae edilmiştir. S:ıli.biyett.ar 
yan, döğiinmeyeıı yalnız bir ki- makamlardan alınan malfı.mata 
şi vardı. O da cansız vücutiU. Jl3.Zar.ın, böyle bir fieY kat'iyen 
mumyalruunış olduğu halde, bir yoktur. Mam1e'ketin ee.'ltcr sto
sandık içinde bı.ılunan Hazreti 1ru, her z mlllki kadar kuvvet
Yaktıptu. lidir. Şeker fabrikalarının bu se-

GeçilmeT. bir sed tesis eden 
hnsmın arkalarına dilfmek, bu
günkü par.ışutçüye müyesser 
olmlL"Jb,ır. Bir köprüyü uçur -
ma.k, bir kafileyi tepelemek çe
teci için çok defa mümkündür. 
ViKıi gerilla, kat'i netice UJ& 
rinde büyük bir tesir göstere -
mez. Fakat, gerilerde huzur
&tWuk ve cum~yetsirJik de ~
rucu ve yıpratıcıdır. Mahir bir 
çete, amacına teveccüh etmeBi
;ni bilirse, mühim işler görür. 

h nesini basiretle kullanmıv:ı - - · -, 
mecburdur. · 1 ~ p O ~~ 

Mt: ~nl mıntakalarda . erilla- 1 ~ f"Y ==,== 

Arkadaşının gelnıediğiıı~ 
.§ilphe duyan akrabası tbraJün1~ 
polise ınOracaati U7.erine pol .. 
ve adliyece tak!ba.ta gırişilnıif • 
tir. Nihayet uzun süren bit- ~· 
kikatt·ın sonra lıidisenin ıç yu· 
zü aydınlanmış ve katiller P 
ka1anmışbr. 

Kea.anlılar~ kendi toprakları- neki 90 bin tonluk rckottesi ge
nın öz çocuğu olan Hazreti Ya.- çen senelerde olduğu 'gibi bu aıe
lmbun 'Öldüğünü henüz i itme _ ırıe de halkın ihtiyadanıu kıar-
mişlerdi. Atat hamıanındaki dö- sılayacaktır • 
ğilnme ınen.ttiınini görünce hay- Sanayi umum mOdürQ 
ret ettile!'. Birbirlerine: şehrimizde 

- Bunlar ll16ll'lıllll'<iır. Her 1k 
h-~de ~n ~ ... :~ ..... '!.- -..L.-'--nd.,:,, tısat Vekaleti Sanayi U· 

• ~ vu.Y ._ uua.u~ ı -.. mum Müdürü Reşadın riyase. 
birisini kaybettılcr. bi b t ...,.ı..,.;.._.; ..... gel 

- Ölen mutlaka çok büyUk ~. ~~ ~~pamuk 
bir actamdır. ı ıa ak 

- Acaba :.:ı- k"mdı'r.,. ipliği işiyle meşgu o c tır. 
vnm Te:vzj ~lcrini.n taıWmi için bir 

-· Sa:kın Fh-a'~ olma.stn'! program ha.zııia.nmaktadır. Bu = ~~t0FiraV\lll kad T bü- program, biillin yurd tevziatın-
yük biris.i .. 

- Olen ikim olursa olsun. tıu, 
Mısırlılar iq.in f e\•lr.alaöe hiiziiıı

da esas ol caktır. 

Na.polyon, 1spanyalıbnn lbik
tıncı köy muharebelerine karşı 
ic~ bir vaz·yete düşmüştü. Ç&
te muharebelerinin prensiplerini 
talimnameler değil, müteşebbis
lerin fi'll hayata da• ,·.nan ener
jileri, zekiJ'ln, cür'~Jeri çizer. 
Günde 100 kilometre kat'eden, 
taştan taşa sıçrayan ufak çe

tecilerin muntazam birliklere 

dan bahis bir çok haberler gdi-

yor. BeH:d burada mbö ' AWae- Bo··ıge 1'! u··du··ru·· 
dıliyor. Fakat, çetecinin fi'liyat lY 
Er. hasında muvaffakıyetler E -s-
terdiğinde şüphe yo1ctur. Bu d gv J n 
kuvvetlerin müfrezeler halinue y a z 1 ı 
büyük nakliye kollarına, hatta tavzı·h ~tmez--=s.-.e 
§Clıirlere de saldırd klan anl~ı- "' 
lıyor. Bu yüzden bütün i~al 
mıntakalannda büyük ordular 
vazifcdardırlar. 

Bazı hakemler, 
pazar. maçlarında 
vaz,.f e almıyacak 

İtf Wlye dün geç v-~kte J<adsf 
et:;Se<iin kuyudan çıkar.ıl1L.1#11 

yı.lısmı ·tır. C€sed o .un ımıi 
kuyuda kaldığı ciheti.:: t.aafi1ll' 
etmiş ve :ıtfaıye efradı nraeli 1 

csmrsında masite kM.llaümak D1 a 
buriy«inde kalım'?bl'. 

Tatı kıkatı Lıiiddeiı.mwm n1a.ııı 
vinlcrinden Turgut '.)kray i:latC 
etmektedir. Hiidls.de U&Wl 

lerdea beri deı-am ude~etmkı..4 
ol:ın bir kan davasının l\m l ol 
duğu da zannec:li~r. 

DAVET 

İşgal sahası 'büyüdükçe, eın
niyet Jot'alarlnm arttırıbna31 ih
t0'\:'l.Cı da artac3.kt:ır. Ha.va yol
lan, çeteciye dai.ma açıkttr. U
Ç..ı;n. m. ... ıarobe cephesl dcrınlif-ri
ni hnsı:m hinterlandı içerileri
ne doğru geni etmişti. Tebdit, 
havadan bo:nba ve .makineli ile
dir. H Jbuki, pa şirtçü, tehdi-

İstanbul bölgesi lkden Ta - Türl Basın ~i taoıı1ıJ 
biyem lJırcktol'u i1 endun Dmın- M nt·tka.<;11 Reisi~·~: 

din iilmul daire ·'ni Lil)ilUt;;k :c 
büyütmüştür. Çeteci faaliyeti -
nin bart>in bütün sa.fba!:ı.rında 

Mınl«Sannz aJma, 'l\irlt B · 
sın Bir:iği Um• • .nt k,m,gresin 
işt'rü ru~:- .:.ı~ahhaslaı n 

lü yasdır. 
Diye sualler sorup cevaplar r

veriyorlar; fakat .ölenin k€ l iı 
peygamberleri Razı eti Yakııp 
oltluP.rnn hatrrl t.nnn b' le g,..·r
miyor1ardı. Bu büyük yasdan 
do!ayı Atı..t harmanına Abc.1 -

Anasının k1zı! .. 1\ yer yer belireceğini had' reler 
gıjsteriyor .. 

tclUll Ankarada yapılan 1sUşar c 
h ~eti ~nı:.unda.kı futbol ve 
futbol tcgnigıie alakalı hakem 
işı rı hak•nnd.uu ı;oı.;crının bır 
kı ... nı Beden ~l'cr-biycsı mecmua.--I 
sıuda int1şa.r etmı.t r~ Hakem -
le..rin ıdarcsizJigi yüziu1deıı maç
in.ı da lıadıeeler çıktıgım ve h.ı
Jiı.; n.10ııı l'!!addi menfa.at içın 
y:-.\n d ğını <ifa.de eden bu yazı, 
iı cmleıfo hoşıuıt.su1luğuıı.u do 
gurmuş ve dırekt.örd· n ta.rzıye 

grc n i. t. lcri hnıkıkıncla Yerecek· 
lcri m3 ıumntı <1inleınek ibJeı 

birlik atıkada.şhınmwn 22.11.94. 1 
cumartl'.si günU saat 14 de F. 
minönü Halkevine gelm~leri ri· 
en olunur. 

Misraim ismi 'erilmic:tir. 
Atat harmanındaki ya , lam 

yedi gün. yedi gece devam etti. 
Sekizinci günün aabalu., .cenaze 
alayı tekrar yola çıktı'. famrc 
«ar ısındaki M kpelii tnr asm • 
da .karar lnldı. Bu tarlad"1 bü rl!k 
bır JJW.ğara ' 'dı. Hazreti İbr • 
tıim. bu '1118iaray:ı, tarla ile bh
likte Hitti Eiron'dan mezar yap 
mak üzere satın almıştı. 1 t 
Hazreti Yalwp bu ınaö-araya def 
ncdilecekti. • 

Defin meıasimi de Atat h r
maııındakı meral!!im kadaT ,m
zin oldu. Cenaze ala,p, .emsali 
g&ülmcmlş bir peri§ruıhkla geri 
dönclli; Mısır yolunu tuttu. -Ar
tık ağlamıyorlardı. Ancak yü -
rcklerdelti acı, yü:ilerdeki tees
sür; ağlayış halindeki acı ve 
teessürden daha ıkuwetH ve ta
hammlilsüzdi.i. 

Yaku.p Qğulları, ba.bala.rmdan 
ılbedİ)'eD a.ynlımşlar~ lakin buna 
mukabil kimseye kavıışm8.Dllf -
la.rdı. Ya.kup da oğullarından, 
torunlarından .ebcdiy~n aynl
lllllJ; fakat buna mukabil .ecda
dına kavu§m~tu. Çünkii Haz
reti lbrahhn. · Hazreti lshak o 
m~araya defnedilmişti. Iia.zre
ti ~rahimin karısı Sara. ile 1s
kak AleyhisselAmın karım Re
bcka da orada medfundu. Haz· 
reti Y akup. kendisinden önce 
karJSl Liya'yı da a}'Jli :majaraya 

Plajda 
diler, 

seDiştller, barlarda eğelen
hagatın tadını çıkardılar 

/allat b~r gÜ'1··· 
Bir yaz gi.tnu plfıjda fonışdılar. 

&mbahaıda ısC'\-i.,.:ti\cr. Atık, Kerem 
llt.. A lının sevgisin! ço'c geçti, blr
birl rlnc yandılar, ~:akıldılar n~-
ıiıd . EJ'k k -eı. li icli. Kız toydu! 
El nı du ı den işi buyut-
1 ıcr. Kı~ geldi, ç.ıttt . Pl!ıj sat'alnrı 

otel Ye bar ih!mlcrınc dokfildil. 
G nlunu, (:1, y ı ak, sızlayarak, 

z ya ı d erek in nd ran loZJD 
sa ının her teline ~ yan, kalbi
ni onun kirp'kleriııin her 1elile ban 
çcrlenen evli ad ın, dunynsını u
nuttu. Ednden, ÇOC\l~ndan, kan
sından v.az &e~t.i. Deli, divaneye 
döudil-
tıkbahar oldu. Talliathı zen.cm 

renk ve ilco'kusu ile kendisini at
kına bUsbUtun kaptıran delikanlı
ya dairede bir gün k<qlıyı ıöster

diler. Gönül hastası aaam, hayatıa 
ilk tokadını ~ paraaz sokala 
dil&tü. 

Sefalet ba\lad.ı. B1r taraftan pa. 
rasızlık .ve ,aeçim zorJ.uiu, dlier ta
raf.tan k.alb S1ZlS1 dolikaolınuı omuz 
1arına çok altr bir 7illt halinde o
turdu. Vaktlle, e\•deki kadun bo..
yıp kendisini alması .için ,,apınacık
tan aı:layan, inliyen, güya Qlk.m o6 
betine dayanrunnyarak .1aWıara 
k~ sözıde Ajık, sözde toT, ana
sınm .tızı profesyonel ,.cana. .flh
ret, ikbal ve Jstlkbaliıı domı DWı-

.lar glbi gorunmez oldu. Nihayet bir 
1ıece Fatihin k.arnnlık sokaklarında, 
yangın harabelerinde kcndısine sı
ğınacak bir kovuk arayan Aşık dc
lilronlı, bır t ın \btünde saatlerce 
inledıl:t n s nra sabahın alaca ka
ranlığında sekız ay evvel terkettiii 

hakı'ld eşinin 'e ~'llvru unun yanı
na eski yuvasına dönmeye karar 
verdi. Ne yuzle mi, diyccekliiniz~ 
!trenç bir ytizsUzlU le, dejenere 
'bir ruhun şahlandırdığı kllstahlık
ıa.~ 

Sabahın bı.ı erken saatinde kapı-
run zili, masum çocukla masum 
anneyi uyandırdı. Sefili, dört ya-
;lllldaki masum: •Baba... Babacı
.tını!> diye yirmi beı yaılarındaki 

all, yuksek kalbli öb8r masum 
da: 
c-Ne Iyi ettin, -geldln Cahlt! Er

Jıı:eltsiı yu' anm karanlık bir zin
clandan farkı ,.ok!> diye karlıladı 
ve şunları llftve etil: 
c- Yorulmu~. Ankaradaki 

memuriyet seni bu kadar yıprattı 

tnı? 'Ostiln baljlD da to& toprak 
itinde... obll beklrlık detl1 mi? 
Bakanın )'tik, edenin ~...> 

Bu karşılama, ı;aadetle ~tin 
lkl kutbunu tekrar blrlettirdl Ha
kiki oldu,lu kadar e1!m, :feci ve 
mahkememe olan bir __.anın 
tarnıl de Wylıece kapımdı. 

defııeWrmWi.. l!!!!!!!!l!m..--..~!111191--------------~.------

ANKET 
(Daı tarafı 1 inci aayfadn) 

görüldi.ığü gibi. Verilen tmun 
ekmek yapılmayıp ta harice sa
tılması gibi, bugüne rfire a vır 
ı:ıuç telakki edilmesi lfi.zım gellr 
harekettir. Belediyece bir t.traf
tan en ağır cezalarla (nefyin lkô.· 
fi gelmedıi'.ine gör ... ) ceza aı.c ı
rı•..., ', d · er t r ftan i~tcn .an· 
lar namuslu kontrolörler cı.11 ın
da bu gibi işleri c;ok sıkı bir i.ı 
ra · nı.>e altında bulundurn· r.k 
l~.ımdır. ı 

Halka diişen 'azife de (ld mat 
buat, radyolar bunu her vakıt 
hatırlatıyor) her hangi ibtilrnr 
ha.didesi karşısında kalındığı 
vakit bonu hemen !azını gelen 
yere bıldirmek ve en <kötü huy
lanmızdan biri olan «neme la
zım) 1 terketmck. Çi.ınltü bu tc
seyyübümüzlin zaTarlı netle · 
yalnız ferdi c!nrak şa?ımnı.ı 1ı 
mUteessiT etmekle kalmaz . .A;ni 
zamanda balkın unmml menfaa
tine taallfik ettif,i kin bir yurt 
vazifesi önem ini .ile alır. 

Yalnız ı,unu ilave edeyim iJd, 
BO&Yal hadiseler içind4! en girift 
'ft en kar111ğt olan ekonomik 
meseleler, derin tetkike iht'yaç 
göst:erir meseleler Clduğu:ıdan 
ka1'91~mız ve zahiren t'· k 
sathi olarak her vakit kendlıni
ze ma.nız kalıyor gibi gördliği
nrilz bu gibi !hldi8eler. mahalli 
ve husul aebeplerine g&-e ılaba 
derin ve etraflı tetkike i!ıtiyaç 
glRterir .. 

İ8lCln-lcr' .ıe Vt'.Sıle Olmuştur. r ~ 

Di.ın ak am böl~e merkezinde y - Sa b hl 
topla:ıwı Jıal:cmlci·e h&Jtooı ko- en 1 a 
mıLc ı rur..a.'iiıırlan Mustıh vazıy~ti ~""~ ~ 
~ılı etınış, Fcl'iduu I iı !n~ldnı AEOrJE nEtJELl ""' 
Le n ilen hak:ırct l~ıclıgı ıddıa 
edıh.:ıı yazı U1.crmd c. aı.Jı TOrkl.)• li'lflebl 

bir .k ıu na y.apmışur. Nrtice- SENELiK 1"° l(t',f. :1100 ~ ..... 
•• • 1 .... d • h kemlcrdc bu sözün hüs- 6 AYLlt< 

uiıııı}ctle saıicd Jdi~.i.nc- oaır bır 3 A"LIK 400• WI• 
it nant hasıl olı uı:rt.uı·. Yalruz ı ı11YLtK 1SO • MID :. 

bu J•azı mün~tilc spor eflci.n 
umumi~· simle do~an m nfi dıi

-TAKViM 
!JÜnce ,. ka aatlcrıin izalesi jçin KaQm 14 GÜN 125 AY .11İ 
hu.!wmıcr F-eridun Diıimtekiuin 
mtuıtc:~r bir yazı ile J adlııenin 1----ı 21 - -, 
tavzih ve tekzibini ictcmişllX • 1360 1357 
diı-. ~ yet bı. ta' zih "' teJ<zib Zlı.l!DE 2~ TMf .. ll .1 · 
cu>nart l}'C kndnr ya!_ll1ma~a ~ "T' ra 
ba;ı;ı hakemlerimiz pazar maç. 1 8 
Jaıında vazife almayıc .. klardı:. 1941 

Kasaplık hayvan
ları satıgorlarnuf 

C U 1.1A 
Gv'"'f ~ 4kı...t 

~.OIJ 1.13 9.45 a..r 
6.55 12.'lO 14.!ll Vadi 

~kpm 
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bit edilmekte ol lllb'ur.u. ;:.mln.
rm eiddetle tccriJe oJunacağmı } 
söylESnistil'. 

Ga::ctcı. uc .aıöndoz~ca va~iar 

.r. "tS c:!'lsin .dil..ı.e&in b4ie ol-.ı-
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Amer· a Vişi 

511 defa S azam, "90,; yıl muammer Yeni ay· , erfi i!e mÜnasebatı
lıiıuş Koca Sinan Paşa ar·s gözlerini ve akiller yapıldılnı kes·yor mu? 
fani ünyaya kapadığı zaman arka- Ankara, 20 <Hu.sus! Muhabi-I • 

lir s 
-o--

Kömür ma e nci· 
• • • 

erı ın grevı 

büy .. yor da .. t • b• t b ; k t riniizden) - Dahiliye Vekale-- V"' .d • f• • 
& m ı ır ~erve u '? m~ ı • tinde yeniden bazı değişiklilcJcr Şi e ı se ırın v•gton. 20 ca..a.> - Çelik 

sanayiine bağlı lkömür maden
lerinin grevi, dün diğer maden -
lerde bUyü.k mikyasta bir tesa -
nüd grevi çıkmasına sebep ol
mu.5tur. 

ll servet en padişa ın hazınesı e ~~ılmıştır. Bunları sırasilc bil-

dı? dırıyorunı: 
raporu 

b eklen iy or ne er a l D ... Tefti§ Heyeti Reisi Haydar 
Vekalet MUsteşar Muavinliğine, 
Rize Valisi Hilsnil Dahiliye Tef
tiş Heyeti Reisliğine tayin edil
miş ve Manisa vilAyeti idare he
yeti nzasındn.n Sezai görülen tu
zum üzerine Vekalet emrine alın 
mıştır. Kiği Kaymakamı Ab -
dullah Pazarcık Kaymakamlı
ğına, Pa?.a.rcık Kaymakamı E
rip Karlıova Ka~'lllakttmlığına, 
l~ırklareli Valisi llıs.-ın Mülkiye 

' Yazan: TARIHMEN 1 
(} tarihinde entrika,. S inan paşa., yo ~ 

lariyle olduğu kadar ser- evvel s n r a. y n bol k& 
ıı!:.iht.isa.nıiyle de derin bir seden atıp tuttu. "Tebriz,, i fetlı 
;:ııaaıuş olan \\!7.İr, Sin:.ın edeceğini vii.detti. Pak t manev-

~ı 9 2 y1lında üçü.ncü .Mu- ra ve sahte Qıücımıla.rla vakit 
...., ~bası sarlıoş Selimin ye- ! g~ektcn başka bir şey yap

talı:tıa: cfilıls ettij;ri zarruın llD3.<lı • 

0 veziri idi. ı Sa:rn.ya gelince Padişah b~-
~~~~e\Tin "Nnzı:rlnr Meclisi,, ta. llıiç kimse sefer işleriyle 
:.:i~~ olan Kubbei hümayun j1 meşgul bile değildi. Hlinkar ellı 
· :--cr:z:aındem ~xıslama.k şarti- bes gün sürccak Sl'ırii hibnaytın 
'.ı~ vezirden teşekkül ederdi. hazırlı'klariyle ro.eşguldii. Sinan 
.:-<~dan sonra i.sgal ettik· p:ış_'\ bu haberi alınc- orduyu 
.lllO\'ki sırnslle ":ikinci vezir", dü.:pn...<ı.n karışsında kumandan-

' ek v~,, ünvaniyle anılan sız bırakıp: 
r~el:!ilcr r.a:ııw:ıcni~ ~~- - Bazı ifad:ılıın vnr! diye 
t._( göre devlet. işlcrnn mu- 1.stnnbulıt gcldi ve ıxışa. lrandan 
ı ~ ederler, padış:ıh da kn- 1 bir elçi getiııtmiş ve p ... dil}ah3. l

._..,, 11.rkasuıdan mil7.akereleıi nı.nm sulh istida ettifrini bildir· 
..... ~ o t misti. Halbuki acem elcisi sulh 

~lrJ.ı;te Sinan Paşa, Üçüncü Mu- dilenmek için gelmiş dd'ildi Pa
l tahta çıktlğı v.ı.kit Kn'bbei dişıh Slırü hümayun hazırlık
~~Y\ında altıncı vezir idi. Ya- lariylt• ırn.cşgul dünyayı görecek 
~ii:nı.en neferi gibi lbir ııey. lbir halde değildi. Dil.}IIl'an kar
~--~ Sinan pışu, ne kadar Şl311.1daki Grduda bu sulh şayia
~illıcalı iso o 4mdar da güzel l:ı.rı yayılınca. asker: 
İfa llş\ırdu. 'I1a:rthçi merhum - 1stanbulda sfır var imiş 
~~ilah ef~. tii.~ri V~· sulh olmuş!.. diye dağtlmıj-~ 
t~....,. 'ıkuvveı ;nutkiyesı,, ıle . 
~Utdu. Fakat sadarnt ıınev- basladı. Bımz sonra. her yalan 
ta· e Solmllu l.Le!ı.met P:l.:.~ gibi Sinan paEFUUn yalanı da 
lt~erçekten hl!.yilk bir ~vlcl. meydana çıktı, sadaretten azle
~ bultmdugundan Sınan dilerek Malknradaki çüüiğine 

a. pek ileriye gidemiyor, da- sürüldü. 
Ilı Ziyade istikbal için hm'.lrl:ı-

Orciu. 
il( li\kat bir gün biiyük Solml-1 
~ ~ günlük Lc;lerle mcş
lii •ken "divane kıWdı bir sipa-1 
~.ı_~zuntusu,, ta.rnfından sui
\ı~ uğrayrp şohid e<.lfiince ve 
~ ımevkihıo ikinci vezir j 
h .. Cd p~a g~cc Sinan pa- 1 
~~~yete geçmek zamanının 

1 -~ ol_duğı.ı.nu anlndL 
~ Ç~cil Murad zaten sefa.'lu.
~-l' ~~ün, korko.k, mütereddit 

* S inan paşa azilden, su.kut-
twı yılacn.k bir t abiatt:n 

<lt:ğildı.O, na.halline sarf-Odilecck 
ç;ı çil filoriler saye..•inde yüksel
menin daima mümkün oldl4,°'1 
kanaatinde idi. Nitclrim Üçün
cü Murad ve Üçüncü Mehmet 
devrinde mebzul entrikası mu
ıaz?.am serveti sayesinde ta
mam beş dcfn sa~ığa yük 
selmeğe muvaffak oldu. Her 
azlinde Ma.lka.ratl ki çütliğine 
sürülür, fakat ne yapıpı ya.}>Iµ', 
sadareti kaıp:ırdı. 

Tuhaftır ki en küçük ve su
dan sebeplerle vezirlerin kafa
ları koparıldığı bir devirde Si
ruın paşa lıiyanet derecesine 
varan muvaifakıyeLc;izliıkleıine, 

(Sonu sayfn 4 sütun 3 do) 

~
i'-~Umdardı. Devlet umuru 
~~ ca.riyeleı · ı, cnıJıil lıarema
~ elinde knlmıştı. Türk 
~llsu bitip tükenmek ıı:<fir 
~ Y. n uzun şark sef erlenyle 
'i ~ iken padişah ibirbiri pe
ti Sıra dUny.c.ya gelEm şehznde-le
t/l doğum enlil:lerlylc me..,qgul 
.,:or, haftalarca devam eden j 
~- ru hümayun,, lardan lraşka -~~ıcs:ıa~:ıı::r.21-En"ll~9"'ıı::-Cll 
;r §ey dU.cdinmiyOTdu . • 

ti ~~ekcttc riişvet rczaletl~ Jap nuada dıyet 
ll'1. ... "'Jlamış, devlet munsa:pkırı J 

~alıru~~1~ın:~m~~~ meclisinde bir hadise 
tt.:;ıse değiştırir gibi oodr..ızaım 
h ban ediyor, TaplmpL saı'll.yınm ı ( tnmfı 1 bıcl yfu.da) 
t:~ dnircs.indc kayna.ya.n ent- rniş -bir nutuk dinle111eğe hazır
~''<: f~d ta.za.nının scrpin-ı l:ınıyordu. Hatip hüklıcrıetin si
<loı binbır kola~ A:ıa- ya.setini tenkıdo başlayınca. mcc 
l,~ ~!Jllun en \17.ak vilayelerıne r . b .. vük b" b • t J • .., 1 
~ yayılıyordu. 1 ısı u_ ır a:yre ,_,,p a.mış. 
CıJ. Bu riiş\·et. entrika, desise ve tır Saltanat makamına müza -

Yüzlü politika devri Sinan 
~ arayıp da bulamadığı 
~!;__hava idi. Bin!ıenalcyh bii
tt-.':ı: srotullu {jciıid dür:iip Alı
--~ p~ Sadrazam ohmc.<ı. Si-, 
~ p.:ışa "ıkuvvci nutldyesine is
f llıad edereis,, yeni sadrazruru ' 
lr!luşbrdı ve :.rlc sera!::kerliğini 
en~o tevcih ott..irdi. 1 

C'd 81Il8:n. pa..r;ı bir orduyu idru e 
~ .. e~ c.sk.cri ıncziyetlerdro 
,~~~yen mahrumdu. Olıun biri
~ düşüncesi bir a.n evvel ne 
l'apıp yapıra.k .sadrazamlık 
llıEn•kii.ne kavuşmaktı. 
b1 Na:za.ruıdn. serdarlık kenclisı-

sadaretc ~:ı.k bir 
~ananı.aktan ~ka b·r sey de
g,ldi. Nitekim sadareti elde <:t
l.tıckto gecikmedi .. 

- Affede1-ı:iniz, kimi anyor-' 
'nınuz a~aba? 

1 
biye sordu. Şevket, yorgun

Uktan değil, heyecandan atun 
kalbini tes.l{in için bir lfılıza du-

1 l"<tr:ık: 

- Pardooı.. Affedersiniz kü-

t
ftk hanım... kııni arıyorsa? 

ğrusu sUi bulunca kimseyi a
r nuyonım. 
.. Genç kn.dın, küçük hruıım 

\1 tüne gülıl'1. Bellıld bu toy 
el li1mniı üzerinde husule gctirr ~ tes..rden ve onun biraz şaş-
:...:ı t:cıvnndruı memnun olmu§'ı.U. 

t:,. ~. U'LUn boylu, yakışıklı bir 
f tla:ıiı.. Ayni zamanda biraz eh 
r,af ve toy görünüyordu. Bu 
G.aıflı:k ekseriya iyi ahlfı.lm, temiz 
~iyeye delil.lct etmez mi? Ka
"l.l.llbrın bir erkekte nrnd.Gilan 
~'l_ bUyiik mezi~ etler de bunlar
'41f'. Gazel olı;un, iyi ~ı.hlıiklı ol
~- Amma gfızcl C1tup da kötü 
~~ylu olacaJu..ı. güzel olmasın 
~ huyu iyi olsun .. 
~nç bdın Şev~te uzunu

.lt?ıı htc.kb\rta.n sonra: 
- -~ küçUk bey, belde-

heret teşekkülüne mensup me
buslar acele bir toplantı yap -
mışb r ve hatibi intihap divanı- 1 na vcrmcği karnrlnştırmıslar -
dır. ı 

Akşaınıa doğru mebus, Miya- 1 

zawa'nm istifaya ve meclis 
huzW'Ulldn. resmen tar7Jye ver
meğe davet edildiği öğrenilmiş 
tir. 

mı:bul divanı aza.lan kendile-
rini bu hadiseden mes'ul saya -
rak, hep:;i birlikte divandan is
tüa etmişlerdir. 

Nutkuıı metni resmi zabıtlar
dan ~ıkaı ılmış ve t&nrunen san
süre tabı tutulmu.>tur. 

dıgiıniz bir mi .. afir vardı. Mira· 
lay Abidin beyin ~eğcııi... 

Şevket ham.en heyeo:mla a
tıldı: 

- Evet, evet.. Şcvlcet bende
niz ... Bcrum ef endiın.. Siz de 
galiba Müzeyyen ha.ru.mefcndi
siniz •.. 
-Hayır Şevket bey, ben 

dol:tor İrfan pasanın ze-vcesi
yim .. 

- Y n ! Deınok ki İrfan pa
l)a hnretleri evlidir. Siz de ıe
f1kalarısıruz ha ! . 

Şevketin teessürle hayret a
rasında öyle bir hali varclı ki 
genç kadın - yaıni Na:?.li lıa
ıum - gülmemek için kendini wr 
tutuyordu .• Acaba İrfan r.u ;a 
da genç mi idi? Çiinkü .karşısın
daki kadın nihayet yirmi, yirmi 
iki yaşında kadar bir şeydi. De
mek ki Müzeyyen daha ela genç .. 
Bu onun yeng~ olduğuna. gö
re.... Marıımafih Şevket bir tür 
lü işin içinden çıkanuyarak ken
eli kendine: 

- Hele biraz sabırlı olalım ·
Sooırn hükmUnıü2Jil vcrhiz! de
di .Eğer Müzeyyen bundmı da-

Başmfüettişliğine, Mülkiye Mü
fettişi Basri Konya idare heyeti 
azalığına, Mülkiye B:ısmüfettişi 
Agılh ~fonisa idn.re heyeti aza
lığına, SivriWsar lfaymakamı 
Rüştü Samsun Vali muavinliği
ne, Tarih, Coğrafya öğretmen
lerinden Taliıt Mümtaz Diynr
bakır Maarif Müdiirlüğüne na
kil ve tayin edilmişlerdir. 

--...... »oıN>ı:t:---

General V0ygand 
(Bcış tarafı 1 iiıtidt:) 

mek üzere Viı..-hy'den ayrılınuş
tır. 

V aşingtoll\'la kanaat 
Va.5i~oton, 20 (n.a.) - Dip

loma.tik mah::ıfilde nlımuı malfı -
ana.ta göre Gen •rnl W eygand 
Afriknda i.'gal ettiği her iki 
mevkiclen de nzledilm.iştir. Bu 
tedbir, Vichy ile N.nziler "Srnsın
da da.ha. sıkı bir işbirliğine doğ
ru atılmış bir adım sayılmak
tadır. 

Hariciye Nezareti erkit.nı bu 
bususda hiç.bir malf.ı.mat aJın -
madığını ve Viohy'deki Birle§ik 
.Acn:erika büyük elçisinin ro:poru
nun beklenmekte olduğunu ooy
lmniştir. 

Gmıeral Juiıı 
Vichy, 20 (a.a.) - Dün sa

bah Vichy'dt"n aynlnuş olan Ce
z:ıyir !kmTVetleri baş.1tu:nmndmı 
General Juin C?.ayirc gelmiştir. 

Fransa sefiri 
Vichy, 20 (a.n.) - İşgal al

tında.ki (l..I'il.Zİ.de Fransa sefiri 
oLın de Bf"\!ıon, Vichy'yc gel
miştir. Mumaileyh bu anb:ı-h tbag 
vekil ımuavini Amiral Darlan 
tarafından :kabul edilınlı tir. 

Geırernr m ajı 
Vichy, 20 tn.a.) - GGl.Pral 

Weygand, t.ek i de sevki münn
oobetiyle Afrikada.ki yf.füc:-ek 
komiserle.re ve Ft ansız uınwni 
valililerin hitap cdPn bir mesa
jında, maresnlin etrafmdtı. dal
ma daha sıkı bir hale gelen itti-1 
hadın delili a:y<! tavsif ettiği 
fedakar mcs'.li arkadaşJaığın -
dan dolayı şUkr:ınlarım bildir
miı:;tir. 

General, bu devlet mcmurla
nru, dürüstlükt.eıı ve dısiµlindcn 
hiçbir zaman aynlııuınınğa da
vet etınif}tir. 

Türkçe sözlü Arnpça ş::ırkılı 

Buyuk Hayat ve Aşk ıomnnının 

sinemasında gordil~ı.i f \ luıllide 
raı;bet h;ıscbıylc 

Bir hafta daha . 
gösferilscekfi r 

Vaşingtan, 20 (a..a.) - Bir
leşik .Amerika hükflmeti, Fran 
sanın Almanya ile da.ha Sllo b~ 
işbirliğine meyletmekte olduğu
nu gösteren emarelerin mevcu
diyetinden dolayı Amerika ile 
Vichy arasıncla:ki münaseııcUen 
yemden tetltı!< etmek mecburi -
yetini duyduğunu Vichy'ye bil
dirmiştir. 

lyi malumat tı.lan rna.hafi4 çar 
ŞtJmba günü, hnriciye rnüste -
şan Sümı.ı0r W elles tarafından 
Vıchy buyuk elçisi l:lcnrı lin
ye' e bu mesele. hnkJnnda yapı
lan tcbliğ"atm, diplomatik müna
sebetlerın kesilmesi imkWunı ih
tiva ettiğini de ileri sürmek-le -
dir. 

Vichy nezdindoki Amerika 
büyıük elçisi Aııniral Leahy'nin 
raporu gelince dn.lıa kat'i mahi
yette harekete geçilooeı:ti ta.h
mm edılmektcdir. Amıralin ra
porunun ~bugün alınması beklen
mektedir. Amiral I.eahy, düu u
zwı müddet ınaı'e§a.l Peten ile 
görüşmüştür. 

~ 

Başkomiserlar arasında 
yapılan değışik l i Kıer 
Emniyet ;İşleri Umum Müdilr

lüğü baş komiserler arasında 
yeniden bazı dcğışikler yapmı!T 
tır. Bu d~rişiklikleri yv.ıyoı z: 
Agrıdan Celal Erhun Izmıro, 

Erzurumdan HUseym D ğll lı;. 
t:ınbula, lstanbuldnn Ali Nazmi 
Kural Sinoptı., 1stanbuldan H. 
Mahir Tunçel !faraşa, lstanbul -
dan Ö. Huıiısi Sayın Buıgole, 
lsta.nbuld:ın Rnşit Algun J.z.ımre, 
Dıya.rb:ı.lordan Hid.ı.yet Diuç 
Srunswıa, Bmgöldcn &ılih Çu -
buKçu Aydınu, Kayseri<lcn J:i'ey
zi B.ngölclağ Gru-.ıautcpe, ıçeıacn 
l. Hilmi Orhun !stanbul:ı., Hnrwı l 
Haysoy Kayscriye, Aydından 

Zühtü Dikilitaş İstanbula, Sam
nunda.n Osman Nuri Akyüz Di -
ynrbakıra, Seyhandan H. Avni 
Tüzün Erzuru.ma, İzmirdcn İh
san Dener Ağnya, lzınlı den 1 
Mustafa Geçer lçcic, İstanbul
dan Salfilıattin Güner Merkeze l 
nakledilınişlerdır. 

TÜR 'iVE c· 
z·RAAT 

Pensllvanyadaı. Kentuclcy'de 
ve Virjiniya'da en az 137 maden 
kapalıqır. Pensilvanyada grev -
cilerin adedi 22 bin kadar tah -
min edilmekte lir. htf1....al gün
de 100 bin tonu aşan bir eksik
lik göstermiştir. ırjinya'da 30 
bin grev·d sayılın.tş, bur.ada is
tihsal ı;untle 150 bm 'OOn nispe
tinde azalmıştır, 

Reis H.uzvelt, şimdi vukua 
gelmek tehdidini gösteren de-
1111 iryolları müstaiıdcm1erinin 

grevine mfuıi olnıağa çalışm k 
tadır. 

•••9' 
Bir hizmetçi kız 
balkondan dOştü 

Dün Taksimde ferdi bir kaza 
olmuştur. Talımhnne meydanuı

da Lan.ı.3.rtin caddesinde Birol 
apartllnanmdrı. hizmetçilik ya
p:m Caya sabah saat 8 de te-
m~zliğe başla:m.ış ve halıları sille 
:ır..k için balkona çıkmıştır. Ca

ya balkonda halıları silkerken 
balkonıın köşe demiri istinad 
ycrle.rinden kopmu~ Caya bal
kon parmakhgıylc birlikte on 
iki metre yüksa..;:likten dü;mfiş 
tür. Vücudunun muhtelif yeri~ 
ıinden tehlikeli surette yarala
nan Caya baygın bir hnkle 
Beyoğlu hastahanesine kalduıl
mı,.c:sa da biraz sonra. ölmiışttfr. 

ırakta Fransız diplomat-
ları geri çağırıidı 

Viclıy, 20 (a.a.) - Alınan bir 
habere göre, Irak hiiHUnıeti, 

li"rnnsa ile diplO!ll~tik milmı..se.

betlerini kesmiştir. Vjchy'deki 
Irak elçisi perşembe sah .... hı 
!<)·ansa. hariciye nezareti proto
kol müdürünü zi) aretie · hükü
m ':tinin ou ka.ro.rını bıldırmiş -
tir. 

İra.k hükümetinin aldığı bu 
tedbd'e mukabil B •rdaddald 
Frnnsız işgüderi ile Musuldaki 
l<"'ransız konsolosu gW"j ~"rıl
mışlaı-dır. 

K~ Wilı1: 1888. - Scmıaycs!. ıov.000.000 '!'ürk lirım. 
Aians cdcdl: 265 

Zlraf ve Tlcırt her nevi banka nuamelcl•rl, 
Para birikti" nısro 2aeoo lira ikramiye vcrivor. 

Ziraat B:uıhasındo kUnıbaro.b ve ınoansa wsarnlf hcsablannda en 
8% 50 lirası bulu:ıanl:ıra ~cncdc ~ defa teklleı-t'k kur'e ile ~ 
p!Ana göre ikramiye da~l..'4cnktır 

4 a dad 1.COO Liralık 4.QOO 
4 ll 500 ll 2.000 

Lira lı' 100 adod 
:il 120 • 

60 Llrallk 
40 • 

4 ll 250 ll ı .000 
• 100 • 4.000 

: 11160 • • 

Çeviren: BEHÇET S AFA Tefr.ika No. 8 

ha genç ve hele daha da güzclsc diller. Şevket arada bir bafjını 1 ırmrhafaza ed®ihnek v ona 
İı fa.n paşının atö~ünde ŞİnKli- Çevirip bu yanı ba.5ındaki kadını kendini sevdirmek için daha ~...Ş 
lik bir çift ımclck var, demek- görmek isted1kçe onun dı koo- ı ka ~yler 13.zım, zeka Hizmı, hı· 
tir. Bir çift melek bu köşkün dil:iini sfuili.iğünü &.."ZW daha cclik 15.zım .. B:ıkalıın İrfan pn
benim için bir müddet cennet çok hcyecanlll.Illyordu. Hele bir ş;:ı. hazretlerinde bu meziyetlcr-
olmasına. kfı.fidir. 8l'a hiç münasebeti yokken göz den eser var mı? 

Nazlı Hanım Şevketi kooa- göze gelince Şevket ıkendindeil Şevket bru;.1lll kaJdırıntı.:l alt-
sınm yruuna götürmek istediği- o kadar cesaret hissetti ki hu-
ni bildirdi: ra<.ıı \-abancı bir yer ve ibir balı- rnı5ıııda, bellii de geçkin koca 

- Paşa h:ızretleri sizi dört çc olılınsayclı kadım. derhal sa- göbekli ve kırmızı yüzlü bır a-
go .. zle bekli"·orıar. Görünce n&>k rılacaktı. l"a!kat o sırada Nazlı da:n gördü. Ahmet dangnlagı-

,, ı·~ hanını.· nin "Kumuz ~a.,, sözünü hı:ıbr-
sevineceklerdir. Bölki Müzey- lad 

d ı h tl 
ı. 

yen e om.dadır!. - ste paşa a.zrc eri!. Tıraşsız snG\alının sn bnda 
Müzeyyen derken genç ıkn. - Dedi de Şevket dalgınlıktan solunda bir çok sivilceler, 'eıı ri 

dın Şevkete mAnidar baktı ve uyandı. İçinden: mosmor bir ru:kım.. Şf:.vk t gill
hafifçe gülclil. Şevket bu gülüş- - Bir kere de şu mes'ut p.ışa mem k için kendini güç zaptet
tcki manav:ı arilavnmadı. Hattfı hazretlerini görelim! dedi .. Bu ti. I<\ikat bu manzara onda gi7Ji 
biraz ıalayİı bir ğüıüş gibi gel- r güzel ve bu kadar SC\imli bir mcım.nuniyet de husul getir-
diği için anlayamadı. ur kadına sahip olmak için bel- mişti ki sebebini takdir etın 

Kumlu yolda yun yuna yürU- ki pş olmak ikllfidir amma onu güç d Jildir. Nazlı hanım 001_ 

-o-

Biı· t alyan ikl 
Alman gemisi 

batınldı 
Londra, 20 (n.a.) - İngiliz 

amiralliğinin tebliği: 
Denizaltılarımız Akdenizdc 

düşmanın ia.<;te gemilerine karşı 
muvn.ffakiyetle neticelenen yeni 
taarruzlarda bulunmuşlnrdır. 

Tampico ismindeki 4.958 t:C\n
l uk İtalyan petrol gemisi tor -
plllenmiş ve ciddi hasara uğra -
tıl.mıştır. Biraz sonra bu vapu
nm suallere gömüldii~ gönıl
müştür. 1 yicc yüklenmiş olan 
orta tonajda bir Alman inşe var 
puru iki refakat genisinin hi-, 
ma.yesinde cenuba doğru gider -
kcn torp;tcnmL5 ve hemen mu -
hal·kak olarak babnlmıştır. P..e 
f nkat gemilerinden birine isa -, 
bet va.ki olduğu P-.. rlilmUştür. 

Petrol t.a.'1dığı uı.nnedilcn bir 
vapur da top ateşile alevler için 
de bırakılmıştır. 

• ]lava akrnları 

Londra., 20 (a.a.) - İngiltere 
hava ve iç emniyet nezaretinin 
pcrı;em be sabahı tebliği : 1 

Dün gece ilk saatlerde yalnız 
bir düşman tayyaresi, İngiltere 
sahillerinin iki ııoktasına bom
balar atnnştır. Bunlardan biri 
c::enup dv ~ya..· diğ-cri de cenup 

Türk mamulatı ta~yare· 
lere kavuşuyoruz 

~ ---0-

Ya;tan: A. C. SARAÇOôLrft 

T tlrık t..ınınm havnlanm. 
lro:nıyac:Jık t.a.yyarclcrJ... 

miziıı artık Tnıik fşçb1 taro.fuı.. 
dan ıbir TUrk fubrikasmda y;,,.I 
pılabllmesi )"Olundnı ilk hayırh 
dmı atıldı. Bunu .Etime.;'ud'dakl 
Hava Kıınımuruı ait atın 
bir fabrika hnline geldiğini bil
diren aj:uıs lınbeıinden. ~ 
mişı buJ.mmyortm. 

Ayni haber bu fabın.:rı!ldeı 
olaraik mektep tayYc:relerinln 
serf halinde yapılacağını vo m°"' 
tör yapmak ttzere de bir f.abrt.. 
kanın kımılncağmı miljdela.. 
UEktedir. 

* Geçen gün bilgisine ve ~rgil-
sür.e inandığımız bir zat lı$bı
hal kabilinden şunları söyluyor
du: 

- llaıı:> usulleri t:ımamiyl~ 
değişti. Bundan sonra her miJ. 
let k<.'ndı. i.1,y,Y11.resini, kendi~ 
ikını bh-.zat yapmak mecburiye
tindedir. Hatta petrol kJ.ynak
hrındnn malınım bir ülk~n 
ma'kineli harp wsıtnlan rlevrin.
de harp etmesine~ var mı?. 
Hüliısa istikb:ıJde an,. bütün 
harp mahonesini mılli fabrika
brındn tedarike muktedir mil
letl ~harp edebileceklerdir . ., 

Bu i · b. relik an.n.tlarımı
r.ın milli ellerden çıkması habt> 
nni şükr.w1& .karşı\amak icap 
eder. 

batıya e.blnuştır. Ölü ve yaralı 'l!!m~ ..... ~~~~~~!!"""'~~'!!!=s!ll 

olmamışbr. l<""akat batı cenu - R!•sı~ir 1t·ı..- ·ır·y r 
bunda hafif baz.ı hasar vardır. U· U IJ U 

liby da~i İngiliz 
t rruz 

(Bcışı 1 incide) 
Times, muhnrobcnin ~k cid

di olduğunu, hazırlıkla.nn dik -
kat ve itina ile yapıldıJhru yı ~ 
makta, İııgilizlerin za;f;eri ka
z!Lnma.ğa nzınetmiş olduklarını 
telxırUz ettirr-1 ekb>dir. 

ımsuııa 
İngilli: umumi taarnızunun 

başlad!ğı haberi, Mısırda bü
vük bir boyecan uyandınnışt.ır. 
Lı"iliz kıt'.ııJannın ayl<>:rdan~ 
ri bekledikten sonra büyük bir 
şevk ve h"yccan içinde harekata 
i~t:rak ettikleri haber verilmek
tedir. 

İtalyanlara göre 
Roma, 20 {n.a. )ı- - 536 mı

m ralı t,,bli~e göre. Şarki Afri
kada C'n:mdarm birkaç nokta -
sın<la İı4,oil izlerin <!ep.heyi ~ 
ma.k için ya.ptrklım tcşobbüsler 
a.Jtiın .kalmıştır. Marına.rih.-te İn
gilizler fecir v:ıkti l talynn zırh
lı kı.ıvvetlcrine taarruz etnıisler
dir_ Mulurebe 150 kilometrelik 
bir cephede devam etmckte<lir. 

Alman tebliifine göre, ~m:ı.U 
Afriknda iki günd"n beri ke.'? -
fedilmis olan ve Sidi - Ömer'in 
cenubunda ve cenubu garbisinde 
hazırlıl la.r yapan İngiliz lruv -
vctleri 18 Sonteşrinde Tobnık 

i"tikrunetinde bir ileri hareke -
tine geçmi .Ierse de yapılan mu
kabil taanıızlar nct:icesind<> öcr 
hal geJi PÜ kilrtülmüslcrdir. ln
~i::l,..r nğır zayiatn u:?'ramıştır. 
Bir çok tank tahrip edilmiştir. 

_,,,,__ H 1 B 1 t; 1 -..mas=._ 
küçük haberler 

* Slokholm - Rcsmt bir Uıtntis
tiğe göre, lsveç, muharcbcn:n başın
danbcri 25 Sonf rşrin t::ırihinc kndar 
topyekün 280.CJ;O tonıllıloyu geçen 
107 ticaret ccrnisl kaybclmistir. * Ottaw:ı ·- Vnsinetondaki lngilız 
b ıyuk eh i Lord HaUoıks llin bu-
r .. d.; şu bc~.on;.ıtta bulunmuştur: j 

<Kaııncblı tay)Jrecilcrin sayısı, en 
gc.-ç bu yıl &onund:ı. bir piyade' tüme
l 1 lik~ na mu:ıdil gclmlş buluruı
caktıu 

smı srtsmı lüzum.un.dan fada 
yükselterek : 

..._ P:l§an:ı, dedi, işte Şevk.ot 
bey! .. 

İrfan paşa e1in4ekıi çiviyi 
bir tarafa bını.k-u,,} 'zünü mm 
bir çorb_ kUscs.i yuvarl:ıklığına 
ÇC\·~n bir tebcssiimle: 

- Oh, oh •. Hcle gelebildin de-
1".ltm:ılı !. 

Dıye.rek elini uzattı. Şevket 
bu iri paımak.l:ın biraz İğrt:ne
rok ôptU. 

-- Gel ha.kal un, n d seni 
öpey.;111 •• Hl şöyle!.. Tum on 
beş gUndtlr seni bekliyorum. 
Dayu.u pek severit:n.. Senden 
çok bah:;etti. Doğrusunu söyl~ 
Y yiın: Çapkınlığından .~ 
y k:ı silkiyor. Amma ne olur
m~: Seuin yn:;mda. bir ad.ım 
ç p 1n o' az mı? Va.ktiyl ken
disi ı: k mi uslu idi? 

Şevket, bu odun gibi p rmak
ların arasında pmınaklar.ının 
lnvrılmasına, sanclınaya, ku
caklanmaya. gih"' tahnmmiıl etti. 
J."'nkat nsıl tahammül edil mi
yen onun çenesi idi. Muttasıl 
söylüyordu: 

(Il:ı...<rt:ır.ıfı 1 ind. y! ) 
tebliğinin bir ilavesinde şöy 

denilmclrtedir: 
"Kcrç bazı stratejik sebepl~ 

le Sovyet kıtnln tarafından tah
liye edılıniştir. Kerç için yapılan 
ınuhare erde Almanlar 20 bin 
zabit, kilçük zabit ve nefer, 130 
t.ank, 200 toD, cephane yüklil 
1100 kamyon ve 4-0 tayyare kay 
t>P.tmişJerdir. 

Moskov 20 (a.a.) - Tasa 
ajanm bildiriyor: 

l"ınmda, Ruslar birbirini mft
tea!op kuvvetli darbeler vuru -
yorJar. Almanla.r, büyük sev -
kiılccyşi kıymeti olan tepel~ -
den aUlmışlardır. SOvyet lruv -
ve<Jeri, düşmıını mevzile.nm 
tt:rkc ve geride yeni haUars. ço
kilmeğe mecbur e~t.r. 

T '!I' oormcmch için 
\foskova., 20 (a.a..) - HUkü

mPtın gazetesi olan 1zvcstia'ya 
gön- Almanlar dünkü çarşamba 
g:mii Tuln. istikametinde salı gü
nü b:ışladılrlar.ı t:ı:ırrum devanı 
etmişlerdir. Almanlar burnc 
bir zırhlı fırka ile iki piy.ı. 's 
fırkası tahşit etmişlerdir. "D,, 
ve ''B,. bölgelerinde bilhassa 
şi<ldetli bir muluu be inki d. 
mektcdir. Vaziyet burada va
himrlir. Almanlar diin 'l\ıla'va. 
takriben beş kilometrelik hir 
mesnfude kfün iki kasabadan a· 
ğır zayiatla tnrdedilmişi"'roir. 
~vyet lnta:lan Almanların hiı 

kısknç hareketi.le Tula'yı zap -
tetrnclerine mii.ni olmak için id 
d tl.? çarpışmo.ğa devam ct.11ck-
tcdirJer. 

* Siog pur - Mühim miktarda 
Avustralya mkviye lotalarmın bugün 
Slng:ıpura gclclW resmen bfldlrll-
mektedir. * Kopenhag - Dı:mim.i!' ~::nm 
tnıktaki dıplomatik mum li FCJı:;
mnrk, Kopenhag huk'.lın tnC' ou -

bctlerlui k~Ur. Fcnsmark, hu 
tedbirın yaboıncı memlekette yaşaylln 
Da:ıımarkalılann a1'%U!:1Ul uy<'\ln ol
dutunu s5ylcmekte ve D ... · ~k:ı 

hıikümetinin Mlh"cr cmılnde oldu -
ğunu iddia ctnıcktcdlr. 

- Ha, ne diyorum ... Ah genç 
likte hGr şey yapılır. Her şey 
mübahtır. Ben da.yınız gibi deı;ı
lirn. Çok mü&ınıahakanm. S zin 
başınızda bır gencin her türlü 
çapkınlıklanna göz yumanın. 

Şevket birden ellerlın u~'U"tu
rarak Nazlı hanıma baktı ~e bili 
ihtiyar: 

- Oh ne aıa ... Allah razı ol-
sun paşam sizden. Öyle olınalı. 

Dedi. Paşa ruılamıynrnk: 
- Ne dedin? 
Diye sorunca. Nazlı lınnım e

ğildi. G e hızlı bır sesle: 
-- Teşekkür ediyorlar ef cn

dim. 
Paşa bw.ıru sn.llamakla iktifa 

ederek kö. ke doğru yüriı -
uü. Nazlı hanım ve Şevket nr
kasmdan içeri girdiler. P11Şa 
yolda: 

- Senin y:ısında iken va 
meraklı idim. Bıldırcın, keklik 
ne bulursa.DL •• 

Şevket, Nazlı Banıtun yruı 
özl bakarak paşa.ya . 
- Bendeniz de öyl~ pa.,~'11 

pek yırd etmem. 
(Arka3ı • 



HERGELECi~ İBRAHiM 1 

"'Yaz.an: M. Sami Karayel 157 
- Usta! Hergeleci iyi pelıli- feslenmiyor bile.. Dağ k~isi 

-_, mı idi? gibi görmiiyor musun? 
- l~oca Yusuf ton da iyi peh- - Gürc.']tir belli olmaz.. Mu-
tandı... rndın b:ızan deli dolu ve n.kla 
- Yusuftan mı ? gelmedik toparlayısları vhrdtr. 
- EYet.. Yusuf, pehlivandı.. - Hergeleci böyle fıı tınnlnra 

6l.vl idi .. Fakat Hergelecinın gelir mi hiç?. 
~liva.nlığı hepimize, hepimiz - Derneğe kalmadı. Murad, Her-
~ W:tündü. geleciyi toparlnclığı gibi sürdii. 

• 
lzmirde açıiac 
yeni teknik okullar 

-------------·--------------
M a a ı·i f Vel1:aletinden emir geidi. 

Vilayet, mekteplerin arsalarını tefrik 
etmek üzere Kazalara talimat veı·di 

mektebi yaptırılacak, Ödemişte 
de ı~ız Enstitüsü ile bir Akşaıa 
erkek san'at okulu tesis oluna- B 

' 
z 

' ' 
matiz111 

J{oca Murad, Rami güreşini, 7..clıir gibi bir topa.rlayışb. Her-. 
xı. bütün saftlha.üle ıanlatmış- geleci, bir hnmam bohçası gibi 

Rami güreşi, tuttuğu güreş toparlanmıştı. 

lzmir, (Hususi) - Yilfıyeti
mizde açılncuk Meslek Ye Teknik 
okulları tesbit edilmiştir. Bilıli
rildiğine göre, İzmir mcrkc?.in
dc 80 metre murabbalık bir sn
lıada yeni \'C büyUk bil' mektep 
inşa edilecektir. Yine n.yni bü
yüklükte Ynpı ustn okulu ve 
a.vrıca Aksam kız san'at mekte
bi kurulacaktır. 

caktır. i 
Maarif vekaletinden gelen e

mirlere göre, inşaat tahsisatı 
masraftan vekalet tarafından ö
denecek, arsalar vilayetçe te
min olunncaktır., Alakadar kaza 
kaymaknmlıklnrına ve Belediye
ye arsaların tefriki için tebliğat 
yapılmıştır. 

Nevralji, K11·1J1lık 11e Biitün Ağrıları derlıal keser 
"yesine nazaran yürllmemiş- Çakır b:ığmr [?,ibi; Jcabanda günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı 
Hergeleci. :kıncı gUreşe karşı - Haydi hayırlısı .. 
cı olarak ba§la.ınış, Muradı - Yaşar, elediğim oluyor .. 

dakika sağlı sollu kırarak Luf ağzında kaldı. Muradın 
ivesini nlt üst etmis .. Ondan birden bire çnprn.zı sökülC'..rek 

rmra da bir çnpraz toplayarak koca gövdcsile uçtuğu görüleli~ 
9tma A.lıvenuişti. Tersine dönüp yanı yanına dog 

J{oca. Murad. hasmının altın- ru uçan Murııd, bereket versin 
ım kolayca knlkamıyacn.ğını b\- dı:hal toparlanıp doğruldu. 
~·ordu. o. bir evvelki güreşiıı- Hergeleci, ha.cmıının r,aprru>.ın
~ küçük ha...c;;ınınm neıbela b ğ- dan sıyrılmıştı. Hergeleci, has
ıma.lan olduğuna vakıftı. Mu- mına yetişememişti. Muracl, 
ld, hasmını sarma ile berober beme-n dönüp hMmına dikildi v~ı 
;flldınp götlinnek ve onu ha- gırtlağına dayanarak hücumu -

~
nm bohçası gibi savurmak h,- nu durdurdu. 
yordu. Fakat bu m\imkün de- Çakır söylendi: 
ıld i. Heı ~elcci, hasmını öylP. - Vay kMir herif vay! Çok 
ağlamıştı ki, nereden toplanıp güzel bir sıyrılış .. 

~
alksa muhakkak bir boş tara- Yaşar: 
ndnn kılçıklanarak ve köstek- _ Gördün mU herifi ne yap-
!nel'ek yenik düşeceğini biliyor-

1 
•u. h ? .. 

Hergeleci, hasmına sar:ma - Çok usta ... 
,urduktan sonra kilntcledi. Yilz - Ne diyorsun? Bu herife 
tuz okkahk 'Muradı, künte ile gUreş uydur ulnbilir mi? 
(F:ırnr•akt.ı. Neden aşırmnsındı? 
f irndi)' çadar aşırnıadığı bir · · · · · · 1ı 
t':) dc~ldi ld... - Muradın, bu çaprazından 

Dliyük Ynşar, gtililyordu ve, kimse kurtulamaz be!. 
ti)yh..niyor·du: - Elbette ... 

H b. d b ek-ı.k •... - Bunu da söktükten Mnra.. .. - a, ır e u, ı:>ı .. ~ır, 
•l1ntt>yi be!. Artık Umit kalmadı demek .. 
Çakır da: Hergeleci , çaprazı söktlikt,.n 

' - Evvela. bu herif bell valla- sonra, canlı ve nteşli bir çırpm-
k u . dı dönerek narasını attı: • i : . Aşıracn.k · unteyı .. y be ı 

- Sen onu bırak nasıl aldı al- - Hayda Murad agu .. 
Koc:ı Murad da, hasmını nıu-

t.ına ?. kabel,..siz bırakmadı: 
- Muradın .. kırıcı gli~i :ae · - Hayda kızan be!. 

rede kaldı?. iki hasım" tekrar hır.la kapış· 
- Hcıif, bozuverdi gUreş;nı... tı. FaJml bu kapışma çok slır
Murad, güç hal ile hasmınm mtdi. Hct-geleci, çalımıııa getirip 1 

itiute.<ilni bud yabilmi.'}ti.Ve yine birdenbire Muraclıı <;aprru-.a gir
gliç hal ile l k }l~.a doğrulup di ve sürdii. Mm ad, yüz otuz 
Jrn.Jkabllmi ... ti. okknhk gövdesile direnmek is· 

l\oca Muradın niyeti gene kı- t<.di. f..,akat kfı.r etmedi. 
ttcı gUı·eş yapmaktı. Ayağa kal Hergele<:'i, hasmını bütün kuv. 
hır kalkmaz hasmına salacaktı. ''etiJe siirerek yordu. On beş n-
Fakat Hergeleci, hasmına mey- dım sonra da çengeli yetifilirdi.

1 4'an vermeden ondan evvel hü -

1 
Murad, sırt iistü dUşiip mağllıp 

f:uma geçti. Ve hasmının Uzerine olmamak için d<:'rhol dönerek 
·'7ilrüdü. Ve elense, t.ırpanlara yii?. üstü yere düştU. \ 
~öz aı;:tırmadun, hasmına fırsat 
!°'frmcdıt! <lavn.ııdı. Hergeleci. makine gibi işli • 

Rir a:r:.. :t: ·a Murad. hno;n 1 .. uı tlu. Meramı buııka idi. Mu-
Wi\ up t'l ı..ı uı kcn ense ba.ğındaıı :ad. yere dü~er düşmez üzerine 
l'.(ı. ln boyunduruğa getirdl. Ye ı.;ullandt. Daha doğrulurken he
Hcrgeleciyi öldüresiye boğmu.ğa nıcn künteledi \:e toparlo.nıp dü
\:ıa ladı. z leyim deıncğe kalmadan yü.1. 

otuz okltahk Muradı bir hamh:dt.• 
1 lergelcci, boyundurukta ik"n ve fırs.-ı.tt..an istifade ederek aı;

hı "mının ü:r..erine gireli ve diki-
}C'rek birden bire Murada biri kıy:ı aldı. 
t e-ugd attı. Muradın mlivazeııe- Koc<1 Muradın ayakları yer
Elı bozularak sırt Ustü yere elti~· dt:n kesilmişti. Eğer bir çalımı
ın<•mek için gayri ihtiyari boyun na. geLirip mukabil oyl1ıllfla 
duruktan kurtulduktan sonra kendisini kw·taramazsa. gidiyor 
ııcş'cli bir ~ırpındı ve gene ne~e- du. Ynşar gülerek: ı 
li hıı nara savurdu: - Çakır, Koca Murad gidı -

- Hayda Murad ağa be!. yor.. 

1 

Koca Murad. bir tiirlil kırıcı - Öyle ... 
glirc ini istediği gibi tatbike - Kurtulmaz vallahi!. 
mm ıfak olamadıktan ba:;ıka - Bu herifin küntesi de belfl. 
k hç\ik hasmına karşı istediği - Günnedin mi? H smı daha 
ribı rle güreş uyduramadı. 1 toparlanmadan hemen kiintele· 

Giireş ayaktan epeyce silrdiı. yip a.slnya. alıyordu.• 
Murad 9.dPta tedafüi vaziyett.cl - ..... . 
ld• HergelcC'i, ne küdnr ters gii- Murad, bir iki kcr~ mukabel·~ 
J'(-Şmck ve hasmın tabiyesini e<le:yim dedi. Lfı.kin Hergeleci, 
lw1..Mak ve ona fırsatlaı vemıe- bekletmedi. Ağır gövdeli olan 
md l 'izlmsa hepsini yapıyordu. Muradı şi-;yıe bir ela.ha tartakl:ı-

H.nmi .güre~i nihayet üç bu- yıp küııtcsini dcsteklt'<.likten 
~uk sant siirclü. Yani Hergeleci, sonra h bire edip :u;uı:nı tı. 
F..aatlC'rden beri hasımlarile bo - Koca Murad, eırt üstü vura
f-uı-ıuycırdu. J\ola.y bir dava <le- rak yenilmişti. Her~C"lcci, dikil
f,'ıldi. Çakır ne kadar ağır bas- miş temenna ediy01 du . 
:n.ak ve güreşi uzatmak, h ... tta Rami gUreşi iııtc bu suretle 
g .. hp gelmek azmile çalıştıysa, nıhnyelc crmL-;ti. Ve Hergf'lt..!Cİ. 
M •rad dn. yorgun lıarunı yenmek 
:ic:ın mütemadiyen didindi. 1 gerek Çorlu ve r<>r<'k Rami gii-

F:ıkat Hergt leci, daima hiıktm Nşındeki çivgarlara harsı mağ
rrine~ti. Kocn Murad, hasmı_nı 1 lüp olma:, tp ga1i1~ gdmişti. 
t,· (J\rknsı var) 
ıniite ıclrl"t kereler altına almagn ~""'~vvvv.,,....,"""""rv-.""".rv-""""""' 

Yeni tayinler 

Tirede. Menemende ve Berga
mada birer Akşam kız san'at 

~===== 

Tarihten bir yaprak 
{Ba; tarafı 3 ürıcü scıyfada) 

F.lflak htıdudl.l'ııda olduğu gi- 1 'l. 3 4 5 6 7 8 
bi, sebepsiz lwnkuya. cli~ı;;iip düş-
ırnan karşı uıda kaçmasına r~- 11 1 1 8 1 
men dalına kellesini ikurt.an.nıya 2 I • •I 

9 10 

muvaffak oldu. 'l 

Endenınd n Ç~nigirbaşılık- _, 1 1 
la çıkıp de\'letin b1.,m bir bela 4 • 1 
gibi musallat olan bu h:ı:risi \!ah 5 -- ' B • • •E 
Arruwut, beşinci sndaretindc 
ya.~ı doksana vardığı halele bir (: • • • 1 
e:iinlük bir hastalıktan sonra 71.1---'---..,---..,.---'l--i -.:.-"-.--..--...,,,_.-. 
an.sl7.ın iildü. 

Sinan pasa ihtiyarlığına rağ'-I 1 
1 •• • :• , 

men ~'Ok zinde görünür, hasta- <J I! • • 
lık nedir bilmezdi. Hiç ilmid e-ı ----1------.-----
dilınedik bir zrunancla g6çü-
şü rakiplerini SC\'indır<ti. Hele SOLDAN SAÖA: 
"Sofoulaıxh kcıvline mezar itti- ı - &.>ı:ııc lııncn, u('rıı1..ıer. 2 -
haz olunnn mahalde bir hıristi· Uı:ntm:ık, ı~ık. 3 - Knradenlı. sahi
y~n k:ıbı·ının zuhur etmesi ra- liııdc bir şt>hırll (iki kelime). 4 -
kiplerinin söz söylemesine ,.e mnnıılı söz, hecliyc. 5 - tnce 1apılı. 
dostlaıınııı ~ükfıt ve mabcubi - c ....._ Kuş sC'.ll, Jo'alan. 7 - GUler y(ız. 
yetine sebep oldu. ('") ,, ı;östcımek. 8 - ıoo kuruş, Azeri * khçeı;lndc efendi. 9 - Mektupların 

.... ..~. .. ···~ "' •• ~ •• • .,.; ..... 'O(.. ..... """"""'>" • , , . ........ . ; • . .;._ ;._,,_ -: ,.-ve. J!._\ 4i!: . ·~~ ;r '( •. ~ 1 
lstanbul Enıniyet Sandığı 

/)irehtörlilğünden 
GU/247 
Eınnlyet Sandı!ına borrlu ölü 'Hilıl \"3Cislerlne i1!ın yolile tcbli~ : 
Mudstnh Bıltıl sal:lıi!ırda Hayı ıye ile yekdlgct"ine nıütesclsıl kefil \"e 1 

ve müşterek borçlu olnrnk, Müflüh:ıın:ımı Klltıp Husre'· nfııhallesi Acıçeşmcı 
sokak eski 28 yeni 36 en yeni 90 num ıralı kfırr,lr c\·in tamamını birinci 
clrrecede ipotek göstererek 15/ll/931 hrihiııılc 573/11458 hf'.sap ıı111ııcmısllc 1 

ııandı!ımızdan aldıi; 800 l•r. borcu ·~0/4/1941 tıırilıinc kadar ödcmt.odiğiıı-j 
den fah lı:cımisyon ve m:ıs. rifı ile berab<'r borç 343 lira 08 kuruştur. Bu 
sebeple 3202 num:ıralı lrnnun mueıl)iııcc hJkkındn lc-r:ı tnkibi bn~lnma:t 1 
ilurc tanzim olunan lhb:ırmımc bo-,..lı:r.un mul,a\ elcn:ııncde gôsterdi~i ika
metgfttuna gönderilmiş ise de borçlu Bilıilin öldii1'Ü anlaşılmış ve telılığ 

1 
yapılamımuştır. MezkCıı· k::ınıınuıı 45 iııl'i moddr- i 'cfııt hnlinde lt•blir:u- 1 
tın ilin aıretlle y:ıpılm:ısıııı amirdir. Borçlu ölü nll!il ınirastıl;ıı ı işbu ilim 

1 tarlhfndm itJbarcn bir buçuk ny ıçındc scındığıMız.:ı mllracaatln muri \eri
nin OOrcunU ödemeleri \"Cya l;nnune11 k:-bule ş:ıy;::n bir ilirnzları \"arsa bil
dl,.melcri Jlzımdır. Mir:ıseıl:ır Jpotcı;ı kuı·tnrmnı.lar ,., .. yahut b:ı~lıynn takibl

1 
usul dnlresinde durdurmazlarsa ipotcklı gayri menkul mnk\ır konuna göre 
Sandıkça. ttalılacrıktır. Bu c.hetler nli.kudnrlnrca hılinıp onı:ı göre harC'kct 1 
edll.mek Ye her birine :ıyrı :;yrı ilıb:mı::ıme lcblliti m:ıkamına knlm olnrnk 
üzen keyfcyet ilAn olunur. (10181) 

Eleşhirt JJ/a/nıüdiirliiğiiııden 
ft:dY= 'O'• konan iı: 

ı - J!leşkirt ka1.nsında yapılaı·:ık hm Öın<'t bfn;ısı ikmali inşaatıdır. 

ı - Ketlf ~eli 25726 lir:ı on sel.iz kuru5tur. 
1 - Wksiltme 11/12/041 per~·mbe gıı•ıü s ... ıt J5 de Eleşkirt ehiltmc 

h ' 1J •rla :M:ılm{ıdürlu~ odnsıncb knpalı nrt uo:ulilc ynpılncnktır. 
f - J:ksiltme fnrtnamesl ve bun:ı nıUtererı i c-vrak ikl lnı elli kuruo 

~1 mulıı:abilinde Eleşkirt Maliye daln:siııden nlm:ılıilir ve Afrı Nafın 
MOdartlıtOnde de gorulel>ilir. 

B ir osra ye kın bir ömiir, iızerlnc y:ızılır. 10 - üni\'('r itenin en 
içinde l)f>Ş defa sadaı-ete ı ı,uyuk ıd,ırcd i. b.ıl y:ıpnn ıılnek. 

kavu .... n koca Sinan pa~" haıi:,; YUKARIOAN AŞAô.IYA: 
·ı~ 'r-" ı "l 1 - :l:laıUtme,.c girmek lı:in iıılrkl l•rin lll29 lira eli! kuruşluk muvek-

gÖ'Lleliini bu fani dUnunya kıı - 1 - nıtı ıand::ı en çok num:u-ıı a-
J 1 1 2 ı~ lnıt tılr.:unat 'ftrlnelerl ve Ağrı vllüyet:ndc:n bu i~c riıt-bileceklı'ılne dair 

Padığı ?Aman arlrn.mncla ınuaz- • n nr. - >lltırı s.ıyılan. 3 - RnkL.t, 
ı alı~ 'NSlb ibraz ııtrnclcri muktızldir Bu \'~ika iı;'in cks!Jtmcnlrı yapıZ.'?.l.n bir servet bıralcıvordu .. Bu Mudnnynyn iııliycn yeni bir \apurlar. 

J ı ;...:atı illinden en az Uç ~Un e\'\'<'l biri~1ida ile islctdlnin Aln "Y llQyM ma-
<roz krunn<;.bncı servet hakkın- 4 - leri!, mc keplerin feryadı. 5 -
,~ 0 U..... ..an.caauarı. (10002) "- j da. bir fikir pcyd~ edebilmek Bnşd •• ki ( ) (Ç) olursa <'clınc takan .,,. 
j~in p.·u~anın biriktirdiği kıynıet-ı mnıınsm:ı celir. 6 - Notnd:ı bir ses, 1 1 
Uır eşyadan yalnız beytiilmal guwl s:ın'at. 7 - Yı:ıbnni armut (ayı- lst b J B } d• • ı·} " } 
hazinesine naklolunanlara bir l:ır l!<'YCr). 8 - Kendi ııokl.al ı\a7.:l- an u e e 1 ycsı an arı 
göz gezclim1ek kifayet eder: ıın:ı göre, orta. !l - Sulya (Arap~·u). _________________________ _. 

(30) t ane muı•assa kilit, l15) erat. 10 - Evliyalık pf.yeslne çıkıı. ~ tarnirabndn kufüınılmak Oz<:'rc alınacak 3 ton alUmlnyum 
çift murassa leğen \'C ibrik, isyan eden. ııQ}1'ftli :re 1 '°'1 kurEUn ı;iilycni oçık cltslltmeye konulmustur. Mı•cmuu-
(l~~ mu:c1.sı~a eğer, (24) mııras- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O mm talaıbı. bedeli 4850 lira Ye ilk tl•nıin:ıtı 363 Jirn ;5 kuruştur. Ş:ırtn:ı-
sa uz<>ngı. (33) tane murassa • 
kalk.an, (20) ~berce<l samlık··' be- l 1 S 1 E '. y I A l_ı I A T •:T'L A nw Zabit w Muıunel&t MüdiirH1CU kaleminde gönilcbillr. 1h::ıle 28/U/941 

• ~ 1 1 cuma lfllJ8 ... ı 14 de Drıiıni EııcUmeı.cle y:ıpıl:ı~·:ıktır. Tollpleı in ilk te-
herı on beş Uınc olmak UY.ere E 1T 1 M E S U 'T L minat lftakbua Vf'ya ınckiupl:ırı \"e 941 yılına nit Tic:ırct Od:ısı \"eııik:ıl:ı-
:~~!;~~.~~ktC:J:~~9ls) ::ı~ 1 •·y'."""-'' -A-.,..,L,....-...,.0-+-V~I A-l-.---A~-L-A--41 rfle lba1ıa P11 muayym saatte Daimi füıcunıende l>ulunmd:ırı. (9929) 1 

rassa top:-.i, ( 16) tane murassa A T 1 l j N E • A K f IK 
l"iltli J{ur'anı lforinı, (140) tane " 
nıiirassa tulga, (50J tane mü- 5 H 1 K ~ S IA ı Y I I• O 
ra&<:ıa pazubent, beherin<le UOO) 6 • S • A L IU '. EI M A K 
bhı filori bulunan dokuz frli- 7 T. • S ı M A ı r.m R • 
yiln, <30) dclnı:Sr s:ı.ndık (her · ı 1 • , 
smdıktJa 400.000 filori vardı), 8 N 1 K [ 'il A 
tanesi. elli.şer bin filonde~ı (26 ı 9J A R S L h 1 N ~ • A 1 K 
kese f ılon, ( 73) kt'SO çil akçe nı T • fW L E l M m A 
(her kesede 60.000 r:ıori var- vı - ı --
dı). (600) tane samur kürk, 
'600) tane vaşak kürk, (930) fRAOY ~ 
tane muhtelif cinsten diğer RADYO PROGRA~ftı 
:,r~~r·Jfe1~gk~~ ~~~~;)~~~: IVI 
bn dökme zfünrlit, be.lıer dt?lsi - 21 lk. Teşrin 1941 
(50.000) fikni kıymetinde (3) 7.30 Program ı s::mU) 1 
dızi ıııci, siynlıları lfıal ka:kma,' 7.33 Hafif lJ.15 Çigan 
bcyszt:ırı elmaslı şatrruıç takım 

1 
purc:ıl:ır 1 ha\ alorı 

1 lan, ınlira.~sa snndulu;eler... I 7.45 Ajans 19.30 Ajnns 
Bu saydl!:ları.mız koca Sinan hııberlerı 1 

haberleri 
paşaııın yalnız lıa.zind J:ıümayu- a.co Senfonik ı 19.45 Klôsili. 
na lıaldolwuuı cŞ}-ası, y.lfli s r- pun:alrır Turk ml\zlğf 
vetinden ancak bir kısmı idi. 8.15 E\ ın snuli 
"bakiyw.J ve emlaki verese-sine 8.30 Sc::nforfk 

ve e\'ka.fı da şa.ztı mucib:nce 
mittc\•elliai idaresine terkolun - 1 

du.,. Denildiğ"ne göre sen·eün 12.30 Program 
blit'ltniinlin ne azaanetli ve b~ 12.~3 ~arkıloı· ve 
döndürücü rakamlara h.!liğ ola- turkuler 
cağı kc11diliğinden anln.~lır. 12.45 Ajans 

hab<'ı lcrl 
(~) lln)nıilah efendi fo.ribi, 13.30 ş. rkılnı ve 

cild 14, S3)fa 66. · turkuler 
,_ -a , 13.30 Karı~ık 

1 ' 'y . b h Pı <.•gı i.lffi en 1 a n.. 18 00 I r. gram 
il 11' .03 Fustl 

ilan fiuatları lJ.
45 ~~~gl 

.J lP.00 (lktı~t 
Kr. 

progrnnu 
20.10 Hadyo 

ı;:nzctcsı 

20.45 Hkm:l:iır 
ı f:ırlalar 
21.10 Zır:!at 

Tako,;ıml 

21.10 Temsil 
l.?2.00 R dyo 

salon 
orh.e tcası 

:t:2.30 Aj:ıns 
J h:ıbcrleri 

l 
22.4j füıdyo 

ı:: lon 
orkc trr.!l 

22.55 Yorıııkı 
1 progrum 

, 
' 

ın t\, ffaV. oldu. Ye onu altından 
yc·Pnıe • e <'alı tı. Llıkin her de
f ı\nda cıcı: kendisi tehlikeye gir 
d1 Gerek küntcl rde, gerek s:ır
mnlardn gerek diğer oyunlardn 
mU\·nff akiyetc doğru giderk:m 

knloın yenilecekti. 
Esasen Yaqar, Çakır Ali im1 i

öi kesmişlerdi. Onlar yalnız bir 
tımitle ya;.ıyorlardı. O da. belki 
Mı.ır el. nvaktnn hasmını boı-.a
bilir ve y~ncrcli. O da doludizgin 
sert ve ani bir çaprAzla Herge

Ankara, 20 (Hususi) - Muıı-
7.ıı.m Borçlar Umum Müdüı lü
ğü 70 lira man."?lı kontrolörlüğiı· 
ne Ha1im Tura, İstanbul 2 nu· 
mnmlı tetkiki it.irnz komisyo- Baslık maldu olarak 750 1 
nu 70 lira nıa.a.şh fı.?.alığm:ı Ze- Birinci &:ıyfacla s.<tofüni 500 
ki, 60 lira maaşlı lstoubul 3 ~ 1 , 
üncii tetkfüi itiraz lkomis:, onu 

1 
ikinci u " 350 

azalığına Hikmet, 50 lira va-
1 

OçüncU ,, ,, 800 1 

Şehir 
Tivatrosu 

ı. 

J,eeiyi basbrmak. · 
Yar:ar. ikide birde Çakıra: 
- Çnkır, bu iş çıkmnz.. 
Dt'<likçc Çakır da: 
- Öyle deme .. Güreş bir par-

ça dalıa u7.arsa .. 
Diye mukabele ediyordu. Ya

ır 1 da: 
- Ynlıu, güreş uzarsa bizim 

)forn Murad, hapı yutacak: 
- ..... . 
- (,öriiyor musun koca göbe-

~ na.P.ıl gidip geliyor?. 
- Sen ona bakma.. Muradın 

t~:Cğ'ı r.er vakit öyle gidip ge-

- nu giclip geliş ona benze
f ll '- . Murad da k{'sildl. 

. - Ht r~dcd kesilmedi mi 
t&.nncdi.) orsım? 

- Nerc .. i l:c..,ildi? He.!""f ne-

r!dat kontrol :memurluğuna H~l' ı I Jlörtlün(,'\l 100 
ıı, munzn:ın borclnr umum mu- ı- " ,. .... , 

ZAYİ 1 
Bu sene Fen Fnkültesinden aldığım 

hU\·iyet ve febekemi koybettim. Ye-ı 
nfsinl alocağund:ın eskisinin hUkınQ 

1 
yoktur. 

(F. K . B.) Tıp No. 5242 
Takiylttln Atav 

• 
İstiklal Caddesi lfome<li 

Kı numla 
Bu akşam sant 20 - 30 da 

KÖRDÖÖÜŞU 

* Teıwhaşı I>ram Kı mıuda 
Bu ak~am saat 20.30 da 

MJmnlVt<.}NDE BlR ISIK .. 

dürlüğU 60 lira ıİıııaşlı şube mü
dür mavinliğina Nizamcddin, 
Nafıa Vclıfüeti 140 lira ücret
li muhasebe mUdilrlüğü inşaat 
müdür muavinliğine Cevdet, 
120 lira ücretli Adana pamuk 
deneme ıslah ve Urelmc çiftliği 
fabrika ubnsıphğine Mücteba.. 
hukuk ~•ıüşıvirliği 80 lira üc
retli leikik meinurluı,runa Sn· 
bih, Eruh malmiidürlüğüne 30 
lira mnll.Şla Fbıinönü muha...~bc 
mcm.uru Me..lımet Meki, milli 
enılfık müdürlüğii ru"a?.i tc·~bit 
ve tevzi memurluğuna 140 li
ra Ucrctle N<.>caü, Traky<1., 
İstanbul, Kocaeli yolları mWıa

Eyiip Orta tılıul 111iitlürliiğünden: 
l - Okulumuzdn açık bulun. ıı 15 lır:ı asli m n.lı hfrtıpllk itin imti-ı 

b:ınl:ı memur alınacaktır. 

2 - 1mtih:ın 2/12/1941 S. lı gunU mı:ıt 9 da yr. ılı olnrnk okul bina-

cl0073> 
sipliğine 140 lira Ucrctle Sup- - -------
hi, !Stanbul hesap mUtehaı: ıs - " .. 
ıığınn ıoo lirn ttcrotıe z hi,. ta-1 OK SUR P·l LE RE 
yi:u clilmi~ lerdi.e. J 

• T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 1941 İKP. r111 YElERı 
hesaplaı·ı 1942 1 :ıdd ~000 Liralık = 20CO.-Llra 

3 > 1000 > - 3000, - > 

iKRAMiYE PLANI 
2 > 750 > -- li.JO.-, 

• > 500 > ::::::' 20'.lO.- > 
8 > 250 > = 20 O.- > 

KEŞi DELER: 35 > 100 ) = 2sr~o.-, 
:.ı Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 1kınd 80 > 50 > = 4cıuo.- > 

kşrin wihlcrlnde ~ ııpılıt. 300 > 20 > =- 0000.- > 

S hlbl: A. Cemaleddln Sarııçoflu Noşr yot MüdLırü: M. Snnıl K:ır~)'el I 
6aııalıhia y~ ili. Ôel<lr Gil•ııovlar ve A. Ccmoleddln Saracoı51u m.:ıth::ıa:;ı) 1 

lılahdut mcs'u1iyet11 

Elle çorap ve 1~ 
kotaj imalcile 

Kooperatifi 
Umum orlakların:ı: 

~)ı taklnr umum heyeti fe\ 
thı:ı ı 11/12/ll41 Pcrşeınbcgıı 
13 r!e Ticaret 0d:ısı toplantı · 
ela yapılacağı fan bil(rmu• 
lnrın .ayni giin ve sn:ıttc r,< 
ric;ı l))unr. 

P.uZNAME: 
I -- Hey<'ti ıdore ve mılı"" 

çııı,i. 

II - Mcr ıurin kadrosu ,.e 
ı ll•JO lC'8biti. 

JJI - Ana nıukavelcn:ımt!1 ~ 
c;in<'I madde niıı ~u ~ckildC 
Koor (';-.,tiflıı şl: Ort.aklnrının 

'llll'l' iµUdsi mııdch•lerini 'c 
ıii ilıtiyııçl:ırını telT'in •;e ort• 1' 
nıııroullerinj .ıiın.ık ve satı ;ıle 

IV - En ek,. n.izamn:ınıe 
dınci mııddC'sı nhkftmı hıt:"ıfıfl 
tol-\. knbul edılı•ı"ş olan eştı:ı:.ı~ 
ı.cr:ıtiCtcn cıl.:ıı ıl nası. 

V - Koopcr tlf men!aoti f 

1:ctlren bazı e h:ısın koo~r' 

Erdek Asliye 

den: 
941/1 J.4 

Eıdcı;iıı ı .. ııwt Paşa mıı~.11 
Hırnlılrn Uyar t,ır.ı!mdon J,, ıı 
mnhnllede mukim Emine l·~:ı 
hine rıçmtŞ olduı;u ihtar d. \ • 11

, 

l ye hııld·uk ııı:ıhkemesinde: 

n' .. ktıı oı,, ınuhakeml-sirdc 
dcınlcyh Z.:mınrııtn ikameıglllll 

ı""t hul bulundu :ıı cıhetle da' t: ı. ~ 

lıı: cdilcmeclii:•nden UAncn "~O. 
icrasına k ır:ır verllıniştir l • . .;Jt 
çarşnınba sm:ıt H de milddll 
mnhkcınedc lı;uır bulunmıırı 

bir vekil göııdPrmcsi. akı.~ tıo1', 
da,·:ıyn gıyaben l>;ıkll:ıcıığı tt.b 
kıımına kalın o'ıırnk Ü7.erı• ıl·~ 
nur. 

Yeni neşriyat 
Üt.K1} 

On beş giln".le bir ~ıknr bJ (l 
zel :milli kültUr dergisin~ 
üncii sayısı mutad do!., 
(izlii mUndr·n:cnliylc intl~ı 
mistir. Ciddi yruııl.'U' rnc ~ 
rıkuyuculrınııza la vsive ede 

l\Ö\'E DOöRli J 
34 ünPü sayısı 'bir çok .r~l~ 

lı miinderccatl.ı .intişar eU•'" 
tir. Tavsiye ederiz. 

==============::=::~ 
Bir tavzih 

Scııı Po t.ı ı ctcsl ınuh. : ı ırl 
elen E. Nu .·\.t ~:ıfa Co;;;ku.ıu n 
mektubu .ıld : 

«20/l l/941 
~Hnınkl dıı uıı::ı t:ıfsıl.... 1 

cl.ı, ş h:..ım:ı • ıt, l.ddcrı gnr.p , 
cuınlelerc tc".ıd H ettım. D nY1 

ıan meslekd ı , lsmimı oı.. ~l ı. 
Mdh•ye ı. ı n kt:ı ne ıni'ıı 
f.ı.:, da b.ılı iu,t.ır, m:ıks:ıdı ı 

llıı" turlu nııl : mtıdım. Yunı, u.J 
ııız, Şch.ı· tı,> .ıtıo u MudUı ı.ıtı 

dt · oldıı.;u·n ıçitı, seıırlertc ı f.<r 
tı.,ım, Eoeınp.ıtı d.ı) iuğum bır bıC\ 
da ynu y:ı.ıa ı~. "' k mı) ın . \ 
Şehir Tiy. ı to u lı..::ıu..Jnwı .~; 
olm.ık bir " IJ lmı ınıdıı? 

(Klb:ıı !ık Ilı..:!nl ,,ı), (KorJo' IJ.l ti 
i··iıı ya~ d •ı t nl ıUeri goı eni r. 
ı. d.ır bıt .. r old sumu tc ı n ,d 
!er. V:ızıCc b. k., korde.l k ıb11 

sene b. • du. S n.yen, M ıı 

tu.,,rulun da\, me\LUU olnn nı • l 
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