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Ca"· 

He yet reisi Başmuiıarririmiz, B. B. C. radyo merlı~
'Zinde yurddaşlara samimi bir hUapta bulunda 

1 
1d ant.ttıyor! J\f'amızda bir defa. devlet çruptarından birine Utihak 

:rı "Ukubulmuş mUzakerenfn tarzı cereyanını senet ittihaz etmek is
"diler, O zamandan berı abvalde d~işmtı btr ıey <ılduğunu unatu
ı<ırı11 il r. Sadrazam, Wengcnhelm ile müzakerelere devam etmlt. nihayet 

11\dı (Almany;ı buyuk bır hıırbe rt işecegl gUnl) buna muvaffak oımu~. 
1 Sadr;ız:ımın yanındı:ı mılnakaşayı uzatmadım, Du muahede tinlll, Ta
•t" E t e • nver ar:ısıncla dört be~ gunJ~n beri malC.m olduğu ve birkaç ge. 
e berıı ve Cemali haberdnr etmeksizin Yenlköyde toplanıp müz:ıkere 
~t l<lerı halde blzl uzakta bırakmış ohnalarına fevk.alAde canım sıkıldı. 

" atın nezaketı olmasa ıdı b..ına d rhal bir istifa ile cevap verecektim. 

~AZAN: HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 
----~-------~~----~~~~~--~---------~..-.---

3 
~Unu dostum Cavıd h. tı
~ 1 ılannda şoyle anlatı-

~ ordu: 

(4) 

Beni ikna için, şimdiye kadar 
böyle bir netice istihsaline ça
lışdığımız halde muvaffak ola
madığımızı, eğer bu harpten ev
'~ böyle bir teklife maruz ol
saydık derhal kabul ede<:eğimi
zi sövledilcr. Harpten evvel ka
bul iİe harp esnasında kab.11 a

Londra, 1 (Radyo - S. 19,45) 
- İngiltere hükfımetinin drweti' 
iizerinc Londraya gelen Türk 
gazetecileri heyeti; şimdi bura
da B.B.C. stiidyosunda bulunu. 
yorlar ve Türkiye B\ıyük Elçisi 
Bay Hauh Orbay'la el sıkışıyor
lar. "İlk defa olal"'u.k Türk ga
zetecilerini, İngiliz istihbaı at 
nazırı namına, nezaret müste§!l
·rı selamladı. 

Buna, heyet reisi Bay Hüsc-

Japonya'da yeni bir 
kabine buhranı 
Başvekil Tojo 
dün istifa etti 

ğı ~ rlra? .. amm konağına gtt ti
~ ili vnkıt, Weber'ıı bir odada 
'l kle buldum Sadrazam acele 
~le. bır şey yazıyordu. Env ... r, 
el " 1ıtt Balıl orada ·dıler. Ahval
'!~ 1bı fpvkallldclik hıssettiın. 
rrı't ı ttan sehol:fıni sordum. Ye-
l) 11 Htllt, dıyerek soylemcdi. 

ı·ı hi.1.l kcn<lısıne: 

rasında pek bi.iyük bir ~ark ol- Londra, ı (A.A.) - Röyte\' 
duğunu, harpten evvel dahi dü- ajansıun b:ıdirdiğine göre, Ja
şiinec-A:·ğimizi söyledim. pon Başvekili General Togo is-
Aramızda b:r defa. devlet tifa etmiştir. 

rru - Yoktm Almanya ıle ıttıfok 
t'<lıyonmnuz? declım. 

gruplarından birine iltihak için Londra ı A.A.) - General 
vukubulmuş mii1.akerenin tarzı Mac Arthur'un karargahında 
cereyanını senet ittihaz etnıek neşredilen tebliğ: 

yin Cahia Yalçın fransızca ola· 
rak cevap v&di, dedi ki: 

"İngiltere bizim için mcsbul 
bir memleket değildir. Burada 
dostlarımız arasında. bulundu
ğumuzu biliyoruz. Ben ve mes
lekdaşlarım tamam1yle nıkbi
lniz ... 

"$imdi Hüseyin Cahid Y~l
çındnn birkaç kelime tıiı'kçe 
söylemesini ri&a. edeceğiz." 

Bunun üzerine, başmuharriri-

.. 
AFRiKA.DA 

.Rommel kuvvetler 
taarruza oecti 

Muharebe devam ediyo 

mlz.:miKrofonun..önüne gelerek 
heyecalı bir sesle §unları söyle
miştir: 

"Aziz vatandaşlarım; ~mdi 
burada bütün dostlarımız ve 
mntbunt heyetinin aileleıi aı·a
sında bulunuyoruz. Uzun ve yo
nıcu ib1r seyahatten ~eldiğinıiz 
llçin 111~izlere yalnız sıhhatte ve 
dostlarınız bulunduğumuzu söy _ 
liyeceğ·hn. Hepinize candan se-
liimlar. (Sonu Sa. 3 SU, 1 de) 

Hindistan'da bazı 
vilayetlerde iötisas 
T~brikçilcr arasın
da ölenler de var! 

Ankara l .(RadyoGazetcsi)
Japon Başveldli Hideki Tojo \'C 

Hariciye Nazırı Sigenori Togo 
istifa etmiştir. 

"Bu ıstifaların, Pasifik'teki 
harekattan ileri gelip .gelmediği 
hakkında bir §ey söylenemez ve 
istifa eden Bukavine'nin :9crine 
daha mutedil insanların mı, yok 
sa dnha müfritlerin mi geleceği 

Bir iktısat meselesi 

AL TININ HALİ 
{ 

Serbest ve ıtmııınf tcaldclerlne .u~un olaraf< :ıttrn ıtakft eldemi ctünyıı
da hern.n hiç katmamtJtır. Bu uaulOn temeUerinl .tmıı otan lngiltcre, 
Fransa, geçen har:ı:ft~erı -bu yoldıın vazg~editer ve liri' haı-p arası 
d~vredc bir aralık e&k1 ouaa döndJlerse de uz.un m&ddet 4'u )fe!'ll du
ı=umda 'tutunıtrqJyank evvel:& Büyük Brltanya ve .na kıovalıya...ak Frtın
u ve Amerika bu sevdadan ~zgeçtllcr. . ... 

Yazan: Ord. Prof. ükrü Baban 

Her ·iyi para aynı zamanda 
hem mübadele vasıtası, 

hem kıymetlerin müşterek ölçü
sü ve lıem de biriktirme aleti 
olmak vasıflarına malik olma
lıdır. Bu vazifelerden birini YEl
p::ı.mlyan para çok beğenilecek 
ve kendisıne tapınılacak bir şey 
olmamak icabcder. 

tl3u bakımdan altın halk küt
leleri tarafından paraların §ahı 
telakki olunagclmişt.ir. 1ktıs~t 
fil~ ise bu bahiste ç-0k te
reddüt içindedirler. Filhakikn 
tatı'li.katt.8 1914 harbine kadar 
altın sistemi, yani İngiliz siste
mi cihana hakim bulunuyoı du. 
Gerek kağıt paralar, gerek bank 
notlar kıymetlerini bankaların 
kasalarındaki san madene kal
bcdilebilmek imkanlarından alı
yorlardı. Öyle tevoblliim olunu
yÔrdu. Karşılıksız bir kağıt par· 
çasma kimse itibar etmez. Hal-

buki bu basit ve kat'i telftkkirıl 
tekzip edecek olaylar hiç de clc
sik d~ğildi. Faraza Rusyada 
(1900) tarihine tekaddüm eden 
zıımnnlnrda uzun müddet kağıt 
rüble köylerde ve halk arasıuda 
yayılmış ~di. Çarlık madeni pa. 
ra tedavül ettfrmiyordu. Fakat 
Rusya İngiliz ve Fransız ittıfa
.kına girince bu dn Jetlerin ,,:ıra 
sistemlerini, yani altın rnikvttsı
nı kabul etmek zorunda kı leh. 
Bahusus k~ o zaman1ar haı be 
hazırlanması için Rıı.syaya ge
rek Fransıalar, gerek İngil ~lcr, 
fakat daha ziyade Frarı.;ızla.r 
bol bol ikrazatta buluııuy0rllir· 
dı. 

Bu ödlinç vermeler cnr1.sİl 
Fransız ve lngirzleı in par ı arı 
olan altın ılc yapılı~ oıdn. Bit 
halde ki Rusyada artıl~ altın 
nnkit bollanmış id. ,.e iç pıya-

(Sonu ~a. S Sü. 1 de) 

kı nıraz M>ll ra, sadrazam yazdı
?\ kagı ı znrfn koyarak Wl:be
ı Veraı. Bız de sadrazamın yn
;na gırdik. Kımseye :.r:::..ı etmi
liC'{.('gİmı;-:e da.ır yemin ettik. 

l'.Yct hukumet azasının ~ı:· 
~k.ıyncnklanıın daır yemın et
b ~ll'ı tadnr manasız bır şev 

isediler. O znmandanbPıi ah- Yeni Gine'dc, Min körfezinde 
valde dcij'.şmiş bir şey olduğu- bulwıan Japon askerlerinin tc_ 
nu unutuyorlar. Sadrazam, mil.leme ameliyesine devam edil 
Wan~nheim ile müzakere ele mektedir. 
devam etmiş, niluı.}'et şimdi Mütefik bomba uçakları, Lae 
(Almanya büyük bir harbe gi- de düşman hedeflerine taarruz 
ıi..,eceği gün!) buna muvaffak etmişler ve yangınlara sebebi _ 

Jngiliz avcsları 7 
dOşman tayyaresi 

düşürdOler 
Londra, 1 (A.A.) - Har

b!~e nezaretinin tebliğinde 
Ş>yle denilmektedir: bilinemez.,, ----------------llliiii'""""=""""'""""".,.._ ___ _ 

rr ı l~ olur mu? 
lt }lunıın ıizcrıne sadrr ~nm bır 
k ınt olqıdıı. Almany" ıle Hü
f 1~1'1ntı Osmaniye n.ıasında itti
l alt ıul,avl'lesı. h.emr.I hayrct
l c.lınl<'dım · 

olmuş. yet vermişlerdir. 
Sadrazamın yanında münaka. Daha bat1da, Kokola bölge_ 

şayı uzatmadım. Du muahede sinde çal'.pışmalar devam et _ 
Halil, Taiat ve EnvC'r arasınua mektedir. .. 

"8ırh:st:m - Avusturvu muha-

dört, b~s gündcııbcd mnliım ol-
duğu ve birkaç gece beni ve J,ıpon!Ltrın Mu.kahil Taarruzu 
Cemal; hab~rdar etmeksizin Sidney 1 (A.A.) - Japonla _ 

t ı.. ~ 

lt ,...._ ·ırıtlc t.ıra.fE'yn tyanı Tür-
b 1Jl v Almanya. mutlak bır 
1 t..1rnfhl< muh, faza edl'cckl~r.

1 t anın tC'tlıtbırı katıyei aske· 

Ye.nıköyde toplanıp mlızakerı. rın Yeni Ginede Koltoda cephe_ 
ettikleri halde bızi uzakta bı- sinde Port :Moresby'ye giden 
rakmış olmalanmı. fovknlftde (Sonu sa. 3 Sü. 7 de) 
canım sıkıldı. Ahvalin neY.nkcti -----------------------

\ı · Alm nynnm Avusturya 
1 1 rlffü• c: '- r. y n1" ~ 1 
u • ( rı:;e derh l 'I u .kıye ıc H 

n vrut oıac,~k. 
h Mub:ı1ebe takclırıtoe: Alman 

1 l f', askm ıyc:;ı Türl< ede ka
~tı •k V( 'rürki~ c buna mu.ırnb"l 
rıı hey tın muharebede tesiri 1 1 

•YP ıruı ttıJn.n eylıyt cektir. 
. N.u ıhl'<iC b<.'~ sene ırıuddctle 
il u unuyor Pu rouddetin hı-
4uıu1ıd n evvel taı fovndcn b -
t, 1 kR<.-tmezse hır yem b .. f'c -
r <;ın daha mcr 'i olmakta de-
1\r • (·de( ktir 
(~ 'r .ırafcyn n:.urahlıasl.ınnı.;a 1 
~ raz ın ve \\ Jngrnheim) 
~ < dılır rdılmez mer'ı olmu-
ıJ. a llaflıy cak V<' b:r ay zarfın-

l:u.:<iiknamcleı tca.t kılıua-
ktı 

r f\usy.ı ıle 1'ürkiy( arnsınd3 
~h ı l be oluı bU Almanya ırn
h <'hı(' müselluhan Tuı uyt.: n-
ij~ n miid:ı.f aa c de<'ektır 

t ~~Unu okudukt,m ı:.onra bcrıım 
~· r· nu sordular. Ben, o kad,.r 
d.ı tehayyl rdım ki cev. p vernıe
h Ilı \l miıteıeddıl olduğumu, 
k ' nıüh m bır ro<'s leyt: bu 

hır cnbuk ı ey vcrcmiycceği
rn ·oylemeJde il tifa ettim. Di
~ arkıı<l~<ılarda ise sevinç 
lr't~ltı \ardı. B.r büyük dev-

e ttıfak edıyonnu~uz! 

"Olmasaydı buna. derhal bir ısti
fa jle cevap verece ttiın. 

Aksam Talat bi1-e geldi. Bir
likte EnYcre gıttik. Gerek evde, 
aerek yolda yapılan muamele
~in memleket için nasıl bir ve
h:ımet teşkil ettiğini, Almanya
nın biü müsellahan miiclafı~a 
-edeceğine dair· olan kayıt ve 
şartın hayali bir şeyden ibaret 
kalac:ığını, çünkü Almanyaınn 
blzc bugiin bir n..c;ker bile göıı
der1;; m~·e<:eğmi, Rusyanın hücu
muna maıı.ız olursa memlcke
tiınizin mahv ve harap olacağı
nı nef ceten, hnrpte Almanların 
g~lebesi muhakkak olmadığır.ı 
ve böyle bir mesuliyeti yüklen
mek istemecrğımi anlattım. 
Enver~n evi önünde otomobil

den inerkeıı. "Ne ya.palım, bu iş 
oldu bittf. Sadrazam imza etti; 
mukaddeıat!" dedi. Ben de "Bu 
mukncldcrat ile tıen sürüklt'n
mek istemem" cevabını verdim. 
l~ Almanva ile ittifak mu

ahedenamesi bu tarzda hazır
lanmış ve imza edilmiştir. 

(Devam t.-dede.k) 

Jliii~){n Ca.hitl Y AJ~'IN 

( ) Bwultc.n eııvclki 'lf0-"1lar 
S1 Ağu..stos ve 1 Eylul tarihli 
nüs1ıalnrım~ır. 

BAŞVEKİLİMİZ 
-------------~a 

S~racoğlu, Erzurum ve Sarılcamışta tetkiklerde 
bulunduktan sonra dün Karsa hareket etti 

v S~ııkanıış, ı (A.A.) - Ba~ 1imizi alkışlamış ve Bayan Sa _ 
'b!ltılımıı bu sabah saat 9 da racoğlu'ya bır buket verilmiştir. 
ha tatx>rlerindc Orgeneral Or Sayın Başvekil, bumda, halkla 
<ıl Y Ve Ul'lİncü umumi müfett!ı; konuşmuş, onların ihtiyaçların_ 
?\-dugu halde; Erzurumdan hn dan mahlmat edinmiştir. Bura_ 
k et d.rr !erdir. Yolda Hasan dan sonra yollarına devam edCD 
a.ieden gC' ·c ken halk Başvekl (Sonu Sa. 8 Sü. 4 te) 

Halkla eğleniyor 
musunuz? 

Piyasada kömürün zerresi yok 
~--------------·--------------~ 

Sonra da alay eder gibi, gazetelerle halkı 
şikAyetlerini bildirmeğe, tozlu ve ıslak 

kömürü almamaya davet ediyorsunuz 

CiNN'DE VAZİYET 
' 
Çan· Kay· Şek 

ordusu taarruza 
devam ediyor 

Vişi 1 (A.A.) - Çunking'den 
alınan bir habere göre, Çankay_ 
şek kuvvetleri Kiangsi demir _ 
yolu boyunca taarruzlarına de_ 
vam etmektedirler. B:ı.zı haber. 
lere göre bu kuvvetler Kinnva 
§ehrini geri almışlnrdır. 

Çin Tebliği 
Londra 1 A.A.) - Çunking 

tebliği: 
Bundan bir kaç gün evvel iş. 

g:ı.l edildiği bildirilen Çuhsien. 
den 28 kilometre ötede bulunan 
diğer bir şehir Çin kuvvetleri 
tarafından işgal edilmişt!ir. 

8imdi, Çekiang eyaletinin bü_ 
tii~ cenup kısmı Çinlilerin elin. 
de bulunmaktadır. 

MiUtefiJc Bomba Uçakları 
Londra 1 (A.A.) -<>ün, müt 

tefik ucakları Birmanyada Ak. 
yab limanına taarruz etmislcr 
ve limanda bir gemiye bomba 
isabet ettirerek batırı:mşlardır. 

Birkaç gündenbeti Rom
mel cephesinde faaliyetin 
'tekrar t>aşladığına dair bazı 
alametler bildirilmekte İd:. 
Bugünkü p::ı.zartcsi sabnhı 
erkenden Alman kı.talnrı 
zırhlı kuvvetler de ddhil ol
mak üzere Himeyand crva
rında cenup kanadımıza doğ
ru ilerlemeğe başln.mışlar ve 
burada derhal hafif kuvvet
lerimizin taa?TUzuna u~. 
mışlardır. Muharebe devanı 
etmektedir. 
!Düşman taarruzunun ge

nl.ş bir ölçüde ~lup olmrulığı 
malfım değildir. Bilhassa 1-
ta.lyanlar tarafından esas 
cephemize karfJl yapılan ileri 
hareket kayıplarla püskür
fillmüştür. 

(Sonu &a. 3 SU. 3 te) 
~--=---=-=-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:=o:! 

RUSYA'DA 
Aıağı Kuban'da 

Atmantar Sovyet 
mukavemetini kırdı 

---oı----

Ktzdordu, doğu Kafkasya 
da bir taarruza geçti 
!Bertin, :1 (A.A.) - Alman or

duları başlrumandanlığının teb
liği: 
Aşağı Knban cenubunda Al

( Sonu Sa, 3 SU. 6 da) 

-

Röytere göro 

Tok~ 1 (A.A.) - Röyter: 
Haber verildiğine göre Hari_ 

ciye Nazın Şigoneri 'l'ogo şah_ 
si .sebeplerden dolayı bugün is. 
tifa etmişbr. İmparator istifayı 
kabul etmiş ve Hariciye Nazır_ 
lığını deruhte etmesini Başvekil 
Hideki Tojo'ya emretmiştir. To. 
jo §imdi hem Başvekil hem Ha 
riciye Nazın hem Harbi~ Na_ 
zırı bulunuyor. 

YENİ GiNE'DE 
Temizleme ameliyesi 

ehemmiyetle 
devam ediyor 

Bomhay 1 (A.A.) - Dün ak • 
§am neşredilen bir tebliğe göre 
AlmOl-a'da hükfunet makamlat'.l 
tahrikcHcre ateş edilmesini em. 
rettiği zaman bir kişi ölmüş ve 
]ki kişi ağır surette yaralan • 
mıştır. 

Aza.mgarah bölgesinde top 
lanblar dağıbldığı esnada üç 
klşi ölmüş, on kişi yaralanmıE-:' 
tır. 

Bishar l1ükfııneti tarafından 
neşredilen tebliğde şimalin miin 
ferid bölgeleri müstesna olmak 
üzere Gange eyaletlerinde vazi. 
yetjn sakin olduğu kaydedilmPk 
tedir. 

Saram'da kıt'alar balyalayıcı_ 
lara ateş etmek zorunda kal 
mışJardır. Burada bir kişi öl 
müş dört kişi yaralanmışbr. 

Patna'da bir kişi ölmüştür. 

ler "B:ı ıki haftadanberi gazete- kömür alını ve satnnında rast
){ . d': halka hitaben: "Türkiye lanacak zorluktan ihbara davet 
~~~ur satış ve tevYJ müessese- etmekte ve: "Tozlu, ıslak ve ek
ld .. llnzalı bh- il.8.n çıkmaktadır. &ik kömür .almayımz. Fazla pa-

Komisyonlann liığvmdanıMnra kendi: kcnili!Pxini ınurak be eden tüccarların bazısı keoilfür 

ni böyle gfu!ecek: . . 
Uessese iri puntolarla balkı (Sonu S:ı. ! Su. 1 de) - Masaalf ah kuzu 2ilii adamım J 

"YENi SABAH ,, m haklı tenkidinden sonra 
""' 

İŞTE SİZE MİSAL: 
Kağıt satışı serbest bırakılınca bazı vurgunaular 
mallan kapıştılar, buhran yaratmaya çalışanlarır. 

karaborsayı hazırladıkları anlaşılıyor 

31 Ağustos tarihli nüshamtı. 
da, bazı ithalf t eşyası sa t:Jşla. 
nnın serbest bırakıldıktan son. 
ra piyasada bir takını işsfz kşl 
mış, şportacı güruhunun bu mal 
!arı almak için aç bır sürü ha 
linde ithalat'çı d:.ikkfmlanna hü_ 
cum ederek mevcut mallardan 
bir hısse koparmak istedikleı i_ 
ni, bu yUzden ithalat~ı mağa 
zalarının cam ve çerçevelcrmin 
fodiğini yazmıştık. 

Bu hu usta dün yaptığımız 
tahkikata nazaran, bu izdiham 
dahn ziyade kağıtcı dükkanla 
rında görlilmektedir. Mağazanın 
önüne biriken ticaretle alii.ka.rı 

olmıyan bir ~ok kimseier elle _ 
rir.dc kendilerine ait olmı} 'niJ 
ruh at tezkcl elerılc irnlub lığı 
yaı. rak sokulmakta v~ acı -tA 
tücc .. r1 tehdit \ e lı?Jmret ec _ 
ı ek mal almak isteme {tedırkr 

Vak'a mnhallmde yaptığu ıız 
tahkikata nazaran mal alm11k 
üzere müracaat eden \'C keı dısi 
ne ekseriya taşrn tncıri s i ·ü ve 
ren bir takım vurgunculnr. ne 
tevzi edildiğinin farl:ınd~ hılc 
olmadan fatura istem{kle, fa _ 
turayı aldıktan sonra da t ·zj 
edilen malların nev"inı oğH .. u . 
mektcdir. 

(Sonu Sa. 3 SU 7 de) 

Memurlara verilecek 
kumaş ve ay kkabı 

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

Sümerba11k f abrillalarıllda gapılaı. 
hu•usi kumaşlar alakadar 

göııderildi makamlara 
Devlet memurlarına ve ııile 

lerine parasız kumaş ve ayak 
kabı verilmesi hususundaki ha 
zırlıklar ilerlem~ktedir. Sümer 
bank fabrıknlarında hususi su. 
rette yapılan nümune kumaşlar 
ilgili makamların tetkiklcrınc 
sunulmuştur. Bu tetkikler bit 
tikten sonra şeçilecek tip ku 
maşın imaline başlanacaktır. 

Devlet memurlarına ve ailele. 
rine ne suretle kumaş ve ayak. 
kabı verileceği hususu henüz 
kesin surette kararlaşt.ırılmı~ 
değildir. Bu yardımın aynC'n 
yapılmasından .ziyade bütün dev 
let memurlarına muayyen mik_ 

tarda kupon verilmesi ve bu ku.. 
pon knrşılığı olarak de\•let sınai 
müesseseleri mrunulfıtından tür 
m seylcr verilmesi esası du dii_ 
şünülmektedir. Bu suretle mu_ 
ayyen tip kumaş ve ayakkabı 
yerine kupon mukabilind ba.ş _ 
k::ı. şeyler almak mümkün ola • 
caktır. 
Yebniş lirıı asli maaştan faz. 

la ma:ış sahibi olanlara böyle 
bir yardımın yapılmamas1 hak_ 
kında da henüz karar verilmtş 
değıldir. Teıt.'ziatın ar;;ağıdan yu. 
karı gittikçe azalan bir nisb •1 
dahilinde yapılması diişlınuı 
mektcdir. 

~ SABAHTAN SABAHA ~ 

Mısırda yeni taarruz 
·----------

Bil Jıafta ikinci defa, fakat bu defa 
Almanlar taraf ındaıı sühün ihlal edildj 

D iınkü İngiliz tebliği, bu 
hafta içinde ikinci defa 

olarak Mısırda siikümın ihHH 
edıldiğini bildır<li. Tam bir haf
tii rvvd ta uruz e<len lngilizlu
tlı. ı ir 1ı. ta en ·il .. in. J L ı ·h-
ı • · 171ln r una clt.nbu. Mı ıı 
u hu.ırnm si.ıre ~iıkfırı n in(-

::< u ı.rıtlc l.,ı .. ı Hlı!ı ... 

olduğunu lbilcUrnıişti. Fakd 
bir gün sonra taarruzun durdu
ğunu öğrendik. .1 

Bugün anl~ılıyor ki geçen 
!haftaki 1ngiliz taarruzu Alınan 
ve İt :ly .nı rın hazırlıklarını yok 
l ..rı .. k \ c bıı hazırlığa enO'cl ol· 
n :ık kru>tiyle ) apılmıştır~ \'a· 

CSonu Sa. 4 8iJ. 3 te) 



arbin dördü cü yılı basında 
• 
1 

A 

u mı maızar s 
Dö .. du U h:ırp yılı, Şimaft Afrlka h;ıvalanntn çok datıa hareket11 safha. 
lar le baflıyacak, cfi er c elerdek~ attı unet:, 11 Sovyet ccphesfn. 
dok.I Mihver Cist nlO!jU bu cephenin daha zlyacle cenup kes m nde de-

am edeecktlr.. Manş'ın aiikOnttl ise '°Jc bıılanılc b r m n ra arzct. 
mcktedlr. 

Yazan: ARfF A.HISKALI 
• 
1 kin i Cihan Harbi b şladı_ 

ğı zaman bava silah.mm 

__ ..._._ 

Kepekler bataklığı 
inhisar altında mıdır? ru 

nn 
•• Once resmi m -e eselere sonra 

men:; riıı koaoeratif ine ve bilalıare 
al~ a tevziat apacalı ışl 

son karar üzerine Of"~ bu talebi 
hemen karşılamamı tır. Zira O. 
f ille önce resmi müessese ve 
dairelerin, sonra kooperatifin 
en son olarak da l:a.lkın b-tiya._ 
c.1lll l.cirşı Ja ya.caktır. 

Tesbit edilen fiyatlar iizerin_ 
den resmi mtiesseselere odun. ve 
kamiir t.ev:üine başJsnJ!!ıştır.. 

' 

lnhi lar idar si yakında 
satı'"'lara başıı~acak 

bugünkü b arımm vcrecegı 
~ e tahmin edilmiyordu. 
K da orduların yardımcısı 
:z;a-lılı vamtaların dümna:nı olnn 
tayyare, denizlerde torpil kul _ 
lmımnğa başladıktan sonra de. 
DIZ sHfi.hlannın da amansız kor_ 
kusu olmaktan geri kalmadıe 

Bugi.in artık; herhangi bir 

~şl & ncılar 
1 ~ 
16 kuruşl k narh idare etmıy-0rmuş, saf una yabana 

yy p 
korusu salıhğa 

çdt rı!dı ceph nin acıldığı veya yeni biri 
l:ınrek tin başladığı b !dirilse 
mutlak surette havacılıgın oynı_ 
y fu rol akla gelmekte ve ne: 
gıb iirprizler ortnya ntacnğt 
dlisünülmektcdir. 

Tayyare, cephelerde sadece 
lmrbeden bir vasıta olar.:ı.k kal 
m.am tır .. ayni zamnnda ordu_ 
ların g; rilerden bemcnm · müş 
~ü1atı karsısında, uzak iu.:Icrden 
alıp tn..cudığı ikmnl ve ia mad _ 
de "ni hava.dan ntmııkln, geri 
hizmetlerine de i tirak etm~B o_ 
lu\or .. 

H r salında kendi ' rlığını 
h~t ıren bu sılfı.h, h rb'n dör. 
d ın ii yılı ba l rken, umumi o. 
Jnrak muhtelıf cephe rd kı 
ı anznrnların c 'tlerindcn balı_ 

dUmcsinde bn lıca amil ol _ 
m tur .• 

H vaların ilk esaslı c phcsi_ 
nı Man~ ve kıvıları nem tn•. 
]\ iner hava n.kınl ruı n .k • 
ft tı \ e Bi.ıyük Britanya mud • 
f asının Piddeti, burada ciddi 
b va ınuhareb l ·n o! 

D emokrasinin; Biıyük Bn 
tanya ve Am ri ra kuv • 
v tlcıini b l". eştireıı ıkın _ 

ci bir cephesi Şıınali Afr kada _ 
dır. N>n günlerin şark Iı rckc 
leri Alman ordusunu K fk s
d~- unna kndar getırmıııtır ve 
bu uretlc Kafkl.sya pctı ollen 
tehdit alhna dü tügii gıbi, Irım 
Vf' Irakta kumlan tek c ptıenin 
de Mıh\Cre mukm m tı kar.ar. 
laştırılmıştır. Bu vaziy t kar -
ıı ın la İngiliz ve mü ... tef-ik ar _ 
dularının Kafkasymh. kura.bile.. 
ceklerı muk:ı.vcmct ıuıttına kar 
~ı koymak için Maresal Rom _ 
mel'in harekete gaçmem w~ Mı_ 
sn ı tehdit etmesi beklenirdi. Ni 
tekim bu düşünce de hakimdi. 
Fakat aksine olarak Demokrasi 
kuvvt>tleri bu ccphe<le taarruza 
~eı ek Rom mel ordularının 
Kafkas cephesine olacak yar -
cmlannı akaatmaga niyet et -
mışlerdi~ 

Af ıika cephesinin havaCllık 
bakımından ehemmiyeti. şimdi. 
ye ı~a.dar. kazanmadığı el emmi_ 
:r:ettedir. Mlsırın, Kafka.syanın 
ve bilhassa Hindistan yolunun 
Miln;er tehlikesine maruz kal • 
ma.sı takdirinde sarsıla<'.ak olan 
Demokrasi durumunu dilzclt -1 
mek ve böyle bir badi ye mey 
dan \•ermemek dü ··ne sile, Şi -
mali Af rikaya bol miktarda A_ 
lllert n tn~ yaresi ve tayyar~ -
cisi ctin'mi tir. DolayıS11e 
h:rrbin dordüocü vılımn baslan .. 

l ruıde ün~ cocukLln _ 
n n ·ık ·· ra ndn cld ~ 
tiklı..rı lı v lıakimivctinin yı _ 
v vav s Arncril':ılıJ 'tarafina 
intikal etmekte bu unduğu açık_ 
ca ezilmektedir Vi, böylece De 
mok si i in P ifildc. yeni bir 
hava t hlı esi mevcudiyeti kal. 
mımu oluyor. 

Net·C'e olarak diy b"lriz ki; 
dorclıincü h rp s ılı, Şimali Af _ 
r · l!a 1 a·valıı.rmın cok d:lluı l o.re_ 
ı. ı f aı:ıle bı Jıyncak, di. 

c h eıd ki · unet, bil _ 
h , a Sovyet cephesindeki Mıh_ 

gr.el ri 
bas adı 

Pir· nç ve sade yağ 
bnrsaı a alındı 

Pırinc ve cyağ fiyatl:ırıru. 
esaslı bir şekılde kontrol eacüfi
md, ve Jüz. uz yere f yat yük 
selı lerlni önlemek maksacliylc 

Bir yankesici 
Be · ı taşt.a; otunu İbır1himl 

~ahin dün 7.abıtaya müracaatı..: 
trarm ayda giderken Mustafa 
Ta kın ısmınde bir şahıs tara. _ 
fından içmde para bulunan._ ç_u_ 
ta.sının yankesicilik sur tile ça.. 
lındığım bildirmiş, yapllan ar.a. _ 
mada suçlu yakalanım~tır. 

• " •, : ... !"" • • . 

Sihirbazlar KraJı 

Ebu Ali Sina 
ver u~umn {il bu c~ph_enin da_ Bugün y3ZIDJm.ıl ~ 
ha zıya e c . up kes~ın~ cI:- - dan neşredemedık. OJruyucıdar
vnm ede<>aktır. Manş ın suku - dan özür dileriz. 
neti ise az ~ok bulanık liir nıan. . 
zara arzctmektediı'. l Mıllllllll~llM-1111111_,._,~M~ 

lki şehir arasındaki altı mil 
tutan yolu çnbukca astıla.r. Fa.. 
k t iı stlvari bu şeliırde Jta{mı_ 
yarak BOlnrnn istikamet de 
yollarına devam ettiler ... 

Cenunt ve rahım sırt anmla 
türekler, kemerlerinde sillllıiar 
o duğu halde tepeden tırntığa 
l~adar si ahlı idiler Ve bu halde 
nasıl bır mücadele ile kaqı1aşa 
caklanm , bu mücao enin ne 
kadar sürec~1ni tahmin etmek. 
sizın o sa.balı Ferlıadın k~ 
d.ığı m vltie doğru gidiyorlardı. 

Bu halde o tek ve tenha yolda 
Naina boğa na bir mil mesaCe. 
de bulunan bir yere kadar geL 
diler. Orada hayvanlarından in. 
diler ve Prenses M'.c.lika. maiye_ 
tinden olan Hindlıye hayvanla. 
nnı t.eslim ettiler. Bu hızmetçi 
Mis Brıyen taraflndan seçilmiş,. 
ti. Onun sem derece sadık v. e_ 

.min olduğms& güphe yakbL 
Cemşit ayrılu·ken sıkı sıkı ten. 
bih etti: 

- Sen bizi burada ta aailah 
oluncaya kadar bekliycceksin. 
Eğer sabahleyin döıımezsek he_ 
men hayvanlara biner ve sara_ 
ya dönersin. Sarayda hem Raca 
Hazretlerine hem bizim ahbap_ 
la:mnıza. anla.tırsm ve bi?i artık 
göremiyeceklerin:i süyieı."Siıı. An 
ladın değil mi? 

-- Evet efeOOiler~ anladım. 
Bra:bma, Sin. ve Vişno liizi hi. 
maye etsm. ODlar1& aidikte ge_ 

--
ca ruhları da sizi korusun. 

V.e iki yolcu, hademeyi orada 
lı:ıyvanlarile başbaşa bırakarak 
b\L parlak ve yıldızli, mehtaplı 
sema. altında çabucak u.zaklq 
~ 

Yolliu:d& kimse yoktu. Jfe bir 
insan, ne bir ya.şayan mahlik 
vard.L Oteae, ka~ arkasın 
da. QÖl ve:. sahra uzamp sanki e 
bedi.yete gµiiyordiı. UCSl!z bu 
caksız hir betlidt. Baza ka.yala 
nn: oyuJdarıııda. bazı bucaklar 
dait gjriaıtilerde çıkıntılarda gö1I 
ten:. sızım aydınlıktan da eseı 
olmadığı için iki yolcu bu !'iÜP. 
heli noktalan güderinin kes 
kinliğile. yırtmağa: uğraşıyorlaı 
eh. Gıiceabı derin 8195İZliği, yal 
ruz nMfrtan. Ştilen bazı güriil 
tüler.ie ihlll ediliyordu. 

"Aslaınn au içtiği bu sakila 
saat...,, 

D 11 :rıwşhur olanı zammı DU 
rada lca.planlarJll zamanı idi. 
oaıam u.zaktan, çok uzaktan 
bir hOIJllll'daımıa işitiliyor gibi 
geldi. Ne.ina kayalarına. ~ık.la 
§lyorla.rdı. Hiç bir.~ '"'4 mi. 
ycrek, nefeslerini bile .... nara'k. 
etrafı JmU&yarak ve d ı ... uaerek 

m dde1cri dcğ'rmenciler kanştmyorlarmış r 
Vali ve Beled.ye Reisi Dok _ 

tor Lütfi Kll'dar dün Kadıköy 
semtine geçerek tetkiklerde bu. 
lunmus bu arada Çamlıcaya gi_ 
dorek Süreyya Pa~a korusunda. 
incel eler yapn tlr. 

-1 uaad Wd. nün kula ları çınlasm ! 

yüıiiyorla:rdı. Birdell Cemşö 
dıuarıık.: 

- fştc bunsı! dedi. 
Rahmi egıldi, yolu gözden 

ge~'Çrdi~ 

- Evet, diye ceq,p verdi. 
Hi1i tekerlek ve ~ iZleri 
var. Blzim. nrabıılarla. haydut _ 
ların ayak izleri pek az adam 
~ bu tozlu: yokia h8.13. belli 
oluyor. 

Gökün 3l'diıılığı cmlanıı ara.. 
malarmda. * yanyodlu. 
Eğer korkak ve. her şeye in&_ 

nan Hindlileı:den bazıları onla.. 
n bu halde görselerdi mutıa'" 
!iki ecinni sanır, ve güneş batu 
batmaz meçhul ikametga.hlarıa: 
dan. çıKa.rak ve insan kıy.afetine 
bilrllnerek anla.~, till'8l!k 
fakat meş'um bir j§e daldilda _ 
rına lCanaat getirirdi. Ecinnile. 
r:in liurada ertesi gün için bil.. 
yük bir kaza ve feliket hazın..., 
dıklanna şiipheleri ka&naroı. 

Bllrası baskına uğradılttılll 
yerdi. Eğilip kallaımk adım&.. 
dıın, karı§ karıs her yeri gö&. 
den geçirdiler. Tabun Neiabl. 
mu yere d~ nokta,_. an • 
yorlardı. 
~msit sırtın~ taşıdığı biı' 

fımılan kendi hesabına. işlete _ 
cc;rtir. 

Yem Gelen. ~ 
Eylfıl - Birinciteşr.in ckme'k 

karnelerinin ıhayaea ldi.fi gel _ 
memesi il7.er:ine yeniden. karne 
istenmişti. Talep edilen karne. 
lcr dün. gebniş ve henüz istihka 
kını almıyan vatandaşlara tevzi 
edilmiştir. 

Ferdi atletizm 
birine ilikleri 

Diin Fenerbnhçe 
.tadında yapıldı 
1stanhuı 1 (A.A..) - Türlci_ 

ye ferdi atlot.izm b.iriociükleri 
~ saat 11, de Raftı aram 
olmasına. rağmen ka'laı.hk bir 
seyirci kütlesi önünde Fenerbah 
~stadında~. 

sa.uta.dan bir elektrik lfü:ııbası 
çıkardı. 

Yıldızların ve ayın ışığına bu 
hafif ve ,Plnız dar bir sahayı 
aydınlatan ışığı da ilave ederek 
dikkatlerini çeken bazı ııokta ~ 
ları incelediler. 

Yolun. bir kena.gııdaki bir 
.kütiiğüiı önünde Rahmi birden. 
.bire durarak: 
Kütiiğün fustfuıde bir sıyrık ve 

lropIDll§ bir kabuk vardı. Yo _ 
tun mnkahif tarafında. b ka 
bir ağacın üstünde de öyle bır 
SlJıftk gördüler. Rahmi, kardıe_ 
tine bunian göstererek; 

- İşta halatı bu iki palmi _ 
yere bağlamışlardı. İş8.retleri 
eiiriinü.yor. 

Rahmi kardeşinin elinden 
tiiciik lam.bayı alarak Nebabın 
hayvanm.uı yuvarlandığı ta 

Veril· mal.Uınatta.n a!llaşıl _ 
dığına gure bıı koru, sahipleri 
t.aı:afından sa.t.:.lı • a çıkarılmış _ 
tır~ Ve arsa ifraz 1ilerek bura ... 
da bina iru a cd ektir. Halbu.. 
ki imar la.nında burası koru o 
lazoak bırakılm ı dır. Belediye 
ileride buı m. 'i sur.ette i-s_ 
timli le edece br. 

Zeytinyağı f yatları 
nede y·ı {S\i1'ynr? 

Dun Ticaret ve Sanayi Oda
sında mmtalra ticaret mu lürü 
Baba En.gerin "' etinde zcy
tinyağcılw kom· i toplamm~ 
ve fiya.tlar ı.izc.r ııd umunn bh 
~rüşme yapılmısbr. Bu ar:ıd.1 
gıda mn{ld ler E: ı arının sc.r 
best bırakılmasından sonra fi. 
yatların bırd b re 
sebebı allikad r t:ı ·rı 
rulmuştur. 

Festival sarkılan 
' plak! t 

SOi Dakika 4 yaşuıda 
(Son Dakika) arlratl mı7, 

dünkü ntisha il dört ya r.a 
basm . Ark d mı7.a. rnuvaf 
fakiycl.l r ve un. ömürler di _ 
!eriz. 

" sesi de aşırttı. Yarıi Melika, 
asıran da odur. Yalnız bir" · 
ortadan kaldırmakla iktifa ed · 
miyecek bir hale ge di; iki ı 
birden yok etmek istedi, kaı ar! 
verdi. Evvela bu i ı Rc;:'lktnn ya 
parken sonraları sureti haktaı 
~rüniip gayesine erişmek is 
tedi. Klıru3enin kendisinden ş·; 
helenmesfne m~-ydan vermek nı 
yetinde değildi. İşte b n do 
layı Va.:..inin yer.inde bulun a 
dığı bir Slrada bı ·m B a 

yı ve Devletürraiy'in teıierlen_ . r". 
etiği y.eri iyice teabit etme~ e a - Evet, ne diyo . '! ~ 
1IPı. Tozların ar.asında bu İ!Jİ letürra.iy şUpheıriıı .. - g 
bmjumak kolay değildi. Bır rnek. n:ı.zar.ları başka ta.ı t 
Ji1lza araştınıradau sonra lfun_ çekmek iç n kcn lı 'ni de Kıt, 
layı 1!imıJdı ve dOğrularak ağa bun etti,, ı t ban e 
~ysürl kolundan tuttu; dedi gibi · ·· ·· Bet! nnn 0 
ki: nU:, ıı· · cau.blizlıkla.rını a 

- Beni dikkatle dinle: Ne _ ıw:.ı~ 
bap valnız Ferhatlı dei!il. Pı en I Jkka..:ı v r.) 

T rfi r 
ve p 

Ü 

r ve li !'! t "' 
lunan 4 komiser, 21 komis r ~ 
avıni ve 40 polisimizı bır deıeoC 
terfi ettirmiş ve İstanbul cıunlıı 
yet k:ıdrosunu tnkvfye için cll 

bul emrine 4 ba om~ 
6 komiser, 4 kom' er mu ı~ial 
vermiştir. Bunları sıra.siyle yaf 
zıyoruz: 

ısa~>nı;·rs·e.ı ~e 1lerü E 1 ~ 
lStanbuldan Mehmet Ş krf 

Akın An.k ya., Seyh 1:111' 
lil Yüksel İstanlıına, İs bdio 
dan İb a!ı.':m Ôkt m İstan 1-
Zo ?.'Ul ktan Tahsin Ce el 
'Kıırsa.. 

K~~.:w-ı•ı.ı 

TAKViM 
H.ı:rır 120 ail• 2(;:.l AY 9 
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20 
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21.18 4.41 .vaadi 



t m 1 
.. 
~ l ( il 

1 1 .... 

Me e 
c en 
ya 
---

1 GILTE EDEl 

Verem h"'stah ... ma 1 arşı 
yeni ve çok iyi bir 
metod tar ip ediliyor 
Londra 1 (A..A.) - lngılicre_ 

de ~imdi ve eme kar ı yeni bir 
metod tnkip riilın<>ktcdiı İn : . 1 
liz sıhhat ncı.zıtı Ilrovn bu takıp 
edilen meto~un cok :yi olduğun_ 
dan bahsetmiştir. 

AFRB<A'DA 
R mmel kuvvat uri 

taarruza oecti 
- Bq tarafı 1 lnı: de -

Ha.va Faa!!~ eti 
Kahire, 1 (A.A.) - Bugünkü 

Ortaşark hıg;liz ınü.:.ıterek teb
liği: 

Dün yapılan bir hava savnş1 
C5D.asınd.a. avcılarımız en az 7 
duşman uçügmı dili iınııw ler 
a,ynca. yerde daha b ka duş
man ta.yyarclcr411i de tahrip ct
mıslerdir. 

!'"art u~Iü tatbi'· olunan k')y 
ve kasa. lurda bu husu tn vali • 
lere salahlyet vcrilıni tir. 

o 

iZ BAŞVE 'İL. 
~-~-----ıaı--------

S ara c oğla, Erzurunı ve Sarıllamışta 
tetkiklerı e /Jnlanduktan sonra 
clün Karsa Jıareket etti 

- Cll§ tıırafı 1 lncfdc - Ordue inde şereflerine verileı; 
~yaf tte buhmduktan sonra ~ h 
rin tarihi eserlerini, mekteplerı_ 
ııi ve n8Xcri müesseselcrin.i. gez_ 
m;ı:;ıerdir. 

Akşam belediye reisi tarafın_ 
dan ha.lkcvinde şereflerine 75 
ki. ·ıik bir ak§am yemeği veril _ 
ruistir. 

Başv.ekil Sara oi!lu 'erdiği 
nutukta. de._'lli tir ki: 

la ğl niy r m unuz? 
Tohnık ı .iımma.t lkmh:Jbmh 

Londra, 1 (A.A.) - lngılıı 
ve Amerikan uçakları dün Wi 
Dabba ve Tol:nık limanların :ı 
taarruz etmisler ve tnm isabet
ler k ~detm' lerdır. Tobruk lı-

Saı a ogiu, saat 11 de şclırimize 
gelmıştir. Şehrin dışında a. rl 
ve mlilki erkfı.nla halk, kendisi_ 
nı it )r ,ıJdl'mŞ ve bir askeri kıt'a 
tarafından lamlanmı ;tır. Hal_I 
kın atkı. lan arasır. da rurüye1t 
Bar.vckilımiz istirahatlen i,;il'! 
hazırlanan orta okula gıtnıi ı r 
ve bcled c tarafından h:ız.1rla _ 
nan o,,~ y"'mcğinde bulunmuş_ı1 lardır. B lfıhare şehri gezıni _ 
ler, bu rne) and ask ıi v~ mti1~ 
ki mue s Ieri ve hastab yi 
ôrmü ·I rdir. Ba.şvekilımiz saat 

16.80 da Karsa haı ekct etmiş _ 
lerdır. 1 

"Dün E?'Zinc::mı, bu~ de Er 
zurnmu g-nnim. Bu gör güm 
y rl r ~:nn Kartal yn'1 ' nnı 

tır1atbi'!ı gibi kon tu:; m in_ 
lar da brn e hakiki Türk 

kart Iları d ygusunu uyandır _ 
dı. Bana rrös'erilen canlı sevgi_ 
Iere tcsckkiir ed0 r ve kndehimil 
bu kartallar Berofine kaldırı • 
rım.,, 

Aı.1zi itlı af edip işi chlıne bı
rakınak olgunluk ve kemal cse-
ridir. Bil:tı ·a amme menfavti
ne taallfJk eden mc elelcrde bn 
bir me:ziy t olııı ktan çıkar, bir 
vazife olur. -

marunda ıbirçok yangınlar çı a 
nlımş ve inlı.Jit.klnro sebeb:yet 
vcrilmistir. 1 

İtalyaa Tl'btigi 

Roma, 1 (A.A.) - İt;ıl}•an 
oı duları umumi karat gMunm 
827 numaı alı ~l.ği: 
Mı r cephesinde il ri k:ıı -

kollar fualiyrtte bulumnw !ar
dır. Fazla miktarda efr 1ın-

Erzunım 1 (A.A) - Başvt~. 
kilımiz Şükrü Sarn.çoğlu rcfa _, 
katlermde Orgener1ll Ka m Or. · 
bay oldu~ halde diin sabah sa. 1 
at 10 30 da şehrimize gcmıi · 
dır. 
Başv kilimiz istasyon meydn_ 

nmda toplanan halkın se iı1ç 
tezahürleri arasında bir ıntiddc t 1 

yaya yiııiiyerek halkb tem s 
ctm ~ıerdir. ı 
Sayın misafirımiz, öJl yin 

Yemekten sonra Erzurum mil 
li oyunl: rı oynanmrn v~ Baf'WE'_ 
kil gen"leri t brik ederek güzel 
birer spor olan bu oyunların 
her ·es tarajınclın ovııanmak su 
ı -.uı.- tamimindeki kaideye isa. _ 
ret eylemişlerdir. 

rf 
mıştır. ~~-·-~----~----~-------~---------------E= :.o;uA.A.) _ ~~~ rjan in de h z1rlamy • 1 

... ajan.,ırun hu sı muh b'rt, Dl •------
Dabbaya İngiliz ge ·1 'Din yap 
tıklan akın esnası da; b',, d~ Bütün Millet "müsellah millet prensi-
mun gambotunun bU' İn liz • • .. " 
muhr.ı.bin~ torpille<f ğini, W~t hını gudecek, herkes iktidar 
hasara ugramı.'j omasına r g- k h•ı• ti .. .f , k 
men gı minin üssüne döu bıklı ve a 1 ıye ne gore vazı e • aca 
ği li bild rmcktcdır. Buenos Aires {A.A.) - Milli 45 olarak tesbit edilen yaş had_ 

Tohl'Uk Şiddet!e :Bombftl81Hh miı aa ihtiyaçlarını kamla _ eli kaldırıbcaktr. 
mak üzere hiikfunet pek :yakın B ıan ıra bütün mihet 
da parlamentoya ordu m _ "rnU e ~h ınille~ prcns'bini gü 
dunun ve s.ubay . kadrolanıı~n d . asxer: va.zü~· i ifa ede_! 
arttırılmasını derpış ed u •bır ccktır. H--kes ikti arına ve be 
proje tevdi edecektir. Bu pro:e deni k b:liyetine göre vazik a_ 
ile ihtıyailar ıcin şimdiye ı adar lacaktır. 

Kahire, 1 (A.A.) - R mm l 
dün sabah Mısırda taarruza geç
m · s, müttefik tayyareleri Al 
man hava alanlariyle malzeme 
ü eri ve li:m ~lar U7.erind akın
lar Y<ıpt:ktan sonra İngilizler in 
cenup ccnalurıa hiicum etmi~. 
Sollum ve Sidi Barrani yolu ü
zerinde lf hver kollan dağıtıl
mıştır. Müttefik ucaklan l.Ekcı 
ta; yan Alm3n uçaklarına r s
gelmişlerclir. Bu nakl'ye uçU
laımın ik"si düşürülınü'}tür. Tob 
rnk bUtiın muharebe esnasında 
yaprlan tmıt~d !lJ::n en 

Eski Arjantin Cümhurreisi -Bı·ezilya ordusunda hizmet için 
kongreden müsaade istedi. 

• 

G ZETECiLER LONDRA'DA 
şiddetl:' ine maraz kalmıştır. 
B!:'Yiik yangınlar <-ılmııl}, birçok 
infiliklar olmu · m:ıl7..eme depo 
lan ve rıhtııİılar tahrip edilm ş, 
S:'.renailm sahili acığın<la Mih
ver gemileri bombalanmış, bit" 
petrol gemi.sile 6 bin tonluk bir 
yUk gemisi yakılmıştır. 

Buenos Aires 1 (A.A.) - riguez Alvaz, reis Vargas'ın bu 
Ofi; Eski Arjantin Cumhurreisi teklifi b 'yük bir hey canla. ka_ 
Gen ral Augustin Justo Ankien bul ettiğini general Justo'ya bil 
kongreye bir mesaj göndererek dirm · tir. Me'"cut kan mlara uy 
Brezilya ordusu fahrı generali gun 0 arak harek t etnı · olaıı 
sıfatıle uhdesine dü-en vazıfo; i 
y.apmak müsaadesini istemiRtir. Justo, derhal ,Arjantin parla -

1938 senesinde Reisicumhur meato&wıun mfoıaa · i iate -
- •at t.wafı 1 im de -

~ ~a~~ Riıs yin C hld Y lç "· 
802 · sonra 'lt.:r 

~~as vavw fotoğraf ıla.rın ö
<iı.la e doı:TU ytirUm 0 e ba.3}a· 

t. 

li~'Şiındi burada birçok da.vat
~ t, besnpsız gazeteciler. ga~e
~otoğraf çılan var. Mıscı.fir 
<i k R'azetecilcri heyeti bura-

n d · h · oı ogru, ık:ı.metl · c t .,.. 
li ~n Sa-.; oy otclme d orlar. 
~alı:ı,tt :ı_cşcu, fo.k:ıt uzun b · r stı
l'or "~ gcld iden · n biraz 
(h~ ~örünüyorlar." 
·~miz p.rdlne v • .-. 

Ul.}{ Uabul Rciinllecl 

~~~dra, 1 (A..A.) - B. Yal
bave · Yalman. B. Esmer, B. 
"asıı r ve B. Sertel. Londr:ıya 
~lik .. ~~'!şlardı?'. Tirkiye bü
~ ~1.\:1 ınemurla.nndan biri 
~~tta bıahmarak Türk ga.. 
~~~n tamamiylc serbc-st 
~ --.oııı söy ~ir. Arzu 
le:tiy:.~.~uğu hakkında kend:
bu su ~arcdıe bulun cak ve 
til rctıe bızzat kendılcri fn. 

c;evreleri zi ar~ edecekler v.e 
halilı~ır<la tallın ,görmclrte o. 
lan kıtaatı göreccklcrdu-. Tür
kiye büyük ~lçilii!:ınde ü.T knbai 
resmi yapıl cağı gibi istihb.ırat 
nezaretinde de bir kabul resmi 
vapJlacaktır. 

RommeZ' e Brermıer yolile 
ta7cviye kıt'a :m g&uleri'Uyor 

Nevyork 1 (A..A..) - Geçen 
hafta külliyetli Alman Jot'aları 

mfatile Rio'yu ziyareti esnasın_, miş ve Arjantin hükumeti ve 
da Brezilya. ordusu fahri gene _ milleti tar~fmdaıı · BrezılyaJun 
rali Unvanını almış olan Justo ı harbe girmesini intaç eden ta _ 
son zamanlarda reis Vnrgns'a arıınz dolnyısile gösterdiği to.m. 
hizmetlerini arzetmiştL Breziı _ nudil bu \."eSi.le ile Mtırlatmıı _ 
ya'mn Boonos Aires sefiri RodJ tıt. 

Türkiye büyük elciSl, lngi~ 
gazetelerinin baş muharri.rlcdnı 
h ',.~ine dı.vet ederek kendile 
rlııi Türk gazetecileri ile taıµş
tıraca.ktır. 

Londrada sekiz 
milyon kadın 

seferber edildi 

Brenner'i geçerek Rommel kıt 
alarmı takviye etrni•llerdir. Yu 
nanistana erzak götürmek üzere 
yola. çıkmış olan gemiler yolla 
nndan çevrilerek Roınmel'e gön 

Mur.ıf Namı M. Butle, kadın derilmişt:ir. Vişi 1 (A.A..) - Ağnsos ayı 
mebuslard:m lfiss Megan Lloyd >ıııc bidayetinde Londrada milli mü 
George, İngil renin iki eski An~ daf ı:ı.a kadrolarında çalıştırıl _ 
kan büyük ckist Sir Percy Lo- Batı Atlautikte mak üzere tam 8 milyon kadın 
nine ve Sir George olarak, :ıy- 451 gemi batırılmıf Mferl>er ed~r_. __ _ 
1t1 zamanda b'rçok İngiliz mü- :r A ) R ~ k . . 
esseze)eri ile Boys Scout'1-ı.r· Nevyor~ 1. ( ·~· .~- e.~1 Hollanda ralıçesı 

. . ' olmıyan bır ıstatistıge gorı:: 
G~ .G~d. ve kadın gruplnn 81121941 tarihindenberi batı 69 yaıııada 
mümeSsillerı hazır bulunacak. Atlantikte .f51 gemi batınlmıa. ,. 
lardır. tır. Londra 1 (.A..A.) - Hoiand:ı. 

Batırılan gemilerin mürette Kraliçesi Vilhelmin dün 69 urı_ 
Nebati yağlar 
Ankara 1 (Yeni Sabah) -

Yağ istihsalinin memleket ih • 
tiyacma kafi gebrıediğindcn ne_ 
ha.ti yağların kullanılmasında 

batından 3090'1 ölmüş, 13.884 U en senei devriyesini kutlamıştır. 
:turtarıımı~tır. Methur aeyya la 

Sofya ve Bera Nansen'in kızı 
Elçilikleri Ye oğlu 

italyanlar 
-o---

56 sı kız olmak üzere 
500 mektep talebesini 

te\Pkif ettif:::r 
İtalya hududu 1 (A.A.) -

Röyter: 
Orta mektep talebesinden, 

56 sı kız olmak üzere ~ ınck 
tepli Lubliana'da tevkif edil _ 
miş ve İtalya.da bir temerkiız 
kampına g· nderihni!tir. Bun _ 
Iann hepsi ç tclerle işbirliği 
yapmaktıın suçludur. 

Brezilyada 

~J /L 
Mademki 

a-

p IS 'TE 

Sahte ek karnesi 
}apan bir ad m müebhed 

kiire;e m"f :Om oldu 
\'i i 1 (A. •i..)) - Paristcn a. 
~n bır habcre göre, Pc:1.ris 

mahkemesi s1hte ckmel• kartı 
yapt b nd n do!:ıyı bir Pati l yi 
m --~'Ci ki:Te~ mahınzm et _ 
mı ir. 

RUSYA'DA 
- Baş tar.ıfı 1 rncfde -

m n - R m~n l:ıtala.rı ~idclt tı: 
du~ n mukav mefuıi yenn ş-
lel'dlr. j 

Alman hızlı ıı-cum hotlan 
K ~ d;,;niz doğu !.ıyı anna. ka
dar ilcı le yere ' h.ln!ayc altında
ki b:X d :ınan kruı1es:.:ne hucum 
ctm• rer, ar.ı.larmd:ı b r de pet
rol gem.ıs· bul n ro .ı a ik: 
gemiyı b< tınm. rdır. Bu 1 r 
topy k n 4500 ton to tutnnn 
d dır. 

fien;~-v..::;:ı 
Kcrç moğazmaa t 

d :=:nı ,1 m tö!'lü "'em len 
lı e at . açını,, ik' · i nl er 
i~· de h re ru· b!rnkm ;i.tr. 

S~rnd Ömmle 
Stalingrad e utri: nda, 

teş' • eT tbrnfrrdan ı zım ,.,c 
le.1 yardımı guı e p ya t.mıen 
len çetin s:ıva rd n sonra dil 
man tahknnat sist(;minde 
lıtn gedığı grn ::;le-tmi JCT ve 
hızlı hücumları sayes'nde ö
nemli blr tc-peyi gal cder1.:k 

temennimi~ 
is'af edi di, mese'iJ 
kalmadı dem k ·r 

• • • 

d-:n:::ı:an zırhlı km~ rtlerini inıh~ -------------
ctmiı lerdir. 1 ı'" . . I 

Ldogada 0:ırrışnt!l Ik\'anl ı şte s ze mısa : 
E.:1 )ô!" • - Ba~ ta fı 1 fn~ e -

La '.T< gölü ccnubuı:d r.:ır-
pı l devam etn'! ;ı:tedir. 
Düşm ın }a?bt,&ı taarrıul;;:r 
kısı k lık ta mı larl 
püskürtülın" tür. Laduga gö-
lün bir Sovyet to keri h ' & 

kuvvetlerım'z tar ından talır 
ol nmu ur. Bıı A.bruı.n mayın 
gani · Ballık dcrrıZu e bir Sov
yct denizaltısını b.ı.tırmı'itır. 

Son iki gecede Alınan s::ıva~ 
tc.5killeri ağır capta bombalarla 
ve binlerce y.11\,,"'lll marm1si at
mJk suretiyle !sı.{enjeriye ce
nubunda. ve K':l.lure <imal batı
smd ki müteaddit dı .. 1an ha
va. alanlarına hüeum e mr;Ieı·-

dir. 1 Oenuptn Baskı Gev · 
Stokholm, 1 (A.A.) - Roy

ter: 
Ruslar merkez cephı:·s't de a

ğır b~ıbrını devam ettirrrken 
cenupta soh 48 saat içinde Al
man tnurruzu şidd(•tinden bir 
miktar kaybetm~lir . 

Alman} r Timocet1ko'nun kc:t 
d'lernıe ~ !ır dar°b3Iarın tesn Y
ıe sarsılınişbrlar. 

A~Alındı 
Berlin, 1 (AJ\.) - Romen 

krtnlanrun Anapıayı za tcttik
len askeri kaynaktan bildırili
yor. 

Rtt-...br :Cje\ AlamRa Bakim 
Sokholm, 1 (A.A.) - Alınan

lann Rjev'dclri kulab lIK ~r
nizonu şimili tamamiylc tecrit 
edilmış bulunmaktadır. Ruslar 
~hri kusatmı,.lar, Almanların 
bir parça yardım üm t edebile-
cekleri ' elihi Lukı. d miryolu
nu kcsami .Jıerdir. Ru., ar Ujev 
hava alanına h~ldrndirler. Ve 
Almruıl:m garnizonu t:ıyya:re 
ile ın~esinden menetmt'ktedir. 

Doğu K:llka• 
l!oskova, l (A.A.) - Doğu 

Kafknsy.'.lda KızıJordu R 
zılenn t:ıshıh JÇ?n Pro=u'~" 
bö1?eSin e hT karsı taarr • .r 
b " ır. dı - • mi_ :n 
b r şe rroe m lal' b 'tün 
ıf ddefyl{> d " m etm t R . 
la.r duSIDfu11 yn ayn ~-den 
tanı: k tedirler. 

!l" 'l 
hıbı 

vcremiy e<Yini. nizam 1 an ı ı · 
göremiy ce;ini söyled ~ .mımm 
"vereceksin, ben de esn f ım, 
yoksa gider, kac,akçlık bJro u_ 
nn ihbar ederim , dı •e t '1dit et_ 
m kted r. Bu mü. k'il vazıytt 

kar n::la ~aı:;ırau tacir bet\lı 

ahonın d--fotması i<;:in b"r m k. 
tar mal vermek mecburi~ ctind 
k 1"11 l dır. 1: mlcketın ikı se 
ne ık J.: • :'.!lt ve mı ka\.'"\ a ınev u_ 
du o du;:;u halde bunl.ınn mü 
hım bir kısmı birkaç gün 7.::n _ 
fında vurguncular ei.iııe geçm '} 
tir. 

Bu vaziyet karşısın la pek ta_ 
bii olarak bir ki.ğıt buhranı do 
ğacak ve bugün pi asadan yok 
oı.an kağıtlar tekrar bir karo. 
borı:;.'l ynrat:ırak varlık içimle 
yokluk olııca.ktır. 

Ruzveltin mOmessili 
Cuma gOnO 

memleketimize geliyor 
Ankara 1 (Yeoi S::ı.be.h) -

Birle...cülc Amerika Cümhurreisi 
:R.uzve't.'in •H.hsi mümesailı 
V~r.· el Vill<' -D Curna günb 
K:ıhfredcn ta~ ~-are ile gelmes• 
mu.'ltem ldir. 

V. lillci~ 
Yı i 1 (A.A.) - Reis Ruz _ 

ve t'in . ahsi mtuness'li Vendcl 
vma l\ ahi rede beklenmekte -
dır Buradan sc-vahatı Moskon 
i tikametiode yapılacaktır. 
----"'~ 

Hava '1!'ınd.ıki bk~ 

=ü~~f1 inf~~k~rv ar= Jano. ya'da yani bir 
~~~~ ~ıktığı te;blt Qlwı-1 kahine buhranı 

Ruzveltm Dtlktilr ve - Baı tarafı 1 Jnclde -

Eczacılara hitabesi u ğ yoınnu muhafazaya memur 
Anıstralyalılar.a kar§l bttyiik 
bir hücoma geçtıkleri hııbe.r ve.. 
riliyar. 

Visi ı (A.A.) - Eczacı ce_ 
miyctiniıı yüzüncü yıldönümu 
mUııasebetiy e reis Ruzvelt ec _, 
zacı ve doktorlara hitaP. eUnl§ 
"c c1emi~ir ki: 

JapoH Ham Aktn1ar.ı 
iti l'ede İk~ri asmd&
t!ek~ 'taıU'JD ede
lurıars ır. ı~.er ar.:u edecek o
botllb;ı;.~ fabrikalaıı. e.n ş.i<lcictJ: 

ınıanıa.ra maruz kalmış 1 

nıahzur ,,.1 ... .,A.~ SUılıi V 1.:. uu~ ye eıuL_ 

letince Maarif V ekilet.i ile ali. 
kalı müesseıiıeleıre bildirilmis _ 
tir. 

Ankara 1 (Yeni Sabah) , . 
Sofya elçiliğine Bern elçisi ve OM ~. CA.A.) - ~ntano':.a,, 
Bern elçilit:;rine de Yakup Kad _ Nansen ın kızı tevkıf ve ogıul 
tl'nin tayinleri söylenmektedir. küri'.ğe mahküm edilnüstir. 

Ôrfi idare ilan olundu 
V"l§i 1 (A.A.) -- Rr<'::·ıyu curr. 

hurreisi Vargas b · ",ı B.ezilya. 
da örfi idar~ iıan 1,; •ı.ıı 1tir. 

Şimdiki hava muharebeleri ve 
deniz nakliyatı a~11r kayıpl:ırb 
yapılıyor. Sizin yardımınız bi _ 

ı zim icin büyük olacaktır. 

Vi~i 1 (A.A.) - Tokyoch.n 
alınan bir lı:ıbere göre, Japon 
u"ak!arı Avu.stralyadaki hed f 
1 rme doğru al-'.ınlanna dc\·nm 
ct:.1.i lcr ve Port Darvm'i bo ... t 
1:.:- ı; 1 :ırrYr. 
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YAZAN : M. S . Karagel 

• 

MoJla, ]torundukça Yörük A-ı rük Ali, ters güreşleriyle güreşi 5 4 1~-;--;---;-=--i;--ı---:---=:;-·rı ti de üstüne üstüne gidiyordu. bitirmeğe ve, güreşe ha.kım ol-
B'r aralık Molla, tekrar here- mağa koyulmuştu. Yörük Ali, 6 !' 

kete geldi. Yörüğün girişlerin- güreşi bitireceğini !hissetince -:--7=::+::=ı--t-r-+--r--ıı 
den fırsat bularak hasınına naralarını da çoğaltmıştı. 1kidc 7 

~ENi 8ABAJ1 

=I HARP DURUMU I= 1 

Avr pa ce h s· in mü af ası 
'I Ccphclcrim dcrinlil•lcrimk, yzl<lırtm hızile, bcliretı ve> 1>e7irccck 
1 hareketler, belJ..1 yıllarcrı. ve yıllarorı S'iı.reoe.k •ıı< Ar1-<7i oğııllm"l_ 

mn ~ıulJ:vlac11atmı çi::cccl:. Arolxı, topyekU.n 1ıarp rmıcid:i, l>u 
d6vler musamasın. tasavvura s ğ&ı nwibni§ ın:ıydı! 'I 

-=--IZIC-=:ılı:mıııı:zı:cmıi 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 
girdi. Tekrar bir çapraz topla birde çırpınarak: 8 
yıp yurüdü. Ve Yöriiğü altır.a - "'lfaydi Molla be!.. 

9 
ı-+--'--+---;-..;.--+--:---'- B üyük ve zengin bir mem- yıl önce sahip olduğunun ddrt 

almağa çalıştı. Falrat Mollnnın - Haydt kardeşim be!.. lekette infiıad politikası beş mıslı motorlu kuvvet istih-
4 prazı, bu sefer on adını ka- - Haydi, ma.5fil}ah be!... güdemez. Haxbin hedefi, cihan dam edıyor. Ruzvelt, 100 bın· 
dar b'lc gidemedi. Yörük Ali; Diyerek naraıar atıyordu. Bu SOLDAN SAC.A DOC.RU nimetlermi paylaşmak olunca, lerce tank ve uçak ımalıni plfııı. 
basımını güzel bir yanbaş oyu- naralar, .Mollayı çiloocn çıkar- ı - Ankara, 1stanbul ara ır.du bu nimztten nasibes;ni alrul ve larken; Amerıkarun 64 Kafkas 
oumı. getirdi. Ve Mollayı güzcl dı. Küçücük hasmı durmadan bir ~hir. 2 - ~ aşağı (6), Nota alınıya.nların da hır giin ikı yanı? 30 milyon petrolüne Syn
bir ko egen getirerek bir anda kendisiyle alay ediyor ve, mcy-1 (2), 3 - Tabiat (5), Bir poker tab·- cephede karşıla§maları beklen€- ı thetiqu~ benzıru ve ~y~ P.~t· 
albM aldı. Molla, güzel ve em- dan okuyordu. Çalık, olduğu f n (3), i - Meşhur su1ema yıldızla- bilirdi. . 1 r~llenı~ı de cklemeyı du~unmuş
niyeth çaprazla hasmını altma yerde duramıyordu. İkide birde lnrınd:ın birinin Uk i=i (5), tersi. Topyekun bir harlili bir man- tu. Bm:nanya knybedılmıştır. 
aJmağa çalışırken kendisi alt:::. Yöri.iğe sesleniyordu~ bir iskambil kAğıdıdır (2) 5 - Bası- zumenin de beslemesi' hele kcn- Kafkasya elden gıders<: İran ve 
düştu. - Hnydi oğlum!.. na cg> h:ır!ı gC'llr .. c, b r tavla 1abırı- di kendıne yetmiyen 'Avrupa.un,' Irak havzalan da tE>hlık'<'yt' dLi-

olh, alta cliışcr dil mez, - Hani gtireyim!.. dir <3 >. m..ıtem <3 >. 6 - Prensip <4> imkansızdı. Tabiat, hayat k.ıy- fil'bılir. O ı:.ebcpl.e, bı~ yanda;~ 
)< ak iste Eyse de Yörük Seyireıler dE' bağınşıyorla.rdı: sonuna {z) harfi gel rse, evlcnmcğ.. naklannı beşerin ihtiynt'ma t5Ô· Kıfkaslar<la hır tE>v~nf swuı 
A , uzcıine çullanarak kemane 1 - Ha! Yörük!.. mımzed olur <2>, 7 - Bir gıda c2 >. re tevzin ve taksim etmek gı- kurmak, belkı de Rırmany~yı 
ıll b;ıgıa~ ıp oldugu yere b::ıs- - Çabuk b'tir bu işi!.. tersi, Suriyede me hur bır şehır (fi), bi !bir adalet ve semahat göster- g~rt almak, ilk ta.sayı tehl: il ~-
bı clı. Bu, bağırmalar, Yörüğün ha- 8 - B::ısına (A) hnrfı gelırse bır hay. miş değildir.Mcdl.)niyetr.:rı cvcib.l- ı dıyor. 

0 !a, yine kapana girmiş kim güreşi, zeki ve müdebbir van olur <2 >. <emmek ten cnmhaz.ır lasına yüksc~dığini iddiı_ı cd.ın 1 A vrupanın mudafaası, r1han-1 
o1dL. Yörük Alinın bu son ve Mollayı deli divane etmeğe kafi <2>. arnç içi (l), 9 - Şöbr<;t k,zan- Avnıı::n, denız1erde~ g~çınmc).. şumuı blr Jıarbın yaşatılması i-
\. Jı oyunu bütün seyircileri geldi. Hiç bir güreşte mUvaze- mak (O). mahkumdur. Bugunku haq, çin kurulruı ılk plandır. Avru-
gc>l ) ,na getirdi. Bu kadar nesini kaybetmiyen Molla, iki YUKARI DAN AŞAô IYA: h~~~tını .):a~atmak için kürenin 1 pa. taarruzlar da \lknracaktır. 
giı rol \'C kı\ rak mukabele gö- saat güıeşten sonra yava.'2 ya- 1 - Mısırda bir yer (9), 2 - K, ra but~m ':erım.ne başvunnak m~- Frarısanın çokmesıyle, narbenin 
ri lml'm şti. Yôri.ık Alınin Mol- vaş müva.zenesini kaybetmeğe (5), tersi mülkiyet ıfade eder (3) burıyeti vardır. buyük Britanyanın canevıne vu
la) cı karşı olan gtireRı sahL>ser- başlamıştı. Abuk sabuk haı·e- 3 - Kancık (6), 4 - T<'rsi pnral. ra Asri ordulara yıldınm sür'atli rulacağı şarulmıştJ. Bu, yapı
dı. ketler yapıyordu. Bazan asabi- konulur (4), bir muh:ırrırımwn soy temin eden motör, akar yakıta lamadı. Nihayet, cenupt.c. ıleri 

T. tŞ BANl\A~l 
K. TASARRUF 
HE~APJ...A1:U 

2 Jkinciteşrin 
Keşhlesine ayrılnı 

l l•rnmiy<'ler: 
ı adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 .. 
2 ,, 250 " 

" 100 
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O, b'nlerce r;eyirci aşka gd- leşerek hasmına giriyordu. Fa· adı <2>, 5 - Uıtüeleşme <9> 6 - Bır muftekirdir. Cephelerin s;rufı- mevzı!er, iısler teois edildı \ e 
mı. b gırıyorlardı: kat mukabil oyunla bot.uluyor- uzvumuz <2'· Kulhanı nıd 1 <4> yatına vefa edecek gıda mad- bir kol yakın dunya p:ı.rçasın:ı. _____ ;..=....:..:.=::...=::.==::::.....:::=:;,_.::....:.;::::::==::======..:=--:=-_.::;::...::.:_:...;._. 

_ Y:ı ;.a, Yonık !. du. Baza.n da Yöı ük Aliye tır- 7 - Arap hurufatından b rınin oku- delerıni ve ham maddeleri bul- uzauldı. Bu tedbirın, ilk bakış- ,bM • M A H O U T M ES U L 1 y E T L 1 • 
_ Varol Yörük~. panlar atıyordu. nuşu (3), 8 - Ters1 t.geçı"ı deınc:k- mak için. ülkeler feth<>trnek ve 

1 
ta, Avrupa müdafaası ı~mi sağ- 1 EJ I Ç T k 

1 
I . 

Ycrtlk Alinin bır çok giir"~- Yörük Ali, hasmının iyiden gt~r~~ğ\ta(~)<_4 >. 9-Allahın n .. klı g;ıttikçe sayısı artan motörlii sj. lamak maksadını cta takıp ~tti- e Qrap Ve r i Otaı" ima, Cİ erf 
lrr- ndf' bulunmuş olanlar onu iyiye kendisini kaybetmesini lcih ve vasıtaya da bu sayede a- gı anla§ılnıaklıırlır. 
bııgunkii giıres kadar canlı, bekliyordu. Biraz sonra daha - Dünkii buJma.cruun h n11i - kar yalut edınmek kat'i blx za- Alman orduiruı, ilk t<.şebbüs-
çetin, Hert, gırgin görmemi:ıle_r ziyaı.le güreşe girecekti. Nite- rurettir. leı'Jnde Avrupanın batı kıyıları-
d . Yürü- in başaltını almak ı- kim de böyle oldu. Yakacıklı Ha Hollanda Hincf~tanının elden! nı kontrol altına almakla, At- Açık bulunan Elle çorap ve Trikotaj imale !eri koop< ra-
(..1 , \ırankır:ı.n:ı. olan bu güreş sa '-. Hae'l, Kan bur Osman hay- çıkması, Anglo _ Sakson1ann :ye }antikte cmniyetsızlılt hav'1S. ti fi Müdürlüğüne Davn Vel,ili ve sabık Bursa Zıraat Odıı.ı:n 
ı d .. .. 1 nı· ezeceö-ı' a t · d a·1 Y"rı"ık Aliyi db" ı ı Bııinci Reisi Ba.)' Mustafa Ziya Uluç ı'ntıhap <"1 ilıniş 1 H 912 • t:r e oııunc ge - I"> - re ıçın ey ı er. o n.i .te ır e:e müracaat etme _e- yaratmak ve anayurda karşı h~- - - ;u 

ya 1 olmuctu. Çalık, yerındt 0 
takdir ediyerlardı. Laf değil, nnı ge:eklı kılmak~adır. J?oı,'ll, va baskınlarııu güçleşt''nnek mu 4 •• tarihinde işe başladığı ilfın oh~rnr. Rfl • p;:;:~ 

uı amı) ordu. Scvıncinden uğzı böyle şaheser bir güreşi anc..-ak sefe:·ını!l başlıca bır scbf;bı de, vaffakıyetinı kazanmışlardı. Rus =========================::;=======:::-:~~ 
kulaklarına varıyonlu. O da ve ancak Arnavutoğlu çıkara- açlıgı gıdermek ve motoııze or 

1 
ordusu gerilere atıldığı bir sıra-

~ayt'; ihtiyari olarak bağın - bilirdi. Yörük Ali, belki Arna- duya bayat v~rmektlr. da da hala 'l{ö:ugsbergi, Dantzig 
yordu: vutoğlundan daha ziyade hız~ı Alman ordusunu, çok dah:&. ve Tilslt'ı hava.elan ta<;ız erliyor. 

_ Yaşa oğlum, bırakma!. ve müselsel güreşiyordu. Hatta büyük stratejik öneıni haiz aııa-ı . 
1 -- Haydi Yôruk!. bir aralık Kanbur Osman, ar- orduların muharebe dışı edilme . Avro~aya nızam VC'ıme ~ _ve 

'' · -k Ar 1 çer kada§lanna: lcrini ikinci plana bırakarak bır~ g.enış ne~es aldırma]\ .ıçııı, 
.iöru 

1
• <emımcye ge _Yahu, bu herif bizden "'Ok dogu cephesının Volgay:l kadar 

gcc;me-;.: derhal yan kazı~ı vur- ~ Kafkas şahikalannda savaştı- , .. . .. " · • , . 
ılıı. Ve, içten pa a aramaga baş- pehl~van!.. randa, Bakfınun zengin kayn:ık ~t~~esı de ydmı~~"k :.ıb~ 
ıa_,1 , 1011., hasmının ne yapa-ı Deyince, pehlivan arkadaş~ laı ıdır. Bu ordu şu anda. iki gorunuyor. ~tıs~<l:: bıı al~ınuır. 

u ""' ~., ı - ---------'---------- ----'------ j başı ve kalbı, IJutun varlıgı Av-c:ığını <ecliğ ıçin YrJrüğUn pa- arı: Muhakkak .. Allah için söy- nıpadadır. Tııarru.:uıı alilacım 
ç:ı. aram 'larını budamaya ve, leıreli .. Doğrusu pehlivan herif! M d • t bu teJjkil edıyor. 
yı n J·azJ.htlll sokrneğc Sa\ aşı ~ Mollayı paçavı-a) a çevirdi. ısır a yenı aarruz h . A lı 
ynr<lu. Yörnk Ali, hwmının en- larA:ruanzpaumc.eeı.~·ı· eksıurnıa, cıtkvrı.veıpckao: ., sıni br:ıkmıyordu Oyundan - Bana bu karlar yapamadı ,,... ~ 
ovuna g"çıyordu. ~ıiluk gibi Ben kendimi korudum ... Fakat - Baş tarıfı 1 ıncıde -· 1 ni göstermektedirler. Bu cürct- nıyacak. Japonyadn., Asya de-
h una y pı..,mu" h ıhmuvor- giffUyorum ki Mollaya daha yük Jna Mare'Şaı Rommel Libya<lc.n kiirane bir harekettir. Katara I ıiınliklerin.e doğru taşacak ve 
du. Molla, b rl{ c dt fa h, smının sek ve iyi b!r gürl'Ş çıkardı. kalkarak ta İskcn<leriycnin )'a- bataklığının cenubundan İngiliz kendisi i~in yepyenı bır dhan 
elındC' 1 kurt ulrrı'.1.k ıc. ı 1 ..,raştı. - Evet.. Sana ka~ı bu ka- nıl!::ıaşına kadar geldikten som n sol cenahını çevirmek için koca yarataca.k ve "lı'kıesfer" j ya
Vc, koll ı bcrab<>r krukmak lS· dar çetin güreşmedi. Sen ıdnre burada İngiliz mukavemetini bir çölü geçmek, sora bu kolu şatacak. 
ted . I<.,akJt her nt ynptıyflı ettin kendini ... Fakat Mollaya görerek, sonra aylarca duı·a- günlerce takviye etmek liizım- Nihayet, Asyarun arta kalan 
muvaffak olnmaclı. Yörük Ali, karşı hızlı güreşti. nıazdı. Burası Mihver ikmal dır. Bu hareket muvaffak ola- kısmını Asyalı lıln büyük cl<'vlet ı 
yan kazıh'lll bırakıyor ıç pa- _ Molla, bozulmağa ba~lndı. üslerine cok uzaktır. Bunn mu- mazsa biitfüı bu kuvvetin cöldc ordulanmn kılıç a.rt.ıldaıı mü-
caya el atıyordu İ<; paı.; •yı bı- Dikkat ediyor musunuz, asabı kabil 1ngİJiz ikmal üslerine )U- puişan olması mukadderdır. dnfaa edecekler! ... 
rakıyor, crt k:ıZJC,•ma gır yordu. da bozuldu. Küçük herıf! İkide kındır. Burada Almanlan n kal- Ancak böyle blr ciiı et Rommel-

b l d Fı 1 b . .. · bı tar rı llZ den beklenı'r, Rommel iki ay Karşılıklı o ki cephe ki 11~suz, Moll,ı, buıı:tlmai;n ~ a ı. ıç birde nara. savun1yor, Mollanııı ma arı ır gun yenı r ,ı ' - - h l . h 
t H la ıskenderı·ycye g:"'mek ı'Rt"- evvel b<>c:}···11g-1 taarruzu, Alman bucukszdır. Mu arıp erı emen boyl sine c t mamıı,ı ı asını büsbütlin nsıı bını bozuyor. ... - '" """"' i.l.U ı · ı· B 

nef P<; :ıldıi,ı ıyorc u. •!? ır o- - Yöriik AH, gu"reşi bitirince erıru gos crıyo . J • .1 • l kl . l 1 ı l) 1 b. d diki · · " t · rd·u ve 1talvanlara o kadar pahalıya ı bütün kure saltin e.rH ır. u 
'b· J • ..1 ruyordu ·El Alemeyn'de lngı'lı'zler dnr mal ettı'kten sonra hedefine u- cephelerın uerın 1 erın{ e, yı · muz gı ı ccmınp uu • h"p bö'yle yapar .. Hasmını bo- b ı~ 
l k ' 7 1

• Al l "' hccl b' ı d · la."tt'lak mecburiyetindedir. Yok dırım hiziyle, bclıren ve e ııc-B nrn ı ı < ru:\ , ı:ısmım zu'k gördü mü naraları da bol- bir cep e, ır yan annı enı- ·r·· 
snnn ·a '"ldı. Molla, h'<' böyle- ze, öbür yanlarını Kattara ba· sa. bütün o emeklerin mahsulü, cek hareketler, belki yıllarca ve 
E>ırır Ol un.ı gnTı1ek ı tcmıyor<lu. lan_ır .. M. oll,", kurtulamıyacak e- taklıklarma dayamışlar, bum- İngilizleri birkaç üsten mah- vıllar<"a süı eeek, ve ademogulln · 

k Y · k ı l 1 " · 1 a· Al rum etmek ve Akdenizıclcki ha- Tının mukadderatını cizccck. A-Fa •t, oru , rnsmı111 a\!ı 1n lı'nden .. Berabere götürebiliısc. sını tahkim etmış er ı. m .. h- h 'd" b 
dırnıak tm''lya gll'di. Molla, lar bu dar cepheyi yarmak ;çin reketlerini biraz daha zorlaştır- caba, topyekun arp mucı ı, u 
8 rm~~ 1 ycv nce hozulcıu. R~- bu, güreşi çok iyi.. Fakat J?_i;~~- bir iki teşebbüste bulundular. maktan ibaret kalmış olacaktır devler mm;arafumu tasavvura 
zuı J ,a g lmemek ıcın kerdisı- reme:!se zavallı Molla, kuçuk Muvaffak olamadılar. Fakat bit B EHÇET SAF A sığdıraibilıniş mıydi! 

k 11 d hnsmma yenilecek... taraftan takviye alarak bir bu-nı uyor u. _ Öyle görünliyor ... Yörüğün 
Yô tik Al , sarm t}'l vurduk- b ... b,.,•sınnı bafönnalarını işitiyor çuk ay<lır hazırlanıyorlardı. Bu 

ı k lda eva " '"' ., hazırlık tamJ.llllarunı!-' ve Alman L" , om ıı. n~mını o n v ~ - musun? " 
lıut ıv, k arı kapıp dorıdurmcğe "-' . H ·r . ·1u lar bir kere daha İngilizleri boz. 

-· _ "5Jtiyorum... erı •:ı og , - t bb" t 
1'o} n: lu. Molla, b:ı~ına gele l.gı 1 o~Junu mütemadiyen körüklii- guna ugrntınaya eşe us e · 
bclı;vı ani dwı '.çın d ıhal. nıa- ,., mişler midir? Burası tn;;ıiz 1cb-

Hırsız garson Parasma tamaan mı 
öldürıildü ? 

Knsımpaşada Kulaksızda Dut 

l stanbul Sıhlıi hfüesseseler Arifırnıtı 
oe Eksiltoıe Komis11onundan 

Leyli Tıb Tı:lcbc Yuıdu için :woo adet yiiz hm•lusu m 1' eksiltmeye JcO 
m.flnııı~tur. 

l - Eksiltme 4/9/942 Cumn gürıH s:ı:ıt 15 de Cagaloğluncl:ı Sıhhı:ıt \'' 
İçfümıi Muavt>net Miıdiırlııgu bın<ı ında kurulu komisyonda yııJJılaı.ık111 

2 - Mulıanı :nen fıy:ıtı beher havlu ı~:in DO kurllşlur. 
3 - Muv:ıkkı.t tem ıı ıtı 135 llı.ıdır. 

4 - 1slekllleı· şartnam1.>sini lı< r gun komisyonda görebılirlcr. 
O - İstc!;Jilcr 1!142 yılı Tıcrırct Odn ı n·sikasıle 2490 sayılı k, nuııdll 

yazılı ve t~lar VP hu işe yeter muvakl<\at teminat mnkbıız \eyn b· nl<ıı 
mektubu ile bırlikte be11i ı:un ve s:ıatte komi yona gelmeleri. cll942 

Darülacezeli çoculdar 

1 
- --ı 

yarın sünnet ediliyor RADYO PROG A~~ I 
Dariilacezede bah1larak btiyii - 2 EYLÜL 1942 • ~ 

tiilen çocukların yarın öğled<>ıı 
ı:;oııra sünnetleri yapıla<'aktır. 
Mtiessese Müuiır ve Başhekim_ 
liği bütiin h:ızıı lıklnrını bitir _ 
miştir. 

Zengin dilenciler 
Emniyet 7 inci şube memur. 

larının dilcn·"ilc:rle olan mlicade. 
lesı devam elmcktedır. Dün Köp 
rü üzerımle yakalanan Şahru is 
minde bir Musevi kaclınıııın üze 
rinde 24] lira bulunmuş, ayrıca 
yine Hayriy<.> adımia dığcr bir 
dilencinin iizerindc <le 80 kfümr 
lira c;ıkmışbr. 

Yeni neşriyat : 

7 .30 Program orkr><,tı ıı ı. 

7.32 Vıh udumu - 19 30 A, Hnberl 
zil ~:ılı tıra • 19.45 Yurttan 
Jım. ler. 

7.40 A. Haberleri 20 l.j füıdyo G· 
8,SO Hadyo Salon 

orkestro:sı. 
12.30 Progr, m 
l2.!l3 Karışık prog 

rıım (Pi.) 

ZCll' 1 

20.45 ı laik tur 
ku ıı. 

21.00 (Evın ıı. 1 

21.15 MuıtıC Ş. 
12,45 A. Habc kti kılar. 
13.3(1 Muz"k Su - 21 30 Tem '1. 

zinak ma • 21.50 Rıy.ı" tı cı" 
knml;ırı. lıur Baııılo • 

18.00 Pı o ram. 
18.03 Fa ıl Saıı. 

18.4:> Radyo Dan 

su. 
22.30 A. H:ıbeılCI 
22.50 Kııp:ııııŞ -

nell r ·1y11 f,<' t . Hır b:çımin(' ge- yor... liğinden pek anlaşılnuyor. Çiın-
t ru -. Yöri1ğun hzerine di.ırıe~ Yöriik Ali, niırahmnı savur- kü 1n~ilizlcr de bunun biıytik 
ı ek b kı ile gC'cmek ıstedi. Fa- du, snvurclu, Molla, tamamiyle bir taarruz başlangıcı olup ol-
k"t. ma.'l vra.sını yapamadı. müdafaaya düstü. Artık haırı- madığını tasrih edemiyorlar. 
Yupmıc: ol aydı, hoıuk diışecek le yapmaz oldu. Güreşi b\·r~- Ancak Alman taarruz istıka-

Tarlabaşın<.la Trak birahane _ 
sinde çalışan garson Mişon bi. 
ralıaneve ait büyük bir saati dı_ 
şarıdn satarken görülmliş ve ya_ 
kalanmıştır. 

Ilırsı:: ÇırqJe! 

yerı sokağında 96 numaı-alı ev. PERDE ve SAHNE Mecmua_ 
de oturan 60 y~laıında Mnlunu sının aylfıl niishası bir çok tmlil_ 
re ismınde bır kadın diin evinde hiyetli yazılar Ye 1.e~gin rcs.im_ 
başı içınde su bulunan büyük lerlc çıkmıştır. Tavsıyc edc·rız. 

Sahibi: A. Cemıılcddln Sarııçc~hl 
el 

Nc:§rıyııt M udürU: M, Sami Kıır~Y 
11e 

E;ısıldı~ı yer: (H. Bekir GUrsoylıır 
as•) A, Cemalcddln Saraçoğlu MııtbD 

t ı Yöı iık Al , derhal köpek her gôtünneğe karar vernııştı. metleri hem !ngil:z müdafaa.' 
kuyrııı:un~ eıı ecekt folla.va... Başkn çare bulamamıştı. Kü- hattını cepheden, hem de arkn
Moll . tchJ.keyı ~ez.ınce hemen çük hasmının kendisini yene- d. n yarmayı istihdaf eder gö
b ak lan vazg(.çmi. ti. ceğini sczm~çti. ~~zil olmakt~!l rlınm2ktedir. Almanlar Katara 

İki u ta v<> cnnbaz pehlivan ise tamamiyle mudafaaya du- bataklığı cenubundan da bır 
bırb rlnrinin C>l h:ı.reketler:nden serek giiıeşi uzatıp berabue kol salarak İngiliz müdafaa h::ıt
ne y pm~ı istedı 1tlerinı anlıyor- gıtmek daha evlfı idi. Mollanın tının gerlsine sarkmak tehdidi

Üs,~üdar<la Muradreis mahal_ 
lesinde 108 numarada oturan 
Yorgi zabıtaya müracaatla 3 se. 
nedenberi yanında bulunan Ek_ 
natiyos ismindeki çırağH1ın 
267,5 lira parasını ~alarak kaç_ 
tığım bildirmiştir. Suçlu aran _ 
maktadır. 

~ bir ka7 .. tı.n içınde sokulu olarak==-==-=-=-=-=--=-======-=================== 
ölü bulunmuştıır. Mahmure ci - fP• ™ Kız ve Erkek Kısımları Ka+ ed-;l 
varda parall bir kadın olarak j j J J 
tanındıi:rı için onun bu ölümü B O G A Z Ç L S E L E R 

du. B rb ·ı ll: ktil yuttuı amıyor- kararı kat'i idi. Bu sebeple ar-
ları.l . Fnk~1t Yörill. Ali, ne ya- tık ~reşc girmiyordu. Mütcıma
J>ıp y pıp hasmına bırcok kiıl dıy~ ve tam manasiyle müda
yut tm mu tu. Molla. on beş da- faada kJi. Bütün seyirciler, Mol
kıka uğ'raRtı. HasPıınnı altından lanın güresi müdafaaya götür
k'llkmnadı. Yörük Ali de on beş 

1 
meğe karnı· verdiğini hareketı.e

dJk k:ı. lıasmım bır taıa.ftan boz-, riyle anlamışlardı. Molla, kesıl
m.al, ı<'ın c·ab~ıl.•ndı. Lakin has- memişti. Demir gibiydi. Nefe
mının ıni'dafaa güreşi ve, ken- si yerinde bulunuyordu. Iı..,a· 
dı.ııni r- d~c>Uc koı umas1 dolayı. kat hasmına li.r türlü güre.ı:; uy
sıylc oyııı.lnnnı tatbikte mu- duramamıştı. Bundan dolayı 
vaffak olamadı. On beş dıtlrtka- mUdafaaya düşrneğe v.e giiı eşi 
nın h'tnrıını.1 ı Molla, yine bir mağlup olmadan b~rabere gö
fl uat bulup tek paça kalktı. türme<Te karar verıu:şti. Molln
Yöri.ik Ali, evvelki kalkışta ol- nm :erdiği karar doğru~du. 
duğu gibi hasmının ensesine Ba.'}ka ttirlü hareket etmek c.h
b:ı.stı v~. don erek paçayı el'nden mal:lık olurdu. I\üçük herif, a
aldı. danu kendi hamlesiyle, keııd; o-

Yoriik Ali, aya~a kalkar kalk yunuyla bozar ve yenerdi. İyisi 
maz çu pın::ırak bir nara savur- mi hiç hamle yapmamak ve, o-

du~ Jfanrla, maşallah Moııaı .. 1 yun~ g':..ıınernek üzere durmak, 
'"' hasmından gelen ve gelecek 

Molla. cc'<ap vermedi. Ne ınc hamleleri def ile uğraşmak ... 
cevap verecekti? Bnsmı onu e-
zıp duruyordu. Giıre~ ba[ilıyalı !Güreş bu şeklP. girince müş 
bir buçuk saati J;C4,;tığı halele küllcşmişti. Yöı·ilk Ai, hasmıl'l j 
bir l>crc olsun hasmını allına bulmakta giiçlük çekiyordu. 
alamamıştı. Ve, kendisi, kendi Çünkü Molla ne oyun 
oyunlaıı.yle üst:üste alta düş -
müştü. Molla, güre<ıi çıkaramı- ne de oyun alıyordu. 
ya<::ıgına ..:e, )Cnilip ıczil ola- Güreş .bu suretle üç s:ıat; 
cağına ya\: Js ~ nv.t!:i hükmetme- buldu. Mütrmadıyrn :ıv, .k gtıı -
ğe ba l,ımı:-.1.ı. H lC', güre'4.in i- şi oluyordu. 'oruk htiı 11 ı t•ıl 
kincr U rine do u bu ka-
naate ~elmışti. Çünkü, ayal~ .}Ol", Moll.ı n ud ı ·ada J·, h 
güre!'..ni bir türlii ha...,niıita uy. du.~ 
dur .. m m ~':!. bn l.1mı~tı. Yö- 'lırl .ıc.;ı ,,, ) 

şiiphelı görülmüş ve hadisen in f f k L• 
aydınlanması lÇın ceset Morga Ana sını 1 - ı - Orta - se 
kaldınlmı5tır. Y.:ıtılı ve yatısız tıılcbe kaydına ve ~ki talebenin kaydının 

yr.nilenm~ ııe ba,,lnnınıştır, _,,,, 
.... s Ayı N HALK 1 Mı z A ~ =-====AR=N=A==VU=T=KO=V=.:=IF=T=ES=A .=":=Y=LA=R=T=cı=I'~=·:==: 3==6=2=10=;;. 

- I TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
Kömür alım ve satımında rastlad ığın ız z iRAAT BANKAsı 

zorlukları haber veriniz. 
Tozlu, ıslak ve eksik k«imür almayınız. Kömür ,, 

fiatı muayyendir. Fazla para vei'meyiniz. Sarih_ 
adres ve müsbet vakıalı şikayetleriniz derhal takib 
edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icab ı 
o lduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbnlda) 

1'ürlllye HiJmür S tış ve Tevzi Rlüessesesl 

. 
Kuruluş tarihi: 1888 - S<-nnaycsi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve Ajanı:; ruletli : 265 

Zira! ve icn.rl her tfüli.ı banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28..800 lira ikramıye veriyor 

Zlrant Bankasında kumbaralı •e kumbarasız tasarruf hesaplıırıodıı 
en nz 50 lira:ıı bıılun::ınlar:ı senede 4 defa çekilecek 1.""Ur'a ile nsaı:ıdal<• 

• pttınıı gore ikrnıniyo dnğıtılncııktır. 
4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4• IOO • LOOO • 

41'_ - • UllO • 
40 • 100 • 4.GOO • 

100 eded llO Uralall 5.000 &.iti 
llO • • • ...... • 
1eo • • • ...,. • 

Dlt<KAT: Hesaplarındaki p alar bir ene içinde 50 liradm nş:l 
d{ir-niyt.'nlr.rc i1:JTroı) C çıktı ~ tak lırdc % 20 f. 1.)· iylc" VC'ril :ccJ.Ur• 

Kur'alar ~ clfı'"t defa 11 Mart, 11 ila.zi:ran, 11 EJ• 
tın ' 'e U Birhıdlcfmun tnrillh•ıinde çekilecekti!. ef~ 
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