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Sevinilecek 
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Yazan: SADRI ERTEM 
Hül<iıııı.et 2irai istihsali arttır

ma'k iı;:in yeniclen kararlar :ı.!dı. 

Bu karar muht.erem Ra.~vekil'n 
halkla konuşmasından sonra ta. 
h.a.klrn.k eden f::ı.altyetıeriu ilkinı 
teşkil etmektedir. Çepeçevre harp· 
le çevrildiğiıni:t. :ıruıı.ı:ı.nda zlrui io;
tihsali arttırmak iı;in alınan t.ed
birler bizi yarın için <l°aJıa. üm"tıi, 
daha neşeli, daha a7.lmli olmaya 
'>evke<1ecelt mahiyettedir. 

Milli t•orunnın lıanunu harp ~art
ıah içinde bulunan bir cemlyetlıı 
ihtiy~larına cevap veren bir ka
nnııdur. Bu kanun kendisini yara-

• t'l.ll sebeplerle muvazi olarak bir 
dina.mizmi ihtiva etmekt.edir. 1Uil -

• U korunma kanununun kabolil ta.
rihlndt>nberi geÇirdlği istihaleler, 
ı.wdığ( yeni :;ektiler bayatın icap 

Bulgar;ıstanda 

·Yahudiler 
aleyhinde 
yeni b·r 
.kanun· 
} ahudıter · 

btrden faıla 
ev alarrıı

lJacak 
Bütün gayri ınenkul ! 
mailarını devJet 

aiıyor 
Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar mebusan 1 

mecliııi, dlln bUtU.n gün ve lı!r kısmı 

gecede topla.ntııarmıı devam ederek , 
gayri m{:nkul mallar hakkındaki yeni j 
kanun projesini görUşmU~tlll'. Bu yeni 
kanun projesine göre, Yahudiler ve 
yabancılar, şehirlerde birden i'azla ev, 
taşrada arazı ve ııana't ve meslek ic. 
rasma lüzumlu bina sahibi olamtye.. 
caklardir. 
HükO.metın teklifi üzerine, Yahud - ı 

lere ait buıunan ve yeni kanunun c;:er. , 
çevesl dışında kalan bUtün gayri men.. 
kul mallan, devlet kendi mülkiyeti 

1 
altına alacak ve mal sahiplerine bur- • 
ıarın bedellerini, yüzde üç faizli ve ı 
20 yıl vadeli tahvilitla ödeyecektir. 
SalAhiyetli mahflllerin tahminlerine 1 

göre, yeni kanunlar devlet malı ola.. 
cak Yahudi gayri menkullerinin kıy. 
meti 2,5 ıın. 3 milyar levadır. 

-Gökten 
yağan 
• 
ınsan 

yağmuru •• 
---0--

lngiiiz 
paıaşütçüle~i 

talim 
esnasında 

Libya da 
Mihver kuvvet
leri münakale 
hatlarını pek 
çok uzattığı 
bir sırada 

.Müttefik-. 
ter .karşı 
hücuma 
geçecek 
Londra, 8 (A.A.) - .Annallat, Lib. 

yadaki ça.rpşnalar ha.klanda dl)'Ql' 
ki: 

Romaya ve Berllne göre, mih..,.. 
kuvvetleri, Tobrukun 50 kilomeb'e 
kadar batısmda. Elgazalaya VannJI... 
lardır, Aldanmak tehlikesi olma.dan 
§U cihet muhakkak addedilebilir ki 
mütt:efikler, kuvvetı.erinl toplamakta.. 
dır ve hUcuma geçileceğini ümit ~ 
sebepler mevcuttur. 
Bazı mahfiller, mihver kıtalarmm. 

hava yoluyla hafit tank ve araba 
ta.kviyeleri alınış o.lma.J.a.n ihtimaliıı:l 

ileri sürmektedir. Bu kayda değer lU' 
keyfiyettir ve Rummel'in, mtlttetıkler 
şeflerinin tahmi.nlerinden muhakkak 
ki daha fazla kuvvetlere malik oıma.. 
anu izah edebilir. Eğer teeyyüt eder. 
se bu, ce.ııaret verici bir §ey olaca.ktzr. 
ÇUnk.U ağır tanklardan ve topçudan 
mahrum bir zı;rblı tümen, genersl 
Aucbin1eck ve gen.erat Ritchie'ye ka.r_ 
§1 hücuma karar verdikleri .za.m.a:rı, 

korkulacak bir hasım teşkil etmiye. 
ceklir. CttirdJğl !ja.rtJua intibak zarure- E ı · ez her 

t.hıd<'.n ileti gelmektedir. Bu nok • 
ta.daD milli korunma ım.nunuııun 

~eçirdiği merhalelere bakarak he.rıı ta 1 e besi 
ilrtısadi 5a.rtla.rmııı nasıl bir lıüvi· • ı • 
;~;~e g·eliştiğinl tuhmin mümkün- in g 1 1 z 

Alman Bugünkü heyecanlI 
Tebliği · l 

Vişj, 8 (A. A.) - Libya.da. a&o 

kiDncl İngiliz ordusunun vaziyeU 
çok tehlikeli bir safhaya gtrmiş 
bulunma.ktadrr. 

Londra, 8 (A. A.) - B. B. C: 

$ekli zirai istihsal sahasında hu-llliJJi korunma ha.nuııunuu S-Od bu· .. y u·· k Berıın. 8 (A.A.) - Alman ordulan gür eş er 
başktıınandanlrğmm teblltl: 

AmerJka Hariciye Naz:ı:r muavi. 
ni dün gazeteciler toplantumıd& 
sorulan bir suale şu cevabı ver
mi~tir: "Llbyadalti Rommel kuv"' 
vetlerine Tunus veya. Tunus sahil 
suları va.srtasile :malzeme gönde
rildiği ha.kkmda şimdilik tam taf.. 
sila t a.lmma.mıştır. Bu hususta vı. 
ş.iıde tahkikat yapılıyor.,, 

lifmıete mzım olan salahiyeti.eti 

ve==t"·bir harp ekonoıııblnin eıç·ısini 
icapları, ba.zt m:ıddelerln istihsali-

:r..~g~:;~~ Ve Fenerbahçe siadındaki 
ni menetme'k, bazılarını tahdit et.- omuzda • k . 
de hülô.s~ edilebiliı·. .Burada, bir 
mek, ba.zılo.nnı ço,'3.ltı:ııe.k şeklin • 1 1 g 
yandan Zirai sana~i iı:in lazım o- taşıdı 

• • I · · k ! Lik maçları
U n U ~ nın neticeleri Singapur 

üzerine 
Topçu ve 

tayyare ateşi 
sıklaştı 

Jau ~ldelcr, bilhassa gıda ola-

b~ zırkı:i rua.hsuller ebenımiyetli Kahire, 8 (A.A.) - DUri başvek!llik y a z 
ır ye un tutar 

.. . . • . . 

1 

dairesi önünde toplanan halk, Nah.as 
Hu~'?11etın }'lNU ıstlJı'.'lıı.li arttır. paşaya sevgi.sini ve İJlglltere~ karşI 

malı: l~~ açtıı,,rı kr<>Al.l !d bu ı.on.ra. sempatisini blldirmi§ ve bu tezahUrle. 

daha zıya.de arttınlaca.ktır. To- re cevap olarak kısa bir nutuk söyli. l b ld iz 
huınluk hususunda gösterdiği ya- yen başvekU, İngiliz büyük elçisiyle 1 t t 
kın :ıJfıka gelee<.-k günleri daha teati ettlğ'i mektuplarında lsbat ettiği s an u a arar e 
emniyetle beklememizi t.eınin ede· gibi tahtm ve ml.lletin haklarmI ml. • 

cektir. dafa.a etmiş olmasından dolayı duydu 15 d e b ld 
~ sa.lıa.da alınan bu tedbir - ğu gururu anı~ ve her klnı. olu~ - ereceg l u u 

leno Refik S:ı.ydam hükümetinlıt _... vamı 2 ıncı sayfada 

lhtinınnıiyle kısa bir zama.nda. ta.- 1 ' ' J 
hak.kok edeceğinden emin bulunu-

1 
Bu sene kıs stanbulluların senelerdenberi alrsma. 

Y0 ruz. 1 Amet ikada dıkları bir sidiletle geciyordıı. Kısa fasılalarla ve hazan 
Ziraat işlerimW.n ta.mim mesu1i- 1 yolları kapıyacak, münakalatı zorl~tıracak kadar ya. 

~etini Uzerlne almış bulunan Mulı- ı Ço .,..Çl•l ğan kar, bütün siddetiyle devam eden fırtına ve bircok 
JJs Erkuıeo ise uzun seneler fikir 1 1 1 ·inaanların flonmcilarına sebep olan soğuklar nihayet ke. 
ve iş faaUyetl ile geroekten iti-

1 C' • • silmiş~ latanbullular hcuretini cektikleri güneae kavus-
m.ad kaıa.nuuş bir arkada.ştrr 0- ..,evgısı nı.uslardır. • 
n_un h!I~ Ve 

1
darest altında. fuup ı 1 DUn ve bugün 1stanbuı semaaı bir 

:tıraatinın geliıil Unıitll bir ~kn 
alacaktır. ;r- ~ yaz gUnll berraklığı içindeydi, Pence_ 

. ~arp iktr.sOOiyatı i~.inde zirai , 
ıstihs~ . planlanması işi ya.Ina.:ı • 
devletin bır vazifesi değil, vatan_ 
d.aşm da bir vazifesidir. Bu nok
tada planın tahakkuku dunya mu. 
cadeJesl içinae olgun, üstün hü
viyetli bir kütle halinde istikbali 
bekliyen Türk balkının milli bir
liğini bir kat daha tamriye ede
Cektfr. 

İstikbalbı ne getireceğini bllnd
yoruz. Sulh getirirse biz planla.ı-ı. 
nıızı ta.bakktık ettirdiğimiı takdir
de servete sahip olacağız. Harp 
getlrii1ıe, lınrbin icaplarını ellmlı
deki stoklarla. chha emin Jmygu-
8llZ bir hn1de karşıla.ya.ca'ğl%. 
ifa ZI~ _istilısaU arttırma. bo;,usun. 

1 hiikiimetin aldığı karamı mil
et f~ln serln~U bir haber oldoğu

QQ ttoylem~ bir vazifedir. 

lnglllz başveklll Çörçll Amerlka:yı .on ziyaretlerinden 90nra halk anamda 
o .k&dar Be1Dpatl , PJalldcnnl\'tır ki, ber yerde ÇörÇllln beykelc~ert 

yapılmakta ve bazı et1BYa ÇörçU' ,eklı verilmektedir. Yukarıdaki re&lm 
Çöl"cll seklinde süt ba.rda.klannı gö9terlyor. San•atkA.r · blr kadın, bu 

SADRJ E.RT EM . '~ ltoP. vwmakta.chr. 
~_.....__ 

_... Devamı 2 JncJ a&Jfnda 

Amerika
da deniz 
yapı 

masrafı 
750.000.000 

dolar 
V~gtOn, 8 (A.A.) - Ruzvelt, 

bahriye için harp iemUeri inşa.sma 
alt tedbirleriıı almmaın mak.eadlyle 
7aO milyon dolar Barfına mezuniyet 
veren kanun lA.ylhUIJU cunıarteıi gU_ 
DU lmzalemI§br. 

Bugün Ma.ksimbar salonla.rmda 
yapılan serbest gii.reş mil§'iı1-:;;...ı. -
lan 3000 ki~i tarafından ıı.:s.tt.: bfr 
hava içlnde seyre<lilıniştir. 

Güreşlerin gazetelerde ve duvar 
afişlerinde ilan edildiği şekilde ce 
re-yan etmemesi bu asabi ha.vayı do 
ğu.rmll.§-1.ur. 

Saat 14 de ba.~yan ve saat 16, I 
30 da sona eren müsabakaların ne
tıcelerini yazıyoruz : 

72 KİLODA 
Adapazarlı Serveti e Adalı Meh· 

met arasında cereyan eden müsa.ba 
kada Serv~tin hii.kinı.iyeti altında 
cereyı:ı.n etmiş, neticede Adapıwu-· 
lt Servet rakibine 13 dakikada ga
lip gelmiştir. 
Kazımla !smail a.rasmdaki gilre

şi de Kazım 5 dakikada lrazamxıış. 
tı:r. 

79 K1LO 
Ankaralı Hüseyhıle Ali Ahmet 

arasında yapılan bu gilreş 20 da· 
kika devam etmiş ve beraberliıkle 
neticelenmiş tir. 

8'7 KİLO 
87 kiloda Süleyman ldrlsi 5 'da· 

kikada yenmiştir. 
_.. Devamı 2 inci ııayfada 

Holanda Hindistanı 
Umumi Valisi 

Bir çok bombardı-
man uçakları 
tahrip edildi 

Singapur, 8 (A.A.) - Umumi ka. 
rarga.ıu.n tebliği: 

Dll§ma.n tayyareleri ve topçusu 
bugün çok daha ölçUde bUyük faal.L 
Yet sarfetmiştir. Topçu ateşi ve tay. 
yarclerin faaliyeti, bilhassa Sl.nga.pur 
adasmm cenup kL .. mmdeki mevzileri. 
mize tevcih edilmektedir. Johor bo. 
gazında, gemiler içindeki devriyelerL 
m!z, aynı şekilde bir dü§IDllJJ. devriye. 
Bine tesadüf etmiş ve içinde takriben 
otuz asker bulunan bir dUşman tekne. 
s1ni batırmıştır. Johor'un cenubunda 
düşm.an JstihkA.ın efradı: topçumuz ta
rafından taarruza. uğramış ve dağıtıl. 

A "k d mıştır. Dllşma.n Masai istikametinde 
merı a an vazife•i doğuya doğru ilerlediği .eµ-ada tıopçu. 
bQ§ına dönüyor muzun taarruzuna uğramıştır. Topçu_ 

Va~tngton, 8 (A.A.) - Hollanda mil§, dUşmanm bu bölgedeki batarya. 
Hindlstam umumi valisi Van Mool(, ıarmı susturmuştur. Bugü.nktl pazar 
dUn Ruzvelte veda etmiş ve beyaz günü saba.hı, Palau Ulln'e düşman 
saraydan çtkarke~ gazetecilere demi§. keşif kollan çıktığı haber veriliyor. 
tir ki: Singapur üzerine yapılan d\Şnan 

Pasifik harbi hakkında. reisin fikir. hava akmlan esnasında avcılarmm: 
lerlyle benim fikirlerim arasında tam bfr dUııman bomba tayyaresini kuv. 
bir mutabakat vardır. Vazifemin ba. vetıı bir ihtimalle tahrip etmişler ve 
;:ma dönüyorum. Hollanda Hindl..stam daha başka bomba tayya.reletiml •c
hllkfunetiııln Pasifik harp konseyin. / sara. uğratmışlardır. Avcılanmızııı 
deki mevkilnden dolayı memnunum. hepaı Uslerine dömntl§lerdir, 
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Rus filosu 
Romen sahillerini 

topa tuttu 

El'ezher talebesi r Alm3n körfezi 
lJ1JF'" ~ tarafı ı inci say!adlt ı . . t . . d ö~tücA+e 

AomışatıHt 

Mahkeme Salonlarında 
o un entrika çıl,aracaklara kar~ı en u s u n e 
11lddetıt tedbirlerin almacatını v .. a. S I b b d 
d tmiştlr. Ba.şvekll aynı zamanda ln_ ı nglllZ Om ar ırnan 
gilt.Et'el 1 '.\ie İng ıtz bUyUk elçlsJ Sir ' ,., rn düQürUldü 
l!ıı s Lampson'un telkin ettıtı itim dı . ıAJJll ,,Si \t v ·------ .......... Mütlıiş aile I 

LoD4n. 8 (A.A.) - Almıı.nlar Sov. 
yet or4ularınm ileri hareketini dur • 
durmak lçJD büyük gayreUer aarfet.. 
melctedlrler. Buna rağmen Ruslar mcr 
kesde ll•l'lemektedirler, Ruvde §ld. 
deUi çarpl§?Ilalar cereyan etmektedir. 

Cenupta Timoçenko taarrusu, Al 
manlann ilkbahar taarruzu için ha 
zırladıklan ihtiyaç kuvvetlerinin sa. 
fcnı mucip olınuıtur. 

da övmUştUr. 1 HcrlUı g (A.A.) 'ııl ıı bır 
İngiliz bUyUlt elçisi Slr Miles I.amp. knynıı.ktan D.N.B. ujaıısm:L bildlrllcl'· 

son, Nahas pqaya iktidar mevkllne ğlne göre Alman 'körfezi Uzertnde 
gelişinden dol:ıyı tebrik iı;in ziyaret dQşUrUlen ve dUn haber verilen tng!liz 
cttlğl zamıuı, başvekWe birlikte bal. bOmba tayyarecılerlnln sayuıi o u. 

Çankırı De Kımı.bllk ııraaıw ftWlf' 
ooğ:u, bt'r t&nlf kar ;ığ:aı itinde •.• 

TTürk ltçller deaılr70IUu •flllıyll. 
ralqry r. Saıler LtlUyonıunaı 

- Anaryal 
kona çıkınca. halk, bqveklll ve bUyUk mandan beri 5 e çıkmıııtır. Bunlardan - Ana\'.tn ! 
elçiyi şiddetle alkışlamI§ ve Nahas j UçU Alman avcıları tarafından takip Anarya, fran&1z<'& En arrl~re'deo 
pap Slr Mllea'I kucaklaymca alkJ§. e\lilerek Tersclıellleng ada.II civarında bozmadır. Aaavaa• ela pne tnuısızca 
lar bir ,milli daha artDlJftir. İngtll& diğer iklal Rangoon limanında denl%e JCn aı;ant'ın ~m ımlAya ve 81Jle)ite 

Karısı üzerine atılmıf, kuerlı kalunu 
yaralamış, kızı da saçlarından 
kavrıyarak babasını dövmüş I? .. 

Lenlngradda dahi Almanlar taze 
i;U\'VCtler getirmişlerdir. Bu bölgede 
Ruslar yirmi mevki gerl almıı,ıardır. 

Kercte çetin muharebeler vukubul. 
ınaktadır. Alman ve Rumcu kuvvetleri 
Ruaları mcvkDerinden atni:ı.k iÇin çok 
gayret sarfetmektedırler. Karadeniz 
RWI donanmam faaliyet göatermekt 
dlr. Blr Rumen tebliği Rus don:ınma. 

sının Rum~n sahillerini topa tuttuğu. 
nu blldlrmtıtır •• 

bUyülc çisi sonra otomoblllne kadar dUıUrUlmUııtUr. Bu rakam dU manm u1·durulmasıdır. 
Elazbar talebeıl tarafından tezahllr. yaptığı harekete ııtırak eden kuvvet. - Geri! 
ler ar sında omuzda glStUrUimUıtur. leı'ln takriben Uçte blrlnı te1'kll ebnek. - :tlMI ! 

Londra, 8 (A.A.) - B.B.O: İkisinin de kartılıfmı bulmak ne 
İngllterenln Kahire elç .si dUn yeni _ıedl_r_. ____________ 

1 
kadar güç oldutunu ıUrilyorsunuz .•.• 

• 
Mısır ba:v kilini ziyaret ederek teb. Al b ı ·""' . Fakat ne yapaloıı ki, bir şek~r 
ıikte bulunmuıtur. Bu mUnuebeUe m an te ıg 1 fabrlkalan clll1, bir dokuma fabrika· 
c!lkkate pyan nl\mayl~ r yapılmıf • 1 ları ~ili olduto pbl, bir de clenıiryoL 

Davacı yerinde mun boylu, beyaz 
saçlı, hırpani kılıklı yqlıca bır adam 
duruyordu. Yanındaki suçlu me\•ldlnde 
bir kadınla bir genç kızm bulunması 
lıl.zımdı. Davacmnı karuıı ve kızı olan 
bu suçlular gelmemişti. Müba~ır tılr 

kaç defa dr.ha: 
- HaUc., Fatmaaaaaa • .• ıı:ye ~

ğırdıktan scnra, hlkim d yacıya dön. 
dil ve hUvlyeUrıl teablt tttl. tır. Başvek ı. elçı tıe birlikte balkona _.. Baıtarııfı ı ınet !13) fada !arı dlllml& var. Bu dlldfl ''y.oldan 

çıkmıştı .. Btlfvekll Nalıaı pa a elç!yJ nı ruz arı esna mda tnhrlp edUmLJtır. çılunıı" demezler; "üraUlament .. dlLD Davacı adarn Kum kapıda oturan 
kucaklayınca, halk şiddetle alkııla- Şimali Almanya yeri !erinden mUrek. galat • dı,.y,, de-rler. Katti yamrl<en: Ali adında bir balıkçıydı . 
m11tır. Nabas Pll§a kJsa bir nutuk söy kep 269 uncu piyade tUmenl k ndl ''ealı&b.ı dıraya &'ellıncıe..... derler. - E AU. hlıt. karın ve kızmta 
ıemJ§ ve bUtUn halk ''Ya,aaın Btlyük Gertl tJcattt bukukunda bir ··~e111l tıarışmadm mı? 
Britanya,, diye balhrmııtır. Elçi d• kuvvetlerinden kat kat UstUn mevcut. n"'" lk t f 

•ııa· ıya n "Ya,.asm ''ısır,, dl:_ balhrmt" ve çok lu bir dilşmana kartı yapbğı avaa- defteri' tAblrlmls vardır. Ancak d~- Balıkçı Ali .,.....mı 1 :ııa a doğru 
Y .... ,,_ "' ,. larda bllbasaa takdire değer aakeı1 miryolculuJun alatran&'& dlliftce. me. kat't bir tavırla sallayarak: 

alkEılı;tanı:~ıvteıkr~letten rıkark•- otomo. mezı~tıere sahip oldufunu lııbat et. ~IA "ltatar defteri,. demeJlz ık-. - Banşmadım. Efend m ve baıış. 

t bl
• V • .,. - ... ,. ""' "föydUm&rf,, dflris. Hele .. ..atar•• t>k. mıyacatm da. dedl 

e 1 gl biline kadar Universite talebesi tara . mııtır. mek 111 stbl a111tıft11U& bir *lr ol-1 - Am:ı . . bak onlar Jarşmışlar se. 
Dört hafta mlldd t :zarfında bu uı. fmdan omuzlarda taıınmıııtır. muıtur. ·<Qec~ denek, malQnıya :ıınle ... 

AA. ı ı men dlllfmanuı 120 den fazla hücumu.. trenlerlml:r.tle bir Ttlrk yolrou ta,ıya_ - Kendl kendılerlne gelln güvey 
Boil9. 8 < . > - ta yan orduları l'-1 glDllll yaz nu p!.lskUı-tmU§ ve yaptığı bir çok ) 

umumi karargllımm 617 numarıılı A madıtınuz l~in, mU11t4>rUerimlz bir olmu,ıar .• Ben hiç bir zaman barı~-

tehlt.ııH: _ ""~•tarafı ı lnd aa~tada mukabil taarnıılarda önemlı dil man 1 h ... k 1 1 nA 1 k -· - ..-... " !ff'Y an ama?- mam ... -~ı on ar a .. U"<"ll m oıum an.. 
8innalk be inde "-lf k lla relerinin arkaamdan kara klfı korku kuvvetlerini tahrip etmiıtır. Aynı Bu kaJ ıbızLklar, aııar dt'~) I kat olmuştur. Si% ne d iyorsunuz, ha. 

• cep .s -~ o n vo deh•etlc s vr den lstanbullular mUddet zarfında Alman hava kuvvet. 
faaliyet! olmu§tur. Tobruk, Bardlya ., " l k bulmu tur. Zanaat ve teknik tılerlnde klm bey. Kolay mı bu. 
Kura Jıtatruh bölgelarlnde Alman trlnra. sokak rıı dökUlmUşler, kara lerı prk cephe.sinde 13 tayyare ay. kullanılan kf'llmelerl ilk tır•tta, bu. Sonra: ''eh blZ ettik, sen etme!,, 
bava kuvveUeri, ar&ba topluluklanru, kll lc;lndekl bu mU.stuna havayı ka. betmtııtır. ljlerl idare Nsılere topblt.p, karşılık. demeltle bu iş biter m! ? 
ordugAhlan ve muhtelif depolan bom. na kooıı. t;..-.ıı (;ffUs etmişl<>rdir. Şimalt Afrlkada her lkt taraf ı,eolt tarını hemen te9blt ıteıerek. fabrlkalıL. - Ama, Ali bak karı l.ocnsınız. öte
b& ve mltralyö& ateıine tutmu~lar, Sıfır altı 8 e kadar dU§erı suhunet, faaliyetlerinde bulunmu§tur. Alman rmuz.ı, maklııalamnız.ı, demlryoll:ırr• ki de kızm. Yine beraber yaıayncnk. 
malMme tahrip etmlfJ(!r ve mUtead. bugün 15 d\ rec yl bulmuştur. Hasat., körfe21 Uzerlnde avcı tayyareleri dUn mızı Tllrkoe konu,turalım. sınız .. Bu aile kavgalarını denm etUr. 
dit yaqml&r çık&rmlflardır. S1rte hane bu gUzeı havalann iki gUn daha lngUlz bomba tayyarelerlnden mUrek. Ulu• (Ankara) mekte fayda yok, ki .. 
UseriJıe yapılan bir lngllla akını eıına- böyle devam edeceğini bil:! rmtııtır. kep bir teJkUe dahn 5 tayyareyi dU. -------------- Fakaat balıkçı AtI, Nuh dJyor, pey. 
amda altı kişi ölmU,, hafif hasarlar , Hava tazyıkı aynı §ekllde devam e_ şUrmtl§ler kendllen hlc; bir kayba a.OYJ&t tebUAI gamber demiyordu. 
Oılmufbar. llibver tayya.re te§killerl 1 ~ gUzcl havalar uzun sUrecektır. uğramamışlardır. 9 9• - Demek davandan vazgeçmiyor_ 
Kaltaya pce ve g11ııdllz yaptıktan , Moekova, 8 (A.A.) - Sovyet tebllfl sun? 
ilddeW hUcurnlar anasında tayyare ekinde, Almanlarm el'an atır telefat - Hayır vaııı seçmiyorum. İkisinin 

=~=n~a:~e~:!:ı SUMER BANK ~=~=-==·::;:::u:~u::: de~~~:n!:"=4:~~~~~0d~'~z! 
dan atıla.n aaaml çapta bombalar, blr ettll'l aöylenmektedlr. Ba&an sayz be- Bunun üz.erine, kansından ve kızın-
deDiSaltı pnmıne l.labet etml§ ve • kımmdan n.tOn dllfmaD& k&rfl Sov. dan davacz olan balıkçı Ali be,ftl\& ge. 

pml)'I muhakkak surette tahrip et. Sermayesı· ·. 10· 0,000,000 yet ordll.IU birlikleri taratmdaD yapL lenlert §Öyle anlattı: 
mlftlr. Bir kruTUGre de bomba i8a. lan hareketler epı•amda, mubwıt k41- - Kanınla ötedeııberi dalma kav. 
bet etmlttir. almlerde. AlmaD1arlD atır Jca7IP1ara galıyızdır. Bunun iÇln ben evde, klL 

lıfalta USerlDde yapılan hava muha_ Tu·· rk Lı·rası ulft,dlld&n. &1DI ekte lllSylamektedlr. çUk damadm oduaada otunır, kanın. 
rebeJerln~ Alman avcıları. Uç Brl.ıtol ~ 1ıUı mahalleri pıt almıt- la kUçWt kısım ll'atnıanm odalarma 
Blenbeim tayyareainl dllfUrmll§\erdlr. lal' Ye ldllllyeW barp malalmMl zap. heuilz bir defa bile uğramam. 
DGrt §Ubatta, Palermo, U7Arinde ya. Merkezi : Ankara., ...... : ı.tan'bal tetm•11trdir. Vaka P*i eve gelir reımes a 
pılan bir akın eanaamcla, btr QçUıı.cU yaomdakl otıum t.nıaıı, yanıma 

dl1fman tanaresi, PaJazao Adriano Banka muamelelerl yapar. koftu: 
dlDDen mevkide dtlfllp paroalanmıt- Vaadeli tasarnrf ve ticaret mevduatına BU au• .......... - Aman baba, kaç anamla, ablam 
tzr. DUn gece, torpil tayyareelrllıin .seni öldGrecekJer! dlye ~. 
bllıılmmm8 utra7U bir gaı1 klıllleal, en müsait ~la ~ verir ~lllllll!l•Ya.~ ~ ıı..ıa=·tnr ıca. 
bu tayyarelerden birin! alevler lçJDde :tatanbulu ~ rım.ıa kızımı karfmıda görd11m. Kan. 

:'1;:..ıı:e"!:-e:.:.v~1me_ Müesseseleri: Harunurreşid'in =dl~=:=!s: 
Baglalll gtl••'1er 

.... B&ttarafl 1 Del •yflWla 

AOIB SIKLET 

Stlmer Baü ipUk ve doka•a 
labrlllalan •1111-11, A•~ara 

Fabrikaları: 

ma vurdu. Kalamdan çefJM gibi kaa 

-
._Gözdesi::= bot•ndı, talDI& .... ~ beni ın. 

- rakmaddar, Jlmlılla lılrUlrtıe bü ba7U 

t1lmfD9 llaıruJ.lk ---- Ulkı -
mm yJmds" llarik\&llde arspça 

de d6fdtUer. Qocutum ve ortanca ıa. 
zım nillQet lıalmP. ~. Y•. 
re yuw.rlanq, lıaydmqtlm. 

Hmzırlarl Bu mer dıl korkmQfl&r 

rakıp doğr'a karakola kotmuşlar: 
- Aman, yeu,ın, kocamı t: o~ 

eve sarhoş g~ldi. Bizi döğdil, e"" r 
kalamazaıua biZI oldUrecek! dıye 
talıtf ttlA,a verml~ler. 

B.raz sonra birkaç polısle bera 
geldi! r. B~n kolumdan boşanan k 
lan henüz durduramanuştım. Pot 
bana: 

- Niye karmı kızını dötUyor 
YUrU karakola dcdiklerı zaman 
retımden ağzım bir kant açıldı. 

"ey söylemedim, faKat sadece kolU 
gUsterdlm. 

İfte, timdi siz aöyleyın, hAkiın 
böyle bir karı ue insan nuıl yap. 
blUr. Hele o kısım. ah y.aidln 
kac; para eder, yanında.. 

Artık kllçllk c;ocutum hmaü ~ 
raber. onlardan ayn yapyoruın. 
yatım te~Ukededlr. lanall arada 
onlara cıttltlnde: 

- Aman bııba. Ht>p birlik 01up 

iJldUrecekler. Bayle konUfUYorlar. 
ytp. duruyor. 

- Pckı Ali. but{;n bu ka\•saıarıı 
bep nedir, ki? 

Ali ellerini yana dol}ru açarak: 
- Bilmiyorum, ld, dedi. BUt.fln 

llllk hayatımdıı her Allahm gUnU 
limlz. klSpektt'r glbl dldifmekle se 

Sebep ne olabilir, ki. Tablatm, 
yun plı!ıllğl ... 

Velhuıl hlklm bey, bu yUa4en 
lum kuvvetini kaybetti, Akat 
Kanmla .lmrm olnuuma rafm• 
nın de tecalyeelnl laterlm. 

Oliine 

GüBiln en mühim milsaıbaJrasx 

6*i milU Wtmı güreŞÇileri.ııden 
.AdıJ•nla, profeşyoocl gtıre.Ki}er • 
-ÔıeD Tekirdailı Hlleeyin a.numıdB 
yapılmış tir. 

Bakırköy bez fabrikası, BUnyan me!tlUcat fabrikam, Buru Merinos 
fabrlkaıı, Dettwdar menncat fabrikası, Ereğli beZ tabrlkut, Gemlik 
sung\pek fabrikası, Hereke meıısucat fabrika,sı, Kayseri bez fabrikam, 
Nazilli basma fabrikası, 

IRla1sn da diJllemıe)'l uırarıa arzu 
etUkJarlndell bu lasftak1 prCJll'&DU-

- teblr ederek bu 

ve ~ gdcmak tlbl 1ıeld • ltalde ~ ___________ ... 

Bu &Urcain iki raki.P~ biri yç. 
nlliDceye kadar devam edeceği i· 
1Aa dlmiftL l'ebt IOm8den bu • 
Dllll 415 da1dka devam edeceli bil· 
dirildi. Halk bu bren protesto e
der ımhiyette teulıOratta. bulun· 
du. 

Faıka.t milse.ba.ka son karara gö · 
re yaplldı. Her 1*t 15 dakika su
ren Uç devre S01M.1ında Dtl nW<ip ye 
llitemediler ve 'berabere il8.n cdil
dUer, 

Mersinli Ahmetle Haya.ti arasm 
da:ki gllnş, !ırleninllye vazifesin · 
den izin verilmedtğl için yapıla 
medI. 

Sola olarak Kili&~ pehlivan ah 
r.ı.eyc çıkarak bir iki pehlivana mey 

Slmer Ballll deri ve lıandara suaJll 
mleııeıesl ISTANBUL 
Slmer Bank ıeııııoz ıanarıı 
mleuuesl IZMIB 
sımer Bank YerU 11111ar paurları 
mQesseaesl ll'l'A.NIVl 
Tlrklya demir ve çelik lallrllEalan 
mleııesesl KABA llB 

~~.~\::.ı.:::r Z~ Fabrikaları: 
~uretle sona erdi. 

müateas l11mi 
BlB HAFTA JICDD&'l'Y 

fu'kın - llülıll 

fl•llfı 111.1111 
Un JAhQU p.rJalarla beısenmtı oıan 
kopyeal ptermete bqlanmqtır. 

D!KKAT: 'l'allm ,.mlsr 41apta. 

flllD Tarkoldlr. Bu fllmlll ... n. 
AYRICA.: lttanlıulda ilk defa bılfll 

baflll& bir gabuer olaD 

ÇAM SAKIZI 
KONGO.da 

..... ll&Teedllmlfllr.~ .... 

Hanıma bcmıklupndalı. dolayı bir t - .._ •• , r lala ...... ,. • 
mlldtlettenbert tehir edilen llk maçta. llltall,a ller•••ls labrllEam, •• ,. ..... _... • .............. •. 
rına bu&"Un Fenerbahçe stadmda de. f b ı• ta.Jw da ~wfl - ._ 
vam edileli. GllıiUn blrl:ııcl mllaaba.ka. çeltik a r .... de .-..,Ol'um. Alıpmlrt Md'UIHdell 
smı Haliç. Galata gençler takmılan eoma perde kapmıll ~ BaL. 
yaptılar 1- 1 berabere kaldılar. ııvaı Çb!eato rabrlll•• balı:I .dram mr, Jaımeda mi, aedlrf. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
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